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* المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

علي عبد القادر علي*

العدالة االجتماعية وسياسات اإلنفاق العام
في دول الثورات العربية 

هتدف هذه الورقة إىل إبراز التحّدي الذي سيواجه دول الثورات العربية يف صْوغها 
إىل  الورقة  تنظر  ذلك،  سبيل  يف  الثورات.  به  طالبت  ما  تلّبي  عاّم  إنفاٍق  سياسات 
الثورات العربية بوصفها سعًيا نحو تأسيس أنظمة حكم ديمقراطية؛ بمعنى إنشاء 
وتقرتح  االقتصادية.  املؤسسات  لكفاءة  ذلك  يعني  وما  تعددية  مؤسسات سياسية 
الورقة أن طبيعة حتّدي صْوغ إنفاق عاّم مالئمة لطموحات الثورات يف حتقيق عدالة 
اجتامعية تتمّثل يف خلّو جعبة املؤسسات الدولية املانحة للعون التنموي، كام يمّثلها 
صندوق النقد الدويل، من فكٍر تنموي جديد يف جمال صْوغ سياسات اإلنفاق العاّم 
عىل الرغم من وجود الشواهد التطبيقية التي توضح نجاعة سياسات اإلنفاق العاّم 
التوزيعية يف حتقيق العدالة االجتامعية. وهي شواهد تستعرضها الورقة، التي تعرض 
أيًضا نتائج تطبيقية نامجة عن حجم الطبقة الوسطى يف عّينة دول الثورات العربية، 
االنتقال  أن  وتقرتح  الدول،  هذه  يف  السّكان  أغلبية  متّثل  الطبقة  هذه  أن  وتوضح 
اّتباع  أن يفرض  الناخبني من شأنه  إىل تفضيالت  يستند  نظام حكم ديمقراطي  إىل 
سياسات إنفاق عاّم توزيعية، حيث يقوم الناخب الوسيط بدور حموري يف اختيار 

مثل هذه السياسات.

مة مقدِّ
اندالع  بعد  املتقدمة  الدول  العام زمًخا متجدًدا يف  اإلنفاق  اكتسبت سياسات  كام هو معروف، 
أهم  اكتشاف  إعادة  املتجددة  األمهية  هذه  عىل  ترتب  قد  و   .2008 سنة  العاملية  املالية  األزمة 
النظرية االقتصادية الكينزية يف ما يتعلق بإدارة االقتصادات الرأساملية املتقدمة التي متحورت  مقوالت 
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حول نجاعة اإلنفاق العام يف حماربة البطالة وإجياد فرص للعمل وإنعاش االقتصادات التي تعاين الكساد. 
ويف إطار اجلدل الذي دار حول إعادة االكتشاف هذه يف الدوائر االقتصادية املهنية، وجد بول كروغامن)))، 
احلائز جائزة نوبل يف العلوم االقتصادية سنة 2008، أن من املناسب استدعاء ما جاء يف ورقة من تأليف 
مايكل كالتسكي، االقتصادي البولندي، ُنرشت يف سنة 943) يف جملة السيايس الفصلية بعنوان »اجلوانب 

السياسية حلالة التشغيل العام«)2).

إن ما هيمنا يف اإلشارة إىل النظرية االقتصادية الكينزية هو أهنا كانت من أهم روافع تطور العلم الفرعي 
للنظرية  الذع  نقد  من  قدمته  ملا  وذلك  املايض،  القرن  ومخسينيات  أربعينيات  يف  التنمية  القتصاديات 
االقتصادية التقليدية )الكالسيكية(. وكام هو معروف، رفض العلم الفرعي القتصاديات التنمية مقرتح 
أن تكون النظرية االقتصادية النيوكالسيكية )النيوليربالية( قابلة للتطبيق يف كل الدول واملناطق ويف كل 
األزمان. استند هذا الرفض عىل مالحظة أن الدول النامية حينها )وكانت تسّمى الدول املتخلفة( تتاميز، 
لتلك  مغايرة  نظرية  أطر  اىل  ثم حتتاج  املشرتكة، ومن  السامت  بعدد من  املتقدمة  الدول  كمجموعة، عن 
املستخَدمة يف حتليل مشكالت االقتصاديات املتقدمة، وأن أدوات التحليل االقتصادي التقليدية حتتاج إىل 

تعديالت جوهرية لكي تصبح مالئمة للتطبيق يف الدول النامية.

وهيّمنا ألغراض هذه الورقة مالحظة أن اتفاًقا عاًما قد تبلور يف أوساط املهتمني بقضايا التنمية حينها، وأن 
التنمية حتتاج اىل حتوالت هيكلية عميقة يف الرتكيبة اإلنتاجية هلذه الدول، وأن مثل هذه التحوالت سوف 
لن تتأتى عن طريق عمل آليات السوق التنافسية بطريقة تلقائية، وهو ما يتطلب دوًرا نشًطا للدولة من 
خالل سياسات اإلنفاق العام. وعىل هذا األساس ركزت ُحزم السياسات التنموية يف ذلك الوقت عىل 
الوليدة، والرتاكم الرسيع لرأس املال، واستغالل فائض  التصنيع، ومحاية الصناعات  االستثامر العام يف 

العاملة يف القطاعات الريفية، وتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية إىل األفراد بأقل التكاليف)3). 

حتى بداية ثامنينيات القرن املايض، اّتبعت الدول النامية، بام فيها الدول العربية، التوجهات العامة هذه يف 
صوغها سياسات اإلنفاق العام. و مل يكن ذلك بمستغرب؛ إذ حازت مثل هذه التوجهات دعم كلٍّ من 
منظمة األمم املتحدة، ومنظامهتا الفرعية العاملة يف جمال التنمية، والبنك الدويل. وقد ترتب عىل اّتباع مثل 
التي  التنموية  التسلطية السابقة، سجل من اإلنجازات  هذه السياسات يف الدول العربية، حتت أنظمتها 
استفادت منها رشائح واسعة من املجتمع، أشاد به البنك الدويل بمالحظته أنه »من سنة 960) وحتى 
ثامنينيات القرن املايض، ظهرت هذه الرشائح كمستفيدة واضحة من االقتصاد السيايس الذي أسسه العقد 
االجتامعي العريب، الذي اتصف بنشاط الدولة يف املجال االقتصادي وتركيزه عىل السياسات التوزيعية. 
وترتب عىل املكتسبات التنموية هذه صفقة تسلطية، حيث قايض املواطنون التقييد عىل احلريات السياسية 

مقابل التمتع باألمن االقتصادي وتوفر اخلدمات االجتامعية«)4).

(1) Paul Krugman, «Phony Fear Factor,» New York Times, 8/8/2013.
(2) M. Kalecki, «Political Aspects of Full Employment,» Political Quarterly, vol. 14, no. 4 (October 1943).
(3) Gerald M. Meier, Biography of a Subject: An Evolution of Development Economics (Oxford; New York: Oxford 
University Press, 2005).
(4) Unlocking the Employment Potential in the Middle East and North Africa: Toward a New Social Contract, MENA 
Development Report. Orientations in Development Series (Washington, DC: World Bank, 2004), pp. 2-4.
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العربية يف صوغها  الثورات  الذي سيواجه دول  التحدي  إبراز  الورقة إىل  يف ضوء ما تقدم، هتدف هذه 
ُيعتّد هبا. يف  تنمية  إليه الدول من حتقيق  الثورات ومع ما تطمح  به  تلّبي ما طالبت  إنفاق عام  سياسات 
سبيل ذلك، يتناول القسم الثاين من الورقة النظر إىل الثورات العربية باعتبارها سعًيا نحو تأسيس أنظمة 
حكم ديمقراطية، وما يعني ذلك للمؤسسات االقتصادية؛ و يقرتح القسم الثالث أن طبيعة حتدي صوغ 
املانحة  الدولية  املؤسسات  تتمّثل يف خلو جعبة  الثورات يف حتقيق عدالة  إنفاق عام مالئمة لطموحات 
للعون التنموي، كام يمّثلها صندوق النقد الدويل، من فكر تنموي جديد يف جمال صوغ سياسات اإلنفاق 
التوزيعية يف  العام  التي توضح نجاعة سياسات اإلنفاق  التطبيقية  الشواهد  توافر  الرغم من  العام، عىل 
حتقيق العدالة االجتامعية، وهي شواهد يستعرضها القسم الرابع من الورقة. يف القسم اخلامس نقرتح أن 
االنتقال إىل نظام حكم ديمقراطي يستند إىل تفضيالت الناخبني من شأنه أن يفرض اّتباع سياسات إنفاق 
عام توزيعية، حيث يؤدي الناخب الوسيط دوًرا حمورًيا يف اختيار مثل هذه السياسات يف دول الثورات 

العربية. ويف القسم األخري، تقدم الورقة بعض املالحظات اخلتامية.

الثورات والمؤسسات 

حاول كتاب صدر حديًثا))) تفسري التفاوت الشديد املشاَهد يف مستويات الرخاء التي تتمتع هبا خمتلف 
البحثية اجلادة يف علم  العامل، وهي حماولة سبقتها حماوالت أخرى شكلت لب الربامج  الدول يف أنحاء 

االقتصاد عموًما ويف العلم الفرعي القتصاديات التنمية بوجه خاص.

ومن دون الدخول يف تفصيالت ما جاء به الكتاب، تكفي اإلشارة إىل رسالته املحورية التي تتلخص يف 
العامل يمكن تفسريه باالختالفات  التنمية، حول  أو  الرخاء،  املشاهد يف مستويات  التفاوت  أن  أطروحة 
املؤسسات  هذه  تصنَّف  حيث  املجتمعات؛  خمتلف  عليها  يتوفر  التي  السياسية  املؤسسات  يف  املشاَهدة 
املؤسسات  تفرز  الزمن،  وبمرور  إقصائية.  ومؤسسات  تعددية(  )أو  تضمينية  مؤسسات  جمموعتني:  يف 
السياسية التضمينية مؤسسات اقتصادية فعالة توفر احلوافز االقتصادية ألفراد املجتمع لتعظيم منافعهم، 
ومن ثم منافع املجتمع، كأهنم مدفوعون يف ذلك بيد خفية )كام قال بذلك آدم سميث(. من جانب آخر، 
ومع مرور الزمن، يرتتب عىل املؤسسات السياسية اإلقصائية مؤسسات اقتصادية غري فعالة )أو هنابة( 
املجتمع،  أفراد  مصالح  إىل  االلتفات  دون  من  السياسية  بالسلطة  املمسكة  النخبة  إثراء  عىل  تعمل 

بكامله.  املجتمع  أو 

استخدم الكتاب، يف حشده األدلة التطبيقية التي تؤيد أطروحته، طريقة دراسة احلاالت التارخيية من أقدم 
الصناعية  بالثورة  مروًرا  اآلسيوية والصني(،  )النمور  احلايل  وقتنا  إىل  الرومانية(  )اإلمرباطورية  العصور 
)التي قادهتا إنكلرتا(. ويف إطار هذه املنهجية، تناولت توطئة الكتاب حالة دول الربيع العريب ممثَّلة يف مرص. 

رصدت توطئة الكتاب إجابات بعض املتظاهرين بشأن أسباب مشاركتهم يف تظاهرات ميدان التحرير 
وأسباب فقر مرص مقارنة بالدول املتقدمة. والحظت التوطئة أن إجابات املشاركني غري املتخصصني يف 
جماالت االقتصاد والتنمية متحورت حول فساد احلكم، والقهر السيايس، وانعدام احلريات والعجز عن 

(5) Daron Acemoglu and James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty (London: 
Profile, 2012).

دراسات
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توفري اخلدمات العامة من تعليم وصحة، وانعدام العدالة االجتامعية. وتلخص التوطئة، من وجهة نظر 
أطروحة الكتاب، إجابات املتظاهرين املرصيني عىل النحو التايل: »بالنسبة إىل املرصيني، فإن األشياء التي 
تسببت يف ختلفهم اشتملت عىل عدم فعالية وعجز الدولة التي أفرزت جمتمًعا يعجزون فيه عن استغالل 
مواهبهم وحتقيق طموحاهتم واحلصول عىل التعليم الذي يرغبون فيه. ويدرك املرصيون أن هذه املشكالت 
ذات جذور سياسية وأن كل العقبات االقتصادية التي يواجهوهنا ترتبت عىل الطريقة التي استخدمت، 

واحتكرت، هبا السلطة السياسية وأن هذه الطريقة البد أن تتغري كأولوية متقدمة«)6). 

مهام يكن من أمر االتفاق أو االختالف مع األطروحة الرئيسية للكتاب، فإنه يمكن القبول بام توصل إليه 
من فهم ملا جرى يف ميدان التحرير يف كانون الثاين/ يناير ))20 عىل أنه تعبري عن تطور، وربام تعمق، 
مؤسسات سياسية مرصية اتسمت باإلقصائية أفرزت مؤسسات اقتصادية فاسدة وهنابة فأدت يف هناية 

املطاف إىل اندالع الثورة التي اقتلعت النظام السيايس الذي كان حاكاًم.

وألغراض الوضوح املفاهيمي، نالحظ أن األدبيات التنموية املتخصصة تعّرف املؤسسات بأهنا القوانني 
واألعراف التي يبدعها، أو يتوافق عليها، املجتمع لتحكم التفاعل بني أفراده يف خمتلف جماالت التبادل 
االجتامعي واالقتصادي))). وُيفهم من هذا التعريف أن املجتمعات تقوم بتطوير املؤسسات كقيود عىل 
تكلفة  وتقليل  املعلومات،  كامل  عدم  عن  الناشئ  اليقني  عدم  تقليل  هبدف  لألفراد  املجتمعي  السلوك 
املبادالت والتفاعل. ويف نفس اجتاه هذا الفهم يمكن اعتبار املؤسسات عىل أهنا هتدف إىل احلد من سلطة 
صّناع القرار يف خمتلف مناحي حياة املجتمع، وذلك بالنص عىل القواعد واإلجراءات التي ينبغي االلتزام 

هبا بواسطة أفراد املجتمع. 

مهام يكن من أمر، يالَحظ أن األدبيات املتخصصة تتطلب أن تتميز القوانني واألعراف املرعية يف املجتمع 
هذا  أساس  وعىل  والدوري.  املفاجئ  التغري  يعرتهيا  ال  وأن  اجلمود،  وليس  الزمن  مع  االستقرار  بصفة 
القيد ال ُتَعّد السياسات التنموية، التي تصوغها حكومات الدول، مؤسسات، وذلك لعدم استقرارها مع 
الزمن فرتات طويلة نسبًيا، وإلمكانية تعديلها بحسب التطورات التي متر هبا الدول وحميطاهتا اإلقليمية 

والدولية. وبالطبع حتتاج السياسات إىل هياكل مؤسسية لتطبيقها)8). 

وكام ذهبت توطئة الكتاب لدعم أطروحته األساسية باستدعاء احلالة الثورية املرصية احلديثة العهد، كان 
العربية األخرى )تونس واليمن؛ وربام املغرب واألردن( للغرض  الثورية  من املمكن استدعاء احلاالت 
نفسه، ومن ثم يمكننا فهم هذه الثورات العربية عىل أهنا تعبري شعبي عن ختّلف اهلياكل املؤسسية السياسية 
التي سادت، وتسيدت، خالل الفرتة الزمنية السابقة هلا. ونسارع لنالحظ أن الشعارات التي غلبت عىل 
التظاهرات الشعبية متحورت بطريقة عفوية حول احلرية والكرامة والعدالة االجتامعية، وهي مفاهيم حمورية 
يف تعريف التنمية بطريقة موسعة كام جاء هبا أمارتيا ِسن يف كتابه الذي يمكن ترمجته التنمية صنو احلرية)9). 

)6) المصدر نفسه، ص 2.
(7) Douglass C. North, «Institutions,» Journal of Economic Perspectives, vol. 5, no. 1 (Winter 1991), pp. 97-112.
(8) Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth (Princeton, NJ; 
Woodstock: Princeton University Press, 2007), pp. 153 and 154.
)9) أمارتيا صن، التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر، ترجمة شوقي جالل، عالم المعرفة؛ 303 

)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2004).
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إىل  اإلشارة  من  بد  ال  الواسع،  بمفهومها  للتنمية  ِسن  أمارتيا  مقاربة  تفصيالت  يف  اخلوض  دون  ومن 
احلريات األداتية )أو الوسائلية( التي هلا عالقة مبارشة بعدد كبري من السياسات التنموية التي هتم دول 
الثورات العربية. تشتمل احلريات األداتية، التي تتكامل بعضها مع بعض، عىل: احلريات السياسية )كام 
النمو  منافع  توزيع  كيفية  اعتبارات  ذلك  يف  )بام  االقتصادية  التسهيالت  الديمقراطية(؛  احلكم  نظم  يف 
االقتصادي(؛ الفرص االجتامعية )بمعنى الرتتيبات االجتامعية لتوفري التعليم والرعاية الصحية(؛ ضامنات 
الشفافية )للحيلولة دون الفساد والالمسئولية املالية والتعامالت الرسية(؛ األمن الوقائي )بمعنى توفري 

شبكة ضامن اجتامعي للعناية بالفئات الضعيفة باملجتمع()0)). 

تقرتح هذه الورقة أن هذه احلريات األداتية كلها حتتوي عىل مضمون عاٍل من مطالبات الثورات العربية يف 
ما يتعلق بالعدالة االجتامعية، خصوًصا يف عالقتها بدور الدولة يف حتقيق التنمية بمفهومها الواسع، بمعنى 
توسيع احلريات احلقيقية التي يتمتع هبا الناس ليعيشوا احلياة التي يرغبون فيها. وبناء عىل هذا الفهم تقرتح 
الورقة أن التحدي احلقيقي الذي تفرضه الثورات العربية عىل عملية صوغ السياسات التنموية يف هذه 
ديمقراطي.  إدارة حكم  احلكومي يف  اإلنفاق  منه يف جمال صوغ سياسات  مهم  يكمن يف جانب  الدول 
ونسارع لنالحظ يف هذا الصدد أن سياسات اإلنفاق احلكومي حظيت باهتامم خاص يف ُحزم السياسات 
التي طبقتها نظم احلكم السابقة التي ثارت عليها شعوب الدول العربية، حيث أجربت حكومات هذه 

األنظمة عىل تغليب اعتبارات الكفاءة االقتصادية عىل العناية بقضايا العدالة االجتامعية. 

تحدي سياسة اإلنفاق العام

أصبح يف علم العامة أن تونس، قائدة ثورات الربيع العريب، ومرص، كقائدة للوطن العريب تبعت تونس يف 
تفجري ثاين ثورة شعبية عربية، طّبقتا منذ منتصف ثامنينيات القرن املايض وحتى تفجر الثورات العربية، 
ُحَزًما من السياسات االقتصادية الكلية التي اشتهرت باسم ُحزم سياسات »وفاق واشنطن«)))). هدفت 
بينها الدول العربية، عىل إعادة توجيه اقتصاداهتا  النامية، ومن  ُحزم السياسات هذه إىل مساعدة الدول 
بتحقيق  بالتطبيق  تقوم  التي  الدول  ووعدت  السوق،  آلية  خالل  من  فيها  املوارد  ختصيص  يتم  بحيث 

معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي. 

اشتمل أهم مكّونات ُحزم السياسات هذه، التي أرشف عىل تطبيقها يف الدول النامية صندوق النقد الدويل 
والبنك الدويل كممثلني للدول الصناعية املتقدمة املانحة للعون التنموي، عىل: االنضباط املايل بواسطة 
للرضيبة،  احلدي  املعدل  وخفض  الرضيبي  الوعاء  توسيع  طريق  عن  الرضيبي  واإلصالح  احلكومات، 
واالنضباط النقدي بواسطة البنك املركزي وفض اشتباكه مع وزارة املالية، وحتديد أسعار فائدة حقيقية 
املغاالة،  عدم  بمعنى  تنافسية،  رصف  أسعار  وحتديد  ومعقولة،  موجبة  تكون  بحيث  السوق  طريق  عن 

)0)) المصدر نفسه، ص 2)-)).
)))) تسمية حزمة »سياسات وفاق واشنطن« أطلقها جون ويليامسون على سياسات االقتصاد الكلي التي اقُترحت للتطبيق في دول 
أميركا الالتينية غداة اندالع أزمة الديون في نهاية سبعينيات القرن الماضي، والتي وافق عليها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

ووزارة الخزانة األميركية التي تقع مقارها في العاصمة األميركية. انظر:
John Williamson, «The Strange History of the Washington Consensus,» Journal of Post Keynesian Economics, vol. 27, 
no. 2 (Winter 2004), pp. 195-206.
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وحترير التجارة اخلارجية بالقضاء عىل القيود الكمية وختفيض الرضائب اجلمركية والرتحيب باالستثامر 
األجنبي املبارش وختصيص املؤسسات العامة )بمعنى نقل امللكية إىل القطاع اخلاص(، وإلغاء مجيع القوانني 
التي تعرقل بل متنع الدخول يف خمتلف جماالت األعامل أو تلك التي حتد من املنافسة )باستثناء تلك التي 
النقدي( واحلامية  القطاع  الرقابة عىل  أو  املستهلك  أو محاية  البيئة  أو  السالمة  يمكن تربيرها عىل أساس 

القانونية حلقوق املْلكية.

كذلك احلال، أصبح علم العامة مسنوًدا بشواهد تطبيقية من دراسات مهنية منضبطة منهجًيا، ومن ذلك أن 
هذه السياسات فشلت يف حتقيق النمو االقتصادي الذي وعدت به يف معظم الدول النامية التي طبقتها)2)). 
منظمة  إىل ذلك  نبهت  )كام  االجتامعية  اجلوانب  تطبيقها من وقع سلبي عىل  ترتب عىل  مّما  الرغم  وعىل 
بأدائها  ُأشيد  التي  الدول  من  تـونس ومرص  كانـت كل من  املايض(،  ثميانينيات القرن  منذ  اليونيسيف 
املتميز يف مثل هذا التطبيق وُضب هبا املثل، يف أدبيات الصندوق والبنك، عىل ما يمكن أن يرتتب عىل 

تطبيق حزمة سياسات »وفاق واشنطن« من نجاح تنموي )بمعنى النمو االقتصادي واالستقرار املايل(. 

ويوضح سجل الفرتة 2000- 0)20 أن تطبيق هذه السياسات يف كلٍّ من تونس ومرص قد ترتبت عليه، 
وعىل عوامل أخرى عىل األرجح، نتائج اقتصادية جتميعية تدعو إىل اإلعجاب. فخالل الفرتة التي هي 
موضع الدراسة، سجلت تونس متوسًطا ملعدل نمو الناتج املحيل اإلمجايل احلقيقي بلغ 4.4 يف املئة سنوًيا، 
وبلغ متوسط معدل التضخم السنوي، بحسب أسعار املستهلك، 3.3 يف املئة، وبلغ رصيد املالية العامة 
عىل مستوى احلكومة العامة كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل سالب 2.2 يف املئة، وبلغ رصيد احلساب 
اجلاري كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل حواىل 0.8 يف املئة. و للفرتة نفسها، واملؤرشات التجميعية عينها، 
سجلت مرص متوسطات بلغت، عىل التوايل: ).) يف املئة ملعدل النمو، و).8 يف املئة ملعدل التضخم، 
وسالب 4.) يف املئة لرصيد املالية العامة، و0.6 يف املئة لرصيد احلساب اجلاري)3)). وعىل الرغم من 
عدم  عن  معرّبة  العربية  الثورات  تفجرت  وإشادهتا،  الدولية،  املؤسسات  رضا  ومن  النتائج  هذه  إجيابية 
اقتناع الشعوب بام ُأنجز وعن عدم رضاها عن السياسات التي أفرزت هذه النتائج. ويطرح السؤال التايل 
نفسه: كيف ستتعامل املؤسسات الدولية مع شعوب هذه الدول يف ما يتعلق بالسياسات التنموية املالئمة؟

يف مدونة صندوق النقد الدويل باللغة العربية حتت عنوان »النافذة االقتصادية«، أثارت نعمت شفيق، نائبة 
مدير صندوق النقد الدويل، قضية طبيعة السياسات التي يمكن أن تّتبعها دول الربيع العريب يف مستقبل 
أيامها)4)). وحتدثت نعمت شفيق عاّم أثار قلقها يف الربيع العريب خالل زيارة قامت هبا للبنان، وهو أن 
»االقتصاد موضوع ال يتحدث عنه أحد، وهو أمر يثري الدهشة«، والحظت أنه »مثلام فتح الربيع العريب 
باب النقاش بشأن السياسة يف الرشق األوسط، فإننا نحتاج اآلن إىل ربيع اقتصادي نناقش من خالله كيفية 

إعادة التفكري يف املستقبل االقتصادي الذي ينتظر املنطقة«. 

(12) William Easterly, «National Policies and Economic Growth: A Reappraisal,» (Working Paper; 27, Center for Global 
Development, Washington, DC, 2003).
)3)) استناًدا الى: »مستجدات آفاق االقتصاد االقليمي،« )صندوق النقد الدولي، أيار/ مايو 3)20(، ص ))-6)، والملحق رقم 

))( ألداء دول الثورات العربية األخرى. 
أيار/  الدولي )النافذة االقتصادية(، 8)  النقد  اقتصادي؟،« )منتدى صندوق  العربي لربيع  العالم  )4)) نعمت شفيق، »لماذا يحتاج 

مايو 2)20(. 
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وحتت عنوان فرعي مشوق محل اسم »احلاجة إىل فكر اقتصادي جديد«، طرحت نعمت شفيق عدًدا من 
م إىل نظام يستهدف  األسئلة اشتملت عىل ما ييل: »كيف يمكن للبلدان أن تتحول من نظام الدعم املعمَّ
الفقراء؟ كيف يمكن أن تصبح النظم الرضيبية أكثر عدالة؟ كيف يمكن حث القطاع اخلاص عىل توفري 
الوظائف املطلوبة يف العرش سنوات القادمة؟«. وعىل الرغم من مطالبتها بـ»فكر اقتصادي جديد« ، فإن 
ليس يف  أنه  وانطواؤها عىل دعوة رصحية هي  املطروحة  األسئلة  إحيائية  تفوته  لن  املدقق سوف  القارئ 
وسع دول الربيع العريب من سبيل سوى االستمرار واملثابرة يف تطبيق وصفات الصندوق التقليدية، أو 
بمعنى آخر ليس هنالك سياسات تنموية بديلة لتلك السياسات االقتصادية التي كانت تطبقها األنظمة 

التي ُقيض عليها. 

جاءت مداخلة نعمت شفيق بعد أن عرّب صندوق النقد الدويل عرب املدونة نفسها، وعىل ألسنة عدد من أهم 
مديريه، عن اندهاشه أواًل عاّم شهده العامل العريب من ثورات منذ الربع األخري من سنة 0)20. فعىل سبيل 
املثال، الحظ مسعود أمحد، مدير إدارة الرشق األوسط وآسيا الوسطى يف الصندوق، أن الصندوق مل يكن 
يتوقع ما حدث يف املنطقة العربية من جراء التطبيق املتعاقب للسياسات التي أوىص هبا والتي تركزت عىل 
»مساعدة بلدان املنطقة يف بناء أسس قوية لالقتصاد الكيل وحترير النشاط االقتصادي وإجراء إصالحات 
تتسق مع متطلبات السوق وتستطيع حتقيق نمو اقتصادي أعىل«. وتابع ليالحظ: »غري أن ما يتضح بنظرة 

إىل الوراء هو أننا مل نوجه اهتامًما كافًيا للطريقة التي كانت توزع هبا منافع النمو«)))). 

عىل الرغم من أن صندوق النقد الدويل، مثله يف ذلك مثل صنوه البنك الدويل، إدارة متخصصة باألبحاث 
االقتصادية وتعج بنخبة متميزة من الكوادر ذات التدريب العايل يف أرقى اجلامعات العاملية، فإنه احتاج إىل 
ثورات الربيع العريب ليتعلم درس »أنه حتى النمو االقتصادي الرسيع ال يمكن أن يستمر ما مل يعم بنفعه 
بسياسات  الباحثة عن عمل ومصحوًبا  املتزايدة  لألعداد  لفرص عمل جديدة  مؤدًيا  يكن  مل  وما  اجلميع 
اجتامعية تقدم الدعم الالزم ألفقر فئات املجتمع. وحتى تكون اإلصالحات االقتصادية قابلة لالستمرار، 
ينبغي أن يقتسم اجلميع الثامر املتحققة منها دون أن تستأثر هبا قلة حمظوظة. وليس استرشاء الفساد إهانة 
غري مقبولة لكرامة املواطنني وحسب ولكنه حيرمهم من املنافع االقتصادية التي يستحقوهنا«. بالطبع، ليس 
هذا بالدرس اجلديد، ولكن حُيمد ملسعود أمحد أنه قال إن الصندوق حيتاج إىل عقدين من الزمان ليتعلم 
الدروس االبتدائية يف اقتصاديات التنمية، وخصوًصا تلك املتعلقة بالعدالة االجتامعية: التوزيع العادل 

ملنافع النمو االقتصادي، وخلق فرص العمل للباحثني عنه، وتقديم الدعم ألفقر فئات املجتمع! 

للعقيدة  والئه  تأكيد  من  له  البد  كان  الدويل،  النقد  صندوق  يف  كبرًيا  موظًفا  أمحد  مسعود  كان  وملّا 
قطاعات  كافة  يشمل  الذي  األعامل  جدول  تنفيذ  »أن  بمالحظته  وذلك  الدولية،  للمؤسسة  االقتصادية 
املجتمع ال يمكن أن يستمر بغري االستقرار االقتصادي واملايل. وقد شهدت املنطقة منذ بداية العام حالة 
من عدم اليقني الشديد والضغوط االقتصادية الكبرية، وسواء من مصادر حملية أو خارجية... فقد قامت 
البلدان بزيادة إنفاقها لتلبية احتياجات الشعوب وتطلعاهتا. وزيادة اإلنفاق أمر رضوري بالفعل عىل املدى 

)))) مسعود أحمد، »ما تعلمناه من الربيع العربي،« )منتدى صندوق النقد الدولي )النافذة االقتصادية(، 9) تشرين األول/ أكتوبر 
.(20((
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القصري، ولكن تصميم هذه الزيادة ينبغي أن يسمح بالعدول عنها يف وقت الحق لكي يعود اإلنفاق إىل 
مستويات يمكن االستمرار يف حتملها ومن ثم خيفف التداعيات طويلة األجل عىل املالية العامة«)6)). 

وحتى ال خيرج القارئ العريب بانطباع خاطئ من قراءة ما كتبه مسعود أمحد، سارعت كريستني الغارد، 
املديرة العامة لصندوق النقد الدويل، لتوضيح ما قصده مسعود أمحد من االستقرار االقتصادي واملايل، 
 ،20(( ديسمرب  األول/  كانون   6 بتاريخ  نفسها  الصندوق  مدونة  يف  ُنرشت  التي  مداخلتها  يف  وذلك 
حيث أكدت أمهية أن تكف حكومات املنطقة عن التوسع يف اإلنفاق العام بغرض محاية الفئات الضعيفة 
يف املجتمع، ألن ذلك أدى إىل اتساع عجز املالية العامة الذي »أدى إىل ارتفاع أسعار الفائدة، ومّما يزيد من 
املرشوعات  يف  التوسع  أو  جديدة  مرشوعات  لبدء  الالزم  االئتامن  عىل  اخلاص  القطاع  حصول  صعوبة 
الفئات  باستهداف  االجتامعية  احلامية  نظم  ترشيد  للحكومات  وينبغي  املوظفني«؛  تعيني  وبدء  القائمة 
املستحقة بشكل أفضل؛ وجيب عىل احلكومات أن تعمل يف تناغم مع القطاع اخلاص، وجيب »أن يكون 

للقطاع اخلاص دور قيادي يف دعم االستثامر واالنتاجية والتنافسية- وتوفري العمل«)))). 

نسارع لنالحظ أن كل ما جرى التشديد عليه يف املقتطفني السابقني كان يمّثل أهم مكونات السياسات 
التي طبقتها كلٌّ من تونس ومرص قبيل اندالع الثورات التي تفاجأ هبا كلٌّ من صندوق النقد الدويل والبنك 
الدويل ووزارة اخلزانة األمريكية، الثالثي الشهري الذي أكسب حزمة السياسات التي نحن بصددها اسمها 
الذي اشتهرت به، والتي متّثل أهم أهدافها ذات العالقة باإلنفاق العام يف: خفض العجز يف املوازنة العامة 
من خالل اإلقالل من اإلنفاق العام أو زيادة حصيلة الرضائب أو االثنني مًعا؛ زيادة أسعار الفائدة؛ زيادة 
متويل القطاع اخلاص؛ ريادة القطاع اخلاص لالستثامر. ويمكن فهم هذه األهداف التي ترص عليها مديرة 
التنمية،  النقد الدويل بأهنا ترمي إىل تقليض دور الدولة وتدعيم دور القطاع اخلاص يف عملية  صندوق 
وخصوًصا من خالل سياسات اإلنفاق العام. ويالَحظ عىل صياغة مالحظات مديرة الصندوق قطعيتها، 
وتعاليها، مقارنة بصياغة مالحظات مديره إلدارة الرشق األوسط وآسيا الوسطى والتي جاءت بطريقة 
دبلوماسية ربام أوحت بأن الصندوق تعلم »درًسا ما« من الربيع العريب، وأنه يعتذر عاّم ترتب عىل سياساته 
من إخفاقات أدت إىل اندالع ثورات الربيع العريب؛ إذ يالحظ القارئ احلريص تكرار مديرة الصندوق 

استعامل مفردات مثل »ينبغي للحكومات« و»جيب عىل احلكومات«!!

هذا وعىل الرغم من أن كالًّ منهام قد عرّب عن »استعداد الصندوق للمساعدة«، بحسب تعبري املدير العام، 
هذه  مثل  فإن  الوسطى،  وآسيا  األوسط  الرشق  إدارة  مدير  تعبري  بحسب  باملساعدة«  الكامل  و»التزامه 
م فقط إذا ما التزمت دول الربيع العريب بتطبيق نفس ُحزم السياسات التي طبقتها  املساعدات سوف تقدَّ
األنظمة السابقة، ومن بينها سياسة اإلنفاق العام التي هتدف إىل خفض العجز يف املوازنة العامة من خالل 
تقليل اإلنفاق العام عىل املجاالت االجتامعية. ويمّثل التنافر بني ما يرص عليه صندوق النقد الدويل من 
سياسات يف جمال اإلنفاق العام وما تتطلبه مجاهري الشعوب العربية من حكوماهتا يف املجال نفسه التحدي 

الذي تفرضه الثورات العربية عىل عملية صوغ السياسات التنموية املالئمة. 

)6)) المصدر نفسه.
)))) كريستين الغارد، »الربيع العربي بعد مرور عام،« منتدى صندوق النقد الدولي )النافذة االقتصادية(، 6 كانون األول/ ديسمبر 

.(20((
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اإلنفاق العام والعدالة االجتماعية: نتائج تطبيقية
أجربت الثورات العربية املهتمني بقضايا التنمية يف الدول العربية إىل العودة إىل منصات التأسيس لتعريف 
اقرتح  الذي  العيسوي  إبراهيم  املهمة  ملثل هذه  االجتامعية ورشحه وتوضيحه. وتصدى  العدالة  مفهوم 
تعريًفا ينص عىل أن العدالة االجتامعية هي تلك احلالة التي: )أ( »ينتفي فيها الظلم واالستغالل والقهر 
االجتامعي  واإلقصاء  والتهميش  الفقر  فيها  »يغيب  و)ب(  كليهام«،  أو  السلطة  أو  الثروة  من  واحلرمان 
وتنعدم الفروق غري املقبولة اجتامعًيا بني األفراد واجلامعات واألقاليم داخل الدولة«، و)ج( »يتمتع فيها 
اجلميع بحقوق اقتصادية واجتامعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة«، و)د( »يعم فيها الشعور 
باإلنصاف والتكافل والتضامن واملشاركة االجتامعية«، و)هـ( »يتاح فيها ألعضاء املجتمع فرص متكافئة 
لتنمية قدراهتم وملكاهتم وإطالق طاقاهتم من مكامنها وحسن توظيفها لصالح الفرد وبام يكفل له إمكانية 
احلراك االجتامعي الصاعد من جهة ولصالح املجتمع يف الوقت نفسه من جهة أخرى«، و)و( »ال يتعرض 

فيها املجتمع لالستغالل االقتصادي وغريه من مظاهر التبعية من جانب جمتمع أو جمتمعات أخرى«)8)).

التعريف  التعريف وما ينطوي عليه، إىل مالحظة اتساق  وسارع العيسوي، يف إطار رشح مضامني هذا 
العدالة  إليه سابًقا، ومع مفهوم  املشار  أمارتيا ِسن والتنمية صنو احلرية  به  الذي جاء  التنمية  مع مفهوم 
الفرد  حرية  حمورية  من  أساًسا  ينطلق  والذي  رولز  جون  األمريكي  الفيلسوف  به  جاء  الذي  كإنصاف، 
ولكنه يتطلب أن يسعى املجتمع العادل لتعظيم رفاهية أفقر الفقراء كمبدأ. ونسارع لنالحظ بدورنا أن 
هذا التعريف الشامل للعدالة االجتامعية الذي اقرتحه العيسوي وجد قبواًل تاًما من مراد دياين يف حماولته 

لتطوير نظرية للعدالة يف النموذج الليربايل املستدام، وذلك استجابة ملا نادت به الثورات العربية)9)). 

هيمنا ألغراض هذه الورقة تشديد العيسوي عىل أن العدالة االجتامعية ال تعني املساواة املطلقة، بمعنى 
التساوي احلسايب يف أنصبة أفراد املجتمع من الدخل القومي أو الثروة القومية مثاًل. وربام يكون األقرب 
الناس يف  الفردية بني  الفوارق  ع األنصبة عىل نحٍو »يراعي  للعدالة االجتامعية أن توزَّ الشائع  الفهم  إىل 
املتاحة يف  الفرص  املطلوبة يف هذا اإلطار هي يف األساس مساواة تكافؤ يف  أمور كثرية«)20). واملساواة 
الناس  ومتكني  الفرص،  وتوفري  املواطنني،  بني  التمييز  عدم  ضمنها  من  رشوط،  حتت  وذلك  املجتمع، 
ر، و»السعي املستمر لتصحيح الفروق الواسعة يف توزيع الدخل والثروة  لالستفادة من الفرص التي توفَّ
إىل ال  تؤدي من جديد  التوزيع  فوارق يف  الفرص ال حيول دون ظهور  املساواة يف  توافر  إن  إذ  والنفوذ؛ 
مساواة كبرية يف الفرص. ومن هنا يصبح تقريب الفروق يف العوائد أو النتائج رشًطا رضورًيا للمساواة 

يف الفرص«))2). 

استناًدا إىل التعريف املقرتح للعدالة االجتامعية وإىل رشوط عالقته بمفهوم عدم املساواة، وألغراض فهم 
دور السياسات التنموية املالئمة ومن الناحية التطبيقية، يمكن االستدالل عىل حالة العدالة االجتامعية 

)8)) إبراهيم العيسوي، »اآلفاق المستقبلية لتحقيق العدالة والتنمية في اقتصاد الربيع العربي )حالة مصر(،« مجلة التنمية والسياسات 
االقتصادية، السنة ))، العدد ) )كانون الثاني/ يناير 3)20(، ص 99)-200.

)9)) مراد دياني، حرية- مساواة- اندماج اجتماعي: نظرية العدالة في النموذج الليبرالي المستدام )بيروت؛ الدوحة: المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات، 2)20(، ص 40-)4.

)20) العيسوي، ص 202.
))2) المصدر نفسه، ص 204.
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بالنظر إىل حالة توزيع الدخل أو الثروة أو اإلنفاق االستهالكي بواسطة األرس يف املجتمع، وذلك باعتبار 
أن أًيا من هذه املؤرشات تعكس توزيع الرفاه بني األفراد أو اأُلرس يف املجتمع. هذا، وألسباب عملية، 
تتعلق بتوافر املعلومات، تطور فهم مشرتك يف أوساط املهتمني بقضايا قياس مستويات الرفاه مؤداه أن 
املتغري املالئم يف حالة الدول النامية هو اإلنفاق االستهالكي )يف مقابل الدخل يف الدول املتقدمة(. وعادًة 
ُتقاس حالة التوزيع بحساب درجة عدم املساواة باستخدام مؤرشات إحصائية )لقياس التفاوت(، أو 
مؤرشات مستمدة من نظرية الرفاه االقتصادي)22). وُيَعّد ُمعامل جيني، الذي ترتاوح قيمته من صفر يف 
حالة العدالة الكاملة إىل واحد يف حالة عدم العدالة الكاملة، أشهر مؤرش لقياس عدم عدالة التوزيع، 

أو الالمساواة، وأكثرها استخداًما)23). 

هيمنا يف هذا الصدد مالحظة أن هناك نتائج تطبيقية توضح أن من شأن الزيادة يف اإلنفاق العام أن تؤدي إىل 
انخفاض يف درجة عدم املساواة يف خمتلف الدول، وذلك بعد األخذ بعني االعتبار املرحلة التنموية للدول 
املختلفة، كام ُيعرّب عنها الدخل احلقيقي للفرد. ومن دون الدخول يف تفصيالت تارخيية وحتليلية، يكفي 
مالحظة أن هذه النتائج تعتمد عىل نتائج اختبار أطروحة كوزنتز الشهرية التي تقول إن درجة عدم املساواة 
جتنح نحو االرتفاع يف املراحل األولية للتنمية )بمعنى دخل منخفض للفرد( قبيل أن تبدأ يف االنخفاض 
ارتفاع  يؤدي  التارخيية،  التجربة  وبحسب  الزمن))24).  مع  الفرد  دخل  ارتفاع  )بمعنى  التنمية  اطراد  مع 
وتتمّثل  املساواة.  عدم  درجة  انخفاض  إىل  تؤدي  مؤسسية  تطورات  إىل  للفرد  احلقيقي  الدخل  متوسط 
االجتامعية،  املجاالت  عىل  العام  اإلنفاق  سياسات  خمتلف  يف  األسايس  شكلها  يف  املؤسسية  التطورات 
الكامل  التشغيل  العام لضامن  القطاع  الوظائف يف  التعليم والصحة، واإلنفاق عىل توفري  كاإلنفاق عىل 

للسكان الراغبني يف العمل، واإلنفاق عىل شبكات الضامن االجتامعي.

الختبار هذه األطروحة يف صياغتها األصلية، ُقّدرت عالقة بني مؤرش من مؤرشات قياس عدم عدالة 
املرحلة  عن  لُيعرّب  مفرّس  كمتغري  للفرد  احلقيقي  والدخل  تابع  كمتغري  جيني(  )كمعامل  الدخل  توزيع 
التنموية عىل أن تكون العالقة املقّدرة غري خطية. هذا وقد اقرتحت األدبيات املتخصصة إمكانية استخدام 
أو  وتربيعه(،  الفرد  دخل  عىل  املفرسة  املتغريات  تشتمل  أن  )بمعنى  الفرد  دخل  ملتغري  الرتبيعي  الشكل 
الفرد ومقلوبه(. هذا  املفرسة عىل دخل  املتغريات  تشتمل  أن  )بمعنى  الفرد  ملتغري دخل  التباديل  الشكل 
ويتطلب اختبار األطروحة، بطريقة متسقة مع صياغتها األصلية، توافر سالسل زمنية طويلة املدى لكل 
قطر أو اقتصاد، إال أن عدم توافر مثل هذه املعلومات اضُطر األدبيات التطبيقية إىل استخدام معلومات 

مقطعية عرب قطرية.

)22) انظر، على سبيل المثال:
Amartya Sen, On Economic Inequality, Expanded ed. (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1997). 
)23) كما هو معروف، يمكن حساب معامل جيني على أساس التوزيع التراكمي لإلنفاق )أو الدخل أو الثروة( من األفقر إلى األغنى 
وهو التوزيع الذي يتم على أساسه رسم منحنى لورنز في مثلث قائم الزاوية بضلعين متساويين يمثل المحور األفقي شرائح السكان 
)أو األسر أو األفراد( من األفقر إلى األغنى بينما يمثل المحور الرأسي شرائح اإلنفاق التي تحصل عليها الشرائح السكانية المقابلة. 
في اطار منحنى لورنز يمثل وتر المثلث حالة العدالة الكاملة حيث يحصل كل فرد في المجتمع على متوسط اإلنفاق ومن ثم تحصل 
كل شريحة سكانية على ما يساويها من شرائح اإلنفاق. وبعد رسم منحنى لورنز يمكن حساب معامل جيني على أساس نسبة المساحة 

المحصورة بين المنحنى والوتر إلى مساحة المثلث. 
(24) Simon Kuznets, «Economic Growth and Income Inequality,» American Economic Review, vol. 45, no. 1 (March 
1955), pp. 1-28.
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الستكشاف  التنموية  واملرحلة  الدخل  توزيع  يف  املساواة  عدم  مؤرش  بني  العالقة  تقدير  معادلة  عت  وسَّ
أثر اإلنفاق العام عىل عدم املساواة، وذلك بإضافة متغريات مفرّسة تعكس دور الدولة. وبحسب توافر 

املعلومات، تم تعريف متغريين إضافيني هلذا الغرض مها))2) :

والنقدية  االجتامعية  التحويالت  نسبة  بأنه  وُيعّرف  التحويالت(:  )أو  التوزيعي  العام  اإلنفاق  متغري   -
ذلك  يف  بام  العائلة،  وعالوات  املعاشات  عىل  التحويالت  هذه  تشتمل  اإلمجايل.  املحيل  للناتج  والعينية 

عالوات الوالدة للنساء وبدالت البطالة وبدالت املرض واإلنفاق عىل التعليم والصحة.

- متغري التوظيف )أو التشغيل( يف القطاع العام : وُيعّرف بأنه نسبة العاملني من القوى العاملة يف قطاع 
الدولة، بام يف ذلك اإلدارة احلكومية.

وثامنينيات  لسنوات سبعينيات  املعلومات  هلا  توافرت  ُقطًرا  لعّينة من ))  الدراسة  العالقة حتت  رت  ُقدِّ
سبيل  عىل   ،0.3( عن  عوًضا   3(( مئوية  كنسب  بتعريفه  جيني  ُمعامل  اسُتخدم  حيث  املايض،  القرن 
املثال(، وحيث قيس دخل الفرد بدوالرات سنة 988). هذا وقد اشتملت العّينة عىل أربعة أقطار عربية 
هي األردن )بمشاهدات لسنة 986)( واجلزائر )لسنة 989)( ومرص ) لسنة ))9)( واملغرب )لسنة 
980)))26). ومن دون الدخول يف تفصيالت فنية يمكن احلصول عليها من األصل، يمكننا تلخيص أهم 
النتائج التي تم توّصل إليها، وهي نتائج تتمتع باملغزوية اإلحصائية عىل املستويات املتعارف عليها، عىل 

النحو التايل))2):

ُيعادل  بام  املحيل اإلمجايل  للناتج  التحويالت االجتامعية  نسبة  ارتفاع  يؤدي  املتوسط  يف  األوىل:  النتيجة 
بحواىل  جيني(  )ُمعامل  املساواة  عدم  درجة  انخفاض  إىل  اإلمجايل  املحيل  الناتج  من  مئوية  نقاط  عرش 

4.2 نقاط.

العاملة  القوى  من  كنسبة  التوظيف  يف  العام  القطاع  نصيب  ارتفاع  يؤدي  املتوسط،  يف  الثانية:  النتيجة 
بعرش نقاط مئوية وإىل انخفاض يف درجة عدم املساواة )ُمعامل جيني( بحواىل 2.3 نقاط مئوية.وُنسارع 
لنالحظ يف هذا الصدد أنه جرت إعادة تقدير هذه العالقة باستخدام متغري دمية للدول العربية )بمعنى 
أنه يأخذ قيمة واحد لكل دولة عربية و قيمة صفر لبقية الدول(، فأوضحت النتائج أن الدول العربية ال 
ختتلف عن بقية دول العينة بطريقة يعتّد هبا إحصائًيا)28). وتعني هذه النتائج أن سياسة لإلنفاق العام تقوم 
القطاع  يف  التشغيل  نسبة  زيادة  عىل  تعمل  أو  اإلمجايل،  املحيل  للناتج  االجتامعية  التحويالت  نسبة  بزيادة 

(25) Branko Milanovick, «Determinants of Cross-Country Income Inequality: An Augmented Kuznets’ Hypothesis,» 
(Policy Research Working Paper; 1246, World Bank, Washington, DC, 1994).
(26) Ales Bulír, «Income Inequality: Does Inflation Matter?,» IMF Staff Papers, vol. 48, no. 1 (December 2001) pp. 
139-158.
نموذج  بواسطة  رة  المقدَّ تلك  نتائجها عن  تختلف  لم  والتي  الصغرى  المربعات  نموذج  بواسطة  رة  المقدَّ للمعادلة  بولير  انظر   (2((
المتغّيرات الوسائلية التي كانت معامالتها على النحو التالي: ُمعامل متغير التحويالت االجتماعية -)0.42 )بقيمة ت- اإلحصائية 
المطلقة 3.96 (، وُمعامل متغير التشغيل في القطاع العام -0.23.)بقيمة ت- اإلحصائية المطلقة )8.2(. هذا وقد كانت معامالت 
المطلقة  اإلحصائية  بقيمة ت-   ( اإلحصائية 2.3( و-)2.8  )بقيمة ت-  وتربيعه 43.33  للفرد  الحقيقي  الدخل  لوغاريثم  متغير 

3).2( على التوالي، وهي نتائج تؤيد وجود منحنى كوزنتز، انظر: المصدر نفسه، ص 40)، الجدول رقم )3).
(28) A. A. G Ali, «The State and Social Justice in an Era of Globalization: An Arab Regional Perspective,» in: Samir 
Radwan and Manuel Riesco, eds., The Changing Role of the State (Cairo: Economic Research Forum, 2007). 
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العام من إمجايل التشغيل، من شأهنا تعزيز العدالة االجتامعية حسبام يقيسها ُمعامل جيني لتوزيع اإلنفاق 
االستهالكي، أو توزيع الدخل)29). 

عملية صوغ السياسات في النظم الديمقراطية

إسناد نظري
يف ظل النتائج التطبيقية التي أوضحت الطبيعة التوزيعية لسياسات اإلنفاق العام، يمكن استيعاب طبيعة 
إىل  باالستناد  املالئمة،  التنموية  السياسات  صوغ  عملية  أمام  العربية  الثورات  تفرضه  الذي  التحدي 
النموذج النظري بشأن صوغ السياسات حتت النظم الديمقراطية، وهي النظم التي حتاول الدول العربية 

تأسيسها بعد نجاح الثورات مهام تُطل فرتة االنتقال. 

طّور أسيموقلو وروبنسون هذا النموذج حتت االفرتاضات التالية)30): 

- تفضيالت أفراد املجتمع: تعّرف دالة تفضيالت كل فرد يف املجتمع إىل قيم السياسات التي ستطبق يف 
املجتمع. ويف ظل استحالة جتميع تفضيالت أفراد املجتمع للحصول عىل دالة رفاه جمتمعية، يفرتض أن 
تتميز دالة تفضيالت كل فرد يف املجتمع بخاصية أن يكون هلا قيمة عظمى معّرفة إىل متغري السياسة حتت 

الدراسة. 

- سياسة اإلنفاق العام: ُيفرتض أن تتمّثل السياسة التنموية يف شكل سياسة إنفاق عام توزيعية تفرض 
اإليرادات  حصيلة  بتوزيع  وتقوم  املجتمع،  يف  الدخول  من  دخل  كل  عىل  متساوية  بنسبة  دخل  ضيبة 

الرضيبية الصافية بالتساوي بني أفراد املجتمع.

بحيث  الدخول  عىل  ضائب  لفرضه  تكلفة  املجتمع  يتحمل  للرضيبة:  الصافية  اإليرادات  حصيلة   -
تستويف دالة التكلفة الرشوط التقليدية لدوال التكاليف معّرفة إىل فئة الرضيبة.

- سلوك األفراد: ُيفرتض أن يقوم كل فرد بتعظيم دالة رفاهيته باختيار فئة الرضيبة التي يفّضلها.

- الرتكيب الطبقي للمجتمع: ُيفرتض أن يتكّون املجتمع من ثالث طبقات، كلٌّ منها معّرفة إىل مستوى 
الدخل مقارنة بمتوسط الدخل يف املجتمع: طبقة الفقراء والطبقة الوسطى وطبقة األغنياء. 

- السلوك الديمقراطي: ُيفرتض أن يتم اختيار سياسة اإلنفاق العام املثىل عن طريق االقرتاع الديمقراطي 
عىل فئة الرضيبة التي تفّضلها أغلبية السكان يف املجتمع. 

باستخدام افرتايَض »سياسة اإلنفاق العام« و»السلوك الديمقراطي« أعاله، يمكن إثبات أن فئة الرضائب 
النحو  املثىل لكل طبقة تعتمد عىل متوسط دخل الطبقة مقارًنا بمتوسط الدخل يف املجتمع، وذلك عىل 

)29) تأكدت هذه النتائج حديًثا في:
Jorge Martínez-Vázquez, Violeta Vulovic and Blanca Moreno Dodson, «The Impact of Tax and Expenditure Policies on 
Income Distribution: Evidence from a Large Panel of Countries,» Review of Public Economics, vol. 200, no. 1 (March 2012).
(30) Daron Acemoglu and James A. Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy (Cambridge; New 
York: Cambridge University Press, 2006).
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املجتمع،  دخل  متوسط  عن  يقل  دخلها  متوسط  ألن  موجبة  ضيبة  فئة  الفقرية  الطبقة  تفّضل  التايل: 
وتفّضل طبقة األغنياء فئة ضيبة صفرية ألن متوسط دخلها أعىل من متوسط دخل املجتمع، وتفّضل 
الطبقة الوسطى فئة ضيبة أقل من تلك التي ختتارها طبقة الفقراء، ولكنها ليست صفرية، وذلك بحسب 

متوسط دخلها مقارنة بالطبقتني األخريني))3). 

يف ظل نظام ديمقراطي يتيح االقرتاع عىل السياسات حتت االفرتاضات أعاله، يمكن إثبات أن السياسة 
الناخب الوسيط. وبافرتاض  التي يفّضلها  التوازن السيايس للمجتمع ستكون تلك  التي ستشّكل  املثىل 
أن طبقة األغنياء عادة ال متّثل األغلبية يف املجتمع، يمكن التوصل إىل أن حتديد الناخب الوسيط سيعتمد 
عىل نصيب طبقة الفقراء يف املجتمع: فإذا شكلت طبقة الفقراء 0) يف املئة أو أكثر من السكان، فإن ذلك 
سيعني أن الناخب الوسيط سينتمي إىل هذه الطبقة، ومن ثم فإن السياسة املثىل ستكون تلك التي تفّضلها 
الوسيط  الناخب  فإن  السكان،  نصف  عن  الفقرية  الطبقة  نصيب  قّل  إذا  آخر،  جانب  من  الطبقة.  هذه 

سينتمي إىل الطبقة الوسطى التي ستمّثل تفضيالهتا السياسة املثىل يف املجتمع. 

تعني هذه النتائج النظرية املتعلقة بصوغ سياسات اإلنفاق العام يف إطار نظام ديمقراطي أمهية الدور الذي 
تقوم به الطبقة الوسطى، ومن ثم أمهية التعرف إىل تركيبة املجتمعات حتت الدراسة يف ما يتعلق بمتوسط 
معيشة الطبقة الوسطى، مقارنة بمتوسط معيشة املحتمع، ويف ما يتعلق بالوزن السكاين لطبقات املجتمع.

اإلطار التطبيقي والنتائج 
يتطلب استكشاف دور النظم الديمقراطية التي تسعى الثورات العربية لتأسيسها يف جمال صوغ السياسات 
التنموية املالئمة، خصوًصا سياسات اإلنفاق العام التوزيعية، اّتباع عدد من اخلطوات املنهجية التطبيقية 
مستوى  حتديد  عىل:  املنهجية  اخلطوات  تشتمل  وثرائها.  الوسطى  الطبقة  حجم  تقدير  من  مُتّكن  التي 
للمعيشة يعّد من ال حيصل عليه من الفقراء )ويسّمى تقليدًيا خط الفقر(؛ حتديد مستوى للمعيشة يعّد من 
حيصل عىل أعىل منه من طبقة األغنياء )ويمكن أن نطلق عليه خط الفقر األعىل أو خط عدم الثراء(؛ تقدير 
حجم الطبقة الوسطى ومتوسط معيشتها ومقارنة هذا املستوى بمتوسط مستوى املعيشة يف البلد املعني. 

يف ما يتعلق باخلطوة املنهجية األوىل، وكام هو معروف، توضح أدبيات دراسة ظاهرة الفقر التي تراكمت 
منذ ثامنينيات القرن املايض، أنه يمكن حتديد املستوى األدنى للمعيشة الذي يعّد من ال حيصل عليه من 
الفقراء بعدد من الطرق، وأن طريقة تكلفة احلاجات األساسية )من غذاء ودواء وسكن وتعليم وما يتوافق 
معها من جماالت إنفاق أخرى( هي الطريقة األكثر مالءمة. ويسّمى مستوى املعيشة هذا خط الفقر. كام 
أن تبلور اتفاق يف هذه األدبيات يقيض بأن يعكس خط الفقر مستوى التنمية يف الدول املختلفة، كام يعرّب 
عن ذلك متوسط اإلنفاق احلقيقي للفرد، بمعنى أن يكون خط الفقر دالة يف متوسط اإلنفاق. هذا وعىل 
الرغم من املحاوالت املختلفة الختيار شكل دالة خط الفقر )خطية تروجيية وتربيعية يف اللوغاريثامت(، 
استقرت الصيغة اخلطية لتقدير هذه الدالة بحيث يكون خط الفقر احلقيقي للفرد املتغري التابع ومتوسط 
اإلنفاق احلقيقي املتغري املفرس، وذلك خلطوط فقر رسمية يتم حساهبا بواسطة الدول، مستخدمة يف ذلك 

))3) بشأن التفصيالت الفنية للوصول إلى هذه النتائج، يمكن الرجوع إلى: المصدر نفسه، ص ))2-)26.
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طريقة تكلفة احلاجات األساسية. هذا، وألغراض هذه الورقة، سنقوم باعتامد أحدث تقدير لدالة خط 
الفقر الذي قام به رافاليون وشن وسانجروال لعّينة من 4) دولة نامية توافرت يف شأهنا معلومات عن 
خطوط الفقر الرسمية التي ُحّولت إىل املكافئ الرشائي للدوالر بإسناد سنة )200، وحيث بلغ ُمعامل 
التحديد للدالة املقدرة 0.89 وبلغت قيمة ت- اإلحصائية 3 لقاطع املعادلة و)) مُلعامل إنفاق الفرد يف 

الشهر. هذا وكانت املعادلة املقّدرة عىل النحو التايل)32):

املعادلة )))

 خط الفقر احلقيقي للفرد )دوالر/شهر( = 9.4)+ 0.33 )اإلنفاق احلقيقي للفرد يف الشهر(

 تتطلب اخلطوة املنهجية الثانية حتديد مستوى أعىل ملعيشة الطبقة الوسطى يعّد من حيصل عليه، أو عىل 
أعىل منه، من األغنياء. وعىل خالف املنهجية املّتبعة يف حتديد املستوى األدنى للمعيشة بمعنى خط الفقر 
واشتملت  الوسطى.  الطبقة  ملعيشة  األعىل  احلد  هذا  حتديد  كيفية  حول  واسع  جدل  هنالك  التقليدي، 
املقرتحات املقدمة يف األدبيات عىل طرق نسبية )بمعنى أن يتحدد احلد األعىل كنسبة من وسيط اإلنفاق 
يف املجتمع كام تقوم بذلك الدول األوروبية(، وطرق مطلقة )باختيار مستوى معيشة سائد يف بلد معنّي 
املعيشة األعىل للطبقة الوسطى ينطوي عىل قدر من االعتباطية،  بأن حتديد مستوى  كمرجع(. واعرتاًفا 

قمنا باّتباع الطريقة النسبية واختيار هذا احلد عىل أنه ضعف وسيط اإلنفاق. 
ويف ما يتعلق باخلطوة املنهجية الثالثة التي ُتعنى بتحديد متوسط إنفاق الطبقة الوسطى، يمكن استخدام 
متطابقات حتليل الفقر املتعارف عليها بطريقة متعاقبة، وحيث تعّرف هذه املتطابقات عىل النحو التايل: 
للطبقة  املعيشة األعىل  الفقراء و*z إىل مستوى  يتحدد عىل أساسه  الذي  التقليدي  الفقر  z إىل خط  ترمز 
الوسطى، وy إىل متوسط إنفاق الفرد، وH إىل مؤرش تعداد الروؤس )نسبة عدد الفقراء إىل إمجايل السكان 
بحسب خط الفقر(، وx إىل متوسط إنفاق الفقراء، وk إىل متوسط إنفاق األغنياء، وv إىل متوسط إنفاق 
الطبقة الوسطى، وP إىل مؤرش فجوة الفقر، وM إىل احلجم النسبي للطبقة الوسطى، وR إىل احلجم النسبي 

لطبقة األغنياء، وذلك حسبام توضح املعادالت )املتطابقات( التالية:

املعادلة )2)
الفقر ملؤرشتعداد  )نسبة مؤرش فجوة  ناقص  x ])واحد(   (z) الفقر  (x) = خط  الفقراء  إنفاق  متوسط 

]) ]P/H[الرؤوس
(2) x = z (1 – P/H)

املعادلة )3)
متوسط إنفاق الفرد (y) = )مؤرش نسبة الفقراء H( x )متوسط إنفاق الفقراء x( + )واحد ناقص مؤرش 

(k متوسط إنفاق األغنياء( x )H نسبة الفقراء
(3) y = x. H + k. (1 – H)

(32) Martin Ravallion, Shaohua Chen and Prem Sangraula, «Dollar a Day Revisited,» (Policy Research Working Paper; 
4620, World Bank, Washington, DC, May 2008), on the Web: <www.worldbank.org>. 
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املعادلة )4)

الطبقة الوسطى(  الفقراء عند احلد األعىل ملعيشة  = )مؤرش نسبة   (M) الطبقة الوسطى  مؤرش حجم 
ناقص )مؤرش نسبة الفقر عند خط الفقر األدنى( 

(4) M = H(z*) – H(z)

املعادلة ))) 

الطبقة  حجم  )مؤرش  ناقص  الفقراء(  تعداد  )مؤرش  ناقص  واحد(   (  =  (R) األغنياء  تعداد  مؤرش 
الوسطى(

(5) R = (1 – H – M) = (1-H(zi))

املعادلة )6)

 متوسط إنفاق الطبقة الوسطى )v( = متوسط إنفاق الفرد ناقص )مؤرش تعداد الفقراء H( x )متوسط 
إنفاق الفقراء x( ناقص )مؤرش تعداد األغنياء ( x )متوسط إنفاق األغنياء k( ÷ حجم الطبقة الوسطى. 
 (6) v = (y – x.H – k.R)/m

ألغراض تطبيق اخلطوات املنهجية أعاله، تتوافر معلومات ذات نوعية راقية بشأن توزيع اإلنفاق لعّينة 
من دول الثورات العربية يف قاعدة معلومات بوفكال يف موقع البنك الدويل، وذلك ألحدث السنوات 
لسنة  اليمن  )200؛  لسنة  املغرب  2008؛  لسنة  مرص  0)20؛  لسنة  وتونس  األردن  التايل:  النحو  عىل 
)200. ونسارع لنالحظ أن حالة توزيع اإلنفاق يمكن اعتبارها صفة هيكلية ال تتغري بسهولة مع الزمن، 
وهو ما يمّكن من استخدام املعلومات املتوافرة ألحدث السنوات كأهنا تدل عىل سنة الحقة من دون أن 

يكون يف ذلك خماطرة حتليلية، كام هي حالة توافر املعلومات عن مرص واملغرب واليمن. 

أفقر  العشريات من  أنصبة  اإلنفاق بحسب  ولتوزيع  لورنز  ملنحنى  قراءة  بوفكال  قاعدة معلومات  توّفر 
عشري للسكان إىل أغنى عشري، وحساب مُلعامل جيني لتوزيع اإلنفاق، ومعلومات عن متوسط اإلنفاق 
املعلومات   )(( اجلدول  ويلخص  هذا   .200( سنة  بإسناد  للدوالر  الرشائي  باملكافئ  للفرد  الشهري 

املطلوبة لتطبيق اإلطار التطبيقي أعاله. 

اجلدول )1( 
توزيع اإلنفاق يف عّينة دول الثورات العربية

 )أنصبة العشريات: نسب مئوية(

األردن عشريات اإلنفاق
)2010(

تونس 
)2010(

مرص 
)2008(

املغرب 
)2007(

اليمن 
)2005(

)3.962.662.9)3.362.6أفقر عشري
)283.864.2.))4.3)4.3ثاين أفقر
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األردن عشريات اإلنفاق
)2010(

تونس 
)2010(

مرص 
)2008(

املغرب 
)2007(

اليمن 
)2005(

20.)6).24).226.))3.)ثالث أفقر

)).696.)6.286.326.90رابع أفقر

08.)26.69).))4.))2.)خامس أفقر

9).8)8.))68.6).8.408سادس أفقر

)).9)69.3).0.299)8).9سابع أفقر

40.))30.)))2.))2.28)68.))ثامن أفقر

)4.4)4.66)6).3)33.))4.89)تاسع أفقر

833.2230.82).926).)02).28أغنى عشري

69.)40.883)).4336.0630.)3ُمعامل جيني )%(

84)6)4)))23)22متوسط إنفاق الفرد)دوالر/شهر(

 .<http://iresearch.worldbank.org> :املصدر: قاعدة بيانات بوفكال، عىل املوقع اإللكرتوين

من دون الدخول يف تفصيالت قراءة هذه النتائج، هيّمنا مالحظة أنه يمكننا النظر إىل ما تعنيه حسابات 
النتائج  هذه  ومقارنة  الدخل،  لتوزيع  جيني  ُمعامل  من  يقابل  ملا  حتويلها  بعد  لإلنفاق  جيني  ُمعامل 
جيني  ُمعامل  حتويل  يمكن  املتوافرة،  التطبيقية  النتائج  وبحسب  النامية.  للدول  املتوافرة  بتلك  املعدلة 
لتوزيع اإلنفاق مُلعامل جيني لتوزيع الدخل بزيادة 6.6 نقاط مئوية. هذا ويوضح امللحق )2( أحدث 
توزيع للدول النامية عىل رشائح ُمعامل جيني لتوزيع الدخل، حيث اشتملت هذه الرشائح عىل مخس 
لتوزيع  جيني  بُمعامل  للغاية  منخفضة  مساواة  عدم  حالة  التايل:  النحو  عىل  املساواة  لعدم  حاالت 
املئة؛  بُمعامل جيني يرتاوح بني )2 و)3 يف  املئة؛ حالة عدم مساواة منخفضة  الدخل أقل من )2 يف 
مرتفعة  مساواة  عدم  حالة  املئة؛  يف  و)4   3( بني  يرتاوح  جيني  بُمعامل  متوسطة  مساواة  عدم  حالة 
بُمعامل جيني يرتاوح بني )4 و)) يف املئة؛ حالة عدم مساواة مرتفعة للغاية بُمعامل جيني يساوي أو 

يفوق )) يف املئة. 

يتضح من استخدام هذا املرجع الدويل أن يف الفرتة السابقة عىل تفجر الثورات العربية، متتعت كل دول 
لتوزيع  جيني  ُمعامل  بأقل  مرص،  الدخول:  يف  املساواة  لعدم  متوسطة  بدرجة  املغرب،  عدا  ما  العّينة، 
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الدخل، بلغ حواىل )3 يف املئة(؛ األردن )42 يف املئة(؛ تونس )43 يف املئة(؛ اليمن )44 يف املئة(؛ بينام 
سجل املغرب درجة عدم مساواة مرتفعة بُمعامل جيني بلغ 48 يف املئة.

مهام يكن من أمر، اسُتخدمت معلومات اجلدول ))( لتطبيق اإلطار التطبيقي املقرتح، للتوصل إىل نتائج 
الثورات،  الثورات العربية ألحدث السنوات قبيل اندالع  بشأن حجم الطبقة الوسطى وثرائها يف دول 
االنتقال  بعد فرتة  التنموية  السياسات  التي ستؤثر يف عملية صوغ  للرتكيبة االجتامعية  باعتبارها مؤرًشا 
ع أن تستجيب عملية صنع السياسات ملبدأ  وجتّذر النمط الديمقراطي للحكم يف هذه الدول، حيث ُيتوقَّ
االقرتاع عليها بحسب ما بني اإلسناد النظري ونموذج الناخب الوسيط. هذا ويورد اجلدول )2( النتائج 

التي توصلنا إليها يف هذا الشأن. 

اجلدول )2(
 الطبقة الوسطى يف دول الثورات العربية: سنة 2010

اليمناملغربمرصتونساألردنالبيان

84)6)4)))23)22متوسط إنفاق الفرد )دوالر/ شهر(

)34)))9496خط الفقر األدنى للفرد )دوالر/ شهر(

).822.429.))3.))2.8)نسبة الفقراء )%(

9.)).)).2).2.44مؤرش فجوة الفقر )%(

34)))04)6)متوسط إنفاق الفقراء )دوالر/ شهر(

28)88234)4)23)3خط الفقر األعىل للفرد )دوالر/ شهر(

3.)8).)68.)39.)86.98نسبة غري األغنياء )%(

44.8).44).)4).)44.64مؤرش فجوة عدم الثراء )%(

442243))892))0)متوسط إنفاق الطبقة العليا للفرد )دوالر/ شهر(

6.))).9.862)2.0)).4)حجم الطبقة الوسطى )%(

))32)4))200)20متوسط إنفاق الطبقة الوسطى للفرد )دوالر/ شهر(

000.820.89.))0.890.8مؤرش ثراء الطبقة الوسطى

املصدر: أجرينا حساباتنا استناًدا إىل قاعدة معلومات بوفكال وبرنامج حسابات مؤرشات الفقر.
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يمكن تلخيص أهم النتائج التي تم التوصل اليها يف ما ييل: 

أواًل: يف ما يتعلق بحجم الطبقة الوسطى، يوضح اجلدول أن الطبقة الوسطى يف دول الثورات العربية 
كافة مّثلت أغلبية السكان، وتراوح حجمها من حواىل 80 يف املئة ملرص وكأكرب حجم إىل حواىل 8) يف 
املئة يف اليمن كأقل حجم. هذا وشكلت الطبقة الوسطى 4) يف املئة من السكان يف األردن، و2) يف املئة 
يف تونس، وحواىل 63 يف املئة يف املغرب. وتعني هذه النتيجة أن الناخب الوسيط يف هذه الدول سينتمي 
إىل هذه الطبقة، وهو ما يعني أن عملية صوغ السياسات يف ظل نظام ديمقراطي ستعتمد عىل تفضيالت 

الطبقة الوسطى بحسب التوقعات النظرية يف هذا املجال. 

ثانًيا: يف ما يتعلق بثراء الطبقة الوسطى، كام يستدل عليه بنسبة متوسط إنفاق هذه الطبقة مقارنة بمتوسط 
اإلنفاق يف املجتمع، يوضح اجلدول أن الطبقة الوسطى يف دول الثورات العربية ال تتمتع بثراء عريض، 
وإنام يقل مستوى رفاهيتها عن مستوى الرفاهية الذي يتوافر يف املجتمع، وذلك يف ما عدا حالة مرص التي 

يساوي فيها متوسط دخل هذه الطبقة مع مستوى رفاهية املجتمع. 

ثالًثا: تعني هذه النتائج أن الناخب الوسيط يف دول الثورات العربية سينزع نحو تفضيل سياسات إنفاق 
عام توزيعية، تشتمل، ضمن ما تشتمل عليه، عىل حتويالت اجتامعية نقدية وعينية، بام يف ذلك دعم الغذاء 
ومدخالت اإلنتاج والصحة، والتوظيف يف القطاع العام، وذلك حسبام أثبتته النتائج التطبيقية من نجاعة 

تنموية ملثل هذا اإلنفاق.

مالحظات ختامية
الحظ أمارتيا ِسن، يف معرض تقييمه حالة العلم الفرعي القتصاديات التنمية يف سنة 983)، ويف ظل 
مقاليد صناعة  وقتها عىل  التي سيطرت  النيوليربالية  املدرسة  أتباع  العلم هلجمة رشسة من  تعرض هذا 
يف  ُطّورت  التي  التنمية  لنظرية  احلقيقي  القصور  إن  ييل)33):  ما  النامية،  الدول  يف  التنموية  السياسات 
أربعينيات ومخسينيات القرن املايض مل يكن يف اختيارها للوسائل الالزمة لتحقيق هدف النمو االقتصادي، 
متعددة  وسائل  بني  من  واحدة  وسيلة  إال  ليس  االقتصادي  النمو  بأن  الكايف  غري  اإلدراك  يف  متّثل  وإنام 
فيها(.  يرغبون  التي  احلياة  ليعيشوا  البرش  هبا  يتمتع  التي  احلقيقية  احلريات  )مثل  كربى  أهداف  لتحقيق 
النامية، إىل مالحظة ذكية يمكن ترمجتها  الدول  التنمية يف عدد من  بعد مقارنة مؤرشات  وتوصل ِسن، 
عىل النحو التايل: »إذا صمم أحد البلدان النامية عىل زيادة مستوى رفاهية شعبه من خالل حتسني البيئة 
الصحية، فإنه سيكون من الغفلة بمكان إذا حاول حتقيق ذلك بواسطة زيادة متوسط دخل الفرد عوًضا 
عن حتقيقه من خالل التدخالت احلكومية املبارشة واإلصالحات االجتامعية«. والنقطة اجلديرة بالتأمل، 
أهداف  لتحقيق  وسيلة  وإنام  ذاته  حد  يف  هدًفا  ليس  االقتصادي  النمو  أن  مالحظة  هي  الصدد،  هذا  يف 

أخرى، وأن النمو االقتصادي يف حقيقة األمر ال يمّثل وسيلة فعالة لتحقيق أهداف تنموية حيوية.  

يمكن فهم ما ترمي إليه هذه الورقة عىل أساس أن الثورات العربية عرّبت، يف سعيها لتأسيس أنظمة حكم 
ديمقراطي يؤّمن للناس احلريات السياسية واملدنية، عن هدف العدالة االجتامعية كهدف حيوي للتنمية، 
ومن ثم ينبغي أاّل تعتمد عىل حتقيق معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي حتى تتمكن من حتقيق هذا اهلدف 

(33) Amartya Sen, «Development: Which Way Now?,» Economic Journal, vol. 93, no. 372 (December 1983), pp. 745-762.
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احليوي )كام سينصح هلا صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومن يقف خلفهام من دول مانحة للعون 
متّثلها حاليا مبادرة دوفيل للدول العربية يف مرحلة االنتقال(. واقرتحت الورقة أن »التدخالت احلكومية 

املبارشة واإلصالحات االجتامعية« املطلوبة تتلخص يف صوغ سياسات إنفاق عام توزيعية.  

امللحق )1(
أداء االقتصاد الكيّل يف عّينة دول الثورات العربية: 2000 - 2010

اليمناملغربمرصتونساألردنمؤرش األداء

).4.64).)4.3).6املعدل السنوي لنمو الناتج اإلمجايل احلقيقي )%( 

0.))9.)).3.93.38املعدل السنوي للتضخم )%(

-2.4-3.6-4.)-4.32.2العجز املايل نسبة إىل الناتج املحيل اإلمجايل )%(

العجز يف ميزان املدفوعات نسبة إىل الناتج املحيل 
0.4-).0).0.80-4.2اإلمجايل )%( 

املصدر: ُحسبت من: »مستجدات آفاق االقتصاد االقليمي،« )صندوق النقد الدويل، أيار/ مايو 3)20).

امللحق )2(
 حالة عدالة توزيع الدخل يف الدول النامية: مرجع دويل

العربية،  الثورات  دول  يف  االستهالكي  اإلنفاق  توزيع  يف  املساواة  حالة  عىل  احلكم  ألغراض 
قام برصد  التي  العامل، وهي احلالة  التوزيع عىل مستوى  املساواة يف  سيجري االحتكام إىل حالة 
لتوزيع  جيني  معامالت  ُرصدت  حيث  وجوبتا)34)،  وكودي  باستاقيل  عنها  املعلومات  أحدث 
الدخل واإلنفاق لعّينة من 2)) دولة من الدول النامية لسنة 0)20، ولعّينة من 04) دول نامية 
لسنة 2000. هذا وقمنا بتعديل ُمعامل جيني لتوزيع اإلنفاق بزيادة 6.6 نقاط مئوية للحصول 
عىل ُمعامل جيني لتوزيع الدخل لكل الدول التي حتتاج إىل مثل هذا التعديل، وذلك عىل أساس 

النتائج املقررة يف األدبيات ملثل هذا التعديل ))3). 

الدول  مستوى  عىل  الدخل  لتوزيع  جيني  ُمعامل  متوسط  أن  عليها  حصلنا  التي  النتائج  توضح 
النامية لسنة 0)20 قد بلغ ).)4 يف املئة )بانحراف معياري بلغ ).9 نقاط مئوية(، وإن ُسجلت 
أعىل درجة لعدم املساواة، فقد ُسجلت لكلٍّ من جزر الُقُمر وناميبيا، بُمعامل جيني بلغت قيمته 

0.6) يف املئة، بينام ُسجلت أدنى درجة للنمسا بُمعامل جيني بلغت قيمته 4.)2 يف املئة. 

(34) Francesca Bastagli, David Coady and Sanjeev Gupta, «Income Inequality and Fiscal Policy,» (IMF Staff Discussion 
Note, SDN/12/08, International Monetary Fund, 28 June 2012), appendix table 1, pp. 25-27, and Francisco H. G. Ferreira 
and Martin Ravallion, «Global Poverty and Inequality: A Review of the Evidence,» (Policy Research Working Paper; 
4623, World Bank, Washington, DC, May 2008).
(35) K. Deininger and L. Squire, «Measuring Inequality: A New Data-Base,» World Bank Economic Review, vol. 10, 
no. 3 (September 1996), pp. 565-591, and Hongyi Li, Lyn Squire and Heng-fu Zou, «Explaining International and 
Intertemporal Variations in Income Inequality,» Economic Journal, vol. 108, no. 446 (January 1998), pp. 26-43. 
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حالة  عىل  أساسه احلكم  عىل  يمكن  دويل  مرجع  عىل  احلصول  يمكننا  أعاله،  املالحظات  إىل  استناًدا 
عدم املساواة يف توزيع الدخل وتطورها خالل العقد الذي سبق الثورات العربية، عىل نحو ما يوضح 
اجلدول )2(، حيث اسُتخدم املتوسط واالنحراف املعياري مُلعامل جيني لتحديد مدى كل رشحية من 

رشائح ُمعامل جيني. 

امللحق )3(
 توزيع عّينة الدول النامية بحسب قيمة ُمعامل جيني لتوزيع الدخل لسنة 2010: مرجع دويل

نسبة الدول )%(عدد الدولُمعامل جيني للدخل )%؛ حالة عدم املساواة(

).2)4))2- )3 )منخفضة(

).)423)3-)4 )متوسطة(

36.6)4)4- )) )مرتفعة(

3.4))))) وأكثر)مرتفعة جدا(

00)2))امجايل

المصدر: ُجمعت من:
Francesca Bastagli, David Coady and Sanjeev Gupta, «Income Inequality and Fiscal Policy,» (IMF Staff Discussion 
Note, SDN/12/08, International Monetary Fund, 28 June 2012).

نسارع لنالحظ يف شأن رشائح ُمعامل جيني للدول النامية، بحسب املعلومات املتوافرة عن سنة 0)20، 
أنه مل يكن هنالك من الدول النامية من متتع بحالة عدم عدالة منخفضة للغاية، بمعنى ُمعامل جيني يقل 

عن )2 يف املئة. 




