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 : ملخص
 يف زمنية وأبعاد وتارخيية اقتصادية سياقات وضمن باضطراد، تنمو وفنية وسياسية واجتماعية اقتصادية أبعاد ذات ظاهرة الفقر يعد

 فإن لذا ومانعة، جامعة بصورة حتدد أن ميكن ال ألهنا التعريف صعبة الكربى والظواهر األساسية املفاهيم من كغريها وهي الوقت، ذات
 الفقر ظاهرة لتفسري يكفي ال وحده االقتصادي البعد أن إذ والثقافية والبيئية واالجتماعية االقتصادية أبعاده إىل نتيجة متباينا جاء مفهومه

 السياسات من جمموعة بإتباعها الظاهرة هلذه حل إجياد حاولت اليت العامل دول بني من العربية والدول .األخرى لألبعاد بالنسبة احلال وكذا
 فيه ازدادت الذي الوقت يف العشرين، القرن من الثمانينات أوارل منذ االستقرار وبرامج اهليكلي التصحيح لربامج وتبنيها االقتصادية،

 وال العريب، الوطن يف الفقر رقعة اتساع إىل املتحدة األمم تصرها اليت البشرية التنمية تقارير كشفت وقد العريب الوطن يف الفقر معدالت
 والبيئية واإلسكانية والتعليمية الصحية اخلدمات مستوى وتدين السكاين النمو معدالت تازايد استمرار وسط الفقر تصارع الدول هذه تازال

 .الظاهرة هلذه التصدي يف احلكومية السياسات فشل يعين ما وهذا الالرقة، املعيشة وفرص الرأي عن والتعبري العمل وحرية

Abstract: 
The poverty of the social, political and technical-economic dimensions of the phenomenon is 

growing steadily, and within the economic and historical time and dimensions at the same time 

contexts, which like other basic and major phenomena concepts difficult to define because it can not 

be determined in the University and weatherproof, so the concept was mixed as a result of the 

economic and social dimensions and environmental and cultural as economic dimension alone is 

not enough to explain the phenomenon of poverty, as well as the case for other dimensions. Arab 

states of the countries of the world, which tried to find a solution to this phenomenon to follow 

them a set of economic policies, and adoption programs structural adjustment programs and 

stability since the early eighties of the twentieth century, at a time when increased poverty in the 

Arab world rates have revealed human development reports Tzaretha United Nations to the 

aggravation of poverty in the Arab world, and these countries are still struggling with poverty amid 

continued increase in population growth rates and the low level of health, education, housing and 

environmental services and the freedom of action and expression and opportunities for decent living, 

and this means that government policy has failed to address this phenomenon. 
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 :مقدمـــــة
 االقتصادية اإلجراءات من وبالرغم الفقر، ظاهرة مثل شعوهبا حلياة ومالزمة مؤثرة تارخيية ظاهرة العامل اقتصاديات تعرف مل        

 واستفحلت تفاقمت قد الظاهرة هذه أن إال والعقارد؟، واملؤسسات اجلهات خمتلف من الظاهرة هلذه التصدي وحماوالت واالجتماعية
 اجملال هذا يف املتخصصني كل باهتمام حظيت اليت املهمة املواضيع من موضوعها وأصبح تنميتها، عمليات يف أولوياهتا مقدمة يف وجعلتها
 علماء عنه يعرب كما الداء هذا مقارعة يف العامل دول تازل فلم الثالثة، األلفية وبداية العشرين القرن من األخريين العقدين يف وخباصة

 باعتبارمها واجلهل املرض إىل إضافة اجملتمعات اهنيار أسس من واحد فالفقر االقتصاد، علماء عنه يعرب كما اقتصادية وكمشكلة االجتماع
 حتددها كبرية ظاهرة أصبح وإمنا عابرة بكلمات جتاوزه ميكن حىت مصطلحا الفقر يعد لو إذا واالجتماعي، االقتصادي للفقر ونتيجة سبب
 بصورة يعرف فهو الفقر ملفهوم النظر وجهات تعددت فقد بأخر، أو بشكل عليه تؤثر ودميغرافية واجتماعية اقتصادية ومؤشرات عواما
 جاء الفقر مفهوم فإن العموم وعلى البشرية، التنمية أو دخل كفاية عدم جمرد من أكثر هو بل البشري، الرفاه من متدن مستوى بأنه عامة

 الفقر ظاهرة لتفسري يكفي ال وحده االقتصادي البعد أن إذ والثقافية والبيئية والسياسية واالجتماعية االقتصادية أبعاده إىل نتيجة متباينا
 .األخرى لألبعاد بالنسبة احلال وكذا
 لربامج وتبنيها ة،االقتصادي السياسات من جمموعة بإتباعها الظاهرة هلذه حل إجياد حاولت اليت العامل دول بني من العربية والدول     

 العريب الوطن يف الفقر معدالت فيه ازدادت الذي الوقت يف العشرين، القرن من الثمانينات أوارل منذ االستقرار وبرامج اهليكلي التصحيح
 الفقر تصارع الدول هذه تازال وال العريب، الوطن يف الفقر رقعة اتساع إىل املتحدة األمم تصرها اليت البشرية التنمية تقارير كشفت وقد

 الرأي عن والتعبري العمل وحرية والبيئية واإلسكانية والتعليمية الصحية اخلدمات مستوى وتدين السكاين النمو معدالت تازايد استمرار وسط
 .الالرقة املعيشة وفرص

 :التالية اإلشكالية نطرح سبق ما خالل ومن    
 أن جيب اليت االسرتاتيجيات هي وما الفقر؟ ظاهرة حماربة يف العربية الدول طرف من املنتهجة االقتصادية السياسات جناعة مدى ما      

  الفقر؟ من للحد تتبع
 :التالية احملاور سنتناول املوضوع حبيثيات ولإلملام

 .نظرية وآراء مفاهيم الفقر :أوال
 .العريب الوطن يف الفقر جغرافية :ثانيا
 .العريب الوطن يف الفقر وأسباب حمددات :ثالثا
 .الفقر على وأثرها العريب الوطن يف االقتصادية السياسات :رابعا

 .العريب الوطن يف الفقر حماربة إسرتاتيجية :خامسا
 .نظرية وآراء مفاهيم الفقر :أوال 

 يف زمنية وأبعاد وتارخيية اقتصادية سياقات وضمن باضطراد، تنمو وفنية وسياسية واجتماعية اقتصادية أبعاد ذات ظاهرة الفقر يعد 
            .ومانعة جامعة بصورة حتدد أن ميكن ال ألهنا التعريف صعبة الكربى والظواهر األساسية املفاهيم من كغريها وهي الوقت، ذات
 باختالف وختتلف والتشابك التعقيد شديدة واقتصادية اجتماعية ظاهرة عن يعرب مفهوم فهو النسبية اجملرة املفاهيم من فالفقر     

 دارما بكونه يتسم الكايف للدخل افتقار جمرد إىل الفقر يشري فقد .1واألخالقية الفكرية واخللفية القياس وأدوات التارخيية والفرتات اجملتمعات
 قبل األفراد إىل إشارة كان ورمبا حمليا، األخرى وتتباين عامليا مؤشراته بعض تتشابه وقد مذكرا، ,أ مؤنثا حضريا، أو ريفيا مومسيا، أو

 .نسيب هو ما بقدر مطلق فهو لذلك العكس أو اجملتمعات
 طبقا الرق اجتماعي وضع يف يعيش لكي الكافية املوارد ,أ املناسب الدخل إىل اإلنسان افتقار أنه على الفقر تعريف وميكن       

 الفقر لتعريف شارع مفهوم وهذا ،2آلخر وقت ومن آخر إىل مكان من ختتلف املستويات هذه أن علما جمتمعه، يف املعيشة ملستويات
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 الكلفة من الغذاء كلفة وتعترب الغذاء، من الفرد حاجات لتلبية الضروري الدخل مستوى ختمني خالل من الكفاف، حد على يعتمد الذي
 وكلفة والغاز، واملاء الكهرباء مثل للعيش املنازل يف الضرورية واحلاجات الضروري امللبس كلفة إليها يضاف وعندما الكفاف حلد األساسية
 .فقر حالة يف العارلة تعد دوهنا من واليت العارلي، الدخل ذلك كل يشكل السكن
 تعبريا يقدم لذا السابق املفهوم من الفقر نطاق حتديد على قدرة أكثر املفهوم وهذا النسيب التحليل على مبين آخر مفهوم وهناك       
 من يتمكنون ال الذين هم فالفقراء الفقراء، وغري الفقراء بني للتميياز فاصلة نقاط فيها للفقر خمتلفة مقاييس هناك أن هذا ويعين للفقر أوسع

 األساسية احلاجات باخنفاض مساته تنعكس الذي املادي احلرمان حالة ذلك ويشكل البشري، الرفاه من ومقبول أدىن حد على احلصول
 .3الالرق مستواها عن السكنية املتطلبات وتدين والتعليمية، الصحية احلالة تدين من به يرتبط ومما الغذاء من

 للكفاح مضطرة أسر أو أشخاص هم والفقراء املادي العوز بأنه الفقر عرفت إذ البداية، يف ضيقا مفهوما املتحدة األمم تبنت وقد     
 فيما تبنت أهنا غري األساسية، اإلنسانية االحتياجات على احلصول إمكانية وتضمن الفقر، من نفسها إلنقاذ مستمرة بصورة والتضحية

 .4واخلارجي الداخلي اجملتمعي البعد يهمل و اإلنسانية القدرات على يستند والذي اإلنساين للرفاه مشولية أكثر مفهوما بعد
 تطور كلما وباملقابل ،(املؤسساتية)واجملتمعية (اإلنسانية)الفردية القدرة يف نقص أنه يف الفقر مفهوم إجياز ميكن سبق ما خالل ومن     

 .مؤشراته تطورت وبالتايل قياسه طرق تطورت كلما الفقر مفهوم
 .العربي الوطن في الفقر جغرافية :ثانيا

 موروثات من منها قسم يعد اليت واالجتماعية، االقتصادية املشاكل من مجلة والعشرين الواحد القرن بداية يف العربية البلدان تواجه         
 تازال ال اليت واألغنياء الفقراء بني الالمساواة فجوة وترافقها واالقتصادي االجتماعي املشهد الفقر ظاهرة تتصدر البدء ويف العشرين، القرن
 النقد صندوق لوصفات تبعا االجتماعية الرعاية دولة عن العربية البلدان من كثري ختلي يف يكمن الظاهرة لتلك األهم والسبب .تتسع
 راجعنا وإذا الفقر، خط حتت تصنيفهم ميكن الذين اجملتمع أفراد زيادة إىل وأدت العربية، البلدان معظم نفذهتا اليت العاملي والبنك الدويل

 املؤشرات تلك أن رأينا العربية، البلدان يف واالجتماعية االقتصادية التطورات تتابع اليت الدولية املنظمات تصرها اليت والتقارير النشرات
 وهذه أنواعه جبميع والفساد الشفافية وعدم باالستبداد توصف ظواهر إىل بل التقدم، إىل تشري إحصاءات نالحظ ال إذ جدا، مقلقة

 .5خمتلفة بصورة الفقر قياس يف دالة تعد املؤشرات
 البيئة أصبحت بل الفقر، ظاهرة تعميق يف فقط تساهم مل العربية معظم اعتمدهتا اليت واالجتماعية االقتصادية السياسات إن       
 اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب أ، ذكره اجلدير ومن الفقر، ظاهرة تنامي يف ساعدت اليت اخلارجية االقتصادية للسياسات احلاضنة

 ثلث عن يازيد ما إىل الفقر معدل ارتفع وقد الثالثة، األلفية وبداية التسعينات يف بلغه الذي املستوى من أكرب كان السبعينات بداية يف
 .العريب التاريخ يف العميقة اجلذور ذات الفقر ظاهرة من حتد إسرتاتيجية بناء إىل االنطالق جيب هنا من السكان،

 راجع واتساعه فيها، حيصر إقليمية حدود له ليس والفقر تارخيها، تتبع خالل من مساراهتا تتبع ميكن العريب الوطن يف الفقر ظاهرة إن    
 العريب الوطن يف الفقر ويتمركاز اجملتمع، أفراد بني الثروة توزيع منط تضع اليت واالجتماعية االقتصادية الدولة وسياسة الطبيعية املوارد ندرة إىل

 العريب الوطن يف للفقر اجلغرايف التوزيع راجعنا وإذا واملدينة، الريف بني الشرارية القوة يف الالمساواة تتسع وبذلك الريفية، املناطق يف عادة
 واليمن، موريتانيا وجيبوتيو والصومال السودان يلي فيما الدول هذه بعض ذكر وميكن الدخل املنخفضة البلدان يف انتشارا األكثر أنه نرى
 كان وملا ألخرى، دولة من توزيعه يتباين فقد الدخل متوسطة العربية البلدان أما ،(النفطية)الدخل مرتفعة البلدان يف نسبيا ينخفض وهو
 مؤشر ويظهر املتوسط الدخل ذات العربية البلدان يف لتوزعه تطابقا البشرية للتنمية الدليلي الرقم أظهر البشرية، للتنمية معادلة دالة الفقر

 املؤشرات خمتلف وتظهر الدخل، منخفضة العربية البلدان يف واخنفاضا ،(النفطية البلدان)الدخل مرتفعة البلدان يف ارتفاعا البشرية التنمية
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 متوسطة العربية البلدان أما باالحنسار، آخذة الفقر فظاهرة النفطية البلدان يف أما الفقرية، العربية البلدان يف يتسع الفقر أن االقتصادية
          .6املدن يف منه أكثر الريفية املناطق يف الفقر ينتشر الدخل

 .العربي الوطن في الفقر وأسباب محددات :ثالثا
 يف تأويال احملددات هلذه أن يف شك من وما متعددة، حمدداته من جيعل الفقر تفسريات تعدد إن :العربي الوطن في الفقر محددات-أ

 :7التالية العوامل يف احملددات هذه حصر وميكن العريب الوطن يف الفقر واقع ما حلد تفسر وهي االقتصادي اجملال
 إن إذن مضطردة، بازيادة الفقر زيادة إىل تؤدي وسرعته العوامل هذه يف أساسيا حمددا السكاين النمو يعد :السكانية العوامل •

 السكاين النمو فازيادة احلالتني لكال تازامنا يسبب مما أساسية، بصورة اجملتمع يف للنمو املضادة القوى من تعترب السكانية الازيادة
 يف يساعد مما السكاين النمو جتاه متباطئا االقتصادي النمو ظل االقتصادي واإلصالح التوسع أجل ومن الفقر، زيادة إىل يؤدي
 جمال يف املوضوعة للسياسات وفقا للسري االقتصادي النمو تعيق اليت السكانية النمو معدالت تفوق وبالتايل الفقر، عوامل زيادة

 العريب الوطن يف السكاين النمو ويعد والبطالة، الفقر توسيع يف يسبب مما الفقر ختفيف برامج ودعم املعيشة مستوى حتسني
 عديدة أسباب ،وهناك8واملنخفض املتوسط الدخل بلدان يف النمو معدل من باملارة 55ب أعلى استثناري وبشكل مرتفعا

 إذ العمر ملتوسط املضطرد االرتفاع وكذلك وتنظيمه، النسل حتديد سياسة فشل منها السكاين للنمو السنوي املعدل الرتفاع
 .اخلصوبة ودرجة التغذية بني طردية عالقة هناك أن إىل الدراسات أثبتت

 :التالية احملددات يف االقتصادية العوامل تتمثل :االقتصادية العوامل •
 توزيع يف الواسعة التباينات خالل من ذلك بيان وميكن الفقراء حساب وعلى األغنياء جانب إىل احملقق النمو منط احنياز •

 .للفقراء املنتج العمل فرص تأمني يف العجاز وأيضا الريف، حساب على املدن لصاحل اإلنفاق تفاوت وكذا الدخل،
 اهلياكل ضعف بسبب سريع اقتصادي منو حتقيق على القاصرة والبيئة تارة النفط أسعار وتدهور العريب االقتصاد ترييع •

 خبلل تسببت مما عاملية وشركات مبؤسسات واخلدمات السلع أسواق ارتباط نتيجة للسوق، العاملية املنافذ وضعف االرتكازية
 .واستفحاهلا الفقر ظاهرة بروز أدى ما وهذا االقتصادية اهلياكل يف

 معدالت وزيادة املرتبات خفض إىل الفلسطينية واالنتفاضة القمعية وسياساته الصهيوين االحتالل أسهم لقد :السياسية العوامل •
 العراقية احلرب وكذلك الفلسطيين، للشعب املعيشي املستوى يف االخنفاض زيادة إىل أدى مما وغازة الغربية الضفة يف البطالة

 عقد يف لبنان يف الطارفية النازاعات وكذا العراقي، الشعب على احلصار فرض من تبعها وما اخلليج حرب مث ومن اإليرانية،
 الدول معظم يف تقريبا اإلرهاب مشكل استفحال بعدها ومن التسعينات، عقد يف الصومال يف االجتماعية والنازاعات الثمانينات

 التحتية البنية وحتطيم العام املعيشي املستوى على السليب تأثريه احلال وبطبيعة األخرية، السنوات يف حيدث ما خصوصا العربية
 وما السوداء العشرية يف اجلازاررية الدولة به مرت ما ذلك على دليل وخري البلد يف يرتكه الذي مارالد خالل من العربية للدول
 يف والتوترات احلروب هذه كل لألفراد، املعيشي املستوى  اخنفاض وكذلك عامة بصفة االقتصاد على سلبية آثار من تبعها

 معدالت زيادة حمصلتها كانت واليت البشرية، اخلسارر عن فضال االقتصادية مواردها استنازاف إىل أدت العربية الدول منطقة
 .للفقر واجلوهرية اهليكلية احملددات من األهلية والصراعات احلروب أضحت وهلذا العربية، اجملتمعات يف وشدته الفقر

 أنه إال حمدوديتها عدم من وبالرغم وانتشاره، الفقر زيادة يف دورها األخرى العوامل تشارك العوامل هذه إن :االجتماعية العوامل •
 التعليم واخنفاض األمية وتازايد احلكومية غري املنظمات أو احلكومية سواء االجتماعية املؤسسات قدرة يف النقص إن القول ميكن

 اإلنتاج دفة إدارة على القادرة الفنية املاهرة العاملة األيدي توافر عدم وبالتايل العمل، سوق متطلبات مع املالرم املهين والتدريب
 زيادة إىل أدى مما املرأة دور حتييد وكذلك االجتماعي االستقرار انعدام إىل وبالتايل العمل، سوق يف البطالة تازايد إىل أدى مما

 يقبل ال بشكل تساهم اجملتمعات هذه يف املقدمة الصحية اخلدمات وضعف نقص وكذلك الفقر، زيادة يف العوامل هذه قدرة
        .املشكلة هذه تفاقم على اجلدل
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 :2يلي فيما نذكرمها رريسيني قسمني إىل العريب الوطن يف الفقر أسباب تقسيم ميكن :العربي الوطن في الفقر أسباب-ب 
 :التالية العناصر يف العريب الوطن يف الفقر لظاهرة الداخلية األسباب تتمثل:الداخلية األسباب -
 :يف تتمثل :االقتصادية األسباب -

 املناسبة غري احلكومية اإلمنارية السياسات. 
  العمل فرص قلة 
 مناسب اقتصادي منو حتقيق عن القاصرة البيئة. 
 اإلنتاجية األصول على احلصول فرصة قلة. 
 الفقر خط حتت األجور اخنفاض 
 املوارد يف احملدود التحكم. 

 في تتمثل :السياسية األسباب: 
 .الفقر ملكافحة للحكومات السياسي االلتازام بأمهية الوعي انعدام  -
 .الشعبية املشاركة ضعف -
 .واحلروب الداخلي االستقرار اهنيار حاالت -
 .الفقر مكافحة بأمهية الرأي يف الوطين االتفاق انعدام -
 .الفساد -
 .فعالة مشاركة التنمية يف احمللية واجلماعات احلكومية غري املنظمات ملشاركة املالرمة غري البيئة -

 يف تتمثل :الديمغرافية األسباب: 
 .السكان منو معدل ارتفاع -
  .االعالة معدل ارتفاع -

 يف تتمثل :االجتماعية األسباب: 
 .(احلكومية وغري احلكومية )االجتماعية املؤسسات كفاءة عدم -
 .(املهين التدريب اإلسكان، التعليم، الصحة، )االجتماعية اخلدمات قلة -
 .العام احلرمان -
 .املناطق بعض يف االجتماعية والتهميش العازلة -
 .االجتماعي االستقرار انعدام -

 التالية العناصر يف العريب الوطن يف الفقر لظاهرة اخلارجية األسباب تتمثل :الخارجية األسباب: 
 .والدولية اإلقليمية واملنظمات اهليئات طرف من الدعم توافر عدم -
 .الدين عبء -
 .احلروب -
 .التجاري التبادل نسب تدهور -
 .واخلدمات السلع أسواق عوملة -
   .الفقر مكافحة لربامج الدولية املنظمات تقدمه الذي الدعم مالرمة وعدم انعدام -
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 .الفقر على وأثرها العربي الوطن في االقتصادية السياسات :رابعا
 أن ومبا نشوره، فرص ومنع اجتثاثه يف وإمنا فحسب، الفقر معاجلة يف ليست فاعلة تكون أن االقتصادية السياسات بإمكان إن      
 وتطبيقاهتا، مضامينها واختالف االقتصادية السياسات اختالف إىل يؤدي هذا فأن االقتصادية، بنيتها يف متجانسة ليست العربية الدول
 االقتصادية، مؤسساهتا وضمن العربية الدول أسسها على وضعت معينة معايري على العربية االقتصاديات صنفت فقد املنحى هذا ومن
 :10التايل النحو على جمموعتني يف التصنيف هذا وجاء

 إىل باإلضافة اخلليجي التعاون جملس يف األعضاء الدول تضم واليت للنفط املصدرة الرريسية الدول تضم :األولى المجموعة •
 .الليبية العربية واجلماهريية والعراق اجلازارر

 العربية الدول باقي تضم :الثانية المجموعة. 
 :11الفقر على تأثريها أجل من االقتصادية سياساهتا يف رريسيني اجتاهني على اعتمدت العربية الدول أن القول وميكن          
 األساسية احلاجات إسرتاتيجية على واملعتمدة الرفاهية دولة إىل للوصول وذلك حمدودة استخدامات حنو سعى :األول االتجاه 

 :مها شيئني عمل حتاول اليت
 املطلق الفقر معاجلة. 
 هو السياسة هذه من واهلدف اإلنتاج عناصر عوارد مستوى حتديد وكذلك واالجتماعية، املادية األساسية احلاجات سد 

 .الفقر مستوى تدنية
 بالتعاون اهليكلي التكيف برامج أو اهليكلي التصحيح سياسات يف املتمثلة االقتصادية السياسات على االعتماد :الثاني االتجاه 

 برامج حتدثها اليت اآلثار قضية وتعترب والتسعينات، الثمانينات فرتة خالل اإلصالحات هذه وكانت الدويل النقد صندوق مع
 ذات الربامج هذه كانت إذا ما حول الرأي يف خالف ذات الفقراء أحوال يف االقتصادي التثبيت وإجراءات اهليكلي التكيف

 هذه تفرزها اليت السلبية اآلثار أن وبالتأكيد الطويل، املدى يف أو القصري املدى يف سواء الفقراء على إجيابية أم سلبية آثار
  :12يلي فيما إجيازها ميكن واليت إجيابياهتا من وأهم أكرب هي السياسات

 أو الفقرية سيما وال الشعب من واسعة بفئات اإلضرار إىل أدت الدويل النقد صندوق هبا يطالب اليت املالية السياسات إن 
 .الدخل حمدودة

 التعلم فرصة من الكثري حرمت (املايل التقشف)السياسات تلك أن كما. 
 إىل الفقراء حياة ورهن اخلاص القطاع إىل (العام القطاع) منها كبري جازء وبيع كاملة قطاعات عن الدعم رفع سياسات إن 

  .العربية البلدان يف الكفء غري القطاع هذا بأيدي األبد
 بالرفاهية مهتم األول قسمني إىل العريب اجملتمع فئات تقسيم إىل أدى القيود ورفع اخلارجية التجارة من التحرير سياسات إن 

 .اجلوع مصيدة يف واقع والثاين الغربية، اجملتمعات إىل بانتماره االستهالكية الصفة عليه تطغى
 (التضخم)األغنياء دوالر وزيادة الفقراء دينار ختفيض إىل أدى الصرف سعر ختفيض إن.  

 .العربي الوطن في الفقر محاربة إستراتيجية :خامسا  
 البيئة مع تنسجم خاصة إمنارية برامج وضع ذلك يتطلب العريب الوطن يف والالمساواة الفقر خفض من العربية الدول تتمكن حىت      

 املتخلف التجاري االقتصاد من االنتقال مرحلة يف ضروري الشرط وهذا االجتماعية الرعاية بدولة والتمسك احمللية، والثقافية االقتصادية
 األفضل من أنه نرى االختيار ذلك تبين وعند واملعرفة، الصناعة على املعتمد املتقدم االقتصاد إىل العربية االقتصاديات معظم يسود الذي

 واحلكم القانون سيادة تفرض أن العربية الشعوب على كله ذلك ولتحقيق األجنيب، أو منه احمللي سواء االستثمار مناخ حتسني يتم أن
        .13تذكر فاردة بال وتعددت تنوعت مهما كافة والربامج السياسات تبقى بدونه الذي الصاحل
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 مجيع من الرغم على املنال بعيد هدف يازال ال لكنه الفقر، من للتقليل إجيابية آثار له الذي العريب التكامل إىل الوصول جيب      
 هيئات تسعى اليت العربية االقتصادية والوحدة الورق، على مشروعا ضلت اليت مشرتكة عربية سوق إنشاء من لتطويره جرت اليت احملاوالت

 ارتفاع إىل هنا اإلشارة من بد وال بدايتها، يف حماوالهتا تازال ال اليت الكربى العربية التجارة ومنطقة ثقافتها، نشر إىل العربية الدول جامعة
 األمريكية املتحدة الواليات يف حدثت اليت تفجريات بعد خصوصا األخرية السنوات يف البيين العريب واالستثمار البينية العربية التجارة أرقام

  .14بعدها حدثت اليت والتداعيات
 ظاهرة وترتاجع الدخل مستويات تتقارب ذلك حتقيق وعند االقتصادي، التكامل متطلبات من كبري قدر هلا يتوافر العربية املنطقة إن     

 التكامل من حالة إىل الوصول من البلدان تلك ميكن العريب الوطن يف القطري الصعيد على االقتصادية املوارد يف التباين إن الالمساواة،
 اتساع إىل حتما سيؤدي العريب االقتصادي التكامل وحتقيق واالجتماعية، االقتصادية األعباء وختفيض املنافع تعاظم تكفل االقتصادي

 يازداد أخرى ناحية ومن الفقر، يف خفضا األجور ارتفاع وحيدث الدخل، املنخفضة العربية البلدان يف األجور قيمة وارتفاع العمل، السوق
 التباين تقليل إىل حتما سيؤدي البينية العربية التجارة تطوير أن كما النسبية، مليازهتا وفقا املتاحة للموارد املتفوق االستخدام نتيجة النمو

 .العربية األقطار بني ما يف والالمساواة
 :اتمةخ

 بالسكان الصلة ذات التقدم أوجه ذلك يف مبا االجتماعية والتنمية االقتصادي النمو مها مرتابطني عنصرين الفقر على القضاء يطلب       
 الالمساواة فيه تازداد الذي( املقلوب املنحىن )العكسي األثر تفادي حماولة يف فيتمثل حاليا التحدي أما ،(واملستدامة الشاملة التنمية معناه)

 اخلرباء بعض ويرى الدويل، النقد بصندوق املتصلة السياسات تطبيق نتيجة كذلك املدقع الفقر استمرار وتفادي التناقض يف تبدأ أن قبل
 :التالية النتارج خنلص سبق ومما العملية، هذه يف مباشرة دوال أو أفرادا كانوا سواء الفقراء إشراك هي ذلك لتحقيق طريقة أفضل أن

 العقود يف والتعليم الصحة مستويات يف وحتسنا السكاين النمو معدل يف ختفيضا شهدت قد العربية الدول بعض أن من بالرغم •
 إمكاناته و العريب الوطن غىن مستوى إىل ترقى ال النهارية احملصلة يف أهنا إال الثالثة، األلفية وبداية املاضي القرن من األخرية
 .الطبيعية

 .باملدن مقارنة الريفية املناطق يف اكرب العربية الدول يف الفقراء نسبة تعترب •
 ذوي من الفقراء من العظمى الغالبية أن بسبب العريب اجملتمع يف املنتشرة البطالة فوجود والبطالة، الفقر بني وطيدة عالقة هناك •

 هو كما للعاطلني رفاه برامج وجود عدم ذلك إىل إضافة .العمل سوى أخرى دخل مصادر متتلك ال اليت املنخفضة الدخول
 .الغربية الدول يف احلال

 .اجملتمع يف سلبية وعادات سلوكية ألمناط تعود واليت الفقر لثقافة كنتاج البطالة من يعانون العريب الوطن فقراء •
 .االقتصادية للسياسات وتطبيقاهتا خياراهتا يف احلكومات خيبة على يدل مؤشر الفقر •
 ثروة وتازداد فقرا الفقراء فيازداد الفقراء، هم الدويل النقد صندوق وصفة لتطبيق الضار واألثر السلبية النتارج يتحمل الذي إن  •

 .األغنياء
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