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 اآلثاراآلثارالعولمة بين المفهوم والعولمة بين المفهوم و

ذ التسعينات                     ردة من ذا المف ذ التسعينات                   بقي مفهوم العولمة غامض الداللة بالرغم من شيوع استخدام ه ردة من ذا المف دأ    . . ))١١((بقي مفهوم العولمة غامض الداللة بالرغم من شيوع استخدام ه د ب دأ    وق د ب وق

اة             اج واإلدارة والحي نمط األمريكي في اإلنت ارة ال ى ت بعينات ليعن ا في الس داول المصطلح أآاديمي اة            ت اج واإلدارة والحي نمط األمريكي في اإلنت ارة ال ى ت بعينات ليعن ا في الس داول المصطلح أآاديمي ارة  ))٢٢((  ت ارة  ، وت ، وت

ذا الف         ذا الف        إلبراز ظاهرة توسع االتصال، وانتشار الشبكات، ومع ه ة     إلبراز ظاهرة توسع االتصال، وانتشار الشبكات، ومع ه ة الكوني ر القري ق تعبي م أطل ة     ه ة الكوني ر القري ق تعبي م أطل م استخدام   . . ))٣٣((ه م استخدام   ث ث

تثمارا   ويقا واس ا وتس ا إنتاج اال له ه مج الم بأطراف ذ الع ي تأخ ية الت ددة الجنس رآات المتع ل الش ى عم تثمارا  ليعن ويقا واس ا وتس ا إنتاج اال له ه مج الم بأطراف ذ الع ي تأخ ية الت ددة الجنس رآات المتع ل الش ى عم ليعن

م نشوء                          . . ))٤٤((واتصاالواتصاال رنين ت ل ق ة قب ة جنيني ة من مرحل م نشوء                          ولكن العولمة قد ال تعنى غير مرحلة في تطور الليبرالي رنين ت ل ق ة قب ة جنيني ة من مرحل ولكن العولمة قد ال تعنى غير مرحلة في تطور الليبرالي

 . . ))٥٥((الحاليةالحاليةاليقين اليقين صل إلى مرحلة عدم صل إلى مرحلة عدم راع لتراع لتمرحلة صمرحلة صوانطالق ثم وانطالق ثم 

ر صورة واضحة     بعض اآلخر غي ى لل د ال تعن ة ق ر صورة واضحة    لكن العولم بعض اآلخر غي ى لل د ال تعن ة ق زلرسملة لرسملة لكن العولم الم لصالح دول المرآ الم لصالح دول المرآز الع ، ، ))٦٦(( الع

اريخ                    ة الت ذلك نهاي ل ب ة وتمث ائي لليبرالي ل االنتصار النه اريخ                   يقابل ذلك من يذهب في تفاؤله إلى أن العولمة تمث ة الت ذلك نهاي ل ب ة وتمث ائي لليبرالي ل االنتصار النه مع  مع  يقابل ذلك من يذهب في تفاؤله إلى أن العولمة تمث

 . . حول نهاية التاريخ أيضاحول نهاية التاريخ أيضا) ) مارآسمارآس((وو) ) هيجلهيجل((ا ا آان قد أطلقهآان قد أطلقهتناسي فرضيات تناسي فرضيات 

ع                           ك وهو تتب ي في ذل اء بالجانب العمل ع                         لذلك قد ال يكون من الحكمة الخوض في مفهوم العولمة واالآتف ك وهو تتب ي في ذل اء بالجانب العمل لذلك قد ال يكون من الحكمة الخوض في مفهوم العولمة واالآتف

آثار العولمة في جوانبها الواضحة المباشرة، وتلك المبهمة غير المباشرة التي تأتى في سلسلة األسباب والنتائج                آثار العولمة في جوانبها الواضحة المباشرة، وتلك المبهمة غير المباشرة التي تأتى في سلسلة األسباب والنتائج                

د      ) ) الناسالناس((وانب االجتماعية وحال وانب االجتماعية وحال وأآثرها ينحصر بالج  وأآثرها ينحصر بالج   ة بالبع ة المعين ة العالمي د      ونمط إدارة شؤونهم ولعل اللجن ة بالبع ة المعين ة العالمي ونمط إدارة شؤونهم ولعل اللجن

 . . ))٧٧((الخوض في المفهومالخوض في المفهوممتجنبة متجنبة االجتماعي للعولمة آانت محقة في ترآيزها على اآلثار االجتماعي للعولمة آانت محقة في ترآيزها على اآلثار 

 

 العولمة والبلدان العربية العولمة والبلدان العربية 

اطق   عض التقارير إلى المنطقة العربية ضمن المناطق التي همشتها العو         عض التقارير إلى المنطقة العربية ضمن المناطق التي همشتها العو         ببتنظر  تنظر    ذه المن اطق   لمة لعجز ه ذه المن عن  عن  لمة لعجز ه

ا        اا ة بأنه ة للعولم ة العربي رة المنطق افي ووصفت نظ ا الثق بب إرثه ارها خاصة بس ي مس ابي ف دماج اإليج ا        الن ة بأنه ة للعولم ة العربي رة المنطق افي ووصفت نظ ا الثق بب إرثه ارها خاصة بس ي مس ابي ف دماج اإليج الن

اني هو التخوف من                    مم نفط والهجرة والث ه صادرات ال اني هو التخوف من                    حكومة من ناحية بنمط االندماج مع العالم الذي تسود في نفط والهجرة والث ه صادرات ال حكومة من ناحية بنمط االندماج مع العالم الذي تسود في

ا ورد نصف   . . ))٨٨((ية، إضافة إلى أثر الصراع العربي اإلسرائيلي     ية، إضافة إلى أثر الصراع العربي اإلسرائيلي     العولمة على الهوية الثقافية والتقاليد المحل     العولمة على الهوية الثقافية والتقاليد المحل      ا ورد نصف   وفيم وفيم

 ..الحقيقةالحقيقة

تهدافا               ررفالمنطقة العربية مجبرة على االندماج في العولمة، وتج       فالمنطقة العربية مجبرة على االندماج في العولمة، وتج        اطق اس ر المن ك جرا وهى أآث ى ذل تهدافا                إل اطق اس ر المن ك جرا وهى أآث ى ذل  إل

ا في       القمينالقمينإنتاجا ومخزونا ولصراع تاريخي عربي إسرائيلي يستقطب اهتمام         إنتاجا ومخزونا ولصراع تاريخي عربي إسرائيلي يستقطب اهتمام         لنفطها  لنفطها   ة، ولوجوده ا في        على العولم ة، ولوجوده    على العولم

تهدف  ذي يس ين اإلعصار ال تهدف ع ذي يس ين اإلعصار ال اب((ع ة اإلره ابمقاوم ة اإلره ا  ) ) مقاوم وب موقع مال والجن رب والش ين الشرق والغ ا ب ا  ولموقعه وب موقع مال والجن رب والش ين الشرق والغ ا ب ولموقعه

 . . وتاريخا وثقافةوتاريخا وثقافة

ة   ن خالل مؤشر العولم اس م ابال للقي ة أصبح ق ي العولم دماج ف ن االن ة  لك ن خالل مؤشر العولم اس م ابال للقي ة أصبح ق ي العولم دماج ف ن االن رات . . ))٩٩((لك ن المؤش د م رات والعدي ن المؤش د م والعدي

دا  ٦٤٦٤((ا يزال محدود التغطية     ا يزال محدود التغطية     ومؤشر العولمة م  ومؤشر العولمة م  . . ))١٠١٠((االقتصاديةاالقتصادية الحرية    الحرية   األخرى وفي مقدمتها مؤشر   األخرى وفي مقدمتها مؤشر    دا   بل ا  ) )  بل ا  بينهم بينهم

دان من حيث          ) ) تونس، مصر، المغرب، السعودية   تونس، مصر، المغرب، السعودية   ((أربعة بلدان عربية   أربعة بلدان عربية    ا وسطا في ترتيب البل ع موقع ذه تق دان من حيث          وه ا وسطا في ترتيب البل ع موقع ذه تق وه



 ٤

. . ٢٠٠٥٢٠٠٥العولمة بل تحتل موقعا متقدما مقارنة بالهند وترآيا عل سبيل المثال وذلك حسب الترتيب الصادر عام                 العولمة بل تحتل موقعا متقدما مقارنة بالهند وترآيا عل سبيل المثال وذلك حسب الترتيب الصادر عام                 

ة ولكن من                       ولم يكن احت  ولم يكن احت  ) ) ١١ينظر الجدول   ينظر الجدول   (( ى العولم ة عل دان القيم ى من نصيب البل ع الخمسة األول ة ولكن من                       الل المواق ى العولم ة عل دان القيم ى من نصيب البل ع الخمسة األول الل المواق

 . . سنغافورة، أيرلندا، سويسرا، هولندا، السويدسنغافورة، أيرلندا، سويسرا، هولندا، السويد: : البلدانالبلدان

ة االقتصادية  يس الحري ذي يق و ال ر شموال فه ا المؤشر األآث ة االقتصادية أم يس الحري ذي يق و ال ر شموال فه ا المؤشر األآث دا١٦١١٦١يشمل يشمل ((أم دا بل ذا ). ).  بل ذا ويالحظ من ه ويالحظ من ه

ا وسطا         أن المنطقة العربية تقع       أن المنطقة العربية تقع      ٢٠٠٥٢٠٠٥ و  و ٢٠٠٢٢٠٠٢المؤشر لعامي   المؤشر لعامي    ا وسطا        مرة أخرى موقع ة يتسم       فنصف فنصف مرة أخرى موقع دان العربي ة يتسم        البل دان العربي  البل

ة      ة     اقتصادها بحرية شبه آامل ثالث الماضية                 . . اقتصادها بحرية شبه آامل ا في الترتيب خالل السنوات ال ثالث الماضية                 ويالحظ تراجع ا في الترتيب خالل السنوات ال دان      للويالحظ تراجع ر من البل دان      كثي ر من البل كثي

ا  وريا وموريتاني ر وس ل األردن ومص االت مث ي ح دما ف ة وتق ا العربي وريا وموريتاني ر وس ل األردن ومص االت مث ي ح دما ف ة وتق ة . . العربي ي الحري ا ف ك تراجع ي ذل ة وال يعن ي الحري ا ف ك تراجع ي ذل وال يعن

 . . أ نحو الحرية االقتصادية، مقارنة بدول العالم خاصة الصغيرة منهاأ نحو الحرية االقتصادية، مقارنة بدول العالم خاصة الصغيرة منهااالقتصادية ولكن تقدما أبطاالقتصادية ولكن تقدما أبط

ا بدرجة           ة منه ا بدرجة          لذلك تندمج المنطقة العربية في مسار العولمة وتتأثر تبعا لذلك بآثارها خاصة االجتماعي ة منه لذلك تندمج المنطقة العربية في مسار العولمة وتتأثر تبعا لذلك بآثارها خاصة االجتماعي

 . . آبيرةآبيرة

 الدولة والعولمة الدولة والعولمة 

ة   يعتبر بروز الدولة آظاهرة حديثة في التاريخ اإلنساني، إذ ال تتعدى أربعة ق     يعتبر بروز الدولة آظاهرة حديثة في التاريخ اإلنساني، إذ ال تتعدى أربعة ق       ة   رون عندما وضعت نهاي رون عندما وضعت نهاي

اق  للحروب الدينية للحروب الدينية  اق  باتف ام    ))١١١١(( ))West phalia Treaty((باتف ام  ع ة    ١٦٤٨١٦٤٨ع ة     وترسخ وجود الدول ا   وترسخ وجود الدول اق يالط ا  باتف اق يالط مل  مل  حح لكن   لكن  باتف

ؤرخ أيضا لمراحل            . . انتهاء الحرب الباردة بوادر تراجع مفهوم الدولة آما استقر        انتهاء الحرب الباردة بوادر تراجع مفهوم الدولة آما استقر         ابقة ت ؤرخ أيضا لمراحل            والواقع أن المراحل الس ابقة ت والواقع أن المراحل الس

 . . العولمة المتتاليةالعولمة المتتالية

 ة أوجدت العولمة واقعا نجد فيه ة أوجدت العولمة واقعا نجد فيه وفي المرحلة الحاليوفي المرحلة الحالي

ا تتجاوز         - ددة الجنسية التي أصبحت مبيعاته ا تتجاوز          تعاظم دور الشرآات المتع ددة الجنسية التي أصبحت مبيعاته ون دوالر   ١٫٤١٫٤ تعاظم دور الشرآات المتع ون دوالر ترلي تحكم في   ))١٢١٢((ترلي تحكم في   ، وت ، وت

ل       ل      ثلث صادرات دول العالم على األق ك                     ))١٣١٣((ثلث صادرات دول العالم على األق ة من ذل ة آامل اس باقتصاد دول ا تق ك                      وأصبحت الشرآة الواحدة منه ة من ذل ة آامل اس باقتصاد دول ا تق  وأصبحت الشرآة الواحدة منه

 . . ))١٤١٤(( عمان وآولدير عمان وآولديرNECال اإلمارات وال اإلمارات والجزائر وشرآة موبيل، الكويت وموتوروالجزائر وشرآة موبيل، الكويت وموتورو

اوزت   - دود إذ تج ر الح ة عب ادالت المالي ر المب اوزت    تفج دود إذ تج ر الح ة عب ادالت المالي ر المب وم، ١٫٦١٫٦ تفج ي الي ون ف وم،  ترلي ي الي ون ف وم     ترلي ي الي م ف وم  نع ي الي م ف اظم دور ))١٥١٥((نع اظم دور  وتع  وتع

ه أيضا،                  ر من ددة النصيب األوف ه أيضا،                 االستثمارات األجنبية المباشرة التي تحتكر الشرآات المتع ر من ددة النصيب األوف ذه        االستثمارات األجنبية المباشرة التي تحتكر الشرآات المتع د تضاعفت ه ذه      فق د تضاعفت ه فق

 . . ))١٦١٦((كن حصة البلدان العربية بقيت ضئيلة منهكن حصة البلدان العربية بقيت ضئيلة منهعشرين ضعفا خالل عقد واحد، لعشرين ضعفا خالل عقد واحد، ل

دودا   - ة مح دان العربي ان نصيب البل ياحة وآ ن خالل الس بكات واالتصال البشرى م ع االتصاالت والش دودا    توس ة مح دان العربي ان نصيب البل ياحة وآ ن خالل الس بكات واالتصال البشرى م ع االتصاالت والش  توس

عودية واألردن ومصر   دها الس أتى بع د لت ي االقتصاد الجدي أهبين ف ين المت ارات ب عودية واألردن ومصر  فاإلم دها الس أتى بع د لت ي االقتصاد الجدي أهبين ف ين المت ارات ب ن . . ))١٧١٧((فاإلم ا النصيب م ن أم ا النصيب م أم

ي تفج ة الت ياحة العالمي ي تفجالس ة الت ياحة العالمي ن الس ن رت م ام ١٦٥١٦٥رت م ائح ع ون س ام  ملي ائح ع ون س ة ١٩٧٠١٩٧٠ ملي ى قراب ة  إل ى قراب ام ٧٠٠٧٠٠ إل ون ع ام  ملي ون ع ان ٢٠٠٠٢٠٠٠ ملي ان  فك  فك

 ..))١٨١٨((  فقط فقط%%٢٫٧٢٫٧
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يادتها،                           دول وحدود س درات ال ة ق وى االقتصادية المهيمن ذه الق ى تجاوز ه د عل ا تؤآ يادتها،                          والحاالت السابقة وغيره دول وحدود س درات ال ة ق وى االقتصادية المهيمن ذه الق ى تجاوز ه د عل ا تؤآ والحاالت السابقة وغيره

ا يم داخله د التنظ اوقواع يم داخله د التنظ ون . . وقواع د ال يك ون وق د ال يك اك وق اك هن اقضهن اقضتن ى الع   تن ة عل دول القيم ن ال ا وم ر بينه ى الع آبي ة عل دول القيم ن ال ا وم ر بينه ثال تآبي ة فم ثال تولم ة فم ك ممولم ك ل ل

أتى أور      % % ٧٠٧٠من تلك الشرآات وتستحوذ على      من تلك الشرآات وتستحوذ على      % % ٥١٥١الواليات المتحدة   الواليات المتحدة    ا وت أتى أور      من قيمته ا وت اني     وومن قيمته ا في الترتيب الث اني     ب ا في الترتيب الث . . ب

يبها    ة فنص دان العربي ا البل يبها   أم ة فنص دان العربي ا البل ط % % ٠٫٦٠٫٦أم ط فق ي     ((فق االت ف رآة االتص ي، وش عودي األمريك ابك، المصرف الس ي     س االت ف رآة االتص ي، وش عودي األمريك ابك، المصرف الس س

ة           وقد أصبح لها التأثير األآبر في حدود فعل الدولة          وقد أصبح لها التأثير األآبر في حدود فعل الدولة          ). ). اإلماراتاإلمارات ة           ويرى البعض أن العالم يتحول من منطق الدول ويرى البعض أن العالم يتحول من منطق الدول

ع               رارات يق اعالت والق را في التف ة ألن آثي ر الوطني وم الشبكات عب ع              وسيادتها ضمن حدود معترف بها إلى مفه رارات يق اعالت والق را في التف ة ألن آثي ر الوطني وم الشبكات عب وسيادتها ضمن حدود معترف بها إلى مفه

ر       تتخارج منظومة العالقات الدولية بأنماطها التقليدية في صورة    خارج منظومة العالقات الدولية بأنماطها التقليدية في صورة     ة من دول وأطراف غي ات مصالح مرآب ر       خالف ة من دول وأطراف غي ات مصالح مرآب خالف

أثير د ت ة يتزاي أثيرالدول د ت ة يتزاي ل أ. . الدول ل أب ة  ب ات الدول وهر مكون ى ج ل إل ة تغلغ ة والمالي وى االقتصادية واإلعالمي ان الق ة  ن طغي ات الدول وهر مكون ى ج ل إل ة تغلغ ة والمالي وى االقتصادية واإلعالمي ان الق ن طغي

ة ب       ة، وعناي لحة العام ف المص اءلة وتعري انون ومس يادة ق ل وس ن تمثي ة م ة ب      الديمقراطي ة، وعناي لحة العام ف المص اءلة وتعري انون ومس يادة ق ل وس ن تمثي ة م رد  ررالديمقراطي ان الف ة اإلنس رد  فاهي ان الف ة اإلنس فاهي

 . . وصيانة حرياته الشخصيةوصيانة حرياته الشخصية

ة في        أمران  أمران  ويالحظ  ويالحظ   ة في        رافقا استقرار مفهوم الدول ي أوال  الالنظام   نظام   الالرافقا استقرار مفهوم الدول ي أوال  ليبرال ة          ليبرال اقص من الدول ا الموقف المتن ة          ه اقص من الدول ا الموقف المتن ه

ة      ممفعندما يتعلق األسر ب    فعندما يتعلق األسر ب    . . وقد عمقت سيرة العولمة هذا التناقص     وقد عمقت سيرة العولمة هذا التناقص     . . القوية أو الدولة الضعيفة   القوية أو الدولة الضعيفة    وى المهيمن ة      صالح الق وى المهيمن صالح الق

ادة ا                     ك زي ا في ذل ا في الخارج بم ا وإرادته ادة ا                    تتم المناداة بدولة قوية تفرض هيبته ك زي ا في ذل ا في الخارج بم ا وإرادته دخول في     ننتتم المناداة بدولة قوية تفرض هيبته ا العسكري وال دخول في     فاقه ا العسكري وال فاقه

داخل        صصررفف تلك القوى المهيمنة أو ل      تلك القوى المهيمنة أو ل     مغامرات فتاآة لحماية مصالح   مغامرات فتاآة لحماية مصالح    داخل         االستقرار الضروري لتطور األعمال في ال  االستقرار الضروري لتطور األعمال في ال

وى ك الق وى مكاسب تل دعم وتحرر وتق ى ت ى مستوى االقتصاد الكل رار سياسات عل وىأو إلق ك الق وى مكاسب تل دعم وتحرر وتق ى ت ى مستوى االقتصاد الكل رار سياسات عل ذه . . أو إلق راد له ذه ولكن ي راد له ولكن ي

بي                             زات النس ار المي راآم واحتك ى المكاسب وتحقيق الت ة جن ه لعرقل دخل في در ال تت بي                            الدولة أن تكون ضعيفة بق زات النس ار المي راآم واحتك ى المكاسب وتحقيق الت ة جن ه لعرقل دخل في در ال تت ة ة الدولة أن تكون ضعيفة بق

در ال يسمح           در ال يسمح          واإلنفاق االجتماعي الذي ال يخدمها بصورة مباشرة، وبق دعم  واإلنفاق االجتماعي الذي ال يخدمها بصورة مباشرة، وبق دعم  ب ى      ب ادرة عل ة ق ه منظم وى مجتمعي ى      ق ادرة عل ة ق ه منظم وى مجتمعي ق

ة   مجابهتها أو فرض تعامل مع        مجابهتها أو فرض تعامل مع         ة   بيئ ل المكاسب اآل         بيئ ل المكاسب اآل         تحمي اإلنسان واألرض قب ة     ننتحمي اإلنسان واألرض قب ة للمنشآت القوي ة     ي ة للمنشآت القوي تم نصح    . . ي تم نصح    وي وي

ة ا                  ة والدول ة القوي ين الدول راوح ب ة بنصائح متناقصة تت ة ا                 البلدان النامي ة والدول ة القوي ين الدول راوح ب ة بنصائح متناقصة تت نفس األغراض    البلدان النامي نفس األغراض    لضعيفة ل ك أن   . . لضعيفة ل رة ذل ك أن   وم رة ذل وم

ة                ممالقوى االقتصادية المهي  القوى االقتصادية المهي   ة                نة ال تملك شرعية وبقيت هذه حقا آامال للدولة، فلماذا ال تستخدم تلك الشرعية لرعاي نة ال تملك شرعية وبقيت هذه حقا آامال للدولة، فلماذا ال تستخدم تلك الشرعية لرعاي

 . . مصالحهامصالحها

فيعد أن آانت الدول تعتصم بحقها في سن        فيعد أن آانت الدول تعتصم بحقها في سن        . . واألمر الثاني الذي عمقته العولمة هو تراجع مفهوم السيادة        واألمر الثاني الذي عمقته العولمة هو تراجع مفهوم السيادة        

ة               . . فذة ال تعطلها قوانين أخرى     فذة ال تعطلها قوانين أخرى     قوانين وطنية نا  قوانين وطنية نا   وانين الوطني دولي يقضم من مجاالت الق انون ال رع الق ة               أصبح ف وانين الوطني دولي يقضم من مجاالت الق انون ال رع الق أصبح ف

ة         وة مسار العولم ذا االستقطاع مع ق ة        بصورة مستمرة ويتعاظم ه وة مسار العولم ذا االستقطاع مع ق دولي المصالح االقتصادية      . . بصورة مستمرة ويتعاظم ه انون ال دولي المصالح االقتصادية      ويخدم الق انون ال ويخدم الق

ة ال                   ة والملكي ة الفردي ة الملكي ادل التجاري والخدمي وحماي ة ال                  الكبرى مثل فرض يسر التب ة والملكي ة الفردي ة الملكي ادل التجاري والخدمي وحماي ات     الكبرى مثل فرض يسر التب ة وفرض حري ات     فكري ة وفرض حري فكري

ة             ل حماي دولي مث انون ال ذا الق ة            واسعة على حرآة رأس المال وغيرها ولكن هناك أغراض نبيلة أيضا لتوسع ه ل حماي دولي مث انون ال ذا الق واسعة على حرآة رأس المال وغيرها ولكن هناك أغراض نبيلة أيضا لتوسع ه

خ .. .. حقوق اإلنسان خاصة لألطفال والمهاجرين وللمرأة ولتحريم التعذيب واإلبادة  حقوق اإلنسان خاصة لألطفال والمهاجرين وللمرأة ولتحريم التعذيب واإلبادة   خ ال ل الواضح    . . ال ذا النب ل الواضح    إال أن ه ذا النب إال أن ه

يطرة و    دخل والس يلة للت رة وس االت آثي ي ح ي ف يطرة و   يخف دخل والس يلة للت رة وس االت آثي ي ح ي ف ل     يخف ز أو الكي ن التميي در م ق بق دما تطب ك عن ه وذل ل     التوجي ز أو الكي ن التميي در م ق بق دما تطب ك عن ه وذل التوجي

 . . لكن تبقى هذه الحماية لإلنسان مكسبا يستحق الحماية والدفاع عنهلكن تبقى هذه الحماية لإلنسان مكسبا يستحق الحماية والدفاع عنه. . بمكيالينبمكيالين
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ى تحت           . . تعود نشأة الدولة بالمعنى الحالي إلى عهد حديث       تعود نشأة الدولة بالمعنى الحالي إلى عهد حديث         ا األول ى تحت           فقد سنت الدساتير العربية في مرحلته ا األول فقد سنت الدساتير العربية في مرحلته

ى            حكم وانتداب ف  حكم وانتداب ف   ة األول د الحرب العالمي ا بع ى            رنسي أو إنجليزي وم ة األول د الحرب العالمي ا بع ين     فف. . رنسي أو إنجليزي وم ا ب ين     م ا ب اتير    ١٩٣٠١٩٣٠  –  ١٩٢٣١٩٢٣م اتير     ظهرت دس  ظهرت دس

ان ومصر واألردن  وريا ولبن راق وس ان ومصر واألردن للع وريا ولبن راق وس ن     . . للع در م اب وق ق انتخ ة وح ا برلماني ق نظم ذه المواثي رت ه د أق ن     وق در م اب وق ق انتخ ة وح ا برلماني ق نظم ذه المواثي رت ه د أق وق

 ..الحريات العامة والخاصة وفصل بين السلطات الثالثالحريات العامة والخاصة وفصل بين السلطات الثالث

تقال    ت االس ي تل ة الت ة الثاني اءت المرحل تقال   وج ت االس ي تل ة الت ة الثاني اءت المرحل ي وج ي ل السياس ي ((ل السياس ي ف ت ١٩٤٥١٩٤٥ف ت  نال تقالل  ٧٧ نال ة االس تقالل   دول عربي ة االس  دول عربي

يالسياسي ان ). ). السياس ان وآ وق وآ وق الت االت را خالله دة آبي اللتحرر والوح را خالله دة آبي ن العناصر  . . للتحرر والوح ا م رة مزيج ك الفت اتير تل اءت دس د ج ن العناصر  وق ا م رة مزيج ك الفت اتير تل اءت دس د ج وق

وقد تضمنت دساتير هذه المرحلة أيضا دولة القانون واستقالل         وقد تضمنت دساتير هذه المرحلة أيضا دولة القانون واستقالل         . . ))١٩١٩((الليبرالية واالشتراآية واإلسالمية والوطنية   الليبرالية واالشتراآية واإلسالمية والوطنية   

ك                      القضاء لكنها القضاء لكنها  م وذل ة والحك ى السلطة التنفيذي ة عل ك                       لم تعط السلطة التشريعية أو القضائية دورا فعليا في الرقاب م وذل ة والحك ى السلطة التنفيذي ة عل  لم تعط السلطة التشريعية أو القضائية دورا فعليا في الرقاب

اذ       . . بما حالة لبنان  بما حالة لبنان  ررمع استثناء   مع استثناء    اذ       أما المرحلة الثالثة لتلك الدساتير فقد بدأت مع رجحان آفة اقتصاد السوق ومع نف أما المرحلة الثالثة لتلك الدساتير فقد بدأت مع رجحان آفة اقتصاد السوق ومع نف

ة، وتجارب     والدفع  والدفع  غايات العولمة   غايات العولمة    ة حزبي ة، وتجارب     للديمقراطية ظهرت تعددي ة حزبي دة      للديمقراطية ظهرت تعددي ة دستورية جدي ة وظهرت أنظم دة       انتخابي ة دستورية جدي ة وظهرت أنظم  انتخابي

والحزب الواحد    والحزب الواحد    ) ) العسكرالعسكر((وبدأت اللوحة العربية تتلخص تدريجيا من حكم        وبدأت اللوحة العربية تتلخص تدريجيا من حكم        ) ) السعودية، قطر، البحرين، عمان   السعودية، قطر، البحرين، عمان   ((

ين ملكي وجمهوري                   تقدمي  تقدمي  وأصبح تصنيف   وأصبح تصنيف    ه ب ين ملكي وجمهوري                   ورجعى من الماضي غير أن تداخال غريبا يبحث عن وجود ل ه ب ورجعى من الماضي غير أن تداخال غريبا يبحث عن وجود ل

 . . ةةويقابله جهد للبحث عن شرعية جديدة مقنعويقابله جهد للبحث عن شرعية جديدة مقنع

ا وتطور                 ا زال باقي ة م أثر القبيل زال صالحة ف ا ت ه م دون في مقدمت ن خل ا وتطور                ومع هذه التطورات فإن مالحظات اب ا زال باقي ة م أثر القبيل زال صالحة ف ا ت ه م دون في مقدمت ن خل ومع هذه التطورات فإن مالحظات اب

 . . الحكمالحكملسدنة لسدنة بعضه إلى عصبية جهورية أو ائتالف بعضه إلى عصبية جهورية أو ائتالف 
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ات         د المحروق و عوائ ة وه ة الحالي ة العربي كيل الدول ي تش م ف ر مه دخل عنص ات       ت د المحروق و عوائ ة وه ة الحالي ة العربي كيل الدول ي تش م ف ر مه دخل عنص ا  . . ت دها وإنتاجه ا  فعوائ دها وإنتاجه فعوائ

اد وتووتو ا أع اد زيعه ا أع كيل زيعه كيل تش ع    تش اد توزي ه أع ة لكن ة بالمنطق ة الخارجي وى الفاعل ة الق المحكوم وعالق اآم ب ة الح ع    عالق اد توزي ه أع ة لكن ة بالمنطق ة الخارجي وى الفاعل ة الق المحكوم وعالق اآم ب ة الح عالق

ى       . . األدوار بين دول المنطقة وقدم صورة لدولة الرفاهية عجزت على االستمرار           األدوار بين دول المنطقة وقدم صورة لدولة الرفاهية عجزت على االستمرار            ة إل ع باقتصاديات المنطق ى       ودف ة إل ع باقتصاديات المنطق ودف

 . . اقتصاد ريعي تابعاقتصاد ريعي تابع

ى السلطة         وفي البلدان المنتجة الرئيسية للنفط تمكنت األقل    وفي البلدان المنتجة الرئيسية للنفط تمكنت األقل     ده باالستحواذ عل ى عوائ ة من السيطرة عل ى السلطة         ي ده باالستحواذ عل ى عوائ ة من السيطرة عل ي

د وخلقت                    واطن والواف د وخلقت                   السياسية وفرضت قيما فصلت بين الجهد والعائد بين العمل والدخل وعمقت هوة بين الم واطن والواف السياسية وفرضت قيما فصلت بين الجهد والعائد بين العمل والدخل وعمقت هوة بين الم

ة  ي الموطن ات ف ة درج ي الموطن ات ف ة ييدرج ة أو الجه رد أو القبيل ة والء الف ا درج ة حكمه ة أو الجه رد أو القبيل ة والء الف ا درج ن  ععوموم. . حكمه تغناء ع ن االس د أمك دفق العوائ ن   ت تغناء ع ن االس د أمك دفق العوائ  ت

در لتم  رائب آمص در لتم الض رائب آمص ل      الض ية والتمثي ارآة السياس ى المش رر للضغط عل ي وآمب ومي الرئيس اق الحك ل اإلنف ل      وي ية والتمثي ارآة السياس ى المش رر للضغط عل ي وآمب ومي الرئيس اق الحك ل اإلنف وي

ا عادال        . . والمساءلةوالمساءلة ا عادال        غير أن ذلك اإلنفاق لم يكن دائم ى المتضررين   . . غير أن ذلك اإلنفاق لم يكن دائم ان عل ى المتضررين   وفك ان عل اورة  وفك اورة   المن ى    المن ى    للحصول عل انم  للحصول عل انم مغ   مغ

ذه          . . للتهميشللتهميششخصية ضمن الوضع القائم أو االستسالم       شخصية ضمن الوضع القائم أو االستسالم        ذه          وآان طابع البداوة ليس بعيد لذلك وجد في ه  األوضاع    األوضاع   وآان طابع البداوة ليس بعيد لذلك وجد في ه

 ). ). ااالبدوتاريالبدوتاري((الريعى الريعى . . ما أسماه دما أسماه د
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ه وفادت            ذى دعم ه وفادت           وفي هذا االقتصاد الريعى ال ذى دعم ة               ةةوفي هذا االقتصاد الريعى ال ة الوطني وى العامل ة تجاوزت ضعفي الق ة للعمال ة                آثيف ة الوطني وى العامل ة تجاوزت ضعفي الق ة للعمال  آثيف

خلق تقسيم للعمل ولم يكتب لالقتصاد اليبرالى السائد أن يلتزم بقواعد هذا المنهج فالقطاع الخاص هو من صنع            خلق تقسيم للعمل ولم يكتب لالقتصاد اليبرالى السائد أن يلتزم بقواعد هذا المنهج فالقطاع الخاص هو من صنع            

ى عائالت       الدولة حقق تراآما النتم   الدولة حقق تراآما النتم    ه إل ى عائالت       ائ ه إل ة   ائ ة   مقرب م   مقرب م   من الحك ار        ))٢٠٢٠((من الحك ة المفرطة أو الحتك تعانة من الحماي ار      أو االس ة المفرطة أو الحتك تعانة من الحماي أو االس

ان لظاهرة      ة، وآ تفادة من نظام الكفال ة أوببساطة وبشكل واسع االس ة الشرآات األجنبي ان لظاهرة     وآال ة، وآ تفادة من نظام الكفال ة أوببساطة وبشكل واسع االس ة الشرآات األجنبي ى المضاربةالمضاربةوآال ى  عل  عل

 . . األراضي والعقارات واألسهم ووسائل الكسب السريع األخرى أثرها في خلق التراآم الرأسمالياألراضي والعقارات واألسهم ووسائل الكسب السريع األخرى أثرها في خلق التراآم الرأسمالي

زم  ححوفي هذه األوضاع فإن صاحب العمل ال يت  وفي هذه األوضاع فإن صاحب العمل ال يت   زم  لى بقدر من روح المغامرة والمبادرة بالضرورة بل يلت لى بقدر من روح المغامرة والمبادرة بالضرورة بل يلت

ل                   . . بقدر آبير من الوالء   بقدر آبير من الوالء    ة ب ة الرفاهي ه مع دول ل أهميت دني تق ل                   آما أن المجتمع الم ة ب ة الرفاهي ه مع دول ل أهميت دني تق ائدة في       أن  أن  آما أن المجتمع الم ل الس ائدة في       صور التمثي ل الس صور التمثي

 . . جابةجابةالعالم مثل النقابات أصبحت غير مبررة ما دامت القضايا المطلبية مستالعالم مثل النقابات أصبحت غير مبررة ما دامت القضايا المطلبية مست

والين في شكل                       ة للم دمها الدول ة تق والين في شكل                      وعندما ال يكون هناك نفط فهناك معونة خارجية وهناك صكوك هب ة للم دمها الدول ة تق وعندما ال يكون هناك نفط فهناك معونة خارجية وهناك صكوك هب

 . . قوانين وإجراءات بشكل مباشر أو لمجرد العلم بها في الوقت المناسبقوانين وإجراءات بشكل مباشر أو لمجرد العلم بها في الوقت المناسب

ا   ر معالمه دا تظه ات ب ا أن بعض الطرق دأت تهب لتحرك بعض السكون آم ر ب اح التغيي ر أن ري ا  غي ر معالمه دا تظه ات ب ا أن بعض الطرق دأت تهب لتحرك بعض السكون آم ر ب اح التغيي ر أن ري غي

ل طوق                  لذلكلذلك. . المسدودةالمسدودة ومين ويمث ل طوق                   يصبح البحث عن الحكم الصالح في توقيته المناسب بتوافق مع حاجة المحك ومين ويمث  يصبح البحث عن الحكم الصالح في توقيته المناسب بتوافق مع حاجة المحك

ان الوقت  ان الوقت  حح. .  خاصة في مجال التعليم والصحة واالنفتاح على العالم         خاصة في مجال التعليم والصحة واالنفتاح على العالم        الرفاهالرفاهآما أن إنجازات دولة     آما أن إنجازات دولة     . . نجاة للحاآمين نجاة للحاآمين 

ا أن ت               ة عليه دة في تنظيم المجتمع والدول ا أن ت              لتؤتي أآلها باالنتقال إلى مرحلة جدي ة عليه دة في تنظيم المجتمع والدول م      لتؤتي أآلها باالنتقال إلى مرحلة جدي د من عناصر الحك م      تسم بالمزي د من عناصر الحك تسم بالمزي

 . . الصالحالصالح

 الحكم الصالح الحكم الصالح 

ة     governanceلم يستقر بعد لغة ما يوافق مفهوم لم يستقر بعد لغة ما يوافق مفهوم   ة     خاصة وهو مفهوم حديث الحق الستخدام العولم . .  خاصة وهو مفهوم حديث الحق الستخدام العولم

وم        ى مفه دولي وهو أقرب إل دمتها البنك ال ية وفي مق ددة الجنس ة وشرآات متع وم       وهو من صنع منظمات دولي ى مفه دولي وهو أقرب إل دمتها البنك ال ية وفي مق ددة الجنس ة وشرآات متع وهو من صنع منظمات دولي

ا جاء في لسان العرب            تعنيتعنيالعدالة والحكمة قبل أن     العدالة والحكمة قبل أن     ي المعرفة و  ي المعرفة و  لغة ومضمونا التي تعن   لغة ومضمونا التي تعن   ) ) الحكمالحكم(( ا جاء في لسان العرب             السلطة وآم : :  السلطة وآم

دل    اء بالع ه والقض م والفق دل   العل اء بالع ه والقض م والفق اني     ))٢١٢١((العل نفس المع وحي ب ة ال ي الي للكلم تخدام الح ر أن االس اني      غي نفس المع وحي ب ة ال ي الي للكلم تخدام الح ر أن االس دت  . .  غي ذلك وج دت  ل ذلك وج ل

وال ووضوحا      ر ط ة واألآث ة حكماني ر غراب ة واألآث ل حاآمي ادات مث وال ووضوحا     اجته ر ط ة واألآث ة حكماني ر غراب ة واألآث ل حاآمي ادات مث ة ((اجته ع والدول ؤون المجتم ة إدارة ش ع والدول ؤون المجتم   ).).إدارة ش

رامج في               وقدمت تعاريف بالغة االختصار مثل      وقدمت تعاريف بالغة االختصار مثل       ذ ب ة لتنفي ات الالزم رامج في               الحصول على الوفاق الضروري أو الترتيب ذ ب ة لتنفي ات الالزم الحصول على الوفاق الضروري أو الترتيب

ة                    . . ))٢٢٢٢((تتعدد فيه المصالح  تتعدد فيه المصالح  محيط  محيط   ر مرآزي ة غي اءة، حكوم ثال في الكف بعض متم راه ال ة                    أما الحكم الصالح في ر مرآزي ة غي اءة، حكوم ثال في الكف بعض متم راه ال ة أما الحكم الصالح في ة قابل   قابل

نظم  ة ال از اإلداري، فعالي ي الجه ة ف فافة، خف ة، ش اءلة، فعالي نظم للمس ة ال از اإلداري، فعالي ي الجه ة ف فافة، خف ة، ش اءلة، فعالي ات للمس اد، تطوير الحري ة الفس ة، محارب ات القانوني اد، تطوير الحري ة الفس ة، محارب القانوني

 . . ))٢٣٢٣((العامة والحوار المعلن، حرية الصحافة والتنظيمات واحترام حقوق اإلنسانالعامة والحوار المعلن، حرية الصحافة والتنظيمات واحترام حقوق اإلنسان

اه اإلنسان      لدي  لدي  أما  أما   اه اإلنسان      البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة فالحكم الصالح يعمل على تعزيز ودعم وصيانة رف البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة فالحكم الصالح يعمل على تعزيز ودعم وصيانة رف

اتهم اال  اراتهم وفرصهم وحري ر وخي درات البش يع ق اتهم اال وتوس اراتهم وفرصهم وحري ر وخي درات البش يع ق بة  وتوس يما بالنس ية، ال س ة والسياس بة  قتصادية واالجتماعي يما بالنس ية، ال س ة والسياس قتصادية واالجتماعي

ك بصورة محددة فهي         . . تهميشاتهميشاألآثر أفراد المجتمع فقرا و    ألآثر أفراد المجتمع فقرا و     ك بصورة محددة فهي         أما عناصر ذل فافية، االستجابة،        : : أما عناصر ذل انون، الش م الق فافية، االستجابة،        حك انون، الش م الق حك



 ٨

ا لتحقيق       . . بناء التوافق، المساواة، الفعالية والكفاءة، الرؤية اإلستراتيجية     بناء التوافق، المساواة، الفعالية والكفاءة، الرؤية اإلستراتيجية      دا مكثف ذل جه ذي يب دولي ال ا لتحقيق       أما البنك ال دا مكثف ذل جه ذي يب دولي ال أما البنك ال

ل                      . . لحكم الصالح ومتابعة اإلنجاز فيه    لحكم الصالح ومتابعة اإلنجاز فيه    اا ة والتمثي انون والفاعلي م الق ابقة من حيث حك و يتفق مع العناصر الس ل                      فه ة والتمثي انون والفاعلي م الق ابقة من حيث حك و يتفق مع العناصر الس فه

ه ين  اءلة، لكن ه ين والمس اءلة، لكن يم          ححوالمس ة التنظ ي ونوعي تقرار سياس ن اس ادية م ب االقتص دم الجوان ا يخ ى م ك إل د ذل يم          و بع ة التنظ ي ونوعي تقرار سياس ن اس ادية م ب االقتص دم الجوان ا يخ ى م ك إل د ذل و بع

))regulation ( ( الم       ويتميز البنك بدعمه لبناء مؤشرات تتاب     ويتميز البنك بدعمه لبناء مؤشرات تتاب     . . فسادفسادومراقبة ال ومراقبة ال الم       ع وضع الحكم الصالح في بلدان الع . . ع وضع الحكم الصالح في بلدان الع

ا          تحتححاول مجموعة إقليمية    حاول مجموعة إقليمية    تتوعندما  وعندما   ة آم د تكون عناصرها مختلف زمن فق ا          ديد عناصر الحكم الصالح ألمد من ال ة آم د تكون عناصرها مختلف زمن فق ديد عناصر الحكم الصالح ألمد من ال

 white paper: :  ما أسمته ما أسمته٢٠٠١٢٠٠١أب أب //فقد أقرت هذه المجموعة في أغسطسفقد أقرت هذه المجموعة في أغسطس. . هو الحال مع المجموعة األوربيةهو الحال مع المجموعة األوربية

on European governance ذ ذ وعناصر ه رعية    وعناصر ه يخ ش ا وترس ي أورب ة ف م الديمقراطي و دع ه ه رعية   ا التوج يخ ش ا وترس ي أورب ة ف م الديمقراطي و دع ه ه ا التوج

ة   ل المؤسسات اإلنتاجي ة من قب زة التنفيذي اءلة األجه ادة فرص مس ومي لزي ة  المؤسسات وتحديث القطاع الحك ل المؤسسات اإلنتاجي ة من قب زة التنفيذي اءلة األجه ادة فرص مس ومي لزي المؤسسات وتحديث القطاع الحك

م الصالح حسب             تخصهم تخصهم وفتح المجال أمام المواطنين للمشارآة في القرارات التي         وفتح المجال أمام المواطنين للمشارآة في القرارات التي          ر عناصر الحك ذا تتغي م الصالح حسب              وهك ر عناصر الحك ذا تتغي  وهك

ة                   . . نظورةنظورةالمناطق والفترة الم  المناطق والفترة الم   ة العربي م التي تتناسب مع المنطق ذا الحك د عناصر ه ة                   فهل يمكن تحدي ة العربي م التي تتناسب مع المنطق ذا الحك د عناصر ه د   . . فهل يمكن تحدي د   في األم في األم

 المنظور؟ المنظور؟ 

   الحكم الصالح في البلدان العربيةالحكم الصالح في البلدان العربية

ذا     . . ليس من اليسر قياس درجة الحكم الصالح فالعناصر األهم ليست دائما قابلة للقياس       ليس من اليسر قياس درجة الحكم الصالح فالعناصر األهم ليست دائما قابلة للقياس         إن ه ك ف ذا     ومع ذل إن ه ك ف ومع ذل

تقرار السياسي،        : : ك الدولى وهى ستة    ك الدولى وهى ستة    الحكم أصبح يقاس بمؤشرات محددة يرعاها البن      الحكم أصبح يقاس بمؤشرات محددة يرعاها البن       اءلة، االس ل والمس تقرار السياسي،        التمثي اءلة، االس ل والمس التمثي

 . . ، سيادة القانون، مراقبة الفساد، سيادة القانون، مراقبة الفسادregulatory qualityفعالية الحكومة، نوعية الضبط والتنظيم فعالية الحكومة، نوعية الضبط والتنظيم 

ى      ٢٠٠٢٢٠٠٢وحسبما جاء في تقرير التنمية اإلنسانية العربية    وحسبما جاء في تقرير التنمية اإلنسانية العربية     ا عل اوت في مواقعه ة تتف ى      ، فأن البلدان العربي ا عل اوت في مواقعه ة تتف ، فأن البلدان العربي

 : : ح ومنه يالحظح ومنه يالحظمؤشرات الحكم الصالمؤشرات الحكم الصال

 : : تتقدمهاتتقدمها فوق المتوسط العالمى و فوق المتوسط العالمى و١٧١٧ دول بين  دول بين ٨٨: : االستقرار السياسياالستقرار السياسي

ونس والمغرب وسوريا             ة وت ة الخليجي ونس والمغرب وسوريا            الدول العربي ة وت ة الخليجي ة   الدول العربي ة الحكوم ة   فاعلي ة الحكوم دمها      ٢٠٢٠ دول من      دول من     ٨٨: : فاعلي وق المتوسط نتق دمها       ف وق المتوسط نتق : :  ف

 . . عمان، تونس، األردن، قطرعمان، تونس، األردن، قطر

وق المتوسط        ١٧١٧ دول من     دول من    ٧٧: : عبء الضبط عبء الضبط  دا ف وق المتوسط         بل دا ف دمها  بل دمها تتق و  تتق و   البحرين، ت ارات،     البحرين، ت ان، اإلم ارات،    نس، األردن، قطر، عم ان، اإلم نس، األردن، قطر، عم

 . . مصر، لبنانمصر، لبنان

ة واألردن                ١١١١: : حكم القانون حكم القانون  ة الخليجي دول العربي دمها ال وق المتوسط تتق ة واألردن                 دولة ف ة الخليجي دول العربي دمها ال وق المتوسط تتق ة  دولة ف ة نوعي ة      نوعي ة    المؤسسات ومحارب المؤسسات ومحارب

 . .  دولة تتقدمها الكويت، قطر، عمان دولة تتقدمها الكويت، قطر، عمان١٧١٧ من  من ٧٧: : الكسب غير المشروعالكسب غير المشروع

ة العربي الم تجعل المنطق اطق الع ع مختلف من ة م ة العربيولكن المقارن الم تجعل المنطق اطق الع ع مختلف من ة م ل ولكن المقارن ي التمثي الم ف اطق الع وأ من ة فهي أس ل ة متخلف ي التمثي الم ف اطق الع وأ من ة فهي أس ة متخلف

ة              أتى الثاني ة ت ة             والمساءلة وفيما يتعلق باالستقرار السياسي وفاعلية الحكوم أتى الثاني ة ت د   والمساءلة وفيما يتعلق باالستقرار السياسي وفاعلية الحكوم د   بع أتى        بع وب الصحراء وت ا جن أتى        أفريقي وب الصحراء وت ا جن أفريقي

 ..متقاربة مع أمريكا الالتينية من حيث ضبط الفساد وحكم القانونمتقاربة مع أمريكا الالتينية من حيث ضبط الفساد وحكم القانون



 ٩

 : : الوظائف الجديدة للحكومة في أطار الحكم الصالحالوظائف الجديدة للحكومة في أطار الحكم الصالح

ة            يسود  يسود    ة العمالق دولي والمؤسسات المالي ة            الشك في مفهوم الحكم الصالح بنظور البنك ال ة العمالق دولي والمؤسسات المالي ي    . . الشك في مفهوم الحكم الصالح بنظور البنك ال د تعن ي    فهي ق د تعن فهي ق

الح        ات اإلص احبة لسياس ة المص ية واإلداري وات السياس ع الخط ي وض ة وه ددة للحكوم ة مح ا وظيف الح       له ات اإلص احبة لسياس ة المص ية واإلداري وات السياس ع الخط ي وض ة وه ددة للحكوم ة مح ا وظيف له

ة و  ك المخصصة للجوانب االجتماعي ة خاصة تل ات الحكومي ي الموازن ر ف يص الكبي ة و االقتصادي، والتقل ك المخصصة للجوانب االجتماعي ة خاصة تل ات الحكومي ي الموازن ر ف يص الكبي ي االقتصادي، والتقل ي تعن تعن

 ..))٢٤٢٤((أيضا  إيجاد مناخ مناسب لتطوير القطاع الخاصأيضًا إيجاد مناخ مناسب لتطوير القطاع الخاص

دمات          وفير الخ ي ت ل ف زال يتمث ا ي و م وهره فه ي ج ر ف د تغي ة ق ة والحكوم ون دور الدول د ال يك دمات         وق وفير الخ ي ت ل ف زال يتمث ا ي و م وهره فه ي ج ر ف د تغي ة ق ة والحكوم ون دور الدول د ال يك وق

ى                 ى                األساسية للجميع ووضع القواعد القانونية المنظمة للنشاط االقتصادي ونظام قانوني لحماية الحقوق إضافة إل األساسية للجميع ووضع القواعد القانونية المنظمة للنشاط االقتصادي ونظام قانوني لحماية الحقوق إضافة إل

 . .  تكون عادلة ومالئمة وقيادة سياسات االستقرار االقتصادي والنقدي تكون عادلة ومالئمة وقيادة سياسات االستقرار االقتصادي والنقديفرض الضرائب بكفاءةفرض الضرائب بكفاءة

ذا الشأن          ))٢٥٢٥((..وفي نفس الوقت توفير األمن في الدخل والحماية من الخارج         وفي نفس الوقت توفير األمن في الدخل والحماية من الخارج          ذا الشأن           وينصح البنك الدولي في ه  وينصح البنك الدولي في ه

ة تزدهر                        ة والدولي رك المنافسة المحلي ا السوق وت ة تزدهر                       بأن تعمل الحكومات بصورة أقل في الميادين التي تعمل فيه ة والدولي رك المنافسة المحلي ا السوق وت بأن تعمل الحكومات بصورة أقل في الميادين التي تعمل فيه

ة وتنظيم األسرة                          غيرغير يم والصحة والتغذي تثمار في التعل ة الحكومات هي االس ة وتنظيم األسرة                           أنه ينصح أيضًا أن تكون أولوي يم والصحة والتغذي تثمار في التعل ة الحكومات هي االس  أنه ينصح أيضا  أن تكون أولوي

ي                   ي                  والتخفيف من الفقر ثم تعبئة الموارد لتمويل األنفاق الحكومي وتهيئة اسس مستقرة على صعيد االقتصاد الكل والتخفيف من الفقر ثم تعبئة الموارد لتمويل األنفاق الحكومي وتهيئة اسس مستقرة على صعيد االقتصاد الكل

دان     وفي هذا تعبير عن نوايا حسنة يتناقض مع االت   وفي هذا تعبير عن نوايا حسنة يتناقض مع االت   . . ))٢٦٢٦((ةةوحماية البيئي وحماية البيئي  ة البل ا غالبي دان     فاقات الملزمة التي أبرمت م ة البل ا غالبي فاقات الملزمة التي أبرمت م

دة                        ي البعي ديل الهيكل رامج التثبيت القصيرة ألمدي أو التع ة سواء في ب ة العالي ك ذات المديوني دة                       النامية خاصة تل ي البعي ديل الهيكل رامج التثبيت القصيرة ألمدي أو التع ة سواء في ب ة العالي ك ذات المديوني النامية خاصة تل

وفيها أرغام واضح لتقليل اإلنفاق الحكومي االجتماعي مع تفضيل العناصر من ذلك األنفاق مثل التعليم               وفيها أرغام واضح لتقليل اإلنفاق الحكومي االجتماعي مع تفضيل العناصر من ذلك األنفاق مثل التعليم               . . المدىالمدى

د تساقط     االبتدائي  االبتدائي   د تساقط     والقبول بارتفاع معدالت البطالة وانتشار للفقر لبعض الوقت مع الوعد بتحسين األوضاع عن والقبول بارتفاع معدالت البطالة وانتشار للفقر لبعض الوقت مع الوعد بتحسين األوضاع عن

ع                  . . ثمرات النمو االقتصادي  ثمرات النمو االقتصادي   ذي طب ا وهو األمر ال ل غيره ع                  والحكومات العربية آانت مشدودة بهذه االتفاقات مث ذي طب ا وهو األمر ال ل غيره والحكومات العربية آانت مشدودة بهذه االتفاقات مث

ة                 ة االجتماعي ى التنمي اره عل ه آث ة                دورًا جديدًا لها آانت ل ة االجتماعي ى التنمي اره عل ه آث رامج التثبيت     ينظر آشف تأشير    ينظر آشف تأشير    ((دورا  جديدا  لها آانت ل رامج التثبيت     ي لدرحة انعكاس ب ي لدرحة انعكاس ب

 ). ). والتكييف الهيكلي على المجاالت االجتماعية وقضايا العملوالتكييف الهيكلي على المجاالت االجتماعية وقضايا العمل

والجدير بالذآر أن مؤسسات بروتن وودز صححت من مسارها المعادي لإلنفاق االجتماعي فأصبحت             والجدير بالذآر أن مؤسسات بروتن وودز صححت من مسارها المعادي لإلنفاق االجتماعي فأصبحت             

ر أ                       ا أن قضايا الفق رامج اإلصالح االقتصادي، آم دًا ضمن ب ر أ                      شبكات األمان االجتماعي عنصرا معتم ا أن قضايا الفق رامج اإلصالح االقتصادي، آم دا  ضمن ب صبحت  صبحت  شبكات األمان االجتماعي عنصرا معتم

د                . . تنال اهتماما أآبر  تنال اهتماما أآبر   د                وقد ال يكون الهدف من ذلك العدالة االجتماعية بقدر ما هو حماية المسار االقتصادي الجدي وقد ال يكون الهدف من ذلك العدالة االجتماعية بقدر ما هو حماية المسار االقتصادي الجدي

 . .  اجتماعية قد تعصف به اجتماعية قد تعصف بهتتمن اضطرا بامن اضطرا با

  الخارج  الخارج أوأوير من الداخل ير من الداخل غيغيالتالت

ويالحظ  ويالحظ  . . يحترم الجدل حول هل أن االصالح ينبع من الداخل أم أ، الخالص يأتي من الخارج ال محالة    يحترم الجدل حول هل أن االصالح ينبع من الداخل أم أ، الخالص يأتي من الخارج ال محالة    

ة                               ة فالبني دان المعني ة اإلصالح جاءت بضغوط من خارج البل ر من أمثل رة بالفعل أن الكثي ة                              في السنوات األخي ة فالبني دان المعني ة اإلصالح جاءت بضغوط من خارج البل ر من أمثل رة بالفعل أن الكثي في السنوات األخي

ك األدوا                         الم لتل ة في الع وي المهيمن ي الق ا وتبن ا أثره ات له ود واتفاقي ك األدوا                        القانونية الدولية من عه الم لتل ة في الع وي المهيمن ي الق ا وتبن ا أثره ات له ود واتفاقي ة     تتالقانونية الدولية من عه ا فعالي ة      يعطيه ا فعالي  يعطيه
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رة الفاعل   بالرغم من أنها لم تصادق علي أغلبها آما أن المجتمع      بالرغم من أنها لم تصادق علي أغلبها آما أن المجتمع       ه أث رة الفاعل    المدني العالمي واإلقليمي والوطني آان ل ه أث . .  المدني العالمي واإلقليمي والوطني آان ل

 . . فمثال يعتبر اإلقرار بكثير من الحريات النقابية في السنوات األخيرةفمثال يعتبر اإلقرار بكثير من الحريات النقابية في السنوات األخيرة

ام     ى األم رة إل وة آبي ر خط ة يعتب ة الخليجي دان العربي اقي البل ي ب ل ف ة أق رين وبدرج ي البح ام    خاصة ف ى األم رة إل وة آبي ر خط ة يعتب ة الخليجي دان العربي اقي البل ي ب ل ف ة أق رين وبدرج ي البح خاصة ف

تي         (( ذ الس تي         باستثناء حالة الكويت التي آانت سباقة من ذ الس ات     باستثناء حالة الكويت التي آانت سباقة من ك الحري رار بعض تل ات     نات ال ق ك الحري رار بعض تل ين النظرة     ) ) نات ال ق در التباعد ب ين النظرة     بق در التباعد ب بق

ا أن                     ا آم زال جنين ا ي ا أن                    إلى تشريعيا التنظيم النقابي آالحاد وشرآة وبين االعتراف بد وتنظيمه وإن يكن بعضة م ا آم زال جنين ا ي إلى تشريعيا التنظيم النقابي آالحاد وشرآة وبين االعتراف بد وتنظيمه وإن يكن بعضة م

ل أن بعض التحسين                              دني ب وين مؤسسات المجتمع الم ام تك ة أو فسخ المجال أم ة الحزبي ة التعددي ل أن بعض التحسين                             أطالق حري دني ب وين مؤسسات المجتمع الم ام تك ة أو فسخ المجال أم ة الحزبي ة التعددي أطالق حري

 . .  بعض نظم االنتخابات والتمثيل يعتبر حرآة هامة في مياه آمنة بعض نظم االنتخابات والتمثيل يعتبر حرآة هامة في مياه آمنةالبديهي فيالبديهي في

ا                          د به ة حق أري ا في إطار آلم دخل أغلبه ا                         والمبادرات الخارجية تحمل في طياتها بعض الصدق لكن ي د به ة حق أري ا في إطار آلم دخل أغلبه والمبادرات الخارجية تحمل في طياتها بعض الصدق لكن ي

ة                . . باطلباطل ة                فاألمثلة تتأآد آل يوم حول ازدواجية المعايير والسكوت عن المظالم والمآسي في المنطقة، ودعم أنظم فاألمثلة تتأآد آل يوم حول ازدواجية المعايير والسكوت عن المظالم والمآسي في المنطقة، ودعم أنظم

رة               غير صديقه   غير صديقه    د راجت في الفت تبداد وق وة واالس ر شرعية الق ر من الشرعية غي در آبي د ق ة وتفتق رة               للديمقراطي د راجت في الفت تبداد وق وة واالس ر شرعية الق ر من الشرعية غي در آبي د ق ة وتفتق للديمقراطي

د               ة في ايس آيالن ة الثماني د              األخير خاصة منذ قم ة في ايس آيالن ة الثماني ران ((األخير خاصة منذ قم ران حزي و //حزي و يوني ة ومن          ). ). ٢٠٠٤٢٠٠٤يوني ون من المنطق ة ومن          وتشاور المعني ون من المنطق وتشاور المعني

ى البحرين                   ى األردن إل ى البحرين                  خارجها في تطبيق تلك المبادرة ونقلوا حواراتهم من المغرب إل ى األردن إل ك      . . خارجها في تطبيق تلك المبادرة ونقلوا حواراتهم من المغرب إل ك      وآانت حصيلة ذل وآانت حصيلة ذل

ل               ة مث ل              محدودة للغاية بالرغم من النوايا المعلنة وتعاون مؤسسات مهم ة مث اعالن     UNDP  ،  ،OECDمحدودة للغاية بالرغم من النوايا المعلنة وتعاون مؤسسات مهم ذة ف اعالن      ودول ناف ذة ف  ودول ناف

ات محدودة               ات محدودة              البحر الميت غني في حيثياته لكن برنامج العمل المقر هو في النهاية برنامج بحث ودراسة بإمكاني البحر الميت غني في حيثياته لكن برنامج العمل المقر هو في النهاية برنامج بحث ودراسة بإمكاني

اع    بالرغم من تظافر جهود الواليات المتحدة األمريكية      بالرغم من تظافر جهود الواليات المتحدة األمريكية       ا آخر اجتم اع     وبريطانيا وآوريا وأسبانيا وآندا وهولندا أم ا آخر اجتم  وبريطانيا وآوريا وأسبانيا وآندا وهولندا أم

ا                            ل لكل منه د تموي تقبل لكن ال يزي تقبل وصندوق المس ا                           في المنامة فما أقر بهيج من حيث العنوان مؤسسة المس ل لكل منه د تموي تقبل لكن ال يزي تقبل وصندوق المس في المنامة فما أقر بهيج من حيث العنوان مؤسسة المس

يم والصحة                    ١٠٠١٠٠عن  عن   دني والتعل ل دعم مؤسسات المجتمع الم ا تغطي مجاالت واسعة مث ون دوالر نظري يم والصحة                     ملي دني والتعل ل دعم مؤسسات المجتمع الم ا تغطي مجاالت واسعة مث ون دوالر نظري  ملي

ذا   . . الخاص ونشر المنشآت الصغيرة ومقاومة البطالة     الخاص ونشر المنشآت الصغيرة ومقاومة البطالة     وتنمية القطاع   وتنمية القطاع    ذا   وه ذآر   وه ذآر   ي ة مشروع        ي ابقة شغلت المنطق ة مشروع        بمس ابقة شغلت المنطق بمس

ك المشاريع التي                        ة تل ك المشاريع التي                       الشرق األوسط الذي صاغ مشاريع اقتصادية طموحة نتيجة للسالم المرتقب وبلغت قيم ة تل الشرق األوسط الذي صاغ مشاريع اقتصادية طموحة نتيجة للسالم المرتقب وبلغت قيم

إلقليمي للشرق    إلقليمي للشرق     بليون دوالر ولكن رأسمال البنك وا         بليون دوالر ولكن رأسمال البنك وا        ٧٤٧٤جال أعدادها أيضا بين المغرب واألردن ومصر قيمة         جال أعدادها أيضا بين المغرب واألردن ومصر قيمة         

ة                     % % ٧٧األوسط لم يحدد له غير      األوسط لم يحدد له غير       م تخصص للتنمي ا ل ة أنه ك المشاريع النظري ى تل ة                     من المبلغ السابق ويالحظ عل م تخصص للتنمي ا ل ة أنه ك المشاريع النظري ى تل من المبلغ السابق ويالحظ عل

م الصالح      . .  لكن آل ذلك ذهب مع الريح لكن آل ذلك ذهب مع الريح))٢٧٢٧((% % ٥٥البشرية غير نسبة    البشرية غير نسبة     ة حول الحك م الصالح      فهل تنتظر المشاريع الخارجي ة حول الحك فهل تنتظر المشاريع الخارجي

 ريحا أخري؟ريحا أخري؟

ه    ((أال أن هذا البديل     أال أن هذا البديل      ه    اإلصالح من الخارج قدم ام           ) ) اإلصالح من الخارج قدم ة لع انية العربي ة اإلنس ر التنمي ام           تقري ة لع انية العربي ة اإلنس ر التنمي . .  بوضوح   بوضوح  ٢٠٠٤٢٠٠٤تقري

ديل  و ب ديل فه و ب بس((فه بسملت و  ). ). ملت ا ه ين م طا ب ارًا وس ل مس ه ويمث تفادة من ن االس ع ويمك ى أرض الواق دا فعال عل ه ب و  لكن ا ه ين م طا ب ارا  وس ل مس ه ويمث تفادة من ن االس ع ويمك ى أرض الواق دا فعال عل ه ب لكن

 ))االزدهار اإلنسانياالزدهار اإلنساني((مرغوب مسار مرغوب مسار 

   ))٢٨٢٨((إذا ما استمرت األوضاع على ما هي علية إذا ما استمرت األوضاع على ما هي علية ) ) الخراب اآلتيالخراب اآلتي((وبين خطر مسار وبين خطر مسار 
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ى صعيد            : : شروط نجاح التعامل مع الخارج يتمثل خاصة في        شروط نجاح التعامل مع الخارج يتمثل خاصة في        غير أن   غير أن    وق اإلنسان عل ات حق رام آلي ى صعيد            احت وق اإلنسان عل ات حق رام آلي احت

اص      ريقهم الخ اد ط ي إيج رب ف ق الع رام ح الم، احت اص     الع ريقهم الخ اد ط ي إيج رب ف ق الع رام ح الم، احت ق      //الع ي نس ة ف ة الفاعل وي المجتمعي إدراج الق ول ب ق      القب ي نس ة ف ة الفاعل وي المجتمعي إدراج الق ول ب القب

   ))٢٩٢٩((التعامل في إطار شراآة األنداءالتعامل في إطار شراآة األنداء//االلتزام بنتائج تعبير اإلرادة الشعبيةااللتزام بنتائج تعبير اإلرادة الشعبية//الحكمالحكم

 صالح المجتمع المدنيصالح المجتمع المدنيالحكم الالحكم ال

ة بفضائل التضامن       . . للجمعيات األهلية تاريخ عريق وأصيل في المنطقة العربية       للجمعيات األهلية تاريخ عريق وأصيل في المنطقة العربية         تفادت من ناحي ة بفضائل التضامن       فقد اس تفادت من ناحي فقد اس

وارد من                   دعمها م وارد من                  والصدقة واإلحسان األصلية في اإلسالم والتي ت دعمها م ة        ) ) الوقف الوقف ((والصدقة واإلحسان األصلية في اإلسالم والتي ت اة الواجب ة        والحبس وأمول الزآ اة الواجب والحبس وأمول الزآ

ة من              آما استفادت أيضا بالتضامن ا    آما استفادت أيضا بالتضامن ا    . . الدفع والصدقة المرغوبة  الدفع والصدقة المرغوبة   تفادت من ناحي ا اس ة من              لمسيحي وأموال الكنيسة آم تفادت من ناحي ا اس لمسيحي وأموال الكنيسة آم

ان             ان            قوانين الجمعيات في بالد المستعمر وبعضها قائم ويعود لفترة من الزم ات          . . قوانين الجمعيات في بالد المستعمر وبعضها قائم ويعود لفترة من الزم ك الجمعي د ساهمت بعض تل ات          وق ك الجمعي د ساهمت بعض تل وق

ل والرياضية                  ة والسياسية ب دوافع الديني ين ال ألف ب اك ت ان هن ل والرياضية                 في تعبئة الشعوب لنيل حريتها من المستعمر وآ ة والسياسية ب دوافع الديني ين ال ألف ب اك ت ان هن في تعبئة الشعوب لنيل حريتها من المستعمر وآ

دخل في                     ومع االستقال ومع االستقال . . أيضاأيضا ا ي ا م ات وأبقي منه ك الجمعي دخل في                     ل وتدعم السلطة واتجاهها للتفرد بالقرار حوربت تل ا ي ا م ات وأبقي منه ك الجمعي ل وتدعم السلطة واتجاهها للتفرد بالقرار حوربت تل

وقين، العجزة،    : : اإلحسان وإعادة توزيع الصدقات وبذلك دفعت العمل االجتماعي إلى زوايه ضيقه اإلحسان وإعادة توزيع الصدقات وبذلك دفعت العمل االجتماعي إلى زوايه ضيقه  ام، المع وقين، العجزة،    األيت ام، المع األيت

 . . ولعل الدولة األبوية المتسلطة ال ترغب دائما في شريكولعل الدولة األبوية المتسلطة ال ترغب دائما في شريك. . الخالخ...... ...... األراملاألرامل

داخل والخارج،     ومع  ومع   داخل والخارج،     تراجع دور الدولة، وعجز مؤسساتها على الفعل، وانشغالها بحماية السلطة من ال تراجع دور الدولة، وعجز مؤسساتها على الفعل، وانشغالها بحماية السلطة من ال

دة                           ات السياسية الجدي يلة التكوين ان وس ر مباشرة وآ ة أو بطرق غي وة عالني دة                          بدأ دور الجمعيات األهلية يعود بق ات السياسية الجدي يلة التكوين ان وس ر مباشرة وآ ة أو بطرق غي وة عالني بدأ دور الجمعيات األهلية يعود بق

ه من السلطة أو بسبب عجزه                   ه من السلطة أو بسبب عجزه                  خاصة اإلسالمية منها لكسب مواقع على األرض في غفل ذا إعالن      . . ااخاصة اإلسالمية منها لكسب مواقع على األرض في غفل ذا إعالن      وترافق ه وترافق ه

ة    دان المتقدم دولي والبل ع ال ي المجتم ة ف ات األهلي ة   دور المنظم دان المتقدم دولي والبل ع ال ي المجتم ة ف ات األهلي ى    . . دور المنظم ا إل ان أداته ن األحي ر م ي آثي ى    وأصبحت ف ا إل ان أداته ن األحي ر م ي آثي وأصبحت ف

ه              ه             الوصول إلى فئات من السكان في بلدان الجنوب بصورة مباشرة وبرئي ات          . . الوصول إلى فئات من السكان في بلدان الجنوب بصورة مباشرة وبرئي ك الجمعي د أصبحت بعض تل ات          وق ك الجمعي د أصبحت بعض تل وق

ين   (( من الحكومات في بلدانها   من الحكومات في بلدانها  الشمالية قنوات لألموال الحكومية إذ يأتي تلك أموالها       الشمالية قنوات لألموال الحكومية إذ يأتي تلك أموالها        ين   تتراوح هذه النسبة ب % % ١٠١٠تتراوح هذه النسبة ب

وب وارتفعت             ) ) في بلجيكا في بلجيكا % % ٨٠٨٠في النمسا إلى    في النمسا إلى     وب وارتفعت             وزادت بذلك مساهمة جمعيات الشمال في عون مثيلتها في الجن وزادت بذلك مساهمة جمعيات الشمال في عون مثيلتها في الجن

ام        ١٩٧٠١٩٧٠مبالغ إنفاقها من بليون واحد عام       مبالغ إنفاقها من بليون واحد عام        ى سبعة أضعاف ع ام        ال ى سبعة أضعاف ع دان الشمال      . . ١٩٩٠١٩٩٠ال ة بل ادة مستمرة وني دان الشمال      والزي ة بل ادة مستمرة وني والزي

ة           ييهيال ر هيال ر معلنة مثل إعالن    معلنة مثل إعالن     ة االجتماعي ة للتنمي ة            آلينتون في القمة العالمي ة االجتماعي ة للتنمي اجن   (( آلينتون في القمة العالمي اجن   آوبنه ام      ) ) ١٩٩٥١٩٩٥آوبنه ول ع ه بحل ام      بأن ول ع ه بحل بأن

ون ٢٠٠٠٢٠٠٠ وف تك ون  س وف تك ة   % % ٤٠٤٠ س ر الحكومي ات غي ر المنظم ة عب اعدات األمريكي ن المس ة   م ر الحكومي ات غي ر المنظم ة عب اعدات األمريكي ن المس ين  . . م راآة ب أت ش ين  ونش راآة ب أت ش ونش

ة        ة       الشمال والجنوب ال تمثل دائما أهدافها المعلن ا تغذت من إطار             . . الشمال والجنوب ال تمثل دائما أهدافها المعلن ة وآأنه ات األهلي دأت الجمعي ا تغذت من إطار             وب ة وآأنه ات األهلي دأت الجمعي ي     وب ي      عمل محل  عمل محل

ا دخلت دون                   ا دخلت دون                  ضيق جغرافيا مثل المحليات في الريف والقرى واألحياء المحرومة إلى عالقة دوليه مبارة وآأنه ضيق جغرافيا مثل المحليات في الريف والقرى واألحياء المحرومة إلى عالقة دوليه مبارة وآأنه

وب     ي الجن ا ف ود عليه ن القي ف م م التخفي مال ث ي الش ع ف ات المجتم ار منظم در ازده ة وبق ذار العولم وب    إن ي الجن ا ف ود عليه ن القي ف م م التخفي مال ث ي الش ع ف ات المجتم ار منظم در ازده ة وبق ذار العولم د . . إن د وق وق

 ألف من الفرنسيين في        ألف من الفرنسيين في       ٨٠٠٨٠٠فيعمل  فيعمل  . .  لمواطنيها  لمواطنيها ....أصبحت هذه الجمعيات في بالشمال مجاال مهما لدعم التشغيل        أصبحت هذه الجمعيات في بالشمال مجاال مهما لدعم التشغيل        

ر      . . هذه الجمعيات وينمو التشغيل فيها أسرع من أي قطاع آخر         هذه الجمعيات وينمو التشغيل فيها أسرع من أي قطاع آخر          ر      أما في الجنوب فقد تفجر عدد الجمعيات في الكثي أما في الجنوب فقد تفجر عدد الجمعيات في الكثي

 الف   الف  ١٥١٥وبلغ عددها في مصر وبلغ عددها في مصر . .  ألف جمعيه خالل ثالث سنين فقط ألف جمعيه خالل ثالث سنين فقط٢٠٢٠من البلدان العربية ففي الجزائر ظهرت       من البلدان العربية ففي الجزائر ظهرت       

يمن   ولوحظ هذا التوسع    ولوحظ هذا التوسع    ... ...  يمن   في تونس والمغرب واألردن وال ة         . . في تونس والمغرب واألردن وال ل نخب دار من قب ات بقيت ت ذه الجمعي ر أن ه ة         غي ل نخب دار من قب ات بقيت ت ذه الجمعي ر أن ه غي
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ة             ع السياسية الرفيع اذ للمواق يلة للنف ة            مثلت لبعضها وس ع السياسية الرفيع اذ للمواق يلة للنف ا في                 . . مثلت لبعضها وس ة ثلثه ين اإلدارة في حال ا وب ا في                 ووجدت وشيجة بينه ة ثلثه ين اإلدارة في حال ا وب ووجدت وشيجة بينه

   ))٣٠٣٠((..تونس وفي حاالت غالبة في المناطق الريفية في المغربتونس وفي حاالت غالبة في المناطق الريفية في المغرب

أثيرات             وما تزال هذه الجمعيات تنقسم    وما تزال هذه الجمعيات تنقسم     ات اإلحسان ذات الت أثيرات              إلى القادرة على التمويل الذاتي وهي جمعي ات اإلحسان ذات الت  إلى القادرة على التمويل الذاتي وهي جمعي

ه نضالية                     ات مطلبي ة وجمعي ات الخارجي م وعون اإلدارة وبعض المعون ه نضالية                    الدينية وجمعيات تنمية تعتمد على تفه ات مطلبي ة وجمعي ات الخارجي م وعون اإلدارة وبعض المعون الدينية وجمعيات تنمية تعتمد على تفه

أثير                 . . تعتمد على نزر مساهمة أعضائها والعون الخارجي      تعتمد على نزر مساهمة أعضائها والعون الخارجي       ا في آماشة ت ذه التنظيمات في عمومه أثير                 لذلك بقيت ه ا في آماشة ت ذه التنظيمات في عمومه لذلك بقيت ه

 . . دارة الحكومية وضغوط االتجاهات اإلسالمية ووعود بلدان الشمال والمجتمع الدوليدارة الحكومية وضغوط االتجاهات اإلسالمية ووعود بلدان الشمال والمجتمع الدولياإلاإل

ات،                      ى إدارة الجمعي داول عل ل الت اورة فق تبدة المن ات،                     وتأثرت آثير من هذه الجمعيات بثقافة الحكومة المس ى إدارة الجمعي داول عل ل الت اورة فق تبدة المن وتأثرت آثير من هذه الجمعيات بثقافة الحكومة المس

راد ينتمون   وضعفت الممارسات الديمقراطية داخلها وبقي تمثيل المرأة والشباب ضئيال في مجالسها وتحول أ    وضعفت الممارسات الديمقراطية داخلها وبقي تمثيل المرأة والشباب ضئيال في مجالسها وتحول أ     راد ينتمون   ف ف

ى    ى   إليها إل ة  ((إليها إل ة  سماسرة تنمي ار السلطان  ((أو مروجين  أو مروجين  ) ) سماسرة تنمي ار السلطان  ألفك احثين عن مجد سياسي شخصي     ) ) ألفك احثين عن مجد سياسي شخصي     أو الب ذه   . . أو الب ذه   وتلقي ه وتلقي ه

االتجاهات قبوال من السلطة وتعمد إلى تحديد حريتها إذا امتد تأثيرها إلى أبعد ما هو مخطط  والموقف  الحازم                    االتجاهات قبوال من السلطة وتعمد إلى تحديد حريتها إذا امتد تأثيرها إلى أبعد ما هو مخطط  والموقف  الحازم                    

ر  تقبل  األخي دى المس ي  منت ر المحرج ف تقبل  األخي دى المس ي  منت ة ((المحرج ف ة المنام ك) ) ٢٠٠٥٢٠٠٥//١٢١٢-١١١١المنام ر عن ذل كيعب ر عن ذل ائص تستحق ))٣١٣١((. . يعب ذه النق ائص تستحق  وه ذه النق  وه

 . . التدارك لكنها ال تقلل في شيء من أهمية المجتمع المدني في إحداث التغيير المنشودالتدارك لكنها ال تقلل في شيء من أهمية المجتمع المدني في إحداث التغيير المنشود

ا                         ا وتأثيره ا وأتساعها وعراقته الرغم من أهميته ره ب ا                        ومن أهم منظمات المجتمع المدني ما يغفل أحيانا عن ذآ ا وتأثيره ا وأتساعها وعراقته الرغم من أهميته ره ب ومن أهم منظمات المجتمع المدني ما يغفل أحيانا عن ذآ

ال وتنظي        ة للعم ال وتنظي       وهي المنظمات النقابي ة للعم أثير في مسيرة              . . مات أصحاب العمل     مات أصحاب العمل     وهي المنظمات النقابي ادة للت ا المحاوالت الج أثير في مسيرة              ويسجل له ادة للت ا المحاوالت الج ويسجل له

ا     ا    العولمة لتكون أقل إحجاف ة أو                    . . العولمة لتكون أقل إحجاف دني األخرى، في مجاالت التنمي ك من دور منظمات المجتمع الم ل ذل ة أو                    وال يقل دني األخرى، في مجاالت التنمي ك من دور منظمات المجتمع الم ل ذل وال يقل

ة                       ة الدولي ة الجنائي ة وإنشاء المحكم ام البري ة، وحضر استخدام اإللغ ديون والتجارة النزيه ة                      إلغاء ال ة الدولي ة الجنائي ة وإنشاء المحكم ام البري ة، وحضر استخدام اإللغ ديون والتجارة النزيه ارة  وو...... ...... إلغاء ال ارة  إث إث

 ..الخالخ................الوعي الجماهيري والبحث في أخطار العولمة الجامحةالوعي الجماهيري والبحث في أخطار العولمة الجامحة

ديل                ديل               وقد آان للمنظمات النقابية دورها التاريخي في التغيير االجتماعي وما يزال هذا الدور فعاال في تع وقد آان للمنظمات النقابية دورها التاريخي في التغيير االجتماعي وما يزال هذا الدور فعاال في تع

ة من   ة من   مسار العولمة وهي تتميز عن غيرها من منظمات المجتمع المدني هي تمثيلها للمنتجين وانتماء نسبة عالي               مسار العولمة وهي تتميز عن غيرها من منظمات المجتمع المدني هي تمثيلها للمنتجين وانتماء نسبة عالي               

ل وحق اإلضراب والمشارآة                . . هؤالء إليها هؤالء إليها  ل وحق اإلضراب والمشارآة                وقدرتها على الضغط على الحكومات من خالل مكاسب في التمثي وقدرتها على الضغط على الحكومات من خالل مكاسب في التمثي

ة         رار والمفاوضة الجماعي ة        في صنع الق رار والمفاوضة الجماعي ذلك جعلت من             ... ... في صنع الق ة ل ا الواضحة لمسار العولم ا رؤيته ان له ا آ خ آم ذلك جعلت من             ال ة ل ا الواضحة لمسار العولم ا رؤيته ان له ا آ خ آم ال

ان    ))٣٢٣٢((هدفها الرئيسي لاللفية الحالية     هدفها الرئيسي لاللفية الحالية     ) ) عولمة العدل االجتماعي  عولمة العدل االجتماعي  (( ا آ ان     آم ا آ ؤثرة في            آم ا مع المؤسسات الم ا دوره ؤثرة في            له ا مع المؤسسات الم ا دوره  له

آما آما . . العولمة إلعادة توجيه نشاطها ودورها الرائد في الحوار االجتماعي علي مستوي البلدان والمناطق والعالم             العولمة إلعادة توجيه نشاطها ودورها الرائد في الحوار االجتماعي علي مستوي البلدان والمناطق والعالم             

ذه             ٢٥٢٥أصبح لها أآثر من     أصبح لها أآثر من      ان له ة آ ة العربي ى مستوي المنطق ددة الجنسية وعل ذه              اتفاقا إطاريا مع الشرآات المتع ان له ة آ ة العربي ى مستوي المنطق ددة الجنسية وعل  اتفاقا إطاريا مع الشرآات المتع

ا                      التنظيمات دورها التاري  التنظيمات دورها التاري   د واجهت نفس الضغوط التي واجهه ة وق ا                      خي في معارك التحرير وفي مسيرة التنمي د واجهت نفس الضغوط التي واجهه ة وق خي في معارك التحرير وفي مسيرة التنمي

 . . المجتمع المدني عامة من قبل الحكومات إال أنها تواجه ظروفا مختلفة مع اتساع تأثير العولمةالمجتمع المدني عامة من قبل الحكومات إال أنها تواجه ظروفا مختلفة مع اتساع تأثير العولمة

ه حدود          ه حدود         فوجودها مطلوب لكن وضحت ل ا أن تتخذ              . . فوجودها مطلوب لكن وضحت ل ي لكن عليه ديل الهيكل رامج التع اقش ب ا أن تن ا أن تتخذ              فله ي لكن عليه ديل الهيكل رامج التع اقش ب ا أن تن فله

ك                    قرار المسا قرار المسا  ة المتضررة مباشرة بتل ى أساس الوحدات النقابي يس عل ك                    ندة لتلك البرامج على أساس مرآزي ول ة المتضررة مباشرة بتل ى أساس الوحدات النقابي يس عل ندة لتلك البرامج على أساس مرآزي ول
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ة في                     ة في                    البرامج لذلك قد يبدو خطا فيها تناقضا فيما يخص تفاصيل تأثيرات العولمة بين حديثها مع السلطة التنفيذي البرامج لذلك قد يبدو خطا فيها تناقضا فيما يخص تفاصيل تأثيرات العولمة بين حديثها مع السلطة التنفيذي

رَّين بط          . . الداخل والمجتمع النقابي في الخارج     الداخل والمجتمع النقابي في الخارج      ار أحد األم ا تتعرض الختي ار أحد األمر ين بط          آم ا تتعرض الختي رامج إصالح           آم اذ لب ة تتسع أو نف رامج إصالح           ال اذ لب ة تتسع أو نف ال

ا                         ا آم ة أخطار تراجع االنضمام له ا                        لذلك يتحول الموقف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه آما تواجه هذه النقابات العربي ا آم ة أخطار تراجع االنضمام له لذلك يتحول الموقف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه آما تواجه هذه النقابات العربي

ه                 ه وتوجه ه                هو الحال في بقية بلدان العالم ومخاطر نقص التمويل الذي يمكن أن تكون الحكومات بالغة التأثير في ه وتوجه هو الحال في بقية بلدان العالم ومخاطر نقص التمويل الذي يمكن أن تكون الحكومات بالغة التأثير في

ارات                        من ناحية أخري الحاجة إ     من ناحية أخري الحاجة إ      ى خي اظ عل ة ولكن الحف دان المتقدم ه في البل ى التوافق مع المنظمات المماثل ارات                        ل ى خي اظ عل ة ولكن الحف دان المتقدم ه في البل ى التوافق مع المنظمات المماثل ل

يم العمل                       ة وتقس ل المؤسسات اإلنتاجي يم العمل                      تناقض مع توجه تلك المنظمات مثل الشرط االجتماعي والموقف من نق ة وتقس ل المؤسسات اإلنتاجي تناقض مع توجه تلك المنظمات مثل الشرط االجتماعي والموقف من نق

ل الحق ف                 . . الدوليالدولي ل الحق ف                 وفي الداخل يزداد جهدها القرار حقوق أصبحت مستقرة في أغلب بلدان العالم مث التنظيم   وفي الداخل يزداد جهدها القرار حقوق أصبحت مستقرة في أغلب بلدان العالم مث التنظيم   ي ب ي ب

 وحرية التنظيم وما حملته االتفاقيات الخاصان بالحريات النقابية    وحرية التنظيم وما حملته االتفاقيات الخاصان بالحريات النقابية    

ى                  داول عل ى                 أال أن هذا الشكل من منظمات المجتمع المدني بحاجة إلى تعميق الممارسة الديمقراطية والت داول عل أال أن هذا الشكل من منظمات المجتمع المدني بحاجة إلى تعميق الممارسة الديمقراطية والت

ات                      م وفي نفس الوقت تكثيف عالق دة الحك ات                     اإلدارة واختيار خط ال يكون بالضرورة متوافقا مع ما يري م وفي نفس الوقت تكثيف عالق دة الحك اون  اإلدارة واختيار خط ال يكون بالضرورة متوافقا مع ما يري اون   التع  التع

 . . مع باقي منظمات المجتمع المدنيمع باقي منظمات المجتمع المدني

البرغ    ال ف ات أصحاب األعم بة لمنظم ل بالنس البرغ   وبالمث ال ف ات أصحاب األعم بة لمنظم ل بالنس ات     مموبالمث ع اتجاه الحها م ق مص ن تواف دو م ا يب ات      مم ع اتجاه الحها م ق مص ن تواف دو م ا يب  مم

ة         ل الحواجز أمام ة        االنفتاح وزيادة التبادل وتقلي ل الحواجز أمام ى المنافسة                ..... ..... االنفتاح وزيادة التبادل وتقلي وي عل ة في اقتصاد ناشئ ال يق ا في الحقيق ى المنافسة                فأنه وي عل ة في اقتصاد ناشئ ال يق ا في الحقيق فأنه

ر من                     وفي ظروف نشأة هذه المنظمات ال      وفي ظروف نشأة هذه المنظمات ال       ى الكثي ا بحاجة إل ة ومشاريعها وتسهيالتها فأنه ا  الحكوم ر من                     تي دعمته ى الكثي ا بحاجة إل ة ومشاريعها وتسهيالتها فأنه ا  الحكوم تي دعمته

ة     واج العولم ام أم ة    الجهد لتصمد أم واج العولم ام أم ل شريك            . . الجهد لتصمد أم ا مع خصم ب ة ال يكون تعاون ا مع التنظيمات النقابي ذلك فتعاونه ل شريك            ل ا مع خصم ب ة ال يكون تعاون ا مع التنظيمات النقابي ذلك فتعاونه ل

ا متوسطة أو صغيرة    ة هي أم ب األنشطة اإلنتاجي يع عضويتها خاصة وأن أغل ة  لتوس ا متوسطة أو صغيرة   وهي األخرى بحاج ة هي أم ب األنشطة اإلنتاجي يع عضويتها خاصة وأن أغل ة  لتوس وهي األخرى بحاج

ل             وتهموتهم ل             يش الغالبية من المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة ال يخدمها في األمدين المتوسط والطوي ا أن   . . يش الغالبية من المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة ال يخدمها في األمدين المتوسط والطوي ا أن   آم آم

 . . نقص الشفافية وتفضيل المقربين من اإلدارة والسلطة يفسد األعمال وتصبح المنافسة ظالمة وغير متكافئهنقص الشفافية وتفضيل المقربين من اإلدارة والسلطة يفسد األعمال وتصبح المنافسة ظالمة وغير متكافئه

   ))٣٣٣٣((: : بحاجة إلىبحاجة إلىويؤمل أن تكون، منظمات المجتمع المدني تمر بمرحلة تطور وازدهار وهي ويؤمل أن تكون، منظمات المجتمع المدني تمر بمرحلة تطور وازدهار وهي 

 .. تحديث أدارتها وتطوير بناها المؤسسية تحديث أدارتها وتطوير بناها المؤسسية-

 .. تحقيق استقاللية للمجتمع المدني  تحقيق استقاللية للمجتمع المدني -

 .. تعبئه وتجنيد المتطوعين تعبئه وتجنيد المتطوعين-

 .. تغليب الدور التنموي على الدور الرعائي تغليب الدور التنموي على الدور الرعائي-

 وعلى الحكم الصالح أن يتجاوب مع دواعي التطوير هذه وذلك وعلى الحكم الصالح أن يتجاوب مع دواعي التطوير هذه وذلك 

 ..دأ نشاطها بمجرد أخطار الدولةدأ نشاطها بمجرد أخطار الدولة ضمان حرية تأسيس جمعيات المجتمع المدني لتب ضمان حرية تأسيس جمعيات المجتمع المدني لتب-

 . .  توسيع وفتح مجاالت النشاط وفقا الحتياجات وتطور المجتمع توسيع وفتح مجاالت النشاط وفقا الحتياجات وتطور المجتمع-

 .. حل الجمعيات من خالل القضاء وليس من خالل الجهات اإلدارية المختصة حل الجمعيات من خالل القضاء وليس من خالل الجهات اإلدارية المختصة-
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 دعم الجمعيات األهلية في محاربة القيم السلبية خاصة فيما يتعلق بالمرأة وبعض الفئات المهمشية من -

 . عالمجتم

ة    . .  مقاومة فرض حضر على موارد الجمعيات بشبهه ارتباطها باإلرهاب بدفع خارجي            مقاومة فرض حضر على موارد الجمعيات بشبهه ارتباطها باإلرهاب بدفع خارجي           - ة    ولعل الجمعيات األهلي ولعل الجمعيات األهلي

ذ      ر من دأت تظه ات واضحة ب و أولوي دني نح ع الم ه المجتم ادة وتوجي ا لقي ي تصور دوره دم ف ة تتق ذ     العربي ر من دأت تظه ات واضحة ب و أولوي دني نح ع الم ه المجتم ادة وتوجي ا لقي ي تصور دوره دم ف ة تتق العربي

ة   ة العربي ات األهلي اني للمنظم ؤتمر الث ة  الم ة العربي ات األهلي اني للمنظم ؤتمر الث اهرة((الم اهرةالق ايو //الق ايو م الن قي) ) ١٩٩٧١٩٩٧م الن قيوإع ات وإع ة للمنظم بكة العربي ات ام الش ة للمنظم بكة العربي ام الش

وقد تم تحيد إطار مرجعي تجمع العمل األهلي العربي وتم تشخيص التحديات التي              وقد تم تحيد إطار مرجعي تجمع العمل األهلي العربي وتم تشخيص التحديات التي              ) ) ١٩٩٧١٩٩٧//نوفمبرنوفمبر((األهلية  األهلية  

 ..تواجهها وسبل االستجابةتواجهها وسبل االستجابة

 التشغيل والبطالة والحكم الصالح التشغيل والبطالة والحكم الصالح 

ة   ) ) ٢٠٠٥٢٠٠٥((بلغ حجم القوي العاملة العربية هذه السنة        بلغ حجم القوي العاملة العربية هذه السنة         ة   قراب داخلون الجدد        ١١٩١١٩قراب ون وال داخلون الجدد         ملي ون وال لسوق العمل    لسوق العمل     ملي

درون ب    درون ب   العربي يق بهم من الشباب  ٣٫٥٣٫٥العربي يق ون أغل بهم من الشباب   ملي ون أغل وفير فرص      . .  ملي الي لت ي اإلجم اتج المحل و الن ى نم وفير فرص      ويعول عل الي لت ي اإلجم اتج المحل و الن ى نم ويعول عل

دل                      و مع ك النم دل                     التشغيل وحتى يتم استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل يجب أن يتجاوز ذل و مع ك النم ر أن   % % ٤٫٧٤٫٧التشغيل وحتى يتم استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل يجب أن يتجاوز ذل ر أن   غي غي

دل          دل         نموه لم يتجاوز في التسعينات مع ة هي            ومن الطبيعي أن تكون أ       ومن الطبيعي أن تكون أ       % % ٢٫٢٢٫٢نموه لم يتجاوز في التسعينات مع دان العربي ة في البل ة هي            وضاع البطال دان العربي ة في البل وضاع البطال

ة     % % ٢٠٢٠فمعدل البطالة العام للبلدان العربية تجاوز       فمعدل البطالة العام للبلدان العربية تجاوز       . . األسوأ بين آافة مناطق العالم    األسوأ بين آافة مناطق العالم     ي وجود قراب ة     ليعن ي وجود قراب ون  ٢٤٢٤ليعن ون   ملي  ملي

متعطل في الوطن العربي وال شك أن لألوضاع االستثنائية في العراق والصومال وفلسطين وغيرها أثرها في                 متعطل في الوطن العربي وال شك أن لألوضاع االستثنائية في العراق والصومال وفلسطين وغيرها أثرها في                 

 . . ت البطالةت البطالةالزيادة المهولة في معدالالزيادة المهولة في معدال

ة دون               دان العربي ع البل ل أصبحت جمي ة المحدودة ب بعض االقتصاديات العربي ة صفة ل ة دون              ولم تعد البطال دان العربي ع البل ل أصبحت جمي ة المحدودة ب بعض االقتصاديات العربي ة صفة ل ولم تعد البطال

ة،                       . . استثناء تعاني منها  استثناء تعاني منها   ا محصنة ضد البطال اه التي تنتهيه وارد وسياسة الرف وفر الم دان لت ة،                       وقد آانت تعتبر البل ا محصنة ضد البطال اه التي تنتهيه وارد وسياسة الرف وفر الم دان لت وقد آانت تعتبر البل

ا في مصر       وما يدعو لالستغراب أن تكون معدالت البطالة في السعودية     وما يدعو لالستغراب أن تكون معدالت البطالة في السعودية      ان هي أعال من مثيلته ا في مصر       وعم ان هي أعال من مثيلته ينظر  ينظر  . (. (وعم

 ).  ).  ٣٣ والجدول  والجدول ٢٢جدول جدول 

ة أضعاف في                               ذآور في مصر وثالث دي ال ا ل ة أضعاف م و أربع رز فه اث هو األب ة أضعاف في                              والتعطل لدي اإلن ذآور في مصر وثالث دي ال ا ل ة أضعاف م و أربع رز فه اث هو األب والتعطل لدي اإلن

 .. والتفاوت أقل من ذلك في غالبية البلدان األخرى والتفاوت أقل من ذلك في غالبية البلدان األخرى-سوريا والسعودية سوريا والسعودية 

المت         رهم ف ر من غي ة نصيب الشباب أآث ذه البطال ا أن ه المت        آم رهم ف ر من غي ة نصيب الشباب أآث ذه البطال ا أن ه ْين     آم ا ب راوح م ون نسبة تت نهم يمثل ي ن     عطلون م ا ب راوح م ون نسبة تت نهم يمثل عطلون م

 . . في سوريا والبحرينفي سوريا والبحرين% % ٧٣٧٣في المغرب إلى في المغرب إلى % % ٤١٤١

رهم                   ر من غي يم أآث ين خاصة متوسطي التعل ة تصيب المتعلم رهم                  آما أن هذه البطال ر من غي يم أآث ين خاصة متوسطي التعل ة تصيب المتعلم دلها هو   . . آما أن هذه البطال دلها هو   فمع % % ٠٫٣٠٫٣فمع

   ..للتعليم الجامعي وما فوقللتعليم الجامعي وما فوق% % ١٢٫٣١٢٫٣بين ذوي التعليم المتوسط و بين ذوي التعليم المتوسط و % % ١٩٫٩١٩٫٩ولكنها ولكنها ) ) ٢٠٠١٢٠٠١((لألميين في مصر لألميين في مصر 

دة   ل ح ا أق ي األردن لكنه ابهة ف ة مش دة  ومالحظ ل ح ا أق ي األردن لكنه ابهة ف ة مش ين و% % ١٠٫٦١٠٫٦((ومالحظ ين ولألمي انوي % % ١٧٫٧١٧٫٧لألمي يم الث ا دون التعل انوي لم يم الث ا دون التعل لم

 . . ))٣٤٣٤(() ) ٢٠٠٣٢٠٠٣للجامعيين وما فوق عام للجامعيين وما فوق عام % % ١٣٫٣١٣٫٣وو



 ١٥

 ؟ ؟ مملكن هل أن للعولمة شأن في وضع البطالة المتأزلكن هل أن للعولمة شأن في وضع البطالة المتأز

دي ا ق ة وليبي ة الخليجي دان العربي ر البل ة غي دان العربي ي أغلب البل ة ف ديال شك أن البطال ا ق ة وليبي ة الخليجي دان العربي ر البل ة غي دان العربي ي أغلب البل ة ف و أحدي ال شك أن البطال ل ه و أحدي م ب ل ه م ب

ه                           د لكن ع أمر مؤآ و السكاني المرتف ر النم ا أن أث رن آم ه                          الترآات االستعمارية غير أن هذا األمر يعود لنصف ق د لكن ع أمر مؤآ و السكاني المرتف ر النم ا أن أث رن آم الترآات االستعمارية غير أن هذا األمر يعود لنصف ق

مرئي وقابل للتقدير مسبقا لمدي زمني يتجاوز مدي أي خطة تنمية ويبقي عندئذ ضعف الحكم الصالح في درء                   مرئي وقابل للتقدير مسبقا لمدي زمني يتجاوز مدي أي خطة تنمية ويبقي عندئذ ضعف الحكم الصالح في درء                   

 . . هذا الخطر القابل للتقديرهذا الخطر القابل للتقدير

ى األنشطة           غير أن العولمة دمرت آثي   غير أن العولمة دمرت آثي    أثير عل رامج التخصيص والت ى األنشطة           را من فرص العمل من خالل ب أثير عل رامج التخصيص والت را من فرص العمل من خالل ب

ا خاصة لتخفيف                       ل إنفاقه ى الحكومات لتقلي ا خاصة لتخفيف                      االقتصادية من خالل المزيد من حرية التبادل السلعي والضغط عل ل إنفاقه ى الحكومات لتقلي االقتصادية من خالل المزيد من حرية التبادل السلعي والضغط عل

ل        واق العم ي أس ة ف اد مرون ى إيج ة والحرص عل وازين المالي وازن للم ادة الت ار أع ي إط ب ف اتورة الروات ل       ف واق العم ي أس ة ف اد مرون ى إيج ة والحرص عل وازين المالي وازن للم ادة الت ار أع ي إط ب ف اتورة الروات ف

 . . قيود على تسريح العمالقيود على تسريح العمالوتخفيف الوتخفيف ال

د           ا فق د          وفي الوقت الذي تؤثر فيه العولمة سلبا على فرص التشغيل فإن البدائل التي تقترحها لم تؤت أآله ا فق وفي الوقت الذي تؤثر فيه العولمة سلبا على فرص التشغيل فإن البدائل التي تقترحها لم تؤت أآله

و              ع نم ر أن تفحص توزي دة غي و             آان األمل في تولي القطاع الخاص العبء األآبر في توفير فرص العمل الجدي ع نم ر أن تفحص توزي دة غي آان األمل في تولي القطاع الخاص العبء األآبر في توفير فرص العمل الجدي

ثال           ثال          التشغيل على القطاعات االقتصادية في مصر م ان                التشغيل على القطاعات االقتصادية في مصر م ة من التشغيل آ ى أن نصيب الحكوم ان                يشير إل ة من التشغيل آ ى أن نصيب الحكوم % % ٢٢٫١٢٢٫١يشير إل

ل            ٢٠٠١٢٠٠١عام  عام  % % ٢٧٫٧٢٧٫٧ لكنه أرتفع إلى      لكنه أرتفع إلى     ١٩٩٠١٩٩٠عام  عام   ل             أما القطاع الخاص فتمثل نسبة مساهمة إلى االنخفاض القلي  أما القطاع الخاص فتمثل نسبة مساهمة إلى االنخفاض القلي

ة            % % ٦٥٫١٦٥٫١  -% % ٦٧٦٧خالل نفس الفترة    خالل نفس الفترة     بته في التشغيل بقيت متدني ابه فنس ا ش ي وم تثمار األجنب ة            أما القطاع االس بته في التشغيل بقيت متدني ابه فنس ا ش ي وم تثمار األجنب أما القطاع االس

   ))٣٥٣٥((%).%).١١٫٣٫٣حوالي حوالي ((جدا  وثابتة جدًا وثابتة 

اريع       ار المش ي إط ين ف تحداثها لالردن م اس ذي ت ل ال رص العم ابه وف ظ وضع مش ي األردن يالح اريع      وف ار المش ي إط ين ف تحداثها لالردن م اس ذي ت ل ال رص العم ابه وف ظ وضع مش ي األردن يالح وف

م يتجاوز          QIZالمشترآة األردنية األجنبية أو ما يعرف ب        المشترآة األردنية األجنبية أو ما يعرف ب         م يتجاوز           فإن هذه الفرص ل ا      ١٥٫٢١٥٫٢ فإن هذه الفرص ل ا       ألف لكن صاحبت معه  ألف لكن صاحبت معه

د لفرص الع     ))٣٦٣٦(( ألف غير أردني      ألف غير أردني     ١١٫٣١١٫٣تشغيل  تشغيل   ك الفرص استحداثا جدي د لفرص الع      وال تعني تل ك الفرص استحداثا جدي مل في أغلب الحاالت إذ     مل في أغلب الحاالت إذ      وال تعني تل

 ..مهامات مهمة من سوق العمل بحوافز الدخل األعالمهامات مهمة من سوق العمل بحوافز الدخل األعالسحبت سحبت 

ذلك           التي التي والشك أن هناك حرص على التخفيف من البطالة         والشك أن هناك حرص على التخفيف من البطالة           ة ل ر واضطرابات اجتماعي ذلك            يصاحبها فق ة ل ر واضطرابات اجتماعي  يصاحبها فق

اعي أو           ان االجتم وم شبكات األم اعي أو          آثرت مشاريع تنمية التشغيل وتعددت البرامج وهى غالبا همت في إطار مفه ان االجتم وم شبكات األم آثرت مشاريع تنمية التشغيل وتعددت البرامج وهى غالبا همت في إطار مفه

 ..يل الهيكيلى أو قربية منهايل الهيكيلى أو قربية منهاالتعدالتعد

ذاتي  الصغيرة والمتوسطة والتشغيل     الصغيرة والمتوسطة والتشغيل    المنشآت المنشآت  األمل معلقا على دور  األمل معلقا على دور للوما يزا وما يزا   ذاتي ال ذه   : : ال ر أن دور ه ذه   غي ر أن دور ه غي

ه في          آماآما. . الوسيلة له حدود آما أنه يتداخل أحيانا مع قطاع ينمو بسرعة هو القطاع غير المنظم              الوسيلة له حدود آما أنه يتداخل أحيانا مع قطاع ينمو بسرعة هو القطاع غير المنظم               ول ان ه في        يمكن الق ول ان يمكن الق

ل تجارب ناجحة ال تعطي  تم نق ل تجارب ناجحة ال تعطي بعض الحاالت ي تم نق ل دور بعض الحاالت ي ا مث د تطبيقه ل دور النجاح نفسه عن ا مث د تطبيقه ي المنشآتالمنشآتالنجاح نفسه عن ي  الصغيرة ف  الصغيرة ف

نهم                         وطنين بي غ نسبة ال ا أن المؤسسات ذات العامل الواحد تبل نهم                        البحرين فقد تبين من خالل مسح له وطنين بي غ نسبة ال ا أن المؤسسات ذات العامل الواحد تبل لكن  لكن  % % ٢٣٢٣  البحرين فقد تبين من خالل مسح له

نخفض    ذه النسبة ت نخفض   ه ذه النسبة ت ى ه ى إل ذات  % % ٧،٧٧،٧  إل ذات  ل رة     الالل ي المؤسسات الكبي رًا ف ع آثي املين وترتف رة     ع ي المؤسسات الكبي را  ف ع آثي املين وترتف ى  ٦٠٠٦٠٠ع أآثر إل ى   عامل ف أآثر إل  عامل ف
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وطين للوظائف         وهذا فمثل هذه  وهذا فمثل هذه  % % ٥٣٥٣ وطنيين أو تحقيق ت وطين للوظائف          البرنامج ولدًا دخال لكنه لم يساهم آثيرا في تشغيل ال وطنيين أو تحقيق ت  البرنامج ولدا  دخال لكنه لم يساهم آثيرا في تشغيل ال

  .  . 

ذآور       فيفيويبقى النجاح  ويبقى النجاح    ين ال وارق ب ل الف ين الشباب وتقلي ذآور        تحقيق عبء البطالة خاصة ب ين ال وارق ب ل الف ين الشباب وتقلي اث  تحقيق عبء البطالة خاصة ب اث واإلن  في   في  واإلن

 ..فرص التشغيل من أهم التحديات االجتماعية التي تواجه الحكم الصالحفرص التشغيل من أهم التحديات االجتماعية التي تواجه الحكم الصالح

 ليم ليم الحكم الصالح والتعالحكم الصالح والتع

اك عدد                    ٧٥٧٥هناك قرابة   هناك قرابة     انبهم هن ة ولكن بج يم المختلف اك عدد                     مليون طفل وشاب عربي يلتحقون بمراحل التعل انبهم هن ة ولكن بج يم المختلف  مليون طفل وشاب عربي يلتحقون بمراحل التعل

دة             % % ٤٫٥٤٫٥مقارب مازالوا أميين أمية أبجدية وينمو التعليم نسبية         مقارب مازالوا أميين أمية أبجدية وينمو التعليم نسبية          ه لكن عدد المقاعد الجدي دة             من حيث الملحتقين ب ه لكن عدد المقاعد الجدي من حيث الملحتقين ب

و   ٥٥المطلوبة للتعليم األبتدائي تتجاوز  المطلوبة للتعليم األبتدائي تتجاوز   و    ماليين مقعد وهو سباق محم و        ماليين مقعد وهو سباق محم يم والنم ة في التعل ين االنجازات الكمي و       م ب يم والنم ة في التعل ين االنجازات الكمي م ب

و السكان                         ل نم تم تقلي ا ي زمن خالله و السكان                        السكاني المرتفع، وسوف يستمر هذا السباق بشدته لعقد ونصف آخر من ال ل نم تم تقلي ا ي زمن خالله السكاني المرتفع، وسوف يستمر هذا السباق بشدته لعقد ونصف آخر من ال

 ..آما هو مقدرآما هو مقدر

ًا                  اطق ونوع ا                  وال شك أن جميع الحكومات العربية تبذل جهودًا استثنائية لتوسيع التعليم ونشرة فئات ومن اطق ونوع وال شك أن جميع الحكومات العربية تبذل جهودا  استثنائية لتوسيع التعليم ونشرة فئات ومن

ام             ) ) ثا ثًاذآورا  وإنا ذآورًا وإنا (( يم ع ى التعل ذه الحكومات عل ام             وقد أنفقت ه يم ع ى التعل ذه الحكومات عل ارب      ١٩٩٥١٩٩٥وقد أنفقت ه ا يق ارب       م ا يق ادة        ٢٨٢٨ م ون دوالر أي بزي ادة         بلي ون دوالر أي بزي   ١٠١٠ بلي

 ..١٩٨٠١٩٨٠باليين دوالر عن عام باليين دوالر عن عام 

لكن بالمقارنة مع البلدان الصناعية بل والبلدان النامية فإن ما أنجز غير آاف فما انفق على التعليم لكل       لكن بالمقارنة مع البلدان الصناعية بل والبلدان النامية فإن ما أنجز غير آاف فما انفق على التعليم لكل       

ه أصبح      ١٩٨٠١٩٨٠ام  ام  مما تنفقه البلدان الصناعية ع    مما تنفقه البلدان الصناعية ع    % % ٢٠٢٠ن يمثل   ن يمثل   آاآافرد  فرد   ه أصبح       لكن ر     ))٣٧٣٧((١٩٩٥١٩٩٥فقط في     فقط في     % % ١٠١٠ لكن ر      ونجد أث  ونجد أث

وارد      توي الم ع مس ة لرف ا المعلن ن دعواه الرغم م يص التخصيصات ب ى تلق رامج اإلصالح االقتصادي عل وارد     ب توي الم ع مس ة لرف ا المعلن ن دعواه الرغم م يص التخصيصات ب ى تلق رامج اإلصالح االقتصادي عل ب

ة      نقنقغير أن ذلك ال يفسر لوحدة غير أن ذلك ال يفسر لوحدة . . البشرية آوسيلة للتنمية والخالص   البشرية آوسيلة للتنمية والخالص    ثال بالمقارن ك م يم وذل ى التعل ة      ص االنفاق عل ثال بالمقارن ك م يم وذل ى التعل ص االنفاق عل

ى الصحة    . . مع االنفاق العسكري مع االنفاق العسكري  اق عل ى الصحة    وآمثل على ذلك فإن االنفاق العسكري مثل نسبا عاليا بالمقارنة مع االنف اق عل وآمثل على ذلك فإن االنفاق العسكري مثل نسبا عاليا بالمقارنة مع االنف

ان و  % % ٢٩٣٢٩٣في سوريا و  في سوريا و  % % ٣٧٣٣٧٣والتعليم معا  بلغت   والتعليم معًا بلغت    ان و  في عم ك في       % % ١٥١١٥١في عم يمن لكن دون ذل ك في       في السعودية وال يمن لكن دون ذل في السعودية وال

 ))٣٨٣٨((%) %) ٤٢٤٢حوالي حوالي ((البحرين واالمارات والسودان وموريتانيا البحرين واالمارات والسودان وموريتانيا 

 ))٤٤انظر الجدول انظر الجدول ((

م ف        م ف       غير أن جانب الك ادة إال أن جانب               غير أن جانب الك ود ج ه جه يم وتغلب علي ادة إال أن جانب               ي التعل ود ج ه جه يم وتغلب علي اط  ) ) الكيف الكيف ((ي التعل اط  يصيب باإلحب د  . . يصيب باإلحب د  فق فق

يم                          ين، والتعل ى التلق د عل ازال يعتم التعليم م ل ف يم والتأهي ة والتعل وي التربي يم                         لوحظ منذ العقد الماضي تهافت محت ين، والتعل ى التلق د عل ازال يعتم التعليم م ل ف يم والتأهي ة والتعل وي التربي لوحظ منذ العقد الماضي تهافت محت

ذاتي وفرص البحث عن حل المشكالت         يم ال ذاتي وفرص البحث عن حل المشكالت        السلطوي، واللفظي، ويهمل دور الحوار والتعل يم ال ة  وهو ف  وهو ف  . . السلطوي، واللفظي، ويهمل دور الحوار والتعل ة  ي مجمل ي مجمل

تقبل   ة بالمس ى الحاضر والماضي دون عناي ز عل تقبل  يرآ ة بالمس ى الحاضر والماضي دون عناي ز عل ات   . . يرآ ع حاج ق م ن التواف اجزة ع ه ع الي فمخرجات ات   وبالت ع حاج ق م ن التواف اجزة ع ه ع الي فمخرجات وبالت

 ..ةةققاإلنتاج وتطور طرائاإلنتاج وتطور طرائ

ة                           ه المالئم ع من ذي يتوق يم ال وع التعل ي وهو ن دريب المهن ة                          وبجانب التعليم العام هناك التعليم الفني والت ه المالئم ع من ذي يتوق يم ال وع التعل ي وهو ن دريب المهن وبجانب التعليم العام هناك التعليم الفني والت

) ) في آثير من الحاالت  في آثير من الحاالت  % % ٦٦دون  دون  ((لة نسبته في التعليم     لة نسبته في التعليم     آآهو مع ظ  هو مع ظ  وو. . السريعة والناجحة مع احتياجات سوق العمل     السريعة والناجحة مع احتياجات سوق العمل     
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ة التي تتطور            . . فهو اآلخر يتسم بجمود  فهو اآلخر يتسم بجمود   دريب العالمي اط الت ين أنم وده وضياع نمطة ب ة التي تتطور            برامجة والتشتت في جه دريب العالمي اط الت ين أنم وده وضياع نمطة ب برامجة والتشتت في جه

ة                  تتوو. . باستمرارباستمرار ة عن المساهمة الفاعل ة                  أتي مشاآل تمويله أآثر حدة الرتفاع تكلفته ولعزوف المؤسسات االنتاجي ة عن المساهمة الفاعل أتي مشاآل تمويله أآثر حدة الرتفاع تكلفته ولعزوف المؤسسات االنتاجي

وإذا آانت الدعوة لمساهمة القطاع الخاص في أنواع التعليم المختلفة مرغوبة إال أنها سوف تكون خطرا       وإذا آانت الدعوة لمساهمة القطاع الخاص في أنواع التعليم المختلفة مرغوبة إال أنها سوف تكون خطرًا        -  فيهفيه

اذ            ه ونف ادل في ربح الع امش ال ة له ة الدقيق ه والمتابع اذ           على تنمية الرأسمال البشري إذا لم توضع ضوابط الجودة ل ه ونف ادل في ربح الع امش ال ة له ة الدقيق ه والمتابع على تنمية الرأسمال البشري إذا لم توضع ضوابط الجودة ل

 ..توجه تربوي مدروس يلتزم بهتوجه تربوي مدروس يلتزم به

ة   آما أن انشغال الحكم الصالح يجب أن      آما أن انشغال الحكم الصالح يجب أن       دخل المختلف ة    آبيرًا لتقليل الفوارق في فرص التعليم بين فئات ال دخل المختلف  آبيرا  لتقليل الفوارق في فرص التعليم بين فئات ال

آما أن الفوارق بين فرص     آما أن الفوارق بين فرص     . . فبدونه تترسخ الفوارق في المستقبل وتزداد الهوية بين فرص الحياة الكريمة تباعدا            فبدونه تترسخ الفوارق في المستقبل وتزداد الهوية بين فرص الحياة الكريمة تباعداً           

 ..األناث والذآور وبين الريف والمدينة ال تقل أهمية في صياغة مجتمع المستقبل القريباألناث والذآور وبين الريف والمدينة ال تقل أهمية في صياغة مجتمع المستقبل القريب

ين             والتعليم بأن والتعليم بأن  وارق ب ين             واعه المختلفة هو األداة المناسبة لتعميق مفاهيم الديمقراطية والمشارآة الشعبية وتقليل الف وارق ب واعه المختلفة هو األداة المناسبة لتعميق مفاهيم الديمقراطية والمشارآة الشعبية وتقليل الف

 . . فئات السكانفئات السكان

ي        التعليم الفن ق ب ا يتعل ادل التجاري خاصة فيم ادة التب رات سوق العمل وزي ع متغي ق م يلة للتواف ه الوس ا أن ي       آم التعليم الفن ق ب ا يتعل ادل التجاري خاصة فيم ادة التب رات سوق العمل وزي ع متغي ق م يلة للتواف ه الوس ا أن آم

 ..ونوعية التعليم العالي والبحث العلميونوعية التعليم العالي والبحث العلمي

تم ذلك يتح تمل ذلك يتح ا    ل اج آبيره ات االنت ه ومؤسس ين برامج ة وب ن ناحي ة م ات المحلي يم بالمجتمع ط التعل ذر رب ا     أن يتج اج آبيره ات االنت ه ومؤسس ين برامج ة وب ن ناحي ة م ات المحلي يم بالمجتمع ط التعل ذر رب  أن يتج

 .. يقع في عمق برامج واستراتيجيات الجندرة ومحاربة الفقر وسياسات زيادة الصادرات يقع في عمق برامج واستراتيجيات الجندرة ومحاربة الفقر وسياسات زيادة الصادراتههآما أنآما أن. . وصغيرهاوصغيرها

ى البطا  ود ال دما يق در عن ى ه ه ال د يتحول جانب من يم ق ان التعل ل السياسات ف ى البطا ودون تكام ود ال دما يق در عن ى ه ه ال د يتحول جانب من يم ق ان التعل ل السياسات ف ة والسعي ودون تكام ة والسعي ل ل

ة                        ة ثاني ة ومن ناحي ة                       اليائس للهجرة آما أنه يهدر فرص النمو الحقيقية إذ استمرت دوافع طرد الكفاءات من ناحي ة ثاني ة ومن ناحي اليائس للهجرة آما أنه يهدر فرص النمو الحقيقية إذ استمرت دوافع طرد الكفاءات من ناحي

ر             ر            اإلعداد لحاجات الشرآات المتعددة الجنسية وبالتالي زيادة الفئات التي يزداد والءها لما هو خارج الحدود أآث اإلعداد لحاجات الشرآات المتعددة الجنسية وبالتالي زيادة الفئات التي يزداد والءها لما هو خارج الحدود أآث

 .. وثقافتها وثقافتهاوبلدانهاوبلدانهامن والئها لمحيطها من والئها لمحيطها 

دليل                 ونتيجونتيج أخرا بالنسبة ل دليل                 ة حالة التعليم ومعها الصحة والدخل والمشارآة آان ترتيب البلدان العربية يت أخرا بالنسبة ل ة حالة التعليم ومعها الصحة والدخل والمشارآة آان ترتيب البلدان العربية يت

ة                     ة فقط دخلت مستوي التنمي ة دول خليجي ة                    التنمية البشرية فأغلبها ضمن التنمية البشرية المتوسطة وهناك أربع ة فقط دخلت مستوي التنمي ة دول خليجي التنمية البشرية فأغلبها ضمن التنمية البشرية المتوسطة وهناك أربع

الي                ي اإلجم اتج المحل رد من الن الي               البشرية المرتفعة وساهم ارتفاع نصيب الف ي اإلجم اتج المحل رد من الن ك          البشرية المرتفعة وساهم ارتفاع نصيب الف رة في ذل ى درجة آبي ك           ال رة في ذل ى درجة آبي اك  . .  ال اك  وهن وهن

 ))٥٥انظر الجدول رقم انظر الجدول رقم ((بلدان مع عراقتها في التعليم تأتي في درجة متأخرة بلدان مع عراقتها في التعليم تأتي في درجة متأخرة 

 ): ): بما في ذلك الصحة والتأميناتبما في ذلك الصحة والتأمينات((شبكات األمان االجتماعي شبكات األمان االجتماعي 

رامج اإلصالح االقتصادي وتتضمن خاصة دعم                       ل ب دان قب رامج اإلصالح االقتصادي وتتضمن خاصة دعم                      وجدت شبكات األمان االجتماعي في البل ل ب دان قب وجدت شبكات األمان االجتماعي في البل

ة واالس   لع الغذائي ة واالس  الس لع الغذائي ة       الس ويالت نقدي يم، تح م التعل حة، دع م الص ة، دع ات االجتماعي ية، التأمين ة       تهالآية األساس ويالت نقدي يم، تح م التعل حة، دع م الص ة، دع ات االجتماعي ية، التأمين تهالآية األساس

دعوم          ززلمساعدة األسر األآثر فقرا  وللمعو    لمساعدة األسر األآثر فقرًا وللمعو     دعوم          ين من ذوي االحتياجات الخاصة واألرامل واأليتام، واإلسكان الم ... ... ين من ذوي االحتياجات الخاصة واألرامل واأليتام، واإلسكان الم

 ..خخإلإل... ... فاة لتصل الى دعم بيت الزوجية والعالج في الخارجفاة لتصل الى دعم بيت الزوجية والعالج في الخارجرروتتوسع في بلدان سياسة الوتتوسع في بلدان سياسة ال
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ه          ري في اعي إذ ت ان االجتم ه         ولم تكن سياسات التعديل الهيكلي تنظر برضا الى جملة عناصر شبكة األم ري في اعي إذ ت ان االجتم ولم تكن سياسات التعديل الهيكلي تنظر برضا الى جملة عناصر شبكة األم

و االقتصادي                 وازين االقتصادية وتعطيال للنم تج وتشويها للم ر من و االقتصادي                أنفاقًا غي وازين االقتصادية وتعطيال للنم تج وتشويها للم ر من د حين بضرورة        . . أنفاقا  غي ا اقتنعت بع د حين بضرورة        لكنه ا اقتنعت بع لكنه

رامج ا              رامج ا             وجود مثل هذه الشبكات ألنها أقرت بحدوث أضرار اجتماعية نتيجة ب م          وجود مثل هذه الشبكات ألنها أقرت بحدوث أضرار اجتماعية نتيجة ب بعض الوقت ث ك ل م          الصالح وذل بعض الوقت ث ك ل الصالح وذل

الحات          اذ االص روري لنف اعي الض لم االجتم ى الس اظ عل رورية للحف كنات ض ذه المس أن ه ا ب الحات         زادت قناعته اذ االص روري لنف اعي الض لم االجتم ى الس اظ عل رورية للحف كنات ض ذه المس أن ه ا ب زادت قناعته

ادة صناديق          . . امج اإلصالح االقتصادي نفسه      امج اإلصالح االقتصادي نفسه      مدمجة في بر  مدمجة في بر  وبذلك أصبحت   وبذلك أصبحت   . . المقررةالمقررة رامج ع ذه الب ادة صناديق          وتتضمن ه رامج ع ذه الب وتتضمن ه

ة   للتشغيل وإعادة التدريب وتمويل الصناعات الصغيرة واأل    للتشغيل وإعادة التدريب وتمويل الصناعات الصغيرة واأل     ة   شغال العامة وبعض الخدمات االجتماعي ة  . . شغال العامة وبعض الخدمات االجتماعي ة  وبطبيع وبطبيع

اك إلحاح ك هن وازاة ذل ل الخارجي وبم ى التموي د خاصة عل ة وتعتم ذه الصناديق فهي مؤقت ررات ه اك إلحاحمب ك هن وازاة ذل ل الخارجي وبم ى التموي د خاصة عل ة وتعتم ذه الصناديق فهي مؤقت ررات ه ى مب ى  عل  عل

ادة النظر               ادة النظر              ترشيد االنفاق على الصحة ووضع أولويات اتفاق على التعليم يكون في مقدمتها التعليم األساسي وإع ترشيد االنفاق على الصحة ووضع أولويات اتفاق على التعليم يكون في مقدمتها التعليم األساسي وإع

ا              في نظم التأمينات االج   في نظم التأمينات االج    اة وغيره ادي ووف ا              تماعية األخري من عجز وشيخوخة وتقاعد مبكر أو اعتي اة وغيره ادي ووف دم    . . تماعية األخري من عجز وشيخوخة وتقاعد مبكر أو اعتي ا تق دم    آم ا تق آم

مبررات عديدة إلعادة النظر في دعم السلع االستهالآية األساسية بحيث يصل الى مستحقيه وال يشوه االسعار     مبررات عديدة إلعادة النظر في دعم السلع االستهالآية األساسية بحيث يصل الى مستحقيه وال يشوه االسعار     

ر                . . أو يمس بالمنافسة  أو يمس بالمنافسة   رامج لمكافحة الفق رًا شعرت الجهات نفسها بضرورة وضع ب ر                وأخي رامج لمكافحة الفق را  شعرت الجهات نفسها بضرورة وضع ب ان   شبكة  شبكة  ضمن  ضمن وأخي ان   األم  األم

 ..االجتماعياالجتماعي

ة         دان العربي ة        وقد أصبحت تجربة البل دان العربي اعي               تجتجوقد أصبحت تجربة البل ان االجتم ذ شبكات األم ة بعناصرها في تنفي اعي               ري ان االجتم ذ شبكات األم ة بعناصرها في تنفي ا ري ا بمفهومه   بمفهومه

 ..المصاحب القتصاد السوقالمصاحب القتصاد السوق

ا هي                لالسكوا   لالسكوا   وفي سلسلة آتيبات السياسة االجتماعية      وفي سلسلة آتيبات السياسة االجتماعية       ذه الشبكات آم دة من ه ا هي                استعراض لصور عدي ذه الشبكات آم دة من ه استعراض لصور عدي

 ..))٣٩٣٩((مطبقة في البلدان العربية مطبقة في البلدان العربية 

 : : الح معني بتطوير الفعل في هذا القطاع من خاللالح معني بتطوير الفعل في هذا القطاع من خاللوالحكم الصوالحكم الص

دخل                  ن ن  برامج وطنية يكون ال مالءات المعو        برامج وطنية يكون ال مالءات المعو       -١١ ر، وال ة الفق ا في مجاالت محارب ة دور محدود فيه دخل                  ات الخارجي ر، وال ة الفق ا في مجاالت محارب ة دور محدود فيه ات الخارجي

دة      صصاألدني المضمون، وادماج المهشمين، وتعويض ضحايا األ      األدني المضمون، وادماج المهشمين، وتعويض ضحايا األ       دة      الح االقتصادي وشروط التبادل التجاري الجدي الح االقتصادي وشروط التبادل التجاري الجدي

 ..من المعوزينمن المعوزين

 .. على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية الحفاظ الحفاظ-٢٢

 .. اإلدارة الرشيدة لصناديق التأمينات االجتماعية في ضوء التطورات في أسواق االستثمار والمال اإلدارة الرشيدة لصناديق التأمينات االجتماعية في ضوء التطورات في أسواق االستثمار والمال-٣٣

ب بق -٤٤ ة جوان م لتغطي ب بق  وضع نظ ة جوان م لتغطي أمين  يي وضع نظ ا الت ة خاصة منه دان العربي ي البل ة ف أمين  ت مهمل ا الت ة خاصة منه دان العربي ي البل ة ف ة   ت مهمل د البطال ة ض د البطال تثناء ((ض تثناء باس باس

 ).).التجربة التي لم تنضج في الجزائرالتجربة التي لم تنضج في الجزائر

دة           -٥٥ ات جدي دة            توسيع مظلة التأمينات االجتماعية لتشمل فئ ات جدي ال الزراعة، ال        (( توسيع مظلة التأمينات االجتماعية لتشمل فئ ازل، عم ال الزراعة، ال        خدم المن ازل، عم اجرون خدم المن اجرون مه ال  مه ال  ، عم ، عم

 ).).إلخإلخ... ... البحر، المشتغلون لحسابهم، العمل لبعض الوقت، انتاج األسرالبحر، المشتغلون لحسابهم، العمل لبعض الوقت، انتاج األسر
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د من آل        -٦٦ ة وتزي د من آل         تطوير التأمين الصحي وخدماته حتى ال تكون تجارة ظالمة تهدد الخدمات الصحية القائم ة وتزي ة   تطوير التأمين الصحي وخدماته حتى ال تكون تجارة ظالمة تهدد الخدمات الصحية القائم ة  ف ف

 ..العالج وتحفر حواجز عميقة بين فئات الدخلالعالج وتحفر حواجز عميقة بين فئات الدخل

 ::العولمة والعائلةالعولمة والعائلة

ا          ا        األسرة هي الخلية األولي في المجتمع وقد تأثرت بالعولمة بقدر تأثر المجتمع به اعي   . . األسرة هي الخلية األولي في المجتمع وقد تأثرت بالعولمة بقدر تأثر المجتمع به اعي   وتطور االجتم وتطور االجتم

ين   ي أو صراعًا ب تجابة للتحدي األوروب ل اس ا يمث يم فيه ر الق ة أو أن تغي ة الحداث ه خدم ة يواج رة العربي ين  لألس ي أو صراعا  ب تجابة للتحدي األوروب ل اس ا يمث يم فيه ر الق ة أو أن تغي ة الحداث ه خدم ة يواج رة العربي لألس

 ..))٤٠٤٠((وروبا الحديثة والوطن العربي التقليدي وروبا الحديثة والوطن العربي التقليدي أأ

حملتة العولمة من قيم ووسائل     حملتة العولمة من قيم ووسائل     ما  ما  وتواجه األسرة إشكاالت حيثما وجدت ترتبط بالعصرنة والحداثة مع          وتواجه األسرة إشكاالت حيثما وجدت ترتبط بالعصرنة والحداثة مع          

ال تهالك واتص الاس تهالك واتص رة    : : اس تهالك، األس وين، االس لطة األب انة األوالد، س اب، حض ة االنج زواج، حري الق، ال رة    الط تهالك، األس وين، االس لطة األب انة األوالد، س اب، حض ة االنج زواج، حري الق، ال الط

ال  ل، صدام األجي ة العائ ال األحادي ل، صدام األجي ة العائ رة  األحادي ل األس ة داخ رة  ، الديمقراطي ل األس ة داخ خ... ... ، الديمقراطي خإل دور . . إل ا ي د لم دور ونج ا ي د لم نونج ن م ي   م ول ف وار وحل ي   ح ول ف وار وحل  ح

ة وتتضارب، ويص   يم التقليدي ز الق ة لتهت رة العربي ي األس ات األخرى بعض الصدي ف ة وتتضارب، ويص  المجتمع يم التقليدي ز الق ة لتهت رة العربي ي األس ات األخرى بعض الصدي ف ح االعتصام ح االعتصام ببالمجتمع

بممارسات تقليدية أو معتقدات تنسب الى الين رد فعل أصبح شائعا في األسرة العربية آما ظهر النقيض اآلخر         بممارسات تقليدية أو معتقدات تنسب الى الين رد فعل أصبح شائعا في األسرة العربية آما ظهر النقيض اآلخر         

واه              يس محت واه             في المحاآاة المتسرعة لنمط األسرة القادمة للشمال من خالل مظاهرة ول يس محت ين     . . في المحاآاة المتسرعة لنمط األسرة القادمة للشمال من خالل مظاهرة ول ده ب ى أش ين     فالصدام عل ده ب ى أش فالصدام عل

 ..ألخألخ.. .. وفي مقدمتها الفردية والحرية ونمط االستهالكوفي مقدمتها الفردية والحرية ونمط االستهالك) ) ليبرالية األسرةليبرالية األسرة((األسرة األبوية التقليدية وعناصر األسرة األبوية التقليدية وعناصر 

دين         ة بفعل التم دين        ومن الطبيعي أن تتسارع الخطي نحو األسرة النووي ة بفعل التم ر أن الملفت للنظر أن     ومن الطبيعي أن تتسارع الخطي نحو األسرة النووي ره غي ر أن الملفت للنظر أن      وغي ره غي  وغي

رة                يم وسلع معم اة من زواج وسكن وتعل أمين أساسيات الحي دت لت ابقة تزاي ال الس ة لألجي رة               حاجة األجيال الحالي يم وسلع معم اة من زواج وسكن وتعل أمين أساسيات الحي دت لت ابقة تزاي ال الس ة لألجي حاجة األجيال الحالي

ا           .. .. ومساهمة في ميزانية األسرة ورعاية األحفاد ومواجهة األزمات       ومساهمة في ميزانية األسرة ورعاية األحفاد ومواجهة األزمات        دة آم ا           وهي وظيفة طبيعية في األسرة الممت دة آم وهي وظيفة طبيعية في األسرة الممت

ي   هامها ف ا إس ان له ة آ ي  أن الدول هامها ف ا إس ان له ة آ لتحتحأن الدول لم يم    م ي التنظ ا ف ن قائم م يك ات ل ك الحاج ع أن بعض تل اء، وم ك األعب يم     تل ي التنظ ا ف ن قائم م يك ات ل ك الحاج ع أن بعض تل اء، وم ك األعب  تل

 ..فالليبرالية أوجدت حاجات ال يستجيب لها الدخل واالنتاجفالليبرالية أوجدت حاجات ال يستجيب لها الدخل واالنتاج. . التقليديالتقليدي

ذآور في                               ه يتجاوز في بعض الحاالت حظ ال دًا من ا متزاي اث خط ل األن يم وني ذآور في                              وقد ساعد انتشار التعل ه يتجاوز في بعض الحاالت حظ ال دا  من ا متزاي اث خط ل األن يم وني وقد ساعد انتشار التعل

يم       التعليم الجامعي، لكن الفرص غير متكافئة في      التعليم الجامعي، لكن الفرص غير متكافئة في       أيقض التعل اث ف يم        سوق العمل وتنظيم المجتمع بين الذآور واإلن أيقض التعل اث ف  سوق العمل وتنظيم المجتمع بين الذآور واإلن

اعي           ... ... ة وولد إحباطا  وتشنجا  اجتماعيا  داخل األسرة      ة وولد إحباطًا وتشنجًا اجتماعيًا داخل األسرة      سكانسكانحاجات آانت   حاجات آانت    ر اجتم اعي           إال أن ذلك البد أن يقود الى تغي ر اجتم إال أن ذلك البد أن يقود الى تغي

 ..في أدوار األسرة بعد أن يعاني جيل أو أآثر من هذا اإلرهاصفي أدوار األسرة بعد أن يعاني جيل أو أآثر من هذا اإلرهاص

ة        ة       ولعل الضغوط الخارجية ووسائل العولم ذي ال          ولعل الضغوط الخارجية ووسائل العولم اعي ال ذا التحول االجتم ة سوف تسرع في ه ذي ال          الطاغي اعي ال ذا التحول االجتم ة سوف تسرع في ه الطاغي

 ..يبدو أنه قد أعد لهيبدو أنه قد أعد له

غ                  غ                 ومن المظاهر المتزايدة لألسرة العربية نسبة األسر التي تعيلها المرأة فهي تتجاوز عشر األسر إذ تبل ومن المظاهر المتزايدة لألسرة العربية نسبة األسر التي تعيلها المرأة فهي تتجاوز عشر األسر إذ تبل

ونس   % % ١١١١في اليمن و  في اليمن و  % % ١٢١٢في لبنان و  في لبنان و  % % ١٢٫٥١٢٫٥في السودان ومصر و   في السودان ومصر و   % % ١٣١٣في المغرب و  في المغرب و  % % ١٥١٥نسبة  نسبة   ونس   في ت في ت

ان     ))٤١٤١((  والجزائروالجزائر ان      والهجرة عامل أساسي في هذا التحول يضاف إليه االضطرابات والحروب التي زعزعت آي  والهجرة عامل أساسي في هذا التحول يضاف إليه االضطرابات والحروب التي زعزعت آي

 ..األسرة في عدة مناطق عربيةاألسرة في عدة مناطق عربية
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اط        ي النش رأة ف اهمة الم جيع لمس بي وتش د وضوح نس رة فبع ن األس ة م ف الدول د اضطرب موق اط       وق ي النش رأة ف اهمة الم جيع لمس بي وتش د وضوح نس رة فبع ن األس ة م ف الدول د اضطرب موق وق

ا              تح فرص التشغيل أمامه رأة وف وق الم ين حق ا             االقتصادي وحرآة المجتمع وتقن تح فرص التشغيل أمامه رأة وف وق الم ين حق ومي، يالحظ     االقتصادي وحرآة المجتمع وتقن ومي، يالحظ      في القطاع الحك  في القطاع الحك

ي عن دور                          رأة وتخل وق الم رددًا في صيانة حق دمًا مت ي عن دور                         بفعل تزايد التوجهات الدينية تراجعا في هذا التوجه، وتق رأة وتخل وق الم رددا  في صيانة حق دما  مت بفعل تزايد التوجهات الدينية تراجعا في هذا التوجه، وتق

اص       اع الخ ا القط ي يحرص عليه انم والمكاسب الت ابات المغ رك لحس ل لتت وق العم ي س جع ف اص      المش اع الخ ا القط ي يحرص عليه انم والمكاسب الت ابات المغ رك لحس ل لتت وق العم ي س جع ف ال المش ال  بالمج  بالمج

 ..الرحبالرحب

ة خاص   ة بالعولم أثر العائل د ت وف يزي ة خاص  وس ة بالعولم أثر العائل د ت وف يزي ة وس ل العائل ث دخ ن حي ة ة م ل العائل ث دخ ن حي تهالآها، دور  : : ة م ا، اس اط أفراده تهالآها، دور  نش ا، اس اط أفراده نش

اعي،       والء للمحيط االجتم اعي،      المرأة، العالقة مع االبناء، درجة ال والء للمحيط االجتم يم          .. .. المرأة، العالقة مع االبناء، درجة ال ه من اضطراب في ق ك آل ع ذل ا تتب خ وم يم          إل ه من اضطراب في ق ك آل ع ذل ا تتب خ وم إل

 .. وتيارات سياسية تترصد وتيارات سياسية تترصدههة وعولمة هاجمة وعولمة هاجممنسميمنسميالعائلة بين دولة العائلة بين دولة 

 )١( جدول رقم

 ٢٠٠٥و ٢٠٠٢رية االقتصادية لعامي ترتيب البلدان العربية حسب مؤشر الح

 بلدا عام ١٦١الترتيب بين  البلد
٢٠٠٢ 

 بلدا عام ١٥٥الترتيب بين 
٢٠٠٥ 

 - - حرية اقتصادية شبه آاملة حرية اقتصادية شبه آاملة 

 ٢٠ ١٦  البحرين  البحرين 

 ٤٩ ٢٤ اإلمارات اإلمارات 

 ٥٤ ٤٠ الكويت الكويت 

 ٥٨ ٦٢ األردن األردن 

 ٦٠ ٥٦ عمان عمان 

 ٦٧ ٨٥ موريتانيا موريتانيا 

 ٧٢ ٦٨ السعودية السعودية 

 - - ية محدودة ية محدودة حرية اقتصادحرية اقتصاد

 ٧٦ ٩٤ لبنان لبنان 

 ٨١ ٤٤ قطر قطر 

 ٨٣ ٦٨ تونس تونس 

 ٨٥ ٦٨ المغرب المغرب 

 ٩٨ ٩٩ جيبوتي جيبوتي 

 ١٠٣ ١٠٤ مصر مصر 

 ١١٤ ٩٤ الجزائر الجزائر 

 ١٣٢ ١٣١ اليمن اليمن 
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 ١٣٩ ١٤٣ سوريا سوريا 

 ١٥٣ ١٥١ ليبيا ليبيا 

 Heritage found action & the wall street Joural- 2005المصدر المصدر 
   ttp://www.heritage.org: : الموقعالموقع
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 )%٢٠٠٢-٩٩(البطالة في البلدان العربية ) ٢(ل جدو

 إناث ذآور إجمالي البلد

 ٢٠٫٨ ١٣٫٤ ١٤٫٥ األردن األردن 

 ٢٩٫٧ ٣٣٫٩ ٢٩٫٨ ))٩٩٩٩((الجزائر الجزائر 

   ١٨٫٩ ))٢٠٠٤٢٠٠٤((الجزائر الجزائر 

 ١٢٫٥ ١٢٫٦ ١١٫٦ المغرب المغرب 

 ٨٫٢ ١٢٫٥ ١١٫٥ اليمن اليمن 

   ١٤٫٩ تونس تونس 

 ٢٤٫١ ٨٫٣ ١١٫٧ سورية سورية 

 ٢٢٫٦ ٥٫٦ ٩٫٢ مصر مصر 

 - - ١٧٫٠٠ لسودان لسودان اا

 - - ١٧٫٢ عمان عمان 

 - - ١١٫٢ ليبيا ليبيا 

 .. ومصاادر البيانات الوطنية ومصاادر البيانات الوطنية/ILO;Http;tlaborsta/ilo/orgالمصدر المصدر 
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 ٢٠٠٢و ١٩٩٢معدالت تعطل السعوديين حسب العمر والنوع االجتماعي ): ٣(جدول 

           ٢٠٠٢٢٠٠٢                       ١٩٩٢١٩٩٢  

 جملة إناث ذآور جملة إناث ذآور 

٥٦٫١ ٧٣٫٥ ٥٤٫٦ ٥٣٫٢ ٤٢٫٥ ٥٣٫٩ ١٩١٩-١٥١٥ 

٣٤٫١ ٥٢٫٤ ٢٨٫٥ ٢٣٫١ ٢٣٫٧ ٢٣٫٠ ٢٤٢٤-٢٠٢٠ 

١٢٫٥ ٢٣٫٥ ٩٫٤ ٩٫٦ ٨٫٤ ٩٫٨ ٢٩٢٩-٢٥٢٥ 

٤٫٣ ١٠٫٥ ٣٫١ ٥٫٦ ٣٫١ ٥٫٩ ٣٤٣٤-٣٠٣٠ 

١٫٤ ١٫٦ ١٫٣ ٥٫٤ ٢٫٦ ٥٫٦ ٣٩٣٩-٣٥٣٥ 

١٫١ ٠٫٠ ١٫٢ ٥٫٨ ٢٫٤ ٥٫٩ ٤٤٤٤-٤٠٤٠ 

٠٫٦ ٠٫٠ ٠٫٦ ٦٫٩ ٣٫٤ ٧٫١ ٤٩٤٩-٤٥٤٥ 

٠٫٧ ٠٫٠ ٠٫٧ ٧٫٨ ٣٫٠ ٧٫٩ ٥٤٥٤-٥٠٥٠ 

٠٫٦ ٠٫٠ ٠٫٦ ٨٫٨ ٢٫٩ ٨٫٩ ٦٠٦٠-٥٥٥٥ 

٠٫٤ ٠٫٠ ٠٫٤ ١١٫٥ ٣٫٩ ١١٫٦ ٦٤٦٤-٦٠٦٠ 

 ٠٫٢ ٠٫٠ ٠٫٢ ١٢٫١ ٧٫٥ ١٢٫٢  سنة فأآثر  سنة فأآثر -٦٥٦٥

 ٩٫٧ ٢١٫٧ ٧٫٦ ٦٫٥ ٥٫٧ ٦٫٦ )) فأآثر فأآثر١٥١٥((المجموع المجموع 

ادر ادرالمص عودية،      ١٩٩٢١٩٩٢: : المص ة الس ة العربي ي المملك اآن ف كان والمس ام للس داد الع يلية للتع ائج التفص عودية،       الت ة الس ة العربي ي المملك اآن ف كان والمس ام للس داد الع يلية للتع ائج التفص ، ، ١٩٩٢١٩٩٢ الت

 ..٦٨٦٨نشرة القوي العاملة ص نشرة القوي العاملة ص : : ٢٠٠٢٢٠٠٢  ٥٢٥٢-٥١٥١، ، ٢٦٢٦: : الصفحاتالصفحات
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 )الناتج المحلي االجمالينسبة االنفاق من (أولويات االنفاق العامة ) ٤(جدول 

 ٢٠٠١-٩٩ ثم للفترة ١٩٩٠عام 

 خدمة الدين اإلنفاق العسكري الصحة  التعليم  

 ٦٫٣ ١٥٫٦ ٨٫٤ ٩٫٩ ٤٫٥ .٣٦ ٤٫٦ ٨٫٤ األردن

 - - ٣٫٧ ٦٫٢ ٢٫٦ ٠٫٨ - ١٫٩ االمارات

 - - ٣٫٩ ٥٫١ ٢٫٩ - - ٤٫٢ البحرين

 ٧٫٥ ١٤٫٢ ٣٫٧ ١٫٥ ٣٫١ ٣٫٠ - ٥٫٣ الجزائر

 - - ٩٫٨ ١٢٫٨ ٣٫٤ - - ٦٫٥ السعودية

 ٠٫٢ ٠٫٤ ٢٫٨ ٣٫٦ ٠٫٦ ٠٫٧ - ٠٫٩ السودان

 - - ١٠٫٤ ٨٫٥ ٣٫٥ ٤٫٠ - ٤٫٨ الكويت

 ١٠٫٢ ٦٫٩ ٤٫٣ ٤٫١ ٢٫٠ ٠٫٩ ٥٫١ ٥٫٣ المغرب

 ١٫٧ ٣٫٥ ٧٫١ ٨٫٥ ١٫٥ ١٫١ ١٠٫٠ - اليمن

 ٦٫٨ ١١٫٦ - ٢٫٠ ٤٫٨ ٣٫٠ ٦٫٨ ٦٫٠ تونس

 ١٫٢ ٩٫٧ ٦٫١ ٦٫٩ ٢٫٤ ٠٫٤ ٤٫٠ ٤٫١ سورية

 ٨٫٦ ٧٫٠ ١٢٫٣ ١٦٫٥ ٢٫٤ ٢٫٠ ٤٫٢ ٣٫١ عمان

 ١٢٫٧ ٣٫٥ ٤٫٧ ٧٫٦ - - ٢٫٩ - لبنان

 ٢٫٣ ٧٫١ ٢٫٧ ٣٫٩ ١٫٩ ١٫٨ - ٣٫٧ مصر

 ٦٫٦ ١٤٫٣ ١٫٩ ٣٫٨ ٢٫٩ - ٣٫٦ - موريتانيا

   ٢٠٠٤٢٠٠٤تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام : : المصدرالمصدر
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٠ ٠٠٠

 )أ(
 التكييف الهيكلي على المجاالت االجتماعية وقضايا العمل آشف تأشيري لدرجة انعكاس برامج التثبيت و) تأشيري(جدول 

برامج التثبيت والتكييف 
 الهيكلي 

 درجة انعكاس البرامج على المجاالت االجتماعية وقضيا العمل  

 مالحظات  أوال برامج التثيبت 
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 :  الموازنة العامة-أ 
ليل دعم أسعار السلع  تق-١

التموينية الضرورية الى 
 .درجة المائة

 رفع أسعار الطاقة الى -٢
 .المستويات الدولية

 زيادة أسعار خدمات -٣
 .الحكومة

 عدم االلتزام بتوظيف -٤
 . الخريجين

 انحصار دور الدولة -٥
 .االستثماري

 
دعم      ل ال ي تقلي درج ف ح بالت دعم     ينص ل ال ي تقلي درج ف ح بالت ينص

 ..طرابات اجتماعيةطرابات اجتماعيةالتقاء اضالتقاء اض
 

ي أو    تهالك المنزل واء لالس ي أو   س تهالك المنزل واء لالس س
 ..الصناعي مما يزيد في التكلفةالصناعي مما يزيد في التكلفة

ل والمواصالت    ك النق ي ذل ا ف ل والمواصالت   بم ك النق ي ذل ا ف بم
 ..والتعليم والصحةوالتعليم والصحة

دارس  ي الم ك خريج ي ذل ا ف دارس بم ي الم ك خريج ي ذل ا ف بم
 ..المتوسطة الفنية والعامةالمتوسطة الفنية والعامة

م   ية إذا ل ة األساس اء بالبني م  االآتف ية إذا ل ة األساس اء بالبني االآتف
 يكن القطاع الخاص مستعدا لذلكيكن القطاع الخاص مستعدا لذلك
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 )ب(
 يبت الهيكلي على المجاالت االجتماعية وقضايا العمل آشف تأشيري لدرجة انعكاس برامج التث) تأشيري(جدول ) تابع(

 درجة انعكاس البرامج على المجاالت االجتماعية وقضيا العمل  مالحظات 
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 ٢٦

برامج التثبيت والتكييف  درجة انعكاس البرامج على المجاالت االجتماعية وقضيا العمل 
 الهيكلي 
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.. فرض ضرائب غير مباشرة فرض ضرائب غير مباشرة-٦٦
 .. تجميد األجور والرواتب تجميد األجور والرواتب-٧٧
م الم-٨٨ اء دع م الم إلغ اء دع ات  إلغ ات ؤسس ؤسس

 ..الحكومية الخاسرةالحكومية الخاسرة

 . . تفرض المستهلكتفرض المستهلك
 ..في القطاع الحكومي والعامفي القطاع الحكومي والعام

ى   الس عل الن االف ى إع ا عل ى  اجباره الس عل الن االف ى إع ا عل اجباره
 بعض الحاالت وعرضها للتصفية بعض الحاالت وعرضها للتصفية 
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  ميزانية المدفوعات -ب
ود النوعية على  الغاء القي-٩

 .الواردات
 الغاء الرقابة على -١٠

 .الصرف
 الغاء اتفاقيات التجارة -١١

 .والدفع الثنائية
 المزيد من الحوافز -١٢

 لالستثمار األجنبي 

 
 ..أضعاف حماية المنتجات المحليةأضعاف حماية المنتجات المحلية

وال   ل رؤوس األم ماح بتحوي وال  والس ل رؤوس األم ماح بتحوي والس
 ..واألرباح الى الخارجواألرباح الى الخارج

 يقل نشاط المؤسسات التي تعتمد يقل نشاط المؤسسات التي تعتمد 
 .. على وسيلة التبادل هذه على وسيلة التبادل هذه

 

ي لمنافسة         تثمار المحل ي لمنافسة        يقلل فرص االس تثمار المحل يقلل فرص االس
 ..األجنبي لهااألجنبي لها

  
 )ج(

 
 اعية وقضايا العمل آشف تأشيري لدرجة انعكاس برامج التثبيت والتكييف الهيكلي على المجاالت االجتم) تأشيري(جدول ) تابع(

 درجة انعكاس البرامج على المجاالت االجتماعية وقضيا العمل  مالحظات 

 



 ٢٧

برامج التثبيت والتكييف  درجة انعكاس البرامج على المجاالت االجتماعية وقضيا العمل 
 الهيكلي 

 

 مالحظات 
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 رفع االحتياطيات -١٣ 
 .النقدية للدولة

 لتوفير قابلية لدفع خدمات الديون لتوفير قابلية لدفع خدمات الديون 

 : لسياسات النقدية ا- ج
 زيادة أسعار الفائدة -١٤

 .الدائنة والمدينة
 وضع حدود عليها -١٥

 .لسقوف االئتمان المصرفي

 تنمية اسواق المال -١٦
 .وتحرير التعامل فيها

 
رص      ل ف ع تقلي ار م اص االدخ رص     امتص ل ف ع تقلي ار م اص االدخ امتص

 االستثمار المحلي االستثمار المحلي 
 ..عدم توسع المشاريع االنتاجيةعدم توسع المشاريع االنتاجية

 
 

اط     مح بنش ات تس اء بورص اط    انش مح بنش ات تس اء بورص انش
 المضاربةالمضاربة
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 )د(
 ايا العمل ايا العمل آشف تأشيري لدرجة انعكاس برامج التثبيت والتكييف الهيكلي على المجاالت االجتماعية وقضآشف تأشيري لدرجة انعكاس برامج التثبيت والتكييف الهيكلي على المجاالت االجتماعية وقض) ) تأشيريتأشيري((جدول جدول ) ) تابعتابع((

برامج التثبيت والتكييف  درجة انعكاس البرامج على المجاالت االجتماعية وقضيا العمل 
 الهيكلي 
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 برامج التكييف : ثاينا 
  تحرير األسعار -أ

 الغاء الحد األدني -١٧
 .لالجور

 . الغاء الدعم السلمي-١٨
 

 . تحرير األراضي-١٩
 

 زيادة تحمل المستهلك -٢٠
 .للخدمات االجتماعية

 
 

نخفض األجور األسمية         نخفض األجور األسمية        بفعل البطالة ت بفعل البطالة ت
والحقيقية خاصة لذوي الدخول األدني والحقيقية خاصة لذوي الدخول األدني 
اع األسعار ونقص          اع األسعار ونقص         يكمل خاصة بارتف يكمل خاصة بارتف

 . . الغذاء للطبقات الفقيرةالغذاء للطبقات الفقيرة
ن   ل م ذاء ويقل ة الغ ن تكلف د م ن  يزي ل م ذاء ويقل ة الغ ن تكلف د م يزي

 ..يليلالتشغالتشغ
ع أسعار الخدمات خاصة الصحة  ع أسعار الخدمات خاصة الصحة يرف يرف

 والتعليم والتعليم 
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 )هـ(
  برامج التثيبيت والتكييف الهيكلي على المجاالت االجتماعية وقضايا العمل  برامج التثيبيت والتكييف الهيكلي على المجاالت االجتماعية وقضايا العمل آشف تأشيري لدرجة انعكاسآشف تأشيري لدرجة انعكاس) ) تأشيريتأشيري((جدول جدول ) ) تابعتابع((

برامج التثبيت والتكييف  درجة انعكاس البرامج على المجاالت االجتماعية وقضيا العمل 
 الهيكلي 
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  التخصيص -ب 
ل -٢١٢١ تكمال تحوي ل  اس تكمال تحوي  اس

ى    ام ال اع الع دات القط ى   وح ام ال اع الع دات القط وح
 ..الخاصالخاص

 : :  حرية التجارة حرية التجارة-جج
ة   -٢٢٢٢ عر العمل ص س ة    خف عر العمل ص س  خف

 ..المحليةالمحلية
ى   -٢٣٢٣ وم عل ص الرس ى    خف وم عل ص الرس  خف
 ..ارداتارداتالوالو
ة -٢٤٢٤ ود الكمي اء القي ة  إلغ ود الكمي اء القي  إلغ

 ..على الوارداتعلى الواردات

 
ة   ة النهائي ف والغاي ك تختل ات ذل ة  وآيفي ة النهائي ف والغاي ك تختل ات ذل وآيفي

 ..االنتقال الكامل للملكية الخاصةاالنتقال الكامل للملكية الخاصة
 
 

واردا   عار ال ع أس واردا  ترتف عار ال ع أس ك   ترتف ي ذل ا ف ك   ت بم ي ذل ا ف ت بم
 ..السلع  الضروريةالسلع  الضرورية

 ..وتستورد اضطراب العمالت الصعبةوتستورد اضطراب العمالت الصعبة
وق  ى الس ة عل ة الدولي زادد المنافس وق ت ى الس ة عل ة الدولي زادد المنافس ت

 .  .  المحلية مع احتمال أغراق  السوقالمحلية مع احتمال أغراق  السوق
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 )و(
 آشف تأشيري لدرجة انعكاس برامج التثيبت والتكييف الهيكلي على المجاالت االجتماعية وقضايا العمل آشف تأشيري لدرجة انعكاس برامج التثيبت والتكييف الهيكلي على المجاالت االجتماعية وقضايا العمل ) ) تأشيريتأشيري((جدول جدول ) ) تابعتابع((

برامج التثبيت والتكييف  درجة انعكاس البرامج على المجاالت االجتماعية وقضيا العمل 
 لهيكلي ا
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 التخلي من حماية -٢٥ 
 .الصناعات المحلية

  التحول للتصدير -٢٦

ة   ا األجنبي ع مثيلته ة م ة  لتخضع للمنافس ا األجنبي ع مثيلته ة م لتخضع للمنافس
 ا في ذلك الناشئة منها ا في ذلك الناشئة منها بمبم

دائل  ة تصنيع ب ي سياس ة ف ع الممانع دائل م ة تصنيع ب ي سياس ة ف ع الممانع م
 للواردات  للواردات  
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 مجموع البرامج 
 مجموع النقاط 
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 ٢٤٠ص ) ١٨(جدول 

 ر المتوقع عند الحياة وتسمية القيد اإلجمالية والترتيب حسب دليل التنمية البشريةالعم) ٥(جدول 

العمر المتوقع عند  

 الوالدة بالسنوات

)٢٠٠٢( 

نسبة القيد 

اإلجمالية في التعليم 

% بمراحله الثالثة 

٢٠٠١-٢٠٠٢ 

دليل التنمية بين 

 دول العالم

 ) دولة١٧٣ (

حسب البشرية بين 

 البلدان العربية

 )دولة٢٠  (

 ٩ ٩٠ ٧٧ ٧٠٫٩ االردن

 ٤ ٤٩ ٦٨ ٧٤٫٦ اإلمارات

 ١ ٤٠ ٧٩ ٧٣٫٩ البحرين

 ١٣ ١٠٨ ٧٠ ٦٩٫٥ الجزائر

 ٧ ٧٧ ٥٧ ٧٢٫١ السعودية

 ١٧ ١٣٩ ٣٦ ٥٥٫٥ السودان

 ٢ ٤٤ ٧٦ ٧٦٫٥ الكويت

 ١٥ ١٢٥ ٥٧ ٦٨٫٥ المغرب

 ١٨ ١٤٩ ٥٣ ٥٩٫٨ اليمن

 ١٠ ٩٢ ٧٥ ٧٢٫٧ تونس

 ١٢ ١٠٦ ٥٩ ٧١٫٧ سورية

 ٦ ٧٤ ٦٣ ٧٢٫٣ عمان

 ١١ ١٠٢ ٧٩ ٧٢٫٣ فلسطين

 ٣ ٤٧ ٨٢ ٧٢٫٠ قطر

 ٨ ٨٠ ٧٨ ٧٣٫٥ لبنان

 ٥ ٥٨ ٩٧ ٧٢٫٦ ليبيا

 ١٤ ١٢٠ ٧٦ ٦٨٫٦ مصر

 ١٩ ١٥٢ ٤٤ ٥٢٫٣ موريتانيا

 ٢٠٠٤٢٠٠٤تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام : : المصدرالمصدر

 

 



 ٣٢

 مصادر وتعليقات

المي      : :  األلماني المعنون   األلماني المعنون   أشار تقرير لجنة الدراسات التابعة للبرلمان       أشار تقرير لجنة الدراسات التابعة للبرلمان      -١١ المي      العولمة واالقتصاد الع و ((العولمة واالقتصاد الع و يوني ران  //يوني ران  حزي حزي

رة   ٣٤٣٤أن عدد المرات التي استخدم فيها تعبير العولمة في إحدى آبريات الصحف األلمانية زاد من                 أن عدد المرات التي استخدم فيها تعبير العولمة في إحدى آبريات الصحف األلمانية زاد من                 ) ) ٢٠٠٢٢٠٠٢ رة    م  م

 ..٢٠٠١٢٠٠١ عام  عام ١١٣٦١١٣٦ إلى  إلى ١٩٩٣١٩٩٣عام عام 

ة ذات  -٢٢ ة الثالثي ة رأس اللجن ارتر األمريكي ي إدارة آ ار ف ة ذات   ريجنسكي مستش ة الثالثي ة رأس اللجن ارتر األمريكي ي إدارة آ ار ف ات  عض عض٢٠٠٢٠٠ ريجنسكي مستش دى آلي ات و وهي إح دى آلي و وهي إح

وم لوحدها ب                وم لوحدها ب               العولمة وآأن يري في أمريكا أول مجتمع معولم ألن تق ان ي         % % ٦٥٦٥العولمة وآأن يري في أمريكا أول مجتمع معولم ألن تق الم وآ ان ي         من اتصاالت الع الم وآ   دعودعومن اتصاالت الع

 ..عولمة نمط الحياة األمريكيةعولمة نمط الحياة األمريكيةلل

ة تو             نن مارشال ماك لوها    مارشال ماك لوها   -٣٣ تاذ في جامع ة تو              من المختصين في االتصاالت وأس تاذ في جامع و    من المختصين في االتصاالت وأس و   زت ر     زت ر     هو أول من استخدم التعبي هو أول من استخدم التعبي

 ).).القرية العالميةالقرية العالمية((

اط                  يتو  يتو -٤٤ ا ارتب ري من خالله ددة الجنسية وي ة عمل الشرآات المتع ى طبيع اط                 دور ليفت أطلق تعبير العولمة عل ا ارتب ري من خالله ددة الجنسية وي ة عمل الشرآات المتع ى طبيع دور ليفت أطلق تعبير العولمة عل

 ..أسواق العالمأسواق العالم

 ..١٩٩٢١٩٩٢العولمة نظرية اجتماعية وثقافية عالمية لندن ساج العولمة نظرية اجتماعية وثقافية عالمية لندن ساج : :  روبتسون روبتسون-٥٥

  ١٩٩٧١٩٩٧//١١١١//٢٢١١-١٧١٧ما هي العولمة؟ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس          ما هي العولمة؟ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس          : : طارق جالل العظم  طارق جالل العظم  . .  د  د -٦٦

ا                : :  يري في العولمة    يري في العولمة   وووهوه ة دول المرآز وبقيادته اء في ظل هيمن انية جمع ا                حقبة التحول الرأسمالي العميق لإلنس ة دول المرآز وبقيادته اء في ظل هيمن انية جمع حقبة التحول الرأسمالي العميق لإلنس

 ..وتحت سيطرتها في ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير متكافئوتحت سيطرتها في ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير متكافئ

رة  ١٥١٥ل ص  ل ص  أبريأبري//منظمة العمل الدولية نسيان   منظمة العمل الدولية نسيان   . .  ينظر تقرير اللجنة العليا المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة         ينظر تقرير اللجنة العليا المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة        -٧٧ رة   فق  فق

٨٧٫٢٠٠٤٨٧٫٢٠٠٤ . . 

ديثا        -٨٨ ديثا         بدأ قياس مؤشر العولمة ح وم اإلدارة                 ) ) ٢٠٠١٢٠٠١(( بدأ قياس مؤشر العولمة ح ي لعل ة آيرب ة األمريكي ة الشؤون الخارجي ل مجل وم اإلدارة                 من قب ي لعل ة آيرب ة األمريكي ة الشؤون الخارجي ل مجل من قب

 : :  عنصرا  وتشمل عنصرًا وتشمل١٣١٣ويتضمن المؤشر ثالث مكونات تتألف من ويتضمن المؤشر ثالث مكونات تتألف من 

 ).).تحويالتتحويالت//استثماراستثمار//تجارةتجارة(( درجة االندماج االقتصادي  درجة االندماج االقتصادي -

 ...). ...). اتصاالتاتصاالت//سياحةسياحة(( العالقة مع العالم  العالقة مع العالم -

 ).).الخادمة لهاالخادمة لها//مضيفيهامضيفيها//شبكة االتصاالتشبكة االتصاالت(( أهمية االقتصاد الجديد  أهمية االقتصاد الجديد -

اج         ١٦٠١٦٠ ويشمل قرابة     ويشمل قرابة    ١٩٩١١٩٩١ بدأ احتساب مؤشر الحرية االقتصادية منذ         بدأ احتساب مؤشر الحرية االقتصادية منذ        -٩٩ داده مؤسسة هيريت اج          بلدًا ويتولي اع داده مؤسسة هيريت  بلدا  ويتولي اع

ام   //الهيكل الضريبيالهيكل الضريبي: :  ستريت ويشمل هذا المؤشر عشرة عناصر منها      ستريت ويشمل هذا المؤشر عشرة عناصر منها     وولوولوصحيفة  وصحيفة   ة القطاع الع ام   أهمي ة القطاع الع   معدالت معدالت //أهمي

  ققتدفتدف//التشريعات والبيروقراطية أنشطة السوق السوداء    التشريعات والبيروقراطية أنشطة السوق السوداء    //حقوق الملكية الفكرية  حقوق الملكية الفكرية  //وضع القطاع المصرفي  وضع القطاع المصرفي  //التضخمالتضخم

 ..االستثمارات والتحويالت النقديةاالستثمارات والتحويالت النقدية
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ام  -١٠١٠ ا ع ي أوروب ة ف تفاليا الحروب الديني اق واس ي اتف ام   أنه ا ع ي أوروب ة ف تفاليا الحروب الديني اق واس ي اتف ام  ١٦٤٨١٦٤٨ أنه ي النظ ر أساس ف ة آحج ام   ووضع الدول ي النظ ر أساس ف ة آحج  ووضع الدول

د المي الجدي دالع المي الجدي ع . . الع ة م ر الدول تقر أم ع واس ة م ر الدول تقر أم ة  واس روب النايلبوني ة الح ة   نهاي روب النايلبوني ة الح اك  ١٨١٥١٨١٥ نهاي ان هن ا آ اك   وحينه ان هن ا آ م ٨٨ وحينه م  دول تتقاس  دول تتقاس

ا //النمساالنمسا  ::النفوذالنفوذ ا فرنس ال //ااي ي بريطانبريطان//فرنس ال البرتغ يا //البرتغ يا روس يا //روس يا بروس بانيا //بروس بانيا أس ات المتحدة            السويد السويد //أس ا والوالي م انضمت إيطالي ات المتحدة          ث ا والوالي م انضمت إيطالي ث

 ..واليابان في نهاية القرنواليابان في نهاية القرن

   ١٧١٧ ص  ص ٢٠٠٠٢٠٠٠ فرنسا  فرنسا - العولمة بعيدا  عن األوهام العولمة بعيدًا عن األوهام- سارج آورداليبي سارج آورداليبي-١١١١

 ٧٥٧٥ص ص ) ) ١١١١((لمصدر السابق لمصدر السابق  ا ا-١٢١٢

 ..٨٢٨٢ ص  ص ٢٠٠٢٢٠٠٢) ) واواترجمة اإلسكترجمة اإلسك(( أياد مرئية  أياد مرئية - معهد األمم المتحدة للبحوث التنمية معهد األمم المتحدة للبحوث التنمية-١٣١٣

 ..٧٦٧٦ص ص ) ) ١١١١(( المصدر السابق رقم  المصدر السابق رقم -١٤١٤

 ..٢٠٠٢٢٠٠٢ية ية نن وضع االستثمارات العربية البي وضع االستثمارات العربية البي- المؤسسة العربية لضمان االستثمار المؤسسة العربية لضمان االستثمار-١٥١٥

وطن العربي       وآذلك ال   وآذلك ال  ٢٠٠١٢٠٠١ة للسياحة تقرير    ة للسياحة تقرير    يي المنظمة العالم   المنظمة العالم  -١٦١٦ وطن العربي      نشرة اإلحصائية في دول ال دول   -نشرة اإلحصائية في دول ال ة ال دول    جامع ة ال  جامع

 .. إعداد متفرقة إعداد متفرقة-العربيةالعربية

 ..IDC مؤشر المعلوماتية الذي تعده مجلة األحداث العالمية ومؤسسة  مؤشر المعلوماتية الذي تعده مجلة األحداث العالمية ومؤسسة -١٧١٧

 ..٨٣٨٣ص ص ) ) ١٣١٣(( مصدر سابق رقم  مصدر سابق رقم -١٨١٨

ى  -١٩١٩ ر ناصيف حت ى   ينظ ر ناصيف حت لورور ينظ ة عم لق ة عم ة  : : ق ة والعالمي ة واإلقليمي اهيم القومي ي المف ورة التناقضات ف رب وث ة  الع ة والعالمي ة واإلقليمي اهيم القومي ي المف ورة التناقضات ف رب وث   -الع

 ..١١١١ص ص ٢٠٠٢٠٠المستقبل العربي العدد المستقبل العربي العدد 

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥ نيويورك  نيويورك ٢١٢١-١٩١٩ حول أنظمة الحكم والديمقراطية والتنمية ص  حول أنظمة الحكم والديمقراطية والتنمية ص مقاربةمقاربة: :  انظر اإلسكوا انظر اإلسكوا-٢٠٢٠

ة ص      عيعي العقلية الري   العقلية الري  - انظر مثال عبد اهللا جناحي      انظر مثال عبد اهللا جناحي     -٢١٢١ ة الديمقراطي ة ص      ة وتعارضها مع مقومات الدول ة الديمقراطي تقبل  -٥٧٥٧ة وتعارضها مع مقومات الدول تقبل   المس  المس

 ..٢٠٠٣٢٠٠٣ فبراير  فبراير ٢٨٨٢٨٨العربي العدد العربي العدد 

 ..١٩٩٢١٩٩٢ دار صادر طبعة  دار صادر طبعة ١٤٥١٤٥-١٤٠١٤٠ ص  ص ١٢١٢ الجزء  الجزء - لسان العرب لسان العرب-نظورنظور ابن م ابن م-٢٢٢٢

 ..١٩٩٨١٩٩٨ لعام  لعام ١٥٥١٥٥ باريس  باريس - المجلة الدولية للعلوم االجتماعية المجلة الدولية للعلوم االجتماعية-الكانترا لالستخدام األفضل للحاآميةالكانترا لالستخدام األفضل للحاآمية. . وو.. س س-٢٣٢٣

 ..٢٠٠١٢٠٠١ أبريل  أبريل - الحاآمية والتنمية في العالم العربي الحاآمية والتنمية في العالم العربي- المنظمات األهلية المنظمات األهلية- سارة بن نفسية سارة بن نفسية-٢٤٢٤

 ..١٠٢١٠٢-١٠١١٠١ ص  ص ٢٠٠٢٢٠٠٢مية اإلنسانية العربية للعام مية اإلنسانية العربية للعام  تقرير التن تقرير التن-٢٥٢٥

ن المؤشرات بالعشرات-٢٦٢٦ عة م ة واس ى مجموع ذه المؤشرات إل تند ه ن المؤشرات بالعشرات تس عة م ة واس ى مجموع ذه المؤشرات إل تند ه ن . .  تس ر م ى أآث ود ال ن وتع ر م ى أآث ود ال ة ١٣١٣وتع ة  وآال  وآال

د عن                  ا يزي م وتغطي م د عن                 متخصصة تراقب جوانب متنوعة من مؤسسات الحك ا يزي م وتغطي م داً ١٥٥١٥٥متخصصة تراقب جوانب متنوعة من مؤسسات الحك دا   بل د من التفاصيل    . .  بل د من التفاصيل    ولمزي ولمزي

 ينظر الموقع ينظر الموقع 
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Info. World bank. Org/governance/kk2004 country report.asp. 

 ..٢٠٠٢٢٠٠٢ من تقرير التنمية اإلنسانية العربية  من تقرير التنمية اإلنسانية العربية ١٠٧١٠٧ ص  ص ١١-٧٧وينظر أيضا الجدول وينظر أيضا الجدول 

 ..٢٥٢٥ مصدر سابق رقم  مصدر سابق رقم -٢٧٢٧

 ..٩٩٩٩//١٠٥٥٨١٠٥٥٨ دار الشروق  دار الشروق - دور الدولة في االقتصاد دور الدولة في االقتصاد-حازم الببالويحازم الببالوي.. ينظر د ينظر د-٢٨٢٨

 ..٢٣٢٣ص ص ١٩٩١١٩٩١ تقرير التنمية في العالم  تقرير التنمية في العالم - البنك الدولي البنك الدولي-٢٩٢٩

 ..٢٢٢٢ص ص ) ) ٢٤٢٤(( ينظر مصدر سابق  ينظر مصدر سابق -٣٠٣٠

ثال -٣١٣١ ر م ثال  ينظ ر م رة   : :  ينظ ال الح ات العم دولي لنقاب اد ال رة   االتح ال الح ات العم دولي لنقاب اد ال اعي   : : االتح دل االجتم ة الع اعي   عولم دل االجتم ة الع ان((عولم اندورب ان-دورب اننيس ل //نيس ل أبري أبري

٢٠٠٠٢٠٠٠.(.( 

ة                      - اإلسكوا  اإلسكوا -٣٢٣٢ ة العالمي ؤتمر القم ررات وتوصيات م ة مق دني في متابع ة                       دور المنظمات األهلية والمجتمع الم ة العالمي ؤتمر القم ررات وتوصيات م ة مق دني في متابع  دور المنظمات األهلية والمجتمع الم

 ).).١٩٩٨١٩٩٨يسمبريسمبر د د١١١١-٨٨بيروت بيروت ((للتنمية االجتماعية للتنمية االجتماعية 

 .. جهاز التعبئة العامة واإلحصاء في مصر ودائرة اإلحصاءات العامة في األردن جهاز التعبئة العامة واإلحصاء في مصر ودائرة اإلحصاءات العامة في األردن-٣٣٣٣

 ).).٢٠٠١٢٠٠١-٩٠٩٠(( لسنوات مختلفة  لسنوات مختلفة - مصر مصر- التعبئة العامة واإلحصاء التعبئة العامة واإلحصاء-٣٤٣٤

 ..QIZ األردن وحدة  األردن وحدة - وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعة والتجارة-٣٥٣٥

 ..٥٠٥٠-٤٩٤٩ ص  ص ٢٠٠٢٢٠٠٢ تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام -٣٦٣٦

 ..١٨٨١٨٨ ص ص١٩٧٧١٩٧٧دا  إلى بيانات أوردها تقرير التنمية البشرية للعام دًا إلى بيانات أوردها تقرير التنمية البشرية للعام  استنا استنا-٣٧٣٧

ة في فلسطين     : :  االسكوا  االسكوا -٣٨٣٨ ة في فلسطين     السياسات االجتماعي يمن  ) ) ٥٠٥٠صص((السياسات االجتماعي يمن  ال ) ) ٥٨٥٨ص ص ((العراق  العراق  ) ) ٥٧٥٧صص((قطر  قطر  ) ) ٨٦٨٦صص((ال

ود وتوت) ) ٧٣٧٣صص((األردن  األردن  ) ) ٨٣٨٣ص  ص  ((سورية   سورية   ) ) ٥٣٥٣صص((الكويت  الكويت   ود ع ى        ع ائق ال ذه الوث ى         ه ائق ال ذه الوث ان   ٢٠٠٤٢٠٠٤ ه ذلك لبن ان    وآ ذلك لبن ) ) ٦٩٦٩صص(( وآ

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥وصدرت عام وصدرت عام ) ) ٧٩٧٩صص((عمان عمان ) ) ٤٧٤٧صص((والبحرين والبحرين 

 ..٥٥ص ص ١٩٨٥١٩٨٥ دار الحداثة  دار الحداثة - التاريخ االقتصادي للشرق األوسط وشمال أفريقيا التاريخ االقتصادي للشرق األوسط وشمال أفريقيا- شارل عيساوي شارل عيساوي-٣٩٣٩

وبر  ٢٠٠٢٠٠تغيير القيم في  العائلة العربية المستقبل العربي عدد    تغيير القيم في  العائلة العربية المستقبل العربي عدد    : :  ثريا الترآي وهدى زريق     ثريا الترآي وهدى زريق    -٤٠٤٠ وبر   أآت  ص  ص ١٩٩٥١٩٩٥ أآت

١٠٩١٠٩.. 

 ..٢٣٦٢٣٦ص ص ) ) ١٢١٢(( الجدول  الجدول ٢٠٠٤٢٠٠٤ تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام -٤١٤١

 

   


