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ا�ستعرا�ض وقائع امل ؤ�متر ال�سنوي اخلام�س ع�شر
ملنتدى البحوث االقت�صادية حول
الن�صاف والتنمية االقت�صادية”
“ إ
(القاهرة  25 – 23 :نوفمرب )2008

عر�ض :علي عبدالقادر علي*

مقدمة
ّ
نظم منتدى البحوث االقت�صادية م ؤ�متره اخلام�س ع�شر مبدينة القاهرة بجمهورية م�صر العربية
خالل الفرتة  25-23نوفمرب  2008حول “ا إلن�صاف والتنمية االقت�صادية” .وكما درجت العادة ،فقد ا�شتمل
برنامج امل ؤ�متر على جل�سات عامة وجل�سات متزامنة بحيث ُخ�ص�صت اجلل�سات العامة ال�ستعرا�ض احلالة
املعرفية ملو�ضوع امل ؤ�متر ،بينما ُخ ّ�ص�صت اجلل�سات املتوازية ملناق�شة أالوراق البحثية التي ّمت قبولها للتقدمي يف
امل ؤ�متر.
وقد درجت العادة على تناول اجلل�سات املتوازية املحاور البحثية التالية ،حيث ّمت تقدمي ثماين أ�وراق
بحثية حتت كل واحد منها ،فيما عدا املحورين (هـ) و (و) أ�دناه حيث ّمت تقدمي ع�شر أ�وراق حتت كل منهما:
 .1اقت�صاديات امل ؤ��س�سات :مبا يف ذلك موا�ضيع االقت�صاد ال�سيا�سي ،اجلغرافية االقت�صادية ،النمو
االقت�صادي ،املجازفات أالخالقية ،ال�سعي وراء الريع وا إل�صالح االقت�صادي ،حوكمة ال�شركات ،املخاطر
واملفاو�ضات ،احلوافز والنزاعات.
 .2التمويل  :مبا يف ذلك متويل ال�شركات و�ضوابط أ��سواق املال ،االقت�صاد الكلي وكفاءة امل�صارف،
حم ّددات أ�داء امل�صارف وتخ�صي�ص أال�صول وكفاءة امل�صارف.
 .3االقت�صاد التجميعي :مبا يف ذلك �آليات االنتقال النقدية وال�صناعة امل�صرفية ،ال�سيا�سات النقدية
أ
والزمات ،الت�شغيل ا إلقليمي ،العمليات املالية ،العوملة ،ا�ستهداف الت�ضخم و أ��سواق ر أ��س املال.
 .4االقت�صاد الدويل :مبا يت�ضمنه من أ�ثر حترير جتارة اخلدمات وتي�سري املبادالت التجارية ،التجارة
وا آلثار اخلارجية والتنويع االقت�صادي وال�سيا�سات التجارية والت�شغيل وال�صادرات واالحتادات النقدية.
* وكيل املعهد العربي للتخطيط بالكويت.
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 .5اقت�صاديات العمل والتنمية الب�شرية :مبا يت�ضمنه ذلك من النوع االجتماعي يف �سوق العمل ،التعليم
والت�شغيل ،الفقر والنمو االقت�صادي ،العائد على ر أ��س املال الب�شري والنمو االقت�صادي وال�سلوك
االقت�صادي حتت برامج تنظيم أال�سرة.
 .6االقت�صاد اجلزئي  :ويت�ضمن ذلك أ�ثر �ضريبة القيمة امل�ضافة على امل�ستهلكني  ،أ�ثر جهود البحث
والتطوير على الوحدات ا إلنتاجية ،حقوق امللكية الفكرية ،بيئة أ�داء أالعمال وا إلنتاجية ،التحوالت الهيكلية
وا إلنتاجية واملوارد الطبيعية.

با إل�ضافة �إىل اجلل�سات املتوازية ،فقد ُن ّظمت أ�ي�ض ًا منا�سبتان خا�صتان حول “م�سارات ال�شباب
يف �إقليم �شمال أ�فريقيا وال�شرق أالو�سط” و “ت�شجيع التجارة يف اخلدمات يف �إقليم �شمال أ�فريقيا وال�شرق
أالو�سط”.
وقد �شارك يف امل ؤ�متر حوايل ثالثمائة متخ�ص�ص من خمتلف الدول العربية وتركيا و�إيران ،وهي
جمموعة الدول التي يقوم املنتدى بخدمتها يف جمال البحوث االقت�صادية والتنموية.

اجلل�سة العامة أ
الوىل حول “تطور وحمددات عدم امل�ساواة ”
تناولت هذه اجلل�سة الق�ضايا املتعلقة باملقاربات املختلفة للنظر �إىل تطور درجة عدم امل�ساواة
مع الزمن ،وقد ُقد ّمت خاللها ثالث مداخالت يف �إطار الدول النامية ،خ�صو�ص ًا تلك التي تت�صف بثنائية
اقت�صادياتها .متت ا إل�شارة �إىل املقاي�ضة بني النمو االقت�صادي وامل�ساواة يف توزيع الدخل خالل املراحل أالوىل
من التنمية ،بحيث يتوقع زيادة درجة عدم امل�ساواة مع ارتفاع متو�سط دخل الفرد وانخفا�ضها بعد ذلك .وهي
العالقة التي متت �صياغتها بوا�سطة �سيمون كوزنتز يف خم�سينات القرن املا�ضي.
ويف �إطار هذه العالقة ،متت مالحظة أ�نه خالل املراحل أالوىل للتنمية ميكن للمجتمع التحمل
وال�صرب على ارتفاع درجة عدم امل�ساواة حلني ،على أ�مل أ�ن ت ُع ّم زيادة متو�سط الدخل كل النا�س .هذا التحمل
وال�صرب على زيادة عدم امل�ساواة ميكن أ�ن ُيع ّر�ض املجتمع ألخطار النزاع واحلرب أالهلية ما مل تتح�سن
أالحوال االقت�صادية لل�شرائح الفقرية مع الزمن ،خ�صو�ص ًا �إذا ما ُنظر �إىل عدم امل�ساواة من جهة أ�ثنية  ،أ�و
دينية أ�و جهوية .وتُعرف هذه أالطروحة بت أ�ثري “اختناقات نفق املرور”.
وبعد االعرتاف بامل�شاكل املتعلقة بتوفر ،ونوعية ،املعلومات حول توزيع الدخل يف الدول حول العامل،
فقد متت مالحظة أ�ن الدول العربية تتميز بدرجة متو�سطة من عدم امل�ساواة مقارن ًة بدول العامل .ويف ما يتعلق
ب�سلوك عدم امل�ساواة مع الزمن وعالقة هذا ال�سلوك مع النمو االقت�صادي امل�شاهد على م�ستوى العامل وعلى
م�ستوى الدول العربية ،فقد لوحظ عدم وجود �شواهد تـ ؤ�يد وجود منحنى كوزنتز .كذلك احلال ،فقد ّمت ربط
التغري يف درجة عدم امل�ساواة وت أ�ثري ذلك على ا إلقالل من الفقر ومقارنة ذلك بت أ�ثري التغري يف متو�سط دخل
الفرد (النمو االقت�صادي) ،حيث ّمت التعبري عن هيمنة أ�ثر النمو يف حالة تون�س.
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اجلل�سة العامة الثانية حول “�سيا�سات التوزيع العادل للدخل والفر�ص ”
تناولت هذه اجلل�سة ثالثة موا�ضيع ،ا�شتملت على ق�ضايا “ا إلنفاق العام و�إي�صال اخلدمات العامة
للجمهور” ،و “عدم م�ساواة الفر�ص بني أالجيال” ،و أ
“الهداف املعلنة لل�سيا�سات وم�ساواة الفر�ص يف دولة
م�صدرة للنفط”.
وقد لوحظ يف �صدد اخلدمات العامة ،أ�ن النموذج القدمي القائم على تغطية جميع ال�سكان ترتتب
عليه عدم كفاءة ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق بالعائد على ا إلنفاق احلكومي يف جمايل التعليم واخلدمات ال�صحية،
وذلك النعدام م�ساءلة الذين يقومون بتقدمي هذه اخلدمات .ومع االعرتاف بت أ�ثري القرارات ال�سيا�سية على
عملية تقدمي اخلدمات العامة ،فقد أ�قرتح نظام يعتمد على أ�ن �إ�شاعة املعلومات حول االعتمادات املالية
املخ�ص�صة ملختلف املجاالت وكيفية ا�ستغاللها بوا�سطة اجلهات املنفذة من � أش�نه تعزيز قدرة امل�ستهلكني لهذه
اخلدمات على حما�سبة هذه اجلهات ومن ّثم االرتقاء بكفاءة أالداء .ويتطلب نظام �إ�شاعة املعلومات حول
اخلدمات العامة ا�ستغالل كل و�سائل ا إلعالم املتاحة ملناق�شة خمتلف جوانب مدخالت وخمرجات اخلدمات
العامة.
ويف ما يتعلق بعدم م�ساواة الفر�ص بني أالجيال ،فقد ّمتت مالحظة تدين معدل العائد امل�شاهد
يف جمال التعليم حالي ًا يف دول املنطقة و أ�نه قد انخف�ض مع الزمن ،مما يعني أ�ن أالجيال ال�سابقة كانت
تتمتع مبعدالت عائد مرتفعة مقارن ًة أ
بالجيال احلالية .كذلك فقد ّمتت ا إل�شارة �إىل أ�نه ميكن النظر �إىل
عدم م�ساواة الفر�ص بني أالجيال بتطوير م ؤ��شر لنوعية الوظائف ا�ستناد ًا �إىل مفهوم “العمل املالئم” الذي
�صاغته منظمة العمل الدولية .وبتطوير مثل هذا امل ؤ��شر حلالة م�صر ،فقد ات�ضح تدين نوعية الوظائف التي
حت�صل عليها أالجيال احلالية مقارن ًة بتلك التي كانت متاحة أ
للجيال ال�سابقة .وتعني هذه املالحظات قيام
ال�سيا�سات وامل ؤ��س�سات ب�إلقاء عبء التحوالت االقت�صادية على أالجيال احلالية.
يف ما يخت�ص أ
بالهداف املعلنة لل�سيا�سات والنتائج املتحققة على أ�ر�ض الواقع واملتعلقة بامل�ساواة يف
الفر�ص يف دولة نفطية ّمت ا�ستخدام حالة �إيران .وقد أ�و�ضحت هذه احلالة أ�ن املنرب الذي ا�ستخدم اخلطاب
ال�شعبي يف االنتخابات ا إليرانية أالخرية والذي هدف �إىل العناية بالفقراء مل يرتتب عليه حت�سن ملحوظ يف ما
يتعلق بحالة توزيع الدخل.

اجلل�سة العامة الثالثة حول “االقت�صاد ال�سيا�سي للم�ساواة وعدم امل�ساواة ”
تناولت هذه اجلل�سة ثالثة موا�ضيع حول “العوامل املح ّددة لعدم امل�ساواة من املنظور التاريخي
وال�سيا�سي”“ ،مناهج حتليل عدم امل�ساواة يف خمتلف املجتمعات” و “االقت�صاد ال�سيا�سي لعدم امل�ساواة
يف الدول العربية وال�سيا�سات التنموية املالئمة”.
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يف ما يتعلق بالعوامل املح ّددة لعدم امل�ساواة  ،وبعد االعرتاف بتع ّقد الظاهرة ،فقد متت ا إل�شارة
�إىل أ�همية ا�ستخدام املقاربات التاريخية وال�سيا�سية والتقنية وتداخل كل ذلك مع ال�سيا�سات العامة واملراحل
املختلفة لتطور املجتمعات .و ّمتت مالحظة أ�ن توزيع الرثوة الذي يعتمد بدوره على مع ّدالت العائد على أال�صول
ا إلنتاجية عاد ًة ما يكون نتيجة لت أ�ثري ال�سيا�سات العامة على تركيبة العوائد على تلك أال�صول ،و أ�ن توزيع حقوق
امللكية وحمايتها عاد ًة ما يكون نتيجة للتعريف الذي يتبناه املجتمع حلقوق امللكية ومراجعة هذا التعريف مع
الزمن من خالل أ�نظمة احلكم املختلفة ،و أ�ن تركيبة أال�سعار ملختلف عوامل ا إلنتاج وال�سلع عاد ًة ما تكون نتيجة
تدخل القوى ال�سيا�سية الفاعلة يف املجتمع.
ويف ما يتعلق مبناهج حتليل عدم امل�ساواة يف خمتلف املجتمعات ،فقد ّمت توجيه نقد مو�سع لعلم
االقت�صاد واالقت�صاديني منذ �آدم ا�سميث وريكاردو وحتى الوقت الراهن على أ��سا�س ف�شل هذه املناهج يف
تقدمي نظرية مقنعة ملحددات عدم امل�ساواة امل�شاهد يف خمتلف املجتمعات ،وذلك با�ستثناء م�ساهمات مارك�س
التي اعتمدت على أ�همية التطورات التاريخية للفنون ا إلنتاجية وتعاقب أالحوال ال�سيا�سية واالجتماعية
للمجتمعات .وقد لوحظ يف هذا ال�صدد أ�ن ا�ستقراء التاريخ ا إلن�ساين يو�ضح بجالء نزوع عدم امل�ساواة لالرتفاع
يف أ�عقاب الثورات التقنية الكربى ،مبا يف ذلك ثورة االت�صاالت احلديثة .ويف هذا ا إلطار ،فقد أ�قرتح توا�صل
علم االقت�صاد مع العلوم االجتماعية أالخرى ،بهدف تو�سيع جمال تناول حمددات عدم امل�ساواة .با إل�ضافة
�إىل ذلك ،فقد متت الدعوة �إىل االهتمام بتوفري االحتياجات أال�سا�سية للنا�س ،أ�ي االهتمام بتف�شي الفقر يف
املجتمعات ،عو�ض ًا عن االهتمام بدرجة عدم امل�ساواة.
أ
	�ما يف ما يتعلق باالقت�صاد ال�سيا�سي لعدم امل�ساواة يف الدول العربية وال�سيا�سات التنموية املالئمة،
فقد متت مالحظة أ�ن الربط بينها يتطلب تبني مفهوم عري�ض للتنمية ،مبعنى أ�نها عملية لتو�سيع احلريات
احلقيقية التي يتمتع بها الب�شر .وقد ّمت تو�ضيح أ�ن �سيا�سات العقد االجتماعي الذي �ساد يف الدول العربية
منذ اال�ستقالل وحتى منت�صف ثمانينات القرن املا�ضي كانت توزيعية يف طبيعتها ،مما ترتّب عليه درجة
متو�سطة من عدم امل�ساواة يف هذه الدول مقارن ًة بالعامل � ،إ ّال أ�ن هذه الدرجة املتو�سطة قد نزعت نحو االرتفاع
منذ منت�صف الت�سعينات .كذلك احلال ،فقد ّمت تو�ضيح أ�ن خطورة نزوع عدم امل�ساواة لالرتفاع تكمن يف
�إمكانية تعر�ض املجتمعات لكوارث تنموية يف �شكل حروب أ�هلية ،وهي خطورة ته ّدد املجتمعات غري املتجان�سة،
وذلك يف ات�ساق مع أ�طروحة “اختناقات نفق املرور” .من جانب �آخر ،فقد ّمت ا�ستعرا�ض أ�حدث التوجهات يف
�صياغة ال�سيا�سات التنموية ،ووجد أ�نها قد أ�عادت اكت�شاف جمموعة ال�سيا�سات التي اتبعتها الدول العربية
منذ ا�ستقاللها وحتى منت�صف ثمانينات القرن املا�ضي .وعلى هذا أال�سا�س ،فقد ّمتت التو�صية ب أ�ن تعمل الدول
العربية على �إعادة النظر يف م�ضمون �سيا�ساتها احلالية باجتاه جعلها أ�كرث اهتمام ًا بجوانب التوزيع مما هي
عليه.
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وعلى هام�ش م ؤ�متره اخلام�س ع�شرّ ،
نظم املنتدى حلقة نقا�ش ت�شاورية حول م�شروع بحثي طويل
املدى ومتع ّدد اجلوانب ،حول ت�شجيع البحوث املتعلقة بق�ضايا التنمية يف الدول العربية ،وذلك بهدف دعم
عملية التحول يف الوطن العربي ،بتوفري خيارات لل�سيا�سات ت�ستند على ال�شواهد التجريبية والبحث العلمي
املتقن .وقد حت ّددت املجاالت العري�ضة التي �ستعنى بها املبادرة يف ا إلن�صاف وعدم امل�ساواة ،التكامل ا إلقليمي،
أ��سعار الطاقة وا�سرتاتيجيات التنمية يف الدول النفطية ،تدهور البيئة والتغريات املناخية والتغريات امل ؤ��س�سية.
وقد ناق�شت احللقة مو�ضوعي “ا إلن�صاف وعدم امل�ساواة” و “التكامل ا إلقليمي” توطئ ًة إلطالق املبادرة يف
مرحلتها أالوىل.

خامتة حول مو�ضوع امل ؤ�متر
تو�ضح القراءة املت أ�نية أ
للدبيات املتخ�ص�صة يف التنمية أ�ن املنتدى قد ُو ّفق يف اختياره ملو�ضوع هذا
العام حول ا إلن�صاف والتنمية االقت�صادية ،وذلك للدور الذي تلعبه درجة عدم امل�ساواة يف أالداء االقت�صادي
طويل املدى للدول .وتو�ضح هذه أالدبيات أ�نه كلما ارتفعت عدم امل�ساواة يف توزيع الدخل كلما أ�ثر ذلك �سلب ًا
على النمو طويل املدى للدول .كذلك تو�ضح أالدبيات أ�ن عدم تكاف ؤ� الفر�ص املتاحة للتعليم والرعاية ال�صحية
والتمتع باخلدمات العامة أالخرى ،يف ظل �إخفاق �آليات ال�سوق ،كلما أ��ضاعت املجتمعات فر�ص زيادة كفاءتها
االقت�صادية �إذا مل تتمكن من تنفيذ تدخالت بوا�سطة الدولة لتوزيع الفر�ص بطريقة عادلة.
وعلى غري ما درجت عليه العادة يف ن�صح الدول النامية بتطبيق و�صفة �سيا�سات واحدة بغ�ض النظر
عن الظروف اخلا�صة بالدول ،ف�إن أالدبيات احلديثة املتعلقة مبجال التعامل مع عدم امل�ساواة تنحو ألخذ هذه
الظروف اخلا�صة يف االعتبار .وت�شتمل جماالت تدخل الدول ألغرا�ض ا إلقالل من درجة عدم امل�ساواة وزيادة
عدالة توزيع الفر�ص على ما يلي :
( أ�) اال�ستثمار بوا�سطة الدولة يف تنمية الطفولة املبكرة.
(ب) �إقامة أ�نظمة عدالة من�صفة.
(ت) زيادة ا إلن�صاف يف القدرة على احل�صول على أال�صول العقارية ،مبا يف ذلك برامج ا إل�صالح الزراعي.
(ث) اال�ستثمار يف البنية أال�سا�سية وتوفري التمتع بخدمات مثل هذه البنية ب�صورة من�صفة.
(ج) التحكم املقتدر أ
بال�سواق ومراقبة أ�عمالها مبا يف ذلك أال�سواق املالية و أ��سواق العمل.
على أ��سا�س من هذه التطورات يف �إعادة توجيه ال�سيا�سات ،ف�إنه يتوقع أ�ن ي ؤ�دي االهتمام بق�ضايا
عدالة التوزيع وا إلن�صاف يف الدول العربية �إىل نتائج بحثية ذات �صلة وثيقة ب�صياغة �سيا�سات مالئمة للتنمية
يف الدول العربية مبختلف مراحلها التنموية.

