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العام
اتّجاهات الرأي
ّ
نحو الشعوب العربيّة والعالقات البينيّة

* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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سنوي ينفِّذه املركز العر ّيب يف البلدان
املؤشرِّ العر ّيب هو استطال ٌع
ٌّ
العربيّة؛ بهدف الوقوف عىل اتّجاهات ال� ّرأي العا ّم العر ّيب نحو
مجموع ٍة من املواضيع االقتصاديّة واالجتامعيّة والسياسيّة ،مبا يف ذلك

ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو قضايا الدميقراط ّية وقيم املواطنة واملساواة

واملشاركة املدن ّية والسياس ّية .كام يتض ّمن تقييم املواطنني أوضاعهم

املؤسسات الرسم ّية
العا ّمة ،واألوضاع العا ّمة لبلدانهم ،وتقييمهم ّ
املؤسسات،
الرئيسة يف هذه البلدان ،والوقوف عىل مدى الثقة بهذه ّ

الخاص ،ونحو املحيط العر ّيب،
وات ّجاهات الرأي العا ّم نحو القطاع
ّ
يل.
والصرّ اع العر ّيب  -اإلرسائي ّ
أنجز املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة السياسات استطالع املؤشرّ العر ّيب
لعام  ،2013 / 2012يف  14بل ًدا من بلدان املنطقة العربيّة ،خالل

الفرتة املمت ّدة من متّوز  /يوليو  2012إىل آذار  /مارس  .2013وقد نُفِّذ
ٍ
مقابالت وجاه ّية مع 19546
هذا االستطالع ميدان ًّيا ،من خالل إجراء

مستجي ًبا ،موزّعني عىل ع ّي ٍ
نات ممثِّلة ملجتمعات  14بل ًدا عرب ًّيا ،هي:
والسودان ،وفلسطني،
موريتانيا ،واملغرب ،والجزائر ،وتونس ،ومرصّ ،

ولبنان ،واألردن ،والعراق ،والسعوديّة ،واليمن ،والكويت ،وليبيا .وقد
ومؤس ٍ
نفّذته ٌ
سات بحث ّي ٍة يف
فرق بحث ّي ٌة مؤ َّهل ٌة ومد َّربةٌ ،تابع ٌة ملراك َز ّ
البلدان املذكورة ،تحت اإلرشاف امليدا ّين لفريق املؤشرِّ العر ّيب يف املركز

السياسات.
العر ّيب لألبحاث ودراسة ِّ

يعتمد املؤشرّ العر ّيب الع ّينة العنقوديّة الطبق ّية (يف املستويات)
املتع ّددة املراحل ،املنتظمة واملوزونة ذات ًّيا واملتالمئة مع الحجم ،يف
جميع االستطالعات التي نُفِّذت يف البلدان األربع عرشة .وجرى األخذ
يف االعتبار املستويات (الطبقات) التّالية :الحرض وال ِّريف ،والتّقسيامت
كل ٍ
بلد مستطلَ َعة آراء مواطنيه بحسب الوزن
اإلداريّة ال ّرئيسة يف ّ

بكل مست ًوى من مستويات جميع سكّان البلد؛ بحيث
الخاص ّ
سبي
ّ
ال ِّن ّ
كل ٍ
بلد مستطلَع ،احتامل ّية متساوية يف أ ْن يكون
لكل فر ٍد يف ّ
يكون ّ
ِ
وبهامش خطأ يرتاوح بني 2 ±و %3يف جميع
واح ًدا من أفراد العيِّنة،
البلدان التي نُفِّذ االستطالع فيها .وقد ُص ِّممت العيِّنة بطريق ٍة ميكن
من خاللها تحليل النتائج عىل أساس األقاليم واملحافظات والتّقسيامت
كل مجتمعٍ من املجتمعات التي شملها االستطالع.
اإلداريّة الرئيسة يف ّ
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العام
أ ّو ًال :اتّجاهات الرأي
ّ
نحو الشعوب العربيّة
عىل مدار أكرث من قرنٍ ونصف القرن ظلّت الوحدة العربيّة والهويّة
العربية واحدة من القضايا األساس ّية التي تشكّل الخطاب العا ّم يف
املنطقة العربيّة التي شهدت حراكًا سياسيًّا وشعبيًّا وفكريًّا .وكانت
فكرة العالقات العرب ّية العرب ّية وتوطيدها وتحقيق الوحدة بني
األقطار العرب ّية عىل الدوام ،جز ًءا من هذا الحراك وهدفًا له يف كثريٍ
من املراحل .فمن حقب ٍة إىل أخرى والوحدة العربيّة وعنارصها وأدوات
رسمي أو غري
خطاب
أي
ٍ
تحقيقها ومعوقاتها هي جزء ال يتج ّزأ من ّ
ّ
كل من الوحدة العرب ّية والهويّة العرب ّية جز ًءا من
رسمي .بل كان ٌّ
ّ
خطاب التيّارات التي تقف ض ّد مفهوم الهويّة العربيّة ،أو التي تحاول
ولعل الثورات التي تشهدها املنطقة
أن تؤكّد نهاية الحقبة العرب ّيةّ .
العرب ّية اليوم تعيد الحوار والنقاش بق ّوة حول طبيعة العالقات
ظل
خاص ًة يف ّ
العربيّة العربيّة ،والروابط بني الشعوب العربيّةّ ،
الحركات الثوريّة العرب ّية ورفعها شعارات متشابهة.
إ ّن أحد أهداف املؤشرّ العر ّيب هو الوقوف عىل ات ّجاهات الرأي العا ّم يف
الدول املستطلعة آراء مواطنيها نحو محيطهم العر ّيب والروابط بينهم
وبني شعوب دول املنطقة العرب ّية .إضاف ًة إىل التع ّرف إىل آرائهم يف
أشكا ٍل مختلفة من التعاون بني ال ّدول العربيّة .ويتض ّمن هذا التقرير
عرضً ا التّجاهات الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية بخصوص تص ّوراتهم
لسكّان العامل العر ّيب والروابط بني شعوب املنطقة .ويكتسب التع ّرف
خاص ًة يف
إىل آراء مواطني املنطقة يف هذه املوضوعات أه ّمي ًة قصوىّ ،
ظل بعض ال ّنقاشات التي تجري بشأن هذه املواضيع ،وبعضها يُسقط
ّ
أحكا ًما مطلقة عىل تعريف عالقة الشّ عوب العرب ّية ببعضها البعض.

ّ
العربي
لسكان العالم
العام
تص ّورات الرّأي
ّ
ّ
لقد شهدت الكتابات والحوار الدائر خالل العقود الثالثة املاضية
نقاشً ا مستفيضً ا حول عدم وجود روابط بني الشعوب العربيّة أكرث من
الروابط التي تولد موضوع ًّيا بحكم جوار الدول أو وقوعها يف اإلقليم
الجغرا ّيف نفسه .كام تركّز النقاش عىل تراجع الروابط بني الشعوب
العربيّة أو الهويّة العربيّة ،أمام روابط وهويّات جديدة ،مثل الروابط
بني الشعوب املسلمة التي أسفرت عن ميالد الهويّة اإلسالم ّية بوصفها
بديلاً عن الروابط بني الشعوب العرب ّية والهويّة العرب ّية .وانطالقًا من
أ ّن الهويّة والروابط والتص ّورات هي مفاهيم مركّبة تض ّم مجموعات
اإلسالمي أو الوطني
مختلفة من العنارص ،وأ ّن وجود البعد العر ّيب أو
ّ
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بهويّة مواطني املنطقة العرب ّية ال يعني إلغا ًء لألبعاد األخرى يف هذه
وشعب
الهويّة ،وأ ّن شعور املستجيب بوجود رواب َط بني شعب بلده
ٍ
آخ َر؛ ولذا فقد جرى صوغ أسئل ٍة تهدف للوقوف عىل تص ّورات
املواطنني للعالقة بني الشعوب العرب ّية من خالل معيارين ،هام:
املعيار األ ّول :وهو السؤال عن ماه ّية العالقة بني الشعوب العرب ّية
يف املنطقة وطبيعتها ،من خالل ثالثة تص ّورات حولها تحمل أغلب
التيّارات التي تناقش طبيعة العالقات بني الشعوب العربيّة.
املعيار الثاين :هو قياس اتّجاهات الرأي العا ّم نحو العنارص التي ترى
أنّها عنارص مشرتكة بني الشعوب العربيّة.
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والعراق ،وفلسطني يعتقد أ ّن سكّان العامل العر ّيب هم أ ّمة واحدة ذات
ٍ
سامت واحدة .إ ّن هذين القطبني متوافقان يف تص ّورهام لسكّان العامل
العر ّيب كأ ّمة واحدة ،ويُجمعان عىل ذلك بتوافق  %79من مستجيبي
البلدان املستطلعة آراء مواطنيها .يف مقابل تيّا ٍر محدود يف نسبته
( %14كمع ّدل) ،وهو الذي يقول إ ّن سكّان العامل العر ّيب هم أم ٌم
وشعوب مختلفة ال يربطها سوى روابط ضعيفة ،كانت نسبة الذين
أقل من  %10هم
أفادوا بذلك بحسب البلدان املستطلعة تشري إىل أ ّن ّ
كل من :موريتانيا ،والكويت ،والسعودية،
الذين أيّدوا هذا ال ّرأي يف ٍّ
واليمن ،والسودان .وتصل النسبة التي ترى أ ّن سكّان العامل العر ّيب هم
أم ٌم وشعوب مختلفة بينها روابط ضعيفة إىل  %24يف تونس ،و %25يف
فلسطني .وترتفع أكرثَ لتصل إىل  %38يف لبنان.

كل
أ ّما عىل صعيد املعيار األ ّول ،فقد صيغت ثالث عبارات متثّل ّ
واحدة منها تعب ًريا عن ات ّجا ٍه مح ّدد يف العامل العر ّيب ،وكانت هذه
عند مقارنة تص ّورات الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية نحو سكّان العامل
العبارات كام ييل:
العر ّيب يف استطالع املؤشرّ لعام  2013 / 2012مع نتائج املؤشرّ العر ّيب
ٍ
•إ ّن سكّان العامل العر ّيب هم أ ّمة واحدة ذات
جوهري يف نسبة الذين ير ْون أ ّن
سامت واحدة تفصل لعام  ،2011تشري النتائج إىل ارتفا ٍع
ّ
بينها حدود مصطنعة.
ٍ
سامت واحدة ،وإ ْن كانت
سكّان العامل العر ّيب ميثّلون أ ّم ًة واحدة ذات
شعب من تفصل بينها حدو ٌد مصطنعة من  %35يف عام  2011إىل  %44يف عام
•إ ّن سكّان العامل العر ّيب هم أ ّمة واحدة ،وإن مت ّيز ّ
كل ٍ
 .2013 / 2012بينام انخفضت نسبة الذين أفادوا بأ ّن شعوب املنطقة
ٍ
بسامت مختلفة.
شعوبها
هم أم ٌم وشعوب مختلفة ال تربط بينها سوى روابط ضعيفة من %17
•إ ّن سكّان العامل العر ّيب هم أم ٌم وشعوب مختلفة ال تربط بينها
يف استطالع املؤشرّ العر ّيب لعام  2011إىل  %14يف استطالع املؤشرّ
سوى روابط ضعيفة.
العر ّيب الحايل لعام  .2013 / 2012يف حني كانت نسبة الذين أفادوا
شعب من
كل
وعن تص ّورات املواطنني العرب لسكّان العامل العريب ،فقد طُلب من بأ ّن سكّان العامل العر ّيب ميثّلون أ ّم ًة واحدة ،وإ ْن مت ّيز ّ
ٍ
املستجيبني أن يختاروا العبارة األقرب لوجهة نظرهم.
ٍ
خاصة يف هذا االستطالع شبه متطابقة مع النسبة يف
شعوبها
بسامت ّ
وتشري ال ّنتائج إىل أ ّن نحو نصف املستجيبني  %44يرى أ ّن سكّان استطالع املؤشرّ لعام .2013 / 2012
ٍ
سامت واحدة تفصل بينها حدو ٌد
العامل العر ّيب هم أ ّمة واحدة ذات
مصطنعة .يف حني يرى  %35من املستجيبني يف البلدان التي شملها ويف سياق تعميق إدراكنا لتص ّورات ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية عن
شعب من الروابط والعوامل التي تربط بني شعوب البلدان العرب ّية ،استخدم
االستطالع أ ّن سكّان العامل العر ّيب أ ّم ٌة واحدة ،وإ ْن متيّز ّ
كل ٍ
رص ،وهي اللغة،
بسامت مختلفة .يف املقابل ،يرى  %14منهم أ ّن سكّان العامل املعيار الثاين وطرح عىل املستجيبني سبعة عنا َ
ٍ
شعوبها
اإلسالمي ،والتاريخ املشرتك بني شعوب املنطقة ،والعادات
والدين
ّ
العر ّيب أم ٌم وشعوب مختلفة ال تربط بينها سوى روابط ضعيفة .وهذا
يربز أ ّن أكرثيّة مواطني املنطقة العرب ّية ،وبنسبة  %79من املستجيبني ،والتقاليد ،وجغرافيا املنطقة ،ومواجهة شعوب املنطقة التح ّديات
ترى أ ّن سكّان العامل العر ّيب ميثّلون أ ّم ًة واحدة وإن اختلفوا عىل مدى نفسها ،والربيع العر ّيب .وطُلب من املستجيبني أن يح ّددوا إذا ما
رصا مو ّح ًدا لشعوب بلدان
التاميز ومستواه بني شعوب البلدان العربيّة .إذ إ ّن هناك اتّجاهني كان ّ
كل عن ٍ
رص من هذه العنارص ميثّل عن ً
رصا مو ّح ًدا عىل اإلطالق .تشري النتائج إىل أ ّن
عا ّمني بني مواطني املنطقة العرب ّية ّ
كل منهام ميثّل قط ًبا مهماًّ ؛ يرى املنطقة أو أنّها ال متثّل عن ً
رص من هذه العنارص
سامت واحدة ،وإن أكرثيّة مواطني املنطقة العربيّة ترى أ ّن ّ
كل عن ٍ
ٍ
األ ّول أ ّن سكّان العامل العر ّيب أ ّمة واحدة ذات
ٍ
ومتوسطة ،وقليلة) .يف
بدرجات متفاوتة (كبرية،
رصا مو ّح ًدا
ّ
كانت تفصل بينهم حدود مصطنعة؛ أ ّما الثاين ،فيؤكّد أنّهم أ ّمة واحدة ميثّل عن ً
رص من هذه العنارص ال
خاصة .بل إ ّن نحو نصف املقابل ،فإ ّن نسبة الذين أفادوا بأ ّن ّ
ٍ
كل عن ٍ
شعب من شعوبها
كل
وإن متيّز ّ
ٍ
بسامت ّ
رصا مو ّح ًدا عىل اإلطالق بني شعوب املنطقة ،كانت يف ح ّدها
ال ّرأي العا ّم أو أكرث يف دو ٍل مثل موريتانيا ،واليمن ،والكويت ،واملغرب ،ميثّل عن ً
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ّ
الشكل ()1
ّ
تص ّورات املستجيبني يف البلدان التي شملها االستطالع عن سكان العامل العر ّيب.

ّ
الشكل ()2
ً
رّ
رّ
تص ّورات املستجيبني يف البلدان التي شملها االستطالع عن س ّكان العامل العر ّيب يف استطالع املؤش العر ّيب  2013/2012مقارنة مع نتائج املؤش يف عام 2011
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اإلسالمي ،ويف ح ّدها األعىل %13
لكل من اللغة ،والدين
األدىن ٍّ %2
ّ
بالنسبة إىل الربيع العر ّيب.

ال تشري النتائج إىل أ ّن هناك فروقات تُذكر بني اتّجاهات الرأي العا ّم يف
استطالع املؤشرّ العر ّيب الحايل  2013/2012نحو حال التعاون العر ّيب  /العر ّيب
مقارن ًة مع اتّجاهات الرأي يف استطالع املؤشرّ العر ّيب لعام  .2011إذ
إ ّن  %67من املستجيبني يف استطالع املؤشرّ العر ّيب 2011عبرّ وا عن أ ّن
أقل مماّ هو عليه .وهي النسبة نفسها
التعاون العر ّيب  /العر ّيب هو ّ
التي أفادت بهذا الرأي يف استطالع املؤش.2013/2012

يبدو جليًّا من النتائج أ ّن الرأي يف املنطقة العربيّة يع ّد اللغة والدين
أكرث العوامل املو ّحدة بني شعوب املنطقة العربيّة؛ إذ توافق نحو
ثالثة أرباع املستجيبني عىل أنّهام عنرصان مو ّحدان إىل درج ٍة كبرية؛
بل إ ّن أكرث من  %90من الرأي العا ّم يرى أ ّن اللغة والدين هام عنرصان
مو ّحدان إىل درج ٍة كبرية،
ّ
ومتوسطة بني شعوب املنطقة .يف حني كانت أ ّما يف ما يتعلّق باتّجاهات املواطنني العرب نحو مجموع ٍة من
نسبة الذين أفادوا بأنّهام عنرصان غري مو ّح َدين عىل اإلطالق ٍّ %2
لكل اإلجراءات التي تساهم يف تعزيز التعاون بني الدول العرب ّية ،فقد
منهام .ييل اللغة والدين من حيث األهمية يف ترابط شعوب املنطقةُ ،سئل املستجيبون عن تأييدهم أو معارضتهم سبعة إجراءات ،هي:
التاريخ املشرتك؛ إذ إ ّن أكرث من ثالثة أرباع الرأي العا ّم يف املنطقة
•إلغاء جميع القيود عىل انتقال البضائع العرب ّية.
رص مو ّحد إىل درج ٍة
العربيّة يتوافق عىل أ ّن التاريخ املشرتك هو عن ٌ
ومتوسطة بني شعوب املنطقة .بينام تَوافَق نحو ثلثَي الرأي
كبرية
ّ
•إزالة العقبات عىل سفر املواطنني.
العا ّم عىل أ ّن الجغرافيا ومواجهة التح ّديات نفسها والربيع العر ّيب هي
نقدي عر ّيب واحد يؤ ّدي إىل ُعملة عرب ّية واحدة.
نظام
إنشاء
•
ّ
ومتوسطة.
عنارص مو ّحدة إىل درج ٍة كبرية
ّ
•العمل عىل تكامل املناهج الدراسية.

العام
ثان ًيا :اتّجاهات الرأي
ّ
نحو إجراءات تكامليّة واتحاديّة
بين الدول العربيّة
العربي
العربي /
 .1التعاون
ّ
ّ
لقد تض ّمن املؤشرّ العر ّيب مجموع ًة من األسئلة للوقوف عىل تقييم
الرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة لحالة التعاون العر ّيب  /العر ّيب ،إضاف ًة
إىل مجموع ٍة من األسئلة عن مجموع ٍة من أشكال التعاون بني البلدان
العرب ّية .أ ّما عىل صعيد اتّجاهات ال ّرأي العا ّم يف البلدان املستطلعة
آراء مواطنيها نحو واقع التعاون العر ّيب ،فإ ّن أكرثيّة ال ّرأي العا ّم
كل دول ٍة من الدول العربيّة األربع عرشة املشمولة باالستطالع
يف ّ
وبنسب تراوحت بني ثلثَي املستجيبني وثالثة أرباعهم  -تشري إىلٍ
أقل مماّ ينبغي أن يكون عليه ،باستثناء ال ّرأي
أ ّن التّعاون الحا ّيل هو ّ
أقل
والسعودي؛ إذ كانت نسبة الذين قالوا إ ّن التّعاون ّ
العا ّم السودا ّين
ّ
أقل،
بنسب ّ
مماّ ينبغي أن يكون عليه ،وإ ْن مثّل أغلبية املستجيبني
ٍ
وهي  %57و %56عىل التوايل .يف املقابل ،كانت نسبة املستجيبني يف
ال ّدول كافّ ًة م ّمن أشاروا إىل أ ّن هذا التّعاون هو أكرث مماّ ينبغي أن
يكون عليه ،محدود ًة ال تتجاوز يف ح ّدها األقىص  %20كام هي الحال
يف تونس ،واألردن .يف حني تراوحت نسب املستجيبني الذين يرون أ ّن
التّعاون العر ّيب  /العر ّيب هو كام ينبغي أن يكون عليه بني  %5و.%16

•إنشاء ق ّوات عسكريّة عربيّة مشرتكة إضاف ًة إىل الجيوش الوطنيّة.
•إنشاء مجلس ن ّواب عر ّيب منتخب.

لحل النزاعات والخالفات.
•إنشاء محكمة عدل عربيّة ّ

تُربز النتائج أ ّن الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية متوافق عىل تأييد
هذه اإلجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون بني الدول العربيّة
والرتابط بني شعوبها؛ إذ يؤيّد ثالثة أرباع املستجيبني جميع هذه
اإلجراءات .يف حني كانت نسبة معارضة هذه اإلجراءات ترتاوح ما بني
لحل
 %12وهي التي عبرّ ت عن معارضتها إنشاء محكمة عدل عرب ّية ّ
النزاعات والخالفات العربيّة ،و %24وهي نسبة من عارضوا إنشاء
نظامٍ نقدي عر ّيب واحد يؤ ّدي إىل ُعمل ٍة عرب ّية مو ّحدة .ويُظهِر الرأي
ٍ
تباينات يف مستوى تأييده هذه اإلجراءات؛ فقد حاز إنشاء
العا ّم
محكمة عد ٍل عرب ّية والسامح للمنتجات والبضائع العرب ّية باملرور
دون قيو ٍد جمركيّة وإزالة العوائق املفروضة عىل سفر مواطني
املنطقة بني الدول العرب ّية ،عىل تأييد أكرث من ثالثة أرباع الرأي
العا ّم .وكان التأييد إلنشاء ق ّو ٍ
ات عسكرية عربيّة إضاف ًة إىل الجيوش
أقل من
الوطنية ،والعمل عىل تكامل مناهج التعليم املدريس قد حاز ّ
ثالثة أرباع املستجيبني بقليل .يف حني كان إنشاء مجلس ن ّواب عر ّيب
األقل
منتخب ،وإنشاء نظامٍ نقدي عر ّيب يؤ ّدي إىل وحدة ال ُعملةّ ،
تأيي ًدا نسبيًّا؛ إذ حظيا بتأييد نحو ثلثَي املستجيبني.
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الشكل()3
موحدة بني بلدان املنطقة العرب ّية.
اتّجاهات الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية نحو بعض العوامل كعوامل ّ

الشكل ()4
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو حال التّعاون العر ّيب  /العر ّيب.

المؤشر العربي
اتّجاهات الرأي العامّ نحو الشعوب العربيّة والعالقات البينيّة

ّ
الشكل ()5
ً
رّ
رّ
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو حال التّعاون العر ّيب  /العر ّيب يف استطالع املؤش العر ّيب  2013/2012مقارنة مع نتائج املؤش يف عام .2011

الشكل ()6
مؤ ّيدو مجموعة من أشكال التعاون والتكافل بني البلدان العرب ّية ،ومعارضوها.
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كام حظيت فكرة إنشاء ق ّو ٍ
ات عسكريّة عربيّة مشرتكة ،إضاف ًة إىل
الجيوش الوطنيّة ،بتأييد أكرثيّة املستجيبني يف ال ّدول العربيّة .ومثّلت
كل دول ٍة من
نسبة املستجيبني الذين عارضوا مثل هذا اإلجراء يف ّ
أقل من ربع الع ّينة ،باستثناء لبنان؛ إذ عارض مثل
ال ّدول املستطلعة ّ
هذا اإلجراء أكرثية ال ّرأي العا ّم اللبنا ّين  ،%51مقابل تأييد  .%48إ ّن
مقارنة ات ّجاهات الرأي العا ّم نحو إنشاء ق ّو ٍ
ات عسكرية مشرتكة إضاف ًة
ٍ
جيوش وطن ّية يف هذا االستطالع  ،2013/2012مع نتائج استطالع
إىل
املؤشرّ لعام  2011ت ُربز تطابق تأييد هذا اإلجراء يف االستطالعني.

أيّدت أكرثيّة الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية إنشاء محكمة عد ٍل عرب ّية
لحل النزاعات والخالفات العربيّة بنسبة  %79مقابل معارضة %12
ّ
مثل هذه اإلجراءات؛ وبذلك ،يحرز هذا اإلجراء النسبة األكرب من
التأييد مقارن ًة مع اإلجراءات التعاون ّية والتكاملية التي استُطلع الرأي
كل مجتمعٍ من املجتمعات
العا ّم بشأنها .إ ّن أغلبية الرأي العا ّم يف ّ
التي شملها االستطالع تؤيّد مثل هذا اإلجراء ،بنسب ٍة تزيد عىل ثلثَي
املستجيبني أو أكرث؛ بل إ ّن هناك شب َه إجامع عىل إنشاء محكمة عد ٍل
عرب ّية بني مستجيبي الكويت ،وفلسطني ،واليمن ،واألردن ،وموريتانيا،
وليبيا ،واملغرب ،وتونس ،ومرص؛ إذ إ ّن ثالثة أرباع املستجيبني يف هذه إ ّن أكرثية الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية  ،%67تؤيّد إنشاء مجلس
البلدان أيّدوا مثل هذا اإلجراء.
اب عر ّيب منتخب .وعىل الرغم من ذلك ،فنسبة الـتأييد هذه هي
ن ّو ٍ
ّ
تدل نتائج االستطالع عىل أ ّن هناك شب َه توافقٍ بني مواطني املنطقة
أقل من تأييد الرأي العا ّم إلجراءات تعاونية وتكاملية أخرى؛ إذ إ ّن
ّ
كل مجتمعٍ من املجتمعات املستطلعة ،أفادت
العربيّة عىل تأييد تطبيق إجراءات ترفع جميع القيود الجمركيّة وغري أغلبية الرأي العا ّم يف ّ
الجمرك ّية عىل انتقال املنتجات والبضائع العرب ّية بني الدول العرب ّية .بأنّها تؤيّد إنشاء مجلس ن ّواب عر ّيب منتخب باستثناء الرأي العا ّم
وكانت أكرثيّة ال ّرأي العا ّم يف ّ
اب
كل مجتمعٍ من هذه املجتمعات التي اللبنا ّين،
والسعودي؛ فقد عارض  %52من اللبنانيّني إنشاء مجلس ن ّو ٍ
ّ
جرى فيها االستطالع تؤيّد مثل هذه اإلجراءات باستثناء ال ّرأي العا ّم عر ّيب ،مقابل تأييد  %46منهم .أ ّما بالنسبة إىل السعوديّة ،فقد أيّدت
اب
الليبي ،إذ عارضه  %53من املستجيبني ،مقابل تأييد  .%39وميثّل الرأي النسبة األكرب (وليس األغلبية) من السعوديّني  %42إنشاء مجلس ن ّو ٍ
ّ
العا ّم
التونيس املرتبة الثانية يف معارضة هذا اإلجراء بنسبة  ،%30فلبنان عر ّيب ،مقابل معارضة  .%29وتشري النتائج إىل أ ّن هناك شبه إجامع بني
ّ
بنسبة  .%27يف حني مل تتع ّد نسبة معاريض مثل هذه اإلجراءات يف مستجيبي الكويت ،واليمن ،وموريتانيا ،وفلسطني ،واألردن عىل إنشاء
اب عر ّيب منتخب؛ إذ أي ّد  %80أو أكرث من مستجيبي هذه
البلدان املستطلعة األخرى  -يف الح ّد األقىص  -نحو خمس املستجيبني ،مجلس ن ّو ٍ
كام هي الحال يف ٍّ
والسودان .وكانت البلدان ذلك .يف حني كانت نسبة تأييد ذلك متثّل نحو ثلثَي مستجيبي
والسعوديّةّ ،
كل من الجزائرّ ،
نسبة معارضة مثل هذه اإلجراءات متدنّية إىل حدود  %10أو ّ
أقل يف الجزائر ،والعراق،
أقل يف السودان ،وليبيا ،واملغرب .وكانت النسبة ّ
أغلبيّة الدول األخرى .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن نسبة مؤيّدي مثل هذه عىل الرغم من أ ّن األغلبية منحازة إلنشاء مجلس ن ّواب منتخب.
اإلجراءات يف استطالع املؤشرّ العر ّيب الحايل  2013/2012متطابقة مع
نقدي عر ّيب واحد
تؤيّد أكرثية ال ّرأي العا ّم يف املنطقة كافّ ًة إنشاء نظامٍ
ّ
نسبة تأييد هذا اإلجراء يف استطالع املؤشرّ العر ّيب لعام .2011
يؤ ّدي إىل وحدة ال ُعملة العربيّة بنسبة  %66منهم؛ فأكرثية الرأي العا ّم
كل ٍ
خلُصت النتائج إىل أ ّن أغلبيّة ال ّرأي العا ّم يف ّ
كل مجتمعٍ من املجتمعات املستطلعة تؤيّد إنشاء نظامٍ نقدي
بلد من البلدان يف ّ
السعودية حيث أيّد مثل هذا اإلجراء  %46مقابل
املستطلعة آراء مواطنيها باستثناء ليبيا ،تؤيّد إزالة العقبات املفروضة عر ّيب واحد باستثناء ّ
عىل سفر املواطنني .وتكاد تكون نسبة معاريض مثل هذا اإلجراء يف معارضة  .%30وعىل ال ّرغم من أ ّن األكرثيّة تؤيّد مثل هذا اإلجراء،
ال ّدول املختلفة نحو  %20يف ح ّدها األقىص ،كام هي الحال يف دو ٍل مثل فنسب املعارضني له هي بالتّأكيد أعىل من نسب معاريض إجر ٍ
اءات
السعودية ،والعراق ،ولبنان .إالّ أ ّن املعارضة األكرب ملثل هذا اإلجراء أخرى مثل حرية انتقال األفراد أو املنتجات العرب ّية بني الدول العرب ّية.
تركّزت بني مواطني ليبيا؛ إذ عبرّ  %47منهم عن رفضهم مثل هذا وترتكّز أعىل نسب معارضة بني مواطني لبنان ،والسعوديّة ،وليبيا.
اإلجراء ،مقابل تأييد  %44منهم.
لقد أيّدت أكرثية مواطني املنطقة العرب ّية العمل عىل تكامل مناهج  .2إجراءات اتحادية
التعليم املدريس بنسبة ،%72مقابل معارضة  .%18وكانت أكرثيّة إضاف ًة إىل طرح أسئل ٍة عن إجر ٍ
اءات تعاونية وتكاملية تع ّزز الروابط
كل مجتمعٍ من املجتمعات املستطلعة تؤيّد مثل هذه بني شعوب املنطقة ،ويف سياق تعميق املعرفة بات ّجاهات الرأي
املستجيبني يف ّ
اإلجراءات باستثناء الرأي العا ّم اللبنا ّين الذي انقسم عىل نفسه بني العا ّم نحو الروابط بني الشعوب العربيّة ،فقد طرح املؤشرّ العر ّيب
عىل املستجيبني مجموع ًة من األسئلة التي تقيس مدى تأييد الرأي
مؤيّ ٍد  ،%49ومعارض.%50

المؤشر العربي
اتّجاهات الرأي العامّ نحو الشعوب العربيّة والعالقات البينيّة

الشكل ()7
مؤ ّيدو إنشاء محكمة عدل عرب ّية ّ
لحل النزاعات والخالفات العرب ّية ،ومعارضوه.

ّ
الشكل ()8
مؤ ّيدو إلغاء القيود الجمرك ّية وغري الجمرك ّية عىل انتقال املنتجات العرب ّية بني الدّول العرب ّية ،ومعارضوه.
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ّ
الشكل ()9
السفر بني الدّول العرب ّية ،ومعارضوها.
مؤ ّيدو ح ّرية ّ

الشكل ()10
مؤ ّيدو تكامل مناهج التعليم املدريس ،ومعارضوه.

المؤشر العربي
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الشكل ()11
مؤ ّيدو إنشاء ق ّو ٍ
ات عسكر ّية مشرتكة إضاف ًة إىل الجيوش الوطن ّية ،ومعارضوه بحسب بلدان املستجيبني.

الشكل ()12
مؤ ّيدو إنشاء مجلس ن ّواب عر ّيب منتخب ،ومعارضوه.
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ّ
الشكل ()13
موحدة ،ومعارضوه بحسب بلدان املستجيبني.
مؤ ّيدو إنشاء نظا ٍم ّ
نقدي عر ّيب يؤدّي إىل عملة عرب ّية ّ

الشكل()14
أشكال التعاون املمكنة بني الدول العرب ّية.

المؤشر العربي
اتّجاهات الرأي العامّ نحو الشعوب العربيّة والعالقات البينيّة
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العا ّم يف املنطقة العرب ّية تأسيس عمل تكاميل ذي طبيعة اتحاديّة
بني البلدان العرب ّية ،أو معارضته؛ فقد ُسئل املستجيبون عن تأييدهم
أشكال التكامل واالتحاد التالية ،أو معارضتهم لها:

أقل من
كل إجرا ٍء من هذه اإلجراءات ّ
فيدرايل .كانت نسب معارضة ّ
ثلث املستجيبني .ويف املقابل ،تعارض أكرثية الرأي العا ّم يف املنطقة
فكرة أن ال يكون هناك تعاون بني البلدان العرب ّية بنسبة .%73
مقابل موافقة %17من املستجيبني عىل عدم وجود تعاون بني الدول
العربيّة .وهي نسبة قريبة من نسبة  %14التي أفادت بأ ّن سكّان العامل
شعوب وأمم مختلفة بينها روابط ضعيفة .وتجدر اإلشارة
العر ّيب هم
ٌ
إىل أ ّن إقامة ات ّحا ٍد فيدرايل تحظى بأعىل نسبة تأييد .وكانت نسبة
األقل.
معارضتهاهي ّ

•أن ينحرص التعاون بالتنسيق بني ال��دول العرب ّية من خالل
الجامعة العربيّة مع تفعيلها.

خلُصت نتائج هذا االستطالع إىل أ ّن مواطني املنطقة العرب ّية ير ْون
ٍ
سامت واحدة ،أو أ ّمة واحدة وإ ْن متايزت
أنفسهم أ ّمة واحدة ذات
سامت شعوبها .إ ّن ت ّيا ًرا محدو ًدا ميثّل  %14هو الذي يرى سكّان العامل
العر ّيب شعوبًا وأمماً مختلفة بينها روابط ضعيفة .ويؤكّد هذا االنحياز
مجموعة متع ّددة من امل�ؤشرّ ات؛ إذ إ ّن مواطني املنطقة العربيّة
ٍ
(بدرجات متقاربة)
مجمعون عىل أ ّن هناك عنارص وعوامل مو ّحدة
بني شعوب املنطقة العرب ّية ،كام أ ّن هناك تأيي ًدا واض ًحا ٍ
ملزيد من
التعاون بني الدول العرب ّية .ويوجد تأيي ٌد الت ّخاذ إجر ٍ
اءات اقتصاديّة
وسياسيّة وعسكريّة ذات طبيعة اتحاديّة.

•إقامة وحدة اندماج ّية كاملة؛ بحيث تكون هناك حكومة مركزية
واحدة لجميع الدول العربيّة.
•إقامة ات ّحا ٍد فيدرايل يكون ذا سياس ٍة خارجيّة وعسكرية ونقديّة
كل ٍ
بلد عر ّيب مسؤولاً عن شؤونه الداخل ّية.
يظل ّ
واحدة ،عىل أن ّ

ويف السياق نفسه ،طُرح عىل املستجيبني أيضً ا ٌ
سؤال عن تأييدهم
فكرة "أن ال يكون هناك تعاون بني الدول العرب ّية" ،أو معارضتها.
تشري ات ّجاهات الرأي العا ّم إىل أ ّن األكرثية ،وبنسبة  %57-55تؤيّد
إجراءات تعاونية وتوحيدية بني البلدان العربيّة؛ إذ أيّد  %55إقامة
وحدة اندماجية .وأيّد  %55التعاون والتنسيق بني الدول العرب ّية من
خالل الجامعة العربيّة بعد تفعيلها .يف حني أيّد  %57إقامة ات ّحا ٍد

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :ديفيد إنغليز وجون هيوستون
ترجمة :لما نصير

مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة
يقع هذا الكتاب في  390صفحة من القطع الكبير ،وهو الكتاب الثاني الذي تصدره "وحدة ترجمة الكتب" في المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،والكتاب دراسة نقدية في نشأة علم االجتماع الثقافي ،وبحث موسع في المدارس
والتيارات الفكرية المختلفة التي ساهمت في بلورة منهجيات هذا العلم ومفاهيمه .يعرض الكتاب للفرضيات التي
ناقشتها السوسيولوجيا الحديثة في ميدان الثقافة ،ويتصدى لتقديم أعمال علماء االجتماع الكالسيكيين ،وال سيما
أعمال مدرسة فرانكفورت وكبار أساتذتها أمثال يورغن هابرماس وهربرت ماركوزه وثيودور أدورنو وماكس هوركهايمر
وفالتر بنيامين وإريك فروم.

