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   كثري من التفاؤل وقليلٌ من االهتمام:ختفيـف الفقـر
  

سسنش تِفكْر∗∗∗∗  
  

 العامل على ضوء مؤشرات خمتلفة عن الفقر يف جمموعة خمتارة من تقدم هذه الورقة حملة عامة عن حالة الفقر يف
مث حتلل نقاط الضعف اليت تشوب اخلطة اليت يتبعها اتمع الدويل حاليا، بريادة البنك الدويل، لتخفيف . البلدان

 يف الفقر الفقر وتنتهي إىل عرض خمتصر ألهم مقومات اإلستراتيجية البديلة اليت يتعني أن يعتمد عليها البحث
  .وذلك من أجل الدقة يف حتليل هذه الظاهرة يف السنوات املقبلة

  
  مقدمـــة. 1
  

ومع أن تزايد . شِهد العقد السابق عودة ظهور الفقر كقضية أساسية على جدول أعمال التنمية
ات انتشار الفقر واستفحاله يف بعض البلدان النامية قد أثار درجة معينة من االهتمام لدى احلكوم

احمللية، فإن املؤسسات الدولية، وخصوصا منها البنك الدويل، هي اليت كانت سباقة إىل إثارة هذا 
  .االهتمام من جديد

  
من املفارقة أن يكون تزايد اإلهتمام بقضية الفقر قد جاء يف فترة تباطء فيها التقدم يف جمال ختفيف 

كبريا من جهود اتمع الدويل يف هذا اال ما هذه الظاهرة، األمر الذي أدى اىل اإلام بأن جزءا 
وميكن تربير هذا اإلتـهام . كان إال تكلّفا وليس عمال مدروسا ومنظما للسيطرة على املشكلة

أوال، مل يكن إهتمام اتمع الدويل، بزعامة البنك الدويل، بقضية الفقر . 1من عدة جوانب
ي الثمانينات إنقطاع لفترة طويلة دامت عشرة سنوات تقريبا انصب اإلنشغال متواصال بل ختلّله ق

حينها على مسألة التعديل اهليكلي لإلقتصاديات وأنِزلت مسألة الفقر اىل مرتبة دنيا جدا يف سلم 
ثانيا، تركز قسم كبري من اجلهود على قياس مستوى املعيشة يف فترات زمنية معينة . اإلهتمامات
 اجلاري أو اإلنفاق اإلستهالكي مما أدى إىل قصور ِجدي الدخلؤشرات بسيطة مثل بإستعمال م

ثالثا، مل يكن هناك إعتراف كبري بأن . يف حتليل القوى الديناميكية واملترابطة اليت تؤدي إىل الفقر
هذا وبرغم أن يف . قضية الفقر هي قضية قدمية تعود جذورها إىل بداية الثورة الصناعية على األقل

                                                
 .تركيا, أنقرة, جامعة الشرق األوسط التقنية,  كلية اإلقتصاد∗
 .(Şenses: 2001)انظر 1
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اشارة إىل الطبيعة النظامية للفقر ، فضال عن حقيقة أن الفقر ال يزال مشكلة ماثلة يف الدول 
الصناعية ذاا، فإن مثل هذه اإلعتبارات ال حتظى باإلهتمام يف الكثري من النقاش اجلاري حول 

مسبباا أخريا، نتيجية لقلة اإلهتمام بالوقوف على تنوع مشكلة الفقر من حيث . هذه الظاهرة
ومظاهرها يف خمتلف البلدان وخمتلف األوقات، فإن هناك ميل إلعتبار الفقراء جمموعة واحدة 

ومن األمثلة على ذلك اإلستراتيجية . متجانسة وبالتايل إلقتراح منهجية موحدة لتخفيف فقرهم
ية كثيفة العمالة ثنائية احملور لتخفيف الفقر، اليت يدعو إليها البنك الدويل، واليت تقوم على التنم

وعلى اإلنفاق اإلجتماعي يف جمايل الصحة والتعليم، وهي اإلستراتيجية اليت ينتظر أن تكون قابلة 
للتطبيق يف كل مكان ويف أي ظرف دون الرجوع غالبا إىل طبيعة الفقر ومداه على إختالف 

  .2الظروف واألوضاع
 

خرية موضوع هذ الورقة اليت تسعى إىل إستعراض نقدي لإلستراتيجية تشكل هذه املسألة األ
املذكورة، والرائجة يف الدوائر املالية العاملية، وتوضيح عدم مالئمتها للتغلب على تعقيدات مشكلة 

كما تشري الورقة أيضا إىل أن هذه اإلستراتيجية تبالغ يف تبسيط . الفقر يف خمتلف أحناء العامل
 تفاؤال كاذبا يحولُ، يف اية املطاف، دون اإلهتمام باحلاجة إىل إستنباط املشكلة وختلق

  .إستراتيجية أكثر تأثريا وأبعد عمقا
  

 خمتصرا حلجم الفقر يف تنقسم هذه الورقة إىل مخسة أقسام حيث يجري القسم الثاين إستعراضا
دان، مع اإلشارة إىل على ضوء مؤشرات خمتلفة عن الفقر يف جمموعة خمتارة من البلالعامل 

اإلخنفاض النسيب يف معدالت الفقر يف بعض البلدان اإلسالمية، دون اخلوض قي تفاصيل األسباب 
 يجري القسم الثالث حتليال لنقاط الضعف الكامنة يف اإلستراتيجية احلالية مث. املمكنة وراء ذلك

فقر ويعرض القسم الرابع واألخري اليت يتبناها اتمع الدويل، بزعامة البنك الدويل، لتخفيف ال
بإجياز العناصر األساسية لإلستراتيجية البديلة اليت يتعني أن يعتمد عليها البحث يف موضوع الفقر 

  .من أجل حتقيق ختفيض ملموس يف هذه الظاهرة يف السنوات املقبلة

                                                
 إليها باخلطة احلديثة للبنك الدويل يف          وأُشري. (World Bank, 1990) أُشري إىل هذه اخلطة يف 2

(World Bank, 2000) نظرا . ألنـها تتضمن مفاهيم واسعة النطاق مثل الفرص املناسبة والتفويض واألمن
واليت أدت إىل إستقالة املدير املسؤول        , للخالفات يف داخل البنك الدويل خالل إعداد ونشر هذا التقرير

(R. Kanbur) موعة املكلفة بتحضريهفإن الوقت اليزال مبكرا للحكم فيما إن كان هذا التقرير يعرب عن , عن ا
أنظر               . تـحول جذري يف سياسة البنك الدويل عن سياسته السابقة يف قضية ختفيف الفقر

(Kanbur, 2001) و (Wade, 2001)لتفاصيل هذه اخلالفات . 
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  إجتاهات الفقر الرئيسية. 2
  

 العامل يعيشون حتت املستوى الدويل للفقر يقدر البنك الدويل أن أكثر من مليار شخص من سكان
 توزيع الفقراء حسب 1ويف هذا السياق يبني اجلدول رقم . والذي يبلغ دوالرا واحدا يف اليوم

األقاليم الرئيسية يف العامل مبا يوضح أن أكرب كثافة للفقر موجودة يف جنوب آسيا حيث كانت 
ومما ال شك فيه أن سبب إرتفاع تلك .  من فقراء العامل٪43.5، نسبة 1998هناك، يف سنة 

النسبة هو وجود بلدان منخفضة الدخل وكثيفة السكان، مثل اهلند وباكستان وبنجالدش، يف هذا 
كما يتركز الفقر أيضا يف إقليم إفريقيا جنوب الصحراء حيث بلغ عدد الفقراء هناك يف . اإلقليم

قيقة أيضا يف واقع أن اإلقليمني وتنعكس هذه احل. نفس السنة حوايل ربع عددهم العاملي
  . على التوايل٪40 و٪46.3املذكورين يتسمان بإنتشار كبري للفقر حبيث تبلغ نسبة الفقر فيهما 

  
  1998, 1987,  توزيع الفقر حسب األقاليم:1 اجلدول رقم

 اإلقليم **نسبة الفقراء *عدد الفقراء
1987 1998*** 1987 1998*** 

شرق آسيا 
 والباسيفيك

417.5 278.3 26.6 15.3 

 11.3 23.9 65.1 114.1 دون الصني
أوروبا ووسط 

 آسيا
1.1 24.0 0.2 5.1 

أمريكا الالتينية 
 والكارييب

63.7 78.2 15.3 15.6 

الشرق األوسط 
 و مشال إفريقيا

9.3 5.5 4.3 1.9 

 40.0 44.9 522.0 474.4 جنوب آسيا
إفريقيا جنوب 

 الصحراء
217.2 290.9 46.6 46.3 

 24.0 28.3 1198.9 1183.2 اموع
 26.2 28.5 985.7 879.8 دون الصني

  .23، صفحة 1-1، اجلدول رقم 2000 البنك الدويل :املصدر
  ).مليون(عدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد يف اليوم (*) 

  ).٪(نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد يف اليوم *) (*
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  .تقديرات أولية(***) 
  

تشري هذه األرقام إىل أمرين بارزين مها، من جهة أوىل، الزيادة احلادة يف نسبة إنتشار الفقر يف 
هة بلدان التحول اإلقتصادي، واليت تشمل البلدان اإلشتراكية السابقة يف شرق أوروبا، ومن ج

والذي يضم يف معظمه بلدانا (ثانية تدين مثل تلك النسبة يف إقليم الشرق األوسط ومشال إفريقيا 
 ٪24.0 مقابل متوسطها على املستوى العاملي والذي يبلغ٪1.9حيث مل تبلغ سوى ) إسالمية

 1987كما يربز أيضا تناقص نسبة الفقر وعدد الفقراء يف هذا اإلقليم األخري خالل الفترة من .
  .1998إىل 

  
ويعرض اجلدول . تخِفي األرقام اإلمجالية املذكورة أعاله تباينا شاسعا فيما بني البلدان يف اإلقليمني

 نسب الفقر يف بعض البلدان النامية بناء على مقياس البنك الدويل، وهو املعيشة بأقل من 2رقم 
س، على سبيل املثال، مها بلدان ويتضح من تلك النسب أن سريالنكا وتون. دوالر واحد يف اليوم

ومع أن نسب . تقل نسبة الفقر فيهما بكثري عن متوسطها يف اإلقليم الذي ينتمي إليه كل منهما
الفقر يف املناطق الريفية هي، بشكل عام، أعلى منه يف املناطق احلضرية، فإن نسبة الفقر احلضري 

البنك الدويل، (اهلند وباكستان بلغت مستويات عالية جدا يف بعض البلدان وخصوصا منها 
  ).281-280، ص2000

  
   نسب الفقر يف بعض البلدان حسب املقياس العاملي للفقر:2اجلدول رقم 

أقل من دوالر  عام التقييم البلد
 يف اليوم

أقل من 
دوالرين يف 

 اليوم
 15.1 ** 1995 اجلزائر

 77.8 29.1 1996 بنجالدش
 17.4 5.1 1997 ازيلالرب

 20.3 4.2 1994 تشيلي
 53.7 18.5 1998 الصني
 52.7 3.1 1995 مصر
 86.2 44.2 1997 اهلند

 66.1 15.2 1999 أندونيسيا
 7.4 ** 1997 األردن

 62.3 26.5 1994 كينيا
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 ** ** 1993 كوريا اجلنوبية
 7.5 * 91-1990 املغرب

 84.7 31.0 1996 باكستان
 ** ** 1994 الربتغال
 25.1 7.1 1998 روسيا

 45.4 6.6 1995 سريالنكا
 11.6 ** 1990 تونس
 18.0 2.4 1994 تركيا

  .281-280، ص4، اجلدول رقم 2000 البنك الدويل، :املصدر
  ٪0.5أقل من (*) 

  ٪2أقل من (**) 
  

حيث , توى جمموعة البلدان اإلسالمية هناك أيضا فرق شاسع يف نسبة إنتشار الفقروعلى مس
وعند رفع . ترتفع تلك النسبة يف البلدان اآلسوية وتنخفض يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا

خط الفقر إىل مستوى دوالرين يف اليوم تزداد نسبة إنتشار الفقر إرتفاعا بشكل عام لكن بلدان 
األوسط ومشال إفريقيا تظل، عموما، حمافظة على وضعها األحسن نسبيا وإن يكن مثة الشرق 

إختالف من بلد إىل أخر ضمن هذه اموعة أيضا، ومن ذلك مثال إرتفاع تلك النسبة يف مصر 
  . وإخنفاضها يف كل من األردن واملغرب

  
   مؤشرات الرفاهية يف بلدان خمتارة:3اجلدول رقم  

   سوء البلد
التغذية 

  بني
  األطفال

* 

  نسبة
الوفيات 

  بني
  األطفال

+ 

متوسط 
العمر 
املتوقع 
عند 
 الوالدة

نسبة 
معرفة 
القراءة 

و 
  الكتابة
++ 

  نسبة
االلتحاق 
  باملدارس

++ 

  مؤشر
   التنمية
 البشرية

 1992-
98 

1998 1999 1999 1999 1999 

 0.936 116 - 78.8 6 0.0 أستراليا
 0.693 72 66.6 69.3 40 13 اجلزائر

 0.470 37 40.8 58.9 96 56 بنجالدش
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 0.750 80 84.9 67.5 40 6 الربازيل
 0.825 78 95.6 75.2 12 1 تشيلي
 0.718 73 83.5 70.2 36 16 الصني
 0.635 76 54.6 66.9 59 12 مصر
 0.542 42 70.3 56.6 96 27 غانا
 0.571 56 56.5 62.9 83 - اهلند

أندونيس
 يا

34 52 65.8 86.3 65 0.667 

 0.714 55 89.2 70.1 31 5 األردن
 0.514 51 81.5 51.3 124 23 كينيا

كوريا 
 اجلنوبية

- 11 74.7 97.6 90 0.875 

 0.774 66 87.0 72.2 12 20 ماليزيا
 0.596 52 48.0 67.2 61 10 املغرب

 0.498 40 45.0 59.6 120 38 باكستان
 0.735 70 91.4 71.9 18 38 سريالنكا
 0.436 32 74.7 51.1 136 31 تنـزانيا

 0.714 74 69.9 69.9 32 9 تونس
 0.735 62 84.6 69.5 42 10 كياتر

 0.427 49 77.2 41.0 192 24 زامبيا
برنامج ، و2و1، اخلانتني 277-276، ص 2، اجلدول رقم 2000 البنك الدويل، :املصدر

  .6و3، اخلانتني 144-141، ص 1، اجلدول رقم 2000االمم املتحدة للتنمية، 
  .نسبة األطفال دون سن اخلامسة(*) 
  . طفل1000امسة  لكل نسبة الوفيات دون سن اخل+ 

  .من سن اخلامسة عشرة وفوق++ 
  .النسبة اإلمجالية للمراحل اإلبتدائية واملتوسطة والثانوية(**) 

  
 مؤشرات خمتلفة عن الرفاهية يف بعض البلدان، مبا فيها مؤشر التنمية البشرية 3يعرض اجلدول رقم 

ل أيضا الفرق الشاسع املوجود على ويؤكد هذا اجلدو. الذي يعده برنامج األمم املتحدة للتنمية
 0.436 يف زامبيا إىل 0.427املستوى الفردي للبلدان، حيث يتفاوت مؤشر التنمية البشرية من 

كما يظهر ذلك الفرق أيضا .  يف كوريا اجلنوبية0.875 يف تشيلي إىل 0.825يف تنـزانيا ومن 
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ء التغذية بني األطفال، ونسبة عند مقارنة وضع البلدان من حيث مؤشرات أخرى مثل إنتشار سو
وفيات األطفال، ومتوسط العمر املتوقع عند الوالدة، ونسبة معرفة القراءة والكتابة، ونسبة 

 عاما يف 41فمتوسط العمر املتوقع عند الوالدة، على سبيل املثال، يتراوح من . اإللتحاق باملدارس
.  عاما يف تشيلي75.2اجلنوبية و  عاما يف كوريا 74.7 عاما يف كينيا إىل 51.3زامبيا و 

 ٪91.4 يف باكستان إىل ٪45 يف بنجالدش و ٪40.8وتتراوح نسبة معرفة القراءة والكتابة من 
إن التناسب الطردي الذي يظهر عموما بني إرتفاع معدالت .  يف تشيلي٪95.6يف سريالنكا و 

ضفي بعدا جديدا، ورمبا أصعب، الفقر وضعف أداء البلدان املعنية يف هذه املؤشرات اإلجتماعية ي
  .حلجم الضيق يف هذه البلدان

  
  عدم مالئمة اإلستراتيجية احلالية لتخفيف الفقر. 3
  

ال توفر اإلستراتيجية احلالية لتخفيف الفقر، واليت يؤيدها البنك الدويل، قاعدة كافية للتغلب على 
شوب هذه اإلستراتيجية حتت عدة وميكن حتليل نقاط الضعف اليت ت. حجم الفقر املوجود يف العامل

  .عناوين، هي يف الواقع العناصر الرئيسية لتلك اإلستراتيجية
   
  النمو املعتمد على كثافة العمالة. 3-1
  

أظهرت األحباث اليت جرت على املستوى الفردي للبلدان أن النمو السريع ليس حبد ذاته عالجا 
ط النمو باإلضافة إىل سرعته مها باألحرى فنم. فعاال إلحداث إخنفاض معترب يف عدد الفقراء

ومنط توزيع الدخل يف بداية عملية النمو وما يطرأ عليه خالهلا من تغريات هو . األمران املهمان
فنجاح كوريا اجلنوبية ومقاطعة تايوان الصينية . بالتحديد الذي يلعب دورا أساسيا يف هذا اال

ضي ونشر التعليم، ومها األمران اللذان حدثا قبل بداية يف معاجلة الفقر يعود إىل إستصالح األرا
  .النمو املتسارع يف الستينات

  
" التسرب"وفرضية . إن املقياس احلاسم يف هذا السياق هو درجة إستفادة الفقراء من النمو

)trickle down ( اليت شاعت يف أدبيات التنمية خالل فترة ما بعد احلرب، واليت تقول بأن
ية البد وأن تصل إىل الفقراء، هي بالفعل فرضية قدمية جدا رمبا تعود جذورها إىل فوائد التنم

John Locke ومن بعده Adam Smith . ا فكما أظهرت بوضوح التجربة اليت مرت
ويف هذا . البلدان املتقدمة حاليا خالل الثورة الصناعية، ميكن للنمو أن يكون موازيا للفقر اجلماعي

لفقر الذي يعيشه قسم كبري من سكان معظم املراكز احلضرية يف البلدان املصنعة السياق فإن عمق ا
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حديثا موثق يف مؤلفات القرن التاسع عشر، وبالذات من طرف الكُتاب الربيطانيني، وذلك قبل 
  3.وقت طويل من إجراء أوىل الدراسات التجريبة على الفقر يف بداية القرن العشرين

  
نظرا إلعتماد البلدان النامية على التكنولوجيات املستوردة من البلدان الصناعية مبا يعكس ميال قويا 

 كثافة العمالة قد ال يكون خيارا قابال للتطبيق حنو كثافة رأس املال، فإن خيار النمو املعتمد على
ويف هذا اإلطار، يشري حبث نشرته مؤخرا . على حنو تلقائي كما تروج له املؤسسات املالية الدولية

منظمة دولية إىل أن التطور التكنولوجي، وخصوصا يف جمال التكنولوجيا احليوية، مييل حنو 
إال أصحاب الدخل املرتفع، ومبا ال يغري كثريا يف حال اإلختصاص يف منتجات ال يستعملها أساسا 

  .4الفقراء
 

وباملثل، فإنه ليس من املؤكد أن تكون املؤسسات الصغرية واملتوسطة، واليت ينتظر أن تكون هي 
 الذي يقوم عليه منوذج النمو املعتمد على كثافة العمالة، قادرة على لعب دور رائد يف األساس

عملية النمو، كما فعلته يف مقاطعة تايوان الصينية، وال على تأسيس شبكات إنتاجية مع 
  .املؤسسات الكبرية، كما فعلته يف اليابان

  
  التأكيد على احللول سوقية األساس. 3-2
  

خر من جوانب اإلستراتيجية احلالية لتخفيف الفقر يف التحول التدرجيي من الدعم يتمثل اجلانب اآل
احلكومي العام للسلع واخلدمات األساسية إىل توفري تلك السلع واخلدمات على أساس إعتبارات 

وكان . السوق وفعالية التكلفة وذلك من خالل فرض الرسوم وتوجيه الدعم لصاحل الفقراء
ا التحول هو تقليص كلفة برامج الدعم العام واحليلولة دون تسرب منافعه إىل املسوغ األساسي هلذ

ولئن تبدو معقولة للوهلة األوىل، فإن هذه السياسة اجلديدة قد حتمل يف طياا خطر . غري الفقراء
وقد أظهرت دراسات قُطرية أن ذلك اخلطر قد يكون بالفعل . إبقاء الفقراء خارج دائرة اإلنتفاع

وعلى سبيل املثال، بينت دراسة يف اإلقتصاد القياسي عن جامايكا بأنه يف حني تسربت . كبريا
 من إمجايل حتويالت الدعم احلكومي العام إىل اخلمس األعلى يف سلم توزيع الدخل، ٪26نسبة 

، لكنه مل ينفع، يف نفس الوقت، نصف ٪8فإن الدعم املوجه قد خفض نسبة ذلك التسرب إىل 

                                                
 حول  الفقر يف مدينة يورك اإلجنليزية هي أوىل 1901  اليت اجراها يف سنة  Rowntree غالبا ما تعترب دراسة3

 .الدراسات املنهجية يف هذا اال
 ,The Economist, 6-12 January و نشر يف (IFAD) صدر البحث عن الصندوق العاملي للتنمية الزراعية 4

2001. 
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أما سياسة الرسوم فقد تكون من جهتها ذاتية التناقض حيث أن فرض رسوم على . 5عدد الفقراء 
خدمات التعليم والصحة مثال قد يؤدي إىل عزل الفقراء عن إستعمال تلك املرافق واإلستفادة 

دات الطبية وكمثال على ذلك، قدرت دراسة حول البلدان اآلسيوية بأن زيادة رسوم العيا. منها
  ستؤدي إىل تراجع يف عدد الزيارات ضمن الربعني العلوي والسفلي يف سلم ٪100احمللية بنسبة 

  6. على التوايل٪96 و ٪2توزيع الدخل بنسبة 
  
  برامج ختفيف الفقر. 3-3
  

العديد من , نك الدويلحتت إشراف الب, طبقت خمتلف الدول اليت تنفذ سياسات التعديل اهليكلي
وقد خلقت تلك الربامج إنطباعا قويا بأنـها ال دف بالدرجة األوىل إال . برامج ختفيف الفقر

إىل أولئك الذين تأثروا سلبيا بسياسات التعديل اهليكلي و، بفضل ما " شبكة محاية"إىل توفري 
ن إستمراراية عملية ميكن أن تسهم به يف احليلولة دون حدوث اإلنقالبات السياسية، ضما

. اإلصالح حنو إندماج البلدان املعنية يف اإلقتصاد العاملي من خالل السياسات القائمة على السوق
وواقع أن تلك الربامج كانت تعوزها املوارد الكافية للسيطرة على خطورة مشكلة الفقر، فضال 

ملوارد، على قلتها، من الوصول عن تعكري جمراها من ِقبل القوى السياسية مما أدى إىل منع تلك ا
فاملوارد املخصصة ألحد تلك الربامج املطبقة يف املكسيك، على . إىل الفقراء يؤيد هذه النقطة

 1989-1981سبيل املثال، مل تبلغ نسبتها القصوى إىل الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفترة 
مع أن ذلك الربنامج قد وفر و.  سنتا لكل فقري14 فقط ، أي مبا ال يتعدى جمرد ٪0.75سوى 

 آخر فإن ذلك اإلجناز ظل 125000 شخص ومكن من تدريب 42000فرص عمل إىل 
 ويف بوليفيا 7. ماليني عاطل عن العمل يف تلك الفترة9قاصرا إىل حد كبري عن تلبية إحتياجات 

 شخص يف 30000 و20000 ما بني أدى برنامج مشابه، خالل أجنح مراحله، إىل إستخدام
 اما 8. عامل23000فترة أدت فيها خصخصة املؤسسة العامة للتعدين، مبفردها، إىل تسريح 

 فهو يتعرض للضغوطات والتدخالت 1986الربنامج املماثل الذي يطبق يف تركيا منذ سنة 
   .9ل املايلالسياسية ولتداعيات ضعف وعدم إستقرار اهليك

  

                                                
 .(Squire, 1993: 380) انظر 5
 .(Gibbon, 1992: 214) انظر 6
  .(Laurell, 1996: 132) انظر 7
 .(Jenkins, 1994: 509) انظر 8
  .(Şenses, 1999a) انظر 9
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  حماوالت إستبدال دور احلكومة باملنظمات غري احلكومية. 3-4
  

يشكل منهج املؤسسات املالية الدولية يف ختفيف الفقر جزءا ال يتجزأ من براجمها النيوليربالية 
ول إىل تقليص دور لإلصالح والتعديل اهليكلي لإلقتصاديات، وهي الربامج اليت دف يف املقام األ

وعلى مستوى ختفيف الفقر، جتسد ذلك يف تقليص دور الدولة يف . الدولة يف احلياة اإلقتصادية
ولئن كانت هذه . السياسة اإلجتماعية على أن تتوىل املنظمات غري احلكومية القيام بذلك الدور

مثل إتصاهلا الوثيق بالفقراء املنظمات قد متتلك من املميزات ما يربر إيالءها تلك املهمة اجلديدة، 
من اخلصائص ما ينذر بعدم إكتفائها ورضاها , من جانب آخر, على املستوى اإلجتماعي، فإن هلا

   10.بذلك الدور
  

فمن جهة أوىل، أظهرت التجربة أن العالقة بني املنظمات غري احلكومية واملؤسسات احلكومية 
ومن جهة ثانية، ميكن للرشوة وغياب الشفافية وقلة . ل مل تكن منسجمة متاماالعاملة يف نفس اا

املسائلة، وهي املآخذ األساسية على تدخل الدولة يف احلياة اإلقتصادية، أن تطال املنظمات غري 
ومن جهة ثالثة، إن تركيز نشاطات هذه املنظمات على املستوى احمللي، وهو . احلكومية أيضا

عترب من أهم مميزاتـها، قد يكون، عند التحليل النهائي، من أهم عوائقها ألنـه يقيد األمر الذي ي
أخريا، إن املشاركة الدميوقراطية . تأثريها الشامل وخصوصا يف ااالت اهلامة كالصحة والتعليم

رزت فحىت يف اهلند، اليت أح. واملنظمات القاعدية ال تزال يف بداياِتها يف معظم البلدان النامية
تقدما أكرب نسبيا يف هذا اال، ال يغطي نشاط املؤسسات غري احلكومية إال ما يقارب اخلمس أو 

إن حقيقة أن املنظمات غري احلكومية تلجأ دوما إىل املساعدة . 11الربع فقط من مساحة البالد
ري يف ختفيف الفقر، حىت يف الواليات املتحدة املباشرة من الدولة وأنـها مل تكن فعالة بشكل كب

وبناء . األمريكية، تدل على أن هذه املنظمات غري قادرة على أن حتل حمل الدولة يف هذا اال
على أدائها الضعيف حلد اآلن ال ميكن ألحد أن يتوقع هلا أن تلعب دورا كبريا، وخاصة يف 

  .املستقبل القريب
  
  الدول املاحنةالِسِجل الضعيف ألهم . 3-5
  

تدحض املعلومات املتوفرة حول اإلعانات األجنبية من املصادر الرمسية اإلدعاء بأن ختفيف الفقر 
 تقييما، 4ويف هذا السياق يقدم اجلدول رقم . كان من أولويات جدول أعمال اتمع الدويل

                                                
 .(Şenses, 2001) انظر 10
 .(Friedmann, 1996: 168) انظر 11
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ملاحنة خالل الفترة مبنيا على عدة معايري مترابطة، لِسِجل اإلعانات األجنبية من أهم الدول ا
. ، وهي الفترة اليت تتوافق مع عودة ظهور الفقر كمشكلة دولية عالية األمهية1990-1999

وكما هو واضح يف اجلدول، فإن أداء أهم الدول املاحنة من حيث معايري مثل نسبة اإلعانات 
البلدان األقل منوا من األجنبية إىل الناتج احمللي اإلمجايل، وقيمة اإلعانات األجنبية للفرد، وحصة 

فنسبة . اإلعانات األجنبية، ومسار تلك املؤشرات خالل الفترة املذكورة، كان سلبيا بشكل عام
 يف ٪0.24 إىل 1990 يف عام ٪0,34اإلعانات األجنبية إىل الناتج احمللي اإلمجايل تراجعت من 

 دوالرا إىل 77رد من ،كما تراجعت خالل نفس الفترة قيمة اإلعانات األجنبية للف1999عام 
منظمة التعاون  (٪19 إىل ٪26 دوالرا وحصة البلدان األقل منوا من اإلعانات األجنبية من 66

ومن جانب آخر فإن حقيقة أن أكثر البلدان املتلقية ). 19، ص 2001اإلقتصادي والتنمية، 
إلكتراث دف تفسر بشكل كبري عدم ا" أمهية جغرافية"لإلعانات األجنبية كانت بلدانا ذات 
  .12ختفيف الفقر حني منح تلك اإلعانات

  
  الدول املاحنة* ِسِجل اإلعانات األجنبية ألهم: 4   رقماجلدول

مقدار  البلد
اإلعانات 
األجنبية 
يف عام 
1999  

مليون (
 )دوالر

نسبة 
ات اإلعان

األجنبية 
إىل 

الناتج 
احمللي 

احمللي يف 
عام 
1999  

)٪( 

نسبة 
اإلعانات 
األجنبية 
إىل الناتج 
القومي 
احمللي 
خالل 
الفترة 
1990-
99  
+ 

مقدار 
اإلعانات 
األجنبية 
للفرد 
يف عام 
1999 

 )دوالر(

مقدار 
اإلعانات 
األجنبية 
للفرد 
خالل 
الفترة 
1990-
99  
+ 

حصة 
البلدان 
األقل 
منوا يف 
عام 
1990 

)٪( 

حصة 
 البلدان

األقل منوا 
خالل 
الفترة 
1990-
99  
+ 

 - ++ + +++ - +++ 1370 النرويج
 - - - - - + 1699 كندا

 -- + - ++ - ++ 1630 السويد
 - - -- -- -- -- 9145ت الواليا

                                                
 للتفاصيل حول املصاحل الشخصية للبلدان املاحنة كأهم عامل يف حركة اإلعانات و (Şenses, 1999b) انظر 12

 .ذلك على ضوء جتربة تركيا يف هذا اال
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 املتحدة
 -- + + ++ - ++ 3134 هولندا
 - - + + + + 15323 اليابان
 -- - - + - + 5637 فرنسا

 - + + - - - 3401 بريطانيا
 - ++ ++ +++ + +++ 1733 الدامنارك

 - + -- + - - 5515 املانيا
 -- + -- -- -- -- 1806 إيطاليا
 - - + -- + - 1363 إسبانيا

OECD** 56378 0.24 - 66 - 19 - 
اجلدول 2001حساباتنا اخلاصة املعتمدة على معطيات برنامج األمم املتحدة للتنمية، : املصدر

  ).14رقم 
الصايف الرمسي لصرفيات  (1999م البلدان املاحنة اليت فاقت إعاناتـها املليار دوالرا يف عا(*) 

  ).اإلعانات التنموية
التابعة ملنظمة التعاون ) DAC(إمجايل اإلعانات اليت وفرتـها جلنة املساعدة التنموية (**) 

  .اإلقتصادي والتنمية
  .99-1990تشري إىل إجتاه وقيمة التغريات خالل الفترة ) _(و  (+) 

  
  
  
  
  
  اخلالصـــة. 4
  

واليت ال متثل يف نظر البعض إال تقديرات تقليدية ملدى , رة عن البنك الدويلحىت املؤشرات الصاد
 تدل على إنتشار الفقر وإستفحاله وأنه ميثل حتديا كبريا للبلدان اليت تسعى وراء 13,الفقر يف العامل

                                                
يعمل فيها األب , فإن عائلة من أربعة أشخاص, أنه و بناء على اخلطة احلالية,  كما أشار أحد املراقبني مِحقَّا13

و تعمل األم كخادمة و )  الساعة سنت يف50( دوالر سنويا 1300مخسون ساعة يف األسبوع و حيصل على 
انظر .  دوالرا360ال تعترب فقرية فقط ألن دخلها للفرد يفوق مقياس الفقر البالغ ,  دوالر سنويا600حتصل على 

(Burkett, 1990: 23). 
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أحد أهم األهداف اليت وردت يف إعالن الذكرى األلفية لألمم املتحدة إن من . التنمية يف العامل
 يف اليوم إىل النصف يف عام  هو تقليل نسبة سكان العامل الذين يعيشون بأقل من دوالر

2015.14  
  

نظمات األمم املتحدة أنه أصبح من الواضح منذ اآلن صعوبة أَظهر تقرير صدر حديثا عن أحد م
وخصوصا , وذلك بسبب أن اإلجنازات يف جمال ختفيف الفقر يف املناطق الريفية, حتقيق هذا اهلدف

وقد لفتت نفس . كانت كلها وبشكل كبري حتت املعدل املطلوب, يف إفريقيا جنوب الصحراء
 اجلهود الدولية لتخفيف الفقر خالل فترة العشر سنوات املنظمة النظر إىل التراجع امللحوظ يف

   15.املاضية وذلك مقارنة باجلهود اليت صرفت يف نفس اال خالل العشرين عاما قبل هذه الفترة
  

 املنظمات املالية الدولية اليت واليت تتبناها, لقد أظهر هذا التقرير أن اخلطة احلالية لتخفيف الفقر
, حتتوي يف احلقيقة على نقاط ضعف كثرية, وخصوصا البنك الدويل, تؤيداإلقتصاد النيوليربايل

وشكل وإجتاه اإلعتمادات , وأنـها تتطرق بشكل جزئي إىل أمور هامة مثل طبيعة الضرائب
 اإلنتاجية واليت هي على عالقة إىل شكل ونوعية ملكية املوارد والثروات, واألهم من ذلك, املالية

وبناء على السري الضعيف هلذه اخلطة يف السابق وعلى عدم كفاية اجلهود . مباشرة بأسباب الفقر
  .فإن اخلطوات الرئيسية لتخفيف الفقر جيب أن تبىن على اجلهود احمللية, الدولية

  
شر مبنية بذلك على املشاركة تطَبق السياسات املقترحة لتخفيف الفقر بشكل عام إما بشكل مبا

 إن األمهية 16.أو بشكل غري مباشر معتمدة بشكل أساسي على النمو اإلقتصادي, الشعبية
جيب أن تكون اخلطوة األوىل . حتتاج إىل جهود جادة من أجل إستئصاهلا, القصوى ملشكلة الفقر

ول األعمال احمللية الوطنية وأن يكون هناك وعي يف هذا اإلجتاه هي وضع مشكلة الفقر يف جدا
أن الطريقة الفعالة , وكما أشار أحد املُعلِّقني. وإدراك بأن ختفيف الفقر ليس باملسألة السهلة أبدا

 ولذلك 17.لتخفيف الفقر جيب أن حتوي السياسة اإلقتصادية واإلجتماعية ككل حتت إطار واحد
  .نه من اهلام جدا أن تطَبق سياسات ختفيف الفقر املباشرة وغري املباشرة معافإ
  

                                                
 .IFAD ,The Economist, 6-12 January, 2001 و تقرير (UNDP, 2001: 21) انظر 14
 .IFAD ,The Economist, 6-12 January, 2001 تقرير 15
 .(Bhagwati, 1988) انظر 16
 .(Bardhan, 1996: 1344) انظر 17
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وبالذات تأثريه على , إن ما جيب أن يتم التأكيد عليه هو منط النمو وليست فقط سرعته
يظهر أن الكثري من الدول . اإلستخدام يف املناطق الريفية واحلضرية وتأثريه على سلم توزيع الدخل

حىت التحليل . د تناست التصنيع كهدف يف وقت إنـهمكت فيه يف التعديالت اهليكليةالنامية ق
السريع والسطحي لطبيعة اإلنتاج يظهر عالقة قوية بني إخنفاض معدل الفقر وبني درجة التصنيع 

إن من أهم العوامل اليت تؤثر أيضا على معدل . مما يدعوا إىل اإلهتمام الشديد بالتصنيع كهدف
. ليت ترتبط بشكل مباشر به هي املعدالت املنخفضة لإلنتاجية الزراعية يف البلدان الناميةالفقر وا

وصلت إنتاجية العمالة الزراعية يف الواليات , 98-1996خالل الفترة , فعلى سبيل املثال
 ونظرا 18. ضعف إنتاجيتها يف كينيا171 ضعف إنتاجيتها يف بنجالدش وإىل 141املتحدة إىل 

فإن إهتماما كبريا جيب أن يوجه حنو , إىل أن الغالبية العظمى من الفقراء يعيشون يف املناطق الريفية
  .اإلستثمار يف البنية التحتية الزراعية وحنو تكنولوجيات زيادة اإلنتاجية الزراعية

  
 الفقر املعتمدة على الدخل اجلاري واإلنفاق مقاييس. جيب دعم هذه املقاييس مبقاييس مباشرة

اإلستهالكي جيب أن ال تحولَ اإلنتباه بعيدا عن اإلحتياج املاس إىل حتسني مقاييس الرفاهية 
زيادة اإلنفاق , وعلى وجه اخلصوص, حيث جيب. اإلجتماعية يف بعض ااالت الرئيسية

وجيب إعادة هيكلة طبيعة الرسوم بشكل يتوافق . اإلجتماعي العام يف جمايل الصحة والتعليم للفقراء
الذي , تغيري النظام الضرييب, وبشكل خاص, وجيب. مع هدف إعادة توزيع الدخل ألجل الفقراء

إىل نظام تعتمد فيه ضريبة الدخل على , تعتمد فيه ضريبة الدخل على الضريبة التنازلية الغري مباشرة
  .الضريبة املباشرة

  
جيب أن تكون هناك جهود مركَّزة من أجل مجع موارد الدولة , ريعي أيضاوعلى املستوى التش

وسلُطاِتها اإلدارية معا وذلك للتركيز على خطة ختفيف الفقر على أن  تدعمها نشاطات 
إستغالل وإستخدام عناصر خطط منع الفقر املُتبعة , وجيب أيضا. املؤسسات الغري حكومية أيضا

أو األحزاب ,  مؤسسات اتمع الدويل سواء املؤسسات الغري حكوميةيف البلدان املتقدمة ويف
وخصوصا منها تلك التابعة لألمم , أو املؤسسات العاملية املختلفة, أو اإلحتادات التجارية, السياسية
  .املتحدة

  
. سواء على النطاق احمللي أو الدويل, وحمفوف بالعقبات الصعبة, إن ختفيف الفقر أمر شاق وعسري

ن مشاكل وصعوبات تعريف الفقراء وحتديد مظاهرهم ليست إال اجلزء البسيط الواضح من إ
قد تظهر أحيانا بعض التناقضات بني املقاييس املباشرة وغري املباشرة من جهه وبني . املشكلة

                                                
 .(World Bank, 2000: 288-89)لى  حسابات بنيت ع18
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اليت قد تتأثر سلبيا على املدى القصري بتخصيص بعض , التنمية املستقبلية مثال من جهه أخرى
إن وضع إستراتيجية فعالة من أجل إستغالل وإستخدام عناصر خطط . للمقاييس املباشرةاملوارد 

ولكن ظهور عقبات كهذه جيب أن يكون سببا من أجل . منع الفقر قد يواجه مبعارضة سياسية
  .تكوين جهود مجاعية متكاتفة لتخفيف الفقر وليس سببا  أو عذرا للتقاعس أو التخاذل عنها
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