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 عمليات العولمة وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية:  مقدمة-١

 ::يجب أن نفرق منهجيا  بين قضيتينيجب أن نفرق منهجيًا بين قضيتين

، باعتبارها عمليات تاريخية تجرى فى مرحلة عليا من مراحل التطور الرأسمالى            ، باعتبارها عمليات تاريخية تجرى فى مرحلة عليا من مراحل التطور الرأسمالى            عمليات العولمة عمليات العولمة  ..  أأ

 ..المعاصرالمعاصر

روِّج                 لمةلمةخطاب العو خطاب العو  ..  بب نظم ُي اك خطاب إعالمى م ة، فهن ق بالشق الترويجى للعولم ذى يتعل نظم ي رو ج                 ، وهو ال اك خطاب إعالمى م ة، فهن ق بالشق الترويجى للعولم ذى يتعل ، وهو ال

ا سوف               " " العولمةالعولمة""لعمليات  لعمليات   رًا خالصًا للبشرية، وأن ثماره ا سوف               الجارية، وُيجمِّل وجهها، باعتبارها خي را  خالصا  للبشرية، وأن ثماره الجارية، وي جم ل وجهها، باعتبارها خي

 ..تعم آافة فئات المجتمعتعم آافة فئات المجتمع

 

 ::ت أساسيةت أساسيةتتم من خالل ثالث آلياتتم من خالل ثالث آليا" " للعولمةللعولمة""ونالحظ أن العملية التاريخية الجارية ونالحظ أن العملية التاريخية الجارية 

 ..آلية ثورة المعلومات واالتصاالتآلية ثورة المعلومات واالتصاالت ..أأ  

 ..دور النقود االلكترونية وحرآة األموال العابرة للحدوددور النقود االلكترونية وحرآة األموال العابرة للحدود ..بب  

ر      ""متعدية الجنسيةمتعدية الجنسية""نمو وتوسع نشاط الشرآات الدولية     نمو وتوسع نشاط الشرآات الدولية      ..جج   دة عب دماج المتزاي ات االن ر      ، من خالل عملي دة عب دماج المتزاي ات االن ، من خالل عملي

 ..األوروبية، األمريكية،اآلسيويةاألوروبية، األمريكية،اآلسيوية: : القارات الثالثالقارات الثالث

 

بالفعل ال يملك أحد انكارها، لكنها تطرح العديد من التساؤالت حول             بالفعل ال يملك أحد انكارها، لكنها تطرح العديد من التساؤالت حول             وتلك عمليات تاريخية جارية     وتلك عمليات تاريخية جارية     

  االقتصادية لمسيرة العولمة، وتداعياتها االجتماعية والثقافية االقتصادية لمسيرة العولمة، وتداعياتها االجتماعية والثقافيةالتناقضاتالتناقضات

 

اريخ الحديث، إذ          دة فى الت ربيين، ليست جدي اريخ الحديث، إذ         إذ أن عمليات العولمة، فى رأى العلماء والباحثين الغ دة فى الت ربيين، ليست جدي إذ أن عمليات العولمة، فى رأى العلماء والباحثين الغ

ك الموجة         ١٨٧٠١٨٧٠ة القرن الماضى، وتحديدا  فى عام       ة القرن الماضى، وتحديدًا فى عام       أن هناك موجة للعولمة بدأت فى نهاي      أن هناك موجة للعولمة بدأت فى نهاي       ك الموجة         م، ثم انكسرت  تل م، ثم انكسرت  تل

ى        . . مم١٩٢٩١٩٢٩بسبب تناقضات العولمة بحلول الكساد الكبير عام        بسبب تناقضات العولمة بحلول الكساد الكبير عام         ة األول ى        وبعد االنكسار لموجة العولمة التاريخي ة األول وبعد االنكسار لموجة العولمة التاريخي

ب ب بسبب الكساد الكبير، توقفت عمليات العولمة خالل الثالثينيات، وبعد الحرب العالمية الثانية، انغمس الغر             بسبب الكساد الكبير، توقفت عمليات العولمة خالل الثالثينيات، وبعد الحرب العالمية الثانية، انغمس الغر             

ا التطورات                 ة تؤازره ة للعولم ا التطورات                فى عملية إعادة البناء خالل الخمسينيات والستينيات، ثم بدأت الموجة الحديث ة تؤازره ة للعولم فى عملية إعادة البناء خالل الخمسينيات والستينيات، ثم بدأت الموجة الحديث

 ..التكنولوجية الحديثة منذ بداية الثمانينياتالتكنولوجية الحديثة منذ بداية الثمانينيات

 

 Paul)  " " بول آروجمانبول آروجمان""، على الصعيد االقتصادى، فجر البروفيسور ، على الصعيد االقتصادى، فجر البروفيسور ""تناقضـات العو لمةتناقضـات العْولمة""وحول وحول 

Krugman) ى       ، أستاذ اإلقتصاد الم ، أستاذ اإلقتصاد الم ات المتحدة، قضية عل ا فى الوالي ى       رموق فى معهد ماستشوتس للتكنولوجي ات المتحدة، قضية عل ا فى الوالي رموق فى معهد ماستشوتس للتكنولوجي

ى أن التطورات    ، ،   ”Foreign Affairs“درجة آبيرة من األهمية فى مقال منشور فى مجلة درجة آبيرة من األهمية فى مقال منشور فى مجلة  ال إل ى أن التطورات    إذ يشير المق ال إل إذ يشير المق

ة فى       ة فى      التكنولوجية الحديث اج   التكنولوجية الحديث اج   مجال اإلنت ة فى        مجال اإلنت ة فى        ، والتطورات اإلجتماعي ع   ، والتطورات اإلجتماعي ع   مجال التوزي ك تراجع         مجال التوزي ا فى ذل ك تراجع         ، وبم ا فى ذل ، وبم

ات     ""ة الرفاهةة الرفاهةدولدول"" د لنظري ار من جدي ات     ، قد تعيد اإلعتب د لنظري ار من جدي اج  ""، قد تعيد اإلعتب اج  فيض اإلنت ى سادت فى    (Global Glut)  ""فيض اإلنت ى سادت فى     الت  الت

   .. فى القرن العشرين فى القرن العشرينفترة ما بين الحربينفترة ما بين الحربين
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فى أنماط تقسيم العمل وأساليب تنظيم اإلنتاج، بفضل ثورة اإلتصاالت الجديدة فى ظل التغيرات و

 التى "الوظائف الدائمة"و " التوظف الكامل"نهاية عصر نشهد  متزايد بأننا اعترافوالمعلومات، هناك 

، "النخبة فائقة المهارة "باستثناءوأن معظم أفراد قوة العمل، . تؤمن الناس من خوف وقلق حول المستقبل

.  لفترات قد تطول أو تقصر) أو المقنعة(والبطالة المفتوحة " التوظف غير الكامل"سوف يتقلبون بين 

، وتقلص مظالت واالقتصادية االجتماعيةمن العديد من وظائفها " الدولة "وانسحابويقابل هذا تراجع 

نتيجة قصور ، "قصور االستهالك"وهكذا فإن تفاقم هذا التناقض قد يقود إلى . االجتماعىالتأمينات واألمان 

تى عندما وح. وبالتالى يضعف الميل نحو اإلستثمار الجديد. لدى الفئات محدودة الدخل" الطلب الفعال"

اإلقتصادى، دون زيادة فى حجم التوظف، السيما فى مجتمعات مثل مجتمعاتنا ذات " النمو"يحدث 

 . سوف تتفاقماالجتماعيةالمعدالت المرتفعة للنمو السكانى، فإن األزمات 

 

 ..وآل هذا يشير إلى أن هناك حدودا  تاريخية لعمليات العولمة بالمعنى االقتصادى البحتوآل هذا يشير إلى أن هناك حدودًا تاريخية لعمليات العولمة بالمعنى االقتصادى البحت

 

ذا الخطاب تحوى              لخطاب العولمة   لخطاب العولمة     أما بالنسبة أما بالنسبة  إن عناصر ه ذا الخطاب تحوى              على الصعيد الثقافى واأليديولوجى، ف إن عناصر ه على الصعيد الثقافى واأليديولوجى، ف

وم       . . على الصعيد العالمى  على الصعيد العالمى  " " االستنساخاالستنساخ""أو باألحرى   أو باألحرى   للتنميط،  للتنميط،  دعوة  دعوة   رويج لمفه وم       وضمن هذا اإلطار، يجرى ت رويج لمفه وضمن هذا اإلطار، يجرى ت

ة  ""، وآأن تلك    ، وآأن تلك    ""الكونيةالكونية  القريةالقرية"" ة  القرية الكوني ات يتسع للجم                " " القرية الكوني ر فسيح الجنب ات يتسع للجم                تتكون من شارع واحد آبي ر فسيح الجنب ع،  تتكون من شارع واحد آبي ع،  ي ي

ددة الشوارع،        " " القرية الكونية القرية الكونية ""وآأن الكل يجرى بسرعة واحدة، بينما الكل يعلم جيدا  أن تلك            وآأن الكل يجرى بسرعة واحدة، بينما الكل يعلم جيدًا أن تلك             ة متع ددة الشوارع،        هى قري ة متع هى قري

وم          وم         ومتعددة األزقة والحارات، وأنها مجرد مفه ا فى                " " مصطنع مصطنع ""ومتعددة األزقة والحارات، وأنها مجرد مفه تم ترآيبه ى ي ة الت انى البراق ل المب ه مث ا فى                مثل تم ترآيبه ى ي ة الت انى البراق ل المب ه مث مثل

 ..ستوديوهات هولوود السنيمائيةستوديوهات هولوود السنيمائية

 

خطوط خطوط ""ة ذلك الحديث المتزايد عن خطوط التقسيم الجديدة المسماه ة ذلك الحديث المتزايد عن خطوط التقسيم الجديدة المسماه ومما ي شير إلى زيف هذه المقول   ومما ُيشير إلى زيف هذه المقول   

د   ، ، (The Digital Divide)" " تقسيم التكنولوجيا الرقميةتقسيم التكنولوجيا الرقمية د   التى تشير إلى أن هناك شمال وجنوب فى نفس البل التى تشير إلى أن هناك شمال وجنوب فى نفس البل

درات    ام ومق ون زم ذين يمتلك ين ال ايز ب ة خط التم د، نتيج درات   الواح ام ومق ون زم ذين يمتلك ين ال ايز ب ة خط التم د، نتيج ة""الواح ا الرقمي ةالتكنولوجي ا الرقمي ذين ال " " التكنولوجي ة وال ذين ال الحديث ة وال الحديث

 ..ون سبل التعامل والتواصل معهاون سبل التعامل والتواصل معهايمتلكيمتلك

 

 عمليات العولمة وتفاقم التفاوت فى الثروات ما بين الشعوب واألمم. -٢

، عن أنه على "٢٠٠٥حالة العالم االجتماعية "آشف تقرير حديث لألمم المتحدة تحت عنوان 

من شعوب العالم  فى المائة ٢٠الرغم من النمو االقتصادى غير المسبوق وخاصة فى آسيا، مازال يستحوذ 

 فى ٨٠"آذلك يشير التقرير، إلى أن .  فى المائة من الثروة على صعيد االقتصاد العالمى٨٠على نحو 

 فى ٢٠المائة من مجموع المنتجات الحيوانية يستفيد منها مليار شخص يعيشون فى العالم األول، بينما الـ 

 )١(".ان النامية مليارات شخص يعيشون فى البلد٥المائة الباقية يتقاسمها 
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وهكذا يؤآد التقرير أن مسيرة العولمة رافقها تفاوت داخلى وخارجى آبير، له آثار سلبية على 

 فى ٤٧إذ أن : أسواق العمل ومستويات األجور، آما تشكل البطالة مشكلة متزايدة فى معظم البلدان النامية

 وفى )٢(. مليون شاب١٨٦دهم يبلغ نحو المائة من العاطلين عن العمل حول العالم هم من الشباب، وعد

ربع المشتغلين فى العالم ال يجنون أآثر من دوالر إذ أن . الوقت ذاته، يبقى ماليين الناس فى حالة فقر مدقع

 .واحد فى اليوم 

 

 بالعديد من مرادفات الغنى والفقر، ولعل آخر خطاب التنمية المعاصروآما هو معروف، يزخر 

، ويقصد به تلك الفجوة التى تفصل بين (Digital Divide)" الفجوة الرقمية"لح تلك المصطلحات هو مصط

 )٣(.من يملك المعرفة وأدوات استغاللها، وبين من ال يملكها وتعوزه أدواتها

 

تبرز ": الفجوة الرقمية"ووفقا للدآتور نبيل على والدآتوره نادية حجازى فى مؤلفهما  الحديث 

ة، تطفو ـ فوق طبقات متراآمة من فجوات عدم المساواة تصب فيها بصورة أو الفجوة الرقمية آفجوة مرآب

 )٤(:بأخرى، والتى تشمل

 .الفجوة العلمية والتكنولوجية •

 .الفجوة التنظيمية والتشريعية •

 .فجوات الدخل والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والعمل: فجوات الفقر •

اسات، وعدم توافر شبكات االتصاالت، وفى مدى القصور فجوات البنى التحتية بسبب غياب السي •

 . فى تأهيل القوى البشرية

 

وفى تقديرهما، أن الفجوة بين األغنياء والفقراء ـ إن استمرت الحال على ما هى عليه ـ سوف 

 )٥(. تزداد اتساعا، وبمعدالت متصاعدة، بفعل الدور الذى يلعبه المتغير المعلوماتى عبر الزمن

 

، الصادر عن ٢٠٠٥التنمية البشرية لعام  تقريرناد إلى أحدث البيانات المتاحة فى وباالست

برنامج األمم المتحدة اإلنمائى، حاولنا ترآيب مجموعة من المؤشرات التى تعبر عن نمط التباينات 

 ):١(دول والتفاوتات الصارخة بين مجموعـات من الدول الغنية ـ والنامية ـ والفقيرة، آما هو مبيـن فى الج

 .مجمل البلدان النامية  . أ 

 .البلدان العربية  . ب 

 .البلدان األقل نموا   . ج 

 .بلدان افريقيا جنوب الصحراء  . د 

 

 :مقارنة بـ
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 .بلدان شرق آسيا والباسيفيك  . ه 

 ."نادى الفقراء"، المعروفة بإسم (OECD)مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلقتصادى والتنمية   . و 

 .OECDدان الـ ضمن مجموعة بل" األعلى دخال "البلدان   . ز 
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 )١(جدول 
 نسب مئوية حرجة للمقارنة بين مجموعات من الدول الغنية والنامية والفقيرة

(%) 

 /OECDبلدان  المؤشرات
 البلدان النامية

بلدان شرق آسيا 
البلدان / والباسيفيك

 العربية

  / األعلى دخال OECDبلدان 
أفريقيا (البلدان األفقر في العالم
 )جنوب الصحراء

 ٢٢٫٤٩ ٥٫٨٠ ١٫٣٩ )PPP 2003 ()ون دوالر ــبلي(الناتج المحلي اإلجمالي ) ١

 PPPدوالر (دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ) ٢
2003( 

١٦٫٢٦ ٠٫٩٠ ٥٫٩٥ 

نسبة صادرات السلع الصناعية إلى جملة الصادرات ) ٣
 )٢٠٠٣(السلعية 

٤٫٣٠ ١٫٠٨ .. 

 ٢٫٣١ ٥٫٠٦ ١٫١١ ٢٠٠٢عام 

إلى جملة " عالية التكنولوجيا"نسبة صادرات السلع ) ٤
 )٢٠٠٣(الصادرات الصناعية 

١٤٫٥٠ ٠٫٨٦ .. 

 ٥٫٧٥ ١٤٫٠٠ ١٫١٠ ٢٠٠٢عام 

 ٦٣٫٠٠ ١٫٨٣ ٤٫٣٧ )٢٠٠٣) (لكل ألف من السكان(خطوط التليفون الثابتة ) ٥

 .. ١٫٦٣ ٧٫٦٠ )٢٠٠٣) (لكل ألف من السكان(مستخدمي اإلنترنت ) ٦

 ٤٦٫٩٣ ٢٫١٨ ٩٫٣٧ ٢٠٠٢عام 

بالدوالر للفرد (إيرادات التراخيص وريع المخترعات ) ٧
 )٢٠٠٣) (الواحد

١٣٤٫٣٣ .. .. 

 ٨٥٦٫٠٠ ٢٫٥٠ ٢٢٨٫٠٠ ٢٠٠٢عام 

نسبة اإلنفاق على البحوث والتطوير إلى الناتج المحلي ) ٨
 ) ٢٠٠٢-١٩٩٧(اإلجمالي 

٢٫٧٨ .. .. 

)٤٫٣٣ )٢٠٠٢-١٩٩٦ .. .. 

) ساعة-آيلووات(الكهرباء الفرد الواحد نسبة استهالك ) ٩
)٢٠٠٢( 

١٩٫١٥ ٠٫٧٤ ٧٫٤٦ 

 .. ١٫٤١ .. )٢٠٠٣(نسبة األمية بين البالغين ) ١٠

 .. ١٫٢١ .. )٢٠٠٣(نسبة األمية بين الشباب ) ١١

 نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية ) ١٢
)٢٠٠٢-٢٠٠٠( 

.. .. .. 

برنامج : نيويورك (٢٠٠٥د إلى بيانات تقرير التنمية البشرية لعام تم ترآيب هذا الجدول بواسطة المؤلف باالستنا: المصدر
 ).األمم المتحدة اإلنمائى
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 آما هو مبين فى النسب المئوية الحرجةوفى ضوء هذه البيانات ، أمكن لنا حساب مجموعة من 

 :، لعل أبرزها ما يلى)١(الجدول 

 ضعف مجمل دخل ٥٫٨سيفيك يبلغ أن الناتج المحلى اإلجمالى لمجموعة بلدان شرق آسيا والبا  . أ 

، وذلك بعد أخذ فروق القوة الشرائية للعملة فى )بما فيها البلدان المصدرة للنفط(البلدان العربية 

  ).PPP( االعتبار 

البلدان األعضاء فى منظمة  (OECDيبلغ الناتج المحلى اإلجمالى للبلدان األعلى دخال  لمجموعة   . ب 

إفريقيا جنوب ( ضعف مجمل دخل البلدان األفقر فى العالم ٢٢٫٥) التعاون االقتصادى والتنمية

 .، بعد أخذ فروق القوة الشرائية للعملة فى االعتبار)الصحراء

 فى ٢٠٠٣إلى جملة الصادرات الصناعية فى عام " عالية التكنولوجيا"بلغت نسبة صادرات السلع   . ج 

 .عربية ضعف مجمل صادرات البلدان ال١٤٫٥بلدان شرق آسيا والباسيفيك 

فى بلدان منظمة : ٢٠٠٢عام ) آيلو وات ـ ساعة(بلغت نسبة استهالك الكهرباء للفرد الواحد   . د 

 . ضعف تلك النسبة فى مجموع البلدان النامية٧٫٥  ( OECD )التعاون االقتصادى والتنمية 

  فى بلدان منظمة التعاون االقتصادى٢٠٠٣بلغ عدد مستخدمى اإلنترنت لكل ألف من السكان عام   . ه 

 ضعف نسبة مستخدمى اإلنترنت لكل ألف من السكان فى مجمل البلدان ٧٫٦ OECDوالتنمية 

 .النامية

 فى بلدان ٢٠٠٣عام ) بالدوالر للفرد الواحد(بلغت قيمة إيرادات التراخيص وريع المخترعات   . و 

 األمر.  ضعف نفس النسبة فى البلدان النامية١٣٤٫٣ OECDمنظمة التعاون االقتصادى والتنمية 

الذى ينهض دليال على تعاظم حجم الفجوة فى مستوى التطور التكنولوجى بين بلدان منظمة 

المصدرة للتكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة ) نادى األغنياء (OECDالتعاون االقتصادى والتنمية 

 .البلدان النامية المستقبلة للتكنولوجيا المتطورة

 

ليل على حجم التفاوتات بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة ورغم عدم توافر بيانات إحصائية آافية للتد

فى مستوى الثروات المادية والبشرية والمعرفية، فهناك العديد من الدالئل التى تشير إلى أتساع تلك الفجوة 

خالل حقبة التسعينات والسنوات الخمس األولى من القرن الواحد والعشرين، فى ظل تسارع مسيرة 

وهكذا يثور .  يطرح بقوة قضايا العدالة فى توزيع الموارد والثروات على الصعيد العالمىالعولمة، مما

ولعل العناصر األو لية . هل العولمة أصبحت آلية لتكريس الفروق والتفاوتات أم للحد منها؟: التساؤل بقوة

 .لإلجابة على ذلك التساؤل قد غدت واضحة فى ظل المعطيات اإلحصائية الحديثة
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 لفقراء والفقر فى منطقة االسكوا ا-٣

تولى األمم المتحدة والمنظمات الدولية أهمية آبرى لمكافحة وتخفيض مستويات الفقر فى العالم 

دخل أقل من دوالر واحد ولعل أآثر المقاييس شيوعا لقياس الفقر هو اعتبار أى فرد يحصل على . الثالث

يعكس االختالف فى ال م شيوعه، يعتبر مقياسا معيبا ألنه  وهذا المقياس، رغ.خط الفقربأنه يقع تحت يوميا 

 )٦(. القدرة الشرائية للدوالر الواحد عبر البلدان المختلفة، األمر الذى يفسد العديد من المقارنات الدولية

 

سواء على الصعيد ، "الفقر"ولقد سادت خالل السنوات األخيرة، موجة متزايدة من الكتابات عن 

وتتسم تلك الدراسات بوجود مساهمات متنوعة فى مجاالت اإلقتصاد واإلجتماع . لىالعالمى أو المح

واألنثروبواوجيا والسياسة أحيانا ، ألنها دراسات بطبيعتها متعددة المداخل والنظرات، فال يمكن النظر إلى 

ولكن . عرفةومن هنا يشترك فى دراسة ظاهرة الفقر آل هذه الفروع من الم. ظاهرة الفقر من زاوية واحدة

تقتصر هذه الدراسات فى معظمها على رصد الظاهرة، من حيث الحجم واألبعاد أو الخصائص، بينما ال 

 .آيفية إنتاج وإعادة إنتاج الفقر فى البلدان الناميةتتعمق بما فيه الكفاية فى معرفة 

  

، تظل بعض "الفقرظاهرة "وإذا اعتبرنا المساهمة الرئيسية لهذه الدراسات هو المساهمة فى قياس 

إذ يالحظ تنوع المقاييس حول الفقر . األمور فى حاجة إلى تدقيق فى المفاهيم المستخدمة فى قياس الظاهرة 

، فكل "النسبى"أو " الفقر المعتدل"، بينما يشير البعض اآلخر إلى ما يسمى الفقر المدقعفبعضها يشير إلى 

آان المقياس األآثر شيوعا  هو الذى يحاول تصنيف األفراد وإذا . هذه المقاييس بها درجة عالية من التحكم

التى " معين، أو تحت هذا الخط، فهناك العديد من خطوط الفقر" خط فقر"فى المجتمع ما بين من هم فوق 

 !.ويستطيع المرء أن يحدد أعداد الفقراء وفق آل خط من هذه الخطوط. يمكن حسابها فى البلد الواحد

 

حسب المعيار " مستويات الفقر"، يتضح مدى التباين فى تقديرات )٢(جدول وفى ضوء بيانات ال

 .دوالر واحد فى اليوم، دوالرين فى اليوم، خط الفقر الوطنى: المستخدم
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 )٢(جدول 

 )٢٠٠٣-١٩٩٠(مؤشرات فقر الدخل فى عدد مختار من البلدان العربية 
 *طنىوفق خط الفقر الو معيار دوالرين فى اليوم معيار دوالر واحد فى اليوم الدولة نسبة السكان تحت خط فقر الدخل

 ١٦٫٧ ٤٣٫٩ ٣٫١ مصر

 ١١٫٧ ٧٫٤ ٢< األردن

 .. .. .. لبنان

 .. .. .. سوريا

 ٤١٫٨ ٤٥٫٢ ١٥٫٧ اليمن

 ٧٫٦ ٦٫٦ ٢<  تونس

 ١٢٫٢ ١٥٫١ ٢<  الجزائر

 ١٩٫٠ ١٤٫٣ ٢<  المغرب

 .. .. .. السودان

 ).٢٠٠٢-١٩٩٠(عن الفترة * 
 ).برنامج األمم المتحدة اإلنمائى: نيويورك (٢٠٠٥بيانات تقرير التنمية البشرية لعام : لمصدرا

  

 فى أن  خطوط الفقر )٧(وعلى رغم التفاوت فى منهجيات القياس، فإننا نتفق مع أديب نعمه 

والمقصود . معنىالوطنية تبقى األآثر تعبيرا  نظرا  ألنها تعكس الخصائص االجتماعية واالقتصادية للبلد ال

البنك ( محسوبا  وفق المنهجية األآثر اعتمادا  من المؤسسات الدولية خط الفقر األدنىبخط الفقر الوطنى هو 

) ١(ويعرض الشكل . خط الفقر األدنى وخط الفقر األعلى، التى تميز بشكل عام بين )الدولى واألمم المتحدة

 .آل بلدتطور نسب الفقر وفقا  لخطوط الفقر الوطنية فى 
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اريخ  جريدة الحياة،   جريدة الحياة،   التقارير الوطنية عن أهداف األلفية، آما جاء فى دراسة األستاذ أديب نعمة المنشورة فى               التقارير الوطنية عن أهداف األلفية، آما جاء فى دراسة األستاذ أديب نعمة المنشورة فى               : : المصدرالمصدر اريخ  العدد الصادر بت انى  ١٣١٣العدد الصادر بت انى   تشرين الث / /  تشرين الث
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥نوفمبر نوفمبر 

 
البلدان  فى مجموعة مختارة من (deciles)توزيع االنفاق حسب العشيرات ) ٣(آما يبين الجدول 

الذى يعبر عن درجة عدم المساواة " جينى"قرن الواحد والعشرين، باإلضافة إلى مؤشر العربية فى مطلع ال

 .فى آل بلد على نحو تلخيصى
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 )٣(جدول 
 )مطلع القرن العشرين( معامل جينى وما يخص آل عشير من اإلنفاق فى البلدان العربية 

 العشير الدولة
  األول

 العشير
  الثانى

 العشير
 الثالث

 العشير
 الرابع

العشير 
 الخامس

العشير 
 السادس

 العشير
 السابع

 العشير 
 الثامن

 العشير
 عالتاس

 العشير 
 األخير

معامل 
 جينى

 ٠٫٣ ٢٦٫٤٥ ١٤٫١٥ ١١٫٣٧ ٩٫٧٩ ٨٫٦٢ ٧٫٦٩ ٦٫٨٤ ٦٫٠٤ ٥٫١٥ ٣٫٨٩ مصر
 ٣٢٫٢٨ ٢٤٫٥٤ ١٤٫٦٧ ١٠٫٦٢ ٩٫١٨ ٨٫٢٨ ٧٫٧٨ ٧٫١٥ ٦٫٥٧ ٥٫٩٣ ٥٫٢٨ األردن
 ٠٫٣٥ ٢٨٫٣٧ ١٥٫٢٩ ١٢٫٦٢ ٨٫٩٢ ٨٫٩٢ ٨٫٦٨ ٤٫٥٦ ٤٫٥٦ ٤٫٥٦ ٣٫٥ الكويت
 ٠٫٢٢ ٢١٫٩٣ ١٣٫٣٩ ١١٫٢٩ ٩٫٨٥ ٨٫٥٤ ٨٫١٨ ٧٫٥١ ٦٫٨٩ ٦٫٥ ٥٫٩٤ لبنان
 ٠٫٤١ ٢٩٫٣ ١٦٫٣١ ١٢٫٦٩ ١٠٫٥٨ ٨٫٧٨ ٧٫٤ ٥٫٧٧ ٤٫٤٨ ٣٫٢ ١٫٤٩ عمان
 ٠٫٣٤ ٢٧٫٣ ١٥٫٢٧ ١٢ ١٠٫٠٤ ٨٫٥٧ ٧٫٤٥ ٦٫٤٧ ٥٫٥٢ ٤٫٣٩ ٢٫٩٨ فلسطين
اإلمارات 

 ٠٫٢٧ ٢٠٫٦٢ ١٦٫١٦ ١١٫٥١ ١٠٫٣٨ ٩٫٥٦ ٨٫٥٩ ٧٫٦٧ ٦٫٤٦ ٥٫١ ٣٫٩٥العربية المتحدة

 ٠٫٤٤ ٣٣٫٠٢ ١٦٫٢ ١٢٫١٢ ٩٫٧١ ٧٫٩٦ ٦٫٥٥ ٥٫٣٨ ٤٫٢٧ ٣٫١٤ ١٫٦٥ اليمن

 .تقديرات الدآتورة هبة الليثى باستخدام مسوح الدخل واإلنفاق لألسرة: المصدر

عرب واألجانب لقضايا توزيع الدخل الشخصى ال يجدون مخرجا  ورغم تسليمنا بأن العديد من الباحثين ال  

أو الدخل (من مأزق عدم توافر بيانات تفصيلية عن توزيع الدخل سوى اللجوء إلى بيانات ميزانية األسرة 

بالعينة للوصول إلى صورة تقريبية لتوزيع الدخل عند نقاط زمنية مختلفة، إال أننا لدينا العديد من ) واإلنفاق

حفظات عن مدى االعتماد على تلك البيانات للوصول إلى استنتاجات قطعية الداللة حول التغيرات التى الت

 .تطرأ على خريطة توزيع الدخل فى المجتمعات العربية

 

عادة ما يكون حجم عينة ميزانية األسرة صغيرا  مقارنة بالمجتمع الكلى فى أى حال من : أوال 

، مما ينتج عنه ارتفاع )فى الريف والمدينة( ألف أسرة ٥٠ ألف أسرة أو ٢٥ ألف أسرة إلى ١٥األحوال من 

بين وحدات المجتمع األصلى التى يجرى سحب " فروق الصدفة"الناتج عن خطأ المعاينة العشوائى حجم 

التى لم تشأ الصدفة أن تكون ضمن مفردات العينة العشوائية ) أو األسر(العينة منه، وبين تلك الوحدات 

األسرة الفقيرة ولعله من المعروف أن من بين أخطاء التحيز الشائعة بهذا الصدد هى أن . وبةالمسح

تميل األسر الغنية تميل إلى إعطاء بيانات مغالى فيها حول حجم إنفاقها االستهالآى، بينما ومحدودة الدخل 

م تسجيل حجم إنفاقها بأقل وبالتالى يت. إلى عدم اإلفصاح عن آل بنود اإلنفاق االستهالآىوميسورة الحال 

فى توزيع اإلنفاق درجة المساواه من قيمته الحقيقية، مما يترتب عنه إعطاء صورة مبالغ فيها عن 

 .االستهالآى بين الشرائح المختلفة فى المجتمع

 

من المستقر علميا  أن نمط توزيع اإلنفاق االستهالآى بين الفئات الدخلية المختلفة هو عادة : ثانيا 

لكل فئة دخلية فى " الهوامش اإلدخارية"ذاتها، أى بعد إدخال نمط توزيع الدخول ر عدالة ومساواه من أآث

إذ أن جانبا  هاما  من عدم عدالة التوزيع للدخل فى مجتمع معين إنما يعود بصفة أساسية إلى . اإلعتبار

 وال تذهب ألغراض اإلنفاق التى تنطوى عليها دخول األفراد" الهوامش اإلدخارية"الفروق الشاسعة فى 

 .االستهالآى
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دوال "وصحيح أن معظم الباحثين فى هذا المجال يحاولون التغلب على هذه المشكلة عن تقدير 

الهوامش " لتناظر آل فئة إنفاقية، بهدف الوصول إلى تقدير، لتلك (Saving Finctions)" إدخار

 إال أن هذه التقديرات، مهما بلغت درجة جودتها، ال .التى ال تشملها بيانات ميزانية األسرة" اإلدخارجية

تستطيع أن تصل بنا إلى تقدير معقول وحقيقى لحجم اإلدخار لدى بعض الفئات الدخلية خاصة تلك المرتفعة 

وآذلك ال تستطيع أن تعطينا تقديرا  ). العشرة فى المائة األعلى دخال (الدخل والتى تتربع على قمة التوزيع 

لدى الفئات األدنى دخال  والتى تقع فى قاع خريطة ) أو االقتراض(م السحب من المدخرات معقوال  لحج

 ).فى قاع الخريطة التوزيعية% ٣٠أو % ٢٠الـ(توزيع الدخل 

 

لدى الفئات األعلى ) الموجبة والسالبة(وغنى عن البيان أن عدم معرة الهوامش االدخارية الحقيقية 

الغا  على تحديد المواقع للفئات الدخلية المختلفة على خريطة توزيع الدخل والفئات األدنى يؤثر تأثيرا  ب

 .الشخصى، ومن ثم على قياس درجة المساواة أو التفاوت فى التوزيع

 

بل أننا نصل ألبعد من ذلك، إذ أنه فى بعض األقطار العربية، ال نستطيع االمساك بشكل إحصائى 

حيث أن  فى المائة األآثر فقرا  الذين يقعون فى قاع التوزيع، للخمسةدقيق باألوضاع الدخلية الحقيقية 

معظمهم من الفئات الهامشية التى ليس لها مأوى أو دخل ثابت ومحدد، وبالتالى فهى تسقط من حسابات 

وليكن (ومن ناحية أخرى، فإن أصحاب الدخول العليا . توزيع الدخل المستند إلى بيانات ميزانية األسرة

الذين يتربعون على قمة التوزيع، يصعب علينا االمساك بحجم دخولهم ، )مائة األآثر غنىالخمسة فى ال

نتيجة إتساع نطاق التهرب الضريبى لمعظم دخولهم وضآلة حجم انفاقهم " المعلنة وغير المعلنة"الحقيقية 

 .بالنسبة لدخولهم الحقيقية

 

لتوزيع الدخل عند نقاط زمنية مختلفة ) عدالةأو ال(لكى يمكن لنا المقارنة بين درجة المساواة : ثالثا 

فى توزيع الدخل الشخصى فى ) أو التفاوت(البد لنا من االتفاق على مقياس واضح يقيس درجة العدالة 

ولكن األمر الهام الذى . (Gini Coefficient)" جينى معامل"ولعل المقياس األآثر شيوعا  هو . مجتمع ما

يتحيز للفئات الدخلية الوسطى بالدرجة األولى، وبالتالى ال " معامل جينى "تجدر  االشارة إليه هنا هو أن

، يعطى وزنا  "معامل جينى"وبعبارة أخرى، فإن . يعكس التحوالت التى تحدث عند قمة أو قاع التوزيع

أآبر للتغيرات التى تحدث فى مرآز التوزيع ذاته مقارنا  بالتحوالت التى تحدث عند أطراف التوزيع، أى 

 .أنه متحيز نحو التحسن الذى يطرأ على أوضاع الفئات الدخلية الوسطى

 

معامل "فى توزيع الدخل " الال مساواة"ومن بين المقاييس اإلجمالية األخرى التى تقيس درجة 

، وهو يعطى وزنا  متساويا  للتغيرات فى التوزيع عند مستويات (Coefficient of Variation)" االختالف

 الذى يعطى (Standard Deviation of Logarithms)" واإلنحراف المعيارى للوغاريتمات"فة، الدخل المختل
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 Interquartile)" مقاييس المدى الربيعى"وزنا  أآبر للتغيرات التى تحدث عند مستويات الدخل الدنيا، و

Measures) ة الوسطى للمتحصلين على  فى المائالخمسين( التى تعكس التغيرات التى تطرأ على فئات الدخل المتوسط

 ).الدخل

 

أو (يلخص لنا درجة العدالة " غير متحيز"وخالصة القول، أنه ال يوجد مقياس إجمالى وحيد 

فى توزيع الدخول الشخصية، إذ أن آال  من هذه المقاييس والمؤشرات العامة التلخيصية إنما يتأثر ) التفاوت

وهذا يقتضى بدوره الحذر فى . ى قمة، أو وسط، أو قاع التوزيعباألوزان المختلفة للفئات الدخلية التى تقع ف

مؤشر جينى تفسير نتائج بعض المقارنات اإلحصائية حول درجة التحسن فى توزيع الدخل التى تستند إلى 

 .وده، آما تميل معظم األبحاث المتداولة فى هذا المجال

 

وسطات الدخل الفردى وبين التحسن فى آذلك البد من اإلشارة إلى الخلط السائد بين التحسن فى مت

إذ يلجأ الكثير من الباحثين إلى عقد المقارنات حول . التوزيع النسبى للدخول الشخصية فى المجتمع بأسره

إلى الناتج المحلى عائد العمل الذى يلحق بالنصيب النسبى لألجور، باعتبارها ) أو التدهور(التحسن 

ل تدهور النصيب التوزيعى للمتكسبين بأجر فى توزيع الدخل اإلجمالى، الستخالص بعض النتائج حو

إال أننا نعتقد أن هذا المؤشر يفقد أهميته النسبية آمؤشر توزيعى فى ظل التفاوت الهائل فى هيكل . القومى

فى ظل السياسات اليبرالية الجديدة المطبقة ) وما فى حكمها من مدفوعات ومزايا عينية(األجور المدفوعة 

 – من وجهة نظر التفاوت فى توزيع الدخل –فالعبرة هنا . يد من األقطار العربية منذ الثمانينياتفى العد

 .التى تسود أيضا  داخل هيكل توزيع األجور والمرتبات) أو التباين(هى بدرجة التفاوت 

 

وهنا نود اإلشارة إلى نقطة منهجية هامة تكون عادة مصدر خلط وإلتباس فى التعميمات التى 

وتلك النقطة تتعلق بالخلط بين التحسن الملموس فى . لق على التحسن فى توزيع الدخول بين األفرادتط

مستويات الدخول النقدية، والرواج فى األحوال المعيشية، ألعداد آبيرة من الناس وفئات مهنية اقتصادية 

أى المراآز (زيع النسبى فى التو) أو التدهور(معينة فى الريف والمدينة فى السبعينيات وبين التحسن 

 . للدخول فى إطار خريطة عامة لتوزيع الدخل)النسبية

 

فالتحسن الذى قد يطرأ على متوسطات الدخول النقدية لألفراد والجماعات المهنية المختلفة ال 

فى التوزيع النسبى للدخول الشخصية فى ) والتفاوت(يتناقض بالضرورة مع ارتفاع درجة عدم المساواة 

إذ أن المسألة تتعلق هنا باألوزان النسبية المختلفة التى يجرى بها التحسن فى مستويات . ع عموما المجتم

فالعبرة إذن، فى التحليل األخير، هى ). عالية ومتوسطة ومحدودة الدخل(الدخول النقدية للفئات المختلفة 

الحديث عن التفاوت أو العدالة حيث يكتسب .. بالمحصلة النهائية على التوزيع النسبى للدخول فى المجتمع
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فى توزيع الدخول والثروات آل المعنى الذى نقصده جميعا  عند الحديث عن العدالة التوزيعية للدخول 

 .والثروات

مصر : ورغم ما تشير إليه اإلحصاءات من تحسن محدود فى مستوى الفقر فى بعض البلدان مثل

المعونات وتحويالت العاملين فى :  العوامل الظرفيةهو دورما : واألردن، فإن القضية الجديرة بالعناية هى

 فى استدامة ذلك التحسنفى تحسين دخول الفقراء؟ وبالتالى مدى " الفساد الصغير"الخارج ومدفوعات 

  المستقبل؟ 

 تكاد تكون واحدة ")درجة االستقطاب"أو (وعلى سبيل اإلجمال، يالحظ أن نمط التوزيع للدخول 

 نصف الذين يقبعون فى قمة التوزيع على نحو" العشرون فى المائة" العربية، إذ يستأثر فى معظم البلدان

% ٢٠و % ١٢األآثر فقرا  من السكان ما بين "، بينما يتراوح نصيب األربعون فى المائة الدخل القومى

 )٤(على األآثر، على النحو الذى يوضحه الجدول 
 
 
 )٤(جدول 

 ين الفقراء واألغنياء فى مجموعة مختارة من البلدان العربيةمقارنة بعض مؤشرات االستقطاب ب

 تونس المغرب األردن مصر الدولة

 نصيب العشرون فى المائة فى قمة التوزيع
)Top 20%( ٤٧٫٣ %٤٦٫٤ %٤٤٫٤ %٤٣٫٦% 

 نصيب األربعين فى المائة فى قاع التوزيع 
)Bottom 40%( ١٠٫٨ %١٧٫١ %١٩ %٢٠٫٦% 

 .٢٠٠٤ى، مؤشرات التنمية فى العالم، عام البنك الدول: المصدر
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 القنبلة االجتماعية المتفجرة فى المنطقة العربية: بطالة الشباب. -٤

إن الشباب          . .  هى أهم مشكالت البطالة على اإلطالق       هى أهم مشكالت البطالة على اإلطالق      بطالة الشباب بطالة الشباب تعتبر  تعتبر   المى ف ًا للتعريف الع إن الشباب          ووفق المى ف ا  للتعريف الع ووفق

ًا آسن يمكن             عام، وتبدأ الفئة العمرية من ا        عام، وتبدأ الفئة العمرية من ا       ٢٤٢٤  –  ١٥١٥هم من تتراوح أعمارهم بين      هم من تتراوح أعمارهم بين       ه عالمي ا  آسن يمكن            لسن المعترف ب ه عالمي لسن المعترف ب

ه                  ع في ه                 ترك التعليم فيه حتى السن المتوقع أن يكون الفرد فيه قد أتم المستوى التعليمى المرتف ع في ومن المالحظ   ومن المالحظ   . . ترك التعليم فيه حتى السن المتوقع أن يكون الفرد فيه قد أتم المستوى التعليمى المرتف

 عاما  وأحيانا  أخرى قد يتأخر إنتقال الفرد         عامًا وأحيانًا أخرى قد يتأخر إنتقال الفرد        ١٥١٥أحيانا  أنه قد يدخل األفراد سوق العمل فى سن مبكر حتى قبل             أحيانًا أنه قد يدخل األفراد سوق العمل فى سن مبكر حتى قبل             

ات          من التعليم إلى سوق الع    من التعليم إلى سوق الع     ل الثالثين ات          مل إلى أواخر العشرينات أو أوائ ل الثالثين إن         . . مل إلى أواخر العشرينات أو أوائ ة ف دول العربي إن         وبالنسبة لل ة ف دول العربي % % ٢٠٢٠وبالنسبة لل

ين           ين          من السكان فى المتوسط تتراوح أعمارهم ما ب اً ٢٤٢٤-١٥١٥من السكان فى المتوسط تتراوح أعمارهم ما ب ا   عام ة الشباب  ""وو. .  عام ة الشباب  بطال ة     " " بطال ة زمني ر قنبل ك تعتب ة     تل ة زمني ر قنبل ك تعتب تل

 ..، ذات أبعاد إقتصادية وسياسية وإجتماعية، ذات أبعاد إقتصادية وسياسية وإجتماعية""موقوتة فى معظم بلدان المنظمة العربيةموقوتة فى معظم بلدان المنظمة العربية
 

ا اإذ أن تف باب   إذ أن تف فوف الش ى ص ة ف باب   قم البطال فوف الش ى ص ة ف تعلم""قم البطال تعلمالم عيد    " " الم ى الص رة عل دة ومتفج ادًا جدي رح أبع عيد    يط ى الص رة عل دة ومتفج ادا  جدي رح أبع يط

ة المنتشرة فى صفوف                      ة التقليدي ك البطال ة تل دان العربي ة المنتشرة فى صفوف                     االجتماعى، إذ لم تعد البطالة التى تواجه معظم البل ة التقليدي ك البطال ة تل دان العربي االجتماعى، إذ لم تعد البطالة التى تواجه معظم البل

ات  ات فئ اهرة ""فئ ر الم ة غي اهرة العمال ر الم ة غي ة     ، ، ""العمال ك البطال ل تل تينيات، ب ينيات والس ى الخمس ال ف ان الح ا آ ة     آم ك البطال ل تل تينيات، ب ينيات والس ى الخمس ال ف ان الح ا آ ة آم ة  المتعلق  المتعلق

ية،      ) ) وليس الديموجرافية وليس الديموجرافية ((نسبة اإلعالة المالية    نسبة اإلعالة المالية    ، مما يرفع من     ، مما يرفع من     ""بالشباب المتعلمين بالشباب المتعلمين "" ية،      فى إطار األسرة المعيش فى إطار األسرة المعيش

 ..التى تنوء بالعديد من األعباء الماليةالتى تنوء بالعديد من األعباء المالية

 

ال  " " الشباب العاطلالشباب العاطل""التى يعانى منها  التى يعانى منها  أزمة اإلحباط   أزمة اإلحباط   وتواجه المجتمعات العربية،    وتواجه المجتمعات العربية،     ال  أو الذى يقوم بأعم أو الذى يقوم بأعم

 ..تأهيله المهنى، ناهيك عن انسداد أفق االستقرار الوظيفى وسبل الترقى أمامهتأهيله المهنى، ناهيك عن انسداد أفق االستقرار الوظيفى وسبل الترقى أمامهمتقطعة دون مستوى متقطعة دون مستوى 
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  )١(إطار رقم 
 )٧(البطالة فى منطقة اإلسكوا 

 
 ماليين فرد دون عمل فى منطقة ٥٫٥تفيد تقديرات منظمة العمل الدولية بوجود حوالى )    أ(

المائة لتلك السنة، مقارنة  فى ٩٫٣، مما يشكل معدل بطالة بنسبة ٢٠٠٤اإلسكوا فى عام 
 ١وقد تراوحت معدالت البطالة بين أقل من . ١٩٩٢ فى المائة فى عام ٨٫٨بمعدل نسبته 

 ـ ٢٠٠١ فى المائة فى العراق وفلسطين خالل الفترة ٢٨فى المائة فى الكويت وأآثر من 
٢٠٠٣. 

 
 ال يستطعن العثور يوجد حوالى مليونى امرأة مستعدة للعمل فى منطقة اإلسكوا، ولكنهن) ب (

باإلضافة إلى ذلك، آان معدل البطالة لدى النساء ضعف معدل البطالة لدى . على عمل
.  فى المائة للرجال٧٫٥ فى المائة للنساء مقابل ١٥٫٤، حيث بلغ ٢٠٠٤الرجال فى عام 

 نقطة ٢٠ويالحظ هذا الوضع بشكل خاص فى ع مان، حيث آان معدل النساء أعلى بنسبة 
ولم يتجاوز معدل بطالة الرجال نظيره لدى . ٢٠٠٠ن معدل بطالة الرجال فى عام تقريبا  م

 .النساء بصورة هامة إال فى ثالثة بلدان أعضاء فى اإلسكوا هى العراق وفلسطين واليمن
 
 فى ٢١٫٤، مقارنة بنسبة ٢٠٠٤ فى المائة فى عام ٢٢٫٢ )٨(بلغ معدل البطالة لدى الشباب)   ج (

ومن الناحية المطلقة، آانت أرقام البطالة لدى الشباب فى ازدياد . ١٩٩٢المائة فى عام 
 مليون ١٫٨ عاما  الماضية، حيث ارتفع عدد الشباب العاطلين عن العمل من ١٢خالل الـ 

 ١٠٠ من آل ٥٤وعالوة على ذلك، آان . ٢٠٠٤ ماليين فى عام ٣ إلى ١٩٩٢فرد فى عام 
 . أآثر من نصف جميع العاطلين عن العملعاطل عن العمل ضمن فئة الشباب مما يشكل

 

 
 

 تفاقم مشاآل اإلسكان العشوائى فى البلدان النامية. -٥

فى أنحاء آثيرة من ) بوضع اليد" (غير الرسمى"أصبحت مناطق واسعة من السكن العشوائى  

نظر اآلن، فى ويتم ال. العالم مرتبطة بشكل وثيق بالفقر والحرمان من الخدمات األساسية والدخل المنتظم

، على أساس آونه السمة األساسية لمناطق السكن "فقر القدرات"و" فقر الدخل"الكتابات الدولية، إلى أن 

 .العشوائى وغير الرسمى

 

ووفقا  لبعض التعريفات، ترتبط تلك المناطق بمجموعات من السكان تتسم أوضاعهم االقتصادية                  ووفقًا لبعض التعريفات، ترتبط تلك المناطق بمجموعات من السكان تتسم أوضاعهم االقتصادية                  

وة العمل      واالجتماعية بالهشاشة، مثال  ذلك المهاجرين     واالجتماعية بالهشاشة، مثال  ذلك المهاجرين      وة العمل       الجدد والنازحين واألفراد المهمشين فى ق ارة  . .  الجدد والنازحين واألفراد المهمشين فى ق ارة  وبعب وبعب

دن     ى بعض الم اطق الحضرية ف ى المن اعى ف اطق فضاء لإلقصاء االجتم ك المن ار تل ن اعتب دن    أخرى، يمك ى بعض الم اطق الحضرية ف ى المن اعى ف اطق فضاء لإلقصاء االجتم ك المن ار تل ن اعتب أخرى، يمك

 ))٩٩((..الكبرىالكبرى
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اطق الحضرية   (Divided Cities)" " المدن المجزاةالمدن المجزاة""ومع مرور الوقت، تتشكل ومع مرور الوقت، تتشكل   اطق الحضرية    فى المن دن    :: فى المن دن  الم الم

زمن         وأشباه المدن، مما يزيد من        وأشباه المدن، مما يزيد من       العليا والمدن السفلى  العليا والمدن السفلى   ر ال زمن        حجم االنفصام االجتماعى والمكانى والسكنى عب ر ال . . حجم االنفصام االجتماعى والمكانى والسكنى عب

ا   ى أنه وائى عل اطق السكن العش د وصف من ى ح ين إل بعض المحلل ر ب د وصل األم ا  وق ى أنه وائى عل اطق السكن العش د وصف من ى ح ين إل بعض المحلل ر ب د وصل األم ية""وق دن الهامش يةالم دن الهامش " " الم

(Residual City)  ى األنشطة ى األنشطة   التى تضم الفقراء األآثر فقرًا، وآخرين ممن يعتمدون فى سبل معيشتهم عل    التى تضم الفقراء األآثر فقرا ، وآخرين ممن يعتمدون فى سبل معيشتهم عل

 ..الهامشية، غير القانونية أحيانا الهامشية، غير القانونية أحيانًا

 

اطق الحضرية   (Squatter Settlements)ولعل ظهور المجتمعات والمناطق العشوائية ولعل ظهور المجتمعات والمناطق العشوائية  اطق الحضرية    فى المن  فى المن

ى         . . ، يخلق جغرافيا اجتماعية واقتصادية جديدة     ، يخلق جغرافيا اجتماعية واقتصادية جديدة     ""اإلسكوااإلسكوا""فى العديد من بلدان     فى العديد من بلدان      دوره قضايا عل ى         وهذا يطرح ب دوره قضايا عل وهذا يطرح ب

ففى ففى ". ". منطقة اإلسكوا منطقة اإلسكوا ""اإلجتماعى واإلقتصادى فى بلدان     اإلجتماعى واإلقتصادى فى بلدان     درجة عالية من الخطورة بالنسبة لمستقبل التطور        درجة عالية من الخطورة بالنسبة لمستقبل التطور        

ا يسمى                              اطق الحضرية يعيشون فى م دن والمن اك نحو ثلث سكان الم ال، هن ا يسمى                             حالة سوريا، على سبيل المث اطق الحضرية يعيشون فى م دن والمن اك نحو ثلث سكان الم ال، هن حالة سوريا، على سبيل المث

 ").").٥٥""راجع جدول راجع جدول ) () (اإلسكان العشوائىاإلسكان العشوائى((مناطق المخالفات مناطق المخالفات 

 

ة العرب     " " اإلسكان العشوائى اإلسكان العشوائى ""وتعود أسباب ظهور مناطق     وتعود أسباب ظهور مناطق      دان المنطق ة العرب     فى بل دان المنطق ى الهجرة الواسعة        فى بل ة إل ى الهجرة الواسعة        ي ة إل ي

ادة                ة أو الزي ذه العمال ادة               من الريف إلى المدينة وإلى النمو الديموجرافى الهائل فى المدن أو صعوبة استيعاب ه ة أو الزي ذه العمال من الريف إلى المدينة وإلى النمو الديموجرافى الهائل فى المدن أو صعوبة استيعاب ه

ع،      . . السكانية حتى فى القطاعات التقليدية   السكانية حتى فى القطاعات التقليدية    ة للمجتم ة اإلنتاجي ع،      ونظرًا ألن هؤالء األفراد أصبحوا خارج العملي ة للمجتم ة اإلنتاجي ونظرا  ألن هؤالء األفراد أصبحوا خارج العملي

ولم يعد هذا المجتمع مجرد ظاهرة سكانية أو           ولم يعد هذا المجتمع مجرد ظاهرة سكانية أو           ). ). ريف المدينة ريف المدينة أو  أو  ((ئيات  ئيات  فخلقوا مجتمعا  خاصا  بهم هو العشوا     فخلقوا مجتمعًا خاصًا بهم هو العشوا     

دد ز سكانى مح ا حي ة له ه ظاهرة إجتماعي ددإقتصادية ولكن ز سكانى مح ا حي ة له ه ظاهرة إجتماعي و . . إقتصادية ولكن د ه ع جدي ور مجتم ى ظه ك إل و إذ أدى ذل د ه ع جدي ور مجتم ى ظه ك إل ريف ريف إذ أدى ذل

 ..، له قي مه المتخلفة، وله مالمحه اإلجتماعية المتميزة، وله عالمه السياسى الخاص به، له قيَّمه المتخلفة، وله مالمحه اإلجتماعية المتميزة، وله عالمه السياسى الخاص بهالمدينةالمدينة
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العشوائية فى مدن ومحافظات        العشوائية فى مدن ومحافظات        " " مناطق المخالفات مناطق المخالفات ""الوزن النسبى لساآنى    الوزن النسبى لساآنى    ) ) ٥٥((ويوضح الجدول   ويوضح الجدول   

 ..متنوعة فى سوريا بالنسبة لمجموع السكانمتنوعة فى سوريا بالنسبة لمجموع السكان

 
 )٥(جدول 
 

 )٢٠٠٣(توزيع سكان مناطق المخالفات جغرافيا  : سوريا

 (األعداد باأللف)    

نسبة سكان مناطق المخالفات إلى  اتسكان مناطق المخالف عدد األسر المعيشية مجموع السكان المحافظة
 (%)مجموع السكان 

 ٣٧ ٦٠٨٫٨ ١٢٢٫٢ ١٦٤٥٫٣ دمشق

 ١٦٫٧ ٣٥٩٫٠ ٥٨٫٢ ٢١٤٩٫٩ حلب

 ٥٨٫٥ ٤١٣٫٢ ٨٢٫٧ ٧٠٦٫٣ حمص

 ٨٫٩ ٣٠٫٦ ٥٫٦ ٣٤٤٫٣ حماه

 ٤٠٫٣ ١٤٩٫١ ١٩٫٨ ٣٧٠٫٠ الالذقية

 ١٫٩ ٢٫١ ٠٫٤ ١١٢٫٠ إدلب

 ٨٥٫٣ ١٣٥٫٤ ٢١٫٢ ١٥٨٫٧ الحسكة

 ٤١٫١ ٨٣٫٦ ١٣٫٧ ٢٠٣٫٤ دير الزور

 ٢٨٫٣ ٣٩٫٦ ٦٫٦ ١٤٠٫٠ طرطوس

 ٧٤٫٤ ١٨١٫٦ ٢٥٫٥ ٢٤٤٫١ الرقة

 ٧٫٥ ٨٫٠ ١٫٠ ١٠٦٫٥ درعا

 ٢٥٫٩ ١٨٫١ ٣٫٦ ٧٠٫٠ السويداء

 ٣٢٫٥ ٢٠٢٩٫٣ ٣٦٠٫٣ ٦٢٥٠٫٧ اإلجمالى

 ..قاعدة بيانات وزارة اإلدارة المحليةقاعدة بيانات وزارة اإلدارة المحلية: : المصدرالمصدر
 

ن اإل   وع م ى ن نهض عل ى، ي وائى، أو الهامش ع العش ذا المجتم ن اإل  ه وع م ى ن نهض عل ى، ي وائى، أو الهامش ع العش ذا المجتم ى  ه ئ عل ذى يتك ى ال ى  قتصاد العرف ئ عل ذى يتك ى ال قتصاد العرف

ة  ""األنشطة  األنشطة   ة  غير المنظم ة ""أو  أو  ""غير المنظم ة الطفيلي تظم أو                " " الطفيلي ديهم دخل من يس ل تظم أو                والسكان النشطون إقتصادية فى إطاره ل ديهم دخل من يس ل والسكان النشطون إقتصادية فى إطاره ل

. . مأمون، وليس لديهم مسارات مهنية محدد، بل أن مسارات حياتهم االقتصادية واالجتماعية تتسم بالعشوائيةمأمون، وليس لديهم مسارات مهنية محدد، بل أن مسارات حياتهم االقتصادية واالجتماعية تتسم بالعشوائية
))١٠١٠(( 

 

توطنات     اء والمس د األحي ا توج ادة م توطنات    وع اء والمس د األحي ا توج ادة م ة      وع راف المدين ى أط وائية، ف ية، أو العش رية الهامش ة       البش راف المدين ى أط وائية، ف ية، أو العش رية الهامش  البش

(Shanty Towns)          ق، وتتسم ادح فى الخدمات والمراف انى من نقص ف ة تع ق، وتتسم          ، وهى بطبيعتها أحياء متخلف ادح فى الخدمات والمراف انى من نقص ف ة تع ، وهى بطبيعتها أحياء متخلف

ارة عن عدة              . . بخصائص أيكولوجية وعمرانية متميزة   بخصائص أيكولوجية وعمرانية متميزة    ارة عن عدة              فغالبًا ما يكون ذلك الحى، أو المستوطنة البشرية، عب فغالبا  ما يكون ذلك الحى، أو المستوطنة البشرية، عب
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ضيقة المساحة، ملتوية ومتعرجة، والطرقات غير مبعدة أو مرصوفة، مليئة          ضيقة المساحة، ملتوية ومتعرجة، والطرقات غير مبعدة أو مرصوفة، مليئة          حارات وعطفات غير منظمة،     حارات وعطفات غير منظمة،     

 ..بالحفر والنتوءات، وتتميز بإرتفاع نسب التلوثبالحفر والنتوءات، وتتميز بإرتفاع نسب التلوث

 

 جزر" إلى الواحد المجتمع والبلد وانقسام"  الداخليةاالنفصامية"تعميق وهذا يؤدى بدوره إلى 

ألمة ويعمق التناقضات االجتماعية والثقافية  عضد افى فيما بينها بصعوبة بالغة، مما يفتت تتعايش" منعزلة

 .فى البلد الواحد

 

  خطوط التمايز االجتماعى الجديدة فى ظل العولمة-٦

، منطقة اإلسكوا العديد من بلدان فى أنه منذ بداية الثمانينات، فإن المدن والمراآز الحضرية يالحظ

، فلم تعد المدن متنافرة غير متجانسة، بل -يةجتماعإ –إلى ثالثة تكوينات اقتصادية تدريجيا  أخذت تنقسم 

 The lower) الشعبية التقليدية والمناطق، )The upper town(قاصرة على ثنائية المناطق الراقية 

town) بالمناطق" يترآز فيما يسمى جديدى، بل أضيف إليها تجمع بشرى ض، آما آان الحال فى الما 

 االقتصادية والثقافية، بين تلك والتباينات"  االجتماعيةافةالمس" وليس هناك من شك أن ".العشوائية

 تلك التناقضات تعالج الثالث تزداد وتتسع مع مرور الزمن، فى غيبة سياسة عامة نشطة وحازمة التكوينات

 .قبل استفحالها وتفاقمها

 

 : االجتماعى- االقتصادى  برزت، نتيجة لذلك، تقسيمات وخطوط جديدة للتمايزولقد  

 فى" المندمجين"و" المستوعبين" ناحية، وبين من"  والمستضعفينالمهمشين "بين التمايز - أ

 . أخرىناحية، من )ولمالمع (االقتصاد والمجتمع الحديث 

الليبرالية قتصادية االجراءات اإلتطورات وال من" المنتفعين "وبين" المتضررين" بين التمايز -ب

 ).ة، العولمة، الخصخصاألسواقمثل تحرير (الجديدة 

  

 بعين االعتبار الخصائص االقتصادية والسياسية يأخذ"  مرآبمعيار"، البد من تبنى ولذلك

 أرياف والبؤس فى الفقر للشرائح الطبقية التى تتكون منها تلك المجتمعات التى تقع داخل أحزمة والثقافية

 واالدخارية الجديدة وعمليات ستهالآيةاال، فى ظل األنماط الجديدة لتقسيم العمل واألنماط  العربيةالمدن

 . المتزايدالثقافياالستالب 

 

 
 
 
 

 خالصة وتوصيات
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ر و                     اوت آبي ا تف د رافقه ة ق ر و                    آما يتضح من ثنايا هده الدراسة،  أن مسيرة العولم اوت آبي ا تف د رافقه ة ق ين           آآآما يتضح من ثنايا هده الدراسة،  أن مسيرة العولم ا ب ة  فيم ر متماثل ار غي ين           ث ا ب ة  فيم ر متماثل ار غي ث

ة  : : البلدان أو داخل البلد الواحد مما أدى إلى تعميق التناقضات على جميع المستويات            البلدان أو داخل البلد الواحد مما أدى إلى تعميق التناقضات على جميع المستويات             ة  االقتصادية واالجتماعي االقتصادية واالجتماعي

ة            . . والتكنولوجية والثقافية والتكنولوجية والثقافية  ة، وفي منطق ة العربي ة في المنطق ة            ولذا يجب حصار تلك التداعيات السلبية  للعولم ة، وفي منطق ة العربي ة في المنطق ولذا يجب حصار تلك التداعيات السلبية  للعولم

ى أساس دوري            . . اإلسكوا على وجه الخصوص   اإلسكوا على وجه الخصوص    ا عل ى أساس دوري            وذلك من خالل الرصد المستمر له ا عل ي سنشير      . . وذلك من خالل الرصد المستمر له ا يل ي سنشير      وفيم ا يل وفيم

 ::اسمي السياسات في المجالين االقتصادي واالجتماعياسمي السياسات في المجالين االقتصادي واالجتماعيإلى أهم القضايا التي تحتاج إلى عناية خاصة من رإلى أهم القضايا التي تحتاج إلى عناية خاصة من ر

 

 ::أوال، حول الفقرأوال، حول الفقر

 اقتصرت المعالجات لظاهرة الفقر في معظمها على رصد الظاهرة من حيث الحجم واألبعاد والخصائص،                اقتصرت المعالجات لظاهرة الفقر في معظمها على رصد الظاهرة من حيث الحجم واألبعاد والخصائص،               

ا      ة، إليج ة العربي ا     بينما المطلوب في المرحلة القادمة دراسة آليات آيفية إعادة إنتاج الفقر في الريف والمدين ة، إليج ة العربي د د بينما المطلوب في المرحلة القادمة دراسة آليات آيفية إعادة إنتاج الفقر في الريف والمدين

 ..جيال بعد جيلجيال بعد جيل" " مصائد الفقرمصائد الفقر""الحلول ووضع السياسات لتلك األقسام من السكان التي تقبع داخل الحلول ووضع السياسات لتلك األقسام من السكان التي تقبع داخل 

 

 ::ثانيا، حول البطالةثانيا، حول البطالة

ة خالل       ))وخاصة في صفوف الشباب المتعلم    وخاصة في صفوف الشباب المتعلم    ((ليس هناك من شك في أن ظاهرة البطالة         ليس هناك من شك في أن ظاهرة البطالة          ة خالل       ، أخذت أبعادا درامي ، أخذت أبعادا درامي

ا     وآما تشير الدراسة واإلحصاءات أن تلك الظ      وآما تشير الدراسة واإلحصاءات أن تلك الظ      . . حقبة التسعينات حقبة التسعينات  ا     اهرة تشكل قنبلة اجتماعية قابلة للتفجر إذا م اهرة تشكل قنبلة اجتماعية قابلة للتفجر إذا م

ة       ة      ظلت المعالجات سطحية وجزئي راب                    . . ظلت المعالجات سطحية وجزئي ى االغت ؤدي إل ر ي ذا الحجم الكبي ك الظاهرة وبه راب                    إذ أن استمرار تل ى االغت ؤدي إل ر ي ذا الحجم الكبي ك الظاهرة وبه إذ أن استمرار تل

اع معدالت           . . واإلحباط في صفوف الشباب    واإلحباط في صفوف الشباب     ى ارتف ذا باإلضافة إل اع معدالت           ه ى ارتف ذا باإلضافة إل ة   ""ه ة المالي ة   اإلعال ة المالي ي        " " اإلعال ي        في إطار األسر الت في إطار األسر الت

 ..ومحدودية الدخلومحدودية الدخل  ددتعاني أصال من الفقر الشديتعاني أصال من الفقر الشدي

 

ة         ة في المنطق ذي يتسم بالتجزئ ة        وجدير باإلشارة هنا، أن األزمة الحقيقية إنما تكمن في طبيعة سوق العمل ال ة في المنطق ذي يتسم بالتجزئ وجدير باإلشارة هنا، أن األزمة الحقيقية إنما تكمن في طبيعة سوق العمل ال

ى                      ى                     العربية، وتلعب العولمة دورا متزايدا في تعميق دلك االنقسام في سوق العمل حيث يوجد سوق عمل أول العربية، وتلعب العولمة دورا متزايدا في تعميق دلك االنقسام في سوق العمل حيث يوجد سوق عمل أول

primary labor market ة وا ة وا  ألبناء الصفوة االجتماعي ة       ألبناء الصفوة االجتماعي دم والصالت العائلي يم المتق ة      القتصادية ذات التعل دم والصالت العائلي يم المتق القتصادية ذات التعل

انوي           ا يوجد سوق ث تعلم، بينم انوي          الواسعة، حيث ال توجد بطالة واسعة في صفوف الشباب الم ا يوجد سوق ث تعلم، بينم  secondaryالواسعة، حيث ال توجد بطالة واسعة في صفوف الشباب الم

market          رة والوسطى الصغيرة، حيث ال توجد ات الفقي رة والوسطى الصغيرة، حيث ال توجد           يكتظ بالباحثين عن فرص توظف، من أبناء الطبق ات الفقي  يكتظ بالباحثين عن فرص توظف، من أبناء الطبق

 ..طعا ومؤقتاطعا ومؤقتافرص عمل آافية بل يكون معظمها متقفرص عمل آافية بل يكون معظمها متق

 

ة،             ة العربي ة،            لذا، يجب إعادة النظر في السياسات المتعلقة بسوق العمل ومخرجات النظام التعليمي في المنطق ة العربي لذا، يجب إعادة النظر في السياسات المتعلقة بسوق العمل ومخرجات النظام التعليمي في المنطق

ة، دورا                ة التشغيل العربي ة، دورا               والعمل على تحقيق أآبر قدر من العدالة في تكافوء الفرص، ويمكن أن تلعب وآال ة التشغيل العربي والعمل على تحقيق أآبر قدر من العدالة في تكافوء الفرص، ويمكن أن تلعب وآال

وى      في تنسيق عمليات التوظيف والهجرة فيما بين البلدان ا        في تنسيق عمليات التوظيف والهجرة فيما بين البلدان ا         ك الق ر من تل وى      لعربية، حتى ال يتم تسرب قسم آبي ك الق ر من تل لعربية، حتى ال يتم تسرب قسم آبي

ادة النظر في سياسات        . . العاملة الشابة إلى البلدان المتقدمة للقيام بأعمال دنيا وغير مأمونة         العاملة الشابة إلى البلدان المتقدمة للقيام بأعمال دنيا وغير مأمونة          ذلك إع رتبط ب ادة النظر في سياسات        وي ذلك إع رتبط ب وي

اءة في ظل السياسات                         ذات التخصصات والكف ل، ل ك الهياآ اءة في ظل السياسات                        وهياآل األجور، للحد من التفاوت الكبير في تل ذات التخصصات والكف ل، ل ك الهياآ وهياآل األجور، للحد من التفاوت الكبير في تل
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ا       الليبرالية الجدي  الليبرالية الجدي   أثير موج ا       دة  تحت ت أثير موج ة في                   تتدة  تحت ت ة االقتصادية االجتماعي ق الثنائي ى تعمي ؤدى إل ي ت ة الت ة في                    العولم ة االقتصادية االجتماعي ق الثنائي ى تعمي ؤدى إل ي ت ة الت  العولم

 ..البلدان العربيةالبلدان العربية

 

 ::ثالثا، حول التهميش واإلقصاء االجتماعيثالثا، حول التهميش واإلقصاء االجتماعي

كان           م س اع حج ع وارتف ورة توس ى خط ة إل ذه الدراس ي ه رنا ف كان          أش م س اع حج ع وارتف ورة توس ى خط ة إل ذه الدراس ي ه رنا ف وائية ""أش اطق العش وائية المن اطق العش م  " " المن ي العواص م  ف ي العواص ف

ام          . . خيرينخيرينوالحواضر العربية خالل العقدين األ    والحواضر العربية خالل العقدين األ     اعي ألقس ى التهميش واإلقصاء االجتم ام          ويؤدي ذلك بدوره إل اعي ألقس ى التهميش واإلقصاء االجتم ويؤدي ذلك بدوره إل

وم  . . متزايدة من السكان في المنطقة متزايدة من السكان في المنطقة  وم  وعند مقاربتنا لمفه ة التهميش واإلقصاء      ""المهمشين المهمشين ""وعند مقاربتنا لمفه ى عملي ا إل ة التهميش واإلقصاء      ، نظرن ى عملي ا إل ، نظرن

ا   يس باعتباره اعي ل ا  االجتم يس باعتباره اعي ل ادية""االجتم ة اقتص اديةحال ة اقتص ا  " " حال ل باعتباره ا  ، ب ل باعتباره انية ""، ب ة وإنس ة اجتماعي انية حال ة وإنس ة اجتماعي اك بعض  ". ". حال اك بعض  فهن فهن

ة،                     الفقراء  الفقراء   ة ومتقطع ال مؤقت رة محدودة، من خالل أعم ع لفت ة،                     يستطيعون الحصول على بعض الدخل المرتف ة ومتقطع ال مؤقت رة محدودة، من خالل أعم ع لفت يستطيعون الحصول على بعض الدخل المرتف

ه       " " بقدر ما هي بقدر ما هي " " مستوى الدخل مستوى الدخل ""فالمشكلة بهذا هنا  ليست مشكلة       فالمشكلة بهذا هنا  ليست مشكلة        ذي يتحرك في ام ال اعي الع ه       اإلطار االجتم ذي يتحرك في ام ال اعي الع اإلطار االجتم

رة ما يمكن تسميته      رة ما يمكن تسميته      وبهذا الخصوص يجب االهتمام بظاه    وبهذا الخصوص يجب االهتمام بظاه    . . اإلنسان بأبعاده االجتماعية واالقتصادية والثقافية    اإلنسان بأبعاده االجتماعية واالقتصادية والثقافية    

اء                    اء                   اإلنهاك االجتماعي إذ قد ينجح البعض من هؤالء المهمشين في العمل ساعات عمل إضافية أطول، أو أثن اإلنهاك االجتماعي إذ قد ينجح البعض من هؤالء المهمشين في العمل ساعات عمل إضافية أطول، أو أثن

ى حساب الوقت المخصص                          ك يكون عل ة، لكن ذل ى حساب الوقت المخصص                         عطلة نهاية األسبوع في سبيل تحسين أوضاعهم الدخلي ك يكون عل ة، لكن ذل عطلة نهاية األسبوع في سبيل تحسين أوضاعهم الدخلي

و                د ال يك ذا ق و               لالستمتاع بوقت الفراغ أو البقاء مع األسرة   وهك د ال يك ذا ق ديهم متسعا من الوقت للتثقف            لالستمتاع بوقت الفراغ أو البقاء مع األسرة   وهك ديهم متسعا من الوقت للتثقف            ن ل القراءة  ((ن ل القراءة  ب ب

وع            ) ) الجلوس على مقهى مع األصدقاء     الجلوس على مقهى مع األصدقاء     ((أو لالجتماعيات   أو لالجتماعيات   ) ) ولو من خالل جريدة   ولو من خالل جريدة    ى ن دوره إل ؤدى ب ا ي وع            وهو م ى ن دوره إل ؤدى ب ا ي وهو م

 ..من الفقر االجتماعي والثقافي والمعنويمن الفقر االجتماعي والثقافي والمعنوي

 
ي   ر ف ة الفق وائية وأحزم اطق العش ي المن ة ف ة والثقافي رامج لألنشطة الترويحي ل ب ن عم د م ذا، الب ي  ل ر ف ة الفق وائية وأحزم اطق العش ي المن ة ف ة والثقافي رامج لألنشطة الترويحي ل ب ن عم د م ذا، الب دن ل دن  الم  الم

 ..والحواضر العربية، حتى ال تتعمق الفروق والتمايزات بين شمال وجنوب في إطار البلد الواحدوالحواضر العربية، حتى ال تتعمق الفروق والتمايزات بين شمال وجنوب في إطار البلد الواحد
 

  : : the digital divide""خط التقسيم الرقميخط التقسيم الرقمي""رابعا، مخاطر رابعا، مخاطر 

لعل من أخطر تداعيات العولمة في منطقتنا العربية، نشوء ذلك الخط الذي يفصل بين الذين يمتلكون وسائل                 لعل من أخطر تداعيات العولمة في منطقتنا العربية، نشوء ذلك الخط الذي يفصل بين الذين يمتلكون وسائل                 

ع ا  ل م ع ا التعام ل م وريا، وال      التعام ا ص ون تعليم ذين يتعلم ؤالء ال ين ه ت وب ة واإلنترن ارف الحديث ا والمع وريا، وال      لتكنولوجي ا ص ون تعليم ذين يتعلم ؤالء ال ين ه ت وب ة واإلنترن ارف الحديث ا والمع لتكنولوجي

دد            . . يتمتعون برصيد معرفي حديث   يتمتعون برصيد معرفي حديث    تقبل وته اقم في المس دد            وتلك الفجوة تعتبر من أآثر الفجوات المرشحة للتف تقبل وته اقم في المس وتلك الفجوة تعتبر من أآثر الفجوات المرشحة للتف

اثر    لذا يجب إعادة النظر في االزدواجية المنتشرة في       لذا يجب إعادة النظر في االزدواجية المنتشرة في       . . العدالة والتوازن في المجتمع العربي    العدالة والتوازن في المجتمع العربي     يم وتك اثر     نظم التعل يم وتك  نظم التعل

ي آانت  ام الت يم الع دهور نظم التعل ل ت ة مقاب ة ذات المصاريف المرتفع ات األجنبي دارس الخاصة باللغ ي آانت الم ام الت يم الع دهور نظم التعل ل ت ة مقاب ة ذات المصاريف المرتفع ات األجنبي دارس الخاصة باللغ الم

وآما أشرنا في فقرة    وآما أشرنا في فقرة    . .  في الخمسينات والستينات    في الخمسينات والستينات   MAINSTREAMتشكل التيار الرئيسي للنظام التعليمي      تشكل التيار الرئيسي للنظام التعليمي      

 إلى مزيد من اإلنفصامية في أسواق العمل وهياآل           إلى مزيد من اإلنفصامية في أسواق العمل وهياآل          سابقة، أن تلك األوضاع التعليمية المنطقة العربية يؤدى       سابقة، أن تلك األوضاع التعليمية المنطقة العربية يؤدى       

ل،          ""تعليما ومعرفة ولغة  تعليما ومعرفة ولغة  " " األجور، حيث تكون هناك صفوة متميزة       األجور، حيث تكون هناك صفوة متميزة        ل،          ، ترتبط بوظائف متميزة في سوق العم ، ترتبط بوظائف متميزة في سوق العم

ة          ة         هي األعلى دفعا والمرتبطة بتيارات العولمة الحديث ة   ((هي األعلى دفعا والمرتبطة بتيارات العولمة الحديث ة والمالي ة   التكنولوجي ة والمالي اك جيش من        ))التكنولوجي ا هن اك جيش من        ، بينم ا هن باه  " " ، بينم باه  أش أش

ين ينالمتعلم م س" " المتعلم تظ به م سيك تظ به دفع المنخفضة،  يك تويات ال ة ومس ال المؤقت ة واألعم ث البطال انوي حي ل الث دفع المنخفضة،  وق العم تويات ال ة ومس ال المؤقت ة واألعم ث البطال انوي حي ل الث وق العم

 .  .  وحيث ترتفع مستويات الحرمان النسبي وحيث ترتفع مستويات الحرمان النسبي 
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إن آل تلك التحدبات تقتضي إعادة نطر شاملة في مجمل السياسات االقتصادية واالجتماعية والتعليمية 

العربية وعلى تماسك نسيجها االجتماعي المطبقة حاليا لإلقالل من سلبيات العولمه على المجتمعات 

  .والثقافي والسياسي
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