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وتقدير شكر

، سامة صفاأد   لسيهذا التقرير تحت إشراف ا      ا عد  
شعبة في الجتماعية الة العداالمشاركة وقسم رئيس 

 شارك في صياغته. واإلسكواالجتماعية في التنمية ا
د اإلسكوا ن لدىمستشاراال د إسحق ديوان و       السي         السي 

دة ليدا  ساعدةمأصفهاني، ب-جواد صالحي              السي 
مسؤولة الدة رانيا الجزائري،       السي        تول ت و األحمدية.

في  االجتماعية العدالةالمشاركة وقسم  ولى فياأل
، تنسيق الجهود شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا

مة تقدموهذا التقرير، إعداد الخاصة ب               تعليقات قي 
يشاركت و .بشأنه في البحوث التي                  السيدة زينب شر 

 قام السيد ويليام لودبينما هذا التقرير، استند إليها 
  األدبيات.مراجعة بصياغة أجزاء من 

 جتماعالا على هامش التقرير ةراجعم، تمت كذلك
في التابعين لإلسكوا الخبراء من مجموعة  الذي عقدته

يالعاصمة اللبنانية بيروت   /كانون األول 19و 18      يوم 
فيد ، حيث 2017 ديسمبر فريق من آراء وتعليقات         است 
 ، العدالة االجتماعيةالمشاركة وقسم عمل 
دة نادين أبو                   السيدة دينا تن ير، سيما ال  زيد ضو،  ي                السي 
دة أنجيال سماراو        أيضا   التقرير واسترشد .                   السي 
 د      السي   فيهم بمنالخبراء اإلقليميين،  عدد من تعليقاتب

السيد سمير والسيد نادر أحمد، و زياد عبد الصمد،
السيدة هبة الليثي، والجمل،  ةالسيدة ساروعيطة، 

السيد والسيدة زهرة بزي، والسيدة ليديا أسود، و
السيد عدنان والسيد غسان ديبه، ونضال بن شيخ، 

السيدة هند حمدان، والسيد داوود الديك، واألمين، 
السيد ونسرين سلطي، السيدة والسيد كمال حمدان، و

والسيدة ميريام صفير، والسيد  ،ميشال سماحة
موسى شتيوي، والسيدة مهى يحيى، والسيد نيرنجان 

 سارانغي، والسيدة آسيا الميهي.
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ملخص تنفيذي

الفرص        تكافؤ  حول الالمساواة         مؤل فات تربط أحدث ال
تعتبر و. والمشاركة االستقالليةمساواة في والنتائج بال

ال يمكن                             أن  حقوق اإلنسان مترابطة، إذ               هذه المؤل فات 
أن يتمتع األفراد بكامل حقوقهم االجتماعية 

واالقتصادية، وبالتالي بفرص متكافئة، ما لم يتمتعوا 
بحقوقهم المدنية والسياسية. ومن هذا المنظور، 

مساواة اللالتقرير مسألة التأثير المحتمل تناول ي
التسوية "على  الشخصيةاالستقاللية محدودية و

ع في المنطقة العربية. بمفهومها الواس "السياسية
ل هفصلتضمن هذا التقرير في وي ن عامة ع لمحة      األو 

ر  ، عبر التاريخ القتصاد السياسي في المنطقةا      تطو 
الثاني تكافؤ الفرص على المستوى  هويتناول في فصل

فرص الحصول على الدخل والتعليم ولجهة الكلي 
العمل. وينتقل الفصل الثالث من التقرير إلى المستوى 

 الشخصيةالتركيز على االستقاللية ب، لالقتصاد لجزئيا
ا لهاففي المنطقة العربية،  م تعريف  ويقارن  ،ويقيسها ،                 يقد 

في مناطق معدالت االستقاللية الشخصية مستوياتها ب
ول وبين  ،العالمأخرى في                              وكذلك بين مختلف الد 

شير . وياالجتماعية -مختلف الفئات االقتصادية 
أوجه قصور كبيرة في وجود إلى               التقرير أيضا  
 ع     توز  ويبحث في المنطقة العربية، في االستقاللية 
من جهة وبين الفئات االجتماعية البلدان معدالتها بين 

. وجودها ويحلل األسباب الكامنة وراءمن جهة ثانية، 
يبحث التقرير في آثار هذه الفجوة على وفي الختام، 

 اواة في المنطقة.السلوكيات إزاء مختلف أشكال الالمس

، وهو العدد الثاني من تقرير التنمية التقريرهذا      وث قوي
ارتفاع مستوى  االجتماعية الصادر عن اإلسكوا،

عالي الجودة لى تعليم إصول وال فرص فيالتفاوت 

د إلى وظائفو ة في العديد من بلدان المنطقة،     جي 
ناول يتو. في المستقبل الدخل                    وينذر بات ساع فجوات 

        انطالقا  ، شخصيةاالستقاللية المسألة  ر كذلكالتقري
   ا  أفرادالتي تضم القائلة بأن المجتمعات من الفكرة 

ة تكون أكثر إنتاجا                                                     يتمتعون بقدر أكبر من االستقاللي 
تعزيز  عن طريق، وفعالية وأنه يمكن لهذه المجتمعات
 التوصل إلىمشاركة األفراد في العمل السياسي، 

التي  عية الخدمات العامةتحسين نوكفيلة بحلول 
مها الدولة للمواطنين من الفجوات القائمة           ، والحد                          تقد 

ز تكافؤ الفرصفي أسواق العمل  .                      ، ما يعز 

التطلعات إلى رغم زيادة      أن ه إلى التقرير خلص وي
 في البلدان العربية الشخصيةاالستقاللية التمتع ب

غالب لدى في الزدادت هذه التطلعات اقد ، فبشكل عام
عون بقدرة ك بيرة على                                          الشباب المتعلمين الذين ال يتمت 

                             بالتالي ال يتحل ون بقوة كافية حياتهم، و اإلمساك بزمام
، يشير نتيجة لذلكتغيير في المجتمع. و إلحداث

زالعديد من القيم التي تااللتزام ب                التقرير إلى أن        عز 
تقبل االختالفات  بما فيهاالتماسك االجتماعي، 

دون المستويات المرجوة      ظل  ، ةالدينياالجتماعية و
 في السنوات األخيرة في المنطقة العربية.

م وي     ا  توصيات تتضمن برنامجختام الفي التقرير      قد 
المختلفة  الحاالت يمكن تكييفه حسب     يا  إصالح

       الحد  ، مع التركيز على لبلدانالمتباينة ل حتياجاتالاو
ذات الخدمات الوصول إلى من الالمساواة في 

القيم  على تعزيزو الالئقة، الوظائفولنوعية الجيدة ا
نظام  عن طريق، ال سيما التحرريةاالجتماعية 

 .ي عصريتعليم
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مقدمة

االقتصادية واالجتماعية في التفاوتات  البحث في    إن  
مفهوم االستقاللية في ضوء عالقتها ب المنطقة العربية

التفاوت في أوجه تحليل ل جديد     هج     ن  هو  الشخصية
 تحديدل. وج التقليدية السابقة   ه       الن  عن  يختلف المنطقة

بذل مر تطلب األي ،المتعددة الروابط بين المفاهيم
يستند  تجريبي أسلوب          ، وات باع      خال قةتحليلية  دوجه

نظور اعتماد مو ،البلدان العربية واقعإلى لتحليل فيه ا
 سياق فيالحالية  قات     معو  ضع التحديات واليتاريخي 

 ديناميكي طويل األمد.

فوي   العدد الثاني-التنمية االجتماعية تقرير     عر 
ة  مفهوم ف لتعلى ا األفراد قدرةأنه ب           االستقاللي       صر 
أية دون أن تمنعهم عن ذلك من  ،       مستقل  بشكل 
 أكثر، علميةبطريقة وجتماعية. ا وقانونية أعوائق 

ف التقرير  ةاالستقالل              يعر    ينمومفه باالستناد إلى    ي 
 ،الوقت نفسهفي ختلفين مين مترابطين وعنصرأو 
حكم على التإدراك الفرد لقدرته مدى ب همال      ق أو        يتعل  

صل اآلخرفيما ، تهحياب إلى  الفرد     طل عتمقدار ب           يت 
  جوهرية     تعد  قيمة بوصفها  الشخصية االستقاللية
 .في حياته

تربط أحدث الدراسات حول الالمساواة تكافؤ و
في  بالمساواةالنتائج في  المساواةالفرص و

ة 1االستقاللية ، شخصيةال                            . وينبع االهتمام باالستقاللي 
 ،االعتباراتتقرير، من ثالثة أنواع من ال هذافي سياق 
رون األفراد          أول ها أن  ، مباشر بشكل االستقاللية        يقد 

 ،من الحرية والقدرات. وبالتالي المزيد تمنحهم ألنها
عها  بطريقة         يؤث ران                             فإن مستوى االستقاللية وتوز 

                       كما تؤث ر الالمساواة في         تماما  على رفاههم،  ةمباشر
الحصول على الخدمات والفرص على  فيالنتائج و
ة ل يمكن        ثانيا ،. رفاههم ، بمعنى الشخصية          الستقاللي 

القدرة على التعبير عن الذات، أن تؤدي إلى  زيادة
ة على الصعيد االجتماعي، و  أن                                            تأثيرات إيجابية هام 

لت ما في  والاالجتماعي،  نعتاقلال جوهرية أداة     مث           سي 
 والمساواةبالمساواة بين الجنسين،  المتعلقة المسائل

. ةالدينيالختالفات االجتماعية وتقبل افي الدخل، و
 الشخصيةع االستقاللية            يكتسي توز   الشأن،هذا  فيو

    د  بحسب الدراسات االجتماعية، يعو، إذ بالغة أهمية
قدرة على قيادة التغيير في                           الشباب والمتعلمون األكثر  

 مستوى يرتفع عندما ،االجتماعية األعراف
ز استقالليتهم . الذات عن التعبير على قدرتهم        وتتعز 

الستقاللية ل يمكن،       شموال   كثرأ     كل يومن منظور         ثالثا ،
القدرة على التعبير عن الرأي،  تزايدالمتزايدة، بمعنى 

نة اجتماعيةتؤدي إلى نتائج  أن حس  إلى المزيد  أي –        م 
ما  وهو، ةالسياسي حياةمشاركة في الالمن االبتكار و

ة من المنطق إخراج علىقد يساعد، مع مرور الزمن، 
الدخل  فخو) فيه سقطت الذي "فخ الدخل المتوسط"

 الخروج البلدان أحد على يصعب عندما هوالمتوسط 
ط مستوى من  المحلي الناتج من أو الدخل من       متوس 

 هذا إلى الوصول في نجح قد كان أن بعد اإلجمالي
 التي االقتصادية والحوافز الميزات بفضل المستوى
 .(الدولة تقدمها

الالمساواة               كل  من مفاقمة طريقة محاولة فهم     إن  
ر و  وتفاعل،             بشكل متواز   الشخصيةاالستقاللية       تطو 

وضع ب              تتطل ب البدء  من، الز عبر اآلخر مع إحدهما
للتحوالت التاريخي في السياق  ينموالمفهين هذ

في األخيرة في االقتصاد السياسي واالجتماعي 
ين هذيتضمن  مالئمإطار تحليلي        بناء  المنطقة، و

ن كيف يمكن أن يتفاعال وي نيومالمفه تطورات المع                         بي 
المجاالت االجتماعية مختلف خرى في األة البارز

 واالقتصادية والسياسية.
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شكل التقرير بهذا يستعرض الفصل األول من و
ل  سياسي في المنطقة  االقتصاد ال   ر           كيف تطو        مفص 

في          تي طب قت ال ةالهيكليصالحات اإل برامج بعد
 اشتملت  ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. وقد
 لدولة، تلك التطورات على انكفاء كبير في دور ا
 خدماتلما أدى إلى تدهور تدريجي في جودة ا

كذلك، منح نظام المحسوبية  التعليم. ها، بما فيالعامة
اد األعمالاألفضلية ل ، التابعين وليس لذوي الكفاءة             رو 
           إلى شح  في و خجول قتصاديا     نمو   إلى وأفضى

ع بشكل متزايد     وز  تالتي أضحت  الوظائف الالئقة
سجلت شبكات الزبائنية. وبشكل عام،  أبناء على
التفاوت                   مستوى متزايدا  من المنطقة  بلدان

شمولين المفئة األفراد  بين يعاجتمواال ياالقتصاد
ها. ب شمولينغير المفئة و بامتيازات أصحاب الشأن

من  ،الصغيرة منهاكات، وال سيما ت غالبية الشر    ظل  و
 حقوق ما يعني أن، شمولين باالمتيازاتغير الم
ة في عملية ممثلة ومصالحها غير مؤكدغير ملكيتها 

 صنع السياسات.

االمتيازات  قديمسوق العمل، يتم تفيما يتعلق بو
ذات وتيرة توظيف عمليات من خالل ها للمشمولين ب

 أجور، مقابل في القطاعين العام والخاصثابتة 
لكن ومستوى جيد من الحماية االجتماعية. ومرتفعة 

ال يظل ون   من غير                                      أفراد الشريحة األوسع من العم 
يعملون في سوق غير إذ ، متيازاتالمشمولين باال

السياسي، في الجانب . ونظامية تفتقر إلى األمان
تمت ممارسة مستويات متزايدة من القمع على 

 تقديم ، مقابلالمتيازاتأولئك غير المشمولين با
، في محاولة بهالمشمولين هؤالء المتزايدة  إغراءات

 وفي  .للحفاظ على وضع راهن شديد الهشاشة
أقل  النمو االقتصاديأصبح ،                 خضم  هذه العملية

ال سيما النفطية منها، و، وفي معظم البلدان،       شموال  
 الستهالك منطق ال                االقتصاد خاضعا   ضحىأ

لنظام إنتاج قائم على المبادرة  والزبائنية، وليس
 الشخصية واالستقاللية.

         الذي تم   ،"التسويات السياسية"مفهوم تحليل  وعند
ر في اآلخذ، وKhan (2010)تناوله بإسهاب في   في        التطو 

ن أني العربية، البلدان فئتي بين  الواضحنقسام الا         تبي 
في  وغير المشمولين بها متيازاتالمشمولين باال

لجهة الشركات وفي سوق العمل، وبشكل متزايد 
هو من الحصول على خدمات عالية الجودة، 

 بيناالنقسامات  وإن منطقة.الخصائص الجوهرية لل
غير المشمولين بها فئة و متيازاتالمشمولين باالفئة 

تسفر  ("التسويات السياسية يةهيكل"الشكل المعنون )
ن ولمشمولا وميقالسياسية  للتعليقاتآليات  عن إنشاء

وهي ، خاللها من عن امتيازاتهمبالدفاع  متيازاتباال
 ممارسةمن  متيازاتإلى منع غير المشمولين باال تؤدي
ض التعاون     قو  ي مماالمؤسسات الرسمية،  عبرتأثير أي 
 مثل وجودهذه الطبقات. وعلى الرغم من  مختلف بين
بلدان نامية  فيسوق العمل  داخلاالنقسامات  هذه
، (Schneider, 2013)ال سيما في أمريكا الالتينية و، أخرى

ة أكثرالذكر  آنفتيالتفاوت بين الفئتين ف في العالم      حد 
المشمولين  مجموعات إن إذ ،(Hertog, 2016)العربي 

 المتشبثينوسوق العمل  الشركاتفي  متيازاتباال
خلق مصالح سياسية مكتسبة  لىتسعى إ بامتيازاتهم

تجعل من الصعب إجراء إصالحات اقتصادية  لها
                         حد  من تجزئة سوق العمل. ال إلى تهدف

 عنالمجتمعات المنقسمة على هذا النحو  وتعجز
النطاق  الواسعةسياسية الئتالفات االتشكيل 

متطوير مؤسساتها بطرق تسمح لها ل والضرورية          بالتقد 
التحديات  وتختلف. أعلىدخل  تحقيقنحو 

كزية المتمثلة في تحسين جودة المجتمعية المر
ناجح، التكنولوجي التطور بال النهوضالتعليم، و
المستويات  عند القائمةالتحديات  عن    ا  نوعي         اختالفا  
 مقدرة التحديات هذهتتطلب  إذلتنمية، ا منالدنيا 

لمجتمع ا منكبيرة  شرائح بين الجمع علىسياسية 
جهد مستدام لتحسين نوعية المؤسسات.  إطار في
مجموعات المن  كثيربين ال        تفاعال   ذلك يتطلبو
 ةالبيروقراطي الفئاتالنقابات و فيها بما – جتماعيةاال
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والمجتمعات المحلية والجمعيات والجامعات ومراكز 
ر يستلزم  ما –البحوث  قيادة ال في مهارات      توف 

ر ية قويوطنية  ائتالفاتو وجودها في       تعذ 
 .(Doner and Ben-Ross, 2016) ةمنقسمال اتمجتمعال

المتبعة في المنطقة  ةكموأساليب الح         غير أن  
الرأسمالية فيها حالت  لألنظمةالمختلفة  شكالواأل

 واسعةفات إصالحية ائتال إقامةحتى اآلن دون 
خ  فمع. النطاق ة، تخلت  نظام      ترس                   المحسوبي 

ة عن دورها المتمثل في تطوير رسميال مؤسساتال
لة التركيز على  نظمالمؤسسات التي ت فض                              األسواق، م 

 ،كذلك .المدى قصيرةحماية مصالحها وتفضيالتها 
 المهارات ذوي من) النخبويةالعاملة  يدال سعت

، األمد القصيرة اإلى حماية مصالحه (والكفاءات
في مسيرة  رائدةالوطني ك ابالتالي عن دوره ت      وتخل  

 للتوظيف الضيق النطاق وساهم .األمد الطويلالتقدم 
الحكومي في إضعاف وتجزئة الروابط الهيكلية بين 

النفور عالوة على تفشي . والشركاتل وا      العم  
ىالمحسوبية،  نظاممن  جماهيريال ذلك إلى كل      أد 

، الرأسمالييننشوء حالة من عدم الثقة بين العمال و
إلى تسوية بين الطبقات  لتوصلض إمكانية اويقتو

 القطاعينبين  اتالتفاوت تساعالمختلفة. ومع ا
 بين في إطار العالقاتي نظامي وغير النظامال

، أصبحت بلدان المنطقة عالقة واليلد العاملة الشركات
سياسي -أكثر من أي وقت مضى في فخ اقتصادي

(Hertog, 2016) التوازن قليل
2.  

لتسوية السياسية في أنها تسمح ا مقاربةتكمن ميزة و
ي أوسع اتمؤسسبتحليل السلوك االقتصادي في سياق 

 مختلفتجمع بين  التي الفعل ردودحلقات  وأخذ،        نطاقا  
التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية  جوانب

هذه المقاربة تكمن في  مساوئ    أن   إالفي االعتبار. 
، وصعوبة إنشاء روابط إلطارها النسبي التعقيدمستوى 
ك العدطريقة حاسمة، ب راتها      متغي   بينسببية  يد               إذ يتحر 
 ، ويصعب توثيق آليات     واز  بشكل مترات         المتغي   من هذه

عي         ، ال يد  واقع. وفي الالخاصة بها التفصيلية العمل
موا التقرير            مؤل فو هذا  أدلة على جميع الروابط             أنهم قد 

إذ يحتاج بشكل قاطع؛ آنفة الذكر السببية المفترضة 
. لتحقيق هذا الغرضبحوث مزيد من الإجراء ذلك إلى 

عمل إطار لكن التقرير نجح، من جهة ثانية، في تقديم و
القوى االقتصادية مختلف شامل يسمح بتحليل 

مفاهيم الالمساواة  من خالل الجمع بين واالجتماعية،
                         جنبا  إلى جنب مع الخالفات، شخصيةالواالستقاللية 

وغير المشمولين بها في  متيازاتبين المشمولين باال
        . ويعد  االجتماعية يادينوالممجال الشركات، والعمل، 
كة لتحليل                         إطار العمل هذا مناسبا                  القوى المحر 

               ، وهو موث ق في لتسويات السياسية في العالم العربيل
 أدناه "التسويات السياسية يةهيكل"المعنون  الشكل
 ف العالقات الرئيسية بين الدولة والشركات   ص  والذي ي

 .واليد العاملة

 منفي جميع أنحاء العالم  العديد من البلدانوعانى 
األبعاد  ذي                               هذا النوع من فخ  الدخل المتوسط 

 متىالتغيير اإليجابي،  أن غير ؛والسياسية االقتصادية
االئتالفات "نوعين من ب         مدفوعا  حدث، كان 

حس    إليها رمز    وي  )الصفقات النخبوية  وهي ،"نة        الم 
التسويات  يةهيكل"في الشكل المعنون  4السهم ب

 ضطلععادة ما تذي االجتماعي الحراك ، وال"(السياسية
رمزو –به الطبقة الوسطى  الشكل  في  2إليه بالسهم       ي 

الصفقات        تتجل ى. و(Przeworski, 2000)المذكور 
بعمسار التحديث  فيواضح  بشكلالنخبوية  من         المت 

بل  بعيدإلى حد  قادهالذي  ،بلدان شرق آسيا وكوريا     ق 
ا      يعد   والذيالدولة ورواد األعمال ئتالف ا  يتجزأ ال      جزء 

ا. (Evans, 1995)المجتمع  من ، األخرى مقاربةال     أم 
دة من جانب        شك لت  فقدالطبقة الوسطى،                    والمعتم 

بين  ةكبير اتائتالف نشاءالقوة الدافعة الرئيسية إل
شركات والعمال من مختلف طبقات المجتمع في ال

 كذلكفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية و فيأوروبا 
يطرح  وهنااآلونة األخيرة.  حتىفي أوروبا الشرقية 

ن ع نجمأن ي ع     توق                      حجم التغيير الذي ي   عن سؤال
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 الوسطى الطبقة بين                  فات األوسع نطاقا  االئتال
 مرور مع     شك لالتي يمكن أن تو،                     الطبقات األكثر فقرا  و

مصلحة  لهل التغيير، من أج       شامال           ائتالفا   الوقت
ن                             في تطوير المؤسسات بطرق تحس   مدطويلة األ

 األداء االقتصادي واالجتماعي.

مثل هذه  قاومتالدول األوتوقراطية ال شك في أن و
ة على شجعت بوالقوى الديناميكية،   حدوث         قو 

ق تسد"استراتيجيات         بات باع االنقسامات  في "        فر 
. وفي هذا السياق، يتم والعمال الشركات أوساط

ة من الطبقة المتوسطة ذات  شرائحاسترضاء                               هام 
متيازات نسبية في ا منحهاب ،                     الدور الحاسم سياسيا  

 رجالبارزة من طبقة  فئات ربطيتم  كما .سوق العمل
 المحسوبياتسياسي من خالل البالنظام  األعمال

 يةهيكل"في الشكل المعنون  3السهم ) المحاباة أوجهو
                  يجري التحك م بغير           وأحيانا ، . "(التسويات السياسية

يشمل الشركات والعمال  بما متيازات،المشمولين باال
عن  تارةمن خالل شبكات الزبائنية،  ،يننظاميغير ال
 عبر أخرى تارة، وةاإلكراه الحكومي سياساتطريق 
ل  ألن       نظرا  ، وإهمالهم تركهم                          القطاع غير النظامي يمث 
مع . ولكن (Bayat, 2000)ام أمان اقتصادي للفقراء     صم  

 التواصل، وانتشار وسائل المتزايد التوسع الحضري
ن وبعض االجتماعي،  مستويات المعيشة،  في        التحس 
زة أن تؤدي  الشخصيةاالستقاللية صار بإمكان                   المعز 

م االجتماعي، تحقيق مستويات أعلى من التنظي إلى
ئتالفات الشاملة من الل تدريجي بناءإلى وبالتالي 

جمعيات المن        شبكة      ضم  التي تاألسفل إلى األعلى و
. المجتمعيةالفئات االجتماعية وو              تزداد كثافة 

 التسويات السياسية يةهيكل

 

 .(Przeworski, 2000) :المصدر
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خارج نجاح مثل هذه االئتالفات في بلدان       توق ف
درجة  ، همالى عنصرين رئيسيينع منطقة اإلسكوا

مدى االقتصادي واالجتماعي في المجتمع، والتفاوت 
االجتماعي والسياسي للسكان، ال سيما في  نعتاقاال

 الشكلفي  7و 6المجالين )أوساط الطبقات الوسطى 
في حين قد و .("التسويات السياسية يةهيكل"المعنون 

 االستياء           خلق جو  من  تؤدي التفاوتات المتزايدة إلى
 من أجلاالجتماعية المساعي  إزكاءإلى  يفضي بدوره

بين انقسامات إلى خلق        أيضا  قد تؤدي لتغيير، فا
إنشاء ائتالفات وطنية أكثر  عمليةتجعل  اتطبقال

 ، يمكن                                  فيما يتعل ق بسياسات التعليم مثال  فصعوبة. 
إنشاء نظام تعليم  فيأال تحقق المصلحة الوطنية 

لطبقة ا تختار قدالجودة هدفها، إذ  عالي رسمي
هالوسطى  قد وإلى تعليم خاص أعلى جودة.         التوج 

إعادة التوزيع سياسات السياسات الضريبية وصبح ت
 ضرائب مرتفعةلفرض الفقراء مع تأييد ، مثار خالف

الطبقة عارضة في مقابل م، على ذوي الدخل المرتفع
ال                 غالبا  ما يطالب، كذلك. لهذه الضرائب الوسطى         العم 

بينما  مهنيالتدريب للنظام وطني بغير النظاميين 
ال ال يسعى ون نظام          العم  الحصول على إعانات إلى      ي 

 تدريب داخلالحصول على            تمك نهم من حكومية 
ية وغير نظامكون للشركات التقد و. مؤسساتهم

متباينة فيما يتعلق بكيفية تطوير ية مصالح نظامال
  وقوانين اإلفالس، على سبيل المثال. ةالمالي ةنظماأل

الكبير بين القطاعين  نقسامعلى الرغم من االو
                                              النظامي وغير النظامي في المنطقة العربية، ظل ت 

الت ال ، سابقفي الدخل متدنية في ال تفاوت         معد 
 في العديد من االشتراكيبسبب انتشار النظام 
 بلدانريع النفط في وفرة ، والبلدان في الماضي

ق جميع المراقبين  على أنه كان                                    أخرى. وفي حين يتف 
 "تفاوتلغز ال"من المتوقع أن يتفاقم التفاوت، فإن 

ر رؤية هذا التفاوت فيفي المنطقة  ل في تعذ                                      يتمث 
يؤكد الفصل الثاني من التقرير و .ذات الصلة البيانات

، كما استنتجت فصول أخرىص، على هذا اللغز، ويخل
ع االتجاهاتيإلى أنه  ، في هذا المجال                   صعب تتب 

أن المسوح ال تقيس بشكل جيد هو      ول  . األلسببين
                                             شريحة الواحد في المائة األعلى دخال  من السكان، 

 التقدم النظر إلى مؤشرات هو أن المطلوب الثاني و

تهدف مؤشرات التقدم أو )مؤشرات التأخير  إلىال 
ع بعض جوانب                                            المؤشرات الالحقة للحدث إلى توق 
األداء المستقبلي، في حين تهدف مؤشرات التأخير 

أو المؤشرات السابقة للحدث إلى تسليط الضوء على 
أدلة  من التقرير . ويورد الفصل الثاني(األداء السابق

ة جديدة  ات لتوثيق من نوعين من البيان        مستمد 
مستوى التفاوت في الحصول على التعليم وفرص 

              ويتعل ق النوع  رات ذات الصلة.          ، والتغي  ةالعمل الجيد
ساسية، مثل الرياضيات أمواد لم الطالب      تعل  األول ب

االختبارات واستخدام نتائج والعلوم والقراءة، 
                                               الدولية. ويوث ق هذا الفصل إنجازات الطالب في هذه 

إمكانية ربطها  ، ومدىعالماتهمت في المواد، والتفاو
، كما يقارن بين المجتمعيةبخلفية الطالب األسرية و

قة في بقية أنحاء                                               هذه اإلنجازات والنتائج المحق 
من عدم                                      . وتظهر هذه األدلة درجة عالية نسبيا  العالم

دول العالم، سائر                                تكافؤ الفرص في التعل م مقارنة ب
ن في إعادة و هذه التوازن إلى                             عدم تسجيل أي تحس 

                                       يتعل ق النوع الثاني من البيانات بدراسة و الفرص.
تفاوت الدخل في قطاع التعليم في ثالثة بلدان 

جور األسقة عن            بيانات مت  على فيها أمكن الحصول 
            أن  التفاوت خلص إلى ، وي                        التي ت دفع في هذا القطاع

ما في                                                في األجور قد ارتفع في بعض البلدان، وال سي 
سين الذين يحملون شهادات جامعية، أوساط الم                                    در 

ارتفاع مستويات  بأن القائلة فكرةالبما يتماشى مع 
بين القطاعين النظامي  التفاوت في سوق العمل

 خلق فروقاتيؤدي بشكل متزايد إلى وغير النظامي 
 .الجيدةوظائف اللى إصول وفي ال

الدنيا  مستوياتالمن         ، بدءا  من الواضح أنه ،هكذاو
ح أن ت للمساواة، رج  الالمساواة في الدخل  تخذ           ي 

حتى  ،             ا  في المنطقةسريع         تصاعديا                   واالستهالك مسارا  
صلة بياناتالفي يظهر ذلك بوضوح بعد وإن لم           المت 

عبء الالمساواة وإضافة إلى الدخل واالستهالك. ب
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أخرى من الالمساواة                          ة، يوثق التقرير أنواعا  زايدالمت
 يظهر أنوباستخدام استطالعات الرأي،  االجتماعية

ل لجهة  التفاوت من مرتفعة معدالت              المنطقة تسج 
 معدالتأعلى و ،ةالدينيتقبل االختالفات االجتماعية و

 في العالم. بين الجنسين التفاوت

 تما إذا كانفي الفصل الثالث من التقرير وينظر 
بشكل ذاتي من  باإلدماج االجتماعي قد تنشأ ةلباطمال

 الشخصيةاالستقاللية  ارتفاع محتمل في مستوى
هذه مثل تمثل وس. الديناميكيين عضاء المجتمعأل

من القاعدة إلى  تجهالظاهرة إيديولوجيا جديدة ت
التعليم واالتصال  مستوياتارتفاع ها وسيحفزالقمة، 

حاد مع ما يتعارض بشكل بالمعرفة العالمية، 
ة إلى التي تتجه من القمإيديولوجيات الماضي 

 التحرر الذاتية المنشأ قيممن . ويمكن لموجة القاعدة
الطبقة الوسطى والشباب والمتعلمون، تحمل لواءها 
، أن تؤثر مع مرور 2011انتفاضات عام  كما حدث في

المساواة بين مثل الزمن على العديد من القيم 
بشأن الالمساواة في الدخل،  شواغلالعلى الجنسين، و

تهدف االجتماعية والدينية، بطرق                 وتقب ل االختالفات
الثقة االجتماعية وجعل المجتمع  إلى رفع مستوى

                                        ، وبالتالي أكثر ميال  لتحقيق الديمقراطية              أكثر تماسكا  
 وتشكيل ائتالفات إصالحية.

، في المنطقة العربية الدولةدور  انحسارتسارع لقد 
ما بعد فشل   2011عامي  الحراكات الشعبية                 وال سي 

في معظم  ديمقراطيةفي إقامة نظام أكثر  2012و
 سنوات             ، ب عد ست  اليوم. وتواجه المنطقة البلدان

، تحديات فيها تلك الحراكاتعلى انطالق شرارة 
االقتصادية وية ووالتنم يةمجاالت األمنالهائلة في 

هورية العربية مالج وتواجهوالسياسية واالجتماعية. 
ل إلى دول      تحو  الليبيا واليمن خطر ة وسوريال

قادرة مفككة. ولذا، فإن إعادة بناء ائتالفات وطنية 
 .  اآلن             باتت أولوية   ستقرارالعلى اعلى الحفاظ 

وعلى الجانب اآلخر، تمكنت بعض دول المنطقة، بما 

فيها دول مجلس التعاون الخليجي واألردن والجزائر 
إلى حد  ة السياسية    هز  أثر ال      تجن بوالمغرب، من 

البقاء في  فيظمة هذه البلدان ت أننجح. وبعيد
 م، أةالمحسوبيتعزيز نظام  عبر، سواء السلطة

إطالق الوعود بإجراء تغييرات تدريجية في ب
 القطاعات السياسية واالقتصادية.

تحسين  فياألحداث حتى اآلن  بينما فشل مسارو
االتجاهات ال تزال التنمية في معظم أنحاء المنطقة، 

. الحالية مبعث قلق وانزعاجاالجتماعية واالقتصادية 
معادالت ؤدي تالتقرير بأنه من المرجح أن ويحاجج 

النمو االقتصادي وزيادة تراجع الوضع الراهن إلى 
بقي مستوى معدالت الالمساواة في المستقبل، ما سي

إلى  قود، وي                مرتفعا  باستمرار االستياء االجتماعي
ر زيادة االستقطاب االجتماعي. وفي حال   أي          لم يتوف 

يحدق ر هذه المعادلة، يغيت قادر علىعنصر إيجابي 
خطر ارتفاع مستويات العنف. ويعني ذلك بالمنطقة 

عالقة البقاء ال تواجه فقط خطر البلدان العربية أن 
ز  لطالماو الوضع الذي في فخ الدخل المتوسط، وه      مي 

 بلمنذ ثمانينات القرن الماضي، عن سواها لمنطقة ا
ا وبشكل ميعني  في  نزالقاحتمال االأن تزايد              أيض 

 سوف يلوح  الدولة تفككحلقة مفرغة تؤدي إلى 
 .في األفق

                                 التنمية االجتماعية، يوث ق التقرير على مستوى و
سةوجود        أيضا   عاك  ي قانون نظاموجود  مثل،              رياح م 

ةفي الممارسات انتشار المغاالة و غير مالئم          الديني 
 تزايدالتلقين وقائم على نظام تعليمي العمل بو

ساهمت جميعها على  –ي جسدانعدام األمن ال
االستقاللية في المجتمع. عرقلة مسيرة  األرجح في

 على بعض عناصر هذا التقرير تشتمل نتائجلذلك، 
ية  مللألبوادر                ولكن أيضا  على ،                التشاؤم الجد 

ل ، من ناحية، أنه إلى التقرير خلص. يوالتفاؤل       تسج 
 (تهبحيا المرء            بمعنى تحك م)االستقاللية السلبية 

ما في أوساط                                               مستويات مرتفعة في المنطقة، وال سي 
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ا   التوزع نمط على عكس وذلك ،                   الجيل األكبر سن 
والمتمثل في  العالم أنحاءفي بقية           انتشارا  األكثر 

ارتفاع هذه المستويات في أوساط الشباب 
    ن  يجد التقرير أ . ومن ناحية أخرى،           والمتعل مين
 بمعنى)اإليجابية  الشخصيةاالستقاللية مستويات 

في         سريعا                   بالفعل ارتفاعا  شهدت  (التعبير عن الذات
  أوساط الشرائح األكثر ديناميكية في المجتمع.

المختلفة  جزاءالتقرير بين األ جمع، يالخالصةفي و
ر تتمحوإصالحية جديدة              واضعا  أجندةلتحليل، من ا
الحريات الشخصية، وحرية  من ذي قبل حولأكثر 

الجودة  حولمركزي  بشكلتنظيم الجمعيات، و
إقامة لتعليم، وذلك في محاولة لتعزيز االجتماعية ل
لتغيير ل        رائدا  يصبح مع مرور الزمن قد مجتمع مدني 

اإليجابي في المنطقة.



 

 



 مراحل تفاقم الالمساواة - خلفية تاريخية
عن االقتصاد والمجتمع

.1
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خلفية تاريخية عن  –الالمساواة تفاقم راحل م .1

 االقتصاد والمجتمع

الالمساواة في المنطقة  فاقملتي تحليل أل نبغيي
 العربية أن يستند إلى دراسة تطور اقتصاد 
عبر  هذه المنطقة ومجتمعها ونظامها السياسي

بعيدة النظر للسنوات  قاربةمن م            . وانطالقا  التاريخ
الخمسين الماضية، ساهمت ثالثة تطورات رئيسية 

والحريات  تفاوتاتالدخل وال مستويات في تطور
 في سيتم استعراضها بالتفصيل  في المنطقة
 :هذا الفصل

ثم انكفاؤها ، في البداية لدولةدور اصعود  •
ر بشالشديد، ما  الخدمات  قديمعلى تدة        أث 
 صول حوال الجيدة النوعيةاالجتماعية 

  نطاقعلى                         يها. وقد أث ر ذلك بدوره لع
 الحراك االجتماعي؛

  االقتصادي في تسعينات ريالتحر موجات •
ت إلى القرن الماضي  رأسمالي نظام                 ، التي أد 

تباين  وظهور، بامتياز المحسوبيةقائم على 
ي صغير الحجم وقطاع نظامبين قطاع ملحوظ 

 ، ما ساهم         ومتنام   واسع النطاقي نظامغير 
بشكل عميق في تطور سوق العمل والالمساواة 

 في األجور؛

ر السياسي طوال فترة الخمسين  انعدام •                                   التحر 
ساآلنفة الذكر، ما        عاما   استراتيجيات      كر 
ر في الغالب السلطةبفاظ تحاال على                   ، وأث 

 للمواطنين بطرق  الشخصيةاالستقاللية 
في و الموضوع الذي سيتم تناوله وه –عديدة 

 الفصل الثالث.

 انحسارهالدولة ودور  صعود ألف.

مفاجئ في سبعينات القرن  بشكله ارتفاعبعد 
العربية  دانلبالحكومي في ال اإلنفاق سجلالماضي، 
ستقر في يقبل أن  ،في الثمانينات    ا  حاد         تراجعا  

 1 الجدول)                    مستويات متدنية جدا   ندالتسعينات ع
زيادة  عديدة عربيةلدان عاود بت لمو. (1 الشكلو

ي العقد األول من فالطفرة النفطية  خالل إال هاإنفاق
                 ، ات بعت البلدان 2005من عام           اعتبارا  القرن الحالي. و

ة،     عي                                               المستوردة للنفط في المنطقة سياسات مالية توس  
 فيام العديد منها بزيادة اإلعانات الحكومية. يق عم

رال بلدانرفعت ال المقابل، إنفاقها  مستوىلنفط لة      مصد 
 تفاقم ودفع أسعار النفط. ارتفاعالعام، مستفيدة من 

 إلى الحكومات بالنفط الفقيرة البلدان في المالي العجز
ركزت على  المالي ف      لتكي  عادة اإل جريئة برامج تنفيذ

ت                                       خفض اإلنفاق، خصوصا  عن طريق إلغاء إعانا
               وفي مثال ي مصر الوقود وتقليص القطاع الخاص. 

أن بلغ  فبعدوتونس داللة على جسامة هذا التحول: 
 ،في سبعينات القرن الماضي هأعلى مستويات اإلنفاق
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  36 بةسبنتراجع 

من الناتج المحلي اإلجمالي  المائة في 16في مصر و
اإلنفاق  فض. وانخ1998بحلول عام  في تونس
 الناتج من المائة في 25 إلى المائة في 62 منالحكومي 
 29في المائة إلى  45ومن  مصر، في اإلجمالي المحلي

تونس  فيالناتج المحلي اإلجمالي  منفي المائة 
(Diwan and Akin, 2015) .تخفيضاتال ه            أث رت مثل هذو 

 وبشكل الوقتمع مرور  العام، اإلنفاق في الكبيرة
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على بعض الخدمات الرئيسية التي تقدمها  ،صارخ
ما في مصر حيث   التخفيضات أجريت                            الدولة، وال سي 

 أداء في مطرد تدهور إلى أدى ما أوسع، نطاق على

ظالمؤسسات العامة. و هذه التخفيضات في  أثر      يالح 
مصر  فيقدرة الدولة وفعاليتها  ي   ر       مؤش   تراجع

.(2 الشكل) خاص بشكلوتونس 

 نسبة ، كجمالي اإلنفاق العامإل خيرالحد األقصى والحد األدنى والحد األقصى األ .1 الجدول

 من الناتج المحلي اإلجمالي

 

البيانات 
 المتوفرة

الحد 
األقصى 
 لإلنفاق

تاريخ 
تسجيل 
الحد 
 األقصى

الحد 
األدنى 
 لإلنفاق

تاريخ 
تسجيل 
الحد 
 األدنى

 الطفرة 
الحد األقصى )

ناقص الحد 
األدنى 
 (لإلنفاق

الحد 
األقصى 
 األخير

تاريخ 
تسجيل 
الحد 
األقصى 
 األخير

 2009 39.8 22.6 1992 29.9 1980 52.5 2011-1960 األردن

اإلمارات العربية 
 المتحدة

1991-2011 42.3 1996 30.2 2006 12.1 27.0 2009 

 2002 36.0 28.0 2000 25.1 1986 53.1 2011-1974 البحرين

 2011 35.0 16.2 1998 28.8 1984 45.1 2011-1960 تونس

 2009 41.9 12.4 1990 25.7 1983 38.1 2011-1971 الجزائر

الجمهورية 
 العربية السورية

1962-2010 48.2 1980 21.8 1990 26.4 32.9 2003 

مان  2009 41.1 26.4 1997 30.3 1986 56.7 2011-1967      ع 

 2009 32.2 22.0 2003 29.4 1993 51.4 2011-1990 قطر

 2008 49.7 21.5 2007 35.7 1986 57.2 2011-1972 الكويت

 2000 42.3 26.0 2011 29.6 1994 55.7 2011-1990 لبنان

 2011 66.6 (-) 1992 26.7 (-) (-) 2011-1990 ليبيا

 2006 35.7 36.4 1998 25.1 1982 61.5 2011-1960 مصر

 2011 37.7 24.8 1996 26.2 1981 51.0 2011-1960 المغرب

المملكة العربية 
 السعودية

1990-2011 57.6 1987 32.6 1995 25.0 42.5 2009 

ت . Diwan and Akin, 2015 المصدر:  الدولي.إلى بيانات صندوق النقد          استنادا  الحسابات        ا عد 
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ر حجم  .1 الشكل  اإلنفاق الحكومي          تطو 

 

ت. Diwan and Akin, 2015 المصدر:  .الدولي النقد صندوق بيانات إلى          استنادا   الحسابات       ا عد 

 2016-1996فعالية الحكومة،  .2 الشكل

 

. متاح على الموقع: 2016-1996للفترة لبنك الدولي، ا عن الصادرةمؤشرات الحوكمة العالمية  المصدر:
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home ( الع عليه في  .(2018مايو /أيار 20                               باإلنكليزية، جرى االط 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
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بشدة بتقلص نطاق اإلنفاق االستثمارات العامة        تأث رت 
                                 انخفضت بشكل حاد  في معظم البلدان فالحكومي، 
في المائة  19على سبيل المثال من    ة  تراجعمالعربية، 

في  8من الناتج المحلي اإلجمالي في مصر إلى حوالي 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  14المائة، ومن 

وأثر  .(2 الجدول)في المائة  3في تونس إلى حوالي 
                                           تقل ص االستثمارات العامة على الخدمات العامة 

القتصاد على ااألساسية، وبالتالي على قدرة  نىبوال
 تخفيضاتهذه ال طالت          غالبا  ما  كذلك،المنافسة. 

شارك في الحياة ال ت التيالمجموعات          تحديدا  
 والمناطق – الفقراء مثل – عادل ة بشكلسيسياال

وهي  وازن، سياسي بتمثيل تحظى ال التي المحرومة
السياسية بعد  االضطراباتاندلعت فيها  التينفسها 
 وسطمدينة سيدي بوزيد في ال مثل، 2011عام 

 األطراف فيالتونسي المهمل، أو شبه جزيرة سيناء 
المحرومة في مصر. ونتيجة لذلك، انخفضت معدالت 

بعد ثمانينات القرن  جديد منالنمو االقتصادي 
.(3 الجدول)الماضي 

 ةالخاصالعامة واالستثمارات  .2 الجدول

 البلدان

 االستثمارات الخاصة االستثمارات العامة

1971-1990  1991-2000  2001-2010  1971-1990  1991-2000  2001-2010  

 17.04 17.61 15.93 7.29 9.27 13.49 األردن

 17.17 19.22 18.99 3.65 6.85 6.75 اإلمارات العربية المتحدة

 16.50 8.17 12.74 6.47 4.59 10.99 البحرين

 19.89 16.26 12.32 3.42 8.85 14.04 تونس

 12.22 18.38 22.74 11.86 7.24 11.86 الجزائر

 10.05 12.01 10.27 10.36 10.75 15.01 الجمهورية العربية السورية

 16.85 10.51 8.07 4.79 0.93 4.96 السودان

       العراق

مان  15.45 13.07 15.86 9.08 8.24 10.51      ع 

 23.84 15.55 5.68 8.82 9.19 13.78 قطر

 9.94 9.96 10.50 5.94 6.59 6.96 الكويت

 22.32 22.82 16.10 2.68 5.50 1.70 لبنان

 3.18   14.89   ليبيا

 10.30 5.58 9.62 8.25 13.98 18.46 مصر

 13.92 18.23 15.43 14.36 4.18 6.87 المغرب

 12.82 13.28 2.09 5.42 6.06 18.09 المملكة العربية السعودية

 10.40 15.44 3.32 6.78 3.99 7.18 اليمن

ت. Diwan and Akin, 2015 المصدر:  الدولي.إلى بيانات صندوق النقد          استنادا  الحسابات       أعد 
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 خدمةالموظفي تقليص أجور      تم  إضافة إلى ذلك، 
 طالتتلك التي  بنسبة أقل منإن و ،المدنية

ل الاالستثمارات العامة.  قطاعات                        وفي هذا اإلطار، تمث 
التي ال يحصل موظفوها  كبيرة الحجمحكومية الال

لعديد من بالنسبة ل        كبيرا          تحديا   على أجور مجزية
 وفير                           سلب ا على قدرة الدولة على تيؤثر  ماالبلدان، 

مصر                    بالعودة إلى مثال ي ساسية للسكان. واألخدمات ال

 –في مصر مقارنة بتونس       سوءا  الوضع  ازدادوتونس، 
شتمل على أن الخدمة المدنية تمن رغم إذ وعلى ال

مصر من القوى العاملة في  في المائة 22و 27ى حوال
ما  2010التوالي، أنفقت مصر في عام على  وتونس
من الناتج المحلي اإلجمالي فقط  في المائة 6يعادل 

في  10على تكاليف األجور في القطاع العام، مقابل 
 .(4 الجدول)تونس أنفقتها  المائة

                                                 نمو  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي .3 الجدول

 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 

االنحراف 
 المعياري

1960-2010 

 المتوسط
1960-2010 

 3.76 5.77 3.89 0.99 1.58- 11.74  األردن

 0.68 6.47 4.63- 0.56- 4.66- 2.26 11.00 اإلمارات العربية المتحدة

 1.88 2.90 0.94- 2.92 1.49- 4.70 4.20 البحرين

 3.20 1.43 3.46 3.10 1.11 5.14 3.21 تونس

 1.40 1.50 2.22 0.18- 0.21- 3.07 2.08 الجزائر

الجمهورية العربية 
 السورية

2.29 6.76 -0.87 2.46 2.37 2.72 2.60 

 1.47 2.20 4.39 3.13 0.11- 0.70 0.77- السودان

 1.08- 17.27 1.53- 14.92 30.00- 8.00 3.20 العراق

مان  5.86 7.22 2.65 2.64 4.28 1.10 18.62      ع 

 2.46 4.40 3.74- 2.47 5.00 6.10  فلسطين

 0.84  0.84     قطر

 0.68- 2.72 1.92 1.58- 3.12- 3.10- 2.50 الكويت

 2.09 6.38 3.93 4.61 9.10- 7.00 4.00 لبنان

 1.43 1.10 2.32 1.78 0.20   ليبيا

 3.13 0.70 2.97 2.50 3.04 4.32 2.82 مصر

 2.21 1.08 3.80 1.00 1.52 2.65 2.09 المغرب

 1.62 4.98 0.13 0.55 5.23- 7.86 4.77 المملكة العربية السعودية

 1.36 0.32 1.14 1.59    اليمن

. متاح على الموقع: 2016-1961، للفترة البنك الدولي الصادرة عنمؤشرات التنمية العالمية  المصدر:
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators .( ،الع عليه في باإلنكليزية  .(2018مايو /أيار 20                  تم االط 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
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 على األجور والتوظيف خير لإلنفاق الحد األقصى والحد األدنى والحد األقصى األ .4 الجدول

 في القطاع العام

 

الحد 
األقصى 
لفاتورة 
تكاليف 
 األجور

الحد 
األدنى 
لفاتورة 
تكاليف 
 األجور

الحد 
األقصى 
 األخير

الطفرة 
الحد )

األقصى 
ناقص الحد 
األدنى 
لتكاليف 
 (األجور

متوسط 
تسعين
ات 
القرن 
 الماضي

متوسط 
العقد 

األول من 
القرن 
 الحالي

متوسط 
الفترة من 

إلى  2010
2015 

إجمالي توظيف 
اليد العاملة في 
القطاع العام 
في تسعينات 
القرن الماضي 

بالنسبة )
 (المئوية

إجمالي توظيف 
اليد العاملة في 
القطاع العام 
في الفترة من 

 2010إلى  2005
بالنسبة )

 (المئوية
 34.0 49 13.7 13.8 14.5 8.1 15.3 12.8 20.9 األردن

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

4.85 2.2 3.5 n/a 5.0 3.0 2.8  73.3 

 33.9  10.5 12.2 15.7 7.7 14.6 13.2 20.9 البحرين

 22.0 32 10.1 10.1 10.0 0.3- 10.6 10.2 9.9 تونس

 30.0 58 11.0 7.2 8.9 1.5- 8.8 9.3 7.8 الجزائر

الجمهورية 
العربية 
 السورية

8.1 5.2 5.5 2.9 4.6 5.0 (-)  29 21.0 

مان  47.1  6.8 7.6 8.6 0.9 7.8 8.0 8.9      ع 

 n/a 15.5 6.6 4.7  86.7 6.1 7.3 16.4 قطر

 80.1  10.1 11.1 16.3 6.3 8.1 8.3 14.5 الكويت

(-) 6.9 8.3 9.1 لبنان  8.1 5.8 8.1  17.6 

(-) ليبيا  12.9 34.8 (-)  14.1 9.0 23.4  65.0 

 27.0 32 6.4 6.7 6.1 3.8 6.8 5.9 9.7 مصر

 11.0 26 11.3 11.4 10.6 1.7 11.7 10.4 12.1 المغرب

المملكة 
العربية 

 السعودية
18 13.2 19 4.8 (-)  (-)  (-)   49.9 

 الدولي.بيانات صندوق النقد باالستناد إلى                  . ا عدت الحسابات  Diwan and Akin, 2015 :المصدر
تواريخ الحدود العليا والحدود الدنيا، لالطالع على و الدول.هذه  رعايابالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل النسبة المئوية  مالحظات:

 .1 الجدول انظر

 

ي على الحكومي اإلنفاق خفض معدالت أدى         قطاع 
انا السبيلين الرئيسيين اللذين كالصحة والتعليم، 

في  الفقراللذين سمحا للفقراء بالهروب من فخ 
مصدر للتفاوت في الحصول على  خلق، إلى الماضي

الحراك                             رب ما يكون قد ساهم في إعاقة الخدمات، 
ى تخفيض الميزانيات إلى . و(5 الجدول)االجتماعي                            أد 

                                                   ارتفاع غير اعتيادي في التكاليف التي تكب دها األفراد 
على  للحصول على الصحة والتعليم في المنطقة

ى غالبا  إلى اإلمعان في نفقتهم الخاصة إفقار                                ، ما أد 
الشريحة الدنيا                  سر التي تصن ف في األاألسر الفقيرة و

التي أجرتها  لدراسةا بحسبالدخل المتوسط. ومن 
إعادة النظر في "اإلسكوا في هذا المجال تحت عنوان 
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، (ESCWA, 2018) "السياسة المالية في المنطقة العربية
في  8ل ما يصل إلى      تمث   المذكورة المدفوعاتن فإ

في  11راء وللفق (المتاح)الفعلي من الدخل  المائة
 للطبقة الوسطى. فعليمن الدخل ال المائة

عا   فيهشهد  الوقت الذيفي و         سريعا                       قطاع التعليم توس 
ع بشكل  طال                        خالل فترة الخمسين عاما ،                   هذا التوس 

. خيرةة األحقبخاص مرحلة التعليم العالي خالل ال
قفزت فيها  التيتونس،  ذلك على األمثلةأبرز  منو

 في المائة  8معدالت االلتحاق بالتعليم العالي من 
في  19إلى  1980في عام  محددةعمرية  شريحة دىل

 2010في المائة بحلول عام  36و 2000المائة في عام 
(Kaboub, 2013) .ل                      في مصر والجزائر أيضا  و  ت      ، سج 

مرتفعة  مستوياتااللتحاق بالتعليم الجامعي  تمعدال
يكون توسع قطاع التعليم  وقد.         تقريبا   بنفس النسبة

ارع وعن الش        بعيدا  في إبقاء الشباب  ساهمالعالي 
تكاليف باهظة على المدى  مقابللبضع سنوات، ولكن 

للها أن  يكتبأحيا توقعات لم  أنه ذلكالطويل.         تتحو 
 المهارات إجمالي النخفاض       نظرا   ة،ملموس حقيقةإلى 
د التي  إليها يحتاج والتي ،هاخريجي الجامعات بها      تزو 
ي عنالتوسع  هذا وأسفر. بالفعل العمل سوق       تفش 

ذلك من  هيستتبع ماظاهرة بطالة المتعلمين و
 ؛أهاليهم دىهم ولدية من اإلحباط لمرتفعمستويات 

 خفض الجودة اإلجمالية لنظام التعليم.  عنو

لسلع االستهالكية لتخفيض الدعم الحكومي  وجرى
في الهيكلية اإلصالحات فترةبشكل خاص خالل         . ف 

لهذا الدعم من  تراجع          مصر مثال ،  بلغ  مثالي شبه      معد 
 ،في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 23 عندأوجه 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  2إلى أقل من 
نهاية فترة اإلصالحات الهيكلية في تسعينات  مع

من انخفض هذا الدعم في تونس والقرن الماضي. 
ل الناتج المحلي اإلجمالي إلى  من المائة في 11بلغ       معد 
ل  ارتفاعمع  ،ولكن .(6 الجدول)قريب من الصفر       معد 
في العقد األول من القرن         مجددا   المحروقاتأسعار 

 هارتفاع محروقاتالدعم الحكومي لل دوعاالحالي، 
(Diwan and Akin, 2015)كان الذي هدف        خالفا  لل ،لكن. و 

ل ف في الماضي            مقصودا  منه  دعم شريحة  ي           والمتمث 
                                     ، شك ل الدعم الحكومي األخير محاولة من الفقراء
األغنياء  جتذابالعديد من الحكومات ال جانب

 في بقائهابحيث يستمرون في دعم  ،والطبقة الوسطى
في الدعم الحكومي  الزياداتهذه أفضت السلطة. و

 .من االنكماش      أصال   تعاني ةمالي مساحة      تقل صإلى 

         تحديدا  ، و   ا  سياسيوازنة أخرى ات كانت مجموع
عت العمالية الفاعلة، دااتحاال        أيضا  بالحماية        تتمت 

برت و. عام بشكل  العمالة المنظمة                لطالما اعت 
 في تونس نافذة  قوة (ضمن النقابات العمالية)

لم تكن  أنهارغم ، (في المغرب والجزائر كما)ومصر 
القطاع غير  في ال    عم  ال من كبيرالعدد التمثل ذلك 
المؤسسات في                          . ولكن  حضورها كان قويا  النظامي
على السلم لدرجة أن الحفاظ والقطاع العام،  الكبرى

 الضمني دعمهالى كان يتطلب الحصول عاالجتماعي 
وراء تفسير السبب  في هذا األقل. ويساعدعلى 

ذلك  معوبقائها  الخدمة المدنيةحجم  تقليص
وهذه اإلصالحات ) الخصخصةعملية مترهلة، وبطء 

 هياكل عدم مرونة ، وكذلك (عارضتها النقابات
نمو الصناعات عاق ما أ) ةينظامسوق العمل ال

هة نحو التصدير  وبينما. 4 الجدولنظر ا – (                    الموج 
تضمن العمالة التي ت "ة األرستقراطيةعمالال"كانت 

ال القطاع العام المنظمة  تحظى بنوع من                     وعم 
، دفع أولئك الذين اضطروا إلى العمل في الحماية

وا جرامن البطالة أو ه عانواالقطاع غير النظامي أو 
 وفيمن التفاوت المتزايد في أسواق العمل. ث

جرؤ على لتحكومات قليلة فقط  كانتالنتيجة، 
مة  حفيظة بإثارةالمخاطرة       تعد   التي                 العمالة المنظ 

نات األ  هذه تملكه لما       نظرا   للمجتمع،ية ساس               من المكو 
ضرابات اإل إشعال فيها بما ،أدوات من العمالة

المعارضة  قوىوالحركات االحتجاجية في الشارع، و
 .(Beinin and Vairel, 2013; Hibou, 2006)الصاعدة 
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ق على الصحة والتعليم، انفلإلخير الحد األقصى والحد األدنى والحد األقصى األ .5 الجدول

 خالل عقد من الزمن، كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي ا اإلنفاقومتوسط هذ

 

الحد 
األقصى 

لإلنفاق على 
التعليم 
 والصحة

الحد 
األدنى 
لإلنفاق 
على 
التعليم 
 والصحة

الحد 
األقصى 
 األخير

الطفرة 
الحد )

األقصى 
لإلنفاق على 
التعليم 

الحد  ناقص
األقصى 

لإلنفاق على 
 (الصحة

متوسط 
اإلنفاق 
على 
التعليم 
ة والصح
في 

تسعينات 
القرن 
 الماضي

متوسط 
اإلنفاق 
على 
التعليم 
والصحة 
في العقد 
األول من 
القرن 
 الحالي

متوسط 
اإلنفاق 
على 
التعليم 
والصحة 
في 
الفترة 

 2010من 
 2015إلى 

متوسط تصنيف 
مؤشر التنمية 
البشرية في 
ثمانينات 

وتسعينات القرن 
الماضي، وفي 
العقد األول 
ل               والنصف األو 

الثاني  من العقد
 للقرن الحالي

 99 ,77 ,72 ,59 6.9 8.1 7.5 0.9- 7.8 6.2 5.3 األردن

 48 ,38 ,40 ,38 6.2 6.0 6.1 2.5 6.3 5.4 7.9 البحرين

 92 ,80 ,85 ,72 7.2 7.3 7.7 0.8 7.3 7.1 7.9 تونس

(-) الجزائر  (-)  8.3 (-)  10.4 6.8 (-)  70, 81, 84, 93 

الجمهورية العربية 
 السورية

3.0 2.0 (-)  1.0 2.8 (-)  (-)  64, 83, 90, 115 

مان  84 ,169 ,158 ,145 6.0 6.4 6.8 2.0 6.9 6.6 8.6      ع 

(-) قطر  (-)  5.9 (-)  (-)  4.7 4.9 21, 32, 32, 37 

 51 ,39 ,41 ,31 7.3 7.3 9.7 5.6 6.9 5.6 11.2 الكويت

 n/a 2.7 3.6 n/a 3.5 3.4 2.8 137, 151, 163, 74 لبنان

(-) ليبيا  (-)  (-)  (-)  (-)  (-)  (-)  (-)  

 111 ,91 ,92 ,81 5.1 6.0 5.4 1.0 5.7 5.5 6.5 مصر

 130 ,107 ,99 ,85 8.0 7.2 6.7 0.9 8.3 6.9 7.8 المغرب

المملكة العربية 
 السعودية

10.2 8.5 12.7 1.7 (-)  (-)  (-)   

 الدولي.                                  ، استنادا  إلى بيانات صندوق النقد Diwan and Akin, 2015 المصدر:

 .1الجدول  انظر، والصحة التعليم على لإلنفاقاألقصى واألدنى  ين             تواريخ الحد  الطالع على ل مالحظة:

 

إلى الماضي  ، أفضى إرث2011بحلول عام و، هكذاو
يضعفها وجود عدد مفرط من ة مدنية خدم

إلى ة؛ ومجزي                يتقاضون أجورا  ال الموظفين الذين 
إلى لفقراء؛ ول ال سيماخدمات قليلة الجودة، تقديم 
م الجامعي تعليم نظام  ؛ وضعيف األداء حجم         متضخ 

للطبقات المتوسطة  ةكبير ةحكومي تقديم إعاناتو
مستويات االستثمارات العامة في       تدن ي والعليا؛ و
النائية البعيدة  مناطقلإفقار ا؛ وى األساسيةقطاع البن

األنظمة وورثت لمعارضة. ا؛ وقمع عن العاصمة
 ،2011الجديدة، التي تشكلت بعد انتفاضات عام 

 مؤسسات تعاني من اآلثار العميقة ألكثر من 
 ، سواء فساد واالضمحاللمن ال         ن عاما  يعشر

،  لفي مجا                                     التعليم أو األمن أو التحك م الكلي 
 إصالح أنظمتها  بشدة قدرتها على        ما قل ص 
 الجديدة  يديولوجياتاألمع  تتواءمبطرق 

دها  .                 التي كانت تجس 
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واالستثمارات  الحكومية لإلعاناتخير الحد األقصى والحد األدنى والحد األقصى األ .6 الجدول

 العامة، كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي

 

الحد 
األقصى 
لإلعانات 
 الحكومية

الحد األدنى 
لإلعانات 
 الحكومية

الحد األقصى 
األخير 
لإلعانات 
 الحكومية

الحد 
األقصى 

لالستثمارات 
 العامة

الحد األدنى 
لالستثمارات 

 العامة

الحد األقصى 
األخير 

لالستثمارات 
 العامة

األقصى ناقص الحد 
الحد األدنى لإلعانات 
الحكومية زائد الحد 
األقصى ناقص الحد 
األدنى لالستثمارات 
                    العامة، مقسوما  على 
 الطفرة اإلجمالية

 0.7 8.2 6.1 17.7 1.5 2.0 7.0 األردن

اإلمارات 
 العربية المتحدة

0.0 0.0 0.0 10.1 6.7 9.4 0.3 

(-) البحرين  1.8 (-)  (-)  4.3 9.1 (-)  

 1.4 1.4 5.7 16.5 5.4 0.2 11.4 تونس

 1.0 38.5 8.2 18.9 10.6 5.2 7.1 الجزائر

الجمهورية 
 العربية السورية

20.2 13.1 10.4 17.6 7.4 11.2 0.7 

مان  0.6 18.8 11.4 23.7 1.9 0.5 2.9      ع 

 0.1- 10.6 7.9 6.8 3.0 1.9 0.0 قطر

(-) n/a 4.5 6.6 17.6 4.3 3.7 الكويت  

(-) 3.1 1.7 9.3 0.4 4,8 1.6 لبنان  

(-) ليبيا  0.2 13.7 (-)  8.3 7.6 (-)  

 0.8 8.0 14.1 20.7 8.8 1.5 22.7 مصر

 0.4 4.5 3.0 8.4 6.1 0.6 5.6 المغرب

المملكة العربية 
 السعودية

1.8 1.6 2.3 16 5 12 0.4 

 النقد الدولي.                                          . أعدت الحسابات استنادا  إلى بيانات صندوق Diwan and Akin, 2015 المصدر:
  .1الجدول  انظراألقصى واألدنى،  ين             تواريخ الحد  الطالع على ل مالحظة:

 

من نمو تقوده الدولة إلى شكل  باء.
 الرأسماليةأشكال غير متوازن من 

هة ية االقتصاداألنظمة االنتقال من خالل مرحلة           الموج 
الدولة إلى اقتصادات السوق في منتصف  من جانب

تحت ضغط  تي تمتالوثمانينات القرن الماضي، 
 العربية، واجه ات العاصفة باألنظمةزماأل

نفسه،  وقتالفي . ومعارضة متزايدةون األوتوقراطي

من الناحية  فقد هؤالء سيطرتهم، ليس فقط
م على على مستوى قدرته       أيضا   ولكن، ةاأليديولوجي

 ميزانياتوبللدولة التحكم بالمؤسسات التابعة 
 الخدمة المدنية واسعة النطاقو االستثمار الكبيرة

االستقرار             وتطل ب إحالل مني. األعسكري والنفاق اإلو
بطريقة القطاع الخاص الناشئ إدارة  السياسي
عدم و على األقل ضمان حياده السياسيل ةسياسي

مت السيطرة قوى المعارضة. واصطفافه وراء                  ا حك 
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 قصيتوضع حواجز هذا القطاع من خالل على 
قة متيازات لمجموعة الاقديم توب ،المعارضين من       ضي 

 هم.بالموثوق حلفاء ال

قة من  دائرة  االمتيازات ذوي         ضي 

 ذوي االمتيازات  شبكاتعلى الرغم من أن 
القطاع في كانت موجودة  (أو شبكات الزبائنية)

في  صالحات الهيكليةفترة ما قبل اإلالخاص في 
 عملهاتركز  فقد، ثمانينات وتسعينات القرن الماضي

القطاع الخاص كان  وأنالقطاع العام، ال سيما  في
قطاع العام. المؤسسات لدور          ومك مال           ثانويا         دورا   ؤديي

 أهمية تعاظمت، ةبعد فترة اإلصالحات الهيكلي ولكن،
من  االقتصادب         تحك ما   أكثر أصبحت التي هذه الشبكات

 تهيمن وباتت أخرى، جهة من        تنظيما   وأفضلجهة 
بةالعائالت  من 30إلى  20 حوالى عليها  حاكممن ال         المقر 

(Owen, 2004, 2014; Heydemann 2004). شبكات ت    أد  و 
 حكممستويات       تدن ي إلى تلك االمتيازاتذوي 

ما الالقانون،   . (3 الشكل)في العراق والجزائر       سي 

 Diwan, Keefer and Schiffbauer (2014)وكما ورد في 
 وثيق بشكل         مرتبطا  رجل أعمال  32بشأن مصر، أدار 

شغل  وقد ،شركة 500 يحوال السياسي الشأن بأصحاب
معظمهم مناصب سياسية في منتصف العقد األول من 

 من الفترة في ،اتشرك             تمك نت هذه الو القرن الحالي.
 Chekir and Diwan, 2015; Acemoglu) 2010 إلى 2000عام 

and Robinson, 2013)  قطاع مشهدعلى  السيطرةمن 
في مصر واحتكار الفرص االقتصادية  شركاتال

هذه  استطاعت كما. للربح         توليدا   األكثرالجديدة 
في  60تعادل  أرباح تحقيق، 2010بحلول عام  ،الشركات

المائة من إجمالي أرباح الشركات في هذا القطاع، رغم 
في المائة من القوى العاملة  11 سوىتستخدم  الأنها 

،                    مي. وفي تونس أيضا  نظافي القطاع الخاص ال
ين العابدين بن علي ز سابقالرئيس ال حاشية استأثرت
رباح األمن إجمالي  (في المائة 21)ة مرتفعبنسبة 

    من  رغم على ال، 2010لقطاع الخاص في عام لالصافية 
في المائة فقط من  3     بـ   تسهمالتابعة لها أن الشركات 

في المائة فقط  1 تستخدمأنها ناتج القطاع الخاص و
 Rijkers, freund and) لدمن القوى العاملة في الب

Nucifora, 2018).

  2016-1996 ،بلدال حسب القانون حكم .3 الشكل

 
. متاح على الموقع: 2016-1996للفترة لبنك الدولي، ا الصادرة عنمؤشرات الحوكمة العالمية  المصدر:

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home ( الع عليه في  .(2018مايو /أيار 20                               باإلنكليزية، جرى االط 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
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 عن طريق الحد منالنمو بالضرر على  لفساديعود ا
القوى الديناميكية ع مجمو –للمنافسة  حميداألثر ال
زالتي ت لى االبتكار واالستثمار عالقطاع الخاص      حف 

الالكفيلة بتعزيز في العمليات واألصول                كفاءة العم 
 Aghion, Philippe, and)البحث  أظهرو. وإنتاجيتهم

others (2001))  هذه العملية الديناميكيةتضعف كيف 
 تكلفة خارجية ميزات الشركات الرائدة              عندما ت من ح
قال يمكن الت كليات هينشوء إلى  يؤديما عليها،      فو 

من الشركات الكبيرة  محدود عدد شتمل علىت قاسوأ
فرط من الشركات الصغيرة على غير الفعالة، و                              عدد م 
على ملموسة                       . وفي مصر، هناك أدل ة كذلك غير الفعالة

إلى ركود النمو االقتصادي فضى أ ةالمحسوبينظام أن 
غير أنه في قدرة على خلق فرص عمل. أضعف الو

المذكورة في الشركات الكبيرة يزات محين ساهمت 
دار بكفاءة أقل من    ت  هذه الشركات زيادة أرباحها، كانت 

تتطلب استثمار كمية كانت  إذها، ة لمنافسالشركات ال
من المنافسة.  بمنأىوكانت  أكبر من رؤوس األموال

 في سوء تخصيص المدخرات الوطنية ذلك ساهمقد و
ض تراجعا  في الو الشحيحة .                   تمخ        نمو 

         إلى أن   Diwan, Keefer and Schiffbauer (2014)ص خليو
القطاعات التي يهيمن عليها عدد قليل من الشركات 

          تضم عددا   إذ – فعاليةقل أالقائمة على المحسوبية 
تفتقر بشدة إلى المؤسسات من الشركات و      قليال  

                                 التي تؤدي دورا  أساسيا  في توازن ) المتوسطة الحجم
الكثير من                           لم تتمك ن بشكل عام من خلق وهي . (السوق

األكثر األخرى مقارنة بالقطاعات  الجديدة وظائفال
ضاف إلى هذه التأثيرات األثر                                                   قدرة على المنافسة. وي 

ر                         لمحسوبية على النمو. وي  ملحوظ لاإلجمالي ال أنه،      قد 
الممنوحة للمرتبطين بأصحاب  االمتيازات بغياب

 ليكونتصادي في مصر النمو االقكان ، الشأن السياسي
الطلب على مع أن ،                  في المائة سنويا   1أكبر بنسبة 

مما كان عليه في في المائة  20العمالة أكبر بنسبة 
لها عمليات مماثلة وتشهد بلدان أخرى . 3العقد الماضي

س               ففي تونس مثال ، تأثيرها على واقع األمور.       كر 
ي الت) "األونشور" بين شركات       حادا                  النظام تمييزا  

 وشركات (ينحصر نشاطها داخل حدود الدولة
. (التي ينحصر عملها خارج حدود الدولة) "األوفشور"

دون  السياسي الشأنفقد سيطر المرتبطون بأصحاب 
 حينالشركات، في هذه سواهم على أول نوع من 

يفرض عليها نظام كنف الثاني العمل في  للنوعأتيح 
، الواقع يفتعزيز الصادرات. وبهدف  ةمنخفض ضرائب

بانخفاض القدرة        سلبا  التصدير  شركاتنمو  أثرت
رو ،"األونشور"التنافسية لخدمات   تحسين      تعذ 

 ,Cammett and Others)الزمن  عبر       النمو   هذا مستويات

القطاع الرسمي في جميع  بقي،           بشكل أعم  . و(2015
يستخدم أقل إنه  حيثالدول العربية صغير الحجم، 

 تطبيقالقوى العاملة بعد مجموع من في المائة  15من 
 .(4 الشكل)       عاما  ية بعشرين رحرسياسات التال

ة من نظام ختلفم                             مختلف بلدان المنطقة أنواعا   شهدت
اه الذيلدور السياسي ل       تبعا  المحسوبية،  . النظام هذا      أد 

لعالقات الوثيقة ل تقليدية رئيسية نماذجثالثة وتوجد 
تحتها أشكال مختلفة  تندرج ،بين الدولة والشركات

وهذه  العميل،و (أو الكفيل) الراعيمن التبادالت بين 
البرازيلي؛  موذجالكوري؛ والن موذجاألنواع هي الن

د النو. (Khan, 2010)الروسي  موذجوالن موذج          يشد 
 العميل بشكل وثيق داءمراقبة الراعي ألالكوري على 

يضم  كبير ائتالف) القوي التشيبولكان ائتالف  –
 اتجنوبية تتحكم بائتالف ةعائلية كوري اتشرك
 يزاتبالعديد من الم يتمتع (النطاق واسعة ةتجاري

شركات التي تفشل الكانت  المقابل، فياالقتصادية. و
4مدرائها اعتقالخطر ل       تتعر ض هافي زيادة صادرات

  .
 إذ ،الزبائنية بدأعلى م فيقوم ،النموذج البرازيلي أما

قوم برد الجميل يتعين على الشركات العميلة أن ت
التي تحصل  االمتيازات االقتصاديةمقابل  للسياسيين

بتوفير أو  هم كسياسيينتمويل سواء عن طريق ،عليها
دعم المنظمات بالسياسيين أو  هميناصرفرص عمل لم

ا .         سياسيا  لهم ة مفيدغير الحكومية ال النموذج       وأم 
            ال ي سمح سوى ، حيث على اإلقصاء     رك زيفالروسي 

ك للنظام بالمناصرة للشركات ال في المجال  بحرية      تحر 
منع المعارضة من الحصول على أي وذلك ل، االقتصادي
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يمكن بينما . وةسياسييمكن استخدامه ألهداف تمويل 
 ساهم فيأن ي (أي النموذج الكوري) األولللنموذج 

أي )                                       تحقيق نمو اقتصادي، يعد  النموذج الثالث 
  النمو الشامل، على مستوىاألكثر تكلفة  (الروسي

ض ال  النمو بشكل أساسيب المرتبطة قطاعات            إذ تتعر 
 لنموذج الثانيومن جهة أخرى، يمكن ل. لخطر اإلقصاء

ساهم ي حينفقط أن يدعم النمو، ولكن  (أي البرازيلي)
الحكومات وتعزيز تقوية مثل هذا النمو في 

التسويات السياسية في وبينما اشتملت اإلصالحية. 
الثالثة المذكورة من  نماذجعلى ال العربية المنطقة

العديد من  فإنالعالقات بين الدولة والشركات، 
الرئيس حسني مبارك  عهد فيمصر  فيها بما، دانلبال

 قدالرئيس زين العابدين بن علي،  عهد فيوتونس 
المحسوبية، ما يفسر  نظامالثالث من  موذجلنا       ات بعت
 الشمول. عنصر                النمو  فيها إلى  افتقار

          ارتباطا   كبرىيرتبط وجود قطاعات غير نظامية و
سوق العمل فبالبيئة التنظيمية لهذه القطاعات.         مباشرا  
م إلى  يؤدي، ما العمال نخبةبهدف حماية مصالح       منظ 

ة بين القطاعين النظامي وغير النظامي. فجوتعميق ال
نموذج حصة  مشهدهيمن على القطاع الخاص يو

عدد  يتعدىال  التيالتوظيف في الشركات الصغرى 
ة  إذ، نالعاملين فيها خمسة موظفي  40                تبلغ هذه الحص 

 تفي المائة في مصر. ومثل 60في المائة في تونس و
متناهية الشركات الناشئة الفرص العمل المستحدثة في 

أو  سنوات عمرها خمسشركات التي تضم  –صغر ال
في المائة من  92، خمسة أو أقلعدد موظفيها أقل و

في تونس في الفترة  صافي عدد الوظائف المستحدثة
             احتمال نمو  من جهة أخرى، يبلغ . و2010إلى  1996من 

 نبحيث يصبح عدد موظفيها أكثر مالشركات الصغرى 
في المائة فقط  3 سنواتتأسيسها بخمس بعد ة عشر

ذلك إلى الثني  يؤدي. و(World Bank, 2014)في تونس 
                             جديدة وإلى الحد  من صافي عدد  شركاتعن إنشاء 

ي بعد )الوظائف المستحدثة                               وهو عدد الوظائف المتبق 
، ويفضي في (اقتطاع عدد الوظائف التي تتم خسارتها

. الحجم صغير امينظإلى قطاع خاص نهاية المطاف 
، الحجم صغيرة إلى البقاءالشركات الصغيرة وتميل 
. الحفاظ على حجمهاتميل الشركات الكبيرة إلى  بينما

من  "طبقة المتوسطةال" ونتيجة لذلك، تتالشى
ن                علما  أنها من ال المشاريع لقطاع ل ات األساسية     مكو 
من                                       ويدل  وجودها عادة  على مستويات مرتفعة  الخاص

االبتكار في البلدان األخرى. وفي القطاع الخاص 
ص، تالحجم صغيرالنظامي ال الوظائف الجيدة      خص 

عن ، المحسوبين على الجهات السياسية شخاصلأل
الالمساواة  زيادةيسفر عن زبائنية، ما الشبكات طريق 

في               ، وعن استياء  في الحصول على الوظائف الجيدة
ظلت معدالت البطالة في  نأوساط الشباب المتعلم الذي

 المذكورة أعاله. الفترة طيلةصفوفه مرتفعة 

                 لرأسمالي المرك ز ا نظاملل ةالتركة االجتماعي تانطوو
قد أ دة للغاية. ف   اتالمحسوبي سفرت                               على مشاكل معق 

 إلى يفتقرللجميع رأسمالي غير شامل  نظام عن
 "الواحد في المائة"شريحة  والدة عن؛ والشعبية

 خالل منالموازين السياسية  قلبتالتي و             الغنية جدا  
 شرائحخب بشكل ملحوظ، على حساب      الن   دور تعزيز
ى. الجمهورمن  واسعة                      النمو  البطيء للقطاع       وأد 

التفاوت في  مستويات تفاقم إلى نظاميالخاص ال
خالل زيادة الالمساواة في الفرص  منسوق العمل، 
هذه األسباب،  جميعن الجدد. وليلمتخرجالمتوفرة ل

نظر إلى ال في جمهورت شرائح واسعة من الشرع
ما باعتباره، أشكالهما بشتىالمحسوبية والفساد، 

        مصدرا  و ،                      ن لل يبرالية االقتصاديةين المميزتيالسمت
ل، بما فيها نقص فرص العمل مشاكللعديد من ال

شير العديد من ي. وتفاوتوارتفاع مستويات ال
                        ن الفساد بات يشك ل مصدر المؤشرات ذات الصلة إلى أ

 .(Diwan and Nabli, 2013) شعبقلق عميق لدى ال

  



25 

 

نة للقوى العاملة  .4 الشكل  2010، حوالي عام في بلدان عربية مختارة                             القوى المكو 

 
 .2013البنك الدولي،  المصدر:
ف من خالل التوظيف الرسمي،  مالحظة:   ،، غير متاح في شركات القطاع الخاص في مجموعة البنك الدوليالضمان االجتماعيبصلته                المعر 

 وال في دولة اإلمارات العربية المتحدة بالنسبة للعمال الوافدين. 

 

دةديمقراطية م .جيم  استقالليةو      قي 
 قاصرة  ومشاركة محدودة

 بارزة نهضةمعظم البلدان العربية  اتاقتصاد شهدت
 سياسي،منظور  منما بعد االستقالل. و احلفي مر
مثل األردن ) يملك لنظام               البلدان حينا   هذه خضعت

 لنظام آخر       حينا  ، و(والمغرب والمملكة العربية السعودية
كال الخيارين لأو  ،الواحد الحزب نظامعسكري أو 
 السورية العربية الجمهوريةكما في )مجتمعين 
هذه األنظمة  جميعتمحورت . و(العراق وليبياووالجزائر 

على  هائلةقدرة  وذو) بالكاريزما يتمتعونحول أفراد 
 رئاسية أو قيادية مناصب شغلوا (التأثير على الجماهير

 إحكامبعد نجاحهم في  "لمدى الحياة" ملكية أو
يمكن تشبيه هذه و. (Owen, 2014)على السلطة قبضتهم 
 قوية سيطرة شهدتبلدان أخرى أنظمة األنظمة ب
في مرحلة ما بعد االستقالل، مثل كوريا في  للدولة

إثيوبيا وستينات وأوائل سبعينات القرن الماضي، 

 العسكرية االنقالبات تالحاضر. وأد الزمنورواندا في 
في هذه البلدان إلى تحريك عجلة الحياة فيها، بعد أن 

                                              ات بعت األنظمة الحاكمة فيها استراتيجية متماسكة 
  تهدف إلى تحقيق التنمية.

 التحديث االقتصاديسياسات فشل ودفع 
 استبدال الوارداتالتصنيع الرامية إلى واستراتيجيات 

 لبلدانا غالبية،                                        بالمنتجات المحلية، التي ات بعتها الدولة
ولكن  – الليبرالية االقتصاديةمبادئ تطبيق إلى  العربية

                                 بتداء  من ثمانينات القرن الماضي. ا –ليس السياسية 
عن أداء         كبيرا           انكفاء   الدولة نتيجة لذلك، انكفأتو

بشكل  الحكام لجأ، والمعايير الدوليةمقارنة ب دورها
ق تسد"متزايد إلى استراتيجيات  حفاظ على لل "        فر 

، وال سيما حكم الحكم جودةضعف أ، ما صبهممنا
السياسات ، أصبحت بالتاليالدولة. وقدرة القانون و

بعة في الحكم في اإلصالحات الهيكلية فترة ما بعد                      المت 
في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي  التي أجريت
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في بلدان                                     أقل اتساقا  في بعض البلدان، ومحدودة
 أهداف قصيرة المدى.تنفيذ إذ باتت تستهدف  ،أخرى

لت  أداء عن الدولة النكفاء األخرى العواقب إحدى        وتمث 
وترافق  .االجتماعية المظالم وتيرة ارتفاع في مهامها

النطاق واسعة سياسية حركة معارضة  بروزذلك مع 
                          ماضي، تجل ت مثال  في مختلف في ثمانينات القرن ال

ذائية أحداث الشغب الناتجة من ارتفاع كلفة المواد الغ
في مختلف العواصم العربية نتيجة إلغاء إعانات 

، وعلى عكس مناطق آنذاك. واالستهالك الحكومية
أخرى مثل أمريكا الالتينية وجنوب الصحراء 

الكبرى في ثمانينات وتسعينات القرن األفريقية 
                                                   الماضي، لم تؤد  األزمات االقتصادية العربية إلى تغيير 

من اإلصالحات  "الثالثةالموجة "أثناء النظام 
التي اجتاحت المناطق المذكورة بالتزامن  الديمقرطية

                            . ف في الشرق األوسط، لم يأذن                      تقريبا  مع تلك الفترة
ز التوسيع الحكام ب لحد من الضغوط لالسياسي      حي 

االجتماعية الناجمة عن انخفاض الموارد االقتصادية. 
 توىمس 2010المنطقة في عام  تل    سج  ، العكسبل على 

                                 سياسي  مقارنة بما كان عليه الوضع النفتاح اال من أقل
المظالم التعبير عن ارتفاع وتيرة  دفعو. 1980عام 

الحكومات إلى اللجوء بشكل متزايد إلى أساليب 
في  للبقاء       سعيا  لممارسة الترهيب والترغيب  ماكرة

 ,Schlumberger, 2007; Cammett and others)السلطة 

جودة  تدهورالقمع المتزايد إلى فضى أ وقد. (2015
ل و. 3 الشكلنظر ا –حكم القانون   عاناتارتفاع اإل     عط 

دور اإلنفاق االجتماعي واالستثمارات  ةالحكومي
 إلى أفضى ما ،(6و 5ن الجدوال)العامة بشكل متزايد 

 .االجتماعية الخدمات استنزاف

لو االجتماعية  محركاتيديولوجية والاأل ركائزال ت    مث 
نوعية  نقلة 2011النتفاضات العربية عام               التي ول دتها ا

 أوساط"     ل دت                                       بعيدا  عن أيديولوجيات الماضي، ورب ما و
 ,Moaddel and Gelfand)جديدة في المنطقة  "ثقافية

الت تحققت و. (2017 جتماعية كبرى اقتصادية وا       تحو 

تداعي  منهااألوتوقراطي الطويل،  الحكمفترة  خالل
طفرة الالتعليم، و ازدهارالحكم التقليدي، و امنظ

ر السريع، وتطور اقتصادات ةالديمغرافي                                   ، والتحض 
 ةاالتصال الجماهيريوسائل ازدهار                 السوق، ومؤخرا  

إلى خلق مساحة عربية ثقافية أكثر  تي أدتال
لم وبتأثيرات األفكار العالمية.                      ديناميكية وارتباطا  

، الماضييديولوجيات أتسترشد االنتفاضات العربية ب
دت قيما  مجتمعية منبثقة من المجتمعات بل                                          جس 

جه من وفق نمط ، المحلية وليس  القمةإلى القاعدة          يت 
هذا الحدث أن في          . وال شك  سابقفي الكما  العكس

د جوانبه، وال يمكن الجديد ي ته وتعد  سم بدينامي                                         ت 
 .واحدة فقط سياسية يةنظرتعريفه من خالل 

جهة ال "يديولوجياتاال"حاولت           تاريخيا ،  القمة من        مت 
قيم  إعادة تشكيلفي العالم العربي  القاعدةإلى 
حركة اإلسالم الليبرالي ب                     طنين ومواقفهم، بدءا  االمو

لحركات او ماضياإلصالحية في عشرينات القرن ال
                                               القومية العربية في ستينات ذلك القرن، وصوال  إلى

الطويل شتاء ، ال2011عام الحركات االحتجاجية في 
ت به األ التي كانت مهيمنة نظمة األوتوقراطية                الذي مر 

في تسعينات القرن الماضي والعقد األول من القرن 
                                        . وبشكل متواز ، شهدت هذه المرحلة األخيرة الحالي

لم تكن القيم وإلسالم السياسي. إعادة إحياء ا
الفرد تلقى التركيز على الشخصي وتمكين المرتبطة بال

المذكورة. بل على العكس،  عم من األيديولوجياتدأي 
تارة  قمعت تلك اإليديولوجيات هذه القيم بشدة،

ى دعم وتارة أخرى بذريعة  المصلحة العامة          تحت مسم 
، وهو ما يدعو للسخرية، على الحكم األوتوقراطي

فترة عند الشعب منذ شرعيته لفقدانه الرغم من 
ليبرالية الحركات السياسية ال       ا قصيت و طويلة.

الفردانية من الحياة المعروفة بتأييدها لمذهب 
                                 سمح لها ببناء مؤسسات ت مك نها من                  السياسية، ولم ي  

ن يإلسالميعلى عكس ما أتيح ل الدفاع عن مصالحها،
مح  لهم بالقيام بذلك في مساجد احتموا بين                                              الذين س 

ا  ،نود الليبرالي   ي        . وح  جدرانها   همقمععن طريق      إم 
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عن طريق ترغيبهم  وإما (منهماليساريون وال سيما )
وانضمت . باالنضمام إلى معتنقي تلك االيديولوجيات

إلى  ن األكثرين االجتماعييالليبراليشرائح واسعة من 
، لتحصين الصفقة األوتوقراطيةصفوف مناصري 

يستطيعون التعايش أغلبية ال  أنفسهم من استبداد
 بالغ به                اجتماعيا  بشكل م محافظةالكثرية أي األ – معها

اليسار المغالي في  وأفي حالة اإلسالم السياسي، 
 .(Diwan, 2013) االقتصادفي التوزيع عادة مناصرته إل

دفاع بهدف ال، و                                 في العقود األربعة الماضية تحديدا  و
األنظمة وتوقراطي، قامت األ أسلوب حكمهاعن 

مؤسسات المن السياسات و بترسيخ مجموعةالعربية 
والطاعة.  خنوعفرض ثقافة اللرامية إلى ا
النهج  ت كل ما لديها من أدوات، بما فيهاستخدماو

 ،النظام األبويمناصرو و ،ن يطبقونهوماألوتوقراطي 
ووسائل اإلعالم، وعند  ،والمدارس ،والمساجد
، لقمع المعارضة وإسكات "أجهزة المخابرات"الضرورة 

 هدوءإلى فترة من ال كل ذلكأدى و الصوت المستقل.
في الغالب اعتماد  خللهات       عاما ،  30ألكثر من دامت 

 ،الفساداستشراء وسياسات خارجية غير شعبية، 
م قمعو ، وضعف لحقوق المدنية وحقوق اإلنسانا           تفاق 
دول مجلس التعاون ما عدا في )قتصادي ال      نمو  اال

خدم الدين لو .(الخليجي خنوع، م ال    قي      بث                 است 
عن ة من محتواها االجتماعي شعبيقافة الالث        وا فرغت
ل عدد متزايد من وسائل اإلعالم وتالرقابة،  طريق                                حو 

                                                اإلقليمية التي تتحك م بها مصالح الجهات المحافظة، 
 عبر إفراغها من د،افراأل تمجيدإلى وسيلة ل، بسرعة

ة مقاصد كذلك، تم إحكام القبضة                سياسية بن اءة.            أي 
ظةعلى التعليم لغرس القيم ال في النفوس من         محاف 

تأثيرها السلبي المحتمل على إبطال مفعول و جهة،
ز النظام األبوي    ز     ع  و. من جهة أخرى النظام االجتماعي

 أسرية                                        في العديد من البلدان عن طريق سن  قوانين 
ت إلى تآكل المكاسب التي تحققت خالل فترات     أد  

ة. و أكثر هم وإضعافتهميش الشباب والنساء      تم            تقدمي 
هذه اإلجراءات تركت و .(Zaatari, 2014)             والتحك م بهم

ت إلى ظهور  –عميقة في المجتمع  جروحا قيم                  إذ أد 
دم ظة إلى حد  التشد   إلى إضعاف المساواة بين، و                      حاف 

 ةالدينيتقبل االختالفات االجتماعية ووالجنسين 
التي حققت مستويات  مقارنة بالمجتمعات األخرى

 .التنميةمن  ةمماثل

عام الشعبية في االنتفاضات  دال.
 وتداعياتها 2011

ي جودة  ت مشاعر اإلحباط الشعبي الناتج من ترد                                                أد 
التطلعات ومتصاعد القمع ال ، وكذلكحكمال

اة االجتماعي مجتمع تكثر فيه شرائح ل               ة غير الملب 
صدمة سياسية إلى إحداث ، المتعلمين بشكل متزايد

عندما حاولت التحركات الشعبية ، 2011في عام كبيرة 
العملية في جميع أنحاء الشرق األوسط تحويل مسار 

قد . و                   انفتاحا  وديمقراطيةة نحو أنظمة أكثر يالسياس
مثل  العالم فيفي مناطق أخرى حدث في السابق 

ل الا هذ من أنظمة أوتوقراطية إلى أنظمة أكثر       تحو 
 ة.ينافس           انفتاحا  وت

 البلدان     أن  بغالبيتهم ة يسالسيا العلوم علماءيعتقد 
       ات باع إلى المطاف نهاية في تتجه      غنى  زداد ت التي

مساحة أوسع للتعبير  إتاحة إلىنظام حكم تنافسي و
ب في اسهإهذه الحالة ب تناول يجري. والرأيعن 

Acemoglu, Daron, and James A. Robinson (2006) ،
 ةسياسي مشاركةأنه من دون  إلى شار       حيث ي  

غير المرجح أن تزدهر  من، شاملة ةواقتصادي
أو دول )الصين  نموذج يضع بينماالمجتمعات. و

    شك  موضع ة هذه الفرضي (مجلس التعاون الخليجي
توقراطية واألأن البلدان               من المسل م به ، وتساؤل
 في حالتي النجاح والفشل االقتصاديين تواجه

لسعي إلى ادفعها إما تتحديات تتعلق بالحوكمة 
 فتح الباب أمام إما إلى، والمفقودة ستعادة السلطةال

يةإصالحات  ن أن  ا.             سياسية جد  ألنظمة                  كذلك، تبي 



28 

 

لم تعد تملك  في معظم أنحاء العالم العربيالحاكمة 
العقد األول من القرن الحالي أي أساس خالل 

، ما يتناقض بشكل رتكاز عليهأيديولوجي يمكنها اال
ستينات في  التي كانت سائدة يديولوجياتاألمع  حاد

 هاحاونج يتهامشروعوالتي اتسمت ب القرن الماضي
 على نطاق واسع. في تعبئة الجمهور 

ى  .           ضغوط أيضا  يسفر عن النجاح         غير أن            فقد أد 
في تسريع عجلة النمو االقتصادي في  ح النسبيالنجا

معظم أنحاء العالم العربي في العقد األول من القرن 
، وطبقة                      قطاع خاص أكثر تطورا  جود وإلى  الحالي

من منظمات المجتمع صاعدة وسطى متنامية، وشبكة 
مؤسسات إنشاء إلى المطالبة بسعت جميعها  –المدني 
ة                   محايد وتوفير منص   بشكلالنزاعات      حل  يمكنها 

. ، في آن واحدمبدأ تكافؤ الفرص تقوم علىللمنافسة 
ز د االجتماعي واالقتصاد                     ويميل مثل هذا التعق   عز             ي الم 

المؤسسات الحكومية بإلى االصطدام بشكل متزايد 
 .النزعة السلطويةوالسياسية ذات 

في مختلف لنخب السياسية اردود فعل وخلق تفاوت 
على هذه الحركات الجماهيرية البلدان العربية 

 أحداث تباين بشدة بين بلد وآخر. فنطاقمسارات 
ا من                 الذي أعقب عقود   المفاجئاالنفتاح السياسي 

ةالمحكومية سياسات الال العنان إطالق ، و      ستبد 
أمعنا في ة في الماضي، كبوتكانت مالتي صراعات لل
التحديات  . كذلك، منحديات الحوكمةعقيد وتعميق تت

د بعد و ،ه   ن  التي يواجهها العديد من البلدان أ مفعول       تبد 
ح األولي الحماس االنتخابي رج  مؤسسات أن تغيب ال         ، ي 

عن تلك دعم المنافسة االستمرار في قادرة على ال
البلدان التي خضعت لحكم أوتوقراطي ساد لحقبات 

في . ويمكن أن تكون النتيجة، كما طويلة من الزمن
 -قوم على الزبائنية ي         سياسيا                           بنغالدش أو كينيا، نظاما  
دعوه ما يبدو، على ما يكويتأرجح إلى ما ال نهاية 

Levy and Fukuyama (2010)  وعلى حافة الفوضى. على
حافة "             أن ه تبين أن لفت من المالرغم من ذلك، 

تكون مالئمة لحدوث هذه يمكن أن  "الفوضى
 من غير المؤكد  بيد أنهديناميكية اقتصادية كبيرة. 

لفترة طويلة  الصمودعلى ة قادر انبلدت الما إذا كان
أو ما إذا كانت  -مكاسب ما أحرزته من تكفي لتوطيد 

 .ةجديدنزالق في أزمة مقدمة لال "ة الفوضىحاف"

نماذج واليمن وليبيا  ةسوريوالجمهورية العربية ال
أسفر انتقالها ، حيث في هذا السياق حاالت متطرفةل

 التسويات هياران عن ةاألوتوقراطيالمفاجئ من 
دول جاوبت ، تقابلمال فيبكاملها. قائمة ال السياسية

من خالل زيادة  الحراكمجلس التعاون الخليجي مع 
 المحافظة في بالتالي فنجحت ،اإلنفاق االجتماعي

البلدان المتبقية في  ت. واستجاباستقرارها على
 جميعهات فضالمنطقة للوضع الجديد بطرق مختلفة أ

النمطي الذي طبع الحياة السياسية  نموذجإلى كسر ال
. (Owen, 2014) ةالعقود الماضي فيفي الشرق األوسط 

اختلف ، "انتقالية"                      لدان التي تمر  بمرحلة ومن بين الب
               جذريا  عما حدث          اختالفا  مصر وتونس ما حدث في 

ف مع الظروف            مصر للتكي   ت، إذ سعفي البلدان األخرى
النظام القديم، في حين  "إصالح"الجديدة عن طريق 

 يةسياسال مؤسساتها صالحتونس عن طرق إل بحثت
 أمار تنافسية. طريق اعتماد نظام أكث عن يةقتصادالوا

طا          مسارا   فاختارت ،األردن والجزائر والمغرب ،          متوس 
حيث أجرت إصالحات سياسية من أجل الحفاظ على 

 بطريقةتغييرها  ثمالتسوية السياسية القائمة 
دون أن يؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة  من، ةتدريجي

 القصير.المدى  السياسية فيلسلطة ل

                         التنافسية الناشئة حديثا  وتواجه جميع الديمقراطيات 
ف مع الظروف                                   تحديات ذات صلة بقدرتها على التكي  

الجديدة. فمع بداية أية مرحلة انتقالية، تكون 
األطراف السياسية القادرة على ترجمة تفضيالت 
الجميع إلى خطة عمل قابلة للنجاح غير موجودة، 

                                             ويكون هناك شح  في المؤسسات التي يمكن أن تنتج 
اونية تقبلها مختلف القوى السياسية         حلوال  تع
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إلى الهيمنة من مسار  نتقاليمكن لالاألساسية. و
ثالمسار التنافسي أن   كما –    ا  نسبيبطريقة سلسة       يحد 

                                           التي تم  انتقالها من آخر مراحل نظام الدولة كوريا في 
نة  .                   سلسا  بشكل شبه تامإلى نظام حكم تنافسي           المهيم 

ر   كما –                   بشكل أكثر تعقيدا                          غير أن  األمور قد تتطو 
 األخرى األمثلة وتشمل. العربية المنطقة في حدث
نة في أوروبا                الثورات الملو  حاالت االنتقال  على

على إندونيسيا وتايلند. وواالضطرابات في الشرقية 
ن أن ل ها لمنطقة العربية خصوصيات                        هذا المستوى، يتبي 

إلمكان وروبا الشرقية، لم يكن باخالفا أل     . ف  المختلفة
الفاقدة للشرعية بقواعد ماضي استبدال مؤسسات ال

وبعكس ما آلت إليه األمور إثر . للتطبيق ةقابلجديدة 
 العملية االنتقالية في كوريا وإندونيسيا والمكسيك

توقراطيون و، لم يقم الحكام األفي اآلونة األخيرة
                 المؤاتية تمهيدا  ية اتبإعداد األرضية المؤسسالعرب 

 . شامل لمختلف شرائح المجتمع          لمستقبل  

 توقراطيوالحكم األجهود إعادة إحالل واجه ت ،كذلك
 في أعقاب االنتفاضات الشعبية، كما يحصل في مصر،

ة، وإن كانت من نوع مختلف عن تلك التي            تحديات جم  
ف  من ة. و                                   تواجهها الديمقراطيات الشابة والهش   ستش              ي 

االتحاد  العملية اإلصالحية الفاشلة فيتجارب مثل 
غير المستقرة المعادلة السياسية و    ا  السوفييتي سابق

قد ف. مقدمة على مخاطر شتى مصرأن في باكستان 
من مستويات غير مسبوقة لالثورات العنان هذه أطلقت 

عتقد أن الخوف من االجتماعي نشاط لا الوقوع في                    ي 
ى إلى كبح جماحها فيالفوضى   القصير.المدى                           قد أد 

على مختلف أصبح من الصعب أنه  ولكن من المؤكد
بحال لم تتمكن من ضمان في السلطة األنظمة البقاء 

نات األساسية في المجتمع أدنى من الرضا      حد                                للمكو 
 ها.تشكيلعاد               توقراطية الم  والصفقة األ في إطار

في  صدمة اقتصادية سلبية االنتفاضاتوأحدثت 
ت      تلق   حيث،                                          البلدان العربية التي تمر  بمرحلة انتقالية

السياحة ضربة موجعة، وتسارع هروب رؤوس 

األموال، وتراجعت الصادرات، وانهارت االستثمارات 
في جميع أنحاء المنطقة. ونتيجة لذلك، انخفض النمو 

 تاددزاو 2011بعد عام  ا     حاد   انخفاضااالقتصادي 
اقتصادات البلدان التي  عانتالبطالة. و تمعدال

الجمهورية العربية  ، مثلصراعات أهليةانزلقت في 
خسائر كبرى في ، واقتصادي واسعن دمار م السورية،
أعداد الالجئين،  غير مسبوق في عا، وارتفاألرواح

البلدان المجاورة، تأثرت اقتصادات و. أزمة إنسانيةو
بسبب انعدام االستقرار        سلبا   ،لبنانواألردن مثل 

  تدفق الالجئين.أزمة اإلقليمي و

العربية التي تكافح من أجل  نبلداال واجهت    ا ،إذ
في حين  الحكم فيها كالاستقرار أش ة. ف                       مخاطر جم 

كفيلة تفتقر األنظمة التنافسية الحديثة إلى مؤسسات 
              تتمن ع األنظمة ، بإحداث توازن بين السلطات

من                                 ة عن إجراء إصالحات داخلية، خوفا  توقراطيواأل
ة فعلأن تثير مثل تلك اإلصالحات   يجماهيرية ف         رد 

ي . ويمكن ل"الشارع"  اعيقي                        لقيود المذكورة آنفا  أن ا      نوع 
االقتصادي  االنتعاشإلعادة  المبذولةالجهود الحثيثة 

 يسفر قداألزمات السياسية الداخلية. و     حل     ت   ريثما
التي  االستقطابسياسات  بسبب حادة أزمة عن ذلك
الصعوبات االقتصادية، ما يؤدي بدوره إلى  فاقم   ت  

 ,Galal and others)               كريسا  لالستياءت أكثرسياسات 

مخاوف المواطنين                             . وفي الوقت نفسه، يبدو أن  (2017
في العديد من زداد باستمرار بشأن التهديدات األمنية ت

 ،ضعف الدولة وانهيارها هابلدان الشرق األوسط، يفاقم
في  رة                        األعمال اإلرهابية المتكر  و ،ف       التطر   ازديادو

الحروب والصراعات األهلية الفترة األخيرة وتكاثر 
 والتشريد الجماعي لألفراد.

 تداعياتال هاء.

لى المذكورة بإيجاز أعاله عالتطورات  آثارما هي 
القائمة الت                            الالمساواة في المنطقة والص  فاقم تدراسة 
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 من جهة بين مختلف أشكال الالمساواة 
في النتائج وفي الحصول على أي الالمساواة )

من  الشخصيةوتطور االستقاللية  (الخدمات والفرص
 ؟جهة ثانية

انتشار نموذج ظل في تحرير االقتصاد  لقد أدى
ين النظامي وغير النظامي اإلنفاق ص       وتقل   ،                              القطاع 

بما يشمل اإلنفاق على الجهود الرامية إلى الحكومي 
مع في الدخل الالمساواة مفاقمة لحد من الفقر، إلى ا

من الممكن وإن كان ذلك بنسبة ضئيلة. و، مرور الوقت
دور الدولة وتدهور جودة  أن يؤدي اضمحالل
الصحة والتعليم، إلى زيادة          تحديدا  والخدمات العامة، 

الالمساواة في الحصول على خدمات عالية الجودة، 
الحراك االجتماعي مع مرور الزمن. ومن وإلى تقييد 

في سوق العمل  ةمماثل نشوء اتجاهات      أيضا  المتوقع 
                                   وتحديدا  في مجال الخدمة العامة، مع ، النظامي
والجدارة بشبكات محاباة  الكفاءةمبدأي ل ااستبد

ما يسفر ، "الواسطة"    بأو ما يعرف  األقارب واألصدقاء
ذوي الخلفيات المتواضعة من  فراداستبعاد األعن 

       شح  في  رتبطين بجهات سياسية فاعلة، وعنوغير الم
 .الوظائف العامة

المساواة من المتوقع أن تتفاقم ال ،                بناء  على ما سبقو
أن تبدأ مستويات لى الخدمات وإصول وفي ال
 مع وجود حدود، باالرتفاع مساواة في الدخلالال

ي وغير نظامالين             بين القطاع  واضحة فاصلة 
بين ، والبالغينالشباب ووبين العمال ي، نظامال

البلدان وتلك الواقعة في  في وسط الواقعة المناطق
توثيق هذه االتجاهات               نظرا  إلى عدم . وأطرافها

ل لغاية اليوم بشكل واضح في المنطقة           ، سيتمث 
 من هذا التقرير الفصل الثانيفي  التحدي الرئيسي

أدوات تقيس، على سبيل المثال،  إيجادفي 
مساواة في الحصول على     لال  المستويات المرتفعة 

م توالجودة وعلى فرص عمل جيدة  تعليم عالي      قد 
 .شخصيةال االستقاللية تطورعن صورة أفضل 

نقسمة                المجتمعات الم  تفتقر على الصعيد السياسي، و
المؤسسات واألطراف بين  إلى القدرة على التنسيق

وعلى نحو  تواصلةلفترات زمنية مالمختلفة  الفاعلة
تحسين جودة التعليم وتشجيع االبتكار        مؤات  ل

 تساهم. وبهذا المعنى، والنهوض بنوعية المنتجات
بناء المؤسسات  في إعاقة دةزايالالمساواة المت أوجه

                                        جعل االنتقال إلى مؤسسات أكثر شموال  وأفضل في و
العربية في بلدان ال            من شأنه زج  ما  ،        مستحيال         أمرا        أداء  

 .كثرأكثر فأ فخ الدخل المتوسط

 إلىاألنظمة القمعية تنظر على الصعيد االجتماعي، و
تهديد لبقائها، قدرة الفرد على التعبير عن رأيه بحرية ك

إلعاقة التحرك                     القيام بكل  ما يلزم دفعها إلى يما 
. شخصيةال يةستقاللالاباتجاه تحقيق قدر أكبر من 

إلى أي مدى الفصل الثالث درس ، يفي هذا السياقو
                       بما فيها تلك المتعل قة  -تطوير القوانينساهم 

 ةز    عز                 وخصوصا  تلك الم بالحريات الشخصية واألسرة
والتدخالت في نظام التعليم في  -لنظام األبويل

ل األثر التحرري إحباط  للتعليم على القيم          المحتم 
 الشخصية واالجتماعية والسياسية.

إلى جنب مع          ، جنبا  شخصيةالإن قمع االستقاللية و
يبعثان على ي الفرص والنتائج، ال تزايد الالمساواة ف
ن في الفصل لمستقبل.                   التفاؤل خيرا  في ا                       فكما سيتبي 

حبط ثقته بالدولة على نحو الثالث، يفقد                                      الشباب الم 
               تقب ل االختالفات  قد بات أقل قدرة علىمتزايد، و

ملتزم بتحقيق هدف  غيرو ،االجتماعية والدينية
يتوقع  في المقابل،غير أنه،  .الحوكمة الشاملة

                   بدال  من االتكال على  الحصول على دعم الدولة
الشباب من المفترض أن يحمل مبادراته الشخصية. و

وأن ر المجتمع يالمتعلم لواء التغيير اإليجابي وتحر
تقبل و مشاركةتحقيق المزيد من السبيل في يناضل 

سياسات الماضي أسفرت . بيد أن والثقةاالختالفات 
األجيال وعلى مستوى ى على مستو              عن انقسامات  

كبيرة تحول تحديات               ما برحت تشك ل  يالتعليمالنظام 



31 

 

        على مر  سلمي وتدريجي بشكل إجراء تحسينات دون 
الزمن ودون تحقيق نتائج إيجابية على المستويات 

 االجتماعي واالقتصادي.و السياسي

المتعلقة توصيات وتشير خالصة التقرير إلى أهم ال
التي يمكن أن و وطنيال على المستوىات السياسب

من الالمساواة        الحد  لجهة تؤدي إلى تحسينات 
وتتناول الخالصة . شخصيةالاالستقاللية  عزيزوت

 االقتصاد السياسي المرتبطة بقيود كذلك ال
ع أن تنشأ التي ي  ، اتعلى مستوى السياس              توق 

ة من الكفيلة بالتخفيف الت             ونوع التدخ   هذه      حد 
 .السياسية القيود
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المنطقة نتائج جديدة عن الالمساواة في  .2

 العربية

 مقدمة ألف.

،                                               ال شك في أن  قدرة األفراد على اختيار مسار حياتهم
تتوقف على طريقة  ،"االستقاللية"    ب            والتي ت عرف 

على نحو يتيح   ما              فرص في مجتمع  الع الدخل ويتوز
في المساواة رتبط وت. النهوض بهماألفراد و تقدم

    ا  وثيق         ارتباطا  ، ذكر في مقدمة التقريراالستقاللية، كما 
                   ال غرابة إذا  في أن . ووالنتائج في الفرصالمساواة ب

األفراد ذوي المستويات المتدنية من االستقاللية 
مماثلة لتلك التي يحققها تحقيق نتائج يعجزون عن 

هذا  ويتناول. ذوو المستويات األعلى من االستقاللية
المساواة في المتعلقة ب لمفاهيم األساسيةا الفصل

ويعيد البحث  ،خل وتكافؤ الفرص في العالم العربي     الد  
يتوصل إلى طريقة تفكير وموجودة، األدلة الفي 

  الالمساواة في المنطقة.فاقم تة بشأن جديد

، أي الفجوة في الدخل                              تناولت مؤل فات عديدة التفاوت  
اء. وقد أشارت في القائمة بين األغنياء وغير األغني

مستويات هذا التفاوت في إلى أن غالب األحيان 
عليه  هيما تبدو منخفضة مقارنة بالمنطقة العربية 

 ,Bibi and Nabli 2009) األخرىنامية المناطق ال في

Beljah-Hassine, 2014) .من المعتدلة المستويات وهذه 
جانب  من الشرسة المطالباتع متنسجم  ال التفاوت

 الحراكالعدالة االقتصادية خالل  تحقيقلمتظاهرين با
عرف الحال وهذا. 2011العربي عام  لغز الالمساواة " بـ      ي 

 وناإلقليمي ونالمراقب ويتفق. "ةالبلدان العربي في
 في آخذة في المنطقة الالمساواةلى أن عالمخضرمون 

في         مرئيا   ذلكيكن  لم، حتى وإن بالفعلرتفاع اال
 تتوفرجديدة     ا  أن مسوح غيرلصلة. ا تالبيانات ذا

لتنفيذ مشروع  نتيجة اهإنفاقاليوم عن دخل األسر و
 ،منتدى البحوث االقتصاديةل التابع مةئواتمالبيانات ال

ري والذي األدلة بشأن الالمساواة في الدخل.  أحدث     وف 
خل مستوياتأعلى  شريحة"كما أن إدراج  في  "      الد 

إلى زيادة الدقة في  أدىقياس الالمساواة في الدخل 
ن هذا الفصل معلومات عن مجموعتي                                              البحث. ويتضم 

 البيانات المذكورتين أعاله. 

الالمساواة هي لغز والطريقة األخرى الواعدة لتوثيق 
رة الجامدة  مفاهيمتجاوز ال  ،عن الالمساواة          المتوف 

المستخدم لقياس الالمساواة في جيني معامل ك
المساواة في  دراسةو ؛الدخل عند نقطة زمنية محددة

وعدم . ةواالقتصادي ةاالجتماعي والحركيةالفرص 
                                           تكافؤ الفرص مفهوم تطل عي واستشرافي، إذ إنه 
يهدف إلى قياس مدى حصول األفراد على بعض 
                                              الخدمات، مثل التعليم وفرص العمل، استنادا  إلى 

 نوع الجنسخلفية الفرد التي تشتمل على العرق و
تمع الذي يترعرع فيه. وخصائص األسرة والمج

هذه المفاهيم بشكل أوثق مع النظريات وتتوافق 
التي يمكنها أن  الشائعة عن العدالة والظلم االجتماعي

ك األساسي  -                وقد شك لت بالفعل –      تشك ل                 المحر 
وحتى . في المنطقة العربية سياسيةال لالنتفاضات

الالمساواة قد تصبح غير  المستويات المعتدلة من
حتملة إذا  في أسفل درجات                  األفراد المصن فون     ظل              م 

، أو ذووهم، محرومين من فرص السلم االقتصادي
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                                          ومن جراء قل ة المعلومات المتاحة حول تكافؤ  م.       التقد  
 الفرص، يفرد هذا الفصل مساحة لقياسه. 

المساواة في في النتائج إلى  ونقل االنتباه من المساواة
التفاوت التي تشهدها ربط حالة ل       أيضا  مهم لفرص ا

بانخفاض جودة الخدمات التي تقدمها        حاليا  المنطقة 
     تم ت ، وهو ما في قطاعي الصحة والتعليم الدولة

ويبحث هذا . من هذا التقرير مناقشته في الفصل األول
، ال دةجيخدمات  قديمتالفصل في إحجام الدولة عن 

، وهو أمر له تبعاته. لتوظيففي قطاعي التعليم وا سيما
توفير فرص عمل في دورها ل الدولةفمع تقليص 
تركها في الوقت نفسه ، وينظام التعليماللخريجي 
كت في المدارس والجامعات، تتراجع التعليم جودة         تحر 

انعكس في هذه الفجوة، ما       لسد   موارد القطاع الخاص
ىعلى تكافؤ الفرص.     ا  سلب غالبال ع        التوس             كذلك، أد 

            ، جنبا  إلى تعليم الخاص في العقد الماضيللالسريع 
جنب مع إنفاق موارد إضافية لتسديد كلفة الدروس 

                                               الخصوصية مثال  الالزمة للنجاح في المدارس الخاصة، 
القادمين من  الشباب باب التعليم العالي أمام إلى إغالق
 .(Assaad, 2010)محرومة  خلفيات

بوتيرة لتعليم العالي ا نمو، أدى وفي الوقت نفسه
ظ على احفالالزمة لل                      في ظل  انعدام الموارد سريعة، 

ى لبين القادرين على الوصول إحتى       شرخ  إلى  ته،جود
بالجامعة لتحاق االإمكانية  تصل حين ففي. هذا التعليم

 97مصر إلى  في    ا  األكثر حظ اتالشباب من الخلفيلدى 
لشباب من ى ادفي المائة فقط ل 9   ب في المائة، مقارنة 

لدى دخول  فاوتهذا الت يتفاقم ،      ضعفا  األكثر  اتالخلفي
. (Assaad, 2010)سوق العمل  في لشريحتينهاتين ا
 ،محدودية فرص العمل في القطاع النظاميل         ف نظرا  
يجاد فرص عمل إلاألعداد الكبيرة من الخريجين  تتجه

ق الخناق على غير  ،في القطاع غير النظامي                         ما يضي 
 إلى الوصول بفرصة ينعمون       لل ذين بالنسبةالخريجين. و

العائلية بذوي الشأن أو  العالقات ؤديت العالي، التعليم
نوع الوظيفة التي بيتعلق  فيما    ا  حاسم       دورا  السلطة 

 Assaad, Krafft and)الحصول عليها  المتخرج يستطيع

Salehi-Isfahani, 2017)يكون قدألسباب كلها، . ولهذه ا 
على تكافؤ الفرص        سلبي        أثر   العامةالخدمات  قليصتل
 ماعلى التفاوت في الدخل، بحسب بر من األثر أك

  جيني.معامل يقيسه 

ة من نوعين من هذا يقدم و                                      الفصل أدلة جديدة مستمد 
صول وفي اليات التفاوت توثيق مستوبهدف البيانات 

. رفيعة الجودةعالي الجودة ووظائف لى تعليم إ
من هذه البيانات إلى قياس  النوع األولويهدف 
 نتائج االختباراتد إلى استنباال            تعل م الطالب مستوى 

الرياضيات والعلوم مثل الدولية في المواد األساسية، 
، إنجازات الطالب في هذه المواد ، ورصدوالقراءة

زة في مع ومقارنة عالماتهم  بقية                     العالمات المحر 
والنظر في إمكانية تفسير التفاوت في عالم، مناطق ال

العالمات على أساس الخلفية العائلية والمجتمعية 
من عدم           ة نسبيا  مرتفع. وتظهر األدلة درجة للطالب

مقارنة  في المنطقة العربية،                       تكافؤ الفرص في التعل م
ن ببقية مناطق العالم،                              إضافة إلى عدم حدوث أي تحس 

هذه في الحصول على مطرد في تحقيق المساواة 
الالمساواة في النوع الثاني من البيانات ينظر الفرص. و

في ثالثة بلدان  يالتعليمحسب المستوى في األجور 
أن الالمساواة في األجور ستنتج     وي   .بيانات فيها تتوفر
لة الفي أوساط ال سيما ازدادت، قد  م   شهادات         ح 
ة بأن مع الفكرة القائليتماشى  األمر الذيجامعية، ال
بين القطاعين النظامي وغير )التفاوت حدة  رتفاعا

في سوق العمل يؤدي بشكل متزايد إلى  (النظامي
 .الجيدةوظائف اللى إصول والفرص في  تفاوتات

مة البيانات باء.            المستخد 

لبيانات، ل ينمختلف ينيستخدم هذا الفصل مصدر
 مساواة الال                      جانبا  هاما  من جوانب ا ميغطي كل منه

 :المنطقةفي 
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دة                                            البيانات الجزئية المستمدة من المسوح الموح   •
منتدى الصادرة عن  ،(HHIES) الدخل األسر وإنفاقه
مهي و .البحوث االقتصادية  أساسية صورة      تقد 

 اوتقيسه ،في الرفاه االقتصاديالالمساواة  عن
 ؛حسب نصيب الفرد من االستهالك

 الصلة ذاتاالختبارات  بنتائج المتعلقةبيانات ال •
هات مستويات األداء في ب                                           الدراسة الدولية لتوج 

 ،لصف الثامنا لطالب (TIMSS) الرياضيات والعلوم
ودراسة التقدم الدولي في مجال محو األمية 

(PIRLS) تساعد هذه البيانات و. لصف الرابعا لطالب
م الطالب في مواد الرياضيات      تعل   مستوىربط في 

م والمجتمع أسره بخصوصياتوالعلوم والقراءة 
 الذي نشأوا فيه.

ي       مسحا   26المأخوذة من  HHIESبيانات  سم    تت  و       تغط 
ة تتمثل في تقديم      هام  بميزة  مختلفة ستة بلدان

ذات الصلة رات الرئيسية            دة للمتغي           ريف موح  اتع
 ق واألجور والتعليمانفاإلوهي  –بموضوع الدراسة 
الرئيسي، الذي وجه قصورها        ولكن  . على وجه التحديد

ل في  جميع بيانات مسوحشوب ي عدم                 األسر، يتمث 
 ازتنحك، لذل. ونتيجة شمولها لمستويات الدخل العليا

أي أنها تبدو أكثر  ،         تنازليا  الالمساواة  قياساتجمیع 
تصل إلى بنسبة  وذلك                               تساويا  مما هي عليه في الواقع،

ذا معالجة ه. و(Alvaredo et al 2017)        أحيانا  في المائة  30
لعدم                            في البلدان العربية، نظرا  مهمة صعبة قصور ال

أن األفراد  ذلك. هاوجود بيانات ضريبية موثوق ب
مع المعنيين بإجراء  مقابالت إجراء الذين يتحاشون
بون  جباة الضرائب. من على األرجح        أيضا                 المسح يتهر 

ر بيانات عن الفئة األعلى دخال                                                     ومع ذلك، فإن عدم توف 
عند مقارنة هذه البيانات ال يكتسب أهمية كبيرة 

حسب الفترات الزمنية والبلدان، وهي المقارنة التي 
                                              يرك ز عليها التقرير. ومن المنطقي االفتراض بأن  

ر الالتقديرات القاصرة ل                               مساواة، والناتجة من عدم توف 
ر كثيرا  مع مرور                                                       بيانات عن الفئة األعلى دخال ، لن تتغي 

 الوقت وبين بلد وآخر.  

الفرد ي                  معلومات عن والد   HHIESن بيانات ال تتضمو
فهي ليست  لكلذوها، كنف في ترعرعاألسرة التي  وأ

في المقابل، ومفيدة لقياس عدم تكافؤ الفرص. 
نت العاملة التي أجراها  القوى مسوحبعض       تضم 

األردن وتونس في منتدى البحوث االقتصادية 
لجميع األفراد المشاركين في سمات الوالدين مصر و

المسح. وقد استخدمت هذه البيانات على نطاق 
 ق، انفالدخل واإلالتفاوت في واسع لدراسة 

 هذا في دالفي القسم وهو ما ستتم مناقشته 
ل ل لوصف) الفصل االطالع يمكن هذه المسوح،        مفص 
 .(Assaad and Krafft, 2013على 

 ولية، وفي ما يتعلق بنتائج االختبارات الد
 ،PIRLSو TIMSS نتائجبيانات يستخدم هذا التقرير 

المرجع الذي تستند إليه غالبية الدراسات  هيو
 والمستويات الفرص تكافؤ بعدم المتعلقةالدولية 
 اتوحدالستخدم بيانات       . وت  التعليمية
ة من الجوالت /اإلحصائية                                النموذجية المستمد 

االختبارات الثالث األخيرة لهذين النوعين من 
(TIMSS: 2007 ،2011؛ 2015، وPIRLS: 2001 2006و) 
تقدير عدم تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم ل

م هذه البيانات قياسات                                          عالي الجودة. وتقد 
ين الرابع                                              لإلنجازات التعليمية لألطفال في الصف 

والثامن، باإلضافة إلى معلومات عن خلفيات أسرهم 
سمومجتمعهم. و  بهيكلية PIRLSو TIMSSعينات       تت 

     ا ، ارس عشوائيلمدار ايختايجري فيها  إذ ،معقدة
كما كل مدرسة.  محددة فياختيار صفوف يتم      ثم  
موحدة في جميع البلدان،  غيرأسئلة االختبارات أن 
 معتمدة للمناهج الدراسية ال                   يتم تكييفها وفقا  بل 

 ينبغي إعادة تكييف. ونتيجة لذلك، في كل مدرسة
 بين الزمن وعبرلجعلها قابلة للمقارنة النتائج 

المصدر الوحيد هي مختلف البلدان. وهذه البيانات 
في عدم تكافؤ الفرص مستويات للمقارنة بين 
العربية  دانلبالمختلف الزمن، وبين  التعليم عبر

 العالم. أنحاءوبقية 
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 الرفاه االقتصادي والفقر جيم.

تاحة              المصادر الم  من أكثر لبلد ما هي ية ومالحسابات الق
عبر الزمن بسهولة للمقارنة بين مستويات المعيشة 

. ويمثل الناتج المحلي اإلجمالي وفيما بين البلدان
قاسان بمونصيب الفرد من االستهالك عادل                    ، اللذان ي 

مقارنة ل تيناألساسي تينالركيز، القوة الشرائية
مختلف البلدان مع مرور الزمن.  بينمستويات المعيشة 

ستخدم لقياس معدالت الفقر         التي ت   ،حوانات المسوبي
ية، ومعن الحسابات القتختلف  ،في الدخلتفاوت وال

ال تعكس  ألن األسعار التي يدفعها المستهلكون
.                          للسلع والخدمات المستهل كة الحقيقية ةقيمبالضرورة ال

تستفيد  األغذية والمحروقات التيوينطبق ذلك على 
توقع والمنطقة.  في        حكومي  ال من الدعم        غالبا    بروز       ي 

الناتج المحلي اإلجمالي بيانات بكثير بين كبر فجوة أ
ح في ووقياسات مستويات المعيشة القائمة على المس

أن قيمة الدخل السنوي ذلك البلدان الغنية بالنفط، 
وال الناتج المحلي اإلجمالي، بيانات           تدر ج ضمنلنفط ل

تستفيد ميزانية األسرة المتوسطة الحال إال من جزء 
ر                                  ونتيجة لذلك، يكون االستهالك المقد  صغير منها فقط. 

ما تدل عليه م               ح أقل  دائما  والمس نتائجعلى أساس 
عدم من دون أن يشير إلى ية ومبيانات الحسابات الق

 ة هذه البيانات.دق

فاه اتجاهات الرفي المقام األول، ينبغي دراسة 
توزيع الدخل، لاالقتصادي في ثالث نقاط مختلفة 

 يحةباستخدام نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي لشر
  وشريحة المائة في 50 الـ شريحةالمائة و في 25 الـ
ل هذه ال   ت  . والمائة في 90 الـ الفرد  المئوية شرائح           مث 

متوسط والفرد ال (المائة في 25 الـ شريحة)الفقير 
نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي، سط متو)الحال 
 90 الـ شريحة)فرد الغني وال (المائة في 50 الـ شريحة

ي. (المائة في التسعين في  شريحةاستخدام        ويؤد 
 الحد إلى                           الشريحة العشرية األعلى دخال   وليسالمائة 
بيانات أعلى في نقص ذي ينجم عن الالاالنحياز  من

بشكل سرية األ لمسوحالذي يشوب او      دخال  الشرائح 
مة البيانات          المتعل ق بالقسم باء )عام    .(          المستخد 

ط اتجاهات وتنحو  ق انفنصيب الفرد من اإل       متوس 
مع  ذلك قس       . ويت  رتفاعحقيقي بشكل عام نحو االال

الناتج المحلي اإلجمالي  بشأنة تاحالبيانات الم
حسابات المستمدة من ونصيب الفرد من االستهالك 

ل ية. ومالدخل الق متوسط                       على سبيل المثال، سج 
         ارتفاعا  نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي في مصر 

إلى  2008الفترة من  فيفي المائة  5.2بنسبة        سنويا  
الفترة من  فيفي المائة  3.5، وفي تونس بنسبة 2010
 مستويات المعيشةأن ، ما يشير إلى 2010إلى  2005

 الشعبي للحراك ةبقافي السنوات الس               شهدت ارتفاعا  
 .(5 الشكل)

في فرات في المساواة.          إلى تغي                          وتشير هذه األرقام أيضا  
 المئوية الثالث شرائحال سجلت، وبينما      مثال   مصر
في  90 لا ةشريحالفجوة بين اتسعت ،       عديا  اصت         اتجاها  

 فيين بشكل كبير يخرتين األ            تين المئوي  شريحالمائة وال
 2012الفترة من  في         ، والحقا  2010إلى  2008الفترة من 

 خالل فترة الركود                  أمرا  معاكسا  حصل          . ولكن  2015إلى 
 إذ – (2010-2012)الناجم عن االضطرابات  االقتصادي

تين شريحمقارنة بالئة افي الم 90ل ا تراجعت شريحة
االتجاه مساره هذا ين. وقد استأنف يالمئويتين األخر

مع عودة الحكم نحو المزيد من التفاوت التصاعدي 
 .2015و 2012 العامين نبيتوقراطي في الفترة واأل

2012و 2007بين العامين الفترة  ، فيفي العراقو
يبدو ، 5

وحدها حققت المكاسب، ة المئوية العليا شريحالأن 
نه كما  دى ارتفاع نصيب الفرد من االستهالك ل       يبي 

بكثير من ارتفاعه في المائة بشكل أسرع  90 لا شريحة
في األردن أما . 50 الـو 25الـ تين المئويتين شريحاللدى 

أسعار النفط التي ب مرتبطيبدو أن االتجاه فوفلسطين، 
تؤثر على دخل األسرة من خالل الحواالت 

ارتفاع أسعار النفط يبدو أن و والتحويالت المصرفية.
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ى  في  الدخلمستويات جميع  ارتفاعإلى         قد أد 
خالل المئوية العليا، لدى الشريحة ، ال سيما المنطقة
2010-2008الفترة 

 تونس النمط السائد في ويشبه  .6

جميع في عدي اصتتجاه اد امصر، إذ سما تشهده 
ة شريحع الفجوة بين الااتسمع  ،المئوية شرائحال
 األخريين. تين المئويتينشريحمئوية العليا والال

 مئوية مختارةلشرائح في نصيب الفرد من اإلنفاق الحقيقي، رات      تغي  ال .5 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

  

دة لدخل األسر وإنفاقها  ،حسابات المؤلف المصدر:  منتدى البحوث االقتصادية.ة عن دراصال                                                باالستناد إلى المسوح الموح 
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سياق ال ضمنمعدالت الفقر العربي  .6الشكل 

 عالميال

 

حسابات المؤلف باالستناد إلى بيانات مؤشرات التنمية  المصدر:
متاح على  .ميةالعال

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-

development-indicators ( فبراير /شباط 17بتاريخ جرى االطالع عليه
2018). 

رال .7 الشكل في معدالت الفقر مع مرور       تغي 

عام ما بعد إلى  2000عام منذ ما قبل الزمن، 

2005 

 

مؤشرات التنمية  حسابات المؤلف باالستناد إلى بياناتالمصدر: 
 ، البنك الدولي.العالمية

صن فين  وضع وحظوظ أولئكالتركيز على وبهدف             الم 
وضع معدالت بغية توزيع الدخل، و     سل م في أسفل 

                 ، ت ستخدم بيانات ةمقارن             إطار  قابل للالفقر في 
البنك الدولي مؤشرات التنمية العالمية التي يصدرها 

معدالت الفقر في    ن  ثبات أمرين. األمر األول هو أإل
     أقل   هافي دخلالمستوى نسبة إلى البلدان العربية 

                                                 مقارنة  ببقية مناطق العالم، وذلك بفضل توسيع نطاق 
متها حكومات البلدان العربية                                                     الخدمات العامة التي قد 

 تالدمع 6 للشکابين یو. في مرحلة ما بعد االستقالل
ن مب الفرد نصیإلى  بیة نسبةرلعا اندبللافي ر لفقا
لعالمي. ق السیاا ضمنفيها، وإلجمالي المحلي الناتج ا

ح أن                                                    ومن دراسة البيانات الواردة في هذا الشكل، يتض 
 بياناتتتوافر عنها  معظم البلدان العربية التي
الذي خط أسفل ال     تحل   مؤشرات التنمية العالمية
عن  لفقر العالمية كدالةيقيس متوسط معدالت ا

 ثانياألمر النصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. و
 البلدان على غرار غالبيةأن البلدان العربية، هو 

 خاللها فيخفض معدالت الفقر نجحت في ، األخرى
أن جميع البلدان  7 الشكلن                        العقدين األخيرين. ويبي  

ل، العربية متدنية  فقر تمعدال ت                    باستثناء اليمن، سج 
الممتدة في الفترة  (دوالر للفرد في اليوم 3.2أقل من )

ما قبل ترة فمقارنة ب، وذلك 2015إلى عام  2005من عام 
معظم البلدان إن ، إذ      ربا  ليس هذا مستغ. و2000عام 

 .ينحو في هذا االتجاه

 الدخلمستويات في  تفاوتال دال.

في األدوات الحالية لقياس التفاوت ستند معظم ي
ة من مسوح اإلنفاق  ستمد                                           الدخل إلى بيانات م 

بإجراء                          البلدان العربية تقريبا  جميع قوم وتوالدخل. 
بعضها ال يتيح للباحثين االطالع  هذه المسوح، ولكن

كذلك، . ذات الصلة بهذه المسوحالبيانات األولية على 
م  د      يقد  البحوث  لمنتدى ة                    بنك البيانات الموح 

مستمدة من مسوح لحوالي  االقتصادية بيانات جزئية
بعض البلدان،                  لكن فيما يتعل ق بو                       اثني عشر بلدا  عربيا .

دولة منشورة تمت االستعانة ببيانامثل الكويت،  ج                    ت م 
 El-Katiri, Fattouh and)ت حجم التفاولتقييم بالفعل 
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Segal, 2011). التقديرات  مثل هذه ومع ذلك، فإن
ة من مصادر ثانوية ليست موثوقة  .        تماما                                        المستمد 

ر                 الخاص  بالكويت وجيني عامل مف  على أساس        المقد 
 نىداأل      عتب ر                     على سبيل المثال، ي   ،لة    دو     ج                البيانات الم  
المقيمين في  مع احتساب 0.28، و0.21)في المنطقة 

لكن، و .(ممن ال يحملون الجنسية الكويتية الكويت
بيانات مثل هذه النتيجة في غياب يصعب القبول ب

 .اتدعمهجزئية 

ستخدم المسوح    ت   ،في الدخلقياس التفاوت لو
قياسين مضافة إلى ، إدة لدخل األسر وإنفاقها       الموح  

وذلك  ،عامل بالمامجيني ومعامل ما هشائعين آخرين 
معامل ويهدف . تفاوتال يات واتجاهاتف مستويوصتل

أكثر غير أنه بشكل عام،  تفاوتالإلى قياس جيني 
الدخل مستويات في  التفاوت قدرة على تسجيل

 مستوياتمنه على تسجيل التفاوت في المتوسطة 
، يفترض على العكسو ذات المعدالت القصوى. الدخل
عامل ، الذي يهدف إلى احتساب قيمة حصة بالما       م 

في المائة األكثر غنى من السكان في  10 شريحة الـ
حصة مجموعات الدخل      أن   إجمالي النفقات األسرية،

الكثير من التباين أن الزمن، و عبر                      المتوسط ثابتة نسبيا  
ئة اة شريحة العشرة في الم                       ينشأ من الفوارق في حص  

ئة الدنيا. وتم األربعين في المشريحة اإلى     ة  نسبالعليا 
ة التحقق من  هذه الفرضية في مجموعة          مصداقي 

هذا تلك التي يتناولها ة من البلدان، بما فيها واسع
كل               الرغم من أن   . وعلى(7 الجدول)من التقرير  الفصل

أعاله يختص بقياس            المذكور ين ين      قياس       الم  واحد من 
نتج اتجاهات    ي  كالهما فمن الدخل، شرائح مختلفة 

 المختلفة. عبر الزمن وتصنيفات مماثلة للبلدانمماثلة 

 عبر في الدخلالمساواة ل التنازلي جاه   ت  وينسجم اال
الزمن مع انخفاض معدالت الفقر في العقدين 

من باب . وجيم في القسمعلى النحو المبين األخيرين، 
ل بل  وتونس      أن  المفارقة  ين           دين عربي                     مصر، وهما أو 

ل ا انتفاضات شعبية، شهد تفاوت  معدالت           كانت تسج 

ة الطبقة          بقيت حص  حيث في مصر، و متراجعة.
أحرزت في المائة،  51         عند حد  ة        مستقر  الوسطى 
إلى     ة  المكاسب نسبفي المائة الدنيا  40 لشريحة ا

شرية العليا.  شريحةال  على الرغم من أن التفاوتو                 الع 
فهو كما يبدو مصر، منه في بشكل عام كبر في تونس أ

ع ع وز  تراجع  ،2005-2010نطاق أوسع. وفي الفترة  لى        م 
مقابل ، 38.5إلى  41.4 منالخاص بتونس جيني معامل 

 53في المائة إلى  51من الطبقة الوسطى زيادة حصة 
 عامل بالما. وبموازاة ذلك، تراجعت نسبة مفي المائة
                                   على الرغم من أن  هذه االتجاهات تثير . وفي تونس

                                         شكوكا  حول صحة االعتقاد السائد بأن ارتفاع 
مستويات التفاوت قد ساهم في إشعال شرارة الحراك 

                               ، تجدر اإلشارة إلى أن ها ال تشملتونس بي فيالشع
مسوح ال                                      الشرائح األعلى دخال ، وهي شرائح أغفلتها 

ت منها هذه البيانات مد  ولكن كان الجمهور                                 التي است 
ألسرة التي كانت احياة الترف فعل بعلى علم بها 

 تعيشها. الحاكمة

مستوى وال تشير النتائج إلى انخفاض مماثل في 
فلسطين. أو لعراق ااألردن أو في الدخل التفاوت في 

ل التفاوت  في الواقع، ارتفعبل  في الدخل الفعلي               معد 
ي  ل . 2012و 2007                    في العراق بين عام  السودان،          كما سج 

ال، مله فقط مسح واحد     ن ظم الذي  ت عالية من     عد 
 . 54.7الخاص به  عامل جينيم وبلغ 2009عام  تفاوتال

ت التنمية العالمية قاعدة بيانات مؤشرا        ت ستخدم 
للنظر في معدالت التفاوت لبنك الدولي الصادرة عن ا

لتغطية و ،عالميال سياقال ضمنفي العالم العربي 
دة  المسوحالتي لم تشملها لبلدان العربية ا          الموح 

 8 الشكليعرض ولمنتدى البحوث االقتصادية. 
ط قيم  على  دانلبجيني لعدد من ال معامل           متوس 

 إلى 1990 عام هما منامتداد فترتين من الزمن، أوال
بالنسبة للعديد و. 2005هما بعد عام توثاني 2000 عام
فقط  ةواحدتم ذكر عملية رصد العربية،  اندبلمن ال

بالنسبة للبلدان التي أمكن الحصول أما  .عن كل فترة
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فقد ، ةواحدسنة أكثر من تغطي ها بشأن على بيانات
الت  تظهر. والسنواتخدم متوسط هذه      است           معام 

من جزء السفلي لبلدان العربية في الالخاصة باجيني 
الطيف. وباستثناء المغرب، تقع جميع البلدان العربية 

جيني  معاملما يعني أن درجة،  45تحت خط 
. المذكورتين الخاص بها قد انخفض بين الفترتين

في هذا  سجلت الجزائر أكبر معدل انخفاضو
 37.8جيني الخاص بها من  معاملتراجع  إذ، المجال
ليس ، اإلنسان رفاهمنظور أنه من غير . 27.6إلى 

في الضرورة:        جيدا              جيني أمرا   معاملاالنخفاض في 
ركود مستويات عن م إذا نج         إيجابيا                 هو ليس تطورا  ف
  .                                      عموما  وتراجعها في الشرائح األعلى دخال   دخلال

 في نصيب الفرد من اإلنفاقتفاوت المقاييس  .7 الجدول

 2015 2012 2010 2008 2004 1999 مصر
    

 0.313 0.296 0.314 0.313 0.320 0.339 معامل جيني
    

ل)معامل جيني       0.54 0.52 0.52 0.54 0.55 0.56 *(       المعد 

 1.236 1.129 1.234 1.231 1.276 1.395 معامل بالما
    

 %51 %51 %51 %51 %51 %50 5-9حصة الشرائح العشرية 
    

 2013 2010 2008 2006 2002 األردن
     

 0.331 0.362 0.340 0.358 0.355 معامل جيني
     

ل)معامل جيني        0.54 0.57 0.54 0.54 0.53 (       المعد 

 1.293 1.527 1.371 1.482 1.469 معامل بالما
     

 %54 %51 %52 %52 %52 5-9حصة الشرائح العشرية 
     

 2011 2010 2009 2007 2006 2005 2004 1998 1997 1996 فلسطين

 0.384 0.392 0.377 0.408 0.377 0.381 0.360 0.345 0.341 0.355 معامل جيني

ل)معامل جيني       0.59 0.59 0.59 0.58 0.57 0.57 (       المعد 

 1.704 1.770 1.650 1.938 1.650 1.664 1.499 1.386 1.360 1.464 معامل بالما

 %52 %52 %52 %52 %52 %54 %54 %54 %54 %53 5-9حصة الشرائح العشرية 

 2012 2007 العراق
        

 0.367 0.351 معامل جيني
        

ل)معامل جيني  (-) 0.59 (       المعد           

 1.567 1.452 معامل بالما
        

 %53 %53 5-9حصة الشرائح العشرية 
        

 2009 السودان
         

 0.547 معامل جيني
         

ل)معامل جيني  (-) (       المعد            

 1.313 معامل بالما
         

 %54 5-9حصة الشرائح العشرية 
         

 2010 2005 تونس
        

 0.385 0.414 معامل جيني
        

ل)معامل جيني  (-) (       المعد   (-)          

 1.703 2.001 معامل بالما
        

 %53 %51 5-9حصة الشرائح العشرية 
        

 حسابات المؤلف باالستناد إلى بيانات منتدى البحوث االقتصادية. المصدر:
ل تمعامال * مالحظة: ة من ة             جيني المعد  ال  باريتو                               . ويعتمد هؤالء المؤل فون توزيع Alverado, Assoud and Piketty (2017)           مستمد  في حالة الشرائح        معد 
 .      دخال  األعلى 
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ر يكيف  المنطقة العربية  فيمساواة الال مشهد      تغي 
 ترتكزمعامالت جيني  كانتالسياق العالمي إذا  ضمن

لةلى بيانات ع  لقد ؟         على دخال  األ ائحشرال عن       معد 
                مشروع بحثي هام  هدف إلى اإلجابة على هذا السؤال 

 التفاوت في الدخل في منطقة الشرق األوسطحول 
(Alverado, Assouad and Piketty (2017)). بين وي 

 أوردها كماجيني  عاململات المعدلة تقديرال 7 الجدول
م يستخد. والمؤلفون بالنسبة لبعض البلدان العربية

لتقدير من وسائل اسائل مختلفة هؤالء الباحثون و
بما في ، بياناتهمالحصول على االستقرائي من أجل 

ل، لدخا مستوياتعلى أيع زيتو لتوربا تطبيقلك ذ
 تيحلتي ال تان الرسمية للبلداالحكومية جداول لوا
 . وح الخاصة بهالمست الى بيانال إلوصوا

مستويات تساهم التقديرات االستقرائية ألعلى و
 ، نقطة 20جيني بنحو معامل الدخل في زيادة 

                                                 ما يعطي انطباعا  بأن التفاوت في المنطقة أكبر مما 
التعديل التصاعدي لمعامالت  ويؤدي.      فعال   هو عليه

إلى  جيني ذات الصلة بالمنطقة في هذه الدراسة
ر بشكل واضح الفجوة بين  معقولةنتائج  تقديم                            تفس 
أعلى  شريحة رات الالمساواة، التي تشمل     تصو  

رات الدخل، ومستويات  رة الالمساواة         تصو           المقد 
، وإنفاقهادة لدخل األسر               المسوح الموح  باالستناد إلى 

  .هذه الشريحة التي ال تشملو

لة ممعا        غير أن   ن                      الت جيني غير المعد  تب امر        ال تبي 
 تجاهاتال، وال ابالنسبة إلى بعضها البعضالبلدان 

على الرغم من أن معامالت و. المختلفة عبر الزمن
 8 الشكلو 7 الجدول ة فيمذكورلة ال                جيني غير المعد  

م تقديرا  دقيقا  عن الال  ال تشملإذ مساواة،                              ال تقد 
الشرائح هذه المعامالت  المسوح التي تستند إليها

بميزة استخدام منهجية  سم          ، فهي تت             األعلى دخال  
دة في جمع البيانات وقياس الالمساواة. وتشير      موح  

ة إلى ذات الصلة النتائج  مفادها أن               معلومات هام 
على منخفض العربية تفاوت الدخل في المنطقة 

 .بقية أنحاء العالمب        مقارنة  األرجح 

جيني معامل في  رات     تغي  ال .8 الشكل

 مساواة في نصيب الفرد من اإلنفاقالل

 

حسابات المؤلف باالستناد إلى بيانات مؤشرات التنمية  المصدر:
  البنك الدولي.العالمية، 
ر الالمساواة في أحد البلدان  45خط  ظهر   ي   مالحظة: ة تغي                                             درجة كيفي 

 .مختلفتين فترتين زمنيتينالفترة الفاصلة بين  في

ي مدى صحة ف Alverado                        في المقابل، تشك ك دراسة 
في الدخل في منطقة الشرق تفاوت الرأي القائل بأن ال

ببقية          مقارنة  بالفعل األوسط وشمال أفريقيا منخفض 
أن  ،بجرأة مؤلفو هذه الدراسة،حاجج يأنحاء العالم. و

وشمال في منطقة الشرق األوسط مساواة الالمعدالت 
 تفاوتاللغز         قد يحل  ما أفريقيا هي األعلى في العالم، 

ستند ه الفرضية تهذغير أن . العربية منطقةالفي 
دراسة مشكلة التفاوت في الدخل بشكل أساسي إلى 

المنطقة، المختلفة في  اندبلالبين مقارنة العن طريق 
. دراسة هذه المشكلة داخل كل بلد عربي بعينهبوليس 
      ات فق         منطقة  في الالمساواة قياس  حصيلةتفسير وإن 

غير  فقرها في آن واحدأنها تضم أغنى بلدان العالم وأ
قرها قنع،    م   كون قد ي                                  ألن ثراء البلدان العربية أو ف 

الثروات الطبيعية و ةجغرافيالعوامل للعرضية         نتيجة  
لألنظمة االجتماعية                        بقدر ما قد يكون نتيجة  

ك ذه األنظمة ته ووحدها .السائدةواالقتصادية       حر 
 رات الواقعية              تتأثر بالتغي  والسياسات الوطنية       عادة  

 ى صعيد السياسات.لع
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يدعو لالعتقاد بأن الطفرة النفطية التي ما هناك و
ت إلى و 2014إلى  2004حدثت في الفترة من  ثروات          أد 

ذوي ربما زادت من حصة لالمنطقة فاحشة في 
خل   لعملياتتجاوز ما يمكن ت نسبةب األعلى       الد 

يتراكم ريع واستقراء بيانات المسوح أن تتوقعه. 
، ثم تقوم هذه حكوماتالنفط في صناديق ال

دة على المجتمع، ما             بطريقة معق   هوزيعتبالحكومات 
 العملية هذه خالل التفاوتإلى زيادة         غالبا  يؤدي 

(Salehi-Isfahani 2009, 2017). عزى  التفاوت ارتفاع       وي 
ق رغم هو أن ، موال النفط إلى سبب بسيطأ      تدف 

لقنوات                                        تحويل ريع النفط إلى األفراد يتم  وفقا  
األسرية وشبكات الزبائنية، ما العالقات ها ددتح
ع مستويات دخل رتفاعن ابطبيعة الحال سفر ي

بشكل تعزيز التفاوت عن وفقط       دخال  الشرائح األعلى 
   .           نتيجة  لذلك عام

طريقه إلى خارج النفط  الكبير من أمو قسميشق و
. اآلمنة وإلى المالذات الضريبية ،البلدان العربية

أدلة مستمدة من  Johannesen (2015) يستخدمو
في بيانات ودائع مصرفية عربية في مالذات ضريبية 

ن ، لالعالملف أنحاء تمخ أن الثروات العربية       يبي 
عة في المالذات الضريبية أكبر من  الثروات                                      المود 

حسب أي دولة أخرى في العالم. والمودعة من جانب 
Ianchovichina (2015) بيانات مأخوذة من أدلة ، تشير

وعن العالم أصحاب المليارات في مجلة فوربس عن 
أنه إلى  نيالزعماء السياسيغيرهم من ام و            ثروات الحك  
ة  أصحاب عدد قليل من  يملكعربية،  اندبل        في عد 
ثروات أصحاب من كثير أكبر ب اتثروالمليارات 

                                    بلدان أخرى ذات مستويات نمو  مشابهة. المليارات في 
اللذان لبنان ومصر على ذلك ومن األمثلة البارزة 

نحو على  عدد قليل من األفراد وأسرهميسيطر فيهما 
في المائة من الناتج المحلي  24وفي المائة  30

 . على التوالي ،اإلجمالي

 لى التعليمإصول والواة في الالمسا هاء.

بالالمساواة االجتماعي الظلم بشأن  التصوراتترتبط 
ةفرص الالحصول على في   انعداملدخل ول        المدر 
 عندالالمساواة أكثر مما ترتبط ب ةاالجتماعيكية الحر
 ما فيبشكل خاص  ذلك    ح  ة. ويصحددة زمنية منقط

يشكل يتعلق بعدم تكافؤ الفرص في التعليم، إذ 
ذ مرحلة االستقالل في العالم العربي، من ،التعليم
االرتقاء االجتماعي واالقتصادي.  إلىالرئيسي  السبيل

عدم تكافؤ وثيق بين الترابط على الرغم من الو
مساواة الالف، في الدخل التفاوتالفرص في التعليم و

عدم تكافؤ فرص لالسبب الرئيسي  هيفي الدخل 
لسياسات عن طريق ايمكن في حين والجيل القادم. 

في الحياة متساوية  فرصوفير إلى ت يسعالالعامة 
فاألهل  :عن طريقها من ذلكفعل أكثر   يمكنال، للجميع
                   ر سيتمك نون من نسج بإمكانيات أكينعمون بالذين 

 بل     الس  سيجدون و، عالقات أقوى مع قطاع التعليم
 مقاعدالمنافسة على الفي هم بنائأ دعملالمالئمة 

مة جوهرية      أن  لى        نظرا  إوالجامعية.                       المنافسة س 
تكون نتائجه  نأتوقع      ال ي  التعليم، مالزمة لنظام 

أن يكون نظام الناس يتوقعون  غير أنمتساوية. 
لوصول إليه متكافئة لفرص وفير ت لجهة      عادال  التعليم 
، افي حد ذاته في النتائجالالمساواة شير تال و. للجميع

في  جينيمعامل  ايقيسهرات التي             أحد المتغي   يوه
بة كرة لعتشير أكثر مما  الظلم، إلى إطار قياس الدخل

. ومع ذلك، ةغير عادل ةإلى لعبكافئة قدم غير مت
إلى        شارة  إ ةقائمالالالمساواة      شك ل تر ما اقدمبو

 مقبل،لجيل الل ةم    قد  المفرص الفي الالمساواة 
 ن.االمفهومان مترابطف

قاس   Roemer رضيةفحسب عدم تكافؤ الفرص       ي 

مختلفة يمكنها ثالثة عوامل  تي تشير إلىال (1998)
 نتيجة ما:التأثير على 
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عوامل خارجة عن سيطرة الفرد،  وهيالظروف،  (أ)
ل نوع الجنس تشمل                        وخلفية األسرة، ويتحم 

 ؛عنهامعنوية المسؤولية ال ،ال األفراد، المجتمع
ويمكن  ،يخضع لسيطرة الفردو ،الفردي الجهد (ب)

 ؛بشأنهمساءلة الفرد 
ن، الجميع سيطرة خارج وهوالحظ،  (ج) فيهم      بم 

   السياسات. صانعو

النقاش الفلسفي حول العوامل التي بعد حسم    ي  لم 
      ت نسب . هل من هذه العناوينينبغي إدراجها تحت كل 

العضوية في الظروف؟ وهل إلى الحظ أم الجدارة إلى 
ق عتقد  ثقافيةة جمعي زتفردي أو ال لجهدا    و        ظرف  ه     حف 

عنى؟ اليمكن للفرد التحكم بهأمر م أ هذا التقرير         ي 
هناك شبه إجماع على أن إذ شات، االنق هذهبمثل 

 فيها بما –أخوذة في الحسبان مجموعة الظروف الم
وخصائص المجتمع  األسريةوالخلفية نوع الجنس 

                  دائرة تحك م الفرد خرج عن ت –فيه الطفل  ترعرعالذي 
وقد  .اتالسياسعلى صعيد تدخالت لل تستجيبو

ب ق مقترح  على نطاق واسع في األدبيات  Roemer            ط 
نتائج التجزئة بالتجريبية بشأن عدم تكافؤ الفرص، 

رها      تفس                              عدم تكافؤ الفرص إلى أقسام  اإلجمالية ل
عوامل بر      تفس           وأقسام  نملك بيانات حولها  ظروف
  .(Bourguignon, Ferreira and Menéndez, 2007) أخرى

 Ferreira and Gignoux (2014) توصيةا التقرير هذ يتبعو
                           نتائج االختبارات ويرك ز على في                فيحل ل التفاوت 

دة سلفا   الظروف عامل مثل الخلفية األسرية )               المحد 
قيس عدم تكافؤ ثم ي. (وخصائص الطالب والمجتمع

صائية لقياس عن طريق تحويله إلى أداة إحالفرص 
ات على درجالنكفاء الخطي للل البيانات مالءمةدرجة 

الخلفية  مدى تأثيرمن تقدير  ذلك      يمك نوالظروف. 
على التفاوت الطالب والمجتمع  خصائصية وسراأل

نالعلمي. وبحسب ما ي نجازفي اإل  Ferreiraه     بي 
بهذا  الصلة ذاتمعامل التحديد  هدفي ،Gignuoxو

جمالية قياس نسبة الالمساواة اإلاالنكفاء الخطي إلى 

ها إلى الظروف. وتجدر المالحظة أنه و  ز   ،                                                التي يمكن ع 
                   اعتماد الحد  األدنى دراسات أخرى، تم كما في و
 قياسلعدم تكافؤ الفرص في  (                وليس الحد  األعلى)

ألن قائمة الظروف المتاحة       نظرا  الفرص، مسألة تفاوت 
 .       إجماال   للباحثين تكون محدودة

بح سنوات )في التحصيل العلمي الالمساواة ث في      وي 
 (نتائج االختبارات         التعل م، )واإلنجاز العلمي  (الدراسة

  .من هذا المنظور

 العلمي التحصيل .1

 Assaad, Salehi-Isfahani and Hassine  مؤلفو درس

حسبوا و ،مدارسلى الإصول وفي ال الالمساواة  (2014)
الثامنة دون سن التحاق األطفال الذين هم  تاحتماال
بالمدرسة، وكذلك  يعيشون مع والديهمو عشرة
الثانوي. ويستخدم  التعليم مرحلة بلوغهم تاحتماال

الباحثون المسوح الموحدة لدخل األسر وإنفاقها في 
ة تأثر هذه االحتماالت سبعة                                              بلدان عربية لدراسة كيفي 

خل األسرة، والمستوى التعليمي للوالدين، واإلقامة                                                    ب د 
ص في ا                                          لمناطق الريفية والحضرية. وفيما يلي ملخ 

لوا إليها لمجموعتين من  بالنسبة                              عن النتائج التي توص 
مجموعة و            األكثر حظا   األطفالمجموعة األطفال، هما 
ن أن  هناك . و        قل حظا  األطفال األ  جميع البلدان في               تبي 

الفرص المتاحة  بينق كبيرة ارفويد الدراسة ق
 .المجموعتين المذكورتين ن     كل  مفي لألطفال 

بالمدرسة  الطفل اللتحاق ةر       المقد   تاالحتماالتتوقف و
مرحلة التعليم الثانوي على خلفية  بلوغه تواحتماال

            إلى أن ه في تشير الدراسة ف. إلى حد بعيد طفلالهذا 
ع أ ،                العربية تقريبا   اندبلجميع ال العائالت  بناء        يتمت 

 –بالمدرسة  لاللتحاق ةتساويبفرص م            األكثر حظا  
-Assaad, Salehi) في المائة 100 صل إلىتاحتماالت 

Isfahani and Hendy, 2017) . هناك تباينات غير أن
في هذا و.           األقل حظا  جموعة األطفال داخل مواسعة 
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المسح  أجري)                               سجل العراق واليمن أداء  ضعيفا  الصدد، 
تفاوت وت .(اندالع الصراع األهلي في كال البلدينقبل 

                      من الخلفيات األقل حظا   األطفال التحاق تاحتماال
 بالنسبة للفتيات في المائة 33بين  االبتدائية بالمدرسة
. تونسفي  بالنسبة للفتيان في المائة 99وفي اليمن 

إذ تبلغ ، هذه الفئة ضمنالعراق ثاني أسوأ أداء أداء و
                                  التحاق الفتيات األقل حظا  بالمدرسة  تاحتماالفيه 

جسامة تتفاوت  ،. كذلكفي المائة فقط 69ة االبتدائي
. وآخربلد بين                 تفاوتا  ملحوظا  الفجوة بين الجنسين 

من فئة احتمال  بلغ، في اليمن           األقل حظا  األطفال           فض 
أربعة  بالمدرسة قبل األحداث األخيرةالتحاق الفتيان 
 .التحاق الفتياتأضعاف احتمال 

في             األكثر حظا  األطفال                       الدراسة ذاتها إلى أن  خلص تو
األردن وتونس وفلسطين  بما فيها)العديد من البلدان 

فرص شبه مثالية للوصول إلى  تتاح لهم (مصرو
 Assaad, Salehi-Isfahani and)مرحلة التعليم الثانوي 

Hendy, 2017)ل،      حظا   كثراألطفال األضمن فئة . و       تسج 
 تحتماالاال، كما في السابق، أضعف اليمنيات الفتيات

لي ، بينما(فقط في المائة 10) الفتيان في تونس      سج 
زال الفجوة بين الجنسين ت. وال (في المائة 90)ها أعال

ل. وواسعةمرحلة التعليم الثانوي بلوغ لجهة        يسج 
 تاحتماالتفوق  إذأسوأ أداء في هذا المجال، اليمن 

هذه بمرحلة التعليم الثانوي اليمنيين التحاق الفتيان 
 اليمنيات بأربعة أضعاف الفتياتى لد تحتماالاال

لبينما ت، ونصف ن الجنسين بيفجوة أضيق تونس      سج 
كلما كان مستوى التعليم بشكل عام، . وفي هذا المجال

ما ، في البلد في  كانت الفجوة بين الجنسين              أكثر تقد 
 أصغر. الوصول إلى مرحلة التعليم الثانوي

 اإلنجاز العلمي .2

االستعانة بنتائج االختبارات ب إلنجاز العلمييقاس ا
مواد الرياضيات والعلوم والقراءة لطالب في الدولية 

ين الرابع والثامن.  الطالب الذين قد وصل و                        الصف 
هم هذه االختبارات إلى المرحلة الثانوية، وفي  اشاركو

ون  مة اجتازوا                نوعا  ما كونهم         محظي                        تلك المرحلة المتقد 
ل هؤالء الط من التعليم. في                   الب تباينا  كبيرا                   وقد سج 

مباشر بشكل رتبط االمذكورة أعاله  نتائج االختبارات
فيها  ونالتي يعيش المنزليةة ة البيئجودفي  اتالتباينب
الكتب  عددلوالدين، ول يتعليمالمستوى تشمل ال)

رة  التي  جودة المدرسةبو (غيرهافي المنزل، و          المتوف 
 إلى المصدرينهذين . ويؤدي كال يرتادها الطالب

المصدر ولكن إلى التعلم، في الوصول  الالمساواة
تثبت و العامة. ةسياسيستجيب بشكل مباشر لل األخير

 إلى الوصول في لمساواةاكتسي تالبيانات أنه بينما 
 الدخل ذوي طفالاألإلى  بالنسبةكبرى  أهمية المدرسة

 ضمانيس                              ألنها تتيح لهم فرصة التعل م، ل المنخفض،
،        كافيا   فحسب        التعل مالمدرسة و إلىالجميع  وصول     حق  

 .ضمان جودة التعليم      أيضا  بل ينبغي 

 2015لعام  TIMSSنتائج جولة  على التالي التحليل ويركز
 2007ي             بنتائج عام   ويقارنها ،2011لعام  PIRLSوجولة 

معلى التوالي. و 2006و كلتا الجولتين الخالصة       تقد 
د تغي   أن وهي ،نفسها ي مستوى ر طفيف ف                هناك مجر 

ن من عمود ) تفاوتال جيني في معامل                    كما يتبي 
تقديرات عدم تكافؤ الفرص في في أو  (أدناه 8 الجدول

ن من عمود عدم تكافؤ الفرص )البلدان العربية                                     كما يتبي 
 PIRLSو TIMSS اختبارات تيبين جول (8في الجدول 

تحسن في أن ال 8 الجدولبين . ويالدراسةين بلوشمالم
ر        التغي  هو  الرياضياتفي مادة  العالماتمعدل ط       متوس  

رغم على ال، المادة هذهفي اإليجابي الوحيد الملحوظ 
 حققتالتي وعلى دول الخليج فقط  هراقتصمن ا
ل مصر لكذلك، . 2007ا نتائج ضعيفة عام هجميع             م تسج 

 طالبها، عالماتمعدل أي تغيير ملحوظ في متوسط 
ل حين في                   تراجعا  كبيرا  في  الطالب عالمات ت    سج 
ي كبير ف    ن                          . ويشير الجدول إلى تحس  ألردن ولبنانا

لبلدان القليلة التي افي القراءة  مادةفي  العالمات
ة أكثر PIRLSاختبارات  فيشاركت   .       من مر 
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بشكل         ثابتا   العالماتفي جمالي اإلالتفاوت ظل 
  فوعرالمو الظروفمن  ناتجال القسم ولكنأساسي، 

 البلدان معظم فيتراجع  "الفرص تكافؤ عدم"ـ ب
. العالم أنحاء بقية يفر        التغي   معدل وتجاوز العربية

 Assaad, Salehi Isfahani)استخدمت دراسة سابقة و

and Hassine (2014)) اختبار نتائج TIMSS  لمادتي
تقدير عدم لالرياضيات والعلوم لطالب الصف الثامن 

في        بلدا   16في  تكافؤ الفرص في اإلنجاز العلمي
 هذا بنيمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وي

فا   ،المذكورةالدراسة  على تقريرال . بطريقتين          متصر 
 طريق عننطاق بيانات اإلنجاز العلمي  توسيع      أوال ، 
القراءة، باستخدام بيانات  مادةاإلنجاز في  فئة تغطية
جولتين  غطيةت، و2006و 2001لعامي  PIRLSاختبار 

،          . ثانيا  2015و 2011لعامي  TIMSSجديدتين من اختبار 
كامل عينة البلدان التي       يضم  نطاق التحليل ل توسيع

الالمساواة  نقليتيح  ما ،شاركت في هذه الجوالت
أكبر  سياقإلى ة العربي دانلبالفرص في ال في
من البلدان.            وسع نطاقا  مجموعة أل

يفي متوسط رات      تغي  ال .8 الجدول ل العالمات في مادت   تفاوت وال، الرياضيات والقراءة                        معد 

  وعدم تكافؤ الفرص في العالمات،

 

 PIRLS ،2011-2006ر في نتائج        التغي   TIMSS ،2015-2007 في نتائجر        التغي  

 معامل جيني متوسط المعدل
عدم تكافؤ 
 الفرص

متوسط 
 معامل جيني المعدل

عدم تكافؤ 
 الفرص

    0.00 0.02- 49 البحرين

    0.08- 0.01- 2 مصر

    0.07- 0.00 38- األردن

 0.05 0.04- 89 0.12 0.00 22 الكويت

    0.13- 0.00 10- لبنان

 0.05- 0.00 12- 0.07- 0.00 4 المغرب

مان     0.10- 0.01 21      ع 

 0.2 0.01- 71 0.06 0.03- 88 قطر

المملكة العربية 
 السعودية

36 -0.01 -0.05    

اإلمارات العربية 
 (دبي)المتحدة 

31 -0.02 -0.08    

 0.02- 0.00 0 0.01 0.00 17 جميع الدول

 .PIRLSو TIMSSحسابات المؤلف باالستناد إلى مجموعات بيانات  المصدر:
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 Assaad, Salehi Isfahani and Hassine دراسة حسب

تكافؤ الفرص في بلدان عدم تقديرات  كانت، (2014)
            مرتفعة جدا  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

من رغم على ال ،األخرى بلدانالتقديرات مقارنتها بلدى 
 باستخدامن األخرى هذه البلداتقديرات  التوصل إلى

عيد التقرير ي، لكمختلفة من الظروف. ولذات مجموع
ذاتها  منهجيةالاستخدام ه االستنتاجات، بالنظر في هذ

حساب التقديرات ل الظروف منوحدة م جموعةوم
 في حيننه يخلص إلى أ. وجميع البلدانالخاصة ب

م المنطقة  البلدان من بقية بكثير أسوأ        أداء  العربية               تقد 
نصيب الفرد ولو بقي حتى  متوسط العالمات،لجهة 

ل تال فهي ،                                 من الناتج المحلي اإلجمالي ثابتا        سج 
التفاوت غير اعتيادي من  على نحو ةمرتفعتويات مس

  .فرص التعليمفي  من التفاوت وفي العالمات أ

 ، يتم تبسيطالبيانات الموسعة وباالنتقال إلى نتائج
كاملة العينة لل بالنسبةفؤ الفرص تقدير عدم تكا عملية

 PIRLSو TIMSSفي دراسات المشاركة من البلدان 
نFerreira and Gignoux (2014) طريقةباتباع  هذه          . وتبي 

ات درجنكفاء الخطي للأن معامل التحديد لإلالدراسة 
ع بها  ع بنفس الخصائص التي تتمت                                                 على الظروف يتمت 

 Assaad, Salehi-Isfahani and Hassine (2014)تقديرات 
 Bourguignon, Ferreira and Menéndez تقديراتو

مالخطي، ي نحدارفي اال. و(2007) معامل التحديد      قس 
حسب ) قسام قابلة للتفسيرالتباين الكلي إلى أ

     تعد   بينما. وقابلة للتفسيرغير  قساموأ (الظروف
الزمن قابلة للمقارنة بين هذه  عبرر                   التصنيفات والتغي  

 Assaad, SalehiIsfahani and Hassine  ةراسة ودراسالد

 التقديرات ليست كذلك. همية، فإن أ(2014)

ي، طر   ق  على المستوى ال العالماتمتوسط وباستخدام 
جميع والعربية  دانلبال بين مقارنةيمكن إجراء 

 جولة اختباراتاألخرى التي شاركت في  دانلبال
TIMSS  متوسط معدالت  9 الشكل. ويعرض 2015لعام

زة العالمات الرياضيات والعلوم في  مادتي في         المحر 
الفرد من الناتج المحلي  نصيبمقابل  2015دورة 

مريكي بمعادل القوة الشرائية بالدوالر األ)اإلجمالي 
إيجابي  ترابطهناك و. (2015للعام  2011في عام 

أمر غير  وهووالدخل،  العالماتواضح بين متوسط 
     صن فمفاجئ. ولكن المفاجئ أن البلدان العربية ت

األدنى من الرسم البياني.  جزءعام في ال بشكل
البلدان الغنية بالنفط  جميع أنمن ذلك  األسوأو

هذه الرسوم لالزاوية اليمنى  أسفلفي  تتموضع
م أداء   ئ          أكاديميا                                     البيانية، ما يعني أنها تقد  للغاية،     ا      سي 

ذكر أن . هافي نصيب الفرد من الدخلرغم ارتفاع            وي 
                                     بلدان تستضيف أعدادا  كبيرة من العمال هذه ال

الوافدين إليها، ولكن العينة المذكورة تقتصر على 
ذين ينبغي أن الطالب الذين يحملون جنسيتها وال

على أراضيها. ولم يتم إيراد قد ولدوا آباؤهم يكون 
في هذا  2011و 2007الرسوم البيانية المماثلة لعامي 

م التقرير  .مشهد ذاتهال                 نظرا  ألنها تقد 

يقارن الرسم البياني صورة مماثلة عندما  برزوت
الدخل، و العالماتفي بين التفاوت  (10 الشكل)

إذ  – اآلن                          ترابط بينهما أصبح سلبيا  أن الباستثناء 
التفاوت معدالت أدنى من  غنىالدول األكثر تسجل 

عدالت م البلدان العربيةالعالمات، في حين تسجل في 
بينما تجتمع جميع ، العالماتفي التفاوت أعلى من 

الرسم البلدان الغنية بالنفط مرة أخرى إلى اليمين من 
فيما يتعلق العالم بلدان . وتتصدر مصر عينة البياني

، سواء بالنسبة التفاوتمعدالت المرتفعة من بال
ل ذلك الرياضيات أو العلوم.  لعالمات     ا  قوي       دليال             ويمث 
في تفاوت من ال             مرتفعة جدا  المستويات العلى 

 تعليم جيد. إلىصول وال

الرسوم البيانية  تشتمل، PIRLSيتعلق باختبار  فيماو
ف          طالب الص   مهارة القراءة لدىقياس على نتائج 
 ميعج PIRLS اختبار فيفي حين لم تشارك الثامن. و

يشير  ،TIMSS اختبار التي شاركت في البلدان العربية
       تخل صةالمساألنماط      أن   إلىمنطق األمور وتداخلها 

تلك ل بعيد         إلى حد   مشابهةاالختبار  هذانتائج  من
       مادت ي في المحرزة العالمات من تخلصةالمس
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ناألخرى،  دانلبالرياضيات والعلوم. ومقارنة بال        يتبي 
لت مستوى أدنى من اإلنجاز  دانلبأن ال                                    العربية سج 

. واألهم من ذلك أن البلدان (11 الشكل)في القراءة 

لرياضيات ا مادتي فيالعربية، وكما هو الحال 
لت بعضا   قدوالعلوم،  من أعلى مستويات              سج 

العالمات المحرزة في مادة القراءة.في تفاوت ال

نصيب الفرد من الناتج لوغاريتم في مادتي الرياضيات والعلوم و العالماتمتوسط  .9 الشكل

 2015المحلي اإلجمالي، 

 

 

 
 ؛ ومؤشرات التنمية العالمية.TIMSS (2015)حسابات المؤلف باالستناد إلى مجموعات بيانات  المصدر:

زة العالماتالتفاوت في  .10 الشكل  جيني،معامل  حسبمادتي الرياضيات والعلوم  في         المحر 

 2015 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، لوغاريتمو

 

 

 

 ؛ ومؤشرات التنمية العالمية.TIMSS (2015)حسابات المؤلف باالستناد إلى مجموعات بيانات  المصدر:

البحرين

األردن

الكويت

لبنان
المغرب

مان ع 
قطر

المملكة العربية 
السعودية

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

مصر

اإلمارات العربية 
(دبي)المتحدة 

 350

 400

 450

 500

 550

 600

 650

 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0

وم
لعل
ة ا
ماد

ي 
ت ف

ما
عال
ط ال

وس
مت
ل 
عد
م

يلوغاريتم نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمال

2015متوسط العالمات في مادة العلوم، 

البحرين

الكويتاألردن

لبنان
المغرب

مان ع 
قطر

ةالمملكة العربية السعودي

اإلمارات العربية 
المتحدة مصر

اإلمارات العربية 
(دبي)المتحدة 
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 400

 450

 500

 550
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م

يلوغاريتم نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمال

2015متوسط العالمات في مادة الرياضيات، 

البحرين

األردن

الكويت
لبنان

المغرب

مان ع 

قطر

المملكة العربية
السعودية

اإلمارات العربية 
المتحدة

مصر

اإلمارات العربية 
(دبي)المتحدة 

 0.05

 0.07

 0.09

 0.11

 0.13

 0.15

 0.17

 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0

وم
لعل
ت ا

جا
در
ي ل

جين
ل 
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مع

يلوغاريتم نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمال

2015العالمات في مادة العلوم حسب معامل جيني، 

البحرين

األردن
الكويت

لبنان

المغرب

مان ع 
قطر

المملكة  
العربية 
ةالسعودي

اإلمارات العربية المتحدة

مصر

(دبي)اإلمارات العربية المتحدة 

 0.05

 0.06

 0.07

 0.08

 0.09

 0.10

 0.11

 0.12

 0.13

 0.14

 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
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ريا
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ي ل

جين
ل 
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مع

يلوغاريتم نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمال

العالمات في مادة الرياضيات حسب معامل جيني، 
2015
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تفاوتات والعلى الصعيد العالمي،  2011 لعام PIRLS عالماتمتوسط بين المقارنة  .11 الشكل

 بين هذه العالمات 

 

 

 
 ؛ ومؤشرات التنمية العالمية.PIRLS (2011)حسابات المؤلف باالستناد إلى مجموعات بيانات  المصدر:

 

من هذه  التي يمكن استخالصها رئيسيةالمالحظة ال
لالعربية  هي أن البلدان الرسوم البيانية معدل       تسج 

الرياضيات  اختباراتفي       جدا      ا  منخفض عالمات
ال وأن ،والعلوم والقراءة في توزيع  تفاوتال ت     معد 

ال،                            مرتفعة أيضا . على سبيل المث عالماتال هذه
ل المغرب، الذي ي ل                    يسج   العالماتأدنى متوسط      سج 

من  مستوىلمادة القراءة، أعلى  PIRLSفي اختبار 
. وال يمكن التفاوت في النتائج في مادة القراءة

في  تفاوتللأهمية المعدالت المرتفعة تقليل من ال
ر إلى وجود تفاوت ، إذعالماتال كبير                                يمكنها أن تؤش 

         تحديدا  في القدرة على الكسب في فرص الحياة و
                                ونظرا  إلى العالقة المتبادلة بين . المستقبل في
عالمات والنجاح المستقبلي في سوق العمل، تنبئ ال

رصدة هنا بارتفاعات كبيرة في معدالت             األنماط الم  
أسواق العمل  كانتإذا التفاوت المستقبلية، حتى 

س مكافأة الجدارة واألهلية ولي ي                تعتمد على مبدا  
كذلك، ينبئ  المركز االجتماعي والحالة االقتصادية.

 تفاوتب           سن  مبك رةفي العلمي في اإلنجاز التفاوت 

 تعزز احتماالي مالى التعليم العالي، إصول وفي ال
 .الالمساواة في التوظيف واألجور

 هذا التفاوت مدى الترابط بينويتعلق السؤال التالي ب
نشأ عن يي ذالدى التفاوت مبوظروف الطالب، و

الجهد عن الطبيعية و الطالب االختالف في قدرات
ر و .الذي يبذله كل طالب في التعلمالفردي        تقد 
الجهد الذي لكل طالب والقدرات الطبيعية مساهمة 

بياني النحدار  رسم باالستناد إلىم                 يبذله في التعل  
على الظروف، ويتم عرض النتائج في  عالماتال

ات بلد حدارمعامل التحديد الن بينالذي ي 12 الشكل
لوغاريتم نصيب الفرد من الناتج المحلي  مقابل حددم

بمعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي )اإلجمالي 
التفاوت بين ف حاالت خالب. و(2015للعام  2011عام 

 العربية اندبلالأن ، التي أظهرت عالماتالمتوسط 
ل نتائج غير مالئمة مقارنة ببقية دول العالم ،                                              تسج 

في الوسط تقع العربية  بلدانال    أن   12 الشكليظهر 
 العلمي.  نجازعدم تكافؤ الفرص في اإل على مستوى
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ي  المحرزة عالماتعدم تكافؤ الفرص في ال .12 الشكل لوغاريتم و ،الرياضيات والعلوم          في مادت 

 2015نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، 

 

 

 

 ؛ ومؤشرات التنمية العالمية.TIMSS (2015)حسابات المؤلف باالستناد إلى مجموعات بيانات  المصدر:

الرياضيات  العالمات المحرزة في مادتيفي  إجمالي التفاوتعدم تكافؤ الفرص و .13الشكل 

 2015والعلوم، 
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تفسير محاولة  ينبغي اإلشارة إلى ثالثة أمور قبلو
 PIRLSو TIMSSمسوح  غطي       أوال ، ت هذه النتيجة.

       ونظرا  .       حصرا   على مقاعد الدراسةالذين هم األطفال 
من المدرسة قبل الصف  بونالذين يتسر          ألن  الطالب 

لون مستوى أضعف )الثامن  فتر ض أنهم يسج                                         والذين ي 
 (أكثر هشاشة العائلية تهمخلفيمن اإلنجاز العلمي وأن 
  ،تنازلياالعينات تنحاز ولنتائج، ال يتم احتسابهم في ا

 هي مما أفضل بأنها          انطباعا   تعطي النتائج أن يعني ما
االلتحاق  تمعدال تراجعتكلما و. الحقيقة في عليه

لذا، فإن التقديرات و. أكبر االنحياز كان بالمدرسة،
لعدم تكافؤ الفرص في البلدان العربية ذات  فعليةال

 فيمعدالت االلتحاق المنخفضة قد تكون أعلى 
 ،                                    ، تعد  التداعيات االجتماعية والسياسية         . ثانيا  الواقع
أكثر  ،للمستويات المعتدلة من عدم تكافؤ الفرص حتى
أي مكان آخر في  في هافي العالم العربي من    ة      حد  

السبيل           تاريخيا       شك ل العالم، ألن التعليم الرسمي
لحراك االجتماعي واالقتصادي. وبالتالي، لي ساساأل

العربية أكثر من أي مكان آخر في العالم،  اندبلففي ال
للحصول على وظيفة  أساسي التعليم الجامعي شرط

 وضع أنمن ذلك  ينتج. و(Assaad, 2014) رسمية
ر  تحولالعوائق التي  ل  التعليم  قطاع          دون تطو  خ          ي 

 لعقد االجتماعي العربي.اب

عالمات في مادة في ال تفاوتهل ترتبط مستويات ال
طري بعدم تكافؤ الفرص؟                  على المستوى الق   الرياضيات

ل الكويت وقطر تفاوتا  على سبيل المثال،      ا  مرتفع                          تسج 
                  ومعدال  مرتفعا  من الرياضيات مادة في العالماتفي 

. (13الشكل )في نفس الوقت عدم تكافؤ الفرص 
ن في الرسم البيانيولكن، كما  بالنسبة إلى و                          هو مبي 

ين. مسألتالعينة ككل، ال توجد عالقة واضحة بين ال
ويمكن تقديم تفسرين محتملين عن سبب عدم ارتباط 

في  الرياضياتعالمات في مادة المرتفع في الفاوت تال
من عدم تكافؤ  المرتفعة مستوياتالالعربية ب اندبلال

لهما أن  كون يفي الظروف قد  التفاوت                  الفرص. أو 
لتفسير انخفاض                      ، ما يترك مجاال  أوسع        منخفضا  

الجهد من خالل عوامل  الرياضياتعالمات في مادة ال

 موارد األهل اإلضافية والحظ. وثانيهما أن الفردي 
مستوى أعلى من التعلم إذا إلى بالضرورة        ت ترجم ال 

مدرسي عالي  عن تقديم تعليمهذه الموارد عجزت 
التي جامعات الخاصة وبينما كثرت ال. الجودة لألطفال

طالب الطبقتين ل ات التعليميةخدمتهدف إلى تقديم ال
 من المجتمع في البلدان العربية والعليا ةوسطمتال

 ، فهي ةرسميالجامعات اليتعذر عليهم دخول الذين 
 . ونتيجة لذلك، ال تقدم بالضرورة بيئة أفضل للتعلم

في                  دائما  إلى تفاوت في الدخل يترجم التفاوت ال 
 الرياضيات.عالمات في مادة ال

 أسواق العمل وعدم تكافؤ الفرص واو.

 ينبغي دراسة مدى، بصرف النظر عن عامل التعليم
ألجور المحتمل أن يتقاضاها الفرد في اارتباط 

المجتمع الذي ائص األسرية وخص تهبخلفيالمستقبل 
تؤثر  ظروف الحياة أن فيه شك المما فيه. و ترعرعي

 نطقةاألجور في الممستويات و توظيفعلى فرص ال
أن وفي هذا السياق، أشار القسم السابق إلى  ة.العربي

 بين األفراد؛                                  فرص التعلم موزعة بشكل غير متساو  
ما إذا كانت أسواق العمل من غير المعروف ولكن 

      عامال                                            تؤدي إلى مفاقمة عدم تكافؤ الفرص الذي يعد  
 . العربية التعليمية ةنظماألمتأصال في 

األفراد؟ دخل على أخرى غير التعليم  هل تؤثر ظروف
            في الحد  من أسواق العمل  تسهمحتمل أن    ي  

من خالل تشجيعها  عليمالناشئة عن التالالمساواة 
نظام يقيسها اللمهارات التي ال ومكافأتها لبعض ا

ح في الغالب  ،. ولكني أو يقوم بتعزيزهاالتعليم                 يرج 
 عدم تكافؤ الفرصتسهم في مفاقمة  أسواق العمل    أن  

  .وليس العكس

بعض اإلجابات على هذا السؤال  استخالصيمكن و
 العمل وقبس المتعلقةنتائج لحول امن دراسة حديثة 

تكنولوجيا  تخصصات يمجموعة من خريج قدمتها
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 Assaad, Krafft)مصر والمعلومات والتجارة في األردن 

and Salehi-Isfahani 2017)أنه، بهذه الدراسة  ستنتج. وت
التعليم  مؤسساتجودة التعليم و رصدعلى       ناء  ب

المستوى التعليمي للوالدين العامل األكثر      عد  الثانوي، ي
       ، يعد  حقيقة. وبالخريجينهؤالء ال توظيف            تأثيرا  على 

ر الوحيد القادر على                                   المستوى التعليمي للوالدين المتغي  
 يتطلبهاالزمنية التي  المدةمثل  ،نتائجالالتأثير في 

األجر  مستوىللخريجين، و ةوظيفة رسمي أولتأمين 
م الذي والراتب ،عليه يحصلون الذي لهم في       يقد 

 الخمس سنوات األولى من العمل. 

ع القطاع غير النظامي يتحول و بشكل متزايد إلى                          توس 
دسمة م  Assaad)أسواق العمل العربية  جميعة ل    حد 

ا في عدم تكافؤ  ؤدي. وقد ي(2014 ع دور                                 هذا التوس 
ث قما على نحو األجور في مصر،   Assaad, Krafftفي       و 

and Salehi-Isfahani 2017 .تستخدم هذه الورقة و
ةالبحثية بيانات متعددة األبعاد  من مسوح         مستمد 

سمح بإجراء ت (1988-2012)القوى العاملة في مصر 
ألجور ل بالنسبةمقارنة بين عدم تكافؤ الفرص 

الالمساواة في  الزمن. وتظهر تقديرات عبرواالستهالك 
دراستها في اإلمعان          غير أن   ،         تنازليا      ا  ألجور اتجاها
م كشف عن نتيجة مختلفة. ي نتهم        ويقس                   الباحثون عي 

لمستوى التعليمي ، على أساس اإلى ثالث فئات
 بالنسبة التشغيلالمتعلقة بنتائج الدراسة لللوالدين، 

 ديحد. وةمختلفالعائلية الخلفيات ال ذويفراد لأل
التي تضم  تلك ا     بأن ه لألسر لعلياا لطبقةالباحثون ا

ع أولياء أمورهم بأعلى مستوى من لذين ا فراداأل                                     يتمت 
على  يهملداحد ويحمل أ والذين)التحصيل العلمي 

، حسب                      . وتضم  الطبقة الوسطى(شهادة جامعيةألقل ا
 يحمل أولياء أمورهم شهادةاألفراد الذين  تعريفهم،

الوالدين  واألفراد ذوأما أساسي على األقل.  تعليم
في وضمن الطبقة الدنيا. فيتم تصنيفهم  ،             األقل تعليما  
أو المستوى التعليمي أي  الدخل يؤديال  ،هذا اإلطار

طبقة التي ينتمي إليها الفرد. الد يدور في تحد
ن                األعلى إذا تمك   الطبقةيحدث االرتقاء إلى  بالتالي،و

أحد األفراد المنتمين إلى الطبقة الدنيا من تحقيق 
 هالك.مستوى أعلى من الدخل واالست

-Assaad, Krafft and Salehi في الوارديكشف التحليل و

Isfahani 2017  أن انخفاض مؤشر عدم تكافؤ الفرص
 إمكانية انخفاض علىفي الواقع       يدل  بالنسبة لألجور 

منذ عام فالطبقة الوسطى إلى فرص الدخل.  وصول
التي  (الطبقة العليا أو)ة العليا شريحال باستثناء، و2008

األفراد                                ها عن بقية الطبقات، تدن ت حظوظ نأت بنفس
الطبقة الوسطى من عائالت الذين يترعرعون في 

الطبقة الدنيا.  األفراد منلتصبح مشابهة لحظوظ 
وترتبط هذه الظاهرة بزيادة الطابع غير النظامي 

ر الوضع لقد ومصر. في لسوق العمل  بالنسبة             تغي 
، الفهمكان أس للعديد من شباب الطبقة الوسطى الذين

ؤون بالجامعات و نلتحقوي              قبل جيل  مضى،           يتبو 
في المؤسسات الحكومية أو الئقة  ائفوظبعدها 

في  ونعملإذ أصبحوا اليوم يالقطاع الخاص الرسمي، 
وظائف  ونشغلويالقطاع غير النظامي بعد التخرج 

ال ذوي           إلى العم           د عادة                        غير مستقرة كانت ت سن  
 المتدنية.المستويات التعليمية 

 تفاوت غير النظامي وال القطاع .يزا
  في األجور

 غير النظامي السبب في انهيار أجورالقطاع إذا كان 
توق  فلطبقة الوسطى، ا في  تفاوتكون اليع أن        ي 

ال األكثر تعل ما  ااألجور قد بدأ باالرتف                                  ع بالنسبة للعم 
منذ تسعينات القرن الماضي عندما أدت اإلجراءات 

فية د نظام الزبائنية و                     التي ات خذتها الدولة           التقش                       توط 
تاحةفرص ال من       الحد  إلى  أمام أبناء الطبقة          الم 

لحصول على وظيفة في ل ينم        المتعل   منالوسطى 
در س لمالقطاع الرسمي. و في مصر  إالهذا األمر        ي 

ت من مسوح القوى العاملة جوالأربع        ا جريت التي
ن  بي  معامل جيني ونسبة األجر  9 الجدول              فيها. وي 
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 اسعةلشريحتين المئويتين العاشرة والتل بالنسبة
عشرة لثالث مجموعات تعليمية، وهي التعليم 

 في تفاوتي. ويبدو أن الجامعاألساسي والثانوي وال
، ولكنه 1998و 1988قد انخفض بين عامي  األجور

بعد ذلك بالنسبة لجميع المجموعات  هعارتفا ودعا
 داتشهاال يملاالتعليمية، وبشكل أسرع بالنسبة لح

ألجور في ا في المتزايد فاوتتالجامعية. وينعكس ال
المئوية.  شرائحقيم معامل جيني، وكذلك في ال
 حصلوني المتعلمينويعود ذلك على األرجح إلى أن 

جور في األ منخفضةوظائف  على متزايد بشكل
القطاع غير النظامي. كما يتسق ذلك مع الفرضية 

ع نظام              بموازاة توس   ،                  شيوعا  ومفادها أنه كثراأل
ق االنقسام داخل الزبائنية الرأسمالي،  أسواق                    تعم 

 نظامي.وغير ال نظاميال ينقطاعال بينالعمل 

من األردن       لكل  بة بالنسر بيانات عام واحد فقط       تتوف  و
ر طريقال يمكن التحقق من وبالتالي،  .وتونس         ة تغي 

لكن ين.        البلد  ين الزمن في هذ عبرالتفاوت في األجور 
المجموعة يسجل التفاوت في األجور لدى في تونس، 
بالمجموعات                     أعلى بكثير مقارنة  مستوى                األكثر تعل ما  
جميع المجموعات يبلغ هذا التفاوت بالنسبة لاألخرى. و
  في األردن. مستوياته أعلىالتعليمية 

 توزيع األجور .9 الجدول

 السنة الدولة

 معامل جيني
شريحة التسعين في المائة مقسومة على شريحة 

 العشرة في المائة

 العينة
 بأكلمها

األفراد الذين 
لم يتجاوزوا 
المرحلة 
األولى من 
التعليم 
 األساسي

األفراد 
الذين لم 
يتجاوزوا 
مرحلة 
التعليم 
 الثانوي

التعليم 
ما بعد 
الثانوي 
 أو أعلى

العينة 
 بأكلمها

األفراد الذين 
لم يتجاوزوا 
المرحلة 
األولى من 
التعليم 
 األساسي

األفراد 
الذين لم 
يتجاوزوا 
مرحلة 
التعليم 
 الثانوي

التعليم 
ما بعد 
الثانوي 
أو 
 أعلى

 5.10 4.89 5.56 5.77 0.41 0.38 0.34 0.39 1988 مصر

 4.98 4.32 4.46 4.99 0.38 0.34 0.34 0.37 1998 مصر

 5.71 4.90 4.38 5.33 0.41 0.37 0.37 0.40 2006 مصر

 6.32 4.91 4.11 5.49 0.46 0.38 0.37 0.43 2012 مصر

 6.03 4.95 3.71 4.73 0.42 0.33 0.34 0.42 2014 تونس

 5.40 5.40 4.28 5.91 0.55 0.52 0.53 0.56 2010 األردن

 .منتدى البحوث االقتصادية                              المؤلفين، استنادا  إلى بيانات  حسابات المصدر:
 .ةالرئيسيوظيفة لألجر بالساعة بالنسبة لل 2012 لعام تم اعتماد معادل القوة الشرائية الفعلي مالحظة:
القراءة والكتابة؛ واألفراد الذين يعرفون أساسيات ن؛ يي     األم           األفراد   "المرحلة األولى من التعليم األساسي يتجاوزوا لم الذين األفرادفئة "تشمل 

 .التعليم األساسيواألفراد الذين يحملون شهادة 

 لذين تابعوا دراستهم الثانوية.األفراد ا "التعليم الثانوي يتجاوزوا لم الذين األفرادفئة "تشمل و
أنهوا دراستهم الثانوية بنجاح؛ واألفراد الذين تابعوا تعليمهم الجامعي؛ واألفراد الذين نالوا  الذين األفراد "أعلى أو الثانوي بعد ما التعليمفئة "تشمل و

 شهادة جامعية ودرسوا تخصصات عليا.
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 التداعيات حاء.

في الدخل  مساواةوثيق بال بشكلرتبط االستقاللية ت
م هذا الفصل أدلة على ووالتعليم.   وضع التفاوت                           قد قد 

في الدخل والتعليم في البلدان العربية تؤكد بوجه 
في العالم  تفاوتمستويات ال                       عام الرأي السائد بأن  

أظهر هذا السياق العالمي. كما  ضمنالعربي معتدلة 
في  لتفاوتجيني لمعامل القيم المنخفضة ل    ن  الفصل أ

 تفاوتالدخل قد تخفي وراءها مستويات أعلى من ال
خل على أعلى المستويات.                                                  الناجم عن ارتفاع حصة الد 

إلى  أدى قد 2000ذلك أن التدفق الهائل للثروة منذ عام 
                                                   زيادة عدد المليارديرات في المنطقة العربية مقارنة  

 Ianchovichina 2015, Johannsen)ببقية أنحاء العالم 

 وهوعلى مستوى المنطقة ككل،          تفاوتا  وخلق  (2015
 .(Alvaredo et al 2017)األعلى في العالم 

لى إصول وفي التفاوت بحث هذا الفصل في ال ،كذلك
بعض بين                          لى التعليم متساو  نسبيا  إصول والوالتعليم. 

 التفاوت في                       مثل األردن وتونس، لكن   العربية لبلدانا
ن من إول الوص معدالت                                     لى تعليم عالي الجودة، كما يتبي 

، بشكل    ا  زال مرتفعيفي اإلنجاز العلمي، ال  تفاوتال
، بشكل عام. و      ثراء  األكثر  العربية خاص في البلدان

ما تلك الغنية بالنفط،  سجلت       أداء                                               البلدان العربية، وال سي 
ات ط اإلنجاز في عالم      متوس  ب                 سيئا  فيما يتعلق

    ا  طفيف    ا  ن     تحس  وهي تحرز  ،الرياضيات والعلوم والقراءة
انخفاض  يترافق. إضافة إلى ذلك، وقتالمع مرور 
ط  يشكل . والعالماتفي تفاوت كبير مع  العالمات       متوس 

في  تفاوتلمنطقة، ألن الل           ا  بالنسبةرئيسي    يا  تحدذلك 
 تفاوتبال    ا  وثيق          ارتباطا  رتبط يم في هذه المرحلة يالتعل
لى فرص إلى التعليم الجامعي، وبالتالي إصول وفي ال

      مؤشر  م يفي التعل تفاوتفإن ال عليه،. والالئقةعمل ال
الحصول على في في الدخل و تفاوتارتفاع العلى 

 فرصة عمل في المستقبل.

التي  مواردفاوت إلى الا التكبير من هذ عزو جزءإن 
ي ذال خلفية المجتمععائلة الطالب وإلى  تملكها

نظام تعتبر  المواطنين عني أن غالبيةيفيه يترعرع 
في     ا  عن التأثير إيجابي    ا  التعليم غير عادل وعاجز

 في التعليم تفاوتال يقترنوالحراك االجتماعي. 
                        لعمال المتعل مين في سوق ا توظيففرص بتراجع 
ر. وتالنظاميالعمل  تفاوت سبب ال هذه الظواهر     فس 

ذكره  بقمين. وكما س                       في أجور العمال المتعل   المتزايد
هذه أحد األسباب الرئيسية ليكمن في الفصل األول، 

ف  سياساتلمشكلة في ا ة من جانب بع   ت  الم        التقش 
سمحت التي  حكومات البلدان العربية المختلفة

القطاع الخاص وأتاحت لموارد  التعليم جودةبتدهور 
نهذا السياق،  وفيدور أكبر في التعليم.  أداء أن       تبي 
اإلمارات مزدهر في  ةالدروس الخصوصي تعليم

       أيضا  ترتفع  حيثمصر، وتونس والعربية المتحدة 
 Farah 2011, Hartmann)مستويات عدم تكافؤ الفرص 

2008, Lapham 2013)العامة . ومن منظور السياسات ،
من        الحد  م ويكافؤ الفرص في التعلعدم تخفض يمكن ل

في         كثيرا   اغير النظامي أن يساعد القطاعالعمل في 
بشكل عام. تفاوتمن ال       الحد  



 

 



االستقاللية الشخصية والتغيير االجتماعي .3





59 

 والتغيير االجتماعي الشخصيةاالستقاللية  .3

 مةمقد .فأل

ر األفراد وقياس بتعريف الفصل هذا يبدأ              تصو 
 ايقارنه ثم، (القسم ألف) الستقاللية في العالم العربيل

ة في بقية أنحاء العالم وفي مختلف سائدبالقيم ال
المجموعات االجتماعية ضمن والعربية البلدان 

وجود فجوة  باءالقسم  ثبت. ويالمختلفة واالقتصادية
ة طريق يدرسوفي االستقاللية في المنطقة العربية، 

                                                توز عها بين مختلف الدول والمجموعات. ويبحث القسم 
يربطها ف، في األسباب الكامنة وراء هذه الفجوة جيم

قمعي للحقوق القانونية؛ ونظام          أحيانا  بنظام ضعيف و
؛ ونظام شخصيةالتعليمي ال يشجع على االستقاللية 

 ؛في تقييد السلوك الفردي        بارزا         دورا  ؤدي أبوي مهيمن ي
 ؛انعدام األمن االقتصادي والماديمن  مرتفعومستوى 

تداعيات  دالن. ويتناول القسم           في التدي        تطر فو
موقف تجاه مختلف على ال االستقاللية هذه فجوة

النظام األبوي،  ، بما فيهافي المنطقةالقيم الجوهرية 
                                        والالمساواة بين الجنسين، وتقب ل االختالفات 

تفضيل العدالة الميل إلى االجتماعية والدينية، و
 مدني.العمل ال ممارسةاالجتماعية و

حرية لل الضيق طاراإليتخطى مفهوم االستقاللية 
      تحك م الو عيشه اختيار طريقةللفرد في  ةألساسيا

د هذا ستني .اتمكينهو هتعبير عن ذاتالبحياته و
لى النظريات السياسية والفلسفية والنفسية إالمفهوم 

على تأمين رفاه األفراد وجودة  ليس     رك ز تالتي 
ة الفعاليسمات  خلقعلى       أيضا   بل، فقط تهمحيا

. (Inglehart and Welzel 2010)والكفاءة في شخصياتهم 
ة معنويالموارد ال عزيزلى تإاالستقاللية  هدفتو

 يةراكاإلدمن الناحية         نشاطا  لألفراد، ما يجعلهم أكثر 

ةفي مجاالت  المشكالت.      حل   على القدرة مثل     عد 
بقدرتهم على اختيار                   المجتمع المستقل   أعضاء ويتميز

بقدرتهم وأفكارهم، عن و ر عنهايعبالتتفضيالتهم و
 ونابعةتخاذ قرارات مستقلة ال قدراتهم استخدامعلى 
ة إرادة من بشأن القضايا التي تؤثر على حياتهم      حر 

 ذلك من تمنعهمأن  دونمن  ،االبتكارعلى و ،وبيئتهم
قات  تتكامل أن. وينبغي التقليديةجتماعية اال          المعو 

مفاهيم التعاون االجتماعي،  مع الشخصيةاالستقاللية 
 نتقاللال جوهرية سمة فهي –                   أن تشكل بديال  عنها  ال

إلى  القبيلة، أو العائلة مثل ،"مجتمعات الضرورة"من 
 الجمعيات مثل ،"القرابة االختيارية مجتمعات"

      تعد  ، وبالمحصلة. السياسية األحزاب أو المدنية
              هدف إلى الحد  من عملية تحررية ت ا               االستقاللية جزء  

 الخيار البشري.لى االجتماعية ع قيودمن ال

 المنطقة في الالمساواة حول التقرير هذا سياق في
من  الشخصيةينبع االهتمام باالستقاللية  ،العربية

رو           ن  األفراد يإ،    ال      أو   ثالثة أنواع من االعتبارات. ن      قد 
 والقدرات اتالحريشكل فطري بسبب االستقاللية ب

مستوى وينعكس ارتفاع  التي تمنحهم إياها.
على  إيجابيعها بشكل يتوزحسن االستقاللية و

في النتائج والفرص  التفاوت ؤثر            تماما  كما يرفاههم، 
،    ا  . ثانيعلى حياتهم    ا  سلبي        تأثيرا   لى الخدماتإصول ووال

الستقاللية الفردية، بمعنى زيادة القدرة على ل قد تكون
ة، بارزالتعبير عن الذات، تأثيرات اجتماعية إيجابية 

ر االجتماعي،           سي للتحر  ساك األ            تكون المحر   أنيمكنها و
ما فيما يتعلق ب قضايا المساواة بين الجنسين،                     ال سي 

تقبل االختالفات      عل مالتفاوت في الدخل، وت معالجةو
وبحسب أدبيات علم االجتماع، . ةالدينياالجتماعية و
       ، ألن  أهمية بالغةع االستقاللية الفردية      توز  يكتسي نمط 
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على أيدي  عراف االجتماعية يتحقق عادةالتغيير في األ
يتهم ستقاللا مستوىعندما يرتفع مين                 الشباب والمتعل  
كلي  ، ومن منظور   ا  التعبير عن الذات. ثالث وقدرتهم على
االستقاللية،  ارتفاع مستوى ؤديي، يمكن أن            أكثر شموال  

       تمثيل   بمعنى زيادة القدرة على التعبير عن الرأي، إلى
تفضيالت ضمن عملية صنع أفضل لمختلف ال

السياسات، ما قد يؤدي إلى نتائج مجتمعية إيجابية 
                                           ت سهم في تحسين رفاه األفراد، بما في ذلك خفض 

في الشكل المعنون  2السهم ) التفاوت في الدخل
 .7(في المقدمة "السياسية التسويات يةهيكل"

 بينالثالث الفصل  جمعالمنهجي، يعلى المستوى 
التحاليل  فيها بما – مختلفة تجريبيةمقاربات 
الفصل يبدأ  اإلحصائية. حدارونماذج االن البيانية

، ثم يبحث دانلبمختلف ال فيط القيم               بمقارنة متوس  
عها  باالستناد إلى التحليل البياني،                      فيما إذا كان توز 

والمستوى التعليمي في المنطقة العربية      سن  حسب ال
يقوم هذا الفصل         ثانيا ،بقية أنحاء العالم. عن  يختلف

باستخدام نماذج بشكل دقيق  بدراسة هذه العالقات
هذه الخصائص وغيرها من حدار لتحديد االن

 ، يتحقق         . ثالثا  منهجيةالخصائص الفردية بطريقة 
في  المنطقة بلدانبين ن وجود اختالفات م الفصل

 .هذا المجال

ة من التجارب دلة تشير األ ستمد  ط          إلى أن                        الم         متوس 
ر في         نسبيا          منخفض   الشخصيةاالستقاللية       تصو 

بالبلدان والمناطق األخرى المنطقة العربية، مقارنة 
، تستنتج الدراسة .المماثلة        النمو  يات ذات مستو

ستناد إلى بيانات المسح العالمي للقيم باال
  الشخصيةاالستقاللية                          والباروميتر العربي، أن  

بخالف . فغير متساوية في المنطقة    ق     ر         عة بط       موز  
ساسية األ فجوةالن مالتي تكمناطق العالم األخرى، 

               فإن  الفجوة في مين وغير المتعلمين،             بين المتعل   فيها
األحيان بين الشباب  أكثرفي المنطقة العربية قائمة 

 وكبار السن.

ك االستقاللية ارتفاع مستوى         أن يشك ليمكن      ا       محر 
 في تأثيرهذا الفصل  بحثي للتغيير االجتماعي.    ا       هام  

على القيم االجتماعية في  الشخصيةاالستقاللية 
عةثالث دوائر   ،والمجتمع الفرد واألسرة،، هي       موس 

الكشف عن  هذا البحث إلى هدفيوالنظام السياسي. و
ية ذات صلة جوهرقيم عدة العالقة بين االستقاللية و

لمساواة في ا مثلبالتنمية الشاملة والمستدامة، 
تقبل االختالفات بين الجنسين، والدخل، والمساواة 

                              ، والمشاركة المدنية، والتعل ق ةالدينياالجتماعية و
                          بشكل عام، ت عد  هذه القيم بالقيم الديمقراطية. و

. المتزايدة االستقالليةتقدمية، ويتالزم وجودها مع 
ة هذه المقولة ق الفصل حق، سيتوعليه                         من مدى صح 

 .ضمن سياق المنطقة

إلى  نظرال ينبغييل، التحل في جميع مراحل
نة من عنصرين باعتبار االستقاللية  أحدهما –                    ها مكو 

ي يتبع نمط التفكير هذا  .إيجابي واآلخر سلبي         مفهوم 
 Berlin الحرية السلبية واإليجابية اللذين وضعهما

Isaiah  إلى  ‘االستقاللية السلبية’ تشير. و1964في عام
يكون  ف بشكل مستقل، أي أن                      قدرة الفرد على التصر  

                                 متمتعا  بحرية اختيار طريقة عيشه. و ،              متحكما  بحياته
بمدى شعور الفرد هذا النوع من االستقاللية قاس    ي  و

 ،‘اإليجابية’االستقاللية أما بحياته.     م             بأنه متحك  
لالستقاللية باعتبارها قيمة  الفرد ع         مدى تطل  فتعني 
بواسطة أسئلة المسح التي تطلب قاس    ت  هي عليا؛ و
 .لطاعةمقابل ا يةالستقاللالمستجيبين تقييم امن 
التعبير "رة االستقاللية هذه تحت مسمى             ت عرف متغي  و

 Inglehart and Welzel, 2005) بحسب منهج، "عن الذات

and 2010). الفرد الذي يتمتع بمستويات عالية من و
أسرة غني، قد يشعر بأنه مثل رب االستقاللية السلبية، 
تحك م بحياته ور ع قد  مع ذلك هبما بأسرته، ولكن                 م         يتمت 

من االستقاللية اإليجابية، بمعنى نخفض بمستوى م
باعتبارها قيمة  الشخصيةأنه ال يتطلع لالستقاللية 

ل مثال  أن يكون أفراد عائلته مطيعين له                                                     عليا، بل يفض 
 تفكيرهم ن في طريقةيمستقلال يكونوا              وللدولة، وأ  
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ة امرأالمثل، قد تشعر . وبذاتهمالتعبير عن و همتصرفو
غير قادرة على ولكن عاطلة عن العمل وشابة ومتعلمة 

 ضمن العائلة                األبوي المستبد  النظام  الخروج من حلقة
مع ذلك و ،                  من التحك م بحياتها     در                     بأنها ال تملك أي ق  

وتتابع االجتماعي، التواصل نشطة على وسائل فهي 
حيطة بها باستمرارلتطورات ا ر االستقاللية و ،                     الم                  تقد 

وإلى التمتع بالقدرة  المزيد منهاتحقيق وتتوق إلى 
على التعبير عن الذات، واالبتكار، وامتالك مهارات 

تعكس التي سياسية ال التفكير النقدي، واعتناق األفكار
الالزمة الشروط بوصف ذلك من                    تعل قها باالستقاللية 

 رفاه األفراد في المجتمع.لتحقيق 

ن هذا  خصوصيات أبرز إحدى            الفصل أن             سيبي 
ل في أن   القيمتين المذكورتين                                المنطقة العربية تتمث 

بين        باين  عتان بشكل مت     موز  أعاله لالستقاللية 
                              ذلك انعكاسا  للسياق القائم في شكل    ي  و. السكان

تتمثل اتجاهات متزامنة هد شتي تالمنطقة العربية ال
ارتفاع وفي قيود على الحريات الشخصية في فرض 

بعض  أوساط الستقاللية فيإلى امستوى التطلعات 
ن فيهم الشباب والمتعلمون       ، بم  المجتمع شرائح

ن القيود التي  من استقاللية       تحد  قد                              والنساء. وتتضم 
دة ةقانونياألطر الاألفراد   نظام األبويال، وهيمنة         المقي 

 اتقتصادية، وبيئالفرص اندرة ال، و            بشكل مستمر  
بشكل  انعدام األمن المادي والعنفهيمن عليها ي

 نحو عات                   ترتبط زيادة التطل  ، كذلكمتزايد. 
حول دور  تتمحور بروز نظرة إلى العالمب ستقالليةاال

 القمة. وقدإلى القاعدة من وتنطلق  الفرد والدولة
ة فعل على هذه االنظرة  تطورت                         بشكل ذاتي كرد 

مع التنمية االقتصادية والتعليم والتفاعل المتزايد 
ن والذي حدث بفعل ، العالم االتصال  وسائل      تحس 

أسفرت عن تعزيز هذه التطورات                    والسفر. ويبدو أن  
الشباب إلى المزيد من االستقاللية والتعبير عن       تطل ع 

ة الذات، ما يتناقض  مع إيديولوجيات الماضي       بقو 
 .قاعدةإلى الالقمة تنطلق من كانت التي 

مت، ها المعروفةرغم نقاط ضعف استطالعات الرأي      قد 
مت. 8القيم والمواقف حولفريدة  ةرؤي      ن هجال     قد 

دالالت  (ذات الصلة بعلم اإلنسان) األنثروبولوجية
د موضوع الدراسة  ،ولكن .                                        بالغة األهمية حول مدى تعق 

نة  آراءبشأن آراء أية كي تكتسب   ،"علمية"قيمة        معي 
منهجية د وجهيجب التوصل إليها عن طريق بذل 

الستطالع مواقف األفراد في جميع أنحاء المنطقة 
يعتمد هذا التقرير على و.                         بطريقة متوازنة إحصائيا  

الذي مستمدة من المسح العالمي للقيم بيانات جديدة 
ة عن قيم ومواقف سريع لمحة ،األولى مرةلليقدم، 

، 2013حوالي عام              بلدا  عربيا   12في الشباب العربي 
          بلدا  حول  50مع حوالي  سمح بإجراء مقارناتيو

وهكذا، تستخدم بيانات المسح العالمي للقيم  العالم.
إلجراء مقارنات بين مختلف البلدان، على مستوى 

ذك ر أن  نوع الجنسوالتعليم، والدخل، و السن هذه               . وي 
لم تكن متوفرة حتى وقت البيانات الغنية بالمعلومات 

العربي  كذلك، يتم استخدام بيانات الباروميتر. قريب
ر القيم في المنطقة العربية عبر في الزمن                                         لرصد تطو 

 .2017 عام إلى 2006عام من الفترة 

ب            ينبغي تجن   ،الحاصل تغييرتفسير العند  ،لكنو
كتفاء االأي ) ة         الماهوي  المنظورات                الوقوع في فخ  

 وذلك ، (األشياء دون الخوض في التفاصيل جوهرب
المحددة  وظروفه تاريخهمن خالل أخذ سياق البلد و

بين الدول ربط التباينات  . وينبغيفي االعتبار
 وأثناء. هاوتاريخ هاوظروف اتهاثروبين باالختالفات 

عنها استطالعات  تعبربصورتها التي النظر إلى القيم 
هذه  نتائجإن إذ توخي الحرص الشديد، ينبغي  الرأي،

د لتوقيت البترتبط  االستطالعات لمسح          المحد 
 .المطروحة فيه صياغة األسئلةكيفية بو

   ا  كيانباعتبارها  العربيةالبلدان دراسة من المفيد 
، على                               ثقافة اقتصادية متجانسة نسبيا  ا ذ   ا  واحد

  على مستوىت الواضحة ختالفاالرغم من بعض اال
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 ةنظمع العرقي واأل                         الثروة االقتصادية والتنو  
عتمد بلدان الثقافي، ت المستوى. على ةالسياسي

كما أن  رسمية،المنطقة اللغة العربية الفصحى كلغة 
انتقال  حركةظهور وسائل اإلعالم العربية اإلقليمية و

في تيسير  ساهماين في جميع أنحاء المنطقة نازحال
 رؤساءالسياسي، نجح  مستوىعلى الوانتشار األفكار. 

                         المترب عون على الحكم مدى  ،توقراطيةواألنظمة األ
معظم البلدان  في حكمهم دعائمفي توطيد  ،حياتهم
ما هو عليه وذلك على النقيض م ،(Owen, 2014)العربية 

الموجة " راانتشومن العالم  بلدانبقية  الحال في
ل الديمقراطي في ا من "الثالثة أفريقيا  دول                     لتحو 

منطق ما برح ،                                 وأمريكا الالتينية وآسيا. وأخيرا  
 النفط ريعذلك  في بما ،استخراج الريع وتوزيعه

سيطر على ، يالجيوسياسي والتنظيمي الريعو
وقد أدى ذلك إلى تعزيز .  9اقتصادات البلدان العربية

السياسية وقطاع األعمال،  قوىبين ال اتالمحسوبي
ات موج توليدوتأخير النمو، وإعاقة التكامل العالمي، و

لدى قتصادي الجتماعي واالحباط ااإل منمتشابهة 
هذه التطورات المتوازية . وقد ظهرت سكان المنطقة
 في تونس االنتفاضاتمع بداية ، 2011بوضوح عام 
، بسرعة إلى جميع أنحاء العالم العربي وامتدادها
مزيد من بتحقيق الشابهة تمسياسية  مطالبتغذيها 
          يسل ط هذا ووالكرامة والفرص االقتصادية.  ةالحري

هامة بين ال فوارقعلى ال                      التجريبي الضوء أيضا  البحث 
 ، ال سيما فيما يتعلقفي جميع أنحاء المنطقةالبلدان 

بمستويات التنمية، وهيمنة الثقافة المحافظة، 
 ة.يالسياس اتتنظيمالو

م بالحياة  باء.                                انخفاض مستويات التحك 
 مقابل ارتفاع مستويات التعبير عن الذات 

استخدام بيانات بقاس قيم االستقاللية الفردية    ت  
ة من ا في األدبيات ستطالعات الرأي.             مستمد 
لمسح العالمي للقيم، يتم قياس حول ااالجتماعية 

مجموعة من باالستناد إلى  "االستقاللية الفردية"
قياسات                  التحك م بالحياة و اتقياسحول  سئلةاأل

يتم قياس  (1)              على حد  سواء: التعبير عن الذات
األفراد عن مدى  سؤالبالحياة من خالل  التحكم
رهم  طريقة عيشهم حرية اختيارب يتمتعون بأنهم        تصو 
من  التعبير عن الذاتيتم قياس  (2)حياتهم؛ بوالتحكم 

مدى بفيما يتعلق األهل عن تفضيالتهم سؤال خالل 
وليس ، والتصميم يةعلى االستقاللأطفالهم  تشجيع
ين محب ذت ين سمباعتبارهما  ،الطاعةعلى  في                ت 

 في نهاية هذا التقرير قرفيشتمل المم. وشخصيته
 ألسئلة المستخدمة في المسح.نص اعلى 

وكلما  ديمقراطيةبشكل عام، كلما كان البلد أكثر 
مستويات  كانتكان مستوى الدخل فيه أعلى، 

من التعبير      كل   يميلو. مرتفعة فيهاستقاللية األفراد 
       تواز  م شكلعن الذات والتحكم بالحياة إلى االرتفاع ب

الشباب المتعلم فيها أكثر  يكون التيفي البلدان الغنية 
حياته. ب     ما                                  على التعبير عن الذات وأكثر تحك         قدرة  

وتميل المستويات المرتفعة من االستقاللية إلى 
مية التحرريةبالقوى  رتباطاال  نحو الدافعة          التقد 

مجموعة متنوعة ب السيماوجتماعي، االتغيير التحقيق 
والتي تتراوح بين  للمجتمع المفيدةمن الممارسات 

مطالب بالمساواة السياسية ودعم المساواة بين ال
                         تقب ل االختالفات االجتماعية  تعزيزالجنسين و

(Inglehart and Welzel, 2010)تحقيق التقدم  مكن. وي
أن  أي، "استبدال األجيال" خالل مناالجتماعي 

 نشريقومون ببواسطة الشباب الذين  يمتدالتحرر 
مع تقدمهم  االجتماعية التقدمية عرافالمزيد من األ

 .في السن

  ،(نامية أخرى وبلدان)بالنسبة للمنطقة العربية 
نا مؤشر االستقاللية ب  .     واز  شكل مت                               ال يتحرك مكو 

ع هذين  األجدى دراسة تطور ، منعليه       بناء               وتوز 
نين ن  كل على حدة.          المكو   15و 14ن الشكال       ويبي 

الحياة بالتحكم  ي       لمؤشر   يةقومالمتوسطات ال
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                األكثر ارتفاعا  القيم ل          حيث تمث  )والتعبير عن الذات 
لتعبير عن الذات والتحكم من امستويات أعلى 

ط . (بالحياة                                قيمة التحك م بالحياة في العالم         ومتوس 
بقية  فيمرتفع شأنه شأن هذا المتوسط العربي 
 ،وفي المقابل .(أي بقية مناطق العالم)العينة بلدان 

لتعبير عن الذات. فيما يتعلق با ةكبيرهناك فجوة 
ظ تباينات في هذا المجال كذلك   داخل المنطقة                            تالح 
                            التحك م بالحياة، يقع المغرب على مستوى      . ف  العربية

في حين والعراق والجزائر في أسفل الرسم البياني، 
مجلس  إضافة إلى البلدين العضوين فييقع اليمن 

البيانات، وهما قطر تغطيهما  اللذينالتعاون الخليجي 
والكويت، في أعلى الرسم البياني. ويعكس هذا 

األوضاع االقتصادية لتلك  بعيد                 الترتيب إلى حد  
ل معظم البلدان يبينما والدول.           تراجعا  العربية                   سج 
، مناطق العالملتعبير عن الذات مقارنة ببقية في ا
في هذا المجال                       البلدان األكثر تراجعا   الئحة فإن

اليمن والعراق وليبيا واألردن والجزائر  تتضمن
عديدة، منها  سبابويعود ذلك ألوالكويت وقطر. 
 .لتلك البلدان ظة                الثقافة المحاف  

طريةا متوسطاتالإلى جانب  لهذه  المنخفضة        لق 
يم ذه القيم بين األفراد ه ع     توز  تشكل طريقة ،       الق 

زة للمنطقة الع ز     رك  ي. ربية                                 إحدى الخصائص الممي 
بين المتعلمين وغير ختالفات االعلى التحليل البياني 

. المتعلمين، والشباب وكبار السن، والذكور واإلناث
ع  عن طريق المالحظات الرئيسية                 وبعد ذلك، تجم 

وتوضح الرسوم البيانية حدار. لالنرسمي إجراء تحليل 
الفئات العمرية بر مختلف ع القيم ع     توز  طريقة 

لى إالتعليمية. ويستند التحليل التجريبي  والمستويات
ع القيم على        ف توز  يصتو إلى هدفنموذج بسيط ي

فئة والتعليم و     سن  أساس خصائص فردية مثل ال
تقديرات مختلفة  إجراءمع  ،نوع الجنسوالدخل 

للمنحنيات في المنطقة العربية وفي بقية أنحاء العالم 
 واضح بشكل المرتفعة القيمة      ت عزى وقد. (1 رفقالم)

 أنالتي سجلها الشباب نسبة إلى كبار السن إلى 
مالتعليمي أعلى نتيجة لل اهممستو  فيالسريع       تقد 

بين فرق أن ي حدارنجاز العلمي. ويمكن لتحليل االناإل
توصل إلى لبغية اوتأثير المستوى التعليمي       السن   تأثير
 .10فراداألبين أعمق لتوزع هذه القيم  فهم

م بالحياة .14 الشكل                 التحك 
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 التعبير عن الذات .15 الشكل

 
 .(2010-2014) الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم المصدر:

 

في المنطقة العربية ن والسن والمتعلم كباريتمتع 
بقية ب، مقارنة تهم          تحك م بحياال علىبقدرة أكبر 
عدة اتجاهات جديرة بالمالحظة  هناك أنحاء العالم.

                                                   في البيانات ذات الصلة. أوال ، يميل توزيع القدرة على 
 جميعفي  نفسه هوالتحكم بالحياة إلى أن يكون 

يسجل  حينفي  ،المنطقة العربيةفي  العمرية الفئات
التحكم بالحياة أعلى مستوياته في صفوف الشباب 

 السن في التقدم مع ينخفض    ثم   ،في بقية أنحاء العالم
. ونتيجة لذلك، يعاني الشباب العربي من (16 الشكل)

                                               فجوة في التحك م بالحياة مقارنة بالشباب في بقية 
مثل الكويت  العربية، دانلبفي بعض الوأنحاء العالم. 

ع كبار السن  ب، إذ العالقةتنقلب هذه  وليبيا، قدرة                    يتمت 
           ثانيا ، في                               تحك م بالحياة مقارنة بالشباب.على ال برأك

في بقية أنحاء العالم، يرتفع كما جميع البلدان العربية 
ارتفاع المستوى موازاة                        مستوى التحك م بالحياة ب

ز عن سواها بالعربية  المنطقة ولكن –التعليمي  أن                  تتمي 
مما  يميل إلى أن يكون أكثر حدةهذه العالقة منحنى 

يفضي إلى هو عليه في بقية أنحاء العالم، وأن التعليم 
 المرفق)كذلك مقارنة ببقية أنحاء العالم أكبر       تحك م 
 .(الجدول، الثاني

يمكن ربط االنخفاض الشديد في المستويات 
النسبية للتحكم بالحياة في أوساط الشباب العربي 

بارتفاع  –مقارنة بالشباب في بقية أنحاء العالم –
البطالة في صفوفهم والمخاوف  مستويات

. يمكن نها نتيجة لذلكواجهواالقتصادية التي ي
بيانات المسح العالمي للقيم،  ذلك من خاللمالحظة 
اإلجابات على األسئلة المتعلقة بالسعادة، في ضوء 

فيما )درجة القلق التي يشعر بها الشباب العربي على و
 اد فرص عمل أوة، وإيجالمالييتعلق بالشواغل 

عالي الجودة تقديم تعليم  عدم القدرة علىفقدانها، و
مع ما لوحظ في بقية هذا النمط ويتناقض  .(لألطفال

أنحاء العالم، حيث تكون المخاوف االقتصادية أقل 
إلى  التطلعاتو. (UNDP, 2016)الشباب  في أوساطعادة 
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على  ،في أوساط الشبابالستقاللية غير مرتفعة ا
يل رغم ال بشكل  لصالحهم الديمغرافي العامل        من م 

الجيل الحالي من الشباب في العالم ذلك أن . واضح
بل إنه ، التاريخ فقطفي أكبر شريحة  ليسالعربي 
مستويات متدنية بشكل استثنائي من         ل أيضا        يتحم  

                             ة، ما يترك مجاال  أوسع الزدهار                   المسؤوليات األسري  
. (التركيز على الفرد وليس على الجماعة)انية فردال
العربي اليوم الكثير من األشقاء الشباب لغالبية ف

يتقاسمون معهم مسؤولية والشقيقات واألقارب الذين 
 السن؛عندما يتقدمون في  للوالدين دعمتقديم ال
إنجاب  إلى يميلونفي الزواج،  تأخرهمإلى         ونظرا  

ع كذلك،. (Fargues, 2003)عدد قليل من األطفال         تتمت 
مقارنة                    لى التحك م بحياتهن أقل ع بقدرة        إجماال  النساء 

ط اأوسفي          انخفاضا                         ونسبة هذا التحك م أكثر  ،الرجالب
ة أنحاء العالم النساء العربيات   المرفق)                           مقارنة ببقي 

 .(جدول، الالثاني

توزع التعبير عن الذات في           أيضا  بين تفاوتهناك 
عند       أوال ،  بقية أنحاء العالم.وفي المنطقة العربية 

خذ المنحنى شكال   أكثر                                                  المقارنة بين الشرائح العمرية، يت 
 الشكل)بالنسبة للشباب في المنطقة العربية           انحدارا  

ال رتفاعاإلى ، ما يشير (17 التعبير عن الذات في  ت     معد 
                 يكون ذلك مرتبطا   في اآلونة األخيرة. وقدالمنطقة 

في أوساط الشباب اليوم  ارتفاع المستوى التعليميب
ا، إن المنحمقارنة باألجيال السابقة ات ذنيات                   . ثاني 

بكثير في المنطقة أدنى الصلة بالمستوى التعليمي 
 العربية منها في بقية أنحاء العالم، ما يعني أن التعليم 

 ربمابقية أنحاء العالم. وكما في     ا  تحرري    ا  دور ؤديال ي
ظ يشير ذلك إلى  لمناهج المحتوى                 الطابع المحاف 

ما دول مجلس ، في بعض البلدانوالتعليمية.                    وال سي 
ات على مستوى نيالخليجي، تحافظ هذه المنح التعاون

بالنسبة لبعض المستويات تصبح سلبية ثابت، بل و
وهي بغالبيتها المستويات التعليمية )التعليمية 

 يالتعليم ىالمستو ارتفاع، ما يشير إلى أن (ثانويةال
التعبير عن  على القدرة من الحد إلى ؤديييمكن أن 

 مافي بلدانكبير بين المع ذلك، هناك تفاوت والذات. 
. السنبين التعبير عن الذات والتعليم أو  ةبالعالق يتعلق
ظ، السنأساس  علىع يضوء التوز وفي             أن  البلدان        ي الح 

ا  ا سريع  ذات  دانلبال فقطتشمل  ال                        التي تشهد تغير 
ا من التعبير عن الذات  مثل )                                             المستويات العالية نسبي 

 بلدانال           لكن أيضا  ، و(لبنان والمغرب وتونس وفلسطين
فيها          منخفضة  مستويات التعبير عن الذات  كانت التي
. (     مثال   العراق وليبيا واليمن في) االرتفاعب بدأتثم 
                          ات المستوية نسبيا  إلى أن ني، تشير المنحالمقابل فيو

في                                           بلدان ا مثل الكويت واألردن لم تشهد تغييرات 
في ير العالقة تسفي قطر، . و       مؤخرا   شبابها صفوف

، ما يشير إلى أن الشباب أصبحوا أقل االتجاه المعاكس
ويالحظ                                عن الذات من األجيال األكبر سن ا.          تعبيرا  
كذلك لدى من و)ات في تونس ولبنان نيالمنح ارتفاع

، (ي في العراق واليمنجامعلتعليم الوصلوا إلى مرحلة ا
في        فاعال              ا  تغييريا  دورؤدي ما يشير إلى أن التعليم ي

. وعلى النقيض من ذلك، فإن البلدان التي البلدانهذه 
باتجاه فيها تسير أو التي )ات نيفيها المنحنخفض ت
ح أنها هي تلك التي  (كس في بعض الحاالتاعم            يرج 
ظة. وتشمل هذه                               مناهجها التعليمية قيما  محاف  في     ل متع

المغرب  بمسافةليها يالبلدان الجزائر وقطر والكويت، 
 واألردن وليبيا.

إمكانية االتصال بتكنولوجيا المعلومات  تزايدو
 رتفاعنطقية الب الماسباأل سبب من واالتصاالت

الشباب في بعض لدى التعبير عن الذات  مستوى
لت  .العربية البلدان في العقد العربية المنطقة        تحو 

 منتام  منطقة تعاني من حرمانالماضي من 
الحاكمة لفرض  ألنظمةسعي افي سياق ، المعلومات

عإلى منطقة على وسائل اإلعالم،  تها التامةهيمن        تتمت 
بإمكانية متزايدة للوصول إلى المعلومات المتنوعة، 

، وانتشار ةاإلقليمي القنوات اإلعالمية بفضل ازدهار
نات اإللكترونية الشبكية المواقع  ه                       والمدو              التي تتوج 

ثر تكامشتركة، والهتمامات الذات اإلى المجموعات 
ن كذلك .(UNDP, 2016)وسائل التواصل االجتماعي          ، تبي 
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ح، بقدرة على الشباب العربي أن  ل مرج                                 يتمتع، بمعد 
توازي قدرة  لمعلومات اإللكترونيةابوسائل  االتصال

 عالموسائل االكما أن أقرانه في جميع أنحاء العالم، 
نتشر اومن حياته اليومية.        جزءا  أضحت  ةاالجتماعي

انتشاره الهاتف الخليوي، فبلغ معدل استخدام       أيضا  
رتفع معدل . وا                  في المائة تقريبا   100بين األفراد حدود 

ما ، 2013في المائة عام  40استخدام اإلنترنت إلى نحو 
. وتشير                      في ذلك العام تقريبا   عادل المتوسط العالمي

ستمر بوتيرة ما برح ي                          جميع البحوث إلى أن  النمو 
التواصل  همت زيادةساحين. كذلك، سريعة منذ ذلك ال

مجتمعات ال شكيلفي تيسير تعبر اإلنترنت 
في المائة من  64كان  ،2013بحلول عام ؛ فلكترونيةاإل

حسابات على موقع الفيسبوك؛ يملكون الشباب العربي 
في  46على موقع تويتر؛ و ننشطويفي المائة  50و

حويالمائة منهم  في  59المدونات اإللكترونية؛ و ن      تصف 
أخبارهم ومعلوماتهم من مصادر  ونستقيالمائة 

 علىاالنفتاح  هذاأتاح  وقد. (UNDP, 2016)إلكترونية 
ا          منبرا  لمعرفة العالمية ا لشباب العربي الذي ا أمام       حر 

 له سمح ماة، كبوتيعيش في بيئة مقبل ذلك  كان
ي هياكل وبآرائه الخاصة والتعبير عنها  كتابةب             تحد 

هذا الصدد  في، هناك تباينات كبيرة ذلك معالسلطة. و
الشباب اللبناني  يأتي حيثلى مستوى المنطقة، ع

والجزائري والتونسي والقطري في طليعة القائمة، 
 .(UNDP, 2016)ه الشباب المغربي والمصري واليمني يلي

م بالحياة  .16 الشكل  المختلفة التعليميةالسن والمستويات  حسب                التحك 
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 )تابع( 16الشكل 

 
 .الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم المصدر:

 

 المختلفة التعليميةالمستويات وسن ال حسبالتعبير عن الذات  .17 الشكل
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 )تابع( 17الشكل 

 
 .(2014-2010) الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم المصدر:

راتيتوز .10 الجدول  بقية أنحاء العالم وفياالستقاللية في المنطقة العربية            ع متغي 

 

إجمالي 
األثر الثابت 
الخاص 
بالمنطقة 
 العربية

أثر 
       السن  

األثر 
اإلضافي 

      السن  لعامل 
في المنطقة 
 العربية

طبقة 
ذوي 
الدخل 
 المرتفع

األثر اإلضافي 
لطبقة ذوي 
الدخل المرتفع 
في المنطقة 
 التعليم العربية

األثر 
اإلضافي 
للتعليم في 
المنطقة 
 دالة ثابتة العربية

التعبير عن 
 الذات

-11.5%*** -0.008 -0.018 0.013 -0.003 0.096*** -0.065*** 0.473*** 

        التحك م
 بالحياة

-2.1%*** -0.011 0.065*** 0.007 0.072*** 0.056*** 0.014 0.672*** 

 . (2010-2014)الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم،  مصدر البيانات:
الخاصة ق. ينبغي إضافة اآلثار رفرات في الم            ريف المتغي  انظر تعا. (OLS regression)المربعات الصغرى الخطية  حداراتباع طريقة ان تم مالحظات:
 . ةالعربي المنطقةالعربية إلى اآلثار العالمية للحصول على األثر اإلجمالي ألحد المتغيرات في بالمنطقة 

رات حسب                   قياس جميع المتغي   ديعوأالخصائص الفردية المتباينة.             ت ستثنى منه  حدارنموذج ان إطار يقيس العمود األول إجمالي الفجوة العربية، فيو
 . (0.1)نطاق ال

 في المائة. 10 *=في المائة،  5 **=في المائة،  1 ***=األهمية:  ىمستوإلى  ةالنجمتشير 
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من هذه النتائج  حدار إلى صقلتحليل االن هدفي
          إن  تحليل  والتعليم.                      الفصل بين آثار السن   خالل

جدية تهدف إلى فصل                                            االنحدار عملية إحصائية م 
                                                 العالقة بين القيم والسن  عن اآلثار التي يمكن عزوها 
إلى المستوى التعليمي. وفي ذلك تصحيح إحصائي 

               أكثر تعلما  في                              ألن الفئات العمرية األصغر سنا  هام، 
ا  في المنطقة                                                  الغالب من الفئات العمرية األكبر سن 

ونتيجة لذلك، تميل متوسطات القيم حسب العربية. 
، في                                               السن  إلى إسناد بعض اآلثار إلى عامل السن 
الوقت الذي ترتبط فيه هذه اآلثار في الحقيقة 

                                             بالتعليم. ويستخدم تحليل االنحدار نموذجا  يربط 
القيم ذات األهمية على المستوى الفردي بعدة 

طري    ق  رات مستقلة يتم قياسها على المستويين ال      متغي  
 يتضمنوالفردي في آن واحد. على المستوى القطري، 

ضوابط تتعلق بمستويات مختلفة من  نموذج االنحدار
ر نصيب الفرد من الناتج                باستخدام متغي  )التنمية 

كذلك  االنحدار تحليل يتضمن.  و(المحلي اإلجمالي
عزى تسجيل  مدىإلى أي  قياسما يتيح  ،       ثابتا         أثرا               ي 

 هذاإلى  متشابهة قيمل العربية قةالمنط في األفراد
 استخدام يتم الفردي، المستوى وعلى. قطف السبب
. الدخل وفئة نوع الجنسو السن لعوامل ضوابط
الخاص  الثابت األثر مؤشر بين تفاعل خلق يتم كذلك،

 ما لمعرفة ،الفردية الخصائص وبين العربية منطقةبال
 في الفردية والخصائص القيم بين العالقة كانت إذا

 أنحاء بقية في مثيلتها نع مختلفة العربية المنطقة
 حول التفاصيل من لمزيداألول  المرفق نظرا) العالم
 من دقة أكثر االنحدار نماذج ونتائج. (االنحدار نماذج
.       آنفا   إجراؤه     تم   الذي البياني التحليل نتائج

        والسن   المختلفة القيم بين العالقة تبدو قد وبالتحديد،
  . التعليم أثر عن عزلها فور مختلفة

في  اإلجمالية الفجوة     أن   حداريكشف تحليل االن
ية أنحاء العالم مقارنة ببقصغيرة  ةالعربي منطقةال

وكبيرة  (في المائة 2.1-)الحياة ب        التحك معلى صعيد 
 – (في المائة 11.5-)فيما يتعلق بالتعبير عن الذات 

 . (، العمود األول10 الجدول)

عند دراسة الخصائص الفردية، يبدو أن التحكم 
 في بقية أنحاء العالم، بينما                ال يرتبط بالسن  بالحياة 

في المنطقة العربية      سن  يزداد مع التقدم في ال
ما يعني أن التحكم بالحياة ، (في المائة 6.5بنسبة )

ل أعلى مستوياته في أوساط ال في  .11بالغين                               يسج 
بين التحكم بالحياة                        أن هناك ترابطا  واضحا  حين 

في بقية في المنطقة العربية، كما  والمستوى التعليمي
أنحاء العالم، يتمتع المتعلمون البالغون في العالم 

في  15بنسبة ) تهمياالعربي بقدر أكبر من التحكم بح
عالوة على ذلك،  .(الثاني، الجدول المرفق) (المائة

ع  هناك تفاوت في                                 العالقة مع فئات الدخل، إذ يتمت 
األغنياء في المنطقة العربية بقدر أكبر بكثير من 

الثاني،  المرفق)الفقراء خالف ، على ةحيابال        التحك م 
 المجتمعفي السلطة ع      توز  أن بدو ي. وهكذا، (الجدول
المسنين المتعلمين واألغنياء.  لناحيةل أكثر يمي العربي

التعبير عن الذات في جميع  يتبعومن جهة أخرى، 
في بقية مثيله ل         مشابها                               أنحاء المنطقة العربية نمطا  

وبشكل محدد، ال يتأثر التعبير عن الذات  .أنحاء العالم
ق، . ومن هذا المنطلالتعليم فقطبل ب                السن  أو الدخل، ب

بالتعليم في المنطقة                               التعبير عن الذات أقل تأث را  
ذلك مرة       يؤك د العربية مقارنة ببقية أنحاء العالم. و

عليمية، لمناهج التلري غييالتانعدام الدور  أخرى بقوة
 وهو ما يشير إليه التحليل البياني. 

 يةالسكان المجموعاتع هذه القيم بين      توز   عكسي
من منظور  ةإشكالي       حالة   العربية المنطقة في

التغيير والتقدم  يتحقق التغيير االجتماعي.
 تتمتع التي األطرافاالجتماعي في الغالب على أيدي 

من غير وأكبر من االستقاللية في المجتمع.       بحس  
 بممارسة    سن  ال في المتقدمةاألجيال  تقومالمحتمل أن 
على صعيد  –التغيير االجتماعي  لتحقيق الضغوطات

دخل، أو المساواة بين الجنسين، أو الفي  ةمساواال
 المختلفة للمجموعات       شموال  تحقيق مجتمعات أكثر 

 ألن –ةالديني                          تقبال  لالختالفات االجتماعية و وأكثر
 تقليدية أصبحتقيم ب ؤمنما ت        غالبا   األجيال هذه

ما المتعلموجامدة ن من و                                  ، على عكس الشباب، وال سي 
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                                  يزال بإمكانهم تعل م المزيد من قيم  البينهم، الذين 
 انتشارإلى  ذلكيؤدي وتكوينهم.  فترةخالل  غييرالت

        تبادل   عملية طريق عنالجديدة  عرافاألو التقاليد
ع األفراد و.          تدريجيا   تتمبين األجيال                         ينبغي أن يتمت 

                                            بمستويات عالية من التعبير عن الذات والتحك م 
 وفاعلين        مؤث رين اوكي يكونلسواء                  بالحياة على حد  

حرية  لألفراد                التحك م بالحياة  ويمنحالمجتمع.  في
فال مستويات  مع يترافق لم ما، ولكن والفعل      تصر 

            التطل ع إلى  أي)ة من التعبير عن الذات مرتفع
 هسيتم استخدامف، (االستقاللية باعتبارها قيمة عليا

 وليسوإرضاء الذات  الشخصيةمن أجل المنفعة 
تحقيق أهداف اجتماعية. ومن ناحية أخرى، قد تؤدي ل

 انعدام     ظل   فيالقيمة المرتفعة للتعبير عن الذات، 
كاء التطلعات االجتماعية ز                        ة التحك م بالحياة، إلى إميز

الالزمة التي يمكن  األدوات وجوددون  منالشخصية 
 أن تترجمها إلى أفعال.

أوساط االستقاللية في  فجوة جيم.
مينالشباب والم         تعل 

ح أن ي رج                              تدن ي قيمة التعبير عن الذات كون            ي 
عها بشكل  في المجتمع العربي  اعتيادي غير              وتوز 

ين عن  . يمكن بالعالم العربيخاصة عدة ظواهر            ناجم 
اكتساب الشباب  لعدماألسباب الرئيسية تعود أن 

تساعدهم على التي قيم             مزيدا  من الوالمتعلمين 
الشباب عدم شعور أسباب  كذلكو)التعبير عن الذات 

 إلى ما يلي: (تهمحيابأنهم يتحكمون بوالمتعلمين 

 ؛إقصائي وغير عادل نظام للحقوق القانونية •

زنظام تعليمي  • أنه أو ) الشخصيةاالستقاللية         ال يعز 
عها ما هو عليه الحال بنسبة أقل بكثير م ولكن        يشج 

 ؛(في بقية أنحاء العالم

في تقييد         كبيرا         دورا  ؤدي هيمن ي              نظام أبوي  م   •
                   ، وتحديدا  بالنسبة السلوك واالستقاللية الفردية

 للشباب والنساء؛ 

العديد من القوى الثقافية واالقتصادية والسياسية  •
التعبير عن الذات، هدف إلى قمع األخرى التي ت

بانعدام األمن االقتصادي  هاربط يمكن والتي
      أيضا  ، والقمع الجسدي، والديني الغلوالمتزايد، و

 .في اآلونة األخيرة انعدام األمن المادي

 شخصيةحكم القانون واالستقاللية ال .1

ضعت عالمات استفهام حول مدى احترام لطالما                                     و 
لحقوق السياسية واإلنسانية وحقوق البلدان العربية ل

المنطقة  ف      ت صن  ، Freedom Houseمنظمة  بحسب المرأة.
إذ في العالم،  "غير الحرة"ضمن أسوأ المناطق         حاليا  

ل خمس نقاط  ة مقياس على 100 من               تسج   =0)        الحري 
ة، غير ة =100      حر  في المنطقة العربية التي يسكنها و. (    حر 

    ا . حر             تعتبر بلدا  تونس وحدها مليون نسمة،  420أكثر من 
فقد تم تصنيفها  ،األردن والكويت ولبنان والمغربأما 
مة"   ا  حرة جزئي"بلدان ك  إلى                       . ويستند مؤشر المنظ 

العملية االنتخابية، والتعددية  رات مختلفة مثل      متغي  
، في الحياة السياسية السياسية، وحقوق المشاركة

أداء             المؤشر أن  هذا ن               كل بلد. ويبي   فيالحكومة  أداءو
سوأ في العالم من بين األ المنطقة العربية لطالما كان

. (UNDP, 2002 and 2016) الحقوق السياسية بالنسبة إلى
 على مستوىن                 المنطقة أي تحس  هذه لم تشهد لك، كذ

الربيع  مرحلة ما بعدفي  الحقوق السياسية لمواطنيها
وبينما كان وضع الحقوق ، 2016العربي. ففي عام 

أو محدود للغاية أو                            السياسية ي صن ف بأنه منقوص 
 تونس وحدها العربية،  دانلبمعظم الفي  ضعيف

 مجموعة واسعة من الحقوق السياسية، كانت تنعم ب
إضافة إلى ذلك، ة ونزيهة.             نتخابات حر  ابما في ذلك 

 ه منظمةوضعتن مؤشر الحقوق السياسية الذي       يتضم  
Freedom House  فئة فرعية لتقييم التعددية السياسية

وبالنسبة لهذه العربية.  اندبلوحقوق المشاركة في ال
ن                الفئة أيضا ، ت   التي  ةالوحيد دولةالأن تونس هي      بي 

م لمواطنيهت لهم المشاركةحقوق ا             قد           مشاركة                      ا  تخو 
 .في المجال السياسي كاملة وقويةمت
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ط مؤشرات الحوكمة األخرى الضوء على      تسل  
ألنظمة االستبدادية ا ة في عملالوظيفي تاالختالال

 المشاركة السياسية للمواطنين.على مستوى 
لبنك صادرة عن االمؤشرات المختلفة الباستخدام 

فريقي ومنظمة الشفافية ألالدولي وبنك التنمية ا
 الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية، يهدف

د  قياس مؤشرات  في "التعبير عن الرأي والمساءلة"      ب ع 
صنيف البنك الدولي إلى تة عن دراصالالحوكمة العالمية 

على المشاركة في              ن في بلد  مامواطنيالمدى قدرة 
عهم بحرية التعبيراخت عن                                          يار حكوماتهم، ومدى تمت 

تكوين الجمعيات، والحريات اإلعالمية.  حريةالرأي، و
باستثناء  ،جميع البلدان العربية      صن فت، 2015في عام و

التعبير عن الرأي "عد    ب  ل بالنسبةل      معد  ال دون ،تونس
ن فت المنطقة العربية  كذلكفي العالم.  "والمساءلة                        ص 

البحرين وجيبوتي  وجودنتيجة  ،في المرتبة األخيرة
والعراق وليبيا والمملكة العربية السعودية والسودان 

ضمن شريحة العشرة في  ةسوريالجمهورية العربية الو
 .(UNDP, 2016)العالم  فيالمائة األدنى 

 ، جنسين في الحقوقالاواة بين بالمس يتعلق فيما 
في        راسخا  التمييز ضد النساء بحكم القانون زال ال ي

دساتير اشتمال عدم  ويسفر العربية. اندبلبعض ال
اإلمارات العربية ، هي العربية اندبلال الكثير من
مان وقطر والمتحدة  الكويت ولبنان والمملكة و           ع 

                          ، على نص  صريح وواضح بشأن العربية السعودية
ع  من    د  حالعن حظر التمييز القائم على الجنس        تمت 

وقهن  في         كل  من. والوصول إلى العدالة                    النساء بحق 
ة االقتصادية والنظام القانوني     عي     ب                     نظام الوصاية والت  

ة من العربيالمرأة  منع فيعامل آخر يساهم مركزي ال
تشكو هذا ونظام قائم على المساواة.  الوصول إلى

       انهن  منهج في حكومات بلد       الم                         النساء من سوء تمثيلهن  
 .العربية في جميع أنحاء المنطقة

في المنطقة القانون ال يقتصر األمر على كون حكم 
جوانب حكم ، بل إن                        العربية قاصرا  بشكل عام

قاصرة  بالمعاملة المتساوية لألفراد المتصلة القانون
. منهجةبطريقة مذلك ، و                          جدا  مقارنة بالبلدان األخرى

 44شمل ، التي ت"حكم القانون"قاعدة بيانات        وترك ز 
ا لحكم القانون تسعة على             في كل  بلد، يتم قياسها                    ب عد 

صلة رات       متغي   ألفراد لة يساوتالمالمعاملة بمفهوم        مت 
المعاملة "مؤشر وضع تم وقد  .12القانون أمام

 ة              العربية الست   اندبللمقارنة ال "أمام القانون المتساوية
مجموعات القاعدة بيانات حكم القانون بشملها التي ت

ذة كأساس ل خ  ت   ط      متوس   11 الجدولن                لمقارنة. ويبي                    الم 
حكم إجمالي مؤشر المعاملة المتساوية ومؤشر 

مختلف مجموعات في لبلدان العربية وفي االقانون 
هذين المؤشرين إلى اآلخر. أحد البلدان األخرى ونسبة 

بالمعاملة المتساوية  ذات الصلةالقوانين  تنف   ص  وقد 
       عموما  أسوأ من حكم القانون أنها بفي البلدان العربية 

تتعارض هذه المحصلة . و(نسبة        تدن ي الذلك          يدل  على )
         البا  ما غأنحاء العالم، حيث  بقيةفي مع الوضع العام 
ر  ر  المعاملة المتساوية قوانين            يسجل متغي  حكم         ومتغي 

 العام اتجاهين متوازيين.  القانون

ز ضعف حكم القانون من زاوية المعاملة                                           يتعز 
رالمتساوية لألفراد بفعل  بشأن األفراد  ات     تصو 

درجة المساواة في المعاملة التي ينالونها من 
في ينص أحد أسئلة الباروميتر العربي  .حكوماتهم

تشعر بأنك      حد  إلى أي "على ما يلي: هذا الخصوص 
                                           ل بشكل متساو  من جانب الحكومة بالمقارنة مع        ت عام  

نمط  18 الشكليبين . و"المواطنين اآلخرين في بلدك؟
إلى "عبارة  1الرقم يوازي حيث )ر هذا المؤشر      تطو  
وجود       أوال ، وتجدر اإلشارة إلى أمرين: . "(بعيد     حد  
ومؤشر حكم اآلنفة الذكر وثيق بين التصورات طابق ت

سم بأنهالقانون ؤشر من م أكثر موضوعية                  ، الذي يت 
       كل  من  حصل تحديد،على وجه ال. المعاملة المتساوية

 ،ن بالنسبة لكال القياسينمتدف تصنيعلى مصر ن ولبنا
 لخليجيون التعاامجلس ردن ودول ألا في حين حقق

ا، تكشف لمنطقة. ان ابين بلدت لمستويااعلى أ              ثاني 
في هذه       حاد                                      بيانات الباروميتر العربي عن تدهور  
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مصر        كل  من في  3و 2جتين المفاهيم بين المو
تونس        كل  من في 4و 3والسودان، وبين الموجتين 

     أن  يمكن تفسير ذلك بوفلسطين والجزائر. و

أكثر رات      تصو   ساهمت في تشكيلاالنتفاضات العربية 
، همواجهتالمشاكل التي  بشأنالمواطنين             تشاؤما  لدى 

ة في نقدهمما جعل  السيئة. ةكمو       م الح     ظ      لن                        هم أكثر حد 

 ةتساويالمحكم القانون والمعاملة  .11 الجدول

 (2(/)1)النسبة  (2)مؤشر حكم القانون  (1)مؤشر المعاملة المتساوية  
 89. 52. 47. جميع البلدان العربية

 90. 59. 53. األردن

 80. 66. 53. اإلمارات العربية المتحدة

 96. 53. 51. تونس

 94. 46. 43. لبنان

 93. 37. 34. مصر

 87. 53. 46. المغرب

 1.02 45. 46. البلدان المنخفضة الدخل

 1.01 50. 51. البلدان المتوسطة الدخل

 1.00 74. 74. البلدان المرتفعة الدخل

 .2016قاعدة بيانات مؤشر حكم القانون الذي يصدره مشروع العدالة العالمية  المصدر:
 

 المعاملة المتساوية )الباروميتر العربي( .18 الشكل

 

 .للباروميتر العربي الثانية والثالثة والرابعة الموجات المصدر:

 0.20

 0.30

 0.40

 0.50

 0.60

 0.70

 0.80

4معامل التحديد 3معامل التحديد 2معامل التحديد 

الجزائر مصر العراق
األردن الكويت لبنان
ليبيا المغرب فلسطين
المملكة العربية السعودية السودان تونس
اليمن
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 كأداة لتلقين المعتقداتالنظام التعليمي  .2

مم       قد ص   العربية نظام التعليم في المنطقة         يبدو أن  
ن ر االجتماعي.       التغي  إلبطاء عجلة   التي البحوث      تبي 

     أن   ،مقنع وبشكل ،اإلقليميعلى المستوى  أجريت
طريق م عن            على التعل       رك زالتربوية التي ت األساليب
إذ  ،ع على احترام السلطةيشجهدف إلى التت الحفظ

قد لدى الطالب االتفكير النتحول دون تطوير مهارات 
 Kadi ؛UNDP, 2002 and 2016نظر على سبيل المثال ا)

and Billeh. 2007, Doumato and Starrett 2007, Faour and 

Muasher 2011, Zaatari 2014)تكتف  األنظمة  لم. و             
 إلى تسعى التي التعليمية المناهج بوضعاالستبدادية 

 بلظة في نفوس الطالب،               القيم المحاف   غرس
 Diwan and) عتقدات                  كأداة لتلقين الم   هااستخدمت

Vartanova, 2017). 

م  خد  خبة تكنوقراطية    ن   نتاجإل كأداة التعليم             لقد است 
    ا  اجتماعي    ا  عقد الدولة االستبداديةتبرم معها  طيعة   م  
الحصول مقابل بالكامل طاعة السلطة تطلب منها ي

يمكن أن . ويةالتعليممؤهالتها مرتفعة من عوائد  على
، بشكل إلى التعليمغير المتكافئ الوصول  عزى   ي  

ذلك أن  جزئي، إلى دور التعليم في تلقين المعتقدات.
أي أنهم  – "الدخول في اللعبة" األفراد الذين يرفضون

ولم يظهروا  القائم على الحفظم        التعل  لم ينخرطوا في 
 –         وجه أعم  للمعلمين والسلطة ب    ا  مفرط    ا  احترام

 من جانبمنبوذين يجدون أنفسهم في نهاية المطاف 
 قيم تمثل هدفه الرئيسي في إعادة إنتاج ي       نظام  

 .ياسيةالس    ه     ب     خ     ن  

، هناك أدوات التلقين القائم على التعليم إلى جانب
على جميع ة بإمكانها التأثير االجتماعيتنشئة أخرى لل

أداة جوهرية  لبروباغندا السياسيةا لقد شكلت .فراداأل
القومية العربية في فترة ما بعد بالنسبة لألنظمة 

الجمهورية العربية في مصر و           ، وتحديدا  االستقالل
لقيم الناصرية حين تم التبشير باوالعراق،  ةسوريال

في ستينات ة الجماعيحمالت التعليم  عبروالبعثية 

على هذه القيم       رك زت وسبعينات القرن الماضي. وقد 
، ة البلدان العربيةقاد اتشخصي غرس ثقافة تبجيل

في سبيل  اتالتضحيبذل لسلطة، ولحترام الا إظهارو
 .األمة

  الديني المتزايد         الغلو  دور  .3

نة المجتمعات  ر.        عادة            المتدي  رة لقيم التحر                            أقل مناص 
بوصفه ت اإلضاءة بصورة متكررة على الدين تملقد 

انعدام االستقاللية  تفسيرل ،رةأحجية كبيمن قطعة 
في البلدان  (والديمقراطية الحقيقية) الشخصية

الدين في الحياة العامة وأثره  وقعزال ميالعربية. وال 
على قوانين األحوال الشخصية، وحقوق المرأة 

. (ESCWA, 2013)                                  تحديدا ، من المسائل المثيرة للجدل
 مفهومعن  النطاق ضيقتعبير  "التقوى"ح مصطلو

القيام ستتبع ينه ألو .       نطاقا   األوسعالديني         الغلو  
نطوي ما يإلى المساجد والكنائس، متكررة زيارات ب

 الغلويؤدي بدوره على االستماع إلى الخطب الدينية، 
 الدينية رسائل المؤسسات أثر يمعظتو نشرالديني إلى 

رف ت بنهجهاالتي   سياسيالجتماعي والا                     لطالما ع 
 خدمة مصالحإلى تسعى  عندماحافظ، وال سيما    م  ال

. وقد خلصت األبحاث إلى أن األنظمة االستبدادية
تدني رتبط بي ةالعربيمنطقة في ال الغلو الديني

دعم مستوى الارتفاع مستويات النشاط االجتماعي و
م  مزيد من بو ،الحاكمة للنظام األبوي والسلطة        المقد 

 Esmer 2002, Norris and)التعصب االجتماعي والديني 

Inglehard 2002, Zaatari 2014).  

ز على مستوى العالم، يت                   إجماال  بأنهم أكثر العرب      مي 
نا ،ت خصائص ال ذويالمواطنين من  ،كبير فارقوب        دي 
مماثلة الذين يعيشون القتصادية الجتماعية واالا

 .(UNDP, 2016)في بلدان ذات مستويات نمو متشابهة 
 واسعة النطاقطفرة رن الماضي شهدت سبعينات الق

مع فشل حمالت التحديث  بالتزامن، الديني الغلو في
مرحلة ما بعد االستقالل.  بلدانالتي قادتها أنظمة 



76 

 

في تلك  دور األحزاب اليسارية انكفاءموازاة بو
          كبيرا  في                           شهد اإلسالم السياسي صعودا   البلدان،

ز منشعبيته، ما  دور  بشأناالستقطاب االجتماعي         عز 
 . (UNDP, 2016)ة يسياسال حياةالدين في ال

 االستقاللية وعدم األمان .4

عدم األمان في بلدان المنطقة في  تفاقم          يبدو أن  
قد أثر على  ةالشعبي االنتفاضاتمرحلة أعقاب 

ةالتفضيالت الفردية بطرق   تزايدؤدي ي قد .     هام 
النشاط االجتماعي  تراجعاألمن إلى  انعدامبالتهديد 

 قساماتاالن تزايدالمطالبة بالحقوق المدنية و حساروان
التطرف  زيادةيمكن أن يؤدي إلى والقائمة على الهوية. 

واالستقطاب االجتماعي، ما يجعل إجراء اإلصالحات 
ة عملية أكثر صعوبة الزماالقتصادية والسياسية ال

 اخفخأ"البلدان المختلفة لخطر الوقوع في      عر ضوي
األدبيات العالمية،  وبحثت. (North et al, 2009) "العنف
المتبادلة بين  عالقةإلى بحوث سابقة عن ال    ا  دااستن
وتراجع  السياسية الحديثةوالقيم االجتماعية  صعود

األمان في المجتمعات الغربية مستويات عدم 
(Inglehart and Welzel, 2005, 2010) ن كيفية  في       بتمع 

التفضيالت الفردية. األمان على  انعدامبتهديد التأثير 
ط،       سياق   في األمور لوضعو ب س  د     هد               الجمهور الم   يميل         م 

 تم، اإلطار هذا فيتفضيل النظام االستبدادي. و إلى
 تقبل عدم وتزايددعم القمع، بربط عدم األمان 

المواقف اإلقصائية تجاه األقليات        ات باع، واالختالفات
سياسية أيديولوجيات ب يؤمنون الذين األفرادو

 استعدادمختلفة، وانخفاض الدعم للحريات المدنية، و
 ,Foa, and Mounk 2016)لدعم الحرب والعسكرة  قوىأ

Motyl et al 2010, Burke et al 2009, Nakos et al 2011, 

Davis & Silver, 2004). قضيةأدبيات أخرى على        ورك زت 
نتصعود التطرف، و بعدم  الذين يشعرون فراداأل أن      بي 

مواقف متطرفة  التخاذعرضة  يصبحون األمان
 ,McGregor and Jordan) مفترضةمواجهة تهديدات ل

يمكن  كيف. وقد درس عدد من البحوث اإلقليمية (2007
 آخر                  م الفردية. وت ظهر    ي         ه الق      شو  ي أنلعدم األمان 

 اتالتعرض لإلرهاب والتهديد يؤديالدراسات كيف 
قصائية تجاه تبني مواقف سياسية إ إلىاألخرى 
 .(Canetti-Nisim et al 2009) األقليات

االستقاللية على القيم  أثر دال.
 االجتماعية والسياسية

مستوى االستقاللية تدني  ترجم   ي   باإلجمال،
التعاطف االجتماعي ى مستوفي       تدن  إلى  الشخصية

مختلف أشكال من حد لم جهود ادعفي قصور و
ارتفاع  أخرى من العالم، ارتبط مناطقفي  مساواة.الال

بالقوى اإليجابية  الشخصيةستقاللية مستويات اال
                                             للتغيير االجتماعي، وتحديدا  بمجموعة متنوعة من 

بين  ت                                      الممارسات المفيدة اجتماعيا  التي تراوح
المطالب بالمساواة في الحقوق السياسية ودعم 

تزام بقيم مجتمع أكثر لالمساواة بين الجنسين واال
في . (Inglehart and Welzel 2010)                 شموال  وديمقراطية 

م المقابل ترج  الستقاللية ا مستويات ارتفاع بطء             ، قد ي 
                                     ، ال سيما في البيئات التي يتعر ض فيها شخصيةال

األمن المادي للتهديد بسبب ارتفاع مستويات العنف، 
 سياسيةلاوجتماعية ال                تقب ل االختالفات ا           تراجعا  في 
، يمكن للبيئات األكثر حقيقة. وفي العلى السواء

أن  وقراطيةوتاألفوضى الناجمة عن انهيار األنظمة 
وأن أبعاد مختلفة  حول اجتماعي استقطابإلى  ؤديت

 .تقبل االختالفات لدى اآلخرعدم تفاقم 

بين الناجمة عن عدم الترابط  لكامشالأهم  من
أوساط الشباب في  الشخصيةاالستقاللية  ي      مكون  

تغيير  عملية بطاءإإلى  ؤديي التفاوت ذاالعربي أن ه
خالل  األفراد آراء       تتشك لما         غالبا  . األعراف االجتماعية

 18الفترة من  في، أي حياتهم منالتأسيسية  ةمرحلال
على        غالبا  فيها  يكونون التي الفترة هي        عاما ، و 25 إلى
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 Yates and Youniss, 1998, Burke and)مقاعد الدراسة 

Stets 2009) . طيلة           مالزما  لهم       عادة  هذه اآلراء  أثرويظل 
 "القابلية"ف األدبيات االجتماعية         . وتوص  حياتهم

 يةعمرية محددة بأنها آثار جيل حائشربين المشتركة 
(Inglehart and Welzel 2010, Yates and Youniss, 1998, 

Burke and Stets 2009)بحوث تجريبية بشأن  خلصت. و
ة مفادها أن  استنتاجات إلىاألجيال السياسية                  هام 

                        كون قد تشك ل خالل الفترة يبعض المواقف، بعد أن 
الزما   يبقى، للفرد التأسيسية  Alwin)طيلة حياته ه ل         م 

نو .(1994 ,1993 قابلية أن  Yates and Youniss, 1998      يبي 
أثناء فترة  تطورتعمل المدني نخراط في الالاألفراد ل

في األنشطة المجتمعية  تهمدراستهم، وأن مشارك

ا  في الحياة ون شاركأنهم سي لىع              مؤشر جيد جد 
لقيم التقدمية تميل االسياسية في المستقبل. وهكذا، 

خبشكل رئيسي على الشباب الذين لم تتإلى التأثير       رس 
تغلغل في المجتمع مع مرور الزمن إلى الو ،هم بعدؤآرا

 Inglehart and)في السن  الشباب تقدمبالتوازي مع 

Welzel 2010)الشباب غير منفتحين على  كانإذا  لكن،. و
في  على التأثير غير قادرينواألفكار والقيم الجديدة 

التحكم بحياتهم، بسبب قصورهم في وذلك مجتمعهم، 
ن التغلغل في هذه الحال م القيم الجديدة           فلن تتمك ن 

ما وأن  الفي المجتمع،                           أعضاء المجتمع األكبر سنا            سي 
أنهم غير مستعدين و                   ا  تقليدية باإلجمالقيميتبنون 

 .ألعراف االجتماعيةفي ا              قيادة تغيير  على األرجح ل

م بالحياة  .12 الجدول ة مقيم اجتماعية ب يتعلق فيما                                                    معامل الترابط بين التعبير عن الذات والتحك         ستحب 

 المئوية( قاطالعربية )بالنالبلدان عينة في 

                التحك م بالحياة التعبير عن الذات 

 الشباب المتعلمون الجميع الشباب المتعلمون الجميع  

       المجتمع

 1- 3- 1- 6 9 6 المساواة بين الجنسين

 1- 2- 1- 10 12 11 ل االختالفات الدينية     تقب  

 2 8 3 7 5 6 ل االختالفات االجتماعية      تقب  

       الالمساواة

 14- 12- 18- 4 2 5 تفضيل المساواة

 8- 7- 10- 1- 2- 2- العدالة االجتماعية

       نظام الحكم

 9 15 12 3 2 2 دعم الديمقراطية

 6 5 8 2- 2 1- المشاركة المدنية

 5 8 7 2- 4- 2- الثقة في المؤسسات

 .2014حسابات المؤلف باالستناد إلى قاعدة بيانات المسح العالمي للقيم المصدر: 
خاصة بالمنطقة إقليمية  آثارالفردية للتعبير عن الذات والتحكم بالحياة، مع  للقيم حدارناال. الترابطات مستمدة من نموذج 2ق رفنظر الما مالحظة:
ل األرقام في الجدول مجموع المنحنيات العربية. ائلةثابتة ومالعربية                                                      . وتمث 
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ر ورتبط يكيف   الشخصيةع االستقاللية يتوز       تطو 
                                         تفضيل المساواة وتقب ل االختالفات والمساواة ب

 في المجتمع؟ بين الجنسين وااللتزام بالديمقراطية
عون بقدر أكبر يعتقد الباحثون أن                                  األفراد الذين يتمت 

ن من بينهم، ومن االستقاللية، وال سيما المتعلم
                                  حمل لواء قيم اجتماعية أكثر تحررا  قادرون على 
على األعراف االجتماعية التأثير يمكنها بدورها 

عن تأثير حجم هذا ال. ويمكن تقدير     يا  تدريجها وتغيير
بين القيم االجتماعية  ةتبادلالمرصد العالقة  طريق

نومستوى االستقاللية. و ذات الصلة  12 الجدول      يبي 
ناق ش  عالقة المتبادلةأدناه هذه ال بالتفصيل               التي ست 

موفي األقسام التالية.      ال                        التعبير عن الذات تقب         يترج 
بينما  ،لمساواة ل                          الختالفات االجتماعية وتفضيال  ل

كم بالحياة مزي      يترج    نخراط في الحياةمن اال    دا                       م التح 
أعلى هاتان  تبلغ عالقتا الترابطو. السياسية
 ا في أوساط الشباب والمتعلمين.ممستوياته

 المساواة بين الجنسين .1

دعم المساواة بين على صعيد البلدان العربية  أداء
 ياتالبلدان ذات المستوأدنى من أداء الجنسين 

استطالعات الرأي، باستخدام  .التنميةمن  ةالمماثل
الفردي     ل ققياس التعإلى المسح العالمي للقيم يهدف 

لإلجابات  دليل وضععن طريق المساواة بين الجنسين ب
لرجال ا     من ح               هل ينبغي أن ي   (1): ةليالتاعلى األسئلة 

وظيفة عندما تكون في الحصول على  أفضلية
 هل التعليم الجامعي أكثر أهمية (2) ؛شحيحةالوظائف 
مؤهلون  هل الرجال (3) للطالب منه للطالبات؛ بالنسبة
باستخدام وقادة سياسيين.  ليكونوا النساءمن أكثر 
لوا دليلهذا ال ن أن  األفراد في المنطقة سج  درجات                                      ، تبي 
رانهم في بقية أنحاء العالم فيما يتعلق من أقأدنى 

في  19قدره كبير ارق فببقيمة المساواة بين الجنسين، 
جميع     حل  . وت(19 الشكلو 13 الجدول)        تقريبا  المائة 

العربية في النصف السفلي من الشكل. وضمن  دانلبال
لبنان والمغرب أعلى مستويات جل س ،مجموعةهذه ال

مصر واليمن بينما سجلت دعم المساواة بين الجنسين، 
  .أدنى المستويات والكويت وقطر واألردن

بين الجنسين في  تمييزال       يمار س في البلدان العربية، 
 ،ة وسوق العمل والتعليم واألسرةيالسياس الحياة
سهبل  بشأنه،التسامح  ويتم الدولة والقانون         وتكر 

(Zaatari 2014). عطي ة تاجتماعيلية النظام األبوي هيك
ممارسة السلطة على المرأة،       تكر س للذكور، و األفضلية

خ تو وهذه الالمساواة  .بين الجنسين الالمساواة     رس 
هذا النظام طال ويأساس في النظام األبوي.  حجر

جميع جوانب الحياة، بما فيها السياسية واالجتماعية 
 Joseph)واالقتصادية والثقافية والدينية والجنسية 

2000; Zaatari 2014) .انخفاض مستوى االستقاللية و
نظام أبوي  وجودإلى  زىع   ي  في المنطقة  الشخصية

هيمن في نفس  األبوي النظام ةفي تقوي ويسهم       م 
بين العالقات الوثيقة  مؤلفات كثيرة      وث قت الوقت. و

العربية والترابط بين القيم العائلية وقيم  األسرةأبناء 
 Esmer 2002, Alexander and Welzel)النظام األبوي 

2011, Norris and Inglehart 2002, Moghadam 2003) .
ألسرة ا داخلالنظام األبوي التقليدي  يةنتشر هيكلتو

في أوساط الفئات الريفية والمجموعات  خاص بشكل
ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء المنطقة 

سلبي على موقف الشباب  بشكلالعربية، ما يؤثر 
                                              العربي تجاه المساواة بين الجنسين. وهناك أيضا  

ترابط وثيق بين قيم النظام األبوي والقيم المرتبطة 
 الغلوبالالمساواة بين الجنسين، واحترام السلطة، و

 توقراطي. و، ودعم نظام الحكم األالديني

معظم بلدان ، أحرز العربية االنتفاضات في أعقاب
لمساواة بين باتجاه مناصرة ا    ا  المنطقة تقدم

ا                   على الرغم من أن ه  الجنسين.                        ال يزال من المبك ر جد 
السياسية واالجتماعية الكاملة لما  التداعيات استيعاب

 نتفاضاتالحدث وما زال يحدث في المنطقة نتيجة ل
الشباب،  حركاتت تسفر، من المرجح أن العربية الشعبية

إحداث تغيير في الرامية إلى  ن فيهم النساء،   م     ب  
تداعيات واسعة النطاق في المستقبل. عن مجتمعاتهم، 
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تي ال نفسها رات    غي  المتيتضمن الباروميتر العربي وألن 
النظام األبوي،  لقياسالمسح العالمي للقيم يعتمدها 
وتتوفر  مماثل لقياس التقدم المحرز. دليل حسابيمكن 

أربع موجات من البيانات، اثنتان تم تسجيلهما قبل 
بها. وتكشف في أعقاالعربية، واثنتان  االنتفاضات

          عن تقدم   (20 الشكل)االتجاهات في كل بلد دراسة 
                            تقريبا ، مع بعض االستثناءات.  في جميع البلدانبطيء 

جلت في الفترة األخيرة انتكاسات و  يصعب تفسيرها                                س 
 أحرزتلبلدان التي امن تونس في لبنان والجزائر. و

انتقلت من المرتبة الثالثة  حيث في هذا المضمار،       تقدما  
من البلدان  الموجة الثانية إلى المرتبة األولى خالل
رة  األكثر  خالل الموجة  للمساواة بين الجنسين         مناص 
ردتحقيق مكاسب بطيئة ولكن  من خالل، الرابعة ة      مط 

 .13في الموجات األربع للباروميتر العربي

أكثر العربية النساء في جميع أنحاء المنطقة 
  .من الرجال                             تأييدا  للمساواة بين الجنسين

 إن التفاوت بين المنطقة العربية وبقية أنحاء 
 المساواة بين الجنسين  مؤشر العالم في متوسط

هو عليه لدى الرجال.  ممافي أوساط النساء       أقل  
ذلك بوضوح في األرقام التي تكشف بأن  ويظهر
االختالفات في وجهات النظر بين الرجال  نسبة

ن تتراوح بيوالنساء بشأن المساواة بين الجنسين 
 في المائة في المنطقة العربية،  40و 20حوالي 
في المائة فقط في بقية أنحاء العالم  10و 7 مقابل

(Diwan and Vartanova 2017) .لنعلى ذلك،  عالوة 
 وضع الراهن من تغيير ال             نساء وحدهن  التتمكن 

اة أكثر شامل رؤيةالرجال  يعتمد لم ما مساواة لل        تأييد 
 بين الجنسين.

 المساواة بين الجنسين .19 الشكل

 
 .(2010-2014) الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم المصدر:
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نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، بمعادل القوى الشرائية



80 

 

 النظام األبوي )الباروميتر العربي(غياب  .20 الشكل

 

 لباروميتر العربي.ل والرابعة والثالثة والثانية األولى الموجات المصدر:

 قيم النظام األبوي .13 الجدول

 
األثر الثابت 
الخاص 
بالمنطقة 
       السن   العربية

التفاعل بين 
العامل 
العربي 

 المرأة             وعامل السن  

التفاعل بين 
العامل العربي 
 التعليم وعامل المرأة

التفاعل بين 
العامل 
العربي 
وعامل 
 التعليم

الدالة 
 الثابتة

المساواة 
بين 

 الجنسين
-19.0%*** -0.029** -0.062*** 0.089*** 0.042*** 0.111*** -0.059*** 0.561*** 

عدم احترام 
 السلطة

-12.6%*** -0.016 0.014 -0.013*** 0.012* 0.079*** -0.065*** 0.229*** 

 .(2010-2014) للقيم العالمي للمسح السادسة الموجة :المصدر
 .  10 الجدول مالحظة:

 

 من الجنسين بين للمساواة         تأييدا   أكثر عادة شبابال
 األكبر والجيل الشباب بين والفجوة السكان، بقية
 . يعكسأنحاء العالم بقية في عليه هي مما أكبر      سنا  

دعم ة التي تحققت في السريع مكاسبالهذا األمر 
لكن ، وشبابجيل ال أوساطالمساواة بين الجنسين في 

في و. (21 الشكل)       نسبيا  صغيرة من قاعدة          انطالقا  

د المساواة  الشباب اللبنانيوحده  ،هذه المرحلة                يؤي 
في بقية من الشباب أقرانه شأنه شأن بين الجنسين 
 ذات الصلة منحنياتالالحقيقة، فإن في أنحاء العالم. و

أكثر                                        تفضيالت المساواة بين الجنسين حسب السن  ب
في لبنان والمغرب، تليها تونس وفلسطين     ة      حد  

من قاعدة       بدءا  )واليمن  (مستوى متوسط)والكويت 
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م ملحوظ         أي تقد  م يتحقق . وفي المقابل، ل(محدودة
ل)مصر هذا الشأن في في  قيمة المساواة  ت        حيث سج 

، (المعدالت في المنطقة دنى                       بين الجنسين واحدا  من أ
 والكويت وليبيا.األردن في  وكذلك

ذوو المستويات التعليمية األفراد باإلجمال، 
من لمساواة بين الجنسين ل    ا  تأييدالمرتفعة أكثر 

سق مع واقع الحال في ، بقية شرائح المجتمع                           ما يت 
مين                    بين األفراد المتعل  فرق ال        غير أن  . بقية أنحاء العالم

     نة         ة  مقار    حد  أقل  في المنطقة العربية مين             وغير المتعل  
ال يؤثر التعليم                                     بقية أنحاء العالم، ما يشير إلى أن  ب

بقية أنحاء العالم.  كما فيعلى المساواة بين الجنسين 
مناهج ظة لل     حاف               للطبيعة الم               انعكاسا  آخر ذلكشكل وي

العربية  . والبلدان(13 الجدول)العربية التعليمية 
في تحرير                    فيها التعليم دورا  ؤدي الوحيدة التي ي
المساواة بين الجنسين هي لبنان  المرأة وتحقيق

 .(21 الشكل)والمغرب وتونس 

لدى  –االستقاللية                       الطرق التي تؤث ر فيها تتفاوت 
قة         المتعل   القيم على – إليها التطلع وتمتع بها أال

ن أن  ل بالمساواة بين الجنسين. األفراد الذين               قد تبي 
 يدعمون من االستقاللية المرتفع ون بمستوى تمتعي

شرائح لمساواة بين الجنسين أكثر من بقية بالضرورة ا
األفراد بين العالقة ومع ذلك، . المجتمع أو أقل منهم

التطلع إلى ة من مرتفعمستويات سجلون الذين ي
إيجابية  لمساواة بين الجنسينودعم ا ستقالليةاال

. في عينة بقية بلدان العالمما هي عليه وأفضل م
لمساواة بين لد     ؤي  مقوي  اتجاهويشير ذلك إلى وجود 

أوساط الجمهور في مرحلة ما بعد  الجنسين في
  العربية.االنتفاضات 

 في        مهددا  النظام األبوي  أصبح، مع ذلك بالموازاة
فين العرب الشباب  إحجام ظل  بشكل متزايد                 والمثق 

ترتبط  قيمةلسلطة اطاعة  إن لسلطة.عن الخضوع ل
بالقيم التقليدية واألبوية  رئيسيبشكل 

ر لمشاعر                         النظر إلى النمط المتغي  بتوقراطية. ووواأل
 يمكنبلدان المنطقة،  مختلفطاعة السلطة في 

ر هذه      تطو   حول علوماتالمالحصول على المزيد من 
م درجة طاعة    ي                     المسح العالمي للق   قيسويالقيم. 
استخدام أسئلة ذات صلة بطاعة الوالدين بالسلطة 

هذا  فيو . (UNDP, 2016)والقادة السياسيين 
ل ،الخصوص المنطقة العربية مستويات أعلى  ت    سج 

 الجدول)في المائة  12.6 بحوالىمن المتوسط العالمي 
لبنان والجزائر  في األدنى هي المستويات هذه. و(13

. (من معدالت بقية أنحاء العالم وقريبة)وفلسطين 
ببقية أنحاء                      طاعة السلطة مقارنة  مستويات       وتظل  

 فيها بما –حافظة                                   العالم أعلى بكثير في البلدان الم  
 واليمن، ومصر، وليبيا، الخليجي، التعاون مجلس دول
 .(22 الشكل) نواألرد

           المتعل مين  صفوففي  هاالطاعة أدنى مستوياتتبلغ 
، في المنطقة العربية                   إلى غير المتعل مين       نسبة  

غير أن .                                وبقية أنحاء العالم على حد  سواء
 االختالف في مستويات الطاعة بين الشباب 

ما هو عليه في م العربية المنطقةوكبار السن أقل في 
االتجاه لدى إلى أن  يشيرمما بقية أنحاء العالم، 

سق مع االتجاهات العالمية الشباب .                                        بشكل عام غير مت 
ز و حر   ، فقط بنانعلى هذا الصعيد في لم      تقد         ي 

كبار الشباب أكثر طاعة من أي أن )       تراجع  مقابل 
في قطر وليبيا ومصر وفلسطين والجزائر.  (السن

، على هذه النتائج إيجابيبشكل التعليم كذلك، يؤثر 
ة أنحاء العالم. وم       نسبة   ولكن تأثيره خفيف     رة                            إلى بقي 

إلى المناهج رجح عود السبب في ذلك على األ، يأخرى
المعتمدة التي تسعى  التدريس أساليبو التعليمية

       بطرق   ،قدي             التفكير الن   ج                         إلى إبعاد الطالب عن ن ه  
وقد تم على الوضع القائم.  محافظةإلى ال ؤديت

 ،على هذا المستوى تفاوتات اإلقليميةبعض ال تسجيل
ال سيما في الكويت وفلسطين حيث يسهم بعض 
 مستويات التحصيل العلمي في التحرر والتغيير

 .(23 الشكل)
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    المختلفة والمجموعات التعليمية       السن  المساواة بين الجنسين حسب  .21 الشكل
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 )تابع( 21الشكل 

 

 

 
 .(2010-2014)لمسح العالمي للقيم الموجة السادسة ل المصدر:
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 طةللساعدم احترام  .22 الشكل

 

 .(2010-2014) الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم المصدر:
 

 والمجموعات التعليمية السنحسب  ،عدم احترام السلطة .23 الشكل
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 )تابع( 23الشكل 

 
 .(2010-2014) الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم المصدر:

 

مين )الباروميتر العربي( نالشبا أوساطالسلطة في  عدم احترام .24الشكل                                 المتعل 

 

  .الموجات الثانية والثالثة والرابعة ،لباروميتر العربيا المصدر:
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من الزمن،  عبرر                  تطور هذا المتغي   رصدمن الممكن 
الموجتين الثانية والرابعة للباروميتر خالل النظر إلى 

ليس هو نفسه ر                ن  هذا المتغي  ورغم أ. (24الشكل )
    ا  يم   ق  قيس يفهو المستخدم في المسح العالمي للقيم، 

د السؤال ال) ماثلةم تفق أو ت     حد  إلى أي "هو:       محد 
على المواطنين دعم  نبغية التالية: يمقولال تختلف مع

حتى وإن كانوا  تهمحكوم التي تتخذها قراراتال
 أعارض’تم تشفير مقولة حيث  "؟يختلفون معها

السلطة  احترام         إلى أن  النتائج شير ت. و(1 بـ ‘بشدة
ما بالشعبيةاالنتفاضات بعد  تراجع  حسب           ، ال سي 

ل                                         الموجة الرابعة، بعد أن كان قد استقر  أو          تراجعا       سج 
هذا . ويظهر االنتفاضاتما قبل  مرحلةفي        بسيطا  

الشباب المتعلم،  صفوفملحوظ في بشكل  نخفاضاال
ماو في لبنان، والجزائر، والمغرب، وتونس،         ال سي 

لوي .ومصر، وفلسطين في  هذا االتجاه عكس     سج 
أن يمكن تفسير هذه النتائج باألردن فقط. و
كبيرة  العربية دفعت على األرجح بشرائحاالنتفاضات 
االجتماعية المعايير  ر فيإلى إعادة النظ من السكان
 باحترام السلطة. فيما يتعلق التي تتبعها التقليدية

 ةالدينيل االختالفات االجتماعية و     تقب   .2

 ،في المجتمعات التعددية جوهريةقيمة  ل اآلخر     تقب  
التي تسعى إلى أن تكون م    ظ                    حجر زاوية في الن  و

شرائح  لمختلف      شموال   أكثر ديمقراطية وأكثر
لت اآلن، حتى. (Muasher 2014) مجتمعال  المنطقة      سج 

ل االختالفات      تقب  عدم مستويات مرتفعة من  العربية
تهدف مجموعة من أسئلة . وةالدينياالجتماعية و

ل االختالفات      تقب  إلى قياس  المسح العالمي للقيم
، فيما تهدف مجموعة أخرى إلى قياس االجتماعية

المؤشر األول على  قوميو .ةالدينيل االختالفات      تقب  

 –مختلفة من الجيران النواع ل األ         مدى تقب  عن        سؤال  
الذين ينتمون إلى أعراق وجنسيات أولئك ن فيهم     بم  

المرتبطون ومختلفة، لغات والذين يتحدثون ب مختلفة،
المؤشر الثاني على أسئلة  قوموي .خارج إطار الزواج

قيمتها في ما إذا كانت جميع األديان متساوية تتعلق ب
ناهج التعليمية أن لمل، وما إذا كان ينبغي المعنوية

ح . وتشتمل على تدريس جميع األديان           كما يوض 
ل المنطقة  ،14 الجدول فجوة كبيرة في العربية               تسج 
 18.3-تبلغ حيث ببقية أنحاء العالم،          مقارنة   مجالهذا ال

 12.6-ول االختالفات االجتماعية      تقب  لفي المائة بالنسبة 
. وفي ةالدينيل االختالفات      تقب  لفي المائة بالنسبة 

ل لبنان ومصر،حقيقةال القدر ان المعروفان ب   د     ل       الب                      ، يسج 
ع كبر من الاأل ، بين بلدان المنطقة الدينيالطائفي و      تنو 

طأعلى من الم      نسبة   ل      تقب  لجهة العالمي       توس 
ل      تقب  ولجهة . (25 الشكل)ة الديني االختالفات

ل كل من ليبيا والعراق االختالفات االجتماعية                             ، يسج 
لأدنى واألردن ولبنان  طة                     بين البلدان المتوس        معد 

ل فلسطين واليمن بينما خل،      الد   ل  أدنى                    تسج  بين       معد 
 .(26 الشكل) الفقيرةالبلدان 

الدينية مقارنة  لالختالفات    ال       تقب  الشباب العربي أقل 
ة مع الوضع السائد في  ، ما يتناقض بشد                                                  بكبار السن 

 التطور هذا يبعث. (14 الجدول)بقية أنحاء العالم 
ة. والشباب دراستهينبغي و القلق، على في  ،              بدق 

                          تقبال  لالختالفات االجتماعية أكثر  ،المتوسط
 ، في بقية أنحاء العالم.  الحالهو  كما               من كبار السن 

على المستوى  كبيرةات تباين توجدومع ذلك، 
            ال  لالختالفات      تقب                           الشباب العراقي مثال  أكثر ف ،اإلقليمي

، ما ياالجتماعية   هذا في        تقدما   عكس                   من كبار السن 
ا في قطر ولبنان، فكبار السن  المجال    ال       تقب   أكثر                                  . أم 

         تراجعا  من الشباب، ما يعكس لالختالفات االجتماعية 
 .(27 الشكل) المجال هذا في
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 ةالدينيل االختالفات      تقب   .25 الشكل

 
 .(2010-2014) الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم المصدر:

 ل االختالفات االجتماعية     تقب   .26 الشكل

 

 .(2010-2014) الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم المصدر:
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 التعليمية المختلفةوالمستويات  السنحسب ل االختالفات االجتماعية      تقب   .27 الشكل

 

 

 
 .(2010-2014) للقيم العالمي للمسح السادسة الموجة :المصدر
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 والمستويات التعليمية المختلفة السنحسب ة الدينيل االختالفات      تقب   .28 الشكل

 
 

 
 .(2010-2014) للقيم العالمي للمسح السادسة الموجة :المصدر
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 ةالدينيل االختالفات االجتماعية و     تقب  قيمة  .14 الجدول
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وعامل 
 التعليم

الدالة 
 الثابتة

ل      تقب  
االختالفات 

 الدينية
-12.6%*** -0.044*** 0.052** 0.029*** -0.029* -0.036*** 0.056*** 0.602*** 

ل      تقب  
االختالفات 
 االجتماعية

-18.3%*** -0.034*** 0.017 -0.080*** 0.037* 0.089*** -0.080*** 0.752*** 

 .(2010-2014) السادسة للمسح العالمي للقيمالموجة المصدر: 

 .10 الجدول مالحظة:

 

ز ال ي  ل     تقب   في المنطقة العربية التعليم     عز 
بعكس ما هو عليه الحال ، االجتماعية االختالفات

ة، للتعليم الجامعي أثر جهمن  في بقية أنحاء العالم.
يفوق  ةلدينيال االختالفات      تقب  على هام و إيجابي

ذلك من أكبر        ويعد   –أنحاء العالم سائر في هذا األثر 
                       ومع ذلك، فإن  عدم قدرة اآلن.  لغايةالتعليم  فوائد

 على    ا  التأثير إيجابي لىعفي المنطقة العربية التعليم 
للغاية  مقلق اتجاههو ل االختالفات االجتماعية      تقب  
مناهج حافظة لل            لطبيعة الم                 نتيجة  إضافية لو
ل تباينات                          . وفي هذا المضمار أيضا ، تيةتعليمال              سج 

في الحقيقة التعليم  ؤديي ، إذعلى المستوى اإلقليمي
في قطر ل االختالفات االجتماعية      تقب           الحد  من  إلى

في تعزيزه يؤدي إلى  في حينواليمن والمغرب، 
 فلسطين والعراق والجزائر وتونس.

ر  االستقاللية على  ةيمق                      إلى أي مدى يؤثر تطو 
المتصلة رات في األعراف االجتماعية        التغي  

ل االختالفات      تقب  في بالمساواة بين الجنسين و
المكاسب      أن   12 الجدولن      يبي   ؟ةالدينياالجتماعية و

     ؤث ر تالتعبير عن الذات التي تحققت على مستوى 

على تلك القيم االجتماعية في العالم العربي،     ا  إيجابي
إلى م بالحياة                     ارتفاع مستوى التحك   يؤدي بينما

ل االختالفات      تقب  ى عل (طفيفبشكل )    ا  سلبالتأثير 
ر اتموج      تؤث ر . وفي هذا الصدد، ةالديني  في        التحر 

    ا  إيجابي    ا  المنطقة، وال سيما في أوساط الشباب، تأثير
يبعث على  ما، ل االختالفات االجتماعية     تقب  على 

 ،يمكن للتعليم والتعبير عن الذاتو .التفاؤل
ين ا من أن  ،         متضافر   الجنسين بين مساواةالال         يحد 

. ةلدينيوا ل االختالفات االجتماعية     تقب  عدم من و
ل االختالفات      تقب  عدم وينطبق ذلك بشكل خاص على 

في المجتمع.        تأصال  ذي يظهر أنه أكثر الاالجتماعية، 
نكذلك،  في  حققت مكاسبأن البلدان التي       تبي 

مثل لبنان والمغرب وتونس  ،التعبير عن الذات
ر لجهة                           قد حققت أيضا  المكاسب األكبوالجزائر، 

ل االختالفات      تقب  لمساواة بين الجنسين وا
في المنطقة، وال سيما في أوساط االجتماعية 

 25و 19 واألشكال 15 الشكلقارن بين )مين         المتعل  
 ، حققت البلدان ذات المستوياتعلى العكس. و(26و

مثل قطر والكويت  ،                           المرتفعة من التحك م بالحياة
 .في هذا الصددأقل  مكاسب ،وليبيا واألردن
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 الالمساواة تجاهالمواقف  .3

لون األفراد           اآلن بأن                      تم التسليم جدال  حتى          يفض 
. ميل إلى                 غير أن ه ال يوجد                      المساواة بشكل فطري 

. ففي حين في جميع أنحاء العالم تفضيلا المثل هذ
بما في ذلك )ظلم ال كراهيةالناس بشكل عام إلى  تجهي

 الالمساواة ل     تقب   مستوياتتتباين ، (الفرص عدم تكافؤ
 سبيل على. األفراد وشخصيات الثقافات باختالف
 التفاوت بأن "المحافظين" بعض يعتقد قد المثال،
حين يعتقد  فيفردي أكبر،  جهد لبذل        حافزا   يمثل

هم ع هام       دافع   بمثابةأنه  آخرون . 14المال جني لى        يحث 
نظرية  وجود عدم إلىالباحث محمود الجمل  شيروي

دة للعدالة االجتماعية في اإلسالم، و قيام  إلى                                    موح 
مواقف وتفضيالت مختلفة        بتبن يمختلف المجتمعات 

التي  ةقيمساواة والطراللدرجة تسامحها مع ابشأن 
ن . هامن                                       ينبغي للسياسة أن تتدخل من خاللها للحد   بي          وي 

في تفاوت لا نبذمن حيث المنطقة فيما يلي أداء 
يتم أدناه  ،إعادة توزيع الدخل. كذلك الدخل وتفضيل

عور ر هذه القيم بالش       ة تأث  طريقفي البحث 
 باالستقاللية.

بعدم                                        في المتوسط، المنطقة العربية أكثر قبوال  
يهدف السؤال التالي من بقية أنحاء العالم. المساواة 

مدى تفضيل إلى قياس  المسح العالمي للقيم من
 نظرك على مقياس من عشر ةوجهما هي "المساواة: 

 "             أكثر تكافؤا  دخل المستويات ينبغي جعل ": نقاط
زيادة التباينات في مستويات الدخل  يجب" (مقابل)

. "لجهد الفردي                                 باعتبارها تشك ل حوافز على مستوى ا
مزيد من تحقيق تشير القيمة المرتفعة إلى تفضيل و

المنطقة أن  ذات الصلة تكشف البياناتوالمساواة. 
العربية تقع في الجهة اليمنى من المقياس المذكور 

نسبة إلى بقية أنحاء  (                           أي أنها أكثر قبوال  بالتفاوت)
ط تفضيل المساواة في  المنطقة                                      العالم، حيث متوس 

                              في المائة تقريبا  من مثيله في  9أقل بنسبة  العربية
لكن، يالحظ وجود تفاوتات كبيرة . وبقية أنحاء العالم

مصر والمغرب     حل  المنطقة العربية، إذ ت لدانبين ب
إلى        نسبة  من المقياس  "ىاليسرالجهة "في والعراق 

بينما ، (                          أي أنها أقل قبوال  بالتفاوت) بقية أنحاء العالم
دول مجلس التعاون الخليجي واألردن وليبيا تحل 

 .في الجهة اليمنى من المقياسوالجزائر 

األفراد يعني أن ة هل هذا النفور النسبي من المساوا
توزيع  إعادةسياسات  يؤيدون الفي المنطقة 

 المسح العالمي للقيم من التالي السؤال يهدفالدخل؟ 
: الدخل تفضيل سياسات إعادة توزيع مدىقياس إلى 

: نقاط نظرك على مقياس من عشرة ةوجهما هي "
ل المزيد من المسؤولية                        ينبغي على الحكومة تحم  هل "
ينبغي هل "مقابل  ؟،"األفراد جميع             سد  احتياجات ل

    سد  على األفراد أن يتحملوا المزيد من المسؤولية ل
إلى مرتفعة تشير القيمة الحيث ، "احتياجاتهم؟
. وتظهر الدخل إعادة توزيعسياسات تفضيل أكبر ل

المنطقة      أن   15 الجدولالمتوسطات اإلقليمية في 
من  "ىجهة اليسرال"في العربية تميل إلى أن تكون 

يتعلق بإعادة  فيماببقية أنحاء العالم          مقارنة  المقياس 
أي أن )                   في المائة تقريبا   10التوزيع، وبفارق يبلغ 

ويتناقض . 15(المنطقة تؤيد سياسات إعادة التوزيع
، تفاوتمع وجهات نظر سكان المنطقة بشأن ال ذلك

الرغبة في إعادة التوزيع                         وهو ما يمكن تفسيره بأن  
 ة بشكلرتبطأنها غير مسياسية ومن منطلقات تتم 

ربما يستند إلى أسس الذي ووثيق بتفضيل المساواة 
ل                    أخالقية. ومع ذلك، ي   بين مختلف تفاوت كبير      سج 

    حل  ، إذ ت      أيضا   جالالم المنطقة العربية في هذابلدان 
مقارنة  "الجهة اليسرى"في مصر واليمن والعراق 
           بينما تحل  بالنسبة لكلتا القيمتين، ببقية أنحاء العالم 

. (30 الشكل) همابالنسبة ل "ىاليمنالجهة "في قطر 
جهة ال" فيالكويت واألردن وليبيا والجزائر حل وت

 لكن في                              فيما يتعل ق بتفضيل المساواة، و "ىاليمن
إعادة توزيع اآلراء حول ما يتعلق بفي "ىجهة اليسرال"

في تلك  ريعيةاللعقلية اعلى األرجح عكس الدخل، ما ي
المعتدلة بشأن  المغرب راءآفهم يصعب . والبلدان
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 من د     تشد  الم هموقف       نظرا  لالعدالة االجتماعية، 
 مساواة.الال

ع االجتماعي لهذه القيم، تختلف يالتوز على مستوى
بعيد عن          إلى حد   ةالعربي منطقةفي ال فوارقال

في بقية  .(15 الجدول) في بقية أنحاء العالممثيالتها 
بين االنقسام بشكل أساسي كمن يأنحاء العالم، 

لي حيثاألجيال،  أكثر  لمساواة والتوزيعا           كبار السن       فض 
بين  الفوارقوقد تكون هذه  .من الشباب، وبفارق كبير

                      صادية المختلفة، نظرا  األجيال ناجمة عن المصالح االقت
ولكن،  الرتفاع نسبة مشاركة الشباب في أسواق العمل.

وليس  بين الطبقات الفوارق                           في المنطقة العربية، تترك ز
ن فيهم كبار السن     بم   –غير المتعلمين حيث أن ، األجيال

لون ا –سواء                  والشباب على حد   كثر من أ لمساواة         يفض 
ل ، غير المتعلمين المتعلمون وغير  الشباب             في حين يفض 

خالف ي بعض المجموعاتوإعادة التوزيع.  المتعلمين
في الكويت الذين  غير المتعلمينفئة ، مثل هذا المبدأ

المتعلمين في فئة يؤيدون بشدة إعادة التوزيع، و
ويمكن  .(31 الشكل)بشدة  هالمغرب الذين يعارضون

تفضيل المساواة وإعادة مستوى تدني أن بض افتراال
 – المواطنين العرب المتعلمين في صفوفالتوزيع 
ل الضرائبوكذلك  تحقيق الهادفة إلى                     رفضهم تحم 

 –ين غير المتعلمالمواطنين إعادة التوزيع لصالح 
ومن  .غير متكافئ للتعليم في المنطقة    ا  وزيعت كسعين

إعادة التوزيع من            كبار السن   يعود نفورجهة أخرى، قد 
عانوا النماذج االشتراكية التي  عودة إلى خشيتهم من

 موقف الشباب المتعلم لكنفترة شبابهم. و منها خالل
  فهم مجالللدهشة في هذا ال              األكثر إثارة  هو 
رون ال  المساواة في حد ذاته، ربما بسبب مبدأ         يقد 

عون به من مستوى مرتفع من التعبير عن الذات،                                                     ما يتمت 
قد إعادة توزيع الدخل. و مع ذلك يؤيدون سياساتو

لون بطريقةشعورهم ببذلك يرتبط  غير عادلة                      أنهم يعام 
ا المتعلمينالداعم لنخبة من النظام قبل  من            األكبر سن 

االمتيازات. من ذوي

 تفضيل المساواة .29 الشكل

 
 .(2010-2014) الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم المصدر:

الجزائر

أذربيجان

األرجنتين

أستراليا

أرمينيا

البرازيل

شيليبيالروس

الصين

تايوان

كولومبيا

قبرص

اإلكواردو

إستونيا

جورجيا

فلسطين

ألمانيا

غانا

نونغ كونغ

الهند

العراق

اليابان
كازاخستان

األردن

كوريا

الكويت

قيزغيزستان

لبنان

ماليزياليبيا

المكسيك

المغرب

نيوزيلندا

نيوزيلندا

نيجيريا

باكستان

بيرو

بولنداالفلبين

قطر

رومانيا

روسيا

سنغافورة

سلوفانيا

جنوب أفريقيا

إسسبانيا
السويد

تايوان

ترينيداد وتوباغو

تونس

تركيا

أوكرانيا

مصر

الواليات المتحدة األمريكية
أوروغواي

أوزبكستان

اليمن
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نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، بمعادل القوى الشرائية
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 العدالة االجتماعية .30 الشكل

 

 .(2010-2014) الموجة السادسة للمسح العالمي للقيمالمصدر: 

 االجتماعية المساواة والعدالةتفضيل  .15 الجدول

 

األثر 
الثابت 
الخاص 
بالمنطقة 
           أثر السن   العربية

التفاعل بين 
العامل 
العربي 
وعامل 
       السن  

فئة ذوي 
الدخل 
 المرتفع

األثر اإلضافي 
لفئة ذوي 

الدخل المرتفع 
في المنطقة 
 التعليم العربية

التفاعل بين 
العامل 
العربي 
وعامل 
 التعليم

الدالة 
 الثابتة

تفضيل 
 المساواة

-9.2%*** 0.116*** -0.109*** -0.041*** 0.075*** -0.027*** -0.082*** 0.516*** 

تفضيل 
العدالة 

 االجتماعية
10.0%*** 0.102*** -0.055* -0.042*** 0.003 0.016* -0.034* 0.563*** 

 .(2010-2014) الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم المصدر:

 .10الجدول  مالحظة:

 

الجزائر

أذربيجان

األرجنتين

أستراليا

أرمينيا

البرازيل

بيالروس

شيلي

الصين

تايوان
كولومبيا

قبرص

اإلكواردو

إستونيا

جورجيا

فلسطين

ألمانيا

غانا

نونغ كونغ

الهند

العراق

اليابان

كازاخستان

األردن

كوريا

الكويت

قيزغيزستان

لبنان

ليبيا

ماليزيا

المكسيك

المغرب

هولندا

نيوزيلندا

نيجيريا

باكستان

بيرو

الفلبين

بولندا

قطر

رومانيا

روسيا

سنغافورة

سلوفانيا

جنوب أفريقيا

إسبانيا

السويد

تايلند

ترينيداد وتوباغو

تونس

تركيا
أوكرانيا

مصر

الواليات المتحدة األمريكية
أوروغواي

أوزبكستان

اليمن
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 المختلفةالمجموعات التعليمية و السنالعدالة االجتماعية حسب  .31 الشكل

 

 

 
 .الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم المصدر:
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ر "تفسير" يمكن مدى أي إلى  تجاه المواقف      تطو 
 تطور ضوء في التوزيع وإعادة الالمساواة
 األوروبية التجربة في المنطقة؟ في االستقاللية

 ترتبط ،Welzelو Inglehart الباحثان إليها استند التي
الالمساواة ب المتعلقة بالشواغل المتزايدة االستقاللية
 بالشواغلأكبر  بدرجة ترتبط بينما ،بدرجة قليلة

ل التجربة، هذهإطار  وفي. عدالةالب المتعلقة       تفض 
لدخل اعلى إعادة توزيع  الشخصية االستقاللية زيادة
. ويشير (Inglehart and Welzel 2010)الدولة  جانب من

لتعبير عن ا اترتبط قيمت حين في         إلى أن ه  12 الجدول
لبتفضيل                  ارتباطا  سلبيا  الذات والتحكم بالحياة        تدخ 

العدالة االجتماعية،  تحقيقمن أجل  بنشاط الدولة
 النفورب أقل        سلبيا                            التعبير عن الذات ارتباطا   يرتبط
سق بينمالمساواة، ا من بدرجة أكبر مع التعلق       يت 

 كونيفرد ال التزامن أل وذلكبالتضامن االجتماعي، 
ري قد. و     ككل  تجاه المجتمع  ذلك أسباب النظرة      فس 
لمغرب وتونس والجزائر بشأن إعادة ل              األكثر اعتداال  
مفعول الرغبة  بطلبالكويت وقطر. وي                 التوزيع مقارنة  

الحاالت التي تكون فيها الثقة في إعادة التوزيع في 
بنان وتونس في لمتدنية للغاية، كما  دولةفي ال

سم العالقة                                              واليمن وليبيا. ومن ناحية أخرى، تت 
شأن ب شواغلالمتبادلة بين التحكم بالحياة وال

ة وواسعة النطاق،                                                 المساواة االجتماعية بأنها سلبي 

تستند إلى القيام رؤية للعالم  ذلك عكسيربما و
. ادة التوزيع ضمن األسرة وليس من جانب الدولةبإع
قسم فيها يشعر أن البلدان التي ال        أيضا  يعني ذلك و

كبير من المواطنين بأنهم يتمتعون بالقدرة على 
إلعادة التوزيع،      جدا                            تحك م بحياتهم ستكون داعمة ال

 لمغرب ومصر والعراق.في اكما هو الحال 

 يةالمشاركة المدنية والقيم الديمقراط .4

المشاركة المدنية في الحياة  مستوياتارتفعت 
 سابقةفي الفترة ال العربيةالسياسية في المنطقة 

دور رائد بالشباب  اضطلعالعربية التي  نتفاضاتلال
ن مستويات منخفضة من بي الجمعكون ي        . رب ما هافي

مرتفعة من التعبير عن  مستويات                 التحك م بالحياة و
       خلطة  " السلطة طاعة من متدنية ومستوياتالذات 
رة نتفاض تأجيج مشاعر اال في ساهمت "       متفج 

ى ماالمتزايدة لدى الشباب،  إلى  المطاففي نهاية      أد 
ن. وقد 2011انتفاضات عام  ت استطالعات الرأي     بي 
في  انخرطواالشباب في المنطقة العربية               المختلفة أن  

أقرانهم في البلدان األخرى،  منبكثير  أكثرظاهرات تال
هم ات                  أيضا  بتزايد مطالب ةمرتبط تكان مشاركتهم     أن  و

 بنظام أكثر ديمقراطية.

 يةمدنالمشاركة ال .32 الشكل

 

 .(2010-2014) الموجة السادسة للمسح العالمي للقيمالمصدر: 
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 على أساسلمشاركة المدنية لمؤشر وضع تم 
ظاهرات وحمالت تفي المستجيبين ال مشاركة

ل ا عرائض.تقديم المقاطعة وال لنشاط المدني        يسج 
األكثر ديمقراطية  بلدانفي المستوياته أعلى  عادة

ن                                واألكثر دعما  للحريات اإلعالمية. وي  32 الشكل     بي 
عام  أجريتمقارنة دولية  فيكثافة المشاركة المدنية 

قد سجلت و. ةالعربي االنتفاضات أعقاب في، أي 2013

 بلغت العالمي المتوسط من أدنىنسبة  حينها المنطقة
 النشاطفي المائة فيما يتعلق بمستوى  11 اليحو

ل. و(16 الجدول) المدني المدنية أعلى ت المشاركة     سج 
مستوياتها في لبنان والعراق وليبيا وفلسطين 

والجزائر واليمن، وأدناها في مصر واألردن والمغرب 
أنماط المشاركة  بعيد                          وتونس. ويعكس ذلك إلى حد  

.ةالعربي االنتفاضاتة ما بعد حقبالسياسية في 

 المختلفة مجموعات التعليميةوال السنية حسب مدنالمشاركة ال .33 الشكل

 
 

 

 .(2010-2014) الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم المصدر:
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 والقيم الديمقراطيةمواقف ال .16 الجدول

 

األثر 
الثابت 
الخاص 
بالمنطقة 
           أثر السن   العربية

التفاعل بين 
العامل 
العربي 
وعامل 
       السن  

فئة ذوي 
الدخل 
 المرتفع

األثر اإلضافي 
لفئة ذوي 

الدخل المرتفع 
في المنطقة 
 التعليم العربية

التفاعل بين 
العامل 
العربي 
وعامل 
 التعليم

الدالة 
 الثابتة

الثقة في 
 المؤسسات

-10%*** 0.045*** 0.013 0.054*** 0.094*** 0 -0.02 0.481*** 

دعم 
 الديمقراطية

1.2%*** 0.048*** -0.066*** -0.067*** 0.066*** 0.050*** -0.036*** 0.756*** 

المشاركة 
 المدنية

-11.3%*** 0.032*** 0.031 0.002 0.080*** 0.017** 0.073*** 0.400*** 

 .(2010-2014) الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم المصدر:
 .10 الجدولراجع  ة:مالحظ

 

على النشاط                                  للسن  والمستوى التعليمي أثر كبير 
يعكس  .   ا  في جميع البلدان العربية تقريبالمدني 
                           النشاط السياسي الكل ي، بما المشاركة المدنية مؤشر 

قياس، مفي ذلك السلوك االنتخابي. وبحسب هذا ال
 أوساطفي  هالنشاط السياسي أعلى مستويات بلغي

ا في المجتمع، في                                              المتعلمين واألعضاء األكبر سن 
سواء.                                             المنطقة العربية وبقية أنحاء العالم على حد  

ن عند دراسة       سن  لل                            تجارب البلدان المختلفة أن                    ويتبي 
في                   أثرا  كبيرا  جدا  لتعليم          كما أن  لفي اليمن،              أثرا  كبيرا  

على كثافة المشاركة      سن  العامل المغرب. وتأثير 
 Diwan 2014, Beissinger et)مدنية ضعيف في مصر ال

al 2012). ،تشابه القيم بين الشباب وكبار      دل  ي كذلك
السن في مصر أكثر مما هو عليه في بقية بلدان 

وبالتالي، من ية. سراأل عالقاتلى متانة العالمنطقة 
                        لشرائح األكثر تعل ما  في المثير لالهتمام سبب انجذاب ا

وفي هذا . االنتفاضاتاهرات وظتالإلى المجتمع 
 Desai, Olofsgard ورقة بحثية حديثةتشير السياق، 

and Yousef (2016)  آلية لرصد تفضيالت أن التظاهر
ل، نتيجة لذلك،  إشارة أكثر                                          الشرائح المختلفة وأنه يمث 

                                            بالنسبة لألفراد األكثر تعل ما  مقارنة باألفراد مصداقية 
رون عاليا   مثل هؤالء     ألن                األقل تعل ما ، الوقت  قيمة               يقد 

فيميلون  ،                                 الشباب األكثر فقرا  واألقل تعل ما  أما . الضائع

بطرق أكثر الظلم الذي يتعرضون له عن التعبير إلى 
سقة مع ذات الصلة ببيانات ال             عنفا . وتبدو                    المنطقة مت 

 هذه الفرضية.

 2011انتفاضات عام  خالللمدنية المشاركة ااتخذت 
للمشاركة في  قوية إرادة شكل بعيد         إلى حد  

ن المقارنة بين ظاهرات. تال موجات  مختلف                    وتبي 
بين  زدادتالتظاهرات ا                       الباروميتر العربي أن  

الموجتين الثانية والثالثة في العديد من البلدان 
جميع ل بالنسبةنخفض في الموجة الرابعة لتالعربية، 
                             . وقد يكون الدافع أيضا  وراء (34 الشكل)البلدان 
العمل المدني انخفاض مستوى الثقة في  صعود

 دانلبعنه مواطنو ال     عب ر ما وهوالحكومات المختلفة، 
 تبلغ المجال هذا فيفجوة  جيلتس مع)العربية 

 –ببقية أنحاء العالم                    في المائة مقارنة   10 تهانسب
رظهر الت   ي  و. (16 الجدول الفترة بين  فيالحاصل      غي 

، رغم تزال ال 2011عام  في       حركة   نشوءالموجات األربع 
                       في مستوى مرتفع نسبيا   التاريخ، هذا بعد انحسارها

ات حادة انخفاض حدثتفي معظم البلدان العربية. و
فترة ما بعد االنتفاضات  فيفي المشاركة المدنية 

ليس في لكن العربية في مصر والجزائر وفلسطين، و
.(34 الشكل)تونس 
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 )الباروميتر العربي( المشاركة المدنية .34 الشكل

 
 .ر العربيتالموجات الثانية والثالثة والرابعة للبارومي المصدر:

 

لظاهرات، تتولكن خارج إطار ال  مشاركة     سج 
المدنية والسياسية في المنطقة  الشباب في الحياة

هذا االستنتاج قائم على  .   ا  فيضع مستوى العربية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )مجموعة من األدلة 

أحد األسباب الرئيسية لهذا الوضع إلى  يعودو. (2016
المشاركة        كثيرا  أنظمة التعليم المحافظة ال تشجع     أن  

دعم مشاركة الشباب في                               المدنية. ويؤك د الباحثون أن  
خالل سنوات األنشطة المدرسية أو العمل المجتمعي 

                                             دراستهم، وهي الفترة التي تتشك ل خاللها هويتهم 
 بنشاط مشاركتهمتعزيز السياسية، من أفضل الطرق ل

 Yates and)في الحياة السياسية في المستقبل 

Youniss 1998) .شاركوا الشباب أنالرغم من  وعلى 
م ذلك  اتفي التظاهر بنشاط  إلى                       الشعبية، لم يترج 
 أثناءاالقتراع  فيحق الارسة متزايد لمم    د  استعدا

، شأنوفي هذا ال. االنتفاضاتت أعقباالنتخابات التي 
                            المنطقة معدالت أقل  بكثير من  انبلد جميعحققت 

ر و ؛العمرية شرائحجميع ال فيالمتوسط العالمي،        تقد 

. (UNDP, 2016)في المائة  20الفجوة ذات الصلة بحوالي 
المؤسسية  معوقاتويرتبط ذلك على األرجح بال

ألفراد امشاركة  دون حولوالهيكلية السائدة التي ت
الدساتير تنص  بينمافي الحياة العامة. و    ا  إيجابي

على عربي بشكل رسمي الخاصة بكل بلد  األنظمةو
ممارسة هذا الحق        تتعر ض حرية تكوين الجمعيات، 

 . أرض الواقععلى للقمع 

ن وفرت الحرب ضد اإلرهاب ذريعة للعديد م ،كذلك
تفتقر الدول لفرض المزيد من القيود على الحريات. و

الجمعيات  تأسيسم             قوانين تنظ  ل عربيةال دانلبعض الب
واألحزاب السياسية، ما يجعل تشكيلها غير قانوني 

في دول مجلس التعاون فبحكم األمر الواقع. 
ي الخليجي م عمل الجمعيات          ، ال تغط                                   القوانين التي تنظ 

ف وفي بقية بلدان المنطقة،  .األحزاب السياسية        يتوق 
، ما إذن رسميالحصول على على تشكيل الجمعيات 

يتيح حظر أو إلغاء الجمعيات والمنظمات غير 
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ظل انعدام في والحكومية بطريقة استنسابية. 
التنافس السياسي الحقيقي، وأحزاب المعارضة 

ة،                                     األجهزة القضائية والتشريعية المستقل  والنزيهة، 
يمكن لمنظمات المجتمع المدني  التيمساحة لا      تقل ص و

كثر أ تقليديغير ال العمل أصبحة العمل ضمنها،          المستقل  
على وسائل اإلعالم  ينحركة الناشط مثل،    ا  انتشار

 تعبئة في             دورا  بن اء   ؤديالتي قد ت)االجتماعي 
ما قد )واالنضمام إلى جماعات متطرفة  (الشباب
 .(إلى نتائج كارثية يؤدي

آفة الفساد والظلم من نتفاضات االتجت ن لقد
االجتماعي، ولكن هل كان للرغبة في المزيد من 

يمكن قياس        أيضا ؟تأجيجها                     الديمقراطية دور  في
اإلجابات على نظام ديمقراطي من خالل لالتطلع 
من فيه لب                         المسح العالمي للقيم، ط  ورد في سؤال 

مستوى تطلعاتهم إلى نظام  تقييم المستجيبين
 لديهمالعرب األفراد يكشف المسح أن وديمقراطي. 

نفس مستوى التطلعات نسبة إلى بقية أنحاء العالم 
ط         غير أن   .16(16 الجدول) ينطوي النتيجة هذه        متوس 

 مختلف أنحاء في األفراد آراء على تباين كبير في
                                      التطلعات الديمقراطية مرتفعة نسبيا  في ، إذ المنطقة

لكن مصر والمغرب وتونس وحتى في اليمن، و
لبنان والعراق وفلسطين والجزائر  في             منخفضة جدا  

 .(35 الشكل)والكويت وقطر 

 دعم الديمقراطية .35 الشكل

 
 .  (2010-2014) الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم المصدر:
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في بقية أنحاء العالم،                         خالفا  لما هو عليه الحال 
وكبار السن يميلون إلى                           حيث األفراد األكثر تعل ما  

الشباب هم  أكثر من غيرهم، لديمقراطيةاتفضيل 
اد . (16 الجدول) الديمقراطية في العالم العربي      رو 
زيادة تفضيل من حيث  ،اآلثار اإليجابية للتعليم    إن  

ا هي عليه في في المنطقة     خف  أ ،الديمقراطية                 عم 
التعليم              آخر على أن  وذلك مثال ، بقية أنحاء العالم

االجتماعي غيير التيؤدي إلى ال في المنطقة العربية 
هناك                         . وفي هذا المجال أيضا ، كما في تلك البلدان

التطلعات  أنتفاوتات على الصعيد اإلقليمي، إذ 

منها في في أوساط الشباب      قل  أالديمقراطية 
في الكويت وليبيا ولبنان             كبار السن  صفوف 

تلك وفلسطين، ما يعكس بال شك التجارب السلبية ل
. ومن ناحية أخرى، سة السياسية                  لبلدان مع المناف  ا

 فيما                    أكثر من كبار السن   ونعام إيجابي بشكلالشباب 
العراق والجزائر  فيلتطلعات الديمقراطية با يتعلق

التركيز على عامل التعليم،  عندواليمن والمغرب. و
ظ الح   مستوى أقصى بلغعات الديمقراطية ت          أن التطل         ي 

تأثير التعليم في مصر واليمن والمغرب  تحت لها
 ونس والعراق.وت

  والمستويات التعليمية سندعم الديمقراطية حسب ال .36 الشكل
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 )الباروميتر العربي( دعم الديمقراطية .37 الشكل

 

 .للباروميتر العربي الثانية والثالثة والرابعة الموجات لمصدر:ا

 

 )الباروميتر العربي( الثقة في الحكومة .38 الشكل

 

 .للباروميتر العربي الثانية والثالثة والرابعة الموجاتلمصدر: ا
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 السياسية. اتبالعملي يتأثردعم الديمقراطية  برحما 
تراجع تفضيل الديمقراطية في العديد من  اإلجمال،ب

ر هذا                       االنتفاضات. ولرصد تطو   بعدالبلدان العربية 
ستخدم الباروميتر العربي يالزمن،  عبرالتفضيل 

هل تعتبر أن النظام الديمقراطي "السؤال التالي: 
ل. وت(37 الشكل) "مناسب لبلدك؟ بيانات      سج 

لديمقراطية اتفضيل  في االرتفاعاتالباروميتر العربي 
، (الثانية والثالثة تينالموج بين)بدء االنتفاضات  عند
في الفترة  الديمقراطية تفضيل في نخفاضاتواال

ما  البلدان التي  في                               الالحقة لبدء االنتفاضات، ال سي 
مصر مثل )                  فيها أكثر توترا   منياألوضع أصبح ال

وتونس في الموجة الثانية، والجزائر وفلسطين في 
ظ  الموجة الرابعة، ومع بداية . (الموجة الثالثة         لوح 

ي ستقرار بل وحتى عودة للوضع السابق فاال استتباب
في  رات     تغي  هذه ال تالمغرب. وباستثناء مصر، حدث
 ثقة في متواصل تراجعمعظم البلدان بالتوازي مع 

 .(38 الشكل)األفراد بحكوماتهم 

 الهامة اآلثار إلى كثبدراسة البيانات عن  شيرت
 التياالجتماعية  شرائحال على الشعبية للثورات
تراجع  مععدد من البلدان،  فيلديمقراطية ا تفضل

يفي هذا التفضيل  في  األغنياءو لمتعلمينا      فئت 
في أوساط المواطنين  هعاالمجتمع مقابل ارتف

 علىذلك  يعود. و(Al-Ississ and Diwan 2014) الفقراء
في المجتمع، التي  فقيرةالشرائح ال         إلى أن   األرجح

ل البقاء  في الماضي،  ةعن السياس بعيدة                  كانت تفض 
الثورات الشعبية تأثير  تحت              زخما  وحماسا   اكتسبت

توقع، 2011التي اندلعت عام                       أن تظل  نشطة سياسيا          وي 
ل تراجع  ملحوظ  المقابل فيفي المستقبل.  ج   في                      ، س 

رفعون لواء يلذين كانوا                             أوساط األفراد األكثر تعل ما  ا
دالتغيير في الفترة التي  2011نتفاضات عام الت     مه 

17 .
 الصلة ذات اتسياسال على االنتباه     رك ز           وفي حين ت  

بحلول عام  ،أنه اءراأل دراسةكشف تإثبات الهوية، ب
، ارتفع مستوى االستقطاب االجتماعي حول 2013

في مصر  سيما الفي المنطقة، و يةطبقالالقضايا 
. (Al-Ississ and Diwan 2014)والمغرب وتونس واليمن 

طرح سؤال   انحسارحول ما إذا كان  مفتوح                     وبالتالي، ي 
                                             دعم الديمقراطية في أوساط الفئات األكثر ثراء  

ر في مرحلة الحقة في المجتمع                واألكثر تعل ما   ،                      سيتغي 
ترتبط س                                     أو ما إذا كان يشك ل ظاهرة طويلة األجل 

الفقراء  طبقة بين                        ايد في المستقبل بصراع  متز       بشكل  
طبقة الديمقراطية وإعادة التوزيع، وب طالبونالذين ي
 الديمقراطية ونعارضي نيذال ين النخبويينالمثقف

 عادة توزيع الدخل.         تفاديا  إل

 على مستوىإلى أي مدى يمكن للتطورات 
فهم التغييرات  علىأن تساعد  الفردية االستقاللية

، نظريةمن الناحية ال القيم السياسية؟شهدها التي ت
                 أكثر دعما  للقيم هم األفراد األكثر استقاللية 

السياسية من الناحية                          الديمقراطية وأكثر نشاطا  
(Inglehart and Welzel, 2010)ن . وي الترابط  12 الجدول     بي 

والتعبير عن الذات والتحكم  الديمقراطية بين القيم
زيالتعبير عن الذات ال      أن  ظهر بالحياة، وي              كثيرا  القيم      عز 
         شك ل ذلكالتحكم بالحياة. وي بخالف، الديمقراطية

القيم الديمقراطية لة بين دبات     الم   ةمع العالق       بارزا          تناقضا  
إذ  ،سبق ذكرها                                م المساواة وتقب ل االختالفات التي    ي     ق  و

ي  التعبير عن الذات إلى تحقيق مكاسب أكثر من       يؤد 
 النظر إلىحققها التحكم بالحياة. وينبغي يتلك التي 

في القوة السائدة هذا التباين في ضوء عالقات 
مك نوناألفراد نخرط المنطقة، إذ ي في الحياة            الم 

بالصفقة  بالتاليوالمرتبطون ) السياسية والعامة
رون اجتماعيا   ، بينما يميل األفراد(توقراطيةواأل                      المتحر 

السياسة. ويمكن                         الطريقة التي تمار س بها إلى معارضة
تفسير المستويات  علىلهذه العالقات أن تساعد 

ما في أوساط                                                    المنخفضة نسبيا  من العمل المدني، ال سي 
الشباب، في البلدان ذات المستويات المرتفعة من 
 التعبير عن الذات مثل المغرب وتونس والجزائر.

 استنتاجات .هاء

رالمنطقة  عن       صورة  هذا الفصل  يعطي معلومات       توف 
 حولأو  ،هابلدان في      تهب   التيرياح التغيير حول 
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 سم          بينما تت  و .األماكن بعضرياح التغيير عن  غياب
قة أنهابعنها         المعر ب اآلراء  حدارتحليل االن هدف، ي     ضي 
يمكن من خاللها  التيبعض الطرق المنهجية  تحديد إلى
 فردية خصائص حسبفي اآلراء  تباينال أوجه رتيبت

دة  نوع الجنسو يمستوى التعليمالو السن مثل،       محد 
 مثلبالبلد المعني،        تتعل ق خصائص حسبوالدخل، و
 أساسية اتنتاجاستستخلص خمس    ت  . والتنميةمستوى 
ة عائليم الذات وال    لق   داخلةلمتالمجاالت تتعلق با شاملة

 والمجتمع.حكم ونظام ال

 الشباب العربي بمستقبله      تحك م درجة      إن        أوال ، 
 .العالمأنحاء بقية الشباب في لدى  هانمضعف أ

                   االستقاللية والتحك م بتمتع الشباب العربي كذلك، ي
في مجتمع، الكبار السن في أقل من بدرجة ة حياالب

في بقية أنحاء العالم القائم مع الوضع             تناقض حاد  
         ر تحررا  ث                                       حيث يميل جيل الشباب إلى الشعور بأن ه أك

 .نوالديال                        تفاؤال  بشأن المستقبل من أكثر و

                                               ثانيا ، أحرزت المنطقة في السنوات األخيرة تقدما  
على وجه . بعض القيم التقدمية      تبن يباتجاه 

ت رتفعبين الجنسين وا الالمساواةت زدادالتحديد، ا
 تانالقيماتان معدالت المشاركة المدنية. وترتبط ه

انتشرت التعبير عن الذات التي  ةبقيم    ا  إيجابي         ارتباطا  
المنطقة  في شبابالساط في أو ةمتسارعبوتيرة 
التواصل مع زيادة ر يتأثتحت  ،العقد الماضي خالل

احترام السلطة، قيمة ب    ا  سلبي          وارتباطا  العالم الخارجي، 
 تراجع في أوساط الشباب.ما برحت تي تال

ز                            ثالثا ، على الرغم من التقدم حر  ، ال تزال المنطقة         الم 
سم بطابع            مقارنة  ، عد               على مختلف الص   "       محافظ  "              تت 

           ، وتحديدا  لمماثلةالتنمية ابالبلدان ذات مستويات 
                                                  فيما يتعل ق بالمساواة بين الجنسين وااللتزام بالقيم 

تقبل االختالفات االجتماعية الديمقراطية و
نيو. ةالدينيو التي ة رييغين اآلثار التأ التقرير     بي 

                                            لمناهج التعليمية في المنطقة أقل  منها في أي تحققها ا

 حافظ     الم   ىمحتوكس ال، ما يعفي العالم آخرمكان 
العديد من القيم في ما يتعلق ب. ولتلك المناهج

القدرة على م التعبير عن الذات و                 األساسية، ال يترج  
مع تناسب تر                 على صعيد التحر              إلى مكاسب  االختيار 

زة  يعكس في بقية أنحاء العالم، ما                  المكاسب المحر 
لدى لتحكم بالحياة مستويات االستقاللية واانخفاض 
 ن، وال سيما الشباب من بينهم.يالمواطن

                                                 رابعا ، على الرغم من التفاوتات الكبيرة بين بلدان 
ة ،المنطقة على                         هناك قواسم مشتركة هام 

ما . بدون إنكار أهمية العالميقليمي والمستويين اإل
يبدو أن  ،به خاصة تايرثتأمن                  يتعر ض له كل بلد

وذلك  ،التغييرات مترابطة على المستوى اإلقليمي
في  ت دراستها                                       فيما يتعل ق بالعديد من األبعاد التي تم  

إلى وجود الكثير من ذلك يشير سياق هذا التقرير. و
 ،يه      دل  عل، كما المنطقة بين بلدانالقواسم المشتركة 

د  ،صارخ وبشكل                                    االنتشار السريع لعدوى أفكار التمر 
األخيرة  الفترة شهدت كما. 2011عام المنطقة  داخل

                                            من القرن العشرين تالقيا  غير متوقع بين بلدان 
جهالمسياسات            مدفوعا  بال يكن لم –المنطقة  من  ة    ت 

حركة انتقال األفراد بين ب، بل القاعدةإلى  القمة
 نشوءع نطاق وسائل اإلعالم اإلقليمية و              البلدان وتوس  

ز  . وقد حدثت بأسرها المنطقة نطاقثقافي على      حي 
كل في عديدة ظواهر اجتماعية واقتصادية وسياسية 

، مثل انخفاض معدالت الخصوبة، وارتفاع مكان
ي معدالت البطالة بين الشباب، و المحسوبية       تفش 

القيم األبوية. صعود والغلو الديني،  زيادةوالفساد، و
                        تالق  بين الفضاء الثقافي حدث، اة ذلكوازموب

 والثقافة العالمية. ياإلقليم

 تثرأة السياسية تجربال        لى أن  إ       دالالت   تشير        خامسا ، 
رت هذه اآلراء  ،على آراء الجمهور بشكل                     إذ تغي 

بطرق إيجابية  ،2011ملحوظ بعد انتفاضات عام 
عدين        بين ب   التمييزيمكن و. وسلبية على حد سواء

ظ ري، و    حر  للتغيير: أحدهما تمختلفين  شكل ب      يالح 
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المساواة بين الجنسين والطاعة، أوجه  خاص في
ا  بعد  ه          ويبدو أن   على سنوات سبع مرور                   ال يزال قوي 

                ويأتي كردة  فعل ي، تفاعل؛ واآلخر 2011انتفاضات عام 
                                                 على الخوف من الفوضى والتغيير السريع، ويتجل ى عبر 

أو  لحكم القويادعم زيادة لديمقراطية واراجع دعم ت
ة البعد الثاني بدأت قو     أن  يبدو ولكن . توقراطيواأل

 ،ذلككبعد سنوات قليلة من االنتفاضات. تضعف 
 - االجتماعية ةبق   ط  الحسب                           أصبحت القيم أكثر انقساما  

 صفوففي  "تجديديةال"النزعات ضعاف إمع 
في أوساط المظالم ازدياد مقابل                         المتعلمين واألكثر ثراء  

 حولالصراعات      أن   شير إلىي ما –                   األفراد األكثر فقرا  
في المستقبل في أوساط قد تتفاقم توزيع الدخل 

 السياسي بشأناالستقطاب غير أن . كذلك الشباب
إلى صرف قد أدى لغاية اآلن الهوية المتعلقة ب قضاياال

االنتباه عن التحديات السياسية واالجتماعية 
 واالقتصادية األساسية التي تواجه المنطقة.

تشهد المنطقة         ضا  أن  أيالبحث التجريبي  أظهر
. جنسينبين الو المختلفة، األجيال انقسامات بين

بلدان          مقارنة  بتغيير ال تشهد المنطقة أي بشكل عام، و
فيما يتعلق ببعض القضايا  أخرى حول العالم

تقبل االختالفات تدني مستويات مثل  ،الجوهرية
القيم عن تعزيز التعليم قصور ، أو ةالدينياالجتماعية و
 اختالفاتكشف التحليل عن وجود  ذلك،كالتغييرية. 

بالنظام تتعلق بشكل خاص كبيرة بين الجنسين 
في . و2011بعد انتفاضات عام تفاقمت األبوي، وقد 

ح أن تستمر ، الواقع  2011آثار انتفاضات عام                     من المرج 
أن تسهم في تحديد لفترة طويلة وفي المنطقة 

 دان العربية. المسارات المستقبلية للبل

على الرغم من الخطوات المتخذة باختصار، 
هج      الن  ال يزال بعض أوجه األبوي،  النظامإلضعاف 

في المجتمعات    ا       قوي   ،ينيالد الغلو مثل، حافظ     الم  
 ،"الليبرالية"عض القيم ب تحتى وإن كانالعربية، 

، مثل التعبير عن الذات وتراجع احترام السلطة

 إن قوى التغيير و. نفسه                صعودا  في الوقت شهد ت
مجتمعات ال تزال بعض الجميع البلدان، إذ جتاح ال ت

 ةسوريالجمهورية العربية الاألردن واليمن وكما في 
ظة، على الرغم من                                          وقطر وفلسطين ومصر محاف 

ها على مستوى الدخل والتعليم. مكاسب التي حققتال
على رات            بين التغي  القائم                 إلى أن  التوت ر  دراسةشير التو

مثل التراجع في احترام  ،بعض األبعاد مستوى
واستمرار القيم التقليدية في أبعاد من جهة، السلطة، 
من جهة ثانية، ية، سربالقيم األ     عل قمثل الت ،أخرى

د من                     يؤدي إلى خلق حاالت   . وفي هذه الهويات      تعد 
الميادين باختالف ف األفراد      تصر  ختلف يالحاالت، 

                                 ها، ما قد يول د جروحا  نفسية على التي يشاركون في
مع مرور المستوى الفردي، وإلى تغيير في الهوية 

 .(Burke and Stets 2009)الزمن 

ر التي يعتنقها                       ، لن تشك ل قيم التحر       ككل  في المنطقة 
لتغيير في وراء االشباب بالضرورة الدافع الرئيسي 

ل                                                 المستقبل القريب، وال سيما في البلدان التي تحو 
. فيها العنف إلى أداة رئيسية في الحياة السياسية

ك ال           قيم التحر  لكن و ألي  ضروري                        ر ستظل بمثابة المحر 
ي        التحد  باتجاه مواجهة ل في المستقبل      حتم     م      م       تقد  

أزمات الحوكمة واالقتصاد ، والمتمثل في األساسي
همية والنظام التي تجتاح المنطقة. وسيكون من األ

كونها ر                  ة دعم قوى التحر  مقبلفي المرحلة البمكان 
وكمة، وجعل االقتصادات أكثر            تحسين الح  أساسية ل

ف مع                                                إنتاجية، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكي 
تلك األغلبية  مثل زيادة إشراك     إن  و .الناشئةاألوضاع 

إنما هج مستنير للتفكير في الحلول                    الصامتة وات باع ن  
ديكالية التيارات الرا     ضد   أفضل دفاع       يشك الن

الفراغ التي نجحت في ملء الكامنة واالنتحارية 
نهيار األنظمة ال                             الناجم عن يأس استشرى نتيجة  

 .األوتوقراطية

لسياسات الهادفة اينبغي أن تشتمل  شكل أساسي،ب
الجهود بذل على  إلى دعم قوى التغيير اإليجابي
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ر  نخراطتشجيع االل بك  الجمعيات المدنية في          الم 
بل        . إن  المجتمعيةواألنشطة  جديدة            إتاحة س 

طرللمشاركة الشخصية، ليس على المستوى ال  ي    ق 
، بل واألهم من ذلك على المستويات الجزئية فحسب

في المدارس، والمجتمعات ) ةوسطمتالووالمؤسساتية 
       أداة   (، على سبيل المثالالمحلية، والنقابات العمالية

ن المشاركة المدنية.  كوينلت ما يوازي و                              هويات تثم 
الوحيد لبناء الهياكل سبيل ال ها              ذلك أهمية أن  

لتعامل مع الزمة لالمؤسسية والشبكات التعاونية ال
، كذلكاألزمات الصعبة التي تعصف ببلدان المنطقة. 

لشباب لدى امستويات التصويت  انخفاض شيري
في صارخ                إلى وجود نقص   في االنتخابات والنساء
فتر ض أن يقتدوا به، الذي "المثال األعلى" نماذج                       ي 

في  فاعلية دور أكثرتأدية جتذبهم لي ذي يمكن أنالو
  الحياة السياسية.

فتح باب و ي،التعليمالنظام إصالح  يكونينبغي أن 
والقوى المجتمعية  اإلعالم التواصل بين وسائل

 صلب وتنظيم الشؤون الدينية، في الجديدة،

 على لقدرةتشجيع قيم ا إلى الهادفة المحاوالت
. كلاالمش      وحل   ،واالبتكار ،واإلبداع االختيار،

وينبغي أن تشتمل الجهود الرامية إلى تعزيز قوى 
 الديني غلو                            ر على الحد  من االتجاه نحو ال       التحر  

 ثباترق بديلة إل         تقديم ط   عبر السلبية، وتأثيراته
الني والتحليلي، تفكير العقالالذات، بما في ذلك 

 التيالمعرفة والثقافة  اكتسابالتركيز على  زيادةو
زت إطار هذه الجهود،  في. والمجتمعفي  الوعي     عز 

في  م األبوية   ي      لق  الصالح  حيازناالينبغي وقف دعم 
 القيامو ،لمؤسسات والقوانيناو السياسات العامة

ريةوضع قوانين ب            بدال  من ذلك  مية        ا س   كذلكأكثر.         تقد 
زخلق  إلىحاجة، أكثر من أي وقت مضى، ال تبرز      حي 
دية فكاراأللتعبير عن لعام ال المجال ضمن ،          التعد 

القاسم بمثابة جعل الحقوق المدنية الجوهرية و
لقدرة إن اود األفراد.     وح  الذي يالمشترك األساسي 

عن طريق السياسة  هذه التحدياتعلى مواجهة 
المعارك السياسية المطاف  في نهايةستحددها العامة 
ز احتماالت  هانتائجوما إذا كانت  الجارية                ستعز 
مة الشاملة.    وك      لح  تحقيق ا
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بل تحديد إلى رئيسي بشكل التقرير هذا هدف        الس 
حتمل التي  واالستقاللية الالمساواة تؤثر أن       ي 

 بنطاقها السياسية التسوية على خاللها من الشخصية
  .الزمن عبر العربية البلدان في الواسع

 بين نقسامأن االيبدو بوضوح ،         تاريخي  منظور من 
المشمولين باالمتيازات وغير المشمولين بها، أو  فئتي

ة يالتفاوت بينهما، ي نبغي تجاوزها                  شك ل عقبة هام 
وبالتالي، . لتعزيز تكافؤ الفرص في البلدان العربية

                                             سيتمثل التحدي في تنفيذ إصالحات تؤدي إلى الحد  
 النظامي، وغير النظاميمن الفوارق بين القطاعين 

والتعليم وسوق  الخدمات إلى الوصول إمكانية وزيادة
 على تعذرسي الخطوات، هذهالعمل. فمن دون اتخاذ 

التنمية  مسار حسينتفي  الشروعمحالة  الالمنطقة 
 واالجتماعية والسياسية.  اديةاالقتصبأبعادها 

 --ينبغي أن تؤدي عملية إنشاء االئتالفات  كذلك
 نطاق توسيع في تساهمجديدة  "مواثيق نمو"وإيجاد 

أكبر في     ا  مركزي       دورا   -- الجميع شملاالقتصاد لي
وسيكون دور التعبير  المستقبل. في التطور تحقيق

                 أساسيا  في تمكين  والثقة بالمجتمع الرأي عن
المجموعات ذات المصلحة االجتماعية المشتركة من 
م وتتفاوض من أجل تحقيق  الة لتتنظ                                                إيجاد طرق فع 

جب أن وينتائج أفضل وبالتعاون مع بعضها البعض. 
تمثيل قادرة على االجتماعية  مجموعاتال            تكون أيضا  
ل إلى اتفاقات ومصالحها، و  إبرام التزامات                         على التوص 

                  وستشك ل االستقاللية  الزمن. عبر لة للتنفيذقاب
ين لتحقيق هذه                                                 والتعبير عن الذات أدات ين أساسيت 
ن                                             األهداف. وفي هذا السياق، يمكن أن يسفر تحس 

االستقاللية عن تحسين موقع األفراد بحيث يتمكنون 

من تحديد أولوياتهم وتفضيالتهم، وعن تعزيز التعاون 
يذ إصالحات مربحة                            بين المجموعات سعيا  إلى تنف

للجميع من شأنها المساعدة على الخروج من فخ 
                                            الدخل المتوسط. وإن  أهم  سبيل من شأنه تحقيق 
                                               التغيير التدريجي والبن اء في المنطقة سينتج على 

 األرجح من صعود قوى اجتماعية جديدة. 

قلقة مفادها أن  هناك                                                 ويخلص التقرير إلى نتيجة م 
رت إشارات،  حتى اآلن في بيانات  مالحظتها       تعذ 

الالمساواة في الوصول      أن  إلى االستهالك والدخل، 
منطقة العربية في الالعالية الجودة  خدماتإلى ال

 اتفجو توسيع إلى تؤديسأنها و ،آخذة في التزايد
،                    ذلك اتجاها  خطيرا       شك ل وي .مع مرور الوقت الدخل

 ائتالفاتجعل من الصعب بناء ي  التفاوت المتزايد   ن  أل
بهدف طة والفقراء                    بين الطبقة المتوس   النطاق واسعة
يحتاج إليها النظام                    أجندة مؤيدة للنمو  تنفيذ دعم 

سواء في مجال التعليم أو              ليكون فعاال ، االجتماعي 
                                             التكنولوجيا الصناعية. ومن المؤكد أن  التفاوت 

 المتزايد في الوصول إلى الخدمات والوظائف الجيدة
م  وساط الشباب والفقراء واألسر اإلحباط في أ        سيفاق 

 في الطبقة المتوسطة.

ر من  يتيحهوما  ،التعليم      بأن                         ولطالما كان هناك تصو 
 يةوالحرك الجيدة الوظائف إلى الوصولعلى  قدرة

 اجتماعي عقد أي منأساسي  جزء ،إلى األعلى
يمكن للتعليم المنطقة العربية. و إلى التحديث سيجلب

حراك المجتمعي وال االجتماعي                      أن يشك ل أداة للتغيير
اإلدراك تعزيز  فيأنه يساعد ذلك .             على حد  سواء

رالمختلفة، ما يؤدي إلى  فئاتاللدى الوعي و القيم       تطو 
واألنماط الثقافية، ويسهم في نهاية المطاف في 
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ل  ين                                إحداث التغيير السياسي والتحو             المنشود 
ن حقوق اإلنسا             أيضا  حق  من  التعليمو. للمجتمعات

سه  ة        تكر  بما فيها العهد الدولي  ،صكوك دولية     عد 
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

لجميع األفراد                                وحسب مواثيق حقوق اإلنسان، يحق  
تاح ويمكن الوصول إليه    م                     الحصول على تعليم  
 ف.ييومقبول وقابل للتك

في المنطقة العربية توسيع لمدارس عليه، على ا       بناء  
عا  مجموعة قوم بتدريس بحيث ت آفاقها من              أكثر تنو 

 – قدرات الطالب واهتماماتهمعلى أساس المهارات 
 في معظم البلدانف. وكذلك متطلبات سوق العمل

 مسار األكاديمياختيار ال                    ، يرك ز التعليم على العربية
                             بدال  من السعي لتعزيز قدراتهم  المناسب للطالب،

المالزمة  وصمةن الما أك .تهم المهنيةماورصد اهتما
 تالحق طالبه دون وجه حق، المهني والتقني عليملتل

مهم بأنهم أقل   في وتضعهم  قدرة من سواهم،                    وتس 
وفي سوق العمل.  الئم في المجتمعغير م       موقف  
 األفراد ع الطبيعي لقدراتيإلى التوز    ا  ونظر

نطاق مجموعة  من شأن توسيع، اهتماماتهمو
د  المهارات  ع أن يعكس  في المدارس ةس   ر         الم        توز 
ز رأس المال البشري وقدرات  فرص النجاح          أن يعز 

 في سوق العمل.

من في المنطقة العربية أسواق العمل ولطالما عانت 
هيكلية وأخرى ذات صلة بالمعلومات أدت إلى مشاكل 
يؤدي انعدام المرونة في نظام والالمساواة.  مفاقمة

رفلتوظيف والا عن توفير لعمل أصحاب اإلى ثني      ص 
الذين ينتمون إلى يجين الشباب                   فرص متساوية للخر  

ولذلك، فإن  .مختلفة وعلميةعائلية خلفيات 
المؤسسات  إلى زيادة جودة راميةاإلصالحات ال

عها، وتعزيز قدرة أصحاب العمل على                                                  التعليمية وتنو 
، بشكل أفضل حتملين                     مهارات الموظفين الم  فهم 

مختلف ياة للطالب من ز فرص الحيتعزستؤدي إلى 
جعل إلى الخلفيات االجتماعية واالقتصادية و

المدارس وأسواق العمل أدوات لتحقيق قدر أكبر من 
 لتعميق االنقسامات.المساواة وليس آليات 

استطالعات الرأي في البلدان نتائج أظهر تحليل و
أو االستقاللية )مستوى التعبير عن الذات      أن   العربية

 ، العربية في المنطقة عارتففي اال آخذ (اإليجابية
ر،                     خل والتعليم والتحض                      ارتفاع مستويات الد  يعكس ما 

االتصال بوسائل اإلعالم  ازديادواألهم من ذلك، 
وقد يسهم ارتفاع االجتماعي وببقية أنحاء العالم. 

                    إلى حد  بعيد وبطرق   الشخصيةمستوى االستقاللية 
                وال  للجميع. كما                                   عدة في خلق مجتمع  أكثر تماسكا  وشم

                                            أن  ارتفاع مستوى االستقاللية اإليجابية قد يعزز 
اإلدماج االجتماعي من خالل تشجيع المساواة بين 

                                                الجنسين وتعزيز القدرة على تقب ل االختالفات ثقافية 
 كانت أم دينية. 

هذا الدعم المتزايد لالستقاللية                    ولكن حتى اآلن، ظل  
 م بحياته      تحك  أنه يعن شعور المرء ب        منفصال  

. وقد أدى (االستقاللية السلبية               ما يعرف أيضا  بأو )
ع       يتطل         حالم         شباب   المجتمع بين انقسام فيإلى  ذلك

إلى التغيير وال قدرة له على التحكم باألحداث، 
ن على تغيير األحداث يقادر        بال غين وأصحاب سلطة 

 ال رغبة لهم بذلك.لكن و

المتزايد بين  التفاوت                         خلص التقرير أيضا  إلى أن يو
، شخصيةالالستقاللية لاإليجابي والسلبي الجانبين 

مستوى احترام السلطة في والذي يترافق مع انخفاض 
ى على األرجح إلى خلق ، أالفوارق المتزايدةسياق                        د 
في حين ف. يبعث على القلق ب      لتعص  من ا عكسيتيار 

وإيجابي على مستوى المساواة بين  ءم بطي     تقد  تحقق 
مؤشرات مثيرة للقلق تبرز ي معظم البلدان، الجنسين ف

 .ةالدينيزيادة عدم تقبل االختالفات االجتماعية و عن
ل اومن شأن ذلك أن ي لدولة والمجتمع المدني       حم 
احترام قيم ذات صلة بتتعلق بنشر مسؤوليات جديدة 

قيم المساواة بين الجنسين     ا  وتحديد – األقلياتحقوق 
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فإن ، مع ذلك. وةالدينياالجتماعية ول االختالفات      تقب  و
 عديدة لثقة في الدولة في بلدانلمنخفض المستوى ال

التي تهدف إلى السياسات الحكومية جعل سفر عن قد ي
الة  .                             معالجة هذه القضايا غير فع 

ية مبادرات سياسالنظر في  ينبغيوفي هذا السياق، 
 االستفادة منالتهديد، و هذا مواجهةمن أجل  مختلفة

 ظلأنه ستفي . وال شك الواعدة الجديدةجاالت الم
 نوع السياساتانتهاج على  هامةهناك قيود سياسية 

ى بها. ال  المنطقة بلدان        مر  بعضيوبينما            موص 
رقمب إجراء البحث في اسمة تستوجب ح            فترقات ط 

، تحتاج بلدان إصالحات طموحة في مجال الحوكمة
ذ على  المستوى                                  أخرى إلى إصالحات واقعية تنف 
 في البيئاتو. المحلي وتنطلق من القاعدة إلى القمة

عن لتغيير ا من أجل ، يمكن خلق زخمنعة   م  األقل 
 – المواطنينطريق دعم مجموعات محددة من 

على سبيل  الفقيرةالمناطق الحضرية كالمقيمين في 
. مع مرور الوقت           حدث فرقا  ييمكن أن ما  –المثال 

ات نظمم عبرالدعم      مر  في هذه الحالة، ينبغي أن يو
 الدولة.عبر  وليسالمجتمع المدني 

على االستنتاجات التي تم التوصل إليها، يوصي        بناء  
 باعتماد االجتماعية التنمية تقريرمن الثاني  العدد

من اإلصالحات التي يمكن أن رئيسية أربعة أنواع 
أساسية من الالمساواة في الوصول إلى خدمات       تحد  

التماسك  تعززأن ومثل التعليم والفرص وسوق العمل، 
االجتماعي من خالل اعتماد أو تحسين القيم ذات 

ضعت ثالثة سيناريوهات          حالة، و       كل  ل بالنسبة. والصلة
 أقصى      حد  )حسب مستوى الطموح والتغيير 

 :(ومتوسط وأدنى

 ة:لتحسين الخدمات العام •
 ةحكومي اتإصالحتنفيذ الحد األقصى:  -

الصحة والتعليم  إدارةلتحسين  ةطموح
 ؛وشبكات األمان

الحد المتوسط: إعادة توجيه إعانات االستهالك  -
شكل تحويالت في                        إلى الفئات األكثر فقرا  

ن من قدرة األسر على شراء                                    فردية تحس 
 ؛الخدمات التي تعجز الدولة عن تقديمها

الحد األدنى: تحسين آليات المساءلة األفقية،  -
ابطات األهل في قطاع              مثال  من خالل ر

من األسفل إلى التعليم، لتحسين النوعية 
 .األعلى

دة •  :                    لتأمين فرص عمل جي 
الحد األقصى: اتخاذ تدابير لتنشيط القطاع  -

الخاص وتعزيز المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة وتحسين المنافسة والقطاعات 

 ؛المالية التفاعلية
الفجوة تقليص الحد المتوسط: اتخاذ تدابير ل -

بل منها    س  ن السوق النظامي وغير النظامي، ببي
 ؛أفضل                                خفض المعايير وتطبيقها على نحو  

حملة توعية في القطاعين تنفيذ الحد األدنى:  -
وتوفير  "الواسطة"من دور                     العام والخاص للحد  

وظائف جيدة في الحكومة كما في القطاع 
 الخاص الرسمي، وضمان المنافسة النزيهة.

الشعور بالقدرة مع  الشخصية لمواءمة االستقاللية •
 على التحكم بالحياة:

الحد األقصى: تعزيز النمو االقتصادي الشامل  -
من بطالة الشباب والنساء، وللدفع        للحد  

 ؛تأمين فرص عمل جيدةلباالقتصاد 
الحد المتوسط: إطالق برامج مثل تطوير  -

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واالئتمانات 
الشباب والنساء من البالغة الصغر لتمكين 

من                                      المشاركة في الحياة االقتصادية بمزيد  
 ؛النشاط واالبتكار

الحد األدنى: تعزيز إعادة التدريب على اكتساب  -
المهارات التي تتواءم مع الطلب في سوق 

خدام تاسالعمل، مثل اكتساب اللغات األجنبية و
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إلخ.
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التغيير والتماسك يعزز لى نحو عالتأثير على القيم  •
 االجتماعي:

صبح الحد األقصى: إصالح النظام التعليمي لي -
خ قيم المساواة بين الجنسين                                             أداة رئيسية ترس 

 ؛ل اآلخر     تقب  و
الحد المتوسط: تعزيز برامج المجتمع المدني  -

 ؛م القيم االجتماعية اإليجابية          التي تعم  
الحد األدنى: تزويد األهل باألدوات التي يمكن أن  -

 تساعدهم على تعزيز القيم اإليجابية لدى أطفالهم.

 تباينات التحليل عن وجود     ف           كذلك كش  
. ويلخص الجدوالن العربية كبيرة بين الدول

  مجاالت ذات األولوية العلياال التاليان
 التي تتوافق مع و، صالحهاالتي ينبغي إ

بلد في المنطقة.                الرئيسية لكل   "نقاط الضعف"
 كيفية تصميم  إلىهذه األولويات شير وت

 رمي تو، بعينه برامج تناسب كل بلد
قاتإلى معالجة ال                األكثر خطورة          معو 
التي تواجهه.

 والوصول إلى الخدمات والوظائفالمساواة الي          في مجال  اتية ولويات السياساأل .17 الجدول

 تعليم عالي الجودة التفاوت في الدخل 
الوصول إلى التعليم 

 العالي الجودة
الوصول إلى 
 مجاالت أخرى الوظائف الجيدة

  عليا متوسطة عليا  الجزائر

  عليا عليا عليا عليا العراق

  متوسطة عليا  عليا األردن

  متوسطة عليا متوسطة متوسطة الكويت

  متوسطة عليا متوسطة عليا لبنان

      ليبيا

  متوسطة عليا عليا عليا المغرب

   عليا   قطر

  عليا عليا  عليا تونس

  عليا عليا عليا متوسطة مصر

  عليا عليا عليا عليا اليمن

لة  للقيم العالمي المسح بيانات                                         استنادا  إلى حسابات المؤل ف وتحليل قاعدة  ،والمنخفضة توسطةالعليا والم السياساتية األولويات :المصدر  في           المتناو 
 .الثالث الفصل

 المختلفة  ة في البلداناتيولويات السياساأل .18 الجدول

 
التعبير عن 
 الذات

االلتزام 
 بالديمقراطية

العمل 
 المدني

الثقة في 
 الحكومة

 غياب النظام
 األبوي

ل      تقب  
االختالفات 
 الدينية

ل      تقب  
االختالفات 
 االجتماعية

الثقة في 
 المجتمع

 عليا متوسطة عليا متوسطة متوسطة عليا  متوسطة الجزائر
 عليا عليا عليا  متوسطة  عليا  فلسطين
  عليا  عليا عليا  عليا عليا العراق
  منخفضة متوسطة عليا متوسطة عليا  متوسطة األردن
  غير متوفرة متوسطة عليا   عليا عليا الكويت
  عليا   عليا عليا عليا  لبنان
 متوسطة عليا عليا عليا عليا متوسطة  متوسطة ليبيا

 متوسطة  عليا  متوسطة عليا   المغرب
  عليا عليا عليا   عليا عليا قطر

 عليا متوسطة متوسطة متوسطة عليا عليا   تونس
    عليا متوسطة عليا   مصر
 متوسطة متوسطة عليا متوسطة عليا   متوسطة اليمن
لة  للقيم العالمي المسح بيانات                                         استنادا  إلى حسابات المؤل ف وتحليل قاعدة  ،والمنخفضة توسطةالعليا والم السياساتية األولويات: المصدر  في           المتناو 
 .الثالث الفصل
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 األولالمرفق 

 18المسح العالمي للقيم

 رات            ريف المتغي  اتع

 االستقاللية

هل لديك  :(التحكم بالحياة)االستقاللية السلبية 
          أو أن  ما ، تكالتحكم بحياالقدرة على حرية االختيار و

 حياتك؟  تقوم به ليس له تأثير حقيقي على

عدم  :19 (التعبير عن الذات)االستقاللية اإليجابية 
 ،التصميم"و "االستقالل" بل فقط "الطاعة"ذكر 

هذه ": عند اإلجابة على السؤال التالي "والمثابرة
الصفات التي يمكن تشجيع األطفال على من قائمة 

ة بشكل  هاتعتبر         أي  منها                  تعل مها في البيت.             هام 
 "؟خاص

هل تعتقد أن احترام السلطة  عدم احترام السلطة:
األمر                 أم سيئا ، أم أن                   سيكون أمرا  جيدا ، بشكل أكبر 

ان بالنسبة لك  ؟                سي 

 المساواة

م وجهات نظرك على هذا  تفضيل المساواة:                              كيف تقي 
 "       كافؤا  الدخل أكثر تمستويات ينبغي جعل "المقياس؟ 

ينبغي أن تكون االختالفات في مستويات " (مقابل)
زا               ألن ذلك يشك لوسع الدخل أ  ."للجهد الفردي         محف 

ل على انبغي ي العدالة االجتماعية:               لحكومات تحم 
 "لجميعا تلبية احتياجاتالمزيد من المسؤولية ل

ل المزيد من على اينبغي " (مقابل)                       ألفراد تحم 
   "هم.تلبية احتياجاتالمسؤولية ل

 المجتمع

نتائج ثالثة متوسط  لجنسين:ابين واة لمساا
، لوظائفا                 يكون هناك شح  في عندما "1"ات: ر  متغي

على فضلية في التوظيف األالرجال إعطاء ينبغي 
بشكل عام، يصلح الرجال ألن يكونوا قادة  "2" النساء؛

التعليم الجامعي أكثر  "3"؛ سياسيين أكثر من النساء
 أهمية بالنسبة للفتيان منه للفتيات.

ين       متوس ط :ةالدينيل االختالفات      تقب   ر   :                نتائج متغي 
؛ الرسميةتدريس جميع األديان في مدارسنا ينبغي  (1)
بنفس  ةمختلفديانات  ربما يكون المؤمنون من (2)

 .ديانتياستقامة ونزاهة المؤمنين المنتمين إلى 

تشتمل هذه القائمة  :ل االختالفات االجتماعية     تقب  
التي على فئات مختلفة من األفراد. أطلعنا على الفئات 

؛ ةق مختلفاعرأفراد من األ بمجاورتها:ال ترغب 
ال األجانب؛ األزواج الذين يعيشون العم/المهاجرون

 اتون بلغنطقفي حالة مساكنة؛ األفراد الذين ي
 .عن لغتك مختلفة
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 الديمقراطية والعمل المدني

عيش في إلى أي مدى يهمك أن ت دعم الديمقراطية:
 ديمقراطي؟ هنظام      بلد  

 رات: هل       متغي  أربعة متوسط  المشاركة المدنية:
        شاركت   (2)على عريضة؛      عت      وق   (1)سبق لك أن: 

ظاهرات سلمية؛ تشاركت في  (3)؛ ةمقاطع حملةفي  
 ؟اقترعت (4)

سأقوم ": ثالثة أسئلة متوسط الثقة في المؤسسات:
مات.  ذكرب مدى  لىعأطلعني من فضلك                   عدد من المنظ 

ثقتك بكل واحدة منها: الحكومة؛ البرلمان؛ الخدمة 
 ."المدنية

 مستقلةالرات       متغي  ال

إلى  16من محصور باألفراد  ر                طاق هذا المتغي  ن:       السن  
 .      عاما   99

رمز ، حيث ي9إلى  1تم اعتماد مقياس من  :التعليم
غير الملمين )                      األفراد غير المتعل مينإلى  1 عددال

ألفراد الذين يحملون إلى ا 9 العددو (بالقراءة والكتابة
 .شهادة جامعية

 .القيمة صفر واإلناث 1قيمة الالذكور يأخذ  :الذكور

Lngdpc:  القيمة اللوغارتمية لنصيب الفرد من الناتج
عام لثابت البمعادل القوة الشرائية )المحلي اإلجمالي 

 مسح                        للسنة التي ا جري فيها ال (، بالدوالر األمريكي2011
 .(لبنك الدوليالصادرة عن امؤشرات التنمية العالمية )

ح عنها تخدم الطبقة االجتماعية ال   ت س الدخل:               تي يصر 
ب تسمية الفرد،  إلى  الطبقة الوسطى                 حيث ت نس 

الشريحة "و "الطبقة الوسطىالشريحة العليا من "
الطبقة تسمية و ؛"الطبقة الوسطىالدنيا من 

الطبقة "و "الطبقة العاملة"إلى  المنخفضة الدخل
الطبقة "إلى  الطبقة المرتفعة الدخلتسمية و ؛"الدنيا
 نموذجية. بقة الوسطى كفئة ستخدم الط    وت  . "العليا

تغطي بيانات الموجة السادسة للمسح  التغطية:
دولة  12، 2013ها عام إجراؤالعالمي للقيم، التي تم 

دولة أخرى،  48إضافة إلى  (باللون األحمر أدناه)عربية 
ن استجابات من حوالي وهي  مواطن من  90,000                         تتضم 

  جميع أنحاء العالم.

األرجنتين، األردن، أرمينيا،  أذربيجان، قائمة الدول:
إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، 
أوزبكستان، أوكرانيا، باكستان، البرازيل، بولندا، بيرو، 

، تايلند، تركيا، ترينيداد (روسيا البيضاء)بيالروس 
وتوباغو، تونس، الجزائر، جنوب أفريقيا، جورجيا، 

، زيمبابوي، سلوفينيا، رواندا، روسيا، رومانيا
، العراق، (تايوان )+سنغافورة، السويد، شيلي، الصين 

غانا، الفلبين، فلسطين، قبرص، قطر، قيرغيزستان، 
كازاخستان، كولومبيا، كوريا الجنوبية، الكويت، لبنان، 

ليبيا، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، نيجيريا، 
واليات المتحدة نيوزيلندا، الهند، هولندا، هونغ كونغ، ال

 األمريكية، اليابان، اليمن.
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 النموذج اإلحصائي

 النموذج الوهمي ، نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، نوع الجنس، الدخل، المستوى التعليمي،         ، السن  ةثابتالدالة ال) f =: القيمة 1النموذج 
 (للبلدان العربية

 خاص بالمنطقة العربية مع أثر ثابت حداراتاالن  AI.1 الجدول

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 
التعبير عن 
 الذات

        التحك م 
 بالحياة

عدم 
احترام 
 السلطة

دعم 
 الديمقراطية

المشاركة 
 المدنية

تفضيل 
 المساواة

العدالة 
 االجتماعية

الثقة في 
 المؤسسات

المساواة 
بين 

 الجنسين

ل      تقب  
االختالفات 
 الدينية

ل      تقب  
االختالفات 
 االجتماعية

 ***0.025- **0.011- ***0.022- ***0.018 ***0.047 ***0.084 ***0.165 ***0.079 **0.013- ***0.041- 0.005 السن

 ***0.075 **0.007- ***0.107 ***0.020- ***0.020- ***0.058- ***0.109 ***0.065 ***0.058 ***0.041 ***0.087 المستوى التعليمي

 ***0.014- ***0.012- ***0.097- 0.003- ***0.013- ***0.010- ***0.039 0.001 ***0.010 ***0.019 ***0.011 الذكور

طبقة ذوي الدخل 
 المرتفع

0.011 0.022*** -0.009 -0.055*** 0.012* -0.028*** -0.043*** 0.068*** -0.044*** 0.025*** -0.075*** 

طبقة ذوي الدخل 
 المنخفض

-0.026*** -0.038*** -0.001 -0.016*** -0.029*** 0.031*** 0.036*** -0.032*** -0.001 0.009*** 0.026*** 

القيمة اللوغارتمية 
لنصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

 اإلجمالي

0.031*** 0.010*** 0.034*** 0.010*** 0.026*** 0.007*** -0.035*** -0.020*** 0.059*** -0.009*** 0.034*** 

 ***0.183- ***0.126- ***0.190- ***0.100- ***0.100 ***0.092- ***0.113- ***0.012 ***0.126- ***0.021- ***0.115- البلد العربي

 ***0.760 ***0.585 ***0.569 ***0.493 ***0.587 ***0.534 ***0.343 ***0.749 ***0.242 ***0.674 ***0.477 الدالة الثابتة

عدد األفراد 
المشمولين 

 بالمسح
85 982 84 847 82 685 84 218 70 816 83 605 84 177 78 790 80 689 71 894 83 350 

 0.079 0.038 0.176 0.026 0.033 0.023 0.114 0.017 0.036 0.018 0.05 معامل التحديد

أما عالمة الثالث  ؛0.05أقل من  = (p)تعني أن الدالة اإلحصائية  (**)وعالمة النجمتين  ؛0.1أقل من  = (p)تعني أن الدالة اإلحصائية  (*)عالمة النجمة  الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم. مالحظات: المصدر:
 .0.01أقل من  = (p)فتعني أن الدالة اإلحصائية  (***)نجمات 



116 

 

،  ،يربكل بلد علالنموذج الوهمي ، نوع الجنس، السن، المستوى التعليمي، الدخل، ةثابتالدالة ال) f =: القيمة 2النموذج                                         التفاعل بين العامل العربي وعامل السن 
خل، التفاعل بين العامل ، التفاعل بين العامل العربي وعامل نوع الجنسالتفاعل بين العامل العربي وعامل التعليم، التفاعل بين العامل العربي وعامل                             الد 

 (نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجماليو،                            العربي وعامل السن  والتعليم

 العربية في المنطقةلمنحنيات محددة لآثار  مع حداراتاالن  AI.2 الجدول

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 
التعبير عن 
 الذات

        التحك م 
 بالحياة

عدم احترام 
 السلطة

دعم 
 الديمقراطية

المشاركة 
 المدنية

تفضيل 
 المساواة

العدالة 
 االجتماعية

الثقة في 
 المؤسسات

المساواة 
بين 

 الجنسين

ل      تقب  
االختالفات 
 الدينية

ل      تقب  
االختالفات 
 االجتماعية

 ***0.142- ***0.158- ***0.130- ***0.093- ***0.127 ***0.040- ***0.165- ***0.048 ***0.088- ***0.073- ***0.084- البلد العربي

 ***0.034- ***0.044- **0.029- ***0.045 ***0.102 ***0.116 ***0.032 ***0.048 0.016- 0.011- 0.008- العمر/      السن  

 ***0.089 ***0.036- ***0.111 0 *0.016 ***0.027- **0.017 ***0.050 ***0.079 ***0.056 ***0.096 المستوى التعليمي

 ***0.014- ***0.011- ***0.089- 0.002- ***0.014- ***0.010- ***0.031 *0.003 ***0.013 ***0.012 ***0.012 الذكور

 ***0.080- ***0.029 ***0.053- ***0.054 ***0.042- ***0.041- 0.002 ***0.067- **0.018- 0.007 0.013 ة ذوي الدخل المرتفعفئ

 ***0.025 ***0.012 0.003- ***0.031- ***0.036 ***0.024 ***0.028- ***0.018- ***0.008- ***0.033- ***0.033- ة ذوي الدخل المنخفضفئ

القيمة اللوغارتمية لنصيب الفرد من 
 الناتج المحلي اإلجمالي

0.032*** 0.009*** 0.034*** 0.010*** 0.027*** 0.006*** -0.036*** -0.020*** 0.059*** -0.009*** 0.034*** 

 0.018 **0.045 0.025 ***0.052- ***0.083- *0.035- ***0.241 ***0.067 0.014 ***0.082- 0.03                                     التفاعل بين عامل السن  وعامل التعليم

 0.017 **0.052 ***0.062- 0.013 *0.055- ***0.109- 0.031 ***0.066- 0.014 ***0.065 0.018-         السن   التفاعل بين العامل العربي وعامل

 ***0.080- ***0.056 ***0.059- 0.02- *0.034- ***0.082- ***0.073 ***0.036- ***0.065- 0.014 ***0.065- التفاعل بين العامل العربي وعامل التعليم

نوع التفاعل بين العامل العربي وعامل 
   ذكور -الجنس 

-0.005 0.038*** -0.012* -0.015*** 0.050*** 0.006 0.013** -0.005 -0.042*** -0.013*** -0.001 

فئة  التفاعل بين العامل العربي وعامل
 ذوي الدخل المرتفع

-0.003 0.072*** 0.058*** 0.066*** 0.080*** 0.075*** 0.003 0.094*** 0.049*** -0.029* 0.037* 

فئة التفاعل بين العامل العربي وعامل 
 ذوي الدخل المنخفض

0.046*** -0.034*** 0.047*** 0.017*** -0.009* 0.050*** 0.006 -0.008 0.015*** -0.021*** 0.011* 

ل           ي السن                                    التفاعل بين العامل العربي وعام 
 والتعليم

-0.04 0.149*** -0.153*** 0.012 -0.128*** -0.009 -0.026 0.025 0.021 0.025 -0.065 

 ***0.752 ***0.602 ***0.561 ***0.481 ***0.563 ***0.516 ***0.400 ***0.756 ***0.229 ***0.672 ***0.473 الدالة الثابتة

 83350 71894 80689 78790 84177 83605 70816 84218 82685 84847 85982 عدد األفراد المشمولين بالمسح

 0.08 0.04 0.178 0.027 0.033 0.025 0.119 0.019 0.038 0.022 0.052 معامل التحديد

أما عالمة الثالث  ؛0.05أقل من  = (p)تعني أن الدالة اإلحصائية  (**)وعالمة النجمتين  ؛0.1أقل من  = (p)تعني أن الدالة اإلحصائية  (*)عالمة النجمة  :ةالموجة السادسة للمسح العالمي للقيم. مالحظ المصدر:
 .0.01أقل من  = (p)فتعني أن الدالة اإلحصائية  (***)نجمات 
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ر، نوع الجنس، المستوى التعليمي، الدخل،         ، السن  ةثابتالدالة ) f =: القيمة 3النموذج   (للبلدان العربية، نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الرمزي         المتغي 

 ثابتة لبلدان عربية بعينهافردية آثار  مع  االنحدارات  AI.3 الجدول

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 
التعبير عن 
 الذات

        التحك م 
 بالحياة

عدم 
احترام 
 السلطة

دعم 
 الديمقراطية

المشاركة 
 المدنية

تفضيل 
 المساواة

سياسات 
العدالة 
 االجتماعية

الثقة في 
 المؤسسات

المساواة 
بين 

 الجنسين

ل      تقب  
االختالفات 
 الدينية

ل      تقب  
االختالفات 
 االجتماعية

 ***0.019- ***0.014- ***0.034- ***0.025 ***0.047 ***0.081 ***0.160 ***0.077 ***0.024- ***0.037- 0.006-       السن  

 ***0.091 *0.006- ***0.106 ***0.022- ***0.016- ***0.052- ***0.097 ***0.071 ***0.055 ***0.036 ***0.093 المستوى التعليمي

 ***0.014- ***0.010- ***0.097- **0.004- ***0.013- ***0.007- ***0.039 0.002 ***0.010 ***0.018 ***0.013 الذكور

 ***0.074- ***0.024 ***0.032- ***0.057 ***0.041- ***0.026- *0.010 ***0.051- 0 ***0.016 ***0.023 فئة ذوي الدخل المرتفع

 ***0.021 ***0.007 *0.004- ***0.033- ***0.035 ***0.028 ***0.029- ***0.017- 0.004- ***0.036- ***0.029- فئة ذوي الدخل المنخفض

القيمة اللوغارتمية لنصيب الفرد 
 من الناتج المحلي اإلجمالي

0.042*** 0.004*** 0.046*** 0.013*** 0.030*** 0.010*** -0.033*** -0.027*** 0.073*** -0.011*** 0.034*** 

 ***0.122- ***0.251- ***0.181- ***0.082- ***0.129 ***0.177- ***0.123- 0.002 ***0.042 ***0.050- ***0.111- الجزائر 

 ***0.226- ***0.213- ***0.076- ***0.111- ***0.062 ***0.061- ***0.030 ***0.029- 0.011 ***0.026- ***0.074- فلسطين

 ***0.207- ***0.067- ***0.183- ***0.123- ***0.197 0.012- ***0.045- ***0.019- ***0.119- ***0.066- ***0.215- العراق

 ***0.155- ***0.109- ***0.195- ***0.062- ***0.081 ***0.213- ***0.160- ***0.019 ***0.168- ***0.021 ***0.113- األردن

  ***0.153- ***0.334- ***0.127 ***0.149 ***0.128-  ***0.039- ***0.197- ***0.073 ***0.238- الكويت

 ***0.185- ***0.032 ***0.067- ***0.119- ***0.027 ***0.073- ***0.092- ***0.028- ***0.034- ***0.024- ***0.047- لبنان

 ***0.366- ***0.193- ***0.192- ***0.141- ***0.086 ***0.148- ***0.082- 0.008 ***0.150- 0.004 ***0.163- ليبيا

 0.006 ***0.208- ***0.030- ***0.041- ***0.028 0.001 ***0.202- ***0.061 ***0.058- ***0.074- 0.005 المغرب

 ***0.199- ***0.155- ***0.410-  ***0.030- ***0.181-  ***0.024- ***0.375- ***0.063 ***0.292- قطر

 ***0.062- ***0.092- ***0.144- ***0.233- ***0.154 ***0.086- ***0.220- ***0.043 ***0.114- ***0.049- 0.01- تونس

  ***0.046 ***0.250- ***0.114- ***0.146 ***0.097 ***0.168- ***0.079 ***0.161- ***0.078- 0.012 مصر

 ***0.145- ***0.272- ***0.149- ***0.237- ***0.148 ***0.129- 0.015- ***0.074 ***0.117- ***0.058- ***0.129- اليمن

 ***0.751 ***0.584 ***0.574 ***0.493 ***0.585 ***0.532 ***0.351 ***0.746 ***0.248 ***0.676 ***0.477 الدالة الثابتة

 83350 71894 80689 78790 84177 83605 70816 84218 82685 84847 85982 عدد األفراد المشمولين بالمسح

 0.096 0.065 0.194 0.042 0.039 0.035 0.128 0.022 0.048 0.024 0.064 معامل التحديد

 .(2010-2014) للقيم العالمي للمسح السادسة الموجة :المصدر
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 المرفق الثاني

 20الباروميتر العربي

 رات:              تعريف المتغي  

 تختلفإلى أي مدى توافق أو عدم احترام السلطة: 
م قرارات المواطنين دع ة التالية: ينبغي علىمقولال مع

شفير تم ت)؟ يختلفون معهاالحكومة حتى وإن كانوا 
 .(1 بالرقم ‘بشدة أوافق ال’عبارة 

بالنسبة  رات                 متوسط ثالثة متغي  النظام األبوي:  غياب
، يرجى اإلشارة إلى ما إذا التالية تمقواللكل من ال

بشدة  تختلف، أو تختلف توافق بشدة، توافق، :كنت
للمرأة المتزوجة أن تعمل خارج المنزل  جوزي (1)معها: 

من  قدرأبشكل عام، الرجال  (2)إذا رغبت في ذلك؛ 
التعليم  (3)القيادة السياسية؛       تول يعلى النساء 

تم حيث ). أكثر أهمية للطالب منه للطالبات الجامعي
؛ (1) لخياربالنسبة ل 1 بالرقم ‘وافق بشدةأ’ عبارةتشفير 

 (2)خيارين لبالنسبة ل 1 بالرقم "بشدة أختلف’ عبارةو
 .((3)و

ر  المشاركة المدنية:  السنوات  فيين.               متوسط متغي 
                 اجتماعا  لمناقشة        حضرت   (1): ، هلالثالث الماضية

في         شاركت   (2) ؛على عريضةالتوقيع أو  معينة قضية

تم حيث )أو اعتصام  احتجاجية أو مسيرةظاهرة ت
 .(1الرقم ب ‘نعم’ كلمةشفير ت

إلى أي مدى تعتقد أن النظام  الديمقراطية:دعم 
 عبارة شفيرتم تحيث )                         الديمقراطي مناسب  لبلدك؟ 

 .(1 بالرقم ‘       تماما   مناسب’

ر  الثقة في الحكومة:  ط متغي  سأقوم بذكر ين.                متوس 
مدى  لىي من فضلك عطلعنأعدد من المؤسسات. 

؛ (مجلس الوزراء)الحكومة  (1): هامن ثقتك بكل واحدة
 تشفيرتم ) (البرلمان)مجلس النواب المنتخب  (2)

 .(1 قمبالر ‘قدر كبير من الثقةلدي ’ عبارة

حكومتك  إلى أي مدى تشعر بأن المعاملة المتساوية:
المواطنين غيرك من مع على قدم المساواة  كتعامل
 ‘بعيدإلى حد ’عبارة تشفير تم  حيث)؟ بلدكفي 
 .(1 قمبالر

الذين تتراوح  الشباب ن:المتعلموالشباب الذكور 
                      عاما ، والذين يحملون 29و 18أعمارهم بين 

شهادة جامعية.
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 الهوامش

 الفصل األول

1. www.equalityhumanrights.com/about-us/our-work/key-projects/equality-measurement-framework. 

 في المصنفين األفراد أنمفاده و ، Richard R. Nelson االقتصاد عالم عهاوض التي االقتصادية المفاهيم أحدهو     هش  ال التوازن فخ .2
خار اال على قادرين يكونوا أن من أفقر الدخل من الفرد نصيب من الدنيا الشرائح  المستوى هذا ويؤدي. كبير بشكل واالستثمار      د 
ن مع ،ولكن. الوطني الدخل نمو معدلانخفاض  إلى االستثمار نتائج من المتدني ا   وتخطيه الدخل من الفرد نصيب      تحس        عينا  م أدنى       حد 

خار فيه يساوي الذي       الحد   أي) خار األفراد بإمكان يصبح ،(      صفرا          االد   رفع في يساهم ما بواسطتها، واالستثمار الدخل من أعلى نسبة       اد 
ل  .الدخل نمو      معد 

 النمو علىء عب السياسي الشأن بأصحاب المرتبطة الشركات امتيازات    إن   ..."،  Diwan, Keefer and Schiffbauer (2014)حسب  .3
 توظيفال نمو تراجعيو […] السوق إلى الشركات من أقل عدد ودخول المنافسة من أقل مستوى مع وجودها يترافق إذ والتوظيف،

 ."                     رتبطة سياسيا  في األصلم غير قطاعات إلى ا   ي  سياسالمرتبطة  الشركات دخول بعد

ف قاموس صحيفة  .4 عر  اضطلعت بدور أساسي في التطور الصناعي السريع الذي  ةعائليشركات "بأنها  "التشيبول"  Financial Times                   ي 
                                                                                                                  شهدته كوريا الجنوبية على مدى سنوات عديدة. وتشغل هذه الشركات موقعا  رياديا  في معظم مجاالت األعمال التجارية في البلد 

 ."مالية وتشغيل المدن الترفيهية وتشغيل المتاجر الكبيرة وتجارة األسلحة الثقيلةوالمتراوحة بين الوساطة ال

 الثانيالفصل 

 اإلطار الزمني الوحيد الذي تتوفر بيانات بشأنه.  .5
ر االتجاه في صفوف  عالقة ال أن يبدو األردن، في .6  أسعار انهيار قبل أي ،2013إلى  2010من  الفترة خالل المئوية شرائحال جميع                      لتغي 

د صدى لالنتفاضات الشعبية  يكونمن المحتمل أن و .نفطبالدخل الناتج من ال ،2014 عام في النفط ما نجم عنها من و                                       هذا االتجاه مجر 
 .المنطقة من أخرى أماكن في اقتصادية صدمات

 الثالثالفصل 

                                                                                                                         إن  مفهوم االستقاللية الوطنية، أي قدرة أحد البلدان على العمل بشكل مستقل  عن القيود والتأثيرات الخارجية، وهو قد يشك ل سببا   .7
 للغاية ويخرج عن نطاق هذا البحث. مختلف مفهوم هو، (Amin 1974) التنمية                      رئيسيا  للتخلف عن ركب 

عة من االنحيازات، بما فيها ضعف تمثيل األسر الغنية، والمجموعات الهامشية، تخضع اآلراء الواردة في المسوح لتأثير مجم .8                                                                                وعة متنو 
لي  المناطق الحضرية.         وممث 

أو  ،عتبارات إنسانيةالأو  ،تحالفاتها االستراتيجيةل نتيجةعائدات تحصل عليها الدولة من المجتمع الدولي  والريع الجيوسياسي ه .9
-http://gsdrc.org/document-library/patterns-of-rent-extraction-and-deployment-in-developing من التهديدات اإلرهابية. تهالحماي

countries-implications-for-governance-economic-policy-and-performance/. 
ح .10 طر   أكثر بقيم للتعليم، نتيجة يؤمن، المتعلم الشباب كان إذا وعما والتعليم، الشباب بين المتبادل التأثير مدى عن       أيضا   السؤال       ي 

  .بسيطة خطية نماذج خالل من تفسيرها يمكن لعربيا العالم في "تحررا"

نفسه  بالمقدار ينخفض (األعلى=1واألدنى =صفربين  تراوحالذي ي)فذلك يعني أن مؤشر التحكم  ،0,65 االنحدارقيمة  أن          افتراضا   .11
 .(1) األعلى إلى (صفر) األدنى من       السن   يرتفع عندما
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 المتساوية والمعاملة الشكاوى؛ تقديم في المتبعة واآلليات المعلومات؛ إلى الوصول في والحق القضاء؛ فساد عدم: هي رات        المتغي   هذه .12
 التدخل عدم وضمان كبير؛ بشكل الدينية والحريات المعتقد حرية وضمان بفعالية؛ والتعبير الرأي حرية وضمان التمييز؛ وانعدام
 .الجنائي النظام انحياز عدم وضمان المدنية؛ العدالة تحقيق في التمييز عدم وضمان الشخصية؛ الخصوصيات في التعسفي

. وقد El-Mallakh, Nelly, Mathilde Maurel, and Biagio Speciale (2015)في  إليها توصلتم ال التي األخيرة النتائج معينسجم ذلك  .13
ل في السنوات األربع التي تلت               األوسع نطاقا   ظاهراتتالية التي شهدت مصرالمدن ال في العاملة القوى المرأة في مشاركة            ارتفع معد 

 .مقارنة بالسنوات األربع التي سبقتها نتفاضاتاال
14. Starmans, Christina, Mark Sheskin, and Paul Bloom. "Why people prefer unequal societies." Nature Human Behaviour 1 

(2017): 0082. 

ة باحثين مؤخرا  عل .15 ، كما في مصر والمغرب (El-Gamal 2013)في البلدان ذات الغالبية المسلمة  "اليسار"ى حركة االنتقال باتجاه                           أك د عد 
(Masoud 2014, UNDP 2016). 

قياس نسبي يقوم على إجابة المجيبين على سؤال بشأن تفضيالتهم بين نظام ديمقراطي  ،(Al-Ississ and Diwan, 2016)            ي ستخدم، في  .16
 تطلعاتال معذلك  يتناقض ال. ويخلص إلى أن المنطقة تعاني من فجوة في هذا المجال مقارنة ببقية أنحاء العالم. وأو حكم قوي

 .الالمحدودة إلى نظام ديمقراطي
 للحكومات يمكن التي المحافظة السياسات من أو التوزيع، إعادة سياسات من أو الفوضى، من المخاوف إلى ذلك عزى   ي   أن يمكن .17

ها، أن            ديمقراطيا   المنتخبة  .الفقراء بمصالحمدفوعة  السياسات هذه كانت حال في         تطبق 

 المرفق األول

 .(2010-2014)الموجة السادسة للمسح العالمي للقيم  .18

       ب عدان  هناك ،1981 عام منذ المسح العالمي للقيم نتائج تحليلعلى  واضبو الذين ،Welzelو  Inglehartة مثلسياسيالعلوم ال ءحسب خبرا .19
 .الذاتعن  التعبير قيم مقابلالبقاء  قيم (2و ؛العقالنية-العلمانية القيم مقابل التقليدية القيم (1 الثقافات باختالف يختلفان رئيسيان

 يتبنون الذينويرفض األفراد . التقليدية العائلية والقيم ،للسلطة نواإلذعا ،روابط األسريةوال ين،     الد   أهمية على التقليدية القيم تؤكد 
ز . واالنتحار الرحيم موتوال واإلجهاض الطالق القيم هذه  االعتزاز من عالية مستوياتب التي تضم مثل هؤالء األفراد المجتمعات        وتتمي 

 .الرؤية القوميةو الوطنب
ز   دتو. التقليدية لقيمتفضيالت ال سة      معاك   تفضيالتب العقالنية-العلمانية القيم        وتتمي   والقيم ين     الد   على      أقل   بدرجة المجتمعات هذه     شد 

 .       نسبيا   مقبولة أمور واالنتحار الرحيم موتوال واإلجهاض الطالق                  ، بينما تعتبر أن  التقليدية والسلطة العائلية
ق العرقي ب       نسبيا   رتبطتو ،والمادي االقتصادي األمن علىالبقاء  م   ي     ق   ز     ترك  و   .           وتقب ل اآلخر الثقة من منخفضة مستوياتبو                          رؤية تؤمن بالتفو 
ل اآلخرو البيئة، حماية اتهاأولوي             في أعلى سل م  الذات عن التعبير قيمضع تو   الجنسية، والحقوق الجنسين، بين والمساواة ،                زيادة تقب 

نطاق  تضييق تم التقرير، هذاولخدمة أهداف . والسياسية االقتصادية الحياة في القرار صنع في بالمشاركة المتزايدة والمطالبات
أي صفات . البيت في        تعل مها على األطفال تشجيع يمكن التي الصفاتب قائمة هذه": واحد مؤشر حول بحيث يتمحور الذات عن التعبير

جدت، تعتبرها ذات أهمية كبيرة؟  ."                                         منها، إذا و 

 المرفق الثاني

 ؛ الموجة الثالثة للباروميتر العربي (2010-2011)؛ الموجة الثانية للباروميتر العربي (2006-2009)الموجة األولى للباروميتر العربي  .20
(2017-2016). 





يحّلل التقرير كيف يمكن أن تؤثر أوجه عدم المساواة واالستقاللية الشخصية مع مرور الوقت 
على »التسوية السياسية« الواسعة في المنطقة العربية. فيستعرض في الفصل األول االقتصاد 
السياسي في المنطقة، ويتناول في الفصل الثاني تكافؤ الفرص على المستوى الكلي، من حيث 

الحصول على الدخل والتعليم والعمل، ويحّلل في الفصل الثالث المستوى الجزئي بالتركيز 
على االستقاللية الشخصية. ويعّرف التقرير االستقاللية في المنطقة العربية ويقيسها ويقارن 

مستوياتها بما هي عليه في سائر العالم وبعض البلدان والفئات االجتماعية واالقتصادية 
المختلفة. وهو يبّين فجوة في االستقاللية في المنطقة العربية، فيعالج االختالف بين مختلف 

البلدان والمجموعات، ويحلل أسبابه. ويتناول التقرير أخيرًا تداعيات هذه الفجوة على 
المواقف إزاء مختلف أشكال عدم المساواة في المنطقة. 

ُيظهر التقرير ازدياد عدم المساواة في الحصول على تعليم جّيد وفرص عمل الئق في 
العديد من بلدان المنطقة. ويبّين أّن التطلعات إلى االستقاللية الشخصية قد ازدادت، غير 

أنها اقتصرت على الشباب المتعلمين الذين ال يتمتعون بقدرة كافية إلحداث فرق في حياتهم 
وبالتالي ال قدرة لهم على دعم التغيير في المجتمع. ويشير التقرير إلى أّن العديد من القيم 

التي تحّسن من التماسك االجتماعي، مثل تقّبل االختالفات االجتماعية والدينية، بقيت 
بعيدة عن التغّيرات الحاصلة في العالم. ويخلص إلى برنامج لإلصالح، مصّمم خصيصا لتلبية 

االحتياجات المختلفة لهذه البلدان، يرّكز على الحد من عدم المساواة في الحصول على 
خدمات نوعّية وفرص عمل جيدة، ويحّسن تطوير القيم االجتماعية المتحررة، انطالقًا أواًل من 

نظام تعليمي حديث.
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