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الدرا�سة الأوىل
 احلراك الجتماعي يف م�رش

مقاربة بني الأجيال
مها احليين)))

امللخ�ص

حيدد ابلحث املقدم مدى احلراك االجتمايع يف مرص عن طريق قياس اإلجنازات اتلعليمية بني 
األجيال اليت ترتاوح أعمارهم من 13 إىل 25 اعًما من الشباب، باستخدام قطاع عريض من ابليانات 
املجمعة من دراسة سوق العمل املرصي لعام 2012. وتلحليل مدى الرتاجع يتم تعيني حبث دلراسة 
مدى احنسار الفجوة اتلعليمية بني األطفال املنتمني لطبقات اجتماعية واقتصادية خمتلفة، ودراسة 
املناخ العام حول منشئهم ودخل وتعليم أهلهم. ويستخدم مؤرش احلراك االجتمايع يف مرص لإلشارة 
إىل مواطن اخللل ونسبة اختالف احلراك بني الطبقات. وتظهر اتلقديرات ارتفااًع يف مؤرش احلراك 
لصالح  األرسة  داخل  اتلميزي  فجوة  يلقلل  الريفية  املناطق  إىل  احلرضي  احلراك  وانتقال  االجتمايع، 
اإلناث، يلعكس مساواة يف اتلعليم يف جيل الحق، مما يدعو تلوقع ازدهار اعئدات سوق العمل. فقد 

حقق الشباب نسبًا تقارب النسب العاملية لالتلحاق باتلعليم.

كلمات البحث

احلراك االجتمايع، مرص، الفجوة اتلعليمية، اتلوظيف.

)1( أستاذ مساعد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة. 





تقدمي 

ىلع  تعتمد  واليت  املستمرة،  الشاملة  اتلنمية  من  متواصلة  عملية  املجتمعات  تقدم  يتطلب 
املختلفة  السبل  يف  للتدقيق  حتليلية  وسيلة  االجتمايع  احلراك  دراسة  توفر  املجتمع.  أبناء  إماكنات 
للقوى ادلافعة وراء حتقيق هذه اتلنمية حلث األفراد ىلع بذل قصارى جهدهم تلحقيق املزنلة األسىم. 
ومن ثم، فإن دراسة احلراك االجتمايع بدورها ستعمل كحافز للفت األنظار إىل سبل وأماكن بديلة، 
تلحقيق اجلوانب املرجوة من اتلنمية املستقبلية ىلع انلطاق اجلزيئ وانلطاق االقتصادي اليلك اكملساواة 
يف الفرص، وإماكنية حتقيق الطموح الشخيص، ورفع الكفاءة والفاعلية، وحتقيق العدالة االجتماعية، 

ورفع ادلخل القويم، وحتفزي انلمو االقتصادي.

تشري عملية احلراك االجتمايع بوجه اعم إىل تريق األفراد بمرور الفرتات الزمنية للتسلسالت 
ىلع  للفرد  احلايل  االقتصادي  الوضع  اعتماد  تقيس  بذلك  فيه  واالقتصادية))).  االجتماعية  اهلرمية 
وضعه/ها السابق، و/أو واقع اعئلته/ها، وحتديد املاكنة االجتماعية لألفراد داخل اإلطار العام للبيئة 
االقتصادية املتغرية اليت ينتسبون إيلها. ووفًقا ذللك فاحلراك االجتمايع قادر ىلع توصيف وربما إثارة 

اتلغريات يف إاعدة توزيع ادلخل وحتقيق الرخاء االقتصادي))).

الفرص  تكافؤ  رضورة  ىلع  االجتمايع  احلراك  عملية  تربهن  للمساواة  لدلعوة  سياقها  ويف 
والسماح لألفراد باتلنقل بني الطبقات االجتماعية واالقتصادية، واليت يمكن تعريفها وفًقا لدلخل 
من  يزيد  االجتماعية  الظروف  تكافؤ  مقابل  يف  الفرص  تلاكفؤ  االجتمايع  احلراك  فبحث  واملهنة. 
دوافع األفراد الرتقاء السلم االجتمايع، واذلي بدوره ينقل األفراد ملاكنة اجتماعية أو وظيفية أرىق. 
وبهذا يمكن اعتبار احلراك االجتمايع أداة رئيسية يف حتقيق املفهوم األكرث تأييًدا اعمليًّا يف حتقيق 

العدالة االجتماعية.

 Alex Nunn, Draft Report on Fostering Social Mobility: As a Contribution to Social Cohesion (UK: European Committee for Social Cohesion )2(
(CDCS), 2011).

)3( املرجع السابق.
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تنبع أهمية دراسة احلراك االجتمايع من ارتفاع نسب عدم املساواة والتشاؤم املحيط بإخفاق 
االقتصادي  احلراك  ركود  يساهم  حيث  اتلقدم.  حتقيق  يف  انلامية  ابلدلان  جمتمعات  من  العديد 
الفقر  املتتابعة يف حلقات مفرغة من  انلامية يف مارصة األجيال  ادلول  العديد من  واالجتمايع يف 
والرتاجع. فيقرتن اجلمود االجتمايع باتلغريات اهليلكية املستمرة يف االقتصاد؛ فعىل سبيل املثال، انلمو 
للتغريات  اتلقنية كناتج  الزراعة واألعمال  يف قطايع اخلدمات واتلمويل يالزمه احنسار يف قطايع 
يؤدي لتشوهات جمتمعية  تعيد تشكيله، األمر اذلي قد  اليت  العوملة  العمل وخمططات  لقوى  احلادة 
واقتصادية اكلفساد. يساعد احلراك االجتمايع ىلع اجتياز معوقات تسلق التسلسل اهلريم واتلنقل 
بني الطبقات االجتماعية واالقتصادية، بالسماح لألفراد حتقيق تطلعاتهم ونمو الشخصية وتطورها. 
لركود  أن تؤدي  املماثلة، واليت من املمكن  انلامية  الفقر مع ادلول  أنماط  وباملثل، تشرتك مرص يف 
الوضع االقتصادي. وبدت احللول املؤقتة واجلهود احلثيثة من قبل احلكومات املرصية املتعاقبة وبرامج 
احلصار ىلع  هذا  ومثل  اآلن.  اكفية حىت  الفقر؛ غري  من حدة  للتخفيف  املبذولة  األجنبية  اإلاعنة 
االقتصاد – فضاًل عن بايق العوامل – ساهم يف إحداث االضطرابات اليت آلت ألحداث ثورة 25 من 
للهروب  الشباب يف مرص  اليت رسمها  العريضة  اخلطوط  االجتماعية اكنتا  والعدالة  فاملساواة  يناير. 
من أعباء االقتصاد الطاحنة))). دراسة احلراك االجتمايع من املمكن أن تساعد يف تشخيص الركود 

االقتصادي يف مرص، وتقدم حلواًل مستقبلية.

اهلدف الرئييس من هذه الورقة هو قياس وحتليل اتلنقل بني األجيال يف مرص، عن طريق قياس 
االجتمايع.  احلراك  ملؤرش  بالرجوع  ادلرايس  األبناء  وحتصيل  واألبناء،  اآلباء  بني  االنسيابية  مدى 
وتقسيم عمري،  الريف،  أو  ديموغرايف حسب احلرض  تقسيم  فهناك  إىل جممواعت؛  ينقسم  اتلحليل 
تعترب  فادلراسة  منها.  بكلٍّ  اخلاصة  اتلعليم  ثغرات  ىلع  استناًدا  اجلنس،  نوع  ىلع  يستند  وتقسيم 
للحراك  حتصياًل  العليم  احلراك  ادلراسة  فتعترب  احلياتية،  الفرص  ىلع  مؤرًشا  ادلرايس  اتلحصيل 
االجتمايع. ذلا من اآلن فصاعًدا من املمكن أن حيل مصطلحا احلراك اتلعلييم واحلراك االجتمايع 

 Paolo Verme et al., Inside Inequality in the Arab Republic of Egypt: Facts and Perceptions Across People, Time and Space, World Bank )((
Studies (Washington, DC: World Bank, 2014).
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أحدهما مل اآلخر. وتأيت انلتائج تلظهر مستوى اعيلًا من احلراك االجتمايع ىلع أصعدة عدة، استناًدا 
بني  واضحة  االجتمايع  احلراك  مؤرش  ىلع  واالختالفات  مرص.  أحناء  مجيع  يف  واجلنس  العمر  ىلع 
جممواعت فرعية ىلع الرغم من ذلك، اكختالفات بني املناطق الريفية واحلرضية وبني اإلناث واذلكور 
يف سن املراهقة. املساهمة يف املقام األول يف إحداث تغيري ىلع مستوى مرص يرجع إىل خصائص فردية؛ 
اكلعمر واتلفوق اتلعلييم واعدات األهل ونوعية اتلعليم اذلي يتلقونه. وتبني هذه ادلالئل أن تكافؤ 
الفرص يف اتلعليم املدريس قد ازداد بني األجيال، وأن املراهقني وابلالغني حديثًا يعرفون ويقدرون 

قيمة اتلعليم أكرث من أهلهم وعالقة ذلك بالفرص األفضل يف املستقبل.

البيانات

جري اعم 2012. 
ُ
تستخدم هذه ادلراسة بيانات املوجة اثلاثلة من مسح سوق العمل املرصي اذلي أ

وتم إجراء هذا املسح ومجع هذه ابليانات وتوفريها للعامة من قِبل منتدى ابلحوث االقتصادية واجلهاز 
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. ويقدم ابلحث مسًحا شاماًل للخصائص ادليموغرافية واالجتماعية 
االقتصادية ىلع كال املستويني للفرد واألرسة، راصًدا اخلصائص املختلفة كتكوين األرسة واألحداث 
اليت شملت األبوين واألقرباء، واتلعليم، واليح السكين، واخلدمات املتوفرة، واهلجرة، وسوق العمل، 

وتنمية املوارد البرشية يف مرص))).

 Ragui Assaad and Caroline Krafft, The Egypt Labor Market Panel Survey: Introducing the 2012 Round, Working Paper 758 (Giza: The  )5(
Economic Research Forum (ERF), 2013).
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منهجية التقدير

أعداد  يف  الرتاجع  فجوة  احتساب  طريق  عن  مرص  يف  األجيال  بني  االجتمايع  احلراك  ر  يقدَّ
امللتحقني باملدارس من املراهقني والشباب الصغري، واذلي سنشري إيله من اآلن فصاعًدا بالفجوة 
ادلراسية، وربط اتلحصيل ادلرايس بعدد من األسباب الفردية واخللفية األرسية، واليت تعد مؤرًشا 
جيًدا ىلع الفرص املستقبلية. يتضمن مؤرش املتغريات للحراك االجتمايع ىلع مستوى عمر الفرد، 
واالتلحاق باملدارس، واجلنس، واحلالة االجتماعية فيما يتضمن مؤرش املتغريات لألرسة ىلع متوسط 
السكنية )حرض- ريف(، صفات  املنطقة  العائل،  العائل، جنس  للفرد، حجم األرسة، عمر  ادلخل 
املنطقة السكنية. ويتضمن املؤرش أيًضا أنواع املدارس يف مرص. ومن أجل كشف مزامنة األحداث، 
ال بد من دراسة املتغريات وأثرها يف تفسري الفجوة ادلراسية؛ حيث تقدم ادلراسة احنسار هذه الفجوة 

بني املراهقني وأقرانهم يف مطلع الشباب، واليت جرى حتليلها بناًء ىلع تفاوت املتغريات العديدة.  

نتائج التقدير )على م�ستوى م�رش(

وتوضح انلتائج املنبثقة من انلموذج أن اتلعيلم يعترب من العوامل ذات اتلأثري املعنوي يف منظومة 
احلراك االجتمايع يف مرص. ومع انتشار اتلعليم يف ربوع مرص، يتضح أن مؤرش احلراك االجتمايع 
العام ملجمل اجلمهورية وصل إىل نسبة 93٪، وكذلك املؤرشات الفرعية ذات ابلعد املاكين للمناطق 
الريفية واحلرضية والوجهني ابلحري والقبيل؛ حيث يرتفع مؤرش احلراك االجتمايع إىل 95٪ لريف 
خاصة  بصفة  للحراك  مدد  كعنرص  اتلعليم  أهمية  اتلحليلية  انلتائج  وتؤكد  للحرض.  و)٪9  مرص 
ملحافظات الصعيد، مقارنة باملحافظات األخرى يف اجلمهورية.كما يالحظ من اتلحليل ادلور اخلاص 
للتعليم يف احلراك االجتمايع للفتيات، مقارنة بسائر املراهقني يف املجتمع. وتشري انلتائج أنه بالرغم 
من أهمية اتلعليم وانتشاره كعنرص فاعل ومدد للحراك االجتمايع للمراهقني والشباب يف مرص، فإن 
القيود ىلع جودة العملية اتلعليمية، واليت تليق بظالهلا ىلع مستوى اخلرجيني، وىلع مدى استعدادهم 
لالخنراط يف أسواق العمل قد تعترب من العوامل اليت قد ال تدفع عملية احلراك يف االجتاهات املحفزة 

للكفاءتني االقتصادية واالجتماعية.    
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احلراك الجتماعي يف خمتلف املناطق

يمكن حتليل مدى احلراك االجتمايع يف خمتلف املناطق يف مرص من خالل تفسري االختالفات 
ن هذه ادلراسة  املناطقية يف احلراك بني األجيال بالنسبة للمراهقني وابلالغني من الشباب، بما يمِكّ
من حتليل ما إذا اكن انلمو يف الريف أو احلرض، يف مرص العليا أو الصعيد، ومدى ارتباط هذا انلمو 
ارتفااًع يف مؤرش احلراك  العرضية املاكنية  نتائج اتلقديرات  بفجوات الطالب ادلراسية. وتكشف 
االجتمايع يف ابلالد، موضحة تباينًا إحصائيًّا يف املؤرش بني الريف واحلرض يف مرص؛ حيث يصل املؤرش 
إىل أىلع درجاته يف احلرض مسجاًل 95٪ بينما تصل أقل مؤرشاته يف احلرض إىل 90٪. ويوضح اجلدول 
املناطق يف مؤرش احلراك االجتمايع، والفجوات ادلراسية، ومتوسط سنوات  اتلباينات بني  رقم )1( 

ادلراسة للشباب املراهقني وابلالغني.

جدول )1(: الفجوة الدرا�سية الإقليمية، وموؤ�رش احلراك الجتماعي، ومتو�سط �سنوات الدرا�سة

املصدر: نتائج  حتليل االحندار من مسح سوق العمل املرصي 2012.

وتتمزي مجيع املناطق يف مرص بمستويات متشابهة نسبيًّا من الفجوة اتلعليمية، ومعدالت مرتفعة 
يف املتوسط من سنوات ادلراسة. وتشري بيانات مسح جلنة سوق العمل املرصي  يف اعم 2012 إىل أن 
ما يقرب من 38.6٪ من الشباب املراهقني وابلالغني يف العينة لم حيصل آباؤهم ىلع أي قسط من 
اتلعليم، وأن 72٪ من هؤالء يقيمون يف مناطق ريفية. ومن ثم، فإنه قد يكون من املالحظ أنه ىلع 
الرغم من حضور طالب املناطق الريفية لفصول اتلعليم اإللزايم فقط، فإنهم قد حققوا أىلع معدالت 

Regions SMI Schooling Gap Average Years of Schooling
All Egypt 93% 3.1 9.7
Urban 90% 3.0 10.3
Rural 95% 3.2 9.3
Lower-Egypt 93% 3.0 10.0
Upper-Egypt 94% 3.3 9.4

Source: Regression results using ELMPS 20
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من احلراك بني األجيال مقارنة بآبائهم، مغريين بذلك اجتاه الفرص اتلعليمية بني األجيال الريفية. 
وبناًء ىلع هذه انلتائج فإنه يمكن استنتاج جناح مرص يف حتقيق معدالت مرتفعة من احلراك بني 

األجيال، بدون اتلقيد بقواعد إقليمية فيما يتعلق بإماكنية اتلعليم.

احلراك الجتماعي بني ال�سن والنوع

مدار  اتلعلييم ىلع  املشهد  يف  االهتمام  مثريات  أهم  أحد  انلوع يف مرص  فجوة  تمثل  تزال  ال 
سنوات عدة. وحتقق الورقة يف ارتباط متغريات اخللفية والفجوة اتلعليمية بني األجناس واملجمواعت 
فوق السن، مقدمًة رؤى حول قرارات الشباب اتلعليمية للشباب، وما إذا اكنوا يرتكون املدرسة مبكًرا 
أثناء فرتة املراهقة، أو يقررون تركها بعد سنوات اتلعليم اإللزايم، أو ينجحون يف مواصلة اتلعليم 
فيما بعد السنوات اإللزامية. وتكشف نتائج اتلقديرات أن مقياس احلراك االجتمايع مرتفع بشلك 
اعم للك املجمواعت العمرية وانلوعية. إال أن اتلباينات يف املقياس تظهر ضمن جمموعتني؛ األوىل يه 
جمموعة اإلناث واملراهقني اذلكور، واثلانية يه اإلناث واملراهقون. وتشري انلتائج املوضحة يف اجلدول 
رقم )2( إىل إسهامات اإلناث الرائدة يف احلراك االجتمايع؛ حيث تبلغ )9٪، متفوقًة بذلك ىلع اذلكور 

املراهقني ابلالغة نسبتهم 87٪، وكذلك املراهقني ابلالغة نسبتهم يف املؤرش ٪89.

جدول )2(: الفجوة املدر�سية، وموؤ�رش احلراك الجتماعي، ومتو�سط �سنوات الدرا�سة بني ال�سن والنوع

املصدر: نتائج حتليل الرتاجع اإلحصايئ باالستعانة بمسح سوق العمل املرصي 2012.

Age-Gender SMI Schooling Gap Average Years of Schooling
Females 94% 2.6 9.7
Males 92% 3.5 9.7
Teenagers 89% 2.0 8.5
Young Adults 93% 4.7 12
Teenage Females 91% 2.0 8.5
Teenage Males 87% 2.3 8.4
Young Adult Females 95% 4.0 12.7
Young Adults Males 92% 5.0 11.7
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املناق�سة

تعطي زيادة احلراك االجتمايع يف مرص الفرصة للشباب للتطلع إىل آفاق مستقبل أفضل مقارنًة 
بأبويهم؛ حيث تتضمن اتلداعيات املستقبلية للحراك االجتمايع املرتفع قاعدة متملة لرأس املال 
البرشي حتث ىلع اإلبداع وانلمو. حيث يتكون ساكن مرص صغار السن من أغلبية شابة تمثل حجًما 
ضخًما من الرتكيب ادليموجرايف. األكرث من ذلك هو معدل انلمو الساكين اإلمجايل اذلي يبلغ ٪2.1، 
بينما يصل انلمو للقطااعت يف سن العمل )هؤالء اذلين ترتاوح أعمارهم من 16 إىل )6 اعًما( إىل ).٪2. 
ويمثل الشباب ابلالغون اذلين ترتاوح أعمارهم ما بني 15 و29 اعًما 32٪ من الساكن مع تسارع يف 
نمو الشباب وأوئلك اذلين يف سن العمل بوترية أكرب من معدل نمو الساكن كلك خصوًصا يف املناطق 
الريفية )2011(. هذا وسيسىع اجلزء األكرب من ابلنية ادليموجرافية يف مرص خالل العقد القادم إىل 
االتلحاق بالقوى العاملة  متوقًعا إماكنية كونه املحفز األسايس نلمو مرص. من أجل حتقيق مثل هذه 
نقالت  إحداث  املساهمة يف  قدر هلم  لو  املرتاكمة  باملهارات  التسلح  الشباب  اإلماكنيات جيب ىلع 

بارزة يف مسرية مرص انلمائية؛ حيث سيواجهون العديد من املصاعب ادليموجرافية.

وىلع الرغم من جناح قطاع عريض من الشباب يف حتقيق حراك تعلييم وإماكنية للوصول بشلك 
االجتاهات  دراسة  مثل  فتقييمات  املقدم.  اتلعليم  جودة  ىلع  الضوء  إلقاء  جيب  فإنه  للتعليم  متساٍو 
العاملية يف الرياضيات والعلوم اليت يه عبارة عن مقارنات دويلة تويح بأن مرص فقدت بوصلتها، 
وتعاين من اضطراب يف اتلحول ملسارات أخرى يف خضم ماوالتها حتقيق أهداف اتلنمية لأللفية 
اجلديدة، اليت من بينها تأسيس منظومة للتعليم بمقاييس اعملية. وكما يف العديد من ادلول انلامية 
ال تعد ادلراسة املدرسية إنتاًجا للتعليم بل تعليًما خداعيًّا أو مموًها))). وجبانب استرشافه للحراك فإن 
اختالفًا بني اتلعلم الفعيل اذلي يقوم به الطالب يف املدارس ومعايري اتلعلم القيايس املولكة للك صف 
درايس، قد تراكم ىلع مدار السنوات مسببًا فجوة معرفية كبرية. ويعتمد مثل هذا اتلنوع ىلع العديد 
الزيادة الساكنية للنشء، باإلضافة إىل  من العوامل اليت تتضمن ضغوط الطلب ىلع املدارس بسبب 

 Schooling Is Not Education! Using Assessment to Change the Politics of Non-Learning, CGD Report (Washington, DC: Center for Global )6(
 Development, 2013).



16

سلسلة رشفات 8   

تدين جودة اتلعليم وتدهور املنشآت. إضافًة إىل ذلك، فإن ممارسة الضغط تلغطية املناهج املعدة مليًّا 
ال يواكب معظم الطالب، األمر اذلي يغفل اتلعلم وينحيه جانبًا))). مثل هذه انلتائج تعد مورية يف 
عالقتها بفكرة تأخر اتلعلم وتنايم املهارات؛ حيث سيرتتب ىلع ذلك عدم حتقيق احلراك االجتمايع 

نلتاجئه املرجوة يف سوق العمل.

حتليل احلراك الجتماعي عرب املناطق

ال يزال االعتقاد بأن الشهادات اتلعليمية برصف انلظر عن مالءمتها، تمثل عالمة ىلع املاكنة 
واألرس  العائالت  دلى  ترسخ  أمر  وهو  الواعدة،  واالجتماعية  االقتصادية  واملمزيات  االجتماعية 
حىت يف أفقر املناطق، بما يدفعهم تلعليم أطفاهلم ربما كمحاولة لكرس حواجز الطبقة االجتماعية 
حاملني بهوية جديدة. ومن املعروف حصول طلبة املناطق احلرضية ىلع جودة تعليمية أىلع ومنشآت 
العاملية))).  املعايري  عن  بعيًدا  اتلعليم  كون  من  الرغم  ىلع  الريف  يف  نظرائهم  من  أفضل  مدرسية 
وبانلظر عن قرب، يتمزي احلرض يف مرص باملركزية الشديدة وارتفاع الكثافة الساكنية. هذا، وخترج 
احلراك  وفشل  ابلطالة.  طوابري  يف  يقفون  املهارات  ضعييف  الطالب  من  آالف  اعم  لك  اجلامعات 
2011 عن تدين  SYPE اعم  العمل هل شقان: األول يكشف  أهدافه يف سوق  االجتمايع يف حتقيق 
ببيئات تعليمية فقرية، وحتوالت  الكفاءة ادلاخلية نلظام اتلعليم يف مرص بشلك اعم، كونها تتسم 
عديدة، وخربات بدائية يف الفصول، وفصول مكدسة بإماكنيات دون املستوى، باإلضافة الرتفاع 
الفقرية  ابليئات  اتلعلم  خمرجات  تعكس  األمر،  نهاية  يف  اخلصوصية.  وادلروس  الغش  معدالت 
اليت أنتجتها خاصًة بالنسبة للطالب الفقراء وساكين الريف؛ حيث يتخرج مجيع الطالب بشلك 
بالقيام  يتعلق  فيما  املستعصية  العوامل  أخطر  أحد  إىل  تؤدي  الصعبة  الظروف  هذه  مثل  تلقايئ. 

 Louisa Loveluck, Education in Egypt: Key Challenges, Background Paper (London: Catham House, Middle East and North Africa Programme, )7(
 2012).

 Survey of Young People in Egypt (SYPE) (Cairo: Egyptian Cabinet Information and Decision Support Center. Population Council. West Asia )8(
and North Africa Office, 2011).
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باألعمال املطلوبة يف سوق العمل، هو قوة مرص العاملة غري املؤهلة تعليميًّا بشلك جيد وفًقا تلقرير 
بما حيد من خلق فرص  تباطؤ األداء االقتصادي  اثلاين هو  الشق   .)201(-2013( العاليم  اتلنافسية 

عمل يف القطاع اخلاص، مما يؤجل أحالم اخلرجيني املنتظرة طوياًل.

احلراك  انلتائج ىلع مؤرش  اذلين حققوا أىلع  وابلالغون  فاملراهقون  بالنسبة جلانب احلرض  أما 
االجتمايع قضوا يف املتوسط سنوات اتلعليم اإللزايم. وىلع الرغم من اتلدين النسيب يف جودة اتلعليم 
فإن اإلجنازات الريفية عرب األجيال أظهرت حتسنًا يف عدالة احلصول عيل اتلعليم. هذا، ويمثل الشباب 
يف الريف حنو 60٪ من إمجايل الشباب يف مرص، مما يستديع معه أن يقتيض احلراك االجتمايع الرييف 
ضمنيًّا تغيرًيا مستقبليًّا يف تكوين سوق العمل يف الريف، وجعل قواه العاملة املحتملة أكرث تعلًما، 
األمر اذلي يستديع أن يبحث عدد أكرب من خرييج املناطق الريفية عن وظائف رسمية، وإن اكن 
ليس بالرضورة يف الريف يف ضوء معدل اهلجرة احلايل من الريف إىل احلرض. وتسود اتلوقعات وسط 
الشباب أن املدن احلرضية توفر فرًصا أفضل من  املناطق الريفية اليت تتسم بابلنية اتلحتية املتهالكة 
واخلدمات املتدهورة واألجور املتدنية والوظائف ذات الطبيعة ادلنيا. وطبًقا تلقرير اتلنمية البرشية 
الريف إىل احلرض توجد بسبب تزايد  املرصي الصادر اعم 2010، فإن معدالت اعيلة من اهلجرة من 
ساكن الريف واخنفاض مستوى املعيشة مقارنة باآلمال واتلطلعات باحلصول ىلع فرص عمل أفضل 
يف القاهرة الكربى واملدن الكبرية. هذا، وتؤثر احلركة من الريف إىل احلرض ىلع تنايم العشوائيات 

مراكمًة الضغط ىلع املدن املرتوبويلتانية))). 

 Heba Handoussa et al., Egypt Human Development Report 2010 (Egypt: United Nations Development Programme (UNDP); The Institute )9(
of National Planning, 2010).
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حتليل احلراك الجتماعي بني ال�سن والنوع واأمناط التعليم

يُتوقع أن تغري انلتائج املرتفعة ىلع مؤرش احلراك االجتمايع بني املجمواعت العمرية وانلوعية 
تكوين هؤالء اذلين يقعون يف نطاق سن العمل؛ حيث حيصل العديد من الطالب ىلع فرص اتلعليم 
اثلانوي واجلاميع  وما ييل ذلك من اتلعليم املهين. وتوضح نتائج املقارنات بني األنواع ريادة ابلنات يف 
مؤرش احلراك االجتمايع بما يشري إىل تناقص الفجوة انلوعية لصالح اإلناث فيما يتعلق باحلصول ىلع 
اتلعليم. وبشلك اعم، فإن ابلنات حيصلن ىلع تعليم أفضل وحيققن إجنازات تعليمية باملقارنة باألوالد 
يف السنوات األخرية يف مرص. إال أنه ال يزال من قبيل املخاطرة أن تستمر الشابات يف املدرسة بمجرد 
زواجهن؛ حيث إن ذلك يعد قراًرا يؤثر ىلع تعليمهن بعد الزواج)1)). ومع ذلك تقابل املعدالت احلراك 
تقرير  يشري  باذلكور. حيث  مقارنًة  ابلطالة  أيًضا من  بمعدالت مرتفعة  لإلناث  املرتفعة  االجتمايع 
اتلنمية البرشية املرصي يف 2010 إىل أن ابلطالة بني أوساط اإلناث يف مرص تعد من أىلع املعدالت 
إىل  أقل مستوى تلصل  إىل  العمل  املرأة يف سوق  تتدىن معدالت مشاركة  العالم؛ حيث  املسجلة يف 
).18٪. وترجع أسباب هذا اتلدين إىل الطلب املنخفض واثلقافة واالختيار والزواج. حيث يُظهر لكٌّ 
بالوضع  النساء ىلع االرتقاء  تركز  العمل؛ حيث  أو ميواًل خمتلفة جتاه  الرجال والنساء اجتاهات  من 
االجتمايع من خالل اتلعليم ما بعد اثلانوي لزيادة فرصهن يف أن يصبحن زوجات أو أمهات. ويبدو 
أن دوافع اإلناث من وراء حتقيق احلراك االجتمايع تتعلق بشلك أسايس باملاكنة االجتماعية؛ حيث إن 

0)٪ من اإلناث الاليئ ترتاوح أعمارهن بني 18 و)2 هن بالفعل مزتوجات واعطالت عن العمل)))).

اقرتاحات لتفعيل ال�سيا�سات

تسىع فئات املجتمع املختلفة للحصول ىلع نتائج عدة وأحيانًا متناقضة من وراء اتلعليم. فأويلاء 
األمور الفقراء ينظرون إىل اتلعليم باعتباره فرصة تلحسني ادلخل واملاكنة االقتصادية واالجتماعية 
ووسيلة تلأمني وظيفة أو تلعزيز قيمهم اتلقليدية. بينما قد يسىع أويلاء األمور من األغنياء وانلخب 

Survey of Young People in Egypt (SYPE). )10(
Handoussa et al., Egypt Human Development Report 2010. )11(
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إىل احلصول ىلع تعليم اعليم ألطفاهلم للحفاظ ىلع مستوى معني من ادلخل والوضع العائيل، بينما 
معناه  االجتمايع  احلراك  حيقق  فليك  ثم،  ومن  العامل)))).  إنتاجية  لزيادة  اتلعليم  احلكومات  تؤيد 
احلقييق املتمثل يف العدالة االجتماعية فهو حيتاج إىل تلبية احتياجات لكٍّ من أويلاء األمور والطالب 
واالقتصاد من اتلعليم. فيف ضوء نظام اتلعليم غري الكفؤ املعرقل للحراك يف مرص، سيتوقف احلراك 
االجتمايع عن حتقيق املخرجات املرجوة إال إذا استطاع اتلعليم حتقيق اتلعلم. وتقدم األقسام اتلايلة 

مقرتحات تلفعيل السياسات ىلع لكٍّ من جبهيت اتلعليم وسوق العمل.

التعليم

ا من خالل  يعد اتلعليم تعويًضا عن األصول غري املتساوية، ومرتقيًا خبلفيات األفراد األقل حظًّ
تأثرياته اليت تفيض يف سوق العمل. ومن ثم، فإن اللك يسىع وراء احلراك اتلعلييم دلالتله ىلع املاكنة 
االقتصادية واالجتماعية العليا، باإلضافة للحصول ىلع فرص أفضل للعمل والزواج. وحتقيق احلراك 
السااعت  اتلعلييم عرب األجيال ليس فقط مدًدا بهدف تسكني الطالب يف فصوهلم لقياس عدد 
املرتاكمة اليت قضوها خالل السنني. حيث إن جوهر احلراك اتلعلييم هو اإلماكنات األساسية املطلوب 
من الطالب اكتسابها خالل سنواتهم املدرسية، باإلضافة إىل جعل مقياس اتلعليم هو قياس اتلعلم 

بشلك واقيع، وباتلايل حتقيق تراكم رأس املال البرشي للنمو واتلنمية.

ىلع الرغم من أن امللجأ اتللقايئ األول حلل مشكالت عجز املؤسسات اغبًلا ما يكون ضخ 
واألفاكر  املال  رأس  زيادة  أن  فكرة  دعموا  مؤخًرا  االقتصاديني  فإن  إضافية،  موارد  أجل  من  أموال 
متطلبات  تشلك  الرشيد  واحلكم  اذلايت  واالستقالل  الترشيعية  واهليالك  واالجتاهات  واتلكنولوجيا 
أساسية دلفع اتلنمية يف أي مؤسسة. يف هذا السياق، يصبح املفتاح األول تلفعيل السياسات هو وقف 
إضافة املزيد من املدخالت مثل زيادة رواتب املعلمني داخل املؤسسة اتلعليمية بدون حتقيق ماكسب 

 World Bank, World Development Report 2004: Making Services Work for the Poor (Washington, DC: The World Bank; Oxford University )12(
Press, 2003).
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تعليمية أعمق. وتشمل أدبيات اقتصاديات اتلعليم دراسات حول السياسات بما يتضمن العالقة بني 
زيادة رواتب املعلمني وخمرجات اتلعلم بما يظهر القليل أو عدم االرتباط. مما يعين أن زيادة الرواتب 
من  الطالب  ينجزه  ما  )معدل  اتلعلم  مسار  ىلع  جيب  كذلك  باألداء)))).  مرتبطة  تكون  أن  جيب 
ويلضع مرص  اتلعلييم،  انلظام  لرياقب  دورية  بطريقة  مرسوًما  يكون  أن  درايس(  صف  للك  تعلم 
منحنيات  تشري  حيث  حيوي؛  أمر  هلو  اتلعليمية  العملية  احندار  مدى  حتديد  إن  اعمليًّا.  املقارنة  يف 
اتلعلم املستوية إىل مستويات أقل من اتلعلم مقارنًة باألرقام القياسية املسجلة اعمليًّا أثناء السنوات 
تعلم مرتفعة للك صف  األكاديمية، يف حني تشري منحنيات اتلعلم شديدة االحندار إىل مستويات 
 درايس. إن الربط ما بني مسارات اتلعلم ونتائج اتلقييمات العاملية يوضح أن اتلعليم املستوي ناتج عن 

اخنفاض القدرات.

وتنطوي أنواع اتلعليم يف مرص ىلع صور ذهنية تقوض إنتاجيتها وأهميتها يف االقتصاد. وباتلايل 
فإن تصحيح الصورة انلمطية اليت حيملها املجتمع عن اتلعليم الفين مهمة حيوية، لكنها حتتوي ىلع 
بعض حتديات؛ حيث يعد اتلعليم املهين يف مرص مثااًل بارًزا وملموًسا للتعليم املقوض؛ حيث األفق 
للتغيري معلوم تماًما نتيجة الرغبة يف إجياد صالت أمامية. وىلع الرغم من احتياج سوق العمل امللح 
املستمرة  يعاين من عجز شديد وغياب لالستثمارات  املهين  اتلعليم  فإن  إىل عمال مهنيني مدربني 
إشارات  يالقون  اإلعدادية  املرحلة  بعد  فيما  الطالب  فإن  احلظ  ولسوء  الفين.  وادلعم  واتلدريب 
سلبية عن اتلعليم الفين؛ حيث إن الطالب اذلين يفشلون يف حتقيق احلد األدىن الالزم من اتلفوق 
يتم توجييهم حنو اتلعليم املهين. ومما هو جدير باالهتمام تلك اجلهود العظيمة من خالل اإلماكنات 
املشجعة  واتلقنيات  الصحيحة  احلوافز  قُدمت  حيث  مرص؛  يف  املهين  باتلعليم  االرتقاء  يف  الكبرية 

تلطبيقها من قبل احلكومة، باإلضافة إىل القطاع اخلاص.

Lant Pritchett, The Rebirth of Education: School Ain’t Learning (Washington, DC: Center for Global Development, 2013). )13(
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�سوق العمل

للحراك االجتمايع العديد من اتلداعيات اهلامة ىلع سوق العمل من خالل دمج األفراد املتعلمني 
يف السوق؛ من أجل زيادة انلمو ادلائم واملتوازن. ويف ضوء اتلغري اتلكنولويج الصاعد تستجيب أسواق 
العمل إىل العمالة املدربة ىلع مستوى اعٍل بطلب األفراد اذلين يتمتعون بالقدرة ىلع حل املشكالت 
وهو  املبدع،  واإلنتاج  بفاعلية  فريق  ضمن  والعمل  املشكالت  وإدارة  بكفاءة  واتلواصل  املعقدة 
األمر اذلي أصبح مهمة يف اغية اتلعقيد. وتوضح ادلراسات أن القوة العاملة املدربة ىلع مستوى اعٍل 
يمكنها زيادة انلمو االقتصادي بمقدار اثللثني سنويًّا)))). إال أن العامل املدرب ىلع مستوى اعٍل ال 
يعتمد فقط ىلع طبيعة االقتصاد املحيل، بل يعتمد أيًضا ىلع اتلغريات يف االقتصاد العاليم واتلنافسية 
ىلع  مؤهلة  عمالة  إىل  حيتاج  العاملية  األسواق  يف  املرصي  االقتصاد  تكامل  فإن  ثم،  ومن  العاملية. 
يف  طوياًل  ينتظرون  اخلرجيني  فإن  املهارات،  وتدين  املتحقق  احلراك  ضوء  يف  لكن  اعليم.  مستوى 

طوابري ابلطالة، مما يعوق نمو االقتصاد اليلك.

ومن ثم، فإن اجلهود اليت تُبذل من أجل تكامل اخلرجيني يف سوق العمل يف مرص تستلزم املتابعة؛ 
حيث حتدد مواصفات سوق العمل كيفية توظيف مهارات األفراد يف الوظائف املختلفة، وباتلايل فمن 
أجل أن حيقق احلراك انلمو األمثل، جيب توجيه اخلرجيني للعمل، حبيث يكونون منتجني بشلك أفضل، 
بما يعين أن احلراك النشيط وحده ال يشلك عنرًصا فعااًل للنمو واتلقدم. ويتطلب األمر الكثري حىت 
يمكن لألنشطة اإلنتاجية أن تثمر عوائد أىلع للتعليم مقارنًة باألنشطة اإلجيارية غري اإلنتاجية. 
حيث لن يستطيع أي مستوى للحراك أن ينتج حرااًك ما دام اكن العامل منجذبًا إىل األنشطة الريعية.

وتلحقيق اتلحول املنشود من قطاع اتلعليم إىل قطاع العمل، يوجد احتياج لوجود قنوات اتصال 
شفافة بني املشغلني واجلامعات واملعاهد الفنية تلوجيه املهارات إىل أماكن العمل املفضلة/ ذات 
الكفاءة. حيث ستقوي مثل هذه املؤسسات قنوات االتصال واتلطويع اخلاصة باملشغلني، وتنظم معارض 
تشغيل ىلع نطاق واسع، بما يقلل من فجوة عدم اتلطابق بني العرض والطلب يف أسواق العمل. إن 

Handoussa et al., Egypt Human Development Report 2010. )1((
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العمل عن قرب مع اجلامعات بتعليم الشباب استخدام وسائل اتلواصل االجتمايع ومراكت ابلحث 
ىلع اإلنرتنت يساعد يف توسيع أفق الوظائف الرسمية املتاحة. هذا، ويمثل االرتقاء يف اتلنسيق بني 
القطااعت املتعددة بتقديم خدمات اتلدريب اتلطبييق ىلع نطاق واسع مثل املنح اتلدريبية وجلسات 
الشباب  مؤسسة  واخلربة،  العمل  أخالقيات  بني  الرضوري  الرابط  اخلرجيني؛  للطلبة  املهين  اتلوجيه 
ادلويل )2013(. إال أنه ال تزال توجد نقاط ضغط فيما يتعلق باتلعليم واملهارات. إن سوق الوظائف 
خاصًة يف القطاع اخلاص يعتمد ىلع استخدام وتكامل اتلكنولوجيا العاملية اليت تتغري بدورها بوترية 
املوظفون حتت ضغط  يوضع  وباتلايل  الرشاكت.  اليت حتتاجها  املهارات  بالرضورة من  رسيعة، مغريًة 
مستمر تلعلم اتلكنولوجيات اجلديدة اليت تساعدهم يف دخول سوق العمل؛ حيث أصبحت الطرق 
اتلقليدية عقيمة اجلدوى. وكنتيجة مرتتبة ىلع ذلك فإنه يمكن تقسيم اتلغريات إىل ثالثة جماالت 
املناهج من خالل تعاون املشغلني مع  بها مبكًرا يف  القيام  رئيسية: األوىل يه اتلغريات اليت جيب 
املدارس واجلامعات تلبادل املعرفة األساسية املشرتكة عن املهارات املطلوبة يف سوق العمل. اثلانية يه 
اتلنبؤ باجتاهات سوق العمل واتلصنيع، بما يمنح انلظام اتلعلييم الوقت الاكيف للتعامل مع املتغريات 
واالستجابة هلا لسد فجوات املهارات. اثلاثلة يه أنه وىلع الرغم من احلراك اتلعلييم فإن جودة وارتباط 

اتلعلم ما زاال يف طور الركود، وباتلايل حيتاج اتلعلم إىل الرتكزي ىلع اتلعلم مدى احلياة)))).

ىلع املستوى اإلقلييم، تمثل االستجابة إىل احلراك اتلعلييم الرييف أمًرا حتميًّا؛ حيث يساعد 
تأهيل اخلرجيني يف املناطق الريفية ىلع املستويات املحلية يف إنعاش اتلنمية يف الريف، وجتنب اهلجرة 
املتدفقة إىل احلرض. ويتطلب اتلوسع يف الوظائف رفيعة املستوى اليت تقدم حزًما من احلوافز املغرية؛ 
الريفية بطريقة تضمن  قدًرا من املساواة مع مثيلتها يف احلرض تلحقيق العدالة مع خرييج املناطق 
تلصبح  االجتمايع،  واتلمكني  اتلضمني  وبتحقيق  الشاملة،  القومية  اتلنمية  خمططات  يف  إدماجهم 
زيادة اتلنافسية مع املناطق احلرضية رهنًا بقدرة مواطين الريف ىلع حصد ماكسب احلراك االجتمايع.

Keith Breene, “What Is the Future of Work?” World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-is-the-future-of- )15(
work/
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ال�ستنتاج

كتأسيس اعليم إجباري، يعد اتلوسع يف اتلعليم وسيلة حلل توترات االختالف بني املجمواعت 
االقتصادية واالجتماعية، بما يمهد الساحة للحراك االجتمايع. هلذا السبب فإن للتعليم العديد من 
كونه  األمم؛  ونمو  االجتماعية  والعدالة  ادلخول  وتوزيع  األفراد  خمرجات  ىلع  املبارشة  اتلداعيات 
خيتلف عن بايق اخلدمات العامة، األمر اذلي يساعد يف تنمية عالقة اقتصادية مبارشة بني االستثمار 

يف اتلعليم وعوائد هذه االستثمارات ىلع املستويني االقتصاديني اليلك واجلزيئ.

وبالنسبة للعديد من انلاس، يعد اتلعليم هو العنرص األهم يف وضعهم االجتمايع؛ حيث ينظر 
خللفيتهم اتلعليمية ىلع أن هلا تأثرًيا كبرًيا ىلع فرصهم املستقبلية)))). باملثل، فلم حيدث أبًدا يف مرص 
أن زاد الطلب ىلع اتلعليم بشدة يف مسىع الخرتاق القيود الطبقية الرأسية. وجدير باذلكر أن امليل حنو 
انلفور من الالمساواة وتزايد الويع باملواقف النسبية)))) كنتيجة لإلدراك املبالغ فيه لعدم املساواة 
يف ادلخل؛ قد أدى إىل حتقيق شباب مرص من املراهقني وابلالغني ملستويات غري مسبوقة من احلراك 
اتلعلييم عرب األجيال يف أحناء ابلالد. ويف خضم اتلوقع بمستقبل أفضل، يمثل هذا انلجاح املتجسد يف 
مؤرش احلراك االجتمايع ملرص بنتاجئه املرتفعة حتديًا لقيود ادلخل. وتوضح نتيجة حتليل االحندار أن 
العوامل الفردية تفوق كالًّ من اخللفية العائلية ونوع اتلعليم كمحددات للحراك اتلعلييم. وبطريقة 
أكرث حتديًدا فإن ادلراسة توضح أن كالًّ من العمر واتلعليم يفرسان اغبلية الطفرة يف احلراك اتلعلييم 
املناطق،  االجتمايع عرب  احلراك  مقياس  اتلنوع يف  أيًضا من فحص  ادلراسة  تمكنت  يف مرص. كما 
موضحًة أن أىلع نتائج املؤرش سجلت يف ريف مرص ىلع الرغم من فارق اجلودة. كما وجد أن اتلباينات 
اإلحصائية يف املجمواعت الفرعية توضح أن اإلناث تغلنب ىلع الفجوة انلوعية يف احلصول ىلع اتلعليم 

وحتقيق نتيجة رائدة ىلع مؤرش احلراك االجتمايع باملقارنة بالشباب املراهقني.

 John Boli, Francisco O. Ramirez and John W. Meyer, “Explaining the Origins and Expansion of Mass Education”, Comparative Education )16(
Review 29, no. 2 (May 1985): 145-170.

Verme et al., Inside Inequality in the Arab Republic of Egypt. )17(
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ويكمن جوهر احلراك اتلعلييم يف اإلماكنات األساسية املرغوبة وحتويل احلاصلني عليها إىل 
رأس مال برشي يدفع انلمو واتلقدم. ىلع الرغم من لك ما سبق فإن قيود سوق العمل باإلضافة إىل 
تدين املهارات قد أديا إىل حالة كبرية من ابلطالة بني القوى العاملة املتعلمة. ومن ثم، فإن العمال 
املرتقبني دليهم فرص ضئيلة لالتلحاق بسوق العمل حىت اآلن، األمر اذلي يعوق معادلة نمو اتلعليم 
يف مرص. وبالرغم من أن اتلجارب السابقة املتعلقة بتحسني جودة اتلعليم يف مرص لم تظهر أي  ابتاكر 
منخفضة  اتلعليم  طرق  أن  هو  السياق  هذا  يف  ظاهًرا  واحًدا  جانبًا  ثمة  فإن  العميقة،  مآزقها  حلل 
السنني.  الوترية تؤديان إىل فجوات يف اتلعلم ترتاكم ىلع مر  املناهج الرسيعة   اجلودة، باإلضافة إىل 
ومن ثم، فإن نرش احلراك اتلعلييم عن طريق إتاحة اتلعليم اجليد هو املفتاح تلحقيق نمو أي اقتصاد، 
وليس بالرضورة بضخ املزيد من نفس انلفقات. فاتلعليم اجليد أمر أسايس من أجل حتقيق إتاحة 
اتلكنولوجيات اجلديدة املرتبطة بقوة باألسواق العاملية، وإذا لم يقدم اتلعليم احلد األدىن من املهارات 

فإنه ال يتوقع منه إسهام يف احلراك االجتمايع بأي شلك يف حقل اتلنمية.



الدرا�سة الثانية
 تغري القيم بني الأجيال يف م�رش

البارومرت العربي
زياد الكيالين))))

تقدمي

اعدة ما يرتبط الربيع العريب حبراك الشباب وشعورهم بالسخط جتاه األنظمة السلطوية العربية. 
وحتاول هذه ادلراسة الكمية استكشاف هذه االداعءات، وذلك عن طريق تتبع عدد من املؤرشات 
ادلراسة  تستخدم  كما   .2011 بعد  ما  مرص  يف  األجيال  قيم  تلغري  كمقاييس  واالجتماعية  السياسية 
املنظور اجلييل للتحقق من القيم اليت تتبع تعريفات اكرل مانهايم عن األجيال؛ حيث يقول مانهايم: 
إن اجليل السيايس مكون من ميالد مجاعة تشرتك يف جمموعة من القيم املتشابهة من خالل عملية 
تارخيية متعددة األوجه من اتلنشئة االجتماعية. وتقوم أطروحة رونادل إجنلهارت بدور املرشد انلظري 
اذلي يقدم إطار العمل جلزء معترب من هذه ادلراسة؛ حيث يناقش إجنلهارت مفهوم اتلحول املستمر 
احلياة  وجودة  اذلات  عن  اتلعبري  مثل  قيًما  تتضمن  اليت  املادية«،  بعد  »ما  إىل  للحدود  العابرة  للقيم 
والشعور باالنتماء، مع الرتكزي بشلك أقل ىلع القيم املادية اتلقليدية واملخاوف األمنية. وبالنسبة إىل 
إجنلهارت، فإن احتمايلة حتول األجيال األصغر )الشابة( إىل أن يكونوا ما بعد ماديني تعترب أىلع من 

مجااعت الكبار؛ نتيجة خرباتهم اليت تكونت من خالل الرفاهية االجتماعية واالقتصادية.

هذا، وإنين أهدف من هذه ادلراسة إىل مناقشة السؤال األسايس املتعلق بما إذا اكنت قيم الشباب 
ختتلف عن قيم نظرائهم من الكبار، خاصة فيما يتعلق بأحداث 2011 يف مرص. وللوصول إىل إجابة 

)18( معيد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
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هلذا السؤال فإن هذا ابلحث يبدأ بفحص مدى ارتباط اجلدل ما بعد املادي بكلٍّ من الرشق األوسط 
والشباب املرصي باتلعاقب. ثم تقوم ادلراسة بعد ذلك بتحديد القيم السياسية ملختلف اجلمااعت 
يف مرص. وىلع الرغم من أن معظم ادلراسات عن الشباب يف مرص اعدة ما تكون تارخيية  أو قويلة 
فإنين ويف هذه الورقة، قمت بفحص ابليانات اثلانوية الواردة باملسح العاليم للقيم وابلارومرت العريب 

يف الفرتة ما بني اعيم 2001 و2013 من أجل تقييم اتلأثريات الفريدة  للمتنبئات املقرتحة.

بدعم  املرصية ال حتظى  احلالة  تفسري  إجنلهارت يف  أطروحة  أن  فإنين الحظت  وبشلك جممل، 
كبري. فعىل الرغم من تمتع األجيال الشابة بميول ما بعد مادية بشلك أكرب، فإن الربوز النسيب ملثل 
عن  إجنلهارت  نموذج  يف  انلظر  إاعدة  إىل  أدعو  فإنين  ثم  ومن  مدوًدا،  يزال  ال  مرص  يف  القيم   هذه 

ادلول انلامية.

واألكرث من ذلك هو أنين وجدت ديلاًل ىلع االختالف القييم بني اجلمااعت فيما يتعلق جبزء من 
القيم السياسية. ولكن جزًءا من هذه االختالفات يرتبط بتأثريات الشيخوخة ادلاخلية للجمااعت، 
مما يدعوين إللقاء ظالل من الشك حول مدى تفرد اداعء أصالة القيم اليت تتبناها مجااعت الشباب، 
وباتلايل ادلعوة إىل تنقيح هذه األطروحة. باإلضافة إىل ما سبق، فإنين لم أجد الكثري من األدلة اليت 
تدعم االداعء بأن الشباب املرصي يظهر الكثري من القيم الليربايلة. وىلع العكس، فإنين قد وجدت 
دعًما ملحوًظا تلفكك الشباب يف مرص. وتوضح العوامل ادليموجرافية العديد من االنقسام يف هذه 
اجلماعة. هذا، وتقدم هذه ادلراسة الكمية بشلك جممل األساس لدلراسات الكيفية املستقبلية اليت 
ستتحقق من االنتقادات املقرتحة والشكوك حول االداعءات احلايلة املتعلقة بتمزي مجااعت الشباب 

يف مرص اليت شاركت يف انتفاضة اعم 2011.

ما بعد املادية يف م�رش

يف هذا القسم، حناول وضع القيم ما بعد املادية للشباب املرصي يف إطارين اعليم وإقلييم بناًء 
ىلع أطروحة رونادل إجنلهارت تلغري القيم بني األجيال؛ حيث يناقش إجنلهارت مفهوم اتلحول املستمر 
احلياة  وجودة  اذلات  عن  اتلعبري  مثل  قيًما  تتضمن  اليت  املادية«  بعد  »ما  إىل  للحدود  العابرة  للقيم 
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والشعور باالنتماء، مع الرتكزي بشلك أقل ىلع القيم املادية اتلقليدية واملخاوف األمنية. وبالنسبة إىل 
إجنلهارت، فإن احتمايلة حتول األجيال األصغر )الشابة( إىل أن يكونوا ما بعد ماديني تعترب أىلع من 

مجااعت الكبار؛ نتيجة خرباتهم اليت تكونت من خالل الرفاهية االجتماعية واالقتصادية.

ما بعد املادية من منظور مقارن

جاء تزامن فرتة احلرب ابلاردة مع انلمو االقتصادي يف جنوب رشق أسيا يلؤدي إىل إحياء املفهوم 
الكالسييك  املفهوم  هذا  فحص  إاعدة  قرروا  وآخرين  إجنلهارت  ولكن  اتلحديث.  نلظرية  الغريب 
من  كالًّ  أن  إجنلهارت  يعتقد  املثال،  سبيل  فعىل  اجلديدة.  العاملية  للتطورات  مواءمًة  أكرث  يلجعلوه 
االجتمايع  للنمو  املدى  بعيدة  اتلأثريات  بسبب  ديموقراطيتني  دوتلني  ستصبحان  وروسيا  الصني 
واالقتصادي ىلع سلوكيات األفراد، بما يعين اتلجيل املؤسيس هلذه القيم)))). هذا، وقد ألىق إجنلهارت 
الضوء ىلع املغالطات ادلاخلية يف اتلفسريات الشائعة للتحديث فيما يتعلق باإلضافات اليت تفرتض 
رضورة وجود مستويات معينة من القيم احلديثة يف أي جمتمع ليك يتقدم يف هذا املسار)1)). ومن ناحية 
أخرى، فإنه لم يتنبَّ املواقف انليوماركسية اليت أرجعت تأخر نمو ادلول الفقرية إىل استغالهلا من قِبل 

الشمال الرأسمايل الغين.

هذا، وتؤدي عملية اتلصنيع إىل تغريات ثقافية، ولكن هذه اتلغريات ليست منتظمة؛ كونها 
تعتمد ىلع املسار)))). فاملناطق اثلقافية اليت اقرتحها صامويل هنتنجتون، واليت دعمها إجنلهارت فيما 
بعد تقدم تأثرًيا حيفظ توازن اتلغري القييم لعالم ما بعد املادية. ومن ثم، فإن إجنلهارت أواًل، يشكك 

 Ronald Inglehart and Christian Welzel, “How Development Leads to Democracy: What We Know about Modernization”, Foreign  )19(
Affairs (March-April 2009), online e-article, http://www.foreignaffairs.com/articles/64821/ronald-inglehart-and-christian-welzel/how-

 developmentleads-to-democracy

 Alex Inkeles and David H. Smith, Becoming Modern: Individual Changes in Six Developing Societies (Cambridge: Harvard University  )20(
Press, 1974).

 Ronald Inglehart and Wayne E. Baker, “Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values”, American Sociological )21(
Review 65, no. 1, Looking Forward, Looking Back: Continuity and Change at the Turn of the Millenium (February 2000): 48-50.
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يف قدرة قوى احلداثة ىلع إنتاج ثقافة اعملية موحدة يف املستقبل القريب. ثانيًا، اتلغايض عن اتلنايم 
املزتايد للتوجه املناهض للعلمانية. نظريًّا، فإن عمليات اتلصنيع وما بعد اتلصنيع تثمران يف ضعف 
ا.  اتلأكيد ىلع القيم ادلينية اتلقليدية، لكن اهتماًما مزتايًدا بمعىن وهدف احلياة يقدم تأثرًيا مضادًّ
ثاثلًا، اعتماد اتلغري القييم ىلع املسار هو أمر موجود يف لك إقليم ثقايف يف حد ذاته وليس فقط بشلك 
اعبر للثقافات. وأخرًيا، فإن أسلوب ومقدار اتلغري القييم يعتمدان ىلع عوامل عديدة، وتأيت اتلفرقة 
بني اتلغريات القيمية قصرية املدى وتلك بعيدة املدى يف منتىه األهمية؛ حيث تعلو احتمايلة حدوث 
عكس  ىلع  ثم،  ومن  العاملية.  للقيم  أمركة  أو  تغريبية  حتوالت  بدون  اغبًلا  املدى  طويلة  اتلغريات 
املرحلة األوىل من نظرية اتلحديث، فإن نسخة ما بعد اتلصنيع من اتلحديث تتنبأ بازدياد الطلب ىلع 

ادليمقراطية وتقليل اتلدخل احلكويم وفرض القيود ىلع االستقالل اإلنساين.

اأطروحة ما بعد املادية

حينها  املستمر  اتلوجه  لفهم  تكنياًك  طور  قد  إجنلهارت  اكن  املايض  القرن  سبعينيات  بنهاية 
تلغري القيم يف العالم. لم يقرتح إجنلهارت سمات ثقافية أحادية، بل ىلع العكس ركز ىلع اتلأثريات 
بعيدة املدى للتنمية االقتصادية واالجتماعية بهدف مواجهة اتلحديات املرتبطة باستخدام اثلقافة 
اثلقافية)))).  االجتاهات  وتفكك  تلقلب  املرشوع  انلقد  مواجهة  يف  يساعد  قد  مما  راسب،  كمتغري 
وهلذه انلظرية جذور يف أطروحته اثلورية الصامتة؛ حيث يراقب اتلغري القييم جتاه ما بعد املادية يف 
ابلارومرت األورويب. وكنتيجة ذللك، فقد أوىل اهتماًما باتلغري اثلقايف الكبري احلادث يف نهاية احلرب 
ابلاردة وبداية األلفينيات، كما فكر يف إاعدة قراءة أطروحته األصلية عن طريق مراجعة اتلأثريات 

قصرية املدى للتضخم وتداعياته العرضية ىلع املاكنة بعيدة املدى لقيم ما بعد املادية.

 Saul Newman, “Constructing Political Culture Theory: The Political Science of Ronald Inglehart”, Politics and Policy 30, no. 4 (December )22(
2002): 606-609.
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وبشلك نظري، فإن االداعء األسايس للتحديث هو أن الرفاهية االقتصادية تؤدي إىل تغري القيم 
حول العالم بطرق يمكن اتلنبؤ بها. واالعتماد املكثف ىلع اتلصنيع يمكن هل أن يثمر ختصصات 
اقتصاديًّا مزتايًدا. مثل هذه الظروف تؤدي إىل تغيري  ا  وظيفية ومستويات مرتفعة من اتلعليم ونموًّ
الظروف احلايلة لألفراد يف أي جمتمع. واتلحديث مسار متربعم للتنمية البرشية تم فرضه من جانب 
تعاقب اتلقدم االقتصادي واالجتمايع، وهو يؤدي إىل تغري ثقايف فيما يتعلق بأدوار األنواع )األجناس( 
وإدراك السلطة واألعراف اجلنسية واملعتقدات ادلينية ومشاركة أكرب يف انلظام السيايس. ويه اعدًة ما 
تثمر شكاًل جديًدا للمجتمع  أكرث حترًرا من املراحل املبكرة للتقدم املجتميع)))). وطبًقا إلجنلهارت، 
فإن هذه اتلغريات تتحكم فيها القوى اتلقليدية، بما يعين أن انلخبة والقادة العسكريني قد حياولون 

منع هذه اتلحوالت يف القيم.

ومن ناحية أخرى، فإن ما بعد املادية مرتبطة بالطبيعة املتغرية للعمل واالقتصاد حنو تطورات 
ما بعد صناعية. هذا، وقد الحظ دانيال بيل اتلغيري يف املعامالت االقتصادية يف فرتة ما بعد احلرب؛ 
حيث بدأ اتلحول جتاه منتجات اخلدمات يطىغ ىلع خمتلف االقتصادات حول العالم)))). وهلذا اتلحول 
تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية كربى. هذا، وتدفع الظروف احلياتية واملعيشية اآلمنة قيم 
اإلنسان للرتكزي ىلع جودة احلياة والزنعة ابليئية واتلعبري عن انلفس أو ما يعتربها إجنلهارت القيم 
األمر اذلي  قبل عرص اتلصنيع،  فيما  احلياة  الطبيعة مسيطًرا ىلع  الرصاع ضد  املادية. واكن  بعد  ما 
أدى إىل تشجيع اتلأكيد ىلع القيم اتلقليدية ادلينية. واألدىه من ذلك أنه مع تعقيدات اتلعامالت 
االقتصادية، فإن البرش خيدعون الطبيعة. األمر اذلي يعطي دفعة لأليديولوجيات املادية اليت تركز ىلع 
اتلفسريات النسبية والالدينية للتاريخ. وقد أعطى هذا اتلحول جتاه انلمط ما بعد الصنايع لإلنتاج 
دفعة للتفسريات اذلاتية للتاريخ؛ حيث يعيش العديد من البرش يف جمتمعات مياكنيكية، مما جيعل 

األمر منافسة بني األفراد)))).

 Inglehart and Baker, “Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values”; Ronald Inglehart and Christian Welzel, )23(
Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence (Cambridge: Cambridge University Press, 2005): 2-3.

Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society (New York: Basic Books, 1973): 146-150. )2((
)25( املرجع السابق: 9)1.
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جدير باذلكر أن نتائج املسح العاليم للقيم تؤكد فرضية تتابع اتلطور اإلنساين املبنية ىلع صعود 
االختيارات  دائرة  تلوسيع  األسايس  واملوضوع  املتقدمة.  احلرب  بعد  ما  جمتمعات  يف  املادية  بعد  ما 
إىل  يؤدي  البرشية،  احلسابات  ىلع  واالجتماعية  واملادية  املعرفية  القيود  زيادة  خالل  من  البرشية 

تغريات اقتصادية واجتماعية بما يزيد من قيم اتلعبري عن اذلات ويدعم اجتاه ادلمقرطة.

خيارات  من  بدوره  يصعِّد  مما  للبرش،  املوضوعية  القدرات  من  اتلحديث  عملية  وتقلل  هذا، 
املواطنني الفردية. ويؤدي تغيري القيم العاملية إىل الضغط بشلك مزتايد ىلع احلرية الفردية، ويسمح 
باتلعددية البرشية، أو بمعىن آخر ما يعرف بقيم اتلعبري عن اذلات. هذه الرابطة من القيم تركز ىلع 
املرونة يك  انلاس  يمنح  ادليمقراطية. األمر اذلي  بداخله  يتضمن  السياسية واملدنية بشلك  احلريات 
يتمتعوا باالستقاليلة، وباتلايل حتقيق حرية الرأي والفعل. وإمجااًل، فإن صعود اتلعبري عن اذلات جيعل 

من اتلحديث عملية حترر من اتلطور اإلنساين )اتلنمية البرشية(.

تغري القيم يف ال�رشق الأو�سط

تهدف هذه الورقة إىل وضع القيم املرصية يف سياق اعليم وإقلييم أوسع، وهذا حيتم مقارنة نظام 
القيم املرصي بغريه يف دول الرشق األوسط وشمال إفريقيا، واضعني يف االعتبار املشرتاكت العامة بني 

هذه ادلول فيما يتعلق باثلقافة واالقتصاد وطبيعة انلظم السياسية  اخلاصة بكٍلّ منها.

ولقد قمت باستخدام ابليانات من ادلفعة السادسة من املسح العاليم للقيم اذلي أجري بني 
ىلع  إلجنلهارت  سابقة  بأعمال  متعلقة  وأخرى  املنطقة،  هذه  دول  بني  للمقارنة  و)201   2010 اعيم 
القيم  نفس األبعاد. كما استخدمت حتليل املكونات األساسية الستخراج بعدين يعكس أحدهما 
اتلقليدية يف مقابل القيم النسبية الالدينية، بينما يوضح اآلخر ابلقاء يف مقابل اتلعبري عن اذلات ىلع 
املستوى القويم )املحيل()))). ويقدم جدول )1-1( معامل اتلحليل هلذه الوحدات العرش، باإلضافة 

)26( صياغة األسئلة موجودة يف ملحيق أ و ب.
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لوصف ابلعدين املستخرجني يف آخر دفعة، إال أن معامل اتلحميل تلحليل املكونات األساسية اذلي 
 أجريته، جاء أقل من مثيله يف أعمال سابقة إلجنلهارت؛ نتيجة لفقدان بعض احلاالت يف جمموعة 

ابليانات األخرية.

جدول )1-1( عوامل التباين ما بني الثقايف – امل�ستوى القومي )املحلي())))

معاملالقيم التقليدية
اتلحميل )القيم النسبية العلمانية تؤكد العكس()27(

)8)بالنسبة للمجيب )اهلل( مهم للغاية.

أن يتعلم األطفال الطاعة واإليمان ادليين أهم من االستقالل واتلصميم 

)مؤرش االستقالل(.
  337

)32ال يمكن تربير اإلجهاض حتت أي ظرف.

683يشعر املجيب بالكربياء الوطين بشلك قوي.

)50يُِكنُّ املجيبون الكثري من االحرتام للسلطة.

 The first factor explains 38.9% of total cross-national variations. By multiplying the extracted factor with (-1), the positive pole is  )27( 
rational-secular values.
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قيم ابلقاء تدعم اتلايل: )قيم اتلعبري عن اذلات تدعم العكس()28(

يعطي املجيب أولوية أكرب لألمان االقتصادي وابلدين باملقارنة باتلعبري 
عن اذلات وجودة احلياة. )مؤرش ما بعد املادية املكون من أربع وحدات(.

(95

326ال يشعر املجيبون بالكثري من السعادة.

5)7ال يمكن تربير املثلية اجلنسية بأي حال من األحوال.

539لم ولن يقوم املجيب باتلوقيع ىلع عريضة.

359يشعر املجيب باحلذر من اثلقة باآلخرين.

املصدر: املسح العاليم للقيم، ادلفعة السادسة )2010-)201(. )28(

يمثل شلك )1-1( وضع دول الرشق األوسط وشمال إفريقيا بالنسبة ألبعاد إجنلهارت منذ اعم 
2000 وحىت اعم )201 ))))، ويوضح املحور الرأيس اتلغري من القيم اتلقليدية إىل القيم النسبية الالدينية 
اذلات.  عن  اتلعبري  قيم  إىل  ابلقاء  قيم  من  اتلغري  األفيق  املحور  يوضح  بينما  املوجب،  القطب  جتاه 
السابق )أي غياب بعض ادلول( يرجع إىل فقدان عدد  الشلك  الاكمل يف  والسبب يف عدم اتلمثيل 
املمكن اتلوصل  لم يكن من  إىل )201(، وباتلايل   2010 السادسة )من  ادلفعة  كبري من احلاالت يف 
أنه قد تم تعديل األسئلة بني دفعة وأخرى،  نتائج ادلول نفسها يف مجيع احلاالت، باإلضافة إىل  إىل 
وباتلايل حاولت اتلأقلم مع وحدات إجنلهارت وويلزل األصلية يف أبعاد اعيم 1997 و2005 ألسباب 
نسبية )مقارنة(. ويوضح هذا الشلك تغري نظام القيم يف مرص منذ اعم 2001 وحىت اعم 2008 بالنسبة 

الستمرارية اتلعبري عن اذلات وبشلك مدود جتاه القيم النسبية والالدينية.

 The second factor explains 22.6% of the total cross-national variations. By multiplying the extracted factor with (-1), the positive pole is )28(
self-expression values.

 The mean value scores used in figure 1.2 were extracted in two ways. Waves (4=2000-2004 and 5=2005-2009) were derived from WVS’s )29(
 website from Inglehart and Welzel’s representation of global cultural map, see: “Findings and Insights”, World Value Servey,

 http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings; Wave (6=2010-2014) was extracted from a principle component

factor analysis in an earlier work. See Appendix for question wordings and full mean scores.
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االقتصادية  احلكومة  سياسات  نتيجة  السخط  مشاعر  تنايم  هو  هلذا  املعقول  واتلفسري 
واالجتماعية يف عهد وزارة أمحد نظيف اثلانية )2008-2011(، باإلضافة إىل الزيادة ادلراماتيكية يف 
معدالت نمو انلاتج القويم اإلمجايل. ومن ثم، يالحظ حركة واضحة ىلع املحور األفيق، بينما تبىق 
درجة من املحافظة موجودة. وجتدر اإلشارة إىل أن انلتائج اخلاصة بمرص تبىق يف املنطقة السابلة ىلع 

جمموع األبعاد.

�سكل )1-1( متو�سط نتائج دول ال�رشق الأو�سط واإفريقيا على منوذج اإجنلهارت )2014-2000(

ملحوظة: ) تعين )2000-)200(، 5 تعين )2005-2008(، 6 تعين )2010-)201(. 
املصدر: املسح العاليم للقيم، ادلفعات الرابعة واخلامسة والسادسة )2000-)201(.

بلنان  باستثناء  ابلعدين  كال  ىلع  سلبية  نتائج  األوسط  الرشق  دول  معظم  حققت  الواقع،  يف 

)2010-)201( وإرسائيل )2000-)200(. بينما أظهرت نتائج لكٍّ من العراق وتونس تغريات إجيابية أىلع 

بالنسبة للبعد النسيب الالديين )العلماين( يف فرتة )2010-)201(، ولكن نتاجئهما فيما خيص اتلعبري 
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عن اذلات ال تزال سلبية. ويالحظ أيًضا أن قطر )2010-)201( والسعودية )2000-)200( حيققان أىلع 

انلتائج بني ادلول العربية فيما يتعلق بمؤرش اتلعبري عن اذلات. وأقول إن هذا ال يعين بالرضورة حتواًل 

حنو القيم ما بعد املادية. بل ىلع العكس، فهو يعكس درجة اعيلة من األمن الوجودي املرتبط بعائدات 

انلفط يف هذه ادلول)1)). وقد حققت دول الربيع العريب مثل يلبيا وتونس وايلمن ومرص نتائج أىلع 

من ادلول األخرى فيما يتعلق بمؤرش اتلقليدية يف مواجهة الالدينية مع تغري طفيف يف مور اتلعبري 

عن اذلات. وباتلايل يمكن للشلك السابق مساعدتنا يف افرتاض أن احلركة جتاه قيم اتلعبري يف الرشق 

األوسط ال تزال مدودة.

نظام القيم يف م�رش

يف مطلع األلفينيات، أصبحت مرص يف خضم تغري ملحوظ يف السياسة واالقتصاد واالجتماع. 

واكن هلذه املوجة من اتلحول تأثري ىلع املجتمع املرصي. وىلع الرغم من أن كثريين قد رصدوا حتوالت 

ما بعد األلفية يف مرص، فإن االهتمام بدراسة تغري طبيعة القيم املتغرية يف املجتمع املرصي اكن ضئياًل 

بإلقاء الضوء ىلع اخللفية السياسية واالجتماعية ملرص فيما  باملقارنة مع ذلك، ويف اجلزء اتلايل أبدأ 

بعد حقبة األلفينيات، ثم حساب اتلغريات املجتمعة واملتفرقة يف تغري القيم يف مرص بناًء ىلع معايري 

إجنلهارت ما بعد املادية.

اخللفية الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية

خالل  االقتصادي  االنفتاح  سياسة  وتبين   ،1978 اعم  إرسائيل  مع  السالم  اتفاقية  إبرام  منذ 

رئاسة السادات )1970-1981(؛ حتول املجتمع املرصي بشلك دراماتييك مقارنًة بماضيه االشرتايك اذلي 

خلَّفه الرئيس مجال عبد انلارص ))195-1970()))). أما مبارك اذلي جاء من نفس اخللفية املؤسسية، 

 Michael L. Ross, “Will Oil Drown the Arab Spring?: Democracy and the Resource Curse”, Foreign Affairs 90, no. 5 (September–October )30(
2011): 2-7, online e-article, https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2011-08-19/willoil- drown-arab-spring

“Peace Agreements: Israel-Egypt: Peace Agreements Digital Collection”, United Stated Institute of Peace, http://www.usip.org/publications/ )31(
 peace-agreements-israel-egypt
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واذلي خدم سابًقا كنائب للسادات؛ فقد استمر يف اتباع نفس االسرتاتيجيات االقتصادية اليت جاء 

بها سلفه. ويوضح تكوين احلكومات املتعاقبة يف عهد مبارك هذه احلقيقة جيًدا؛ حيث اكن معظم 

الوزراء من اتلكنوقراط أو أساتذة اجلامعة ممن هلم انتماء للحزب الوطين ادليمقرايط، وباتلايل فقد 

استمر مبارك يف تبين سياسات نيويلربايلة. هذا، وقد سعت احلكومات املتعاقبة يف مرص إىل االستجابة 

اقتصاد مرص  اليت وضعها صندوق انلقد ادلويل، وأبدى انلظام رغبة يف دمج  لإلصالحات اهليلكية 

ضمن منظومة اتلجارة العاملية، واتباع سياسيات تهدف إىل تقليل ادلين.

وليك يستطيع نظام مبارك مواجهة ادلين املحيل الضخم املستحق ىلع مرص منذ الستينيات، فقد 

قامت احلكومات املتعاقبة منذ التسعينيات باختاذ إجراءات مؤملة ىلع مستوى االقتصاد اليلك، تمثلت 

بنهاية  الركود  من  مرحلة  يف  دخل  املرصي  االقتصاد  ولكن  واخلصخصة.  العام  اإلنفاق  خفض  يف 

التسعينيات بسبب عدم االستقرار السيايس وقلة االستثمارات. وكنتيجة ذللك، وبدًءا من اعم )200؛ 

بدأت حكومة أمحد نظيف يف إاعدة اتلفكري مرة أخرى يف اسرتاتيجيتها االقتصادية لرتكز ىلع رفع 

بتنظيم اتلجارة ونظم الرضائب ومافظ االستثمار من أجل جذب االستثمارات  يتعلق  فيما  القيود 

املحلية واألجنبية)))). واكن هذا حيدث بالزتامن مع صعود مجال مبارك ومشاركته بشلك مبارش وغري 

مبارش يف احلزب الوطين ادليمقرايط واتلخطيط االقتصادي يف حكومة نظيف، يلصل معدل انلمو 

االقتصادي إىل 7.2٪ يف اعم 2008، مسجاًل أىلع مستوى هل ىلع مدار 25 اعًما)))). فدفع ذلك ابلنك 

ادلويل إىل تصنيف مرص ضمن أفضل االقتصادات أداًء من بني ادلول انلامية يف منتصف األلفينيات 

)انظر شلك 2-1(.

Nadia Ramsis Farah, Egypt’s Political Economy: Power Relations in Development (Cairo: The American University in Cairo Press, 2009). )32(
 “The World Factbook”, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html )33(
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�سكل )1-2( معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف م�رش )2011-1999(

املصدر: مرجع واكالت املخابرات املركزية األمريكية ومؤرشات اتلنمية العاملية.

وىلع الرغم مما سبق، فإن ارتفاع معدالت نمو انلاتج املحيل اإلمجايل لم يرُتَجم إىل استقرار سيايس 
داخيل أو رضا بإاعدة توزيع ادلخل. وىلع عكس انلظام االقتصادي السابق اذلي قام بمشاركة اثلمار 
مع الطبقات العاملة، فإن موجة اخلصخصة يف عرص مبارك عمقت غياب املساواة يف املجتمع املرصي. 
ويوضح جدول )1-2( عدد االعتصامات العمايلة منذ اعم 1999 وحىت اعم 2008؛ حيث يشري إىل وجود 
ا اقتصاديًّا مرتفًعا، خاصًة يف  زيادة يف االعتصامات، خصوًصا يف اعيم 2007 و2008 الذلين شهدا نموًّ
القطاع اخلاص. وهو األمر اذلي يطرح السؤال حول ما إذا اكنت فرتات انلمو االقتصادي يف مرص 
ا اقتصاديًّا حقيقيًّا أو صوريًّا، وما إذا اكن هذا انلمو قد أدى إىل توزيع متساٍو يف ادلخل أو  تعكس نموًّ

يف حتقيق مستويات معيشية مرتفعة للمواطنني العاديني.

سياسيًّا، فقد أسفر العقد األول من األلفينيات عن عدد من اتلغريات اهلامة. فيف فرباير من 
اعم 2005، أعلن الرئيس مبارك نيته عن تعديل املادة 76 من دستور اعم 1971، اليت حتدد اإلجراءات 
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الالزمة الختيار الرئيس)))). وقد سمح هذا اإلصالح بإجراء انتخابات رئاسية تعددية )يشارك فيها 
أكرث من مرشح( ألول مرة. ثم رساعن ما تم تمرير حزمة من اتلعديالت املرتبطة بنفس املادة عززت 

من دور احلزب الوطين ادليمقرايط احلاكم يف اختيار الرئيس املستقبيل ملرص)))).

جدول )1-2( عدد الإ�رشابات العمالية لكل قطاع )2008-1999(

املصدر: مركز اتلضامن العمايل ادلويل، الرصاع من أجل حقوق العمال يف مرص )القاهرة: مركز املحروسة، 2010(: 17-16، 
كتاب إلكرتوين متاح عرب اإلنرتنت.

اليت  األقاويل  من  معزًزا  ملبارك،  األكرب  االبن  جنم  بزوغ  اتلعديالت  هذه  مع  بالزتامن  وجاء 
تطرح إماكنية خالفته لوادله يف رئاسة مرص. واكن هذا هو الوقت اذلي تم فيه صك مصطلح مرشوع 
االعتبار  آخذين يف  االجتماعية،  احلراكت  دفعة الندالع  اتلطور  هذا  مثل  أعطى  وقد  اتلوريث)))). 

 Nathan J. Brown, Michele Dunne and Amr Hamzawy, Egypt’s Controversial Constitutional Amendments: March 23, 2007 (Carnegie  )3((
 Endowment for International Peace, 2007), online e-book, http://carnegieendowment.org/files/egypt_constitution_webcommentary01.pdf

حيظى  أن  جيب  للرئاسة،  كمرشح  املتقدم  قبول  يتم  وليك  املبارش.  الرسي  العام  باالقرتاع  الرئيس  اختيار  يتم  املعدلة:   76 املادة   )35(
أن  وجيب  املحافظات،  مستوى  ىلع  املحلية  الشعبية  واملجالس  الشورى  وجملس  الشعب  جملس  من  األقل  ىلع  عضًوا   250 بدعم 
ىلع  مافظة   1( من  ميل  جملس  للك  أعضاء  و10  الشورى  جملس  من  عضًوا  و25  الشعب  جملس  من  األقل  ىلع  عضًوا   65 هؤالء  يتضمن 
ادلاعمة  املحافظات  مستوى  ىلع  املحلية  الشعبية  واملجالس  والشورى  الشعب  جمليس  أعضاء  عدد  حساب  ويتم  هذا،  األقل. 
فقط. واحًدا  مرشًحا  إال  العضو  يؤيد  ال  األحوال،  مجيع  ويف  املجالس.  هذه  أعضاء  من  أي  عدد  يف  زيادة  أي  مع  باتلناسب  للمرشح 

 

تعديالت 2007 دلستور 1971، مركز معلومات ادلولة يف مرص، تم االسرتجاع يف 2 مايو، 2015. 
Manar Shorbagy, “The Egyptian Movement for Change-Kefaya: Redefining Politics in Egypt”, Public Culture 19, no. 1 (2007): 175-196. )36(

Year Government Sector Public Business Sector Private Sector Total
1999 13 10 15 54
2001 3 6 9 40
2002 6 8 5 19
2002 8 3 13 24
2003 6 3 16 25
2004 24 10 9 43
2005 21 13 12 46
2006 17 13 17 47
2007 36 31 43 110
2008 37 17 68 112
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الطبيعة السلطوية للنظام السيايس يف ذلك الوقت. وقد سعت حركة كفاية إىل وقف اتلوريث العائيل، 
ومهدت الطريق لظهور أشاكل أخرى من االحتجاج. وظهرت حراكت شبابية أخرى من رحم حركة 
كفاية ومنظمات احتجاجية أخرى مثل 6 إبريل. ولقد استخدمت هذه احلراكت اإلنرتنت ومواقع 

اتلواصل االجتمايع تلنظيم وجتنيد أعضائها.

ما بعد املادية يف م�رش

بناًء ىلع اتلقييمات الكمية اليت ذكرناها سابًقا، واليت تفصل تغري الوسط السيايس واالقتصادي 
واالجتمايع ملرص عن اتلنشئة االجتماعية والسياسية للشباب املرصي؛ فإنه يمكن نلا االعتقاد بأن 
القيم املرصية ربما تعرضت لعملية من اتلغيري اكنعاكس للتعاقب الوجودي. وجدير باذلكر أنين يف هذا 
نة من أربع وحدات واثنيت عرشة  اجلزء أستخدم جممواعت إجنلهارت عن املادية، وما بعد املادية املكوَّ

وحدة، من أجل تتبع تغري القيم من خالل دفعات املسح العاليم للقيم الرابعة واخلامسة والسادسة. 

وتعكس هذه املؤرشات االجتاه حنو ما بعد املادية يف الطرف املوجب. بل واألكرث من ذلك، تم 
استخراج بيانات مرص ووزنها طبًقا لعدة مقاييس بارامرتية من قِبل اجلهاز املركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء))))؛ وذلك ملا يضفيه من قوة. هذا، ويتكون مؤرش املادية وما بعد املادية ربايع الوحدة من 
أسئلة مكررة تم استخدامها يف دفعات املسح العاليم للقيم ىلع األبعاد السابقة)))). وتتبع األسئلة 

الرتتيب اتلايل:

1- احلفاظ ىلع نظام األمة )الوطن(.
2- إعطاء انلاس حرية احلديث بشلك أكرب فيما يتعلق بالقرارات احلكومية اهلامة.

)37( تم وزن ابليانات املرصية باستخدام اكفة اتلحايلل اآلتية طبًقا للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، انظر:
والريف=  )احلرض=1.))٪  ادليموجرافية   ،)٪(9.5= اإلناث   ،٪50.5 )اذلكور=  انلوع   ،http://www.censusinfo.capmas.gov.eg/ Censusinfo Egypt

55.9٪(، السن )16-30= 39.6٪، 31-0) = 20.9٪، 1)-50= ).17٪، 51-60= 12٪، 61+=10.1٪(، مستويات اتلعليم )أمية القراءة-=37.6٪، أقل من 
اتلعليم اثلانوي= 1.71٪، دبلوم متوسط= 7.33٪، درجة جامعية= 6.11٪(. من أجل حتييد تأثريات العينة، تم تقريب أحجام العينة إىل ن= 5252 

للك دفعة.
 Paul R. Abramson and Ronald Inglehart, “Value Trends in Western Europe and the United States”, Value Change in Global Perspective )38(
(Michigan: The University of Michigan Press, 1998): 9-10.
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3- ماكفحة ارتفاع األسعار.
)- محاية حرية الرأي واتلعبري.

من خالل هذه اإلجابات السابقة، يمكن احلصول ىلع 6 توافيق )جتميعات(. فاخلياران 2 و) 
يعربان عن قيم ما بعد مادية، بينما 1 و3 يكونان قيًما ماديًة. وتكون اتلجميعات األربعة املختلطة 
األخرى قيًما متداخلة )خمتلطة(  يمكن وضعها ىلع مقياس مجيع من -2 إىل 2؛ حيث تمثل القيمة 

األخرية املوجبة قيًما ما بعد مادية.

جدول )1-3( الن�سب املئوية ملوؤ�رش املادية وما بعد املادية ذو الأربع وحدات يف م�رش )2012-2001(

املصدر: املسح العاليم للقيم، ادلفعات الرابعة واخلامسة والسادسة )2012-2008-2001(.

يوضح عرض هذا املؤرش للحالة املرصية من خالل ابليانات املتاحة من املسح العاليم للقيم، 
يوضح توزيع النسب املئوية  للمادية وما بعد املادية ىلع ادلفعات اثلالث يف مرص. ويعكس اجلدول 
بوضوح تناقص الزنعة ما بعد املادية فيما بعد 2001. وبشلك نظري، يرتبط تزايد أولوية نوع واحد من 
القيم بتناقص جمموعة القيم من انلوع اآلخر. وكما هو واضح، فإن 0.9٪ من املرصيني حيملون قيًما ما 
بعد مادية يف اعم 2012، وهو أقل من السنوات السابقة. وتناقض هذه انلتائج توقعات نظرية إجنلهارت، 
آخذين يف االعتبار املستوى املرتفع للنمو االقتصادي اذلي تم تسجيله يف انلصف اثلاين من العقد 
األول من القرن احلادي والعرشين يف مرص. وىلع نفس انلهج فإنين قد كونت نتائج مؤرش اختالف 
يبدو  القيم يف مرص. ويف نفس اجلدول،  )املجمعة( يف  اللكية  املئوية)))) تلحديد اتلحوالت  النسب 

اختالف النسب املئوية يف ازدياد، خصوًصا يف الفرتة ما بني اعيم 2008 و2012 يلصل إىل -).٪62. 

)39( نسب القيم ما بعد املادية مطروًحا منها نسب القيم املادية.

Year Postmaterialist
 %

 Mixed
%

Materialist
%

(N)  PDI
Score Index

2001 5.3 48.7 46.1 2461 -40.8
2008 1.7 53.4 44.9 2523 -43.2
2012 0.9 35.8 63.3 2525 -62.4
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كما استخدم إجنلهارت مقياًسا آخر يف أطروحته، وهو مقياس القيم ذو االثنيت عرشة وحدة؛ 
حيث يعتقد بإماكنية االعتماد ىلع هذا املقياس بشلك أكرب لصحته؛ حيث يظهر مدى واسع للتغري 
بني املجيبني حلساب تغريات اتلضخم قصرية املدى)1)). وباإلضافة إىل املجموعة ذات األربع وحدات، 

فإن هذا املقياس يتضمن أيًضا جمموعتني من األسئلة مما يضيف اثنيت عرشة وحدة اكتلايل:

1- حتقيق معدالت مرتفعة من انلمو االقتصادي.

2- اتلأكد من أن لدلولة قوات مسلحة قادرة لدلفاع عنها.

3- االعتقاد بأن للناس احلرية يف حتديد كيف تسري األمور يف العمل وداخل جمتمعاتهم.

)- ماولة جعل وطننا وخاصة الريف أكرث مجااًل.

يف هذه املجموعة ُصمم اخلياران 1 و2 للتعبري عن قيم مادية، بينما حيمل اخلياران 3 و) قيًما ما 
بعد مادية. وتتكون املجموعة األخرى من املؤرش اتلايل:

1- حتقيق اقتصاد قوي.

2- اتلقدم حنو جمتمع أقل شخصنة وأكرث إنسانية.

3- ماكفحة اجلريمة.

)- اتلقدم حنو جمتمع؛ حيث األفاكر أهم من املال )انلقود(.

صمم اخلياران 1 و3 يلعكسا قيًما ماديًة، بينما يعكس اخلياران 2 و) قيًما ما بعد مادية. وقد 
تم مجع انلتائج من مقياس املادية وما بعد املادية ووضعها ىلع مقياس مجيع من 0 إىل5؛ حيث يمثل 
القطب املوجب القيم ما بعد املادية. كما يوضح جدول )1-)( متوسط القيم ىلع املقياس ذي االثنيت 
عرشة وحدة يف مرص للموجة يف مرص عند ثالث نقاط زمنية خمتلفة: 2001 و 2008 و2012. علًما بأن 
أوائل  انلتائج يف  أن أىلع  يذكر  أن تكون +5.  للفرد جيب  املادية  بعد  ما  للقيم  انلموذجية  انلتيجة 

Abramson and Inglehart, “Value Trends in Western Europe and the United States”: 22-23. )(0(



(1

املجتمع املرصي: القيم واحلراك

القيم  اتلأكيد ىلع  تزايد  انلتائج توضح  أن  ذلك  بل األدىه من  املتوسط.  األلفينيات اكنت 1.68 يف 
املادية اخلالصة اليت تدعم امللحقات اثلقافية اتلقليدية، مصحوبة باتلحديات ايلومية احلايلة فيما 

يتعلق بالصعوبات االقتصادية. 

جدول )1-4( متو�سط نتائج مقيا�ص املادية وما بعد املادية ذي الثنتي ع�رشة وحدة على الدفعة يف م�رش

املصدر: مسح القيم العاليم، ادلفعات الرابعة واخلامسة والسادسة )2012-2008-2001(.

ال�سباب وما بعد املادية يف م�رش

2011؛  انتفاضة  قبل وبعد  املادية يف مرص  بعد  ما  الشباب  قيم  أركز حرصيًّا ىلع  يف هذا اجلزء، 
واحلريات  ادليمقراطية  إرساء  إىل  تهدف  اكنت   2011 أحداث  قبل-  من  معتقد  هو  -كما  إن  حيث 
السياسية، وباتلايل يمكن تصنيفها حتت بند قيم اتلعبري عن اذلات ما بعد املادية. هذا، وإنين أحتكم 
يف املجموعة العمرية ما بني )16-30( طبًقا للوزن املقدم من جانب ديموجرافية اجلهاز املركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء، ثم أقوم باختبار اإلداعئني العامني؛ األول املرتبط بتأثري السن، واثلاين عالقة ادلخل 
بالقيم ما بعد املادية بني الشباب املرصي. مع مالحظة أن متوسط انلتائج اإلمجايلة يف مرص منخفض 
بشلك اعم. ويالحظ أن األسئلة اليت استخدمها إجنلهارت لم تتسم باحلساسية جتاه املجتمعات انلامية. 
فعىل سبيل املثال، سؤال مثل ذلك املتعلق بدور انلاس يف القرارات احلكومية يمكن اعتباره ماديًّا 
الفهم يف مناطق أخرى   يف مرص، ىلع عكس تصنيفه كمؤرش ما بعد مادي، ويرجع هذا الختالف 

من العالم.

Year Mean Score (N)
2001 1.62 2440
2008 1.42 2514
2012 1.08 2525
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تاأثري ال�سن يف ال�سياق املقارن

الغربية  معظم األدبيات اليت تناقش األنماط بعيدة املدى للقيم ما بعد املادية يف املجتمعات 
احلياتية  االجتماعية  اتلنشئة  تأثريات  يف  جوهري  أمر  األجيال  فإحالل  األجيال.  بإحالل  مرشوطة 
يف أطروحة إجنلهارت. فاألجيال الشابة )اجلمااعت( حتل مل األجيال األكرب سنًّا من خالل عملية 
مرتاكمة من اتلدرج، تؤدي إىل تغيري يف االجتاهات االجتماعية والسياسية وسلوكيات العامة. ويف هذا 
اجلزء، أقوم بوصف تركيب )بنية( نظام القيم يف مرص باستخدام لكٍّ من املقياس ما بعد املادي ذي 
االثنيت عرشة وحدة واملقياس املادي ذي األربع وحدات الذلين طورهما إجنلهارت، ثم مقارنته بأنماط 
مشابهة بني األجيال الشابة حول العالم تلقييم مدى معقويلة نموذج إجنلهارت يف توضيح تغري قيم 

الشباب يف مرص.

وإنين ألستخدم كالًّ من املقياس ذي األربع وحدات ونظريه ذي االثنيت عرشة وحدة للحصول 
ىلع نتائج أشمل. فقد تم تأسيسهما بناًء ىلع معايري ترتاوح قيمها من 0 إىل +5 ومن -2 إىل +2، وباتلايل 
فهما يتمتعان باحلساسية تلقلبات اتلضخم قصرية املدى. وهنا أقوم باختبار فرضييت األوىل أن األجيال 
األصغر يف مرص تميل إىل اعتناق قيم ما بعد مادية تظهر يف شلك الرغبة يف اإلدالء بالرأي يف السياسة 
واملشاركة الفعالة يف جمتمعاتهم، بما أن خرباتهم اتلكوينية وتنشئتهم االجتماعية قد تمت يف أثناء 

فرتات من االزدهار االقتصادي باملقارنة جبمااعت الكبار.

الفرضية األوىل: األجيال الشابة هم األكرث تعبرًيا عن القيم ما بعد املادية باملقارنة بنظرائهم من 
الكبار يف مرص.

املادية والسن يف مرص عن طريق دفعات  القيم ما بعد  أواًل، خيترب جدول )1-5( العالقة بني 
متتايلة. فالسن متغري مستمر يميل إىل أن يكون يف أىلع ارتفاع يف القطب املوجب، ومقاييس املادية 
)قياس(  وزن  تم  كما  السابق.  الرشح  يف  كما  موجب  بشلك  )ترتيبها(  تدرجيها  تم  املادية  بعد  وما 
ابليانات طبًقا بليانات اتلعداد الساكين اعم 2006 الصادر عن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 
وتوضح انلتائج تناقص االهتمام بما بعد املادية دلى مجيع املرصيني يف الفرتة ما بني اعيم 2001 و2008. 
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يوافق فرضيتنا األصلية، وكذلك أطروحة  السن، وهو ما  بتناقص  تزيد  املادية  القيم ما بعد  ولكن 
إجنلهارت عن تغري األجيال. وال يزال مقدار هذا الرتابط )اتلالزم( منخفًضا دلى مجيع ادلفعات يف 
مرص. واكن االرتباط بني السن وما بعد املادية يف أىلع درجاته يف اعم 2001 عندما سجل معامل بريسون 
)أر= -0.153( يف جمموعة األربع وحدات و)أر= -5)0.1( يف جمموعة االثنيت عرشة وحدة بمعدل ثقة 

99٪. هذا، وتستمر املوجة يف االخنفاض يف ادلفعات الالحقة.

جدول )1-5( العالقة الرتابطية بني موؤ�رشات املادية وما بعد املادية وال�سن

املصدر: املسح العاليم للقيم، ادلفعات الرابعة واخلامسة والسادسة )2012-2008-2001(.

يوضح شلك )1-3( اخنفاض متوسط نتائج املجمواعت العمرية ىلع مور املادية وما بعد املادية يف 
مرص منذ اعم 2011 وحىت اعم 2012. وبشلك مستمر، ترتفع نتائج املتوسط احلسايب للجمااعت األصغر 
)16-30( بشلك أىلع من اجلمااعت األخرى ىلع مدار ثالث دفعات. وتعزز مثل هذه انلتيجة االرتباط 
السابق بني السن واألبعاد املقرتحة. ولكن اتليار الغالب يف اجلدول يماثل اتليار األصيل فيما يتعلق 
بتناقص تأييد القيم ما بعد املادية بعد أحداث 2011. وىلع الرغم من أن نتائج املجمواعت األصغر اكنت 
األىلع ىلع ادلوام بما يبني اتلفاضالت القيمية وعالقاتها باجلمااعت األخرى، إال فإن أسباب الرتاجع 
يف القيم ما بعد املادية ال تزال غري معلومة. ويمكن أن يكون ذلك نتيجة تلأثريات اتلضخم قصرية 
املدى اليت مزيت فرتة ما بعد 2011. فكما تم توضيح ذلك يف السابق، فقد تصاعدت املطالب الفئوية 
إىل أىلع مستوياتها يف أعقاب اثلورة، وزادت ديون مرص ادلاخلية واخلارجية يف أعقاب ثورة 2011، 
وتدهورت جودة اخلدمات العامة. وباتلايل اهتم العديد من املرصيني، ومن بينهم الشباب باألوضاع 

االقتصادية املبارشة تلأثرياتها الشديدة ىلع ظروف حياتهم.

Survey Year Pearson Coefficient
Age 4-Item Index 12-Item Index
2001 -0.153** -0.145**
2008 -0.026* -0.049*
2012 -0.039 -0.017

* p<0.05, ** p<0.01
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�سكل )1-3( متو�سط نتائج املجموعات العمرية يف م�رش على مقيا�ص املادية وما بعد املادية ذي الثنتي ع�رشة وحدة

املصدر: املسح العاليم للقيم، ادلفعات الرابعة واخلامسة والسادسة )2012-2008-2001(.

وجتدر اإلشارة إىل وجود طريقة أخرى لقياس متوسط نتائج القيم للمرصيني، وذلك عن طريق 
بينما اكن  العاليم هو 1.93،  للشباب  القيم  متوسط  2001، اكن  العاملية. فيف اعم  باملتوسطات  مقارنته 
املتوسط للشباب املرصي هو 1.8. وتوضح هذه انلتيجة أن الشباب املرصي يف مطلع األلفية اكن أكرث 
انفتاًحا ىلع املشاركة يف العملية السياسية، وإاعدة اتلفكري يف األعراف اتلقليدية، مقارنة بالشباب حول 
العالم. وبالتشابه مع ما سبق، اكن املتوسط احلسايب للقيم للشباب املرصي يف اعم 2008 هو 6).1، بينما 
اكن املتوسط العاليم هو 1.55، وباتلايل اكن الشباب املرصي ىلع مقربة من املتوسط العاليم. لكن يف 
اعم 2012 اكن املتوسط العاليم هو 2.03، بينما اكن املتوسط احلسايب للشباب املرصي هو 1.08، األمر اذلي 
يوضح انلقص احلاد يف الرتكزي ىلع القيم ما بعد املادية مثل اتلعبري عن اذلات والعلمانية، ىلع عكس ما 
اكن متوقًعا يف أعقاب أحداث 2011 واحلراك السيايس املرتبط بها. وأعتقد أن هذه انلتيجة تشلك مفتاًحا 

لفهم االستقطاب احلايل اذلي تواجهه مرص يف أعقاب اثلورة.
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تاأثري الدخل

أقوم يف هذا اجلزء باختبار اآليلة السببية الرئيسية إلجنلهارت املتعلقة باتلحول اجلييل جتاه القيم ما 
بعد املادية ويه تأثري ادلخل. فلكما زاد ادلخل قلت القيود الوجودية ىلع عقول البرش، مما يؤدي إىل تغيري 
يف القيم مرتبط بانلوع واجلنس والكثري من املمارسات ادليمقراطية املتعمدة. وباتلايل فرضييت األساسية 

يف هذا اجلزء يه:

االختيارات مع  للتوافق  قابلية  أكرث  املرتفع  ادلخل  ذو  املرصي  الشباب  اثلانية:   الفرضية 
ما بعد املادية.

اللتني  الرابعة واخلامسة  للقيم ىلع ادلفعتني  العاليم  ولقد قمت باستخدام ابليانات من املسح 
أجريتا يف اعيم 2001 و2008 بهدف تأسيس نموذج احنسار للشباب فقط من سن 16 إىل30. ولقد تم وزن 
احلاالت طبًقا للمخرجات ادليموجرافية للتعداد الساكين اعم 2006، واذلي قام به اجلهاز املركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء كما سبق. ولقد تم استبعاد بيانات من ادلفعة السادسة اعم 2012 يف مرص؛ حيث لم 
تقم اجلهة املنوط بها مجع ابليانات للحصول ىلع معلومات عن متغريات ادلخل ومل اإلقامة )ماكن 
السكن(. واملتغري اتلابع هنا هو مؤرش املادية وما بعد املادية ذو االثنيت عرشة وحدة، اذلي يميل ناحية 
القطب املوجب، يف حني أن املتغري املستقل الرئييس هو ادلخل املدرج اذلي تم حتديده بالعملة املحلية 
من أقل من 500 جنيه مرصي إىل أكرث من 501، باثين عرش جنيًها مرصيًّا يف الشهر. ومن ثم، أتوقع وجود 
عالقة ترابطية بني املتغريين. باإلضافة ذللك، فقد استخدمت أيًضا وسائل أخرى للتحكم بأشاكل 
ثنائية؛ حيث يشري اتلعليم إىل حاميل الشهادات اجلامعية، وانلوع يشري لإلناث، وماكن اإلقامة يشري إىل 

ساكن املدن )احلرض()))).

توضح انلتائج يف جدول )1-6(، واملتعلقة بالعوامل املؤثرة ىلع ما بعد املادية دلى الشباب املرصي 
ا يف معامل ما بعد املادية اخلاص بنا يف اعم 2008. فهو  بني اعيم 2001 و2008؛ أن ادلخل يلعب دوًرا هامًّ

احلرض  جزء  يف  نسمة   20.000 من  أكرث  يوجد  حيث  املدينة؛  حجم  متغري  من  مشتق  للقيم  العاليم  املسح  يف  اإلقامة(  )ماكن  السكن  مل  متغري   )(1( 
)قطاع املدن(.
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يعكس زيادة بمقدار 0.37 يف هذه القيم يف حالة ارتفاع ادلخل إىل مستوى ثقة 90٪، بينما اكن غري ذي 
تأثري ملحوظ إحصائيًّا يف اعم 2001. وهذا ال بد أن يكون هل عالقة باملعدل املرتفع للنمو االقتصادي 
يتمتعون بدخل أكرب دليهم  الفرتة ما بني اعيم 2005 و2008، وباتلايل فإن هؤالء اذلين  اذلي حتقق يف 
القابلية بشلك أكرب يك يكونوا ما بعد ماديني. ويف سياق متصل يعد مستوى اتلعليم العايل مؤرًشا قويًّا 
يف اكفة انلماذج؛ حيث يسجل 25).0 يف اعم 2001 و17).0 يف اعم 2008، ويصاحب ذلك ارتفاع يف هذه 
القيم مقداره 95٪ و99٪ من مستويات اثلقة. ويالحظ أن اذلكور اكنوا هم األكرث دعًما هلذه القيم يف 
اعم 2001، وهو األمر املرتبط بطبيعة احلال باملستوى األىلع من األمان االجتمايع بني اذلكور يف مطلع 

األلفية مقارنًة باإلناث.

جدول )1-6( عن تراجع العوامل املوؤثرة يف ما بعد املادية بني ال�سباب يف م�رش

ملحوظة: األخطاء املعيارية وضعت بني أقواس. املصدر: املسح العاليم للقيم )2001 و2008( عن مرص.

وإمجااًل، فإنين أصل إىل انلتائج اآلتية فيما يتعلق بأطروحة تغري قيم ما بعد املادية عرب األجيال. 
أواًل، إن منحة إجنلهارت عن اتليار املتنايم املرتاكم بعيد املدى تلغري قيم ما بعد املادية تم تصميمها 
واختبارها يف األساس يف ادلول الغربية. وىلع الرغم من قيامه بإاعدة قراءة العديد من املفاهيم العاملية 

2001
Model 1

2008
Model 1

Income -0.008
(0.017)

0.37*
(0.017)

College Degree 0.425**
(0.152)

0.417***
(0.115)

Gender (=female) -0.209**
(0.075)

0.091
(0.069)

Urban -0.007
(0.074)

-0.017
(0.083)

Intercept 1.905***
(0.101)

1.221***
(0.085)

R2 0.017 0.026
N 912 900
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عن اتلحديث، فإنه ال يمكن تعميمها ىلع أجزاء خمتلفة من العالم كما هو مبني يف السابق. وباتلايل 
فإنين أدعو إىل تنقيح الفهرس مع قبول اآليلة السببية األساسية.

ثانيًا، إن متوسط نتائج الشباب املرصي بالنسبة للقيم، وكذلك شباب بايق بدلان الرشق األوسط 
وشمال إفريقيا؛ أقل من املتوسط العاليم ىلع مقاييس املادية وما بعد املادية. واألكرث من ذلك، أن هذا 
اتليار الغالب يسري يف اجتاهات خمتلفة يف مرص باملقارنة ببايق ادلول، وذلك نتيجة عدد من العوامل 
املختلفة. فعامليًّا يمكن للمرء االفرتاض أن األزمة املايلة اعم 2008 قد سببت اخنفاًضا يف تبين القيم 
الشباب املرصي يف أعقاب  نتيجة  أبعد بكثري من  برمته  العاليم  املجموع  املادية. ولكن  بعد  ما 
2011، وذلك ىلع عكس ما جرى اتلنظري هل من جانب بعض مثقيف )داريس( ادليمقراطية يف الرشق 
األوسط. وتعد هذه انلتيجة يف منتىه األهمية للتديلل ىلع أن األنماط ما بعد املادية العاملية ال تنطبق 
بالرضورة ىلع الشباب املرصي عقب 2011؛ إذ إن نتائج مرص يف الواقع اكنت يف اخنفاض مستمر منذ 
اعم 2001. ومن ثم، يمكنين القول بأن تركيب )بنية( القيم عند الشباب املرصي خمتلفة عن مثيلتها 
واهليمنة  الوجودي  واألمن  املادية اكبلقاء  األولويات  تؤيد  تزال  ال  إنها  العاليم؛ حيث  الشباب  دلى 

اثلقافية اتلقليدية استناًدا إىل معايري إجنلهارت.

نسبيًّا  ضعيفة  إفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  دول  نلتائج  اإلمجايلة  املحصلة  تزال  ال  ثاثلًا، 
ىلع موري اتلقليدية والنسبية، وابلقاء واتلعبري عن اذلات. األمر اذلي يثري تساؤالت حول اتلفرد 
)اخلصوصية( اثلقايف وثبات اتلقايلد اثلقافية يف ذلك اجلزء انلايم )املتخلف( من العالم. وبينما ترتفع 
نسبيًّا نتائج أوروبا الغربية وأمريكا الشمايلة وجنوب رشق أسيا، فإن ذلك يؤكد إىل حدٍّ بعيد انلقد 
إفريقيا.  وشمال  األوسط  الرشق  يف  لالختبار  املحاور  هذه  مالءمة  عدم  حول  وجهته  اذلي  األصيل 
يمتازان  املادي، ال  بعد  ما  املتغريين واملؤرش  املقياس ذي  نموذيج إجنلهارت:  فإن كالًّ من  وأخرًيا، 
باحلساسية الختبار نظام القيم عند الشباب املرصي. وهذا انلاتج قد يكون مصلة جلذور القياس 
املركزية أو صياغة األسئلة أو تقنيات مجع ابليانات.  وبداًل من ذلك يمكن أن يكون األمر بسبب 
عدم اكتمال عملية اتلحديث حىت اآلن. ومن ثم، فإن هذه انلتائج تتطلب فحًصا نلظرية القيم املادية 

بني الشباب املرصي اذلي خيتلف يف العديد من األمور عن األجيال األكرب.
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قيم ال�سباب ال�سيا�سية

الشباب  مجااعت  بفحص  السبعينيات  منذ  العريب  العالم  يف  السياسية  األجيال  دراسة  قامت 
تلحديد املسارات املستقبلية لدلول العربية. فقد الحظ مارك تيسلر يف دراساته السابقة عن الشباب 
املغريب واجلزائري يف بداية األلفينيات أن قيم الشباب ختتلف عن نظرائهم الكبار اليت تأثرت سنوات 
فرتات  يف  نمت  اليت  الشابة  باألجيال  باملقارنة  االستقالل،  أجل  من  بالرصاع  )نشأتهم(  تكوينهم 
فرتة  أعقاب  يف  ترعرعوا  من  أن  أيًضا  ويعتقد  واثلمانينيات)))).  السبعينيات  يف  االستقالل  بعد  ما 
السبعينيات يرجح كونهم أكرث قدرة أو مياًل للتعبري وادليموقراطية مقارنًة باملواطنني األكرب سنًّا)))).

ويتوقع أن حيدث مثل هذا انلمط يف مرص، آخذين يف االعتبار اتلعبئة )احلراك( اتلارييخ اذلي 
جرى يف 2011 وتداعياته ىلع انلظام السيايس املرصي.

يف  ضعًفا  تكشف  أنها  ىلع   2011 بعد  فيما  )األوضاع(  الظروف  بتنظري  قمت  فقد  ذلك،  مع 
اتلنظيم السيايس وتفكاًك شديًدا يف صفوف مجااعت الشباب. ويف األجزاء اتلايلة، أوضح االختالفات 

بني األجيال بالنسبة للتوجهات السياسية يف مرص خالل األلفينيات.

الهتمام بال�سيا�سة

املشاركة  بتقييم  األمر  يتعلق  عندما  متأصل  تقليد  والسلوكية  السياسية  االجتاهات  قياس 
إىل  ينظر  وعموًما،  العاليم)))).  الشمال  دول  يف  االجتمايع  استبعادهم  وأسباب  للشباب  السياسية 

 Mark Tessler, “Morocco›s Next Political Generation,” The Journal of North African Studies 5, no. l (2000): 8-12; Mark Tessler, Carrie  )(2(
 Konold and Megan Reif, “Political Generations in Developing Countries: Evidence and Insights from Algeria (2004)”, Public Opinion in

the Middle East: Survey Research and the Political Orientations of Ordinary Citizens (Bloomington: Indiana University Press, 2011): 75-80.

 “Development in the Arab World”, A New look at the Middle East: Proceedings of a Symposium Sponsored by University Lectures  )(3(
 Committee and Institute of World Affaris, March 13, 1971, The University of Wisconsin-Milwaukee, edited by M. Tessler and Helen

Wenberg, Global Focus Series 15 (Milwaukee: University of Wisconsin–Milwaukee. Institute of World Affairs, 1971): 13-15.

 A. Richardson, Talking about Commitment, the Views of Young People on Citizenship and Volunteering (London: Social and Community )(((
Planning Research, 1990).
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الشباب ىلع أنهم اعزفون عن السياسة والشئون العامة)))). وتدين اتلفسريات السابقة بهذه انلتائج 
إىل االعتقاد السائد بعدم ارتباط السياسة بصغار السن. فعىل سبيل املثال، ال يرى الشباب أي رابط 
مبارش بني السياسة ومصاحلهم املادية. هذا، وتركز دراسات أخرى ىلع صعوبة )تعقد( فهم الظاهرة 

السياسية بالنسبة للشباب.

فإنهم يظهرون قدًرا  املتمردة؛  الشباب ونظًرا لطبيعتهم  بأن  أيًضا اداعء  يف تلك األثناء، هناك 
قلياًل من اثلقة يف احلكومات والسياسيني ولكن الكثري من األحباث تتحدى إدراك نفور الشباب 

املتعمد، وتركز بشلك أكرب ىلع أنشطتهم اخلريية اتلطوعية)))).

ويف نفس السياق، ويف أعقاب أحداث 2011؛ أشارت ادلراسات اليت تناولت مشاركة الشباب 
املرصي إىل املجاالت اآلمنة املوازية اليت جلأ إيلها الشباب املرصي من اذلكور واإلناث بعيًدا عن األطر 
السلطوية. وقبل تسييس املجتمع املرصي كنتيجة لظروف ما بعد االنتقال، اكن الشباب املرصي يعرب 
عن آرائه صوتيًّا )لفظيًّا( من خالل الفضاء اإللكرتوين )السيرباين( ومنصات اتلواصل االجتمايع، 
وينظم نفسه من خالل املنظمات غري اهلادفة للربح. ويعتقد ابلاحثون )ادلارسون( أن هذا املستوى 
املنخفض من االشتباك هو ما مهد للحراك اتلارييخ يف يناير 2011. ويف هذا اجلزء، نميل إىل استبعاد 
االعتقاد السائد بأن الشباب املرصي منعزل عن الشئون العامة، ونليق الضوء ىلع االختالفات بني 

اجلمااعت بالنسبة للمصالح السياسية. ومن ثم، فإنين أفرتض اآليت:

بالسياسة  اهتماًما  أكرث  املرصي  الشباب  أصبح  املايض،  العقد  مدار  ىلع  اثلاثلة:   الفرضية 

والشئون العامة.

R. Kimberlee, “Politically Apathetic Youth: A New Generation?” Renewal 6, no. 2 (1998): 87-90. )(5(
 Sherine El-Taraboulsi, “Spaces of Citizenship: Youth Civic Engagement and Pathways to the January 25 Revolution”, Youth Activism and )(6(
Public Space in Egypt (Cairo: The American University in Cairo. John D. Gerhart Center for Philanthropy and Civic Engagement, 2011): 10-13.
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من أجل اختبار هذا االداعء، قمت باستخدام جزئية جرى استخدامها كسؤال عرب دفعات املسح 
بالسياسة ىلع مقياس من 1 إىل ))))).  اهتمامه  تقييم مدى  يُطلب من املجيب  للقيم؛ حيث  العاليم 
هو  ذلك  من  واألكرث  بالسياسة.  االهتمام  من  أىلع  درجة  هذا  مثَّل  بالسياسة  االهتمام  زاد  أي لكما 
أنين أستخدم ابليانات من املسح العاليم للقيم طوال مدة 11 اعًما يف مرص مقارنًا تغري االختالفات 
ثنائية املتغري بني متغري  بني األجيال وتلك ادلاخلية بني اجلمااعت. كما أستخدم مصفوفة ارتباط 
االهتمام بالسياسة واتلقسيمات العمرية؛ حيث يتم وزن املجمواعت العمرية طبًقا تلعليمات اجلهاز 

املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء كما هو مبني سابًقا.

ومن أجل توضيح الرؤية، تم حتويل اتلوزيع اتلكراري إىل نسب مئوية كما هو مبني يف جدول                 
)2-1(؛ حيث يوضح مستويات هؤالء اذلين يبدون الكثري أو بعض االهتمام بالسياسة مقسوًما ىلع 
امتازت باتلأرجح  بالسياسة  اللكية لالهتمام  املئوية  النسب  العمرية. وتوضح انلتائج أن  اتلقسيمات 
)اتلقلب( ىلع مدار العقد املايض يف مرص تلصل إىل أىلع درجة )مستوى( هلا عقب أحداث اعم 2011 
لتسجل نسبة 69.1٪ من إمجايل العينة اعم 2012. وقد سجل املجيبون من املجموعة العمرية )30-16( 
أقل مستوى من االهتمام بالسياسة يف اعم 2011. ورساعن ما ارتفعت نتاجئهم بشلك دراماتييك يف اعم 
2012 عندما أصبحوا ينتمون للمجموعة العمرية )31-0)( ليسجلوا نسبة 71.7٪ من املهتمني بالشأن 
العام. وىلع الرغم من أن املجتمع املرصي أظهر بشلك اعم مستوى مرتفًعا من التسييس واالختالفات 
غري احلادة بني اجلمااعت، فإن هؤالء اذلين ترتاوح أعمارهم ما بني 16 و30 يعتربون ضمن أكرث الفئات 
بالشئون  االهتمام  أن  احلياة  دورة  نظريات  وتقرتح   .2012 86.2٪ يف اعم  بنسبة  املجتمع  تسييًسا يف 
العامة يه وظيفة عمرية، ولكن املستوى املرتفع لتسييس الشباب املرصي يعد أمًرا الفتًا وخمتلًفا 
املرصي  الشباب  تسييس  عن  األصلية  فرضيتنا  انلتيجة  هذه  وتؤكد  العالم.  من  أخرى  مناطق  عن 
بتسييس لك اجلمااعت  خالل األلفينيات وعقب فرتة 2011. فيه توضح كيف قامت أحداث 2011 

خصوًصا الشباب اذلين أصبحوا أكرث اهتماًما بمصري السياسة يف وطنهم.

)7)( صياغة األسئلة يف ملحق ز.
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جدول )2-1( اهتمام املجموعات العمرية بال�سيا�سة

املصدر: املسح العاليم للقيم )2001–2008–2012(.

يفصل جدول )2-1( اتلغري يف االهتمام بالسياسة عرب الزمن وعالقته بالفئة العمرية، موضًحا 
وأنه  الكبار.  مقارنًة جبيل  بالسياسة  اهتماًما  هو األىلع  الشباب يف مرص  2012 اكن جيل  أنه يف اعم 
 ،(( إىل   3.2- من  دراماتييك  بشلك  املرصي  الشباب  بني  بالسياسة  االهتمام  زاد  قد  األثناء  تلك  يف 
أي بزيادة قدرها 0.8)٪ خالل هذه الفرتة. وتعكس هذه انلتيجة نزواًع أىلع تلغري قييم داخيل عرب 
األجيال ىلع مدار العقد املايض يف مرص. ويمكن استنتاج درس هام من هذه انلتائج، أال وهو بغض 
انلظر عن عمر اجلماعة، فإن االهتمام بالسياسة وظيفة ختضع ملؤثرات خارجية معينة مثل األحداث 

اليت أحاطت بانتفاضة 2011، ولكنه ال يوجد ما يضمن استمرار هذه احلالة يف املستقبل القريب.

2001 2008 2012
%

Interested 
in Politics

%
Interested 
in Politics

%
Interested
in Politics

16-30 38.1 34.9 68.2
31-40 39.7 27.7 71.7
41-50 45 31.3 73.3
51-60 42.8 60.8 66.9
61+ 50.6 28.6 64.5
Total 41.2% 32.7% 69.1%
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جدول )2-2( تغري قيم الهتمام ال�سيا�سي

املصدر: املسح العاليم للقيم، ادلفعات الرابعة واخلامسة والسادسة )2001 – 2008 – 2012(.
)3 - تغري القيمة: ت2 – ت1

الثقة ال�سيا�سية
ختتلف اثلقة السياسية كمفهوم عن اثلقة يف املؤسسات احلاكمة، فاألخرية تلمح إىل تقييم إدراك 
أداء املؤسسات احلاكمة، بينما تستلزم األوىل اثلقة يف نتائج السياسة. فاثلقة السياسية يه عبارة عن 
بال  فائدة حىت يف حالة كونها  ذات  بعضه سينتج عنه خمرجات  أو  السيايس لكه  انلظام  بأن  قناعة 
اثلقة  نظام؛ حيث تعكس  السيايس يف أي  أهم راكئز االستقرار  الشعور أحد  اهتمام)))). ويعد هذا 
السياسية اجتاهات حقيقية أكرث منها ردود أفعال جتاه سياسات بعينها. ويه توفر كذلك نافذة ألي 
املواطنون هل.  أوالها  اليت  للثقة  للمناورة يف حالة مواجهته لصعوبات خمتلفة كنتيجة  نظام سيايس 
ومتابعًة لألدبيات حول اثلقة السياسية، فإنه يمكن تفسري هذه املشاعر من خالل فكرتني أساسيتني.

واخلسائر  املاكسب  حتليل  منطلق  من  اثلقة  إىل  تنظر  اليت  النسيب  االختيار  نظرية  يه  األوىل 
والقيم  األعراف  املنظور دلور  هذا  استبعاد  من عدم  الرغم  السياسيني)))). وىلع  الالعبني  خليارات 
اثلقة  وتوضيح  تشكيل  يف  مهيمنًا  اعماًل  األعراف  أو  القيم  يعترب  ال  فإنه  العامة  سلوك  تشكيل  يف 
السياسية. وتركز نظريات االختيار النسيب ىلع األفعال احلكومية والسلوك؛ حيث يعد العامل املهيمن 

 S. C. Patterson, John Wahlke and G. R. Boynton, “Dimensions of Support in Legislative Systems”, Legislatures in Comparative Perspective, )(8(
edited by Alan Kornberg (New York: McKay, 1973): 273.

Robert W. Jackman and Ross A. Miller, “A Renaissance of Political Culture?” American Journal of Political Science 40, no. 3 (August 1996). )(9(

2001-2008 2008-2012
Age Categories Value Change34 Value Change

16-30 -3.2 +33.3
31-40 -12.5 +44
41-50 -13.7 +42
51-60 +18 +61
61+ -22 +35.9
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للمسئولني حبسب  العامة  وإدراك  تقديم سياسات جيدة  نفسها ىلع  األنظمة  قدرة  املستقل هنا هو 
كونهم أناًسا جيدين )صاحلني( أو سيئني )فاسدين()1)). وىلع اجلانب اآلخر، تقرتح انلظريات اثلقافية 
أن للحسابات املادية قصرية املدى قدرة مدودة ىلع اتلنبؤ بمخرجات اثلقة السياسية. فعىل الرغم من 
تفاعل العامة مع املؤثرات اخلارجية، فإنه تتبىق آيلة اتلوسط )الشفاعة( يلعزى إيلها املعاين والقيم)))). 
ومن ثم، فإن هذه اتلوجهات اتلوسطية جتعل الفاعلني يتجاوبون بشلك خمتلف مع نفس املجموعة من 
األحداث بناًء ىلع عدد من العوامل. من ناحية أخرى، ال يغفل اثلقافيون لكيًة اتلأثريات املؤسسية، 
ولكنهم يعتقدون أن اتلغريات يف القيم واألعراف مستقلة بشلك كبري عن هذه املخرجات؛ حيث 
تؤثر القيم يف سلوكيات األفراد، وهلا قدرة تفسريية كبرية ىلع اتلنبؤ باثلقة السياسية يف أي جمتمع)))). 

ولم يتم اختبار ابلحث عن اثلقة السياسية بشلك دقيق كجزء من اثلقافة ادليمقراطية يف احلالة 
املرصية؛ حيث يعد هذا جزًءا من تيار اعم يتجاهل هذه  اتلضمينات يف العالم انلايم.

ويمكن توقع درجة اعيلة من اثلقة السياسية يف السياقات السلطوية؛ حيث تقدم احلكومات 
العالم  يف  خصوًصا  الوطنية  مشاعر  مستخدمًة  انلاس،  احتياجات  وحايم  ادلولة  كحارس  نفسها 
حكم  حتت  مرص  فتعد  العريب.  العالم  يف  الشعبوية  انلظم  أمثلة  من  العديد  ويوجد   انلايم)))). 
اثلقافة  دراسات  تقرتح  اآلخر،  اجلانب  وىلع  وادلالالت.  املشاعر  هلذه  واضًحا  مثااًل  انلارص  عبد 
التشاركية واملدنية أن مستويات اثلقة السياسية املنخفضة كوسيلة جتعل من املسئولني حتت سلطة 

العامة تقيد استغالل السلطة والفساد)))). 

ىلع  السياسية  اثلقة  تغيري  -كيفية  االعتبار  يف  العوامل  هذه  آخذين   - نفحص  أن  املهم  ومن 
مدار األجيال العديدة يف مرص؛ حيث توضح معظم األحباث اليت أجريت يف ادلول املتقدمة أن اثلقة 
الشباب  يظهر  أن  وأتوقع  أحداث.  تراكم  منها  أكرث  احلكومية  املخرجات  جتاه  فعل  رد  السياسية 

Richard Fenno, Home Style: House Members in Their Districts (Boston: Little Brown, 1978): 240-241. )50(
 Ronald Inglehart, “Changing Values, Economic Development and Political Change”, International Social Science Journal 145 (1995):  )51(
379-384.

Lucian W. Pye, Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority (Cambridge: Harvard University Press, 1985): vii-viii. )52(
 Jack Citrin, “Comment: The Political Relevance of Trust in Government”, American Political Science Review 68, no. 3 (September 1974): )53(
978-979.

Jeffrey M. Paige, “Political Orientation and Riot Participation”, American Sociological Review 36, no. 5 (October 1971): 976. )5((
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اتلفسري يكمن يف  الكبار. وجزء من هذا  بنظرائهم من  السياسية مقارنًة  اثلقة  أقل من  مستويات 
أن الشباب املرصي اذلين شاركوا يف أحداث 2011 يشعرون بأن انلظام السيايس قد خذهلم، وأنه غري 
متجاوب مع صعوباتهم املستمرة. وىلع انلقيض، يتوقع من كبار السن اذلين تأثروا باملشاعر الوطنية 
انلظر عن  بغض  السياسية،  اثلقة  من  أكرب  قدًرا  يظهروا  أن  االستقالل  بعد  ما  أنظمة  حتت حكم 

الفشل النسيب نلظام مبارك وانهياره. ومن ثم، فإنين أفرتض اآليت:

السياسية مقارنة  اثلقة  أقل من  قدًرا  أن يظهروا  الشباب املرصي  يتوقع من  الرابعة:  الفرضية 
بنظرائهم من مجااعت الكبار.

الفرضية اخلامسة: يظهر املرصيون ذوو ادلخل املنخفض درجة أقل من اثلقة السياسية مقارنًة 
بنظرائهم من أصحاب ادلخل املرتفع.

والختبار هاتني الفرضيتني، قمت بتأسيس مؤرش اثلقة السياسية مستخدًما بيانات من مسح 
ابلارومرت العريب اعم 2011؛ اذلي يمثل املؤرش املتغري اتلابع األسايس، ويوضح ذلك املؤرش تأثري السن 
 وادلخل ىلع هذا ابلارومرت )املقياس(. وقد تم تنظيم املؤرش من خالل مقياس مجيع يرتاوح ما بني 
- 1.5 و1.5 ىلع أربع وحدات كما هو مبني جبدول )2-3(، وتتباين الوحدات من ادلعم املطلق للقرارات 
احلكومية إىل احلكومة اليت يه ىلع دراية باحتياجات املواطنني إىل اهتمام القادة السياسيني بالرأي 
العام، وصواًل إىل وضع احلكومة آراء املواطنني يف االعتبار )احلسبان()))). وترتبط هذه الوحدات يف 

اختبار االعتمادية حيث ألفا = 0.753، وقيمة ب> 0.01. 

جدول )2-3( موؤ�رش الثقة ال�سيا�سية من البارومرت العربي 2011

تم اإلشارة هلىلع املواطنني دعم قرارات حكوماتهم برغم اختالف آرائهم

تمموظفو احلكومة ىلع دراية باحتياجات املواطنني

تمالقيادة السياسية مهتمة بتنفيذ احتياجات املواطن البسيط

تمتأخذ احلكومة آراء املواطنني ىلع ممل اجلد

ملحوظة: ابلارومرت العريب، املوجة اثلانية.

)55( صياغة األسئلة يف ملحق ح.
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أيًضا، مع اختبار اتلفاعل بني األفراد ذوي دخل أقل من 300 جنيه/ شهر، ومجاعة الشباب األقل 
من 35 اعًما، فإنين أتوقع إجياد أقل مستوى من اثلقة السياسية متفشية بني هاتني اجلماعتني.

جدول )2-4( عن العوامل املوؤثرة يف تراجع الثقة بال�سيا�سة بني ال�سباب يف م�رش

ملحوظة: األخطاء املعيارية وضعت بني أقواس، املصدر: ابلارومرت العريب، املوجة اثلانية.

بمثابة  العمر وادلخل، والذلين يعدان  ينطوي عليها انلموذج تتضمن  اليت  املستقلة  املتغريات 
واتلعليم  اإلقامة  املؤثرة اكجلنس ومل  املتغريات  تتضمن عدًدا من  اتلغري، كما  لقياس  دائم  معيار 
متغريات  أدخل  فإنين  ذلك  بعد  امللحقة  انلماذج  يف  أما  املتقدم.  واتلعليم  األمية  بني  يرتاوح  اذلي 

مستقلة وأحبث عن اتلفاعالت، واضًعا يف االعتبار اتلغريات املختلفة.

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Age 0.024***

(0.007)
0.021***
(0.006)

Income 0.000
(0.000)

0.000
(0.000)

Younger Generation 0.700***
(0.207)

Young and Low Income -0.852***
(0.312)

Education 0.027
(0.054)

0.037
(0.042)

-0.024
(0.052)

-0.021
(0.053)

Urban 0.082
(0.200)

0.055
(0.158)

0.126
(0.202)

0.150
(0.198)

Gender (female) 0.031
(0.217)

0.202
(0.152)

0.000
(0.219)

0.082
(0.219)

Intercept 9.413***
(0.391)

9.684***
(0.322)

10.511***
(0.217)

10.346***
(0.265)
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ومن نتائج جدول )2-)( تراجع العوامل املؤثرة يف ما بعد املادية بني الشباب؛ حبيث يتضح أن 
العمر حُيتسب كعامل يف اثلقة السياسية كما هو متوقع، ولكن تأثريه مدود مع ذلك. فعىل سبيل 
اذلكر، نالحظ يف انلموذج السابق تزايد اثلقة السياسية يف انلموذج العمري 0.022 عن انلموذج 0.021. 
وتعين هذه انلتيجة باإلضافة لرتاجع مستويات اثلقة السياسية بني املرصيني بشلك اعم، أن املتغريات 
األخرى ال تمثل مصدر تأثري بشلك قوي؛ فاتلغريات املرتبطة بها هامشية. فالرابط بني هؤالء من ذوي 
ادلخل املنخفض والشباب حتت سن اخلامسة واثلالثني اكن ضعيًفا بشلك ال يذكر. ومن ثم، فإنين – يف 
هذه انلقطة - أحاجج بأن اثلقة السياسية متدنية بشلك اعم، ومتغري العمر فقط ال يربز ذلك، ولكن 

علينا أال نغض ابلرص عن تأثريه إذا ما أردنا اخلوض يف تفسري تدين اثلقة السياسية.

القوة ال�سيا�سية

املشاركة.  وآيلات  السيايس  بالسلوك  اتلنبؤ  ىلع  كبرية  قدرة  السياسية  الفاعلية  مفهوم  أظهر 
الفاعلية أو النشاط خيلقان الشعور بإماكنية حدوث تغري سيايس اجتمايع، وهذا بدوره من املمكن 
أن يلعب دوًرا حيويًّا يف عملية اتلطور))))؛ حيث تشري مستويات مرتفعة من النشاط السيايس إىل 
السيايس  املتبناة من قِبل نظامه  مواطن قوي يشعر بقدرته ىلع إحداث تغيري يف انلتائج والقرارات 
سيايس  نظام  ىلع  اتلأثري  ىلع  قدرتهم  يف  أكرب  ثقة  يملكون  اذلين  أن  للجدل  املثري  ومن  املوقر)))). 
املنرصم  القرن  مخسينيات  منذ  إيستون  كديفيد  باحثون  بدأ  فقد  ديمقراطية.  أكرث  أنظمة  يتبنون 
بدمج مصطلح الفاعلية السياسية بدراسات ادلعم السيايس))))، فنَظر إيستون وآخرون يف أن الشعور 
األنظمة  يف  املشاركة  ىلع  للمواطن  قويًّا  دافًعا  يمثل  االجتماعية  اتلنشئة  أثناء  السياسية  بالفاعلية 
يمكن  واليت  السياسية،  الفاعلية  أعمدة  من  أسايس  عماد  يه  الفردية  والفاعلية  ادليمقراطية. 
تعريفها حبكم الفرد ومهارته يف تنظيم حياته من خالل سياق متسق وخاضع لترشيعات تنظيمية 

Angus Campbell, Gerald Gurin and Warren E. Miller, The Voter Decides (Illinois: Row, Peterson and Company, 1954): 187. )56(
 Michael E. Morrell, “Survey and Experimental Evidence for a Reliable and Valid Measure of Internal Political Efficacy”, Public Opinion )57(
Quarterly 67, no. 4 (December 2003): 593-596.

 David Easton and Jack Dennis, “The Child’s Acquisition of Regime Norms: Political Efficacy”, American Political Science Review 61, )58( 
no. 1 (March 1967): 25-68.
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معينة)))). ومن ثم، فالفاعلية الفردية تؤثر ىلع خيارات األفراد، وجهودهم، ومشاعرهم املتعلقة بأداء 
يؤمنون  انلفس  واثيق  املواطنني  بأن  املعرفية  االجتماعية  نظريته  يف  باندورا  وحياجج  معينة.  مهام 
بقدرتهم ىلع إعمال تغريات معينة من خالل نشاطهم السيايس)1))، ويمزي أيًضا ما بني اتلأثري اجلميع 
والفاعلية الفردية؛ حيث يشري بالفاعلية الفردية إىل الرغبة ادلاخلية يف اإلجناز اليت يمكن أن تتأثر 
باتلجارب اليت خنتربها كبالغني. ومن ثم، فاتلعرض تلجارب ديمقراطية مبكرة من املتوقع أن تعطي 
تأثرًيا دائًما ىلع تأويالت الفرد وقناعته الشخصية بقدرته ىلع اتلأثري واتلغيري من جمتمعه فيما بعد 

 

مرحلة املراهقة)))).

السياسية  فاعليتهم  الستكشاف  أسىع  فإنين  ادلراسة،  قيد  األصغر  املرصي  اجليل  حالة  ويف 
وكذلك آرائهم، خصوًصا يف عرص ما بعد 2011، وذلك ىلع أساس عدد من العوامل. وقد تم إجراء حبث 
جترييب تلوضيح هذا املفهوم، فسواء اكن الشباب املرصي يملكون اثلقة السياسية والقدرة ىلع اتلغيري 
أقرانهم عقب 2011، ولكن يف ظروف أخرى  املزيد من اثلقة عن  أم ال، سيأيت جيل أصغر يملك 
قد تصبح هذه انلظرية جمرد اداعء، ومع ذلك قد تعكس هذه اآلراء استجابة لألحداث ىلع املدى 

القصري، بداًل من املعتقدات ىلع املدى ابلعيد.

يف  ثقة  أكرث  عمًرا  األصغر  املرصي  الشباب  يكون  أن  املرجح  من  السادسة:   الفرضية 

نفوذه السيايس.

ووفًقا ذللك، أتوقع مواقف الفاعلية السياسية وفًقا للعمر، ألستنتج من ذلك ادلوافع الرئيسية وراء 
تبين هذه املواقف بني الشباب املرصي. وتمثل القوة السياسية هنا املتغري اتلابع؛ حيث تنبع من بند تفرع 
من دراسات ابلارومرت العريب يف مرص بني اعيم 2011 و2013، واهتمت هذه األحباث بسؤال املستجيبني  
إثر ذلك، قمت  للغاية)))). وىلع  السياسة يه يف بعض األحيان معقدة  إذا ما اكن الشخص يشعر بأن 

 Albert Bandura, “Perceived Self-efficacy in Cognitive Development and Functioning. Educational Psychologist”, Educational  )59( 
Psychologist 28, no. 2 (1993): 117-148.

Albert Bandura, Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986): 483. )60(
 Richard G. Niemi, Stephen Craig and Franco Mattei, “Measuring Internal Political Efficacy in the 1988 National Election Study”, American )61(
Political Science Review 85, no. 4 (December 1991): 1407-1410.

)62( صياغة األسئلة يف ملحق ط.
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بتحويل املقياس األصيل هلذا ابلند من 1-) إىل -1.5-1.5 ثم رضب األخري يف -1. ومن ثم، فاملؤرش انلهايئ 
يشري إىل إيمان أعظم يف مقدرة الفرد يف استيعاب السياسة. ويعد هنا العمر هو اعمل اتلنبؤ الرئييس 
اذلي يستمر معنا كمتغري مستمر، باإلضافة إىل تضمني العديد من املتغريات األخرى اكدلخل واتلعليم 

وانلوع وماكن اإلقامة.

جدول )2-5( عن تراجع العوامل املوؤثرة على الن�ساط ال�سيا�سي يف م�رش بني عامي 2011 و2013 

ملحوظة: األخطاء املعيارية وضعت بني أقواس، املصدر: ابلارومرت العريب، املوجة اثلانية واثلاثلة.

Table 2.4 OLS Regression for Factors Affecting Political Efficiency in Egypt 
in 2011 and 2013

2011 2013
Full Sample Below 35 Full Sample Below 35

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2
Age -0.003

(0.002)
0.001

(0.002)
Income 0.000

(0.000)
0.000

(0.000)
0.000

(0.000)
0.000

(0.000)
Education 0.012

(0.017)
0.017

(0.020)
0.029*
(0.017)

0.045**
(0.020)

Urban 0.100
(0.063)

0.092
(0.077)

0.058
(0.061)

0.038
(0.074)

Gender (female) -0.209***
(0.068)

-0.170*
(0.087)

-0.019
(0.065)

-0.076
(0.081)

Intercept 2.054***
(0.124)

1.814***
(0.078)

1.738***
(0.138)

1.744***
(0.093)

R2 0.020 0.015 0.006 0.015
N 708 439 759 464

Note: Standard Errors in Parentheses
* p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01
Source: AB Waves II and III
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يظهر جدول )2-5( احنساًرا يف نتائج العوامل املؤثرة  جتاه النشاط السيايس يف مرص بني اعيم                    
تأكيده،  يمكن  ال  السيايس  والنشاط  العمر  بني  ارتباط  وجود  تفرتض  اليت  فنظريتنا  و2013.   2011
وخصوًصا بسبب ضعف الرابط بينهما. ومن بني العوامل املتحكمة جند أنه كونك امرأة يف اعم 2011 
يقلل من مقدار القدرة السياسية بنسبة 0.170 عند مستوى ثقة 99٪ بني اجليل األصغر. وهذا يشري 
إىل أن النساء قد كن ىلع هامش السياسة بعد اعم 2011 مع صعود األحزاب اإلسالمية؛ وذلك نظًرا 
أؤمن بمساهمة اتلعليم  فإنين  السيايس اذلي أعقب سقوط نظام مبارك. وعالوة ىلع ذلك،  للفراغ 
أيًضا بإماكنية إرجاع هذه الرغبة إىل  يف تفسري تعزيز ميول اثلقة القوية انلابعة داخليًّا، كما أؤمن 

اتلنشئة احلرضية.

القيم الدميقراطية

جيادل أملوند وفريبا يف كتابهما املبدع »اثلقافة املدنية« بأن ادليمقراطيات املستقرة تنتج عندما 
املدرسة  هذه  وتبىق  اجلمهور)))).  وتوقعات  ادليمقراطية  املؤسسات  أعمال  بني  توازن  هناك  يكون 
وبناًء ىلع ذلك،  املتقدمة.  ادلول  ادليمقرايط يف  اآلراء واالستقرار  الفكرية مؤثرة ىلع هيمنة حرية 
قدم العديد من علماء السياسة نماذج دلراسات خيتربون فيها صمود هذه الفرضية)))). ومؤدى هذا 
ىلع  املواطنني  طلب  تعادل  عندما  يتحقق  وهذا  االستقرار،  إىل  تميل  ادليمقراطيات  أن  االفرتاض 
ادليمقراطية مع اإلمدادات املؤسسية منه. ويتمسك باحثو اثلقافة السياسية بأن املستويات املرتفعة 
من دعم ادليمقراطية تؤدي إىل تقدم هائل يف املؤسسات، اليت يه اعمل أسايس يف احلفاظ ىلع السلوك 
املواطنني  مطالب  تتوازن  عندما  حيدث  ادليمقراطيات  استقرار  أن  إىل  مشريين  ادليمقرايط))))، 
للسلوك ادليمقرايط ومدى توفر ذلك من قِبل املؤسسات. ويؤكد ابلاحثون أيًضا مرة أخرى ىلع أهمية 

هذه ادلورة يف احلفاظ ىلع ادليمقراطيات.

 Gabriel A. Almond and Sydney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Center for International  )63(
Studies, Princeton University (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963).

Inglehart and Baker, “Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values”. )6((
 M. Bratton and R. Mattes, “Support for Democracy in Africa: Intrinsic or Instrumental?” British Journal of Political Science 31, no. 3 (July )65(
2001): 447-459.
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ومع ذلك، فإن هذا انلموذج من العرض ادليمقرايط والطلب يفتقر لدلعم املادي عند وضعه 
قيد اتلجربة يف دراسات قومية متعاقبة)))). وعالوة ىلع ذلك، يربز هذا االجتاه عند حتليل نتائج دعم 
تغري  عن  يثمر  لم  ادليمقراطية  للنظم  املستمر  ادلعم  إن  حيث  العريب؛  الوطن  دول  يف  ادليمقراطية 
مؤسيس ونرش للحريات بشلك مبارش. وانلتائج من موجيت ابلارومرت العريب األوىل واثلانية تدعم هذه 

انلتائج العاملية السائدة  املوضحة يف أعمال لكٍّ من مارك تيسلر وأماين مجال)))). 

ادليمقراطية  العملية  أن  اليت تنص ىلع  القسم، أخترب فرضية يلنجلنج يك ودوه شني  ويف هذا 
مفهوم ثنايئ ابلعد يشمل اعملني هما اتلطوير وعدم الرضا)))). ومن منطلق هذا املنظور، فالتشكيك 
ىلع  بل  ادليمقراطية.  مبدأ  ىلع  تهديد  مصدر  تمثل  ال  ادليمقراطية  السياسية  األنظمة  حنو  املستمر 
العكس من ذلك، فمن املمكن أن يُستخدم هذا للتحسني من األنظمة ادليمقراطية. ومع ذلك، فإنه 
يف مرص لم يتح لالنفتاح ادليمقرايط فرتة اكفية حبيث نعترب عدم الرضا املحيط به وسيلة تلعديله. 
وبداًل من ذلك، فإنه من املرجح أن هذا املؤرش يعمل ىلع تقديم صورة أشمل ملواقف الشباب املرصي 

من ادليمقراطية.

بإجراء  قمت  فقد  ادليمقراطية،  دعم  املختلفة جتاه  الزنااعت  بني  االختالفات  وللكشف عن 
حتليل للرتاجع ىلع اعملني: ادليكتاتورية، والرضا عن نظام سيايس؛ وبالنسبة لدليكتاتورية، فقد 
قمت بتحليل بيانات مجعية آلراء منارصي السلطوية تلتألف من اثنني من املتغريات، اعتماًدا ىلع 
دراسة ابلارومرت العريب 2011 يف مرص، وتضمن هذا املقياس أسئلة عن عدم كفاية ادليمقراطية حلماية 

 Christian Welzel and H. Klingemann, “Evidencing and Explaining Democratic Congruence: The Perspective of Substantive Democracy”, )66(
World Values Research 1, no. 3 (2008): 57-59.

 Amaney Jamal and Mark Tessler, “The Democracy Barometers: Attitudes in the Arab World (2008)”, Public Opinion in the Middle East: )67(
 Survey Research and the Political Orientations of Ordinary Citizens (Bloomington: Indiana University Press, 2011): 108-124.

 Lingling Qi and Doh Chull Shin, “How Mass Political Attitudes Affect Democratization: Exploring the Facilitating Role Critical Democrats )68(
Play in the Process?”International Political Science Review 32, no. 3 (2011): 247-250.
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واللجوء  بدقة  األشياء  هلذه  اإلشارة  وتم  اقرتاع)))).  دون  السلطة  يف  حاكم  ووجود  املدنية  احلريات 
اللجوء هلذا  2011 و2013. ويتم  املوجتني األوىل واثلانية بني اعيم  للتحقق من تلك  العرب  بلارومرت 

تلوافر معلومات حول هذا السياق وإماكنية مقارنة األنظمة املتعددة.

ولالقتناع بصحة وسائل قياس انلظام السيايس، فإين أقوم باستخدام عنرصين ىلع نطاق واسع، 
وهما قياس مدى ثقة املرصيني يف حكومتهم وثقتهم يف القوات املسلحة اليت حكمت آن عقد هذه 
α اعم 2011؛ حيث يلمح املؤرش  ادلراسة)1)). وتأيت مصداقية هاذين العنرصين ىلع مقياس 0.503 = 
اإلجيايب برضا أكرث عن انلظام السيايس. وتوفر املعلومات حول هذه العنارص هو ما يدعو لالهتمام 
الرضا عن  مبارًشا عن مدى  مقياًسا  العسكري واحلكومة  املجلس  اعتبار  إىل  باإلضافة  بتحليلها، 

انلظام يف األدبيات املتوفرة. ومع ذلك، تم قياس آخر بعد انفصال احلكومة عن املجلس العسكري.

دعم الدميقراطية

دلعم  الضمنية  األسباب  حول  شني  ودوه  يك  يلنجلنج  حجة  اختبار  إىل  القسم  هذا  يف  أسىع 
ادليمقراطية. ومن ثم، أكاد أجزم أن مستويات أقل من الرضا عن األنظمة واحلكم السلطوي تؤدي 
يف نهاية األمر إىل دفع املواطنني للمطابلة بادليمقراطية، ومن املمكن دراسة اجلدل حول ذلك بني 

الشباب املرصي عقب 2011. 

الفرضية السابعة: مطابلة أكرث بادليمقراطية ختلق تأثرًيا إجيابيًّا يؤدي إىل توجه سلطوي أقل.

اإلقبال  بزيادة  احلاكمة  األنظمة  أداء  من  الرضا  مستويات  تدين  يرتبط  اثلامنة:   الفرضية 
ىلع ادليمقراطية.

دلعم  مجيع  مؤرش  بإنشاء  قمت   ،2011 مرص  يف  العريب  ابلارومرت  بيانات  قاعدة  وباستخدام 
ىلع  احلفاظ  يتضمن  باالقتصاد،  يتعلق  وفيما  ادليمقراطيات.  أداء  عن  أسئلة  يتضمن  ادليمقراطية 

)69( صياغة األسئلة يف ملحق ي.
)70( صياغة األسئلة يف ملحق ك.
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انلظام ومشاركة اجلميع يف بناء االقتصاد، وهل يعد انلظام ادليمقرايط هو انلظام السيايس املفضل 
تام أكرث  α اعم 2011. ولكن تشري انلتائج تلغري  عند املستجيبني))))؟ وأشارت انلتائج إىل 0.919 = 

إجيابية يف دعم السلوك ادليمقرايط عن االقرتاع السابق اذلي تم ذكره سابًقا.

جدول )2-6( مراجعة للعوامل املوؤثرة على دعم النظام الدميقراطي فى م�رش 2011

يظهر جدول )6-2( املتغريات املؤثرة ىلع مطابلة الشباب بادليمقراطية، واليت أصبحت مطلبًا شعبيًّا يف حقبة ما بعد 
اعم 2011.

)71( صياغة األسئلة يف ملحق ل. 

Table 2.5 OLS Regression for Factors Affecting Democratic Support in Egypt in 2011

Full Sample Full Sample Below 35 Below 35
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Age -0.002
(0.007)

-0.002
(0.011)

Pro-authoritarian -0.395***
(0.097)

0.420***
(0.122)

Regime Satisfaction -0.326***
(0.084)

-0.202*
(0.117)

Income 0.000
(0.000)

0.000
(0.000)

0.000
(0.000)

0.000
(0.000)

Education -0.010
(0.052)

-0.037
(0.064)

-0.037
(0.060)

-0.035
(0.062)

Urban 0.456**
(0.194)

0.460*
(0.242)

0.498**
(0.238)

0.404
(0.247)

Gender (female) -0.163
(0.214)

0.232
(0.273)

0.368
(0.270)

0.237
(0.279)

Intercept 8.306***
(0.728)

7.173***
(0.630)

5.811***
(0.432)

8.515***
(0.898)

R2 0.060 0.012 0.040 0.020
N 653 415 412 404

Note: Standard Errors in Parentheses
*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01
Source: AB Wave II 
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وتظهر انلتائج مستويات مرتفعة من اتلخبط السيايس اذلي اكنت تعايشه ادلولة واذلي انعكس 
يف قيم انلتائج؛ إذ تكشف انلتائج أن دعم السلوك ادليمقرايط ال يتوقف ىلع العمر فقط يف مجيع 
انلماذج. فالالمباالة ومنارصة السلطة تؤكدان ىلع خلق دافع قوي للمطابلة بادليمقراطية بني اجلميع 
ومن بينهم الشباب. ويؤكد هذا االكتشاف املدهش أن املعايري ادليمقراطية يف مرص ختتلف عن تلك 
املوجودة يف املجتمعات الغربية. وعالوة ىلع ذلك، تكشف فشل الشباب املرصي يف تنظيم صفوفه 
القوى اتلقليدية يف املجتمع، واليت تنحدر من خلفية غري ديمقراطية، وذلك  ورفضه اتلحالف مع 
أثناء إجراء هذه ادلراسة يونية/ حزيران 2011. ويف الوقت نفسه، ننظر لوجود عالقة بني عدم الرضا 
يتطابق مع فرضيتنا - ونضيف ذللك ميل ساكين احلرض  عن األنظمة ودعمها لدليمقراطية - كما 

دلعم ادليمقراطية أكرث من قاطين املناطق الريفية.

إمجااًل، قدم هذا القسم عدًدا من الرؤى ملواقف الشباب يف مرص، وذلك منذ أول أحداث اعم 
الراهن.  وهنالك نسبة اعيلة من تسييس لك رشائح املجتمع املرصي. واألهم من  الوقت  2011 حىت 
ذلك أنه منذ اعم 2001 إىل اعم 2008، اكن جيل الشباب حتت عملية تنشئة سياسية مزتايدة، مما أدى 

الهتمامهم بالشأن العام، واذلي اعترب بمثابة فهم متأخر النتفاضة اعم 2011.

تغري  مع  أسايس  االنتفاضة بشلك  بعد  املتبناة  السياسية  االجتاهات  بني  الربط  يتم  ذلك،  ومع 
اجلمااعت، بداًل من استبدال أجيال بأكملها، وذلك ىلع غرار احلكمة الشائعة بشعور الشباب املرصي 
بثقة أكرب يف مقدرتهم السياسية. وتظهر ابليانات أن العمر ال يقدم تفسرًيا واضًحا، وال يملك الكثري 
من املقدرة ىلع اتلأثري ىلع العديد من املتغريات عقب 2011. ومع ذلك، فمع ازدياد مستويات اتلعليم 
واذلكورة يزداد النشاط السيايس. وأخرًيا، فإن مددات املطابلة بالسلوك ادليمقرايط تشارك يف حصة 
ضئيلة مع االستنتاجات اليت تم االستدالل عليها يف جمتمعات أخرى. ومع ذلك، تتماىش تماًما مع 
ما ذكرته أماين مجال ومارك تيسلر سابًقا يف حبثهما عن السلوك ادليمقرايط يف املنطقة؛ حيث ذكرا 
أن املتغري األهم يف طلب الشباب املرصي للسلوك ادليمقرايط هو اتلحرض. واذلي يكون يف الغالب 
نتاج معيشة الشباب يف املدن الكبرية مقارنة باملدن الريفية اتلقليدية. وعالوة ىلع ذلك، فإن ازدياد 
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مع  إيله  اتلوصل  تم  ما  مع  ذلك  ادليمقراطية. يلتماىش  اإلقبال ىلع  الكثري من  يفرس  ادليكتاتورية 
الرتاجع  فهذا  الرشق.  يف  املتأصلة  الليربايلة  تشبه  ال  دليمقراطية  تطمح  اليت  املنطقة   يف  املتغريات 

يعكس جزًءا ال يتجزأ من طبيعة االستقطاب بني الشباب املرصي.

خامتة

كونها  حيث  من  األوسط  الرشق  يف  الشباب  طبيعة  حول  االداعءات  ادلراسة  هذه  تتحدى 
يلربايلة أو علمانية. وعوًضا عن ذلك، تدرس الشباب الغاضب اذلي حركته الصعوبات اهليلكية للقيام 
بانتفاضة 2011، واليت اكنت تعد مؤرًشا ىلع إماكنية حدوث ذلك، كما أشار العديد من ابلاحثني كجون 
إسبوسيتو. وتهدف هذه ادلراسة الستكشاف قيم الشباب والزتاماتها ادلويلة واملحيطية. وقد ساعد 
النشطاء من الشباب ىلع زعزعة العديد من انلظم ادليكتاتورية بداية من دول رشق أوروبا ووصواًل 
إىل الربيع العريب. ومنذ سبعينيات القرن املايض، حاجج إجنلهارت بأن هناك تغرًيا يف قيم األجيال إىل 
ما بعد املادية يف اتلعبري عن انلفس؛ حيث حتل نظم معيشية أكرث انفتاًحا مع نظم اقتصادية أكرث 
استقراًرا، مما يسمح حبدوث مساواة بني اجلنسني. واكن من املتوقع نشوء نظام احلفاظ ىلع ابليئة حول 
العالم. ورغم أن مرص جزء من الوطن العريب فقد حققت أقل نتائج يف نماذج إجنلهارت، رغم وجود 
حاالت منفردة كتونس والعراق وبلنان. وهذا اجلزء من العالم يدعم أفاكر إجنلهارت حول استمرار 

بعض السمات اثلقافية بصورة ما. 

ادلول  أقل  من  واحًدا  كونك  غري   - أن  جند  املرصية،  القضية  ىلع  الفرضيات  هذه  وبإسقاط 
حصواًل ىلع نقاط من دول العالم - مرص ترتاجع منذ بدايات القرن اجلديد. وهذا الرتاجع يعزى جزء 
منه للجمود اذلي رضب االقتصاد فرتاجعت االستثمارات، ويرجع جزء آخر إىل عدم توزيع ادلخل 
توزيًعا اعداًل فيما بعد، وذلك أثناء ازدياد نمو املدخول يف منتصف العقد األول من األلفينيات، وهو 
األمر اذلي أدى إىل انتفاضة 2011. وركز الشباب أكرث ىلع ما بعد املادية يلصبحوا بذلك أكرث اختالفًا 
حداثة  أكرث  جديدة  قيم  وتبين  اتلعليم،  مستوى  الرتفاع  أدى  مما  دخاًل،  وأكرث  السابق  اجليل  عن 
من اجليل السابق. وثمة ديلل آخر ىلع اختالف األجيال يمكن أن يوجد يف حتليل مواقف األجيال 
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السياسية واالجتماعية األساسية؛ حيث جند نشاًطا سياسيًّا ملحوًظا ودعوات للمساواة بني اجلنسني. 
ومع ذلك، فإن الكثري من انلتائج نتاج تطور األجيال. وخالل األعوام األربعة املاضية الحظنا الكثري 
من اتلغريات قد حدثت يف املجتمع املرصي، ذللك ىلع ابلاحثني عقد املزيد من ادلراسات يف املستقبل 

لرؤية ما إذا اكن هناك تغري جوهري قد حدث يف الفروقات بني األجيال.

 وىلع الرغم من أن انلتائج ال تساند نظرية إجنلهارت فال يمكن للمرء نفيها أيًضا. فقد أظهرت 
اجلنس،  ونوع  مدخول  حسب  وكذلك  أفضل،  تعليم  نتاج  اكنت  املبادئ  هذه  أن  السابقة  انلتائج 
وليس حسب ازدياد فوج موحد يتبنون ما بعد املادية. وبداًل من ذلك، تظهر هذه ادلراسة أن فوج 
الشباب منقسم طبًقا مليوهل السياسية وموقعه اجلغرايف. فاملدنية تعد أقوى مؤرش يفرس ازدياد الليربايلة 
تراجع  يعين  ال  وهذا   - ادليمقراطية  تبين  ىلع  املرصي  الشباب  يشجع  احلرض  يف  فالعيش  مرص،  يف 
ادليكتاتورية - وازدياد النشاط السيايس. وعالوة ىلع ذلك، فإن ثمة مساندة ملبادئ ما بعد املادية، 
عدا قضية املساواة بني اجلنسني؛ حيث تتفاوت آراء النساء فيها. واتلعليم أيًضا يلعب دوًرا حيويًّا يف 
جعل الشباب يساندون مبادئ ما بعد املادية ىلع األقل يف السنوات اليت أعقبت انتفاضة 2011. وهذه 
انلتائج تليق بمزيد من الشكوك حول مدى جتانس طبيعة الشباب املرصي مع الليربايلة، كما جادل 
العديد من ابلاحثني يف أوضاع الرشق األوسط سابًقا. ومن ثم، فإن صفات استقطاب 2011 السيايس 

يمكن أن تعزى لترشذم الشباب املرصي. 

الربيع العربي وتغري القيم 

تؤكد مجاعة ابلاحثني وادلارسني ىلع طبيعة يلربايلة الشباب املرصي املتسامة واذلي حشد ضد 
نظام مبارك اعم 2011 فتسبب يف إسقاط انلظام. فألقت هذه انلتائج بظالل الشك حول قدرة الشباب 
املرصي احلايل ىلع اتلقدم. ومع ذلك، فإن هذه انلتائج تشري إىل أن فئة من الشباب قد تكون أقل 
يلربايلة وعلمانية، خالفًا ملا اكن يؤمن به املعلقون األجانب سابًقا. ومن هذه العوامل اليت تؤثر ىلع 
نشاط الفرد السيايس، أستنتج أن املواطن املرصي العادي اذلي مارس السياسة يف السنوات املاضية 
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توجهات  وتفرس  بالسياسة.  ا  ومهتمًّ اعيلًا،  تعليًما  ومتعلًما  متمدنًا،  يكون  أن  إىل  أكرث  يميل  اكن 
منارصي السلطة معظم أسباب انتشار دعم ادليمقراطية بني املرصيني يف فرتة انتفاضة 2011.

 وتعين هذه انلتائج أن املصطلح الغريب لدليمقراطية ال يتبناه مجيع الشباب املرصي. ويعكس 
هذا تصور مجال وتيسلر ملصطلح الليربايلة ادليمقراطية املنترش يف دول الرشق األوسط وشمال إفريقيا، 
بداًل  الصورية  ادليمقراطية  يتبنون  العرب  من  العديد  أن  ىلع  جتريبية  دالئل  العريب  املؤرش  فيظهر 
من االعتبارات املعيارية احلقيقية. ومن ثم، أجادل بأن الشباب املرصي النشط ىلع وسائل اتلواصل 
االجتمايع واذلي حشد للتظاهرات يف عشية اخلامس والعرشين من يناير يعكس نواًع من الليربايلة 
والنشاط السيايس، كما جادل جوان كول وإيسبوستو من قبل. ومع ذلك، فالشباب اذلي استجاب 
رسيًعا للنداءات اتضح اختالف مبادئه فيما بعد. فهؤالء الشباب متمسكون باملبادئ املوروثة، ونتاًجا 
ذللك جنح ادلين يف تفسري العديد من اتلنوع يف اآلراء فيما خيص ادليمقراطية واملساواة بني اجلنسني. 
ومثااًل ىلع ذلك، انتخاب أعضاء حزب اإلخوان املسلمني يف لكٍّ من الربملان والرئاسة. ومع ذلك، ال 
حتتسب هذه ادلراسة دور الشباب اإلساليم فيما خيص تدابري ما بعد ميدان اتلحرير. فال بد أن يصبح 

هذا موضوع حبث مستقبيل.
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مالحق الدرا�سة الثانية

)ملحق اأ(

القيم اتلقليدية مقابل العلمانية النسبية

مسح القيم العاملية: موجة 6 )2010-)201(

ما مدى أهمية اهلل يف حياتك؟ من فضلك استخدم املؤرش من 1 إىل 10 لإلجابة، حيث 10 يعين - 1
ا، 1 يعين ال يمثل أي أهمية. مهم جدًّ

ها يه قائمة بالقيم اليت يمكن تشجيع أبنائك عليها يف املزنل. أي منها - إذا وجد - تعتربه - 2
ا؟ من فضلك اخرت من بينها حىت مخس قيم، 1 يعين تذكر، صفر يعين ال تذكر. ا جدًّ مهمًّ

• االستقاليلة.	
• اتلصميم واملثابرة.	
• اإليمان ادليين.	
• الطاعة.	

أن - 3 يمكن  ال  أو  دائًما  يربر  أن  املمكن  من  األفعال  هذه  من  أي  من  اخرت  فضلك،  من 
يربر إطالقًا أو يمكن أحيانًا: اإلجهاض، حيث 10 يعين يربر دائًما.

ا.- ) من 1 إىل ) كم يه درجة فخرك جبنسيتك؟ حيث يعين 1 فخوًرا جدًّ

سأقوم بقراءة قائمة باتلغريات العديدة اليت يمكن أن حتدث يف طريقة معيشتنا يف املستقبل. - 5
من فضلك، أخربين رأيك يف إماكنية حدوث لكٍّ منها، هل من اجليد أن حتدث،  أم من السيئ، 

أم ال تبايل؟ 

احرتام أكرث للسلطة، اخرت من 1 إىل 3، حيث 3 يعين من السيئ حدوثها.- 6
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)ملحق ب(

قيم ابلقاء مقابل اتلعبري عن انلفس

مسح القيم العاملية: موجة 6 )2010-)201(

املادية وما بعد املادية: إذا ما اتيحت لك فرصة االختيار: أي من هذه ستختار؟- 1

• احلفاظ ىلع انلظام يف ادلولة )مادية(.	
• إعطاء انلاس املزيد من احلرية )ما بعد املادية(.	
• ماربة غالء األسعار )مادية(.	
• محاية حرية اتلعبري )ما بعد املادية(.	

بأخذ لك اجلوانب يف عني االعتبار، هل تعترب نفسك شخًصا سعيًدا، من 1 إىل )، حيث - 2

ا؟ يمثل 1 سعيًدا جدًّ

من فضلك أخربين: أي من هذه األفعال يمكن دوًما تربيره: املثلية اجلنسية، من 1 إىل 10، - 3
حيث يعد 1 يمكن تربيرها دوًما؟

للتعبري عن - ) أن يتخذها انلاس  اليت من املمكن  السياسية  الطرق  بقراءة بعض  سأقوم اآلن 
آرائهم. من فضلك اخرت اتلايل: اتلوقيع ىلع عريضة احتجاجية، حيث 1 يعين فعلت، 2 يعين 

من املمكن أن أفعل ذلك، 3 يعين لن أفعل ذلك أبًدا.

ا عند - 5 هل من املمكن قول إن مجيع انلاس موضع ثقة أم ينبيغ عليك أن تكون حذًرا جدًّ
ا. اتلعامل معهم؟ 1 يعين معظم انلاس موضع ثقة. 2 يعين أنه ينبيغ عليك أن تكون حذًرا جدًّ
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)ملحق ج(

خريطة ثقافات العالم 2000

 املصدر: إجنلهارت ورونادل وكريستيان ويزيل، »اتلحديث واتلغري اثلقايف وادليمقراطية: تسلسل اتلقدم البرشي«، 
مطابع اكمربدج 2005: 63.
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(Appendix C)

World Cultural Map at 2000

Source: Inglehart, Ronald, and Christian Welzel, Modernization, Cultural 
Change and Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge: 

University Press, 2005, p. 63
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)ملحق د(

جدول: متوسط عرشات ابلدلان ىلع أبعاد اتلغريات اثلقافية، مرتبة حسب األكرث حفاًظا ىلع 
قيم ابلقاء/ قيم اتلعبري عن اذلات، مسح القيم العاليم: موجة 6 )2010-)201(.

(Appendix D)

Table: Mean Scores of Countries on Dimensions of Cultural Variations Sorted by 
Highest Loads on Survival/Self-Expression Values

World Values Survey: Wave 6 (2010-2014)

Country Survival/Self-
Expression

Traditional/Secular-
Rational

N

Sweden 2.0291 0.542 1022
Netherlands 1.6132 0.4113 1610
Australia 1.4983 -0.0694 1389
New Zealand 1.4093 -0.0021 459
Germany 1.0534 0.5435 1761
Japan 0.9758 0.926 1395
Slovenia 0.9472 0.6313 762
Spain 0.9058 0.3345 976
United States 0.833 -0.1699 2032
Uruguay 0.6676 0.0024 705
Singapore 0.5529 0.0896 1962
Estonia 0.3183 1.1317 1223
Chile 0.3014 0.0405 852
Taiwan 0.2869 0.952 1080
Mexico 0.271 -0.9201 1933
South Korea 0.2649 0.7647 1138
Belarus 0.1911 0.5854 1300
China 0.1707 0.9127 1452
Uzbekistan 0.1505 -0.8609 1334
Poland 0.1256 -0.0567 786
Cyprus -0.0076 0.0677 915
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Philippines -0.0314 -0.5622 1177
Colombia -0.0366 -0.9486 1442
Peru -0.0777 -0.3507 1039
Qatar -0.1254 -1.2734 1046
Russia -0.1436 0.7208 1751
Lebanon -0.1869 0.3061 1059
Ecuador -0.2278 -0.815 1192
Kazakhstan -0.234 0.2967 1494
Trinidad & Tobago -0.2546 -0.9264 927
Rwanda -0.334 -0.3677 1521
Ukraine -0.3458 0.8502 1336
Kyrgyzstan -0.3657 0.1132 1414
Algeria -0.3751 -0.0918 899
Turkey -0.3936 -0.2496 1415
Malaysia -0.4092 -0.2122 1282
Romania -0.4231 0.2291 1289
Pakistan -0.4504 -0.3016 1174
Nigeria -0.4715 -0.3892 1758
Zimbabwe -0.5386 -0.3928 1493
Libya -0.5968 -0.5777 1790
Armenia -0.6101 0.0197 927
Azerbaijan -0.6525 0.0884 1000
Palestine -0.681 -0.0655 899
Ghana -0.6962 -0.7684 1550
Iraq -0.7304 0.038 1070
Yemen -0.7543 -0.254 609
Morocco -0.8698 -0.0581 915
Tunisia -0.8824 0.0326 1028
Jordan -0.915 -0.3479 1162
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)ملحق هـ(

املادية/ ما بعد املادية

مسح القيم العاليم: موجات )، 5، 6

هذه - 1 يف  أحيانًا،  القادمة  سنوات  العرش  يف  تلحقيقها  مستقبلية  أهداف  عن  انلاس  يتحدث 
األولوية  ابلعض  يعطيها  أن  املمكن  من  شأنها  من  اليت  األهداف  بعض  رسد  يتم  ابلطاقة 

القصوى. من فضلك، قل: من هذه تعتربه أكرث أهمية؟

• مستوى اعٍل من انلمو االقتصادي )مادية(.	
• قوات دفاع قوية )مادية(.	
• إعطاء املواطنني املزيد من الصالحيات )مادية(.	
• ماولة جعل مدينتنا أمجل )ما بعد املادية(.	

ها يه قائمة أخرى، يف رأيك أي من هذه يعد أكرث أهمية؟- 2
• اقتصاد مستقر )مادية(.	
• اتلقدم حنو جمتمع أقل شخصنة ملجتمع أكرث إنسانية )ما بعد املادية(.	
• تقدير الفكر ىلع املال )ما بعد املادية(.	
• ماربة اجلريمة )مادية(.	
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)ملحق و(

جدول: متوسط الفئة العمرية املادية/ ما بعد املادية.

(Appendix F)

Table: Mean Scores of (16-30) Age Category by Materialist/Postmaterialist 
12-item Index during 2010 and 2014 by Country Sorted by Highest Loads on 

Mean Column

Source: World Values Survey: Wave 6 (2010-2014)

Country Mean Sample Size
Sweden 2.81 213
Germany 2.76 175
Slovenia 2.71 157
Chile 2.68 244
Spain 2.47 244
Uruguay 2.45 229
South Korea 2.43 231
Philippines 2.42 235
Colombia 2.39 326
Japan 2.32 105
Poland 2.32 212
Mexico 2.3 416
Netherlands 2.3 92
Romania 2.21 226
Singapore 2.21 254
Turkey 2.18 296
New Zealand 2.17 92
Ecuador 2.14 364
United States 2.14 221
Estonia 2.11 237
Australia 2.1 229
Peru 2.1 344
Lebanon 2.08 339



7(

سلسلة رشفات 8   

Zimbabwe 2.08 453
Algeria 2.07 349
Nigeria 2.01 600
Taiwan 2 236
Qatar 1.98 326
Malaysia 1.96 296
Belarus 1.95 249
Cyprus 1.93 332
Azerbaijan 1.9 335
Ukraine 1.88 252
Palestine 1.78 401
Trinidad & Tobago 1.78 249
Libya 1.77 445
Morocco 1.73 352
Iraq 1.68 375
Kyrgyzstan 1.68 341
Russian Federation 1.68 249
Ghana 1.64 581
Uzbekistan 1.59 270
Kazakhstan 1.55 348
Rwanda 1.55 466
China 1.51 234
Armenia 1.5 217
Jordan 1.41 313
Yemen 1.16 427
Egypt 1.08 396
Tunisia 1.07 403
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)ملحق ز(

اهتمام بالسياسة

مسح القيم العاليم: موجات )، 5، 6 )2012-2008-2001(

• ما مدى اهتمامك بالسياسة؟	
• ا بالسياسة.	 تهتم جدًّ
• تهتم إىل حدٍّ ما.	
• ال تبايل.	
• ال تهتم إطالقًا.	

)ملحق ح(

مؤرش اثلقة السياسية

بارومرت العرب، موجة 2 )مرص 2011(

1- إىل أي مدى تتفق أو ال تتفق مع هذه العبارة »ىلع املواطنني مساندة احلكومات حىت ولو اختلفوا 
معها«؟

• أتفق بشدة.	
• أتفق.	
• ال أتفق.	
• أختلف بشدة.	

2- هل تتفق أو تعرتض ىلع العبارة اتلايلة »موظفو احلكومة ىلع بينة باحتياجات املواطنني«؟

• أتفق بشدة.	
• أتفق.	
• ال أتفق.	
• أختلف بشدة.	
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3-  هل تتفق أو تعرتض ىلع العبارة اتلايلة »يهتم قادة السياسة باحتياجات املواطن العادي«؟

• أتفق بشدة.	
• أتفق.	
• ال أتفق.	
• أختلف بشدة.	

)- هل تتفق أو تعرتض ىلع العبارة اتلايلة »تتخذ احلكومة آراء املواطنني ىلع ممل اجلد«؟

• أتفق بشدة.	
• أتفق.	
• ال أتفق.	
• أختلف بشدة.	

)ملحق ط(

الفاعلية السياسية

بارومرت العرب، موجة 2 )مرص 2011(

1- هل تتفق أو تعرتض ىلع العبارة اتلايلة »تصبح السياسة معقدة يف بعض األحيان دلرجة أال أستطيع 
فهم ما حيدث«؟

• أتفق بشدة.	
• أتفق.	
• ال أتفق.	
• أختلف بشدة.	
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)ملحق ي(

آراء منارصي السلطة

بارومرت العرب، موجة 2 )مرص 2011(

هذه - 1 حبكم  يتعلق  فيما  منها  لكٍّ  عن  سؤالك  وأريد  لك  خمتلفة  سياسية  أنظمة  برشح  سأقوم 
يضمن  نظام  ا:  جدًّ سيئ  أو  سيئ  أو  جيد،  أو  ا،  جدًّ جيد  إما  هو  قوهل  عليك  ما  ولك  ادلولة، 
 احلريات العامة واملساواة يف احلقوق السياسية واملدنية، وانتقال السلطة، واملساءلة والشفافية من 

السلطة اتلنفيذية.

• ا.	 جيد جدًّ
• جيد.	
• سيئ.	
• ا.	 سيئ جدًّ

يتعلق  فيما  منها  رأيك عن لكٍّ  وأريد سؤالك عن  لك  نظام سيايس خمتلف  اآلن برشح  سأقوم   -2
ا: نظام سيايس  ا، أو جيد، أو سيئ أو سيئ جدًّ حبكم ادلولة، ولك ما عليك قوهل هو إما جيد جدًّ

لرئيس راديكايل ال يبايل بالربملان واالنتخابات.

• ا.	 جيد جدًّ
• جيد.	
• سيئ.	
• ا.	 سيئ جدًّ
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)ملحق ك(

مدى الرضا عن انلظام السيايس

بارومرت العرب، موجة 2 )مرص 2011(

1- سأذكر عدًدا من املؤسسات، وأريدك أن تذكر إىل أي مدى تثق بهذه املؤسسات: القوات املسلحة.

• أثق بها إىل حدٍّ كبري.	
• أثق بها إىل حدٍّ ما.	
• ثقيت بها مدودة.	
• ال أثق بها باتلأكيد.	

احلكومة  املؤسسات:  بهذه  تثق  مدى  أي  إىل  تذكر  أن  وأريدك  املؤسسات  من  عدًدا  سأذكر   -2 
)جملس الوزراء(.

• أثق بها إىل حدٍّ كبري.	
• أثق بها إىل حدٍّ ما.	
• ثقيت بها مدودة.	
• ال أثق بها باتلأكيد.	

)ملحق ل(

اتلوجهات املؤيدة لدليمقراطية

بارومرت العرب، موجتا 2 و3 )مرص 2013-2011(

األداء  يكون  ديمقرايط  حكم  مظلة  »حتت  اتلايلة  العبارة  مع  ختتلف  أو  تتفق  مدى  أي  إىل   -1
االقتصادي ضعيًفا«؟

• أتفق بشدة.	
• أتفق.	
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• ال أتفق.	
• أختلف بشدة.	

حاسمة  غري  ادليمقراطية  »األنظمة  اتلايلة  العبارة  مع  ختتلف  أو  تتفق  مدى  أي  إىل   -2 
ومليئة باملشكالت«؟

• أتفق بشدة.	
• أتفق.	
• ال أتفق.	
• أختلف بشدة.	

3- إىل أي مدى تتفق أو ختتلف مع العبارة اتلايلة »األنظمة االقتصادية ليست فاعلة عند احلفاظ 
ىلع انلظام واالستقرار«؟

• أتفق بشدة.	
• أتفق.	
• ال أتفق.	
• أختلف بشدة.	

املشالك  ادليمقرايط بعض  للنظام  »قد يكون  اتلايلة  العبارة  أو ختتلف مع  تتفق  إىل أي مدى   -(
ولكنه مع ذلك أفضل من األنظمة األخرى«؟

• أتفق بشدة.	
• أتفق.	
• ال أتفق.	
• أختلف بشدة.	




