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الرأي العام العربي واألداء الحكومي في مجال الخدمات األساسية
Arab Public Opinion and Government Performance in Providing
Basic Services

تهدف هذه الورقة إلى عرض اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية نحو األداء الحكومي
 من خالل بيانات المؤشــر العربي الذي أصدره المركز العربي،في مجال الخدمات األساســية
 في اســتطالع، وتركز على تقييم اتجاهات الرأي العام العربي.لألبحاث ودراســة السياســات
، نحــو األداء الحكومــي فــي مجــال السياســات العامــة والخدمــات األساســية،2020 /2019
ً  وتركز.ومقارنتها باالســتطالعات السابقة
أيضا على إبراز العالقة بين تقييم األداء الحكومي
.والثقــة بالحكومــات وترتيــب الخدمــات العامة ضمــن أولويّــات مواطني المنطقــة العربية
 تحــاول الورقــة رصد مجموعة مــن دالالت اتجاهات الــرأي العام العربــي نحو الخدمات،وأخيــ ًرا
الصحية الحكومية والثقة بالحكومات بشــأن ســلوك المواطنين أثناء فترة تفشــي جائحة
.فيروس كورونا
 الخدمــات، األداء الحكومــي، المؤشــر العربــي، الــرأي العــام العربــي:كلمــات مفتاحيــة
. جائحة كورونا، الثقة بالحكومات، الخدمات الصحية الحكومية،األساسية
This paper presents public opinion trends in the Arab region towards government
performance in providing basic services, through the 2019/2020 Arab Index data
issued by the Arab Center for Research and Policy Studies. It focuses on reviewing
the Arab public opinion trends towards government performance in public policies
and basic services; and comparing them with previous Arab Index data. In addition,
it highlights the relationship between government performance evaluation and
government trust, and how public services are assessed among the priorities of the
Arab region's citizens. Finally, the paper briefly concludes with some insights on
how Arab public opinion trends towards public health services and government
trust affects the behaviour of citizens during the Covid-19 pandemic.
Keywords: Arab Public Opinion, Arab index, Government Performance, Basic
Services, Government Health Services, Government Trust, Covid-19, Pandemic.
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مقدمة
تع ّد السياسات العامة ،مبا يف ذلك السياسات املتعلقة بتوفري خدمات
عامة ذات جودة مقبولة لدى املواطنني((( ،أحد مخرجات النظام
السيايس للدولة .لذلك ،فإن قياس الرأي العام تجاه أداء الحكومات
يف مجال توفري الخدمات العامة يكتيس أهميته من الكشف عن
مدى رضا املواطنني عن تلك الخدمات التي تزودهم بها حكوماتُهم؛
إذ كلام تراجعت نسبة الرضا ،زادت احتامالت تعرض النظام السيايس
ملدخالت يف شكل ضغوط ،قد تؤثر بالنتيجة يف مدى استقراره(((.
فضل عن أن تدين جودة الخدمات من شأنه أن يؤثر ال محالة يف
هذا ً
إنتاجية الفرد ومساهمته يف دورة العمل واإلنتاج االقتصادي ،خاصة
مل ّا يتعلق األمر بخدمات التعليم والصحة والبنى التحتية.
تتباين البلدان العربية يف عدة جوانب ،أبرزها مستويات التنمية
وطبيعة االقتصاديات نفسها ،ومن ث َّم حجم الناتج القومي
اإلجاميل(((؛ وهو ما يؤدي إىل تباين يف مستويني أساس َيني مستوى
األداء الحكومي يف مجال الخدمات العامة ،ومستوى اإلنفاق عىل
هذا القطاع ،ويؤدي من ث َ َّم إىل تباين يف اتجاهات الرأي العام العريب
التي تعكس مدى رضا املواطنني عن أداء حكوماتهم .ولألهمية
البالغة التي يحظى بها تقييم األداء الحكومي يف مجال السياسات
إجامل ،والخدمات العامة عىل وجه الخصوص ،تض ّمن املؤرش
ً
العامة
العريب يف استطالع  2020 /2019مجموع ًة من األسئلة التي من شأنها
قياس تقييم املستجيبني العرب ألداء حكوماتهم يف مجموعة من
السياسات العامة ،والخدمات األساسية .وقد شملت هذه األسئلة
عرشة مجاالت هي :توفري املياه؛ وتأمني تغطية الكهرباء لجميع
 1الخدمات العامة هي ما تقدمه الحكومات ملواطنيها يف سبيل تسهيل حياتهم وتحسني
ظروفها ،وتع ّد اللبنة األساس يف بناء رفاهية املجتمع .ويشمل املصطلح طيفًا واس ًعا من
الخدمات ،مثل التعليم (بناء املدارس والجامعات وتحديثها وضامن الوصول إليها)؛ والصحة
(بناء املستشفيات واملختربات الطبية ،وضامن التأمني الصحي ،وتطوير أنظمة الوقاية من
األمراض والحد من تفيش املعدية منها)؛ والتزويد بالطاقة الكهربائية؛ وتوفري املياه الصالحة
للرشب؛ وتطوير البنى التحتية بأشكالها التقليدية كافة (الطرق ،واملواصالت ،ومد شبكات
الرصف الصحي) وغري التقليدية (شبكات االتصاالت ،والخدمات اإللكرتونية)؛ وتوفري األمن
مبختلف أشكاله؛ وغريه.
 2تشدد املقاربة النظمية لتحليل األنظمة السياسية عىل أن مسوغ وجود أي نظام
سيايس هو قدرته عىل تحويل املدخالت  Inputsالقادمة من بيئته ،والتي غال ًبا ما تش ِّكلُها
ٍ
مخرجات  Outputsتتمثل يف سياسات عامة وقرارات وقوانني متعلقة بتوزيع
املطالب ،إىل
القيم وتحقيق أهداف املجتمع .لالستزادة حول املقاربة النظمية لتحليل األنظمة السياسية،
ينظر أعامل ديفيد إيستون (:)2014-1917
David Easton, The Political System: An Inquiry into the State of Political
Science (New York: Alfred A. Knopf, 1953); David Easton, A Framework for
Political Analysis (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1965); David Easton,
A Systems Analysis of Political Life (New York: Wiley, 1965).
 3وهو يُحدَّد بحجم اإلنتاج االقتصادي ملجموع السلع والخدمات يف الدولة.

ددعلالا
ويام /رايأ ايأ

املناطق؛ وتوفري خدمات الرصف الصحي؛ وتحسني مستوى التعليم
املدريس الحكومي؛ وتحسني الخدمات الصحية الحكومية؛ وتحسني
مستوى الطرق؛ وتحسني مستوى املواصالت العامة؛ وتوزيع الخدمات
بطريق ٍة عادلة بني مناطق املستجيبني؛ وإيجاد حلول ملشكلة البطالة؛
وتحسني مستوى املعيشة للفقراء .وقد طُلب من املستجيبني تقييم
األداء الحكومي يف كل مجا ٍل من املجاالت من خالل أربعة خيارات،
هي :جيد ج ًدا ،وجيد ،وس ّيئ ،وس ّيئ ج ًدا.
تقدم هذه الورقة قراءة يف اتجاهات الرأي العام العريب نحو أداء
حكوماتهم يف مجال السياسات العامة والخدمات األساسية ،مبا فيها
أول،
الخدمات الصحية الحكومية .وهي تنقسم إىل ستة أجزاءً :
تقييم األداء الحكومي يف مجال الخدمات العامة ضمن استطالع
2020 /2019؛ ثان ًيا ،مقارنة تقييم األداء الحكومي يف مجال الخدمات
العامة ضمن استطالع  2020 /2019باالستطالعات السابقة؛ ثالثًا،
تقييم األداء الحكومي يف مجال الخدمات العامة بحسب البلدان؛
خامسا،
راب ًعا ،العالقة بني تقييم األداء الحكومي والثقة بالحكومات؛
ً
ترتيب الخدمات العامة ضمن أولويّات مواطني املنطقة العربية؛
سادسا ،رصد مجموعة من دالالت اتجاهات الرأي العام العريب
ً
نحو الخدمات الصحية الحكومية والثقة بالحكومات بشأن سلوك
املواطنني أثناء تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد.)19-

ً
أوال ،تقييم األداء الحكومي
في مجال الخدمات العامة ضمن
استطالع 2020 /2019
جرى تحليل تقييم األداء الحكومي يف هذه املوضوعات ،سواء كانت
سياسات عامة أم خدمات أساسية ،من خالل حساب معدل تقييم جميع
املجاالت .وخلصت نتائج املؤرش العريب إىل أن الرأي العام العريب منقسم
حول تقييم مستوى هذه السياسات والخدمات يف امل ُجمل (معدل
تقييم جميع هذه الخدمات) يف البلدان التي جرى فيها االستطالع؛
إذ أفاد  50يف املئة من املستجيبني أن أداء الحكومات يف القيام بهذه
الخدمات إيجايب (جيد ج ًدا ،أو جيد) .يف حني قيّم  47يف املئة منهم أداء
الحكومات يف هذه املجاالت بأنه سلبي (س ّيئ ،أو س ّيئ ج ًدا).
أما عىل صعيد تقييم املستجيبني لكل خدمة من الخدمات الحكومية
عىل حدة ،فإن النتائج تربز أربع مجموعات لهذه الخدمات بحسب
مستوى تقييمهم لها (ينظر الشكل  .)1ففي املجموعة األوىل ،نجد أ ّن
أكرث الخدمات والسياسات التي جرى تقييمها عىل نح ٍو إيجايب هي
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الشكل ()1
تقييم املواطنني ملجموعة من الخدمات الحكومية األساسية

اﻷﻗﺎﻟﯾم

املصدر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  ،2020 /2019برنامج قياس الرأي العام العريب.

توفري املياه؛ إذ قيّم  72يف املئة من املستجيبني يف املنطقة العربية
تقييم إيجاب ًيا (جيد ج ًدا ،أو جيد) .تليها خدمات
خدمات توفري املياه ً
تأمني تغطية الكهرباء يف جميع املناطق ،بنسبة تقييم إيجايب بلغت
 68يف املئة .أما املجموعة الثانية ،فتضم التعليم املدريس الحكومي،
وتقييم البنى التحتيّة مثل الطرق ،وخدمات الرصف الصحي ،ومستوى
املواصالت العا ّمة ،والتي انقسم الرأي العام بشأن تقييمها؛ إذ راوح
التقييم اإليجايب بني  52يف املئة و 55يف املئة ( 50يف املئة بالنسبة إىل
تحسني مستوى الطرق ،و 55يف املئة بالنسبة إىل تحسني خدمات الرصف
الصحي ،و 53يف املئة بالنسبة إىل تحسني مستوى املواصالت العامة).
أمــا املجموعة الثالثة من الخدمات الحكومية ،فتضم تحسني
الخدمات الصحية الحكومية ،وتوزيع الخدمات بشكل متوازن بني
املحافظات /األقاليم /املناطق .وقد أفاد أقل من نصف املستجيبني
أن أداء الحكومات يف هذه املجاالت كان إيجابيًا (جيد جـ ًدا ،أو
جيد) ( 47يف املئة بالنسبة إىل تحسني الخدمات الصحية الحكومية،
و 43يف املئة بالنسبة إىل توزيع الخدمات بشكل متوازن بني
املحافظات /األقاليم /املناطق) .يف حني ق ّيم نحو أكرثية املستجيبني
األداء الحكومي يف هذه الخدمات بأنه سلبي (س ّيئ ،أو س ّيئ ج ًدا) .أ ّما
املجموعة الرابعة ،والتي حصلت عىل تقييمٍ متدنٍ لدى املستجيبني يف
املنطقة العربية ،فتضم توفري فرص العمل ،وتحسني مستوى معيشة
الفقراء؛ إذ ق ّيمها ثلث املستجيبني إيجاب ًيا ،ويف املقابل ق ّيمها الثلثان سلب ًيا

( 70يف املئة بالنسبة إىل توفري فرص العمل وإيجاد حلول ملشكلة
البطالة ،و 71يف املئة بالنسبة إىل تحسني مستوى معيشة الفقراء).

ثان ًيا ،تقييم األداء الحكومي
في مجال الخدمات العامة
(:)2020 /2019-2013 /2012
نتائج مقارنة
تُوضح مقارنة تقييم املواطنني العرب للسياسات العامة والخدمات
األساسية يف استطالع  2020 /2019بتقييمهم لها يف استطالعات
 2018 /2017و 2016و 2015و 2014و ،2013 /2012ارتفا َع التقييم
اإليجايب للخدمات الحكومية بصفة عامة ،بخاصة فيام يتعلق مبوضوع
البنى التحتية مثل تأمني تغطية الكهرباء لجميع املناطق وتوفري
املياه ،وخدمات الرصف الصحي وتحسني مستوى الطرق (ينظر
الجدول  .)1فعىل سبيل املثال ،ارتفعت نسبة املستجيبني الذين
قيموا األداء الحكومي يف موضوع تأمني تغطية الكهرباء إيجاب ًيا من
 48يف املئة يف استطالع  2013 /2012إىل  68يف املئة يف استطالع
 .2020 /2019وارتفع التقييم اإليجايب ،أيضً ا ،بشأن توفري املياه من 57
يف املئة يف استطالع  2013 /2012ليصل إىل  72يف املئة يف استطالع
.2020 /2019
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ويام /رايأ ايأ

الجدول ()1
تقييم املواطنني ملجموعة من الخدمات الحكومية األساسية بحسب استطالعات املؤرش عرب السنوات
س ّيئ /س ّيئ جدً ا

جيد جدً ا /جيد

ال أعرف /رفض اإلجابة

غري متوافرة

2020 /2019

2018 /2017

2016

2015

تحسني مستوى الطرق

54 51 47 48 49 49 44 47 52 51 50 50

--

--

--

1

1

1

1

2

2

2014

2013 /2012

2020 /2019

2018 /2017

تحسني الخدمات
الصح ّية الحكوم ّية

50 46 43 46 55 52 49 53 56 53 44 47

--

--

--

1

1

1

1

1

1

2016

11 11 12 53 51 50 41 39 32 45 47 48 46 49 55

1

1

1

1

2

2

2015

تحسني مستوى التعليم
املدريس الحكومي

48 52 48 44 49 47 50 47 50 55 50 52

--

--

--

1

1

1

2

2

2

2014

توفري املياه

42 38 38 37 30 25 57 61 61 59 67 72

3

3

3

--

--

1

--

1

1

توفري خدمات
الرصف الصحي

2013 /2012

2020 /2019

2018 /2017

2016

2020 /2019

2018 /2017

2016

2015

2014

2013 /2012

تأمني تغطية الكهرباء
لجميع املناطق

49 48 45 38 31 29 48 50 53 56 65 68

3

3

4

--

--

1

2

2

3

توزع الخدمات بشكل متوازن
بني املحافظات/
61 61 59 57 57 53 33 35 38 40 38 43
األقاليم /املناطق
(بلد الدراسة)

--

--

--

4

5

3

3

4

5

70 72 67 68 71 71 28 27 32 31 28 27

--

--

--

2

1

1

1

1

2

إيجاد حلول ملشكلة البطالة 71 72 69 69 73 70 26 26 30 30 25 28

--

--

--

2

2

1

1

2

2

--

--

--

--

2

--

--

--

--

--

55 54 52 50 50 47 42 44 47 47 46 50

2

2

2

1

2

1

1

2

3

تحسني مستوى املعيشة
للفقراء

تحسني مستوى املواصالت
العامة
املعدل

53

--

--

--

--

--

45

--

--

--

املصدر :املرجع نفسه.

--
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الشكل ()2
تقييم املواطنني ملجموعة من الخدمات األساسية التي تقدمها الحكومة بحسب بلدان املستجيبني يف استطالع 2020 /2019

املصدر :املرجع نفسه.

ً
ثالثا ،تقييم األداء الحكومي
في مجال الخدمات العامة
بحسب البلدان
بالنسبة إىل تقييم األداء الحكومي عىل صعيد السياسات العامة
والخدمات األساسية بحسب بلدان املستجيبني ،جرى حساب تقييم
املستجيبني يف كل من البلدان التي جرى فيها االستطالع الحايل ألداء
حكوماتهم يف املجاالت العرشة مجتمعةً؛ إذ وصل معدل التقييم
الجيّد يف املنطقة العربية إىل  50يف املئة ُمقابل تقييم سيّئ بنسبة 47
يف املئة؛ أي إ ّن الرأي العام انقسم نصفني شبه متساويني .وقد أظهرت
النتائج أن مثة شبه إجامع بني مستجيبي قطر بنسبة  97يف املئة ،تليها
السعودية بنسبة  92يف املئة ،عىل أن األداء الحكومي "جيد ج ًدا"،
أو "جيد" يف جميع املجاالت ،تليهام الكويت بنسبة  77يف املئة ممن
تقييم إيجابيًا ،وتليها مرص بنسبة  58يف املئة،
قيموا األداء الحكومي ً
واألردن بنسبة  55يف املئة.
تقييم سلب ًّيا لهذه
يف املقابل ،أظهر الرأي العام يف الدول املتبقية
ً
الخدمات ،وأبرزها لبنان بنسبة  81يف املئة ،ويليه العراق بنسبة  78يف
املئة ،وتونس بنسبة عدم رىض وصلت إىل  66يف املئة .وتجدر اإلشارة

إىل أنّه عىل الرغم من أن الخدمات الحكومية األساسية يف موريتانيا
حصلت عىل تقييم إيجايب بنسبة  39يف املئة ،وتقييم سلبي بنسبة
عب  10يف املئة من املستجيبني عن انعدام هذه
 50يف املئة ،فقد ّ
الخدمات .ومن الواضح أن هذا التباين تفرسه طبيعة اقتصاديات
البلدان العربية ،التي تنعكس عىل نسبة اإلنفاق الحكومي عىل
قطاع الخدمات العامة؛ إذ يأيت املستجيبون من بلدان الخليج العريب
(قطر ،واململكة العربية السعودية ،والكويت) يف طليعة من قيموا
تقييم إيجابيًا ،يف حني تحتل البلدان التي تواجه
أداء حكوماتهم
ً
تحديات اقتصادية ومالية (لبنان ،والعراق ،وموريتانيا) ذيل الرتتيب
(الشكل .)2

رابعا ،تقييم األداء الحكومي والثقة
ً
بالحكومات :تناسب طردي
إن تقييم أداء الحكومات يف املجاالت التفصيلية ،سواء عىل مستوى
السياسات الخارجية ،أو السياسات االقتصادية ،أو يف تقييم األداء
الحكومي يف السياسات العامة ،أو الخدمات األساسية ،كان إىل
منسجم مع مستويات الثقة بالحكومات يف كل دولة عىل
حد ما
ً

ددعلالا
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ويام /رايأ ايأ

الجدول ()2
اتجاهات الرأي العام نحو الثقة بالحكومة بالتقاطع مع أداء الحكومات يف املجاالت التفصيلية
اتجاهات املستجيبني نحو سياسات بلدانهم الخارجية

ثقة املستجيبني بحكومات بلدانهم
ثقة كبرية

ثقة إىل ح ٍّد ما

عدم ثقة إىل ح ٍّد ما

عدم ثقة إطالقًا

تعب عن رأي املواطنني إىل ح ٍّد كبري وإىل ٍ
حد ما
ّ

89

75

43

28

تعب عىل اإلطالق
تعب عن رأي املواطنني إىل ح ٍّد ما وال ّ
ال ّ

11

25

57

72

املجموع

100

100

100

100

اتجاهات املستجيبني نحو سياسات بلدانهم االقتصادية

ثقة املستجيبني بحكومات بلدانهم
ثقة كبرية

ثقة إىل ح ٍّد ما

عدم ثقة إىل ح ٍّد ما

عدم ثقة إطالقًا

تعب عن رأي املواطنني إىل ح ٍّد كبري وإىل ح ّد ما
ّ

87

72

45

21

تعب عىل اإلطالق
تعب عن ِ
رأي املواطنني إىل ح ٍّد ما وال ّ
ال ّ

13

28

55

79

املجموع

100

100

100

100

ثقة املستجيبني بحكومات بلدانهم

تقييم املواطنني ملجموع ٍة من الخدمات األساسية التي
تقدمها الحكومة

ثقة كبرية

ثقة إىل ح ٍّد ما

عدم ثقة إىل ح ٍّد ما

عدم ثقة إطالقًا

جيد جدًا /جيد

82

72

47

26

س ّيئ /س ّيئ جدًا

18

28

53

74

املجموع

100

100

100

100

املصدر :املرجع نفسه.

حدة((( .وكام تشري اتجاهات الرأي العام يف كل بلد من البلدان التي
شملها االستطالع ،فإن مستوى الثقة بالحكومة يزداد بازدياد إيجابية
تقييم األداء الحكومي يف القضايا التفصيلية ،يف حني تنخفض الثقة
بالحكومة بانخفاض تقييم أداء الحكومات يف القضايا التفصيلية
(ينظر الجدول .)2
 4الثقة بالحكومات (وتسمى أيضً ا الثقة العمومية  )Public Trustهي حيازة الجمهور
أو الرأي العام تصو ًرا إيجاب ًيا عن السياسات العامة التي تسنها الحكومة وتنفذها .وبالعودة
إىل أعامل ديفيد إيستون حول املقاربة النظمية لتحليل األنظمة السياسية ،املذكورة يف
الهامش عدد  ،2فإن الثقة بالحكومات هي مظهر أسايس من مظاهر التأييد الذي يحظى
به النظام السيايس كجز ٍء من املدخالت التي يستقبلها من بيئته الخارجية (وكلام زادت
مدخالت التأييد التي تعرب عن الثقة وتراجعت مظاهر الضغط واالحتجاج ،زاد استقرار
النظام السيايس) .حول موضوع الثقة بالحكومات ،وعالقتها بالسياسات والخدمات العامة،
ينظر عىل سبيل املثال:
Tom Christensen & Per Lægreid, "Trust in Government: The Relative
"Importance of Service Satisfaction, Political Factors, and Demography,
Public Performance & Management Review, vol. 28, no. 4 (2005), pp. 487-511.

خامسا ،أولويّات مواطني المنطقة
ً
العربية :الخدمات العامة حاج ٌة
وليست ً
ترفا
لتعميق معرفة تقييم الرأي العا ّم يف املنطقة العربية لألوضاع العامة
يف بلدانه ومجتمعاته ،يعتمد املؤرش العريب عىل طرح سؤال مفتوح
عىل املستجيبني بخصوص أه ّم مشكلة تواجه بلدانهم ،عىل نح ٍو
ويعب عن تقييمهم التفصييل للتحديات
يربز أولويات املواطنني
ّ
التي تواجهها بلدانهم .عكست النتائج أن  3يف املئة فقط من الرأي
العام العريب أفادوا أنّهم "ال يعرفون" أه ّم مشكلة تواجهها بلدانهم،
أو "رفضوا اإلجابة"؛ أي إ ّن  97يف املئة من املستجيبني يف املنطقة
عبوا عن آرائهم بخصوص أه ّم مشكلة تواجهها بلدانهم؛
العربية ّ
وهي نسبة عالية ت ُظهر أ ّن ملواطني املنطقة العربية معرف ًة ودراي ًة
ورأيًا يف ما يتعلّق بأحوال بلدانهم ومشكالتها وتحدياتها.

يبرعلا رشؤملا
الرأي العام العربي واألداء الحكومي في مجال الخدمات األساسية

وتُظهر النتائج أ ّن مشكلة سوء األوضاع االقتصادية أولوي ٌة أساسية بالنسبة
إىل مواطني املنطقة العربية؛ إذ تَ َوافق  20يف املئة من املستجيبني عىل
هذه املشكلة ،وتلتها مشكلة البطالة بنسبة  17يف املئة ،وجاءت بعدها
مشكلة ارتفاع األسعار وغالء املعيشة بنسبة  14يف املئة لتحتل املرتبة
الثالثة .يف السياق ذاته ،أفاد  8يف املئة أ ّن الفساد املايل واإلداري ميثّل
املشكلة األساسية ،وركز املستجيبون بالنسبة نفسها تقري ًبا  7يف املئة
عىل أن مشكلة الفقر وتدين مستوى املعيشة هي األهم يف املنطقة .وتال
ذلك الرتكيز عىل ضعف الخدمات العامة بنسبة  6يف املئة ،ومشكالت
اجتامعية بنسبة  4يف املئة أيضً ا ،ثم عدم االستقرار السيايس بنسبة
 3يف املئة ،وغياب األمن واألمان مبا يف ذلك خطر اإلرهاب ومشكلة
الحكم وسياساته بنسبة  2يف املئة .يف حني رأى املستجيبون أن املشكلة
األساسية هي االحتالل اإلرسائييل بنسبة  2يف املئة ،والوافدون /الالجئون
بالنسبة نفسها ،واالنقسامات الجهوية /الطائفية /اإلثنية /القبلية بنسبة
 1يف املئة .وبنا ًء عليه ،ميكن عرض أولويات املواطنني يف املنطقة العربية
يف ثالثة محاور أساسية ،هي:
1.أولويات اقتصادية :أورد نحو  57يف املئة من املستجيبني
مشكالت ،مثل البطالة ،وارتفاع األسعار ،وســوء األوضــاع
االقتصادية والفقر.
2.أولويات أمنية وعدم االستقرار :أورد  10يف املئة من املستجيبني
مشكالت ،مثل غياب األمن واألمان ،وخطر اإلرهاب واالنقسام
الجهوي واإلثني ،وعدم االستقرار السيايس ،ومخاطر التدخل
الخارجي واالحتالل اإلرسائييل.
3.أولويات متعلقة بأداء الحكومات وسياساتها :أورد  16يف املئة
من املستجيبني مشكالت ،مثل ضعف الخدمات العامة ،والفساد
املايل واإلداري ،والحكم وسياساته واالنتقال الدميقراطي،
وهي مشكالت تقع يف إطار سياسات الحكم ومؤسساته يف
البلدان العربية.
مبعنى آخر ،توافق نحو  57يف املئة من مواطني املنطقة العربية
عىل أ ّن املشكالت ذات الطبيعة االقتصادية من بطالة ،وفقر ،وارتفاع
أسعار ،وسوء أوضاع اقتصادية ،هي املشكالت األه ّم التي تواجهها
بلدانهم؛ ما يعني أن املستجيبني يعتربون تحسني الخدمات العامة
أولوية ثانوية بالنسبة إليهم ،مقارن ًة مبشكالت البطالة والفقر وغالء
األسعار ،ألنها متس حياتهم بصفة مبارشة .وهذا مؤرش آخر عىل
سلبي للغاية ،مثلام يدل أيضً ا
ً
أن تقييمهم لألداء الحكومي
إجامل ٌّ
عىل تدين مستويات الثقة بالحكومات؛ فاملواطنون الذين ال يثقون
بقدرة حكوماتهم عىل تأمني أساسيات الحياة ،مثل الوظائف وجعل
السلع األساسية يف متناول أيديهم ،كيف لهم أن يثقوا بقدرتها عىل
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فضل عن قدرتها عىل تزويدهم بأسباب
ضامن تزويدهم بالخدماتً ،
رفاهية العيش.

سادسا ،اتجاهات الرأي العام العربي
ً
نحو الخدمات الصحية الحكومية
وتفشي جائحة كورونا
ال تخلو النتائج السابقة ،خاصة تلك املتعلقة باتجاهات الرأي العام
العريب نحو مستوى الخدمات الصحية الحكومية ،من دالالت بشأن
ففضل عن
ً
ما شهدته البلدان العربية أثناء تفيش جائحة كورونا.
االنهيار الحاد الذي شهدته األنظمة الصحية ،عرب أغلب بلدان املنطقة
العربية ،وعرب مختلف املوجات الوبائية التي عرفها تفيش الجائحة
مع النسخ املتحورة لفريوس كورونا ،ميكن االستئناس بتلك النتائج
لتفسري مامنعة املواطنني العرب إلجراءات مواجهة تفيش الجائحة،
التي تطلبت يف أغلب الحاالت استخدام القوة الخشنة .تنطوي الثقة
املتبادلة بني املواطن والحكومة ،بحكم التعريف ،عىل "اإلميان بأن
تعب
الحكومة تفعل ما يريده املواطن ال ما يخشاه" ،مثلام أنها ّ
عن "حالة نفسية تكتنفها الني ُة يف قبول اإلذعان بنا ًء عىل توقعات
إيجابية بشأن نيات أو سلوك"((( الحكومة .إن هذا العامل النفيس
مهم للغاية يف فهم الكيفية التي تفشت بها نظرية املؤامرة يف املنطقة
العربية ،ليس عن أصل فريوس كورونا فحسب ،بل عن الشكوك يف أن
الحكومات العربية تستغل مسألة الجائحة لقمع املواطنني ،وتقييد
حريتهم يف التنقل ،بل حتى منعهم من مامرسة شعائرهم الدينية.
وقد لوحظ أن نسبة من املصابني بفريوس كورونا مل تكن لديهم الثقة
الكافية باالستشفاء عىل مستوى املراكز الصحية الحكومية ،حتى
ممن تفاقمت إصابتهم وفضلوا عدم التوجه إىل تلك املراكز؛ إما ألنهم
مل يؤمنوا بأن اإلصابة تستدعي ذلك ،وإما ألنهم تخوفوا من إمكانية
تدهور حالتهم الصحية مبجرد دخولهم املستشفيات العمومية.
ثم الحقًا ،واجهت الحمالت الوطنية التي تقودها الحكومات من
أجل ترسيع عملية التلقيح ضد الفريوس مامنعة شديدة من قطاع
معترب من املواطنني الذين وقعوا ضحية الخطاب املناهض للقاحات
الذي استرشى يف وسائط التواصل االجتامعي ،مثل النار يف الهشيم.
هذه االتجاهات جميعها تفرسها نتائج املؤرش العريب ،التي جرى
استعراضها آنفًا ،سواء ما تعلق منها بتقييم املستجيبني العرب
ملستوى الخدمات الصحية الحكومية ،أو مبستوى ثقتهم بحكوماتهم.
5 OECD, Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help
Rebuild Public Trust (Paris: OECD Publishing, 2017), p. 17.

ددعلالا
رايأ ايأ/ ويام
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