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             َّ               النیولیبرالی ة وعدم المساواة
 

المواھب والقدرات المساحة للتنفیس عدم المساواة، وأن نتأكد من إعطاء ب"من واجبنا االفتخار 
ً ا  والتعبیر لصالحنا جمیع  ."1  

 تاتشرمارغریت 

 
 -إلى حد كبیر-ھا                                                              َّ           َّ     َّ  شھدت ثمانینیات القرن الماضي إعادة ھیكلة واسعة للحیاة االجتماعی ة واالقتصادی ة، وج ھت

تشر في وتصدیرھا في عھد رونالد ریجان في الوالیات المتحدة ومارجریت ثا السیاسات التي تم استدخالھا
وع والخض، )financialisation(وتمیزت ھذه السیاسات بموجة من الخصخصة، واألمولة .  المملكة المتحدة
عت النیولیبرالی ة وما یسمى بنظریة التوزیع  لمنافسة السوق. دیولوجي األی الوھم) trickledown theory(    َّ               َّ                         وسر 

بشكل متزاید على مسار            َّ          َّ                                                َّ            بین النظری ة االقتصادی ة السائدة والعالم، ویتجذر ھذا الوھم في افتراض أن  العالم یسیر
ك. َ   االزدھار المشتر                

، 2019وفي الوقت الذي اجتمع فیھ قادة ونخب العالم في دافوس لحضور المنتدى االقتصادي العالمي في العام 
ً ا  ملیون 46تابعیھ البالغ عددھم نشر بیل جیتس تغریدة لم ّ   یقل ل كثیر من الناس من شأن مدى تحس ن  قال فیھا: "                                ّ   

  2".الحیاة على مدى القرنین الماضیین
ً ا  كان خطاب الحد من الفقر المدقع قوی ز فكرة أن  الرأسمالی ة والنیولیبرالی ة  ،في جمیع أنحاء العالم           َّ         َّ          َّ               َّ  وبذلك عز 

               َّ                     لماذا نولي أھمی ة أكبر لنظام اقتصادي  :ولكن السؤال المھم ھنا ھو للجمیع.   ً ا  ھارأسفرتا بالفعل عن عالم أكثر ازد
دوالر في الیوم؛ ففي العام  1.90وخطاب یقیس نجاحھ من خالل عدد األشخاص الذین یعیشون بدخل أكثر من 

ملیون شخص، بینما ھناك عدد متزاید من  689أو  ،٪ من سكان العالم10تزال  الكانت نسبة ھؤالء ، 2015
  3األفراد الذین یراكمون ثروات صافیة بقیم أعلى من اقتصادات دول بأكملھا.

  4دولة. 143كانت ثروة بیل جیتس الصافیة أكبر من إجمالي الناتج المحلي لـ  2019في العام 

                                                 
1. Lean and Cooper, “Not Enough for US,” The Independent, 21 July 1996,     
https://www.independent.co.uk/news/uk/not-enough-for-us-1329728.html. 
2. Hickel, “Bill Gates says povery is decreasing. He couldn’t be more wrong,” 29 January 2019,  
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jan/29/bill-gates-davos-global-poverty-
infographic-neoliberal. 
3. ’’Poverty,’’ World Bank, accessed 02 November 2020,  
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#:~:text=A%20%E2%80%9Cnowcast%E
2%80%9D%20(preliminary%20estimate,between%20703%20and%20729%20million 
4   Stoller, Kristin. 2019. “Biil Gates eclaims Spot As World's Second- Richest Person,” Forbes, 
25 July 2019, https://www.forbes.com/sites/kristinstoller/2019/07/25/bill-gates-reclaims-spot-as-
worlds-second-richest-person/?sh=455282a6c25e. 
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ت الرأسمالی ة بفترات ازدھار وانھیار متتالیة            َّ                                            دورات ملكی ة، وأزمات، وإعادة ھیكلة ما بعد األزمات إلعادة  -  َّ           َّ                                مر 
ة المھیمنة         ّ          ومنذ تقل د ریجان وث   5تنظیم عملیات تراكم رأس المال.                               َّ         َّ           اتشر الحكم، أصبحت النیولیبرالی ة ھي القو 

وبالتزامن مع النموذج االقتصادي                                  َّ  الي في الفكر والفضاءات األكادیمی ة.                  َّ          َّ        في السلطة االقتصادی ة والسیاسی ة، وبالت
 ُ                       َّ  ت بنى فیھ الحیاة االقتصادی ة  7موفي نظا   6            َّ     َّ                                            للنیولیبرالی ة، حل ت المنافسة محل التبادل باعتبارھا جوھر السوق.

حیث یتم تعریف المنافسة من خالل  8،         َّ                                                    واالجتماعی ة حول منطق المنافسة، "یحل عدم المساواة محل المساواة"
ونتیجة لذلك، یجب أن یصبح األفراد "الناجحون" رواد   9لوصول إلى نتیجة غیر متكافئة".ى الإفعل "یسعى 

 10أعمال یدیرون أنفسھم ویسوقون أنفسھم كمؤسسة واستثمار.
؛ وتتمثل في إزالة القیود عن )liberalization(، اللبرلة                   َّ                      َّ      ً تستند النیولیبرالی ة إلى ثالث سیاسات رئیسی ة: أوال  

ً ا  ثانی من تدخل الدولة، وحریة حركة السلع. عتاقھا إواألسواق وأجندات التجارة  ، خصخصة السلع والخدمات  
ً ا  ثالث العامة، وترك شأن تنظیمھا للسوق.  ة، التي تھدف فقط                                      َّ         َّ ، االستقرار، ویشیر إلى السیاسات النقدی ة الحكومی   

ّ              َّ       َّ                     َّ                وفي ظل  النیولیبرالی ة، تتمث ل مھمة الدولة الرئیسی ة بتقلیل التضخم   11              َّ   توازن المیزانی ات.إلى الحد من التضخم و      
ازداد تسارع 12وتحقیق میزانیات متوازنة، وبالتالي ھناك اھتمام أقل بالبطالة أو تحفیز النمو االقتصادي.

  َّ                               وی ة، بما في ذلك انفتاح رأس المال ، ویقاس ذلك من خالل السیاسات البنی1980المنافسة بشكل كبیر منذ العام 
                                                                  َّ        َّ                        والحسابات الجاریة، ولبرلة الزراعة وصناعات الشبكات، واللبرلة المالی ة المحلی ة وخفض كمیة الضرائب بین 

                                                 
 “World Development Indicators database.” World Bank. 2020 July. Accessed November 02, 02. 
https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf. 
5. Gordon, David M., Richard Edwards, and Michael Reich, Segment work divided workers the 

historical transformation of labor in the united states, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1982)  
; David Harvey, 2010, The Enigma of Capital and the Crisis of Capitalism. Oxford: 
Oxford University Press,2010). 

6. Brown, Wendy, Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution, (New York: Zone 
Books, 2015), 36 
7. Rogers-Vaughn, Brauc, Caring for Souls in a Neoliberal Age, e.d Joerg Rieger, (Nashville: 
Palgrave Macmillan, 2016), 44. 
8. Brown, Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution 2015, 64. 
9. Davies, William, The Limits of Neoliberalism:Authority, Sovereignty and the Logic of 
Competition, e.d Mike Featherstrone, (London: Sage, 2014), 43. 
10. Rogers-Vaughn, Brauc, Caring for Souls in a Neoliberal Age, e.d Joerg Rieger, (Nashville: 
Palgrave Macmillan, 2016), 44. 
11. Mcdonough, Terrence, and D.M Kotz, “Global NEoliberalism and the Contemporary Social 
Structure of Accumlation,” in Contemporary Capitalism and its rises: Social Structure of 
Accumulation Theory for the 21st Century, ed. Terrence Mcdonough, Michael Reigh and 
David.M Kotz, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 109. 
12 Ibid. 
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  َّ                           َّ                                            أد ت ھذه السیاسات النیولیبرالی ة إلى تخفیضات كبیرة في برامج الدولة والرفاه 13األجور واألجور الصافیة.
       َّ                                                                             َّ   أمین ضد  البطالة، ومعاشات التقاعد، والتأمین ضد العجز، إضافة إلى النقل، والبنیة التحتی ة، االجتماعي؛ مثل الت
ُ  ّ                       َّ                     التي ط ب قت على البرامج االجتماعی ة والسلع العامة التي -وھكذا، ساھمت تدابیر التقشف ھذه  والتعلیم، واألمن.       

 لمساواة.في زیادة عدم ا -یعتمد علیھا كثیر من الفقراء والطبقة الوسطى
  َّ               َّ                                                                               إن  البنیة الضریبی ة التي تم استخدامھا في السابق لتمویل سیاسات الرفاه االجتماعي من خالل فرض الضرائب 
                                                     َّ               ُ                                على األغنیاء، تم التخلي عنھا من قبل السیاسات اللیبرالی ة الجدیدة؛ واست بدلت بتخفیض الضرائب على األغنیاء 

تؤدي مثل ھذه السیاسات إلى عجز في   14ة الوسطى والعاملة.لتشجیع االستثمار، وفرض الضرائب على الطبق

ویؤدي انخفاض اإلنفاق واالستثمار   15                                                                  ّ  المیزانیة وأزمات مالیة تسببت في قیام الدول بتقلیل خدماتھا االجتماعی ة.
 16الحكومي ھذا إلى تقلیص برامج الدولة التي تساعد الطبقة الوسطى والطبقة العاملة.

من رغم على الو                           َّ                            بین السیاسات النیولیبرالی ة وزیادة معدالت عدم المساواة.  ً ا  ارتباط واضح جدفي الواقع، ھناك 
                              َّ     َّ                                                         جدال المدافعین عن النیولیبرالی ة بأن  أفكارھم ساعدت في الحد من الفقر، فقد أظھرت نظریة التوزیع 

)trickledown theory (  بالنسبة لدیفید              َّ              ة أیدیولوجی ة إلى أبعد حد.  َّ                    َّ                      َّ أن  ذلك بعید المنال وأن  السیاسات النیولیبرالی
ھارفي، كان سبب عدم المساواة ھو "التراكم من خالل نزع الملكیة" المتمظھر في عملیات مثل خصخصة 

               َّ             َّ                        ویناقش ھارفي أن  النیولیبرالی ة قد فاقمت عدم المساواة   17االقتصاد. )financialisation( السلع العامة وأمولة
               َّ یذكرنا ھارفي أن    تقیید الطبقة العاملة لصالح الطبقة الرأسمالیة. عبرغیر المتكافئ للدول من خالل التطور 

            َّ                                   َّ                                             النیولیبرالی ة لیست مجرد نموذج أو ممارسة اقتصادی ة فحسب، بل ھي مشروع سیاسي تم تشكیلھ خالل فترة 
ً ا  ناشئ               ً أزمة شھدت تحوال   وضح حجتھ في اقتباس من آالن یمكن أن تت  18نحو تمكین العمال والطبقات المھمشة.  

              َّ                                          الذي جادل بأن  سیاسات مكافحة التضخم في الثمانینیات كانت: لتاتشربود، المستشار االقتصادي 
للغایة لتقلیل قوة الطبقات العاملة ... ما  البطالة كانت طریقة مرغوبةلرفع نسبة البطالة، ورفع نسبة   ً ا  طریقة جیدة جد

                                       َّ                  َّ                                     ھندستھ ھناك باستخدام المصطلحات الماركسی ة كان أزمة رأسمالی ة أعادت إنشاء جیش احتیاطي من العمالة  تتم
 19وسمحت للرأسمالیین بكسب أرباح عالیة منذ ذلك الحین.

                                                 
13. Ostry, Jonath, Prakash Loungani and Davide Furceri, 2016. “Neoliberalism: Oversold?” 
International Monetary Fund,  June 2016, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/06/ostry.htm. 
14. Mcdonough and Kotz, “Global Neoliberalism and the Contemporary Social Structure of 
Accumlation,” 109. 
15. Hyde, Allen T, “Neoliberalism, Finance, and Income Inequality: An Examination of Affluent 
Capitalist Democracies.” University of Connecticut  (2016): 22. 
16. Harvey, David, A Brief History of Neoliberalism, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 
159-160. 
17. Ibid. 
18. Harvey, David, The ways of the world. ( London :Profile Books, 2016). 
19.Wade, Robert.H, “Economists' Ethics in the Build-Up to the Great Recession,” In The Oxford 
Handbook of Professional Economic Ethic, e.d George Demartino and Deidre N. McCloskey, ( 
New York: Oxford University Press,2016), 298.  
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ً ا                                                        َّ      إذن ما الذي یسبب زیادة عدم المساواة داخل الدولة القومی ة؟ وفق لكارل ماركس وھارفي، السبب ھو عدم توازن   
  َّ             َّ                  إن  دراسة تجریبی ة أجراھا االقتصادي ف  َّ                   أن ھا لیست حجة جدیدة، من رغم على الو قوى بین رأس المال والعمل. ال

                                                            َّ                 َّ                    الفرنسي اللیبرالي توماس بیكیتي تدعم ھذه الحجة بمصطلحات ریاضی ة؛ فوجد بیكیتي أن  عدم المساواة یزداد 
 20ائد على رأس المال معدل نمو الدخل.فیتجاوز معدل الع –بسبب "التناقض المركزي" لرأس المال 

ّ ِ               َّ                          َّ      لقد لعبت أعمال سمیر أمین ومنظ  ري نظریة التبعی ة ونظریة المنظومات العالمی ة، دور ً ا  أساسی  ً ا                               لیس فقط في   
ً ا                  َّ                                                                         فھم القوى القمعی ة لرأس المال والنخب في مجال تراكم الثروة على حساب العمال والعمالة، بل أیض كیف تعمل   

اه كوامي نكروما باالستعمار الجدید         ّ أو ما سم   ،     َّ                                 َّ سمالی ة على نطاق عالمي من خالل اإلمبریالی ةھذه القوى الرأ
)colonialism-neo(.21   ،من خالل أعمال كھذه، نتعرف كیف أوجدت الب نى والمؤسسات الرأسمالی ة العالمی ة   َّ         َّ                      ُ                                      

ً                             التي تتصف بكونھا استغاللی ة تاریخیا ، االستقطاب وزیادة عدم المساوا ة في التقسیم العالمي للعمل، وتستمر في                         َّ         
 ُ  َ                              َّ                                       ی ست مد مثل ھذا التحلیل من مالحظة أن  قیمة العمل في األطراف أقل من قیمتھا في   22الدفع بذلك االتجاه الیوم.

  َّ                  َّ                         َّ                                   أن ھا لیست أقل إنتاجی ة، وبالتالي یجادل أمین أن  ھذا التبادل غیر المتكافئ ھو نتیجة من رغم على الالمركز، 
ً ا  رأس المال إلى األطراف بحث لتمدد من خالل تطبیق قانون ماركس للقیمة على النطاق و  23عن أرباح مضاعفة.  

ط" للعمال في الجنوب العالمي من قبل الطبقات الرأسمالی ة  ِ                                                     َّ  العالمي، سل ط أمین الضوء على "االستغالل المفر                                َّ           
ى العالمي، یؤدي ھذا األمر إلى تخصص دول لى المستوع  24      َّ                                      المحلی ة، ما یعرضھم لعالقات تبادل غیر متكافئة.

ّ ِ                                         المركز في إنتاج عالي المھارة ذي رأس مال مكث ف، بینما یرك  ز باقي العالم على إنتاج منخفض المھارة ذي             َّ                                           
          َّ                                                                 عمالة مكث فة وعلى استخراج المواد الخام، ونتیجة لذلك تزداد ھیمنة دول المركز.

 إلى النمو الصناعي الذي وضع األساس للغرب لتحقیق مستویات عالیة   َّ          َّ         ً أن  الرأسمالی ة أدت فعال  من رغم على الو
  َّ                                                                             إن  تراكم رأس المال الذي جاء من العبودیة واالستعمار ھو الذي سمح بحدوث ھذا النمو، فمن اإلنتاج والدخل، 

ً ا  أیض ،    َّ      ولكن ھ أظھر الھند من االقتصاد على سبیل المثال، بلغت حصة                      َّ                  عدم المساواة العالمی ة الموجودة الیوم.  ، 
٪ بعد قرنین 4      َّ              ، ولكن ھا انخفضت إلى 1750٪ من إجمالي الناتج العالمي في العام 23العالمي قبل االستعمار 

 25من الحكم االستعماري البریطاني.

٪ من سكان 74   َّ  وشك ل  ،٪ من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي60، بلغت حصة الجنوب العالمي 1820في العام 
    َّ                                                                                     ال أن ھ بحلول عشرینیات القرن التاسع عشر، زادت حصة أوروبا والیابان في الناتج المحلي اإلجمالي إ  26العالم.

زادت حصة العالم الغربي على  ،1950و 1820                                 َّ              ویشیر تقدیر للسكان واإلنتاج إلى أن ھ بین العامین  العالمي. 

                                                 
20.Piketty, Thomas, Capital in the Twenty-First Century. Translated by Arthur Goldhammer, 
(Cambridge, London: Belknap Press, 2014) 571. 
21. Nkrumah, Kwane, Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism, (New York: International 

Pubslihers, 1965). 
22. Ingrid Kvangraven,“Samir Amin: A Pioneering Marxist and Third World Activist,”  
International Institute of Social Studies, 51 (2019). 
23. Amin, Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism, 
translated by Brian Pearce, (Sussex: The Harvester Press, 1976). 
24. Kvangraven,“Samir Amin: A Pioneering Marxist and Third World Activist.” 
25. Maddison, Angus, “Chinese Economic Performance in the long Run, Development Centre of 
the Organisation for Economic Co-operation and Development, (1998): 44. 
26. Ibid, 271. 
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وخالل   27٪.73٪ إلى 37لعالمي من مستوى السكان من الربع إلى الثلث، بینما تضاعفت حصتھ في اإلنتاج ا
                                                                                       َّ         الفترة ذاتھا، انخفضت حصة الجنوب العالمي على مستوى السكان من ثالثة أرباع إلى الثلثین، لكن  حصتھ في 

حدث ھذا التحول في االقتصاد العالمي  ٪. 27٪ إلى 63الناتج المحلي اإلجمالي العالمي انخفضت بشكل حاد من 
ً ا  عام 130على مدى  لھذا االنخفاض الحاد، ظھر تقسیم عالمي جدید للعمل، حیث تم تھمیش الجنوب ونتیجة  .  

ً ا  اقتصادی  28    َّ                                                وتمك ن الغرب من ضمان مكانة مھیمنة في االقتصاد العالمي. ، 

ت الجنوب العالمي في الخمسینیات والستینیات، تبعت البلدان النامیة طریق                          َّ                                                                     بعد موجة االستقالل التي ھز 
ولذلك، اعتمدت معظم البلدان النامیة سیاسات استبدال الواردات                 َّ   قتصادي واإلنتاجی ة. التصنیع كمسار للنمو اال

ومنذ ثمانینیات القرن   في قطاع التصنیع، وبالتالي الدعوة إلى استبدال الواردات األجنبیة باإلنتاج المحلي.
نظمة التجارة العالمیة (الوالیات                                    َّ                                  الماضي، بدأت برامج التعدیالت البنیوی ة، بما في ذلك تلك التي دعت إلیھا م

المتحدة، وأوروبا، وكندا، والیابان) والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة األمریكیة، من 
خالل تصمیم سیاسة الحكومة في معظم الدول النامیة، مشجعة ھذه الدول على رفع القیود، والخصخصة، 

نتج عن كل                                                        َّ  ) تاركة اقتصاداتھا الضعیفة في مواجھة المنافسة العالمی ة.FDI                  َّ            واالستثمارات األجنبی ة المباشرة (
                                    َّ                                                            ذلك، إضافة إلى حاالت الطوارئ التاریخی ة، توزیع غیر متكافئ لحصة ھذه الدول من الناتج المحلي اإلجمالي 

اإلجمالي العالمي                                                    َّ                   على سبیل المثال، زادت حصة التصنیع في أمریكا الالتینی ة من الناتج المحلي   29العالمي.
  30٪.3أي أقل من  ؛     َّ                       ، وظل ت حصة إفریقیا على حالھا2015و 1970٪ بین العامین 8بشكل ھامشي فقط إلى 

في العام ) The Economist(    َّ                                                                        وأد ى اتساع الفجوة بین الدول الغنیة والفقیرة إلى أن تجادل مجلة ذا إیكونومیست
حتاج أكثر من قرن أو حتى أكثر للحاق بمستویات الدخل في الدول    َّ                                  بأن  الدول النامیة (باستثناء الصین) ست 2014
  31الغنیة.

ً ا      ِّ                َّ            وتمث  ل أمریكا الشمالی ة وأوروبا مع َ                                     ٪ من إجمالي ثروة األ س ر في العالم، لكنھما تحتویان فقط على 57   ُ ٪ من 17                   
 32سكان العالم من البالغین.

                                                 
27 Ibid. 
28. Anievas, Alexander, and Kerem Nisancioclu, How the West Came to Rule The Geopolitical 
Origins of Capitalism, (London: Pluto Press, 2015). 
29 Ibid. 
30. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), ‘’Industrial Development 
Report 2016: The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial 
Development,’’ United Nations Industrial Development Organization, (2016). As cited in  
Kalim, “Imperialism and Global Inequality: A Critical Analysis,” 267. 
31. “The Headwinds Return,” The Economist,(2014). 
https://www.economist.com/briefing/2014/09/13/the-headwinds-return.  As cited in  Kalim, 
“Imperialism and Global Inequality: A Critical Analysis,” 267. 
32 Shorrocks, Anthony, James Davies, and Rodrigo Lluberas, The Global Wealth Report. 
(Zurich: Credit suisse, 2019) 9. 

https://www.economist.com/briefing/2014/09/13/the-headwinds-return
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 ثروات حسب الدولةال: توزیع 1 لشكلا

 
 

في الصین ومنطقة آسیا والمحیط الھادئ (باستثناء  في كل مكان آخر، تكون حصة الثروة أقل من حصة السكان. 
بینما في أمریكا الالتینیة، تبلغ حصة السكان أكثر  ٪ عن حصة الثروة. 30 -20الھند)، تزید حصة السكان من 

وأكثر من عشرة أضعاف حصة  من ثالثة أضعاف حصة الثروة، وفي الھند خمسة أضعاف حصة الثروة،
ح مقارنة نصیب الفرد من الثروة ومن الناتج المحلي اإلجمالي بین البلدان أن  توزیع   33الثروة في إفریقیا. ّ ِ                                                                      َّ       توض     
ً ا  الثروة أكثر تفاوت                                                                    َّ  فتمیل الدول ذات الدخل المرتفع إلى امتالك نسبة أعلى من الثروة العالمی ة  من توزیع الدخل.   
                                    َّ                                                     اتج المحلي اإلجمالي العالمي، وذلك ألن  نسبة الثروة إلى الدخل لدیھا أعلى من المتوسط العالمي.بالمقارنة مع الن

                            َّ تعریف عدم المساواة االقتصادی ة
وزیع الدخل وتوزیع توفي أغلب األحیان، یتم قیاسھا باستخدام                                             َّ  ھناك أنواع مختلفة من عدم المساواة االقتصادی ة.

َ         الثروة بین األ س ر، والمج ُ ألمولة اومع ذلك، یصعب قیاس الثروة في معظم البلدان ألن  موعات، والدول.              
)financialisation (.سمحت لألثریاء بإخفاء ثرواتھم بشكل فعال 

 عدم المساواة في الدخل
ً یا                     َّ                                          كان ھناك اعتراف بأن  مقیاس الناتج المحلي اإلجمالي للفرد لیس كاف عندما یتعلق األمر بفھم الرفاه االقتصادي    

َ               َّ                        لأل س ر، وبالتالي رك زت األبحاث منذ التسعینیات ُ ُ                      على دخل األ سرة لتصور مستویات عدم  ،بشكل متزاید ،             

                                                 
33. Alvaredo, Facundo, et al., TRENDS IN GLOBAL WEALTH INEQUALITY, (Paris: World 
Inequality Lab, 2018). 
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ف الدخل ھنا بأنھ الدخل المتاح لألسرة في السنة الواحدة، بما في ذلك األرباح، والعمل الحر،   المساواة.  ُ  َّ                                                                                      ی عر 
ً ا                    َّ              ، والتحویالت النقدی ة العامة مطروحودخل رأس المال  34منھا الضرائب.  

              َّ                          توجھات إقلیمی ة في عدم المساواة في الدخل
  َّ                                                         أن  عدم المساواة في الدخل قد ازداد في معظم البلدان المتقدمة  2020أظھر التقریر االجتماعي العالمي في العام 

 35في العالم.  ً ا  االقتصاد األسرع نموبما في ذلك الصین، وھي  -وبعض البلدان ذات الدخل المتوسط 

فمن ناحیة، انخفضت حصة                                           َّ                                  وإذا ما نظرنا إلى الوالیات المتحدة، نجد أن  التفاوت في الدخل في اتساع مستمر. 
َ                        الدخل اإلجمالي لأل س ر ذات الدخل المنخفض من  ُ عالوة على   2018.36٪ في العام 9إلى  1970٪ في العام 10                

َ      ذلك، انخفضت حصة أ س ر الط ومن ناحیة   37٪.43٪ إلى 62من  2018و 1970بقة الوسطى بین العامین                  ُ
َ                        أخرى، في الفترة ذاتھا، زادت حصة األ س ر ذات الدخل المرتفع من  ُ  38٪.48٪ إلى 29                                  

.  وفي العقود األربعة الماضیة، ازداد متوسط 1980                                      َّ                  في أوروبا، ازداد عدم المساواة في غالبی ة الدول منذ العام 
َ                      ومع ذلك، من خالل النظر إلى األ س ر ذات الدخل المرتفع،   39٪.50 -20من األوروبیین بنسبة ٪ 80دخول أفقر  ُ                             

٪ 0.001٪ ألعلى 200٪، وتبلغ ذروتھا عند 1٪ ألعلى 100نجد معدالت النمو أعلى بشكل ملحوظ، وتتجاوز 
نمو األوروبي، ٪ من ال17٪ من السكان على 1، استحوذ أغنى 2017و 1980بین العامین   40من األوروبیین.

وفي حین أن عدم المساواة   41٪ من السكان كما ھو موضح في الرسم البیاني أدناه.50٪ ألفقر 15مقارنة بـ 
، 1980على سبیل المثال، في العام    َّ                                           إن ھا تظل أقل مما ھي علیھ في الوالیات المتحدة. ففي تزاید في أوروبا، 

أما في أوروبا،  . 2019٪ في العام 20ما استحوذوا على ٪ من الدخل، بین10٪ من السكان على 10حصل أغنى 
 2019.42٪ في العام 11إلى  1980٪ في العام 7.5٪ من السكان بشكل أقل من 1فقد نمت حصة أغنى 

في توزیع الدخل بین  2018في العام  World Inequality Lab                                         َّ  بحثت دراسة أجراھا مختبر الالمساواة العالمی ة 
ً ا  وفقو  43          َّ                                                    ، ووجدت أن  الشرق األوسط ھو أحد أكثر المناطق ال مساواة في العالم.2016و 1990العامین    

                                                 
34. ’’Income Inequality,’’ OECD DATA, accessed November 02, 2020. 
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm. 
35. Department of Economic and Social Affairs, World Social Report ( New York: United 
Nations, 2020) 31. 
36. Horowitz, Juliana, Ruth Igielnik, and Rakesh Kochhar, Trends in Income and Wealth 
Inequality, (Washington: Pew Research Center, 2020). 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43. Alvaredo, Facundo, Lydia Assouad, and Thomas Piketty, “Measuring lnequality in the Middle 
East 1990-2016:The World’s Most Unequal Region?” Review of Income and Wealth, 65 no.4, 
(2019). 

https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
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  44٪ من أصحاب الدخل.10٪ من إجمالي الدخل اإلقلیمي استحوذ علیھ أغنى 60للدراسة، فإن أكثر من 
٪ 50٪ من إجمالي الدخل، بینما حصل 30٪ على أقل من 40وحصلت الفئة الوسطى من أصحاب الدخل وھي 

 45٪.9من السكان على 

٪ على حوالي 40٪، وحصلت الفئة الوسطى وھي 54٪ على حصة دخل قدرھا 10في أفریقیا، حصل أغنى 
یوجد في أفریقیا أكبر فجوة   46٪.10وھم أصحاب الدخل المتدني على أقل من ن والباق٪ 50٪، لیحصل الـ 30

مرة من متوسط  30٪ أعلى بحوالي 10٪؛ فمتوسط دخل أعلى 50٪ ودخول أدنى 10ط دخول أعلى بین متوس
 47٪.50دخل أدنى 

 201748: مستویات عدم المساواة عبر مناطق العالم، 2الشكل 

 

 عدم المساواة في الدخل والفقر
                    َّ نشره البنك الدولي أن                                     َّ                                      عدم المساواة ھو أحد األسباب الرئیسی ة الرتفاع مستویات الفقر؛ وأظھر بحث حدیث

وتوضح الدراسة  الحد من عدم المساواة لھ تأثیر أكبر على الحد من الفقر المدقع من زیادة النمو االقتصادي. 
٪ كل عام، فسوف یقل عدد األشخاص الذین یعیشون في 1  َّ        َّ                                     أن ھ إذا خف ضت الدول عدم المساواة في الدخل بنسبة 

                                                 
44 Ibid. 
45. Blanchet, Thomas, Lucas Chancel, and Amory Gethin, “Forty Years of Inequality in Europe: 
Evidence from Distributional National Accounts.” Vox EU, 2019, https://voxeu.org/article/forty-
years-inequality-europe. 
46. Chancel, Lucas, et al. 2019. Income inequality in Africa, 1990-2017. (Paris: World Inequality 

Lab, 2019) 2.  
47.  Ibid. 
48. Ibid. 

https://voxeu.org/article/forty-years-inequality-europe
https://voxeu.org/article/forty-years-inequality-europe
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ً ا  أیض ،ووجدت الدراسة  2030.49لول العام ملیون شخص بح 100فقر مدقع بمقدار    َّ                      أن  الحد من عدم المساواة  ، 
 50٪ كل عام كان لھ تأثیر أكبر من زیادة النمو بمقدار نقطة مئویة واحدة فوق التوقعات.1بنسبة 

ٍ                                     َّ ومع ذلك، ھل ی ظھر عدم المساواة في الدخل بشكل كاف  اآلثار الكاملة للسیاسات النیولیبرالی    ة وتأثیرھا على             ُ                                 
ً ا  انبج  َّ                                               إن  النظر إلى عدم المساواة في الدخل یمكن أن یرینا  عدم المساواة؟ الجواب األبسط ھو ال.  فقط   ً ا  واحد  

لذي یجب مراعاتھ ا                                                  َّ                 َّ                من القصة، كما ھو الحال عندما نتحدث عن النیولیبرالی ة وتأثیراتھا، فإن  الجانب الرئیسي 
َ          ھو لیس بالضرورة الدخل المتاح لأل س ر، بل أیض ُ ً ا                                  لمھم فھم عملیات اوھنا، من                  َْ    واألھم من ذلك الد ی ن.  ،األصول  

َ                        التي غی رت طریقة حصول األفراد واأل س ر على األصول، إضافة إلى ) financialisation( األمولة ُ وع األصول ن       َّ                        
 التي تولد المزید من الثروة والدخل.

ة لالقتصاد، واتجھوا نحو انتزاع الثروة ابتعد رؤساء الشركات ومستشاروھم في القطاع المالي عن تولید الثرو
 51من االقتصاد.

  ً ا  رائد  ً ا                       ً             َّ                         ، لعبت األصول، وتحدیدا  األصول المالی ة مثل السندات واألسھم، دور)financialisation( مع األمولة
ى                                        َّ                                   حیث جاء ذلك مع التحول من الوساطة المالی ة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى إل ،في تسریع عدم المساواة

في ھذا السیاق، یكون لتراكم رأس المال اإلنتاجي أھمیة أقل               َّ                              األسواق المالی ة، ما أدى إلى زیادة المضاربة. 
نتیجة لذلك، لم یعد القطاع و  52                   ّ                            تحقیق مكاسب رأسمالی ة من خالل المضاربة على األصول.ى لإمقارنة بالسعي 

  َّ                                          جی ة، بل لألنشطة التي لیس لھا استخدام اجتماعي المالي یعمل باتجاه تخصیص رأس المال لالستخدامات اإلنتا
ً ا  اقتصادی  ً ا  كان ذلك نموأللصالح العام، سواء   53غیر ذلك. مأإنتاج سلع وخدمات  مأ  

إلى حد كبیر على ) financialisation(                  َّ                   َّ                    َّ         في الوقت ذاتھ، رك زت التنمیة االقتصادی ة في ظل النیولیبرالی ة واألمولة
وھنا یجب على  م على الدیون كأحد تدابیر السیاسة العامة لتسریع النمو االقتصادي. زیادة الطلب الخاص القائ

ض النقص المحتم ل في الطلب (المرتبط باألثر المحبط  ل من خالل االئتمان "أن یعو  َ                                  استھالك األ س ر الممو                ّ                        َّ        َ ُ          
ل من خالل الدخل)"            َّ مع ذلك، فإن  و  54.                                                        َّ                لألمولة على االستثمار في أسھم رأس المال وعلى االستھالك الممو 

                                                 
49. Butt, Parvez Anam, et al.,"Time To Care Unpaid and Underpaid Care Work and the Global 
Inequality Crisis, " Oxfam International (2020) 24. 
50. Ibid. 
51. Shaxson, Nicholas, The Finance Curse: How Global Finance is Making Us All Poorer, 
(Rochester: Vintage Digital, 2018) 17. 
52. Davis, Gerald F., and Suntea Kim, “Financialization of the Economy,” Annual Revie of 
Sociology, 41 (2015). As cited in:  Storm, Servas, “Financialization and Economic Development: 
A Debate on the Social Efficiency of Modern Finance.” International Institude of Social Studies 
49, no.2 (2018) 309. 
53. Ansari, Valeed, “Financialization and Inequalities in Income and Wealth,” Journal of Kind 
Abdulaziz University: Islamic Economics 31, no.1 (2018). 130. 
53. Detzer, Daniel, “Inequality, Emulation and Debt: The Occurrence of Different Growth 
Regimes in the Age of Financialization in a Stock-flow Consistent Model,” Journal of Post 
Keynesian Economics 41, no.2 (2018) 1. 
54. Ibid. 
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ّ ِ     مسار التنمیة ھذا ینطوي على تناقضات داخلی ة تشك  ل خطر َ   حیث تغرق األ س ر  ،أكبر على النمو طویل األجل  ً ا                                          َّ     ُ            
 بالدیون بشكل أكبر.

ً ا  ْ       ی ن تحدی        َّ أصبح الد   َ                                                            لأل س ر في جمیع أنحاء العالم بازدیاد سیاسات تسھیل "الشمول المالي"  ً ا  كبیر   ُ و"الوصول  ،  
ضة للحد من الفقر المدقع  َ                         إلى االئتمان" كوسیلة للحصول على األصول (الممتلكات)، واالستراتیجی ة المفتر         َّ                                                             

ً ا  (التمویل متناھي الصغر)، جنب بینما یؤدي خفض الضرائب إلى تآكل اإلیرادات  ،إلى جنب مع الحكومات  
َ                           فارتفع د ی ن األ س ر، والحكومات، والشركات من  العامة.  ُ إلى  2000٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 246        َْ     

 55تریلیون دوالر. 70، بزیادة قدرھا 2018٪ في العام 327

            َّ     دوالرات إضافی ة من  10مقابل كل دوالر إضافي من الناتج، یدفع االقتصاد العالمي ما یقرب 
 56.الدیون

ً ا       ّ رئیسی    ً ا  كان الحصول على االئتمان عنصر َ         في تمكین أ س ر الطبقة   الدنیا والوسطى من الحصول على السكن،            ُ
            َّ             َّ                           َّ  ومع ذلك، فإن  السمة األساسی ة لدیون الرھن العقاري ھي أن ھ  ال سیما مع ارتفاع أسعار المساكن بشكل كبیر. 

ض أن یتحمل الخسائر األولى، ما قد یفقده استثماره  ِ                                                إذا كان ھناك انخفاض في قیمة األصل، یجب على المقتر                                                 
ض الرھن العقاري محمیفي األسھم حیث یظ ِ                     ل مقر  ً ا       َ   وھذا أمر مھم عند مالحظة أن  غالبی ة دیون األ س ر   57.  ُ          َّ      َّ                         

                        َّ              َّ               َّ                                تتكون من الرھون العقاری ة أو دیون ملكی ة المنازل، ال سی ما في البلدان ذات الدخل المرتفع.
والیات المتحدة، أشار عاطف على عدم المساواة في ال 2008                           َّ          َّ           في دراسة تأثیر األزمة المالی ة واإلسكانی ة في العام 

              َّ                   دوالرات في ملكی ة المنازل مقابل كل  4                      َّ                                     میان وأمیر صوفي إلى أن ھ في حالة الركود، كان لدى األسر األفقر 
دوالرات في  4                                                                  َّ              دوالر من األصول األخرى، في حین أن األغنیاء كان لدیھم دوالر واحد في ملكی ة المنازل لكل 

َ                              َّ           لبی ة األ س ر المدینة ھي أ س ر ذات دخل منخفض، فقد وجدوا أن  صافي ثروة        َّ   وحیث أن  غا  58األصول األخرى. ُ               َ ُ     َّ   
، 2010إلى العام  2007ألف دوالر إلى ما یقارب الصفر من العام  30أصحاب المنازل األفقر قد انھار من 

 ملیون دوالر، وفي 2.9ملیون دوالر إلى  3.2حیث انخفض متوسط صافي ثروتھم من  ،٪20مقارنة بأغنى 
  59إنھا كانت ضئیلة بالمقارنة.ف      َّ                          حین أن  نسبة االنخفاض كانت كبیرة، 

  َّ                            َّ         إن ھ بالنظر إلى االتجاھات المتغی رة لألصول ف  َّ           َّ                        أن  االئتمان سھ ل الحصول على الممتلكات، من رغم على الو
عبر مقاییس مختلفة في الوالیات المتحدة، تتضاءل حصة األصول  2016إلى العام  1989       َّ           المنزلی ة من العام 

 1989                                        َّ            ٪ من السكان، حیث ازدادت حصة األصول المالی ة منذ العام 1      َّ                                السكنی ة بشكل كبیر كلما صعدنا إلى أعلى 
                    َّ                          وازدادت األصول المالی ة في السوق بشكل ملحوظ ضمن  خاصة بالنسبة للفئات األغنى. وب، 2016إلى العام 

                                                 
55. Storm, Servas, “Financialization and Economic Development: A Debate on the Social 
Efficiency of Modern Finance,’’ 309. 
56 Ibid.  
57. Mian, Atif, and Amir Sufi,“How High Debt Leads to Income Inequality,” Chicago Botth 
Review, 2014, https://review.chicagobooth.edu/magazine/summer-2014/how-high-debt-leads-to-
income-inequality. 
58 Ibid. 
59. Storm, Servas, “Financialization and Economic Development: A Debate on the Social 
Efficiency of Modern Finance,’’ 309. 
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َ            حصة محفظة أصول األ س ر بین أغنى  ُ َ      ، نمت حصة األ س ر في 2016و 1989ین العامین ب  60٪ من السكان.10                  ُ             
     َّ           لمالی ة في السوق السكان، من األصول امن ٪ 60 -50والفئة التي تشكل  ،٪ من السكان50-25الفئة التي تشكل 

                                 َّ                    ٪ من السكان، نمت حصة األصول المالی ة في السوق من حوالي 10٪، بینما بین أعلى 14٪ إلى حوالي 4من 
  61.ھانفس ٪ خالل الفترة42٪ إلى 21

ً  ة یجعلھم أكثر ثراء .      َّ                                  َّ      َّ                         َّ إلى أن  األغنیاء یمتلكون معظم األصول المالی ة، فإن  ارتفاع قیمة األصول المالی    ً ا  ونظر                    
األرباح، بما في ذلك         َّ                                  َّ                 َّ                      وبما أن ھم من المرجح أن یحتفظوا بثروة مالی ة في األصول المالی ة عالیة المخاطر وعالیة

ن الثروة                                        َّ                                            الصنادیق المشتركة، واألسھم والسندات، فإن  األثریاء یسیطرون بشكل متزاید على حصة كبیرة م
 العالمیة.

 عدم المساواة في الثروة
             َّ                    اواة االقتصادی ة مقارنة بالدخل لكل عدم المساواة في الثروة ھو مؤشر أفضل لعدم المس    َّ بأن  یجادل الكثیرون 

ُ   ویمكن تعریف الثروة لأل سرة  أسرة. ة، واألصول غیر المالیة، والمطلوبات، وصافي                     َّ ھا قیمة األصول المالی    َّ أن  ب                      
وعدم المساواة فیھا أشد بكثیر من  63،بكثیر من الدخل  ً ا         َّ             أفضل ألن ھا أكثر تركیز  ً ا    ُ                وت عتبر الثروة مؤشر  62القیمة.

ً ا  الثروة بین األجیال وال ترتبط حصریتتداخل   المساواة في الدخل.                  َّ                  بالعمل، في حین أن  الدخل مرتبط أكثر   
أوسع لفھم عدم المساواة   ً ا  وتعتمد الثروة على العدید من العوامل التي توفر إطار بالعمل ویركز على سنة معینة. 

       َّ                               َّ                                                      القتصادی ة مثل المیراث، والطبقة االقتصادی ة، والتصنیف القومي، والعرقي، واإلثني، والتاریخ السیاسي ا
 ُ                        َّ                       َّ         ت عتبر عدم المساواة الطبقی ة ظاھرة عالمیة، وبما أن  المكانة و                                       َّ  للدول، والحروب، واالستعمار، واإلمبریالی ة.

ُ االجتماعی ة واالقتصادی ة تنتقل عادة من خالل األ   سرة، فمن الضروري النظر إلى الثروة في سیاق انتقالھا بین         َّ           َّ                      
                                           َّ           َّ            َّ                                األجیال؛ فیشكل تراكم الثروة المكانة االقتصادی ة، والسیاسی ة، واالجتماعی ة لألجیال القادمة، وبالتالي یعمل 

                                   َّ                           َّ      كمصدر رئیسي لعدم المساواة االقتصادی ة ما لم تعطل الفترات الثوری ة ذلك.
على ) financilisation(                                      ّ         من تقدیر فجوة الثروة العالمیة، حیث سھ لت األمولة  ً ا  ن إال مؤخرلم یتمكن االقتصادیو

، حللت ورقة 2018في العام                                          َّ                             األثریاء إخفاء أموالھم في المالذات الضریبی ة كما ھو موضح في وثائق بنما. 
َ       صدرت عن منظ مة التعاون االقتصادي والتنمیة توزیع ثروة األ س ر عبر  ُ           َّ              ، ووجدت أن  عدم المساواة دولة 28           َّ                                          

٪ من 10وعلى المستوى الدولي، یمتلك   64                       َّ                                  في الثروة یبلغ في المعد ل ضعف مستوى عدم المساواة في الدخل.
ً ا  ٪ من إجمالي ثروة الصین، وأوروبا، والوالیات المتحدة مع70السكان أكثر من  ٪ من 50، بینما یمتلك أفقر  
 65٪.30ان وھم الفئة الوسطى أقل من ٪ من السك40٪، ویمتلك 2السكان أقل من 

                                                 
60. Aliprantis, Dionissi and Daniel R., 2019. “What Is Behind the Persistence of the Racial 
Wealth Gap?” Federal Reserve Bank of Cleveland, (2019), 9. 
61. Horowitz, Juliana, Ruth Igielnik, and Rakesh Kochhar, Trends in Income and Wealth 
Inequality. (Washington: Pew Research Center, 2020). 
62. EAPN, Wealth, Inequalities and Social Polarisation in the EU, (Brussels: EAPN, 2011) 12. 
63. Jenifer Beltran,  “A Guide to Statistics on Hisotiral Trends in Income Inequality,” Center on 
Budget and Policy Prorities, Center on Budget and Policy Priorities, (2018): 1. 
64. Carlotta Balestra and Richard Tonkin,“Inequalities in Household Wealth Across OECD 
countries: Evidence from the OECD Wealth Distribution Database,” Organization of Economic 
Co-operation and Development, no.88 (2018): 4. 
65. Gabriel Zucman, “Global Wealth Inequality,” The National Bureau of Economic Research, 
(2019): 31. 
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َ                    ٪ من األ س ر تمتلك في المتوسط 10ووجدت ورقة منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة أن أغنى  ُ ٪ من إجمالي 52       
َ   ثروة األ س ر. ُ ي ف  66٪ من ھذه الثروة.12٪ من األسر األقل ثراء تمتلك 60                       َّ ومن ناحیة أخرى، وجدت أن           

َ   ٪ من األ س ر 10الوالیات المتحدة، تمتلك أغنى  ُ َ   ٪ من األ س ر 60٪ من الثروة، بینما تمتلك أفقر 79        ُ ٪ من 2.4       
َ   ثروة األ س ر. ُ        67 

 عدم المساواة الشدیدة: توزیع الثروة بین األفراد على نطاق عالمي
٪ 10، فإن أغنى 2018عام ال٪ من إجمالي الثروة في 1وفي حین امتلك النصف األفقر من سكان العالم أقل من 

ً ا  ٪ منھم نصف ھذه النسبة تقریب1وامتلك أغنى  ،٪85امتلكوا  الوة على ذلك، عندما ازداد عدم المساواة ع  68. 
 69على األقل. 2008عام الفي الدخل، ازداد عدم المساواة في الثروة بوتیرة أسرع منذ 

ً ا  شخص 26یمتلك أغنى   70في العالم ثروة تعادل ثروة نصف سكان العالم.  
َ           ٪ من ثروة األ س ر العالمیة85في العالم أكثر من ٪ من البالغین 10یمتلك أغنى  ُ             .71 

 72.٪ من الثروة العالمیة1یمتلك النصف األفقر من سكان العالم بالكاد 

ً ا                       َّ                                                 تشیر التقدیرات إلى أن  ثلثي ثروة الملیاردیر موجودة بسبب المیراث أو جزئی                    َّ     بسبب عالقات المحسوبی ة مع   
                                               َّ          أثیر أن تزید بشكل كبیر من عدم المساواة االقتصادی ة عن طریق ویمكن لمثل ھذه القدرة على الت  73الحكومة.

على سبیل المثال، عندما یكون الملیاردیرات قادرین على استخدام عالقاتھم                             َّ   تحویل األرباح إلى أیدي األقلی ة. 
حساب العمالء                                َّ                     َّ                                    مع الحكومة لتأمین الحقوق الحصری ة لتقدیم الخدمات، فإن  مبالغ كبیرة من المال یتم جنیھا على 

ملیار  6.9٪ في العالم یمتلكون أكثر من ضعف ثروة 1                           َّ      وبالتالي، لیس من المفاجئ أن  أغنى  بمن فیھم الفقراء. 
 74شخص.

  َّ                            َّ                                                                   إن  ھیمنة السیاسات النیولیبرالی ة، مثل إلغاء الضوابط وخفض سیاسات اإلنفاق العام، قد مھدت الطریق أمام 
واألدویة، واإلعالم، والتمویل، والتكنولوجیا، حیث تسیطر حفنة من  االحتكارات في قطاعات مثل األغذیة،
تسمح ھذه االحتكارات للمساھمین بتحقیق أرباح مفرطة من السوق   75الشركات الكبرى على ھذه القطاعات.

توضح دراسة أجرتھا أوكسفام كیف تؤدي الزیادات الھائلة في العائدات المرتفعة  وتخصیصھا ألنفسھم. 
                                                 

66. Balestra and Tonkin,“Inequalities in Household Wealth Across OECD countries: Evidence 
from the OECD Wealth Distribution Database,’’  4. 
67. Horowitz, Igielnik and Kochhar, Trends in Income and Wealth Inequality. 
68. Davies, James, Rodrigo Lluberas, and Anthony Shorrocks, The Global Wealth Report 
(Zurich: Credit suisse,2019), 9. 
69. Ibid, 4. 
70. Turning Promises into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, (New York: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women (UN Women), 2018). 
71. Shorrocks, Davies and Lluberas 2018, 9. 
72. EAPN, Wealth, Inequalities and Social Polarisation in the EU ,20. 
73. Jacob Didier, “Extreme Wealth is not Merited,” Oxfam, (2015). 
74. Butt, et al.,"Time To Care Unpaid and Underpaid Care Work and the Global Inequality 
Crisis," 10. 
75. Shaxson 2018. 
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، نما متوسط 2017و 2011بین العامین   ألسھم األثریاء إلى إبطاء متوسط أجور المواطنین العادیین.ألصحاب ا
عة على المساھمین األثریاء 3األجور في مجموعة الدول الصناعیة السبع بنسبة                           َّ                         ٪، بینما نمت األرباح الموز 

فراد األكثر ثراء لدیھم قوة اقتصادیة أكبر         َّ   لدرجة أن  األ ،بلغ عدم المساواة مستویات عالیة للغایة  76٪.31بنسبة 
ملیار  4.6         ً                               ملیاردیرا  في العالم ثروة تفوق ما یمتلكھ  2,153، كان لدى الـ 2019من بلدان بأكملھا، ففي العام 

 77شخص.

ب الضریبي؛  ّ            سواء من خالل المیراث أو آلیات أخرى، تول د الثروة المزید من الثروة من خالل االستثمار والتھر                                                 ّ                                      
  ً ا  فیستخدم األثریاء ثرواتھم لتجنب الضرائب المرتفعة، من خالل توظیف محاسبي ضرائب یقدمون لھم عائد

ً ا  سنوی ً ا  متوسط   عالوة على ذلك، فھم قادرون على استخدام شبكة من المالذات   78٪ على ثرواتھم.7.4بنسبة   
٪ 4لتالي، فلیس من المستغرب أن وبا  79٪ من التزاماتھم الضریبیة.30الضریبیة، وبالتالي یستطیعون تجنب 

بینما تتناقص معدالت ضریبة الشركات حول  ،                      َّ                            فقط من الضرائب العالمی ة تأتي من الضرائب على الثروة
 80العالم.

٪ من األرباح متعددة 40  َّ                                                     َّ               قد رت األبحاث الحدیثة حول التھرب الضریبي والمالذات الضریبی ة أن ما مقداره 
٪ من أكبر الشركات متعددة الجنسیات في العالم مسؤولة 10      َّ        ُ  َ   لضریبی ة، حیث ت عت بر الجنسیات تمر عبر المالذات ا

 81٪ من ھذا النشاط.98عن 

ب األسواق بتعقید متزاید في تنظیم الشركات وملكیتھا إلى جان) Financialisation( لقد جاءت عملیة األمولة
              َّ         میزات التنافسی ة وتقلیل ة أكثر صعوبة، وذلك لزیادة ال      َّ                    َّ                           َّ المالی ة، ما قلل من الشفافی ة وجعل تتبع التدفقات المالی  

 التكالیف والمساءلة.
     ً        ً كیانا  قانونیا   828                          ً        التي تتخذ من بریطانیا مقرا  لھا من ) HSBC( تتألف شركة الخدمات المصرفیة والتمویلیة

 82دولة. 71على األقل في 

                                            َّ  میة األموال التي تتدفق من وإلى المراكز المالی ة ھذا التعقید جعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة للباحثین لتقدیر ك
ً      البحثی ة طریقة تعتمد على البیانات بناء  على ) Corpnet( استخدمت مجموعة                            َّ   الخارجیة أو المالذات الضریبی ة.                                َّ      

ومن خالل                                          َّ                                                 التحلیل الشبكي لتحدید ھذه المراكز المالی ة الخارجیة وتقدیر قیمة الثروة التي تصل إلى ھناك. 
وتشیر إلى منطقة )، Sink OFC( ) البالوعة1                                            َّ         َّ   بحث، تمكنوا من تحدید نوعین من المراكز المالی ة الخارجی ة: ال

                                                 
76. Butt, et al.,"Time To Care Unpaid and Underpaid Care Work and the Global Inequality 
Crisis," 22. 
77. Ibid, 20. 
78. Ibid, 23. 
79. Annette lstadsaeter, Niels Johannesen, and Gabriel Zucman, “Tax Evasion and Inequality.” 
American Economic Review 109, no.2 (2019), 2. 
80. Butt, et al.,"Time To Care Unpaid and Underpaid Care Work and the Global Inequality 
Crisis," 23. 
81. Wier, Ludvig, “Tax Havens Cost Governments $200 Billion a Year It’s Time to Change the 
Way Global Tax Works,” World Economic Forum, February 2020, 
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/how-do-corporate-tax-havens-work/. 
82. Javier Garcia Bernardo, et al., “Uncovering Ofshore Financial Centers: Conduits and Sniks in 
the Global Corporate Ownership Network, Nature (2017), 4. 
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وتشیر إلى منطقة یتم من ) Conduit OFC() القناة 2یختفي فیھا مقدار كبیر من القیمة من النظام االقتصادي، و
 CSink OF(.83( خاللھا تحریك مقدار كبیر من القیمة نحو البالوعة

ً ا  ضعف 5235                        َّ                  في جزر العذراء البریطانی ة یتسرب ما مقداره  من القیمة مقارنة بما یجب أن یكون   
 84الحال علیھ بناء على حجم اقتصادھا.

ً ا  ضعف 20یمر من ھولندا ما یقارب  من القیمة مقارنة بما یجب أن یكون الحال علیھ بناء على حجم   
 85اقتصادھا.

 االجتماعيعدم المساواة والنوع 
ن القیادة النیولیبرالی ة من الرجال ... والریادي ھو شیفرة ثقافیة تدل على الذكورة.  وبھجوم                        َّ                      َّ                                                          باستثناءات قلیلة، تتكو 

ض المزید تم ت            َّ                   النیولیبرالی ة على دولة الرفاه،  َ          إعادة توزیع الدخل؛ فیؤخذ من النساء ویوج ھ إلى الرجال، كما ت فر   ُ                   َّ                                       
                    ِّ                                                  األجر على النساء كمقد  مات للرعایة لألطفال، وكبار السن، والمرضى ... وبھذه من األعمال غیر مدفوعة 

ولكنھ فعال  ،                      ً          لرجال الطبقة الوسطى حال  غیر مباشر  ً ا           َّ               َّ                       الطرق، قد مت النیولیبرالی ة منذ الثمانینیات فصاعد
 86وخطر المساواة الحقیقیة بین الجنسین. ،                  َّ                 لمواجھة نزع الشرعی ة عن النظام األبوي

رات النسویات النقدیاتل العدید تجاد ّ ِ                     من المنظ   دوغان و، )2005كونیل (و)، 2010مثل برایدلي ولوكستون (        
ً ا    َّ             َّ          أن  النیولیبرالی ة تمثل فرض )2013) وویلسون وسیرفانتس (2003( ً ا  عالمی   ً ا  ووفق للرجال.   ، فإن  الدینامیكی ة ل   ّ      َّ           َّ  ھن   

المنافسة العادلة،  عاءاتھا بتوفیر فرص متكافئة من خالل ّ د  تحت اھا ؤإخفا       َّ                   َّ        الجندری ة داخل النیولیبرالی ة قد تم 
  لمساواة في الثروة.عن التمییز الجنسي والنظام األبوي وما یرتبط بھما من عدم ا  ً ا  وبالتالي، تجذب االنتباه بعید

سي كعمل یز الجن            َّ                                        َّ        َّ                     النیولیبرالی ة ھي مشروع ثقافي یتطلب الخصخصة والمسؤولی ة الشخصی ة التي تنظر إلى التمی
ّ ِ لذلك، بالنسبة للعدید من ھؤالء المنظ  ر  فردي، وبالتالي تنكر أي تمییز جنسي بنیوي ونظامي.        َّ       ات، فإن  مكانة                                  

الل البیانات المتعلقة عاءات من خ                                         َّ                                ّ النساء في نظام اإلنتاج ھو ما یحدد افتقارھن  إلى القوة/السلطة، وتثبت ھذه االد  
 اء مقارنة بالرجال.بعدم المساواة في الدخل والثروة للنس

ً ا  وفق ً ا  عام 202للمنتدى االقتصادي العالمي، سیستغرق األمر    وعلى  لسد فجوة األجور بین الرجال والنساء.   
عة ألغنى  87،٪50الصعید الدولي، یمتلك الرجال ثروة أكبر من النساء بمقدار  ِ         وتساوي الثروة المجت م      ً رجال   22                   َ

ً ا  ، وأسھم َ ي  یمتلك الرجال أراض  88في العالم أكثر من ثروة جمیع النساء في إفریقیا.        َّ        رأسمالی ة أكثر،         ً ، وأصوال   

                                                 
83. Ibid, 6. 
84. Ibid. 
85. Ibid. 
86. Raewynm Connell,  “Understanding Neoliberalism,” in Neoliberalism and Everyday Life, ed. 
Meg Luxton and Susan Braedley (Montreal: Mcgill-Queen's Press, (2010), 33-34. 
87. “5 Shocking Facts About Extreme Global Inequality and How to Even it up,’’ Oxfam, 
accessed November 02, 2020, https://www.oxfam.org/en/5-shocking-facts-about-extreme-global-
inequality-and-how-even-it. 
88. “22 Richest men in the world have more wealth than all women in Africa,” Oxfam America 
accessed November 03, 2020, https://www.oxfamamerica.org/explore/stories/22-richest-men-
world-have-more-wealth-all-women-africa/. 
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في سوق العمل، تشارك أقل   89                                            َّ                         وتحظر قوانین العدید من الدول على المرأة ملكی ة األصول دون موافقة الزوج.
 1990.90٪ في العام 0.95٪) في القوى العاملة، بانخفاض عن 47.7من نصف النساء (

                                                                                                  َّ على الرغم من الزیادة في عدد النساء الالئي یسعین إلى الحصول على التعلیم العالي على مستوى العالم، فإن  
عالوة على ذلك، بینما تعاني نساء الطبقة العاملة  تمثیل النساء قلیل في الوظائف التي تتطلب مھارات أعلى. 

رجال الطبقة العاملة، ھناك عبء إضافي علیھن یتمثل في التمییز والعنف             َّ                  من مخاطر صحی ة وإصابات مماثلة ل
  َّ                                         َّ                          إن  النموذج ذاتھ الذي سمح بالتخفیضات الضریبی ة لألثریاء، والخصخصة، وخفض  الجنسي في مكان العمل. 

ً ا  الخدمات العامة، قد أتاح المجال لتراكم الثروة في أیدي األغنیاء، ما أثر سلب   91ن الرجال.على النساء أكثر م  
ً ا                                   َّ                                                      جدت دراسة حدیثة أجرتھا أوكسفام أن  برامج صندوق النقد الدولي في تونس ومصر واألردن أثرت سلبو على   

      َّ                      َّ                                  إلى أن  التخفیضات في المیزانی ة العامة تؤثر على خدمات مثل الصحة   ً ا  ونظر  92النساء أكثر من الرجال.
 یجب على النساء القیام بھا. التيیة غیر مدفوعة األجر والتعلیم، فقد أدى ذلك إلى زیادة كمیة أعمال الرعا

ً ا                   َّ                             عالوة على ذلك، فإن  التفاوت االقتصادي یزداد اتساع وتتأثر النساء بشكل خاص بھ  ،في جمیع أنحاء العالم  
جر وعلى الصعید العالمي، تقوم النساء بأعمال الرعایة غیر مدفوعة األ         ُ  َّ   تزال ال ت قد ر.  ال  َّ               ألن  أعمال الرعایة 

وذات األجر المنخفض، وال سیما النساء الفقیرات والمجموعات التي تعاني من التمییز على أساس العرق، 
تشغل النساء أكثر من ثالثة أرباع أعمال الرعایة غیر  واإلثنیة، والجنسیة، والجنس، والطبقة االجتماعیة. 

لرعایة غیر مدفوعة األجر التي تقوم بھا النساء                َّ               َّ         قدرت أوكسفام أن  القیمة العالمی ة ألعمال ا  93مدفوعة األجر.
ً ا  تریلیون دوالر أمریكي سنوی 10.8تبلغ  ووجدت   94ثالثة أضعاف حجم صناعة التكنولوجیا في العالم. يوھ،  

       َّ                                                                                            كذلك أن ھ عندما یتم الجمع بین العمل دون أجر والعمل المأجور، تقضي النساء ستة أسابیع في السنة أكثر من 
سنوات حتى تسد أعمال  210وإذا استمر ھذا النمط، فسوف یستغرق النساء   95ل بدوام كامل.الرجال من العم

 األمر الذي یترك النساء أكثر عرضة للفقر من الرجال.  96،الرعایة غیر مدفوعة األجر الفجوة بین الجنسین
                                                 

89. Nayda L. Almodóvar-Reteguis,  “Where in the World do Women Still Face Legal Barriers to 
Own and Administer Assets?,” World Bank Blogs, 2009, 
https://blogs.worldbank.org/opendata/where-world-do-women-still-face-legal-barriers-own-and-
administer-
assets#:~:text=Over%20time%2C%20countries%20have%20been,all%20the%20economies%20
score%20100. 
90. “Women in the Workforce-Global- Quick Take,” CATALYST, accessed 02 November 2020, 
https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-global/. 
91. Deborah Hardoon, “An Economy fot the 99%,” OXFAM (2017), 61. 
92. Nabil Abdo, "The Gendered Impact of IMF Policies in Mena the Case of Egypt, Jordan and 
Tunisia" OXFAM (2019) 1-21. 
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620878/bn-imf-gendered-
impact-policies-mena-081019-en.pdf. 
93. Addati, Laura, Umberto Cattaneo, Valeria Esquivel , and Isabel Valarino, Care Work and 
Care Jobs for the Future of Decent Work, ( Geneva: International Labour Organization, 2018), 
XXIX. 
94. oxfam n.d. OXFAM INTERNATIONAL https://www.oxfam.org/en/not-all-gaps-are-created-
equal-true-value-care-work 
95. Butt, et al.,"Time To Care Unpaid and Underpaid Care Work and the Global Inequality 
Crisis," 29. 
96. Addati 2018, 4. 

https://www.oxfam.org/en/not-all-gaps-are-created-equal-true-value-care-work
https://www.oxfam.org/en/not-all-gaps-are-created-equal-true-value-care-work


 

 

مر
 ع

ئل
 وا

اد:
عد

إ
|

   
20  

               َّ  خالل ذروة إنتاجی ة  ٪22٪ من الرجال، وترتفع ھذه الفجوة إلى 4فمعدالت الفقر المدقع للنساء أعلى بنسبة 
رجل یعیشون في  100امرأة مقابل كل  122وھذا یعني أن   97).34-23              َّ                   المرأة وإنجابی تھا (في األعمار بین 

٪ من النساء مقابل 42على المستوى العالمي، فإن   98أسر فقیرة بسبب مسؤولیات رعایة األطفال بشكل أساسي.
  َّ                                 ألن  لدیھم مسؤولیات رعایة غیر مدفوعة  ،مدفوعة األجر ٪ من الرجال في سن العمل ھم خارج قوة العمل6

           َّ                                 الواجب، فإن  إعطاء األولویة ألعمال الرعایة غیر  مأكان ذلك عن طریق االختیار ألذلك، سواء   99األجر.
 مدفوعة األجر یجعل النساء أقل قدرة على تجمیع الثروة وأكثر عرضة للعیش في فقر.

ِ                 الع رق وعدم المساواة    
ً ا  تمام ّ ِ مثل المنظ  ر   ) 2017مثل ویلیام دیفیز (                         َّ                                ات النسویات النقدیات، سل ط عدد من المنظرین النقدیین للعرق        

                                 َّ       الضوء على العالقة بین النیولیبرالی ة وعدم  )2010مینیل ماتاني (و) ودیفید ج. روبرتس 2008وھنري جیرو (
من خالل غیاب  100ج امتیازات العرق األبیضة تعید إنتا   َّ             َّ بأن  النیولیبرالی   ھم               َّ          المساواة العرقی ة.جادل بعض

    َّ      َّ        عملی ة عرقی ة معقدة  101       َّ                                                          َّ          َّ العنصری ة الواضحة، ما یجعل من الصعب مواجھتھا، بینما جادل آخرون بأن  الرأسمالی ة
                                َّ                                                             تسعى إلى الحفاظ على نفسھا بما أن  رأس المال "ال یمكن أن یتراكم إال من خالل اإلنتاج والتحرك من خالل 

ً أیضا   ،ط آخرون الضوء                َّ عالوة على ذلك، سل    102لمساواة الشدیدة بین المجموعات البشریة".عالقات عدم ا     ، 
      َّ                                                 ً                  ي عملی ة تصنیف عرقي ال تحدث فقط في العالم الغربي، بل أیضا  في جنوب إفریقیا،             َّ   النیولیبرالی ة ھ       َّ على أن  

     ً                                    َّ             َّ       تماما  مثل التمییز الجنسي، ویجادل ھؤالء بأن  النیولیبرالی ة تقوم   103وفلسطین. ،               َّ           وأمریكا الالتینی ة، وإسرائیل
              َّ                                               َّ                                  بخصخصة العنصری ة وتحریرھا من القیود بطریقة تصبح أي أفعال عنصری ة متعلقة فقط بالذات والفرد، وبذلك 

         َّ           االقتصادی ة المعاصرة.-ة   ُ                     َّ الب نى والمؤسسات االجتماعی  إزالة كل المسؤولیة عن تم ت
            َّ                                                                               ریكا الالتینی ة مثل بنما، وبولیفیا، وھندوراس، وباراغواي، ونیكاراغوا، وغواتیماال، یعیش أكثر من في دول أم

٪ من السكان 43بیرو، یعیش الفي   104٪ من السكان األصلیین المنحدرین من أصل أفریقي في فقر.60

                                                 
97. Butt, et al.,"Time To Care Unpaid and Underpaid Care Work and the Global Inequality 
Crisis," 31. 
98. Turning Promises into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable 
Development 2018, 20. 
99. Butt, et al.,"Time To Care Unpaid and Underpaid Care Work and the Global Inequality 
Crisis," 31. 
100. William Davies, The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of 

Competition, e.d Mike Featherstrone (London: Sage, 2014) 354. 
101. Fraser, Nancy, “How Feminism Became Capitalism's Handmaiden - and How to Reclaim it” 

The Guardian, 14 October 2013, 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-
handmaiden-neoliberal. 

102. Jodi Melamed, “Racial Capitalism,” Critical Ethnic Studies 1, no.1 (2015): 77. 
103. David Theo Goldberg, The Threat of Race- Reflections on Racial Neoliberalism, (Oxford: 

Blackwell, 2009). 
104. Morrison, Judith A., “Behind the Numbers: Race and Ethnicity in Latin America.” Americas 
Quarterly, 2015, https://www.americasquarterly.org/fulltextarticle/behind-the-numbers-race-and-
ethnicity-in-latin-america/. 
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یزید وفي البرازیل،   105.                       َ السكان ذوي العرق المختل ط٪ من 23المنحدرین من أصل أفریقي في فقر، مقارنة بـ 
في بنما، سكان من أصل أوروبي عن ضعف الدخل للسكان المنحدرین من أصل أفریقي.  والدخل الشھري لل

عالوة على ذلك،   106٪ من السكان غیر األصلیین.30٪ من السكان األصلیین في فقر، مقارنة بـ 90یعیش 
غیر األصلیین؛ فیبلغ معدل الفقر بین  تھم مع السكانبالنسبة للسكان األصلیین عند مقارن تنطبق الظروف ذاتھا

٪ في بولیفیا، واإلكوادور، 40٪ في المكسیك، وغواتیماال، وباراغواي، وحوالي 50السكان األصلیین 
 107٪ من السكان األصلیین.10ر الفقر فقط على                                           َّ ٪ في البیرو.  بینما في أوروغواي وتشیلي، أث  26والبرازیل، و

عام تظھر دراسة أجریت في الحیث  ،ة واسعة                                         َّ یع الثروة في الوالیات المتحدة تباینات عرقی  توز ُ             ی ظھر البحث في 
 الحصول على دخل الطبقة الوسطى ال یؤدي بالضرورة إلى األمن االقتصادي الخاص بالطبقة   َّ أن   2016

ُ           األ سر البیضاء                  َّ ووجدت الدراسة أن     108الوسطى.  أضعاف انیةثم من یقرب ما تمتلك ،ذات الدخل المتوسط  
     ً ووفقا    .الالتینیین من المتوسط الدخل أصحاب ثروة أضعاف وعشرة السود، منالدخل المتوسط  أصحاب ثروة

    ً عاما   228                          َّ                            َّ                                    للنتائج، تجادل الدراسة بأن ھ إذا استمرت التوجھات الحالی ة من توزیع الثروة، فسوف یستغرق األمر 
ً              َّ                                                عاما  لألسرة الالتینی ة المتوسطة للوصول إلى مستوى الثروة التي تمتلكھا  84و ،لألسرة السوداء المتوسطة     

ُ  األ سر ً أیضا   ،ذلك، وجدت الدراسةمن رغم وعلى ال   109البیضاء الیوم.    ، من المتوقع 2024ھ بحلول العام   َّ أن   ،    
ُ                                               األ سر المتوسطة من السود والالتینیین ثروة أقل بنسبة أن تمتلك  ، 1983عام الھ في ٪ مما كانت علی60-80  

ُ                           بینما من المتوقع أن تمتلك األ سر البیضاء ثروة تزید بنسبة  بالتالي، و  110    ً                 ضعفا  عن ثروة نظرائھم. 75و 99                            
                 ً      ً                                                                      یلعب التاریخ دورا  حیویا  في تفسیر عدم المساواة المعاصرة، حیث یتم تمریر اإلرث عبر األجیال من خالل 

 لحالي لتراكم الثروة.ما یساھم في الوضع ا ،میراث نقدي غیر متكافئ
                  َّ                      ففي األزمة االقتصادی ة األخیرة، انخفض متوسط  ثروة واضحة للغایة خالل األزمات؛وتصبح التفاوتات في ال

َ                 صافي الثروة لأل س ر السوداء بنسبة  ُ َ           )، بینما واجھت األ س ر البیضاء 2013إلى  2007٪ (في األعوام من 44.3               ُ                  
ت فجوة الثروة على حالھا كان ،2016                  َّ           إثارة للدھشة ھو أن ھ في العام واألمر األكثر   111٪.26.1       ً       انخفاضا  بنسبة 

 1964.112، أي قبل عامین من إقرار قانون الحقوق المدنیة للعام 1962 ً           ا  منذ العام تقریب

                                                 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108. Mclntosh, Kriston, Emily Moss, Ryan Nunn, and Jay Shambaugh, "Examining the Black-

White Wealth Gap," Brookings, 27 February 2020, https://www.brookings.edu/blog/up-
front/2020/02/27/examining-the-black-white-wealth-gap/. 

109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112. Dionissi Aliprantis and Daniel R. Carroll, “What Is Behind the Persistence of the Racial 
Wealth Gap?” Federal Reserve Bank of Cleveland, 28 Feburary 2019, 
https://www.clevelandfed.org/newsroom-and-events/publications/economic-commentary/2019-
economic-commentaries/ec-201903-what-is-behind-the-persistence-of-the-racial-wealth-
gap.aspx. 
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  َّ                               أن ھ بعد عقدین من سقوط نظام الفصل ) Stats South Africa( أجرتھا 2019جریت في العام              ُ ووجدت دراسة أ  
في المتوسط ثالثة أضعاف ما كسبھ السكان السود، ما یدل  أفریقیا، كسب السكان البیضفي جنوب  العنصري

 2015.113و 2011على زیادة حادة في مستویات عدم المساواة بین العامین 

ي جمیع أنحاء فشة             َّ                                                                     َّ من الواضح أن  عدم المساواة في ازدیاد، وھذا لھ تأثیرات غیر متناسبة على الفئات المھم  
وما               َّ  ت النیولیبرالی ة لقد كانو  ة قوة دافعة لتسریع فجوة عدم المساواة المتزایدة.                 َّ كانت النیولیبرالی  العالم، حیث 

فاوتات أكبر في ت                                         َّ            َّ           َّ              زالت تتغلغل في جمیع مجاالت الحیاة االجتماعی ة، واالقتصادی ة، والسیاسی ة، ما أدى إلى 
 ذلك التعلیم والصحة واألمن. الوصول إلى الخدمات من خالل خصخصة الخدمات العامة، بما في

 التعلیم العالي
ة؛ فتم تخفیض                                                                                     َّ شھد التعلیم العالي تحوالت كبیرة منذ ثمانینیات القرن الماضي بسبب السیاسات النیولیبرالی  
لتسلسل الھرمي ا                                               َّ                                      المیزانیات العامة للتعلیم، وزادت الرسوم الجامعی ة بشكل كبیر، وتحولت بنیة الجامعات نحو 

 ً         ا  للمبادئ وفق وبتوجیھ من السوق، بدأت مؤسسات التعلیم العالي العمل . )managerialism(       َّ داراتی ةمن خالل اإل
مویل البحث ومع توجیھ ت        َّ                                                                  التجاری ة، مع تركیز متجدد على تولید اإلیرادات كجزء من منھجیات السوق الحرة. 

ً ا  أیض ،ة نحو السوق، اتبعت المعرفة            َّ منح التعلیمی  الخارجي وال وھذا یعني  التسلسل الھرمي وتسلیعھ،نمط  ، 
ھتمة ومن خالل تعزیز المنافسة، أصبحت الجامعات م ل بعض أنواع المعرفة أو الحقول على غیرھا. تفضی

یدة في عالمات التجاریة، وبالتالي توظیف موارد متزامن خالل تسویق نفسھا كبشكل أساسي بجني األرباح 
لبحث، والخدمة التدریس، وا ة من مجاالت                          َّ ك إلى تحویل الوظائف األساسی  وقد أدى ذل المجاالت غیر األكادیمیة. 
         َّ              إلى عملی ات مدرة للدخل.

       َّ الھرمی ة
ك الرئیسي  ّ ِ          تشك ل قیادة الجامعات التي یمثلھا رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات وغیرھم، المحر                                                                                 َّ   

بالتنافسیة في التقییم والقدرة على الفوز بمنح                                           َّ               للتمثیل المؤسسي للجامعات ونتائجھا، وبما أن ھم مھتمون بشدة 
لدى  تالجدید، أصبح ع ھذا الدورم 114      َّ                                                      تنافسی ة، أصبحوا مشابھین لصعود الرؤساء التنفیذیین في الشركات.

          َّ           ة والبحثی ة المستقلة.                        َّ متعلقة بقدراتھا التعلیمی   قیادة الجامعة وإداراتھا امتیازات
     ً        ً  دوالرا  أمریكیا ،  4,946,996                           ً     حصل رئیس الجامعة األعلى أجرا  على  في الوالیات المتحدة، 2016في العام 

 115    ً                                         ضعفا  عن متوسط راتب األستاذ الجامعي بدوام كامل. 41بزیادة 

 150,000مؤسسة إلى نواب الرؤساء أقل من  133فقط من بین                  ٍ مؤسسات تعلیم عال   4في المملكة المتحدة، دفعت 
 116جنیھ إسترلیني. 500,000جامعات لنواب الرؤساء أكثر من  6دفعت جنیھ إسترلیني، و

                                                 
113. “Inequality Trends in South Africa: A Multidimensional Diagnostic of Inequality.( Pretoria: 

Statistics South Africa, 2019), 54. 
114. Christine Musselin,“New forms of Competition in Higher Education,” Socio-Economic 
Review 16, no.3 (2018). 
115. Allana Akhtar, “15 College Presidents Who’ve Been Paid Millionaire Salariesو” Business 
Insider, 22 May 2019, www.businessinsider.com/the-highest-paid-us-college-and-university-
presidents-2019-5. 
116. Claire Provost, “The Industry of Inequality: Why the World Is Obsessed with Private 
Security,” The Guardian, 12 May 2017, 
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 ،دوالر أسترالي في السنة 890,000على ما متوسطھ             َّ                               جامعة حكومی ة في أسترالیا، حصل نواب الرؤساء 38في 
 117على أكثر من ملیون دوالر.منھم  12وحصل 

نحو استراتیجیات موجھة نحو السوق إلى عندما یتم تنظیم مؤسسات التعلیم العالي كشركات، یؤدي االنتقال 
بأضعاف ھؤالء الموظفین اإلداریین لقد نما عدد  ین في ھذه المؤسسات من غیر األكادیمیین. زیادة عدد العامل

ً                     ا  لتقریر صدر في العام فقوو  118عدد أعضاء ھیئة التدریس. ، انخفض عدد أعضاء ھیئة التدریس 2014 
  119في الوالیات المتحدة. 2012و 1990٪ بین العامین 40داري بنسبة والموظفین األكادیمیین لكل موظف إ

، ازداد عدد الموظفین اإلداریین في مؤسسات التعلیم العالي )2011-1971 ً             ا  (بین األعوام عام 40لى مدار عو
مع تزاید التكالیف اإلداریة، انخفضت و  120٪.240 ى٪ إل85في الوالیات المتحدة بنسبة تتراوح من 

 ات في تحسین التعلیم في الجامعات على الرغم من تزاید التحاق الطلبة بھا.االستثمار

                                                 
www.theguardian.com/inequality/2017/may/12/industry-of-inequality-why-world-is-obsessed-
with-private-security 
117. Kristen Lyons and Richard Hill, "Million-dollar vice-chancellor salaries highlight what's 

wrong with our universities," ABC Net, 5 February 2018, 
https://www.abc.net.au/news/2018-02-05/vc-salaries-are-a-symptom-of-whats-wrong-
with-our-universities/9396322. 

118. Sheila Slaughter and Gary Rhoades, “The Neo-Liberal University,” New Labor Forum no.6 
(2000). 
119. Desrochers, Donna M., and Rita Kishstein. Labor Intensive or Labor Expensive Changing 
Staffing and Compensation Patterns in Higher Education, (Washington : American Instituites for 
Research, 2014). 
120. Benjamin  Ginsberg, “Administrators Ate My Tuition.” Washington Monthly, 
September/October 2011, https://washingtonmonthly.com/magazine/septoct-
2011/administrators-ate-my-tuition/. 
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 121 2010 وحتى 1980: نسبة اإلنفاق على المجاالت اإلداریة والتعلیمیة من العام 2الشكل 

 
                                                                               َّ                 وبازدیاد التكالیف وانخفاض االستثمار العام في التعلیم العالي، تشكل الرسوم الدراسی ة المصدر الرئیسي 

     َّ                                برالی ة على حقل التعلیم العالي مقارنة التي تسیطر فیھا النیولی لإلیرادات لمؤسسات التعلیم العالي في الدول
 لحصول على درجة البكالوریوس. ى الإبتدفقات اإلیرادات األخرى، ال سیما من الطالب الجامعیین الذین یسعون 

یقة األسرع واألسھل لزیادة اإلیرادات السنویة                                         َّ         تعد زیادة رسوم التسجیل أو الرسوم الدراسی ة ھي الطرو
 122                 َّ          لعالي وآلیة رئیسی ة للخصخصة.لمؤسسات التعلیم ا

، ما سمح للجامعات بمضاعفة الرسوم 1998                                      َّ           استدخلت المملكة المتحدة الرسوم الدراسی ة في العام 
العام ، ومرة أخرى في 2006جنیھ إسترلیني منذ العام  3000الدراسیة ثالث مرات لتصل إلى 

2011.123 

 

٪ بینما 281في الوالیات المتحدة، ارتفعت الرسوم الجامعیة بنسبة  2015و 1973بین العامین 
 124٪ فقط.13نما متوسط دخل األسرة بنسبة 

 

                                                 
121. Desrochers and Kishstein, Labor Intensive or Labor Expensive Changing Staffing and 
Compensation Patterns in Higher Education.  
122. George, Ritzer, The Blackwell Companion to Globalization, (n.c: Blackwell, 2007) 465. 
123 Ibid. 
124. Michael Mitchell, Michael Leachman and Kathleen Masterson, A Lost Decade in Higher 
Education Funding (Washington: Center on Budget and Policy Priorities, 2017), 16. 
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٪ من نفقات 56في الضفة الغربیة وقطاع غزة، ساھمت الرسوم الدراسیة في المتوسط بما مقداره 
٪ 60٪ من الطالب ینتمون إلى أسر منخفضة الدخل، و70            َّ ، في حین أن  2003الجامعات في العام 

َ                             من األ س ر تنفق على أكثر من طفل واحد. ُ      125 

 
                                                                                                     َّ كما أدى ارتفاع تكالیف التعلیم إلى زیادة حجم القروض المتاحة للطلبة للحصول إلى التعلیم العالي، لدرجة أن  

 2019.126م العاتریلیون دوالر في  1.41في الوالیات المتحدة بلغت  قروض الطلبة

     ً     دوالرا  لكل  35,359 ً                            ا  لدفع تكالیف تعلیمھم بمتوسط ٪ من طالب الجامعات في الوالیات المتحدة دیون54یتحمل 
 127مقترض.

المسجلین بعد العام الدراسي طلبة لض الرسوم الدراسیة الممنوحة لفي المملكة المتحدة، كان متوسط قرو
ً جنیھا  إسترلینیا   8,050ھو  2012/2013           ً ً                  ا  إسترلینیا  في العام الدراسي جنیھ 8,440إلى  ا المقداروزاد ھذ ،                ً  
2017/2016.128 

إلى معات                  َّ                في الظروف البنیوی ة التي حولت الجا ،كما ساھم انخفاض األمن المالي الفردي وارتفاع الدیون
فردیة رفة ال                                                   َّ             ً                   مؤسسات تساعد في الوصول إلى المھارات التي تحسن قابلی ة التوظیف بدال  من الحصول على المع

                     َّ                      وبناء المعرفة الجمعی ة من أجل الصالح العام.

 الصحة
   2016وكیم  2002; الیسون 1986; بامبل و بیالي 2009بیكیت ویلكنسون  مثل                        َّ    توجد اآلن الكثیر من المؤل فات 

ة            َّ وتشیر غالبی   ،العالقة العابرة للدول بین عدم المساواة في الدخل وصحة السكان علىوالتي تسلط الضوء 
الوة على ذلك، في تحلیل ع  129               َّ                                                 الدراسات إلى أن  المجتمعات األكثر مساواة تتمتع بصحة وطول عمر أفضل.

 130تقاطعي، یرتبط عدم المساواة بشكل كبیر بمتوسط العمر المتوقع ووفیات الرضع.

 ھات التحسن نفسمعدال ً    َّ                                                                        ا ، إن  الدول التي تعاني من عدم مساواة عالیة ومتنامیة في مستویات الدخل، ال تشھد أخیر
  .تقع في المرتبة األدنى عند إجراء الدراسات العابرة للدولفي متوسط العمر المتوقع بمرور الوقت، وبالتالي 

                                                 
125. Naser Al- Ardah and Mahmoud El-Jafari, "Financing Palestinian University Education," 
Palestine Economic Policy Research Institute (MAS) (2002). 
126. Dani Kurtl, “Student Loan Debt: 2019 Statistics and Outlook,” Investopedia, 15 November 
2019, https://www.investopedia.com/student-loan-debt-2019-statistics-and-outlook-
4772007#:~:text=Outstanding%20student%20loan%20debt%20reached,%2435%2C830%20for
%20a%20private%20college. 
127 Ibid. 
128. Paul Bolton, Tuition Fee Statistics (House of Commons Library, London: UK Parliament, 
2018). 
129. Richard G. Wilkinson and Kate E. Pickett, “The Enemy Between Us: The Psychological and 
Social costs of Inequality,” EJSP 47, no.1 (2017). 
130.  Inequality.org, ‘’FACTS Inequality and Health Maldistributions of income don't just impact 
the wealth of nations. Inequality also helps determine the health of nations,’’ accessed October 
25, 2020, https://inequality.org/facts/inequality-and-health/. 
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، مثل أیسلندا، أو 2008ضت لصدمات اقتصادیة حادة بعد أزمة العام               َّ الدول التي تعر  ومن المثیر لالھتمام، أن 
وقع أعلى من الدول التي تشھد تزال تتمتع بمتوسط عمر مت الثل إسبانیا،                                 ً   التي لدیھا معدالت بطالة عالیة جدا ، م

 التعرض لمعدالت                َّ ھذا یبرز كیف أن  و  131مستویات عدم مساواة مرتفعة مثل المملكة المتحدة والوالیات المتحدة.
 132عالیة من عدم المساواة االقتصادیة یضر بصحة السكان أكثر من األزمات االقتصادیة األخرى.

 وعدم المساواة 19-یدكوف
ھ الیوم، عن نقاط الضعف في النظام النیولیبرالي الذي نعیش فییكشف الوباء الحالي، مثل معظم األزمات، 

ات أعمق ة قیام مثل ھذا التنظیم االقتصادي واالجتماعي بإحداث فجو        َّ على كیفی   ،بشكل خاص ،ویسلط الضوء
 من عدم المساواة في جمیع أنحاء العالم.

ك، وحتى ضم َ    ن مقیاس مؤشرات نجاح النیولیبرالی ة التي استخدمھا أولئك الذین یؤمنون بروایة االزدھار المشتر                                                         َّ                                
تشیر تقدیرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتنمیة فیما ف                         َّ   قد كشف أزمة النیولیبرالی ة.  19 -   َّ             فإن  فایروس كوفید

ن من قیا-                            َّ         َّ یتعلق بمؤشر التنمیة اإلنسانی ة العالمی ة إلى  -، والمعیشة في العالمس لمستویات التعلیم، والصحة     َّ        المكو 
 133عندما تم تطویر المؤشر. 1990  َّ               َّ                                    أن  التنمیة البشری ة آخذة في االنخفاض ألول مرة منذ العام 

                                             َّ              ملیون شخص قد یقعون في براثن الفقر المدقع، وأن  جنوب الصحراء  71                       َّ یحذر البنك الدولي من أن  
 134                                        ً إفریقیا وجنوب آسیا ھي المناطق األشد تضررا .الكبرى في 

 135        َّ               َّ       َّ                                                      تحذر منظ مة العمل الدولی ة من أن  نصف الناس قد یفقدون وظائفھم في األشھر القلیلة المقبلة.
ً ا  ممرض 81     ً    طبیبا /ة و 30     ً                         سریرا  في المستشفیات، وأكثر من  55یوجد في البلدان المتقدمة  ة لكل / 

ة و 7من األشخاص  نفسھ لعددل      ً          ل نموا  حیث یوجد شخص، مقارنة بالدول األق 10,000 ّ    أسر    2.5 
 136ممرضین/ات. 6طبیب/ة و

ً ا  أیض ،                                                    َّ               ال تؤدي األزمة الحالیة إلى إبراز عدم المساواة االقتصادی ة فحسب، بل تؤدي عدم المساواة  كشفإلى  ، 
ة والمملكة ت المتحدأبرزت األبحاث الناشئة في الوالیا ة وعدم المساواة في ظروف المعیشة والعمل.      َّ الصحی  

بشكل غیر متناسب                                    َّ                     َّ        مستویات عدم المساواة في الثروة، أن  مجتمعات السود واألقلی ات تتأثر ترتفعالمتحدة، حیث 
 بالمقارنة مع المجتمعات البیضاء. 19-بفایروس كوفید

شخاص السود مرة أكثر من البیض، وفي حین أن األ 1.9                     ُ                         في المملكة المتحدة، ی حتمل أن یموت السود بمعدل 
٪ 36٪ فقط من أولئك الذین تم نقلھم إلى المستشفى نتیجة للفایروس، فقد شكلوا 11               َّ         واألقلیات العرقی ة یمثلون 

                                                 
131. Dorling, Danny, “The Mother of Underlying Causes – Economic Ranking and Health 
Inequality,” Social Science & Medicine (2015): 328. 
132.  Ibid. 
133. "COVID-19: New UNDP data dashboards reveal huge disparities among countries in ability 
to cope and recover" United Nations Development Programme, accessed October 25, 2020. 
https://feature.undp.org/coronavirus-vs-inequality/. 
134.  "Projected Poverty Impacts of COVID-19 (coronavirus)," World Bank , 8 June, 2020, 
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19. 
135. "COVID-19: New UNDP data dashboards reveal huge disparities among countries in ability 
to cope and recover" United Nations Development Programme. 
136. Ibid. 



 

 
 

واة
سا

الم
دم 

وع
ة  ی 

رال
لیب

یو
الن

   
  

   
   

  
  َّ 

   
   

  
   

 |
   

27 

 ً     ا  بین                  َّ                        عتبر الظروف الصحی ة طویلة األمد أكثر انتشار ُ ت  و  137                                           َّ   من أولئك الذین تم إدخالھم إلى العنایة المكث فة.
َ                    نة بالمجتمعات البیضاء، بسبب العنصری ة الممنھ جة، ما یجعلھم أكثر                              َّ      مجتمعات السود واألقلیات العرقی ة مقار        َّ                                   

 .19-ھشاشة في مواجھة فایروس كوفید
                       ُ                                 ً                                           في الوالیات المتحدة، ال ی عتبر السود أكثر عرضة مرتین تقریبا  للعیش في المناطق المتأثرة بشكل غیر متناسب 

                                                  ُ                       ٪ فقط من العمال السود قادرون على مواصلة عملھم عن ب عد من المنزل، وبالتالي 20فقط، بل  19-بكوفید
ح أن یموت األمریكیون من السود                     َّ نتیجة لذلك، من المرج    138یكونون أكثر عرضة لخطر التعرض للفایروس.

                                     َّ          َّ        بأعداد أكبر من جمیع المجموعات العرقی ة أو اإلثنی ة األخرى. 19-بسبب كوفید

تموز،  30                                         َّ   شخص في الوالیات المتحدة حسب العرق أو اإلثنی ة ( 100,000لكل  19-: وفیات كوفید3الشكل 
2020(139 

 
 

       َّ                                                                                   وبما أن  عملیات اإلغالق المستمرة والمتكررة أدت إلى تحول نحو العمل عن بعد والتعلم عبر اإلنترنت 
ثار الدائمة وستؤدي اآل  بما في ذلك اإلنترنت.صل إلى التكنولوجیا عدم المساواة لی                     َّ والتواصل الرقمي، تمد د

                                                 
137. Benjamin Butcher and Joel Massey, “Why are More People From BAME Backgrounds 
Dying From Coronavirus?,” BBC, 19 June 2020,  https://www.bbc.com/news/uk-
52219070#:~:text=Black%20people%20are%20more%20likely,to%20higher%20coronavirus%2
0death%20rates. 
138. Nick Noel, Shelley Stewart, and Jason Wright, “COVID-19 Has Hit Black Americans 
Hardest. Healing this Divide Would Lift the Nation,” World Economic Forum, 17 August 2020, 
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/covid19-racial-w. 
139. Noel, Stewart, and Wright, “COVID-19 Has Hit Black Americans Hardest. Healing this 
Divide Would Lift the Nation.”  
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                                                         َّ                                         َّ         بالتأكید إلى زیادة عدم المساواة مع زیادة الفجوات التعلیمی ة، ولن یتمكن أولئك الذین لیس لدیھم إمكانی ة الوصول 
حیث من المرجح  ،أو وظائف تتطلب مھارات أعلى ،إلى اإلنترنت من الوصول إلى وظائف ذات أجور أعلى

  ً ا .مال ذوو المھارات األعلى في المھن التي یكون فیھا العمل عن بعد ممكنأن یعمل الع
، ابتكر 19-د                َّ                                         ُ                         كأزمة صحیة عالمی ة، ال یكون فیھا قادة العالم، والملوك، والن خب محصنین من اإلصابة بكوفی

 َّ                 ن ھ ال یوجد أحد آمن أ                                                ُ  َ          ً              ً       السیاسیون، والقادة، واألكادیمیون، واألشخاص الذین ی عت برون رموزا  ثقافیة، خطابا  مفاده 
تستحم في  وصفت مادونا في فیدیو لھا وھي في شھر آذار،                                         َّ   بغض النظر عن الثروة، أو العرق، أو الخلفی ة. 

ُ   ِّ                       مليء ببتالت ورد عائمة، فایروس كورونا بأن ھ "م سب  ب العدالة العظیم، واألمرحوض استحمام  ع فیھ ھو                                         َّ    ّ          المرو      
 ما یمیزه".

األشخاص  ضطر مالیین                               ُ اآلن أكثر من أي وقت مضى، بینما ی  ف ف أبعد عن الحقیقة. ال یمكن أن یكون ھذا الوص
د من الخصخصة                                                                               َّ     حول العالم إلى االعتماد على حكوماتھم لضمان السالمة العامة وسط الوباء المستمر، أد ت عقو

باسم السوق ذلك و ،للناس                                                                           َّ  و"تفریغ" الدولة إلى استنزاف قدرات الدول على تلبیة احتیاجات الرعایة االجتماعی ة 
ّ                                                      ا  ألن  تدابیر التقش ف ساھمت في تشكیل الدول في جمیع أنحاء العالم من المملكونظر  الحرة. ة المتحدة إلى لبنان،  ً   َّ            

 ،ر لألزمة          ِّ أثیر المدم    العناصر ذاتھا التي كان من الممكن أن تحبط مثل ھذا الت   َّ فإن   ،إلى تشیلي، إلى جنوب إفریقیا
غاؤھا تم إل ،لعام                                              َّ           والضمان االجتماعي، وحقوق العمال، والرعایة الصحی ة واإلنفاق ا ة،     َّ قاعدی  وھي المعاشات الت

ّ  الطبقة العاملة واألسر ذات الدخل المنخفض ھش ة                                       ُ   وتآكلھا من أجل المصلحة الخاصة، وبذلك ت ركت مع عدم                                          
                            ً وجود من یمثل مصالحھا سیاسیا .

                       َّ                                       المتحدة كاقتصادات عالمی ة، لم تتمكنا من إنتاج ما یكفي من أقنعة على الرغم من قوة المملكة المتحدة والوالیات 
 140الوجھ ومعدات الحمایة الشخصیة لحمایة العاملین في قطاع الصحة.

األزمة  19-كوفید                                              َّ ویقبع االقتصاد العالمي في حالة تدھور قیاسي، شك ل وبینما تكافح الدول لتقدیم الدعم للناس،
جیا الكبیرة لتوسیع نطاق وصولھا وسلطتھا؛ حیث یضطر الناس إلى البقاء في المنزل        َّ                 المثالی ة لشركات التكنولو

                           َّ           َّ                                               ً واالنخراط في الحیاة االجتماعی ة واالقتصادی ة عبر اإلنترنت، وأصبح التواصل مع البشر یشكل خطرا  
رى في الوالیات على الرغم من عملیات اإلیقاف والتحقیقات العامة في شركات التكنولوجیا الكبو  141        ً بیولوجیا .

٪ خالل شھر 10یوتیوب بنسبة  وعلى ،٪15بنسبة  المتحدة، زادت حركة مرور المستخدمین على فیسبوك
ا، وھي الشركة وارتفعت عائدات علي باب  142٪ عن العام السابق.40آذار، بینما زادت مبیعات آمازون بنسبة 

(وھي الشركة  وألفابیت سھم آبل، وآمازون،وارتفعت أ  143٪.34األعلى قیمة في الصین بنسبة            َّ التكنولوجی ة

                                                 
140. Filho, Alfredo Saad, "From COVID-19 to the End of Neoliberalism," Critical Sociology, 46, 
no.4-5(2020). 
141. Mike Isaac, et al., "The Economy Is in Record Decline, but Not for the Tech Giants," The 

New York Times, 30 July 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/30/technology/tech-
company-earnin 

142. Ibid. 
143. Liza Lin, and Dave Sebastian, "Alibaba’s Online Orders Soar During Coronavirus, Fuelling a 

Sales Recovery," The Wall Street Journal, 20 August 2020, 
https://www.wsj.com/articles/alibaba-online-orders-fuel-sales-recovery-11597924526. 
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٪ بین كانون الثاني وتموز من ھذا العام، بینما انخفضت 37جوجل)، ومایكروسوفت وفیسبوك بنسبة األم ل
 144٪.6بنسبة  S&P 500جمیع األسھم األخرى مجتمعة على مؤشر 

                 َّ  من القیمة اإلجمالی ة  ٪20                                                      ً           تشكل أكبر خمس شركات التكنولوجیا العمالقة المتداولة علنا  في أمریكا 
 145وھو مستوى لم تشھده صناعة واحدة في السنوات السبعین الماضیة. ،ألسواق األسھم

 146 2020-2019آب  ،: قیمة أسھم شركة آمازون4الشكل 

 
ً ا  أیض ،قدم الحكومات                                                     ُ ال یتجھ المستھلكون والشركات إلى التكنولوجیا فحسب، بل ت    قائمة     ً حلوال   ،بشكل متزاید ، 

خدام الواسع النطاق للحلول القائمة على التكنولوجیا مع ، ویؤدي االست19-على التكنولوجیا لتتبع ومكافحة كوفید
لتمویل الذي ا                                                                  َّ                   الجھات الفاعلة في القطاع الخاص إلى زیادة المخاوف المتعلقة بالخصوصی ة، ما یؤدي إلى نقل 

   ً فا .              َّ                          ات األكثر فعالی ة في حمایة الفئات األكثر ضعتشتد الحاجة إلیھ في التدابیر العامة والمؤسس
في كوریا الجنوبیة، تم إطالق حملة اختبار وتعقب تعتمد على التكنولوجیا، بما في ذلك تطبیقات الھاتف للمراقبة 

 147.                                 َّ                                                             الصحیة، ومراكز االتصال عن بعد عالی ة التقنیة، والذكاء االصطناعي، لتتبع والسیطرة على انتشار العدوى
                                                 

144.  Peter Eavis and Steve Lohr, "Big Tech’s Domination of Business Reaches New Heights" 
The New York Times, 19 August 2020, 
https://www.nytimes.com/2020/08/19/technology/big-tech-business-domination.html. 

 
145. Ibid. 
146. Amazon -AMZN - Stock Price - Live Quote - Historical Chart,” Trading Economics, 
accessed September 20, 2020. https://tradingeconomics.com/amzn:us. 
147. “South Korea Revolutionizing Contact Tracing Programme,” Bio Services News, 202 June 
2020, https://www.biospectrumasia.com/news/91/16158/south-korea-revolutionizing-contact-
tracing-programme.html. 
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 148تطبیقھا الخاص بتتبع فیروس كورونا.ات                      َّ                       اقدت الحكومة األسترالی ة مع أمازون لتخزین بیانتع

 149ة.                                َّ ة مع أمازون لتوصیل المعدات الطبی                       َّ تعاقدت الحكومة الكندی  

         َّ           ً     ً        لھا، فإن  ھناك جانبا  مھما  آخر یجب  َّ                 َّ           َّ                عط ل الحیاة االقتصادی ة واالجتماعی ة ویستمر في تعطی 19- ً         ا  ألن كوفیدونظر
                                                                   َّ  مراعاتھ، وھو كیف یساھم عدم المساواة في آثار دائمة على الصحة النفسی ة.

 المساواة            َّ       الصحة النفسی ة وعدم 
 ً                   ا  إلى جنب مع بیانات استخدمت بیانات منظمة الصحة العالمیة جنب ،2017في دراسة عابرة للدول في العام 

       َ        َّ  المتباد لة القوی ة سلیط الضوء على العالقة ت ، تم2017للعام ) Lancet Psychiatry data( النسیت للطب النفسي
                َّ                                                                                  بین الصحة النفسی ة وعدم المساواة في الدخل، ووقعت الیابان والوالیات المتحدة على الطرفین المعاكسین من 

 150الرسم البیاني.

ح الدراسات كیف أن   ّ ِ                 َّ توض   ً والف صام، والنرجسی ة والذھان، تظھر بشكل أكثر شیوعا    أعراض االكتئاب،   في     ُ             َّ                               
قضایا الھیمنة   زیادة عدم المساواة تجعل                      َّ ما یترتب على ذلك ھو أن    151المجتمعات التي یوجد فیھا عدم مساواة.
ً ا  أیض ،       َّ            ً           ُ   والتبعی ة أكثر حضورا ، وھذا ما ی عرف التي ویزداد في المجتمعات  152،باسم "تھدید التقییم االجتماعي" ، 

ن المھم مالحظة أن القلق مو  153لدیھم سیطرة على حیاتھم.ھ لیس                                        َّ یوجد فیھا عدم مساواة؛ حیث یشعر الناس أن  
عبر فئات الدخل األخرى.  فقط، بل من الممكن مالحظتھمن حالة الوضع االجتماعي ال یقتصر على الفقراء 

ح األبحاث كیف تتفاعل مستویات الھرمون مع أنواع مختلفة من التوتر، وقد أظھرت أن  التھدیدات التي  ّ ِ                                                                           َّ                وتوض      
      َّ                                                                             على أن ھا تمس بتقدیر الذات والوضع االجتماعي تتحول إلى مصادر قویة بشكل خاص للتوتر، ما یتم فھمھا 

 154یسبب القلق من التقییم االجتماعي.

ً ا  أیض ،یضر عدم المساواة تظھر و من حیث انخفاض الثقة بالمجتمع الذي یعیش فیھ الفرد.  بالصحة النفسیة ، 
                                     َّ                     لتي یوجد فیھا عدم مساواة من غیر المرج ح أن یستطیعوا الوثوق  الناس في المجتمعات ا                َّ دراسات مختلفة أن  

ھ یمكن  َّ ن  إ            َ    ٪ من المستطل عین 65-60م الدول التي توجد فیھا مساواة بشكل أعلى، قال وفي معظ ببعضھم البعض. 
 القلق                  َّ عالوة على ذلك، فإن   ذلك في معظم الدول التي یوجد فیھا عدم مساواة. ٪ 20الوثوق باآلخرین، بینما قال 

ة المتزایدین، وھما موجودان بشكل كبیر في المجتمعات التي یوجد فیھا عدم مساواة،                  َّ االجتماعي والنرجسی  
                                                 

148. Linton Besser and Dylan Welch, “Australia's Coronavirus Tracing App's Aata Storage 
Contract Goes Offshore to Amazon,” ABC, 23 April 2020, https://www.abc.net.au/news/2020-
04-24/amazon-to-provide-cloud-services-for-corona. 
149. Kelsey Johnson, “Canada Signs Agreement with Amazon Canada to Manage Distribution of 
Medical Equipment,”Financial Post, 3 April 2020, https://financialpost.com/technology/amazon-
canada-medical-equipment-distribution. 
150. Annette Bauer “Income inequality and Mental Illness-related Morbidity and Resilience: a 
Systematic Review and Meta-analysis,” The Lancet Psychiatry 4, no.7 (2017). 
151. Kate E. Pickett and Richard G. Wilkinson, “The Enemy Between Us: The Psychological and 
Social costs of Inequality”. 
152. Ibid. 
153. Kate Pickett and Richard Wilkinson, The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies 
Stronger (New York: Bloomsbury Press, 2009), 105. 
154. Ibid. 
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عندما یصبح  الناس یریدون إعطاء انطباع جید وملء تقدیرھم لذاتھم، وذلك   َّ ألن   ؛                         َّ یزیدان من النزعة االستھالكی ة
 155            ً             المال مقیاسا  لقیمة الذات.

سبب المزید من عدم وجود عالقة قویة بین تخفیضات الرفاه االجتماعي (األمر الذي ی وأظھرت دراسات أخرى
  َّ     أن  عدم  2015و 2000                                      ُ                                    لمساواة) ومعدالت االنتحار؛ فوجدت دراسة أ جریت في الوالیات المتحدة بین العامین ا

وجدت دراسة أخرى و  156المساواة في الدخل على مستوى الوالیة تنبأ بمخاطر أعلى للوفاة عن طریق االنتحار.
 2015.157و 1999ن بین العامی 30.4أمریكي ارتفع إلى  10000 معدل االنتحار لكل   َّ أن  

؛ یعزز   َّ كی ةقد یكون الجزء األخیر من صورة الصحة النفسیة ھذه ھو كیف یغذي عدم المساواة النزعة االستھال
حیاتھم الخاصة، ما  الناس یریدون التحكم في                        َّ                           َّ    َّ القلق االجتماعي والنرجسی ة المرتفعان النزعة االستھالكی ة ألن  

ً     ً       یعطي انطباعا  جیدا  لآلخرین ھمیة باعتباره أوبالتالي یصبح المال أكثر  وبالتالي یوصلھم للشعور بالقیمة.  ،            
 نظھر قیمتنا الذاتیة.الوسیلة التي من خاللھا 

تر فحسب، بل المزید من القلق والتو                                                 َّ             ال یقتصر تأثیر عدم المساواة على مستوى الصحة النفسی ة من خالل خلق 
ً ا  أیض ،یؤثر  ،  َّ      سی ة ولكنعلى أي المجتمعات واألفراد الذین یمكنھم لیس فقط الوصول إلى خدمات الصحة النف ، 
ً ا  أیض  َّ        ن  الوصول فأظھرت الدراسات أ  الوصول إلى األنشطة التي یمكن أن تساعد في تقلیل القلق والتوتر. ، 

  َّ              ألن  عدم المساواة                َّ         َّ                      ً ن الصحة النفسی ة والبدنی ة بشكل كبیر، ولكن نظرا     َّ     ّ یعی ة یحس  إلى المساحات الخضراء والطب
ً ا  أیض ،یتخذ شكلھ ُ َ في الفضاء المادي من خالل عدم المساواة الجغرافی ة، تمیل األ س   ،  دخل المرتفع إلى ر ذات ال                                             َّ          

 الحصول على مساحات خضراء أكبر.

وتكون ھذه األحیاء  ،٪12طاء شجري أكبر بنسبة في جنوب إفریقیا، تتمتع األحیاء البیضاء بغ
 158عامة مقارنة باألحیاء السوداء.متر على الحدائق ال 700أقرب بمقدار 

 خصخصة األمن وعدم المساواة
من اإلیمان بتفوق حلول السوق وااللتزام بتقلیص حجم الدولة  تنبع خصخصة األمن والقطاع العسكري

 ً          ً     ا  كثیرة جدا ، وال               َّ                                الي للخصخصة أن  الشرطة وسلطات العدالة تؤدي مھامرى المنطق النیولیبریو  159ووظائفھا.
           َّ                  الحجة ھي أن  العدد غیر الكافي                                  ً                     ً                     ینتج عن ھذه المھام إال القلیل جدا ، األمر الذي یؤثر سلبا  على اكتشاف الجرائم. 

                َّ  یقلالن من الفعالی ة  ،من ضباط الشرطة وضباط العدل العاملین من ناحیة، وتكالیف األجور المرتفعة بشكل مفرط

                                                 
155. Kate E. Pickett and Richard G. Wilkinson, “The Enemy Between Us: The Psychological and 
Social costs of Inequality”. 
156. Daniel Kim, “The Associations Between US State and Local Social Spending, Income 
Inequality, and Individual all-cause and Cause-Specific Mortality: The National Longitudinal 
Mortality Study,” Science Direct 84, (2016). 
157. Steven Stack, “Why is Suicide on The Rise in the US – But Falling in Most of Europe?,” The 
Conversation, 28 June 2018, https://theconversation.com/why-is-suicide-on-the-rise-in-the-us-
but-falling-in-most-of-europe-98366. 
158. Joe Myers, “5 things COVID-19 has taught us about inequality,” World Economic Forum, 18 
August 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/08/5-things-covid-19-has-taught-us-about-
inequality/.. 
159. Peter W Singer, “Peacekeepers, Inc.,” Brookings, 01 June 2003, 
https://www.brookings.edu/articles/peacekeepers-inc/. 
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 ً ا                      َّ      خاصة المنافسة الدولی ة، دوربو ،من خالل المنافسة ة،                       َّ بینما لعبت النیولیبرالی   بینما یعیقان النمو االقتصادي. 
 وتركیز األمن في أیدي الشركات الخاصة متعددة الجنسیات. ،في تسلیع النظام االجتماعي من خالل الخصخصة

المساواة والتقسیم الطبقي االجتماعي بسبب التخفیضات في الرفاه االجتماعي  عالوة على ذلك، مع زیادة عدم
                                  َّ                                                                    وتخفیض الضرائب على األغنیاء، یتطل ب النموذج النیولیبرالي حمایة الملكیة وإخماد الفقراء والطبقة العاملة.

إلجرام الذي یتطلب تدابیر ا یولد ا                    ّ                    َّ                             وتولد الظروف البنیوی ة في ظل النیولیبرالی ة تفاوتات في الدخل والثروة، م
 إحدى أكثر                                                     َّ ویوضح عدد كبیر من المؤلفات في مجال علم اإلجرام كیف أن    رقابة مستمرة من قبل الدولة.

                                َّ                                                  الممیزة لشركات األمن الخاصة ھي أن ھا تقوم بأعمال الشرطة التي تركز على حمایة ممتلكات الخصائص 
        َّ أظھرت أن   ،2017اسة أجرتھا صحیفة الغاردیان في العام وأرباح الشركات واألثریاء، كما ھو موضح في در

                                                                     َّ    عمال تم توظیفھم لحمایة أشخاص وممتلكات معینة أكثر من ضباط الشرطة المكل فین دولة لدیھا  40أكثر من 
عالوة على ذلك، شاركت شركات األمن الخاصة في حمایة النخبة من خالل   160بحمایة الشعب بشكل عام.

 161ن.والموظفووقف "السرقات" التي یقوم بھا  ، وكسر اإلضرابات،یاسي العماليتعطیل التنظیم الس

  162 2017 : العدد التقدیري للعاملین في شركات األمن الخاصة وضباط الشرطة للعام5الشكل 

 

                                                 
160. Claire Provost, “The Industry of Inequality: Why the World is Obsessed with Private 
Security,” The Guardian, 12 May 2017, 
https://www.theguardian.com/inequality/2017/may/12/industry-of-inequality-why-world-is-
obsessed-w. 
161. Ungar, Mark, “The Privatization of Citizen Security in Latin America: From Elite Guards to 
Neighborhood Vigilantes,” Social Justice/ Global Options 3, no.3-4 (2007) ; Rob White and 
John Van der Velden, “Class and Criminality,” Social Justice 22, no. 1 (1995): 55. 
  
 
162. McCarthy, Niall, “Private Security Outnumbers The Police In Most Countries Worldwide 
[Infographic],” Forbes, 31 August 2017, 
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 ُ                                                                                              ی عتبر كل من اإلجرام والسیطرة علیھ من النتائج الطبیعیة للتخصیص غیر المتناسب للثروة والسلطة لصالح 
             َّ                                                                    وبالتالي، فإن  تجریم بعض السلوكیات واألنشطة والسیطرة علیھا ھو جزء من اإلجراءات التي   َّ           ی ة الحاكمة. األقل

                                     ُ                   َّ           َّ                                  تتخذھا الدولة لضمان إعادة إنتاج الب نى والظروف االجتماعی ة واالقتصادی ة الالزمة لتراكم رأس المال والثروة.
ً أیضا   ،            َّ               َّ ومع ذلك، فإن  الظروف البنیوی ة                     َّ                                       ن شأن القدرات المالی ة للدولة الستخدام وتوسیع تدابیر الرقابة تقلل م ،    

 163.االجتماعیة
األمن                        َّ                 دولة إلى وجود عالقة طردی ة بین صعود شركات  45على  2011عام أشارت دراسة أجریت في ال

  164االحتجاجات.               َّ         َّ                      ، وتآكل العضوی ة النقابی ة، والزیادة الكبیرة فيالخاصة وعدم المساواة في الدخل، واالستقطاب
                                                   َّ           ھ ال یمكن أن یكون ھناك إخماد للجماھیر دون نزع الملكی ة، واستغالل    َّ بأن      ً                               ناء  على ھذه النتائج، یجادل ریجاكوسب

ر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من التوسع      َّ ة، حذ                   َّ في أمریكا الالتینی    165وتسلیع أنظمة األمن في ظل الرأسمالیة.
ة لدیھا قدرات مختلفة للتعامل مع                          َّ                َّ یفاقم من عدم المساواة، ألن  الفئات االجتماعی        َّ  بما أن ھ  ،في ھذا القطاع

 166الجریمة.
                                         َّ  ة معقدة بین الدولة والشركات، تتضاءل شفافی ة                                                 َّ ومع خصخصة وظائف أمن الدولة من خالل ترتیبات تعاقدی  

دام شركات األمن الخاصة أكثر عاءات سوء السلوك بشكل كبیر، األمر الذي یجعل استخ            ّ المتعلقة باد  المعلومات 
، اكتسبت بالك ووتر الكثیر من الدعایة للفظائع الجسیمة ن أشھر ھذه الشركاتن بیم  صعوبة للتدقیق العام.

 17حیث قتل مرتزقة بالك ووتر  ،2007أیلول  16ھم في العراق، وكان أبرزھا مذبحة تالتي ارتكبھا مرتزق
ً مدنیا    إضافة إلى ذلك، تتمتع  167مریكیة.األسور أثناء مرافقتھم قافلة السفارة آخرین في میدان الن 20وجرحوا  ،     

عدة في الماضي فیما یتعلق بمعالجتھا  بسجل حافل من االنتھاكات التي خضعت للتدقیق في مناسبات G4Sشركة 
اط التفتیش ھا مع إسرائیل لتزوید السجون اإلسرائیلیة ونقلمراكز احتجاز المھاجرین في المملكة المتحدة، وعقود

شكوى ضد شركة  700، تلقت سلطة الھجرة أكثر من 2010عام في ال               َّ                    والجدار بالمعد ات والخدمات األمنیة. 
G4S  وفي تشرین األول من ذلك العام، كان ثالثة  168شكوى باالعتداء، 48              َ                 من مھاجرین محت جزین، بما في ذلك

                                                 
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2017/08/31/private-security-outnumbers-the-police-
in-most-countries-worldwide-infographic/?sh=78b6b760210f. 
163. White and Van der Velden, “Class and Criminality,” 51. 
164. Aysegul Ergul and George S. Rigokos, “The Pacification of the American Working Class: A 
Time Series Analysis,” Social Studies 9, no.2 (2013): 167. 
165. Georgr S. Rigokos, Security/Capital: A General Theory of Pacification (Edinburgh: 
Edinburgh University Press,2016).  
166. “Citizen Insecurity Thwarts Latin America’s Development, says UNDP,” United Nations 
Development Programme, 13 November 2013, 
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2013/11/12/citizen-insecurity-
thwarts-latin-america-s-development-says-
undp/#:~:text=New%20York%20%2D%20Insecurity%20is%20a,UNDP)%20report%20launche
d%20here%20today.&text=Despite%20social%20improv. 
167. Devereaux, Ryan, “Blackwater Guards Lose Bid to Appeal Charges in Iraqi Civilian 
Shooting Case,” The Guardian, 05 June 2012, 
https://www.theguardian.com/world/2012/jun/05/blackwater-guards-lose-appeal-iraq-shooting. 
168. Press Association, "Immigration Detention Firm g4s Gets More Than 700 Complaints." The 
Guardian, 17 June 2011, https://www.theguardian.com/uk/2011/jun/17/g4s-immigration-
detention-700-complaints. 
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وفي جنوب إفریقیا، تم العثور على   169.أثناء ترحیلھ مسؤولین عن قتل جیمي موبینجا G4Sشركة  حراس من
 2013.170في العام  سجین 3000                                       َّ         یستخدم الصدمات الكھربائیة والحقن القسری ة لتعذیب  G4Sسجن لشركة 

ومع ذلك، على الرغم من تاریخھم الحافل باالنتھاكات الجسیمة، ال تزال كل من شركة أكادیمي (بالك ووتر 
ً        ا ) وشركة سابق  G4S 171ر شركتین لألمن الخاص في العالم.أكب 

 ھا ھي توجھ  َّ                                                                              إن  ثقافة اإلفالت من العقاب التي تحیط بشركات األمن الخاصة وإصرار الحكومات على احتیاج
                   َّ                 على شفا جائحة عالمی ة، وضعت الحكومات  2020عام الومع دخول العالم                َّ                  مقلق ال یبدو أن ھ في حالة انخفاض. 

                                                     َّ                  األمن الخاصة في قائمة العمال، والشركات، والوظائف المصن فة على أنھا خدمات  شركاتفي جمیع أنحاء العالم 
ّ  وال یقتصر توس ع  172     َّ      َّ  أساسی ة حیوی ة. شركات األمن الخاصة في المجاالت التي تعمل فیھا بالفعل، بل یتم             

ً ا  أیض ،استخدامھا س األمن في أصبح حرا  19.173-                 َّ                              في مجاالت أخرى موج ھة اآلن نحو مكافحة فایروس كوفید ، 
عون األقنعة والخطوط األمامیة، حیث  ّ             یوز  وتعمل الشركات األمنیة الخاصة یجرون فحوصات درجة الحرارة،   

األمن من خالل التكنولوجیا على توفیر الفرص للقطاع الخاص لالندماج في الرائدة في مجال تطویر حلول 
ال شركات األمن الخاصة قد نما بعد بدایة مج                  َّ في الھند، یبدو أن   . 19-خطوات استجابة الحكومات لكوفید

 174الوباء.

شركات األمن الخاصة لسد الثغرات الموجودة في ة إلى          َّ ة والمحلی                       َّ                   َّ منذ بدایة الوباء، توج ھت الحكومات المركزی  
استجابة ھذه الحكومات لـلفایروس؛ في جنوب إفریقیا، واصلت مدینة جوھانسبرغ بموجب عقدھا مع شركة 

)Red Ant Security ،(عملیات اإلخالء وھدم األكواخ في خضم الوباء، ما أدى  ،                          َّ وبالتعاون مع الشرطة المحلی ة

                                                 
169. “G4S Guards Cleared of Using 'Carpet Karaoke' Technique to Kill Deportee on British 
Airways flight,” The Telegraph, 16 December 2014, 
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11296844/G4S-guards-cleared-of-
killing-deportee-on-British-Airways-flight-using-carpet-karaoke-technique.html. 
170. Kate forbes, “'Shocking' abuse claims at South Africa's Mangaung Prison.” BBC News, 28 
October 2013, https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-
24699725#:~:text=The%20South%20African%20government%20has,electric%20shocks%20an
d%20f. 
171. Alex Kemeroff, “War For Money. Leading Private Military Companies of the World,” 16 
February 2018, https://medium.com/smartaim-tech/war-for-money-leading-private-military-
companies-of-the-world-eab9f9fe2de8. 
172. Uni Europa Global Union, “Private Security Joint Declaration: Ensuring Business Continuity 
and Protection of Workers in the COVID-19 Pandemic,” Uni Europa Global Union, 8 May 2020, 
https://www.uni-europa.org/2020/05/private-secruity-joint-declaration-ensuring-business-
continuity-and-protection-of-workers-in-the-covid-19-pandemic/.  
173. Sorcha MacLeod, “Private Security, Human Rights, and Covid-19,” Ejil: Talk, 2 July 2020, 

https://www.ejiltalk.org/private-security-human-rights-and-covid-19/. 
 
174. Manu Kaushik,  “Private Security Firm are Beating the Covid-19 Blues Here's how,” 

Business Today, 11 April 2020, https://www.businesstoday.in/current/economy-
politics/private-security-firms-are-beating-the-covid-19-blues-here-
how/story/412650.html. 
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                                          َّ              وفي كندا، تعاقدت مدینة أوشاوا مع شركة أمنی ة خاصة للقیام   175إلى إصابة السكان وطردھم من منازلھم.
"األشخاص الذین ال مأوى لھم" في وسط المدینة بعد بدء وباء بدوریات في الشوارع بسبب الزیادة في عدد 

وفي أسترالیا، خضعت الحكومة للتدقیق في تعاملھا مع مراكز الحجر الصحي، حیث تم التعاقد   19.176-كوفید
  َّ                          أد ت اإلدارة غیر السلیمة وعدم و ة خاصة إلدارة فنادق الحجر الصحي للوافدین الدولیین.           َّ شركات أمنی   3مع 
وقامت إحدى شركات  177في أحد فنادق الحجر الصحي، 19-حالة كوفید 31تثال للبروتوكوالت الصحیة إلى االم

ً ا  أیض ،األمن الخاصة حیث لم یتلقوا أي ) WhatsApp( بتجنید حراس أمن بعد تفشي المرض من خالل رسائل ، 
 178تدریب أو معدات واقیة.

جھة صة إلى جانب ضعف الرقابة والتنظیم للقطاع من   َّ                                            أد ت الحمایة المحدودة للعمال من شركات األمن الخا
ّ                                                              الدول، إضافة إلى عم ال قطاع األمن الذین أصبحوا اآلن في الخطوط األمامیة لمكافحة كوفید ، إلى زیادة 19-                  

أبرزت اإلحصاءات   الذین یحصلون على أجور متدنیة.و ،              َّ                             المخاطر المھنی ة للعاملین في مجال األمن الخاص
أمن لدیھم واحد من أعلى معدالت الوفیات الناجمة عن    َ اس    ّ حر         َّ                     تحدة أن  األشخاص الذین یعملون في المملكة الم

بشكل عام، بینما تتسرب شركات األمن الخاصة إلى و  179شخص. 100,000حالة وفاة لكل  45.7بـ الفایروس 
المزید من انتھاكات حقوق اإلنسان وحوادث سوء السلوك       َّ ، فإن  19-كوفیداستراتیجیات استجابة الحكومات ل

                                     ً                                         ھذا المجال مدفوع بزیادة اإلیرادات بدال  من المصالح الجماعیة ورفاھیة الناس بشكل   َّ ألن   ،ستستمر بالتأكید
 عام.

 خاتمة
ً       ُ     یبا ؛ حیث أ غلقت                     َّ           َّ         َّ                    أوصل الحیاة االجتماعی ة واالقتصادی ة العالمی ة إلى طریق مسدود تقر 19-    ً              نظرا  ألن وباء كوفید    

                                                                       َّ                        الدول، والحدود، وتعطلت سالسل التورید، وكان الناس محصورین في منازلھم، فإن  األزمة المستمرة لم تكشف 
                                                 

175. Jan Bornman and Nation Nyoka, “City of Joburg’s heartless Red Ants demolitions,” New 
Frame, 22 April 2020,  https://www.newframe.com/city-of-joburgs-heartless-red-ants-
demolitions/. 
176 Salma Ibrahim,  “Homeless Advocates Slam Oshawa's Decision to Pay $100K For Private 
Security Downtown,” CBC, 13 July 2020, https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/cdn-security-
oshawa-homeless-
1.5644608#:~:text=Oshawa%20city%20council%20has%20voted,marginalized%20group%20an
d%20the%20city.%22. 
177. Tamara Thiessen,  “Australia: New Coronavirus Lockdown Melbourne Amid Sex, Lies, 
Quarantine Hotel Scandal.” Forbes, 07 July 2020, 
https://www.forbes.com/sites/tamarathiessen/2020/07/07/australia-coronavirus-melbourne-
lockdown-hotel-sex-scandal/?sh=6805b0d7131d. 
178. Grace Tobin and Alex McDonald,  “Coronavirus Quarantine Guards in Melbourne Hotels 
Were Recruited Via WhatsApp, Then Told to Bring Their Own Masks',” ABC, 21 July 2020, 
https://www.abc.net.au/news/2020-07-21/coronavirus-quarantine-hotel-security-guards-
recruited-
whatsapp/12476574#:~:text=Key%20points%3A,ongoing%20inquiry%20into%20quarantine%2
0breaches. 
179. Ben Shellard and Windsor, and Kaur Jasveer, Coronavirus (COVID-19) Related Deaths By 
Occupation, England and Wales: Deaths Registered up to and Including 20 April 2020, (n.c: 
Oficce for National Statistics, 2020). 
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ً ا  أیض ،                            َّ                                     فقط اإلرث المدمر للنیولیبرالی ة، وتزاید عدم المساواة، بل یمكن القول                       َّ  ھددت الھیمنة المستقبلی ة  َّ   ن ھا إ ، 
 ة.                            َّ للفكر والممارسة النیولیبرالی  

د أربعة عقود من    َّ                                                              َّ           َّ    فسل ط الوباء الضوء على كیفیة استنزاف الحكومات وأنظمة الحمایة الصحی ة واالجتماعی ة بع
ً ا  أیض ،                     َّ         السیاسات النیولیبرالی ة، وأظھرت سیین" الذین حقوق، وحمایة، وأجور العاملین "األساعدم فعالیة  ، 

عقدة لعدم ل إلعالة أنفسھم؛ وكیف أدت اآلثار الم                    ُ                              یخاطرون بصحة أفراد أ سرھم وأحبائھم لمواصلة كسب الدخ
ً أیضا   ،المساواة إلى طبقة عاملة ضعیفة بمدخرات قلیلة، وكشفت لصحة العامة ، واسوء اإلسكان، وسوء التغذیة ،    

    َّ            رالی ة ھذا الزمن النیولیبلقد حددت  التي تفتقر إلى أي أساس أو أدوات مناسبة للتغلب على التحدیات المتزایدة. 
لعالم، إضافة اتھ بتزاید القلق وعدم الیقین وسط تزاید االستقطاب والتفاوتات بین الناس في جمیع أنحاء وربط

ومع    َّ        حی ة عامة. ص             َّ                                             َّ                      إلى أزمة بیئی ة تلوح في األفق، وزیادة الدیون، واألزمات المالی ة المتكررة، واآلن أزمة 
ً              َّ د وباء  عالمیا  وأزمة اجتماعی ةذلك، بینما ال نزال نشھ         ً عمال والمجتمعات         َّ                      واقتصادی ة غیر مسبوقة، یتجمع ال      

قمت والشعوب في جمیع أنحاء العالم لتحدي المبادئ واإلجراءات السائدة للحكومات والشركات التي فا
   َّ  لی ة.والممارسات النیولیبرامن خالل السیاسات  ،واستمرت في مفاقمة عدم المساواة البنیوي التقاطعي

أصبحوا كبش فداء لنشر الوباء  ،فمن ناحیة على العمال الفلسطینیین في إسرائیل بشدة. لقد وقعت حصیلة الوباء 
، ومن ناحیة أخرى، تم إلقاء العدید منھم على نواصي الطرقات في الضفة الغربیة عندما في الضفة الغربیة

عویضات مكان أصیبوا بالفایروس، وفشلت إسرائیل في ضمان حقھم في الحصول على الرعایة الصحیة و/أو ت
-وكانت معظم حمالت التوعیة التي قامت بھا وزارة الصحة اإلسرائیلیة حول انتشار فایروس كوفید  العمل.

ً                                                            باللغة العبریة بشكل حصري تقریبا ، مع توفر معلومات محدودة حتى فیما یتعلق بالوصول إلى الخدمات  19                                
الفلسطینیین بشكل غیر متناسب في جمیع أنحاء فلسطین بشكل عام، أصاب ھذا الوباء       َّ               َّ   الصحی ة باللغة العربی ة. 

في الواقع،   ة، من السجن الكبیر الذي ھو قطاع غزة، إلى داخل الخط األخضر إلى الضفة الغربیة.        َّ التاریخی  
، 1948غیر المتساویة الموجودة بالفعل التي عانى منھا الفلسطینیون منذ العام                           ُ   كشف ھذا الوباء عن آثار الب نى 

 ً                                       ا  على التعلم عبر اإلنترنت، إلى السكن حیث وبالتالي التأثیر سلب ،دم المساواة في الحصول على التعلیممثل ع
یعیش العدید من الفلسطینیین في أماكن مزدحمة للغایة نتیجة تھجیرھم، وبالتالي ال یمكنھم الحفاظ على التباعد 

     َّ                              برالی ة، والعنصریة، واالحتالل من وصول نیولیحیث تحد السیاسات ال ،              ً            االجتماعي، وصوال  إلى االقتصاد
انب لكن على الرغم من تدھور الوضع إلى ج                                       َّ                َّ   الفلسطینیین إلى خدمات الرعایة االجتماعی ة والرعایة الصحی ة. 

                                               َّ          ً                                            التنازالت المستمرة التي تقدمھا القیادة الفلسطینی ة، فإن دوال  عربیة مثل اإلمارات والبحرین توجھت نحو تطبیع 
 مع إسرائیل.العالقات 

        َّ           الذین نظ موا أنفسھم  ، إلى عمال مستودعات شركة آمازون)Black Lives Matter( من حركة حیاة السود مھمة
                   ً                                                                        من أجل حقوقھم، وصوال  إلى الناس الذین یخاطرون بصحتھم من أجل صحة اآلخرین في جمیع أنحاء العالم، 

كما و  النیولیبرالیة وأنصارھا لن یستسلموا بالتأكید دون قتال.                   َّ ولكن، یمكن توقع أن    .طفح بھم الكیلكل ھؤالء 
قد جلب إلى  2020                                          ً                                          قال البعض، "من األسھل تخیل نھایة العالم بدال  من نھایة الرأسمالیة"، لذلك إذا كان العام 

     َّ      برالی ة كما مقدمة المخیال الجماعي نھایة العالم كما نعرفھ، فربما نكون على شفا منعطف حاسم لنھایة النیولی
أمر حیوي  ھو ،                                                                                     َّ نعرفھا، وبالتالي فإن التفكیر الجماعي والتعبئة والتنظیم عبر خطوط تقاطعیة وعابرة للقومی ة

                                                   ً        ً اآلن أكثر من أي وقت مضى لتخیل مستقبل جماعي أكثر عدال  وإنصافا .
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