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افتتاحية

مثل الع�مل القت�س�دي الق��سم امل�سرتك ملعظم اإن مل يكن لكل الثورات 
العدالة يف  والبط�لة، وغي�ب  ف�لفقر  الع�سور،  ال�سعبية على مر  والنتف��س�ت 
توزيع الدخل والرثوة بني اأفراد املجتمع، كله� عوامل اأدت و�ستوؤدي اإىل مق�ومة 
من  للخروج  ال�سعوب  هذه  من  �سعيً�  امل�ستبدة،  وحكوم�ته�  حلك�مه�  ال�سعوب 

ح�لة التهمي�ش واحلرم�ن.
اإن ال�ستقرار القت�س�دي موؤ�سر على ال�ستقرار ال�سي��سي، ومن العوامل 
املوؤثرة فيه، اإن مل يكن اأهمه� على الإطالق، ف�لدول امل�ستقرة اقت�س�ديً� غ�لبً� 
اأزم�ت  اأو  م�س�كل  لديه�  التي  الدول  عك�ش  على  �سي��سيً�،  م�ستقرة  تكون  م� 

اقت�س�دية.
الدور  منه،  ويع�ين  اليمن  يعي�سه  الذي  القت�س�دي  للو�سع  ك�ن  ولقد 
احل��سم يف خروج املواطن اليمني )وخ��سة فئة ال�سب�ب( يف انتف��سة �سعبية، 
وثورة تغيري �س�ملة للتخل�ش من احل�لة املرتدية التي يعي�سه� اليمن ؛ ف�لبط�لة 
متف�سية، خ��سة بني اأو�س�ط ال�سب�ب، واخلريجني منهم ب�لذات، وحوايل %50 
من ال�سك�ن يعي�سون حتت م�ستوى خط الفقر الع�م، اخلدم�ت معدومة وم� هو 
موجود منه� يع�ين من ق�سور �سديد، بل اإن خدم�ت التعليم وال�سحة يف تراجع 

م�ستمر، كذلك خدم�ت املي�ه والط�قة )الكهرب�ء(.
وقد �س�حب ذلك ف�س�د م�يل واإداري، وا�ستئث�ر فئة حمدودة من الأفراد 
من   %80 يق�رب  م�  على  ت�ستحوذ  ال�سك�ن  من   %20 فحوايل  البالد،  برثوات 
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الدخل القومي. ي�س�حب ذلك انخف��ش القوة ال�سرائية للعملة الوطنية، وعدم 
ا�ستقرار �سوق ال�سرف الأجنبي. اأي اأن املواطن ب�ت حم��سر بني فكي كم��سة 

الت�سخم والبط�لة.
كم� اأن ح�لة الي�أ�ش والإحب�ط التي و�سل اإليه� �سب�ب اخلريجني، وح�لة 
عدم اليقني من اأنهم �سيح�سلون على فر�سة عمل خالل فرتة زمنية حمددة، 
امل�ستقبل  دوامة  من  واخلروج  ب�لتغيري  مط�لبني  للخروج  دفعتهم  عوامل  كله� 

املجهول التي تتق�ذفهم. 
املواطن  يعي�سه�  التي  واملرتدية  ال�سعبة  القت�س�دية  لالأو�س�ع  ك�ن  لقد 
ب�ل�سواد  تع�سف  التي  القت�س�دية  لالأزمة  احل�كم  النظ�م  وجت�هل  اليمني، 
الأعظم من املواطنني دون تدخل لو�سع احللول واملع�جل�ت ، الدور احل��سم يف 
تفجري الأو�س�ع، وهي�أت لثورة �سعبية اأف�ست اإىل تغيري النظ�م الذي مل يلق ب�ًل 

مل� و�سل اإليه الو�سع املعي�سي والقت�س�دي من ترد.
اندلعت  التي  ال�سلمية  ال�سعبية  الثورة  �سبب  نعزو  اأن  ينبغي  ل  اأنه  غري 
القت�س�دية  العوامل  اإىل  النظ�م  بتغيري  مط�لبة   ،2011 فرباير  يف  اليمن  يف 
ال�سرفة، واإن ك�نت مهمة، فهن�ك اأ�سب�ب اأخرى، �سي��سية واجتم�عية، �س�همت 
والنفراد  ال�ستئث�ر  الثورة، فمح�ولة  �سرارة  وانطالق  الو�سع  اأي�سً� يف تفجري 
اإح�س��ش املواطنني بعدم امل�س�واة يف املواطنة   ، التهمي�ش والإق�س�ء  ب�ل�سلطة، 

واإهدار كرامتهم ك�نت عوامل مهمة وم�س�عدة.
التي  القت�س�دية  العوامل  على  ال�سوء  ت�سليط  �سيتم  الدرا�سة  هذه  ويف 

�س�همت ودفعت ال�سب�ب واملواطنني للخروج يف ثورة �سعبية �سد النظ�م.

اإ�صكالية الدرا�صة
تتمثل اإ�سك�لية الدرا�سة يف الإج�بة على ال�سوؤال الت�يل :

اليمنيني  املواطنني  العظمى من  الغ�لبية  التي دفعت  الأ�سب�ب  ك�نت  هل 
للخروج يف ثورة �سعبية مط�لبني بتغيري النظ�م اقت�س�دية؟ واإذا ك�نت هن�ك 

اأ�سب�ب اأخرى، فم� اأهمية العوامل القت�س�دية؟  
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منهجية الدرا�صة
وحتليل  لدرا�سة  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة  تعتمد  �سوف 
العوامل القت�س�دية، و�سيتم ا�ستخدام ا�ستم�رة ا�ستبي�ن لر�سد راأي امل�س�ركني 
اأهمية  يف  املدن(  وبع�ش  ال�س�ح�ت  يف  تواجدوا  من  اأو  )املتواجدون  الثورة  يف 

الأ�سب�ب القت�س�دية التي دفعتهم للم�س�ركة يف ثورة التغري، فرباير 2011.

حدود الدار�صة
�سيتم ر�سد اآراء امل�س�ركني يف الثورة يف ال�س�ح�ت الت�لية )�س�حة التغيري 
الثوار وال�سهداء  الع��سمة �سنع�ء، �س�حة احلرية مبدينة تعز، �س�حتي  ب�أم�نة 

مبدينة عدن، مدينة املكال مبح�فظة ح�سرموت ، مدينة ذم�ر( 
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ع��ش اليمن قبل الثورة ال�سب�بية ال�سعبية مرحلة غ�ية يف ال�سعوبة، ويف 
خمتلف املج�لت، ال�سي��سية ، القت�س�دية والجتم�عية، ومع الت�أكيد ب�أن البعد 
القت�س�دي مل يكن هو ال�سبب الرئي�ش والوحيد لنطالق ثورة فرباير 2011، 
الثورة  قبل  م�  لفرتة  لليمن  القت�س�دية  لالأو�س�ع  والتدقيق  وب�لتحليل  اأنه  اإل 
�سيالحظ عالقة الرتب�ط القوي بني البعد القت�س�دي ال�سعب واملرتدي الذي 

و�سل اإليه وع��سه املواطن اليمني وبني ثورته ال�سب�بية ال�سعبية.
لقد ات�سم الو�سع القت�س�دي لليمن خالل الفرتة امل��سية ب�سعف الأداء 
واختالل يف كل من ميزان املدفوع�ت واملوازنة الع�مة للدولة وتذبذب يف معدل 
النمو القت�س�دي، وو�سل الأمر اإىل ح�لة من الرتدي الذي ي�سعب حتمله يف 
متف�سي�ن  والبط�لة  ف�لفقر  وال�سوء،  ال�سعوبة  يف  غ�ية  معي�سية  ظروف  ظل 
وتدين  الأ�س��سية  اخلدم�ت  غي�ب  ذلك  �س�حب  للغ�ية،  مرتفعة  وموؤ�سراتهم� 

م�ستوى املوجود منه�. 
 ،2014  –  2012 والتنمية  لال�ستقرار  املرحلي  الربن�مج  يف  ج�ء  لقد 
ال�س�در عن وزارة التخطيط والتع�ون الدويل، اأن الن�جت املحلي الإجم�يل حقق 
املقدمة  اخلدم�ت  م�ستوى  واأن   ،2011 ع�م   )%19.1( بلغ  �س�لب  منو  معدل 
 %42 �سوى  تغطي  ل  الكهرب�ئية  ف�لط�قة  ال�سديد،  ب�ل�سعف  تت�سم  الدولة  من 
من ال�سك�ن، اأم� اإمدادات املي�ه وال�سرف ال�سحي من ال�سبكة الع�مة فت�سل 
اإىل حوايل 26%، و16% من ال�سك�ن على التوايل، ومعدل الت�سخم  بلغ %23.2 

بنه�ية ع�م 2011.

الو�صع االقت�صادي يف اليمن قبل 
ثورة فرباير 2011
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ويتم  واقعية  تكون غري  م�  ر�سمية غ�لبً�  بي�ن�ت  م� ي�سدر من  اأن  ورغم 
الت�سكيك به�، اإل اأن هذه البي�ن�ت واملوؤ�سرات تو�سح وبجالء ه�س��سة القت�س�د 
ال�سعوب�ت  ر�سد هذه  املواطن. وميكن  منه�  يع�ين  التي  وال�سعوب�ت  اليمني، 

واملوؤ�سرات على النحو الت�يل:
تغيري  الإحداث  الالزم  الكلي  االقت�سادي  النمو  معدالت  �سعف   .1
ثم م�ستوى معي�سته: حيث  ، ومن  ال�سنوي  الفرد  حقيقي يف متو�سط دخل 
ينخف�ش معدل منو الن�جت املحلي الإجم�يل ال�سنوي ب�لأ�سع�ر الث�بتة عن املعدل 
الذي و�سع كحد اأدنى للدول الأقل منوًا مل�س�عفة الن�جت املحلي الإجم�يل والذي 

يبلغ 7% �سنويً�.
لقد ك�ن الأداء القت�س�دي اليمني متقلبً� خالل العقد الأول من القرن 
احل�دي والع�سرين، وك�نت معدلت النمو القت�س�دي ال�سنوي متذبذبة، حيث 
بلغ متو�سط معدل النمو ال�سنوي للن�جت املحلي الإجم�يل ب�لأ�سع�ر الث�بتة خالل 
 ،2010 ال�سنوي،  الإح�س�ء  5.1%.)كت�ب  حوايل   ،2010 ـ   2000 من  الفرتة 
الن�جت املحلي  ف�إن معدل منو  الإ�س�رة  ـ 569(. وكم� �سبق  جدول رقم 9: 568 

الإجم�يل ب�لأ�سع�ر اجل�رية �سهد قيمة �س�لبة ع�لية ع�م 2011.
الن�جت  الأكرب يف تركيب  امل�س�هم  يعد  اأن قط�ع اخلدم�ت  ب�لذكر  جدير 
املحلي الإجم�يل ومن ثم الدخل، اإذ ت�سل م�س�همته اإىل حوايل 60% من الن�جت 

املحلي الإجم�يل.
تقرير  يف  اليمن  ت�سنيف  تراوح  الفرد:  دخل  متو�سط  انخفا�س   .2
التنمية يف الع�مل �سمن الدول ذات الدخل املتو�سط املنخف�ش واملنخف�ش، وكم� 
هو مالحظ من اجلدول رقم )1( بلغ متو�سط دخل الفرد ال�سنوي من الن�جت 
القومي الإجم�يل للفرتة من 2000ـ  2010   ب�سعر ال�سوق 894.5 دولر اأمريكي.
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رغم اأن البي�ن�ت الواردة يف اجلدول اأعاله لي�ست نه�ئية، وي�سوبه� الكثري 
ت�أتي  قد  اأنه  كم�  اأويل،  هو  م�  ومنه�  تقديري،  م� هو  فمنه�  اليقني،  من عدم 
الإح�س�ء  كت�ب  يف  عليه  هي  عم�  خمتلفة  ب�أرق�م  اأخرى  اإح�س�ئية  ن�سرات 
ال�سنوي لع�م 2010، ف�ملالحظ من بي�ن�ت اجلدول اأن هن�ك �سعف يف الأداء 

القت�س�دي لليمن. 
املحلي  الن�جت  منو  ومعدل  الفرد  دخل  متو�سط  انخف��ش  وي�س�حب 
الإجم�يل ال�سنوي ارتف�ع معدل منو ال�سك�ن الذي ي�سل اإىل حوايل 3% �سنويً�، 

وهو من اأعلى املعدلت يف الع�مل.
ـ 2010، �سمن الدول  وب�سكل ع�م �سنف اليمن خالل الفرتة من 1990 
الب�سرية تقل  التنمية  الب�سرية املنخف�سة، حيث ك�نت قيمة دليل  التنمية  ذات 

جدول رقم )1(
متو�صط دخل الفرد ال�صنوي للفرتة 2000 - 2010

ال�صنوات
الناجت 
املحلي 

االإجمايل

معدل 
النمو 

احلقيقي

متو�صط ن�صيب 
الفرد من 

الناجت القومي 
)بالدوالر(

200017569990.00582
200118959455.93590
200221508955.04620
200324867325.76659
200428855804.64729
200536465575.14863
200644951794.641036
200750999053.481131
200860722724.011288
200957049564.301183
201063749267.821159

5.1894.5املتو�سط
- امل�سدر: كت�ب الإح�س�ء ال�سنوي 2010، جداول اأرق�م )3(، �ش �ش 556، 557، و )9(، 

�ش �ش 568، 569، )18(، �ش 582.
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عن )0.5( درجة. )الثور، 2011: 36( وقد احتل اليمن املرتبة رقم 154 من 
برن�مج  عن  ال�س�در  الب�سرية  التنمية  موؤ�سرات  تقرير  ح�سب  بلد،   184 اأ�سل 

الأمم املتحدة الإمن�ئي لع�م 2011.
فتي،  جمتمع  ب�أنه  اليمني  املجتمع  ي�سنف  البطالة:  معدل  ارتفاع   .3
تقل  الذين  ال�سك�ن  ن�سبة  وتبلغ  وال�سب�ب،  ال�سن  �سغ�ر  فئة  عليه  يغلب  حيث 
اأعم�رهم عن 15 �سنة حوايل 43% من اإجم�يل ال�سك�ن املقدر عددهم بحوايل 

23154000 ن�سمة لع�م 2010.
اأم� اإجم�يل امل�ستغلني 15 �سنة ف�أكرث فيبلغون 4.781 مليون ن�سمة، مق�بل 
القت�س�دية  الإع�لة  ن�سبة  يرفع  الذي  الأمر  يعملون،  ل  ن�سمة  مليون   18.373
الإح�س�ء  )كت�ب   .%84 العمرية  الإع�لة  ن�سبة  تبلغ  بينم�   ،%484 اإىل  الكلية 

ال�سنوي، 2010: 114(.
لع�م   %14.3 بلغ  فقد  الر�سمية  البي�ن�ت  وبح�سب  البط�لة  معدل  اأم� 
2010، هذه الن�سبة ترتفع يف فئة الإن�ث، حيث بلغت 39% مق�بل 11% يف فئة 
للفرتة من  الع�ملة  القوى  موؤ�سرات  اأهم  لن�  يبني  الذكور، واجلدول رقم )2( 

.2010-2000
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جدول رقم )2(
اأهم موؤ�صرات القوى العاملة للفرتة من 2004 - 2010

تـقـديراتتعدادالبيان
2004200520062007200820092010

ن�سبة امل�ستغلني من 
اإجم�يل القوى الب�سرية 
)15 �سنة ف�أكرث( )%(

32.937.337.136.836.436.135.8

ن�سبة امل�ستغلني من 
اإجم�يل قوة العمل )%(

83.684.084.384.785.085.485.7

ن�سبة املتعطلني من 
اإجم�يل القوى الب�سرية 

)%(

6.47.16.96.76.46.26.0

ن�سبة املتعطلني من 
اإجم�يل قوة العمل )%(

16.216.015.715.315.014.614.3

ن�سبة غري الن�سيطني 
اقت�س�ديً� من اإجم�يل 

القوى الب�سرية )15 �سنة 
ف�أكرث( )%(

60.855.556.056.657.257.858.2

ن�سبة لبط�لة
13.011.912.111.811.511.311.0ذكور )%(
39.646.342.241.540.940.239.5اإن�ث )%(

16.216.015.715.315.014.614.3اإجم�يل )%(
معدل امل�س�همة يف الن�س�ط القت�س�دي

68.477.476.675.674.773.772.9ذكور )%(
9.610.810.610.410.29.99.7اإن�ث )%(

39.244.544.043.442.842.241.8اإجم�يل )%(
ن�سبة الإع�لة احلقيقية 

)%(
454387385384384385384

ن�سبة الإع�لة 
القت�س�دية الكلية )%(

554487485484484485484

- امل�سدر: كت�ب الإح�س�ء ال�سنوي 2010، جدول اأهم موؤ�سرات القوى الع�ملة، �ش 111.

بلغ  حيث  اقت�س�ديً�،  الن�سطني  غري  معدل  ارتف�ع  اجلدول،  من  نالحظ 
متو�سط هذه الن�سبة 57.4% للفرتة 2004-2010، هذا املعدل املرتفع يو�سح 
لن� بجالء الط�ق�ت الب�سرية املعطلة واملهدرة والتي لو ا�ستغلت ب�سكل اقت�س�دي 
لتحولت اإىل اأهم املوارد، كم� اأن معدل البط�لة، وبح�سب البي�ن�ت الواردة يف 
من  للفرتة  متو�سطه�  بلغ  والتي  الن�سبة  هذه  ك�نت  واإن  مرتفعة،  تعد  اجلدول 
تورده�  التي  ب�ملعدلت  مق�رنة  �سئيلة  تعترب   %15.3 حوايل   ،2010 ـ   2004
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التق�رير ال�س�درة عن املنظم�ت الدولية، والتي تقدر معدل البط�لة بـ 35%، من 
اأن بع�ش التق�رير غري الر�سمية تقدر  قوة العمل )FORUM، 2011:7(، بل 

معدل البط�لة بـ 40% من قوة  العمل.
املع�جل�ت،  الآث�ر/  الأ�سب�ب/   اليمن  البط�لة يف  درا�سة عن ظ�هرة  ويف 
الن�سبة  اأ�سيفت لهذه  واإذا م�  ال�س�فرة بلغ %15،  اأن معدل البط�لة  اإىل  تو�سلت 
ح�لت التعطل اجلزئي، �سي�سل معدل البط�لة اإىل 25%، واأن معدل البط�لة مرتفع 
لدى الن�س�ء عنه لدى الرج�ل، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن الفئة الأكرث ت�سررًا من 
البط�لة هي فئة ال�سب�ب، حيث وجد اأن حوايل 76% من اإجم�يل الع�طلني ينتمون 
اإىل الفئة العمرية 15- 29 �سنة، وبلغت ن�سبة البط�لة يف احل�سر لدى هذه الفئة 
74.1% مق�بل 81% يف الريف، اأم� من حيث النوع فقد ك�نت البط�لة عند الن�س�ء 

78.3%، مق�بل 74% عند الرج�ل.)امليتمي، والأكحلي، 2008(.
وم� زاد الأمر �سوء اأن ن�سبة ع�لية من املتعطلني هم من فئة ال�سب�ب، و�سب�ب 
يف  امل�سجلني  اخلريجني  اأعداد  لن�  يو�سح  الت�يل  واجلدول  ب�لذات،  اخلريجني 
وزارة اخلدمة املدنية طلبً� للوظيفة الع�مة للفرتة 2002 ـ 2010، وعدد الوظ�ئف 

املقدمة لبع�ش ال�سنوات.

جدول رقم )3( 
اأعداد اخلريجني امل�صجلني يف وزارة اخلدمة املدنية طلبًا للوظيفة العامة 

للفرتة 2002 ـ 2010، وعدد الوظائف املقدمة لبع�ص ال�صنوات 
من مت توظيفهمعدد امل�صجلنيالعام

%اإجمايل%اإناث%ذكوراإجمايل%اإناث%ذكور
20021461861.8903938.223657398427.3115312.75513721.7

20031622460.31070139.726925585036.1208619.5793629.5

20042233759.91496140.137298690530.9217214.5907724.3

20052988661.51906638.548952574019.215398.1727914.9

20064242662.42554237.667968437910.310784.254578.3

20075704863.83230536.28935320752.3

20086227863.13638336.998661

2009
2010113372

- امل�سدر: اجلمهورية اليمنية، رئ��سة الوزراء، املجل�ش الأعلى لتخطيط التعليم، الأم�نة الع�مة، موؤ�سرات 
 78 �ش   ،)58( رقم  جدول   ،2008  /2007 املختلفة،  اأنواعه  ـ  مراحله  اليمنية،  اجلمهورية  يف  التعليم 

اأغ�سط�ش 2009. و 2009/ 2010 جدول رقم )38( �ش 85، اأغ�سط�ش 2011.
- نظرًا لعدم وجود تف�سيل بنوع امل�ستغلني، فقد مت ح�س�ب الإجم�يل من بي�ن�ت اجلدولني 60، 61، من 

امل�سدر ال�س�بق مب��سرة  �ش 78، 79.
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لطلب  امل�سجلني  اأعداد  ال�سنوية يف  الزي�دة  بي�ن�ت اجلدول  يالحظ من 
الوظيفة، مع بق�ء اأعداد الوظ�ئف عند نف�ش امل�ستوى تقريبً�، بل اإنه� مل ت�سل 
اإىل الرقم الوارد يف اخلطة اخلم�سية الث�لثة 2006/ 2010، والب�لغ حوايل 13 
اإىل عدد املتقدمني  اأن ن�سبة من مت توظيفهم  األف وظيفة �سنويً�، م� نتج عنه 

بلغت حوايل 8% ع�م 2006، مق�رنة بن�سبة 21.7% ع�م 2002.
توظيفهم  مت  من  لأعداد  تف�سيلية  بي�ن�ت  توفر  عدم  اأي�سً�  نالحظ  كم� 
لالأعوام 2007-2010 ، ومبق�رنة العدد املرتاكم من غري الع�ملني من متخرجي 
اجل�مع�ت �سنجد اأنه ك�ن اأم�م كل  متخرج ج�معة يف 2005 متخرج�ن اثن�ن 
ع�طالن من ال�سنوات ال�س�بقة، وقد ارتفع العدد لي�سبح اأم�م كل متخرج ثالثة 
اليمنية،  اجلمهورية  يف  التعليم  )موؤ�سرات   ،2010 ع�م  ع�طلني  متخرجني 
2011: 86(، هذا ف�سال عن الداخلني اجلدد على �سوق العمل �سنويً� واملقدر 
 %3.5 �سنوي  منو  مبعدل  عملن  فر�سة  عن  ب�حث  األف   200 بحوايل  عددهم 

)البنك الدويل، 2010: 11(.
 ،2014-2012 والتنمية  لال�ستقرار  املرحلي  الربن�مج  اأن  ب�لذكر  جدير 
الذي اأعدته وزارة التخطيط والتع�ون الدويل قد اأ�س�ر اإىل اأن معدل البط�لة يف 
اأو�س�ط ال�سب�ب بلغ 52.9% يف الفئة العمرية 15-24 �سنة، واأن بط�لة املتعلمني 

بلغت حوايل %25. 
نخل�ش من التحليل ال�س�بق اإىل اأن الو�سع القت�س�دي اليمني مبوؤ�سراته 
املختلفة ك�ن قد بلغ و�سعً� �سعبً� للغ�ية، وم� زاد الأمر تعقيدًا عدم اإيالء اجل�نب 
القت�س�دي الهتم�م الذي ي�ستحقه من قبل الدولة، ف�ل�سي��س�ت القت�س�دية 
الأمر  بل ك�نت �سدهم،  الفقراء،  النظ�م مل ت�سب يف م�سلحة  انتهجه�  التي 
الفقراء  �سريحة  اإىل  وانزلقه�  الو�سطى  الطبقة  على  الق�س�ء  اإىل  اأدى  الذي 
حوايل  واأ�سبح  الفقر،  معدل  ارتف�ع  اإىل  اأدى  مم�  يوم،  بعد  يومً�  تزداد  التي 
ن�سف �سك�ن اليمن فقراء، وحوايل ثلثي ال�سك�ن يع�نون من احلرم�ن الغذائي 

)التقرير ال�سرتاتيجي اليمني، 2011، 123(.
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مالحظ�ت حول ا�ستم�رة ال�ستبي�ن

والإح�س�ء  القت�س�د  اأ�س�تذة  من  عدد  على  ال�ستم�رة  عر�ش  مت   .1
لال�سرت�س�د براأيهم واأخذت مالحظ�تهم بعني العتب�ر.

2. نظرًا لأن الدرا�سة تبحث يف الأ�سب�ب القت�س�دية التي  دفعت املواطنني 
للخروج يف ثورة لتغري النظ�م، ومدى ت�أثري العوامل القت�س�دية يف عينة 
الدرا�سة، خ��سة اأن هن�ك تق�رير وم�سوح�ت بينت اأن الو�سع القت�س�دي 
اإليه املواطن اليمني ك�ن غ�ية يف ال�سوء، لذا ك�ن لزامً� اإم�  الذي و�سل 
ت�أثري اجل�نب القت�س�دي، وقد مت و�سع موؤ�سرات متعلقة  نفي  اأو  ت�أكيد 
احلكومة،  قبل  من  املقدمة  الع�مة  اخلدم�ت  وتدين  والبط�لة،  ب�لفقر 
وتدين ال�ستثم�ر يف راأ�ش امل�ل الب�سري، والف�س�د امل�يل والإداري، وغي�ب 
العدالة يف توزيع الدخل والرثوة. وقد طلب من امل�ستبينني اإعط�ء املوؤ�سر 

اأو ال�سبب الأقوى الذي دفعه للخروج وامل�س�ركة يف الثورة الرقم )1( 
اأن هن�ك خلط يف  اأٌخذ بعني العتب�ر  3. عند ت�سميم ا�ستم�رة ال�ستبي�ن 
بع�ش املف�هيم اأو اأن هن�ك لب�سً� �سيحدث لدى بع�ش اأفراد عينة الدرا�سة، 
خ��سة فيم� يتعلق مبفهومي الفقر والبط�لة، ولذلك مت و�سع �سيغ خمتلفة 

لهذين املفهومني، وعند حتليل ا�ستم�رة ال�ستبي�ن اأت�سح الآتي:

اجلزء العملي للدرا�صة
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فقر  اإىل  ين�سرف  الفقر  مفهوم  اأن  اعتربوا  امل�ستبينني  من  عدد  هن�ك   •
املجتمع  فقر  ب�سبب  الثورة  يف  وم�س�ركتهم  خروجهم  ك�ن  وب�لت�يل  املجتمع، 
ولي�ش ب�سبب مع�ن�تهم ال�سخ�سية، يت�سح ذلك من عدم اختي�رهم ل�سببي تدين 

م�ستوى الأجر، اأو اأن الأجر الذي يتق��س�ه غري ك�ف للمعي�سة.
• الأ�سخ��ش الذين يع�نون من الفقر ك�نت اختي�راتهم ملفهومي تدين م�ستوى 
الأ�سع�ر،  وارتف�ع  املعي�سة،  للمعي�سة وتدهور م�ستوى  الأجر  الأجر وعدم كف�ية 
كدافع  الفقر  عند احلديث عن  وب�لت�يل  نف�سه،  الفقر  ملفهوم  وموازيً�  مرادفً� 
هذه  العتب�ر  بعني  الأخذ  �سيتم  الفقر  ن�سبة  قي��ش  اأو  الثورة،  يف  للم�س�ركة 
اجلزئية املهمة، ولن يوؤخذ الفقر ب�ملفهوم املطلق على اأنه ميثل ن�سبة الفقر يف 
عينة الدرا�سة، واإمن� �سيتم اأخذ معي�ر تدهور م�ستوى املعي�سة وارتف�ع الأ�سع�ر، 
ب�ملفهوم  للفقر  املب�سط  للتعريف  املعتمدة   املق�يي�ش  املعي�ر يعترب من  لأن هذا 
القت�س�دي، وكونه موؤ�سرًا لإجم�يل دخل الأ�سرة الذي يعرب عن املقدرة على 
واآخرون،  )يحيى،  الدخل  حدود  يف  واخلدم�ت  ال�سلع  على  الأفراد  ح�سول 

)8 :2001
لهم  لي�ش  اأن  اأو  منخف�سة  دخولهم  البحث  عينة  من  اأفراد  هن�ك  اأن  • رغم 
اأ�سب�ب  ترتيب  عند  الأوىل  املرتبة  يف  الفقر  ي�سعوا  مل  اأنهم  اإل  اأ�ساًل،  دخل 
اخلروج ح�سب اأهميته�، وك�نت الأ�سب�ب ال�سي��سية والجتم�عية، ب�لإ�س�فة اإىل 
الأ�سب�ب القت�س�دية املتعلقة ب�لأداء احلكومي وعدم جودة اخلدم�ت والف�س�د 

متثل اأولوية ب�لن�سبة لهم. 
• ينطبق الأمر على مفهوم البط�لة، حيث مت و�سع اأكرث من معنى للبط�لة، وقد 
ك�ن اختي�ر اأ�سخ��ش للمفهوم الع�م اأو املطلق للبط�لة كونه� ظ�هرة يع�ين منه� 
املجتمع ب�سكل ع�م، ومنهم من ح�سر مفهوم البط�لة على ح�لته هو، وقد مثلت 
البط�لة مثله� مثل الفقر اأحد العوامل القت�س�دية املهمة التي دفعت ب�لكثريين 
للخروج يف ثورة لتغري النظ�م، وهن�ك مف�هيم اأخرى للبط�لة تخ�ش من يع�نون 
اجلزئي،  والتعطل  العمل،  عن  ع�طل  كمفهوم  العتب�ر،  بعني  اأخذه�  مت  منه� 

كمقي��ش للبط�لة.
• راعى الب�حث اأن هن�ك اأ�سب�ب اقت�س�دية اأخرى غري الفقر والبط�لة، متعلقة 
بدور الدولة يف احلي�ة القت�س�دية، وتوؤثر ب�سكل مب��سر يف حي�ة الأفراد، خ��سة 
فيم� يتعلق ب�ل�ستثم�ر يف راأ�ش امل�ل الب�سري، واإع�دة توزيع الدخل والرثوة، مب� 
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يحقق العدالة وتك�فوؤ الفر�ش بني اأفراد املجتمع، وقد مت ت�سمني هذه الأ�سب�ب 
يف ا�ستم�رة ال�ستبي�ن.

احلي�ة  على  كبري  ب�سكل  ويوؤثر  مهمً�  دورًا  املختلفة،  ب�أ�سك�له  الف�س�د  • يلعب 
بج�نب  ت�سمينه  فقدمت  ولذلك  القت�س�دي،  النمو  على  ثم  ومن  القت�س�دية، 

الأ�سب�ب القت�س�دية �س�لفة الذكر. 
للخروج  الن��ش  تدفع  اقت�س�دية  غري  اأخرى  اأ�سب�ب  هن�ك  اأن  املعروف  • من 
الأ�سب�ب  هذه  اخذ  مت  وقد  والجتم�عية،  ال�سي��سية  ك�لأ�سب�ب  النظ�م،  على 
الأ�سب�ب  �سيقت�سر على  اأن حتليلن�  اإل  ال�ستبي�ن،  ا�ستم�رة  بعني العتب�ر، يف 

والدوافع ذات البعد القت�س�دي.
وقد حر�سن� عند اختي�ر عينة الدرا�سة اأن تكون معربة )بقدر الإمك�ن( 
املجتمع  فئ�ت  ت�سمل  واأن  اأكرث من حم�فظة،  املجتمع ويف  �سرائح  عن خمتلف 
التي �س�ركت يف الثورة )�سب�ب، كب�ر ال�سن، عم�ل وموظفني، طالب وخريجي 
البي�نية  والأ�سك�ل  واجلداول  وم�ستقلون(،  حزبيون  واإن�ث،  ذكور  ج�مع�ت، 
الفئ�ت العمرية،  لن� ن�سب امل�س�ركني من الذكور والإن�ث ح�سب  الت�لية تو�سح 

وح�سب امل�ستوى التعليمي.

جدول رقم )4(
ن�صب امل�صاركني يف اال�صتبيان بح�صب فئات العمر

اإجمايلاإناث %ذكور %فئة العمر
25 – 1528.415.844.2
36 – 2633.67.941.5
47 – 379.91.1311.03
58 – 482.302.3

- 591.1301.13
75.3324.83100االإجمايل
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ال�سكل البي�ين رقم )1(
توزيع امل�صاركني يف اال�صتبيان بح�صب فئات العمر )%(

ال�سكل البي�ين رقم )2(
ن�صب امل�صاركني من الذكور بح�صب فئات العمر )%(

ال�سكل البي�ين رقم )3(
ن�صب امل�صاركني من االإناث بح�صب فئات العمر )%(
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والأ�سك�ل  ف�جلدول  التعليمي  امل�ستوى  حيث  من  امل�س�ركني  اأعداد  اأم� 
البي�نية الت�لية تبني ن�سبهم

ال�سكل البي�ين رقم )4(
ن�صب امل�صاركني بح�صب امل�صتوى التعليمي

ال�سكل البي�ين رقم )5(
ن�صب امل�صاركني بح�صب امل�صتوى التعليمي )ذكور(

جدول رقم )5(
ن�صب امل�صاركني بح�صب امل�صتوى التعليمي

اإجمايلاإناث %ذكور %امل�صتوى التعليمي
1.81.33.1اأمي

7.91.39.2يقراأ ويكتب
27.27.734.9موؤهل متو�سط

37.115.752.8ج�معي
7426100االإجمايل
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وعند تفريغ ا�ستم�رة ال�ستبي�ن اأخذن� الآتي بعني العتب�ر.
الرقم )1( عند عمل  الدافع  اأو  ال�سبب  اأعطت  التي  اأخذن� فقط احل�لت   .1
الإح�س�ئية اخل��سة بتفريغ ا�ستم�رة ال�ستبي�ن ـ يف اجلداول املرفقة ـ علمً� اأن 
اأو  اأنه ع�مل  الث�لثة، للدللة على  اأو  الث�نية  ال�سبب يف املرتبة  هن�ك من و�سع 

�سبب ث�نوي ولي�ش رئي�ش، ون�درًا م� ك�ن يرتك ال�سبب دون ترتيب.
2. مت ا�ستبع�د بع�ش ال�ستم�رات التي ل تخدم الدرا�سة )ب�سبب وجود اأخط�ء 

يف تلك ال�ستم�رات(.
 )27( ا�ستم�رات  فيه�  وزعت   التي  املح�فظ�ت  اأقل  ذم�ر  حم�فظة  ك�نت   .3
ال�ستبي�ن،  من  الن�س�ئي  العن�سر  خال  وقد  منه�،  واحدة  ا�ستبعدت  ا�ستم�رة 
العن�سر  على  ال�ستبي�ن  توزيع  و�سعوبة  املعت�سمني،  من  ال�س�حة  خللو  نتيجة 
الأفراد  العديد من  ا�ستج�بة  الذكور فقد ك�ن هن�ك �سعوبة يف  اأم�  الن�س�ئي، 

لأ�سب�ب حزبية.
4. ك�نت نت�ئج تفريغ ال�ستم�رات على النحو الآتي:

اأ. �صاحة التغيري )اأمانة العا�صمة �صنعاء(: يت�سح من خالل اجلدول 
رقم )6( يف امللحق، اأن موؤ�سر الفقر مبفهومه الع�م )ي�س�ر لهذا املفهوم على اأنه 
فقر املجتمع،  والأفراد الذين اخت�روا هذا املوؤ�سر هم خليط بني من ينظرون 
اإىل الفقر على اأنه فقر املجتمع، ومن ينظرون اإليه من منظور �سخ�سي(، ك�ن 
امل�س�ركة  اإىل  اأدت  التي  املهمة  والدوافع  الأ�سب�ب  الع��سمة من  اأم�نة  يف عّينة 
يف الثورة، حيث بلغت ن�سبة من اأعطى اأولوية لهذا املوؤ�سر 51.3% من اإجم�يل 

ال�سكل البي�ين رقم )6(
ن�صب امل�صاركني بح�صب امل�صتوى التعليمي )اإناث(
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اأفراد العينة الب�لغ عددهم 194 �سخ�ش، اإل اأن الأهمية الن�سبية لدى الذكور 
ك�نت اأعلى من الإن�ث، حيث بلغت 54%، مق�بل 44.8% لالإن�ث. اأم� دافع الفقر 
مبفهومه القت�س�دي، والذي اعتمدته الدرا�سة يف تعريف الفقر، فقد ك�ن اأقوى 
لدى اأفراد العينة، حيث ك�ن دافعً� لـ 62.1% من اأفراد العينة، مم� يعك�ش ح�لة 
وعند  ثورة،  يف  للخروج  به  دفعت  والتي  اليمني،  املجتمع  يعي�سه�  التي  الفقر 
قي��ش الأهمية الن�سبة لهذا املفهوم يف اأو�س�ط الذكور والإن�ث كٌل على حدة ف�إن 
الأهمية الن�سبية مل تتغري كثريًا حيث بلغت 63.8% يف اأو�س�ط الإن�ث، و%61.3 

يف اأو�س�ط الذكور .
اأما موؤ�سر البطالة كمفهوم مطلق )بط�لة املجتمع( فقد ك�ن اأقوى من 
موؤ�سر الفقر، حيث ك�ن دافعً� لـ 66.2% من اإجم�يل اأفراد العينة، هذه الن�سبة 
ك�نت ع�لية يف اأو�س�ط الإن�ث، حيث بلغت 84.5%، مق�بل 58.4% للذكور م� 
ب�ملفهوم  املوؤ�سر  هذا  قي��ش  وعند  البط�لة،  من  مع�ن�ة  الأكرث  الإن�ث  اأن  يوؤكد 
اأن  اأو جزئي، �سنجد  ال�سخ�سي، اأي كدافع ملن يع�نون من البط�لة ب�سكل كلي 
ن�سبة اأهميته ك�نت 51.3% على امل�ستوى الكلي، وحوايل 53.3%، لدى الذكور 
والإن�ث كل على حدة، وهذا موؤ�سر اأي�سً� على اأن معدل البط�لة يف اليمن اأعلى 
ك�ن  اجلدول،  من  وا�سح  هو  وكم�  الر�سمية.  البي�ن�ت  يف  ين�سر  مم�  بكثري 
وغي�ب  الب�سري  امل�ل  راأ�ش  يف  وال�ستثم�ر  اخلدم�ت  م�ستوى  تدين  ملوؤ�سرات 
لدى  اأعلى  ن�سبية  اأهمية  الف�س�د،  وموؤ�سرات  والرثوة  الدخل  توزيع  يف  العدالة 
اجلن�سني، اإل اأن دافع هذه املوؤ�سرات ك�ن اأعلى لدى الذكور، حيث بلغت الأهمية 
الن�سبية ملوؤ�سر تدين م�ستوى اخلدم�ت 59.5% لدى اأفراد العينة، هذه الن�سبة 
الإن�ث،  اأعلى يف فئة الذكور فقد بلغت 66.45% مق�بل 43.1% يف فئة  ك�نت 

وهذا يعود اإىل اأن الذكور اأكرث مع�ن�ة من غي�ب هذه اخلدم�ت.
اأم� تدين ال�ستثم�ر يف راأ�ش امل�ل الب�سري فقد ك�نت اأهميتهم� الن�سبية 
اأعلى، حيث بلغت يف موؤ�سر التعليم 62.1%ن وموؤ�سر ال�سحة 58.5%، وك�نت 
الأهمية الن�سبية يف فئة الذكور اأعلى من الإن�ث يف املوؤ�سرين. واإذا م� انتقلن� اإىل 
املوؤ�سرات املتعلقة ب�لف�س�د ونهب واإهدار الرثوات وامل�ل الع�م �سنالحظ  ارتف�ع 
الأهمية الن�سبية لهذه املوؤ�سرات، وب�سكل يفوق املوؤ�سرات القت�س�دية الأخرى، 
والبط�لة  الفقر  غري  اقت�س�دية  دوافع  هن�ك  اأن  وبجالء  يو�سح  الذي  الأمر 
ك�نت اأقوى لدى امل�س�ركني يف الثورة، هذه الدوافع له� �سلة وثيقة ببن�ء الدولة 
والتنمية القت�س�دية والجتم�عية. نف�ش الأمر ب�لن�سبة لغي�ب العدالة يف توزيع 
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الدخل والرثوة، فقد بلغت الأهمية الن�سبية لهذا املوؤ�سر 62.6% لدى اإجم�يل 
بني  والرثوة  الدخل  توزيع  وعدم عدالة يف  �سوء  على  يدل  وهذا  العينة،  اأفراد 

افراد املجتمع.
مبفهومه  �سواء  الفقر  ملوؤ�سر  ك�ن  تعز(:  )مدينة  احلرية  �صاحة  ب. 
ن�سبية  اأهمية  الدرا�سة،  اعتمدته  الذي  القت�س�دي  املفهوم  بح�سب  اأو  املطلق، 
اأم�نة الع��سمة، فكم� نالحظ من بي�ن�ت اجلدول رقم  اأعلى مم� هو عليه يف 
)7( يف امللحق، بلغ معدل موؤ�سر الفقر املطلق 66.7% ك�إجم�يل، اإل اأن الفقر 
اإجم�يل  من  لـ %69.7  دافعً�  ك�ن  فقد  اأقوى،  دافعه  كن  القت�س�دي  ب�ملفهوم 
اأو�س�ط الن�س�ء،  عينة �س�حة احلرية مبدينة تعز، وهذا الدافع ك�ن الأقوى يف 

حيث بلغت ن�سبة اأهميته 82.9% مق�بل 64.9% يف عينة الذكور.  
وك�ن موؤ�سر البط�لة ب�ملفهوم الع�م دافعً� لـ 65.9% من اأفراد العينة، اأم� 
البط�لة مبفهوم التعطل فقد بلغت ن�سبة اأهميته 56.1% ك�إجم�يل، وتعترب عينة 
املح�فظ�ت  يف  العين�ت  ب�قي  بني  البط�لة  معدل  حيث  من  الأعلى  تعز  مدينة 
ن�سبته %59.8  بلغت  الذكور حيث  اأقوى يف عينة  البط�لة  الأخرى، وك�ن دافع 

مق�بل 45.7% لالإن�ث. 
اأم� موؤ�سرات اخلدم�ت وال�ستثم�ر يف راأ�ش امل�ل الب�سري )تعليم و�سحة( 
ولإداري،  امل�يل  الف�س�د  وموؤ�سرات  والرثوة،  الدخل  توزيع  يف  العدالة  وغي�ب 
واحلكم الر�سيد فقد حظيت ب�أهمية ن�سبية اأعلى ن�سبيً�، حيث ك�ن لتدين م�ستوى 
اخلدم�ت دوره يف الدفع مبختلف فئ�ت املجتمع للخروج وامل�س�ركة يف الثورة، وقد 
اإل اأن فئة الذكور ك�نت  بلغت الأهمية الن�سبية لهذا املوؤ�سر 64.4% للعينة ككل، 
الأهمية الن�سبية لديه� اأعلى من الإن�ث مبعدل بلغ 74.3% مق�بل 60.8% لالإن�ث، 
)تعليم،  الب�سري  امل�ل  راأ�ش  ال�ستثم�ر يف  ملوؤ�سري تدين  الن�سبية  الأهمية  وبلغت 
و�سحة( 71.2%، و72% على التوايل، ك�إجم�يل، اأم� على م�ستوى الفئ�ت فقد ك�نت 
الن�سبة لدى الإن�ث 74.3%، للموؤ�سرين، و70.1% للتعليم ، و71.1% لل�سحة لدى 
وتتعلق  املواطنني،  حي�ة  مت�ش  التي  اخلدم�ت  اأهمية  يو�سح  الذي  الأمر  الذكور، 
ب�لتنمية الب�سرية، واإذا م� نظرن� اإىل املوؤ�سرات اخل��سة ب�لف�س�د امل�يل والإداري 
وغي�ب العدالة يف توزيع الدخل والرثوة �سنجد اأنه� متثل دوافع قوية، وله� اأهمية 
ن�سبية اأعلى من املوؤ�سرات ال�س�بقة، حيث بلغت اأهميته� الن�سبية معدلت تراوحت 

بني 72%، 76.5%  وك�نت جميعه� اأكرث اأهمية من عينة اأم�نة الع��سمة.
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ج. �صاحتي احلرية وال�صهداء )حمافظة عدن(: كم� نالحظ من بي�ن�ت 
اجلدول رقم )8( يف امللحق، ك�ن ملوؤ�سر الفقر ب�ملفهوم املطلق اأو الع�م اأهمية 
ن�سبية كبرية، فقد ك�ن هذا املوؤ�سر دافعً� لـ 66%، من امل�س�ركني يف ال�ستبي�ن 
كي ي�س�ركوا يف ثورة التغيري، ارتفعت هذه الأهمية اإىل 74% عند ح�سر موؤ�سر 
الفقر على املفهوم القت�س�دي، وك�ن دافع الفقر يف اأو�س�ط الذكور اأقوى من 
مق�بل  الذكور  لدى   %75.9 املوؤ�سر  لهذا  الن�سبية  الأهمية  بلغت  حيث  الإن�ث، 

71.4% لالإن�ث. 
الوا�سح  ت�أثريه  املوؤ�سر  لهذا  الع�م  للمفهوم  ك�ن  فقد  البط�لة  دافع  اأم� 
على امل�س�ركني يف الثورة، وب�سورة اأكرب من املفهوم ال�سخ�سي)  التعطل عن 
اأن عينة مدينة عدن  العمل(، فمن خالل تفريغ ا�ستم�رات ال�ستبي�ن، وجدن� 
يف   %10.3 ن�سبتهم  بلغت  العمل  عن  ف�لع�طلون  للبط�لة،  معدل  الأدنى  تعترب 
دافع  ك�ن  فقد  ذلك  ورغم  الإن�ث،  اأو�س�ط  يف   %17.8 مق�بل  الذكور  اأو�س�ط 
بط�لة املجتمع اأكرب، حيث بلغت اأهميته الن�سبية 48% لدى اأفراد العينة.  وك�ن 
اأقل يف عينة املح�فظة،  اأهمية ن�سبية  التعليم  ملوؤ�سري تدين اخلدم�ت وخدمة 
مق�رنة بعين�ت املح�فظ�ت الأخرى، اأم� موؤ�سر تدين خدم�ت ال�سحة فقد بلغت 
اأهميته الن�سبية 72% ، اأم� موؤ�سرات الف�س�د امل�يل والإداري، وغي�ب العدالة يف 
اأهميته� مرتفعة جدًا، �سواًء ك�إجم�يل  توزيع الدخل والرثوة، فقد ك�نت ن�سب 
اأو يف كل عينة على حدة، حيث تراوحت الن�سب بني 76% ، و90%، وقد ج�ءت 
حم�فظة عدن يف املرتبة الأوىل  بني ب�قي حم�فظ�ت العينة يف هذه املوؤ�سرات.

 )9( رقم  اجلدول  لن�  يو�سح  املكال(:  )مدينة  ح�صرموت  حمافظة  د. 
يف امللحق، اأن موؤ�سر الفقر مبفهوميه الع�م والقت�س�دي، ك�ن له اأهمية ن�سبية 
اأعلى يف حم�فظة ح�سرموت مق�رنة ببقية حم�فظ�ت عينة الدرا�سة، وقد بلغت 
الأهمية الن�سبية ملوؤ�سر الفقر يف عينة الذكور 85.1%، مق�بل 72.7% يف عينة 
البط�لة  الثورة، وك�ن دافع  للم�س�ركة يف  الفقر ك�ن دافعً� قويً�  اأن  اأي  الإن�ث، 
مبفهومه الع�م  ذي اأهمية ن�سبية اأقل مق�رنة ببقية املح�فظ�ت، فقد ك�ن دافعً� 
موؤ�سره  بلغ  فقد  العمل  التعطل عن  اأم�   ، العينة  اأفراد  اإجم�يل  من  لـ %26.7 
 ،%45.5 بلغت  فقد  الإن�ث،  عينة  يف  مرتفعة  البط�لة  ن�سبة  وك�نت    %25.8
مق�بل 21.25% يف عينة الذكور. وفيم� يتعلق ب�ملوؤ�سر اخل��ش بتدين م�ستوى 
اخلدم�ت فقد ك�ن هذا املوؤ�سر من اأدنى املوؤ�سرات القت�س�دية الأخرى اأهمية، 
�سواء على م�ستوى املح�فظة، اأو على م�ستوى ب�قي حم�فظ�ت العينة، حيث بلغت 
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اأهميته الن�سبية 34.5%، وب�لنظر اإىل املوؤ�سرات اخل��سة بتدين ال�ستثم�رات 
يف راأ�ش امل�ل الب�سري )تعليم و�سحة(، وغي�ب العدالة يف توزيع الدخل والرثوة، 
واملوؤ�سرات املتعلقة ب�لف�س�د امل�يل والإداري، فقد ك�نت دافعً� قويً� لأفراد العينة 

ذكورًا واإن�ثً� وك�إجم�يل.
هـ . حمافظة ذمار )مدينة ذمار(: تو�سح لن� بي�ن�ت اجلدول رقم )10( 
يف امللحق، اأن معدل الفقر )فقر املعي�سة( ك�ن له دافع اأكرب يف هذه املح�فظة 
من مفهوم الفقر املطلق، ورغم ذلك فتعترب الأهمية الن�سبية للفقر يف حم�فظة 
ذم�ر الأقل على م�ستوى حم�فظ�ت عينة الدرا�سة، حيث بلغت 53.8%، وك�نت 
البط�لة دافعً� حلوايل 50% من اأفراد العينة، اأم� املفهوم ال�سخ�سي، )التعطل( 

فقد ك�ن دافعً� حلوايل %34.
جدير ب�لإ�س�رة اأن موؤ�سرات تدين م�ستوى اخلدم�ت، تدين خدمة التعليم، 
�سوء الرع�ية ال�سحية اأو انعدامه�، الف�س�د امل�يل والإداري، وغي�ب العدالة يف 
اأعلى من  ن�سبية  اأهمية  القوية، وذات  الدوافع  توزيع الدخل والرثوة ك�نت من 

موؤ�سري الفقر والبط�لة.

فقد  والجتم�عية،  ال�سي��سية  ب�لدوافع  واملتعلقة  االأخرى  املوؤ�سرات  اأما 
تب�ينت الأهمية الن�سبية لهذه املوؤ�سرات من �سخ�ش اإىل اآخر، وب�سكل ع�م فقد 
ك�نت موؤ�سرات ذات اأهمية ن�سبية ع�لية، ودافعً� قويً� للم�س�ركة يف الثورة، مثله� 

مثل بقية املوؤ�سرات القت�س�دية. هذه الأ�سب�ب هي:
الأ�سب�ب ال�سي��سية والجتم�عية:

- الظلم وال�ستبداد.
- ال�ستيالء على الوظيفة الع�مة ومنحه� لغري م�ستحقيه�.

- ح�سر الوظ�ئف القي�دية وامله�م يف فئة معينة ح�سب النتم�ء والولء.
- ال�ستيالء على ال�سلطة وال�ستئث�ر به� من قبل فئة حمدودة.

- عدم احل�سول على احلقوق.
- عدم تك�فوؤ الفر�ش.

- عدم امل�س�واة يف املواطنة.
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الأ�سب�ب، وهي  ا�ستم�رة ال�ستبي�ن هذه  تت�سمن  اأن  الب�حث  لقد حر�ش 
القت�س�دية  الأ�سب�ب  اإىل  الثورة  عزو  كون  الر�سيد،  ب�حلكم  مت�سلة  اأ�سب�ب 
فقط اأمر يج�نبه ال�سواب، واإن ك�ن البعد القت�س�دي ح��سر يف كل �سبب من 
هذه الأ�سب�ب، وب�لت�يل يعد املحرك الرئي�ش لثورة التغري، ف�لبط�لة، الت�سخم، 
عدم احل�سول على احلقوق، وغمو�ش امل�ستقبل لدى فئة ال�سب�ب دوافع مهمة 
 ،20011/3/29 يف   "Nicole Naurrath" قبل  اأٌعد من  تقرير  ففي  وقوية، 
اأن  اأو�سح  �سنة،   29 و   15 بني  اأعم�رهم  تقع  الذين  ال�سب�ب  فئة  ا�ستهدف 
هذه الفئة اأ�سبحت تنظر للم�ستقبل بت�س�وؤم، خ��سة عند احلديث عن الو�سع 
القت�س�دي للبلد، واإمك�نية احل�سول على وظيفة، فقد اأو�سح 70% من اأفراد 
العينة اأن الو�سع القت�س�دي للبلد �سيئ، هذه الن�سبة ك�نت اأعلى يف فئة الذكور 
عنه� يف فئة الإن�ث، حيث ت�سل اإىل 79% للذكور مق�بل 62% لالإن�ث، اأم� فيم� 
التي  تلك  اأوق�تهم هي  اأ�سواأ  اأن  الذكور  اأو�سح 89% من  فقد  ب�لوظ�ئف  يتعلق 
يبحثون فيه� عن وظيفة، مق�بل 80% من الإن�ث، اأم� م�ستوى املعي�سة فقد اأبدى 
53% من الذكور ا�ستي�وؤهم من الو�سع املعي�سي الذي يعي�سونه، مق�بل 37% من 

الإن�ث.
5. عند تفريغ ال�ستم�رات بح�سب امل�ستوى التعليمي ك�نت فئة اأمي اأقل فئ�ت 
العينة، حيث بلغ عدد اأفراده� )8( ذكور، و )6( اإن�ث، تلته� فئة يقراأ ويكتب، 
فئ�ت  عدد  اأكرب  اأم�  لالإن�ث،   )6( مق�بل   ،)36( فيه�  الذكور  عدد  بلغ  والتي 
العينة فقد ك�ن للج�معيني، والذي بلغ عدد الذكور فيه� )168( مق�بل )71( 
لالإن�ث، وبلغ عدد من يحملون موؤهاًل متو�سطً� )123( ذكور، و)35( اإن�ث، وقد 

مت اإ�سق�ط عدد)8( ا�ستم�رات مل يحدد اأ�سح�به� م�ستواهم التعليمي. 
6. فيم� يتعلق ب�لتق�سيم ح�سب فئ�ت العمر، ك�نت اأقل فئ�ت العينة هي الفئة 
)59-( تلته� فئة )48-58(، وك�ن اأكرب  عدد للفئتني )15-25( و )36-26(.  
تف�سيل ذلك �سي�أتي عند حتليل اجلدول. وقد مت اإ�سق�ط عدد )17( ا�ستم�رة 

مل يحدد اأ�سح�به� اأعم�رهم.
التي دفعت  القت�س�دية  لالأ�سب�ب  الن�سبية  الأهمية  تب�ين  الرغم من  7. على 
اإل  التعليمي،  امل�ستوى  اأو  العمر  اأو  النوع  بح�سب  �سواء  املجتمع  فئ�ت  خمتلف 
البط�لة،  الفقر،  لكل من  الن�سبية  الأهمية  اتفقوا على  العينة  اأفراد  اأن معظم 
عدم توفر اخلدم�ت، ف�سل الدولة يف ال�ستثم�ر يف راأ�ش امل�ل الب�سري، و غي�ب 
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العدالة يف اإع�دة توزيع الدخل والرثوة،  وموؤ�سرات الف�س�د، فمن خالل ال�سكل 
الفقر  موؤ�سر  اأن  نالحظ  امللحق،  يف   )11( رقم  واجلدول    )7( رقم  البي�ين 
الع�م ك�ن دافعً� لـ 65.3% من اإجم�يل اأفراد العينة، اإل اأن الدافع لدى الذكور 
الذكور 69% مق�بل %55.2  فئة  الن�سبة يف  بلغت  الإن�ث، حيث  اأقوى من  ك�ن 
لالإن�ث، اأم� دافع الفقر ب�ملفهوم القت�س�دي، فقد بلغت ن�سبته 69.6% وك�ن 
الدافع لدى الإن�ث اأقوى من الدافع لدى الذكور، حيث بلغت ن�سبة هذا الدافع 
78.4% لالإن�ث، مق�بل 66.4% للذكو. واإذا م� انتقلن� ملوؤ�سر البط�لة ب�ملفهوم 
الع�م )بط�لة املجتمع( فقد ك�ن هذا املوؤ�سر دافعً� لـ 61.8% من اإجم�يل اأفراد 
العينة، وكم� هو احل�ل يف موؤ�سر الفقر فقد ك�ن موؤ�سر البط�لة الأكرث ت�أثريًا يف 

فئة الإن�ث، وبن�سبة بلغت 74.4% مق�بل 57.1% للذكور.
واإذا م� ح�سرن� البط�لة ب�ملفهوم ال�سخ�سي )التعطل عن العمل( ب�سكل 
اأفراد  اإجم�يل  لـ 45.3% من  اأن هذا املوؤ�سر ك�ن دافعً�  اأو جزئي، �سنجد  كلي 
العينة، وهي نف�ش الن�سبة تقريبً� لفئتي الذكور والإن�ث، وهذا موؤ�سر يبني لن� 

معدل البط�لة يف اليمن.
وب�لنظر اإىل الدوافع الأخرى {تدين اخلدم�ت، تدين ال�ستثم�ر يف راأ�ش 
توزيع  يف  العدالة  وغي�ب  الف�س�د،  موؤ�سرات  و�سحة(،  )تعليم  الب�سري  امل�ل 
الدخل والرثوة}، �سنجد اأن هذه الدوافع ك�نت ذات اأهمية ن�سبية كبرية، لدى 
الثورة  للم�س�ركة يف  اأهميته� كدوافع  اأن  بل  واإن�ثُ�،  العينة، ذكورًا  اأفراد  جميع 
القت�س�د  بلغه  الذي  الو�سع  �سعوبة  يوؤكد  م�  والفقر،  البط�لة  دافعي  ف�قت 
واحلي�ة القت�س�دية يف اليمن، فبج�نب الفقر والبط�لة ك�ن الف�س�د و�سوء توزيع 
الدخل والرثوة، اإ�س�فة اإىل تخلي الدولة عن القي�م بواجبه� يف توفري اخلدم�ت 
الأفراد  لدى  قوية  دوافع  وكله�  الب�سري،  امل�ل  راأ�ش  وال�ستثم�ر يف  الأ�س��سية، 
الفقر مع  فعندم� يرتافق  العمرية،  ومراحلهم  التعليمية،  مبختلف م�ستوي�تهم 
وم�ستقبلهم  الأفراد  حي�ة  يط�ل  واإداري  م�يل  ف�س�د  ذلك  وي�س�حب  البط�لة، 
ومي�ش كرامتهم ، ف�إن الأمر يتعدى املع�ن�ة املتولدة من الفقر، اإىل الدخول يف 
ح�لة من الي�أ�ش والقنوط من م�ستقبل مظلم غري وا�سح املع�مل، وهذا م� يوؤكد 
الت�أثري القوي لكل العوامل القت�س�دية التي اأوردن�ه� يف ا�ستم�رة ال�ستبي�ن يف 

ثورة التغيري فرباير 2011.
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ال�سكل البي�ين رقم )7(
اأهمية دوافع امل�صاركة يف الثورة بح�صب النوع

ب�لو�سع  ت�أثرًا  اأكرث  التعليمية  وامل�ستوي�ت  العمرية  الفئ�ت  اأي  وملعرفة 
اأقوى  لديه�  الدافع  ك�ن  ثم  ومن  اليمن،  اإليه  و�سل  الذي  املرتدي  القت�س�دي 
للم�س�ركة يف الثورة، قمن� بتق�سيم امل�س�ركني يف ال�ستبي�ن بح�سب فئ�ت العمر 
يكن  فلم  امللحق،  يف   )12( اجلدول  بي�ن�ت  حتليل  وعند  التعليمي،  وامل�ستوى 
الفقر من فئة لأخرى،  الن�سبية ملوؤ�سر  الأهمية  اأثر على  اأي  التعليمي  للم�ستوى 
ف�جلميع يع�ين من الفقر. ف�لفئة غري املتعلمة )اأمي( ك�ن الفقر دافعً� لـ %75 
املعدل  بلغ  فقد  ويكتب(  )يقراأ  فئة من  اأم�  لالإن�ث،  مق�بل %100  الذكور  من 
فقد  متو�سطً�  موؤهاًل  يحملون  من  فئة  ويف  لالإن�ث،  و%83.3  للذكور،   %61.1
ك�ن  من  ن�سبة  وبلغت  الإن�ث،  من  و%60  الذكور  من   %74 لـ  دافعً�  الفقر  ك�ن 
الفقر دافعهم للم�س�ركة يف الثورة من اجل�معيني حوايل 57.4% ذكورًا واإن�ثً�. 
واإذا م� نظرن� اإىل دافع الفقر ب�ملفهوم القت�س�دي، �سنالحظ اأنه وب�سكل ع�م، 
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ك�ن اأقوى من مفهوم الفقر الع�م لدى جميع الفئ�ت، حيث بلغت ن�سب من ك�ن 
الفقر دافعهم للم�س�ركة يف ثورة التغيري بح�سب امل�ستوى التعليمي، اأمي، يقراأ 
 %75( و%66.7(،   %87.5( واإن�ث�:  ذكورًا  ج�معي،  متو�سط،  موؤهل  ويكتب، 
موؤ�سر  اأم�  التوايل.  على   )%74.6 و   %58.9( ،)71.4 و  و100(، )%73.2  
البط�لة ب�ملفهوم الع�م فقد ك�ن ت�أثريه اأكرب يف الفئة غري املتعلمة )اأمي( مبعدل 
75% للذكور، و 66.7% لالإن�ث، ولعل ال�سبب يف ارتف�ع الن�سبة لدى هذه الفئة 
قلة عدد اأفرداه� )8 ذكور و 6 اإن�ث(، اأم� فئة من يقروؤون ويكتبون فقد ك�نت 
البط�لة دافعً� لـ 42.4% من الذكور و 50% من الإن�ث، هذا الدافع ك�ن اأقوى 
ك�نت  ن�سبة من  بلغت  ، حيث  الذكور  متو�سطً� من  موؤهاًل  يحملون  فئة من  يف 
البط�لة دافعهم 69.9% مق�بل 54.3% لإن�ث هذه الفئة. اأم� من حيث امل�ستوى 
التعليمي، فلم يحم املوؤهل اجل�معي احل��سلني عليه من البط�لة، فكم� نالحظ 
من بي�ن�ت اجلدول رقم )12( يف امللحق ، ك�نت البط�لة دافعً� لـ 49.4% من 
الذكور ، ارتفعت اأهمية هذا الدافع لدى الإن�ث لت�سل ن�سبته اإىل 62%، وعند 
ح�سر مفهوم البط�لة ب�لتعطل عن العمل )ب�سكل كلي اأو جزئي( �سنالحظ اأن 
الفئة  اأو  واملحدود،  املتو�سط   التعليم  للفئ�ت ذات  قويً�  دافعً�  املوؤ�سر ك�ن  هذا 
البط�لة  ك�نت  من  ن�سبة  بلغت  فقد  اجل�معي  التعليم  ذات  الفئة  اأم�  الأمية، 
يف   %37.5 اجل�مع�ت  متخرجي  من  )الع�طلني  الثورة  يف  للم�س�ركة  دافعهم 

عينة الذكور، مق�بل  68.5% يف عينة الإن�ث(. 
 وهن�ك من يرى ب�أن تدين م�ستوى التعليم واعتم�ده على اجل�نب النظري 
التنمية  وخطط  برامج  واإخف�ق  والرثوة،  الدخل  توزيع  و�سوء  التطبيقي،  دون 
القت�س�دية، التي تتبن�ه� احلكوم�ت من العوامل التي تزيد من حدة البط�لة 

)بن حم�دي، 2009 : 157(
خريجي  على  ال�سلبي  اأثره  التعليم  يف  املدرو�ش  غري  للتو�سع  ك�ن  لقد 
زاد  الذي  الأمر  النظرية،  التخ�س�س�ت  اأ�سح�ب  واملع�هد، خ��سة  اجل�مع�ت 
من معدل بط�لة املتعلمني، وب�لت�يل فال بد من اإع�دة النظر يف برامج و�سي��س�ت 

التعليم الع�يل مب� يتن��سب ومتطلب�ت �سوق العمل.
جدير ب�لذكر اأن مك�فحة البط�لة والتخفيف من الفقر من الأهداف املهمة 
التقدم  اأن  اإل  الن�مية،  الدول  العديد من  القت�س�دية يف  لل�سي��س�ت  والرئي�سة 
الفقر  م�سكلتي  حلل  اخل�طئة  ف�ملع�جل�ت  وا�سح،  غري  زال  م�  املج�ل  هذا  يف 
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والبط�لة التي اأنتهجته� وتنتهجه� احلكوم�ت املتع�قبة يف اليمن لن جتدي نفعً�، 
خ��سة اإذا ك�نت ال�سي��سة املتبعة للتخفيف من البط�لة ت�ستهدف اأكرب عدد من 
الع�طلني بغ�ش النظر عن الأجر، اأو احل�جة، فهذه ال�سي��سة واإن ك�نت �ستخفف 
امله�رات  والرتكيز على ذوي  الفقر،  م�سكلة  �ستف�قم  اأنه�  اإل  البط�لة  من حدة 

.)Agenor; 2004( ممن يطلبون اأجور ع�لية �سيزيد من معدلت البط�لة
البي�ين رقم  اأي�سً� من اجلدول رقم )12( يف امللحق، وال�سكل  ونالحظ 
يف  ال�ستثم�ر  تدين  اخلدم�ت،  م�ستوى  )تدين  الأخرى  املوؤ�سرات  ك�نت   ،)8(
وغي�ب  والإداري  امل�يل  الف�س�د  موؤ�سرات  و�سحة«  »تعليم  الب�سري،  امل�ل  راأ�ش 
اأفراد  اأفراد املجتمع( دافعً� قويً� جلميع  الدخل والرثوة بني  توزيع  العدالة يف 
م�ستوى  تدين  من  يع�ين  ف�جلميع  التعليمية،  م�ستوي�تهم  مبختلف  العينة 
اخلدم�ت الع�مة، وتدين ال�ستثم�ر يف راأ�ش امل�ل الب�سري، كم� اأن الف�س�د امل�يل 
والإداري م�ست�سري وينخر يف كل موؤ�س�س�ت الدولة، ول توجد عدالة يف توزيع 

الدخل والرثوة بني اأفراد املجتمع ريفً� وح�سرًا.

ال�سكل البي�ين رقم )8(
اأهمية دوافع امل�صاركة يف الثورة بح�صب امل�صتوى التعليمي
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رقم )13(  العمر، نالحظ من اجلدول  فئ�ت  بح�سب  البي�ن�ت  وبتحليل 
وال�سكل البي�ين رقم )9( اأن الفئة العمرية 26 – 36 �سنة، ك�نت اأكرب الفئ�ت 
حجمً� ب�لن�سبة للذكور، حيث بلغ عدد اأفراده� 149، تلته� الفئة العمرية 15 – 
25 �سنة، وعدد اأفراده� 126، وك�نت اأقل الفئ�ت العمرية من حيث العدد هي 
الفئة العمرية 59- وبلغ عدد اأفراده� خم�سة اأفراد،  اأم� الإن�ث فقد ك�نت الفئة 
العمرية 15 - 25 �سنة هي الأكرب وبلغ عدده� 70 اأنثى، تلته� العينة ذات الفئة 
العمرية 26 -36 �سنة بعدد 25، ثم الفئة العمرية 37 – 47 بعدد 5 اإن�ث، وقد 
خلت الفئت�ن  العمريت�ن 48 -58، و 59 – من العن�سر الن�س�ئي،. وب�سكل ع�م 
– 25 �سنة هي الأكرب حجمً�، حيث  العمرية 15  الفئة  العينة ذات  فقد ك�نت 
– 36، بعدد 184.  العمرية 26  الفئة  العينة ذات  تلته�  بلغ عدده� 196 فردًا 
الفقر  دافع  اأن  �سنالحظ  حدة،  على  عمرية  فئة  كل  دافع  اإىل  نظرن�  م�  واإذا 
مبفهومه القت�س�دي ك�ن الأقوى لدى الفئتني  العمريتني 48 – 58، و 59_ 
 %75.2 بلغت  وبن�سب  �سنة   36 –  26 العمرية  الفئة  تلتهم�   %80 بلغ  ومبعدل 
الفقر  �سنة فقد ك�ن   25 – العمرية 15  الفئة  اأم�  لالإن�ث،  و %77.1  للذكور، 
دافعً� للم�س�ركة يف الثورة لدى 71.4% من الذكور، 74.3% من الإن�ث، وك�ن 
اأقل من ب�قي الفئ�ت العمرية،  – 47 �سنة  دافع الفقر لدى الفئة العمرية 37 

حيث بلغ معدل الدافع عند الذكور 45.5%، و20% عند الإن�ث.
الفئة  ذكور  من   %55.6 لـ  دافعً�  ك�نت  فقد  الع�م  ب�ملفهوم  البط�لة  اأم� 
 36  –  26 العمرية  الفئة  ويف  لالإن�ث،   %60 مق�بل  �سنة،   25  –  15 العمرية 
�سنة ، زاد الدافع لدى الذكور وانخف�ش لدى الإن�ث، حيث بلغ املعدل %58.4 
للذكور مق�بل 51.4% لالإن�ث. وكم� ك�ن احل�ل يف موؤ�سر الفقر فقد ك�نت الفئة 
العمرية 37 – 47 �سنة هي الأقل من حيث اأهمية دافع البط�لة، وبن�سب بلغت 

45.5% للذكور، و20% لالإن�ث.
  واإذا م� ح�سرن� مفهوم البط�لة على اأولئك الع�طلني عن العمل، اأي اأن 
اأو  كلي  ب�سكل  �سواء  العمل،  عن  تعطلهم  اإىل  ين�سرف  لديهم  البط�لة  مفهوم 
جزئي، �سنجد اأن هذا املوؤ�سر ك�ن دافعً� حلوايل 34.1% من اأفراد العينة ذات 
العمرية  الفئة  اأم�  الإن�ث،  من  و%37.1  الذكور،  من   ،25  -15 العمرية  الفئة 
26 – 36 �سنة، فقد انخف�ست الن�سبة لت�سبح 24.2% للذكور مق�بل %31.4 
الفئ�ت  اأعلى  اأم�   ،  47-37 العمرية  الفئة  لذكور  النخف��ش  وا�ستمر  لالإن�ث، 
العمرية تعطاًل فقد ك�نت 48-58 �سنة وبن�سبة بلغت 50% ولعل ال�سبب يف ذلك 
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يرجع اإىل �سغر حجم هذه الفئة، ولكون معظم اأفراده� ل يحملون موؤهالت، 
اأم� الفئة العمرية التي ك�ن دافع التعطل عن العمل لديه� اأقل من غريه� فقد 
ك�نت الفئة العمرية 37 – 47 �سنة ومبعدل بلغ 15.9%، واإذا م� اأ�سفن� الأهمية 
الن�سبية ملوؤ�سر التعطل اجلزئي اإىل موؤ�سر التعطل الكلي ملعرفة ت�أثري هذا الدافع 
على امل�س�ركني يف الثورة �سنالحظ ارتف�ع اأهمية هذا املوؤ�سر لدى جميع فئ�ت 
العينة، حيث �سي�سبح دافعً� لـ 50.8% من ذكور الفئة العمرية 15- 25 �سنة و 
54.2% من الإن�ث، ويف الفئة العمرية 26 -36�سنة ارتفع معدل الدافع لي�سبح 
الن�سب  هذه  اإىل  نظرن�  م�  واإذا  الإن�ث.  لدى  و%51.1  الذكور،  لدى   %38.3
�سنجد اأنه� تقرتب من تلك التي اأ�سرن� اإليه� يف اجلزء الأول من الدرا�سة، فقد 
ك�نت البط�لة مبفهوم التعطل دافعً� حلوايل 50% من فئة ال�سب�ب، ممن خرجوا 

للمط�لبة برحيل النظ�م.
العينة  اأفراد  لدى  امل�س�ركة  دوافع  عن  حتدثن�  عندم�  احل�ل  هو  وكم� 
بح�سب التق�سيم�ت ال�س�بقة، بن�ًء على النوع وامل�ستوى التعليمي، فقد اكت�سبت 
املوؤ�سرات الأخرى اأهمية ن�سبية كبرية بح�سب التق�سيم ح�سب الفئ�ت العمرية، 
فموؤ�سرات تدين اخلدم�ت الع�مة، تدين ال�ستثم�ر يف راأ�ش امل�ل الب�سري )تعليم 
و�سحة( والف�س�د امل�يل والإداري وغي�ب العدالة يف توزيع الدخل والرثوة بني 

اأفراد املجتمع ك�نت كله� دوافع قوية للم�س�ركة يف الثورة. 

ال�سكل البي�ين رقم )9(
اأهمية دوافع امل�صاركة يف الثورة بح�صب فئات العمر
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8. ك�ن لتدين م�ستوى خدم�ت البنية التحتية املقدمة من قبل الدولة، وال�ستثم�ر 
يف راأ�ش امل�ل الب�سري يف جم�يل التعليم وال�سحة ح�سور وا�سح وقوي يف الأ�سب�ب 
بي�ن�ت  التغيري، فمن خالل  ثورة  للخروج يف  امل�س�ركني  التي دفعت  القت�س�دية 
اجلدول رقم )11( يف امللحق، ك�ن لتدين م�ستوى اخلدم�ت الع�مة املقدمة من 
اأثر وا�سح على امل�س�ركني يف الثورة، حيث ك�ن لهذا املوؤ�سر نف�ش  قبل احلكومة 

الأهمية لدى اجلن�سني تقريبً� ومبعدل و�سل اإىل حوايل %55.7.
اأو غي�ب اخلدم�ت ال�سحية، وهم�  التعليم، و�سوء  9. فيم� يتعلق بتدين خدمة 
ك�ن  فقد  الب�سري  امل�ل  راأ�ش  يف  ب�ل�ستثم�ر  الدولة  اهتم�م  مدى  على  موؤ�سران 
هذان املوؤ�سران دافعً� لـ 66.5% من اأفراد العينة، وعند مق�رنة الأهمية الن�سبية 
للع�مل داخل كل فئة على حدة بلغت الأهمية الن�سبية يف فئة الذكور 66.1% لفئة 
الذكور مق�بل 60% لفئة الإن�ث، الأمر الذي يو�سح وبجالء اأن ال�ستثم�ر يف راأ�ش 
امل�ل الب�سري من الدوافع والأ�سب�ب القت�س�دية القوية، والتي ل تقل اأهمية عن 

موؤ�سري الفقر والبط�لة.
ف�لت�أثري الإيج�بي والقوي لالإنف�ق على التعليم وال�سحة، دليل على جودة 
وجن�ح احلكومة، وقد ك�ن من اأهداف الألفية للتنمية تخفي�ش الفقر عن طريق 
اإنت�جية  على  اإيج�بي  ت�أثري  من  لهم�  مل�  وال�سحة،  التعليم  على  الإنف�ق  زي�دة 

.)Li، et al; 2008( .الفرد، ومن ثم م�ستوى دخله
وال�سحة من  التعليم  الب�سري يف جم�يل  امل�ل  راأ�ش  ال�ستثم�ر يف  اأن  كم� 
مع�جلة  على  اإيج�بي  ت�أثري  وله  القت�س�دي،  للنمو  والداعمة  املهمة  العوامل 

 )Baldcci، et all، 2008( .الت�سخم، ومن موؤ�سرات احلكم اجليد
اأم� غي�ب العدالة يف توزيع الدخل والرثوة فقد ك�ن من الدوافع القوية لـ   .10
69.6%  من اإجم�يل اأفراد العينة. وملعرفة الأهمية الن�سبية يف اإط�ر كل فئة على 
 ، لالإن�ث  مق�بل %60.6  الذكور  لفئة  لـ %72.6  اأولوية  املوؤ�سر  مّثل هذا   ، حدة 
ويكت�سب هذا الع�مل اأهميته عندم� يع�ين القت�س�د من وجود قط�ع�ت متخلفة 
تعتمد على الو�س�ئل البدائية يف الإنت�ج، بج�نب قط�ع�ت اأخرى متطورة وتعتمد 
الريف  بني  الدخل  يف  والتف�وت  والرثوة  الدخل  توزيع  ف�سوء  التكنولوجي�،  على 
واحل�سر، نتيجة ل�سم�ت القت�س�د، ف�إن ال�سي��س�ت احلكومية خ��سة ال�سي��س�ت 
اإع�دة  يف  وت�أثريه�  دوره�  له�  يكون  وان  لبد  ال�سريبي،  والنظ�م  ال�ستثم�رية، 

.)Blitzer، 1978( .توزيع الدخل وخلق فر�ش عمل
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لدى  اأهميته�  الع�م  امل�ل  واإهدار  الرثوات  ونهب  الف�س�د  ملوؤ�سرات  وك�ن 
معظم اأفراد العينة، حيث بلغت ن�سب اأهمية هذه املوؤ�سرات،  74.2%، 77%، و 
حدة  على  فئة  كل  اإط�ر  يف  موؤ�سر  لكل  الن�سبية  الأهمية  اأم�  التوايل.  على   %77
فقد بلغت 77.6%، 80.7%، 75.6% على التوايل يف فئة الذكور، مق�بل %64.8، 

77.2%، 64.8% يف فئة الإن�ث.
املعوق�ت  من  والبط�لة،  الفقر  مثل  مثله  الف�س�د  ب�أن  وبجالء  يوؤكد  وهذا 
القوية  الدوافع  ومن  املجتمع�ت،  من  جمتمع  اأي  يف  والنمو  للتطور  الرئي�سة 
لثورة التغري، فقد اأثبتت العديد من الدرا�س�ت اأن للف�س�د ت�أثري كبري على النمو 

.)mahmet، and mandini، 2001( القت�س�دي والتنمية الب�سرية
 نلخ�ص مما تقدم اإىل:

وال�سعوب�ت  امل�س�كل  من  تع�ين  الدرا�سة  عينة  يف  امل�ستهدفة  الفئة  اأن   .1
اأعم�رهم بني  الفئة هم ممن تقع  اليمن ومعظم هذه  التي يعي�سه�  القت�س�دية 

15 ـ 35 �سنة.
الغ�لبية  دفعت  التي  الأ�سب�ب  يف  وبقوة  ح��سرًا  القت�س�دي  الع�مل  ك�ن   .2

العظمى للخروج مط�لبني بتغري النظ�م.
3. اأجمع كل اأفراد العينة على اختالف اأعم�رهم واأنواعهم وم�ستوي�تهم العلمية 
املتعلقة  واملوؤ�سرات  البط�لة،  ب�لفقر،  املتمثلة  القت�س�دية  الأ�سب�ب  اأن  على 
راأ�ش  يف  ال�ستثم�ر  تدين  اخلدم�ت،  م�ستوى  )تدين  للدولة  القت�س�دي  ب�لأداء 
امل�ل الب�سري، الف�س�د، وغي�ب العدالة يف توزيع الدخل والرثوة(، وهذه موؤ�سرات 
اقت�س�دية تبني مدى جن�ح اأي حكومة اأو ف�سله�، ك�نت دافعً� قويً� للم�س�ركني يف 

الثورة، وقد بينت الدرا�سة ف�سل احلكومة يف اجل�نب القت�س�دي.
�سي��سية   ، ال�ستبي�ن )اقت�س�دية  ا�ستم�رة  الواردة يف  والدوافع  العوامل  4. كل 
واجتم�عية( ذات عالقة وطيدة بكرامة الإن�س�ن ، ومن ثم فقد مثلت يف جممله� 
م� ميكن اأن يطلق عليه بثورة الكرامة ، فقد تظ�هر اجلميع مط�لب� بنظ�م يحفظ 

له كرامته وحريته وا�ستقراره.
اأن معديل الفقر  اأكدت الن�سب التي مت ا�ستخال�سه� من تفريغ ال�ستم�رات   .5

والبط�لة يف اليمن يت�س�وى مع م� ج�ء يف اجلزء الأول من الدرا�سة.
6. جدير ب�لتنويه اأن الأ�سب�ب ال�سي��سية والجتم�عية مل تقل اأهمية عن الأ�سب�ب 

القت�س�دية يف الدفع ب�مل�س�ركني اإىل ثورة التغري، فرباير 2011.



40



41

املالحق

جدول رقم )6( 
�صاحة التغيري )اأمانة العا�صمة �صنعاء( 

االإجمايل%اإجمايل%اإناث%ذكورال�صبب
7454.02644.810051.3195الفقر

الأجر الذي اأتق��س�ه غري 
6144.52441.48543.6195ك�ف للمعي�سة

7051.92848.39850.3195تدين م�ستوى الأجر
تدهور م�ستوى املعي�سة 

8461.33763.812162.1195وارتف�ع الأ�سع�ر

8058.44984.512966.2195     البط�لة
4935.82237.97136.4195ع�طل عن العمل

2417.5915.53316.9195غري منتظم يف العمل
اأعمل يف جم�ل غري 

2417.51322.43719.0195تخ�س�سي

تدين م�ستوى اخلدم�ت  
)املي�ه، الكهرب�ء ، 

املوا�سالت ، الت�س�لت(
9166.42543.111659.5195

9468.62746.612162.1195تدين خدمة  التعليم
�سوء الرع�ية ال�سحية اأو 

8864.22644.811458.5195انعدامه�

10475.92644.813066.7195الف�س�د امل�يل والإداري
نهب ثورات البالد من قبل 

11382.53153.414473.8195عدد حمدود من الأفراد

10375.23356.913669.7195اإهدار امل�ل الع�م
غي�ب العدالة يف توزيع 

9569.32746.612262.6195الدخل والرثوة
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جدول رقم )7( 
�صاحة احلرية )تعز( 

االإجمايل%اإجمايل%اإناث%ذكورال�صبب
6567.02365.78866.7132الفقر

الأجر الذي اأتق��س�ه غري 
4546.41440.05944.7ك�ف للمعي�سة

4748.51748.66448.5تدين م�ستوى الأجر
تدهور م�ستوى املعي�سة 

6364.92982.99269.7وارتف�ع الأ�سع�ر

6364.92468.68765.9البط�لة
5152.61337.16448.5ع�طل عن العمل

77.238.6107.6غري منتظم يف العمل
اأعمل يف جم�ل غري 

99.3411.4139.8تخ�س�سي

تدين م�ستوى اخلدم�ت  
)املي�ه، الكهرب�ء ، 

املوا�سالت ، الت�س�لت(
5960.82674.38564.4

6870.12674.39471.2تدين خدمة  التعليم
�سوء الرع�ية ال�سحية اأو 

6971.12674.39572.0انعدامه�

7476.32777.110176.5الف�س�د امل�يل والإداري
نهب ثورات البالد من قبل 

6769.13085.79773.5عدد حمدود من الأفراد

7173.22674.39773.5اإهدار امل�ل الع�م
غي�ب العدالة يف توزيع 

6870.12777.19572.0الدخل والرثوة
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جدول رقم )8( 
�صاحتي احلرية وال�صهداء )عدن( 

االإجمايل%اإجمايل%اإناث%ذكورال�صبب
2172.41152.43366.050الفقر

الأجر الذي اأتق��س�ه غري 
1448.3838.12244.050ك�ف للمعي�سة

1448.3838.12244.050تدين م�ستوى الأجر
تدهور م�ستوى املعي�سة 

2275.91571.43774.050وارتف�ع الأ�سع�ر

1241.41257.12448.050البط�لة
13.429.536.050ع�طل عن العمل

26.9314.3510.050غري منتظم يف العمل
اأعمل يف جم�ل غري 

310.3314.3612.050تخ�س�سي

تدين م�ستوى اخلدم�ت  
)املي�ه، الكهرب�ء ، 

املوا�سالت ، الت�س�لت(
827.61152.41938.050

1448.31571.42958.050تدين خدمة  التعليم
�سوء الرع�ية ال�سحية اأو 

2172.41571.43672.050انعدامه�

2689.61780.14386.050الف�س�د امل�يل والإداري
نهب ثورات البالد من قبل 

291001676.24590.050عدد حمدود من الأفراد

2275.91676.23876.050اإهدار امل�ل الع�م
غي�ب العدالة يف توزيع 

2379.31676.23978.050الدخل والرثوة
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جدول رقم )9( 
مدينة املكال )ح�صرموت( 

االإجمايل%اإجمايل%اإناث%ذكورال�صبب
3983.0981.84882.358الفقر

الأجر الذي اأتق��س�ه غري 
2653.38218.22848.358ك�ف للمعي�سة

2042.6218.22237.958تدين م�ستوى الأجر
تدهور م�ستوى املعي�سة 

4085.1872.74882.358وارتف�ع الأ�سع�ر

2451.1763.63126.758البط�لة
510.6436.4915.558ع�طل عن العمل

510.619.0610.358غري منتظم يف العمل
اأعمل يف جم�ل غري 

1429.819.01525.958تخ�س�سي

تدين م�ستوى اخلدم�ت  
)املي�ه، الكهرب�ء ، 

املوا�سالت ، الت�س�لت(
1327.7763.62034.558

2859.6763.63560.358تدين خدمة  التعليم
�سوء الرع�ية ال�سحية اأو 

2961.7872.73763.858انعدامه�

4085.1111005187.958الف�س�د امل�يل والإداري
نهب ثورات البالد من قبل 

4085.1763.64781.058عدد حمدود من الأفراد

3778.7654.54374.158اإهدار امل�ل الع�م
غي�ب العدالة يف توزيع 

3983.0763.64679.358الدخل والرثوة
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جدول رقم )10( 

�صاحة التغيري)ذمار( 
اإجمايل%اإناث%ذكورال�صبب

26--1142.3الفقر
الأجر الذي اأتق��س�ه غري 

26--519.2ك�ف للمعي�سة

26--830.8تدين م�ستوى الأجر
تدهور م�ستوى املعي�سة 

26--1453.8وارتف�ع الأ�سع�ر

26--1350.0البط�لة
26--934.6ع�طل عن العمل

26----غري منتظم يف العمل
اأعمل يف جم�ل غري 

26--27.7تخ�س�سي

تدين م�ستوى اخلدم�ت  
)املي�ه، الكهرب�ء ، 

املوا�سالت ، الت�س�لت(
1661.5--26

26--1869.2تدين خدمة  التعليم
�سوء الرع�ية ال�سحية اأو 

26--1557.7انعدامه�

26--1765.4الف�س�د امل�يل والإداري
نهب ثورات البالد من قبل 

26--2284.6عدد حمدود من الأفراد

26--2180.8اإهدار امل�ل الع�م
غي�ب العدالة يف توزيع 

26--1973.1الدخل والرثوة
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جدول رقم )11( 
اأ�صبا ب امل�صاركة يف الثورة بح�صب النوع 

%اإجمايل%اإناث%ذكورال�صبب
االإجمايل

اإجمايلاإناثذكور
23269.06955.230165.3336125461الفقر

الأجر الذي اأتق��س�ه 
19658.34838.424452.9غري ك�ف للمعي�سة

15947.35544.021464.4تدين م�ستوى الأجر
تدهور م�ستوى املعي�سة 

22366.49878.432169.6وارتف�ع الأ�سع�ر

19257.19374.428561.8البط�لة
11534.24132.515633.8ع�طل عن العمل

3811.31512.05311.5غري منتظم يف العمل
اأعمل يف جم�ل غري 

5215.52016.07215.6تخ�س�سي

تدين م�ستوى 
اخلدم�ت )املي�ه ، 

الكهرب�ء ، املوا�سالت 
، الت�س�لت (

18755.77056.025755.7

22266.17560.029764.4تدين خدمة  التعليم
�سوء الرع�ية ال�سحية 

22266.17560.029764.4اأو انعدامه�

26177.78164.834274.2الف�س�د امل�يل والإداري
نهب ثورات البالد من 

قبل عدد حمدود من 
الأفراد

27180.78467.235577.0

25475.68164.833577.0اإهدار امل�ل الع�م
غي�ب العدالة يف توزيع 

24472.67761.632169.6الدخل والرثوة
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جدول رقم )12( 
اأ�صباب امل�صاركة  يف الثورة بح�صب امل�صتوى التعليمي 

ال�صبب
جامعيموؤهل متو�صطيقراأ ويكتباأمي

يل
جما

االإ

كور
اث%ذ

كور%اإن
اث%ذ

كور%اإن
اث%ذ

كور%اإن
اث%ذ

%اإن

الفقر

675
.0610
02261

.1583
.39174
.021
 

60
.09657
.14157
.745
3

الأجر الذي 
اأتق��س�ه غري ك�ف 

للمعي�سة

450
.0116
.71438
.9466
.76149
.61337
.16639
.32940
.8

تدين م�ستوى الأجر

675
.0116
.71747
.2466
.76754
.51748
.67343
.53853
.5

تدهور م�ستوى 
املعي�سة وارتف�ع 

الأ�سع�ر
787
.5466
.72775
.0610
09073

.22571
.49958
.95374
.6

البط�لة
675
.0466
.71644
.4350
.08669
.91954
.38349
.44462
.0

ع�طل عن العمل

225
.0233
.31747
.2233
.33629
.31234
.34023
.83143
.7

غري منتظم يف 
112العمل
.5233
.3616
.7116
.72117
.1514
.32313
.71622
.5

اأعمل يف جم�ل غري 
337تخ�س�سي

.5--616
.7-2621
.1514
.33722
.01926
.8

تدين م�ستوى 
اخلدم�ت  املي�ه، 

الكهرب�ء، 
املوا�سالت، 

الت�س�لت

562
.5610
02569

.4350
.07157
.71748
.610
6

63
.13954
.9

تدين خدمة  
التعليم

787
.5583
.31747
.2466
.78569
.12777
.110
8

64
.33853
.5

�سوء الرع�ية 
ال�سحية اأو 

انعدامه�

675
.0466
.72055
.6466
.77863
.41748
.611
0

65
.54766
.2

الف�س�د امل�يل 
787والإداري

.5583
.32363
.9466
.79577
.21954
.313
4

79
.84563
.4

نهب ثورات البالد 
من قبل عدد 

حمدود من الأفراد

675
.0466
.72877
.8466
.710
1

82
.12468
.613
7

81
.54664
.8

اإهدار امل�ل الع�م

562
.5583
.32261
.1466
.79476
.4

     
 1954

.313
5

80
.44563
.4

غي�ب العدالة 
يف توزيع الدخل 

والرثوة

450
.0466
.71850
.0350
.08972
.41748
.612
3

73
.24462
.0
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جدول رقم )13( 
اأ�صباب امل�صاركة يف الثورة بح�صب العمر 

االإجمايل59-48-3758-2647-1536-25ال�صبب ث%ذث%ذ%ث%ذ%ث%ذ%ث%ذ
الفقر

8063
.54158
.69463
.12365
.72863
.6240
.0660
.0-510
0-444

الأجر الذي اأتق��س�ه 
4938غري ك�ف للمعي�سة

.93955
.76745
.01851
.41943
.2120
.0220
.0-360
.0-

تدين م�ستوى الأجر

4758
.72941
.47147
.72365
.72761
.4240
.0550
.0-510
0-

تدهور م�ستوى املعي�سة 
9071وارتف�ع الأ�سع�ر

.45274
.311
2

75
.22777
.12965
.9120
.0880
.0-480
.0-

البط�لة
7055

.64260
.08758
.41851
.42045
.5120
.0770
.0-480
.0-

ع�طل عن العمل

4334
.12637
.13624
.21131
.4715
.9--5

      
      

      
50

.0-480
.0-

غري منتظم يف العمل

2116
.71217
.12114
.1925
.7613
.6120
.0-----

اأعمل يف جم�ل غري 
3023تخ�س�سي

.81420
.02919
.51028
.6920
.5120
.0110
.0---

تدين م�ستوى اخلدم�ت 
)املي�ه، الكهرب�ء، 

املوا�سالت، الت�س�لت( 

7257
.13550
.09765
.11748
.62556
.8240
.0770
.0-480
.0-

تدين خدمة  التعليم

8265
.14158
.69362
.41645
.72965
.9240
.0660
.0-510
0-

�سوء الرع�ية ال�سحية اأو 
7660انعدامه�

.34564
.39865
.81645
.72761
.4240
.0770
.0-480
.0-

الف�س�د امل�يل والإداري

9676
.24260
.011
2

75
.22057
.13681
.8120
.0770
.0-510
0-

نهب ثورات البالد من 
قبل عدد حمدود من 

الأفراد

9877
.84767
.112
2

81
.91954
.33681
.8240
.0880
.0-510
0-

اإهدار امل�ل الع�م

9071
.43955
.711
3

75
.82262
.93477
.3240
.0660
.0-480
.0-

غي�ب العدالة يف توزيع 
8365الدخل والرثوة

.93448
.610
6

71
.12222
.93170
.5360
.0880
.0-510
0-
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ا�صتمارة ا�صتبيان
حول االأ�صباب االقت�صادية للم�صاركة يف ثورة التغيري ـ  فرباير 2011

االأ�صباب التي دفعتك لال�صرتاك يف ثورة فرباير 2011
*  ف�ساًل رتب اأ�سب�ب م�س�ركتك يف الثورة ح�سب اأهميته� بحيث ي�أخذ ال�سبب الأهم رقم ) 1 (

اال�صم )اختياري( :..................                النوع :            ذكر            اأنثى   ، العمر :             �سنة

احلالة التعليمية :           اأمي              يقراأ ويكتب             موؤهل متو�سط             ج�معي             ج�معي ف�أعلى

احلالة االجتماعية :           متزوج            ع�زب ،            عدد افراد االأ�صرة :...............

العمل احلايل :                 اأعمل             ل اأعمل

الدخل ال�صهري :              اأقل من 20 األف ري�ل             20 – 50 األف ري�ل               اأكرث من 50 األف ري�ل

اأ�صباب اأخرى اأذكرها : .................................................................................... 
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

123درجة االهميةال�صبب

اأ�صباب 
اقت�صادية

الفقر
الأجر الذي اأتق��س�ه غري ك�ف للمعي�سة

تدين م�ستوى الأجر
تدهور م�ستوى املعي�سة

ارتف�ع الأ�سع�ر
البط�لة

ع�طل عن العمل
غري منتظم يف العمل

اأعمل يف جم�ل غري تخ�س�سي
تدين م�ستوى اخلدم�ت )املي�ه ، الكهرب�ء ، املوا�سالت ، الت�س�لت(

تدين خدمة  التعليم
�سوء الرع�ية ال�سحية وانعدامه�

الف�س�د امل�يل والإداري
نهب ثورات البالد من قبل عدد حمدود من الأفراد

اإهدار امل�ل الع�م
غي�ب العدالة يف توزيع الدخل والرثوة

اأ�صباب 
�صيا�صية

الظلم وال�ستبداد
ال�ستيالء على الوظيفة الع�مة ومنحه� لغري م�ستحقيه�

ح�سر الوظ�ئف القي�دية وامله�م يف فئة معينة ح�سب النتم�ء والولء
ال�ستيالء على ال�سلطة وال�ستئث�ر به� من قبل فئة حمدودة

اأ�صباب 
اجتماعية

عدم احل�سول على احلقوق
عدم تك�فوؤ الفر�ش

عدم امل�س�واة يف املواطنة
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