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تتكّون معظم املنطقة العربية اآلن من أسر فقرية ومتآكلة ومتقطعة من الداخل، على عكس 
ما ترّوج له صور وسائل اإلعالم الشعبية يف اخلارج عن الثروة الضخمة؛ إذ إن املنطقة العربية متشعبة 
ومقّسمة على ثالث فئات، هي: جمموعة صغرية من األثرايء، وجمموعة الطبقة الوسطى، وجماميع 
من الفقراء والضعفاء املهمشني الذين يشكلون اآلن ثلثي العرب؛ فعلى وفق األحباث اجلديدة اليت 
أجرهتا العديد من املنظمات العربية والدولية فإن هناك حوايل 250 مليون شخص من أصل 400 

مليون نسمة من السكان العرب، هم فقراء ومهمشون.

وأهم دليل على هذا االجتاه أييت من نتائج دراسات الفقر متعدد األبعاد اليت أجرهتا منظمات 
عربية ودولية، إذ قدمت لنا صورة كاملة وأكثر دقة عن الظروف الفعلية لسكاهنا املتضررين، فضاًل 
عن املسوحات السنوية يف املنطقة اليت جتريها جمموعات أكادميية عربية وأمريكية اليت توصلت إىل أن 

حنو 70 % من العائالت العربية ال تستطيع تلبية احتياجاهتم الشهرية األساسية.

وتشري أرقام الفقر متعدد األبعاد )MDP( إىل أن معدالت الفقر أعلى أربع مرات مما 
كان متوقعاً يف السابق؛ وذلك ألن مقياس الفقر الذي طبقه االقتصاديون يف برانمج األمم املتحدة 
الدويل،  والبنك  )االسكوا(،  آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  املتحدة  األمم  وجلنة  اإلمنائي، 
ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية وغريها من املؤسسات، قدمت لنا صورة أكثر دقة عن 
الفقر مقارنة ابالعتماد السابق على معدالت إنفاق الدوالر يف اليوم؛ ويكمن السبب الرئيس للدقة 
الكبرية هو أن تدابري الفقر اليت اعتمدها مؤشر الفقر متعدد األبعاد تغطي مجيع الفئات من األغنياء 
والفقراء الذين مهشتهم الدراسات السابقة، وقد حتّدد الفقر بدرجة أكثر دّقة من حيث احتياجات 

األسر األساسية.
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يف عشرة بلدان عربية مشلتها دراسة جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 
ُصّنف 116 مليون شخص أبهنم فقراء؛ أي ما يقارب %41 من جمموع السكان، و%25 كانوا 
عرضة للفقر -على وفق قسم التنمية االقتصادية والفقر يف األمم املتحدة-، وتشري نتائج مؤشر 
)االسكوا( إىل أن العائالت ذات الدخل املتوسط اليت تقع على مشارف الفقر ال تستطيع حتمل 

أي زايدة يف األسعار أو الضرائب؛ األمر الذي سيؤدي هبا مباشرة إىل الفقر.

وقد يُفّسر ذلك سبَب تظاهر عشرات اآلالف من األفراد ضد سياسات حكومتهم يف اآلونة 
تركيز قوي على رفض  العراق، ولبنان، وتونس، والسودان، وبلدان عربية أخرى، مع  األخرية يف 

الضرائب اجلديدة والزايدات يف األسعار.

وحىت حينما طبق البنك الدويل مقياس الفقر معدالت إنفاق الدوالر بنسبة أقل من 1.90 
دوالر أمريكي لكل فرد يومياً، ارتفع معدل الفقر املدقع يف منطقة الشرق األوسط للمدة -2011

2015 من 2.7 % إىل 5 %، وكان الشرق األوسط املنطقة الوحيدة يف العامل اليت زاد هذا املؤشر 
فيها يف تلك الفرتة. وابلتايل، فإن الطبقة الوسطى يف الدول العربية غري املنتجة للنفط قد تراجعت 

من 45 % إىل 33 % من السكان.

وال تعد معدالت الفقر العريب أكثر ارتفاعاً مما كان يعتقد سابقاً فقط؛ بل إن الفقراء مقدر 
هلم أن يعيشوا املعاانة لعدة أجيال، وذلك لسببني: أوهلما: ألن ظروف النمو يف مرحلة الطفولة 
املبكرة واملستوى التعليمي األعلى لألسرة مها مؤشران متوقعان لتحديد مستوى الفقر مدى احلياة، 

وكال الظرفني ميثالن إشكالية يف العديد من املناطق العربية.

اثنيهما: ألن االقتصادات العربية اليوم ال تستطيع أن تولد وظائف نوعية كافية لزايدة دخل 
األسرة وخفض معدالت الفقر. وشرح الدكتور أبو إمساعيل يف العديد من املقابالت اليت أجريت 
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معه أبن معظم العائالت العربية يف العقود األخرية شهدت حركة اجتماعية واقتصادية أّدت إىل 
تقدمهم يف جمايل التعليم والعمل من خالل حتسني دخلهم ورفاهيتهم. إال أنه يف اآلونة األخرية ابتت 
القدرات االجتماعية األعلى يف الصحة والتعليم غالباً ما مل ترتجم إىل حياة أفضل، والسيما لعدم 

توافر وظائف الئقة ابلنحو الكايف.

وإلكمال دائرة البؤس اليت تصيب مئات املاليني من العرب الفقراء الذين يشكلون أغلبية 
سكان املنطقة، فهم يفتقرون أيضاً إىل احلقوق السياسية للتعبري عن بؤسهم أو املشاركة بنحٍو جيد 

يف صنع القرار، الذي من املمكن أن تغرّي حالة دوهلم املعرضة للخطر حلالة أفضل.

إن النتيجة السياسية لكل هذا هو أن العديد من العرب أصبحوا مهمشني بنحٍو متزايد عن 
التيار الرئيس االقتصادي، وأيضاً يف العديد من املؤسسات السياسية والوطنية يف بلداهنم. ويتزايد 
الكمية  الناحية  من  بنحو جيد  اآلن  تقاس  اليت  احلياة  أبعاد  الدولة يف مجيع  املواطن عن  إقصاء 
والنوعية، مثل: النوع االجتماعي، والعرق، واملوقع الريفي يف املناطق احلضرية، والتعليم، والصحة، 
واألمن، والثروة، والفقر، والثقة ابلنفس، والثقة يف احلكومة، وغريها؛ ونتيجة لذلك، انشق مواطنو 
الدول العربية إىل عدة جمموعات: طبقة صغرية غنية، وطبقة متوسطة مستمرة ابلتناقص، وأغلبية 
كبرية من الفقراء والضعفاء. ورمبا مل يعد غالبية املواطنني العرب يشعرون أهنم يستطيعون ائتمان دوهلم 
وحكوماهتم على هويتهم، وأمنهم، وفرصهم، وصوهتم، واحتياجاهتم األساسية، وغريها من العوامل 
احلامسة اليت تكون أساس املواطنة الصحية واحلياة اإلنسانية الكرمية، وهؤالء الرجال والنساء الذين 

ينفرون من بالدهم يسعون إىل االنتماء إىل مؤسسات خارج الدولة تليب احتياجاهتم.

وال تستطيع احلكومات العربية والقطاع اخلاص احلايل أن يوّلدا عدداً من الوظائف اجلديدة 
الالزمة للحّد من الفقر يف العقود املقبلة، وقد أصدر صندوق النقد الدويل بياانً يشري فيه إىل احلاجة 
وظيفة يف  مليون  و)27(   ،2030 عام  حبلول  عمل جديدة  فرصة  مليون  لنحو )60-100( 



5

ملَ علينا القلق حيال املنطقة العربية؟

2023-2018؛ لتلبية احتياجات اخلرجيني اجلدد، واحلّد من البطالة احلالية، ورفع دخل األسرة.

وهذا يعين أن السمة الرئيسة اليت ستطغي على أسواق العمل العربية هي العمالة غري النظامية 
اليت تقدر اآلن حبوايل )60-50 %(. وإن عدم فعالية العمل -بسبب افتقاره إىل محاية العمال- 
هو سبب رئيس للفقر؛ وابلتايل فهو عامل من عوامل الفقر الدائم لألسرة اليت يعمل أفرادها بنحو 

غري نظامي.

عواقب  واملستقبلي هي  احلايل  الرفاه  هتدد  اليت  املساواة  وعدم  والضعف  الفقر  انتشار  إن 
اإلقليمية  القوى  الكفوءة على نطاق واسع، وقد شاركت  العربية غري  للنخب  السيئة  السياسات 
والدولية العدوانية اليت تدعم هذه النخب وتشجع على احلروب يف املنطقة يف استمرار الفقر ابلبلدان 

العربية.

وتعدُّ مجيع هذه القضااي اآلن حلقة واحدة مدمرة من احلكم السّيئ، واالقتصادات الراكدة، 
وتدهور اخلدمات التعليمية والصحية، وانعدام كفاية فرص العمل اجليدة، واحلروب املتزايدة، فضاًل 
والفساد  املتماسكة،  غري  واحلضارة  الغذائي،  األمن  وانعدام  املياه،  ونقص  البيئات،  تدهور  عن 
املستشري. ورمبا تكون هذه اجملموعة من العوامل هي أعظم خزي يف املنطقة العربية احلديثة اليت 
ختفق يف حّق شعبها؛ ألهنا أخفقت يف اختباراهتا القدمية اليت امتدت على مدى قرن من الزمان على 

إقامة الدولة، والسيادة، واملواطنة.

املصدر: 
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