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تقدمي

هناك اتفاق عام على اإمكانية فهم التنمية على اأنها عملية لتو�ضيع اخليارات التي يتمتع بها 

مم املتحدة. وي�ضتند هذا الفهم لعملية التنمية  لفية لالأ هداف الإمنائية لالأ ت عنها الأ الب�ضر كما عربرّ

على خم�ضة خيارات و�ضائلية لها عالقة مبا�ضرة بق�ضايا �ضياغة ال�ضيا�ضات التنموية :

الرتكيبة املوؤ�ض�ضية مبا يف ذلك اأنظمة احُلكم . 	-

�ضواق ودور الدولة. الت�ضهيالت القت�ضادية مبا يف ذلك عمل اآلية الأ 	-

الرتتيبات الجتماعية كتلك املتعلقة بالتعليم وال�ضحة. 	-

�ضمانات ال�ضفافية التي ترمي للحدرّ من املمار�ضات الفا�ضدة. 	-

مان الوقائي الذي ُيعنى بتوفري �ضبكات احلماية والرعاية الجتماعية. الأ 	-

وُيالحظ على هذه اخليارات الو�ضائلية اأن كال منها ي�ضاهم يف تو�ضيع ُقدرة الفرد ليعي�ص احلياة 

التي يرغب فيها، واأنها تكمل وتع�ضد بع�ضها البع�ص.

ُيعنى  الذي  ال�ضيا�ضي  القت�ضاد  من  عاٍل  حمتوى  على  للتنمية  العري�ص  املفهوم  هذا  ينطوي 

باأن هناك قدر كبري من  العرتاف  وبعد  النا�ص.  برفاه  الرتقاء  اأهداف  لتحقيق  ال�ضيا�ضات  ب�ضياغة 

يتعلق  ما  تفاوت حظوظهم يف  اأهمها  ة، من  الواحد يف جمالت عدرّ املجتمع  فراد يف  الأ الختالف بني 

مب�ضتويات املعي�ضة، تن�ضاأ مع�ضلة اختيار ال�ضيا�ضات املالئمة.

قالل  لفية قد متحورت حول الإ هداف الإمنائية لالأ اأن الأ ويف هذا اخل�ضو�ص، يعلم اجلميع 

من الفقر مبفهومه الوا�ضع مبا يف ذلك الفقر املادي، مبعنى فقر الدخل. كذلك يعلم اجلميع اأن اأحد 

قالل من الفقر هو موؤ�ضر ن�ضيب اأفقر ُخمي�ص من ال�ضكان  موؤ�ضرات قيا�ص التقدم نحو حتقيق هدف الإ

اأو الدخل. وبف�ضل هذا الهتمام الدويل، فقد تراكمت اأدبيات قيا�ص  نفاق ال�ضتهالكي  يف اإجمايل الإ

الفقر يف الدول النامية، ومن بينها الدول العربية. ودون حماولة منا لتزكية النف�ص، فقد كان للمعهد 

العربي للتخطيط م�ضاهمات تراكمية يف هذا املجال تدريبًا وبحثًا وا�ضت�ضارًة.

يف  تعتمد  الفقر  قيا�ص  منهجيات  باأن  التذكري  يكفي  فاإنه  فنية،  تفا�ضيل  يف  الدخول  ودون 

فراد يف الدول  نفاق ال�ضتهالكي لالأ اأ�ضا�ضياتها على منط امل�ضاواة يف توزيع م�ضتوى املعي�ضة كما يقي�ضه الإ

دبيات املتخ�ض�ضة ما يلي : النامية. ويف هذا ال�ضدد اأو�ضحت الأ

اأوًل : اأن الدول العربية كمجموعة تتمتع بدرجة متو�ضطة من عدم امل�ضاواة مقارنًة بدول العامل.

لت متدنية من انت�ضار الفقر ح�ضب خطوط الفقر  ثانيًا : اأن الدول العربية كمجموعة تتمتع مبعدرّ

الدولية وذلك مقارنًة باأقاليم العامل النامي. 



�ضيا�ضات  ترترّبت على  التنموية قد  الإجنازات  اأن مثل هذه  اإىل مالحظة  ل�ضنا بحاجة  ولعلنا 

قتها هذه الدول خالل م�ضريتها التنموية. ويف هذا ال�ضدد، اأ�ضار البنك الدويل اإىل اأن طبيعة  تنموية طبرّ

ام واملحكومني يف الدول العربية، على اختالف  العقود الجتماعية العربية التي حكمت العالقة بني احلكرّ

هياكلها ال�ضيا�ضية، قد نزعت نحو ال�ضيا�ضات التنموية التوزيعية.

الذي يبحث يف جمال  ال�ضيا�ضي احلديث  القت�ضاد  اإطار  ميكن فهم مثل هذه اخليارات يف 

�ضئت  اإن  اأو  املجتمع،  ال�ضكانية يف  ال�ضرائح  تف�ضيالت خمتلف  اأ�ضا�ص احرتام  ال�ضيا�ضات على  اختيار 

الدقة على احرتام تف�ضيالت خمتلف الطبقات يف املجتمع.

هذا و�ضوف يتناول هذا العدد من ال�ضل�ضلة  اأحد اأهم اأبعاد القت�ضاد ال�ضيا�ضي لعدم امل�ضاواة 

يف الدول العربية، وذلك بالرتكيز على الطبقة الو�ضطى، خ�ضو�ضًا يف ما يتعلق بعملية اختيار ال�ضيا�ضات 

التنموية املالئمة.

د. عي�ضى الغزايل         

مدير عام املعهد العربي للتخطيط
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اأوال: مقدمـــة

ال�ضيا�ضي« الذي يظهر يف عنوان  بالتعليق على ا�ضطالح »القت�ضاد  البدء  املنا�ضب  لعله من   

هذه الورقة. وكما هو معروف، فقد كان هذا ال�ضطالح  �ضائدًا يف معظم الكتابات التي تناولت ال�ضاأن 

القت�ضادي قبل ظهور كتاب األفريد مار�ضال »مبادئ القت�ضاد« الذي ُن�ضر يف عام 1890، وهو التاريخ 

ال�ضيا�ضي« وا�ضتبداله »بالقت�ضاد« بو�ضفه  الفا�ضل بني بداية انح�ضار ا�ضتخدام ا�ضطالح »القت�ضاد 

علمًا اإجتماعيًا كما اأ�ضبح معروفًا منذ بداية القرن الع�ضرين. 

»جمال  كتاب  اإىل  القت�ضادي  الفكر  تاريخ  جمال  يف  املتخ�ض�ضون  ُي�ضري  ال�ضدد،  هذا  يف   

�ضهر جون  ومنهجية القت�ضاد ال�ضيا�ضي«، الذي األرّفه جون نيفيل كينز )والد القت�ضادي الإجنليزي الأ

ماينارد كينز( الذي ُن�ضر يف عام 1891، الذي اأو�ضح فيه اأن »القت�ضاد ال�ضيا�ضي« هو عبارة عن فن 

القت�ضادية،  الق�ضايا  مباهية  يعنى  كعلم  التقريري«  »بالقت�ضاد  مقارنًة  ال�ضيا�ضات  ب�ضياغة  ُيعنى 

دبيات املتخ�ض�ضة  و«القت�ضاد التقديري« الذي يعنى مبا ينبغي اأن يكون عليه احلال. وعادًة ما تقوم الأ

ب: »عندما نتحول اإىل م�ضاكل ال�ضرائب، اأو م�ضاكل عالقة الدولة  باإيراد الن�ص التايل من كتاب كينز الأ

بالتجارة وال�ضناعة، اأو اإىل ال�ضجال العام حول ال�ضيوعية و ال�ضرتاكية، فاإن العتبارات القت�ضادية 

بالعتبارات  العناية  بد من  الق�ضايا ل  املجال. ويف مثل هذه  حوال يف هذا  الأ باأي حال من  تهيمن  ل 

خالقية والجتماعية وال�ضيا�ضية التي تقع خارج نطاق القت�ضاد ال�ضيا�ضي كعلم« )ترجمة مقتطفة  الأ

من �ص 55، اأورده بيزيل )2006 : 27((.

ا�ضطالح  ا�ضتخدام  انح�ضر  املا�ضي،  القرن  امتداد  على  اأنه   )2006( بيزيل  ويو�ضح  هذا   

»القت�ضاد ال�ضيا�ضي« يف النقا�ص الذي دار حول مقارنة النظم القت�ضادية املختلفة، وذلك ن�ضبة لهيمنة 

ال�ضلوك  افرتا�ص  على  ت�ضتند  التي  املدر�ضة  وهي  القت�ضادي،  التحليل  على  النيوكال�ضيكية  املدر�ضة 

فراد يف املجتمع )م�ضتهلكون ومنتجون ( بحيث يقوم كل فرد بتعظيم منفعته من  الر�ضيد بوا�ضطة الأ

اإىل  املطاف  نهاية  يف  يوؤدي  مما  خرون،  الآ به  يقوم  عما  النظر  بغ�ص  به،  يقوم  اقت�ضادي  ن�ضاط  كل 

كرث القت�ضاديني  تعظيم منفعة املجتمع ككل وكاأن ذلك قد كان بفعل »يد خفية« ح�ضب التعبري ال�ضائع لأ

مم« الذي ُن�ضر يف مار�ص من عام 1776. ال�ضيا�ضيني �ضهرة األ وهو اآدم �ضميث موؤلف كتاب »ثروة الأ

تعبري  ا�ضتخدام  عاد  فقد  النيوكال�ضيكية،  املدر�ضة  هيمنة  اإطار  ويف  ذلك،  من  الرغم  على   

»القت�ضاد ال�ضيا�ضي« بعد ظهور مقاربة »الختيار العام« التي تنظر اإىل ال�ضيا�ضة على اأنها عملية تناف�ضية 

اأو  اإمارّ من خالل نظام لالقرتاع )نظام انتخابي(  ال�ضيا�ضات،  للح�ضول على �ضند جماهريي ملختلف 

التخ�ضي�ص  لدرا�ضة  القت�ضادي  النموذج  ُيعدرّ  ال�ضدد،  مالية مبا�ضرة. ويف هذا  من خالل حتويالت 

دبيات احلديثة لالقت�ضاد ال�ضيا�ضي.  كرث تاأثريًا يف الأ ال�ضيا�ضي للموارد الذي اقرتحه داونز )1957( الأ
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اأن اختيار ال�ضيا�ضات بوا�ضطة اأحزاب متناف�ضة على  وتتمثل النتيجة املحورية لهذا النموذج يف تربير 

ح�ضد دعم اجلماهري �ضينزع نحو تف�ضيالت الناخب الو�ضيط )مبعنى تف�ضيالت الناخب الذي يقع يف 

منت�ضف توزيع الناخبني يف املجتمع(.

دبيات احلديثة يف »القت�ضاد ال�ضيا�ضي«، التي ان�ضغلت  �ضيطرت هذه النتيجة املحورية على الأ  

اأن  مالحظة  اإىل  بحاجة  ل�ضنا  ولعلرّنا  والجتماعية.  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  اختيار  ق�ضايا  مبختلف 

التعريف العري�ص للتنمية على اأنها »عملية لتو�ضيع اخليارات احلقيقية التي يتمتع بها الب�ضر ليعي�ضوا 

 : بتعريفه  ُقمنا  كيفما  ال�ضيا�ضي«  »القت�ضاد  عاٍل من  ينطوي على حمتوى  فيها«  يرغبون  التي  احلياة 

التقليدي واحلديث. ويجد مثل هذا الفهم تاأييدًا له يف متعن احلريات الو�ضائلية، ذات العالقة الوثيقة 

�ضافة اإىل ذلك،  . بالإ
)1(

بال�ضيا�ضات، التي ي�ضتند عليها التعريف العري�ص للتنمية )انظر �ضن )1999((

ر اأجاكاي، و درازن و كاريوقا )2008 : 4( تعريف اآدم �ضميث لالقت�ضاد ال�ضيا�ضي على اأنه يعنى »اأن  ف�ضرّ

الغر�ص الرئي�ضي لالقت�ضاد ال�ضيا�ضي هو تعزيز فر�ص التنمية القت�ضادية للب�ضر«.

ويف �ضياق اآخر، ُيالحظ كوليري )2008 :110( اأن »القت�ضاد ال�ضيا�ضي« »ُيعنى مب�ضادر القوة   

يف  العنف  احتكار  يف  ال�ضيا�ضية  القوة  م�ضادر  وتتمثل  اإقت�ضادية.  هداف  لأ وا�ضتخداماتها  ال�ضيا�ضية 

املجتمع وال�ضرعية مبختلف تكويناتها، وبينما ميكن النظر اإىل القوة ال�ضيا�ضية كهدف يف حدرّ ذاتها، اإل 

�ضل(. وُيالحظ يف هذا ال�ضدد اأن  اأنه ميكن ا�ضتخدامها لزيادة وتوزيع الدخول«  )الت�ضديد لي�ص يف الأ

اأدوات ال�ضيا�ضات املتاحة لتحقيق النمو القت�ضادي وتوزيع الدخول تتمثل تقليديًا يف ال�ضيا�ضة املالية، 

نفاق العام املمول بوا�ضطة ال�ضرائب ومراقبة الن�ضاط القت�ضادي يف املجتمع، مبعنى املوؤ�ض�ضات  مبعنى الإ

التي ين�ضئها املجتمع ملثل هذه املراقبة. وعلى اأ�ضا�ص من هذا الفهم، يهتم »القت�ضاد ال�ضيا�ضي« بدرا�ضة 

.
)2(

فراد وموؤ�ض�ضات املجتمع ملختلف خيار ال�ضيا�ضات )اأنظر كوليري )2008 :111(	 كيفية ت�ضكل تف�ضيالت الأ

يف ظل املحتوى التنموي لالقت�ضاد ال�ضيا�ضي احلديث، يهمنا مالحظة اأن لنديز )1998( قد   

اأن  التنموي الذي ت�ضبب يف  اإىل تعريف للمجتمع  للتاريخ القت�ضادي للعامل  ال�ضيقة  ل يف درا�ضته  تو�ضرّ

تقود بريطانيا الثورة ال�ضناعية خالل قرن من الزمان )1770	– 1870(. وت�ضتمل خ�ضائ�ص مثل هذا 

املجتمع، من �ضمن ما ت�ضتمل عليه، على اأن »يتميز املجتمع بالنزاهة كقيمة اجتماعية، ويتيح احلراك 

اجلغرايف وينزع نحو درجة من توزيع الدخل والرثوة ينتج عنها طبقة و�ضطى كبرية ن�ضبيًا وذات ثراء 

.
)3(

�ضل(	 معقول« )لنديز )1998 :22( الت�ضديد لي�ص يف الأ

اأ�ضا�ص من كل هذه العتبارات حول حمتوى »القت�ضاد ال�ضيا�ضي« احلديث، ُتعنى هذه  على   

الورقة با�ضتك�ضاف اأطروحة لنديز يف ما يتعلق بحجم وثراء الطبقة الو�ضطى يف الدول العربية. وميكن 

نفاق  الإ توزيع  يف  امل�ضاواة  لعدم  متو�ضطة  بدرجة  متيرّزت  قد  كمجموعة،  العربية،  الدول  اأن  مالحظة 
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ال�ضتهالكي والدخل، مقارنًة ببقية دول العامل، وذلك خالل عقد الت�ضعينات من القرن املا�ضي والعقد 

ول من القرن احلايل )للتفا�ضيل انظر علي )2006((. وتاأتي هذه الورقة كلبنة اأخرى يف بناء �ضورة  الأ

نفاق ال�ضتهالكي يف الدول العربية. تف�ضيلية حلالة توزيع الإ

طار النظري امل�ضتند، اإىل  ت�ضتمل بقية الورقة على �ضتة اأق�ضام. يف الق�ضم الثاين ا�ضتعرا�ص الإ  

مفهوم القت�ضاد ال�ضيا�ضي احلديث، الذي ميكن من تربير الهتمام بحجم الطبقة الو�ضطى )مبعنى 

ن�ضبة الذين ينتمون لهذه الطبقة من اإجمايل ال�ضكان( وثراء هذه الطبقة مبعنى ن�ضبة متو�ضط اإنفاقها 

طار التطبيقي  طار النظري، يهتم الق�ضم الثالث ب�ضرح الإ اإىل متو�ضط اإنفاق املجتمع. اإ�ضتنادًا على الإ

الذي �ضت�ضتخدمه الورقة بالرتكيز على تعريف الطبقة الو�ضطى، ويهتم الق�ضم الرابع با�ضتعرا�ص قاعدة 

املتعلقة  النتائج  على  للح�ضول  العربية  الدول  الو�ضطى يف  الطبقة  لدرا�ضة  ا�ضتخدمت  التي  املعلومات 

ال�ضاد�ص، ويقدم  الو�ضطى يف الق�ضم اخلام�ص وم�ضتوى معي�ضة هذه الطبقة يف الق�ضم  بحجم الطبقة 

الق�ضم ال�ضابع مالحظات ختامية.

طار النظري ثانيًا: االإ

العري�ص،  بتعريفها  التنمية،  عملية  يف  الو�ضطى  الطبقة  دور  ا�ضتك�ضاف  اأهمية  اإ�ضناد  ميكن   

�ضول القت�ضادية لنظم  ره ا�ضيموقلو و روبن�ضون )2006( ل�ضتك�ضاف الأ طار النظري الذي طورّ اإىل الإ

طار يتطلب جتميع تف�ضيل اأفراد املجتمع يف ما يتعلق بطبيعة  احلكم. وميكن مالحظة اأن مثل هذا الإ

 فاإنه عادًة ما يتم 
)4(

فراد للح�ضول على دالة جمتمعية ال�ضيا�ضات. ويف ظلرّ ا�ضتحالة جتميع تف�ضيل الأ

ا�ضتخدام خا�ضية متيز دالة تف�ضيالت كل فرد يف املجتمع باأن يكون لها قيمة ُعليا من �ضمن كل القيم 

التي ميكن اأن تاأخذها ال�ضيا�ضة املعنية.

اأهم  اأهم افرتا�ضاته ومن بعد  طار العام، فاإنه يجدر ا�ضتعرا�ص  ل�ضتيعاب م�ضامني هذا الإ

نتائجه املتعلقة بالطبقة الو�ضطى ودورها.

ال�ضيا�ضة القت�ضادية: ُيفرت�ص اأن تتلخ�ص ال�ضيا�ضة القت�ضادية يف �ضكل �ضيا�ضة مالية توزيعية،  )اأ( 

بحيث يفر�ص املجتمع �ضريبة تنا�ضبية على كل دخل من الدخول، بحيث تكون فئة ال�ضريبة 

ال�ضافية  بتوزيع احل�ضيلة  يقوم  بعد  ومن  مائة(،  اأقل من  )اأو  الواحد  واأقل من  �ضالبة  غري 

فراد ]بحيث يح�ضل كل فرد على اإعانة ت�ضاوي �ضايف  يرادات ال�ضريبية بالت�ضاوي بني الأ لالإ

اإيرادات ال�ضرائب على عدد ال�ضكان، مما يعني اأنه كلما كانت ال�ضرائب عالية كلما ارتفعت 

عانة التي يح�ضل عليها الفرد[. قيمة الإ



- 10 -

اء فر�ضه لل�ضرائب تكلفة تعتمد على فئة ال�ضريبة، بحيث  تكلفة ال�ضرائب: يتحمل املجتمع جررّ )ب( 

تكلفة  واأن  �ضرائب،  يفر�ص  ل  عندما  تكلفة  يتحمل  ل  املجتمع  اأن  �ضروط  التكلفة  دالة  ُتلبي 

ال�ضرائب تكون اأعلى عندما تكون فئة ال�ضرائب اأعلى، واأن التكلفة احلدية لل�ضرائب متزايدة 

يف فئة ال�ضريبة )مبعنى اأن دالة تكلفة ال�ضرائب حمدبة(، واأن التكلفة احلدية لل�ضرائب تكون 

قليلة عندما تكون فئة ال�ضريبة متدنية ولكنها تبلغ اأق�ضى قيمة لها عندما ت�ضل فئة ال�ضرائب 

حدودها الق�ضوى. وللرا�ضخني يف ح�ضابات القيم الق�ضوى، يت�ضح اأن هذه الفرتا�ضات ق�ضد 

منها توفر ال�ضروط الالزمة للح�ضول على حل داخلي مل�ضاألة التعظيم حتت الدرا�ضة، متى ما 

كان ذلك مطلوبًا.

فراد: يفرت�ص قيام كل فرد يف املجتمع بتعظيم دالة رفاهيته بالتعبري عن تف�ضيله  �ضلوك الأ )ج( 

بطريقة  معرفة  مبا�ضرة،  غري  منفعة  دالة  ح�ضب  وذلك  املجتمع،  يف  املتبعة  املالية  لل�ضيا�ضة 

خطية على دخله القابل للت�ضرف )اأو بطريقة غري خطية على متغري ال�ضيا�ضات مبعنى فئة 

.
)5(

ال�ضريبة(

الهيكل الجتماعي للمجتمع: يتكون املجتمع من ثالث طبقات ح�ضب م�ضتوى الدخل، بحيث  )د( 

فراد، دالة منفعة غري مبا�ضرة : طبقة الفقراء، والطبقة  تتوفر لكل طبقة، اأو من ميثلها من الأ

الطبقة  دخل  متو�ضط   ،yr غنياء،  الأ دخل  متو�ضط  يفوق  غنياء.وبحيث  الأ وطبقة  الو�ضطى، 

غنياء يفوق  الو�ضطى، ym، الذي يفوق متو�ضط دخل الطبقة الفقرية، yp، واأن متو�ضط دخل الأ

املجتمع.  دخل  متو�ضط  عن  يقل  الفقراء  دخل  متو�ضط  واأن   ،y املجتمع،  يف  الدخل  متو�ضط 

عن  عبارة  هو  ال�ضكان  اإجمايل  من  الفقراء  ن�ضيب  اأن  ُيالحظ  التطبيقي،  طار  لالإ وتوطئة 

فراد. املوؤ�ضر التقليدي للفقر املعروف مبوؤ�ضر عدد الأ

اإختيار ال�ضيا�ضة املُثلى: يفرت�ص اأن يتم التفاق على ال�ضيا�ضة املُثلى عن طريق القرتاع على  )هـ( 

فئة ال�ضرائب، التي تف�ضلها اأغلبية ال�ضكان يف املجتمع، مما يتطلب التعرف على فئة ال�ضرائب 

التي تف�ضلها كل طبقة، ومن ثم التعرف على ن�ضبة �ضكان الطبقة من اإجمايل ال�ضكان.

حتت الفرتا�ضات )اأ( – )هـ( اأعاله، مُيكن اإثبات اأن فئة ال�ضرائب املثلى لكل طبقة على حد   

تعتمد على متو�ضط دخل الطبقة مقارنًا مبتو�ضط الدخل يف املجتمع، وذلك بتعظيم دالة املنفعة غري 

التي  اأن فئة ال�ضرائب  خذ بعني العتبار  التي تف�ضلها الطبقة، بعد الأ املبا�ضرة باختيار فئة ال�ضريبة 

مر الذي �ضيتطلب تفعيل �ضروط كن – تكر املعروفة. ودون الدخول يف  �ضيتم اختيارها غري �ضالبة، الأ

تفا�ضيل فنية، فاإنه ميكن اإثبات اأي�ضًا ما يلي:
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ن متو�ضط دخل  –   اأن فئة ال�ضريبة التي تف�ضلها الطبقة الفقرية �ضوف تكون موجبة، وذلك لأ
.

)6(

الفقراء يقل عن متو�ضط دخل املجتمع

ن متو�ضط  لها الطبقة الغنية �ضوف تكون م�ضاوية لل�ضفر، وذلك لأ –  اأن فئة ال�ضريبة التي تف�ضرّ
غنياء يفوق متو�ضط الدخل يف املجتمع، ومن ثم فاإن �ضرط التوازن التقليدي �ضوف  دخل الأ

لن ي�ضود اإل اإذا كانت فئة ال�ضرائب م�ضاوية لل�ضفر، كما تتطلب ذلك طريقة كن – تكر يف 

حتديد �ضروط التوازن.

عن  يقل  دخلها  متو�ضط  كان  اإذا  موجبة  �ضريبة  فئة  باختيار  �ضتقوم  الو�ضطى  الطبقة  –  اأن 
دخلها  متو�ضط  كان  اإذا  لل�ضفر  م�ضاوية  �ضريبة  فئة  باختيار  وتقوم  املجتمع،  دخل  متو�ضط 

يفوق متو�ضط دخل املجتمع. 

�ضتختارها  التي  تلك  من  اأقل  �ضتكون  الو�ضطى  الطبقة  �ضتختارها  التي  ال�ضرائب  فئة  اأن    –
ن متو�ضط دخل الطبقة الو�ضطى يفوق نظريه للطبقة الفقرية، مما  الطبقة الفقرية، وذلك لأ

يعني اأن التكلفة احلدية لفئة ال�ضرائب التي تختارها الطبقة الو�ضطى �ضتكون اأقل من تلك 

التي تختارها الطبقة الفقرية ح�ضب الفرتا�ضات حول دالة ال�ضرائب.

املتعلقة  النتائج  اأن  مالحظة  املهم  من  فاإن  ومقارنتها،  ال�ضرائب  فئات  اأمر  من  يكن  مهما 

بالطبقة الو�ضطى تعني اأهمية التعرف على متو�ضط م�ضتوى معي�ضة الطبقة الو�ضطى مقارنًا مبتو�ضط 

م�ضتوى املعي�ضة يف املجتمع، ملا لذلك من اأهمية يف حتديد ال�ضيا�ضات املقبولة يف املجتمع.

�ضبه  اأو  دميوقراطي  نظام  خالل  من  ال�ضيا�ضات،  على  القرتاع  مبيزة  املجتمع  متتع  ما  اإذا 

دميوقراطي، وبعد التعرف على ال�ضيا�ضات املثلى التي تف�ضلها خمتلف الطبقات، فاإن ذلك �ضيعني اأن 

ال�ضيا�ضة املثلى التي �ضت�ضكل التوازن ال�ضيا�ضي للمجتمع �ضتكون تلك التي يف�ضلها و�ضيط املجتمع كما 

غنياء عادًة ما تقل  تن�ص على ذلك نظرية الناخب الو�ضيط. وبالفرتا�ص املقبول اأن ن�ضيب طبقة الأ

غلبية، �ضيعتمد حتديد الو�ضيط على ن�ضيب طبقة  غنياء لن ميثلوا الأ عن ن�ضف ال�ضكان، ومن ثم فاإن الأ

الفقراء من اإجمايل ال�ضكان، وذلك ح�ضب ما يلي:

اإذا كان ن�ضيب الفقراء يف املجتمع من اإجمايل ال�ضكان ُي�ضاوي اأو يفوق ن�ضف ال�ضكان، فاإن   )1(

غلبية يف املجتمع، ومن ثم فاإن القرتاع على ال�ضيا�ضات  ذلك �ضيعني اأن طبقة الفقراء ُت�ضكل الأ

�ضيرتتب عليه اختيار فئة ال�ضرائب املثلى التي تف�ضلها هذه الطبقة .

غلبية، فاإن املقرتع  اإذا كان ن�ضيب الفقراء يقل عن ن�ضف ال�ضكان، مبعنى اأنهم ل ي�ضكلون الأ  )2(

الو�ضيط �ضينتمي اإىل الطبقة الو�ضطى، ومن ثم فاإن القرتاع على ال�ضيا�ضات �ضيرتتب عليه 

اختيار فئة ال�ضرائب املثلى التي ُتف�ضلها الطبقة الو�ضطى.
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ال�ضكان  ن�ضيب  مبعنى  الو�ضطى،  الطبقة  حجم  ا�ضتك�ضاف  اأهمية  النتائج  هذه  من  ويت�ضح   

ال�ضيا�ضات  ال�ضكان يف خمتلف املجتمعات، ملا لها من دور يف حتديد  اإجمايل  اإليها من  الذين ينتمون 

املثلى التي تعرب عن تف�ضيالت املجتمع.

طار التطبيقي  ثالثًا: االإ

1.3 خط الفقر
		

الناحية التطبيقية، ميكن حتديد الو�ضع الجتماعي متى ما مترّ التفاق على خط للفقر  من   

من  اأعلى  وم�ضتوى  فقريًا(،  به  يتمتع  ل  من  كل  ُيعدرّ  الذي  املعي�ضة  م�ضتوى  التقليدي )مبعنى  باملفهوم 

غنياء، وُيعدرّ  معي�ضة الطبقة الو�ضطى، مبعنى م�ضتوى املعي�ضة الذي ُيعدرّ كل من يتمتع باأعلى منه من الأ

�ضا�ص، فاإن الطبقة الو�ضطى تتحدد بن�ضبة ال�ضكان  غنياء. على هذا الأ كل من ل يح�ضل عليه من غري الأ

التي تقع يف ما بني هذين اخلطني.

وكما هو احلال يف حتليل الفقر، فاإن حتديد ن�ضبة الطبقة الو�ضطى من ال�ضكان يتطلب ح�ضاب   

فراد لكل من اخلطني اأعاله، مبعنى عدد ال�ضكان الذين يقعون حتت اأي من م�ضتويات  موؤ�ضر عدد الأ

د الطبقة الو�ضطى بالفرق ما بني موؤ�ضري عدد  املعي�ضة اأعاله كن�ضبة من اإجمايل ال�ضكان. ومن ثمرّ تتحدرّ

على ملعي�ضة  فراد لكل من خطي الفقر. فاإذا ما رمزنا خلط الفقر التقليدي باحلرف zp وللم�ضتوى الأ الأ

فراد باحلرف H، فاإنه  الطبقة الو�ضطى باحلرف zm، وللطبقة الو�ضطى باحلرف M وملوؤ�ضر تعداد الأ

ميكننا التعبري عن ن�ضبة الطبقة الو�ضطى  يف املجتمع على النحو التايل:

)1( M(zp,zm)= H(zm)-H(zp)

مترّ  التي  الفقر  خطوط  على  الو�ضطى  الطبقة  ي�ضكلون  الذين  ال�ضكان  ن�ضبة  اعتماد  يو�ضح  تعبري  وهو 

نفاق  فراد اأعاله على حالة توزيع الإ التفاق عليها يف املجتمع. وبالطبع يعتمد كل من موؤ�ضري تعداد الأ

نفاق يف املجتمع كما يف التحليل التقليدي للفقر. وعلى متو�ضط الإ

وتو�ضح اأدبيات حتليل الفقر، خ�ضو�ضًا يف الدول النامية، اأن هنالك العديد من الطرق التي   

�ضا�ضية  ميكن اتباعها يف ح�ضاب خط الفقر، واأن هنالك اتفاق وا�ضع على اأن طريقة تكلفة الحتياجات الأ

تكلفة  الغذاء )مبعنى  تكلفة  �ضا�ضية ح�ضاب  الأ تكلفة الحتياجات  وتتطلب طريقة  كرث مالءمة.  الأ هي 

ن�ضان،  ال�ضلع الغذائية التي توفر عددًا من ال�ضعرات احلرارية املو�ضى بها للقيام بالن�ضاطات العادية لالإ

�ضا�ضية من �ضكن، وتعليم، و�ضحة،  �ضافة اإىل تكلفة الحتياجات الأ قامة( بالإ وذلك ح�ضب النوع وبيئة الإ

املا�ضي قد �ضهدت  القرن  ت�ضعينات  اأن �ضنوات ما بعد  ال�ضدد، ميكن مالحظة  وموا�ضالت. ويف هذا 
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دبيات املتخ�ض�ضة يف حتليل الفقر يف عدد كبري من الدول النامية، مبا يف ذلك الدول  تراكمًا �ضريعًا لالأ

العربية.

�ضا�ضية،  على الرغم من التفاق على كيفية ح�ضاب خط الفقر على اأ�ضا�ص تكلفة الحتياجات الأ  

راء حول كيفية ا�ضتخدام خط الفقر متى ما مترّ تقديره، خ�ضو�ضًا عرب  اإلرّ اأنه ل يزال هناك تباينًا يف الآ

الزمن للدولة الواحدة. ويالحظ يف هذا ال�ضدد، اأن الدرا�ضات الُقطرية يف بدايات عهدها قد اتبعت 

الطريقة التي ا�ضتخدمها البنك الدويل، عند بداية اهتماماته بدرا�ضة الفقر يف الدول النامية، القا�ضية 

بتثبيت خط الفقر عرب الدول وعرب الفرتات الزمنية، وذلك بغ�ص النظر عما يحدث مل�ضتويات املعي�ضة 

املقارنة. وقد ترترّب على هذه الطريقة ح�ضاب خط الفقر الدويل ال�ضهري، والذي ُي�ضاوي دولرًا يف اليوم 

ن اإىل  �ضناد التي كانت عام 1985، والتي مت تعديلها الآ للفرد باملعادل ال�ضرائي للدولر )ح�ضب �ضنة الإ

عام 2005(.

مبقارنة  يتعلق  ما  يف  خ�ضو�ضًا  الفقر،  درا�ضات  على  الطريقة  هذه  هيمنة  من  الرغم  على   

همية جعل خط الفقر  م�ضتويات الفقر على م�ضتوى العامل، اإلرّ اأنه قد مترّ اإقامة حجة نظرية وتطبيقية لأ

يعتمد على م�ضتوى املعي�ضة )اأنظر، على �ضبيل املثال، �ضن )1999(، واأتكن�ضون و بورجينيون )2001((. 

ولعلرّ قيام كل دولة بح�ضاب خط فقر ر�ضمي )ُيعرف بخط الفقر الوطني( دلياًل كافيًا يف هذا املجال، 

خ�ضو�ضًا بعد مالحظة اأن التو�ضل اإىل خط الفقر الدويل قد مترّ على اأ�ضا�ص تقدير عالقة خطية بني 

نفاق ال�ضتهالكي )بعد حتويلهما للمعادل ال�ضرائي للدولر( لعينة من الدول  خطوط الفقر الر�ضمية والإ

ت �ضيغ تقدير معادلة الفقر  التي توفرت لها املعلومات )اأنظر �ضن، ودات ورافاليون )1994((. وقد تغريرّ

نفاق ال�ضتهالكي( وال�ضيغ اللوغاريتمية  مع الزمن، وا�ضتملت على ال�ضيغ الرتبيعية )مبعنى تربيع الإ

حتظى  التي  للدول  اخلطية  ال�ضيغة  اإىل  املطاف  نهاية  يف  عادت  اأنها  اإلرّ  خطية(،  �ضبه  اأو  )خطية 

نفاق ت�ضاوي اأو تفوق دولرين للفرد يف اليوم اأو ما ُيعادلها يف ال�ضهر. مب�ضتويات لالإ

هذا وقد قام رفاليون و�ضن و�ضاجنرول )2008( بتقدير مثل هذه الدالة اخلطية لعينة من 74	  

لوا على املعادلة التالية خلط الفقر،  دولة توفرت حولها املعلومات حول خطوط الفقر الر�ضمية، وحت�ضرّ

باملعادل املكافئ للدولر، للفرد يف ال�ضهر، وحيث بلغ معامل التحديد 0.89:

)2( zp=	19.388+0.326y

حيث y هي متو�ضط اإنفاق الفرد، وحيث بلغت قيمة ت – الإح�ضائية حوايل 3 لقاطع املعادلة   

وحوايل 11 ملعامل اإنفاق الفرد. وميكن ا�ضتخدام هذه املعادلة للح�ضول على خطوط فقر ملختلف الدول 

بتعوي�ص متو�ضط اإنفاق الفرد )بعد حتويله للمعادل ال�ضرائي للدولر لعام 2005(.
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على مل�ستوى معي�سة الطبقة الو�سطى  	2.3		احلّد االأ

ن اإتفاق منهجي حول احلد  ن�ضبًة حلداثة الهتمام بدرا�ضة الطبقة الو�ضطى مل يتبلور حتى الآ

دبيات  غنياء. وتو�ضح قراءة الأ على من اإنفاق الفرد، الذي ُيعترب من يح�ضل على اأعلى منه من الأ الأ

حول الطبقة الو�ضطى يف الدول النامية وجود مقاربتني يف هذا املجال، هما املقاربة الن�ضبية واملقاربة 

املطلقة.

التي  الطريقة  النامية  الدول  يف  على  الأ املعي�ضة  م�ضتوى  لتحديد  الن�ضبية  املقاربة  اإ�ضتعارت 

وكما  املعي�ضة.  م�ضتوى  و�ضيط  من  الن�ضبية  امل�ضافة  على  تعتمد  والتي  املتقدمة،  الدول  يف  ا�ضتخدمت 

وربية.  نفاق ال�ضتهالكي ي�ضتخدم كمرجع لتحديد خط الفقر يف الدول الأ هو معروف، فاإن و�ضيط الإ

على مل�ضتوى املعي�ضة هو  �ضا�ص فقد اقرتحت بريد�ضال واأ�ضحابها )2000(اأن يكون احلدرّ الأ وعلى هذا الأ

نفاق ال�ضتهالكي للفرد يف الدول النامية، وهو نف�ص امل�ضتوى الذي ا�ضتخدم للدول  من و�ضيط الإ 	%125
مريكية. املتقدمة مبا يف ذلك الوليات املتحدة الأ

دت الطرق امل�ضتخدمة، وا�ضتملت على ما يلي: حتت املقاربة املطلقة تعدرّ

على مل�ضتوى معي�ضة الطبقة الو�ضطى  اإعتبار م�ضتوى املعي�ضة ال�ضائد يف اإيطاليا على اأنه احلدرّ الأ  )1(

)ميال نوفيك و يتزاكى )2002((.

للطبقة  على  الأ الفا�ضل  للحدرّ  للدولر  ال�ضرائي  باملعادل  للفرد  اليوم  يف  دولرات   10 اعتبار   )2(

الو�ضطى )بانرجي و دفلو )2000(( باعتبار اأن الطبقة الو�ضطى هي تلك الفئة من ال�ضكان 

الذين ل يعتربون فقراء ح�ضب م�ضتويات معي�ضة الدول النامية، ولكنهم يعتربون فقراء ح�ضب 

م�ضتويات الدول املتقدمة.

على  اعتبار 13 دولر يف اليوم للفرد باملعادل ال�ضرائي للدولر )لعام 2005( كاحلد الفا�ضل الأ  )3(

الر�ضمي  الفقر  الفا�ضل على خط  الو�ضطى )رفاليون )2009((. وي�ضتند هذا احلدرّ  للطبقة 

مريكية لعام 2005 لعائلة و�ضطية مكونة من اأربعة اأفراد. للوليات املتحدة الأ

راء اأعاله اأن هناك جماًل وا�ضعًا للتجريب يف هذا ال�ضدد، وذلك ح�ضب  ويت�ضح من تباين الآ

اأهداف وجمال البحث. ومع مالحظة اأن معظم الدول العربية، يف ما عدا دول جمل�ص التعاون لدول 

اخلليج العربية، يتم ت�ضنيفها بوا�ضطة البنك الدويل على اأنها دول نامية متو�ضطة الدخل، فاإنه ميكن 

للفقر  ر�ضده من خطوط  بال�ضرت�ضاد مبا مترّ  الو�ضطى  الطبقة  معي�ضة  مل�ضتوى  اأعلى  على حدرّ  التفاق 

للفقر  خط  اأعلى  اأن   )5  :  2009( رفاليون  لحظ  وقد  هذا  املعلومات.  لها  تتوفر  التي  الدول  عينة  يف 

دته يوروغواي والذي بلغ حوايل 9 دولرات للفرد يف اليوم  ر�ضد للدول النامية قد كان ذلك الذي حدرّ

باملكافئ ال�ضرائي للدولر لعام 2005. وبالطبع فاإنه لي�ص هناك ما مينع من ا�ضتخدام ملثل هذا املرجع، 
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ما  رافاليون. وهذا  ا�ضتخدمه  الذي  اليوم(  للفرد يف  مريكي )13 دولرًا  الأ الفقر  اإىل خط  �ضافة  بالإ

�ضنقوم با�ضتخدامه يف ما يلي.

3.3  م�ستوى معي�سة الطبقة  الو�سطى 

فرت املعلومات حول توزيع م�ضتوى املعي�ضة، ومتى ما  لعله من البديهي مالحظة اأنه متى ما تورّ

مترّ التفاق على احلدود الدنيا والق�ضوى مل�ضتوى معي�ضة الطبقة الو�ضطى، فاإنه ميكننا احل�ضول على 

الفقر  فجوة  موؤ�ضر  ا�ضتخدام  ميكن  فاإنه  الو�ضوح،  غرا�ص  ولأ الطبقة.  هذه  يف  الفرد  اإنفاق  متو�ضط 

للح�ضول على متو�ضط اإنفاق خمتلف الطبقات وذلك على النحو التايل:

)1( يالحظ اأنه ميكننا احل�ضول على متو�ضط دخل الفقراء yp ح�ضب خط الفقر، z، كما يلي:

)3(	 







-=

)(
)(1

zH
zPzy p

ي من خطوط الفقر، مبعنى  دبيات وذلك لأ حيث )P)z هي موؤ�ضر فجوة الفقر املعروفة يف الأ  

 )7(

ق�ضى  اأنه ميكن احل�ضول على متو�ضط اإنفاق الفقراء خلط الفقر التقليدي )yp)zp وخلط الفقر الأ

  . yp)zm(

ق�ضى مل�ضتوى معي�ضة الطبقة الو�ضطى، فاإنه ميكن احل�ضول  )2( مالحظة اأنه عند ا�ضتخدام احلدرّ الأ

نفاق يف املجتمع: غنياء yR با�ضتخدام املتطابقة التالية ملتو�ضط الإ على متو�ضط اإنفاق الأ

)4(	

ق�ضى  حيث )m(yp هي متو�ضط دخل الفقراء عند ا�ضتخدام خط الفقر zm )مبعنى احلدرّ الأ  

مل�ضتوى معي�ضة الطبقة الو�ضطى(.

نفاق  )3( بعد احل�ضول على yp، با�ضتخدام zp، وعلى yR، با�ضتخدام zm، يالحظ اأن متو�ضط الإ

على م�ضتوى املجتمع ميكن التعبري عنه كما يلي :

)5(	 y = H(zp)yp + M(zp,zm)ym + [1-H(zp) -M(zp,zm)]yR

والذي  الو�ضطى،  الطبقة  اإنفاق  متو�ضط   ym ما عدا  اأعاله يف  املتغريات  كل  حيث مت ح�ضاب   

ميكن احل�ضول عليه من املتطابقة .

	

. ] [yyy
Rmpm zHmzH )(1)().( -+=
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نفاق يف  الإ اإجمايل  الو�ضطى من  اأنه ميكن احل�ضول على ن�ضيب الطبقة  الوا�ضح  ولعله من   

املجتمع θm ح�ضب التعريف التايل:

)6(	 yy m

mp
m

zzM
.

),(
=θ 	

مبقارنة  الو�ضطى  للطبقة  الن�ضبي  للرثاء  موؤ�ضر  تعريف  ميكننا  فاإنه  لحقًا،  �ضريد  وح�ضبما   

γ على النحو التايل: نفاق يف املجتمع، ويرمز له باحلرف  متو�ضط اإنفاقها مع متو�ضط الإ

)7(	

),( zz mp

mm

My
y θγ ==

املوؤ�ضر تفوق  اإذا ما كانت قيمة  الو�ضطى تتمتع برثاء معقول  باأن الطبقة  القول  بحيث ميكن   

الواحد.

4.3		تغري ن�سبة, وم�ستوى معي�سة, الطبقة الو�سطى 

الفرعية  ق�ضام  الأ تنطوي عليه  الذي  التطبيقي  طار  الإ ا�ضتخدام  اأنه ميكن  الوا�ضح  لعله من 

كرث من نقطة زمنية واحدة ل�ضتك�ضاف التغريات التي تطراأ على ن�ضبة  )1.3، و 2.3، و 3.3( اأعاله لأ

الطبقة الو�ضطى zp(,zm(M وعلى م�ضتوى معي�ضتها )كما ُيعربرّ عن ذلك متو�ضط اإنفاقها ون�ضيبها من 

فراد خلط  نفاق(. ويجدر النتباه يف هذا ال�ضدد اإىل اأنه ينبغي اإعادة ح�ضاب موؤ�ضر تعداد الأ اإجمايل الإ

على  اأن احلدرّ الأ اإنفاق الفرد يف املجتمع، على افرتا�ص  zp، ح�ضبما طراأ من تغري يف متو�ضط  الفقر، 

مل�ضتوى معي�ضة الطبقة الو�ضطى �ضيظلرّ ثابتًا. وبالطبع فاإنه لي�ص هناك ما مينع من اإعادة ح�ضاب كل 

على للطبقة الو�ضطى. املتغريات املعنية اإذا ما طراأ تعديل مل�ضتوى املعي�ضة الأ

رابعا: قاعدة املعلومات 

طار املو�ضح يف الق�ضم الثالث اأعاله توفر معلومات تف�ضيلية، اأو جممعة، حول  يتطلب تطبيق الإ

هداف البحثية.  نفاق ال�ضتهالكي لنقطة زمنية اأو لعدد من النقاط الزمنية، وذلك ح�ضب الأ توزيع الإ

ويف ما يتعلق بالدول العربية، تتوفر معلومات جممعة لعدد حمدود من الدول العربية يف قاعدة معلومات 

اإىل متو�ضط  �ضافة  بالإ لورنز،  القاعدة قراءة ملنحنى  وتوفر هذه   .
)8(

الدويل البنك  »بوفكال« يف موقع 

نفاق الفردي لل�ضهر باملعادل ال�ضرائي للدولر بتقييم عام 2005، لعينة من �ضت دول عربية ولعدد  الإ

ول  من ال�ضنوات. وقد مت اختيار �ضنتني لكل دولة، روعي فيها اأن تكونا اأحدث �ضنتني منتميتني للعقد الأ

من القرن احلايل.
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نفاق  يو�ضح اجلدول رقم )1( تفا�ضيل قراءة منحنى لورنز على �ضكل اأن�ضبة الع�ضريات من الإ

ردن،  الأ وهي  الدرا�ضة،  حتت  العربية  الدول  عينة  يف  املا�ضي  القرن  ت�ضعينات  ل�ضنوات  ال�ضتهالكي، 

وتون�ص، واجلزائر، وم�ضر، واملغرب، واليمن.

نفاق ال�ضتهالكي يف عينة من الدول العربية )%(:  جدول رقم )1( : ن�ضيب الع�ضريات يف الإ

عقد ت�ضعينات القرن املا�ضي                  

الع�ضريات

ردن الأ

)1997(

تون�ص

)1995(

اجلزائر

)1988(

م�ضر

)2000(

املغرب

)1999(

اليمن

)1998(

فقر 3.112.212.563.882.652.99الع�ضري الأ

4.353.393.985.073.774.44الع�ضري الثاين

5.274.434.935.854.745.52الع�ضري الثالث

6.205.535.866.625.776.59الع�ضري الرابع

7.206.746.857.456.917.72الع�ضري اخلام�ص

8.348.147.978.388.228.98الع�ضري ال�ضاد�ص

9.739.849.389.549.8110.45الع�ضري ال�ضابع

11.6012.1311.2911.1111.9512.33الع�ضري الثامن

14.6715.7614.5113.7615.3915.20الع�ضري التا�ضع

غنى 29.5331.8332.6728.3430.7925.78الع�ضري الأ

نفاق ال�ضهري  الإ

للفرد )دولر(

15215412611213090

36.4241.6640.1432.7639.4633.44معامل جيني )%(

 .	http://iresearch.worldbank.org امل�ضدر: قاعدة بيانات بوفكال			

الدول  اأن  اأوًل  اأعاله:  اجلدول  حول  يلي  ما  مالحظة  املهم  من  فاإنه  الورقة،  هذه  غرا�ص  لأ

القرن  ت�ضعينات  يف  جيني(  معامل  يقي�ضها  )كما  امل�ضاواة  عدم  من  متو�ضطة  بدرجة  متتعت  العربية 

املا�ضي مقارنًة باملرجع الدويل لدرجة عدم امل�ضاواة كما �ضبق واأن مت تو�ضيحه )اأنظر علي )2006((. 

كما يو�ضح اجلدول اأن م�ضر قد متتعت باأدنى درجة لعدم امل�ضاواة تليها اليمن، بينما �ضجلت تون�ص اأعلى 

نفاق ال�ضهري للفرد لكل دولة عربية يف اجلدول  درجة لعدم امل�ضاواة تليها اجلزائر. وثانيًا اأن متو�ضط الإ

يفوق 60 دولر باملكافئ ال�ضرائي، مما يعني اأنه ميكن ا�ضتخدام املعادلة رقم )2( لتقدير خط الفقر 
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لكل دولة يف العينة، وذلك عو�ضًا عن ا�ضتخدام خط الفقر الدويل للدول متو�ضطة الدخل، الذي ُي�ضاوي 

دولرين للفرد يف اليوم )اأي ما ُيعادل 60 دولرًا للفرد يف ال�ضهر( كما فعل رافاليون )2009(.

نفاق  يو�ضح اجلدول رقم )2( تفا�ضيل قراءة منحنى لورنز على �ضكل اأن�ضبة الع�ضريات من الإ

حدث من القرن احلادي والع�ضرين. ال�ضتهالكي لل�ضنوات الأ

نفاق ال�ضتهالكي يف عينة من الدول العربية )%(:  جدول رقم )2( : ن�ضيب الع�ضريات يف الإ

ول من القرن احلايل                   العقد الأ

الع�ضريات
ردن الأ

)2006(

تون�ص

)2000(

اجلزائر

)1995(

م�ضر

)2005(

املغرب

)2007(

اليمن

)2005(

فقر 3.012.372.803.852.662.91الع�ضري الأ

4.203.564.135.113.864.27الع�ضري الثاين

5.114.575.215.924.765.20الع�ضري الثالث

6.035.626.326.725.696.11الع�ضري الرابع

7.026.807.477.556.697.08الع�ضري اخلام�ص

8.188.148.828.507.858.19الع�ضري ال�ضاد�ص

9.599.7910.399.669.319.55الع�ضري ال�ضابع

11.5112.0012.4211.2311.3011.40الع�ضري الثامن

14.6715.5315.4813.8414.6614.47الع�ضري التا�ضع

غنى 30.6831.6226.9427.6233.2230.82الع�ضري الأ

نفاق ال�ضهري  الإ

للفرد )دولر(

21018212011316184

37.7240.8135.3332.1440.8837.69معامل جيني )%(

    امل�ضدر: كما يف اجلدول رقم )1(.

ولعله لي�ص مب�ضتغرب اأن تنطبق املالحظتان حول اجلدول رقم )1( على اجلدول رقم )2(، اإلرّ 

نفاق ال�ضتهالكي لكل من  اأن املطلوب اأي�ضًا مالحظة اأنه على الرغم من توفر معلومات حول توزيع الإ

ن يف املجال العام،  تون�ص )لعام 2005( واجلزائر )لعام 2007(، اإلرّ اأن هذه املعلومات مل ُتتح حتى الآ

خ�ضو�ضًا يف قاعدة “بوفكال”.
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مبقارنة اجلدولني، ميكن مالحظة ما يلي:

ردن )بلغ حوايل 3.7	 يف املائة(،  ًل للنمو يف كل من الأ ل معدرّ نفاق ال�ضهري للفرد قد �ضجرّ )1( اأن الإ

2.7 يف املائة(. بينما ظلرّ متو�ضط  1.9 يف املائة(، واملغرب )بلغ حوايل  وتون�ص )بلغ حوايل 

ل النمو ال�ضنوي حوايل 0.2 يف املائة، وانخف�ص  اإنفاق الفرد ثابتًا تقريبًا يف م�ضر، حيث بلغ معدرّ

واليمن  املائة(،  يف   0.7 حوايل  بلغ  �ضالب  �ضنوي  ل  )مبعدرّ اجلزائر  من  كل  يف  الفرد  اإنفاق 

ل منو �ضنوي �ضالب بلغ حوايل واحد يف املائة(.  )مبعدرّ

يعرب عنها  الزمنية كما  الفرتات  ال�ضتهالكي عرب  نفاق  الإ توزيع  امل�ضاواة يف  اأن درجة عدم   )2(

ردن )بحوايل 1.3 نقطة مئوية(، واملغرب )بحوايل 1.42	 بزيادة معامل جيني يف كل من الأ

توزيع  حالة  نت  حت�ضرّ اآخر،  جانب  من  مئوية(.  نقطة   4.25 )بحوايل  واليمن  مئوية(،  نقطة 

نفاق ال�ضتهالكي بانخفا�ص معامل جيني يف كل من تون�ص )بحوايل 0.78 نقطة مئوية(،  الإ

واجلزائر )بحوايل 4.81 نقاط مئوية(، وم�ضر )بحوايل 0.62 نقطة مئوية(. ولعل املرء لي�ص 

امل�ضجل  ذلك  عدا  ما  يف  جيني،  معامل  يف  انخفا�ص  من  ل  �ُضجرّ ما  اأن  مالحظة  اإىل  بحاجة 

للجزائر، قد كان هام�ضيًا، ورمبا ل ميكن العتداد به من الناحية التحليلية.

القيام  مت  فقد   ،)2( رقم  واملعادلة   )2( و   )1( اجلدولني  يف  الواردة  املعلومات  وبا�ضتخدام   

بح�ضاب خط الفقر لكل دولة من دول العينة، وذلك ح�ضب ما يو�ضح اجلدول رقم )3(.

جدول رقم )3(: خطوط الفقر الُقطرية: دولر يف ال�ضهر للفرد

ردنالبيان اليمناملغربم�ضراجلزائرتون�صالأ

696960566148ت�ضعينات القرن املا�ضي
887858567246اأحدث ال�ضنوات

يو�ضح هذا اجلدول بجالء اأن التقليد ال�ضائد الذي يثبت خط الفقر بغ�ص النظر عن م�ضتوى 

املعي�ضة يرتتب عليه تقديرات م�ضللة حول مدى انت�ضار الفقر يف خمتلف الدول. كذلك يو�ضح اجلدول 

اأن ا�ضتخدام خط الفقر الدويل الذي يبلغ 60 دولرًا للفرد يف ال�ضهر كان �ضيرتتب عليه انخفا�ص يف 

ردن وتون�ص واملغرب، وارتفاع يف التقديرات لكل من م�ضر واليمن  تقديرات انت�ضار الفقر لكل من الأ

ول  العقد الأ ال�ضنوات يف  حدث  بالن�ضبة لأ الت�ضعينات من القرن املا�ضي. كذلك احلال  وذلك ل�ضنوات 

ردن وتون�ص واملغرب وارتفاع يف  اإنت�ضار الفقر يف كل من الأ من القرن احلايل بانخفا�ص يف تقديرات 

التقديرات لكل من اجلزائر وم�ضر واليمن. وتعني هذه املالحظة اأهمية اأخذ احلذر يف قراءة النتائج 

املن�ضورة، خ�ضو�ضًا تلك املتعلقة مب�ضتويات خطوط الفقر امل�ضتخدمة لكل دولة.
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خام�سًا: ن�سيب الطبقة الو�سطى من ال�سكان

1.5		مرجع دويل 

كما �ضبقت مالحظة ما قام رافاليون )2009( درا�ضة الطبقة الو�ضطى يف الدول النامية على 

2 دولر يف اليوم للفرد وخط فقر الوليات املتحدة  م�ضتوى العامل، حيث ا�ضتخدم خط الفقر الدويل 

مريكية، 13 دولر يف اليوم للفرد كحدرّ اأق�ضى )باملكافئ ال�ضرائي للدولر بتقييم عام 2005(. وقد  الأ

�ضبقت  التي  بوفكال  قاعدة  املتوفرة يف  ال�ضتهالكي  نفاق  الإ توزيع  معلومات  على  طبرّقت هذه احلدود 

�ضارة اإليها، ومترّ تقدير موؤ�ضر تعداد الروؤو�ص لكل دولة توفرت لها املعلومات، كما مترّ جتميع النتائج  الإ

قاليم العامل النامي. ودون  بعد ترجيحها بن�ضبة ال�ضكان يف كل اإقليم للح�ضول على تقديرات جتميعية لأ

اأن معظم الدول العربية تندرج حتت  همية مالحظة  الدخول يف تفا�ضيل هذه التقديرات، فاإن من الأ

قليم ي�ضمرّ عينة الدول  و�ضط و�ضمال اأفريقيا الذي ي�ضتخدمه البنك الدويل، واأن هذا الإ اإقليم ال�ضرق الأ

توزيع  املتوفرة حول  املعلومات  اأنه قد مت تعديل  الورقة. كذلك من املهم مالحظة  امل�ضتخدمة يف هذه 

م�ضتوى املعي�ضة يف قاعدة بوفكال، بحيث مترّ تقدير حجم الطبقة الو�ضطى لعامي 1990 و 2005. ويورد 

ل اإليها رافاليون )2009(. اجلدول التايل النتائج التي تو�ضرّ

جدول رقم )4(: ن�ضبة الطبقة الو�ضطى من ال�ضكان يف الدول النامية : نتائج رافاليون )ن�ضب مئوية(

قليم الإ

موؤ�ضر تعداد الروؤو�ص 

1990
الطبقة 

الو�ضطى 1990

M)zp،zm(

موؤ�ضر تعداد 

الروؤو�ص 2005

الطبقة 

الو�ضطى 

2005 zp=2zm=13zp=2zm=13

و�ضط و�ضمال اأفريقيا 19.795.275.516.995.578.7ال�ضرق الأ

79.899.619.836.398.059.3�ضرق اآ�ضيا والبا�ضفيكي

6.283.176.38.982.373.4اأوروبا ال�ضرقية وو�ضط اآ�ضيا

21.985.163.217.182.965.8اأمريكا الالتينية والكاريبي

82.799.917.273.999.725.8جنوب اآ�ضيا

76.198.822.872.998.725.8اأفريقيا جنوب ال�ضحراء

63.496.132.747.095.548.5اإجمايل

            امل�ضدر: رافاليون )2009: �ص 27-26، جداول 1-3(.
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واملهم هنا دون املناق�ضة التف�ضيلية لهذه النتائج، مالحظة ما يلي:

من   %49 حوايل  رافاليون  تعريف  ح�ضب  الو�ضطى  الطبقة  �ضكلت  العامل،  م�ضتوى  على  اأنه   )1(

يف  ال�ضكان  اإجمايل  من   %33 حوايل  ل  ُت�ضكرّ كانت  اأن  بعد   ،2005 عام  يف  ال�ضكان  اإجمايل 

بداية ت�ضعينات القرن املا�ضي. ويعني ذلك اأن الطبقة الو�ضطى يف الدول النامية قد �ضهدت 

تو�ضعًا خالل الفرتة حتت الدرا�ضة.

قليم اأوروبا ال�ضرقية وو�ضط اآ�ضيا  اأن اأكرب ن�ضبة للطبقة الو�ضطى يف عام 1990 قد �ُضجلت لإ  )2(

ال�ضكان يف عام  اإجمايل  76% من  بلغت حوايل  وقد  �ضابقًا(،  ال�ضرتاكية  الدول  )جمموعة 

و�ضط و�ضمال  قليم ال�ضرق الأ 1990، وهي ما تكاد تكون نف�ص ن�ضبة الطبقة الو�ضطى امل�ضجلة لإ
قليمني قد  اأفريقيا )حوايل %75.5 من ال�ضكان(، يعني ذلك اأن الطبقة الو�ضطى يف كال الإ

لت اأغلبية ال�ضكان يف عام 1990. �ضكرّ

و�ضط و�ضمال اأفريقيا،  قليم ال�ضرق الأ اأن اأكرب ن�ضبة للطبقة الو�ضطى لعام 2005، قد �ُضجلت لإ  )3(

اأوروبا ال�ضرقية وو�ضط  اإقليم  قليم. هذا وقد جاء  اإجمايل �ضكان الإ 79% من  وبلغت حوايل 

قليم.  اآ�ضيا يف املرتبة الثانية بن�ضبة بلغت للطبقة الو�ضطى حوايل 73% من اإجمايل �ضكان الإ

قليمني يف عام 2005. لت اأغلبية ال�ضكان يف كال الإ يعني ذلك اأن الطبقة الو�ضطى قد �ضكرّ

غنياء، اأي الذين يتمتعون باإنفاق  لت طبقة الأ و�ضط و�ضمال اأفريقيا �ضكرّ اأنه يف اإقليم ال�ضرق الأ  )4(

قليم يف  اإ�ضتهالكي للفرد يفوق 13 دولرًا للفرد يف اليوم، حوايل 4.8% من اإجمايل �ضكان الإ

قليم تو�ضعًا يف  عام 1990 وحوايل 4.4% يف عام 2005، و�ضهدت الطبقة الو�ضطى يف هذا الإ

ما بني العامني حتت الدرا�ضة.

ان يف كل اأقاليم العامل النامي يف عام 2005، وذلك  لت اأغلبية ال�ضكرّ اأن الطبقة الو�ضطى قد �ضكرّ  )5(

با�ضتثناء اإقليمي جنوب اآ�ضيا واأفريقيا جنوب ال�ضحراء.

وميكن ا�ضتخدام هذه النتائج كمرجع ملقارنة النتائج التي �ضيتم تقريرها يف الق�ضم الفرعي التايل. 	

2.5 حجم  الطبقة الو�سطى يف الدول العربية 

با�ضتخدام املعلومات الواردة يف الق�ضم رابعًا، يهتم هذا الق�ضم بتقرير النتائج التي تو�ضلنا 

اإليها يف ما يتعلق بن�ضبة الطبقة الو�ضطى من اإجمايل ال�ضكان يف الدول العربية. ويف هذا ال�ضدد ميكن 

الفقر  خط  عن  عو�ضًا  دولة  لكل  التقليدي  الفقر  خط  حل�ضاب   )2( رقم  املعادلة  ا�ضتخدام  مالحظة 

الدويل البالغ 60 دولرًا للفرد يف ال�ضهر باملكافئ ال�ضرائي للدولر، الذي ا�ضتخدمه رافاليون كما �ضبقت 

�ضارة. الإ
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الت�ضعينات  لعقد  العربية  الدول  يف  الو�ضطى  الطبقة  ح�ضابات  نتائج   )5( رقم  اجلدول  يورد 

وزان  القيام با�ضتخدام الأ العربية، فقد مت  النتائج لتمثل الدول  غرا�ص جتميع  من القرن املا�ضي. ولأ

.
)9(

مانة العامة جلامعة الدول العربية واأ�ضحابها )2007( وذلك لعام 1995	 ال�ضكانية لدول العينة من الأ

جدول رقم )5(: حجم الطبقة الو�ضطى يف الدول العربية لعقد ت�ضعينات القرن املا�ضي )ن�ضب مئوية(

البيان
ردن الأ

)1997(

تون�ص

)1995(

اجلزائر

)1988(

م�ضر

)2000(

املغرب

)1999(

اليمن

)1998(

)H)zp فراد التقليدي 17.0825.4623.1214.0524.5623.03موؤ�ضر تعداد الأ

اأ- حدرّ غنى 270 دولر:

H)zm( فراد حلد الغنى 90.8287.6294.3096.6592.2597.68موؤ�ضر تعداد الأ

M)zp، zm( 73.7462.1671.1882.6067.6974.65ن�ضبة الطبقة الو�ضطى

ب-  حدرّ غنى 390 دولر:

	H)zm( فراد حلد الغنى 96.1494.3497.6298.6696.6199.39موؤ�ضر تعداد الأ

M)zp،zm( 79.0668.8874.5084.6172.0576.36ن�ضبة الطبقة الو�ضطى

3.096.4620.1740.2718.9511.06الوزن ال�ضكاين لعام 1995)%(

دنى لرثاء الطبقة الو�ضطى )270 دولر للفرد يف  اأنه ح�ضب املعيار الأ اأعاله  يو�ضح اجلدول 

ل لتون�ص  لت الطبقة الو�ضطى يف الدول العربية اأكرث من ن�ضف ال�ضكان، بن�ضيب اأدنى �ُضجرّ ال�ضهر( �ضكرّ

بلغ حوايل 62% من ال�ضكان، ون�ضيب اأعلى مل�ضر بلغ حوايل 83% من ال�ضكان. وكما هو متوقع، فقد 

ارتفع ن�ضيب الطبقة الو�ضطى من ال�ضكان يف كل الدول العربية عند ا�ضتخدام حدٍّ فا�ضل اأعلى مل�ضتوى 

الفقر  يفوق خط  للفرد  ا�ضتهالك  يتمتعون مبتو�ضط  ثرياء هم من  ُالأ اأن  الطبقة )مبعنى  معي�ضة هذه 

مريكي(. ويالحظ يف هذا ال�ضدد، اأن ارتفاع ن�ضيب الطبقة الو�ضطى قد تراوح بني حوايل نقطتني  الأ

مئويتني واأربعة نقاط مئوية يف كل دول العينة، وذلك يف ما عدا حالة تون�ص، التي �ضهدت اإرتفاعًا يف 

ن�ضيب الطبقة الو�ضطى من ال�ضكان بلغ حوايل �ضبع نقاط مئوية.

مهما يكن من اأمر، فاإنه ميكن احل�ضول على متو�ضط ن�ضيب الطبقة الو�ضطى من ال�ضكان يف 

الدول العربية كمجموعة با�ضتخدام الوزن ال�ضكاين لعام 1995. تو�ضح احل�ضابات باأن الطبقة الو�ضطى 

احلدرّ  قليم ح�ضب  الإ �ضكان  من   %75 لت حوايل  �ضكرّ قد  املا�ضي  القرن  ت�ضعينات  منت�ضف  العربية يف 

قليم  الإ �ضكان  78% من  و  ال�ضهر،  للفرد يف  دولر   270 يبلغ  الذي  الو�ضطى،  الطبقة  ملعي�ضة  ق�ضى  الأ
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ال�ضهر. وتتفق  للفرد يف  390 دولر  يبلغ  الذي  الو�ضطى،  الطبقة  ق�ضى مل�ضتوى معي�ضة  الأ ح�ضب احلد 

ل اإليه رافاليون )2009( من نتائج، التي اأو�ضحت اأن الطبقة الو�ضطى يف اإقليم  هذه النتائج مع ما تو�ضرّ

ق�ضى  لت حوايل 76% من ال�ضكان يف عام 1990 ح�ضب احلدرّ الأ و�ضط و�ضمال اأفريقيا قد �ضكرّ ال�ضرق الأ

مل�ضتوى معي�ضة الطبقة الو�ضطى.

ول من  الأ للعقد  العربية  الدول  الو�ضطى يف  للطبقة  نتائج احل�ضابات  يورد اجلدول رقم )6(   

وزان ال�ضكانية  غرا�ص جتميع النتائج لتمثل الدول العربية، فقد مت القيام با�ضتخدام الأ القرن احلايل. ولأ

�ضارة اإليه. لدول العينة، م�ضدر جامعة الدول العربية الذي �ضبقت الإ

ول من القرن احلايل )ن�ضب مئوية( جدول رقم )6(: حجم  الطبقة الو�ضطى يف الدول العربية للعقد الأ

البيان
ردن الأ

)2006(

تون�ص

)2000(

اجلزائر

)1995(

م�ضر

)2005(

املغرب

)2007(

اليمن

)2005(

H)zp( فراد التقليدي 14.8122.1421.4113.4421.5928.05موؤ�ضر تعداد الأ

ق�ضى للمعي�ضة  270 دولر: اأ- احلد الأ

H)zm( فراد حلد الغنى 80.4583.4693.9796.6689.0297.88موؤ�ضر تعداد الأ

M)zp, zm( 65.6461.3272.5683.2267.4369.83ن�ضبة الطبقة الو�ضطى

على للمعي�ضة 390 دولر: ب-  احلد الأ

	H)zm( فراد حلد الغنى 91.3492.3497.9498.6695.1399.09موؤ�ضر تعداد الأ

M)zp،zm( 76.5370.2076.5385.2273.5471.04ن�ضبة الطبقة الو�ضطى

)%( 3.215.8319.2040.8418.1512.77الوزن ال�ضكاين لعام 2005 

الطبقة  لرثاء  دنى  الأ املعيار  وح�ضب  احلايل،  القرن  من  ول  الأ العقد  يف  اأنه  اجلدول  يو�ضح 

لت الطبقة الو�ضطى ما يفوق 60% من اإجمايل ال�ضكان لكل  الو�ضطى )270 دولر للفرد يف ال�ضهر(، �ضكرّ

ل  ل اأدنى ن�ضيب للطبقة الو�ضطى بلغ حوايل 61% من ال�ضكان لتون�ص، بينما �ُضجرّ دول العينة. وقد �ُضجرّ

اأعلى ن�ضيب بلغ حوايل 83% من ال�ضكان مل�ضر. وكما هو متوقع، فقد ارتفع ن�ضيب الطبقة الو�ضطى 

من ال�ضكان يف كل الدول العربية عند ا�ضتخدام حد فا�ضل اأعلى مل�ضتوى معي�ضة هذه الطبقة، وُيالحظ 

يف هذا ال�ضدد اأن ارتفاع ن�ضيب الطبقة الو�ضطى قد تراوح بني نقطة مئوية و�ضت نقاط مئوية يف كل 

دول العينة، وذلك يف ما عدا حالة تون�ص التي �ضهدت ارتفاعًا يف ن�ضيب الطبقة الو�ضطى من ال�ضكان 

بلغ حوايل 9 نقاط مئوية.

الدول  يف  الو�ضطى  الطبقة  ن�ضيب  متو�ضط  على  احل�ضول  ميكن  فاإنه  اأمر،  من  يكن  مهما 

العربية با�ضتخدام الوزن ال�ضكاين لعام 2005. وتو�ضح احل�ضابات اأن الطبقة الو�ضطى العربية يف العقد 

ق�ضى ملعي�ضة  قليم ح�ضب احلدرّ الأ ان الإ لت حوايل 75% من اإجمايل �ضكرّ ول من القرن احلايل قد �ضكرّ الأ
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ق�ضى  % من ال�ضكان ح�ضب احلد الأ الطبقة الو�ضطى الذي يبلغ 270 دولر للفرد يف ال�ضهر، و حوايل 79	

ملعي�ضة الطبقة الو�ضطى الذي يبلغ 390 دولر للفرد يف ال�ضهر. وكما �ضبقت املالحظة لفرتة الت�ضعينات 

قليم ال�ضرق  ل اإليها رافاليون )2009( لإ من القرن املا�ضي، فاإن هذه النتائج تتوافق مع تلك التي تو�ضرّ

على ملعي�ضة الطبقة الو�ضطى. و�ضط و�ضمال اأفريقيا لعام 2005 وح�ضب اخلط الأ الأ

جابة على الت�ضاوؤل املتداول يف املجال العام  مبقارنة نتائج اجلدولني )5( و )6(، فاإنه ميكن الإ

حول ما حدث للطبقة الو�ضطى مع الزمن يف الدول العربية. يجمع اجلدول رقم )7( النتائج املعنية يف 

هذا ال�ضدد.

جدول رقم )7(: التغري مع الزمن يف ن�ضبة الطبقة الو�ضطى من ال�ضكان )نقاط مئوية(

ردنالبيان اليمناملغربم�ضراجلزائرتون�صالأ
الدول 

العربية

ق�ضى للمعي�ضة  270 دولر:	 اأ- احلد الأ

73.7462.1671.1882.6067.6974.6575الطبقة الو�ضطى يف 1995

65.6461.3272.5683.2267.4369.8375الطبقة الو�ضطى يف 2005

---	4.82-	0.26+ 0.62	+	1.38-	0.84	- 8.10التغري مع الزمن )نقاط مئوية(

ق�ضى للمعي�ضة 390 دولر: ب-  احلد الأ

79.0668.8874.5084.6172.0576.3678الطبقة الو�ضطى يف 1995

76.5370.2076.5385.2273.5471.0479الطبقة الو�ضطى يف 2005

+	1.00-	5.32+	1.49+ 0.61+	2.03+	1.32- 2.53التغري مع الزمن )نقاط مئوية(

امل�ضدر: ُجمعت من اجلدولني )5( و )6( وح�ضابات املتو�ضط يف املنت.

ميكن قراءة هذا اجلدول على النحو التايل:

ق�ضى ملعي�ضة الطبقة الو�ضطى يف الدول العربية على اأنه ُي�ضاوي	270 دولر  با�ضتخدام احلدرّ الأ  )1(

للفرد يف ال�ضهر، لي�ص هناك ما ُيوؤيرّد ال�ضعور ال�ضائد باأن الطبقة الو�ضطى يف الدول العربية قد 

خري يف  انكم�ضت مع الزمن، مبعنى انخفا�ص ن�ضبتها يف اإجمايل ال�ضكان. يت�ضح من العمود الأ

اجلدول اأن ن�ضبة الطبقة الو�ضطى قد ظلت كما هي تقريبًا. هذا ويو�ضح اجلدول اأنه قد كان 

هناك تباينًا بني دول العينة يف ما يتعلق باجتاهات، وحجم التغري مع الزمن، حيث انخف�ص 

ردن  واليمن، وبطريقة هام�ضية يف كل  ن�ضيب الطبقة الو�ضطى بطريقة ملحوظة يف كل من الأ

من املغرب وتون�ص، وارتفع يف كل من م�ضر واجلزائر.
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دولر  ق�ضى ملعي�ضة الطبقة الو�ضطى يف الدول العربية على اأنه ُي�ضاوي 390	 با�ضتخدام احلدرّ الأ  )2(

للفرد يف ال�ضهر، لي�ص هناك ما يوؤيد ال�ضعور ال�ضائد باأن الطبقة الو�ضطى يف الدول العربية قد 

انكم�ضت مع الزمن. وميكن القول بقدر كبري من اليقني، اأنه مل يكن هناك من تغري يف ن�ضيب 

الطبقة الو�ضطى خالل الفرتة حتت الدرا�ضة، وذلك باعتبار اأن الفرق امل�ضاهد يف احل�ضابات 

اأعاله رمبا كان ب�ضبب التقريب املتعاقب. وكما لوحظ يف )اأ( اأعاله، هناك تباين بني الدول 

ردن واليمن  لت كل من الأ العربية يف ما يتعلق باجتاهات، وحجم، التغري مع الزمن، حيث �ضجرّ

لت بقية دول العينة  انخفا�ضًا كبريًا ن�ضبيًا يف ن�ضيب الطبقة الو�ضطى من ال�ضكان، بينما �ضجرّ

ارتفاعًا.

�ساد�سًا: م�ستوى معي�سة الطبقة الو�سطى

بعد اأن مت اإي�ضاح اأن الدول العربية تتميز »بطبقة و�ضطى كبرية ن�ضبيًا«، ح�ضب املعلومات املتاحة   

واملنهجيات املتوفرة، يهتم هذا الق�ضم با�ضتك�ضاف ما اإذا كانت هذه الطبقة تتميز »برثاء معقول« حتت 

طار النظري الذي مترّ ا�ضتعرا�ضه  �ضقف اأنها ُتعدرّ من الفقراء بقيا�ص الدول املتقدمة. وميكن ح�ضب الإ

γ  على اأنه ن�ضبة متو�ضط  يف الق�ضم )ثانيًا( تعريف موؤ�ضر لرثاء الطبقة الو�ضطى، يرمز له باحلرف 

نفاق يف املجتمع، حيث ميكن القول باأن الطبقة ذات ثراء معقول  اإنفاق الطبقة الو�ضطى اإىل متو�ضط الإ

الواحد ح�ضب ما مت  الن�ضبة عن  قلرّت هذه  اإذا ما  الواحد، وغري ذلك  تفوق  الن�ضبة  اإذا ما كانت هذه 

اإي�ضاحه يف املعادلة رقم )7(.

للقيام با�ضتك�ضاف م�ضتوى معي�ضة الطبقة الو�ضطى، �ضيتم القيام بالتطبيق املتعاقب للمتطابقة   

)5(، وهو ما يتطلب توفر معلومات حول:

فراد، وموؤ�ضر فجوة الفقر، ح�ضب خط الفقر التقليدي، وذلك من  موؤ�ضر تعداد الأ  -

.yp ،اأجل ح�ضاب متو�ضط اإنفاق الفقراء

ق�ضى للطبقة  فراد، وموؤ�ضر فجوة الفقر، ح�ضب م�ضتوى املعي�ضة الأ موؤ�ضر تعداد الأ  -

.yR ،غنياء الو�ضطى، وذلك حل�ضاب متو�ضط اإنفاق الأ

موؤ�ضر تعداد الطبقة الو�ضطى الذي مترّ ح�ضابه يف اجلدولني )6( و )7(.  -

.y ،نفاق يف املجتمع متو�ضط الإ  -

فراد يف اجلدولني )5( و  وملا �ضبق لنا واأن مت اإيراده يف كل ما يتعلق مبوؤ�ضرات تعداد الأ  

اإنفاق خمتلف الطبقات بعد ر�ضد موؤ�ضر فجوة  لنتائج ح�ضاباتنا ملتو�ضط  )6(، �ضيتم يف ما يلي ر�ضد 

الفقر. ويو�ضح اجلدول رقم )8( نتائج احل�ضابات ملتو�ضط اإنفاق الطبقة الو�ضطى يف دول العينة، وذلك 

لت�ضعينات القرن املا�ضي، ا�ضتنادًا للتطبيق املتعاقب للمتطابقتني )14( و )15(.
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جدول رقم )8(: متو�ضط اإنفاق الطبقة الو�ضطى العربية يف ت�ضعينات القرن املا�ضي

البيان
ردن الأ

)1997(

تون�ص

)1995(

اجلزائر

)1988(

م�ضر

)2000(

املغرب

)1999(

اليمن

)1998(

15215412611213090- متو�ضط اإنفاق الفرد بال�ضهر )y( )دولر(

)%( :)P)zp 3.77.856.352.366.576.10- املوؤ�ضر التقليدي لفجوة الفقراء

554844474535- متو�ضط اإنفاق الفقراء yp )دولر،فرد/�ضهر(

اأ – حد اأق�ضى مل�ضتوى معي�ضة 270 دولر:

)%( :)P)zm ق�ضى 50.6351.1659.1561.7157.0067.24- موؤ�ضر فجوة الفقر للحدرّ الأ

غنياء )yR( )دولر/فرد/�ضهر( 469451546527449343- متو�ضط اإنفاق الأ

13514811910512399- متو�ضط اإنفاق الطبقة الو�ضطى )ym( )دولر/فرد/�ضهر(

) γ - موؤ�ضر ثراء الطبقة الو�ضطى )
0.881.100.940.940.951.10

ب – حدرّ اأق�ضى مل�ضتوى معي�ضة 390 دولر:

)%( :)P)zm ق�ضى 63.9863.6070.5872.8468.6476.92- موؤ�ضر فجوة الفقر للحدرّ الأ

غنياء )yR(  )دولر/فرد/�ضهر( 675604864848615416- متو�ضط اإنفاق الأ

147156128111136112- متو�ضط اإنفاق الطبقة الو�ضطى )ym(  )دولر/فرد/�ضهر(

) γ - موؤ�ضر ثراء الطبقة الو�ضطى )
0.971.011.020.981.051.24

3.096.4620.1740.2718.9511.06الوزن ال�ضكاين لعام 1995)%(

يت�ضح من نتائج هذا اجلدول اأن حتديد مدى ثراء الطبقة الو�ضطى يعتمد اعتمادًا كبريًا على   

ق�ضى ملعي�ضة هذه الطبقة الذي يتمرّ التفاق عليه يف املجتمع. ففي ت�ضعينات القرن املا�ضي اإذا  احلدرّ الأ

ما مترّ اعتماد خط غنى يبلغ حوايل 9 دولر للفرد يف اليوم كحدرّ اأق�ضى، فاإنه ميكن اعتبار اأن الطبقة 

الو�ضطى مل تكن ذات ثراء وا�ضع يف كل الدول العربية يف ما عدا تون�ص و اليمن، وذلك بدللة موؤ�ضر ثراء 

نفاق يف املجتمع  الطبقة الو�ضطى، الذي يو�ضح اأن متو�ضط اإنفاق الطبقة الو�ضطى يقل عن متو�ضط الإ

يف بقية الدول العربية. باملقابل فاإنه اإذا مترّ التفاق على حدرّ للغنى يبلغ حوايل 13 دولر للفرد يف اليوم، 

ردن  الأ ثراء معقول يف ما عدا  تتميز بطبقة و�ضطى ذات  العربية  الدول  اأن كل  ال�ضتنتاج  فاإنه ميكن 

وم�ضر.

الطبقة  اإنفاق  متو�ضط  اأن  من  التاأكد  ميكن  فاإنه   ،1995 لعام  ال�ضكاين  الوزن  وبا�ضتخدام   

ق�ضى مل�ضتوى معي�ضة  114 دولر للفرد يف ال�ضهر عندما يكون احلد الأ الو�ضطى العربية يكون حوايل 

هذه الطبقة 270 دولر للفرد يف ال�ضهر، ويكون حوايل 123 دولر للفرد يف ال�ضهر عندما يكون احلدرّ 

ق�ضى مل�ضتوى معي�ضة الطبقة الو�ضطى 390 دولر للفرد يف ال�ضهر. ومع مالحظة اأن متو�ضط اإنفاق  الأ
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الفرد لدول العينة قد بلغ حوايل 117 دولر للفرد يف ال�ضهر، ميكن مالحظة اأن الطبقة الو�ضطى العربية 

ق�ضى مل�ضتوى املعي�ضة البالغ 270 دولر للفرد يف ال�ضهر، وذلك  مل تكن ذات ثراء معقول حتت احلدرّ الأ

معقول حمكومًا  برثاء  تتمتع  اأنها  اإل   ،0.97 ويبلغ  واحد  يقل عن  الو�ضطى  للطبقة  ثراء  موؤ�ضر  بدللة 

ق�ضى املرتفع )390 دولر للفرد يف ال�ضهر(، وذلك بدللة موؤ�ضر ثراء بلغ حوايل  عليها مبعيار احلدرّ الأ

1.05، حيث بلغ متو�ضط اإنفاق الطبقة الو�ضطى حوايل 123 دولر للفرد يف ال�ضهر. وتوؤكد هذه النتيجة 
التجميعية  القراءة ال�ضابقة لنتائج اجلدول.

يو�ضح اجلدول رقم )9( نتائج ح�ضابات متو�ضط اإنفاق الطبقة الو�ضطى يف دول العينة وذلك   

ول من القرن احلايل، اإ�ضتنادًا على التطبيق املتعاقب للمتطابقة رقم )5(. للعقد الأ

ول من القرن احلايل جدول رقم )9(: متو�ضط اإنفاق الطبقة الو�ضطى العربية يف العقد الأ

البيان
ردن الأ

)2006(

تون�ص

)2000(

اجلزائر

)1995(

م�ضر

)2005(

املغرب

)2007(

اليمن

)2005(

21018212011316184- متو�ضط اإنفاق الفرد بال�ضهر )y(  )دولر(

)%( : P)zp( 3.086.195.672.385.417.41- املوؤ�ضر التقليدي لفجوة الفقراء

705643465434- متو�ضط اإنفاق الفقراء yp )دولر،فرد/�ضهر(

اأ – حد اأق�ضى مل�ضتوى معي�ضة 270 دولر:

)%( :P)zm( ق�ضى 37.5944.5757.8761.3150.1571.06- موؤ�ضر فجوة الفقر للحدرّ الأ

غنياء )yR( )دولر/فرد/�ضهر( 482465374527510546- متو�ضط اإنفاق الأ

16115112210712890- متو�ضط اإنفاق الطبقة الو�ضطى )ym( )دولر/فرد/�ضهر(

) γ - موؤ�ضر ثراء الطبقة الو�ضطى )
0.770.831.020.950.801.07

ب – حدرّ اأق�ضى مل�ضتوى معي�ضة 390 دولر:

)%( :P)zm( ق�ضى 52.7658.1469.7172.5663.2379.53- موؤ�ضر فجوة الفقر للحدرّ الأ

غنياء )yR(  )دولر/فرد/�ضهر( 685640500849747846- متو�ضط اإنفاق الأ

17817213111215494- متو�ضط اإنفاق الطبقة الو�ضطى )ym(  )دولر/فرد/�ضهر(

) γ - موؤ�ضر ثراء الطبقة الو�ضطى)
0.850.951.090.990.961.12

3.215.8319.2040.8418.1512.77الوزن ال�ضكاين لعام 2005)%(

ول من هذا القرن، ميكن اعتبار اأن الطبقة الو�ضطى  يو�ضح اجلدول اأعاله اأنه خالل العقد الأ  

مل تكن ذات ثراء معقول يف كل الدول العربية حتت الدرا�ضة يف ما عدا اجلزائر و اليمن، وذلك بدللة 

موؤ�ضر ثراء الطبقة الو�ضطى الذي يقل عن واحد يف بقية دول العينة، وذلك حتت حدرّ اأق�ضى مل�ضتوى 
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معي�ضة الطبقة الو�ضطى يبلغ 270 دولر للفرد يف ال�ضهر. ومع مالحظة اأن متو�ضط اإنفاق الفرد يف دول 

العينة قد بلغ حوايل 127 دولر للفرد يف ال�ضهر باملكافئ ال�ضرائي للدولر )با�ضتخدام الوزن ال�ضكاين 

ميكن  ال�ضهر  يف  للفرد  دولر   116 حوايل  بلغ  قد  الو�ضطى  الطبقة  اإنفاق  متو�ضط  واأن   )2005 لعام 

احل�ضول على موؤ�ضر لرثاء الطبقة الو�ضطى العربية يبلغ حوايل 0.91، مما يعني اأن الطبقة الو�ضطى 

يف الدول العربية كمجموعة مل تكن تتمتع برثاء مقبول.

من جانب اآخر، وحتت حدرّ اأق�ضى مل�ضتوى معي�ضة الطبقة الو�ضطى يبلغ 390 دولر للفرد يف   

ال�ضهر، تو�ضح نتائج اجلدول اأنه يف ما عدا اجلزائر واليمن، متترّعت بقية دول العينة برثاء معقول بدللة 

موؤ�ضر ثراء الطبقة الو�ضطى الذي يقل عن الواحد، واإن كان ذلك بطريقة هام�ضية مل�ضر ولكنه بطريقة 

ق باأن متو�ضط  ردن. وبعد ا�ضتخدام الوزن ال�ضكاين لعام 2005، فاإنه ميكن التحقرّ ملحوظة يف حالة الأ

ال�ضرائي، وهو ما  باملكافئ  ال�ضهر  للفرد يف  127 دولر  بلغ حوايل  العربية قد  الو�ضطى  الطبقة  اإنفاق 

نفاق على م�ضتوى املجتمع، مما يعني اأن الطبقة الو�ضطى مل تكن تتمتع برثاء معقول  ُي�ضاوي متو�ضط الإ

خالل هذه الفرتة احلديثة.

املجال  يف  املتداول  الت�ضاوؤل  على  جابة  الإ ميكن  فاإنه   ،)9( و   )8( اجلدولني  نتائج  مبقارنة   

العام حول ما حدث مل�ضتوى معي�ضة الطبقة الو�ضطى مع الزمن يف الدول العربية. ويجمع اجلدول رقم 

لت النمو ال�ضنوية للدول ح�ضب الفرتة  )10( النتائج املعنية يف هذا ال�ضدد، حيث مت القيام بح�ضاب معدرّ

ة، ومن ثم مل يتم القيام بح�ضاب هذا املعدل للدول  الفعلية التي ف�ضلت بني امل�ضحني ولي�ص لفرتة موحدرّ

العربية كمجموعة.

جدول رقم )10(: التغري مع الزمن يف م�ضتوى معي�ضة الطبقة الو�ضطى )دولر للفرد يف ال�ضهر(

ردنالبيان اليمناملغربم�ضراجلزائرتون�صالأ
الدول 

العربية

ق�ضى للمعي�ضة  270	دولر:	 اأ- احلد الأ

نفاق يف عام 1995 13513811910512399114متو�ضط الإ

نفاق يف عام 2005 16115112210712890116متو�ضط الإ

ل التغري ال�ضنوي مع الزمن )%( ---	1.981.290.360.380.501.35معدرّ

ق�ضى للمعي�ضة 390 دولر: ب-  احلد الأ

نفاق يف عام 1995 147156128111136112123متو�ضط الإ

نفاق يف عام 2005 17817213111215494127متو�ضط الإ

ل التغري ال�ضنوي مع الزمن )%( ---	2.151.970.330.181.572.47معدرّ
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ال�ضنوي  للنمو  لت موجبة  ل معدرّ �ضجرّ الو�ضطى قد  الطبقة  اأن م�ضتوى معي�ضة  يو�ضح اجلدول   

يف كل دول العينة يف ما عدا اليمن، التي �ضهدت انخفا�ضًا ُيعتدرّ به يف متو�ضط اإنفاق الطبقة الو�ضطى، 

ق�ضى مل�ضتوى معي�ضة هذه الطبقة. كما يو�ضح اجلدول اأن م�ضتوى معي�ضة  وذلك بغ�صرّ النظر عن احلدرّ الأ

هذه الطبقة يف الدول العربية كمجموعة قد �ضجل ارتفاعًا طفيفًا منذ منت�ضف ت�ضعينات القرن املا�ضي 

ن من القول باأنه مل يكن هناك من  ق�ضى مل�ضتوى املعي�ضة امل�ضتخدم، مما ميكرّ بغ�صرّ النظر عن احلدرّ الأ

تدٍن يف م�ضتوى معي�ضة هذه الطبقة كما يعرب عن ذلك النطباع العام.

�سابعًا: مالحظات ختامية 

�ضتاذ/  الأ اآخر” الذي يكتبه  “اأفق  لقد مت الطالع مبح�ص ال�ضدفة، على العمود ال�ضحفي   

مارات العربية املتحدة. ويف العدد رقم  خريي من�ضور، وُين�ضر يف جريدة اخلليج التي ت�ضدر يف دولة الإ

الطبقة  من  تبقى  “ما  عنوان  ال�ضحفي  العمود  هذا  حمل   ،2009 دي�ضمرب   17 يوم  ال�ضادر   11169
اأنه و”منذ فرتة ونحن نقراأ نعي الطبقة الو�ضطى يف املجتمعات  الو�ضطى”. لحظ فيه موؤلف العمود 

العربية” وت�ضاءل “اأين ذهبت هذه الطبقة؟”.

ُت�ضاعد نتائج هذه الورقة يف اإلقاء بع�ص ال�ضوء على مثل هذا الهتمام العام بالطبقة الو�ضطى،   

غلبية املطلقة لل�ضكان، وذلك من واقع حتليل البيانات  وتو�ضح اأن هذه الطبقة ت�ضكل يف الدول العربية الأ

غلبية املطلقة  املتوفرة ومن خالل تطبيق املنهجيات املالئمة. كذلك اأو�ضحت نتائج الورقة اأن هذه الأ

من ال�ضكان يف الدول العربية ل تتمتع برثاء معقول، مبعنى اأن متو�ضط اإنفاقها ل يفوق متو�ضط اإنفاق 

املجتمع، مما يعني تف�ضيلها ل�ضيا�ضات توزيعية واإن كان بفئات منخف�ضة من ال�ضرائب.

ويف اإطار “مفهوم القت�ضاد ال�ضيا�ضي” احلديث، تعني هذه النتائج اأنه اإذا ما قي�ص للدول   

الذين  احلكام  لنتخاب  القرتاع  �ضناديق  اإىل  حتتكم  دميوقراطية،  حكم  اأنظمة  تاأ�ضي�ص  العربية 

الطبقة  تف�ضيالت  عن  ال�ضيا�ضات  تعرب  اأن  توقع  ميكن  فاإنه  التنموية،  ال�ضيا�ضات  ب�ضياغة  �ضيقومون 

الو�ضطى. وتعني هذه النتائج اأي�ضًا اأنه ميكن توقع انحياز ال�ضيا�ضات التي �ضوف يتم اللتزام بها اإىل اأن 

تكون توزيعية يف م�ضمونها.

من جانب اآخر، هناك اتفاق عام على اأن العقد الجتماعي الذي �ضاد منذ ا�ضتقالل معظم   

الدول العربية وحتى منت�ضف ثمانينات القرن املا�ضي قد كان توزيعيًا يف حمتواه. وح�ضب قراءة 

البنك الدويل )2004: 2(، فقد متيرّزت الرتتيبات ال�ضيا�ضية والتنموية حتت هذا العقد الجتماعي، 

�ضمن ما متيزت به، مبا يلي:

ن�ضاف”. “تف�ضيل �ضيا�ضة اإقت�ضادية واجتماعية تهدف اإىل التوزيع والإ 	-

�ضواق يف ما يتعلق باإدارة القت�ضاد الوطني”. “تف�ضيل الدولة على الأ 	-
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ولويات القت�ضادية”. “العتماد على التخطيط لتحديد الأ 	-

“الروؤية ال�ضاملة لدور الدولة يف توفري اخلدمات والرعاية الجتماعية”. 	-

للتناف�ص  جمال  عن  عو�ضًا  للوطن،  الع�ضوية  الوحدة  عن  كتعبري  ال�ضيا�ضي  املجال  “روؤية  	-

ال�ضيا�ضي اأو كتجميع لتف�ضيالت متعار�ضة”.

2(، واإن على م�ض�ص، باأن العقد الجتماعي العربي قد حقق   : ويعرتف البنك الدويل )2004   

من  اقت�ضادي  منو  لت  معدرّ يف  متثرّلت  م�ضبوقة  غري  تنموية  اإجنازات   1985  – 	1965 الفرتة  خالل 

الفقر ودرجة مرتفعة  لت متدنية لنت�ضار  وترترّب عليها معدرّ العامل،  النمو على م�ضتوى  لت  اأعلى معدرّ

وُي�ضارع  املعتادة.  الب�ضرية  التنمية  موؤ�ضرات  نًا ملحوظ يف  الدخل، وحت�ضرّ توزيع  امل�ضاواة يف  ن�ضبيًا من 

البنك الدويل )2004: 3-2( ملالحظة تبلور مقاي�ضة حقيقية بني الإجنازات التنموية للعقود الجتماعية 

ليات التوزيعية للحدرّ  العربية وبني احلريات ال�ضيا�ضية، حيث ا�ضتفادت �ضرائح كبرية يف املجتمع من الآ

نظمة احلاكمة: “من 1960 وحتى ثمانينات القرن  الذي اعتربت هذه ال�ضرائح كقاعدة جماهريية لالأ

�ضه العقد الجتماعي  �ضرّ
املا�ضي، ظهرت هذه ال�ضرائح كم�ضتفيدة وا�ضحة يف القت�ضاد ال�ضيا�ضي الذي اأ

العربي، الذي اُت�ضف بن�ضاط الدولة يف املجال القت�ضادي وتركيزه على ال�ضيا�ضات التوزيعية. وترتب 

احلريات  على  التقييد  بني  املواطنون  قاي�ص  حيث  ت�ضلطية”،  “�ضفقة  هذه  التنموية  املكت�ضبات  على 

من القت�ضادي وتوفر اخلدمات الجتماعية العامة”. ال�ضيا�ضية يف مقابل التمتع بالأ

نتائج هذه  تفر�ص  الدويل،  البنك  عليها  تعرف  ال�ضلطوية” التي  “ال�ضفقة  من  الرغم  على   

نتها  نظمة احلاكمة يف الدول العربية اآلية غري حمددة املعامل، مكرّ الورقة ال�ضوؤال حول ما اإذا تورّفرت لالأ

من الت�ضرف على تف�ضيالت اأغلبية ال�ضكان حول ال�ضيا�ضات التنموية التي انتهجتها خالل الفرتة التي 

�ضبقت منت�ضف ثمانينات القرن املا�ضي؟

جابة عليها  يف اخلتام ميكن مالحظة اأنه من الناحية البحثية ل تزال هناك اأ�ضئلة حتتاج الإ  

لدرا�ضات متعمقة حول اأهم خ�ضائ�ص الطبقة املتو�ضطة يف خمتلف الدول العربية واأهم اأمناط �ضلوكها، 

يف ما يتعلق بخيارات ا�ضتهالكها وا�ضتثمارها، واأمناط م�ضاركتها يف �ضوق العمل . ويتطلب اإجراء مثل 

�ضر. نفاق لالأُ هذه الدرا�ضات املعمقة احل�ضول على معلومات تف�ضيلية من م�ضوحات الدخل والإ

ثامنًا:ملخ�ص املناق�سات 

زمة  يف النقا�ص الذي دار بعد تقدمي الورقة وا�ضتعرا�ص اأهم نتائجها مت ال�ضتف�ضار عن اآثار الأ  

العاملية وتداعياتها على عدالة التوزيع وو�ضع الطبقة املتو�ضطة يف الدول العربية.  كما اأثريت ت�ضاوؤلت 

الورقة  ت�ضملهم  مل  التي  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  دول  يف  املتو�ضطة  الطبقة  حجم  حول 

نفاق اأو الدخل. وا�ضتف�ضر بع�ص امل�ضاركني  املعرو�ضة بالبحث لعدم توفر قواعد املعلومات حول توزيع الإ
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ت�ضكل  الو�ضطى  الطبقة  اأن  بافرتا�ص  اخلليج  دول  يف  ال�ضريبي  �ضالح  الإ حتمية  اأو  اأهمية  مدى  عن 

غلبية املطلقة لل�ضكان واأن خيارات هذه الطبقة من حيث �ضياغة ال�ضيا�ضات التنموية هي توزيعية يف  الأ

م�ضمونها.  

اأفاد املحا�ضر اأن درا�ضة مكونات جمتمع ما بالعتماد على معايري علمية مو�ضوعية وبالتايل   

قابلة لالنتقاد واملراجعة ملن �ضاأنه تنوير وتوجيه ال�ضيا�ضيات القت�ضادية الوطنية يف الجتاه الذي ي�ضمن 

جتنب الع�ضوائية يف �ضياغتها وجعلها تتما�ضى ومتطلبات ال�ضرائح الجتماعية.  ويف هذا ال�ضياق، فقد 

ن من  تبنرّت الورقة املعرو�ضة منهجية �ضاملة ت�ضتند اإىل مفهوم القت�ضاد ال�ضيا�ضي احلديث الذي مُيكرّ

نفاقية يف ظل اأنظم حكم تقوم ب�ضياغة �ضيا�ضات  تربير الهتمام بحجم الطبقة الو�ضطى وبقدرتها الإ

تنموية تعربرّ عن تف�ضيالت الناخب الو�ضيط. ومن هذا املنطلق، فاإنه ميكن تطبيق هذه املنهجية كلما 

توفرت البيانات عن اأي دولة من الدول العربية. 

زمة املالية العاملية تفاوتت اآثارها من  وبنيرّ الدكتور/ علي عبدالقادر علي، كاتب الورقة، اأن الأ  

خرى، اإل اأن الدول ذات الدخل املتو�ضط قد تتكبد خ�ضائر اأكرب باملقارنة مع الدول ذات  دولة عربية لأ

ال�ضياحة  عائدات  وانخفا�ص  اخلارجية  ال�ضتثمارات  لتدين  كنتيجة  الفقرية  الدول  اأو  املرتفع  الدخل 

مر الذي �ضيوؤثر على املوازنة اخلارجية، ويفاقم م�ضكلة البطالة، وي�ضاهم يف  وحتويالت املغرتبني.  الأ

نفاقية للطبقة الو�ضطى.  اإ�ضعاف القدرة الإ

والجتماعية  القت�ضادية  التنمية  م�ضارات  توجيه  يف  ال�ضرائب  اأهمية  املحا�ضر  اأو�ضح  كما 

املجتمع  �ضرائح  بني  الدخل  توزيع  اإعادة  يف  الفعال  دورها  وكذلك  املوارد،  توزيع  يف  العدالة  وحتقيق 

مر الذي من �ضاأنه اأن يف�ضح املجال لقيام  املختلفة ويف حت�ضني درجة الرقابة وامل�ضاءلة ال�ضيا�ضية، الأ

غلبية يف �ضياغة ال�ضيا�ضات التنموية.  اأنظمة حكم دميوقراطية حترتم تف�ضيالت الأ
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الهوام�ص

و�ضمانات  الجتماعية،  والفر�ص  القت�ضادية  والت�ضهيالت  ال�ضيا�ضية  احلريات  على  الو�ضائلية  احلريات  هذه  ت�ضتمل   )1(

مان الوقائي. ال�ضفافية، والأ

اأو�ضكار لنكه  ال�ضيا�ضي« ل يختلف عن ذلك الذي جاء به  اأن الفهم احلديث ملحتوى، ومعنى، »القت�ضاد  )2(  يالحظ 

نتاج والتوزيع«، وذلك على الرغم من الختالف اجلوهري  )1967	:69( »ُيعنى القت�ضاد ال�ضيا�ضي بالقوانني الجتماعية لالإ

للنظرية القت�ضادية التي ينطلق منها لنكه.

)3(  ل�ضتعرا�ص كتاب لنديز انظر علي )2000(.

�ضارة هنا اإىل نظرية اأرو يف ا�ضتحالة احل�ضول على دالة جمتمعية ت�ضتويف خم�ضة �ضروط )بديهيات( حول التف�ضيالت  )4( الإ

املجتمعية.

)5( من الناحية الفنية، وحتت الفرتا�ضات املذكورة، ميكن كتابة دالة املنفعة غري املبا�ضرة على النحو التايل : 

y هي  ) ، حيث yi هي متو�ضط دخل الطبقة املعنية، و  ) ( ) ( ) ] [ ytCtytTyttyV iii )(11/ -+-=+-=

	C)t( عانة التي يح�ضل عليها كل فرد يف املجتمع، و متو�ضط الدخل يف املجتمع، و t هي فئة ال�ضريبة التنا�ضبية، و T هي الإ

هي دالة تكلفة ال�ضرائب.

)6(  مبفا�ضلة دالة املنفعة مع فئة ال�ضريبة يتطلب توازن الفرد )املمثل للطبقة( ما يلي :   
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)7( يالحظ اأن موؤ�ضر فجوة الفقر خلط فقر z ُيعرف كما يلي :                                            

عدد الفقراء . وميكن كتابة هذه ال�ضيغة على النحو التايل :                                                                               

 وهي ال�ضيغة التي ا�ضتخدمت يف املعادلة رقم )3(.
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.http://iresearch.worldbank.org/povculnet 8( اأنظر(

الطبقة  نتائج ح�ضابات  اإرجاع  اإذا ما مترّ  يتوقع اختالف جذري  اأنه ل  اإلرّ  للتجميع،  تقريبية  اأن هذه طريقة  بالطبع  يعني   )9(

نفاق لعام  1995، وبا�ضتخدام متو�ضط الإ 1995، بافرتا�ص ثبات التوزيع يف كل دولة بني اأعوام امل�ضح وعام  الو�ضطى لعام 

.1995
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