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قاؿ هللا تعالي:

االستهالل

 اقْزَأْ بِاسْنِ رَبِِّكَ َّالذِي خَلَقَ ﴿ ﴾١خَلَقَ الْإِنسَانَ هِنْ عَلَقٍ ﴿ ﴾٢اقْزَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْزَمُ ﴿َّ ﴾٣الذِي

عََّلنَ بِالْقَلَنِ ﴿ ﴾٤عََّلنَ الْإِنسَانَ هَا لَنْ يَعْلَنْ 
(سػرة العمق،آية)5-1

أ

اإلهداء
صمت شػيبلً ألجل ىحه المحطة ،إلى مغ
إلى عائمتي الحبيبة وأخز بالحكخ إلى مغ َ
سشج وعػ ٌف لي،
تسمظ أدنى فكخة كع ىي ٌ
أنا محطػض ًة بيا وبػجػدىا التي ال ُ

أمي،،

ما دمتي ِ
أنت باقية فميحىب ُكل شيء

ب

الشكر والتقدير
الحسج هلل رب العالسيغ والربلة والدبلـ عمى أشخؼ األنبياء والسخسميغ نبيشا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ.
الذكخ هلل كسا يشبغي لجبلؿ وجيو وعطيع سمصانو ،يذخفشي أف أتقجـ بالذكخ واالمتشاف إلى مغ تكخـ باإلشخاؼ
عمى ىحه الخسالة الجكتػر الفاضل نديع أبػ جامع عمى وقفتو معي وإرشادؼ إلتساـ ىحه الجراسة ،والذكخ
مػصػؿ لجسيع األساتحة األفاضل في كمية العمػـ االقترادية واإلدارية.
كسا أتقجـ بػافخ التقجيخ والذكخ ألعزاء لجشة السشاقذة الحيغ شخفػني بقبػليع مشاقذة الخسالة ،وعمى ما قجمػه
مغ مبلحطات وتػجييات قامت بإثخاء البحث.
وأتقجـ بالذكخ لكل مغ قجـ وأسجػ لي أؼ استذارة ونريحة.

لكع مشي كل الحب والتقجيخ.

ت

ممخز الجراسة
كػف الفقخ والتشسية السدتجامة متخابصاف تخابصاً قػياً مع بعزيسا البعس ،حيث يعج الفقخ مغ أىع العػائق التي

تعتخض شخيق التشسية السدتجامة ،حيث أىع أىجاؼ التشسية السدتجامة القزاء عمى الفقخ ،لحا ىجفت ىحه

الجراسة تػضيح آثخ الدبل التي تػاجو الفقخ في فمدصيغ عمى التشسية السدتجامة ،حيث تع تػضيح أىع مفاليع
ونطخيات التشسية السدتجامة والفقخ وأىع التحجيات التي تػاجو مكافحة الفقخ وتعخقل عسميات التشسية ،والخصط

التشسػية التي تع وضعيا مغ قبل الدمصة الفمدصيشية والتخكيد عمى أىع أىجاؼ تمظ الخصط وتدميط الزػء

عمى سبب عجـ نجاحيا ،وتع اقتخاح استخاتيجية لسكافحة الفقخ في فمدصيغ تخكد عمى ثبلثة سيشاريػىات تعسل
عمى مػاجية الفقخ في ضل الػضع الخاىغ الحؼ يعانيو السجتسع الفمدصيشي ،ويسخ بو االقتراد الفمدصيشي،

ذلظ بعج دراسة آثخ كل الستغيخات السدتقمة والستسثمة في (االنفاؽ الحكػمي ،السشح والسداعجات الخارجية)،

عمى الستغيخات التابعة والستسثمة في (الشاتج السحمي اإلجسالي ،القػػ العاممة ،مداحة األراضي القابمة

لمدراعة) حيث تع قياس دور سبل مػاجية الفقخ في فمدصيغ وآثخىا عمى التشسية السدتجامة باستخجاـ الدبلسل
الدمشية وتع استخجاـ مجسػعة مغ األساليب االحرائية الػصفية لػصف متغيخات الجراسة ،حيث تػصمت
الجراسة إلى عجة نتائج مغ خبلؿ التحميل الػصفي والكياسي أىسيا وجػد أثخ سمبي لمسداعجات الخارجية عمى

التشسية السدتجامة كػنيا إغاثية تيسل الجانب التشسػؼ بذكل كبيخ وخاضعة بذكل أكبخ لدياسات وشخوط
تزعيا الجية السانحة ،واآلثار االيجابية لئلنفاؽ الحكػمي عمى الفقخ مغ خبلؿ عبلقة الجخل ونسػ الشاتج
السحمي ،وأوصت الجراسة عمى ضخورة وضع آليات واستخاتيجيات تعسل عمى إنياء االنقداـ وتػحيج الرفػؼ

الفمدصيشية الستخجاع ما سمبو االحتبلؿ مغ مستمكات فمدصيشية وأراضي زراعية والخبلص مغ السذاكل البيئية
التي تحج مغ التشسية السدتجامة والعسل عمى ما يدسى باالستربلح الدراعي لديادة مداحات الدراعة عميو،

ودعع االقتراد الفمدصيشي والسشتج الػششي بذكل خاص ليؤدؼ إلى تشذيط حخكة الترجيخ لمسشتجات
الفمدصيشية ،ذلظ كمو يديع في الحج مغ الفقخ والخقي والشيػض بالسجتسع الفمدصيشي بالتالي الػصػؿ إلى

تشسية مدتجامة في فمدصيغ.

الباحثة

ث

Abstract
Both poverty and sustainable development are strongly linked together as poverty is considered
one of the most important impediments that challenges sustainable development. This study aims
to clarify the relationship between facing poverty in Palestine and sustainable development as I
illustrated the most important concepts and theories on both subjects, as well as the challenges,
which obstruct the development process and stand against facing poverty. I also illustrated the
development plans, which were set up by the Palestinian national authority, while focusing on
the most important purposes of these plans. In addition to that, I shed the light on the reason
behind their failure, and suggested a strategy after studying the effects of the independent
variables such as government expenditure, scholarships, and outside help, on the dependent
variables such as GDP, manpower, and the area of arable lands. This strategy concentrates on
three scenarios that could face poverty in Palestine under the circumstances, which both the
Palestinians and the Palestinian economy are going through. Moreover, the role of facing poverty
and its effects on sustainable development was measured using time series and a set of statistical
methods to describe the study variables. Therefore, the study reached a number of results
through descriptive and standard analysis of which the most important result is the existence of
the outside help's negative effects on the sustainable development considering the fact that is it
only an assistance that greatly ignores the development aspect and the positive relationship
between government expenditure and poverty. In conclusion, the study recommends setting up
some techniques and strategies that target ending the division and uniting Palestinians in order to
regain the Palestinian lands and properties that the occupation once stole, and supporting the
Palestinian economy to reach openness to the outside commercial world and activate the export
movement of Palestinian products. All of which will take part in limiting poverty and arising
with sustainable development in Palestine.
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اإلشار العام لمجراسة
السقجمة:
ضيخ مفيػـ التشسية االقترػادية 1ألوؿ مػخة بعػج الحػخب العالسيػة الثانيػة مػغ أجػل إعػادة إعسػار أوروبػا وتحدػيغ
مدتػيات السعيذة ،والقزاء عمى مطاىخ الفقخ والحخماف ،وتبعاً ألىسيتيا كخكغ أساسي في تعديػد القصاعػات
العامة مثل :التعمػيع والرػحة وغيخىػا أصػبحت قزػية التشسيػة االقترػادية ىػي القزػية األولػى لػجػ الحكػمػات

والجوؿ السختمفة لتحقيق الخفاه االقترادؼ لؤلفخاد.

وفي الػاقع الفمدصيشي نجج االحتبلؿ ما زاؿ يقف عائقا أماـ تحقيق التشسية االقترادية وصػالً لتشسية مدػتجامة

لمذػػعب الفمدػػصيشي ،فسشػػح مجػػيء الدػػمصة الفمدػػصيشية عػػاـ 1994بػػجأ السفيػػػـ التشسػػػؼ بػػالطيػر ليذػػسل بشػػاء
السؤسدػػات وتحجيػػج اآلليػػات واالسػػتخاتيجيات السبلئسػػة لمػاقػػع الفمدػػصيشي ،إال أف االحػػتبلؿ يعسػػل عمػػى تعصيػػل
ُقػػجرات السجتسػػع مػػغ خػػبلؿ مسارسػػاتو السختمفػػة ،وعمػػى الػػخغع مػػغ أف مفيػػػـ التشسيػػة فػػي ضػػل االحػػتبلؿ يعتبػػخ
صػػعباً إال أنػػو لػػيذ ُمدػػتحيبلً ،ويػػأتي ذلػػظ مػػغ خػػبلؿ تحميػػل م ػػاشغ القػػػة والزػػعف لبلقترػػاد الفمدػػصيشي،
الستغبلؿ مػاشغ القػة ومحاولة تقػية نقاط الزعف واالختبلالت ،وفي ىحا البحػث سػيتع التخكيػد عمػى ضػاىخة

فالفقخ يؤدؼ إلى استشفاذ السػارد
الفقخ في فمدصيغ لسا لو مغ انعكاسات خصيخة ىجدت ديسػمة الحياة البذخيةَ ،
البيئي ػػة الستاح ػػة والست ػػػفخة بص ػػخؽ ذات انعكاس ػػات س ػػمبية ،ل ػػحلظ في ػػػ ي ػػؤثخ عم ػػى م ػػجػ نج ػػاح مد ػػيخة التشسي ػػة

السدتجامة.2

الفقػػخ مختبصػػاف جػػجلياً بعبلقػػة عكدػػية فكمسػػا زاد التقػػجـ والتصػػػر انخفػػس مدػػتػػ الفقػػخ فػػي
وبسػػا أف التشسيػػة و َ

السجتسع ،وأيزاً ىشاؾ عبلقة تبادلية بيغ عشاصخ التشسية السدتجامة والفقخ ،بحيث تعتبخ ضيػر حاالت الفقخ
ومػػا ليػػا مػػغ آثػػار اجتساعيػػة وبيئيػػة خصيػخة ،لسػػا يعانيػػو الفقػخاء بذػػكل غيػػخ متجػػانذ مػػغ آثػػار التػػجىػر البيئػػي
واالقترادؼ أحج األوجو السعبخة عغ ىحه العبلقة ،وضسغ ىحه الػقائع وججت الباحثة ضػخورة لتدػميط الزػػء

عمى ضاىخة الفقخ وحيثياتيا في فمدصيغ وما يتبعيا مغ آثار عمى تحقيق التشسية.
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التشسية االقترادية :يعبخ عغ الديادة في معجؿ دخل الفخد ويعبخ أيزا عغ األمػر غيخ السادية مثل :تحديغ التعميع والرحة ،ورفالية

األفخاد ،والحاجات األساسية لمفخد مغ مدكغ وممبذ وغحاء واحتخاـ الحات وغيخىا مغ األمػر غيخ السمسػسة ،وىشا تع األخح بعيغ االعتبار

معجؿ دخل الفخد كسؤشخ أساسي لمتشسية االقترادية .
2

عخفت المجشة العالسية لمتشسية والبيئة التشسية السدتجامة كسا ورد في تقخيخ "مدتقبمشا السذتخؾ :":39 ،1978 ،التشسية التي تمبي حاجات

الجيل الحاضخ دوف السداومة عمى قجرة األجياؿ السقبمة في تمبية حاجاتيع.
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مذكمة الجراسة:
إف ض ػ ػ ػػاىخة الفق ػ ػ ػػخ ف ػ ػ ػػي فمد ػ ػ ػػصيغ لي ػ ػ ػػا خرػص ػ ػ ػػية ش ػ ػ ػػجيجة بد ػ ػ ػػبب االزم ػ ػ ػػات الت ػ ػ ػػي م ػ ػ ػػخت بي ػ ػ ػػا القز ػ ػ ػػية
ّ
الفمدػ ػ ػػصيشية ومػػ ػػا يتعػ ػ ػػخض لػػ ػػو الذػ ػ ػػعب الفمدػ ػ ػػصيشي مػػ ػػغ أحػػ ػػجاث م ػ ػػغ تذ ػ ػ ػخيج وحػ ػ ػػخوب واحػػ ػػتبلؿ وحخمػ ػ ػػاف
وحر ػ ػ ػػار والرػ ػ ػ ػخاع الفمد ػ ػ ػػصيشي ال ػ ػ ػػجاخمي لي ػ ػ ػػحا ،وج ػ ػ ػػب البح ػ ػ ػػث بك ػ ػ ػػل م ػ ػ ػػا ي ػ ػ ػػؤثخ س ػ ػ ػػمباً عم ػ ػ ػػى االقتر ػ ػ ػػاد
الفمدصيشي واستجامتو ومغ ىشا يسكغ صياغة مذكمة الجراسة في الدؤاؿ الخئيدي التالي:

 ما ىػ األثخ بيغ سبل مػاجية الفقخ في فمدصيغ والتشسية السدتجامة ؟ويتفخع مغ الدؤال الخئيدي األسئمة الفخعية التالية:
 .1ما ىي أسباب الفقخ في فمدصيغ؟
 .2إلى أؼ مجػ ساىع االحتبلؿ في انتذار حالة الفقخ؟
 .3إلى أؼ مجػ ساىع االنقداـ الدياسي الفمدصيشي في انتذار حالة الفقخ؟
 .4كيف تداىع القصاعات االقترادية في حل مذكمة الفقخ؟
 .5ما ىي انعكاسات حالة الفقخ وسبل مػاجيتو عمى عسمية التشسية؟
 .6ما ىػ دور السداعجات األجشبية في دعع عسمية التشسية؟
فخضيات الجراسة:
 .1يػجج آثخ ذو داللة إحرائية لئلنفاؽ الحكػمي عمى التشسية االقترادية.
 .2يػجج آثخ ذو داللة إحرائية لمسشح والسداعجات عمى التشسية االقترادية.
 .3يػجج آثخ ذو داللة إحرائية لئلنفاؽ الحكػمي عمى التشسية البيئية.
 .4يػجج آثخ ذو داللة إحرائية لمسشح والسداعجات عمى التشسية البيئية.
 .5يػجج آثخ ذو داللة إحرائية لئلنفاؽ الحكػمي عمى التشسية االجتساعية.
 .6يػجج آثخ ذو داللة إحرائية لمسشح والسداعجات عمى التشسية االجتساعية.
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أىسية الجراسة:
تدتسج الجراسة أىسيتيا مغ تفذي حالة الفقخ في فمدصيغ خرػصاً بعج حالة االنقداـ التي تعيذيا والذعب

الفمدصيشي الستزخر لحا وجب التجخل لمعسل عمى سج حاجة الفقخاء وإيجاد سبل لسػاجية تمظ الطاىخة ليحا
يسكغ اف تذكل ىحه الجراسة اىسية لكل مغ:

 .1السيتسيغ والباحثيغ :التعخؼ عمى مجػ إمكانيات االقتراد الفمدصيشي وواقع القصاعات االقترادية عمى
التقجـ والشسػ في ضل إمكانياتو السحجودة.
 .2لرــانعي الق ـخار :تعػػالج الج ارسػػة مػضػػػعاً ىام ػاً لبلقترػػاد الفمدػػصيشي يدػػيع فػػي تصػػػيخ مكانتػػو السحميػػة
واإلقميسية ،وإصجار تػصيات قج تفيج صانعي القخار حػؿ مذكمة الفقخ وعبلقتو بالتشسية.

 .3السجتســع :تدػػميط الزػػػء عمػػى ضػػاىخة الفقػػخ األكثػػخ حداسػػية فػػي السجتسػػع الفمدػػصيشي والبحػػث فػػي سػػبل
مكافحة تمظ الطاىخة.
أىجاف الجراسة:
 .1التعخؼ عمى مؤشخات الفقخ في االقتراد الفمدصيشي في فمدصيغ.

 .2التعخؼ عمى متصمبات مكافحة قزػية الفقػخ ومحاولػة الػصػػؿ إلػى خصػة تشسػيػة شػاممة تستػج إلػى تحقيػق
أىجاؼ التشسية االقترادية.
 .3التعخؼ عمى مفاليع التشسية السدتجامة وسبل الػصػؿ إلييا.
 .4الكذف عغ السعػقات التي تػاجو تصبيق االستخاتيجية الفمدصيشية لسكافحة الفقخ.
 .5اقتخاح استخاتيجية تشسػية فػي إشػار األىػجاؼ التشسػيػة االقترػادية فػي ضػل الػاقػع الدياسػي غيػخ السدػتقخ
كسحاولة لتدخيع معالجة ضاىخة الفقخ في فمدصيغ.

متغيخات الجراسة:
الستغيخات التابعة والتي تسثل التشسية السدتجامة بأقداميا الثالثة:
 .1الشاتج السحمي اإلجسالي  :الستسثل عغ التشسية االقترادية.
 .2القػى العاممة :الستسثمة عغ التشسية االجتساعية.

 .3مداحة األراضي القابمة لمدراعة :الستسثمة عغ التشسية البيئية.
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الستغيخات السدتقمة الستسثمة في سبل مػاجية الفقخ:
 .1االنفاق الحكػمي .

 .2السشح والسداعجات الخارجية.
حجود الجراسة:
الحجود السكانية :األراضي الفمدصيشية السحتمة عاـ ( 1967قصاع غدة ،الزفة الغخبية).
الحجود الدمانية :الفتخة ما بيغ (.)2017-1996
مشيجية الجراسة:
إف دراسة استخاتيجية التشسية السبلئسػة لبلقترػاد الفمدػصيشي وإمكانيػة تصبيقيػا ومػا تحطػى بػو مػغ مقػمػات ومػا
تػاجيػػو مػػغ معػقػػات ،ىػػي د ارسػػة تحميميػػة سػػتقػـ مػػغ خبلليػػا الباحثػػة باسػػتخجاـ األسػػمػب الػصػػفي التحميمػػي

معتسػجة عمػى العجيػػج مػغ الج ارسػػات الدػابقة والتقػاريخ ،بسػػا فػي ذلػػظ الكتػب العخبيػة واألجشبيػػة والسجػبلت العمسيػػة

والػػجوريات والسقػػاالت واألبحػػاث السشذػػػرة واإلحرػػائيات السشذػػػرة مػػغ الجيػػاز السخكػػدؼ لئلحرػػاء الفمدػػصيشي،
وو ازرة االقتراد الػششي الفمدصيشي وعجد مغ السؤسدات التي قامت بجراسة ضاىخة الفقخ والػضع االقترادؼ،

باإلضافة إلى استخجاـ السشيج الكياسي مغ خبلؿ نساذج االنحجار الستعجد ونساذج اإلبصاء لتحجيج العبلقة بػيغ

الفقخ والستغيخات األخخػ محل الجراسة ،حيث يسكغ بشاء الشسػذج الكياسي بالذكل التالي:

( :)GDPالشاتج السحمي اإلجسالي ويسثل التشسية االقترادية )G( .االنفاؽ الحكػمي.
( :)LFالقػػ العاممة ويسثل التشسية االجتساعية.

( :)ESالسشح والسداعجات الخارجية.

( :)Lاألراضي القابمة لمدراعة ويسثل التشسية البيئية.

( )eاألخصاء العذػائية.

( :)αالحج الثابت

( :)tالحج الدمشي
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الجراسات الدابقة:
 .1دراسة (لبج" ,)2001 ,التشسية االقترادية في فمدصيغ"
ىــجفت الجراســة إلػػى إيزػػاح االسػػتخاتيجيات العامػػة لمتشسيػػة و معػقػػات ومذػػاكل التشسيػػة ومقارنػػة ذلػػظ بسػػا ىػػػ
مػجػد بالػاقع الفمدصيشي واستخبلص االستخاتيجية األمثل لمتشسية االقترادية في فمدصيغ.
تػصمت الجراسة إلى أف خرػصية الحالة الفمدصيشية تدتجعي ضخورة تصػيخ استخاتيجية تشسػية خاصػة بيػا،
بحيث يكػف أبخز معالسيا التخكيد عمى بعس السخافق االقترادية ضسغ القصاعات السختمفة ،وإزالة التذػىات

الستخاكسة خػبلؿ فتػخة االحػتبلؿ اإلسػخائيمي ،والعسػل عمػى تشسيػة وتصػػيخ الس اخفػق والقصاعػات مػغ جيػة أخػخػ،

فاالقتراد الفمدصيشي بحاجة إلى استخاتيجية إشباع الحاجات ثع استخاتيجية اإلنتاج مغ أجل الترجيخ ومغ ثػع

األخح بالسفيػـ الحجيث لمتشسية.

 .2دراسة (عبج هللا" ,)2005 ,نحػ صياغة رؤية تشسػية فمدصيشية"
ىجفت ىحه الجراسة إلى صياغة الخؤية التشسػية بسذاركة جسيع شخكاء التشسية الفمدصيشية باالسػتشاد إلػى تحميػل
بيئػ ػػة التشسيػ ػػة الفمدػ ػػصيشية الجاخميػ ػػة والخارجيػ ػػة ،وتحجيػ ػػج األىػ ػػجاؼ االسػ ػػتخاتيجية لمتشسيػ ػػة الفمدػ ػػصيشية ،ووضػ ػػع
االسػػتخاتيجيات السبلئسػػة لتحقيػػق ىػػحه الخؤيػػة عمػػى السػػجػ الستػسػػط والبعيػػج ،وتعبئػػة كافػػة السرػػادر الستاحػػة،
لتحقيق تمظ األىجاؼ مغ خبلؿ إتباع مشيج السذاركة الػاسعة لذخكاء التشسية.

تػصمت الجراسة إلى انو بالخغع مغ التذػىات العسيقة ونقاط الزػعف التػي يعػاني مشيػا االقترػاد الفمدػصيشي،

إال انو يستمظ نقاط قػة يسكغ التعػيػل عمييػا مػغ اجػل البشػاء التشسػػؼ ،ولكػغ ىػحا الشجػاح يدػتػجب قيػاـ شػخكاء
التشسية الفمدصيشية بػضع رؤيتيع التشسػية وأف يحجدوا أىجافيع االقترادية واالجتساعية ،واستخاتيجياتيع لتحقيق

تمظ األىجاؼ والخؤية التشسػية.

 .3دراسة (حدغ" )2005 ,الفقخ في فمدصيغ وسياسات مكافحتو"

ىــجفت الجراســة إلػػى بحػػث ضػػاىخة الفقػػخ فػػي فمدػػصيغ فػػي ض ػػل وجػػػد الد ػػمصة الفمدػػصيشية واالحػػتبلؿ ومحاول ػػة
التعػػخؼ عمػػى أسػػبابيا وآثارىػػا االقترػػادية واالجتساعيػػة ،ومؤش ػخات الفقػػخ وأبعػػاده السدػػتقبمية م ػػع التخكيػػد عمػػى

محافطػػة جشػػيغ فقػػط ،باإلضػػافة إلػػى معخفػػة نػػػع الدياسػػات السدػػتخجمة ف ػػي مكافح ػػة الفقػػخ ومػػجػ نجاحيػػا مػػغ

خبلؿ الجراسة السيجانية لسذكمة الفقخ في محافطة جشيغ.

تػصمت الجراسة إلى أف سياسة تخفيس االسػتيبلؾ مػغ اكثػخ الػسػائل التػي اعتسػجت عمييػا األسػخ الفقيػخة فػي
محافطة جشيغ حيث خفزت ىحه األسخ استيبلكيا بشدبة  ،%46.7وأف السداعجات التػي تتمقاىػا تمػظ األُسػخ

ال تكفػػي لتمبيػػة احتياجػػات األُسػخة األساسػػية ،ومتػسػػط الػػجخل الذػػيخؼ لػػخب األُسػخة فػػي السحافطػػة انخفػػس بعػػج

انجالع انتفاضة األقرى وتذجيج الحرار العدكخؼ.
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 .4دراسة (األغا" ،)2007 ,التشسية في فمدصيغ بيغ الستصمبات الجاخمية واالكخاىات الخارجية"
ىجفت الجراسة إلى تقجيع مجسػعة مغ الحمػؿ واآلليات التي يسكغ عبخىا لمدمصة الفمدصيشية معالجة
اإلشكاليات ببعجييا الجاخمي والخارجي ،والعسل مغ خبلؿ مؤسدات السجتسع السجني عمى تصػيخ أدائيا بسا
يخجـ العسمية التشسػية ،وبزخورة تبشي أىجاؼ ججيجة نابعة مغ الرسيع السجتسعي الفمدصيشي بسذاركة الدمصة

الفمدصيشية والقػػ الدياسية والفرائل واألفخاد ،والخخوج بخؤية تشسػية فمدصيشية مػحجة.

تػصــمت الجراســة إلػػى أف االحػػتبلؿ والسسارسػػات اإلسػخائيمية ىػػي الدػػبب الخئيدػػي فػػي عخقمػػة مدػػاعي التشسيػػة،
وعجـ مبلئسة الجعع السالي السقجـ مغ الخارج مع أىجاؼ ورغبات االقتراد الفمدػصيشي ،كسػا أف حػاالت الفدػاد
والخمل السؤسدي لمدمصة الفمدصيشية عػامل أسيست في ضعف السذاركة السجتسعية في صػشاعة التشسيػة ،وأف

التشسيػة الحكيكيػػة تعكػذ تعديػػد القػػجرات االقترػادية واالجتساعيػػة والدياسػية ووجػػػد رؤيػػة تشسػيػة مقتخنػػة بكيػػادة
حكيسة.
 .5دراسة (عادل" ,)2008 ,الفقخ واالنحخاف االجتساعي"

ىجفت الجراسة إلى محاولة الكذػف عػغ العبلقػة االرتباشيػة بػيغ مذػكمة الفقػخ واالنحػخاؼ االجتسػاعي وإلػى أؼ
مجػ يداىع الفقخ في انتذار االنحخاؼ االجتساعي ومحاولة تذخيز ضاىخة الفقخ بالسجيشة الجدائخية.

تػصمت الجراسة إلى أنو كمسا زادت األماكغ الفقيخة زاد انتذار االنحخاؼ االجتساعي والتدػػؿ وأف العبلقػة بػيغ
متغيخ الجخل كسؤشخ مغ مؤشخات ضاىخة الفقخ والتدػؿ ىي عبلقة شخدية كمسػا زاد الفقػخ مػغ خػبلؿ انخفػاض

معجؿ الجخل زادت ضاىخة التدػؿ.

 .6دراسة (الدالع" )2008,واقع وإمكانيات التشسية السدتجامة لمسجتسعات السحمية في مشصقة شػباس"
ىــجفت الجراســة إلػػى إب ػخاز دور السجتسػػع السحمػػي فػػي إحػػجاث التشسيػػة فػػي السشصقػػة ود ارسػػة الػاقػػع االجتسػػاعي
والبيئ ػػي لي ػػا ،والعس ػػل عم ػػى الػق ػػػؼ عم ػػى أى ػػع االحتياج ػػات والسعػق ػػات الت ػػي تع ػػاني مشي ػػا السشصق ػػة ،ومعخف ػػة

إمكانيات السشصقة الستاحة الكامشة مغ أجل استثسارىا لرالح التشسية.

تػصمت الجراسة إلى عجـ وجػد عجالة في تػزيع الخجمات العامة في السشصقة وإف ىشاؾ ضػعف فػي الخػجمات
الصبية وعجـ تػافخ مدتذفيات صػحية فػي السشصقػة ،وأكػجت الج ارسػة عمػى تػجػو السجتسػع السحمػي نحػػ التػسػع
العسخاني في األراضي الدراعية األمخ الحؼ ييجد مدتقبل القصاع الدراعي كسػرد أساسي لبلقتراد والتشسية.
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 .7دراسة (األغا وأبػ جامع" ,)2010 ,استخاتيجية التشسية في فمدصيغ"
ىجفت الجراسة إلى تقييع قجرة وأداء التخصػيط التشسػػؼ الفمدػصيشي ،ومػجػ قجرتػو عمػى مبلئسػة الخصػة التشسػيػة
مع السخصصات واألىجاؼ الػششية.
تػصـــمت الجراســـة إلػػى أف نجػػاح التشسيػػة االقترػػادية تعتسػػج عمػػى اىتسػػاـ القصػػاع الخػػاص السحمػػي والخػػارجي
باالستثسار في فمدصيغ.
 .8دراسة(خفاجة" )2012,مدتػى خط الفقخ في قصاع غدة ومجى ارتباشو بالسفاليع األساسية".
ىــجفت الجراســة إلػػى التعػػخؼ عمػػى مقػػاييذ خػػط الفقػػخ ،وتحجيػػج مقػػجار الحاجػػات البلزمػػة لمفػػخد ومقارنػػة معػػاييخ
خط الفقخ العادؼ في قصاع غدة بيغ السعاييخ االسبلمية والسعاييخ الجولية.
تػصــمت الجراســة إلػػى أف ارتفػػاع أسػػعار الدػػمع والخػػجمات بذػػكل عػػاـ أثػػخت فػػي ضػػاىخة الفقػػخ وأف ندػػبة ت اديػػج
األميػػة بػػيغ أف ػخاد السجتسػػع الفمدػػصيشي تدػػاىع فػػي التخفيػػف مػػغ حػػجة الفقػػخ فػػي القصػػاع ،لكيػػاـ غيػػخ الستعمسػػيغ

بااللتحػاؽ بفػخص عسػل ميشيػة وحخ يػة ،وأف العسػل أيزػاً عمػػى الديػادة الدػشػية فػي إجسػالي الشػاتج السحمػي مػػغ
الدػ ػػمع والخػ ػػجمات تدػ ػػاىع فػ ػػي تخفيػ ػػف حػ ػػجة الفقػ ػػخ ،وبػ ػػيغ أيز ػ ػاً أف الحػ ػػاالت السدػ ػػتفيجة مػ ػػغ و ازرة الذػ ػػؤوف
االجتساعية ىي جدء مغ ضاىخة الفقخ ،وأف الفقخ يشتذخ بذكل متدارع وواسع نتيجة السسارسات اإلسخائيمية في

اإلغبلؽ والحرار.

 .9دراســة (عبــجهللا )2012,أثــخ التخصــيط الحكــػمي لمدــمصة الػششيــة الفمدــصيشية عمــى التشسيــة الدياســية

خالل الفتخة .2009-1994

ىــجفت الجراســة إلػػى تقيػػيع الدياسػػة العامػػة لمحكػمػػات الفمدػػصيشية مشػػح نذػػأة الدػػمصة حتػػى  2009مػػغ خػػبلؿ
عػػخض بػخامج ىػػحه الحكػمػػات وأىػػجافيا ،وايزػاً معخفػػة مػػجػ جػػجوػ التخصػػيط الستبػػع مػػغ قبػػل الدػػمصة الػششيػػة

الفمدصيشية في تحقيق السذخوع الػششي الفمدصيشي متسثبلً في إنياء االحتبلؿ وإقامة دولة فمدصيشية.

تػصمت الجراسـة إلػى أف القيػػد التػي فخضػتيا اتفػاقيتي اوسػمػ وبػاريذ عمػى الدػصمة الػششيػة الفمدػصيشية أعػاؽ
عسمية التشسية بذكل كبيخ وإف التحػجؼ الػحؼ يػاجػو تصػػر مؤسدػات عامػة وفعالػة لمدػمصة الػششيػة الفمدػصيشية
ليذ تحجياً مالياً أو إدارياً إنسا ىػ باألساس تحجؼ سياسي.
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 .10دراســـة (عبـــج الحسيـــج و خـــخون" )2012,مؤشـــخات التشسيـــة السدـــتجامة واألداي االجتســـاعي لسشطســـات

األعسال".

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مؤشخات التشسية السدتجامة ،ومجػ ارتباشيا بالسدؤولية االجتساعية لسشطسات
األعساؿ ،والتعخؼ عمى تأثيخات السدؤولية االجتساعية لمسشطسات عمػى السجتسعػات ،ودورىػا فػي محاربػة الفقػخ
وتحقيق التشسية السدتجامة.
تػصــمت الجراســة إلػػى إف مؤشػخات التشسيػة السدػػتجامة ليػػا دور كبيػػخ فػي إرسػػاء مبػػادغ السدػػؤولية االجتساعيػػة،
وأنيػػا ال تعتبػػخ مقيػػجة لشذػػاط مشطسػػات األعسػػاؿ إذا لػػع تتجػػاوز ىػػحه األخيػخة الحجػػع السدػػسػح بػػو مػػغ السدػػؤولية
االجتساعيػػة ،وأف مشطسػػات األعسػػاؿ الخاصػػة لػػجييا مدػػؤولية كبي ػخة اتجػػاه السدػػؤولية االجتساعيػػة ال تقػػل عػػغ

أىسية دور القصاع العاـ وإف السدؤولية االجتساعية تعسل عمى تحديغ وتصػيخ صػرة السشطسة أماـ السجتسع.
 .11دراسة (حشػنة" )2013,تأثيخ الفقخ عمى األمغ االجتساعي لألسخ الفمدصيشية في قصاع غدة".

ىــجفت الجراســة إلػػى معخفػػة أسػػباب انتذػػار ضػػاىخة الفقػػخ فػػي السجتسػػع الفمدػػصيشي وخاصػ ًة قصػػاع غػدة ،وغيػػاب
األم ػػغ االجتس ػػاعي وت ػػأثيخه عم ػػى الشػ ػػاحي الد ػػمػكية واألخبلقي ػػة والفكخي ػػة واالجتساعي ػػة والر ػػحية ل ػػجػ األس ػػخ
الفمدصيشية.
تػصمت الجراسة إلى أف لمفقخ آثار سمبية عجيجة عمى األمغ االجتساعي لؤلسخ الفمدصيشية بجرجة كبيخة ،تؤدؼ
إلى اليجخة وانتذار ضاىخة عسالة األشفاؿ والبلمداواة بيغ أفخاد السجتسع وفقجاف جسيع أنػاع األمغ.
 .12دراسة (مختجى" )2013,االنقدام الفمدصيشي وأثخه عمى التشسية بسحافطات غدة وسبل التغمب عمييا".
ىــــجفت الجراســــة إل ػػى كذ ػػف اآلث ػػار الدياس ػػية واالجتساعي ػػة واالقتر ػػادية لبلنقد ػػاـ عم ػػى التشسي ػػة ب ػػالسجتسع
الفمدصيشي في قصاع غدة وتحجيج أىع سبل التغمب عمييا.
تػصمت الجراسة إلى إف االنقدػاـ عسػل عمػى انقدػاـ الشطػاـ الدياسػي الفمدػصيشي ،وتذػكيل حكػمػة شػػارغ فػي
راـ هللا بخئاسػػة سػػبلـ يػػاض وإقالػػة حكػمػػة الػحػػجة الػششيػػة ،وقصػػاع غػدة بقػػاءه بخئاسػػة إسػػساعيل ىشيػػة فأصػػبح

السجتسػػع الفمدػػصيشي بأكسمػػو بخئاسػػة حكػػػمتيغ و ازريتػػيغ ،وانقدػػع الشطػػاـ الدياسػػي إلػػى نطػػاميغ مسػػا لػػو عػاقػػب

أخخػ عمى باقي القصاعات.
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 .13دراسة (سميسان" )2013 ,دور الدمصة الفمدصيشية فـي تحقيـق التشسيـة ,واألمـغ والجيسقخاشيـة فـي ضـل

االحتالل االسخائيمي"

ىجفت الجراسة إلى التعػخؼ عمػى دور الدػمصة الفمدػصيشية فػي تحقيػق التشسيػة الذػاممة واالمػغ والجيسقخاشيػة فػي
الزفة الغخبية وقصاع غدة فػي ضػل اسػتسخار االحػتبلؿ وتحجيػج ماليػة السعيقػات والتحػجيات الجاخميػة والخارجيػة
التي تقف حائبلً أماـ الدمصة الفمدصيشية في إحجاث التغييخ السصمػب عمى مدتػيات التشسية الذاممة.

تػصمت الجراسة إلى أف الدمصة لع تتسكغ مغ التخمز مغ إرث االحتبلؿ االسخائيمي الصػيػل ،ووضػع التشسيػة
الذػػاممة فػػي الزػػفة الغخبيػػة وقصػػاع غ ػدة عمػػى شخيػػق الشسػػػ واالسػػتجامة بدػػبب اسػػتسخار االحػػتبلؿ االس ػخائيمي
وتحكس ػػو ف ػػي مختم ػػف مد ػػتػيات التشسي ػػة ف ػػي الز ػػفة الغخبي ػػة وقص ػػاع غػػدة ،وك ػػاف م ػػغ الر ػػعب عم ػػى الد ػػمصة
الفمدصيشية تحقيق التشسية الذاممة في ضل اعتسادىا الكامل عمى امػػاؿ السػانحيغ مسػا زاد ىذاشػة دور الدػمصة

الفمدصيشية في تػجيو االستثسارات التشسػية نحػػ السذػاريع االكثػخ اسػتجامة وفائػجة لمذػعب الفمدػصيشي واسػتغمت

سػمصات االحػتبلؿ ضػعف الدػمصة الفمدػصيشية وانقدػاميا الػي سػمصتيغ إحػجاىسا تحػت االحػتبلؿ واألخػخػ تحػػت
الحرار إلى تحػيل الدمصة الفمدصيشية فػي الزػفة الغخبيػة إلػى سػمصة وضيفيػة تػؤدؼ وضػائف أمشيػة وخجماتيػة
محجدة وإبقاء الدمصة في غدة بػيغ سياسػة الحرػار والجيػػد اإلندػانية التػي تبػحؿ مػغ أجػل التخفيػف مػغ آثػار

الحرار.

 .14دراسة (شيمي" )2014,دور استخاتيجية الجػدة الذاممة في تحقيـق التشسيـة السدـتجامة فـي السؤسدـة

االقترادية".

ىــجفت الجراســة إلػػى إب ػخاز كيفيػػة تحقيػػق اسػػتجامة لمسؤسدػػات االقترػػادية باالعتسػػاد عمػػى اسػػتخاتيجية الجػػػدة
الذاممة ،وتدميط الزػء عمى مػضػع الجػدة الذاممة كفمدفة استخاتيجية تعتسجىا السؤسدة مغ تحقيق التشسيػة

السدتجامة ،وإضيار أبخز مختمف السفاليع الستعمقة بالتشسية السدتجامة ،وتبيػاف قػجرتيا عمػى إكدػاب السؤسدػات
االقترادية مكانة لسػاجية كافة التحجيات االقترادية واالجتساعية.

تػصــمت الجراســة إلػػى إف اسػػتخاتيجية الجػػػدة الذػػاممة جػػدء ال يتج ػ أد مػػغ االسػػتخاتيجية العامػػة لمسؤسدػػة حيػػث

اعتسادىا يؤدؼ إلى تحقيق أىجاؼ السؤسدة وتعديد مكانتيا التشافدية وإف الجػدة الذاممة نطاـ إدارؼ متكامل.
 .15دراسة (بشاصخ" ,)2014 ,عالقة الدببية بيغ الفقخ واالقتراد غيخ الخسسي"

ىجفت الجراسة إلى تحميل األسباب التي تؤدؼ إلػى نذػػء ضػاىختي الفقػخ واالقترػاد غيػخ الخسػسي وإبػخاز مػجػ

التػػأثيخ الػػحؼ تمعبػػو الطػػاىختيغ عمػػى االقترػػاد فػػي الج ادئػػخ ألجػػل وضػػع سياسػػات واسػػتخاتيجيات تػػتبلءـ مػػع

حجسيا.
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تػصمت الجراسة إلى أف االقتراد غيخ الخسسي في الجدائخ اصبح متجاخبلً باالقتراد الخسسي ،بذكل يرعب
مغ ميسة القزاء عميو لحا يجب مشح تدييبلت تشطيسية ومالية جبائيو ألصحاب السؤسدػات والذػخكات ألجػل

وضع حج لمتيخب الزخيبي والجبػائي وأيزػاً محاولػة تقشػيغ العػامميغ فػي االقترػاد غيػخ الخسػسي ،مثػل تدػييل
السرػخحيغ بشذػاشيع غيػخ الخسػسي وتحدػيغ
الحرػؿ عمػى الدػجل التجػارؼ وتخفػيس الزػخائب عمػى األفػخاد ُ
ودعع مخاكد الخصج التي تدسح بتحجيج الفئات السؤىمة لبلستفادة مغ مداعجات الجولة.

 .16دراسة (حمذ" )2016 ,دور السدؤولية االجتساعية لسؤسدات القصاع الخاص في التشسية االقترـادية
في فمدصيغ"

ىجفت الجراسة إلى التعػخؼ عمػى مفيػػـ السدػؤولية االجتساعيػة لسؤسدػات القصػاع الخػاص والتعػخؼ عمػى أىػع
السبادغ التي تختكد عمييا وأسباب تشامييا في السجتسػع ومػجػ تبشػي مؤسدػات القصػاع الخػاص الفمدػصيشي ليػا
ومعخفة تأثيخىا ودورىا في تحقيق التشسية االقترادية.

تػصمت الجراسـة إلػى غيػاب األشػخ التذػخيعية والتشطيسيػة والسؤسدػية التػي مػغ شػأنيا تعديػد مفيػػـ السدػؤولية
االجتساعيػػة لسؤسدػػات القصػػاع الخػػاص ،و تبشػػي السدػػؤولية االجتساعيػػة لػػجػ مؤسدػػات القصػػاع الخػػاص فػػي
فمدصيغ يحقق فػائج عجيجة تتسثػل فػي تحدػيغ ضػخوؼ الحيػاة فػي السجتسػع ،وتدػاىع فػي االسػتقخار االجتسػاعي
نتيجة لتػفخ نػع مغ العجالة ،وسػيادة مبػجأ تكػافؤ الفػخص ،وتحدػيغ نػعيػة الخػجمات السقجمػة لمسجتسػع ،وتعسػل

عمػى االرتقػػاء بالتشسيػػة انصبلقػاً مػػغ زيػػادة التثكيػػف أو الػػػعي االجتسػػاعي عمػػى مدػػتػػ األفػخاد ،مسػػا يدػػاىع فػػي
تحقيق االستقخار والذعػر بالعجالة االجتساعية ،وأف ىشاؾ غسػض وعجـ دراية كا ية مغ جانب كل مغ األفخاد

والسؤسدات والسجتسع السحمي ككل بسفيػـ السدؤولية االجتساعية لمسؤسدات وأبعادىا ومجػ تصػرىا.
 .17دراسة (فاشسة" )2016,قياس متعجد األبعاد لمفقخ في الجدائخ :االقتراد غيخ الخسسي".
ىــجفت الجراســة إلػػى التعػػخؼ عمػػى ضػػاىخة الفقػػخ وتدػػميط الزػػػء عميػػو فػػي الج ادئػػخ والتعػػخؼ عمػػى أسػػباب ىػػحه
الطػػاىخة ومدػػتػياتيا ،وتدػػميط الزػػػء عمػػى االقترػػاد غيػػخ الخسػػسي مػػغ خػػبلؿ تحجيػػج حجسػػو وأسػػبابو ،وإب ػخاز

كيفية تعامل الدمصات الجدائخية مع ضاىخة الفقخ وتحجيج األبعاد التي في التأثيخ عمى الفقخ.

تػصمت الجراسة إلى أف االقتراد غيخ الخسسي يعتبخ السخخج لمفقخاء لتحديغ أوضاعيع السعيذػية ،وأف ىشػاؾ
عبلقة سببية تػافػق الشطخيػة االقترػادية ،حيػث كمسػا زاد االقترػاد غيػخ الخسػسي كمسػا انخفػس معػجؿ البصالػة،

بالتالي يشخفس الفقخ ،وإف معػجالت الفقػخ السختفعػة ىػي التػي جعمػت الحكػمػة الجدائخيػة تتبشػى مذػاريع تشسػيػة

لتحديغ السدتػػ السعيذي لمفقخاء.
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 .18دراسة (السرخي" )2016,تجخبة ماليديا في التشسية االقترادية".
ىـــجفت الجراســـة إل ػػى التع ػػخؼ عم ػػى الػاق ػػع الس ػػاليدؼ وم اخح ػػل تص ػػػره وتقجم ػػو ومحاول ػػة في ػػع التجخب ػػة الساليدي ػػة
ػػة باالقتر ػػاد الس ػػاليدؼ،
واالس ػػتفادة مشي ػػا فمد ػػصيشياً ،وتق ػػجيع حم ػػػؿ ورؤػ مد ػػتقبمية لبلقتر ػػاد الفمد ػػصيشي أس ػ ً
والتػصػػل السػػتخاتيجية لعػػبلج مذػػكمة الفقػػخ والبصالػػة فػػي األ ارضػػي الفمدػػصيشية اشػػتقاقاً مػػغ الػػجروس الساليديػػة

خاص ًة ما يتعمق بالدياسة السالية والشقجية ،وإبخاز أىع نطخيات التشسية االقترادية.

تػصمت الجراسة إلى إف الدياسات الحكػمية السصبقػة فػي ماليديػا عسمػت عمػى رفػع معػجالت الشسػػ االقترػادؼ

ونريب الفخد مغ الجخل وتحقيق مدتػيات جيجة في التشسية االقترادية ويعتبخ البعج التشسػؼ واالقترادؼ ىػ

أسػػاس العبلقػػات الخارجيػػة لساليديػػا وإف تعطػػيع دور الجولػػة التػػجخمي فػػي الدياسػػات االقترػػادية واالجتساعيػػة

جػاءت ثسػخة لرػػالح التشسيػػة وسػػاىع فػػي تخفػػيس مدػتػيات الفقػػخ والبصالػػة ،ومػػغ أبػػخز مطػػاىخ معالجػػة األزمػػة
السالية في ماليديا ىي تخمي الحكػمة الساليدية عغ تسػيل العجد بالعجد.
 .19دراسة (وشاح" )2017,تقييع دور السشح والسداعجات في تحقيق الشسـػ االقترـادي الفمدـصيشي خـالل

الفتخة ."2013-1994

ىجفت الجراسة إلى معخفة إمكانية زيػادة حجػع وتػجيػو السػشح والسدػاعجات السقجمػة لمدػمصة الػششيػة الفمدػصيشية
إلى مذاريع إنتاجية تداىع في الشسػ االقترادؼ ،وتيجؼ إلى معخفػ وتقييع أثخ السشح والسداعجات في تحقيق
الشسػ االقترادؼ فمدصيغ.
تػصـــمت الجراســـة إلػػى إف مدػػاىسة القصاعػػات االقترػػادية فػػي الشػػاتج السحمػػي اإلجسػػالي تخاجعػػت ،واسػػتسخار
العجد في ميداف السجفػعات والسػازنػة العامػة لمدػمصة الػششيػة الفمدػصيشية ،وانخفػاض ندػبة مدػاىسة اإليػخادات
العامة في السػازنة العامة ،وأف مػازنة الدمصة العامة تأثخت بذكل مباشخ عمى حجع السداعجات والسشح.
.20

دراسة (أبػ عميان" )2017,االقتراد األخزخ والتشسية السدتجامة في فمدصيغ"

ىــجفت الجراســة إلػػى تحجيػػج األثػػخ الدػػمبي لمسسارسػػات االقترػػادية التقميجيػػة عمػػى الشطػػاـ البيئػػي ود ارسػػة تصػػػر
الفكخ االقترادؼ في تحقيق التشسية وتػضيح مفيػـ االقتراد األخزخ وأىسيتو ،وبياف التجارب ال اخئػجة لمػجوؿ

التي تبشت االقتراد األخزخ والتعخؼ عمى واقع التشسية السدتجامة في األراضي الفمدصيشية.

تػصمت الجراسة إلى إف االقتراد األخزخ مغ السػضػعات اليامة والسعاصخة التي أخحت قبػالً وانتذا اًر عمى
السدػػتػػ السحمػػي واالقميسػػي والػػجولي لسػػا يحسمػػو مػػغ مبػػادغ وأىػػجاؼ ،وتػجػػو العجيػػج مػػغ الػػجوؿ الشاميػػة نحػػػ
تخزػػيخ اقترػػادىا وبشػػاء اسػػتخاتيجية متكاممػػة لبلقترػػاد األخزػػخ لػػجييا وأف االقترػػاد األخزػػخ يسثػػل األداة

العسمية لتحقيق التشسية السدػتجامة بعيػجاً عػغ العسػميػات ويدػاىع أيزػاً فػي تحقيػق مديػج مػغ الشسػػ االقترػادؼ

عمى مدتػػ األفخاد والجوؿ.
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الجراسات االجشبية:
1- Edrees et al. (2015): The Impact of Government Spending, Trade, Foreign
Aid and Foreign Direct Investment on Poverty Reduction in Africa: GMM
Estimation
ىـــجفت ىـــحه الجراســـة الػػى قي ػػاس أث ػػخ السدػػاعجات الخارجي ػػة ومجسػعػػة م ػػغ الستغي ػخات السد ػػتقمة كاالس ػػتثسار

األجشبي السباشخ واالنفتاح التجارؼ عمػى الفقػخ ،وتػصػمت ىػحه الج ارسػة إلػى أف السدػاعجات الخارجيػة سػاىست

في زيادة الفقخ مغ خبلؿ تغحية الحكػمات الفاسجة ،وأوصت الجراسة بالعسل عمى تػجيو السداعجات الخارجيػة
نحػ قشػات استثسارية بجالً مغ القشػات االستيبلكية.

2- Mahesh and Pradhan. (2016): Impact of remittances on poverty: an
analysis of data from a set of developing Countries.
ىــجفت ىــحه الجراســة الػػى تحجيػػج تػػأثيخ التحػػػيبلت الخارجيػػة عمػػى الفقػػخ ،تػصػػمت الج ارسػػة إلػػى أف التحػػػيبلت

الخارجيػػة ليػػا أثػػخ سػػمبي عمػػى الفقػػخ ،وتػصـــي ىـــحه الجراســة عمػػى العسػػل عمػػى جػػحب مديػػج مػػغ التحػػػيبلت
الخارجية واستثسارىا في االقتراد.
3- Fauzel et al. (2016): A Dynamic Investigation of Foreign Direct Investment
and Poverty Reduction in Mauritius.
ىــجفت ىــحه الجراســة الػػى قيػػاس أثػػخ االنفػػاؽ الحكػػػمي ومجسػعػػة مػػغ الستغي ػخات السدػػتقمة كاالنفتػػاح التجػػارؼ
والتزخع والبصالة واالستثسار األجشبي السباشخ عمػى الفقػخ ،وتػصـمت ىـحه الجراسـة إلػى أف االنفػاؽ الحكػػمي

واالس ػػتثسار األجشب ػػي السباش ػػخ ليس ػػا ت ػػأثيخ س ػػمبي عم ػػى الفق ػػخ ،وأوص ػػت الج ارس ػػة بالعس ػػل عم ػػى زي ػػادة االنف ػػاؽ
الحكػمي وجحب مديج مغ االستثسارات الخارجية وتذجيع بيئة مشاسبة ليا.
4- Fosu. A. (2016): Growth, inequality, and poverty reduction in developing
countries: Recent global evidence.
تقجم الجراسـة أدلػة عالسيػة مقارنػة حػػؿ تحػيػل الشسػػ االقترػادؼ إلػى الحػج مػغ الفقػخ فػي البمػجاف الشاميػة ،مػع
التخكيد عمى دور عجـ السداواة في الجخل .ويشرب التخكيد عمى الفتخة مشح أوائل التدعيشات عشجما كاف الشسػػ

في ىحه البمػجاف كسجسػعػة قػيػة ندػبياً ،متجػاو اًز بػحلظ نسػػ االقترػادات الستقجمػة .تػع تحميػل البيانػات اإلقميسيػة
والخاصػػة بالبمػػجاف مػػغ أجػػل حدػػاب ندػػبة الفقػػخ عمػػى مدػػتػػ  1.25دوالر و  2.50دوالر باسػػتخجاـ بيانػػات

 Povcalnetالتابعة لمبشظ الجولي .تػصـمت الجراسـة إلػى أف متػسػط نسػػ الػجخل كػاف القػػة السحخكػة الخئيدػية
لكػػل مػػغ االنخفاضػػات والديػػادات فػػي الفقػػخ .ومػػع ذلػػظ ،فػػإف الج ارسػػة تػثػػق اختبلفػػات إقميسيػػة وقصخيػػة كبي ػخة
تحجبيا قرة "الستػسط" الدائج الشسػ .وفي حيغ كاف الشسػػ فػي غالبيػة البمػجاف العامػل الخئيدػي وراء انخفػاض

أو زيػادة الفقػخ ،فػإف عػػجـ السدػاواة مػع ذلػظ ،لعبػػت الػجور الحاسػع فػػي سػمػؾ الفقػخ فػي عػػجد كبيػخ مػغ البمػػجاف.
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وحتى في البمجاف التي كاف الشسػ فييا ىػ السحخؾ الخئيدي لمحج مغ الفقخ  ،كاف يسكغ إحخاز مديج مػغ التقػجـ
فػي ضػػل تػزيػع مػػ ٍ
ات ندػبياً لمػػجخل .لػحلظ ،مػػغ أجػل صػػشع سياسػات أكثػػخ كفػاءة يشبغػػي التأكيػج عمػػى الدػػسات

الفخيجة لمبمجاف وخرػصياتيا وشبيعتيا الدياسية .وبػجو عاـ ،تحج السدتػيات األولية العالية مغ عجـ السداواة
مػػغ فعاليػػة الشسػػػ فػػي الحػػج مػػغ الفقػػخ بيشسػػا يديػػج عػػجـ السدػػاواة الستشػػامي مػػغ الفقػػخ مباش ػخة لسدػػتػػ معػػيغ مػػغ
الشسػػػ .ومػػغ ثػػع يبػػجو مػػغ الحكسػػة إيػػبلء اىتسػػاـ خػػاص لمحػػج مػػغ عػػجـ السدػػاواة فػػي بعػػس البمػػجاف حيػػث يكػػػف
تػزيع الجخل غيخ مػات بذكل خاص .كسا أشارت الج ارسػة إلػى التػأثيخ السحػجود لشسػػ سياسػات الحػج مػغ عػجـ

السداواة في البمجاف مشخفزة الجخل.

تحميل الجراسات الدابقة:
تشاولت الجراسات الدابقة بيئة التشسية الفمدصيشية الجاخمية والخارجية بتحميميا وإيزاح االستخاتيجيات العامة ليا

ومعػقاتيػػا ومذػػاكميا ،ومحاولػػة الكذػػف عػػغ العبلقػػة االرتباشيػػة بيشيػػا وبػػيغ مذػػاكل الفقػػخ ومػػجػ قػػجرة وأداء

التخصيط التشسػػؼ الفمدػصيشي عمػى مبلئسػة الخؤيػة التشسػيػة مػع السخصصػات واألىػجاؼ الػششيػة ،وتػضػيح دور
الدػمصة الفمدػػصيشية فػي تحقيػػق التشسيػػة الذػاممة ،وتقػػجيع تقيػيع لمدياسػػات العامػػة لمحكػمػات الفمدػػصيشية ،اضػػافة
إلى أنيا قجمت مجسػعػة مػغ الحمػػؿ واآلليػات التػي يسكػغ لمدػمصة الفمدػصيشية مػغ خبلليػا معالجػة االشػكاليات

ببعجييا الجاخمي والخارجي ،وبعس الجراسات عسمت عمى إبخاز دور جسيع السجتسعات والقصاعات فػي إحػجاث

التشسي ػػة ،وتحجي ػػج نق ػػاط الق ػػػة والز ػػعف والف ػػخص والتح ػػجيات لمشي ػػػض ف ػػي تشسي ػػة اقتر ػػادية مد ػػتجامة ،وىش ػػاؾ

د ارسػػات وضػػحت ضػػاىخة الفقػػخ وأسػػبابو العجيػػجة ،ومحاولػػة االسػػتفادة مػػغ تجػػارب الػػجوؿ األخػػخػ حػػػؿ محاربػػة
ضاىخة الفقخ وشخح آليات وأساليب عجيجة لمخبلص مغ تمظ الطاىخة.

الفجػة البحثية:
تختمف ىحه الجراسة عغ الجراسات الدابقة في بحثيا وتحميميا لؤلثخ بيغ سبل مػاجية الفقخ والتشسية السدػتجامة
فػػي فمدػػصيغ وكػػحلظ اتبػػاع مشيجيػػة التحميػػل الكياسػػي واخػػتبلؼ متغي ػخات الج ارسػػة وأيز ػاً لتغصيػػة السػػجة الدمشيػػة
خبلؿ العجواف االسخائيمي الستكخر ،وبعج االشبلع عمى الجراسات الدابقة تع تحجيج كل مغ:

 .1فخضيات الجراسة.
 .2السشيجية التي يجب اتباعيا.

 .3تحجيج العجد في الجراسات الدابقة.
 .4اختيار وتحجيج عشػاف الجراسة.
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تسيدت ىحه الجراسة عغ الجراسات الدابقة بأنيا اختمفت في:
 .1الجراسة الكياسية :حيث تذكمت الجراسة الكياسية مػغ ثبلثػة نسػاذج تسثػل التشسيػة السدػتجامة بأقدػاميا الثبلثػة

(اقترادية ،اجتساعية ،بيئية)،حيث تسثل الشاتج السحمي اإلجسالي والقػػػ العاممػة واأل ارضػي القابمػة لمد ارعػة
بػالستغيخات التابعػػة لمج ارسػة ،أمػػا عػغ الستغيػخات السدػتقمة التػػي تسثمػت لدػػبل مػاجيػة الفقػػخ فتسثمػت باإلنفػػاؽ

الحكػمي والسشح و السداعجات.

 .2الفتخة الدمشية التي شسمتيا الجراسة لع يتع اجخاء أؼ دراسات خبلليا ليحا السػضػع.
 .3جسيع الجراسات الدػابقة تتحػجث عػغ مػضػػع التشسيػة أو الشسػػ االقترػادؼ ولكػغ ىػحه الج ارسػة تتحػجث عػغ
التشسية السدتجامة.
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الفرل األول
التشسية السدتجامة والفقخ

السبحث األول :التشسية السدتجامة :مفاليع ونطخيات
 التشسية السدتجامة
 التصػر التاريخي لسفيػـ التشسية السدتجامة
 نطخيات التشسية السدتجامة
 أبعاد التشسية السدتجامة

 مؤشخات التشسية السدتجامة

السبحث الثاني :الفقخ :مفاليع ونطخيات
 مفاليع أساسية حػؿ مفيػـ الفقخ.
 نطخيات الفقخ.
 أنػاع الفقخ.

 أساليب الستبعة في قياس الفقخ.
 مؤشخات الفقخ وآثاره وأسبابو.
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مقجمة:
تعتبخ ضاىخة الفقخ ،ضاىخة ميسة في تحجيج السبلمح العامة ألؼ اقتراد مغ اقتراديات الجوؿ ،وتعتبػخ معػػؽ
أساسػػي مػػغ معػقػػات التشسيػػة والتشسيػػة السدػػتجامة ،فيػػي ضػػاىخة ال تخمػػػ أؼ دولػػة مشيػػا س ػػاء كانػػت متقجمػػة أو
متخمفػ ػػة ،وىػ ػػي قزػ ػػية مألػفػ ػػة ومتشاولػ ػػة مػ ػػغ حيػ ػػث أنيػ ػػا ضػ ػػاىخة اقترػ ػػادية ،واجتساعيػ ػػة ،لجسيػ ػػع الذػ ػػعػب
والحزارات ،والسجتسعات ،وفي جسيع العرػر أثخت عمػى تقػجـ وتشسيػة الذػعػب .إضػافة إلػى أف كػل األديػاف

تصخقت إلييا ،وخاصة الجيغ اإلسبلمي مغ حيث ذكخ واجب األغشياء تجاه الفقخاء ،ووضع الحمػؿ البلزمة لو

إال أف االختبلؼ يكسػغ فػي درجػة التفػاوت مػغ حيػث الشدػبة السػجػػدة ،إذ ىشػاؾ فجػػة كبيػخة بػيغ أعػجاد الفقػخاء

فػػي الػػجوؿ الستقجمػػة (الغشيػػة) عشػػو فػػي الػػجوؿ الستخمفػػة (الفقيػخة) ،ولػػحلظ يعتبػػخ الفقػػخ سػػسة أساسػػية ،وضػػاىخة ال

يسكغ إغفاليا في الجوؿ الستخمفة.

إف الفقػػخ ،إضػػافة إلػػى معصيػػات أخػػخػ كػػالجػع ،والسػػخض ،والجيػػل ،ونقػػز الفخصػػة لمتشسيػػة الحاتيػػة ،ىػػي قػػجر
الغالبية العطسى مغ الشاس ،فػي البمػجاف الستخمفػة ،والفقػخ ىشػاؾ لػيذ شػيئا ججيػجا .وإنسػا الججيػج ىػػ إدراؾ ىػحا

الفقخ والعسل لمقزاء عميو.

إال أف فقخ الجوؿ الستخمفة ال يعتبخ دليبل عمى عجـ وجػد العػامل والقػػ الكامشة السؤدية إلى التقجـ ،وإنسا ىػ

االفتقار إلى الصخؽ والػسػائل التػي بػاسػصتيا يسكػغ ليػحه العػامػل وتمػظ القػػػ أف ترػبح قػادرة عمػى خمػق نسػػ

مشذػد.

و لقج تغيخت الشطخة ليحه الطاىخة وشخؽ التعامل معيا حجيثا عغ الفتخات الدابقة ،وخبلؿ الشرف الثػاني مػغ

القخف العذخيغ ،كثخ الحجيث عغ ىحه الطاىخة في أدبيات األمع الستحجة ،وجعميا قزية عالسية.

حيػػث تسثػػل التشسيػػة بسختمػػف مفاليسيػػا أىسيػػة بػػارزة عمػػى الرػػعيج الػػجولي ،وخاصػػة فػػي اآلونػػة األخي ػخة حيػػث

لػحع اىتساماً دولياً متدايجاً مػجياً نحػ الحاجة إلى التشسية السدتجامة لمػصػػؿ إلػى مدػتقبل مدػتجاـ وذلػظ بعػج
أف كػػاف العػػالع يتجػػو نحػػػ مدػػار آخػػخ مختمػػف قػػج جمػػب الكثيػػخ مػػغ الكػػارث البذػخية والبيئػػة وقػػج يجمػػب العجيػػج
مشيا ،وىجؼ التشسية السدتجامة ىػ محاولة ضساف تحقيق العجالة بيغ األجيػاؿ الحاليػة والسدػتقبمية وىػي تعتسػج

عمػػى ثػػبلث ركػػائد متجاخمػػة يعػػدز بعزػػيا بعز ػاً وىػػي الشسػػػ االقترػػادؼ ،والعجالػػة االجتساعيػػة وحسايػػة البيئػػة
وسيتع تػضيح كل مغ التشسية السدتجامة والفقخ خبلؿ الفرل.
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السبحث األول
تسييج:

التشسية السدتجامة :مفاليع ونطخيات

تعتبخ التشسية مغ متصمبات أؼ مجتسع لمحرػؿ عمى مكانتو بيغ الجوؿ األخخػ وىي مؤشخ ميع لشسػ وتقجـ

الجوؿ وتحزخىا ،وأصبح ُيشادػ اليػـ بالتشسية االقترادية السدتجامة وليذ السؤقتة ،التي ليا دو اًر كبي اًخ في
كافة السشاحي االقترادية وتشعكذ عمى السشاحي األخخػ.
أوالً :مفاليع اساسية حػل مفيػم التشسية.
التشسية:
بجأ مفيػـ التشسية في بجاية الخسديشات مغ القخف الساضي ،حيث كاف يشرب عمى االستخجاـ األمثل لمسػارد

والحرػؿ عمى أكبخ انتاجية بأقل تكمفة.

وعخفت التشسية بحدب عمع االقتراد أنيا "عسمية إحجاث مجسػعة مغ التغيخات الجحرية في مجتسع معيغ

بيجؼ اكدابو القجرة عمى التصػر الحاتي والسدتسخ بسعجؿ يزسغ التحدغ الستدايج في نػعية الحياة لكل
أفخاده ،بسعشى زيادة قجرة السجتسع ككل عمى االستجابة لمحاجات األساسية الستدايجة ألعزائو بالرػرة التي
تكفل زيادة درجات اشباع تمظ الحاجات عغ شخيق تخشيج استغبلؿ السػارد االقترادية الستاحة" ،وقج عخفيا

الجكتػر دمحم الجػىخؼ بقػلو" :إف التشسية تشصػؼ عمى عسمية تػضيف جيػد الكل مغ أجل صالح الكل خاصة
تمظ القصاعات والفئات السحخومة مغ فخص الشسػ" (سميساف،2013 ،ص.)12
ويسكغ اعتساد التعخيف الجػىخؼ لمتشسية ألنو أكثخ مبلئسة وشسػلية مغ حيث أىجافيا ونتائجيا عمى السجتسع،
حيث يتع تػضيف التشسية مغ أجل استغبلؿ مػارد السجتسع وتػجيييا نحػ رفع السدتػػ السعيذي لغالبية
الشاس في مختمف السشاشق فيي العسل عمى تغييخ البيئة االقترادية التقميجية وتحػليا الي قصاع صشاعي

وليحا عجت الديادة الدشػية في اجسالي الشاتج القػمي ومتػسط الجخل السختفع مغ السؤشخات االساسية لمتشسية،

ومغ ىشا قج جخػ خمط بيغ مفيػـ التشسية والتشسية االقترادية والشسػ االقترادؼ.
التشسية االقترادية:

يحكخ األغا وأبػ جامع أف التشسية االقترادية عبارة عغ تقجـ يشعكذ عمى السجتسع وذلظ عغ شخيق استشباط
أساليب انتاجية ججيجة أفزل مسا يؤدؼ إلى رفع مدتػيات اإلنتاج مغ خبلؿ إنساء السيارات والصاقات

البذخية وخمق تشطيسات أفزل وىحا كمو فزبلً عغ زيادة رأس الساؿ الستخاكع في السجتسع عمى مخ الدمغ

(األغا وأبػ جامع ،2010 ،ص .)9
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ويعخفيا القخيذي بأنيا" :العسمية التي بسقتزاىا يتع االنتقاؿ مغ حالة التخمف إلى حالة التقجـ ،ويراحب ذلظ
االنتقاؿ العجيج مغ التغيخات الجػىخية والجحرية في التخكيبة االقترادية والبشياف االقترادؼ ،كسا وعخفيا أيزاً
بأنيا العسمية التي يتع بسقتزاىا دخػؿ االقتراد الػششي مخحمة االنصبلؽ نحػ الشسػ الحاتي" (القخيذي،

 ،2007ص .)122
كسا ويسكغ تعخيف التشسية االقترادية بأنيا" :مجسػع الدياسات واالجخاءات التي يسكغ أف يتخحىا مجتسع
استشادا إلى قػاه الحاتية ،لزساف تػاصل ىحا ُّ
معيغ ،لديادة معجالت ُّ
الشسػ و ِاتّدانو لتمبية
الشسػ االقترادؼ
ً
حاجيات أفخاد السجتسع ،وتحقيق أكبخ قجر مسكغ مغ العجالة االجتساعية" (خذيب ،2013 ،ص .)6

وىشا يسكغ لمباحثة أف تعخؼ التشسية االقترادية بأنيا استخجاـ السػارد الستاحة لمسجتسع استخجاماً أمثبلً
لتحقيق الديادة في االنتاج والجخل السحمي ،وتحديغ السدتػػ التعميسي والثقافي ،وتحديغ مؤشخات الرحة،
وزيادة مداىسة السخأة في العسميات االنتاجية ،والسحافطة عمى البشية التحتية لمسجتسع وتصػيخىا.

والشسػ االقترادي:
إف مفيػـ ُّ
يعبخ عغ الديادة في اإلنتاج عمى السجػ الصػيل.
الشسػ االقترادؼ يعتبخ
مفيػما كسيِّا ألنو ِّ
ً
يعخؼ الشسػ االقترادؼ بأنو حجوث زيادة في إجسالي الشاتج السحمي أو إجسالي الجخل الػششي بسا يحقق

زيادة متػسط نريب الفخد مغ الجخل الحكيقي (حسجاني ،2009 ،ص .)4

كسا ويعخؼ ُّ
الشسػ االقترادؼ أيزاً بأنو" :الديادة السحققة عمى السجػ الصػيل إلنتاج البمج" (خذيب،2013 ،

ص .)7

وإف مفيػـ كل مغ التشسية والتشسية االقترادية والشسػ االقترادؼ مغ السفاليع االقترادية األكثخ شيػعاً

واىتساماً في عمع االقتراد ،حيث يعتب اخ اليجؼ الخئيدي ألغمب الشطخيات االقترادية ومغ أكثخ السػاضيع
التي تيع االقترادييغ والحكػمييغ الحيغ ييتسػا بتصػيخ الببلد وازدىار شعبيع ولكغ يجب التخكيد عمى

الفخوقات بيشيع السػضحة في الججوؿ التالي:
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ججول رقع ( :)1.1يػضح الفخق بيغ التشسية االقترادية و ُّ
الشسػ االقترادي والتشسية السدتجامة
ُّ
الشسػ االقترادي

التشسية االقترادية

 عسمية عذػائية ال تعتسج عمى ق اخرات

 عسمية مخصصة ومقرػدة تيجؼ إلى

 عسمية مدتجامة يتع التخصيط ليا

السصمػب في السجتسع.

كخيسة لؤلفخاد.

 تيتع بتمبية حاجات الحاضخ دوف

محجدة مغ شأنيا إحجاث التغييخ

التغيخ الييكمي في السجتسع لتػفيخ حياة

التشسية السدتجامة
لؤلمج الصػيل.

 التخكيد يكػف عمى التغييخ في حجع

 تيتع بشػعية الدمع والخجمات التي تع

السداس باحتياجات األجياؿ القادمة.

وكسية السػار والدمع التي يحرل عمييا

االعتساد عمى السػارد في انتاجيا.

 تخكد عمى مدتػيات السعيذة الكخيسة

الفخد.

 تدعى وتيتع بديادة متػسط الجخل

والتخفيف مغ وشأة الفقخ.

 ال ييتع بذكل تػزيع الجخل الحكيقي

الفخدؼ الحكيقي ،خاصة بالشدبة لمصبقة

الكمي بيغ األفخاد.

الفقيخة.

 ال ييسو مرجر زيادة الجخل القػمي.

 تخكد عمى مرجر زيادة الجخل
القػمي وبتشػيعو.

السرجر :إعجاد الباحثة

ثانياً :التصػر التاريخي لسفاليع التشسية السدتجامة:
ىشاؾ عجة تعخيفات أخخػ لمتشسية السدتجامة مشيا:

التعخيف المغػؼ لمسدتجامة :يتكػف مفيػـ التشسية السدتجامة مغ شقيغ ىسا التشسية ومرجر مغ الفعل(نسى)
وىي مغ الشساء والديادة والكثخة ،والتشسية ىي العسل عمى إحجاث الشساء ،بيشسا السدتجامة مأخػذة مغ استجامة

الذيء أؼ شمب دوامو والسػاضبة عميو(ابغ مشطػر،2006 ،ص .)41

التعخيف االصصبلحي لمتشسية السدتجامة :ىشاؾ تعخيفات متعجدة لمتشسية السدتجامة مشيا التعخيف الػارد في
تقخيخ لجشة بخونتبلنج ،الحؼ نذخ مغ شخؼ المجشة العمسية لمبيئة والتشسية عاـ 1987والحؼ يعتبخ التعخيف

األكثخ انتذا اًر لمتشسية السدتجامة حيث عخؼ التشسية السدتجامة بانيا ":تشسية تمبي احتياجات الجيل الحالي،
دوف السداس بقجرة األجياؿ القادمة عمى الػفاء باحتياجاتيا"( .الجيػسي،2013 ،ص.)23
عسمت مذاريع التشسية التي قاـ بيا االنداف في مختمف الشػاحي إلى إحجاث الكثيخ مغ التغييخات واالنجازات
التي صاحبيا االضخار بالبيئة وإزاء ىحه السذكبلت والسخاشخ البيئية عقجت عجة مؤتسخات دولية ،صجر عشيا

عجة اتفاقيات تذسل الحفاظ عمى البيئة والغابات ومكافحة الترحخ والتشػع البيػلػجي ،نط اًخ لمحفاظ عمى
مدتقبل االنداف ومغ ىشا ضيخت فكخة التشسية السدتجامة التي تحفع حقػؽ األجياؿ كافة في السػارد الصبيعية،
ومغ خبلؿ ذلظ تع شخح مفيػـ التشسية ألوؿ مخة عاـ  1983مغ قبل رئيدة وزراء الشخويج "بخو نتبلنج" وبشاء
عمى ىحه السػاقف تػلجت فكخة االستجامة وبشاء عميو عخفت التشسية السدتجامة عمى انيا" التشسية التي تمبي

احتياجات الجيل الحاضخ ،دوف التزحية أو االضخار بقجرة األجياؿ القادمة عمى تمبية احتياجاتيا"( .الجياز

السخكدؼ لبلحراء،2014،ص.)13
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ولقج خخج مؤتسخ مشطسة الدراعة واألغحية العالسية بتعخيف أوسع لمتشسية السدتجامة بأنيا " إدارة قاعجة السػارد
وصػنيا وتػجيو عسمية التغيخ البيػلػجي والسؤسدي عمى نحػ يزسغ إشباع الحاجات االندانية لؤلجياؿ

الحاضخة والسقبمة برفة مدتسخة في كل القصاعات االقترادية وال تؤدؼ الي تجىػر البيئة وتتدع بالفشية
والقبػؿ،
وعخفتيا المجشة العالسية لمتشسية السدتجامة " :1987تمبية احتياجات الحاضخ دوف أف تؤدؼ إلى تجميخ قجرة
األجياؿ السقبمة عمى تمبية احتياجاتيا الخاصة" ،وعخفيا مؤتسخ األمع الستحجة لمبيئة والتشسية في ريػ جانيخو

سشة( )1992بأنيا "ضخورة انجاز الحق في التشسية ،حيث تتحقق بذكل متداو الحاجات التشسػية والبيئية
ألجياؿ الحاضخ والسدتقبل"(مػسى،2017،ص.)28

ويسكغ تمخيز التعخيفات الدابقة بأف التشسية السدتجامة ىي إدارة لجسيع السػارد الصبيعية بذكل يزسغ رخاء

اقترادؼ واجتساعي وتمبية جسيع الحاجات لؤلجياؿ الحالية والسدتقبمية ،ومغ الستفق عميو أف كل التعخيفات
تجور حػؿ معاني متقاربة وىجؼ رئيدي واحج وىػا التخفيف مغ وشأة الفقخ مغ خبلؿ تقجـ حياة آمشة

ومدتجامة والحج مغ تجىػر البيئة والعسل عمى االستقخار االجتساعي والثقافي ومشو فإف التشسية السدتجامة

تعسل عمى تحقيق فائجة اقترادية ومجتسعية وتعسل عمى اشباع حاجات األفخاد وتحقيق الخفالية واف تكػف
أىجافيا قابمة لمتصبيق ومقبػلة.

أسذ التشسية السدتجامة:

تقػـ التشسية السدتجامة عمى مجسػعة مغ األسذ التي تدعى لتحقيق أىجافيا مغ خبلليا وكانت

أىسيا( :الحدغ ،2011 ،ص )4

 .1يجب أال تختكد التشسية عمي قيسة عائجات الشسػ االقترادؼ بقجر ارتكازىا عمي نػعية وكيفية تػزيع تمظ
العائجات ،وما يتختب عمي ذلظ مغ تحديغ لمطخوؼ السعيذية لمسػاششيغ.

 .2يجب أف تأخح التشسية في االعتبار السحافطة عمي خرائز ومدتػؼ أداء السػارد الصبيعية الحالي
والسدتقبمي كأساس لذخاكة األجياؿ السقبمة في الستاح مغ تمظ السػارد .

 .3ال يشبغي االكتفاء بتعجيل أنساط االستثسار ولياكل اإلنتاج ،وإنسا يدتمدـ األمخ أيزا تعجيل أنساط
االستيبلؾ الدائجة اجتشابا لئلسخاؼ وتبجيج السػارد وتمػث البيئة .

 .4يجب إعادة الشطخ في أنساط االستثسار الحالية ،مع تعديد استخجاـ وسائل تقشية أكثخ تػافقا مع البيئة
تدتيجؼ الحج مغ مطاىخ الزخر واإلخبلؿ بالتػازف البيئي والحفاظ عمي استس اخرية السػارد الصبيعية .

 .5البج أف يذتسل مفيػـ العائج مغ التشسية ليذتسل عمى كل ما يعػد بالشفع عمى السجتسع بحيث ال يقترخ
ذلظ السفيػـ عمي العائج والتكمفة ،استشادا إلي مخدود اآلثار البيئية الغيخ مباشخة وما يتختب عمييا مغ

كمفة اجتساعية ،تجدج أوجو القرػر في السػارد الصبيعية.

 .6استجامة وتػاصل واستس اخرية الشطع اإلنتاجية أساس الػقاية مغ احتساالت انييار مقػمات التشسية خاصة
بالجوؿ الشامية التي تعتسج عمي نطع تقميجية تختبط بسقػمات البيئة الصبيعية.
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أىجاف التشسية السدتجامة:
وضعت ىحه األىجاؼ لتحقيق مدتقبل أفزل وأكثخ استجامة لمجسيع وتترجػ ىحه األىجاؼ لمتحجيات
العالسية التي نػاجييا بسا في ذلظ ما يتعمق بالفقخ والسشاخ وعجـ السداواة والتجىػر البيئي ،حيث تتخكد في

أربعة أىجاؼ رئيدية( :الكبيدي،2015،ص)18

 .1اليجؼ الدياسي :يقرج بو تأميغ نػع الحكع الجيسقخاشي والقزاء عمى العشرخية ونذخ مفاليع الحخية
الفكخية ومذاركة األفخاد في اتخاذ الق اخرات الدياسية داخل السجتسع وتعديد السداواة بيغ الخجل والسخأة في

السجتسع.

 .2اليجؼ البيئي :يتسثل بالحفاظ عمى السػارد الصبيعية وحساية البيئة مغ التجىػر واالنجثار ونذخ التػعية
البيئية وتجشب االسخاؼ في استخجاـ السبيجات واالسسجة حتى ال تؤدؼ إلى تجىػر االنيار والبحيخات

والتخبة وتيجد الحياة البخية وتمػث األغجية البذخية.

 .3اليجؼ االقترادؼ :يذيخ إلى العسل عمى زيادة رفالية السجتسع إلى اقرى حج وتحديغ سبل الحرػؿ
عمى الخجمات الرحية والتعميسية والعسل عمى زيادة الشاتج القػمي االجسالي وزيادة العشاصخ السدتخجمة

وزيادة االنتاج.

 .4اليجؼ االجتساعي :يتسثل في القزاء عمى الفقخ السصمق ودعع العسالة الكاممة وتذجيع التكامل
االجتساعي وتعديد جسيع حقػؽ االنداف وتحقيق السداواة والتعاوف.

شكل رقع ( :)1.1يػضح أىجاف التشسية السدتجامة
اىجاف التشسية السدتجامة

االىجاف البيئية
 الحفاظ عمى البيئة.-الحج مغ استخجام السبيجات.

-العسل عمى نذخ التػعية .

االىجاف الدياسية

األهداف االقتصادية

تعديد السداواة بيغ السخأة والخجل. -السذاركة الجساعية في اتخاذ القخارت.

 المحافظة على زيادة معدلالنمو.

القزاي عمى العشرخية.

 -زيادة رفاهية المجتمع.

-االىتسام بالقزايا ذات األثخ العالي.

 -تحسين الكفاءة.

السرجر :إعجاد الباحثة
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االىجاف االجتساعية
 التسكيغ والسذاركة. الحخاك والتساسظ االجتساعييغ. السحافطة عمى اليػية الثقافية. -القزاي عمى الفقخ.

ثالثاً :نطخيات حػل مفيػم التشسية السدتجامة:
عمى الخغع مغ وجػد ابعاد مختمفة اقترادية ،بيئية ،واجتساعية إال اف ذلظ أدػ إلى وجػد العجيج مغ وجيات
الشطخ السختمفة التي تفاعمت يسا بيشيا وتجاخمت لتقزي في الشياية إلى ضيػر العجيج مغ الشطخيات التي

تتحجث عغ التشسية السدتجامة حيث قدست الي ثبلثة محاور كسا يمي:
اوالً :الشطخيات الجاعية لألولػية البيئية:

تخكد الشطخيات عمى السحيط الحيػؼ ويذيخ البعس إلى انو يحتاج ألف يكػف مدتجاماً ،وانو يجب تجشب
التقشيات والشسػ الحؼ يزخ بالبيئة ومشع التجىػر البيئي واف عمساء االقتراد بحاجة لمسديج مغ االىتساـ

بالشػاحي البيئية واالخبلقية ومغ ىحه الشطخيات:
 .1نطخية :GAYA

بالشدبة لجيسذ لػفمػك مؤسذ ىحه الشطخية تعج األرض جدساً حياً ضخساً قاد اًر عمى االستجابة لمتكيف قج
تتجاوز نذاشات وأفعاؿ اإلنداف ،فحدب ىحه الشطخية فإف الصبيعة ليا أسبكية عمى اإلنداف الحؼ ال يعج إال

جدًء مشيا ،ومشو فالصبيعة خمقت لتحافع عمى نفديا وليذ لدج احتياجات األجياؿ الحالية والبلحقة كسا تخػ
 GAYAأيزا أف السعاييخ االيكػلػجية ىي وحجىا التي تديخ العبلقة بيغ السحيط والسجتسع دوف األخح بعيغ
االعتبار الجػانب االقترادية واالجتساعية.

 .2نطخية حقػق الكائشات غيخ اإلندانيةDEEP ECOLOGY:
تفتخض ىحه الشطخية كدابقتيا أولػية الصبيعة عمى اإلنداف وقاـ ألجوليػبػلج وبعس الحخكات االنجمػساكدػنية

بتخويج ىحا السبجأ وجعمو أكثخ شعبية في الػاليات الستحجة وألسانيا ،وتصالب ىحه الشطخية بحقػؽ الكائشات غيخ

اإلنداف.

 .3الشطخية الستذائسة( :خجيجة والغالية،2013،ص.)12
في عاـ  1798نذخ تػماس مالتذ  Thomas Malthusمقالتو السذيػرة حػؿ مبادئو عغ الدكاف ،حيث
أعمغ رفزو لمشطخيات الستفائمة حػؿ الشسػ االقترادؼ التي تبشاىا بعس الفبلسفة في عرخه مثل الفبلسفة

الفخندييغ ومشيع الفيمدػؼ نيكػالس دؼ كػنجورسيو  ،Nicolas de Condorcetوالحيغ كانػا يعتقجوف أف

العقل البذخؼ والتصػر التكشػلػجي سػؼ يقػمػف بحل كل السذاكل والعكبات االقترادية التي تػاجو الشسػ

االقترادؼ في السدتقبل وعمى العكذ فقج كاف تػماس مالتذ يخػ أف الجشذ البذخؼ إذا استسخ في التكاثخ
وزيادة التشاسل ستػاجيو مذاكل حجود السػارد الصبيعية الشاضبة ،وأف ىحا سػؼ يؤدؼ إلى بؤس ومجاعات
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وثبات في معجالت األجػر ،حيث يخػ مالتذ أف التصػر التكشػلػجي يسكغ أف يؤدؼ إلى زيادة قريخة األجل
في عسل السػارد الصبيعية السحجودة.
ويخػ مالتذ أيزا أف التشسية شػيمة األجل يسكغ أف تحجث فقط حيشسا يدداد الجشذ البذخؼ بسعجالت معقػلة

خبلؿ فتخات االستقخار االقترادؼ ،إال أف مالتذ يعتقج أف الجشذ البذخؼ ال يدتصيع التحكع في ذلظ
بديػلة ،ومغ ثع فالشياية البائدة في حاؿ سػء استغبلؿ السػارد الصبيعية الشاضبة ىي نياية حتسية ،ولع يكغ

نسػذج مالتذ نسػذجا كسيا لمتشبؤ ،كسا كانت افتخاضاتو غيخ واضحة بالقجر الكافي واشتسمت العجيج مغ بشػد
الشسػذج عمى الحك ع السدبق عمى معجالت الػ يات والسػاليج وعبلقتيسا بباقي متغيخات الشسػذج ،باإلضافة إلى
أنو كاف بعيجا عغ تػضيح أثخ السجاعات والفقخ والتػتخات الدياسية والكػارث الصبيعية عمى الشسػ الدكاني.

 .4الشطخية الستفائمة( :الذحي،2017،ص)36
ىشاؾ مغ اقترادييغ الكبلسيظ مغ ىع أقل تذاؤماً ،وعمى سبيل السثاؿ جػف ستػارت ميل John Stuart

 Millالحؼ رأػ أنو في حيغ أف السػارد الصبيعية السحجودة أو الشاضبة يسكغ أف تسثل قيجاً عمى زيادة اإلنتاج

في السدتقبل ،فإف تمظ الحجود لع ُيتػصل إلييا بعج ،ولغ ترل إلييا أؼ دولة في العالع خبلؿ اإلشار الدمشي
ألؼ صشاعة مغ الرشاعات القائسة ،وقج استشج ستيػارت ميل في مبادئو عمى التشسية السدتقبمية في قصاع
الدراعة وعمى دور السؤسدات االجتساعية في رفع معجالت الخفاىة االقترادية وكميا عػامل تؤدؼ إلى

خفس معجالت نسػ الدكاف ،ومع أف ستيػارت ميل أكج عمى أف ارتفاع مدتػػ السعيذة يمعب دو ار كبي اخ في

استسخار الشسػ االقترادؼ إال أنو بخغع تفاؤلو رأػ أنو حيشسا تدتخجـ مػارد البيئة بذكل تاـ –أؼ يتع

استشفاذىا -في األغخاض الرشاعية وغيخىا فإف ىحا لغ يكػف عالسا مثاليا بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ.
 .5الحخكة األمخيكية السحافطة( :حديشي،2014،ص)36

قاد الحخكة األمخيكية السحافطة خبلؿ الفتخة ما بيغ ( )1920-1890األمخيكي تيػدور روزفمت Theo

 Dore Rooseveltومغ حػلو تسثل نجاحا لمفكخ الدياسي األيجيػلػجي  ،حيث أنو وفقا لسحاىب ىحه الحخكة
فإف الشسػ االقترادؼ يحاط بسجسػعة مغ القيػد الصبيعية التي ليذ مغ السسكغ تجشبيا حتى مع التقجـ

التكشػلػجي وأف اإلسخاع الكبيخ في استخجاـ السػارد الصبيعية الشاضبة يعتبخ تيجيجا كبي اخ لحقػؽ األجياؿ

القادمة.

كسا كاف مغ أىع معتقجات تمظ الحخكة السحافطة أنو كمسا كاف استخجاـ السػارد الصبيعية الشاضبة يتع

بسعجالت أقل كمسا كاف أفزل ،كسا أف التشافذ االقترادؼ واالحتكارات تعتبخ مغ أىع أعجاء االستخجاـ
الحكيع لمسػارد الصبيعية الشاضبة ،وأف التحكع اإلشخاؼ الحكػمي عمى استخجاـ السػارد الصبيعية أمخ مخغػب
يو.
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وتؤكج الباحثة عمى أف معطع األفكار التي تتع مشاقذتيا ىحه األياـ والججؿ حػؿ الحفاظ عمى البيئة ومػاردىا
الصبيعية والتشسية السدتجامة كميا أمػر تست مشاقذتيا خبلؿ تمظ الفتخة.
 .6نطخية الشزػج:
كاف أ.ىاندغ  A. Hansenىػ السجافع الخئيدي عشيا وبقيت سائجة فتخة مغ الدمغ بعج الحخب العالسية

الثانية ،لغ يكػف التقجـ االقترادؼ عمى السجػ الصػيل في رأؼ أنرار نطخيات الخكػد إال نا ار مغ القر

سخيعة اإلنصفاء ولقج كاف مغ حدغ حع اإلندانية أنيا وضعت يجىا في القخف الدابع عذخ عمى نػع مغ
اكتذافات التقجـ االقترادؼ (اآللة البخارية ،الكيخباء  )...غحت برػرة مدتسخة اآللة وتدايج الدكاف في
الػقت ذاتو ،ومع استشداؼ ىحيغ السشبعيغ لمتقجـ يجب عمى اإلندانية أف تخضى بخؤية التباشؤ في وتيخة
تقجميا ،وأف تجخل في فتخة ركػد ندبي ،وعشجما يربح اقتراد ما غيخ قادر عمى تسثيل حرتو مغ اإلبجاع

بالػتيخة ذاتيا فإنو سيرل ال محالة إلى حالة الشزػج.
 .7نطخية بخانت ومػرس( :صػرية،2017،ص)9
في دراسة عغ الشجرة والشسػ االقترادؼ أعجىا اثشاف مغ االقترادييغ األمخيكاف ىسا بخانت ومػرس ،تع خبلليا
تجسيع سبلسل زمشية حػؿ أسعار وتكاليف بعس السػارد الصبيعية ،وذلظ بيجؼ اختبار فخضية زيادة نجرة

السػارد الصبيعية ،كانت الشتائج مجىذة إلى حج كبيخ حيث أكجت أنو بالشدبة لمدراعة والسعادف فإف األسعار

وتكاليف اإلنتاج قج انخفزت أو عمى األقل كانت ثابتة خبلؿ الفتخة .1957-1870
 .8نطخية الحالة الثابتة السدتقخة:

في الدتيشات بخز مرصمح "الحج السصمق" مغ ججيج ولكغ بدعامة الجيسػغخافييغ والصاقػييغ ،ىحه السخة حيث

قامت مجسػعة مغ العمساء عمى التأكيج أف الشسػ االقترادؼ البصيء أو حتى إيقافو ىػ الدبيل الػحيج لتثبيت

واستقخار الشذاشات البذخية برفة مدتجيسة ،إف الغخض مغ ذلظ ىػ تحقيق االستقخار لحج ذاتو وليذ

الخزػع لشياية محتػمة ،وقج عخؼ ىحا التيار صجػ ورواجا كبيخيغ عاـ .1970
لكغ في السقابل واجو العجيج مغ االنتقادات عمى اعتبار أنو يتشكخ كمية لمحاجات الحالية لمبذخية وفخضو
خيارات أقل ديسقخاشية ،وبالفعل فخيار الحالة الثابتة السدتقخة يزخ خاصة الجوؿ الستخمفة عشجما يفخض

عمييا أف تػقف الشسػ االقترادؼ بالخغع مغ أف مدؤوليتيا في األزمة البيئية ضئيمة.

24

 .9نطخية حجود الشسػ لشادي روما) (limits to growth : A report to the club of Rome:
(صػرية،2017،ص)9
بعج مخور ما يقخب مغ تدع سشػات فقط عمى إعبلف دراسة بخانت ومػرس ،وفي عاـ  1972أعمغ نادؼ روما
تقخيخ ،حجود الشسػ وقج بيع مغ ىحا التقخيخ نحػ تدع مبلييغ ندخة وشبع بتدع وعذخيغ لغة مغ لغات

العالع.
وقج تع إعجاد ىحا التقخيخ باستخجاـ أجيدة متصػرة لمحاسب اآللي واعتسج عمى شخيقة ججيجة-آنحاؾ -في

الشسحجة سسيت بصخيقة "تحميل الشطع" (.)System Analysis

قجـ ىحا التقخيخ نسػذجا ججيجاً بغخض التشبؤ بسدتقبل التشسية باستخجاـ خسذ متغيخات عالسية وىي ،الدكاف،

الغحاء ،ا لترشيع ،السػارد الشاضبة ،والتمػث ،ووقج كانت التشبؤات التي تػصل إلييا التقخيخ مفخشة في التذاؤـ
حيث تشبأ بأف مدتقبل معجالت نسػ سكاف العالع ،واإلنتاج الغحائي ،ودرجة الترشيع سػؼ تشسػ في البجاية

بذكل أسى  ،Exponentiallyإال أنيا سػؼ تشيار خبلؿ القخف القادـ ،وسػؼ يحجث ىحا االنييار بدبب

وصػؿ االقتراد العالسي إلى الحجود الصبيعية لو في استخجاـ السػارد الشاضبة ،واإلنتاج الدراعي ،والتمػث

السفخط.
كسا تشبأ التقخيخ أيزا بشزػب نحػ إحجػ عذخ معجف قبل نياية ىحا القخف ،ومغ تمظ السعادف :البتخوؿ،
الغاز الصبيعي ،الشحاس ،الحىب ،الخصاص ،الفزة ،الدنظ ،والقرجيخ.
في عام  1972انتيى نادي روما إلى صياغة نطخية ججيجة عخفت باسع "نطخية حجود الشسػ" ,وكان أىع
مزسػن تمظ الشطخية ما يمي:

 .1أنو إذا استسخت اتجاىات الشسػ الحالية في كل مغ الدكاف ،وإنتاج الغحاء ،والترشيع ،و استشفاد السػارد

الصبيعية الشاضبة ببل تغييخ فدػؼ يتع الػصػؿ إلى أقرى حجود لمشسػ فػؽ كػكب األرض في وقت ما
خبلؿ مائة عاـ عمى األكثخ.

 .2يسكغ تبلفي ىحه الشتيجة الخصيخة و إيجاد حالة مغ التػازف البيئي واالستقخار االقترادؼ إذا ما تع البجء
عمى الفػر في التخصيط لحالة تػازف عالسي في أسخع وقت مسكغ.

 .3مزسػف ذلظ أف تدتبجؿ الجوؿ بيجؼ الشسػ الحؼ تشبيخ بو ،ىجفاً آخخ وىػ ىجؼ التػازف في استخجاـ
السػارد الصبيعية وخاصة الشاضبة مشيا ،ولغ يتأتى ذلظ إال بػضع "حجوداً لمشسػ"
ومغ واقع تصػر عجد الدكاف في العالع ،وكحلظ اإلنتاج الرشاعي سػاء عمى مدتػػ كل دولة صشاعية عمى

حجة أو عمى مدتػػ العالع الرشاعي ككل ،يؤكج أنرار نطخية حجود الشسػ أف كبل مغ عجد الدكاف واإلنتاج
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ال رشاعي يشسػ نسػا آسيا ،وىحا الشسػ األسى لئلنتاج الرشاعي ىػ الحؼ يفدخ التخاكع الخأسسالي الستدايج في
الجوؿ الستقجمة واتداع الفجػة بيشيا وبيغ الجوؿ الشامية.
* إال أف الػاقع العسمي قج أثبت بعج ذلظ فذل تمظ التشبؤات ،ومغ أىع الجالئل عمى ذلظ ارتفاع معجالت إنتاج
و احتياشات البتخوؿ حتى عاـ  ،1974ومع ذلظ فإف السشاقذات حػؿ السػارد البيئية مازالت تتبشى ىحا
السشيج في التشبؤ.
وقج اعتخض العجيج مغ االقترادييغ بقػة عمى ىحه الشطخية ،ووجيػا إلييا العجيج مغ االنتقادات أىسيا:
 أنيا لع تقع عمى بيانات إحرائية محجدة ،حيث اعتسج صائغػ الشطخية عمى حجسيع الذخري حػؿتػقعاتيع بالشدبة لمشسػ الدكاني الحؼ مغ السسكغ أف تؤثخ يو عػامل أخخػ

 كسا تجاىمت الشطخية نطع األسعار وتحخكات اقتراد الدػؽ مسا يسكغ اعتباره امتجاداً ألفكار مالتذ.* مسا تقجـ يسكغ إدراج الشطخيات واآلراء التي دعت إلى األولػية البيئية ضسغ اتجاىيغ رئيدييغ:
 .1نطخيات ذات ندعة محافطة ،والتي ربسا يشتاب أصحابيا الحشيغ إلى الصبيعة الشكية العحراء ،مغ ىحا

السشصمق فيع يشادوف بأسبكية الصبيعة عمى اإلنداف والحؼ حدبيا ال يعج إال جدء بديط مشيا.

 .2نطخيات وآراء تبشت الشطخة الستذائسة فيي وإف اعتخفت ضسشيا بزخورة مدتػػ معيغ مغ الشسػ االقترادؼ
إال أف إفخاط ىؤالء في التذاؤـ حػؿ محجودية السػارد الصبيعية ،وما ييجد ىحه السػارد مغ نسػ في الصمب

إضافة إلى عجـ اقتشاع ىؤالء بالجور الحؼ يسكغ أف يمعبو التقجـ التكشػلػجي في إشالة عسخ السػارد الصبيعية

والحفاظ عمى البيئة عسػما ،كل ىحا جعميع يحرخوف في قاعجة ىخـ ماسمػ وكل تصمع لبلرتقاء بيحه

الحاجات سيذكل خص اخ عمى استسخار البذخية.

خذٚي سلُ (ٍِ :)1.2خض ٌٍٕظش٠بد اٌذاػ١خ ٌأل٠ٌٛٚخ اٌج١ئ١خ:
الشطخية

رؤيتيا

االستفادة

نطخية GAYA

تعج األرض جدساً حياً ضخساً قاد اًر
عمى االستجابة لمتكيف

السشاداة بالسحافطة عمى البيئة

نطخية حقػق الكائشات غيخ اإلندانية

نادت بحقػق الكائشات األخخى غيخ

السحافطة عمى الثخوة الحيػانية والبيئية وغيخىا

اإلندان
الشطخية الستذائسة

العقل البذخي والتصػر التكشػلػجي
سػف يقػمػن بحل كل السذاكل

التكشػلػجي معاً

الشطخية الستفائمة

السػارد الصبيعية تؤثخ عمى زيادة

التشسية السدتقبمية تتصمب كافة السػارد السكػنة

اإلنتاج
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الشسػ االقترادي مبشي عمى العقل البذخي والتصػر

لمسجتسع

الشطخية

رؤيتيا

االستفادة

الحخكة األمخيكية

استخجام السػارد الصبيعية يعتبخ

تيجيجاً كبي اًخ لحقػق األجيال القادمة

ضخورة االىتسام بالسػارد الصبيعية لمسحافطة عمييا
فيي ليذ احتكارات ألحج.

نطخية الشزػج

الكيخباي والبخار مغ اكتذافات التقجم

عشجما يربح اقتراد ما غيخ قادر عمى االبجاع فإنو

نطخية بخانت ومػرس

الشجرة والشسػ االقترادي

ثبات أسعار السػارد الصبيعية مثل السعادن والدراعة

نطخية الحالة الثابتة السدتقخة

الشسػ االقترادي البصيي ىػ الدبيل

التشسية السدتجيسة تتصمب البذخ والخصط وليذ الشسػ

االقترادي

الػحيج لتثبيت واستقخار الشذاشات

سيرل إلى حالة الشزػج.

البذخية

نطخية حجود الشسػ لشادي روما

شخيقة تحميل الشطع بغخض التشبؤ
بالسدتقبل لمتشسية

العذػائي

بجأت الستغيخات السحجد لمتشسية تطيخ تجريجياً

السرجر :إعجاد الباحثة

ثانياً :الشطخيات الجاعية إلى األولػية االقترادية:
 .1نطخية تعجيل الدػق:
تخػ الشطخية االقترادية الميبخالية أف كل الطػاىخ التي ال يسكغ التعبيخ عشيا بذكل نقجؼ في الدػؽ تكػف
ميسمة في الشطاـ االقترادؼ ،مغ ىحا السشصمق عػممت الشفايات وكحلظ السػارد الصبيعية التي كاف يشطخ إلييا
عمى أنيا مػارد متاحة ومتػفخة برػرة غيخ محجودة ،فاإلنتاج عبارة عغ تحػيل لمسػارد الصبيعية إلى سمع

اقترادية ونفايات كحلظ فإف االستيبلؾ ال يعشي فقط استخجاـ تمظ الدمع ولكغ أيزا تحػيميا إلى نفايات،
ولسا تع التعامل مع الشفايات عمى أنيا ضاىخة غيخ نقجية كانت الشتيجة أخصاء فادحة في تدييخ الشطاـ

االقترادؼ ،نفذ الكبلـ يشصبق عمى السػارد الصبيعية كالساء واليػاء التي كسا سبقشا وأشخنا اعتبخت مػاد غيخ

مشتيية ومغ ثع فكيستيا االقترادية مشعجمة أؼ أنيا عػامل خارجية ال يسكغ أف تؤثخ في سيخ العسمية

االقترادية.

لكغ مارشاؿ  A. Marshalأكج أف ىشاؾ بعس العػامل الخارجية عغ الدػؽ يسكغ أف تؤثخ بذكل أو بآخخ
عمى أداء الستعامميغ االقترادييغ وقجـ مفيػـ "االقتراد الخارجي".

ومشو بات لداما أخح السػارد الصبيعية بعيغ االعتبار في العسمية االقترادية وتشاوليا كسؤثخات فاعمة ما يتصمب

بالتالي تعجيل الدػؽ (يحيى وصػريو ،2008 ،ص.)7
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 .2نطخية اإلستجخال آلرتػر بيجػ :Arteur pigou
يقتخح أ.بيجػ  A.pigouخبلؿ سشػات العذخيغ أف تربح التأثيخات التي تحجث خارج الدػؽ مغ جخاء إنتاج
واستيبلؾ بعس السػارد ومشيا السػارد البيئية عغ شخيق تصبيق بعس األدوات االقترادية مثل الخسػـ

والسداعجات وتسثل ىحه الخسػـ تعػيزات يجفعيا السدؤولػف عغ الشفايات السمػثة التي يخمػنيا مثل السياه
الرشاعية السدتعسمة وغيخىا مغ السمػثات السزخة بالبيئة إذ تكمف معالجتيا مبالغ مالية ىامة ،وتخرز

تمظ السداعجات لتدجيج مجسل األشغاؿ لتجسيل السحيط والبيئة.

وتسكغ الشساذج االقترادية مثبل مغ تحجيج السبمغ األمثل لمخسػـ يجفعيا كل شخز يمػث الجػ ،وكل السبالغ
التي تخرريا الدمصات العسػمية تػجو نحػ إعادة استعساليا لسكافحة التمػث.
 .3نطخية حقػق السمكية لخونالج كػاز:
يشتقج الخاصية السثمى لمخسػـ التي حجدىا بيجػ ويقتخح حبل اقل تذجدا ليتخؾ مجاال واسعا لقػانيغ السشافدة،
ويشصمق مغ معايشة مفادىا أف السػاد البيئية ليدت ممكا ألحج ،ويقػؿ أنو إذا كانت قػانيغ السمكية واضحة،

فإنو مغ ال فائجة االقترادية إرغاـ السمػثيغ وضحاياىع لمتفاوض الستػاصل لمػصػؿ إلى اتفاؽ تمقائي حػؿ

الحج األقرى لسدتػػ التمػث مغ الصخفيغ .

* ما يعاب عمى ىحه الشطخية ىػ إفخاشيا في االعتساد عمى الدػؽ كآلية لحل السذكبلت البيئية الشاجسة عغ

عسميات التشسية (صػرية،2017،ص.)10
 .4نطخية السػارد الشاضبة:

قاـ االقترادؼ ىارولج ىػتميشغ بشذخ دراستو حػؿ "اقتراديات السػارد الشاضبة" في عاـ  ،1931وفي ىحه

الجراسة قاـ ىػتميشغ ببشاء نسػذج نطخؼ حػؿ كيفية االستخجاـ الكفء لمسػارد الصبيعية الشاضبة وتعطيع

االستفادة مشيا عمى السجػ الصػيل.

حيث أنو أوؿ مغ أشار إلى خرائز السػارد الشاضبة وضخورة أخحىا في اإلعتبار عشج تحجيج سعخ السػرد

الشاضب .وتدتشج نطخية السػارد الشاضبة والتي صاغيا ىػتميشج إلى فخض أساسي وىػ أف مبلؾ السػرد

الشاضب وىع ييجفػف إلى تعطيع الثخوة يحاولػف إنتاج السػرد بصخيقة تعطع قيستو الحالية value its

 ، presentولتحقيق ذلظ البج وأف تكػف الكيسة الحالية لمعائج الرافي لػحجة السػرد الشاضب واحجة في كل
الفتخات ،وإال سيكػف مغ مرمحة السشتجيغ تحػيل إنتاجيع مغ فتخة إلى أخخػ .وفي الحاالت التي تتزسغ
استخجاـ مشتجات غيخ متججدة (ناضبة) كالبتخوؿ مثبل يسشع قخار إنتاج بخميل مغ البتخوؿ اليػـ إمكانية إنتاج

آخخ في السدتقبل .الػاقع أف قخار اإلنتاج اليػـ يتختب عميو تكمفة لمفخصة البجيمة ،opportunity cost

حيث أف إنتاج اليػـ يسشع ىحا اإلنتاج في فتخة أخخػ في السدتقبل ويجب عمى مبلؾ السػرد الشاضب أف
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يأخحوا في اعتبارىع ىحا السكػف مغ مكػنات الشفقة عشج اتخاذ قخارىع باإلنتاج .وعمى ىحا األساس يسكغ
اعتبار أف فكخة ىػتميشج عغ تػصيف السػارد الشاضبة تعشي في جػىخىا ضخورة مخاعاة األجياؿ القادمة في

تمظ السػارد عشج الكياـ بعسميات استغبلليا وىػ األساس الشطخؼ الحؼ انصمق مشو يسا بعج مفيػـ التشسية

السدتجامة الحؼ تبشتو األمع الستحجة في العقج األخيخ مغ القخف العذخيغ (خجيجة والغالية،2013،ص.)13
 .5نطخية الكيسة االقترادية الكمية:

جخت العادة أف السشاىج السػجية إلعصاء قيسة لمبيئة تتع بتقجيخ األضخار باستعساؿ شخؽ تقييع مالي لآلثار

الطاىخة حيث تتع مبلحطة التغيخات الفيديكية لػضعية السشاشق الصبيعية ثع التأثيخات والخدائخ الستختبة

عمييا ،مثبل يحدب االقتراديػف كمفة انخفاض مخدودية السدروعات السختبصة بتجىػر العشاصخ السغحية في
األراضي وذلظ بدبب عػامل انجخاؼ التخبة ،تبجو ىحه السقاربة محجودة ومختدلة نط اخ لصابعيا الشفعي.

انصبلقا مغ ىحه السعايشة أقجـ بعس عمساء االقتراد إلى التشطيخ لسختمف التسثبلت البيئية مغ شخؼ

السجتسعات اإلندانية ،دوف أف تأخح في الحدباف إال ما ىػ ممحػظ في الصبيعة فسثبل يؤدؼ قصع األخذاب
إلى كمفة مباشخة مختبصة عمى سبيل السثاؿ بستعة الستشدىيغ والحؼ يسكغ اعتباره قيسة في بعس السشاشق
وكمفة إيكػلػجية مختبصة بخدارة التشػع البيػلػجي.
* يعاب عمى ىحه السقاربة شخؽ الحداب السدتعسمة ففي أغمب األحياف يتع المجػء إلى شخيقة الكيع السعمشة
بالتخاضي لمجفع أو لمعكذ حيث يصمب مغ الشاس حدب إمكانياتيع السالية السداىسة في الحفاظ عمى البيئة
أو تحجيج ما ىي إمكاناتيع في تقبل أو تحسل األضخار الشاجسة عغ تمػث البيئة ،فسعارضي ىحه الشطخية

يخوف أف ىحه الصخيقة ال تعصي إال قيسة تقخيبية لمصبيعة .
 .6نطخية االقتراد اإليكػلػجي:

مغ جسمة االنتقادات السػجية لسقاربة الكل لمدػؽ يبخز تيار ججيج يعج بسثابة بخنامج عسل أكثخ مشو إشار

نطخؼ ،يجعػ ىحا التيار إلى التقارب بيغ عمػـ األحياء والعمػـ االجتساعية ومغ ثسة يتحػؿ إلى مجاؿ ججيج
لجراسات متعجدة االختراصات لمعبلقات الستخابصة بيغ األنطسة االقترادية واالجتساعية واإليكػلػجية،

وحدب ىحا التيار ال يسكغ اعتبار الشسػ واالقتراد أحاديا الجانب بل يخزعاف لعػائق تخكد عمى ثبلث

مبادغ ىي:

* إف حجود استيعاب الصبيعة محجودة وعمى الشطاـ االقترادؼ أف يأخحىا في الحدباف.
* يجب التشبؤ إلمكانيات التعػيس بيغ السػاد القابمة لمتججد والشاضبة.
* يجب احتخاـ ضخوؼ إعادة تججيج السػاد الصبيعية الستججدة(يحيى وصػريو ،2008 ،ص .)10
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 .7نطخية الشسػ الجاخمي:

خبلؿ نياية العقج الثامغ وبجايات العقج التاسع مغ القخف العذخيغ تغيخت نطخيات الشسػ االقترادؼ برفة
عامة وتحػلت إلى ما يدسى نطخيات الشسػ الجاخمي حيث أكجت الجراسات فذل الشطخيات التي تتجاىل دور

التصػر التكشػلػجي في التغمب ولػ بذكل ندبي عمى مذكمة نجرة السػارد الصبيعية.

ومغ ثع رأت نطخية الشسػ الجاخمي بزخورة إدخاؿ دور التصػر التكشػلػجي في الشسػ االقترادؼ برفة عامة،

واعتسجت في ذلظ عمى دور الحكػمات في االستثسار في مجاؿ البحث والتصػيخ والتعميع واتجاه السؤسدات

االقترادية لجعع اإلبجاعات واالختخاعات التي تؤدؼ بجورىا إلى دفع معجالت التصػر التكشػلػجي.

وقج كاف لشساذج الشسػ الجاخمي سسة أساسية وىي أنيا تفتخض أف متػسط إستيبلؾ الفخد في األجل الصػيل

يشسػ بجوف قيػد لكغ كيف يسكغ لحلظ أف يتحقق في ضل عالع يتسيد بسػارده الشاضبة؟.

كسا تججر اإلشارة إلى أف التكشػلػجيا سػؼ لغ تتسكغ مغ إزالة اآلثار الدمبية لمتشسية إال إذا وجيت نحػ ىحا

اليجؼ.

ججول رقع ( :)1.3يػضح الشطخيات الجاعية إلى األولػية االقترادية
الشطخية

نطخية تعجيل الدػق

رؤيتيا

االستفادة مشيا

الطػاىخ التي ال يسكغ التعبيخ عشيا

ضخورة أخح السػارد الصبيعية بعيغ

بذكل نقجي تكػن ميسمة في الشطام

االعتبار في العسمية االقترادية

االىتسام بالسػارد البيئية عغ شخيق

تحجيج رسػم ومداعجات تداعج في

تصبيق بعس االدوات االقترادية مغ

وضع البيئة وتجسيميا

نطخية حقػق السمكية لخونالج كػاز

يشتقج الخسػم ويقتخح حالً أقل تذجداً
"السػارد البيئية ليدت ممكاً ألحج"

ال يجب االعتساد عمى الدػق كآلية لحل

نطخية السػارد الشاضبة

اقتراديات السػارد الشاضبة

نطخية الكيسة االقترادية الكمية

مالحطة التغيخات الفيديكية لػضعية

االقترادي

نطخية االستجخال الرتػر بيجػ

الخسػم والسداعجات

السذكالت البيئية الشاجسة عغ عسميات
التشسية.

كيفية االستخجام الكفي لمسػارد الصبيعية
الشاضبة وتعطيع الستفادة مشيا عمى
السجى الصػيل.

السشاشق الصبيعية ثع التأثيخات والخدائخ

تحجيج التغيخات أوالً بأول لسعخفة مؤشخ
التشسية أيغ يتجو

التقارب بيغ عمػم األحياي والعمػم

تشػع االختراصات يعصي العالقة

االجتساعية ومغ ثسة يتحػل إلى مجال

الستخابصة بيغ االنطسة االقترادية ككل

تتجاىل التصػر التكشػلػجي في التغمب

إشارة إلى أن التكشػلػجيا لغ تتسكغ مغ

ولػ بذكل ندبي عمى مذكمة نجرة

ازالة اآلثار الدمبية لمتشسية إال إذا وجيت

الحاصمة

نطخية االقتراد االيكػلػجي

ججيج لجراسات متعجدة

نطخية الشسػ الجاخمي

السػارد الصبيعية

السرجر :إعجاد الباحثة
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نحػ ىحا اليجف

ثالثاً :الشطخيات الجاعية لمعجالة في تػزيع الثخوة والتشسية:
 .1نطخية التشسية الجائخية الستخاكسةCircular Round Cumulative Causation :
وضع ىحه الشطخية االقترادؼ الدػيجؼ جػنخ ميخداؿ  GONER MYRDALتقػـ فكختيا عمى أف التشسية
الجائخية الستخاكسة في دولة ما تختبط بالطخوؼ والخرائز الصبيعية والتاريخية ليحه الجولة وألقاليسيا ،حيث

تؤدؼ الحخكة الحخة لمقػػ االقترادية واالجتساعية إلى زيادة الفػارؽ اإلقميسية بأنػاعيا السختمفة بيغ السخكد
 centerوالحؼ تسثمو عادة السشاشق الحزخية أو السجف واليامر  peripheryوالحؼ تسثمو األرياؼ ،ويحجد
ذلظ مغ خبلؿ نػعيغ مغ العسميات والتأثيخات الستبادلة وىي( :يحيى وصػريو ،2008 ،ص.)10

اآلثار الخمفية الدالبة : Backwash effects
وىحا الشػع مغ العسميات يشذط في مشاشق األرياؼ و اليػامر و تتسثل في ىجخة مشتقاة  selectiveلؤليجؼ
العاممة و كحلظ رأس الساؿ و البزائع مغ السشاشق الخيفية إلى السجيشة أو السخكد والدبب في ىحه اليجخة
يختبط بػجػد عػامل جحب في السخكد وعػامل شخد في اليامر،

اآلثار االنتذارية السػجبة ( : Spread effectsيحيى وصػريو ،2008 ،ص.)10
وىي عسميات تشذط في مشاشق السخكد باتجاه اليػامر أو األشخاؼ ،وتتدايج في الغالب مع نذاط اآلثار

الخمفية الدالبة في اليػامر فسثبل يدداد الصمب في السخاكد عمى السشتجات الدراعية والسػاد األولية التي تشتج
في الخيف ،ولكي يتع إشباع حاجات السخكد الستدايجة مغ ىحه السػاد يتع ترجيخ تقشيات زراعية ججيجة إلى

األرياؼ تداعج في زيادة وتصػيخ وتحديغ اإلنتاج الدراعي ،وتعتسج سخعة ودرجة انتذار اآلثار التشسػية مغ

السخكد إلى اليػامر عمى السدتػػ والػضع التشسػؼ لمسخكد  ،فكمسا كاف ىحا الػضع أفزل كانت سخعة
ونػع وحجع اآلثار االنتذارية باتجاه اليػامر أسخع وأكبخ وأكثخ كثافة.
تحجث التشسية الستخاكسة عغ تػشغ صشاعة أو عجد مغ الرشاعات القائجة (السفتاحية) في مشصقة معيشة نط اخ

لتػفخ بعس االيجابيات االقترادية مثل :التدييبلت السالية وخجمات البشية التحتية ...إلخ ،ويؤدؼ تػشغ
ىحه الرشاعات في ىحه السشصقة إلى خمق فخص عسل ججيجة ،وبالتالي دخػؿ إضا ية ججيجة وىحا بجوره يعسل

عمى زيادة الصمب عمى البزائع والخجمات العامة التي تسثل مجخبلت رئيدية ليحه الرشاعات  ،وتدتفيج مغ

ذلظ السؤسدات والذخكات السحمية األخخػ القائسة في السشصقة والتي تعسل مغ أجل تحقيق أرباح إضا ية
وإشباع الصمب الستدايج عمى خجماتيا ومشتجاتيا ’إلى زيادة شاقتيا اإلنتاجية أو فتح فخوع ججيجة ليا ’ كحلظ

تعسل زيادة الصمب عمى البزائع والخجمات السختمفة وباستس اخر عمى نذػء مؤسدات وشخكات ججيجة مسا
يعشي خمق فخص عسل ججيجة ودخػؿ إضا ية ججيجة يتدايج مغ خبلليا الصمب عمى البزائع والخجمات
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السختمفة .ويؤدؼ اتداع الدػؽ ىحا وتدارع الصمب عمى البزائع والخجمات إلى قياـ شخكات ومؤسدات
ججيجة إلشباع الصمب الستدايج وىكحا تعػد العسمية مغ البجاية.
تدتسخ عسمية التخاكع بيحا الذكل في السخكد ويدتسخ تجفق األيجؼ العاممة ورؤوس األمػاؿ والسػاد األولية مغ
األرياؼ إلى السجيشة أو السخكد مسا يؤدؼ لشسػه واتداع أسػاقو عمى حداب ىػامذو ،األمخ الحؼ يعسل عمى

زيادة الفػارؽ االجتساعية واالقترادية بيغ اليػامر والسخاكد وتطيخ االزدواجية االقترادية واضحة عشج
السقارنة بيغ اقتراد السخاكد واليػامر خرػصا إذا ما عجد التجخل الحكػمي مغ خبلؿ التخصيط في الديادة

وتدخيع عسمية اآلثار االنتذارية السػجبة مغ السخكد إلى اليػامر ،وىػ ما حرل ويحرل في معطع الجوؿ

الشامية .

 .2نطخية مخاكد الشسػ لييخشسان ( :Hirschmanيحيى وصػريو ،2008 ،ص.)12
ويصمق عمييا بعس الباحثيغ اسع نطخية االستقصاب  Polarizationتتذابو ىحه الشطخية في تفاصيميا مع

نطخية التشسية الدببية الستخاكسة لسيخداؿ باستثشاء بعس الفػارؽ ىي:

أ -أشمق ىيخشساف مفيػـ االستقصاب  Polarizationعمى ىجخة األيجؼ العاممة السشتقاة ،ورأس الساؿ
والبزائع مغ اليػامر (األرياؼ) إلى السخكد (السجيشة) وذلظ بجؿ مفيػـ اآلثار الخمفية الدالبة عشج ميخداؿ
كحلظ استبجؿ مفيػـ اآلثار االنتذارية السػجبة الحؼ استخجمو ميخداؿ بسفيػـ تداقط الخذاذ أو التداقط

السشجفع  trickledown effectلمتعبيخ عغ انتذار اآلثار االقترادية والتقشية السػجبة مغ السخكد إلى

اليامر.

ب -قاؿ ىيخشساف  :إف انتقاؿ التأثيخات مغ السخكد إلى اليػامر يعسل عمى تصػيخ مخاكد نسػ ججيجة في
السشصقة الػاقعة بيشيسا.
جػ -يتفق ىيخشساف مع ميخداؿ بأف التجخل الحكػمي ضخورؼ لمحج مغ اآلثار الخمفية الدالبة (االستقصاب)
وضخورؼ لحرػؿ اآلثار االنتذارية مغ السخكد إلى اليػامر.

 .3نطخية االستقصاب العكدي :Polarization Reversal
صاحب ىحه الشطخية ىػ ريكاردسػف  ،Richardsonالحؼ يخػ أف اآلثار االنتذارية تحرل مغ السخكد
باتجاه اليػامر بذكل آلي أو أوتػماتيكي ودوف الحاجة لتجخل الحكػمة كسا يخػ ميخداؿ و ىيخشساف،
والفخضية األساسية ليحه الشطخية تقػؿ بأف عسمية التشسية اإلقميسية في الجوؿ الشامية تسخ في مخحمتيغ :األولى

استقصابية ،تدتسخ حتى ترل التشسية إلى نقصة معيشة أشمق عمييا اسع نقصة التحػؿ أو االنقبلب
االستقصابي ،حيث تبجأ السخحمة الثانية بعج ىحه الشقصة مباشخة وتتسثل في حرػؿ ال مخكدية بيغ األقاليع
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وداخل كل إقميع ،وقج حاوؿ ريكاردسػف أف يمخز نطخيتو في ثبلث مخاحل رئيدية ىي( :القخشي،2007 ،
ص )12
أ -مخحمة التحزيخ (االستقصاب) Urbanization process
ب -مخحمة البلمخكدية داخل إقميع السخكد Intraregional Decentralization
جػ -مخحمة البلمخكدية اإلقميسية :Interregional Decentralization
 .4نطخية القمب واألشخاف ( :Core-peripheryالقخشي ،2007 ،ص .)12
وضعيا فخيجماف  Friedmanالحؼ يخػ أف الشطاـ الجغخافي في الجوؿ الشامية يتكػف مغ نطاميغ فخعييغ
ىسا:
 القمب  coréوىػ السشصقة الحزخية الخئيدة وقصب أو مخكد الشسػ. األشخاؼ  peripheryوىي مشاشق الطييخ  hinterlandأو السشاشق اليامذية.والعبلقة القائسة بيغ ىحيغ الشطاميغ الفخعييغ ىي عبلقة تبعية ،حيث تتبع اليػامر لمسخكد ،وقج حاوؿ

فخيجماف مغ خبلؿ نطخيتو ىحه أف يفدخ عسمية التشطيع السكاني مغ خبلؿ دراسة وتحميل العبلقة بيغ التخكيب

السكاني مغ جية والتشسية االقترادية مغ جية أخخػ ،ولتػضيح ذلظ شػر نسػذجا مغ أربع مخاحل رئيدة

ىي:

أ -مخحمة الشسط السكاني السدتقل ،وتستاز ىحه السخحمة بػجػد العجيج مغ السجف أو السخكد السبعثخة والسعدولة
عغ بعزيا.

ب -مخحمة القمب أو السخكد الػحيج عمى السدتػػ الػششي حيث تطيخ في ىحه السخحمة إحجػ السجف الكبخػ
مخك اد أو قصبا رئيدا عمى مدتػػ الجولة تحيط بو ىػامر تابعة لو.

جػ -مخحمة السخاكد الفخعية ،وفي ىحه الحالة يطيخ عجد مغ السخاكد الفخعية في مشاشق اليػامر أو األشخاؼ
التابعة لمقصب التشسػؼ.
د -مخحمة اليخمية ،حيث تؤدؼ العبلقة بيغ وأشخافو أو ىػامذو إلى تحديغ أحػاؿ اليػامر وتقميل الفػارؽ
اإلقميسية بيشيا مسا يؤدؼ إلى زيادة معجؿ الشسػ االقترادؼ عمى السدتػػ الػششي.

وقج أكج فخيجماف أف عبلقة القصب مع األشخاؼ أو اليػامر بسا في ذلظ السخاكد الفخعية ال تعكذ بالزخورة
عسمية الشسػ االقترادؼ ولكشيا تطيخ عمى أنيا الػسيمة مغ خبلليا يتع الشسػ.
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 .5نطخية الشطام العالسي:
يقػؿ أصحاب نطخية الشطاـ العالسي أف االزدىار الشدبي الحؼ تشعع بو القمة يقػـ عمى بؤس الكثخة .وبعبارة

عاشفية ىع يجعػف باف عمى الكثخة الغالبة يسا يجعػه العالع الثالث أف يعانػف بحيث نتسكغ نحغ في الغخب

مغ أف تبقى متستعيغ بسدتػيات معيذتشا الستسيدة وىكحا نخػ أف بشية الشطاـ العالسي السقبػلة وفق مشصق

الخأسسالية العالسية تقزي بأف تكػف الحياة الخغيجة لمقمة عمى حداب شقاء الكثخة وأصحاب نطخية الشطاـ

العالسي ىشا يخددوف أفكار كارؿ ماركذ الحؼ ادعى بأف تكجس الثخوة في أحج القصبيغ ىػ ليحا الدبب –
تكجيذ في الػقت نفدو لمذقاء وعحاب الكجح والخؽ والجيل والقدػة في القصب اآلخخ .

ججول رقع ( :)1.4يػضح الشطخيات الجاعية لمعجالة في تػزيع الثخوة والتشسية:
الشطخية

رؤيتيا

االستفادة مشيا

نطخية التشسية الجائخية الستخاكسة

تؤدي الحخكة الحخة لمقػى االقترادية إلى

التعخف عمى بعس االقتراديات السختمفة

نطخية مخاكد الشسػ لييخشسان

نطخية االستقصاب

ضخورة التجخالت األخخى لمحج مغ اآلثار

نطخية االستقصاب العكدي

زيادة الفػارق االقميسية

االستقصاب ثع التحػل ثع الالمخكدية بيغ

األقاليع

الخمفية الدالبة لالستقصاب

الالمخكدية في التشسية تعصي نتائج أفزل

نطخية القمب واألشخاف

الخبط بيغ السشصقة الحزخية والسشاشق

تعع التشسية االقترادية كافة السشاحي

نطخية الشطام العالسي

التصػر الحي يذعخ بو القمة يتعذ الكثخة

التشسية السدتجامة يجب أن تصال كافة

اليامذية

الفئات

السرجر :إعجاد الباحثة

الجراسة الشقجية مغ وجية نطخ الباحثة:
الشطخيات الجاعية لؤلولػية البيئية ىشاؾ نطخية  Gayaلغت اإلنداف وتجاىمت كيانو واعتسجت عمى الصبيعة
ونرفتيا عمى اإلنداف واحتياجاتو ،وشالبت الشطخية بعجـ االعتساد عمى الصبيعة في سج احتياجات األجياؿ

الحالية والبلحقة بل يجب أف تديخ في السحافطة عمى نفديا فقط ،ومغ نػاحي قرػر ىحه الشطخية أيزاً أف

ىحه الشطخية كانت تيجؼ إلى خمق إنراؼ إيحاء الكائشات غيخ البذخية عمى حداب اإلنداف أما عغ نطخية

حقػؽ الكائشات تخفس أية تجخل أو مذاركة لئلنداف في تدييخ األنطسة الصبيعية ومغ ىشا يدتػحػف فكخة

احتخاـ حقػؽ الكائشات غيخ البذخية التي يتع االستحػاذ عمييا عغ شخيق إيقاؼ كل ليسشة بذخية لمصبيعة لحا

كل استغبلؿ لمصبيعة يجب التشجيج بو ،والشطخية الستذائسة جاءت تعاكذ اإلنداف ،وتقمل مغ قجراتو وتيسر
التصػر الحؼ يحجثو اإلنداف عمى السجػ الصػيل ،حيث يعتبخ اإلنداف الخكيدة األساسية في أؼ تقجـ أو تصػر

مدتقبمي ،عمى عكذ الشطخية الستفائمة وضحت بأنو مغ مجرسة إلى مجرسة ومغ جيل إلى جيل يغيخ
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االقترادييغ فكخىع ويشطخوف أماميع ليذاىجوا ذلظ التغيخ ،حيث أكج استيػارت عمى أف الخفالية االقترادية
بجأت تطيخ والتشسية السدتقبمية بجأت بالقصاع الدراعي ،ومغ ثع تشتقل إلى القصاعات األخخػ ،وايزاً نطخية
الشزػج ىي السجافع الخئيدي عغ اإلندانية ،وبقيت سائجة فتخة مغ الدمغ بعج الحخب العالسية الثانية ،لغ

يكػف التقجـ عمى السجػ الصػيل في رأؼ أنرار ىحه الشطخية ،حيث نادت الشطخية بالتقجـ واكتذاؼ دوف
اإلنداف بحلظ التقجـ ،وعسمت دراسة بخانت ومػرس عمى تجسيع سبلسل زمشية حػؿ االسعار والتكاليف لبعس

السػارد حيث يسكغ تبخيخ ىحه الشتائج حدب االقترادييغ عمى أساس أف التقجـ التكشػلػجي سيخفع مغ كفاءة
استغبلؿ السػارد الصبيعية ويؤدؼ إلى انخفاض في تكاليفيا ما يقػد إلى زيادة حجع االحتياشات االقترادية
وبالتالي فإف بخانت ومػرس قجما شكػكا حػؿ نتائج الحخكة األمخيكية السحافطة ورؤية مالتذ التذاؤمية ،أما
عغ نطخية الثبات فإنيا تعشي االستقخار وىحا يدتحيل في ضل التغيخات الدخيعة التي تحكع العالع لكافة

قصاعاتو ومجاالتو ،والحالة الثابتة السدتقخة صعبة السشاؿ والػصػؿ إلييا وضخرىا أكثخ مغ نفعيا.

أما عغ الشطخيات الجاعية لؤلولػية االقترادية فإف نطخية تعجيل الدػؽ فيي تعتسج عمى الطػاىخ التي ال
يسكغ التعبيخ عشيا بذكل نقجؼ تيسل بذكل أو بآخخ ولكغ يجب عمى الستعامميغ االقترادييغ استخجاـ
مفيػـ "االقتراد الخارجي" ،لكي يحمػا السذكمة ولحلظ بات لداما أخح السػارد الصبيعية بعيغ االعتبار في

العسمية االقترادية وتشاوليا كسؤثخات فاعمة ما يتصمب بالتالي تعجيل الدػؽ ،وتػضح نطخية االستجخاؿ أف

عسمية االعتساد عمى السداعجات لدج حاجات االنتاج واالستيبلؾ لمسػارد البيئية صعب نػعاً ما وذلظ ألف
السداعجات تأتي ألغخاض محجدة وتكػف الببلد بحاجة ماسة لتمظ الحاجات ،وتعتسج نطخية حقػؽ السمكية
عمى الدػؽ لحل مذكبلت البيئة الشاجسة عغ عسميات التشسية وىحا ال يكفي ألف عسمية التشسية عسمية متكاممة
األركاف والعشاصخ يجب أف يذتخؾ بيا العجيج مغ األشخاؼ ،ويسكغ اعتبار أف فكخة ىػتميشج عغ تػصيف

السػارد الشاضبة تعشي في جػىخىا ضخورة مخاعاة األجياؿ القادمة في تمظ السػارد عشج الكياـ بعسميات

استغبلليا وىػ األساس الشطخؼ الحؼ انصمق مشو يسا بعج مفيػـ التشسية السدتجامة الحؼ تبشتو األمع الستحجة

في العقج األخيخ مغ القخف العذخيغ ،وتتحجث نطخية الكيسة االقترادية عغ إشخاؾ الشاس في السحافطة عمى
البيئة شيء جيج ولكغ السداىسة السالية في ضخ الطخوؼ الرعبة التي تعيذيا الببلد يرعب عمى الشاس
السذاركة والسداىسة في السحافطة عمى البيئة مغ خبلؿ السداىسات السالية ،وتجعػ نطخية االقتراد
االيكػلػجي الي التقارب بيغ عمػـ األحياء والعمػـ االجتساعية حيث يػجج تحػؿ كبيخ في مجاؿ ججيج

لج ارسات متعجدة نحػ الشسػ واالقترادؼ واالجتساعي معاً.

وىشاؾ بعس مغ الشطخيات الجاعية لمعجالة في تػزيع الثخوة والتشسية تتذابو مع نطخيات أخخػ لمتشسية الدببية
الستخاكسة التي تتخاكع عمى مػارد االقتراد مغ االيجؼ العاممة والساؿ والبزائع وغيخىا ،وليا اآلثار السختمفة

وىحا ما تتحجث عشو نطخية مخاكد الشسػ ،اما عغ نطخية االستقصاب العكدي تدعى لمػصػؿ إلى نقصة
معيشة وىي نقصة التحػؿ واالنقبلب االستقصابي حيث تدتسخ بالبحث واالستقصاب لتحجيج السخاحل التي تسثل

الشطخية وىي مخحمة االستقصاب ومخحمة البلمخكدؼ ومخحمة االقميسية ،وقج أكج فخيجماف أف عبلقة القصب مع
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األشخاؼ أو اليػامر بسا في ذلظ السخاكد الفخعية ال تعكذ بالزخورة عسمية الشسػ االقترادؼ ولكشيا تطيخ
عمى أنيا الػسيمة مغ خبلليا يتع الشسػ.

وتخػ الباحثة أف ىحه الشطخية تخكد عمى وجػد قمب ألؼ تشسية ومغ ثع يتع التفخيع وىي ما تدسى باألشخاؼ

التي تختبط ارتباشاً قػياً بالقمب وتؤدؼ ما يصمب مشيا عمى أكسل وجو ،وتقػؿ المجشة العالسية لمبيئة والتشسية
في تقخيخ  1989بأف السذكمة ال تقترخ عمى استشداؼ السػارد الصبيعية فحدب ،بل تسكغ أيزا في تأثيخ

السشاخ الشفدي الحؼ يعيذو السجتسع السعاصخ وأزمة األخبلؽ والكيع عمى مدتػػ السشاشق والجوؿ و يسا بيشيا
والتي تتسثل في غياب السرالح السذتخكة والعسل السذتخؾ نتيجة غياب العجالة االجتساعية عمى الرعيج

العالسي.

رابعاً :أبعاد التشسية السدتجامة:
ىشاؾ العجيج مغ األبعاد التي تشاولت التشسية السدتجامة حيث أصجرت لجشة التشسية السدتجامة السشبثقة عغ قسة

مؤشخ مرشفة في أربع فئات أو أبعاد
ًا
كتابا حػؿ مؤشخات التشسية السدتجامة ،حيث تزسغ نحػ ٠٣١
األرض ً
رئيدية "اقترادية" و"اجتساعية "و"بيئية" و"تقشية".
كبيخ في تعديد
دور ًا
البعج التقشي :حيث لعبت تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في الدشػات األخيخة ًا
.1
مفيػـ التشسية السدتجامة ،حيث عدزت مغ أنذصة البحث والتصػيخ لتحديغ أداء السؤسدات الخاصة ،وأدت
الستحجاث أنساط مؤسدية ججيجة تذسل مجف وحاضشات التكشػلػجيا ،وحفدت الشسػ االقترادؼ ،وولجت فخص

عسل ججيجة وساىست في تقميز الفقخ ،ووضع الخصط والبخامج التي تيجؼ إلى تحػيل السجتسع إلى مجتسع

دور
أيزا ًا
معمػماتي ،والعسل عمى تحقيق أىجاؼ عالسية كاألىجاؼ اإلنسائية لؤللفية ،كسا ولعبت االتراالت ً
كبيخ في تحقيق التشسية السدتجامة ،فسع تقييع بعس الخبخات في ريف العالع الثالث ،نجج أف اإلذاعة الخيفية
ًا
السػجية لمتشسية السجتسعية ،واإلعبلـ متعجد الػسائط قج ساعجا في تجريب السدارعيغ ،وقادت شبكة اإلنتخنت
لمخبط بيغ الباحثيغ ورجاؿ التعميع والسخشجيغ ومجسػعات السشتجيغ ببعزيا البعس وبسرادر السعمػمات

العالسية ،ما ساعج عمى تحديغ اإلنتاجية الدراعية واألمغ الغحائي وسبل السعيذة في الخيف (عبج

الخحسغ،2011،ص.)24

البعج البيئي (اإليكػلػجي( :حيث تيجؼ التشسية السدتجامة لتحقيق العجيج مغ األىجاؼ البيئية ،مشيا
.2
ُ
االستخجاـ الخشيج لمسػارد القابمة لمشزػب ،لتخؾ بيئة مساثمة لؤلجياؿ القادمة ،لعجـ وجػد بجائل لتمظ السػارد،
ومخاعاة القجرة السحجودة لمبيئة عمى استيعاب الشفايات ،مع التحجيج الجقيق لمكسية التي يشبغي استخجاميا مغ
كل مػرد مغ تمظ السػارد ،والحفاظ عمى السػارد الصبيعية ،والسحيط السائي ،وحساية السشاخ مغ االحتباس

الحخارؼ (أبػ عمياف،2017،ص.)46

البعج االقترادي :كسا وتيجؼ التشسية السدتجامة بالشدبة لمبمجاف الغشية إلى إجخاء تخفيزات متػاصمة
.3
ُ
في مدتػيات استيبلؾ الصاقة والسػارد الصبيعية ،التي ترل إلى أضعاؼ أضعافيا في الجوؿ الغشية مقارنة
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بالجوؿ الفقيخة .فاستيبلؾ الصاقة السدتخخجة مغ الشفط والغاز والفحع في الػاليات الستحجة أعمى مشو في اليشج
بػ  33مخة( .بذارة ،2015 ،ص )2

إف عسمية التشسية السدتجامة تتزسغ تشسية بذخية تيجؼ إلى تحديغ مدتػػ الخعاية
.4
البعج االجتساعيّ :
ُ
الرحية والتعميع ،فزبلً عغ مذاركة السجتسعات في صشع الق اخرات التشسػية التي تؤثخ في حياتيع ،باإلضافة

إلى عشرخ العجالة أو اإلنراؼ والسداواة.

كسا ولخز القخيذي األبعاد بسا يمي( :القخيذي ،2007 ،ص )20
.1

البعج السادؼ االقترادؼ لمتشسية :ويتزسغ التأكيج عمى السفاليع األساسية لمشسػ التحجيث والترشيع.

.2

البعج االجتساعي االنداني لمتشسية :ويتزسغ اجتثاث الفقخ واشباع الحاجات األساسية لمغالبية مغ

.3

البعج الدياسي لمتشسية :ويتزسغ مفاليع التحخر مغ التبعية واالستقبلؿ االقترادؼ.

الدكاف والتػزيع األكثخ عجالة لمجخل.

.4

البعج الجولي لمتشسية :ويتزسغ مفيػـ التعاوف الجولي وعبلقتو بالتشسية في إشار السشطسات

واالتفاقيات والسشيج العالسي والتكامل االقميسي.

.5

البعج الججيج لمتشسية :والحؼ يشطخ إلى التشسية االقترادية باعتبارىا مذخوعاً لمشيزة الحزارية.

سادساً :مؤشخات التشسية السدتجامة:
تشقدع مؤشخات التشسية إلى ثبلث مؤشخات أساسية ال تتحقق التشسية السدتجامة إال بتحقيق تمظ السؤشخات وىي
كسا يمي:
أوالً :السؤشخات االقترادية لمتشسية( :عبج الحسيج وآخخوف ،2012 ،ص )4-2
 .1التجخل الجولي لتعجيل حجوث التشسية السدتجامة  :ويسكغ قياسيا مغ خبلؿ السؤشخات التالية:


الرادرات مغ الدمع والخجمات والػاردات مغ الدمع والخجمات :ويكيذ ىحا السؤشخ قجرة البمجاف عمى

االستسخار في االستيخاد والترجيخ ومجػ الفائجة مشو.



حرة إجسالي االستثسار الثابت إلى إجسالي الشاتج السحمي :ويكيذ ىحا السؤشخ ندبة االستثسار
اإلجسالي إلى اإلنتاج ،ويعبخ عشو بشدبة مئػية.



نريب الفخد مغ الشاتج السحمي اإلجسالي  :ويقاس بقدسة الشاتج السحمي اإلجسالي بأسعار الدػؽ الجارية

في سشة معيشة عمى عجد الدكاف ،ويسكغ ترشيفو مغ مؤشخات القػة الجافعة.

 .2التغييخ في شخؽ االستيبلؾ :ويسكغ قياسو مغ خبلؿ نريب الفخد الدشػؼ مغ االستيبلؾ ،حيث يكيذ
ىحا السؤشخ نريب الفخد مغ الصاقة في بمج ما.

 .3التشػيع في السػارد السالية
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ويتع قياسيا مغ خبلؿ السؤشخات التالية:
 صافي السداعجات اإلنسائية الخسسية الستمقاه كشدبة مئػية مغ الشاتج السحمي اإلجسالي.
 مجسػع الجيغ الخارجي كشدبة مئػية مغ الشاتج السحمي اإلجسالي.

 رصيج الحداب الجارؼ كشدبة مئػية مغ الشاتج السحمي اإلجسالي.
ثانياً :السؤشخات االجتساعية( :خامخة ،2007 ،ص )42
 .1مكافحة الفقخ  :ويسكغ رصجىا مغ خبلؿ التالي:


مؤشخ الفقخ :بالشدبة لمبمجاف الشامية فإف ىحا السؤشخ مخكب مغ ثبلثة أبعاد وىي حياة شػيمة وصحية

(وتقاس بشدبة مئػية مغ الشاس الحيغ لع يبمغػا سغ األربعيغ )،السعخفة (األمية) ،تػفخ الػسائل

االقترادية (يقاس بشدبة مئػية مغ الشاس الحيغ ال يسكشيع االنتفاع بالخجمات الرحية والسياه السأمػنة،
وندبة األشفاؿ دوف الخامدة الحيغ يعانػف مغ وزف ناقز بجرجة معتجلة أو شجيجة).



الدكان الحيغ يعيذػن تحت خط الفقخ الػششي  :ويعبخ عغ الشدبة السئػية لمدكاف الحيغ يعيذػف دوف
خط الفقخ الػششي.



معجل البصالة  :وىػ ندبة األشخاص العاشميغ عغ العسل إلى مجسػع القػػ العاممة ،يبيغ السؤشخ جسيع

أفخاد القػة العاممة الغيخ مػضفيغ أو عامميغ مدتقميغ كشدبة مغ القػة العاممة.

 .2الجيشاميكية الجيسغخافية واالستجامة  :ويقاس مغ خبلؿ معجؿ الشسػ الدكاني وىػ عبارة عغ متػسط تغيخ
السعجؿ الدشػؼ بالشدبة لحجع الدكاف ،ويكيذ ىحا السؤشخ معجؿ الشسػ الدكاني لمدشة.

 .3تعديد الػعي العام والتجريب والتعميع:ويقاس مغ خبلؿ:


العجد االجسالي لمسمتحقيغ بالسجارس الثانػية.



السعجؿ العاـ لمقخاء والكتابة عشج البالغيغ.



متػسط العسخ الستػقع عشج الػالدة.

 .4حساية صحة اإلندان وتعديدىا :ويقاس مغ خبلؿ:


عجد الدكاف الحيغ ال يحرمػف عمى مياه صحية والخجمات الرحية.

 .5تعديد التشسية السدتجامة لمسدتػششات البذخية  :وتقاس بشدبة الدكاف في السشاشق الحزخية ويعتبخ
أكثخ السؤشخات استخجاما لكياس درجة التػسع الحزخؼ.
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السبحث الثاني
مفاليع ونطخيات الفقخ
تسييج:

عمى الخغع مغ انتذار الفقخ في جسيع أنحاء العالع ،والحؼ يتدايج يػماً بعج يػـ في جسيع الببلد بسا فييا الػجوؿ

الستقجمة ،إال إف تدايجه وانتذػاره أصػبح أمػ اًخ مخيفػاً فػي مشػاشق معيشػة مػغ العػالع ،حيػث أصػحبت مذػكمة الفقػخ
تػػؤثخ بذػػكل ممحػػػظ وتعسػػل عمػػى اسػػتشداؼ جسيػػع السرػػادر والس ػػارد الصبيعيػػة والبذ ػخية وغي ػخه ،ومػػع تصػػػر
االنتبػػاه العػػالسي الحت ػػاء مذػػكمة الفقػػخ بػػجأت السؤسدػػات الجوليػػة والػػجوؿ السانحػػة شػػخح بخامجيػػا واسػػتخاتيجيات

عجيجة لمسداعجة في ىحا السجاؿ.

وبرػفة عامػػة فػػإف أؼ تقػػجـ فػي تخفػػيس أعػػجاد الفقػخاء يتػقػػف عمػى نجػػاح اإلصػػبلحات االقترػػادية باإلضػػافة
إلى تذجيع ازدياد استخجاـ القجرة عمى العسل ،والتي تذكل أكبخ مػػرد متػػفخ لػجػ الفئػات الفقيػخة ،وعميػو سػيتع

التصػ ػ ػػخؽ فػ ػ ػػي ىػ ػ ػػحا السبحػ ػ ػػث إلػ ػ ػػى آراء مختمفػ ػ ػػة حػ ػ ػػػؿ مفيػ ػ ػػػـ الفقػ ػ ػػخ وتػضػ ػ ػػيح مؤش ػ ػ ػخاتو وأسػ ػ ػػبابو وأنػاعػ ػ ػػو
(الخماني،2003،ص.)7
أوالً :مفيػم الفقخ وأنػاعو:
الفقخ :لغػياً جاء بسعشي االفتقار إلى الذيء ،أؼ العػز إليو واالحتياج لو.
اصػػصبلحاً يعتبػػخ ىػػػ مدػػتػػ معيذػػي مػػشخفس ال يفػػي باالحتياجػػات الرػػحية والسعشػيػػة السترػػمة بػػاالحتخاـ
الحاتي لمفخد أو مجسػعػة أفػخاد ،ويشطػخ إلػى ىػحا السرػصمح نطػخة ندػبية نطػ اًخ الرتباشػو بسدػتػػ السعيذػة العػاـ

في السجتسع وبتػزيع الثخوة وندق السكانة والتػقعات االجتساعية (خيارؼ،2014،ص.)16

ويخػ الفارس أنو مغ الرعب إيجاد تعخيف دقيق لسفيػـ الفقخ ،عمى الخغع مغ أنو الدبب الخئيدي في العجيػج
مغ الثػرات االقترادية والدياسة (الفارس،2001،ص.)21
في حيغ عخفو عصػؼ عمى أنو عجـ القجرة عمى تحقيػق مدػتػػ معػيغ مػغ السعيذػة الساديػة يسثػل الحػج األدنػى
السعقػؿ والسقبػؿ في مجتسع مغ السجتسعات في فتخة زمشية محجدة (عصػؼ،2004،ص.)144

ولقػػج صػػجر مشذػػػر فػػي األمػػع الستحػػجة فػػي مػػارس  1999تعػػخض لمرػػػر واألشػػكاؿ التػػي يتخػػحىا الفقػػخ والتػػي

تتزػػسغ انعػػجاـ الػػجخل والس ػػارد السشتجػػة الكا يػػة لزػػساف مدػػتػػ معيذػػي الئػػق .ومػػغ مطػػاىخه الجػػػع وسػػػء
التغحية ،وسػء الرحة ومحجودية التعميع  ،وغيخه مغ الخجمات األساسية .وانتذار األمخاض والػ يات وانعػجاـ

الدكغ غيخ السشاسب ،وعجـ وجػد األمغ .إضػافة إلػى انعػجاـ السذػاركة فػي صػشع القػ اخرات فػي الحيػاة السجنيػة
واالجتساعيػػة ،ولقػػج تصػػػر مفيػػػـ الفقػػخ فػػي العرػػخ الحػػجيث ،باعتبػػاره الحاجػػة إلػػى الذػػيء الغائػػب أو الشػػاقز
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إلى غياب القجرة عمى تحقيق الحاجة ،ولقج قامت الييئات الجولية ،بتحجيػج عتبػة الفقػخ حدػب محتػػػ السعيذػة
في كل بمػج ،مقػجرة ىػحه العتبػة بسعػجؿ دخػل فػخدؼ ال يتجػاوز الػجوالريغ فػي اليػػـ ،أمػا دوف الػجوالر الػاحػج فيػػ

عبلمة عمى الفقخ السجقع.

ويخػ مارؾ فخيج إلى أف الفقخ حالة واقعية وليدت وحػجة ترػػرية وأنػو يسثػل مجسػعػة مذػكبلت غيػخ متخابصػة
مثػػل تفذػػي البصالػػة والبصالػػة السقشعػػة والبلمدػػاواة فػػي الخفاليػػة وتفػػاوت الخػػجمات فػػي البيئػػة الحز ػخية أؼ أف

الفقخ واقع اجتساعي يتصمب التفديخ.

فإف الفقخ في حكيقة األمخ ىػ الػجية األخخػ لرػر التسايد االجتساعية والبلمداواة وانعجاـ العجالة التػي ىػي
الدػػبب األساسػػي الػػحؼ ضػػل ومػػا زاؿ ييػػجد الحيػػاة البذػخية والحزػػارات اإلندػػانية سػػاء عمػػى مدػػتػػ األفػخاد أو

الجساعػ ػػات والػ ػػجوؿ والسجتسعػ ػػات والتسػ ػػايد االجتسػ ػػاعي والبلمدػ ػػاواة والفقػ ػػخ لػ ػػيذ ضػ ػػاىخة أبجيػ ػػة متأصػ ػػمة فػ ػػي
الحزارات البذخية تطيخ بفعل عػامل بيػلػجية يتػارثيا األفخاد و وإنسا ىي نتائج ألنساط تاريخية محجدة عمى

العبلقات التي تخبط بيغ البذخ.

ويأخح ىحا التسايد صػ اًر مختمفة تطيخ شػكل الدػيصخة عمػى السػػارد الستاحػة أو السمكيػة والثػػرة أو األدوار التػي
س ػػتصمبيا عسمي ػػات اإلنت ػػاج أو التشط ػػيع االجتس ػػاعي لمعس ػػل .ويعش ػػي ذل ػػظ أف مفي ػػػـ الغش ػػى أو الفق ػػخ يختبص ػػاف
بالتسايدات االجتساعية وال يسكغ فيع عػامل تذكل أؼ مشيا بسعدؿ عغ اآلخخ.

كسا تتدع دراسات الفقخ بػجػد مداىسات متشػعة في االقتراد ،متعجدة السجاخل ،فبل يسكغ الشطػخ إلػى ضػاىخة
الفقػػخ مػػغ زاويػػة واحػػجة ،ومػػغ ىشػػا يذػػتخؾ فػػي د ارسػػة الفقػػخ كػػل ىػػحه الفػػخوع مػػغ السعخفػػة ،ولكػػغ تقترػػخ ىػػحه

الجراسات في معطسيا عمى رصج الطاىخة مغ حيث الحجع واألبعاد أو الخرػائز ،بيشسػا ال تتعمػق فػي معخفػة

األسباب ليحه الطاىخة.

مغ السعخوؼ أف الفقخ مذكمة عالسية وضػاىخة اجتساعيػة ذات امتػجادات اقترػادية وانعكاسػات سياسػية متعػجدة

األشػػكاؿ واألبعػػاد .وىػػي ضػػاىخة ال يخمػػػ مشيػػا أؼ مجتسػػع ،مػػع التفػػاوت الكبيػػخ فػػي حجسيػػا وشبيعتيػػا والفئػػات

الستزخرة مشيا .وكسا أشخنا فػإف خسػذ سػكاف العػالع يسكػغ ترػشيفيع بػأنيع فقػخاء محخومػػف مػغ الحػجود الػجنيا

لفخص العير الكخيع اآلمغ.

ورغػػع التفػػاوت فػػي تحجيػػج مفيػػػـ الفقػػخ ومعػػاييخه ،إالّ أف انخفػػاض الػػجخل لمفػػخد أو األسػخة يذػػكل العسػػػد الفقػػخؼ
ليحا السفيػـ وىحه السعاييخ ،مع ما يخافق ذلػظ مػغ ضػعف القػجرة عمػى تػػفيخ مدػتمدمات الحيػاة الزػخورية مػغ

مدكغ ومأكل وممبذ ،ناليظ عغ السدتمدمات األخخػ الرحية والتعميسية وغيخىا .

وتتفاقع مذكمة الفقخ في العادة في السجتسعات الشامية ،وبخاصة تمظ التي يميث نسػىا االقترػادؼ وراء نسػىػا

الد ػػكاني ،وتتف ػػاوت تبعػ ػاً ل ػػحلظ أس ػػاليب السعالج ػػات والسح ػػاوالت الخامي ػػة إل ػػى الح ػػج م ػػغ ى ػػحه الط ػػاىخة الخصيػ ػخة
وتجاعياتيا.

وعميو يذيخ مفيػم الفقخ :إلى غياب أو عجـ ممكية األصػؿ أو حيازة السػػارد أو الثػػرة الستاحػة الساديػة مشيػا

وغيخ السادية ،فإذا كاف ىػحا الػشقز فػي الثػخوة الساديػة أو الػجخل ،حيػث يكػػف الفقػخ اقترػاديا يتسثػل فػي عػجـ
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القجرة عمى إشباع الحاجات البيػلػجية (السأكل  -السمبذ  -السدكغ) برػرة كمية ويدسى (بالفقخ السصمق) أو

فػػي مدػػتػػ إشػػباع الحاجػػات األساسػػية وتػػجني السعيذػػة ونػعيػػة الحيػػاة وخرػػائز وقػػجرات األفػخاد والجساعػػات
داخػػل السجتسػػع (فقػػخ ندػػبي) وتػػجعى عشاصػػخ الثقافػػة الخاصػػة أو السحميػػة فػػي الفاعميػػة االجتساعيػػة وىشػػا يأخػػح

الفقػػخ بعػػجا ثقا يػػا واجتساعيػػا وسياسػػيا ،وىكػػحا يرػػبح الفقػػخ ضػػاىخة متعػػجدة األبعػػاد تطيػػخ فػػي أؼ مجتسػػع عمػػى
مدتػيات وفي صػر أشكاؿ مخالفة تكذف عغ مجسل أوضاع البشاء االجتساعي.

كسا يسكغ التسيد بيغ ثالث معاني لمفقخ وىي (مدعػد و خخون,2014,ص:)83

 السعشـــى األول« :الفقـــخ االجتســـاعي» وىػػػ ال يعشػػي عػػجـ السدػػاواة االقترػػادية الشاتجػػة عػػغ نقػػز الػػجخل

ولسستمكػػات وانخفػػاض مدػػتػػ السعيذػػة وإنسػػا يذػػسل أيزػػا عػػجـ السدػػاواة االجتساعيػػة والجونيػػة االعتساديػػة

والذعػر بالشقز واالستغبلؿ .وىحا يكػف الفقخ ندبيا ال يػضح مدتػػ معيغ مغ الجخل.

 السعشــى الثــاني« :العــػز والحاجــة» :ويقرػػج بػػو فئػػة مػػغ الشػػاس غيػػخ القػػادريغ عمػػى تأكيػػج وجػػػدىع عمػػى

السدػػتػػ التقميػػجؼ الػػحؼ يعتبػػخ أدنػػى مدػػتػػ دوف أؼ مدػػاعجات خارجيػػة فػػي أؼ وقػػت مػػغ األوقػػات فيػػػ
يحجد السدتػػ األدنى الحؼ يؤدؼ باإلنداف إلى الياوية كسا يحجد نسػذجا لمعبلقات االجتساعية التػي تذػيخ

إلػػى مػػغ ىػػع السحتػػاجيغ الػػحؼ يصمبػػػف السدػػاعجة ومػػغ الػػحؼ يدػػاعجىع وتسيػػد السجتسعػػات بػػيغ أشػػكاؿ ذوؼ

الحاجة الحيغ يدتحقػف السداعجة.

 السعشى الثالث« :الفقخ األخالقي»  :يحجد مكانػو فػي ندػق الكػيع فػي السجتسػع أو فػي أحػج جساعتػو الفخعيػة
ويذيخ ىحا السعشى إلى ما إذا كاف الفقخ مقبػالً أخبلقيا وإلى السكانة التي يذغميا الفقيخ .
وىكحا يتبيغ لشا أف مزسػف الفقخ ال يختبط فقط بالحخماف والعػز السادؼ فقط وإنسا ىػػ ضػاىخة مخكبػة تتزػسغ
معاييخ متعجدة ،وبعج كل ىحه التعخيفات الخاصة بالفقخ ندتخمز مشيا أف الفقخ ليذ فقط عجد إمكانية الفػخد
لتمبيػػة حاجاتػػو األوليػػة فقػػط ولكشيػػا تذػػسل عػػجة أبع ػػاد ىشػػاؾ بعػػج اقترػػادؼ وأحيانػػا اجتسػػاعي وأخػػخ سياس ػػي
وسيكػلػجي وكل تمظ األبعاد تؤثخ عمى الفخد وتشسية السجتسع ككل.

ثانياً :الشطخيات السفدخة لطاىخة الفقخ
قدست الشطخيات السفدخة لطاىخة الفقخ عػجة تقدػيسات ،حدػب العمسػاء الػحيغ تشاوليػا وحدػب األىػجاؼ مػغ وراء

الجراسة التي أجخيت فسشيع مغ قدسيا كسا يمي:
 .1نطخية مالتػس:

وضػػع االقترػػادؼ الذػػييخ تػمػػاس مػػالتػس نطخيتػػو عػػغ العبلقػػة بػػيغ الشسػػػ الدػػكاني والتشسيػػة االقترػػادية عػػاـ

 1798حيث أشار إلى أف أؼ سكاف دولة سػؼ يديجوف في شكل متػالية ىشجسػية (،32 ،16 ،8 ،4 ،2 ،1

 ...الخ) أؼ أف الديادة ستكػف بسقجار الزػعف وبالتػالي يتزػاعف عػجد الدػكاف كػل فتػخة بػيغ  40-30سػشة،

وفػػي نفػػذ الػقػػت وبدػػبب س ػخياف قػػانػف تشػػاقز الغمػػة بالشدػػبة لعشرػػخ اإلنتػػاج الثابػػت وىػػػ األرض ،نجػػج أف

إنتاج الغحاء يديج في شػكل متػاليػة حدػابية ( ... ،5 ،4 ،3 ،2 ،1الػخ) أؼ تكػػف الديػادة بالسثػل ،وفػي ضػػء
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انخفاض نريب الفخد مغ األرض الدراعية فإف السداىسة الحجية في إنتاج الصعػاـ تبػجأ فػي االنخفػاض وبػحلظ

يػػشخفس متػسػػط نرػػيب الفػػخد مػػغ الػػجخل ويػػخػ مػػالتػس أف الدػػبيل الػحيػػج لتجشػػب ىػػحا الػضػػع الػػحؼ يبػػيغ

االنخفػػاض الحػػاد فػػي مدػػتػيات السعيذػة أو الفقػػخ السصمػػق ىػػػ تقميػػل عػػجد الحريػػة وىػػػ مػػا يصمػػق عميػػو مرػػيجة
الدكاف (تػدارو،2009،ص.)276
وىشا ال تتفق الباحثة مع نطخية مالتػس وذلظ بدبب التقجـ التكشػلػجي ودخػؿ التكشػلػجيػا وعمػع السعخفػة كافػة

مجاالت الحياة وتصػر قػػ اإلنتاج ،وعميػو فػإف الػجوؿ ال أخسػسالية الستصػػرة ،أؼ ذات مدػتػيات الػجخل السختفػع
ال يتدايج فييا الدكاف إال بشدب وكدػر عذخية ،وعمى العكذ مػغ ذلػظ فػإف دوؿ العػالع الثالػث ذات مدػتػيات

الجخل السشخفس تتدع بالكاثخ الدكاني ،وىػ مػغ أىػع أسػباب انتذػار ضػاىخة الفقػخ ،وتػخػ الباحثػة أف السذػكمة
تكسػػغ فػػي عبلقػػات اإلنتػػاج الدػػائجة فػػي السجتسػػع والتػػي تحػػجد أشػػكاؿ السمكيػػة ومكانػػة ومخكػػد السػػالكيغ وغيػػخ
السالكيغ ،وبالتالي تػزيع الجخل وإعادة تػزيعو بسا يزسغ أو ال يزسغ العجالة االجتساعية

 .2نطخية رأس السال البذخي:
ت ػػخػ ى ػػحه الشطخي ػػة أف التعم ػػيع يعس ػػل عم ػػى إيج ػػاد مي ػػارات ت ػػؤدؼ ب ػػجورىا إل ػػى تحقي ػػق مد ػػتػيات مختفع ػػة م ػػغ

اإلنتاجي ػػة ،وتؤك ػػج الشطخي ػػة أف ارتف ػػاع السد ػػتػػ التعميس ػػي يخف ػػس الفق ػػخ لػج ػػػد عبلق ػػة إيجابي ػػة ب ػػيغ األج ػػػر
ومدتػػ التعميع بافتخاض أف سػؽ الخجمات والدمع والعسل يدػده السشافدة التامة.

 .3نطخية الخفالية:
تقػػػـ ىػػحه الشطخيػػة عمػػى الكيػػاس السػػادؼ لمخفاليػػة وذلػػظ باسػػتخجاـ الػػجخل أو اإلنفػػاؽ االسػػتيبلكي لمتعبيػػخ عػػغ

مدتػػ الخفاه وباعتبار أف معيار الفقخ ىػ الجخل.
 .4معيار الحمقة السفخغة:

تفتػػخض ىػػحه الشطخيػػة أف يدػػتسخ الفقػػخ مػػغ خػػبلؿ تعديػػد حمقػػات مفخغػػة فػػي جانػػب الصمػػب والعػػخض وأف ىشػػاؾ

مجسػعة مغ العػامل التي تتفاعل مع بزعيا بصخيقة دائخية ،حيث أف انخفاض مدتػػ دخل الفخد يػؤدؼ إلػى

انخفػػاض القػػجرة الذ ػخائية وانخفػػاض فػػي االسػػتثسار يػػؤدؼ إلػػى انخفػػاض االنتاجيػػة وبالتػػالي انخفػػاض مدػػتػػ
الجخل ىحا مغ جانب الصمب ،أما مػغ جانػب العػخض أف انخفػاض الػجخل يػؤدؼ إلػى انخفػاض معػجؿ االدخػار

ويػػؤدؼ إلػػى نقػػز رأس السػػاؿ وبالتػػالي اسػػتسخار الفقػػخ ،وتع ػج الحمقػػة السفخغػػة لمفقػػخ إحػػجػ "الحمقػػات السفخغػػة"
العجيجة في العالع الثالث ،والتي تذيخ إلى أف الدبب الخئيدي النخفاض الػجخل فػي الػجوؿ الستخمفػة ىػػ فقخىػا،

ويؤخح بيحه الفكخة مع التحفع الذجيج.
حيث يقػؿ البخوفدػر "راجشخ نػركذ" ) (Ragnar Nukseأف القػؿ بػأف الجولػة تكػػف فقيػخة ألنيػا فقيػخة قػػؿ
غيخ صحيح .فكسا يبلحع أف كثيخ مغ الجوؿ الستخمفة لع تدتسخ في دائخة مفخغة لمفقػخ ،ولكشيػا مػخت بس اخحػل
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مػػغ التصػػػر والشسػػػ أؼ لػػع تكػػغ دائسػاً فقيػخة .وعميػػو تػػجور فكػخة الحمقػػة السفخغػػة لمفقػػخ حػػػؿ وجػػػد مجسػعػػة مػػغ
القػػػػ أو العػامػػل التػػي تػختبط مػػع بعزػػيا وتتفاعػػل تفػػاعبلً دائخيػاً مػػغ شػػأنو إبقػػاء الػػجوؿ الفقيػخة فػػي حالػػة فقػػخ
مدتسخ(الخصيب.)22 :2016 ،

والسقرػد بالحمقة السفخغة لمفقخ ىػ وجػد حمقة تبجأ بالفقخ وتشتيي بو ،حيث تبجأ مغ انخفاض مدػتػػ الػجخل

ومغ انخفاض مدتػػ التغحية وبعجه انخفػاض مدػتػػ الرػحة والتعمػيع وانخفػاض االنتاجيػة وتشتيػي بانخفػاض

مدتػػ الجخل مخة اخخػ.

وتعتسج ىحه الشطخية عمى اف االفخاد مػغ ذوؼ الػجخػؿ السختفعػة يسكػشيع اف يػجخخوا ويدػتثسخوا بيشسػا ال يدػتصيع

االفخاد ذوؼ الجخػؿ السشخفزة مغ اف يقػمػا بحلظ بديػلة مغ اجل كدخ الحمقة السفخغة لمفقخ ويسكغ تػضيح
ذلظ مغ خبلؿ مخصط لشطخية الحمقة السفخغة لمفقخ (ىذاـ،2017،ص.)9

شكل ( :)1.2معيار الحمقة السفخغة
السرجر( :فصيسة ،إشكالية الفقخ في الجدائخ في ضل البخامج التشسػية ،2014 ،ص)12

 .5نطخية ماركذ:
تتحػػجث ىػػحه الشطخيػػة أف الفقػػخ ىػػػ أسػػاس الرػخاع الصبقػػي فػػي السجتسعػػات ال أخسػػسالية ،ألف ال أخسػػسالية تدػػتحػذ
عم ػ ػػى وس ػ ػػائل اإلنت ػ ػػاج وتد ػ ػػتغل الصبق ػ ػػة العامم ػ ػػة ل ػ ػػجييا ،وب ػ ػػحلظ تخم ػ ػػق كثيػ ػ ػ اًخ م ػ ػػغ التف ػ ػػاوت ف ػ ػػي السجتس ػ ػػع

(فصيسة،2014،ص.)13

 .6نطخية السدئػلية الذخرية:
تتكػف نطخية السدئػلية الذخرية لمفقخ مغ مجسػعة كبيخة ومتعجدة مغ التفديخات التي تخكد عمى األشخاص

باعتبارىع السدئػلػف في السقاـ األوؿ عغ أوضاع الفقخ التي يعيذػنيا ،ويحىب أصحاب االتجاه السحافع مغ

السشطػ ػخيغ إل ػػى ل ػػػـ األش ػػخاص ف ػػي خم ػػق السذ ػػاكل ألنفد ػػيع ،ويج ػػادلػف عم ػػى أن ػػو ع ػػغ شخي ػػق العام ػػل الج ػػاد
والخيارات الرحيحة يدتصيع الفقخاء تبلفي مذاكميع.
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ويػػحىب بعػػس مشطػػخؼ ىػػحا االتجػػاه إلػػى القػػػؿ بػجػػػد خمػػل فػػي أن ػػاع الجيشػػات فػػي األشػػخاص يشػػتج عشػػو قمػػة
الػػحكاء وبالتػػالي الفقػػخ ،والحكيقػػة أف االعتقػػاد بػػأف الفقػػخ نػػابع مػػغ خمػػل فػػي األشػػخاص ىػػػ مػػغ االعتقػػادات

الخاسخة مشح القجـ ،حيث يؤكج فيبػخ ( )2001عمػى أف التعػاليع البخوتدػتانتية تػحىب إلػى اعتبػار الثػخوة والػخزؽ
لبة مغ الخب ومكافأة عمى الربلح وأف ما أصاب األعخاج واألعسى والسذػه مغ الشاس ىػ مغ جخاء أنفديع

وأنيع بحلظ يشالػف جداء سيئاتيع وسيئات آبائيع ،وقج ناقر ريشػاتخ ( )1970الشطخيات الذخرػية مػغ مشطػػر
أخبلقي وأشار إلى الفقخ كجدء مغ السعاناة التي عمى الفقخاء تحسميا نطيخ فداد أخبلقيع وأف جحػيع الفقػخ ىػػ
ما يدتحقػنو في الحياة الجنيا ويشتطخىع في اآلخخة السديج مغ العحاب األليع( .شخاز)15 :2011 ،
وتعدز الشطخيات الكبلسيكية الججيجة العػامل الذخرية كسرادر لمفقخ وتخػ أف األفخاد في محاولتيع لتحدػيغ

أوضػػاعيع السعيذػػية يخصصػػػف لمسدػػتقبل إال أنيػػع يقفػػػف أمػػاـ خيػػارات صػػعبة تتصمػػب االسػػتثسار عمػػى السػػجػ

البعيػػج وعشػػجىا يختػػاروف األسػػيل واألسػػخع ،أؼ الخيػػارات قرػػيخة السػػجػ ذات العػائػػج السحػػجودة وبالتػػالي فيػػع
يجشػػػف نتػػائج الخيػػارات التػػي سػػمػكيا ،بيشسػػا يدػػتثسخ آخػػخوف فػػي التعمػػيع والتػػجريب كخيػػارات تقػػػد عمػػى السػػجػ

البعيج إلى الػضائف ذات العػائج.

وتخػ الباحثة أنو عمى مخ العقػد فخضت مذكمة الفقخ نفديا كػاقػع عمػى السجتسػع وبالتػالي قامػت السجتسعػات
بتبشي الدياسات السػجيػة لسحاربػة الفقػخ برػخؼ الشطػخ عسػغ يقػف وراء ضيػػر السذػكمة ،وعمػى الػخغع مػغ أف

مغ يتبشػف نطخية مدئػلية الفقخاء عسا حل بيع مغ فقخ ال يتػقع مشيع أف يكػنػا متحسديغ لمدياسات التي مغ
شأنيا محاربة الفقخ.
 .7نطخية الفقخ كثقافة:
ىشػػاؾ نػػػع مػػغ التقػػارب بػػيغ نطخيػػة ثقافػػة الفقػػخ الحاليػػة ونطخيػػة السدػػئػلية الذخرػػية عػػغ الفقػػخ ،فشطخيػػة ثقافػػة

الفقػػخ تػػخػ أف الثقافػػة أسػػمػب حيػػاة يػػشعكذ عمػػى الفػػخد مػػغ جػخاء التفاعػػل الػػجائع لمفػػخد مػػع محيصػػو االجتسػػاعي
وتقػـ عمى االعتقاد بأف الفقخ يشتج مغ جخاء تػارث األجياؿ لسجسػعة مغ الكيع والسعتقجات ولحلظ فإنيػا قػج ال

تمػـ األشخاص وتزع السدئػلية عمييع كسا تفعل الشطخية الدابقة ،بل تخػ أف األشخاص تذخبػا ثقافة مختمفة
وأصبحػا ضحايا ليا وغيخ قادريغ عمى الخبلص مغ بخاثشيا كسا ىػ الحاؿ فػي الثقافػات التػي عػادة مػا تشتذػخ

بيغ بعس السياجخيغ أو السػاششيغ القاششيغ يسا يعخؼ بالغيتػ .ويختمف تفديخ نطخية ثقافة الفقخ عغ تفديخ
نطخية السدئػلية الذخرية التي تخبط الفقخ بقجرات األفخاد ودوافعيع ،فشطخية ثقافة الفقخ حدػب مػا يػحكخ ريػاف

عمى لداف أوسػكار لػػيذ الػحؼ تػصػل إلػى نطخيػة ثقافػة الفقػخ بعػج أف عسػل لفتػخة شػيمػة مػع أسػخ الفقػخاء فػي

السكدػػيظ وبػتػريكػػػ ،حيػػث يػػخػ لػػػيذ أف ثقافػػة الفقػػخ تػػؤدؼ إلػػى التكيػػف ،وأف السجتسػػع يشبػػح الفقػخاء ويجبػػخىع
عمى العير في عدلة وغخبة يشتج عشيا نذػء ثقافة خاصة بيع يتػارثػنيا عبخ األجياؿ السختمفة ،ويؤكج لػيذ

1959ـ عمى أف أولئظ الحيغ يعيذػف في الفقخ تتكػف لجييع معتقجات وقيع واسمػب حياة يسيدىع عغ غيػخىع،
وأنو في الشياية يسكغ القزاء عمى الفقخ إال أنو ال يسكغ لشا أف نسحػ ثقافة الفقخ .ومػ ػ ػ ػ ػ ػػغ ناحيػ ػ ػ ػ ػ ػػة أخػ ػ ػ ػ ػ ػػخػ
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أصبحت نطخية ثقافة الفقخ اليػـ تؤكج عمى وجػد ثقافة لمفقخ في أماكغ أو مشاشق معيشة مثل تمظ التي تشتذخ

فػػي األحيػػاء الفقيػخة مػػغ بعػػس السػػجف والسدػػساة غيتػػػ ،وعمػػى السدػػتػػ االجتسػػاعي يشتذػػخ بػػيغ الشػػاس فػػي تمػػظ
السشاشق ثقافة تتزسغ معتقجات وقيع وأعخاؼ وسمػكيات تختمف عغ تمظ التي تربغ ثقافة السجتسػع العػاـ فػي

السجيشػػة ،وكػػاف أوسػػكار لػػػيذ قػػج عػػخؼ ثقافػػة الفقػػخ عمػػى أنيػػا مجسػعػػة مػػغ السعتقػػجات والكػػيع التػػي تشتقػػل مػػغ
جيػػل إلػػى آخػػخ وأكػػج عمػػى أف ثقافػػة الفقػػخ متػػى وجػػجت يرػػبح ليػػا القػػجرة عمػػى التجػػحر وبالتػػالي يصػػػؿ أمػػجىا

وبقاؤىا وعشػجما يرػبح أشفػاؿ الغيتػػ الػحيغ يعيذػػف فػي الخ اخئػب واألزقػة فػي الدادسػة أو الدػابعة مػغ العسػخ،

يكػنػػػف حدػػب مػػا ذكػػخ أوسػػكار لػػػيذ قػػج تذػخبػا السػاقػػف والكػػيع األساسػػية لثقافػػة الغيتػػػ التػػي حػػج مػػغ قػػجرتيع
البجني ػ ػ ػػة واس ػ ػ ػػتعجادىع الشفد ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػػى انتي ػ ػ ػػاز أؼ مػػ ػ ػػغ الف ػ ػ ػػخص الستاح ػ ػ ػػة لتحد ػ ػ ػػيغ أوض ػ ػ ػػاعيع السعيذػػ ػ ػػية

(شخاز،2011،ص.)16
وتخػ الباحثة أنو إذا كانت األسباب الشطخية لمفقخ تكسػغ فػي السعتقػجات والكػيع التػي يػتع نقميػا ومػغ ثػع تعديدىػا

في ثقافة األشخاص السعػزيغ فإنو مغ البجييي أف يقػـ السيتسػف بسحاربة الفقخ بالتجخل مغ خبلؿ تغييخ تمظ

الثقافة.

 .8نطخية خمل األنطسة:
ىػحه الشطخيػة عكػذ الشطخيػة األولػى ،إذ ال تشطػخ إلػى الفقػخاء عمػى أنيػع الدػبب فػي حالػة الفقػخ التػي يعيذػػػنيا
وإنسا تخجع ذلظ إلى األنطسة االقترادية والدياسية واالجتساعية باعتبارىا عػامل تحج مغ فخص اآلخػخيغ فػي

تحقيق الجخل الحؼ يشذجونو وبالتػالي تحػج مػغ مدػتػػ ونػػع الحيػاة التػي يعيذػػنيا ،وشػيج القػخف التاسػع عذػخ
العجيػػج مػػغ السثقفػػيغ االجتسػػاعييغ الػػحيغ قػػامػا بسياجسػػة نطخيػػة السدػػئػلية الذخرػػية لتفدػػيخ الفقػػخ مػػغ خػػبلؿ

فزػػح األنطسػػة االقترػػادية واالجتساعيػػة التػػي يػػخوف فييػػا الدػػبب فػػي خمػػق حالػػة الفقػػخ التػػي يعيذػػيا األف ػخاد،
وعمى سبيل السثاؿ فقج أوضع ماركذ كيف أف الشطاـ الخأسسالي خمق ما يدسى بجير االحتياط مغ العاشميغ

كاستخاتيجية مقرػدة لمسحافطة عمى تجني األجػر ،أما دوركايع فإنو يخػ أف كثيػ اًخ مػغ القػ اخرات حتػى القػ اخرات
الت ػػي نحد ػػبيا شخر ػػية مث ػػل اإلق ػػجاـ عم ػػى االنتح ػػار ى ػػي قػ ػ اخرات تفخض ػػيا االنطس ػػة الدياس ػػية واالقتر ػػادية

واالجتساعية (شخاز،2011،ص.)17

ويخػ الباز ( )2003أف نطخية األنطسة االقترادية والدياسية السدببة لمفقخ تػضح اف الفخد ليذ مدؤوال عغ

الفقػػخ الػػحؼ يعانيػػو ولكػػغ االنطسػػة االقترػػادية واالجتساعيػػة والدياسػػية دو ار مباشػ اخ فػػي إخفػػاؽ قػػجرة الشػػاس فػػي
الحرػؿ عمى فخص ووسائل تسكشيع مغ تحقيق مدتػػ معيذي معيغ.

وأكج جيشكد ( )Jencksالسفكخ االجتساعي الفخندي صاحب ىحه الشطخية إف الجخػؿ الستجنية ال تتػيح لمعػائػل

فخص تحقيق االكتفاء الحاتي مغ الشاحيػة االقترػادية وتسشػع العػائػل الفقيػخة مػغ الحرػػؿ عمػى وضػائف معيشػة
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مسػػا يػػؤدؼ الػػي ضػػعف مدػػتػيات الػػجخػؿ ومػػا يتختػػب عميػػو مػػغ تشػػاقز فػػخص التحرػػيل العمسػػي والتػػجريب
السيشي لتمظ العػائل.
باإلضافة الي ذلظ فاف شبيعة الشطاـ الدياسي بحدب ىحه الشطخية يعج مغ اىع العػائق التي تقف اماـ الفقػخاء

وذلظ الف الشفػذ والتأثيخ الدياسي يختبط شخديا مع الثخوة والغشى وىحا يعشي اف الفقخاء ال يسمكػف درجة التأثيخ
ضسغ الشطاـ الدياسي التي يسكغ اف تحقق ليع مديج مغ العجالة والسشافع االقترادية (الباز ،2003 ،ص.)3

وتػػخػ الباحثػػة أنػػو إذا كانػػت مذ ػكمة الفقػػخ تكسػػغ فػػي األنطسػػة بػػجالً مػػغ الفق ػخاء أنفدػػيع إف الحػػل البػػجييي ىػػػ
المجػء إلى تغييخ األنطسة ،إال أف ىحا مغ الدػيل أف يقػاؿ ومػغ الرػعب أف يصػاؿ وىػحا مػا يفدػخ المجػػء إلػى

محاولة تغييخ سمػؾ الفقخاء بجالً مغ محاولة تغييخ األنطسة.
 .9نطخية السػقع الجغخافي:

تؤكػػج ىػػحه الشطخيػػة عمػػى أف مشػػاشق جغ اخ يػػة معيشػػة قػػج تفتقػػخ إلػػى السػػارد الصبيعيػػة القػػادرة عمػػى تػػػفيخ العػػير

الك ػخيع لئلندػػاف ،والحكيقػػة أف الفقػػخ يتجػػحر بذػػكل أكبػػخ فػػي مشػػاشق دوف أخػػخػ وأف ىشػػاؾ محػػاوالت لتفدػػيخ

افتقار بعس السشاشق لمقاعجة االقترادية التي تسكشيا مغ مشافدة السشاشق األخخػ ،وتحىب بعػس التفدػيخات

إلى أف سػء االستثسار ،وشح السػارد الصبيعية ،وتكجس الدكاف ،وقمة اإلبجاع واالختخاع ،وعػامل أخػخػ عجيػجة
يسكغ أف تفديخ التبايغ الكبيخ في مدتػػ الفقخ بيغ السشاشق (فصيسة،2014،ص.)15

وتتسح ػػػر ى ػػحه الشطخي ػػة عم ػػى حكيق ػػة اف الد ػػكاف ال ػػحيغ يعيذ ػػػف ف ػػي مش ػػاشق تفتق ػػخ ال ػػي الػس ػػائل الز ػػخورية

لمػصػؿ الي تحقيق مدتػػ معيذي الئق.

حي ػػث أك ػػج ش ػػػ ( )Shawالسفك ػػخ البخيص ػػاني ص ػػاحب ى ػػحه الشطخي ػػة عم ػػى اف لمسػق ػػع الجغ اخف ػػي وع ػػجـ ت ػػػفخ
السؤىبلت والطخوؼ السحفدة أث اًخ مباش اًخ في السديج مغ الفقخ.
وبالتػػالي فػػإف السديػػج مػػغ الشتػػائج الدػػمبية عػػغ الفقػػخ والسختبصػػة بػػو تػػؤدؼ الػػي ازديػػاد معػػجالت الجخيسػػة وضػػعف
الخجمات االجتساعية السقجمة لؤلفخاد مسا يداعج في انتذار الفقخ والذعػر بو.
وتؤكج ىحه الشطخية عمى جانب معيغ يعتبخ احج السذاكل السدمشة التي تػاجييا البمجاف الشامية وال سػيسا الفقيػخة

ويتسثل في السػارد البذخية ذات السدتػػ العالي في التحريل العمسي والخبخات العمسية فيي تبجأ باالنتقاؿ الي
السشاشق الخيفية فحلظ يديع في انتذار مذكمة الفقخ بذكل كبيخ(الخصيب،2016 ،ص .)22
 .10نطخية التخابط التخاكسي:
ىحه الشطخية تخػ أف السذكبلت االجتساعية واالقترادية ىي مذكبلت متخابصة ومتخاكسة وبالتالي فإف أياً مشيا
مػا ىػػػ إال حمقػػة فػػي سمدػػمة ال حػػجود ليػػا مػػغ السذػكبلت ،ومػػغ خػػبلؿ الػػجورات التػػي تسػػخ بيػػا السذػػكبلت عمػػى
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مدػػتػػ السحػػيط االجتسػػاعي والجغ اخفػػي تػػخػ ىػػحه الشطخيػػة أف التجسعػػات الفقي ػخة تتخكػػد فييػػا البصالػػة أكثػػخ مػػغ
غيخىا ،ومغ ثع تقػد البصالة إلى اليجخة وتؤدؼ اليجخة إلى إغبلؽ الكثيخ مغ السحػبلت التجاريػة ،ومػغ ثػع تقػل

الػضائف واألعساؿ وعشجىا يحجث مديجاً مغ االرتفاع عمى معجالت البصالة وىكحا تتكػف الجورة ،وعمى مدتػػ
األفخاد يشتج عغ البصالة ضعف الجخل وبالتالي القػة الذخائية مػغ ثػع ضػعف االسػتيبلؾ مػغ ناحيػة أخػخػ فػإف

قمػػة مػػجخخات األف ػخاد تحػػج مػػغ قػػجرتيع عمػػى االسػػتثسار وبالتػػالي تتزػػاءؿ فػػخص السػػاؿ واألعسػػاؿ ،وىكػػحا عػػجـ
القجرة عمى تػفيخ الجواء لمػقاية مغ األمخاض وعجـ تػفخ الغحاء الرحي وتجاعي الشطافػة ،الذخرػية والعامسػة

وكميا متخابصة تقػد إلى اعتبلؿ الرحة ومديج مػغ السرػاعب لمفقػخاء كسػا أف عػجـ تػػفخ الػضيفػة والػجخل تقػػد
إلى عجـ الثقة في الشفذ ،وىحا بجوره يقػد إلى ضعف الجافعية واالكتئػاب ،وىػحه السرػاعب والسذػاكل الشفدػية

تت اديػػج بفعػػل االحتكػػاؾ بػػاآلخخيغ يعيذػػػف نفػػذ األوضػػاع مػػغ ثػػع يشػػتج عشيػػا ثقافػػة اليػػأس والفقػػخ ،ويبلحػػع مػػغ

خػػبلؿ ىػػحه الشطخيػػة أف ىشػػاؾ ربصػاً واضػػحاً بػػيغ العػامػػل االقترػػادية عمػػى مدػػتػػ الفػػخد مػػع تمػػظ الييكميػػة فػػي
االقتر ػػاد الت ػػي تح ػػجث عم ػػى مد ػػتػػ السػق ػػع الجغ اخف ػػي كس ػػا يبلح ػػع م ػػغ خ ػػبلؿ نطخي ػػة التػ ػخابط أف مجسػع ػػة
السذكبلت تتخاكع وبالتالي فإنو مغ الستػقع بأف أياً مغ تمظ الخوابط متى ما تع فرميا فإف الجورة السدببة لمفقخ

قج ال تدتسخ ،إال أنو رغع ذلظ فإف تمظ الجورة متى ما اكتسمت قج يرعب الفرل بػيغ أؼ مػغ أجدائيا(فصيسػة،
،2014ص.)16

تخػ الباحثة أف التعقيج الكبيخ الحؼ تعػاني مشػو دورة نذػػء الفقػخ يتصمػب الحمػػؿ التػي تكػػف عمػى مدػتػػ ذلػظ
التعقيػج ،وضػاىخة الفقػخ ليػا أبعادىػػا الستعػجدة ومػع ذلػظ فػػإف جيػػد محاربػة الفقػخ قػج تخكػػد عمػى جػدء معػيغ مػػغ

السذكمة دوف أف تأخح األجداء األخخػ في االعتبار ،ولحلظ نجػج بػأف الستخررػيغ فػي مجػاؿ خجمػة السجتسػع
وعمى الخغع مغ ادراكيع ألىسية إيقػاؼ دورة تذػكل الفقػخ كخصػػة مخحميػة إال أنيػع يػجركػف مػجػ تػجاخل وتػخابط

عػامل ىحه السذكمة ولحلظ يصالبػف بأىسية التجخل مغ أجل إيجاد الحمػؿ الذاممة والكا ية التي تزسغ لمفقخاء
تحقيق حمسيع في االكتفاء الحاتي وعجـ االعتساد عمى اآلخخيغ.

ججول رقع ( :)1.5وفيسا يمي ججول يػضح نطخيات الفقخ:
الشطخية

رؤيتيا

االستفادة مشيا

نطخية مالتػس

تػضع العالقة العكدية بيغ الشسػ الدكاني

لتجشب الػضع الحي يبيغ االنخفاض الحاد

والتشسية االقترادية.

في مدتػيات السعيذة ىػ تقميل عجد الحرية

نطخية رأس السال البذخي

ارتفاع السدتػيات التعميسية وايجاد ميارات

ان ىشاك عالقة ايجابية بيغ األجػر

نطخية الخفالية

يتع الكياس السادي لمخفالية مغ خالل الجخل

ان الجخل ىػ السعيار االساسي لمفقخ ويعسل

نطخية الحمقة السفخغة

تبجأ الحمقة السفخغة مغ انخفاض مدتػى

يجب العسل عمى انياي القػى العاممة التي

وكفايات عالية تعسل عمى تخفيس الفقخ.

واالنفاق االستيالكي لمفخد.

الجخل وتشتيي بو ويجل ذلظ عمى ان اساس
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وإشالق ما يدسى بسريجة الدكان.

والسدتػيات التعميسية يجب أن تؤخح بعيغ
االعتبار.

عمى تحجيجه.

تختبط مع بعزيا البعس وتتفاعل بذكل

الشطخية

رؤيتيا

الفقخ ىػ مدتػى الجخل الفخدي.

دائخي لبقاي الجول الفقيخة في حالة فقخ

نطخية ماركذ

تػضح ان اساس الرخاع الصبقي في

ان الجول الخأسسالية ذات الجخل السختفع ال

نطخية السدؤولية الذخرية

تخى أن األشخاص ىع السدؤوليغ في السقام

نطخية الفقخ كثقافة

تخى أن أسمػب الحياة يشعكذ عمى الفخد مغ

اختالف الفقخ مغ ثقافة ألخخى يمعب دو ار

جخاي التفاعل الجائع لمفخد مغ محيصو

ىاماً في السجتسع والبيئة وىشاك العجيج مغ

السجتسعات الخأسسالية ىػ الفقخ.

االستفادة مشيا
مدتسخ.

تتدع بالتكاثخ الدكاني عمى العكذ مغ دول
العالع الثالث ذات الجخػل السشخفزة.

األول عمى أوضاع الفقخ التي يعيذػنيا.

االجتساعي.

ان الفقخ يختمف بإختالف األشخاص

واختالف مدتػيات تعميسيع وتفكيخىع
وغيخه.,,,

األشخاص تذخبػا ثقافات ومعتقجات تسيدىع
عغ غيخىع حتى وأن كانت سمبية.

نطخية خمل االنطسة

تشطخ لألنطسة السجتسعية واالقترادية

والدياسية عمى انيا الدبب في حالة الفقخ

يجب العسل عمى تغييخ األنطسة لمحج مغ
ضاىخة الفقخ.

وانتذارىا في السجتسع.

نطخية السػقع الجغخافي

نطخية التخابط التخاكسي

تػضح أن الفقخ يختمف مغ مشصقة ألخخى

يجب العسل عمى تحديغ بيئة السػارد

حدب السػارد الصبيعية الستػفخة.

الصبيعية والبشية التحتية واالستثسار الجيج في

تخى ان جسيع السذاكل االقترادية

يجب الفرل بيغ تمظ الخوابط ألنو متى ما

واالجتساعية ىي مذاكل متخابصة ومتكاممة
مع بعزيا البعس في سمدمة واحجة.

السشاشق السيسذة.

اكتسمت تمظ الجورة قج يرعب الفرل بيغ أي
مغ أجدائيا وبالتالي تكػن مدببة لمفقخ.

السرجر :إعجاد الباحثة

ثالثاً :أنػاع الفقخ:
يسكػػغ التسييػػد بػػيغ العجيػػج مػػغ أن ػػاع الفقػػخ ،ىشػػاؾ الفقػػخ بحدػػب شبيعتػػو ويرػػشف إلػػى فقػػخ ندػػبي يذػػيخ إلػػى
التخمػػف وراء معطػػع اآلخ ػخيغ فػػي السجتسػػع السحمػػي ،وفقػػخ متشػػاىي يذػػيخ إلػػى عػػجـ مقػػجرة األس ػخة عمػػى تمبيػػة

 %80مػػغ االحتياجػػات الػػجنيا مػػغ الدػػعخات الح اخريػػة التػػي حػػجدتيا مشطسػػة األغحيػػة والد ارعػػة ومشطسػػة الرػػحة

العالسيػػة ،أمػػا بحدػػب الفت ػخة الدمشيػػة ىشػػاؾ الفقػػخ العػػابخ الػػحؼ يكػػػف ألجػػل قرػػيخة ،والفقػػخ السػػدمغ الػػحؼ يػػجوـ
فتخات شػيمة ،ويسكغ القػؿ أف شبيعة السكاف ىي وثيقة الرمة بالتشسية البذخية وحجسيا بالعالع وترشف الفقخ

الحزػػخؼ الشػػاتج عػػغ االزدحػػاـ فػػي السشػػاشق الحز ػخية مسػػا يقمػػل مػػغ م اديػػا الحيػػاة فػػي الحزػػخ وعػػجـ تقػػجيع
خجمات بجػدة عاليػة وأفزػل ،أمػا عػغ الفقػخ الخيفػي الػحؼ ىػػ أشػج فقػ اًخ مػغ السشػاشق الحزػخية السيسذػة ذلػظ
ألف ىشػػاؾ تفػػاوت كبيػػخ فػػي مدػػتػػ نرػػيب الفػػخد مػػغ الخػػجمات العامػػة والبيئيػػة السعيذػػية بػػيغ سػػكغ الخيػػف
وسكاف الحزخ (عبج الكخيع وآخخوف،2017،ص.)44
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وتتعجد أنػاع الفقخ بتعجد اليجؼ مغ تحجيج مفيػمو حدب ما ذكخىا( :عػدة،2016،ص)32
 .1الفقخ الشقجؼ وىػ الحؼ يكػف يو الفقخ غيخ قادر عمى تحسل الشفقات ويعبخ عشو بسعجؿ الفقخ.

 .2الفقخ السصمق وىػ الحؼ يتع قياسو مغ خبلؿ كسية الساؿ البلزـ لتمبية االحتياجات الخئيدة لؤلفخاد فيحا
السفيػـ ال يعتخؼ بػجػد االحتياجات األخخػ لؤلفخاد .

 .3الفقخ الشدبي وىحا الشػع يبخز الفخوقات في مدتػيات السػارد الشدبية وعجـ السداواة في تػزيع تمظ السػارد

في السجتسع ،أؼ يسكغ وصفو بأنو افتقار الفخد أو الجساعة إؿ السػارد بالسقارنة بأفخاد السجتسع اآلخخيغ،

أؼ يتع قياس درجتو مغ خبلؿ تقييع الػضع االقترادؼ لؤلفخاد اآلخخيغ في السجتسع.

 .4الفقخ السجقع وىػ الحؼ يكػف يو الذخز غيخ قادر عمى الػصػؿ إلى إشباع حاجاتو الغحائية بػاسصة
دخمو ،أؼ الحخماف الذجيج مغ االحتياجات االندانية األساسية.

أيزاً ويسكغ التسييد بيغ نػعيغ مغ الفقخ حدب ما قاؿ (حمذ،2016،ص)24

 .1الفقخ الثابت الستػاصل وىػ جساعي ليكمي.

 .2الفقخ الصارغ أو الطخؼ الشاجع عغ أزمة اقترادية أو عدكخية أو سياسية عابخة ،أو كارثة شبيعية.
مسا سبق يتبيغ لشا أف لمفقخ انػاع عجيجة قج تكػف متػاججة وبأنػاع مختمفة باختبلؼ السدتػػ السحجد لمفقخ ويتع
تحجيج خط الفقخ السجقع باحتداب تكمفة تغصية الحاجات الغحائية سػاء لفخد او لؤلسخة وفق الشسط الغحائي

الدائج في السجتسع السعشي وبحجود معيشة.
رابعاً :قياس الفقخ:
ىشاؾ عجة شخؽ يسكغ قياس الفقخ مغ خبلليا وتعتسج تمظ الصخؽ عمى عجة عػامل مشيا( :صبيح،2008 ،
ص)179
 .1وضع الدياسات االجتساعية الستعمقة بتػفيخ خجمات الرحة والتعميع واإلسكاف وتػفيخ البيئة التحتية
السترمة بالسياه والرخؼ الرحي ،ويعج دليل الفقخ البذخؼ األندب ألغخاض السقارنات الجولية لمفقخ.

 .2أوجو استخجاـ األسمػب ،فيل يقترخ االستخجاـ عمى قياس الفقخ أـ أنو يتزسغ أيزاً التشبؤ والتحميل
والتقييع والسخاقبة؟ فيل ىػ ألغخاض السقارنات الجولية أـ أنو عمى السدتػػ الػششي.
 .3مجػ تػفخ البيانات السصمػبة ،لكل أسمػب متصمباتو مغ البيانات مغ حيث الشػع ودرجة الذسػؿ وغالبا ما
يمعب ىحا العامل الجور الحاسع في اختيار األسمػب.

 .4درجة الجقة واالعتسادية التي يترف بيا األسمػب ومجػ ما يشصػؼ عميو اعتساده مغ مخاشخ.
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ويتزح أف ىشاؾ العجيج مغ الصخؽ لكياس الفقخ وىي أسمػب خط الفقخ وأسمػب الحاجات األساسية غيخ
السذبعة ومجػ تػفخ البيانات السصمػبة لتحجيج الستغيخات التي تتعمق بالفقخ وتؤثخ بو وتمعب دو اًر رئيدياً

بػجػده.

األساليب الستبعة في قياس الفقخ:
لسا كاف السقرػد بػالفقخ ،بسفيػمػو العػاـ السبدػط ،ىػػ انخفػاض مدػتػػ السعيذػة ،اعتسػجت السحػاوالت األولػى
لكياس الفقخ عمى مؤشخات مباشخة عغ القػجرة الجاخميػة أو االسػتيبلكية لؤلسػخة ،وفػي مقػجمتيا مؤشػخات إجسػالي

دخػػل أو إنفػػاؽ األس ػخة أو الفػػخد وحرػػة الػحػػجة االسػػتيبلكية مػػغ اإلنف ػاؽ وندػػبة اإلنفػػاؽ عمػػى الس ػػاد الغحائيػػة
وحرة الفخد مغ الدعخات الغحائية.
إال أن أســــــاليب قيــــــاس الفقــــــخ شــــــيجت مــــــؤخ اخ تصــــــػ ار كبيــــــخا ,فطيــــــخت أســــــاليب عجيــــــجة أىسيــــــا:
(عادؿ،2008،ص)30

اوالً :أسمػب خط الفقخ :تعتسج مشيجية ىػحا األسػمػب عمػى تقدػيع السجتسػع السعشػي أوال إلػى فئتػيغ ،فئػة الفقػخاء
وفئػػة غيػػخ الفق ػخاء ،وذلػػظ عػػغ شخيػػق مػػا يػػجعى بخػػط الفقػػخ .وعمػػى أسػػاس خػػط الفقػػخ تقػػجر قػػيع مشطػمػػة مػػغ
مؤش ػخات الفقػػخ ،أىسيػػا ندػػبة الفقػػخ وفجػػػة الفقػػخ وشػػجة الفقػػخ .وىػػحا األسػػمػب ىػػػ األسػػمػب األوسػػع اسػػتخجاما

لكيػػاس وتحميػػل الفقػػخ وشبػػق بالشدػػبة لسعطػػع الػػجوؿ العخبيػػة .ويتصمػػب تصبيقػػو تػػفخ بيانػػات مبلئسػػة عػػغ نفقػػات
و/أو دخػػؿ األسػخ ،وىػػ األندػب ألغػخاض وضػع الدياسػات االقترػادية الستعمقػة بالػجخػؿ كدياسػات العسالػة
واألجػر واألسعار والزخائب واإلعانات االجتساعية .وبالسقابػل يعػج أسػمػب الحاجػات األساسػية غيػخ السذػبعة

ىػ األندب ألغخاض وضع الدياسات االجتساعية الستعمقػة بتػػفيخ خػجمات الرػحة والتعمػيع واإلسػكاف وتػػفيخ

البشية التحتية السترمة بالسياه والرخؼ الرحي .ويعج دليل الفقخ البذخؼ األندب ألغخاض السقارنػات الجوليػة
لمفقػػخ وفػػق مفيػػػـ الفقػػخ البذػػخؼ الػػحؼ يعتسػػجه بخنػػامج األمػػع الستحػػجة اإلنسػػائي .وفػػي التصبيػػق العسمػػي ،تمعػػب
العػامل اإلحرائية دو ار ميسا في اختيار أسمػب وشخيقة قياس الفقخ إذ غالبا ما تفخض نػعيػة ودقػة وشػسػلية

ودوريػة مػا ىػػ متػػاح مػغ بيانػات اعتسػػاد شػخؽ وأسػاليب دوف غيخىػػا .كسػا قػج تمعػػب عػامػل سياسػية واجتساعيػػة
دو ار في اختيار األسمػب .فعمى سبيل السثاؿ ،قج يفزل أسمػب الحاجات األساسية غيخ السذبعة عمى أسمػب

خط الفقخ إذا كانت كمسة "الفقخ" تشصػػؼ عمػى مػجلػالت سياسػية أو اجتساعيػة يحػاوؿ الػبعس تجشبيػا ،ويحتػػؼ
ىحا األسمػب عمى مؤشخات الفقخ وىي كاآلتي:

خط الفقخ السصمق وخط الفقخ السجقع وخط الفقخ الشدبي ،ويحػجد خػط الفقػخ تبعػا لمتعخيػف السعتسػج لمفقػخ وواقػع

السجتسػػع قيػػج الج ارسػػة ،ويعػػج خػػط الفقػػخ السصمػػق ،ومػػا يذػػتق مشػػو مػػغ مؤش ػخات ،ىػػػ األندػػب بالشدػػبة لمػػجوؿ
الشامية ،ويعخؼ خط الفقخ السصمق ،ويصمق عميو تدسية خط الفقخ العػاـ أيزػا ،بأنػو إجسػالي تكمفػة سػمة الدػمع

السصمػب ػ ػػة لد ػ ػػج االحتياج ػ ػػات االس ػ ػػتيبلكية األساس ػ ػػية م ػ ػػغ مػ ػ ػػاد غحائي ػ ػػة ومبلب ػ ػػذ ومد ػ ػػكغ وتعم ػ ػػيع وص ػ ػػحة

واالحتياجات األساسية األخخػ.
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خط الفقخ السجقع والحؼ يصمق عميو تدسية خط الفقخ الذجيج أيزا .وتتبػع عػجة شػخؽ لتقػجيخ خػط الفقػخ السػجقع

مغ بيشيا اعتباره يداوؼ تكمفة الدمع السصمػبة لدج االحتياجات االستيبلكية األساسية مغ السػاد الغحائيػة فقػط.

وإض ػافة إلػػى خصػػي الفقػػخ السصمػػق والسػػجقع ،تدػػتخجـ خصػػػط فقػػخ خاصػػة لؤلغ ػخاض معيشػػة .ومػػغ بػػيغ ىػػحه
الخصػػػط مػػا يدػػتخجمو البشػػظ الػػجولي ألغػخاض السقارنػػات لشدػػب الفقػػخ كخػػط الفقػػخ دوالر واحػػج لمفػػخد فػػي اليػػػـ
ودوالريغ لمفخد في اليػـ (الخصيب،2016،ص.)18

 تقــجيخ خـــط الفقـــــخ :يسكػػغ تقػػجيخ خػػط الفقػػخ السصمػػق بإتبػػاع شػػخؽ بدػػيصة ،ومشيػػا تمػػظ التػػي تبشػػى عمػػى
األحك ػػاـ الذخر ػػية االجتيادي ػػة أو عم ػػى أس ػػاس بع ػػس التذػ ػخيعات كالح ػػج األدن ػػى لؤلج ػػػر وح ػػجود اإلعان ػػات

االجتساعيػ ػػة والحػ ػػج األعمػ ػػى لمػ ػػجخل السعفػ ػػى مػ ػػغ ض ػ ػخيبة الػ ػػجخل .إال إف تمػ ػػظ الصػ ػػخؽ ال تدػ ػػتشج عمػ ػػى أسػ ػػذ
مػضػعيو محجدة وإنسا تعتسج عمى اجتيادات األفخاد والسذخعيغ أو تفخضيا عػامل ال صمة ليا بػضػع الفقػخ.
وتقجر قيسة خط الفقخ السصمق عادة عغ شخيق استخجاـ بيانات مدػحات نفقات ودخل األسخة باعتبار أف خط

الفق ػػخ يتدػ ػػاوػ إجسػ ػػالي تكمفػ ػػة سػ ػػمة الدػ ػػمع الز ػػخورية لدػ ػػج االحتياجػ ػػات االسػ ػػتيبلكية لؤلس ػ ػخة .وتحػ ػػجد تكمفػ ػػة
االحتياجات االستيبلكية األساسية بالشدبة لمسػػاد الغحائيػة فػي الغالػب وفقػا لحاجػة الجدػع مػغ الدػعخات ،وربسػا

مغ عشاصخ تغحية أخخػ كالبخوتيغ.

ثانياً :أسمػب الحاجـات األساسـية غيـخ السذـبعة :يعتسػج ىػحا األسػمػب عمػى السبلحطػة السباشػخة لػاقػع إشػباع

الحاجات األساسية وذلظ كبجيل عغ االعتساد عمى القجرة الجاخمية التي تؤىل األسخة إلشباع تمظ الحاجات كسا
في أسمػب الفقخ ،ويستاز ىحا األسمػب بأنو ال يعتسػج عمػى دخػل األسػخة ،وأف البيانػات السصمػبػة لتصبيقػو أكثػخ

تػػػف اخ ودقػػة مقارنػػة بأسػػمػب خػػط الفقػػخ باإلضػػافة إلػػى شػػسػلو الحاجػػات األساسػػية التػػي ال تعتسػػج عمػػى دخػػل
األسخة ،فأسمػب الحاجػات األساسػية يسكػغ تصبيقػو باسػتخجاـ بيانػات التعػجاد العػاـ لمدػكاف أو مدػػحات األسػخة

عسػما ،دوف الحاجػة إلػى بيانػات مدػػحات نفقػات ودخػل األسػخة أو إلػى بيانػات تفرػيمية عػغ اإلنفػاؽ والػجخل

مغ مرادر أخخػ( .جعز،2014،ص)36

ثالث ـاً :أســاليب أخــخى لكيــاس وتحميــل الفقــخ :مػػغ أىسيػػا األسػػمػب االجتيػػادؼ وأسػػمػب السؤش ػخات السؤسدػػية
وأسػػمػب السؤش ػخات واألدلػػة وأسػػمػب الشسػػاذج .ومػػغ أىػػع التصبيقػػات الحاليػػة ليػػحه األسػػاليب دليػػل الفقػػخ البذػػخؼ
الحؼ يعتسج في قياس الفقخ ضسغ تقخيخ التشسية البذخية العالسي الحؼ يرجر سشػيا عغ بخنامج األمع الستحػجة

اإلنسائي.

خامداً :مؤشخات الفقخ و ثاره وأسبابو:
أوالً :مؤشخات قياس مدتػى السعيذة التي يسكغ قياسيا حدب ما وضحو ( خفاجة,2012,ص:)46
 .1دخل األسخة :يعبخ ىحا السؤشخ عغ قجرة األسخة في الحرػؿ عمى الدمع والخجمات االستيبلكية التي تعج

السحػر األساسي لسدتػػ السعيذة .ومغ الرعػبات التي تعتخض ىػحا السؤشػخ تحجيػج الػجخل الػحؼ يسثػل
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الحج الفاصل بيغ األسخ الفقيخة واألسخ غيخ الفقيخة ،وتبايغ األسخ مغ حيث حجسيا وتخكيبتيا وفقا لمعسخ

والجػػشذ ،وتغيػػخ مدػػتػػ معيذػػة األسػخة التػػي قػػج ال يتصػػابق مػػع تغيػػخ مدػػتػػ دخميػػا ،وصػػعػبة الحرػػػؿ
عمى بيانات دقيقة عغ الجخل لعػامل اقترادية واجتساعية.

 .2اإلنفاق االستيالكي اإلجسالي لألسخة :يعتبػخ ىػحا السؤشػخ أكثػخ ارتباشػا بسدػتػػ معيذػة األسػخة وإمكانيػة
تقػػجيخ اإلنفػػاؽ عمػػى نحػػػ أدؽ مػػغ مدػػػحات األسػخة التػػي تجسػػع يعػػا بيانػػات اإلنفػػاؽ واالسػػتيبلؾ الفعمػػي
لعيشات األسخ ،لحلظ تع استحجاثو لتبلفي السذاكل الشاجسة عغ مؤشخ دخل األسخة.

 .3متػســط إنفــاق الػحــجة االســتيالكية :اسػػتحجث ىػػحا السؤشػػخ لسعالجػػة مذػػكمة تبػػايغ األسػػخ فػػي احجاميػػا
وتخكيبتيا ويتع احتدابو مغ خبلؿ قدسظ االنفاؽ االستيبلكي االجسالي لؤلسخة عمى ما يقابل حجسيػا مػغ
الػحجات االستيبلكية.

 .4ندبة اإلنفاق عمى السػاد الغحائية :كمسا ارتفعت ندبة اإلنفاؽ عمى السػاد الغحائية انخفزت الشدبة التي
تػجييػػا األس ػخة مػػغ إنفاقيػػا عمػػى الدػػمع غيػػخ الزػػخورية .وبالتػػالي ،فانػػو مؤشػػخ أو داللػػة عمػػى انخفػػاض

مدتػػ السعيذة لؤلسخة.

 .5حرة الفـخد مـغ الدـعخات أو البـخوتيغ :يعتبػخ مػغ مؤشػخات التغحيػة ،الػحؼ يسكػغ اسػتخجامو لمتسييػد بػيغ
الفق ػخاء وغيػػخ الفق ػخاء وفقػػا لحاجػػة الفػػخد مػػغ الدػػعخات الح اخريػػة أو حاجتػػو لمبػػخوتيغ ،وباعتبػػار أف نقػػز

التغحية ىػ أحج األوجو األساسية لسعاناة الفقخاء.

ثانيا  :ثار الفقخ :

إف لمفقخ آثار اجتساعية واقترادية كبيخة عمى البمجاف ،حيث أنو عامل سمبي يؤدؼ إلى تفػاقع الػضػع وتػجىػره
أكثػػخ ،فػػإذا كانػػت ىشػػاؾ أسػػباب معيشػػة أدت إلػػى ضيػػػره ،فإنػػو يػػؤدؼ إلػػى تعقيػػج ىػػحه األسػػباب ،وبالتػػالي ارتفػػاع

تكمفة الحج مشو أو القزاء عميو .

 .1اآلثار الدياسية واالجتساعية لمفقخ( :حدغ,2005,ص)35

نػػػد التشػيػػو لطيػػػر انح اخفػػات كبي ػخة عمػػى مدػػتػػ سػػمػؾ األف ػخاد وأخبلقيػػع ،وضيػػػر سػػمػكيات ججيػػجة تخػػالف
العادات والتقاليج ،والجيغ ،حيث أف الفقيخ ،يجيد لشفدو كل األمػر التي تسكشو مغ الحرػؿ عمى لقسة العػير

وعػػجـ تسكػػيغ األشفػػاؿ مػػغ الػػتعمع ،أو الػػتعمع الجيػػج ،فارتفػػاع عػػبء اإلعالػػة الػػحؼ ىػػػ مػػغ أسػػباب الفقػػخ يػػؤدؼ
باآلباء إلى التخمي عغ مدؤولياتيع في تعميع أشفاليع ،وتػفيخ الطخوؼ السبلئسة لحلظ ،مسػا يػؤدؼ إلػى انتذػار

األميػػة بػػيغ األشفػػاؿ وانتذػػار ضػػاىخة عسالػػة االشفػػاؿ بذػػكل كبيػػخ وذلػػظ يػػؤدؼ الػػي تػػجىػر الػضػػع الرػػحي

وارتفاع ندبة الػ يات عشج االشفاؿ خاصة والتعػخض بجرجػة عاليػة لؤلمػخاض العػجوػ السدمشػة ،عػجا انػو اصػبح
يذكل تحجيا أخبلقيا لجسيع دوؿ العالع في الػقت الحاضخ فانو يؤدؼ الي السديج مػغ مطػاىخ العشػف الدياسػي
واالضػػصخابات الدياسػػية وذلػػظ بدػػبب التفػػاوت الكبيػػخ بػػيغ االغشيػػاء والفق ػخاء فػػي السجتسػػع وذلػػظ يدػػاعج عمػػى

تعسيق الجرجة االستبجادية والجكتاتػرية لؤلنطسة الحاكع في دوؿ العالع وخاصػة الػجوؿ الفقيػخة ،وال نشدػى شػعػر

اليأس واالحباط وعجـ االنتساء لؤلسخة والسجتسع وما يؤديو مغ تفكظ اسخؼ ومجتسعي وعجـ استقخار سياسي.

 اآلثار االقترادية لمفقخ (شياب,2013,ص)40
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لقج جخػ دراسات عجيجة اثبتت وجػد عبلقة سببية تبادلية بيغ السدػتػػ الرػحي والشسػػ االقترػادؼ وذلػظ مػغ
خػػبلؿ تػػأثيخه عمػػى االنتاجيػػة حيػػث اف الرػػحة الجيػػجة ىػػي التػػي تعصػػي الذػػخز القػػجرة عمػػى بػػحؿ جيػػػد اكبػػخ

بالتػػالي شاقػػة انتاجيػػة اعمػػى خػػبلؿ نفػػذ وحػػجة الػػدمغ وىشػػاؾ ايز ػاً ضيػػػر الفدػػاد وانتذػػاره بذػػكل يػػؤدؼ إلػػى
تعصيل السرالح االقترادية لمبمػج ،فػخغع أف الفدػاد فػي تدػييخ الذػؤوف االقترػادية يسكػغ اعتبػاره مػغ مدػببات
الفقػخ  ،إال أف وجػػد ىػحه الطػاىخة تػؤدؼ إلػى تشسيتػو وضيػػػره لمعيػاف بذػكل ممفػت لبلنتبػاه ،حيػث أف مػع الفقػػخ

تدوؿ كل السحطػػرات ،فػالسػضف الػحؼ ال تسكشػو وضيفتػو مػغ تمبيػة حاجياتػو وحاجيػات أسػختو ( وفػي ضػخوؼ
معيشة) ،يربح مػضفا فاسجا ،وبالتالي يؤثخ عمى مؤسدتو وعمى االقتراد ككل.

ثالثا :أسباب الفقخ برفة عامة:

أسباب داخمية ( :سخداح,2015,ص)101
شبيعػػة الشطػػاـ الدياسػػي واالقترػػادؼ الدػػائج فػػي بمػػج مػػا ،وضػػعف اداء السؤسدػػات الحكػميػػة واالىميػػة يسػػا يخػػز
الفئػػات السيسذ ػة فػػي السجتسػػع والرػػجمات االقترػػادية التػػي يتعػػخض ليػػا اف ػخاد السجتسػػع مػػغ تفذػػي لمبصالػػة وركػػػد
الحالة االقترادية وحجوث كػارث شبيعية وعجـ امتبلؾ االفخاد لسختمػف انػػاع االصػػؿ الساديػة والبذػخية ،وضػعف

السدتػػ التعميسي والرحي وضعف االنتاجية وعجـ مبلئسة قجرات االفخاد لستصمبػات سػػؽ العسػل كػل ذلػظ يتدػبب
في اتداع رقعة الفقخ وتصػرىا.

أسباب خارجية ( :حمذ,2016,ص)26
أعقج وأخفى أحيانا .مغ أكثخىا ضيػ ار االحتبلؿ األجشبي كسا حجث في العخاؽ
األسباب الخارجية متعجدة ،وىي ُ
أخي اخ بعج حرار داـ أكثخ مغ عقج تدبب في تفقيخ شعب بأكسمو رغع ثخواتػو الشفصيػة .ويتعقػج األمػخ كثيػ اخ إذا
كاف االحتبلؿ استيصانيا كسا في فمدصيغ حيث تتجىػر حالة الذعب الفمدصيشي يػما بعج يػـ وتتدع يو رقعػة

الفقػػخ نتيجػػة إرىػػاب الجولػػة الرػػييػنية وتػػجميخىا الستػاصػػل لمبشيػػة األساسػػية وىػػجـ السشػػازؿ وتجخيػػف األ ارضػػي
الدراعية فتتحػؿ مئات العائبلت بيغ يػـ وليمة مغ الكفاؼ إلى الفقخ السجقع.

ومػػغ األسػػباب غيػػخ الطػػاىخة لمعيػػاف نقػػز السدػػاعجات الجوليػػة أو سػػػء تػزيعيػػا فػػي البمػػجاف التػػي يدػػػد فييػػا

الفداد في الحكع ،ومغ األسباب التي ال يعخفيػا عػادة غيػخ أىػل االخترػاص ،ألنيػا مػغ أخفػى عػامػل التفقيػخ

لمبمجاف الشامية التي يعتسج اقترادىا خاصة عمى اإلنتاج الدراعي وبعس الرشاعات التحػيمية وكحلظ الحساي ُة
الجسخكية التي تسارسيا البمجاف الغشية في وجو صادرات البمجاف الشامية .ىحا فزبل عغ عخقمة التبػادؿ التجػارؼ
بيغ الجوؿ الشامية والتبلعب بأسعار السػاد األولية التي ال تدتصيع تمػظ البمػجاف الػتحكع فييػا وإنسػا تزػصخ إلػى

الخضػخ إلرادة األقػػ.

إضافة إلى كل ما سبق يسكششا إدراج األسباب التي ذكخىا السجمػذ االقترػادؼ واالجتسػاعي فػي بخوكدػل عػاـ

: 2003


الترػحيح الييكمػي الػػحؼ كػاف أمػ اًخ ال مفػػخ مشػو ،حيػػث أف صػانعي الدياسػات االقترػػادية شبقػػا مختمػػف

الدياسػػات االنكساشػػية الشسػذجيػػة ،تخفػػيس األجػػػر الػػجنيا الفعميػػة ،تخفػػيس سػػعخ الرػػخؼ( ،زيػػادة معػػجالت
الفائجة الحكيكية) ،مع خرخرة الذخكات التي يسمكيا القصاع العاـ ،وتحديغ كفاءة الخجمات العامة.
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وضػع الحػػخب الػحؼ عاشػػتو معطػػع الػجوؿ ،أو جػػدء مشيػػا خػبلؿ فتػخة مػا بعػػج الحػػخب العالسيػة الثانيػػة ،فػػاف

الخػؼ مغ الحخوب قج بخر مدتػيات عالية لمغاية مغ اإلنفاؽ العدكخؼ عمى حدػاب القصاعػات االقترػادية
والبشية التحتية السجنية ،واالستثسار السشتج.

 الشسػػػ الدػػكاني ،ويػػؤثخ نسػػػ الدػػكاف عمػػى تػزيػػع األرض (فػػي حالػػة عػػجـ تػػػفخ الطػػخوؼ السبلئسػػة) فيػػي

ليدت مذكمة في حج ذاتيا ،ويفػخض ضػغػشاً عمػى اإلنفػاؽ االجتسػاعي ،وتػؤثخ االتجاىػات االقترػادية عمػى
الفقخ مغ خبلؿ األسػاؽ ،وأىسيا بالشدبة لمفقخاء سػؽ العسل وأسػاؽ الدمع التي يشتجيا ويدتيمكيا الفقخاء.



إف ضعف خرػبة األرض ،وصغخ أحجاـ الحيازات الدراعية مدئػالف أيزا عغ فقخ الفبلحيغ ،إضافة



االرتفاع الستدارع في استثسار الثخوة الشفصية يؤدؼ إلى انييار أسػعار الػشفط وبالتػالي ت اخجػع وتيػخة التشسيػة



األزمات السالية تؤدؼ إلى تعسيق الفقخ ،وجعل عجـ مداواة الجخل أكثخ سػءاً.

إلى السدتػػ غيخ الكافي لمسػارد البذخية ،إذ يقاؿ بأف الفقخ ناجع عغ إنتاجية عسل مشخفزة.
في العالع وىػ الذيء الحؼ أثخ عمى االستثسار واأليجؼ العاممة.

 معطع رأس الساؿ الجولي يتجسػع فػي أمػاكغ محػجدة ،مثػل االقترػاد الغخبػي واألمخيكػي ،وىػحه مذػكمة كبيػخة
فػػي كيفيػػة إعػػادة تػزيػػع األمػػاؿ ،كسػػا أف حخكػػة انتقػػاؿ األمػػاؿ الدػخيعة باتػػت تػػتحكع بيػػا شػػخكات محػػجودة فػػي

العالع التي تدتحػذ عمى كل الػدائع.

وأوضح (بشاصخ،2014،ص )17،21أف ىشاؾ أسباب اقترادية واجتساعية لمفقخ كاآلتي:

 .1أسػػباب اقترػػادية تتسثػػل فػػي عػػجـ العجالػػة فػػي تػزيػػع الثػػخوة ،حيػػث تتخكػػد ضػػاىخة الفقػػخ فػػي األريػػاؼ نطػ اًخ
لمف ػػارؽ السػجػػػدة بػػيغ السشػػاشق الحز ػخية والخيفيػػة والتػػي تت اديػػج بفعػػل انخفػػاض الػػجخل الحكيقػػي لدػػكاف
الخيف بالتالي انخفاض األجػر الحكيكية.

 .2أسػػباب االجتساعيػػة الستسثمػػة بػػالشسػ الػػجيسغخافي الست اديػػج الػػحؼ ىػػػ أحػػج العػامػػل التػػي تػػؤدؼ لتفذػػي ضػػاىخة
الفقػػخ ،لسػػا يدػػببو مػػغ نقػػز فػػي نرػػيب الفػػخد مػػغ الخػػجمات ،كػػالتعميع ،والرػػحة والت اديػػج الدػػكاني الكبيػػخ

لجػ الجوؿ الشامية.

وباخترػػار مسكػػغ أف نقػػػؿ أف مدػػببات الفقػػخ تقدػػع إلػػى مجسػعػػة :مػػغ العػامػػل والسػػؤثخات التػػي تتفػػاوت فػػي

الػػػزف واألثػػخ مػػغ مخحمػػة زمشيػػة لسخحمػػة زمشيػػة أخػػخػ ،ومػػغ مشصقػػة جغ اخ يػػة أو فئػػة سػػكانية إلػػى مشصقػػة أو فئػػة
أخػػخػ .وىػػحه السجسػعػػات ىػػي العػامػػل الجاخميػػة (السحميػػة) والعػامػػل اإلقميسيػػة والعػامػػل الجوليػػة .و يسػػا يمػػي
عخض مػجد ليحه العػامل والسؤثخات:

أوالً  :العػامل الجاخمية :ومغ أىع ىحه العػامل ما يمي:
ىشاؾ عػامل ديسػغ اخ ية تتسثل في شبيعة الشسػ الدكاني وحجسو ،واقترادية ناجسة عغ ضيق القاعجة

االقترادية والدياسات السالية والشقجية ،واالجخاءات الزخيبة ،وىشاؾ عػامل إدارية وتشطيسية تذسل الفداد،
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وضعف السؤسدات القائسة في تشطيع الفقخ ومحاولة إيجاد حمػؿ لمقزاء عميو وعجـ شسػلية نصاؽ الحساية
االجتساعية (عبج،2013،ص.)90
ثانياً :العػامل الخارجية ومغ أىع ىحه العػامل ما يمي الشداعات اإلقميسية وانخفاض حجع السعػنات العخبية
واالحتبلؿ االسخائيمي وسيصختو الكاممة عمى اقتراديات الجولة ومشيا عػامل دولية تتسثل في الخكػد

االقترادؼ العالسي في الثسانيشات وانخفاض حجع السعػنات والسداعجات الجولية والعػلسة وآثارىا

(إسساعيل،2014،ص.)253
شخق معالجة الفقخ

تعج محاربة الفقخ ميسة معقجةَ ،ليذ فقط ألنيػا تحتػاج لسػاجيػة الجػانػب السختمفػة ،ولكػغ أيزػا ألنيػا تتزػسغ
اشتخاؾ مختمف العػامل :الجولػة والسشطسػات غيػخ الحكػميػة والسجتسػع السػجني والييئػات الجوليػة ،وال يػجػج نسػط

مػحج لترسيع الجيػد نحػ محاربتو.

أوال :أساليب السعالجات الخامية إلى الحج مغ ضاىخة الفقخ(شعان(,بجون) ,ص:)39
األسمػب العالجي  :يتع اتخاذ العجيج مغ االجخاءات في ىحا االسمػب لسعالجة الفقػخ ومشيػا العسػل عمػى تػػفيخ
شػػبكات االمػػاف االجتسػػاعي وبخنػػامج تػػجريب الفق ػخاء العػػاشميغ عػػغ العسػػل وتشسيػػة السذػػاريع الرػػغيخة ودعسيػػا
خاصة لمشداء وتحديغ البشية التحتية السادية واالجتساعية لمسجتسع.

األســمػب الػقــائي :يػػتع بسػجبػػو تحجيػػج خصػػط تشسػيػػة تأخػػح باالعتبػػار تحقيػػق أىػػجاؼ اقترػػادية واجتساعيػػة فػػي
وق ػػت واح ػػج والدياس ػػات واالجػ ػخاءات البلزم ػػة ف ػػي ى ػػحه الحال ػػة ى ػػي ش ػػسػؿ الخص ػػط والدياس ػػات التشسػي ػػة عم ػػى

اج ػخاءات وسياسػػات ومذػػاريع تأخػػح باالعتبػػار بذػػكل مت ػػازف متصمبػػات الشسػػػ االقترػػادؼ وحاجػػات الس ػػاشغ

السعيذية.

األسمػب الجحري :يعسل عمى تجفيف مشابع الفقخ عغ شخيق التخكيػد عمػى تػػفيخ العجالػة االجتساعيػة ،وحدػغ

تػزيع الثخوة وإعادة تػزيعيا ،ومحاربة الفداد ومرادر الجخل غيخ السذخوعة ويكػف عمى السػجػ الصػيػل دوف

االستغشاء عغ االسمػبيغ اآلخخيغ.

وتخػ الباحثة أف لسعالجة الفقخ يجب العسل عمى تػػفيخ حيػاة آمشػة ألفػخاد السجتسػع وتػػفيخ الػجعع السػالي الػحؼ

يقػػجـ تعمػػيع أفزػػل يعسػػل عمػػى اكتدػػاب السيػػارات والخبػخات التػػي تؤىػػل إلػػى سػػػؽ العسػػل ،وتقػػجيع بيئػػة صػػحية
مجعػمة ،واألخح بعيغ االعتبار كيفية استغبلؿ الػقت حيث يفيج السجتسع والفخد ،كل ذلػظ يعسػل عمػى تحدػيغ

السدتػػ السعيذي.
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خالصة الفرل:
تختبط التشسية مع الفقخ بعبلقة متزادة عكدية ،كمسا زاد التقجـ والتصػر زاد حجع الشسػ والتشسية ،أدػ ذلظ إلى
انخفاض الفقخ والحخماف في السجتسع.

بشطػخة حػػػؿ مفػػاليع كػػل مػػغ التشسيػػة والفقػػخ ،و تػضػػيح اليػػجؼ مػػغ االسػػتجامة الػػحؼ ىػػػ عبػػارة عػػغ التح ػػالت

الحجيثػػة فػػي التفكيػػخ التشسػػػؼ حيػػث يذػػتخؾ مػػع اسػػتخاتيجية االحتياجػػات األساسػػية فػػي التخكيػػد عمػػى تحدػػيغ
الطػ ػػخوؼ السعيذػ ػػية لمفق ػ ػخاء ولزػ ػػساف نتيجػ ػػة مدػ ػػتجامة يسكػ ػػغ تحكيقيػ ػػا فػ ػػي الػ ػػجوؿ الفقي ػ ػخة ،يجػ ػػب صػ ػػياغة
اس ػػتخاتيجيات مد ػػتجامة وتشفي ػػحىا م ػػغ الشػ ػػاحي االقتر ػػادية والبيئي ػػة واالجتساعي ػػة والت ػػي ى ػػي بسثاب ػػة العشاص ػػخ

األساسػػية لمتشسيػػة السدػػتجامة وىػػحا مػػا تشاولػػو السبحػػث األوؿ حيػػث تػػع الحػػجيث عػػغ التصػػػر التػػاريخي لمتشسيػػة
السدتجامة ومالية االستجامة عمى مخ العرػر ،وتع التفخقة بيغ كل مغ التشسية االقترادية والشسػ االقترادؼ

والتشسية السدتجامة وبياف اف كل مشيع مكسبلً لؤلخػخ ،وتحػجثشا عػغ أسػذ واىػجاؼ ومؤشػخات التشسيػة السدػتجامة

وتػػع التخكيػد عمػػى نطخيػػات التشسيػػة السدػػتجامة التػػي قدػػست إلػػى ثبلثػػة محػػاور وىسػػا الشطخيػػات الجاعيػػة لؤلولػيػػة
البيئيػػة التػػي تؤكػػج عمػػى انػػو يجػػب االىتسػػاـ والحفػػاظ عمػػى البيئػػة وحسايتيػػا مػػغ التػػجىػر والزػػخر ،والشطخيػػات

الجاعية لؤلولػية االقترادية التي تحجثت نطخياتيا عغ األنطسة االقترادية والعػامػل الخارجيػة التػي يسكػغ أف
تػؤثخ عمػػى أداء الستعػامميغ االقترػػادييغ ،ودور التصػػر التكشػلػػػجي فػػي الشسػػ االقترػػادؼ ،واخيػ اخ تػػع الحػػجيث
عغ الشطخيات الجاعية لمعجالة في تػزيع الثخوة والتشسية والتي تعسػل عمػى الػجفاع عػغ حػق الفقػخاء فػي السدػاواة

السجتسعية وممكية األراضي ،وغياب الحخية في مختمف السدتػيات.

إف لطاىخة الفقخ انعكاسات عجيجة تيجد الجيسػمة البذخية مغ اسػتشفاذ مػػارد بيئيػة بصػخؽ وأسػاليب سػمبية ،لػحلظ
فيػ الحؼ يقخر مديخة التشسية السدتجامة وخاصة أنو يعج عائق أماـ الػصػؿ لمعجيػج مػغ مشػاحي الحيػاة البيئيػة

الدػػميسة مػػثبلً سػػػء التغحيػػة يػػؤدؼ إلػػى ضػػعف الرػػحة بالتػػالي عػػجـ القػػجرة عمػػى العسػػل مسػػا يشػػتج عشيػػا بصالػػة
كاممػػة وانخفػػاض فػػي القػػػة الذػخائية واالسػػتيبلؾ ،وتػػع تػضػػيح مدػػببات تمػػظ الطػػاىخة وأنػاعيػػا وبيػػاف األسػػاليب

الستبعة لكياسيا وتع التخكيد عمى نطخيات الفقخ وتبيغ مغ خبلليا أف ىشاؾ بعس الشطخيات تحسل األشػخاص

نفديع مدؤولية الفقخ ،والبعس اآلخخ يخػ أف سػء األنطسة االقترػادية واالجتساعيػة وسػػء التػزيػع الجغ اخفػي
ىػ الدبب الخئيدي النتذار ضاىخة الفقخ.
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الفرل الثاني
الفقخ في فمدصيغ :واقع وتحجيات

السبحث األول :واقع الفقخ في فمدصيغ
 الفقخ في فمدصيغ.

 تصػر الفقخ في فمدصيغ.

 أسباب الفقخ في فمدصيغ.
 آثار الفقخ عمى األوضاع االقترادية واالجتساعية في فمدصيغ.
السبحث الثاني :التحجيات التي تػاجو مكافحة الفقخ في فمدصيغ
 االحتبلؿ اإلسخائيمي.
 االنقداـ الدياسي.

 تخاجع العاـ في األداء االقترادؼ.
 انخفاض االنفاؽ الحكػمي.
 انخفاض حجع السداعجات.
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السبحث األول
واقع الفقخ في فمدصيغ
تسييج:
يعتبخ الفقخ ىػ نتاج السذكبلت االقترادية والدياسية التي يعاني مشيا دوؿ العالع وخرػصاً دوؿ العالع

الثالث ،حيث تختب عميو العجيج مغ السذاكل االقترادية واالجتساعية بسا فييا الخعاية الرحية وانخفاض

جػدة التعميع ،وانتذار الجخيسة ،حيث أف حجع وشجة الفقخ تختمف مغ دولة ألخخػ ،وتعتبخ فمدصيغ مغ
الجوؿ التي تعاني مغ الفقخ والفقخ السجقع ،الحؼ أىع أسبابو االحتبلؿ اإلسخائيمي ،االنقداـ الفمدصيشي،
وضعف الشذاط االقترادؼ.
 أوالً الفقخ في فمدصيغ:السعخؼ ليا ،حيث عخفو
ىشاؾ العجيج مغ التعاريف التي تشاولت الفقخ ،حيث اختمفت التعاريف باختبلؼ ُ
السفكخوف ،وعخفو الخبخاء وعخفو عمساء االقتراد وعخفو عمساء االجتساع ،ليحا يػجج تشػعاً كبي اًخ في تحجيج

ضاىخة الفقخ.

يختمف تعخيف الفقخ مشو ما يصمق عميو الفقخ السصمق ،ومشو الفقخ الشدبي.
الفقخ السصمقُ :عخؼ الفقخ بأنو "عجـ تػفخ السقجرة عمى الحرػؿ عمى الحج األدنى مغ مدتػػ السعيذة" (عبج
الفارس ،2001 ،ص  .)19أما الفقخ الشدبي يذيخ إلى "وجػد الفخد في السجسػعة األقل حرػالً عمى الجخل
في السجتسع كأف يرشف الفخد مغ أفقخ  %10أو  %20في السجتسع (عصية ،2000 ،ص .)78

وحدب التقخيخ العخبي يتبيغ أف الفقخ ليذ مدتػششاً في السشصقة العخبية بل ىػ نتيجة لطخوؼ تاريخية

وسياسية واقترادية أدت في ضل غياب التخصيط الدميع واإلدارة القائسة عمى السشيج العمسي العرخؼ ،إلى
تخاجع في الشسػ االقترادؼ مغ ثع خمل في الػضع االجتساعي ،أدػ إلى تعثخ في مػاكبة التصػر االقترادؼ

والتشسية ،السيسا في البمجاف العخبية األقل قجرة وثخوة( .التقخيخ العخبي حػؿ الفقخ،2017،ص ،)2ويخػ

(الخماني،2003،ص )25أف الفقخ  ":ىػ حالة مغ الحخماف تتجمى في انخفاض استيبلؾ الغحاء وتجني

األوضاع الرحية والسدتػػ التعميسي وقمة فخص الحرػؿ عميو وتجني أحػاؿ االسكاف ،وأيزا يػضح (عبج

الدبلـ،2008،ص )21أف الفقخ ضاىخة قجيسة ججا وآفة اجتساعية خصيخة شيجتيا البذخية عبخ العرػر ،وىي
معقجة وذات جػانب متعجدة  :اقترادية ،سياسية ،ثقا ية وبيئية .وىػ حالة مغ الحخماف تتجمى في انخفاض

استيبلؾ الغحاء وتجني األوضاع الرحية والسدتػػ التعميسي وقمة فخص الحرػؿ عميو وتجني أحػاؿ

االسكاف وانعجاـ األصػؿ الخأسسالية والسجخخات ،ومفيػـ الفقخ فمدصيشياً الحؼ يتع استخجامو وفقاً لمجياز
السخكدؼ لئلحراء الفمدصيشي مذتق مغ السفيػـ السادؼ لمفقخ السبشي عمى االستيبلؾ(خط الكفاؼ) ،تع
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اشتقاقو باالعتساد عمى الحج األدنى مغ االحتياجات مغ الدعخات الح اخرية الحؼ حجدتو مشطسة األغحية
وبشاء عمى
العالسية ومشطسة الرحة العالسية ،حيث بمغ خط فقخ الكفاؼ  205شيكل إسخائيمي شيخياً لمفخد،
ً
ىحا السكياس فإف  %16يعتبخ مغ الفئات األكثخ فق اًخ في األراضي الفمدصيشية مغ مجسػع الدكاف (الجياز

السخكدؼ لئلحراء الفمدصيشي.)2003،

وفي عاـ  2010عخفو الجياز السخكدؼ لئلحراء الفمدصيشي عمى أنو األسخة السخجعية التي يقل إنفاقيا عمى
الحاجات األساسية والرحة والتعميع والسػاصبلت وغيخىا عغ  2237شيكل (الجياز السخكدؼ لئلحراء

الفمدصيشي.)2010،
وعميو تعخؼ الباحثة الفقخ في فمدصيغ عمى أنو الحالة التي ال يتع فييا الحرػؿ عمى مدتػيات السعيذة
الكا ية والبلئقة بالسجتسع الحؼ يعير يو الفخد ،والحخماف مغ العجيج مغ األشياء والحاجات الحياتية

الزخورية.

ومغ السؤكج أف مقاييذ ومفاليع الفقخ تختمف مغ مجتسع آلخخ ومغ فخد آلخخ باختبلؼ الجخل واالنفاؽ

األسخؼ.

والججوؿ التالي يػضح ندب الفقخ في فمدصيغ عمى مجار األعػاـ الدابقة:
ججول رقع ( :)2.1معجل الفقخ خالل الفتخة ( )2017-1995لأل راضي الفمدصيشية
الدشة

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

الشدبة

14

23.6

23

20.3

23.2

20.1

30.7

45.7

35.5

الدشة

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

الشدبة

25.6

24.5

24.5

31.2

24

26.2

25.7

25.8

24

الدشة

2013

2014

2015

2016

2017

الشدبة

24.9

24.45

25.5

25.6

29.2

السرجر :إعجاد الباحثة باالستشاد إلى بيانات الجياز السخكدؼ لئلحراء الفمدصيشي لؤلعػاـ السحكػرة.

الججيخ بالحكخ أف ازدياد الفقخ في األراضي الفمدصيشية يعػد إلى عامميغ أساسيغ وىسا انخفاض الجخل أؼ
تخاجع مدتػيات السعيذة وارتفاع ندب البصالة بذكل ٍ
عاؿ والحؼ يذكبلف عبلقة عكدية مع بعزيسا
البعس ،فإف ارتفاع ندب البصالة يؤدؼ إلى انخفاض مدتػيات السعيذة بالتالي ارتفاع ندب الفقخ.

نبلحع أف خبلؿ الفتخة ( )1999-1995بمغت ندبة الفقخ في األراضي الفمدصيشية  %14عاـ 1995

لترل إلى  %23.2عاـ  1999وذلظ بدبب الحرار اإلسخائيمي السفخوض وحخية الحخكة السحجودة والقيػد
التجارية السفخوضة.
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اما الفتخة ( )2002-2000شيجت ىحه الفتخة ارتفاعاً ممحػضاً ويعػد ذلظ لؤلوضاع الدياسية الستأزمة التي
حجثت بدبب انجالع انتفاضة األقرى عاـ  2000واجتياح مجف الزفة الغخبية.

ويبيغ الججوؿ انخفاض الحاصل لشدب الفقخ بجاية عاـ  2003بشدبة  %35.5لترل إلى  24.5عاـ

 2006ويعدػ ذلظ حجوث حالة مغ االستقخار في تمظ الفتخة وزيادة التػضيف العدكخؼ والسجني ،الحؼ أدػ

إلى انخفاض ندب البصالة بالتالي انخفاض ندب الفقخ في تمظ األعػاـ ،ليعػد في عاـ  2007يختفع بشدبة

 %31.2بدبب االنقداـ الدياسي وما نتج عشو مغ فمتاف أمشي وانتذار لحالة الفػضى وخاص ًة في قصاع
غدة.
أما عغ الفتخة  2011-2008بمغت ندبة الفقخ  %24عاـ  2008لترل إلى %25.8عاـ  2011أؼ
استسخت الحالة الدياسية الفمدصيشية بالتخدؼ مسا عسمت عمى إحجاث العجيج مغ السذكبلت السجتسعية التي

أولت بشا إلى زيادة ندبة الفقخ السدتسخة دوف الػصػؿ لحمػؿ تعسل عمى انخفاضيا أو حتى القزاء عمييا
حتى يػمشا ىحا لترل عاـ  2017ندبة الفقخ  %29أؼ أنو انتذخت ضاىخة الفقخ بػضػح تاـ في األراضي
الفمدصيشية ،ونخز بالحكخ قصاع غدة إذ أف بعس االحرائيات لعاـ  2017أشارت أف أكثخ مغ نرف

سكاف غدة يعانػف مغ الفقخ وأف ندب الفقخ في قصاع غدة تفػؽ الزفة الغخبية بأضعاؼ مزاعفة لسا يعانيو
القصاع مغ حرار كامل عمى كافة القصاعات والحجود ،والتي وصمت إلى  %53في ذلظ العاـ.
واستشاداً لحلظ فإف الفقخ بات يذكل خص اًخ كبي اًخ عمى فئة السػاششيغ إذ بمغت ندبة السػاششيغ الحيغ يعيذػف
تحت خط الفقخ إلى  %70مغ السجتسع الفمدصيشي ،ذلظ حدب إحرائيات الجياز السخكدؼ الفمدصيشي ،لحا

مغ الزخورؼ عمى الدمصات الفمدصيشية الشطخ بالعامميغ األساسييغ السدببيغ لمفقخ وىسا الجخل والبصالة،
والعسل عمى تبشي سياسات تعسل عمى إيجاد حمػؿ مذتخكة ليسا.

خط الفقخ
عخؼ خط الفقخ حدب الجياز السخكدؼ لئلحراء الفمدصيشي عمى "أنو قيسة ميدانية الحاجات جشبا إلى جشب

مع احتياجات أخخػ كالخعاية الرحية والتعميع والشقل والسػاصبلت ،والخعاية الذخرية واآلنية والسفخوشات
وغيخ ذلظ ،مغ مدتمدمات البيت وقج تع تعجيل خصي الفقخ بذكل يعكذ مختمف االحتياجات االستيبلكية

لؤلسخ استشاداً إلى تخكيب األسخة حجع األسخة وعجد األشفاؿ" (الجياز السخكدؼ لئلحراء،2017،ص.)17

ويقػـ مف يػـ خط الفقخ عمى فخضية مفادىا أف الفقخ ىػ خاصية مشفرمة يسكغ التعبيخ عشيا بسكياس وحيج
وأف الحاجة لمصعاـ تختمف باختبلؼ األفخاد كسا أنيا تختمف بالشدبة لمفخد الػاحج بسخور الػقت ،وىحا يكافئ

القػؿ بأف الشاس ىع إما فقخاء أو غيخ فقخاء تبعاً لسػقعيع مغ ىحا الخط ويدتشج تعخيف الفقخ في األراضي
الفمدصيشية إلي تعخيف رسسي وضعو الفخيق الػششي لسكافحة الفقخ عاـ  1997حدب الجياز السخكدؼ
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لئلحراء الفمدصيشي ،حيث تع احتداب خط الفقخ األوؿ الحؼ يذار إليو بخط الفقخ السجقع بذكل يعكذ
االحتياجات األساسية مغ ميدانية السأكل والسمبذ والسدكغ ،أما خط الفقخ الثاني الحؼ يذار لو بخط الفقخ

الػششي ،فقج تع إعجاده بصخيقة تعكذ ميدانية الحاجات األساسية جشباً إلي جشب مع احتياجات أخخػ كالخعاية
الرحية والتعميع وغيخ ذلظ مغ السدتمدمات الحياتية ( مقجاد وآخخوف ،2012 ،ص.)8

ججول رقع ( :)2.2ندبة الفقخ بيغ الدكان وفقاً لخط الفقخ 2017
السشصقة

فجػة الفقخ

معجؿ الفقخ

الفقخ السجقع

شجة الفقخ

الكيسة

السداىسة

الكيسة

السداىسة

الكيسة

السداىسة

الكيسة

السداىسة

الزفة الغخبية

13.9

28.8

2.8

21.7

0.9

18.1

5.8

21.0

قصاع غدة

53.0

71.2

15.7

78.3

6.5

81.9

33.7

97.0

السجسػع

29.2

100.0

7.9

100.0

3.1

100.0

16.8

100.0

السرجر :مخكد االحراء الفمدصيشي 2117

يػضح الججوؿ أف التفاوت في الطخوؼ السعيذية يربح كبي اًخ حتى اذا ما تع إعصاء السديج مغ االىتساـ

لؤلكثخ فق اًخ مغ الفقخاء "مؤشخ الفقخ السجقع" حيث تطيخ الشتائج اف حػالى الثمث مغ سكاف قصاع غدة

 %33.7يعانػف مغ الفقخ السجقع مقابل  %5.8مغ سكاف الزفة الغخبية ،وىحا يجؿ عمى أف األسخ الفقيخة
في قصاع غدة ىي األكثخ فق أخ ويعػد ذلظ بدبب تخاجع األوضاع االقترادية بدبب الحرار الكامل عمى

القصاع أكثخ مغ الزفة الغخبية.
واالرتفاع السمحػظ في معجالت الفقخ والفقخ السجقع في قصاع غدة يفدخ ارتفاع معجالت الفقخ الػششي في
العاـ  ،2117وذلظ يعشي اف غالبية فقخاء غدة ىع بسدافة بعيجة ندبياً تحت خط الفقخ بعكذ الزفة الغخبية
والتي غالبية فقخائيا ىع تحت خط الفقخ الػششي مباشخة (الجياز السخكدؼ لئلحراء الفمدصيشي.)2117،
ومغ الجراسات التي تشاقر ضاىخة الفقخ في األراضي الفمدصيشية ،دراسة صادرة عغ معيج أبحاث الدياسات
االقترادية )ماس) حػؿ أبعاد الفقخ في الزفة الغخبية وقصاع غدة ،في العاـ 1995ـ ،وكانت الجراسة

األولى لمباحثيغ رضػاف شعباف ،وسامية البصسة ،واعتسجت ىحه الجراسة عمى محاولة إيجاد نػع مغ اإلجساع
حػؿ خط الفقخ مغ قبل السؤسدات الخيخية التي تداعج الفقخاء والسحتاجيغ ،بحيث تع مقارنة خط الفقخ

السدتشبط بيحه الصخيقة بسقاييذ خط الفقخ التي تػصل إلييا البشظ الجولي في تقخيخه الدشػؼ عاـ 1994ـ،

وىي استشتاجات تعتسج خصيغ لمفقخ في دوؿ العالع الثالث ،األوؿ  378دوالر كحج أدنى ،و 509دوالر كحج

أعمى ،ومغ خبلؿ التخكيد عمى تحميل بخامج شبكة السؤسدات الخسسية والصػعية التي تداعج الفقخاء (الذؤوف
االجتساعية ،وكالة الغػث الجولية ،جسعية الذباف السديحية ،لجاف الدكاة اإلسبلمية) يتبشى كل مغ (شعباف

والبصسة) مفيػـ خط الفقخ السصمق وذلظ بتقجيخ خط يقع بيغ  600-500دوالر لمفخد سشػياً.
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أما الجراسة الثانية "معالع الفقخ في األراضي الفمدصيشية" فإنيا تعتسج في تحجيجىا لخط الفقخ الفمدصيشي عمى

بشاء عمى كذف الشتائج الشرفية (تذخيغ أوؿ- 1995
متػسط اإلنفاؽ الذيخؼ لؤلسخة الفمدصيشية ً
آذار1996ـ) لسدح إنفاؽ واستيبلؾ األسخة في األراضي الفمدصيشية ،الحؼ قاـ بو الجياز السخكدؼ لئلحراء
الفمدصيشي ،وشبقاً لحلظ يقتخح واضع الجراسة ،جسيل ىبلؿ ،خصاً لمفقخ السصمق في األراضي الفمدصيشية وفق

التقجيخ التالي( 3:مخكد وفا لمجراسات)،2018 ،


اإلنفاؽ عمى مجسػعات الصعاـ ،وتػصل إلى أف متػسط استيبلؾ األسخة يبمغ  142.5ديشا اًر أردنياً



اإلنفاؽ عمى غيخ الصعاـ ،وبيغ أف متػسط استيبلؾ األسخة ليحا البشج يبمغ  213.5ديشا اًر أردني.

لمعائمة شيخياً.

وبيحا ،وحدب الجراسة ،فإف متػسط اإلنفاؽ الذيخؼ لؤلسخة الفمدصيشية السكػنة مغ  7أفخاد يبمغ نحػ 605

دنانيخ أردنية ،محك اًخ إلى أف ىحا الستػسط يخفي في جػىخه فخوقات ىامة بيغ محافطات الزفة الغخبية
ومحافطات قصاع غدة ،وكحلظ يسا بيغ أؼ محافطة فمدصيشية ومحافطة أخخػ.
عخؼ تقخيخ ىيئة الفقخ الػششية في عاـ1998ـ األسخة السكػنة مغ زوجيغ وأربعة أشفاؿ،
مغ جية أخخػ فقج َّ
ويقل استيبلكيا الدشػؼ عغ  4600دوالر أمخيكي بأنيا أسخة فقيخة ،وىػ ما يعادؿ  765دوالر لكل شخز

أو دوالريغ لمفخد الػاحج يػمياً تقخيباً.
وقػػجر البشػػظ الػػجولي أف  %21مػػغ الدػػكاف الفمدػػصيشييغ كػػانػا يعيذػػػف تحػػت خػػط الفقػػخ قبػػل انػػجالع انتفاضػػة
األقرػػى وق ػػج ارتفع ػػت ىػػحه الشد ػػبة حػ ػػالي  %60بحمػػػؿ ع ػػاـ  2002مس ػػا أدػ إلػػي زي ػػادة ش ػػجة الفق ػػخ وازداد

الػضع سػءاً عمى مجار األعػاـ األخخػ حتى يػمشا ىحا بدبب تخدؼ األوضاع االقترػادية لؤلسػخ الفمدػصيشية
وسيصخة االحتبلؿ الستدايجة عمى االقتراد الفمدصيشي (حدغ،2005،ص.)57

وىشاك عجة ترشيفات لخط الفقخ مشيا:
 .1خط الفقخ السصمق:
حجدت األمع الستحجة أف مغ يحرل عمى أقل مغ  2دوالر يػمياً يربح فقي اًخ ،لكغ خط الفقخ السصمق ال
يسكغ تصبيقو عمى جسيع دوؿ العالع ألف السدتػػ السعيذي واالحتياجات تختمف مغ دولة ألخخػ ،فسدتػػ

الفقخ في الجولة يعتسج عمى مدتػػ الجخل القػمي.

وفي عاـ  1995عخفتو أنو الحالة التي تتدع بالحخماف الذجيج مغ االحتياجات االندانية األساسية

(خفاجة،2012،ص.)49
3
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 .2خط الفقخ الشدبي:
يذيخ خط الفقػخ الشدػبي إلػي فقػخ مجسػعػة اجتساعيػة معيشػة بالشدػبة لمسجتسػع ككػل ويعسػل الفقػخ الشدػبي عمػى
كذف مجػ التفاوت في تػزيع الجخل داخل االقتراد القػمي ،ويعتبخ معامل جيشي مػغ السقػاييذ لكيػاس عػجـ
السدػػاواة فػػي تػزيػػع الػػجخػؿ الػػحؼ ىػػػ عبػػارة عػػغ السدػػاحة بػػيغ مشحشػػى لػػػرند لتػزيػػع الػػجخل ومشحشػػى التػزيػػع

الستداوؼ لكياس التػزيع غيخ الستكافئ لمجخل (صػرية ،2016،ص.)65
 .3خط الفقخ السجقع:

قجر مخكد االحراي الفمدصيشي بأن حػالي  %29مغ الفمدصيشييغ فقخاي في عام  ،2017حيث تبيغ أف
 %29.2مغ األفخاد في فمدصيغ عانػا الفقخ خبلؿ عاـ  2017وفقا ألنساط االستيبلؾ الذيخؼ ،بسا معشاه

اف استيبلؾ اسخىع الذيخؼ كاف دوف خط الفقخ الحؼ بمغ لؤلسخة الفمدصيشية السكػنة مغ  5افخاد ( 2بالغيغ

و 3اشفاؿ)  2470شيكل ،و %16.8مغ الفمدصيشييغ عانػا الفقخ السجقع ،وقج بمغ خط الفقخ السجقع 1974

شيكل لشفذ االسخة.

أكثخ مغ نرف الدكان في قصاع غدة فقخاي في عام 2017
حدب تقجيخات السخكد اإلحرائي الفمدصيشي ،بمغت ندبت الفقخاء في الزفة الغخبية  ،%13.9بيشسا وصمت

ندبة الفقخاء الى ما يديج عغ نرف الدكاف في قصاع غدة ،فقج بمغت  ،%53.0أؼ تفػؽ ندبة الفقخ في

بشاء عمى خط الفقخ السجقع فقج بمغت ندبة الفقخاء في الزفة
الزفة الغخبية بحػالي أربعة أضعاؼ .أما ً
الغخبية  %5.8بيشسا وصمت في قصاع غدة الى  ،%33.7أؼ تفػؽ ندبة الفقخ في الزفة الغخبية بحػالي

ستة أضعاؼ.

ارتفاع ندب الفقخ في عام 2017
ومغ تقجيخات الجياز اإلحرائي الفمدصيشي أضيخت الشتائج أف ندب الفقخ ارتفعت في العاـ  2017مقارنة

مع عاـ  ،2011فقج كانت ندبة الفقخاء في عاـ  2011حػالي  %25.8بيشسا ارتفعت لترل الى %29.2

في عاـ  ،2017أؼ بارتفاع ندبتو  .%13.2كسا ارتفع ندب الفقخ السجقع مغ  %12.9عاـ  2011الى
 %16.8عاـ  2017أؼ بارتفاع ندبتو .%30.2

ويعدػ ىحا االرتفاع ،إلى ارتفاع مؤشخات الفقخ بذكل ممحػظ في قصاع غدة بالخغع مغ انخفاضيا في الزفة
الغخبية .الججيخ بالحكخ ،أف الػضع في قصاع غدة أصبح أسػء بكثيخ مسا كاف عميو في العاـ  ،2011فقج

ارتفعت ندب الفقخ في قصاع غدة بحػالي ( ،%37مغ %38.8في العاـ  2011ليرل إلى  %53.0في

العاـ  .)2017إال أف الػضع معاكذ في الزفة الغخبية ،حيث انخفزت مؤشخات الفقخ في الزفة الغخبية
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خبلؿ الدت سشػات الساضية ،حيث انخفس الفقخ في الزفة الغخبية بحػالي ( %22مغ  %17.8لمعاـ
 2011مقابل  %13.9لمعاـ .)2017
ندبة الفقخ بيغ األفخاد وفقاً ألنساط االستيالك الذيخي ()2017 ,2011-2009
كسا ارتفعت ندب الفقخ السجقع بيغ االفخاد في قصاع غدة ،فقج بمغت  %33.8في العاـ  2017بيشسا كانت
في العاـ  2011حػالي  %21.1وبالتالي ىشاؾ ارتفاع بحػالي  %60في ندب الفقخ السجقع لؤلفخاد في

قصاع غدة .أما في الزفة الغخبية ،انخفزت ندب الفقخ السجقع مغ  %7.8الى  ،%5.8أؼ بانخفاض
ندبتو  ،%25.6االرتفاع السمحػظ في معجالت الفقخ والفقخ السجقع في قصاع غدة يفدخ ارتفاع ندب الفقخ

الػششي في العاـ  ،2017والججوؿ التالي يػضح حالة الفقخ في فمدصيغ حدب التػزيع الشدبي لمدكاف:
ججول رقع ( :)2.3التػزيع الشدبي لمدكان حدب حالة الفقخ عام 2017
السشصقة

الفقخ مجقع

الدكاف ما بيغ خصي الفقخ

غيخ فقيخ

السجسػع

الكيسة

السداىسة

الكيسة

السداىسة

الكيسة

السداىسة

الكيسة

السداىسة

الزفة الغخبية

5.8

21.0

8.1

39.3

86.1

73.9

100

60.8

قصاع غدة

33.7

79.0

19.3

60.7

47.0

26.1

100.0

39.3

السجسػع

16.8

100.0

12.5

100.0

70.8

100.0

100.0

100.0

السرجر :مخكد االحراء الفمدصيشي 2117

بيشت الشتائج اف معجالت الفقخ  %29.2في عاـ  2017أعمى مغ السعجؿ السقابل السقجر بحػالي %25.7
في عاـ  ،2011فقج ارتفع معجؿ الفقخ بديادة مقجارىا  %13.6خبلؿ ىحه الفتخة.
في حيغ ارتفع الفقخ السجقع مغ  %12.7إلى  %16.8بديادة مقجارىا  ، %32.3مسا يعشي ارتفاع فجػة

الفقخ وشجة الفقخ بيغ الفقخاء ،ويعدؼ ىحا االرتفاع إلى ارتفاع مؤشخات الفقخ بذكل ممحػظ في قصاع غدة
بالخغع مغ انخفاضيا في الزفة الغخبية ،حيث أف الػضع في قصاع غدة ازداد سػءاً مسا عميو في األعػاـ
الدتة الدابقة مغ حرار وإغبلؽ معابخ وتخدؼ األوضاع االقترادية والعقػبات الحكػمية التي فخضت عمى

مػضفي ا لدمصة الػششية الفمدصيشية وآثار االنقداـ الدياسي والعجواف اإلسخائيمي الجائع عمى القصاع ،كل ذلظ

أدػ إلى ارتفاع معجالت الفقخ في قصاع غدة بشدبة حػالي  %36إال أف الػضع معاكذ في الزفة الغخبية

حيث انخفزت مؤشخات الفقخ خبلؿ األعػاـ الدتة بشدبة حػالي  %22كسا تع التػضيح سابقاً (الجياز
السخكدؼ لئلحراء الفمدصيشي.)2117،
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ثانياً :تصػر الفقخ في فمدصيغ:
تخجع جحور الفقخ في األ ارضػي الفمدػصيشية لمعجيػج مػغ العػامػل االقترػادية والدياسػية ،لسػا تعػخض لػو الذػعب
الفمدػػصيشي مػػغ تذػخيج ومحػػاوالت القتبلعػػو مػػغ أرضػػو وحخمانػػو مػػغ أبدػػط حقػقػػو األساسػػية فػػي عػػاـ ،1948

حيشسا تع تيجيخ وتذخيج آالؼ الفمدصيشييغ مغ أرضيع ليربحػا الجئيغ في دوؿ العالع يعيذػػف فػي مخيسػات
تفتقخ ألبدط مقػمات الحياة الخئيدية ،وكانت تمظ نقصة البجاية مغ مدمدل الفقخ في األراضي الفمدصيشية.
حيث زادت معاناة الذعب الفمدصيشي عاـ  1967عشجما قاـ االحتبلؿ بإحكػاـ سػيصختو عمػى لقسػة عيذػيع مػغ

خبلؿ مرادرة االراضي الدراعية وجسيع مستمكاتيع التي كانت تذكل ليع مرجر رزؽ ،باإلضافة إلى الديصخة
عمى جسيع السػارد الصبيعية بأكسميا.
مع بجاية انجالع االنتفاضة األولى عاـ  1987أصبح ىشاؾ اتداع في ضاىخة الفقخ ،حيث تع فخض التراريح
عمى العساؿ الفمدصيشييغ مغ قبل االحتبلؿ اإلسخائيمي مسا أدػ الي تدايج صفػؼ العاشميغ عغ العسل وارتفاع

وتيخة الفقخ.

بعج ذلظ عاـ  1991انجلعت حخب الخميج وتع فقجاف عجد كبيخ مغ الفمدصيشييغ لفخص عسميػع ،مسػا أثػخ ذلػظ
عمى تدايج ندب الفقخ.
وجخػ تػقيع اتفاقية اوسمػ وإقامة الدمصة الػششية الفمدػصيشية عػاـ  ،1993وكػاف مػغ الستػقػع حػجوث انتعػاش
فػػي االقترػػاد الفمدػػصيشي ،لكػػغ لؤلسػػف ابتكػػخت اس ػخائيل عػػجة وسػػائل لمدػػيصخة والػػتحكع فػػي مقػػجرات الذػػعب
الفمدصيشي ،وتحػيل االقتراد الفمدصيشي لرالح االقتراد االسخائيمي.

ومغ ثع زادت األوضاع الفمدصيشية سػءاً نتيجة لسا تعخضت لو الدمصة الػششية الفمدصيشية مغ انقداـ سياسي

عػػاـ  2006وشػػغ عػػجواف متكػػخر مػػغ قبػػل االحػػتبلؿ االسػخائيمي عمػػى قصػػاع غػدة عػػاـ 2008،2012،2014
عمػػى التػػالي كػػل ذلػػظ عسػػل عمػػى تػػجميخ البشيػػة التحتيػػة لمقصاعػػات االقترػػادية فػػي القصػػاع حتػػى أنيػػا وصػػمت

لمسؤسدات الرحية والتعميسية وغيخىا ،ونتج عشيا خدائخ مادية فادحة في كافة القصاعات وىػحا كمػو أدؼ إلػي
ازدياد حاالت الفقخ في فمدصيغ(حمذ،2013 ،ص.)63

ثالثاً :أسباب الفقخ في فمدصيغ:
ىشاؾ العجيج مغ األسباب التي أدت إلى ضيػر الفقخ ،وتتشػع تمظ األسباب مشيا التاريخية ومشيا
الدياسية ومشيا االجتساعية ومشيا االقترادية ،ويسكغ وصف تمظ األسباب كسا يمي:
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أوالً :األسباب االقترادية:
يػجج أسباب اقترادية لػجػد ضاىخة الفقخ وىي كسا يمي( :سخداح،2015،ص)102
 .1انخفاض مدتػيات الجخل وحجع السػارد البلزمة لمحرػؿ عمى االحتياجات األساسية مثل الغحاء والسأوػ
والسمبذ وانخفاض مدتػيات الرحة والتعميع.

 .2عجـ االستغبلؿ األمثل لمسػارد االقترادية السػجػدة لجػ الجولة لتحديغ السدتػػ االقترادؼ
واالجتساعي ويربح السجتسع استيبلكي وغيخ مشتج.

 .3مدتػػ االنتاجية لمعساؿ مشخفس واالنتاجية وضعف الكفاءات االدارية واالقترادية والتي ليا عبلقة
بالحرػؿ عمى التعميع والخجمات الرحية واالئتساف.

 .4ارتفاع معجؿ البصالة وعجـ القجرة عمى استيعاب العسالة ،وعجـ السداواة في تػزيع األصػؿ بيغ الدكاف
وعجـ حرػؿ الفقخاء عمى الجعع واالعانات الكا ية.

 .5عجـ استقخار األسػاؽ ،وقمة كسيات االنتاج وسػء نػعياتو وتباشؤ الشسػ االقترادؼ.

 .6سػء االدارة الدياسية واالقترادية واستخجاـ السػارد السالية في مذاريع غيخ انتاجية ،وحخماف الفقخاء مغ
ثسارىا.

 .7االعتساد عمى االساليب البجائية في االنتاج ونقز رأس الساؿ.
 .8الجيغ الخارجي واألزمات السالية سببت الكثيخ مغ السذاكل لمفقخاء أؼ أف ضاىخة الفقخ أصبحت معزمة
عالسية معػلسة.

ثانياً :األسباب الدياسية:
مخ قصاع غدة خاصة وفمدصيغ عامة ويسخ بعجة مخاحل تاريخية وسياسية وكاف لو التأثيخ عمى األوضاع
االقترادية وسبب في الفقخ وىي كسا يمي( :الخصيب ،2016 ،ص )37


االحتبلؿ :سيصخة االحتبلؿ عمى االراضي والحجود الفمدصيشية ،وتيجيخ وتذتيت الفمدصيشييغ وفخض
القيػد التجارية والحياتية عمى السػاشغ الفمدصيشي والحرار السفخوض عمى قصاع غدة .



الحخوب :تعخض قصاع غدة لعجة حخوب متتالية في فتخة زمشية قريخة ججاً أدت إلى عجـ االستقخار



األنطسة الدياسية :حيث أف األنطسة الستدمصة والسدتبجة تؤدؼ إلى فقخ السجتسعات ،وتؤدؼ إلى صيغ

وضعف في القػة االقترادية وعجـ القجرة عمى االستقخار االقترادؼ.

فكخية غيخ جادة في معالجة قزايا التشسية والبخامج االجتساعية والدياسية.

يتزح أف األسباب الدياسية تمعباً دو اًر كبي اًخ وميساً في الفقخ وتعتبخ أسباب محػرية حيث تؤدؼ إلى حجوث

اليذاشة االقترادية وعجـ القجرة عمى التصػر االقترادؼ.
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ثالثاً :األسباب االجتساعية( :الخصيب ،2016 ،ص )39
 .1األمية ونقز التعميع والتجريب السيشي لستصمبات سػؽ العسل.
 .2تيسير السخأة وخاصة في السشاشق الخيفية وابعادىغ عغ الدياسات التي تحج مغ الفقخ.
 .3وجػد الشطاـ الصبقي يؤدؼ إلى اقراء شخائح مختمفة مغ السجتسع.

 .4انتذار الفداد والبيخوقخاشية الحؼ يمحق األذػ بتػزيع االنفاؽ العاـ ويعخقل الشسػ.
 .5ضعف قجرة السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية في مكافحة الفقخ.

 .6ارتفاع معجالت الشسػ الدكاني وعجـ التخصيط االقترادؼ بسا يكفل استيعاب ىحه الديادة في سػؽ
العسل.
أسباب وعػامل أخخى لتفذي ضاىخة الفقخ:
بعج ما تعخفشا عمى مفيػـ الفقخ وضاىخة الفقخ اآلف نبحث أسباب والعػامل التي أدت إلى ضيػر وتفذي ضاىخة
الفقخ وتشاصيا ومغ أىع ىحه األسباب نحكخ مشيا( :دمحم ومرصفى ،2012 ،ص )32
 .1حجع األسخة  :إف حجع األسخة يعتبخ أيزا مغ مدببات الفقخ حيث يؤدؼ كبخ حجع األسخة وارتفاع
معجالت االعالة إلى زيادة األعباء عمى نفقات األسخة وبالتالي مػاجية حالة العجد عغ تػفيخ كل

متصمبات األسخة ذات الحجع الكبيخ وقج تدداد حالة العجد ىحه باستسخار وتتفاقع ويشتج عشيا الفقخ بأتع

معشاه.
 .2التزخع :اف التزخع الحؼ يعخؼ بأنو االرتفاع العاـ في أسعار الدمع والخجمات معب اًخ عشيا بالشقػد
يؤدؼ إلى انخفاض القػة الذخائية لمشقػد وبالتالي تتأثخ الجخػؿ الحكيكية لؤلسخ وترل إلى حالة العجد

عغ اقتشاء كل الستصمبات التي تحتاجيا وتربح ضسغ تعجاد الفقخاء بغس الشطخ عغ درجة الفقخ

فالتزخع سيديج في عبئ االعالة التي تقع عمى العامميغ في اعالة غيخ الشذصيغ في ضخوؼ التزخع

الستدارع.

 .3بخامج الترحيح الييكمي :تعتبخ بخامج التعجيل أو الترحيح الييكمي واحجة مغ أىع األسباب التي أد ت
إلى تشسي الفقخ وازدياد معجالتو خاصة عمى العالع الشامي فقج كانت الكثيخ مغ الجوؿ الشامية قج عخفت

تجىػ اًر شجيجاً في الطخوؼ االجتساعية مع تدايج سػء التغحية ،بصئ التحديشات في مجاؿ الرحة أو في
تخاجعيا ،انخفاض مدتػػ التعميع...الخ.

 .4الشداعات الجاخمية والخارجية :كالحخوب مثبل تداىع في االستقخار وما يشتج عشو مغ ضياع فخص العسل
وضياع السستمكات وغيخىا وبالتالي الديخ نحػ الفقخ.

 .5سػي تػزيع الجخل والثخوات :إف غياب التػزيع العادؿ لمجخل القػمي والثخوات يؤدؼ إلى غشاء البعس
وإفقار البعس اآلخخ.
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ونجج مغ يعدؼ ضيػر الفقخ واستس اخره في أؼ مجتسع مغ السجتسعات إلى عػامل اقترادية وسياسية،
واجتساعية وثقا ية ،ومغ أىع تمظ العػامل :سػء إدارة السػارد االقترادية ،وسػء تػزيع الجخل والثخوات

والزغط الدكاني ،والكػارث الصبيعية ،وتيسير دور فئات معيشة في السجتسع كالسخأة وسكاف الخيف،
والشداعات الجاخمية والخارجية ،وتؤكج الباحثة أف ما يعانيو االقتراد الفمدصيشي مغ سياسات وإجخاءات عجيجة

خبلؿ سشػات االحتبلؿ والعجواف السدتسخ ،وانفتاح الدػؽ الفمدصيشي عمى الدػؽ اإلسخائيمي والديصخة الكاممة
عمى السػارد الصبيعية والسعابخ الحجودية ،وسػء االستغبلؿ األمثل لؤلراضي الدراعية والسشذآت الرشاعية

والحخوب السدتسخة عمى جسيع القصاعات مسا يتعقبيا دمار لمسباني والسشذآت والبشى التحتية ،وتعدػ ايزاً
حالة االنقداـ التي يعانييا شعبشا والحرار الكامل السفخوض عمى قصاع غدة ،مسا عسل عمى تخدؼ األوضاع
االقترادية والػصػؿ إلى حالة مغ الخكػد االقترادؼ ،بالتالي انخفاض في مدتػيات االستثسار واالنتاج،

مسا أدػ إلى ارتفاع ندب البصالة بذكل كبيخ وخاص ًة فئة الذباب والخخيجيغ ،وانخفاض مدتػيات السعيذة
مسا أولى إلى تفذي ضاىخة الفقخ في فمدصيغ وتشامييا وىحا يجعل الذعب الفمدصيشي يتعخض لحالة شجيجة

مغ الفقخ.

رابعاً :ثار الفقخ عمى األوضاع االقترادية واالجتساعية في فمدصيغ
نتيجة لسا مخ بو الذعب الفمدصيشي مغ سيصخة االحتبلؿ االسخائيمي وسياساتو القسعية وتجميخ البشية التحتية
لجسيع مستمكاتو ،مسا أدػ لتفاقع ضاىخة الفقخ ،حيث كاف لتمظ الطاىخة انعكاساتيا الدمبية عمى األوضاع
االقترادية واالجتساعية و يسا يمي عخض مػجد ليحه االنعكاسات واآلثار:

 .1تفذي األمخاض االجتساعية:
ويػجج العجيج مغ األمخاض االجتساعية كطيػر الجخائع خبلؿ الدشػات الدابقة في السجتسع الفمدصيشي
وانتذار العجيج مغ حػادث الدخقة والقتل ،وبخوز ضاىخة التدػؿ وعسالة األشفاؿ وانتذارىع بذكل كبيخ في
الذارع الفمدصيشي بدبب األوضاع األسخية الرعبة التي تجفع بيع لمخخوج عغ االشار الشسصي الدميع

وانحخاؼ األحجاث وتعاشي السخجرات وعمى وجو الخرػص "التخاماؿ" وغيخه ،وزيادة حاالت الصبلؽ والتفكظ

األسخؼ جسييا ضػاىخ اجتساعية ساىع الفقخ في تغحيتيا وانتذارىا ،نتيجة لسا يعانو السجتسع الفمدصيشي مغ
تخدؼ في األوضاع االقترادية وازدياد حاالت البصالة (حمذ،2013،ص.)67

 .2انخفاض السدتػى التعميسي والثقافي:

ىشاؾ عبلقة تبادلية وثيقة بيغ الفقخ والتعميع ،حيث يؤثخ الفقخ برػرة مباشخة عمى وضع التعميع بدبب عجـ

قجرة تحسل الشفقات الجراسية ،ومغ الشاحية األخخػ فإف التعميع يؤثخ عمى أوضاع الفقخ والفقخاء حيث يعج مغ

آليات الػقاية مغ الفقخ إذ انو يقػـ بجور قػؼ في تسكيغ الفئات الدكانية الفقيخة التي تعاني اف تكػف وسيمة

لبلرتقاء االجتساعي ،ويؤدؼ ايزاً في كثيخ مغ الحاالت إلى تدخب األشفاؿ مغ السجارس ألغخاض العسل
والسداىسة في تػفيخ دخل األسخة (اسساعيل ،2014،ص.)244
68

 .3انخفاض السدتػى الرحي:
غياب التأميغ الرحي وعجـ القجرة عمى تحسل نفقات الخجمات الرحية البلزمة ،كل ذلظ يؤدؼ إلى انخفاض

في السدتػػ الرحي لجػ ندبة كبيخة مغ األسخ الفقيخة وارتفاع ندب االعاقات نتيجة لعػامل مختمفة ،وسػء
التغحية وتمػث السياه واستخجاـ السػاد الكيساوية في الدراعة والتمػث الشاجع مغ السخمفات الرمبة والرشاعية

والسبيجات الحذخية ،التي تؤثخ عمى صحة االنداف وتتدبب بانتذار العجيج مغ األمخاض (حمذ،2013 ،

ص.)68

 .4التيسير وضعف السذاركة في الحياة العامة:
يعتبخ ضعف السذاركة في الحياة العامة والدياسية خاص ًة مغ السطاىخ التي سببيا الفقخ ،فالفقخاء ىع االقل
تسثيبل في الحياة الدياسية العامة ،واالقل حزػ ار في التأثيخ عمى صشاعة القخارات والدياسات ،فالفقيخ ناد اًر

ما يكػف لو دور في مؤسدات السجتسع السجني لدعيو لمحرػؿ عمى الحج األدنى مشاحي السعيذية األساسية
(صالح ،2014 ،ص.)12

 .5االنعكاسات الدمبية عمى وضع السخأة واألشفال:
تػفيخ تكافؤ اماـ الشداء والفتيات في الحرػؿ عمى التعميع والخعاية الرحية واالرتقاء بالسخأة الفمدصيشية
بذكل عاـ في السجتسع ،والتسثيل في العسميات الدياسية واالقترادية والسذاركة في اتخاذ الق اخرات ،والعسل

عمى رفع الػعي كل ذلظ سيكػف بسثابة وقػد لمحج مغ ضاىخة الفقخ والتقجـ في السجتسع الفمدصيشي .أما
بالشدبة لمصفل يشعكذ الفقخ بذكل خصيخ عمى الدمػؾ الشفدي واالجتساعي والتعميسي ،إذ يربح الصفل أكثخ

عدلة ووحجة ،وعشفاً مع اآلخخيغ ،بدبب عجـ تكافؤ الفخص وإىساؿ األىالي في بعس األحياف وعجـ السداواة
4
االجتساعية والذعػر بالشقز ،الحؼ يؤدؼ الي تخاجع مدتػػ الصفل بذكل عاـ.
ويسكغ القػؿ اف ضاىخة الفقخ ت ؤدؼ الي معاناة تدتسخ مجػ الحياة وتشتقل مغ جيل آلخخ ما لع يتع الديصخة
عمييا ومعالجتيا ،فالفقخ سبب رئيدي في حجوث حاالت الفػضى االجتساعية وتتفاقع تمظ اآلثار الزارة
واالنعكاسات إذا رافقيا مطاىخ اجتساعية سمبية عشجىا سيربح الفقخ عبارة عغ قشبمة مػقػتة قابمة لبلنفجار

في أؼ لحطة وأؼ ضخوؼ لتحجث صجاـ كبيخ مع الدمصة أو بيغ شخائح وفئات مغ السجتسع عمى خمفية

أسذ غيخ اندانية.

4
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السبحث الثاني
التحجيات التي تػاجو مكافحة الفقخ في فمدصيغ
تسييج:
أجسعت الجراسات أف ضاىخة الفقخ والبصالة تعتبخ مغ أكثخ الطػاىخ البارزة في السجتسع ونخز بالحكخ

مجتسعشا ،مسا لفت اىتساـ كثيخ مغ العمساء والسفكخيغ بجراسة ضاىخة الفقخ حيث اجتيجوا لسعخفة مدببات

الفقخ وتأخخ التشسية والبحث عغ الحمػؿ السقتخحة لتمظ الطاىخة ،أكجت دراسات أخخػ قاـ بيا البشظ الجولي أف
دوؿ العالع الشامي يػجج فييا أكثخ مغ مميار شخز يعانػف مغ الفقخ السصمق وذلظ بدبب سياسات التشسية
التي تقػـ بيا الجوؿ الشامية وشبيعة الشسػ االقترادؼ وتجىػر لياكل األجػر واألسعار في تمظ الجوؿ

(شياب ،2013،ص.)33
ييجؼ ىحا السبحث لمتصخؽ إلى أىع تحجيات مكافحة الفقخ في فمدصيغ والتي تكسغ في االحتبلؿ اإلسخائيمي،
اال نقداـ الفمدصيشي ،مسا أدػ إلى التخاجع العاـ في األداء االقترادؼ وانخفاض اإلنفاؽ الحكػمي وأيزا
انخفاض حجع السداعجات.
أوال :االحتالل اإلسخائيمي:
أشارت معطع الجراسات أف ضاىخة الفقخ في فمدصيغ تختبط ارتباشا وثيقا مع ما تعخض لو الذعب الفمدصيشي

مغ تيجيخ واحتبلؿ عدكخؼ واستيصاني حيث أف ذلظ االحتبلؿ عسل عمى تحجيع تحكع الذعب الفمدصيشي
بسػارده الصبيعية والعسل ككياف مدتقل بحاتو كسا أف ذلظ أدػ إلى اندياؽ االقتراد الفمدصيشي وراء التبعية

اإلسخائيمية ( األغا و أبػ مجلمة،2011،ص  .)22تجمى االحتبلؿ اإلسخائيمي

فمدصيغ في عجة مخاحل أىسيا:

ونتائجو عمى الفقخ في

 حخب :1948
كاف لبلحتبلؿ اإلسخائيمي دو ار كبي اخ في انتذار الفقخ في فمدصيغ والحؼ أدػ إلى سػء استخجاـ السػارد
االقترادية وتيسير الدكاف وتجميخ القصاعات اإلنتاجية وذلظ كاف واضحا مشح حخب  1948والتي نتج عشيا

سيصخة إسخائيل عمى  %80مغ األراضي الفمدصيشية مسا أدػ إلى فقجاف حػالي  %80مغ سكاف قصاع غدة

مرادر رزقيع ،فقج أدػ ذلظ إلى عجـ دعع وتصػيخ السذاريع الرشاعية واإلنتاجية وتخكيد الجعع في الزفة

الذخقية باإلضافة إلى الدياسة اإلسخائيمية السشاىزة ألؼ عسمية تشسػية ،وكاف ليا دور كبيخ في تجميخ

ا لقصاعات اإلنتاجية وتذػيو بشية االقتراد الفمدصيشي ،وإضعاؼ قجرتو االستيعابية (حدغ ،2005،ص.)37

وتبل ذلظ حخب  1967ـ حيث أشار تقخي اخ لمجسعية العامة لؤلمع الستحجة ( 2016ص )5أف اقتراد

األراضي الفمدصيشية السحتمة كاف مددى اخ و قاد ار عمى االستسخار قبل االحتبلؿ  1967فقج حقق إنتاجاً
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وإيخادات كبيخة عاش مشيا مميػف ندسة مغ الدكاف وناتجاً محميا إجساليا بمغ نريب الفخد مشو  1349دوالر

وىػ نريب يكفي العتبار ذلظ االقتراد مغ اقترادات الجخل الستػسط األدنى في ذلظ الػقت ،أضاؼ

حدغ ( ،2005ص )37أنو وضعت كامل األراضي الفمدصيشية تحت الديصخة اإلسخائيمية ،فسشح اليػـ األوؿ
لبلحتبلؿ قامت إسخائيل بسرادرة حػالي  % 52مغ أراضي الزفة الغخبية ،وحػالي  % 40مغ أراضي

قصاع غدة ،ووضعت إسخائيل أيزا قيػد عمى استخجاميا ،ومشعت حفخ اآلبار لخؼ األراضي الدراعية وحجدت
كسيات السياه السدتخجمة ألغخاض الدراعة ،مسا أدػ إلى تجىػر القصاع الدراعي ،وفقجاف السدارعيغ لسرادر

دخميع وتحػيميع لعاشميغ عغ العسل ،فقج شيجت فتخة ما بعج الحخب تجني في مدتػػ األجػر لعساؿ الزفة

الغخبية وقصاع غدة وانخفاض في معجؿ الجخل الذيخؼ لمعامل الفمدصيشي مقارنة بالعامل اإلسخائيمي ،فقج بمغ

معجؿ الجخل الذيخؼ لمعامل اإلسخائيمي في العاـ  1984ما يعادؿ  186ديشا ار أردنيا وفي السقابل لع يبمغ

سػػ ما يعادؿ  67ديشا ار أردنياً لمعامل الفمدصيشي ،وإذا ما تع األخح بعيغ االعتبار متػسط حجع األسخة
لمعساؿ الفمدصيشييغ والبالغ حػالي  7.7شخراً فاف ىحه األجػر ال تغصي الشفقات األساسية لؤلسخة.

في نفذ الدياؽ ،وفقاً لػثائق األمع الستحجة أضاؼ حمذ ( ،2017ص )2أف السجسػع الكمي لسداحة
األراضي التي أقيست عمييا السدتػششات اإلسخائيمية في قصاع غدة نحػ  23.999دونسا ،مشيا نحػ

 20.576دونسا أراضي حكػمية و  1015دونسا عبارة عغ أراضي حكػمية متعاقج عمييا لمغيخ و 537
دونسا ممكية خاصة لمسػاششيغ وىشاؾ أيزا نحػ  23.000دونع كانت إسخائيل قج سيصخت عمييا وجعمتيا
حداـ أمشي لمسدتػششات أؼ أف احتمت إسخائيل نحػ  %41.5مغ مجسل األراضي الحكػمية

 110.000دونع ،و  %12.5مغ مداحة قصاع غدة البالغة  378كع.2

البالغة

 اتفاق أوسمػ :1994
أحجث اتفاؽ أوسمػ تغييخات ىامة مشيا إنذاء الدمصة الفمدصيشية حيث تحسمت الدمصة الفمدصيشية مدؤولية
تحقيق التشسية و تحديغ واقع الذعب الفمدصيشي وكانت السرمحة الفمدصيشية قبل أوسمػ تمدـ الذعب

الفمدصيشي وأحدابو السدمحة بسقاومة االحتبلؿ اإلسخائيمي في شتى الػسائل ،وشكمت تمظ االستخاتيجية نقصة
الرخاع بيغ الفمدصيشييغ واالحتبلؿ اإلسخائيمي عمى مجار أكثخ مغ ستيغ عاما مغ الرخاع بيغ الجانبيغ ومغ

ثع تبشت إسخائيل استخاتيجيات عجيجة في تعامميا مع الدمصة الفمدصيشية حيث عسمت عمى مرادرة السديج مغ

األراضي وفخض الحرار الكامل خاصة عمى قصاع غدة وكحلظ إبصاء عسميات التشسية في الزفة الغخبية

وقصاع غدة وربط رضا وقبػؿ الجوؿ السانحة عمى سمػكيات الدمصة الفمدصيشية باإلضافة إلى تبعية الدػؽ

الفمدصيشي باالقتراد اإلسخائيمي وعميو فاف التشسية الذاممة واالحتبلؿ مفيػماف متخابصاف فاالحتبلؿ ىػ العائق
األكبخ أماـ تحقيق التشسية الذاممة والتخفيف مغ معجالت الفقخ في الزفة الغخبية وقصاع غدة

(سميساف ،2013،ص.)125
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أضاؼ العبج ( ،2016ص )2أف اتفاؽ أوسمػ أدػ إلى نتائج اقترادية خصيخة حيث أنو بعج مخور 23
عاما عمى االتفاؽ تبايشت معجالت نسػ الشاتج السحمي اإلجسالي الحكيقي خبلؿ ىحه الفتخة الدمشية بذكل كبيخ

حيث أنو كاف يبمغ أحيانا  %10إال أنو كاف يتخاجع في سشػات أخخػ ،حتى أف متػسط معجؿ الشسػ الدشػؼ

مشح أوائل تدعيشات القخف العذخيغ لع يتجاوز  %4.5وبسعجؿ نسػ سكاني يرل إلى  %3.5سشػيا ،أما
بالشدبة لدكاف قصاع غدة كانت الشتائج االقترادية أسػأ مقارنة بالزفة الغخبية حيث أف الشاتج السحمي
اإلجسالي لمفخد بيغ السشصقتيغ في الفتخة  1994إلى  2015بشدبة  %52ويشعكذ ىحا عمى معجالت الفقخ

التي وصمت في عاـ  2015إلى  %40في قصاع غدة و  %18في الزفة الغخبية.
 الحخوب اإلسخائيمية عمى قصاع غدة:
يعتبخ االحتبلؿ اإلسخائيمي الدبب الخئيذ في إفقار السجتسع الفمدصيشي وعسل عمى تجميخ مقػمات البشية
التحتية في الحخوب الستتالية عمى قصاع غدة وكحلظ سيصخة االحتبلؿ بالسعابخ ومشاشق (ج) والتي أدت إلى

زيادة ندبة الفقخاء أكثخ مغ نرف السجتسع ،إضافة إلى االتفاقيات االقترادية التي جعمت االقتراد

الفمدصيشي تابعاً ومذػىاً لبلقتراد اإلسخائيمي (جابخ ،2018،ص ،)3تبع ذلظ الحرار اإلسخائيمي عمى

قصاع غدة وذلظ مشح فػز حخكة حساس في االنتخابات التذخيعية في شباط  2006حيث فخضت إسخائيل

حرا اًر بخياً وبحخياً وجػياً باإلضافة إلى تحكسيا بالعجيج مغ السعابخ وتقييجىا حخكة العساؿ والبزائع والدمع
وكحلظ مصار غدة الجولي الحؼ تع قرفو عاـ  2008والحؼ أدؼ إلى قصع القصاع عغ العالع الخارجي بأكسمو

باإلضافة إلى تقييج مشصقة صيج األسساؾ إلى ثبلثة أمياؿ بحخية فقط في عاـ ( 2009شياب2013،

ص.)44

أشار الػاوؼ ( 2013ص )35،أف الحخوب اإلسخائيمية عمى قصاع غدة وخاصة حخب ديدسبخ عاـ 2008

أدت إلى تجميخ الكثيخ مغ السشذآت االقترادية وتجخيف مداحات كبيخة مغ األراضي الدراعية وكحلظ حخب

عاـ 2012

التي أدت إلى تجميخ البشية التحتية لقصاع الخجمات العامة و تجميخ مباني السؤسدات

والجسعيات والسستمكات الخاصة والعامة وقجرت أيزاً مخاسخ حخب  2014عمى قصاع غدة ب  5مميار

دوالر تقخيبا خبلؿ فتخة الحخب والتي استسخت  51يػما (الصباع 2016،ص ،)5باإلضافة إلى أف االحتبلؿ
اإلسخائيمي عسل عمى مشع دخػؿ السػاد الخاـ إلى قصاع غدة مسا يعخقل الشذاط الدراعي والرشاعي وكحلظ

األزمة السالية التي تعاني مشيا الدمصة الػششية الفمدصيشية حيث شيج عاـ  2012تصػ اًر غيخ مدبػؽ في
األزمة وذلظ بعج اعتخاؼ األمع الستحجة بجولة فمدصيغ كجولة مخاقب ،مسا أدػ إلى حجد أمػاؿ الزخائب

والجسارؾ الخاصة بالدمصة الفمدصيشية مغ قبل الحكػمة اإلسخائيمية والتي تجبييا إسخائيل لرالح الدمصة

وتقجر بكيسة  100مميػف دوالر شيخياً وانعكذ ذلظ عمى تأخخ صخؼ رواتب السػضفيغ الحكػمييغ مسا أدػ
إلى حالة مغ الخكػد االقترادؼ نتيجة لزعف القػة الذخائية (شياب ،2013،ص.)37
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وتؤكج الباحثة أنو عمى مجار أعػاـ كثيخة مزت ،تخؾ االحتبلؿ أثا اًر جديسة عمى األوضاع االقترادية
واالجتساعية في فمدصيغ ،فإف مسارسات االحتبلؿ ركدت عمى تجميخ كل ما يسكغ أف يعسل ويداعج في

تشسية الطخوؼ السعيذية لمسجتسع الفمدصيشي ،ولعب الجور األكبخ في خمق جسيع السعػقات التي تعسل عمى
عخقمة عسمية التشسية وتحقيق تشسية مدتجامة في فمدصيغ ،وخزػع االقتراد الفمدصيشي لبلقتراد االسخائيمي

كاف األكثخ تصػ اًر مغ خبلؿ سيصختو عمى السػارد الصبيعية ومرادرة األراضي الفمدصيشية ومشع حخية الحخكة
والترجيخ لمسشتجات الػششية الفمدصيشية ،وجاء اتفاؽ "أوسمػ" حامبلً نتائج خصيخة ليدت برالح الذعب

واالقتراد الفمدصيشي ،حيث فخض العجيج مغ القيػد عمى الرادرات والػاردات ولع يعصي الدمصة الفمدصيشية

صبلحيات إلصجار الشقج والتي كانت ىي السيسة األساسية ألؼ سمصة نقج ونجح االحتبلؿ في فرل قصاع
غدة عغ الزفة الغخبية واستسخ االحتبلؿ بزخباتو القػية وسياستو التعدفية وعمى كل مغ قصاع غدة والزفة
الغخبية ،وسيصخ عمى السعابخ والحجود ومشاشق "ج" سيصخة كاممة والتي تذكل أكبخ جدء في مشاشق الزفة
الغخبية ،استسخ في االعتقاالت واالغتياالت ،فخض حرار كامل عمى قصاع غدة ،والحخوب التي استسخت

عمى القصاع عمى مجار أعػاـ والتي تكبجت بخدائخ بذخية واقترادية عجيجة ،ودمار شامل لمبشى التحتية في
القصاع ،واستيجؼ السؤسدات الحكػمية وغيخ الحكػمية والسجارس التعميسية التي أودت بتخاجع األداء

االقترادؼ واالجتساعي كامبلً في القصاع ،وكل ذلظ يعسل عمى جعل السجتسع الفمدصيشي في حالة ضعف
وتخدؼ وانتذار الفقخ بشدب كبيخة بيغ األسخ الفمدصيشية ،فإف االحتبلؿ يعسل عمى اعاقة السديخة التشسػية

والتعميسية ،وارتفاع أكبخ األضخار عمى القصاعات االقترادية الفمدصيشية مغ خبلؿ عسميات الخخاب السدتسخة

عمى األراضي والسشاشق الفمدصيشية.
ثانيا :االنقدام الفمدصيشي:

عخؼ مختجى (  ،2014ص )273االنقداـ الفمدصيشي عمى أنو " مجسػع الرخاعات الجاخمية عمى الدمصة،
والتي تمت فػز حخكة السقاومة اإلسبلمية (حساس) بعج انتخابات  25يشايخ  2006وتذكيميا الحكػمة

الفمدصيشية والتي أدت إلى بخوز اختبلفات في الخؤػ والتػجيات الدياسية في التعامل مع العجو والسجتسع
الجولي وآليات فظ الحرار وتشازع الربلحيات بيغ مؤسدتي الخئاسة ورئاسة الػزراء عمى السؤسدة األمشية
التي ما زالت مػالية ليياكل الدمصة التي أنذأتيا ،مسا أوجج حالة مغ االحتقاف الجاخمي وصمت إلى الرجاـ

السدمح وانتيت باألحجاث السؤسفة التي شيجىا قصاع غدة في يػنيػ  2007والتي أدت إلى سيصخة حخكة

حساس بالقػة عمى قصاع غدة وانفراؿ الزفة الغخبية عغ قصاع غدة وتكػيغ لياكل سياسية في شصخؼ

الػشغ".

بعج فػز حخكة حساس في االنتخابات التذخيعية الفمدصيشية تعخض اقتراد قصاع غدة بذكل خاص
واالقتراد الفمدصيشي بذكل عاـ إلى ضخبة قػية حيغ فخضت إسخائيل الحرار الذامل عمى القصاع وأغمقت

كافة السعابخ التجارية وحجدت دخػؿ بعس الدمع األساسية مشيا الرشاعية والتجارية مغ وإلى قصاع غدة وما
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زاؿ االقتراد في غدة يعاني مغ الحرار وتبعاتو باإلضافة إلى الحخوب واليجسات العدكخية والتي عسقت
مغ األزمة االقترادية وذلظ نتيجة لمتجىػر الكبيخ في البشية التحتية وكافة القصاعات واألنذصة االقترادية (

الصباع ،2016،ص،)3

وتقجر الخدائخ اإلجسالية لمحرار واإلغبلؽ بػ()50مميػف دوالر شيخيا ،ويقجرىا البعس مغ()150-120

مميػف كخدائخ مباشخة وغيخ مباشخة ،وارتفع عجد العاشميغ عغ العسل مغ  90ألف إلى  160ألف ،ووزعت

تمظ الخدائخ كالتالي ( )16مميػف دوالر لمقصاع الرشاعي بشدبة  ،%33و لقصاع الدراعة بسعجؿ ()12

مميػف دوالر بشدبة  ،%25وباقي القصاعات كالخجمات واإلنذاءات والتجارة والريج بسعجؿ ( )22مميػف
دوالر بشدبة ( %42أبػمجلمة ،أو حصب ،2014،ص ،)10ويججر اإلشارة إلى أف متػسط دخل الفخد

الفمدصيشي في العاـ  2008تجنى إلى  %71عسا كاف عميو عاـ  1999والبالغ  1589دوالر ،12وأقل مغ

الجوؿ السجاورة ،مرخ واألردف وسػريا ولبشاف ،حيث انخفس الجخل الحكيقي الفخدؼ إلى أكثخ مغ 50
%عسا كاف عميو في العاـ 1999حيث وصل متػسط نريب الفخد مغ الجخل في العاـ  1999قخابة 1750

دوالر ،ولبط في قصاع غدة عاـ  2008إلى  850دوالر ،وىحا يعشي أف الشاتج السحمي اإلجسالي قج انخفس

بحجود  % 40قياسا بعاـ  ،1999وشيج متػسط نريب الفخد مغ الجخل في األراضي الفمدصيشية تحبحبا
حيث بمغ في العاـ  2009قخابة  1415دوالر ووصل في العاـ  2012قخابة  1679دوالر ،في حيغ بمغ عجد

الدكاف في العاـ 2009حػالي  935.3مميػف ندسة تػزعػا  44.2مميػنا بالزفة الغخبية و 486.1مميػنا
بقصاع غدة ،وفي العاـ 2012وصل عجد الدكاف إلى  293.4مميػنا بػاقع 649.2مميػنا لمزفة الغخبية

و644.1مميػنا لقصاع غدة (أبػ حصب ،أبػ مجلمة 2014،ص.)13

في ذات الدياؽ ،أشار البشظ الجولي في تقخي اخ مشذػر لو عاـ  2017أف األوضاع االقترادية في األراضي
الفمدصيشية قج تجىػرت مع انخفاض معجؿ الشسػ إلى  %2.4في األشيخ التدعة األولى لعاـ  ،2017مقابل

 %4.7في عاـ  2016و ذلظ بدبب تجىػر األوضاع في قصاع غدة و انخفاض مدتػػ الجخل لخبع سكاف
غدة تقخيبا مشح مشرف عاـ  2017و في ذات الػقت بمغت ندبة الشسػ في الزفة الغخبية  %3في األشيخ

التدعة األولى مغ عاـ  ،2017و ال تداؿ معجالت البصالة في األراضي الفمدصيشية مختفعة عشج مدتػػ

 %27في  2017بػاقع  %44في قصاع غدة و  %18في الزفة الغخبية (البشظ الجولي.)2017 ،

أضاؼ مختجى (،2014ص )292أف االنقداـ الفمدصيشي أثخ عمى األوضاع االقترادية لقصاع غدة مغ عجة
نػاحي ،حيث أنو أدػ إلى ضيػر األنفاؽ والتي أفخزت شخيحة اجتساعية مغ األثخياء وشبقة مغ العساؿ

السعجميغ وليذ ليع أدنى حقػؽ كسا أف االنقداـ عسل عمى ارتفاع أسعار األراضي والعقارات وعسل عمى

إضعاؼ الشاتج القػمي وتخاجع القصاع التجارؼ.
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أشار حمذ ( ،2017ص )7إلى أثار اقترادية أخخػ لبلنقداـ الفمدصيشي الجاخمي أبخزىا االزدواج الزخيبي

5

ما بيغ الزفة الغخبية وقصاع غدة والحؼ يعشي بجفع السكمف الزخيبة مختيغ عمى نفذ الدمع و الخجمات،

مثاؿ ذلظ ضخيبة الديارات تحرل الحكػمة الفمدصيشية في الزفة الغخبية عمى ضخيبة  %50مغ ثسغ
الديارة مغ جانبيا الحكػمة السقالة في غدة تحرل عمى ضخيبة  ،%25و يتكخر ذلظ أيزاً مع الذخكات
الكبخػ مثل شخكة االتراالت وجػاؿ والبشػؾ باإلضافة إلى إقخار السػازنة العامة حيث يػجج شخيقتيغ
مختمفتيغ إلقخار السػازنة العامة ،حيث يتع إقخارىا في غدة مغ قبل حكػمة حساس ،بيشسا تقخ في الزفة

الغخبية مغ الخئيذ محسػد عباس.
وتذيخ الباحثة إلى أف استسخار االنقداـ الفمدصيشي أدػ إلى تخاجع السشطػمة االقترادية والحخيات الفمدصيشية

في الزفة وقصاع غدة ،وعمى السدتػػ االجتساعي أثخ االنقداـ عمى القزية الفمدصيشية ،حيث أصبح ىع

اء في الزفة الغخبية أو
الذباب األكبخ ىػ الخبلص الفخدؼ مغ اإلجخاءات الستخحة نتيجة ىحا االنقداـ ،سػ ً
القصاع ،وعسل عمى تذتت األسخ الفمدصيشية وتفكظ الشديج االجتساعي الحؼ أدػ إلى تجميخ روح الػحجة
الػششية لجػ الذباب الفمدصيشي.

واقتراديا استغل االحتبلؿ تمظ الشقصة لرالحو ليذجد الحرار عمى قصاع غدة ،وإغبلؽ جسيع السعابخ
التجارية السحيصة بالقصاع ،ومشع ادخاؿ الػقػد لتػليج الكيخباء ما أدػ إلى أزمة شجيجة في التيار الكيخبائي
أصابت جسيع السجاالت االقترادية والتشسػية في قصاع غدة بالذمل ،وفرل الزفة الغخبية عغ قصاع غدة

بذكل تاـ باخ تبلؼ سمصاتيع وسياساتيع ،وأصبحت السػازنة العامة لمزفة الغخبية تقخ مغ قبل الخئيذ محسػد
عباس وفي قصاع غدة تقخ مغ قبل حكػمة حخكة حساس ،وذلظ كمو أدػ إلى خدائخ كثيخة ،وانخفاض في

مدتػيات الجخل وارتفاع ندب البصالة وازدياد أعجد الفقخاء في القصاع.
ثالثا :التخاجع العام في األداي االقترادي:

كاف النتذار ضاىخة الفقخ بذكل كبيخ في السجتسع الفمدصيشي دور في تخاجع الشسػ االقترادؼ مغ خبلؿ

انخفاض القجرة الذخائية لمفقخاء وبحلظ انخفس اإلنفاؽ واالستيبلؾ ونتج عغ ذلظ تخاجع الصمب االستيبلكي

وذلظ يؤثخ سمباً عمى إنتاج الدمع االستيبلكية وأيزا تخاجع اإلنتاج وتخاجع ندبة الشسػ االقترادؼ حيث أف
التفاوت في تػزيع الجخل يجعل آلية الدػؽ غيخ قادرة عمى إعادة تػزيع الجخل لرالح الصبقات الفقيخة في

السجتسع (حدغ،2005،ص.)26

ويزيف الػاوؼ(،2013ص )31أف مسارسات االحتبلؿ السدتسخة وتحكع إسخائيل بالسعابخ وحخكة االستيخاد
والترجيخ وتعصيميا لمبشية التحتية أدت إلى تخاجع ممحػظ باالقتراد الفمدصيشي حيث أف نسػ الشاتج السحمي

5

عخفو (قداز )2011،بأنو خزػع الساؿ أكثخ مغ مخة لزخيبة مغ الشػع نفدو لمذخز نفدو في الفتخة الدمشية نفديا وأيزاً يسكغ تعخيفو

عمى إنو فخض نفذ الزخيبة أكثخ مغ مخة عمى الذخز ذاتو وعمى نفذ الساؿ في السجة ذاتيا.
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اإلجسالي شيج تحبحبا واضحا خبلؿ الفتخة ( )2010-1995حيث أنو بمغ  %8,41+خبلؿ الفتخة -1995
 1999وذلظ نتيجة لسػقف السجتسع الجولي بتقجيع الجعع السادؼ لمدمصة الفمدصيشية ،وبعج انجالع االنتفاضة

الفمدصيشية الثانية عاـ  2000تجىػر االقتراد الفمدصيشي تجىػ اًر تاماً مسا أثخ سمباً عمى نسػ الشاتج السحمي

الحكيقي حيث بمغ متػسصو  %10,01-خبلؿ الفتخة  ، 2002-2000أما خبلؿ الفتخة  2005-2003بمغ
متػسط الشاتج السحمي الحكيقي إلى  % 11,40حيث خفت القيػد عمى حخكة البزائع واألفخاد واإلفخاج عغ
األمػاؿ السحتجدة لجػ الجانب اإلسخائيمي ،أما في عاـ  2006بمغ الشاتج الحكيقي _ %2,5و ذلظ بدبب

االنتخابات التذخيعية وفخض الحرار الذامل عمى قصاع غدة ،أما خبلؿ الفتخة  2010-2007شيجت

السشصقة حالة م غ االستقخار الدياسي وإفخاج إسخائيل عغ العائجات الزخيبية وإعادة الجعع لمدمصة الفمدصيشية
مسا أدػ إلى ارتفاع متػسط معجؿ الشاتج الحكيقي إلى .%7,3
ججول ( :)2.5نسػ الشاتج الحكيقي خالل فتخة ()2010-1995
الفتخات

نسػ الشاتج في األراضي الفمدصيشية

نسػ الشاتج في الزفة الغخبية

نسػ الشاتج في قصاع غدة

1999-1995

8.41

9.13

4.73

2002-2000

10.01-

12.19-

8.23-

2005-2003

11.40

7.99

16.82

2006

5.2-

3.39

20.10

2010-2007

7.80

8.21

2.55

السرجر :الػاوؼ2013،

وكاف واضحاً في تقخيخ لدمصة الشقج لعاـ  2017حيث أف التقخيخ أشار إلى وجػد تباشؤ ممحػظ خبلؿ عاـ
 ،2017فدجل نسػاً بػاقع  %3,1مقارنة بشدبة بمغت  %4,7في العاـ الدابق ،ليختفع الشاتج السحمي
اإلجسالي الحكيقي بأسعار  2015إلى نحػ  13,686,4مميػف دوالر ،وذلظ بدبب انكساش االقتراد في

قصاع غدة ،أما في الزفة الغخبية فقج اتدع العاـ بيجوء ندبي تخافق مع مدتػػ نذاط اقترادؼ اعتيادؼ و
انتطاـ تحػيبلت السقاصة وأيزا انتطاـ تحػيل رواتب مػضفي القصاع العاـ و نتيجة لحلظ استسخ الشسػ

االقترادؼ بالزفة الغخبية بتحقيق معجبلت متػسصة حيث تدارعت خبلؿ عاـ  2017إلى نحػ %4,3
مقارنة بشدبة بمغت  %3,0في العاـ الدابق .ومغ السفتخض أف يراحب الشسػ االقترادؼ في عاـ 2017
بعس التحدغ في الحخكة والشذاط االقترادؼ الحؼ يؤثخ عمى بعس متغيخات االقتراد الكمي وإف كاف

عمى مدتػػ ضيق كسا في حالة الجخل الفخدؼ ومدتػيات األسعار ،أو حتى في حالة البصالة فعمى مدتػػ
الجخل الفخدؼ ،بالخغع مغ أف الشسػ في نريب الفخد جاء متػافقا مع معجالت الشسػ االقترادؼ إال أف ىحا

الشسػ كاف محجوداً بدبب التقارب بيغ معجؿ الشسػ الدكاني ومعجؿ الشسػ االقترادؼ ( %3,1معجؿ الشسػ
االقترادؼ مقابل  %2,7معجؿ الشسػ الدكاني) مسا يعشي محافطة الجخل عمى مدتػياتو كسا في العاـ
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الدابق و البالغ  2,923,4دوالر وذلظ بدبب ارتفاعو في الزفة الغخبية بشحػ % 2,0ليبمغ  3,762,4دوالر
وانكساشو في قصاع غدة بشحػ  %4,4ليشخفس إلى  1,741,6دوالر ( سمصة الشقج الفمدصيشية.)2017،
ججول ( :)2.4السؤشخات االقترادية لالقتراد الفمدصيشي مغ .2017-2010
2010

السؤشخ

2011

2012

2013

2014

2015

(معجل تغيخ سشػي)

االنتاج واألسعار
الشاتج السحمي اإلجسالي الحكيقي

9.3

5.9 12.12

متػسط نريب الفخد مغ الشاتج

6.7

8.3

2.7

0.8-

معجالت التزخع ،فمدصيغ

3.7

2.9

2.8

1.73

1.73

الزفة الغخبية

4.2

3.5

4.1

3.10

1.20

1.29

قصاع غدة

1.7

0.6

0.5س

2.85 0.76-

1.77

(بأسعار عاـ )2015

السحمي اإلجسالي الحكيقي

2016

2017

2.2

0.2-

3.4

4.7

3.1

3.1-

0.4

2.1

0

1.43

0.21 0.220.01- 0.080.11 0.84-

السرجر :تقخيخ سمصة الشقج الفمدصيشية2017،

أضافت الػحيجؼ (،2017ص )74أنو استسخ الشاتج السحمي اإلجسالي بالديادة حتى عاـ  2011وذلظ بدبب
اإلصبلحات االقترادية التي قامت بيا الحكػمة الفمدصيشية والتي دعستيا السداعجات الخارجية والتي

أسيست بتحديغ السشاخ االستثسارؼ وكحلظ تخفيف القيػد اإلسخائيمية ودخػؿ البزائع عبخ األنفاؽ مغ مرخ

بعج تػلي الخئيذ دمحم مخسي حكع الببلد حيث أنو نسا الشاتج السحمي اإلجسالي في تمظ الدشػات بسعجؿ %6,6

و  %6و  %8,6و  %12,4عمى التػالي ،و بعج ذلظ بجأ الشاتج السحمي اإلجسالي باالنخفاض خاصة بعج

إغبلؽ األنفاؽ في عاـ  2014بسعجؿ  %0,18إال أنو بجأ يختفع مخة أخخػ في عاـ  2015بسعجؿ .%3,4

وفي تقخيخ لمجياز اإلحرائي السخكدؼ لعاـ  ،2017أوضحت بو ندب الشاتج السحمي اإلجسالي لؤلراضي
الفمدصيشية وكحلظ نريب الفخد مغ الشاتج السحمي باإلضافة إلى التكػيغ الخأسسالي اإلجسالي وىحا مػضحا

بالججوؿ التالي:

ججول رقع ( :)2.6الشاتج السحمي اإلجسالي بالسميػن دوالر ()2017-1995
الشاتج السحمي االجسالي

نريب الفخد مغ الشاتج

التكػيغ الخأسسالي اإلجسالي

1995

3282.80

1427.10

1249.40

1996

3409.60

1398.50

1243.20

1997

3759.80

1460.30

1317.50

الدشة

السحمي

باألسعار الجارية
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(االستثسار)

الشاتج السحمي االجسالي

نريب الفخد مغ الشاتج

التكػيغ الخأسسالي اإلجسالي

1998

4067.80

1528.30

1402.10

1999

4271.20

1552.90

1831.30

2000

4313.60

1518.90

1358.90

2001

4003.70

1369.40

1184.20

2002

3555.80

1181.80

930.50

2003

3968.00

1281.40

1143.00

2004

4329.20

1358.10

1151.50

2005

4831.80

1470.10

1241.30

2006

4910.10

1448.80

1155.10

2007

5505.80

1575.60

1204.90

2008

6673.50

1855.50

1371.90

2009

7268.20

1963.20

1504.80

2010

8913.10

2338.70

1921.50

2011

10465.40

2664.90

1863.80

2012

11279.40

2787.20

2378.50

2013

12476.00

2992.20

2707.30

2014

12715.60

2960.10

2415.00

2015

12673.00

2863.90

2677.40

2016

13425.70

2957.20

2827.00

2017

14498.10

3096.50

3305.60

الدشة

السحمي

باألسعار الجارية

(االستثسار)

السرجر :إعجاد الباحثة باالستشاد إلى بيانات الجياز اإلحرائي السخكدؼ لدشػات الحكػرة.

ونؤكج أف السذاكل االقترادية العجيجة واستسخار ضخوؼ الحرار واالغبلؽ أدت إلى تخاجع الشسػ االقترادؼ،
وانخفاض االنتاج واالنفاؽ واالستيبلؾ ،والتي سببيا عجـ وجػد تغييخ عمى مؤشخات معجالت البصالة ،والفقخ

في فمدصيغ.

وبذكل عاـ حجث تخاجع كبيخ في أداء االقتراد الفمدصيشي ،وتحكع االحتبلؿ بالزخائب والجسارؾ عمى

الدمع السدتػرة ،والتي ىي مػرد ميع لخديشة الدمصة ،وما ىػ إال عبارة عغ تحجؼ كبيخ أماـ التشسية
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واالستقبلؿ الفمدصيشي ،واىساؿ السدتثسخيغ لمقصاعات الدياحية والرشاعية والتخكيد فقط عمى قصاع الخجمات
والتجارة ذلظ أدػ إلى عجـ تصػر فخص العسل في األسػاؽ الفمدصيشية.
وعميو فإف التغييخ في األداء والشسػ االقترادؼ مختبصاف بذكل مباشخ بالتغيخات التي قج تص أخ عمى األوضاع
الدياسية واألمشية في فمدصيغ ،وعمى محاولة إبقاء الػحجة الجغ اخ ية والقانػنية بيغ شقي الػشغ في ضل وجػد

رغبة مغ السدتثسخيغ بجخػؿ أسػاؽ قصاع غدة ،ذلظ أيزاً قج يشعكذ بذكل إيجابي وممفت عمى أداء

االقتراد الفمدصيشي.

رابعا :انخفاض اإلنفاق الحكػمي:
عخفت الشفقة العامة (اإلنفاؽ الحكػمي) عمى أنو " مبمغ نقجؼ تشفقو جية حكػمية (عامة) في إشار مسارستيا

لشذاشيا مغ أجل إشباع حاجة عامة" (خفاجة ،2013،ص.)23

كسا أشار (الػحيجؼ ،2017،ص )8أف الشفقات العامة ىي "مقجار نقجؼ يخخج عغ شخز معشػؼ عاـ

ومػجو لتمبية مشفعة عامة".

ضيخت الشفقات العامة نتيجة األزمات التي تعخضت ليا الجوؿ الخأسسالية والتي كانت تدعى لعجـ التجخل
الحكػمي في الشذاط االقترادؼ وتؤمغ بسبجأ الحياد أو الجولة الحارسة كسا أسساىا آدـ سسيث ،ومغ ثع
تحػؿ دور الجولة مغ فكخة الجولة الحارسة إلى الجولة الستجخمة في الحياة االقترادية واالجتساعية ومغ ىشا

تػسعت مياـ الجولة االتفاقية حيث أثخت عمى حجع الشاتج السحمي وتػزيعو وتحقيق مدتػػ عالي مغ الخفالية

االقترادية واالجتساعية ألفخاد السجتسع ( أبػ عيجة ،2015،ص.)155
الشفقات العامة لجى الدمصة الفمدصيشية:

يعتسج االقتراد الفمدصيشي عمى نطاـ الدػؽ واالنفتاح إلى الخارج حيث اعتسجت الدمصة الػششية الفمدصيشية

مشح نذأتيا عمى نطاـ الدػؽ والحؼ تحجد يو قػػ الصمب والعخض والسعصيات األساسية وتتسثل باألسعار،
واالستثسار ،والتجارة الجاخمية والتجارة الخارجية وذلظ مغ أجل تحقيق االستقخار االقترادؼ ،ومحاربة البصالة
والتزخع ،وزيادة معجالت الشسػ االقترادؼ وتذجيع االستثسار وإعادة االعسار وتحقيق التشسية وتػفيخ فخص

العسل ورفع مدتػػ معيذة األفخاد (أبػ عيجة ،2015،ص.)152

أشار الػحيجؼ ( ،2017ص )6أف اإلنفاؽ الحكػمي مغ رأس الساؿ واالستثسار األجشبي السباشخ لو تأثيخ
ايجابي عمى الشسػ االقترادؼ ،في حيغ أف السداعجات الخارجية وحجع الدكاف والتزخع ليع تأثيخ سمبي

عمى الشسػ االقترادؼ ،كحلظ أشار إلى أف ندبة اإلنفاؽ الحكػمي إلى الشاتج السحمي اإلجسالي تخاوحت مغ
 %19,2إلى  %46,4خبلؿ الفتخة ( ،)2015-1995و يسا يخز السػازنة العامة لمدمصة الػششية
الفمدصيشية أشار خفاجة ( ،2013ص )27انو بعج مخاجعة قػانيغ السػازنة العامة لمدمصة الفمدصيشية لؤلعػاـ
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 2009،2010،2011تبيغ أف الدمصة الػششية الفمدصيشية تعتسج عمى تدسية الجيات اإلدارية بسخاكد

مدؤولية حيث أنيا تدتخجـ في مػازناتيا مبجأ التقديع اإلدارؼ وليدت التقديع االقترادؼ ،وحجدت الدمصة

الػششية الفمدصيشية في التقديع اإلدارؼ لشفقاتيا  51مخكد مدؤولية مػزعة عمى أربعة قصاعات رئيدية وىي:
قصاع الحكع ،قصاع البشية التحتية ،القصاع االقترادؼ والقصاع االجتساعي ،كسا اتبعت الدمصة الفمدصيشية

التقديع الػضيفي لشفقاتيا وتبيغ أيزا بعج مخاجعة مذاريع قػانيغ السػازنة ألعػاـ  2012-2008وقانػف رقع

( )7لدشة  1998بأف تشطيع السػازنة والذئػف السالية لمدمصة الفمدصيشية قدست نفقاتيا إلى:



نفقات الخواتب و األجػر و شسمت أجػر السجنييغ ،أجػر العدكخييغ.

الشفقات التذغيمية و شسمت الدفخ في ميسات رسسية ،اإليجارات ،السياه و الكيخباء ،القخشاسية،

الريانة ،نفقات و وسائل الشقل ،مػاد و لػازـ استيبلكية ،و نفقات أخخػ.


الشفقات التحػيمية و شسمت الزساف االجتساعي ،السداىسات  ،اإلعانات والتقاعج والتعػيزات.



الشفقات التصػرية و الخأسسالية و شسمت امتبلؾ األصػؿ الخأسسالية و التحػيبلت الخأسسالية لمسذاريع،



خجمة الجيغ العاـ و تذسل األقداط و الفػائج لمقخوض الخارجية و السحمية.

األجيدة و السعجات ،مخكبات و آليات ثقيمة ،األبشية و اإلنذاءات ،األثاث و أخخػ.

أوضحت سمصة الشقج في تقخيخ ليا لعاـ  2017أنو " شيج العاـ  ، 2017انخفاض اإلنفاؽ العاـ الفعمي بشحػ

 % 1.1مقارنة بالعاـ الدابق ،ليبمغ نحػ  14,601.8مميػف شيكل ،وذلظ نتيجة االنخفاض في كل مغ
األجػر والخواتب بسا يقارب  ، 3.7%وصافي اإلقخاض بشحػ  ،% 6.8مقابل ارتفاع نفقات غيخ األجػر

بشدبة  ،% 1.8والشفقات التصػيخية بشدبة  % 11.8مقارنة بالعاـ الدابق .أما اإلنفاؽ العاـ السدتحق عمى

أساس االلتداـ فقج انخفس خبلؿ ىحا العاـ بشحػ  % 2.4مقارنة بالعاـ  ، 2016ليبمغ نحػ 17,315.7

مميػف شيكل وبحلظ فقج َش َّك َل اإلنفاؽ العاـ الفعمي نحػ  % 84.3مغ اإلنفاؽ العاـ السدتحق ،ونحػ 82.1
 %مغ حجع اإلنفاؽ العاـ السدتيجؼ بحدب مذخوع السػازنة لمعاـ  ، 2017وقج بمغت حرة اإلنفاؽ الجارؼ
وأجػر ورواتب ،ونفقات غيخ األجػر ،وصافي اإلقخاض ،ومجفػعات مخررة نحػ  % 93.7مغ إجسالي

اإلنفاؽ العاـ ،مقابل نحػ  % 6.3لئلنفاؽ التصػيخؼ خبلؿ العاـ  . 2017كسا َّ
شك َل اإلنفاؽ الفعمي في العاـ
 2017حػالي  % 28.0مغ الشاتج السحمي اإلجسالي االسسي ،مقارنة بشحػ  % 28.9في العاـ "2016
(سمصة الشقج الفمدصيشية ،2017،ص.)26
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شكل ( )2.2ليكل الشفقات العامة الفعمي (مميػن شيكل) لعام .2017

االنفاق العام الفعلي
14.611.8

ٔفمبد غ١ش األخٛس
5.507.6

النفقات الجارية وصافي اإلقراض
13.681.5

صافي اإلقراض
959.6
سأسّبٌ١خ طغشٞ
31.1
اٌفبئذح
277.4
رس١ٍ٠ٛخ
3.418.9
اٌّسبّ٘بد
االخزّبػ١خ
260.0
اسزخذاَ اٌسٍغ
ٚاٌخذِبد
1.520.2
األخٛس ٚاٌشٚارت
7.063.4
ِذفٛػبد ِخظظخ
149.9

إٌفمبد اٌزط٠ٛش٠خ
921.3
السرجر :سمصة الشقج الفمدصيشية2017،

وفي تقخيخ آخخ لمجياز اإلحرائي السخكدؼ الفمدصيشي أوضح يو ندب اإلنفاؽ العاـ اإلجسالي خبلؿ عاـ

( )2017-1995بسا يو الشفقات الجارية وصافي اإلقخاض وذلظ مػضح بالججوؿ التالي:

ججول رقع ( :)2.7متػسط اإلنفاق العام اإلجسالي خالل الفتخة ()2017-1995
اإلنفاؽ العاـ اإلجسالي
الشفقات الجارية وصافي اإلقخاض

الدشة

اإلجسالي

1995

….

….

1996

1072.10

829.78

403.13

1997

1130.14

867.83

470.14

397.68

1998

1074.74

838.95

466.84

372.11

0.00

1999

1181.88

942.51

518.60

423.91

0.00

….

2000

1667.96

1198.96

622.00

576.96

0.00

….

469.00

2001

1435.00

1095.00

678.00

417.00

0.00

….

340.00

2002

1246.00

994.00

642.00

352.00

0.00

….

252.00

2003

1635.00

1240.00

743.00

324.00

173.00

….

395.00

اإلجسالي

الشفقات

أجػر

نفقات غيخ

صافي

مجفػعات

ورواتب

األجػر

اإلقخاض

مخررة

….

….

….

….

….

426.65

0.00

….

242.32

0.00

….

262.32

….

235.79
239.37
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التصػيخية

2004

1528.00

1528.00

870.00

501.00

157.00

….

0.00

2005

2281.00

1994.00

1001.00

649.00

344.00

….

287.00

2006

1707.00

1426.00

658.00

392.00

376.00

….

281.00

2007

2877.00

2567.00

1369.00

663.00

535.00

….

310.00

2008

3487.70

3272.70

1770.80

1055.00

446.90

….

215.00

2009

3375.90

3190.00

1467.00

1349.00

374.00

….

185.90

2010

3200.07

2927.27

1563.10

1120.87

243.30

….

272.80

2011

3256.88

2960.68

1678.96

1142.74

138.97

….

296.20

2012

3258.16

3047.14

1557.70

1212.22

277.21

….

211.01

2013

3419.13

3250.72

1813.79

1225.73

211.20

….

168.41

2014

3606.87

3445.93

1899.62

1258.95

287.35

….

160.94

2015

3621.43

3445.00

1759.47

1352.25

300.48

32.80

176.43

2016

3878.19

3661.65

1927.16

1421.03

269.80

43.68

216.53

2017

4052.73

3794.79

1953.56

1533.41

265.86

41.97

257.94

السرجر :إعجاد الباحثة باالستشاد إلى الجياز اإلحرائي السخكدؼ لدشػات الحكػرة.

إنفاق واستيالك األسخة:
متػسط إنفاؽ األسخة ىػ "مؤشخ يكيذ متػسط إنفاؽ األسخة الفمدصيشية مغ الدمع والخجمات وذلظ بإيجاد قيسة
الشقج الحؼ يرخؼ عمى شخاء الدمع والخجمات السدتخجمة ألغخاض معيذية ،وقيسة الدمع والخجمات التي

يتمقاىا أفخاد األسخة العامميغ مغ رب العسل وتخرز الستيبلؾ األسخة ،أو الشقج الحؼ يتع إنفاقو عمى الخسػـ

والزخائب(غيخ االستثسارية) الدكاة ،التأميشات ،اليجايا ،والتبخعات ،ولفػائج عمى الجيػف واألمػر غيخ

االستيبلكية األخخػ خبلؿ شيخ محجد" أما متػسط استيبلؾ األسخة فيػ " ىػ مؤشخ يكيذ متػسط استيبلؾ

األسخة الفمدصيشية مغ الدمع والخجمات وذلظ بإيجاد متػسط قيسة الشقج الحؼ يرخؼ عمى شخاء الدمع

والخجمات السدتخجمة ألغخاض معيذية ،وقيسة الدمع والخجمات التي يتمقاىا أفخاد األسخة العامميغ مغ رب

العسل وتخرز الستيبلؾ األسخة ،والدمع التي يتع استيبلكيا أثشاء فتخة التدجيل مغ إنتاج األسخة الحاتي،
والكيسة التقجيخية ألجخة السدكغ السمظ خبلؿ شيخ محجد" ( الجياز اإلحرائي السخكدؼ،2017،ص.)18

يذيخ الػاوؼ ( ،2013ص )38أف متػسط إنفاؽ األسخة الذيخؼ في غدة لعاـ  2010سجل الستػسط األعمى
بيغ محافطات القصاع حيث بمغ حػالي  719,0ديشار ،بيشسا كانت محافطة خانيػنذ ىي األقل حيث بمغ

متػسط إنفاؽ األسخة الذيخؼ لجييا  620,1ديشار ،في حيغ بمغ متػسط إنفاؽ الفخد الذيخؼ في فمدصيغ عاـ

( 169,5 )2017ديشار أردني ،و  220,1ديشار أردني في الزفة الغخبية مقابل  91,2ديشار أردني في
قصاع غدة ،حيث بمغ متػسط اإلنفاؽ عمى مجسػعات الصعاـ لمفخد  51,7ديشار أردني 64,1 ،ديشار أردني

في الزفة الغخبية و  32,6ديشار أردني في قصاع غدة ،كسا وبمغ متػسط اإلنفاؽ عمى غيخ الصعاـ لمفخد
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 93,1ديشار أردني 124,1 ،ديشار أردني في الزفة الغخبية ،و 45,1ديشار أردني في قصاع غدة ،وبمغت
حرة السجسػعات الخئيدية مغ اإلنفاؽ الشقجؼ لمفخد عمى مجسػعات الصعاـ مغ مجسػع اإلنفاؽ الكمي
 %30,5في فمدصيغ %29,1،في الزفة الغخبية و %35,7في غدة (الجياز اإلحرائي السخكدؼ.)2017،
شكل ( )2.3متػسط إنفاق الفخد الذيخي الكمي (بالذيكل اإلسخائيمي) في فمدصيغ
حدب السشصقة مغ عاـ 2017-2011
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أما يسا يخز متػسط استيبلؾ الفخد الذيخؼ فقج بمغ متػسط استيبلؾ الفخد الذيخؼ مغ الدمع والخجمات
التي تدتخجـ ألغخاض السعيذة في فمدصيغ  171,7ديشا ار أردنيا 221,2 ،ديشار أردني في الزفة الغخبية

مقابل  95,0ديشار أردني في قصاع غدة ،و قج بمغ متػسط استيبلؾ الفخد مغ الصعاـ  52,7ديشار أردني،

 65,4ديشار أردني في الزفة الغخبية مقابل  33,0ديشار أردني في قصاع غدة ،ومغ غيخ الصعاـ بمغ

استيبلؾ الفخد  119,0ديشار أردني 155,9 ،ديشار أردني في الزفة الغخبية مقابل  61,9ديشار أردني في

قصاع غدة (الجياز اإلحرائي السخكدؼ.)2017،

وعميو فإف االنفاؽ الحكػمي يعج مغ أىع أدوات الدياسة السالية ،لحا يؤثخ عمى الشسػ والشذاط االقترادؼ

بذكل كبيخ ومباشخ ،فإف االنخفاض في الشفقات الحكػمية يؤدؼ الي انخفاض نريب الفخد مغ الشاتج

السحمي اإلجسالي ،بالتالي انخفاض دخل الفخد في األسخة ،مسا يؤدؼ إلى انخفاض استيبلؾ األسخة  ،فيؤدؼ

إلى تخدؼ الشذاط االقتراد والتخاجع في السدتػيات التشسػية التي تعسل عمى مكافحة الفقخ وتحج مغ

ضاىختيا.
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خامدا :انخفاض حجع السداعجات:
نذأ بخنامج السداعجات السقجـ لمدمصة الفمدصيشية بعج اتفاقية أوسمػ حيث تع االتفاؽ عمى تسػيل الدمصة
الفمدصيشية بالسداعجات مغ الجوؿ السانحة لتشفيح مذاريع تشسػية وتػلى البشظ الجولي مدؤولية اإلشخاؼ عمى

تسػيل مذاريع تشسػية باألراضي الفمدصيشية كسا قاـ السجتسع الجولي بتقجيع مداعجات كثيخة لمذعب الفمدصيشي
مغ خبلؿ جيات عجة سػاء كانت حكػمية أو أىمية أو دولية وىجفت تمظ السداعجات لتقػية االقتراد

الفمدصيشي وذلظ لتحديغ تبعات االحتبلؿ اإلسخائيمي حيث ارتفع حجع السداعجات خبلؿ الفتخة -1994

 1998و لكشو انخفس في عاـ  1999حيث بمغت السداعجات  862,1مميػف دوالر ،ولكغ بعج انجالع

انتفاضة األقرى وفخضت إسخائيل نطاـ اإلغبلؽ وشخدت العساؿ الفمدصيشييغ مغ الدػؽ اإلسخائيمية وذلظ
عسل عمى تخاجع اإليخادات العامة وارتفاع الشفقات الحكػمية بذكل سخيع مسا أدػ بالجوؿ السانحة لديادة

تسػيميا في الفتخة  2003-2001إال أف ىحه السداعجات تخاجعت مخة أخخػ بعج فػز حخكة حساس
باالنتخابات التذخيعية في عامي  2005-2004لترل إلى  12441,1مميػف دوالر وارتفعت مخة أخخػ

خبلؿ  2009-2006وخاصة بعج حخب  2008عمى قصاع غدة حيث وصمت أعمى مبمغ و ىػ 2977,7
مميػف دوالر أمخيكي ولكشيا انخفزت في عاـ  2010لترل إلى  2636,6مميػف دوالر واستسخت بعج ذلظ
باالنخفاض حتى عاـ  2012حيث بمغ حجع السداعجات  2035,2مميػف دوالر ثع ارتفع مخة أخخػ بعج

حخب  2012وانخفس في عاـ  2014ليرل  120,6مميػف دوالر (الػحيجؼ  ،2017،ص.)80
شكل ( ,)2.4حجع السداعجات السقجمة لمدمصة الفمدصيشية خالل الفتخة ()2014-1994
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1994

السرجر :الػحيجؼ2017،

0

أضاؼ العبج ( ،2016ص )11أف حجع السداعجات التي تمقتيا الدمصة الفمدصيشية مشح إنذائيا حتى اآلف،
لجعع السػازنة قج تجاوز $ 25مميار(ىحا باإلضافة إلى مشح إعادة اإلعسار التي تع االلتداـ بتقجيسيا بعج تجميخ

السشذآت الشاتج عغ االعتجاءات اإلسخائيمية).

ومع ذلظ ،فإف مدتػيات الجعع الدشػؼ ما زالت في انخفاض مشح عجة سشػات ،ومغ السخجح أف يدتسخ ىحا
التخاجع ،وىحا يعػد مغ ناحية إلى التحدغ السصخد في جيػد الدمصة الفمدصيشية الخاصة بزبط اإلنفاؽ في

السػازنة العامة في الدشػات األخيخة.

ومغ ناحية أخخػ ،يخجع االنخفاض كحلظ إلى إجياد الجوؿ السانحة في تقجيع السشح ،باإلضافة إلى مػاجية

حكػمات ىحه الجوؿ عغ أف الشداعات اإلقميسية في السشصقة العخبية أبخزت مشاشق أخخػ تبجو لزغػط مالية
داخمية نتيجة سياسات التقذف ،فزبلً في حاجة ممحة أكثخ مغ فمدصيغ لمسداعجات الجولية ،بمغت

السداعجات الخارجية لسػازنة  2015قخابة  $8.0مميار٪ 90،مشيا مخرز لجعع الشفقات الجارية.

مغ جية أخخػ ،وصمت قيسة التعيجات لجعع إعادة اعسار قصاع غدة في أعقاب حخب عاـ  2014إلى 5.3
$مميار تع صخؼ أقل مغ نرفيا حتى مشترف العاـ .2016

في تقخيخ لدمصة الشقج لعاـ  ،2017أوضح أنو "استسخت السشح والسداعجات الخارجية باالنخفاض حيث أنيا

تخاجعت خبلؿ عاـ  2017بشحػ  % 11,1مقارنة بالعاـ الدابق و لتبمغ  2,597,2مميػف شيكل وبحلظ
تخاجعت حرتيا مغ إجسالي اإليخادات العامة والسشح إلى  ،% 16.3مقارنة بشحػ  % 17.4خبلؿ العاـ

 . 2016وساىست في تغصية نحػ  % 19مغ الشفقات الجارية وصافي اإلقخاض ،مقارنة بشحػ  % 21خبلؿ
نفذ الفتخة ،وتذكل السشح والسداعجات الخارجية رافجاً أساسياً مغ روافج الخديشة ،يدتخجـ الجدء األكبخ مشيا
لجعع السػازنة ،يسا يتع استخجاـ جدء بديط مشيا لجعع السذاريع التصػيخية .وقج بمغ حجع السشح السػجية لجعع

السػازنة نحػ  1,965.7مميػف شيكل أو ما يعادؿ  % 75.7مغ إجسالي الجعع الخارجي السقجـ خبلؿ العاـ
 ،2017مقابل نحػ  631.5مميػف شيكل أو ما يعادؿ  % 24.3مغ ىحا الجعع خرز لتسػيل السذاريع
التصػيخية .وتديع السشح والسداعجات الخارجية في تسػيل العجد الحكػمي ،وتحػيل ىحا العجد إلى فائس

في كثيخ مغ األحياف ،كسا ىػ الحاؿ خبلؿ األعػاـ  . 2017 – 2013وفي ىحا الدياؽ ساىست السشح

والسداعجات خبلؿ العاـ  2017في تحػيل الخصيج السالي لمحكػمة مغ عجد كمي بكيسة  1,408.1مميػف

شيكل حػالي  % 2.8مغ الشاتج السحمي اإلجسالي إلى فائس بشحػ 1,189.1مميػف شيكل بعج السشح
والسداعجات حػالي % 2.2مغ الشاتج السحمي اإلجسالي(سمصة الشقج.)2017،

وتشػه الباحثة أف السداعجات الخارجية ليا أثار سمبية عجيجة عمى التشسية االقترادية والسدتجامة وداعسة

لطاىخة الفقخ ،فيي مجخد مدكشات يتمقاىا السجتسع الفمدصيشي ومعػنات إغاثية لفتخات محجودة تؤثخ عمى

مدتػػ القػػ العاممة في الجولة ،وانتذار البصالة مغ خبلؿ االعتساد عمييا وال تعسل عمى الشيػض والرعػد
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بالػضع االقترادؼ الفمدصيشي مغ خبلؿ االستثسارات في السذاريع الكبيخة التي تحتاج عجد كبيخ مغ
العامميغ وتحج مغ البصالة الحؼ بجوره يقزي عمى ضاىخة الفقخ ببل شظ.
خالصة الفرل:
استس اخرية االقتراد الفمدصيشي في الزفة الغخبية وقصاع غدة مخو اًر بأزمة حكيكية خانقة نتيجة ما يسارسو

االحتبلؿ مغ سياسات قسعية وعجوانية التي تعسل عمى تجميخ البشية التحتية والسشذآت والسذاريع االستثسارية،

والديصخة الكاممة عمى جسيع الحجود والسعابخ البخية والجػية والبحخية ،والسعيقات الجاخمية التي عسمت عمى

غياب كامل لمػحجة الػششية الفمدصيشية وتخاجع األداء االقترادؼ العاـ وحجوث مذاكل عجيجة في القصاعات
االنتاجية والرشاعية ،كل ذلظ عسل تخدػ األوضاع االقترادية وساعج بذكل كبيخ عمى انتذار ضاىخة الفقخ

في فمدصيغ.

كسا تصػر الفقخ في فمدصيغ وأسبابو الستدايجة ،واآلثار الستخاكسة لعجـ إيجاد حمػؿ لسعالجة تمظ الطاىخة،

وأبخز التحجيات التي واجيت االستخاتيجيات والخصط التشسػية واآلليات التي عسمت عمى مكافحة الفقخ التي

كاف سببيا االحتبلؿ اإلسخائيمي واالنقداـ الفمدصيشي المحاف عسبلف عمى التخاجع العاـ في األداء االقترادؼ

وانخفاض اإلنفاؽ الحكػمي مسا تصمب خمق استخاتيجيات شخحت لعسميات التشسية وكاف مغ أىجافيا مكافحة
الفقخ وعسمت جاىجة لسػاجية تمظ التحجيات لمشيػض باقتراد فمدصيشي مدتقل.
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الفرل الثالث

التخصيط التشسػي وسبل مػاجية الفقخ في فمدصيغ

السبحث األول :الخصط والبخامج التشسػية الفمدصيشية في إشار التشسية االقترادية الذاممة والسدتجامة.
 خصط التشسية في الفتخة مغ عاـ  1994حتى عاـ .2000
 خصة التشسية في الفتخة مغ عاـ  2000حتى عاـ .2004
 خصط التشسية في الفتخة مغ عاـ  2004حتى عاـ .2007
 خصط التشسية في الفتخة مغ عاـ  2008حتى عاـ .2022
السبحث الثاني :الفقخ :سبل مػاجية الفقخ في فمدصيغ.
 أىجاؼ االستخاتيجية السقتخحة.

 اآلليات السقتخحة لسػاجية الفقخ.

 التجخبلت السصمػبة لسػاجية الفقخ.
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السبحث األول
الخصط والبخامج التشسػية الفمدصيشية
تسييج:
تتسثل الخصط التشسػية الذاممة التي تقػـ بيا الحكػمة الفمدصيشية وحكػمات الجوؿ السختمفة األداة والػسيمة

لتحقيق أىجاؼ عميا لذعػبيا بسا يتبلءـ مع رؤية السجتسعات ومدتقبميا ،مشح عاـ  1994قامت الدمصة

الػششية الفمدصيشية بػضع عجة استخاتيجيات وخصط وبخامج تشسػية اجتساعية واقترادية في األراضي

الفمدصيشية لمعسل عمى مػاجية السذاكل التي يعاني مشيا اقترادياً واجتساعياً ،والتي ىجفيا األساسي إنياء
االحتبلؿ وإقامة دولة فمدصيشية ،وبشاء مدتقبل اقترادؼ فمدصيشي صحي ومدتجاـ قادر عمى التخمز مغ

تبعية الكياف الرييػني ،الحؼ فخضتو عقػد شػيمة مغ احتبلؿ وحرار ،وعمى الخغع مغ أف ىحه الخصط

اصصجمت بسجسػعة عػائق عسمت عمى تغييخ في أولػيات بعزيا وعجـ تشفيح البعس اآلخخ لتأخح الصابع

اإلغاثي بجالً مغ التشسػؼ والسدتجاـ إال أف الحكػمة استسخت في السحاولة لمػصػؿ إلي تشسية واقراد
فمدصيشي مدتقل ،وعميو سيتع عخض بعس الخصط والبخامج التشسػية الفمدصيشية:

أوالً :خصة التشسية في الفتخة مغ عام  1994حتى عام 2000
 .1البخنامج اإلنسائي لبلقتراد الػششي الفمدصيشي :2000-1994
بعج اتفاقية أوسمػ تع وضع ىحا البخنامج عاـ  1993بإشخاؼ مغ البخو يدػر يػسف الرايغ ،وعجد مغ

السؤسدات الفمدصيشية وأىسيا الجائخة االقترادية في مشطسة التحخيخ الفمدصيشية في تػنذ ،حيث استغخؽ
إعجاد البخنامج حػالي سشتيغ ونرف الدشة ،وقجرت تكاليف ىحا البخنامج بحػالي  11مميار دوالر أمخيكي،
وكاف البخنامج محاولة أولى لػضع خصة إنسائية إلعادة بشاء السجتسع الفمدصيشي وتأىيل السخافق االقترادية

وإعسار الجمار الحؼ خمفو االحتبلؿ اإلسخائيمي بعج اتفاقية أوسمػ (لبج،2010،ص.)3
وتػصل البخنامج إلى عجة أىجاؼ أىسيا:


ترحيح التذػىات واالضصخابات التي خمقيا االحتبلؿ وإعادة إعسار ما تع تجميخه.



خمز فخص عسل باستسخار وبذكل سشػؼ.



تحديغ البشية التحتية االقترادية واالجتساعية.



إشباع الحاجات البذخية األساسية.



تصػيخ السيارات العمسية والتكشػلػجية وإعصاء األولػية لمخجمات التعميسية والرحية.



زيادة القجرة االقترادية والسجتسعية باالعتساد عمى الحات (حمذ،2016،ص.)23
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وتبيغ أف الفقخ كاف حاض اًخ في البخنامج دوف أف تطيخ "مكافحة الفقخ" في قائسة األىجاؼ التي اعتسجىا

البخنامج ،إال أنو لع يعتسج أؼ احراءات حػؿ الفقخ ،ألنو تع إعجاد البخنامج قبل وجػد اإلحراءات
الفمدصيشية الخسسية ،وعمى الخغع مغ حزػر الفقخ ،إال أف شبيعة البخنامج العامة ركدت عمى ضخورة

التخمز مغ التبعية االقترادية إلسخائيل ،التي اساساً ىي السرجر الخئيدي لمفقخ الفمدصيشي (عبج الخازؽ
وآخخوف،2001،ص.)28
وشكل البخنامج العاـ إلنساء االقترادؼ الػششي الفمدصيشي وثيقة ليا فائجة كبيخة ،خاص ًة عشج الشطخ
لمسعمػمات التي قجميا حػؿ السجتسع الفمدصيشي وحاجاتو الزخورية لمتشسية الذاممة حيث
عسمت الخصة عمى إعادة تأىيل االقتراد الفمدصيشي ومحاولة التخمز مغ التبعية االقترادية االسخائيمية،
وسغ القػانيغ والتذخيعات التي تحكع الحياة الدياسية واالقترادية واالجتساعية الفمدصيشية ،وبشاء مؤسدة

الجولة ،وحاولت الدمصة الػششية الفمدصيشية رغع التحجيات الكبيخة التي واجيتيا لمعسل والتخصيط عمى عجة
محاور ضسغ إمكانياتيا السحجودة في محاولة مشيا إلعسار وترميح ما تع تجميخه مغ قبل االحتبلؿ ،حيث
اعتسجت الدمصة في تشفيحىا لمبخنامج عمى التسػيل الجولي ،ولكغ لعجـ تػفخ التسػيل الكافي والبلزـ ليحا

البخنامج لجأت الدمصة إلعجاد خصة متػسصة السجػ وىي عبارة عغ البخنامج االستثسارؼ الفمدصيشي -1996
( 1997سميساف،2013،ص.)49-48
 .2البخنامج االستثساري الفمدصيشي :1997-1996
قامت الدمصة الػششية بتقجيع استخاتيجية لمتشسية االقترادية الفمدصيشية لمجوؿ السانحة في السؤتسخ الخاص

بالسداعجات االقترادية الحؼ قجـ في يشايخ 1996ـ لمذعب الفمدصيشي ،وكانت ىحه السحاولة الثانية ،حيث
تزسشت االستخاتيجية عجة افتخاضات كاف أىسيا:
 قياـ الشذاط االقترادؼ في فمدصيغ عمى مبجأ الدػؽ الحخ :ويعتبخ ىحا االفتخاض غيخ واقعي ،ألنو ما
زاؿ تحت سيصخة االحتبلؿ حتى لػ تحخر جدئياً ال يسكشو االعتساد عمى نفدو مباشخة ،بل عميو أف يقػـ
عمى السمكية العامة لئلنتاج ،ال أف يتجو لمخرخرة ،وكحلظ العسل عمى تذجيع االستثسارات العخبية

واألجشبية وتػفيخ بيئة استثسارية مبلئسة قانػنياً وتشطيسياً.
 التػجو نحػ الترجيخ :ويعتبخ ذلظ غيخ مشصقي ألنو قبل البجء بالترجيخ ،يجب أف يكػف ىشاؾ اكتفاء
ذاتي لمسشتج الػششي واالستغشاء عغ أؼ مشتجات أخخػ ،والػصػؿ لقجرة تشافدية عالية في االنتاج وتػفيخ
بشية تحتية لمعسمية التشسػية (الجامعة اإلسبلمية، 2012 ،ص.)5
بعج االستخاتيجية التي تع تقجيسيا حاولت الدمصة الػششية الفمدصيشية تقجيع وثيقة كاممة لمجوؿ السانحة في
مؤتسخ السجسػعة االستثسارية لسداعجة الذعب الفمدصيشي والحؼ عقج في نػفسبخ 1996ـ ،وتزسشت نفذ

مبادغ الػثيقة الدابقة في السحاولة الثانية باختبلؼ شفيف وىػ بخنامج االستثسارؼ لدشة 1997ـ وقائسة
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لسذاريع ذات أولػية وتعتبخ أساسا في عسمية التشسية حيث قجرت قيستيا  845مميػف دوالر مػزعة عمى أربعة
قصاعات رئيدية "البشية التحتية ،القصاع االقترادؼ ،القصاع االجتساعي ،القصاع الخاص".
ويبلحع اف السحاوالت الدابقة لع تعج تحدب بخنامجاُ اقترادياً ،ألف مجتو كانت عاـ واحج ،وأغمب السذاريع

غيخ جاىدة لمتصبيق والتشفيح ،إضافة لعجـ واقعية بعس االفتخاضات (نرار،2011،ص.)2
 .3خصة التشسية الفمدصيشية :2000-1998

تسيدت ىحه الخصة عغ سابقاتيا بأف الجوؿ السانحة ستذارؾ في تحجيج األولػيات التشسػية الفمدصيشية مع

الػ ازرات والسؤسدات الفمدصيشية ،لحا وضعت ىحه الخصة عمى أرضية التفاؤؿ مغ قبل الدمصة الفمدصيشية،

وتع فييا تقديع السذخوعات والبخامج عمى أساس وزارؼ وأساس قصاعي ،وكاف اليجؼ مغ التقديع عمى أساس

وزارؼ ىػ متابعة الػ ازرات أداء الخصة ومجػ تحكيقيا ونجاحيا ،بيشسا األساس القصاعي لستابعة ما يتع صخفو
عمى أمػاؿ كل قصاع (سميساف،2013،ص.)51

وتبشت الخصة العجيج مغ االفتخاضات ،أىسيا تذغيل مصار غدة الحؼ سػؼ يؤدؼ الي زيادة حجع التبادؿ

التجارؼ بيغ فمدصيغ والعالع الخارجي ،مسا يؤدؼ إلى انتعاش اقترادؼ فمدصيشي ،وتفعيل دور الرادرات،
وتصػر الدمع والسشتجات والتخكيد عمى االكتفاء الحاتي وتصػيخ السؤسدات والدياسات السالية ،وتشسية السػارد

البذخية وتحديغ األوضاع االجتساعية (حمذ،2016،ص.)25

حيث وصل القجر اإلجسالي االستثسارؼ الفمدصيشي لمفتخة ( )2000-1998حػالي  3507مميػف دوالر ،مشيا
 2761مميػف دوالر استثسخت في مذاريع ججيجة حػالي  ،%78.7والباقي  746مميػف دوالر حػالي

 %21.3لسذخوعات جارية التشفيح وسيتػاصل العسل بيا خبلؿ فتخة البخنامج االستثسارؼ ،حيث تػزعت ىحه

االستثسارات عمى أعػـ الخصة كسا يمي :
ججول رقع ( :)3.1يػضح االستثسارات السػزعة عمى أعػـ الخصة
الدشة
1998
1999
2000

السبمغ

 1212مميػف دوالر
 1166مميػف دوالر
 1128مميػف دوالر

الشدبة
%32.6
%33.3
%32.2

السرجر( :االقتراد الفمدصيشي،2008،ص)449

أتبعت البخنامج االستثسارؼ ىحا بخصط تشسػية أخخػ ،فعمى الخغع مغ الجيػد
لكغ ما لبثت الدمصة إال وأف َ
التي بحلتيا الدمصة مغ محاوالت لئلعسار والتشسية خبلؿ الفتخة االنتقالية( )2000-1994إال أف الشتائج التي
تمبي شسػحات الذعب الفمدصيشي لع يتع تحكيقيا بدبب السعيقات والطخوؼ التي يعيذيا الذعب الفمدصيشي
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مغ احتبلؿ اسخائيمي مديصخ ،وغياب الخؤية التشسػية الفمدصيشية ،والتجخبلت الخارجية التي تعسل عمى
تعصيل عسمية التشسية.
ثانياً :خصة التشسية في الفتخة مغ عام2004-2000
 .1خصة التشسية لألعػام 2003-1999
قجمت ىحه الخصة استكساالً لخصة التشسية الفمدصيشية  2000-1998والتي جاءت الستحقاؽ الجوؿ السانحة
وقج استشجت عمى عجة فخضيات أىسيا (تصبيق اتفاقية واؼ ريفخ 6وتذغيل مصار وميشاء غدة) ،جاءت ىحه
الخصة بعج خسذ سشػات مغ تأسيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية وتشاولت الحجيث عغ أربع قصاعات وىسا:

قصاع البشية التحتية ،قصاع السػارد البذخية ،القصاع االنتاجي ،قصاع بشاء السؤسدات( .خميل ،2008،ص)4

وىجفت الخصة الي العسل عمى إصبلح وتصػيخ القصاعات وإحجاث تشسية اقترادية وتحقيق فائس في

السػازنة الجارية لمدمصة ،كل ذلظ يتػقف عمى األداء االقترادؼ الفمدصيشي بذكل عاـ ،واستسخار السداعجات

الجولية مادياً ومعشػياً مغ شخؼ الجوؿ السانحة ،وقياـ القصاع الخاص بمعب دور حيػؼ وفعاؿ في الدشػات

الخسذ األخيخة(.خصط التشسية الفمدصيشية،ص)9

وتعاممت الخصة مع ثبلثة سيشاريػىات مدتقبمية لػضع االقتراد الفمدصيشي ،كاف أسػأىا استسخار الػضع

القائع مغ تعثخ لعسمية الدبلـ والعػائق التي ما زالت تفخضيا إسخائيل ،واألوضاع غيخ الستػقعة التي تعخضت
ليا األراضي الفمدصيشية بعج عاـ مغ ذلظ مغ محاصخة لمسقاشعة ومشاشق الدمصة في راـ هللا وبشاء ججار

الفرل العشرخؼ ،وتجميخ مصار غدة واإلجخاءات القسعية تجاه الفمدصيشييغ ومؤسداتيع وبشيتيع التحتية ،كل

ذلظ أدػ إلى التأثيخ الدمبي عمى تحقيق أىجاؼ الخصة ،وكانت الشتيجة أف الخصة لسا تعج مشاسبة بأؼ حاؿ
مغ األحػاؿ لمسخحمة التي تعيذيا األراضي الفمدصيشية األمخ الحؼ تع تجاركو بإقخار خصة اإلغاثة التي سسيت

خصة الصػارغ واالستثسار لمعاميغ ( .2004-2003حمذ،2016،ص.)26
 .2خصة الصػارئ واالستثسار لمعاميغ :2004-2003

صجرت ىحه الخصة لسحاولة وقف التخدؼ الحاصل في األوضاع االقترادية واالجتساعية لمذعب الفمدصيشي،
وتزسشت االحتياجات الصارئة لسجة عاميغ مع األخح بعيغ االعتبار إعادة إعسار ما تع تجميخه مغ قبل

االح تبلؿ اإلسخائيمي والسحافطة عمى الحج األدنى مغ مقػمات الحياة األساسية (خصط التشسية

الفمدصيشية،ص.)9

مسا يرل احتياجات الخصة إلى  640مميػف دوالر لبلحتياجات الججيجة مزاؼ إلييا  317مميػف دوالر

لمسذاريع الجارؼ تشفيحىا و 175مميػف دوالر لمسذاريع متػسصة السجػ ليرل إجسالي الخصة  1132مميػف
دوالر ،حيث تع تسػيل ىحه االحتياجات بسداىسة مغ الدمصة ومداعجة الجوؿ السانحة ومغ خبلؿ القخوض

السيدخة والتجارية ( خصة الصػارغ واالستثسار،2003،ص.)27-22
6

نرت اتفاقية واؼ ريفخ التي وقعت عاـ  1998عمى االندحاب اإلسخائيمي مغ بعس مشاشق الزفة ،وعمى اتخاذ تجابيخ أمشية لسكافحة

اإلرىاب ،وتػشيج العبلقات االقترادية بيغ الدمصة الفمدصيشية وإسخائيل.
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وتعتبخ الخصة شاممة ومتكاممة تبلمذ جسيع األبعاد ،حيث تخكد الخصة عمى ثبلثة مكػنات رئيدية وىي:
(حمذ،2016،ص)27


الجانب اإلنداني الصارغ :مسثل بالبصالة والفقخ حيث يتزسغ بخامج خمق فخص عسل مػزعة عمى
جسيع القصاعات التشسػية وبخامج مداعجات إندانية مغ صحة وتعميع.



الجانب اإلعسارؼ الصارغ :يتزسغ العسل عمى إعادة بشاء ما تع تجميخه مغ مخافق وأبشية وأنذصة



تفعيل الجور السؤسدي :يختز ىحا الجانب بزخورة تفعيل دور السؤسدات مغ خبلؿ تعديد قجراتو عبخ

اقترادية وغيخه.

مجاالت وإجخاءات وإصبلح إدارؼ وبشاء كػادر بذخية.

وعميو نخػ أف ىحه الخصة كانت مجخد خصة إغاثية إلحياء ما تع تجميخه مغ قبل االحتبلؿ االسخائيمي،

وتخزع لخغبات الجوؿ السانحة والسداعجة وعميو اصبحت الق اخرات الدياسية واالقترادية الفمدصيشية مخىػنة

بستصمبات السانحيغ ،وركدت الخصة باألكثخ عمى الجانب االنداني الصارغ وإىساؿ جانب التشسية ،وال يعدؼ

ذلظ مغ كػف ىحه السخحمة مغ مخاحل خصط التشسية لؤلراضي الفمدصيشية.
ثالثاً :خصة التشسية في الفتخة مغ عام  2004حتى عام 2007
 .1الخصة االقترادية التصػيخية لقصاع غدة عام :2005

تعتبخ ىحه الخصة ىي أوؿ خصة اقترادية خاصة بقصاع غدة مشح أكثخ مغ  55عاـ وىي جدء مغ خصة
وششية شاممة لمسخحمة الستػسصة القادمة ،2008-2006

حيث ىجفت إلى دراسة الدبل والػسائل الكفيمة بإعادة ليكمة اقتراد قصاع غدة في إشار االقتراد الفمدصيشي
ضسغ خصة استخاتيجية تشسػية اقترادية شاممة ،وتجاوز حالة عجـ اليقيغ التي يسخ بيا قصاع واسع مغ

الستعامميغ بالذأف االقترادؼ في مخحمة ما بعج االندحاب اإلسخائيمي ،ذلظ مغ خبلؿ تحقيق االستقخار

والتػاصل الجغخافي بسا يداىع في دعع االقتراد الفمدصيشي والعسل عمى تبشي سياسات اقترادية فاعمة تسكغ
مغ تأىيل االقتراد الفمدصيشي لتحقيق التشسية الذاممة وتحديغ األداء العاـ ،واستكساؿ وتصػيخ التذخيعات

تعدي اًد لديادة القانػف وتحديغ آليات التحػيل الخارجي وتػجييا بسا يخجـ متصمبات عسمية التشسية (الخصط

التشسػية الفمدصيشية،2012،ص.)12
ومخت الخصة بثبلث مخاحل رئيدية:

 السخحمة األولى :تسثمت بتذكيل لجاف سياسية ،واقترادية وبيئية واجتساعية وقانػنية حيث أنجدت المجاف
عسميا خبلؿ فتخة قريخة ،ووضحت الخيارات والديشاريػىات السسكشة والستسثمة بأشكاؿ وشبيعة االندحاب
اإلسخائيمي والخؤية الفمدصيشية لسخحمة ما بعج االندحاب وتػصمت لعجة أىجاؼ أىسيا التػاصل الجغخافي بيغ
الزفة الغخبية وقصاع غدة ،والديصخة الفمدصيشية عمى الحجود والسيشاء والسصار ،والتػسع في خمز فخص

عسل بيجؼ مكافحة الفقخ والحج مغ البصالة.
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 السخحمة الثانية تسثمت في تخجسة تمظ األىجاؼ إلى مذاريع مغ خبلؿ تذغيل عجة لجاف لمعسل عمى ذلظ،
حيث غصت ىحه السذاريع جسيع أوجو األنذصة االقترادية.

 السخحمة الثالثة تسثمت في تخجسة ىحه السذاريع إلى أرقاـ مالية حيث بمغ إجسالي السبمغ السصمػب لمخصة
بحجود  4300مميار دوالر مػزعة كالتالي:

 2 مميار دوالر عمى شكل مذاريع محجدة مسػلة مغ السانحيغ.

 1 مميار دوالر تقجيخياً لمتعميع والرحة ودعع السػازنة السسػلة مغ السانحيغ.

 1.3 مميار دوالر مداىسة القصاع الخاص الفمدصيشي في بخامج اإلعسار وتذكيل حػالي  %30مغ
إجسالي السبمغ (و ازرة االقتراد الػششي،2005،ص.)6

وكانت الشتائج الستػقعة مغ الخصة ىي تحديغ مدتػػ السػاششيغ واألداء االقترادؼ العاـ وخمز ثقة لجػ
السانحيغ في استسخار بخامج الجعع وتصػيخىا وزيادة التػسع في مجاالت التذغيل والحج مغ البصالة بالتالي

انخفاض ندبة الفقخ ،لكغ نط اًخ ألف االندحاب اإلسخائيمي كاف مغ جانب واحج ولع يكغ مشدق لو مع الدمصة

الفمدصيشية ،فكاف قصاع غدة يغخؽ بالفمتاف في تمظ المحطة ،األراضي السحخرة تعخضت لمشيب والدخقة وذلظ
لع يتح لسؤسدات الدمصة والحكػمة العسل بحخية تامة لحلظ لع تشجح الخصة بذكل كامل (الخصط التشسػية

الفمدصيشية،2012،ص.)12
 .2خصة التشسية متػسصة السجى :2007-2005
تػلت و ازرة التخصيط وو ازرة السالية إعجاد الخصة حيث حجدت الحكػمة ىجفيغ رئيديغ لخصة التشسية وىسا:


معالجة الفقخ بصخيقة مدتجامة.



تحديغ فعالية الحكع لجػ الدمصة الػششية الفمدصيشية.

عمى أف تحقق اليجفيغ يتع مغ خبلؿ مجسػعة مغ التجخبلت والبخامج الػششية وقج تع ترسيع البخامج بحيث:
(خصة التشسية متػسصة السجػ،2005،ص)50



تػفيخ فخص عسل وتشسية السػارد البذخية والرحية وتأميغ الحساية االجتساعية.

استثسار الخأس الساؿ البذخؼ مغ خبلؿ دعع السخافق التعميسية والرحية وإعادة تأىيل شبكات الصخؽ

والسػاصبلت وغيخىا.


االستثسار في مؤسدات الحكع الجيج مغ خبلؿ اإلصبلح الحكػمي وبشاء السؤسدات.



خمق بيئة مػاتية لشسػ القصاع الخاص وإعادة تأىيل األراضي الدراعية والسباني الخاصة.

وقج تع ترسيع سيشاريػىيغ في ىحه الخصة األوؿ عبارة عغ تأخخ التقجـ الحؼ يفتخض انخفاضا شفيفاً في عجد

العساؿ الفمدصيشييغ العامميغ في إسخائيل خبلؿ فتخة الخصة ،مع تخفيس القيػد السفخوضة عمى الحخكة بيغ

الزفة الغخبية وقصاع غدة ،والثاني إحخاز تقجـ سخيع والحؼ يفتخض اتجاىاً تراعجياً في عجد العساؿ
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الفمدصيشييغ العامميغ في إسخائيل خبلؿ فتخة الخصة ،باإلضافة إلى تخفيس القيػد السفخوضة عمى التشقل بيغ
السشاشق الفمدصيشية ( حمذ،2016،ص.)28
وشيج الػاقع الفمدصيشي تصػرات ميسة خبلؿ ىحه الفتخة ،تسثمت باستسخار السعيقات أماـ تقجـ عسميات التشسية
سػاء مغ االحتبلؿ االسخائيمي أو األحجاث الجاخمية التي حجثت في فمدصيغ مغ مذاكل سياسية وانقداـ
سياسي  ،كل ذلظ عسل عمى إعاقة عسمية تحقيق أىجاؼ الخصة التشسػية بالذكل السصمػب

(عبجهللا،2016،ص.)76

رابعاً :خصة التشسية في الفتخة مغ عام  2008حتى عام 2022
 .1خصة اإلصالح والتشسية :2010-2008
تع ترسيع خصة اإلصبلح والتشسية  2010-2008لؤلعػاـ الثبلثة البلحقة ،حيث قجمت في مؤتسخ السانحيغ

في باريذ نياية عاـ  2007واستشجت الخصة إلى الذسػلية ،بجالً مغ العسل السقصع الحؼ كاف سائجاً شػاؿ
الدشيغ الساضية التي رافقت قياـ الدمصة الفمدصيشية ،وجاء تصبيق ىحه الخصة في سياؽ أزمتيغ خصيختيغ

عانت مشيا األراضي الفمدصيشية ،األولى تسثمت في األزمة السالية الخانقة التي عانت مشيا الدمصة الفمدصيشية

مشح عاـ  ،2006والػضع الثاني األحجاث الجاخمية التي أدت إلى حالة انقداـ سياسي داخمي بعج حديخاف
( 2007حمذ،2016،ص.)28
واعتسجت الخصة عمى عجة مبادغ مشيا( :األغا وأبػ جامع،2010،ص.)502



قياـ مؤسدات الدمصة الفمدصيشية بتحجيج احتياجاتيا مغ الخجمات والسذاريع والشفقات.

قياـ فخيق اإلصبلح السذخؼ عمى إعجاد الخصة بتجريب الصػاقع العاممة في مجاؿ التخصيط في مؤسدات

الدمصة عمى األولػيات السدتخجمة في إعجاد خصط مؤسدات الدمصة وقامت بزع السذاريع والبخامج السقجمة
التي فاؽ حجع تسػيميا  4.2مميار دوالر كسخررات تصػيخية ،رغع أف السبالغ السخررة لمتصػيخ وفقاً
لسػازنة الدمصة بمغ  427مميػف دوالر لعاـ ، 2008و 550مميػف دوالر لعاـ  ،2009و 667مميػف دوالر
لعاـ.2010


تع تشطيع لقاءات متعجدة األشخاؼ بيغ مؤسدات الدمصة لجراسة البخامج السخررة لكل بخنامج ،وإعجاد

مقتخحات مػحجة لمسذاريع السذتخكة بيجؼ تػفيخ الػقت والجيج.

وتشاولت الخصة أربعة جػانب رئيدية يسكغ تمخيريا كالتالي( :عبجهللا،2012،ص)79


الحكع :ركد عمى الديادة والقانػف والعجؿ واإلصبلح السالي والسداءلة والذفا ية.



التشسية االجتساعية :تذسل جانب الرحة والتعميع والتسكيغ االجتساعي.
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التشسية االقترادية وتشسية القصاع الخاص :تحتػػ عمى جحب االستثسارات وتشسية القصاعات الدراعية

والرشاعية والخجماتية.


تصػيخ البشية التحتية :ركدت عمة تصػيخ قصاع السػاصبلت والكيخباء والسياه والشفايات الرمبة والسياه

العادمة.
وانبثق عغ ىحه الخصة وثيقة إنياء االحتبلؿ وإقامة الجولة  2011-2009التي يعبخ عشػانيا عغ أف إقامة

الجولة الفمدصيشية وعاصستيا القجس الذخيف ىػ أمخ واجب وضخورؼ ،حيث عخضت الخصة بخنامج عسل
يدعى لبشاء مؤسدات الجولة القادرة عمى تمبية احتياجات السػاششيغ وتشسية إمكانياتيع ،وسعت الػثيقة إلى
محاولة إنياء االحتبلؿ وتعديد الػحجة الػششية والتشسية البذخية ،ومتابعة قزايا القجس وتحقيق استقبلؿ
اقترادؼ مددىخ ،وحساية الشسػ عمى مجػ متػسط وإعجاد حجخ األساس لػضع مالي مدتجاـ ونسػ اقترادؼ

متججد ،وتعديد استخجاـ الحكع الخشيج في القصاعات الدياسية واالقترادية واالجتساعية كآلية فعالة لمتشسية.

وقامت الحكػمة بالعسل عمى تقديع خصة التشسية إلى خسذ قصاعات استخاتيجية( :خصة التشسية

الفمدصيشية،2008،ص)7-6


القصاع االنتاجي والحؼ ييجؼ إلى تحديغ األداء االقترادؼ والتخكيد عمى السجاالت التي تعسل عمى

خمق فخص ،وإعادة تأىيل وتصػيخ السرادر اإلنتاجية وتعديد دور القصاع الخاص والدػؽ السحمي ومحاولة
تصػيخ العبلقات التجارية العخبية والخارجية.



قصاع التشسية االجتساعية :الحؼ يعسل عمى تعديد الخجمات الرحية والثقا ية والتعميسية وتصػيخ اإلدارة



قصاع الحساية االجتساعية :يحخص عمى تػفيخ شبكات األماف االجتساعي ،ومداعجة الفئات السيسذة

القصاعية وبشاء السؤسدات.

وسغ القػانيغ لحساية حقػقيا ،والحج مغ البصالة والفقخ واالرتقاء بشطاـ الخفاه االجتساعي.


قصاع األمغ والحكع الخشيج :الحؼ يعدز األمغ ويعسل عمى تدييل الخجمات السجنية ،وتعديد الحكع

الخشيج في القصاعات الدياسية واالقترادية كقاشخة لمتشسية السدتجامة ،ومكافحة الفداد ،وتسكيغ السؤسدات

التي تداىع في تعديد الحكع الخشيج.


قصاع البشية التحتية :ييجؼ إلى تحديغ الطخوؼ البيئية والرحية لمسجتسع وتصػيخ قصاع البشية التحتية

الخجماتية واالنتاجية.
ومغ خبلؿ الػثيقة قامت الحكػمة بتحجيج القصاعات السخكدية والتي تشصبق مع ما جاء في خصة اإلصبلح
والتشسية ،وأدرجت أىجاؼ الػ ازرات والسؤسدات الحكػمية غيخ الػ ازرية ،حيث حجدت كل و ازرة أو مؤسدة

أىجافيا مع اختبلؼ بعس األىجاؼ عمى ما كاف في خصة التشسية واإلصبلح (عبجهللا،2012،ص.)81
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باءت الخصة بعجـ الشجاح وصعػبة تشفيحىا ،لسا واجو الػاقع الفمدصيشي مغ تصػرات في األوضاع الدياسية
واستسخار حالة االنقداـ الدياسي الجاخمي ،والحخب التي تع ششيا مغ قبل العجواف اإلسخائيمي عاـ  2008عمى

قصاع غدة كل ذلظ أدػ إلى تجىػر القصاعات بأكسميا.

عمساً بأف حكػمة غدة بعج تذكيل حكػمة حدبية مغ حخكة حساس تع إعجاد خصط تشسػية خاصة بقصاع غدة

مشيا  2010-2009والتي ىجفت إلى الحج مغ تفاقع الفقخ والبصالة وتفعيل دور السؤسدات بسا يتساشى مع
أىجاؼ كتمة اإلصبلح والتغييخ االقترادية ،وىشاؾ ايزاً خصة التأىيل وإعادة إعسار قصاع غدة  2009بعج

الحخب التي ششت عميو وكاف ىجفيا اعادة إعسار وتخميع السباني الدكشية التي تزخرت وىجمت جخاء العجواف

اإلسخائيمي إضافة إلى تػفيخ بشى تحتية لمسشاشق السجمخة وإعسار السشذآت الرشاعية والسشاشق الدراعية،

وكانت عبارة عغ خصة إغاثة وشػارغ لسا حجث بعج الحخب.

وكاف ىشاؾ خصط تشسػية ايزاً تابعة لزفة الغخبية بخقابة مغ الدمصة الػششية الفمدصيشية مشيا خصة

 2010-2008التي استشجت إلى الذسػلية وىجفت إلى تصػيخ وتشسية الدياسات االقترادية وربصيا بعسمية
التخصيط.

 .2الخصة الػششية العامة :2013-2011
في آب  ،2009أقخ مجمذ الػزراء مشيجية إعجاد الخصة الػششية العامة لؤلعػاـ  2013-2011والتي تعتبخ
مخحمة ثانية مغ مخاحل التخصيط الذامل بعج خصة اإلصبلح والتشسية ، 2010-2008إذ تع البشاء عمييا
وتصػيخىا ،حيث تزسشت مداىسة ومذاركة القصاعات السختمفة ،وكانت نتيجتيا إعجاد خصط قصاعية تع

استخجاميا في صياغة الخصة الػششية ،وتتصمع ىحه الخصة إلى إقامة دولة فمدصيشية مدتقمة كخصػة ال رجػع
عشيا ،وكفخضية لبشاء البخامج والدياسيات التي سػؼ تشتيجيا ،فخضية تقػـ عمى االستقبلؿ والديادة عمى

اإلقميع والحجود السفتػحة ،لزساف استجامة عسميات التشسية ،وفي سبيل وضع خصة إنفاؽ تشسػية تتساشى مع
احتياجات الػ ازرات قج تع تقديع استخاتيجيات القصاعات األكبخ إلى استخاتيجيات عبخ قصاعية إيبلء االىتساـ
الكافي لمقصاعات الفخعية التي تع تقديسيا إلى أربعة قصاعات (قصاع الحكع ،قصاع االقتراد ،قصاع البيئة

االجتساعية ،قصاع البشية التحتية)( ،خصة التشسية الػششية،2011،ص.)27

ىجفت الخصة إلقامة الجولة وبشاء السدتقبل ،مغ خبلؿ تشفيح العجيج مغ السذاريع االستخاتيجية ،والعسل عمى

إعادة إعسار ما تع تجميخه مغ قبل االحتبلؿ ،وتخميع مصار غدة الجولي ،وبشار مصار فمدصيغ الجولي في
القجس ،وضساف عسميات تشسػية اقترادية واجتساعية مدتجامة (حمذ،2016،ص.)31
تشاولت الخصة سيشاريػىيغ ،سيشاريػ األساس وسيشاريػ الػضع القائع ،حيث افتخض سيشاريػ األساس حجوث

تحدغ في الػضع القائع ،وإحخاز تقجـ في إزالة العػائق الخارجية السفخوضة عمى االقتراد الفمدصيشي ،إضافة
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ِ
كاؼ مغ السجتسع الجولي
لخفع الحرار عغ قصاع غدة وحخية الحخكة وتػفيخ دعع مالي
(عبجهللا،2012،ص.)84
وبحدب سيشاريػ األساس ،مغ الستػقع الشسػ الدشػؼ في الشاتج السحمي اإلجسالي مغ  %9.3في عاـ2010
إلى  %12.0في عاـ  ،2013وأف يحجث انخفاض في معجالت البصالة مغ  %25في عاـ  2009إلى

 %15في عاـ  ،2013ويتػقع أف يؤدؼ االستسخار في تصبيق الدياسية السالية واإلصبلحات السؤسدية
السػسعة إلى انخفاض ندبة العجد الجارؼ مغ الشاتج السحمي اإلجسالي مغ  %15.5في عاـ  2010إلى

 %4.1في عاـ  ،2013وحجوث زيادة بشدبة الشفقات التشسػية مغ الشاتج السحمي اإلجسالي مغ  3.7في عاـ
 2010إلى  9.9في عاـ ( 2013معيج أبحاث الدياسات االقترادية-ماس،2011،ص.)10

أما عغ سيشاريػ الػضع القائع افتخض أف األوضاع الخاىشة كسا ىي ،وذلظ يعسل عمى زيادة البصالة وبالتالي

رفع ندب الفقخ بذكل كبيخ ،والحؼ يدتمدـ حيشيا زيادة االنفاؽ عمى التحػيبلت االجتساعية والشفقات اإلغاثية
الصارئة ،بالتالي التأثيخ عمى فخص تحديغ وتصػيخ البشية التحتية ،ودفع عجمة االقتراد لمػراء

(عبجهللا،2012،ص.)84

وتتزسغ ىحه الخصة أربعة قصاعات وششية رئيدية وزعت كالتالي:
ججول رقع( :)3.2يػضح القصاعات الػششية الخئيدية التي تتزسشيا الخصة
الدشة

التشسية االجتساعية

قصاع الحكع

التشسية االقترادية

البشية التحتية

السجسػع

مميػف دوالر

%

مميػف دوالر

%

مميػف دوالر

%

مميػف دوالر

%

مميػف دوالر

2011

142

28.4

142

28.4

74

14.8

142

28.4

500

2012

207

23.7

283

32.4

135

15.5

248

28.4

873

2013

207

18.9

385

35.2

192

17.5

311

28.4

1.95

السرجر( :معيج أبحاث الدياسات االقترادية الفمدصيشي-ماس)2011،

 .3خصة التشسية الػششية :2016-2014
تتسثل خصة التشسية الػششية  2016-2014السخحمة الثالثة مغ مخاحل التخصيط الػششي الذامل ،الحؼ تع

إشبلقو مغ قبل الحكػمة عاـ  ،2007حيث ييجؼ إلى تعديد التكامل بيغ عسميات التخصيط وإعجاد

السػازنات ،وستعسل الخصة عمى تعديد ىحا التكامل بصخيقة أكثخ مشصكية وتكامبلً ،حيث تحخص الحكػمة
عمى مغ خبلؿ إعجاد الخصة الحالية عمى تعديد الجيػد واإلنجازات التي حققتيا الخصط التشسػية الدابقة

وتخسيخيا في القصاعات األربعة الخئيدية ،وذلظ باالستشاد إلى نتائج تقييع األداء لمخصط الدابقة ،والجروس
السدتفاد مشيا والبشاء عمييا وتصػيخىا في ضػء االحتياجات والتصمعات الػششية (خصة التشسية

الػششية،2014،ص.)2
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ومغ التحجيات التي واجيت الخصة:


االحتبلؿ اإلسخائيمي وسيصختو عمى أجداء كبيخة مغ األرض الفمدصيشية وانتياكو حقػؽ السػاششيغ بالعدؿ



االنقداـ الدياسي واإلدارؼ الجاخمي.

والتيجيخ والتجميخ.




تخاجع الػضع االقترادؼ العاـ واألزمة االقترادية.

الفقخ والبصالة (خصة التشسية الػششية،2014،ص.)11

والػضع الفمدصيشي االستثشائي يدتجعي التخكيد عمى أولػيات مت ادمشة ومتجاخمة ويسكغ إجساليا باآلتي:


تجديج سيادة الجولة ضسغ حل الجولتيغ عمى أساس حجود عاـ  1967وتػسيع سيصختيا عمى مػاردىا

الصبيعية ،والتخكيد عمى تصػيخ السشاشق السرشفة "ج" 7خرػصاً مشصقة األغػار والبحخ السيت وعمى

تصػيخ القجس الذخقية وقصاع غدة.


إنعاش االقتراد الػششي السبشي عمى السعخفة والعسل عمى تفعيل دور القصاع الخاص الفمدصيشي



استكساؿ البشاء السؤسدي لمجولة وتحقيق استقخارىا السالي بفعاليتيا وقجراتيا عمى تػفيخ خجمات ذات



محاربة الفقخ والبصالة وتعديد العجالة االجتساعية.

ومداىستو االجتساعية ،ورفع قجراتو اإلنتاجية والتشافدية.

جػدة عالية مبشية عمى الحقػؽ.




تفعيل الشطاـ الدياسي الجيسقخاشي وتعديد الدمع السجتسعي السبشي عمى احتخاـ حقػؽ اإلنداف.

تعديد حزػر دولة فمدصيغ عخبياً وإقميساً ودولياً وتأىيميا لبلنزساـ لمسحافل والسعاىجات والسػاثيق

الجولية السختمفة (خصة التشسية الػششية،2014،ص.)18

 .4االستخاتيجيات القصاعية لتشسية االقتراد الػششي :2022-2017
"االنتقاؿ إلى اقتراد يتستع باالستقبلؿ قاد اًر عمى الرسػد والسشافدة وجحب االستثسارات لتحقيق التشسية
االقترادية واالجتساعية السدتجامة"

تبحؿ و ازرة االقتراد الػششي الجيػد لمػصػؿ إلى تحقيق االستقبلؿ االقترادؼ ،وتعسل جاىجة لتحديغ البيئة
االستثسارية في فمدصيغ مغ خبلؿ العسل عمى إصبلح البيئة التذخيعية والتشطيسية وتذجيع الذباب عمى

الخيادة واإلبجاع مغ أجل خمز فخص عسل وتحديغ مدتػػ السعيذة وتحديغ الجخػؿ ،والتكامل مع األسػاؽ
الجولية بيجؼ الػصػؿ إلى وفػ ارت الحجع وتقميل التكمفة التي مغ شأنيا أف تعدز الرشاعة لبشاء اقتراد

فمدصيشي مدتقل.
7

تسّثل السشصقة (ج) أكثخ مغ  60بالسائة مغ الزفة الغخبية ،وىي مشصقة تحتفع فييا إسخائيل بديصخة شبو حرخية ،بسا في ذلظ إنفاذ

القانػف والتشطيع والبشاء.
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تع إعجاد وثيقة االستخاتيجية القصاعية لتشسية االقتراد الػششي  2022-2017استشاداً عمى أجشجة الدياسات
الػششية وأجشجة أىجاؼ التشسية السدتجامة والتكامل مع االستخاتيجيات القصاعية األخخة باإلضافة إلى التخكيد
عمى استغبلؿ الفخص الستاحة في االقتراد الفمدصيشي وتعديد مػاشغ القػة الكامشة في العجيج مغ القصاعات

االقترادية.
وتتزسغ الػثيقة واقع القصاع االقترادؼ في فمدصيغ والتحجيات التي يػاجييا ،إضافة إلى أىجاؼ استخاتيجية

تدعى و ازرة االقتراد لتصبيقيا بالذخاكة مع السؤسدات الذخيكة مغ خبلؿ خصط العسل التشفيحية ،وعسمت
الخصة عمى الخبط ما بيغ األىجاؼ االستخاتيجية وغايات التشسية السدتجامة.
البج والحجيث عغ الػضع االقترادؼ الفمدصيشي وما يػاجيو مغ تحجيات تتسثل أساسيا في االحتبلؿ
اإلسخائيمي والعخاقيل التي يزعيا مغ وصػؿ إلى وفػرات الحجع ووصػؿ إلى السػارد الخئيدية وفخض

الحرار الجائخ عمى قصاع غدة ،وعدؿ القجس الذخقية عغ محيصيا ،وبسا يتعمق بالدياسة الشقجية فإف

االقتراد الفمدصيشي يعتسج بذكل كبيخ عمى إسخائيل ،فأدت كل ىحه القيػد إلى خمق تذػىات في البشية

التحتية الييكمية االقترادية وما رافقيا مغ ضعف في القصاعات االنتاجية والتحكع في السعابخ الحجودية

واإليخادات الجسخكية ،وما يخافق االقتراد الفمدصيشي مغ تحجيات اخخػ داخمية وعػاقب االنقداـ الدياسي بيغ

شصخؼ الػشغ.

بالخغع مغ كل ىحه التحجيات إال أف فمدصيغ تدعى إليجاد بجائل وحمػؿ مغ أجل بشاء وفػرات الحجع مغ
خبلؿ االستفادة مغ الفخص الجولية ،والتغمب عمى محجودية السػارد الصبيعية والتخفيف مغ تأثيخ عجـ

االستقخار الدياسي ،وتدعى و ازرة االقتراد إلى االستفادة مغ جسيع الفخص الستاحة وتعديد نقاط القػة وفق

خصة تشسػية فمدصيشية ،واالستفادة مغ التكامل االقترادؼ الفمدصيشي مع محيصو العخبي واإلقميسي لتحقيق
استقبلؿ اقترادؼ (و ازرة االقتراد الػششي،2017،ص.)2
وبشاء عمى التقجيخات التي أشارت إلييا بيانات الجياز السخكدؼ لئلحراء الفمدصيشي مغ ارتفاع الشاتج السحمي
ً
االجسالي في فمدصيغ بشدبة وصمت إلى  %3.9خبلؿ عاـ  2016مقارنة مع عاـ  ،2015وما نتج عشو مغ

ارتفاع نريب الفخد مغ الشاتج السحمي اإلجسالي بشدبة  %1.5خبلؿ عاـ  2016مقارنة مع عاـ ،2015

وعميو فإف ىحا الشسػ ال يقجـ الديشاريػ الحكيقي لسعجؿ نسػ االقتراد الفمدصيشي ،حيث يعتبخ غيخ كا ياً نط اًخ

لديادة الشسػ الدكاني بذكل أسخع مغ الشسػ االقترادؼ إضافة العتباره نسػاً متقمباً بدبب عجـ االستقخار
االجتساعي والدياسي والحؼ يؤثخ بذكل كبيخ عمى نسػ األداء االقترادؼ ،ونط اًخ لمديادة في الشسػ الدكاني

فإف الشسػ في الشاتج السحمي اإلجسالي لع يكغ قاد اًر عمى تحديغ مدتػيات السعيذة ،لحلظ مغ الستػقع أف
يدتسخ معجؿ الفقخ في ازدياد حيث أف ربع الدكاف يعيذػف تحت خط الفقخ (الجياز السخكدؼ لئلحراء

الفمدصيشي.)2016،
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وإلجساؿ الػضع االقترادؼ في فمدصيغ الججوؿ التالي يػضح أىع نقاط القػة والزعف والتحجيات والفخص
الستاحة ،التي تػاجو االقتراد الفمدصيشي بذكل عاـ حدب أداة :SWOT
ججول رقع( :)3.3أداة  SWOTلالقتراد الفمدصيشي
نقاط الزعف

نقاط القػة


قصاع حيػؼ.



ضعف بيئة العسل السسكشة والجاذبة لبلستثسار.



مػقع استخاتيجي وجغخافي مستاز.



ارتفاع معجالت البصالة.



قصاع مالي متصػر.



االنقداـ بيغ شصخؼ الػشغ.



مجتسع متعمع مثقف.



األسػاؽ غيخ السشطسة.



شبكات اتراالت متصػرة.



قمة حجع الرادرات.



شخاكة بيغ القصاع الحكػمي والخاص.



تخاجع مداىسة القصاعات االنتاجية في الشاتج السحمي



اتفاقيات تجارية مبخمة مع العجيج مغ الجوؿ.



ضعف البحث والتصػيخ لتمبية احتياجات القصاع.



تػفيخ مجسػعة مغ الدياسات واالستخاتيجيات اليادفة



ضعف القجرة التشافدية لمسشتجات الفمدصيشية.

االنتاجي.

لتشسية االقتراد الػششي.

الفخص


فخص استثسارية في القصاعات الدراعية والدياحية



الجعع الجولي الخارجي.



خبخات رؤوس أمػاؿ لجػ الفمدصيشييغ السجخة والتي

التحجيات


سيصخة االحتبلؿ وفخض قيػده عمى السعابخ التجارية،

واالستسخار في العجواف االسخائيمي وتجميخ السشذآت

والرشاعية.

والبشية التحتية والسػارد الصبيعية.



االنقداـ الدياسي الفمدصيشي وانذقاؽ قصاع غدة عغ



انخفاض السداعجات الجولية.

الزفة الغخبية.

تصسح لبلستثسار في الػشغ.

السرجر :إعجاد الباحثة

وتدعى و ازرة االقتراد الػششي الفمدصيشي بالذخاكة مع السؤسدات ذات العبلقة لتحقيق عجة أىجاؼ

استخاتيجية أىسيا( :و ازرة االقتراد الػششي،2017،ص)41-40

 .1اقتراد فمدصيشي مدتقل :العسل عمى بشاء اقتراد مدتقل ومتكامل مغ أجل الحج مغ التبعية لبلقتراد
االسخائيمي ،ذلظ مغ خبلؿ التػجو نحػ االقتراديات العخبية والجولية بيجؼ تشػيع األسػاؽ الخارجية

واالستفادة مغ االتفاقيات السػقعة واالنزساـ لمسشطسات الجولية والعسل عمى زيادة تحديغ السشتج السحمي

وزيادة حجع االستثسارات في جسيع القصاعات االقترادية الفمدصيشية.

 .2بيئة أعساؿ مسكشة جاذبة لبلستثسار :تيجؼ إلى تصػيخ بيئة مسكشة لقصاع األعساؿ واالستثسار مغ أجل
خمق إشار قانػني وتشطيسي مشافذ لجعع الدياسات والقجرات السؤسداتية وتػفيخ البشى التحتية

التكشػلػجية وغيخىا ،والعسل عمى إيجاد بجائل لتخفيس كمفة االستثسار ومخاجعة القػانيغ وتبديط
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االجخاءات مغ أجل تػفيخ بيئة مسكشة وجاذبة لبلستثسار إضافة لتػفيخ ايجؼ عاممة ماىخة مجربة بأعمى
مدتػػ وتػفيخ جسيع الخجمات الجاعسة والسدانجة.

 .3صشاعة فمدصيشية رائجة ومشافدة :لمحرػؿ عمى صشاعة فمدصيشية رائجة ومشافدة ،ال بج مغ تصػؼ القجرة
التشافدية لمسشذآت الرشاعية خاصة السذاريع الرغيخة ومتػسصة الحجع ،والحخص عمى زيادة تشافدية

السشتج الػششي وزيادة حرتو في الدػؽ الفمدصيشي والجولي باإلضافة لتػفيخ البشية التحتية الجاعسة لشسػ

الرشاعة ،وضخورة تصػيخ البشية التحتية لمجػدة مغ خبلؿ تفعيل دور مؤسدة السػاصفات والسقاييذ بسا

يتبلءـ مع الستصمبات الجولية ،وتعديد ريادة األعساؿ واإلبجاع الخاص بيغ فئتي الذباب والشداء.

 .4سػؽ داخمي مشتطع وحساية السدتيمظ :ىجفيا تصػيخ البيئة القانػنية الشاضسة ،ومكافحة وحطخ استخجاـ

مشتجات وخجمات السدتػششات ،باإلضافة إلى السشتجات والخجمات التي ال تمبي مدتػػ الجػدة السصمػبة
وتذجيع السشتجات السحمية الػششية ،وضساف السشافدة العادلة مغ خبلؿ مخاجعة وتصػيخ التذخيعات ذات

العبلقة ،وتفعيل سبل الخقابة عمى الدػؽ الجاخمي والبزائع السدتػردة بالتعاوف مع الجيات الستخررة
بحلظ مغ أجل ضساف سبلمة الدمع والخجمات ومصابقتيا لمتعميسات الفشية اإللدامية ولمسػاصفات ذات

العبلقة.

إف تحقيق ىحه األىجاؼ لمدعي حػؿ تحقيق رؤية متسثمة ببشاء اقتراد مدتقل قادر عمى تصػيخ صشاعات

مشافدة وجحب االستثسارات لتحقيق التشسية االقترادية واالجتساعية السدتجامة وتتقاشع االستخاتيجية مع عجة

محاور حدب أجشجة الدياسات الػششية أىسيا محػر التشسية السدتجامة ،خاصة أولػية استقبللية االقتراد

الفمدصيشي وأىسية مػاءمة التعميع والتجريب التقشي والسيشي والتعميع العالي مع احتياجات التشسية والدػؽ
وتصػيخ قجرات مجاالت البحث العمسي ،كسا تتقاشع االستخاتيجية مع األولػية الػششية الستعمقة بزساف

استجامة البيئة مغ خبلؿ االعتساد عمى مرادر الصاقة الستججدة والحفاظ عمى البيئة ،وتذجيع إعادة تجويخ

الشفايات ،والحث عمى حساية التخاث الفمدصيشي واليػية الفمدصيشية مغ خبلؿ تصػيخ الرشاعات الثقا ية
والدياحية(و ازرة االقتراد الػششي،2017،ص.)43
ججول رقع ( :)3.4يػضح باخترار كل خصة عمى حجة:
اٌفزشح اٌضِٕ١خ

األ٘ذاف

اٌخطخ
البرنامح اإلنمائي
لالقتصاد الىطني
الفلسطيني

2000-1994

إػبدح ثٕبء اٌّدزّغ
اٌفٍسطٚ ،ٟٕ١إػّبس اٌذِبس
اإلسشائٚ ،ٍٟ١رسس ٓ١اٌج١ئخ
اٌزسز١خ ثؼذ ارفبل١خ أٚسٍ.ٛ

البرنامح
االستثماري
الفلسطيني

1997-1996

اٌؼًّ ػٍ ٝإٌٙؼخ
االسزثّبس٠خ ٚدػُ ِشبس٠غ
راد أ٠ٌٛٚخ ف ٟػٍّ١خ
اٌزّٕ١خ ٌمطبػبد ِخزٍفخ.
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اإلخفبلبد

اػزّذ اٌجشٔبِح ػٍٝ
شىٍذ ٚث١مخ ِّٙخ ٌٙٚب
فبئذح ػٕذ إٌظش ٌٍّؼٍِٛبد اٌزّ ً٠ٛاٌذٌٚ ،ٌٟٚؼذَ
رٛفش رٌه اٌزًّ٠ٛ
اٌز ٟلذِذ زٛي اٌّدزّغ
ثبٌىبًِ ،رُ اٌٍدٛء
اٌفٍسطٚ ٟٕ١زبخبرٗ
إلػذاد خطؾ أخش.ٜ
اٌؼشٚس٠خ ٌٍزّٕ١خ
اٌشبٍِخ.
ػًّ اٌجشٔبِح ػٍ ٝرشد١غ اٌجشٔبِح وبْ ثشٔبِح
اسزثّبسِ ٞذرٗ ػبَ
االسزثّبساد اٌؼشث١خ
ٚازذ ٠ ٌُٚؼذ ثشٔبِح
ٚاألخٕج١خ ٚرٛف١ش ث١ئخ
الزظبد٠بً.
اسزثّبس٠خ ِالئّخ.

اٌخطخ

اٌفزشح اٌضِٕ١خ

األ٘ذاف

خطة التنمية
الفلسطينية

2003-1999

اٌؼًّ ػٍ ٝإطالذ ٚرط٠ٛش
اٌمطبػبد ٚرسم١ك فبئغ
ف ٟاٌّٛاصٔخ اٌدبس٠خ
ٌٍسٍطخ ٚأزذاس رّٕ١خ
الزظبد٠خ.

رؼبٍِذ ِغ ثالثخ
سٕ١بس٘ٛ٠بد ِسزمجٍ١خ
ٌٍٛػغ االلزظبد
اٌفٍسط.ٟٕ١

خطة الطىارئ
واالستثمار

2004-2003

ِسبٌٚخ ٚلف اٌزشدٞ
اٌسبطً ف ٟاٌمطبػبد
اٌفٍسط١ٕ١خ ٚإػبدح ِب رُ
رذِ١شٖ ِٓ لجً االززالي
ٚاإلسشائ.ٍٟ١

2005

دساسخ وبفخ اٌسجً
ٚاٌٛسبئً اٌىفٍ١خ ثئػبدح
٘١ىٍخ الزظبد لطبع غضح.

ػٍّذ اٌخطخ ػٍ ٝخٍك
فشص ػًّ ِٛصػخ ػٍٝ
خّ١غ اٌمطبػبد ٚإػبدح
أػّبس ِب رُ رذِ١شٖ ِٓ
ِشافك ٚأثٕ١خٚ ،رفؼ ً١دٚس
اٌّؤسسبد.
وبٔذ اٚي خطخ رخض
لطبع غضح ،رّثٍذ فٟ
رشى ً١ػذح ٌدبْ ٌٍؼًّ
ػٍِ ٝىبفسخ اٌفمش ٚاٌسذ
ِٓ اٌجطبٌخ ٚدساسخ ػذح
ِشبس٠غ ٌٍؼًّ ِٓ خالٌٙب
ػٍ ٝرسس ٓ١األداء
االلزظبدٌٍ ٞمطبع.

خطة التنمية
متىسطة المذي

2007-2005

ِؼبٌدخ اٌفمش ٚرسسٓ١
فؼبٌ١خ اٌسىُ ٌذ ٜاٌسٍطخ
اٌٛؽٕ١خ اٌفٍسط١ٕ١خ ثشىً
ِسزذاَ.

خطة اإلصالح
والتنمية

2010-2008

وثيقة إنهاء
االحتالل

2011-2009

االسزٕبد إٌ ٝاٌشّ١ٌٛخ ثذالً
ِٓ اٌؼًّ اٌّمطغ اٌز ٞوبْ
اٌسٕ ٓ١اٌّبػ١خ ٌٍٚؼًّ
ػٍ ٝرخط ٟاألصِبد
ٚاألزذاس اٌزِ ٟشد ثٙب
أساػ ٟاٌسٍطخ ف ٟرٍه
األ٠بَ.
إلبِخ دٌٚخ فٍسطٚ ٓ١إٔٙبء
االززالي.

الخطة الىطنية
العامة

2013-2011

ِسبّ٘خ ِٚشبسوخ
اٌمطبػبد اٌّخزٍفخ فٟ
ػٍّ١بد اٌزّٕ١خ ٚاٌزمذَ ِٓ
خالي رٕف١ز اٌؼذ٠ذ ِٓ
اٌّشبس٠غ إلبِخ دٌٚخ ٚثٕبء
اٌّسزمجًٚ ،رشِِ ُ١طبس
غضح اٌذ.ٌٟٚ

الخطة االقتصادية
التطىيرية
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زذٚس اسزمشاس ف ٟرٍه
اٌفزشحٚ ،ص٠بدح اٌزٛظ١ف
ف ٟاٌسٍطخ اٌٛؽٕ١خ
اٌفٍسط١ٕ١خ ثبٌزبٌٟ
أخفبع ٔست اٌجطبٌخ
ٚاٌفمش.
سٍطذ اٌؼٛء ػٍٝ
اٌس١بدح ٚاٌمبٔٚ ْٛرٛخت
ٚخٛد ِسبءٌخ ٚشفبف١خ
ٚخزة ٌالسزثّبساد
ٚرّٕ١خ اٌمطبػبد ٚسوضد
ػٍ ٝرط٠ٛش خّ١غ اٌجٕٝ
اٌزسز١خ
رُ رسذ٠ذ اٌمطبػبد
اٌّشوض٠خ اٌز ٟرٕطجك ِغ
ِب خبء ف ٟخطخ اإلطالذ
ٚاٌزّٕ١خ ٚرٛػ١ر أ٘ذاف
اٌٛصاساد ٚاٌّؤسسبد،
ٚرمس ُ١خطخ اٌزّٕ١خ ػٍٝ
خّس لطبػبد
اسزشار١د١خ.
سٍطذ اٌؼٛء ػٍٝ
اٌٛػغ اٌمبئُ ف ٟخّ١غ
ِٚسبٌٚخ إ٠دبد زٍٛي
ٌزخف١غ ٔست اٌجطبٌخ
ٚاٌفمش ِٓ ٘الي
اٌّسبػذاد اإلغبث١خ
اٌطبسئخ.

اإلخفبلبد
ٌُ ٠ىٓ ثبٌسسجبْ ِب
رؼشػذ ٌٗ األساػٟ
اٌفٍسط١ٕ١خ ثؼذ ػبَ ِٓ
ٚػغ اٌخطخ ِٓ
ِسبطشح ٚرذِ١ش
ٌٍمطبػبد.
أٍّ٘ذ اٌخطخ اٌدضء
اٌزِّٕٚ ٞٛب وبٔذ إال
إغبث١خ ٌّٚذح ػبِ.ٓ١

ٌُ ٠ؤخز ثبٌسسجبْ
االٔسسبة اإلسشائٍٟ١
غ١ش إٌّسك ٌغ ِغ
اٌسٍطخ اٌٛؽٕ١خ ِّب
أد ٞإٌ ٝغشق لطبع
غضح ثبٌفٍزبْ ٚرؼشع
األساػ ٟاٌّسشسح
ٌٍٕٙت ٚاٌسشلخ ِّب
أد ٜإٌ ٝػشلٍخ ػًّ
اٌخطخ.
ٌُ ٠ؤخز ثؼ ٓ١االػزجبس
اٌّؼ١مبد ِٓ لجً
االززالي ٚاألٚػبع
اٌس١بس١خ اٌّفبخئخ فٟ
رٍه اٌفزشح ثؼذ أزخبثبد
اٌّدٍس اٌزشش٠ؼ.ٟ
ٌُ رسٍؾ اٌؼٛء ثشىً
وبًِ ػٍ ٝاٌزخٍض ِٓ
زبٌخ االٔمسبَ ٠ ٌُٚىٓ
ثبٌسسجبْ اٌسشة اٌزٟ
أذٌؼذ ػبَ  2008أدد
إٌ ٝرشاخغ ف ٟاألٚػبع
خّ١ؼٙب.
ٌُ رشًّ اٌخطخ
األٚػبع اٌز ٟزظٍذ
خالي رٍه اٌفزشح ِٓ
اٌؼذٚاْ اٌظٟٔٛ١ٙ
ػٍ ٝغضح زشة
 ٌُٚ ،2008رؼبٌح أِش
االٔمسبَ اٌس١بسٟ
اٌسبطً.
ٌُ رشاػ ٟاٌخطخ
اٌشّٛي ف ٟوً
إٌٛاز ٟاٌس١بر١خ
ٌٍّدزّغ ٌُٚ ،رسبوٟ
ٚالغ اٌسبخبد
ٚاالِىبٔ١بد اٌّٛخٛدح
داخً اٌّدزّغ.

اٌخطخ
خطة التنمية
الىطنية

اٌفزشح اٌضِٕ١خ

األ٘ذاف

اإلٔدبصاد

2016-2014

٘ذفذ إٌ ٝرؼض٠ض اٌزىبًِ
ث ٓ١ػٍّ١بد اٌزخط١ؾ
ٚإػذاد اٌّٛاصٔبد ثطش٠مخ
أوثش ِٕطم١خ ،ثبالسزٕبد إٌٝ
ٔزبئح رم ُ١١األداء ٌٍخطؾ
اٌسبثمخ.
٘ذفذ إٌ ٝأزمبي االلزظبد
اٌفٍسطٌّ ٟٕ١شزٍخ
االسزمالي لبدساً ػٍٝ
اٌظّٛد ٚاٌزسذ.ٞ

ػٍّذ ػٍ ٝاٌزشو١ض ػٍٝ
ػذح أ٠ٌٛٚبدٚ ،إٔؼبش
االلزظبد اٌٛؽِٕٚ ٟسبسثخ
اٌفمش ٚاٌجطبٌخ.

االستراتيجيات
إ٠دبد ثذائً ٚزٍٛي ِٓ
2022-2017
القطاعية لتنمية
أخً ثٕبء ٚفٛساد اٌسدُ
االقتصاد الىطني
ِٓ خالي االسزفبدح ِٓ
اٌفشص اٌذ١ٌٚخ ٚاٌزغٍت
ػٍِ ٝسذٚد٠خ اٌّٛاسد
اٌطج١ؼ١خٚ ،االسزفبدح ِٓ
خّ١غ اٌفشص ٔٚمبؽ اٌمٛح
اٌّزبزخ.
السرجر :إعجاد الباحثة بعج مخاجعة أىجاؼ وإنجازات و إخفاقات الخصط االقترادية

اإلخفبلبد
ٌُ ٠زُ ثٕبء أ٠ٌٛٚبد
ٌٍخطخ ثٕب ًء ػٍٝ
ازز١بخبد اٌّدزّغ
اٌفٍسط.ٟٕ١
اػزّبد اٌخطخ ػٍٝ
اٌّسبػذاد اٌذ١ٌٚخ
اٌز ٟردؼٍٙب ِس١طشح
ٚزبوّخ فِ ٟظ١ش
دٌٚخ فٍسطٚ ،ٓ١ػذَ
إ٠دبد زٍٛي ٌٍٛػغ
اٌس١بس ٟاٌسبٌ.ٟ

تقييع الخصط التشسػية مغ وجية نطخ الباحثة:
مشح إنذاء الدمصة الفمدصيشية عاـ  1994حتى يػمشا ىحا ،كاف اليجؼ الخئيدي مغ إعجاد وتقجيع الخصط

التشسػية خمق قاعجة تشسػية تخسخ إقامة الجولة الفمدصيشية السدتقمة وعاصستيا القجس الذخيف.

لكغ لع يتدشى لمدمصة القجرة عمى تحقيق بعس أىجافيا وبخامجيا التشسػية ،بدبب الطخوؼ الدياسية الستقمبة،
والقيػد الكثيخة السفخوضة عمى الدمصة مغ قبل اتفاؽ باريذ واوسمػ ،ذلظ عسل عمى التخمي عغ بعس

األىجاؼ التشسػية وتبشي سياسات شارئة أخخػ ،ومسارسات االحتبلؿ السدتسخة في تجميخ السجتسع الفمدصيشي
وشسذ لميػية الفمدصيشية ،وقياـ االحتبلؿ بعدؿ قصاع غدة عغ الزفة الغخبية وتقديع مجف الزفة إلي
مشاشق عجيجة وفرميا عغ بعزيا البعس ،وفخض الحرار عمى الحجود الفمدصيشية وإغبلؽ السعابخ
والديصخة التامة عمى األراضي الفمدصيشية ،كل ذلظ أدػ إلى عخقمة الخصط واألىجاؼ التشسػية الفمدصيشية

وتحقيق االستقبلؿ الفمدصيشي.

ال نشدى ايزاً عسميات الزغط والعقػبات السفخوضة عمى قصاع غدة نتيجة االنقداـ الدياسي الحاصل مشح
عاـ  ،2007والعجواف اإلسخائيمي السدتسخ عمى القصاع خبلؿ الدشػات الساضية ،عسل ذلظ عمى تجميخ آفاؽ

التشسية االقترادية الفمدصيشية بذكل كامل.

وتخػ الباحثة أف استخاتيجيات وخصط التشسية اعتسجت باألكثخ عمى السداعجات الخارجية التي ىي باألساس
تقع ضسغ شخوط سياسية حيث يتع استخجاميا بسا يتبلءـ مع تػجيات الجوؿ السانحة ،وتػجيييا بذكل

مدتسخ

لمسعػنات اإلغاثة وعجـ استخجاميا بذكل تشسػؼ ،ايزاً اقترار الخصط التشسػية عمى قصاع

الخجمات وإىساؿ باقي القصاعات أدػ ذلظ لخمل في القصاعات االقترادية واالقتراد الفمدصيشي ،ولع يتع

التصخؽ لمطػاىخ الدمبية في السجتسع الفمدصيشي مغ ىجخة ابشائو واغتخابيع إلى االعتجاء عمى حخيات وحقػؽ
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اآلخخيغ ،والشظ أف غالبية االستخاتيجيات تزسشت مكافحة الفقخ إال أف معجالت الفقخ تدداد بذكل أكبخ في
األراضي الفمدصيشية.
وفي ضل ذلظ مغ الرعب ججاً وضع خصط تشسػية اقترادية لحا عميشا اوالً التغمب والتخمز عمى السذاكل
الجاخمية الدياسية وإنياء االنقداـ الفمدصيشي ،أؼ العسل عمى مديخة الػحجة الػششية ومقاومة االحتبلؿ

اإلسخائيمي بيج واحجة وإنيائو وشخده مغ األراضي الفمدصيشية ،مغ ثع وضع أسذ لتحقيق تشسية اقترادية
شاممة ومدتجامة عمى مجػ شػيل ،مبشية عمى استقخار سياسي أمشي وحخية ،ومدتػػ رفالية ٍ
عاؿ ألفخاد
السجتسع الفمدصيشي ،وذلظ كمو يحتاج لكثيخ مغ الخبلص مغ التبيعات الدياسية وبشاء استخاتيجية تشسػية

شػيمة األمج،

أما عمى السجػ قريخ األجل ،بجاي ًة يجب العسل عمى إنياء االنقداـ الدياسي وفظ الحرار الجاخمي والتستع
بحخية السعابخ الحجودية ،وإعادة بشاء ما تع تجميخه ،والعسل عمى الشيزة التخاثية باليػية الفمدصيشية ،ودعع
جسيع القصاعات االقترادية وتصػيخ الكادر الخأس مالي البذخؼ واالجتساعي ،واالىتساـ بالسذاريع الخيادية
الرغيخة ومتػسصة السجػ والعسل عمى دعسيا حيث يؤدؼ ذلظ لبلعتساد عمى الحات في االقتراد السحمي،

وتذجيع السشتجات الػششية ،ومحاولة إنياء الفقخ بتمظ الدبل واألىجاؼ ،لترل بشا لبلستخاتيجية التشسػية

شػيمة األجل التي تعسل عمى نيزة اآلفاؽ التشسػية الفمدصيشية.
وذلظ يؤىل الدمصة الفمدصيشية لػضع االقتراد الفمدصيشي عمى شخيق التشسية السدتجامة وااللتداـ بخصة عاـ
 2030التي اعتسجتيا الجسعية العامة في أيمػؿ 2015/حيث تختكد الخصة بسيثاؽ األمع الستحجة ومبادئو،

وتحتػؼ عمى  17ىجفاً لتشسية السدتجامة و 169غاية جسيعيا متخابصة ببعزيا البعس متكاممة غيخ قابمة

لمتجدئة ،حيث يتصمب تحكيقيا وجػد سيادة دولية ،واستعجاد لجسيع األفخاد في السجتسع لتحكيقيا ،أؼ يجب

مداىسة جسيع القصاعات واألفخاد والحكػمات في الػصػؿ ألىجاؼ التشسية السدتجامة.
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السبحث الثاني
سبل مػاجية الفقخ في فمدصيغ
تسييج:
اختمفت الجراسات الدابقة بدبل وآليات مػاجية الفقخ حيث أف كل مشيا وضعت مقتخحاتيا لسػاجية الفقخ وفقا
لمسذاكل االقترادية التي تػاجييا الحاالت التي تشاولتيا تمظ الجراسات حيث أف لكل مذاكمو االقترادية

الخاصة بو و كحلظ الحمػؿ و الدبل التي تزعيا الحكػمات لحل مذكمة الفقخ حدب الدياسة االقترادية

لجولة وبشاء عمى ذلظ قامت الباحثة بجراسة بعس التجارب الجولية والشطخ إلى االستخاتيجيات التي اتبعتيا
بعس الجوؿ في الحج مغ مذكمة الفقخ وكانت كالتالي:

التجخبة الب اخزيمية:
عمى رغع مغ شداعة مداحتيا واختبلؼ الصبقات السكػنة لشديجيا االجتساعي إال أنيا حققت قفدة نػعية في
ىحا السجاؿ ،حيث قامت الحكػمة الب اخزيمية بتشفيح سياسة محكسة تتزسغ العجيج مغ البخامج التي مغ شأنيا

تجاوز العكبات الطاىخة ،ىحه البخامج تسثمت في تشفيح بخنامج لمتقذف ،تغييخ سياسات اإلقخاض ،التػسع في

الدراعة واستخخاج الشفط والسعادف ،التػسع في الرشاعة ،تشذيط قصاع الدياحة ،باإلضافة إلى الصخؽ السباشخة
لحل مذكمة الفقخ (اإلعانات االجتساعية) ،واعتبخت الب اخزيل أف القزاء عمى الجػع ومحاربة الفقخ مغ
األىجاؼ الخئيدية لمحكػمة الب اخزيمية ،ومغ أجل ذلظ أشمقت مذخوع أسستو " مذخوع القزاء عمى الجػع" عاـ

 2003ـ وتزسغ البخنامج سياسات تعسل عمى تعديد البخامج الدراعية وتػليج الجخل والتزامغ االجتساعي،
واعتسج ىحا البخنامج عمى مشيجية قائسة عمى خط الفقخ كسا حجده البشظ الجولي وىػا  1دوالر أمخيكي في

اليػـ مع التكيف حدب الطخوؼ الب اخزيمية ،وحققت الب اخزيل نجاحاً اقتراديا مغ خبلؿ عجة الدياسات التي
اتبعتيا واشتسمت تمظ الدياسة عمى عشاصخ محجدة( :الخصيب)2016،45،

 .1سياسة الحج األدنى لؤلجػر التي تع تصبيقيا عمى السدتػػ القػمي والتي أبخز سساتيا أنيا حافطت
عمى الكيسة الحكيقة لؤلجػر مغ خبلؿ ربط الحج األنى بسعجؿ التزخع ،وتعجيمو دورياً (سشػياً أو
خبلؿ مجة أقرى) في ضػء التغيخ في ىحا السعجؿ ،وقج ساىست ىحه الدياسة في تحديغ مدتػػ
معيذة قصاع واسع مغ العامميغ في القصاع الخاص وقصاع الجولة.

 .2سياسة الزساف االجتساعي والتي شبقت عمى العامميغ في كبل القصاعيغ ،واشتسمت مطمتيا صغار
السدارعيغ في الخيف والعامميغ الفقخاء في الحزخ ،ومثمت وسيمة فعالة لتقميز الفقخ بيغ السدشيغ.

 .3السداعجات االجتساعية وتذسل مبالغ الجعع الشقجؼ الحؼ يجفع لذخائح معيشة مغ الفقخاء ،فزبلً عغ
الخجمات السقجمة لتمظ الفئة ،ولكل األعسار مغ ذوؼ االعاقة واالحتياجات الخاصة ،وفق شخوط
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يتعمق أىسيا بالجخل وحجع األسخة وعجد األشفاؿ مع اشتخاط التحاقيع وانتطاميع في السجارس
وحرػليع عمى التصعيع الرحي.
وقج ساىست تمظ الدياسات في زيادة الجخػؿ الحكيقة لمفقخاء ،بالتالي في زيادة قجراتيع الذخائية واإلسياـ في
تشذيط الصمب في االقتراد وتػسيع قاعجتو ،وحيث ركدت الب اخزيل عمى جسيع القصاعات االقترادية التي

كاف أىسيا القصاع الدراعي الحؼ يستاز بسذاريع الترشيع الدراعي واستغبلؿ األراضي الػاسعة لجييا في

االستثسار في ىحا القصاع ،وتتخكد الدراعة في الب اخزيل عمى مجسػعة كبيخة مغ االمكانيات التي أىسيا وفخة

السداحة الدراعية وتشػع األقاليع السشاخية وخرػبة التخبة وتصػر وسائل وشخؽ التقشية الحجيثة السداعجة في
جسيع العسميات الدراعية بجانب األيجؼ العاممة الساىخة والشذصة ،وعميو أصبحت الب اخزيل تعج مغ أكبخ الجوؿ
الدراعية في العالع وىحا ما جعميا تبخز في مجاؿ الرشاعة الدراعية أو تمظ التي تعتسج عمى السػاد الدراعية.

والشجاح في تشفيح البخامج كانت تحكسو عجة عػامل مشيا ،ثقة الذعب الب اخزيمي في حكػمتو ،االعتساد عمى
السذاركة الذعبية في تشفيح البخامج ،تػافخ عشرخؼ الذفا ية والسداءلة ،وجػد مشاخ يتدع بالجيسقخاشية ،العسل

عمى مكافحة الفداد(.قصػش،بجوف،ص)43
التجخبة الساليدية:

لقج شيجت مخحمة الدبعيشيات في ماليديا أسػء السخاحل مغ حيث ارتفاع ندب الفقخ حيث شكل ندبة

 %52.4في بجاية الدبعيشيات ،وبفزل الدياسات التشسػية الخساسية التي تع انتياجيا مغ قبل الدمصات
الساليدية والتي شيجت استس اخرية وعصاء أكثخ مع مخور الدشػات ،حتى بمغت ندبة الفقخ سشة  2000إلى

حػالي  %5.5وىػ ما يذكل تشاقزا بحػالي  3أضعاؼ عسا كاف عميو في الدبعيشيات ،غيخ اف ىحه الشتائج

لع تتػقف عشج نياية التدعيشيات فقط بل استسخت إلى غاية يػمشا ىحا ،واليجؼ مغ ورائيا القزاء إشبلقا عمى

ضاىخة الفقخ في ماليديا ،وىحه العسمية سارت بالتػازؼ بيغ السجف الحزارية واألرياؼ ،وىجفت إلى تحقيق

مكدبيغ رئيدييغ ىسا :تخفيس ندبة الفقخ مغ جية وإعادة ليكمة السجتسع مغ جية أخخػ ،ىحا بالشطخ إلى
أف تحقيق مدتػيات عالية مغ الشسػ االقترادؼ ىػ يؤثخ مباشخة في ليكمة السجتسع ،حيث أف الشسػ

االقترادؼ بالزخورة يقػد إلى السداواة في الجخل ،وىػ ما سسح لساليديا بتجاوز اختبلفاتيا العخقية والقزاء

عمى الفػارؽ االجتساعية ،واتبعت الحكػمة العجيج مغ الدياسات لسكافحة الفقخ وكاف لدياسية السالية دور

في التجارب التشسػية ومكافحة الفقخ والتي تتكػف مغ شقيغ رئيدييغ ىسا االنفاؽ الحكػمي والزخائب وذلظ
مغ أجل االستقخار االقترادؼ والتػزيع والتخريز ،وكاف القزاء عمى الفقخ السجقع بيغ جسيع مػاششي

ماليديا مغ أىع ركائدىا األساسية والقزاء عمى االرتباط بيغ العخقية والسدتػػ االقترادؼ ،لتحقيق ىحه

األىجاؼ قامت الجولة باالشتخاؾ في األنذصة االقترادية عبخ سياسات اتدست في مجسميا بتعطيع دور

القصاع العاـ مغ خبلؿ تػفيخ الفخص لمسبلييغ وزيادة مدتػيات الجخػؿ وفخص العسل والتػضيف ،واتبعت

الجولة سياسات تعسل عمى خمق تػزاف بيغ الشسػ االقترادؼ والعجالة االجتساعية وتحقيق تػازف إنسائي
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لمقصاعات االقترادية والتأكيج عمى الجور التشسػؼ لمجولة ،واتبعت ماليديا سياسة الخرخرة وكانت ماليديا
مغ اوائل الجوؿ الشامية التي اتعبت خرخرة شخكات القصاع العاـ وتحػيميا الي القصاع الخاص وذلظ
بيجؼ تحقيق معجؿ نسػ أكبخ وتحقيق أعمى معجالت التشسية( .الخصيب)2016،43،

وتذيخ إحجػ الجراسات اف الحكػمة الساليدية اتبعت عجة خصط وبخامج حكػمية لسكافحة الفقخ والبصالة ،وتع

تشفيح سياسة واضحة لسػاجية الفقخ عبخ بخامج محجدة كاف أبخزىا( :السرخؼ،2016،ص)85

 .1بخنامج التشسية لؤلسخ األشج فق اًخ والحؼ يقجـ فخصاً ججيجة لؤلسخ الفقيخة ذات الجخل السحجود
والسشخفس ،وزيادة الخجمات السػجية لمسشاشق ذات األولية بيجؼ تحديغ نػعية الحياة ،وقج قاـ

السذخوع بإنذاء العجيج مغ السداكغ لمفقخاء بتكمفة قميمة وتخميع وتأىل السداكغ القائسة وتحديغ بشائيا
وتػفيخ بشية تحتية سميسة وفي بعس األحياف تقجـ مداعجات مباشخة لمفقخاء.

 .2بخنامج لتقميل اختبلالت التػزاف بيغ الفئات االجتساعية والعخقية االثشية وذلظ مغ خبلؿ محاربة

اشكاؿ التسيخ وتقميز الفػارؽ االجتساعية ،حيث تع إنذاء بخنامج أمانة أسيع البػميبتخا ،وىػ بخنامج
تسػيمي يقجـ قخوضاً بجوف فػائج لمفقخاء مغ الدكاف األصمييغ وبفتخات سساح ترل إلى أربع سشػات،
ويسكغ لمفقخاء اف يدتثسخوف بعس ىحه القخوض في شخاء أسيع بػاسصة السؤسدة نفديا ،ومغ خبلؿ

مداعي الحكػمة الساليدية لتخفيف والسداعجة لمفقخاء ،فقج تع تأسيذ صشجوؽ لجعع الفقخاء الستأثخيغ

باألزمة العسبلت اآلسيػية 1997ـ ،وتحجد اعتساداتو في السػازنة العامة لمجولة سشػياً ،إلى جانب
اعتسادات مالية أخخػ رغع تخفيس اإلنفاؽ الحكػمي عقب األزمة السالية وتباشؤ االقتراد العالسي،
وذلظ لرالح مذخوعات اجتساعية مػجية لتصػيخ الخيف واألنذصة الدراعية الخاصة بالفقخاء.

 .3مشحت الحكػمة إعانات مالية لمفقخاء أفخاداً وأس اًخ مغ خبلؿ تقجيع إعانات شيخية لسغ يعػؿ أسخة وىػ
غيخ قادر عمى العسل نتيجة إعاقة أو شيخػخة.

 .4تػفيخ مخافق البشية األساسية االجتساعية واالقترادية في السشاشق الشائية الفقيخة مغ خبلؿ تػفيخ
مخافق الشقل واالتراالت الدمكية والبلسمكية والسجارس والخجمات الرحية وتقجيع الخجمات الخاصة

لمفقخاء حيث قامت الحكػمة بجعع االدوية التي يدتيمكيا الفقخاء بأسعار زىيجة وتكاد تكػف مجانية،
وقج نجحت الحكػمة في تػسيع قاعجة الخجمات األساسية في السشاشق الدكشية الفقيخة بالحزخ في

إشار استخاتيجية2020ـ.

 .5بخنامج أمانة اختيار ماليديا وىػ بخنامج تشفحه مجسػعة مغ السشطسات األىمية الػششية مغ الػاليات
السختمفة وييجؼ إلى تقميل الفقخ السجقع عغ شخيق زيادة دخػؿ األسخ األشج فق اًخ ،وتقجيع قخوض
بجوف فػائج لمفقخاء ،وتقجـ الحكػمة مغ جانبيا قخضاً لمبخنامج بجوف فػائج مغ أجل تسػيل مذخوعاتو
لمفقخاء في مجاؿ الدراعة ومذخوعات األعساؿ الرغيخة ،كسا وتزسشت الدياسة الزخيبية في ماليديا

بعجاً اجتساعياً يدتفيج مشو الفقخاء وذلظ بتأكيج مبجأ التراعجية في ضخيبة الجخل ،حيث يبمغ الحج
األدنى مغ الجخل الخاضع لمزخيبة حػالي  658دوال اًر أمخيكاً في الذيخ وتؤخح الزخيبة بعج خرع
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أقداط التأميغ الرحي وندبة تكمفة معيذة األشفاؿ ونفقات تعميسيع ومغ يعػؿ مغ الػالجيغ

ومداىسة صشجوؽ التأميغ اإلجبارؼ ،كسا أف الجولة الساليدية شجعت السػاششيغ السدمسيغ ( أفخادا

وشخكات) عمى دفع الدكاة لرالح صشجوؽ جسع الدكاة القػمي الحؼ ُيجار بػاسصة إدارة الذؤوف
اإلسبلمية في مقابل تخفيس ندبة ما يؤخح مغ الزخيبة.
وتػضح الجراسة أف التجخبة الساليدية في التػصل لحمػؿ مذخفة عالسياً في مكافحة الفقخ والبصالة ،قج جشى
ثسارىا الذعب الساليدؼ بكافة أصػلو العخقية وتحجيجاً محجودؼ الجخل والفقخاء ،ويكفي التحكيخ أف ندبة الفقخ

في العاـ 1970ـ قج وصمت إلى  ،%50واما في عاـ  2014فمع ترل إلى ندبة أقل مغ  %1وىحا إنجاز
عطيع بكافة السعاييخ االقترادية والدياسية واالجتساعية عمى الدػاء.

التجخبة اإلفخيكية (روانجا):
تعج تجخبة روانجا أفزل دليل لمقجرة الكامشة في الذعػب عمى تجاوز العكبات نحػ التشسية والتصػيخ ،بعج ما
شيج ابذع االبادات الجساعية في تاريخ العالع واسػأ الحخوب األىمية خبلؿ القخنيغ الساضييغ ،أصبح اليػـ

نسػذجاً يحتحؼ بو في الدمع والترالح السجتسعي ،ونسػذج مميع لجولة أفخيكية نجحت في تحقيق مجسػعة مغ

أسخع معجالت ومؤشخات التشسية في القارة االفخيكية ،والعسل عمى زيادة فخص العسل وتعديد مرادر الجخل

الفخد والقػمي ػ
تع تذكيل حكػمة قامت بسجيػدات قػية بالجانب التعميسي والتخكيد عمى الجانب التكشػلػجي ورقسشتو في
الببلد إذ تػفخ االنتخنت مجانا داخل مشطػمة السػاصبلت العامة وسيارات االجخة ،ومؤسدات القصاع الرحي

وضسغ معطع السباني التجارية والخجماتية وأصبحت رائجة في تػضيف التكشػلػجيا الحجيثة في السجاؿ
االقترادؼ واعادت بشاء البشية التحتية لتجعع نسػ القصاع الخاص ،وتصػيخ االقتراد الخوانجؼ فحدب مشطسة

دوؿ تجسع الدػؽ االفخيكية السذتخكة لجوؿ شخؽ وجشػب افخيكيا فإف دولة رونجا تعتبخ اآلف واحجة مغ الجوؿ

االفخيكية الخائجة في مجاؿ الشسػ االقترادؼ حيث سجل اقترادىا الشسػ األكبخ عمى مدتػػ العاـ مشح
2005ـ بستػسط بمغ  7.5في السائة ،وحدب نفذ التقخيخ سشة  2016فقج تع ترشيفيا أوؿ دولة في افخيكيا
جاذبة لخجاؿ األعساؿ ،وحخصت رونجا عمى استجامة االقتراد مغ خبلؿ تصػيخ الخجمات السالية والسيشية

والشيػض برشاعات التعجيغ والدراعة.

8

أما عغ فمدصيغ نط اًخ لسا واجيت مغ تجميخ وخخاب وحرار مغ قبل االحتبلؿ االسخائيمي في كافة

القصاعات ،وما عايذتو مغ صخاعات داخمية ،ولسػاجية ىحه األوضاع كاف يجب انتياج استخاتيجية ذات

رؤػ مدتقبمية تقع عمى عاقتيا مدؤولية تحقيق أىجاؼ التشسية مغ األجميغ الصػيل والقريخ عمى حج
سػاء وتتبشى إشا اًر لمقزاء عمى مدببات الفقخ ،وإلقامة اقتراد فمدصيشي متػازف يعتسج عمى سياسات

https://al-ain.com/article/expected-growth-omani-economy 8
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اقترادية تمبي الحاجات في ضػء السػارد الستاحة وفق احتياجات الذعب الفمدصيشي وباالعتساد عمى

تجارب الجوؿ الدابقة التي تبشت عجة سياسات وبخامج تيجؼ إلى زيادة مدتػػ معيذة األفخاد وتخفيف
وشأة الفقخ والقت نجاح بيا وعميو يجب عمى الحكػمة الفمدصيشية العسل عمى تعديد ودعع والشيػض

بالبخامج التالية:

 .1بخامج األماف االجتساعي:

تمظ البخامج مسثمتيا األساسية و ازرة الذؤوف االجتساعية التي تعسل عمى تمبية احتياجات األسخ الفقيخة وتقجيع
الخعاية لمفئات الزعيفة مغ خبلؿ تذغيل مخاكد عسل الخجمات االجتساعية الستكاممة ،وإعادة تأىيميع

وتدويجىع بسيارات إنتاجية ججيجة ت تيح ليع تحديغ دخػليع ،وضساف العجالة االجتساعية وعجالة التػزيع
لمجخػؿ مع تحقيق الخفالية االقترادية لؤلفخاد ،والعسل عمى سياسة الزساف االجتساعي لجسيع الفئات خاصة

لؤلفخاد غيخ القادرة عمى إعالة اسختيع والعسل.
 .2تعديد البخامج الدراعية:

يعج القصاع الدراعي مغ أىع القصاعات االنتاجية السداىسة في تحقيق التشسية السدتجامة وزيادة الجخل وخمق

فخص عسل ،وتعج مرجر لتأميغ حاجات ومتصمبات العير الكخيع ،لحا يجب العسل عمى حساية األراضي

الدراعية وخمق بخامج انعاش لؤلراضي القاحمة والستخوكة ( االستربلح الدراعي) ،لحا يجب عمى الدمصة

الػششية الفمدصيشية سغ وتصبيق سياسة اقترادية تداىع في التخفيف مغ حجة ندبة الفقخ(سياسة الرسػد)

بجعع الفبلحيغ وتذبثيع بأرضيع ومقاومتيع لبلستيصاف ومداىستيع في انتاج الدمع الغحائية (األمغ الغحائي)،
تعسل عمى حساية القصاع الدراعي ودعسو ومشعو مغ االنييار وإعادة إعسار ما تع تجميخه لتعديد الرسػد

كخصػة ال بج مشيا لتصػيخ سبل العير السدتجاـ لمسدارعيغ التي تجعع األمغ الغحائي بذكل كبيخ والتػضف

الحاتي ،وعميو يتصمب تخريز مػارد مالية وتقشية وبذخية تعسل عمى الشيزة الدراعية ،والتخصيط جيجاً
لجسيع حاالت الصػارغ والكػارث واآلخح بعيغ االعتبار السػاسع الدراعية لمسشتجات ،وتعديد االنتاج الدراعي
والػصػؿ إلى األسػاؽ الخارجية مع السحافطة عمى السرادر الصبيعية وتصػيخىا.

 .3االستثسار في رأس الساؿ البذخؼ والسذاريع الرغيخة:
ال بج مغ بشاء اقتراد وششي مدتقل ندبياً عغ االحتبلؿ واقامة السذاريع التي مغ شأنيا خمق فخص عسل
لمعاشميغ عغ العسل لمخخيجيغ الذباب لمحيمػلة دوف ىجختيع الصػعية خارج فمدصيغ بحثاً عغ لقسة العير
والحساية االجتساعية والعسل عمى دعع ريادة األعساؿ اإلبجاعية وتصػيخىا وتقجـ االستذارات والشرائح ،وتبشي
األفكار واألعساؿ السبشية عمى اإلبجاع والصسػح ،ونذخ ثقافة العسل الحخ ،وتػفيخ فخص تعميسية وتجريبية
لتشسية قجرات أفخاد السجتسع ،وتسكيشيع مغ إنذاء وإدارة السذخوعات الخيادية وتػسيع عبلقاتيع مغ الجيات
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ذات االختراص ،وتصػيخ الفخص الػضيفية الستشػعة لمذباب ،ذلظ كمو يعتبخ استثسار في رأس الساؿ

البذخؼ الحؼ يعج أىع االستثسارات عمى السجػ الصػيل السداىع في ازدىار البمج ورفع نػعية الحياة السدتقبمية
فييا ،فالتخكيد عمى تحديغ التعميع والخعاية الرحية وبشاء بشية تحتية سميسة وصمبة ،يؤدؼ ذلظ إلى مكافحة

ومحاربة الفقخ مغ خبلؿ زيادة دخػؿ األفخاد وتػفيخ حياة أفزل لمعائبلت الفقيخة ،زيادة فخص العسل

واالعتساد عمى الحات وبشاء أسخ قػية متساسكة اجتساعياً واقترادياً ،إعادة تأىيل السجتسع السحمي بصخؽ

أفزل خاصة السشاشق التي تعاني مغ الفقخ بذكل كبيخ ،االستفادة مغ االستثسارات الرغيخة ،والحج مغ

ىجخة الذباب ،حيث يعتبخ القصاع الخاص ىػ السذغل األساسي لبلقتراد الفمدصيشي.
 .4بخامج اإلقخاض:
تعسل السؤسدات عمى تحسل مخاشخ العسل واالستسخار في تقجيع القخوض لجسيع الفئات في السجتسع حيث

ىشاؾ بخامج تسػيل صغيخة تعسل عمى زيادة دخل األسخة مسا يداعج عمى الحج مغ ندبة تأثخ األسخة

بالرجمات الخارجية التي قج تػاجييا مغ مراريف روتيشية حياتية ،وتػفيخ الخجمات السالية يداعج عمى
زيادة االعتساد عمى الحات خاصة فئة الشداء وإحجاث تغييخ اقترادؼ ايجابي وإعصاء القجرة والسداحة
لمسقتخضيغ عمى بشاء مذاريع صغيخة عائمية وغيخه وبشاء اصػؿ ثابتة لؤلسخة أو السذخوع وىشاؾ العجيج مغ

السؤسدات الفمدصيشية الستخررة في اإلقخاض يجب العسل عمى دعع مػاردىا السالية ،ومقاومة السخاشخ
الدياسية واألمشية التي تديج مغ مخاوؼ زبائغ تمظ السؤسدات ،فإف مؤسدات اإلقخاض في فمدصيغ ال تداؿ

بحاجة الي مديج مغ الجيػد لتحديغ جػدة الحػكسة ،وتحجيث األساليب اإلدارية والسحاسبية الستبعة فييا،

األمخ الحؼ سيشعكذ إيجابا عمى أداء وكفاءة السؤسدات.

عميو استخمرت الباحثة مسا سبق ضخورة وجػد سيشاريػىات عاجمة لمحج مغ الفقخ في فمدصيغ خاصة تعسل
عمى دعع البخامج الدابقة ،والشظ أف مذاكل الفقخ في فمدصيغ أسبابيا سياسية بالجرجة األولى وذلظ بخبلؼ

مع طع التجارب الدابقة التي تشاولتيا الباحثة حيث أف فمدصيغ بذكل عاـ تتعخض لكافة أنػاع االحتبلؿ و
االستيصاف والحرار اإلسخائيمي الحؼ يعيق عسمية التشسية بذكل أساسي ،حيث تدمط الباحثة الزػء عمى

الديشاريػىات الثبلثة التالية:

 .1بقاء الػضع عمى ما ىػ عميو.
 .2ازدياد األمػر سػءا أكثخ مسا ىػ عميو.

 .3انفخاج األمػر وتحدغ الػضع بذكل عاـ.
خمرت الباحثة بعجة سيشاريػىات يسكغ احتساليا لمسعشييغ لمتخمز أو لمتخفيف مغ حجة مذكمة الفقخ وذلظ

بشاء عمى تبشي سياسة حل االنقداـ و تحقيق السرالحة الفمدصيشية كعامل أساسي لمقزاء عمى الفقخ في

فمدصيغ.
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الديشاريػ األول :بقاي الػضع عمى ما ىػ عميو.
في حاؿ بقاء الػضع في فمدصيغ عمى ما ىػ عميو دوف أؼ تغييخ ،و ذلظ تجشبا لمشتائج الدمبية التي مغ
السسكغ أف تشعكذ بدبب أؼ إجخاء بالػقت الحالي السميء بالسشاكفات بيغ أشخاؼ السرالحة الفمدصيشية مغ

جية و بيغ الذعب الفمدصيشي و االحتبلؿ اإلسخائيمي مغ جية أخخػ وعشجىا يتصمب ذلظ مجسػعة مغ
التجخبلت أبخزىا:





تجشب أؼ عشف بيغ األشخاؼ السحمية حتى ال يديج األمخ سػءا.

حفاظ الدمصة الػششية الفمدصيشية عمى حقػؽ و رواتب السػضفيغ لجييا.
حفاظ حكػمة حساس بخواتب و حقػؽ كافة السػضفيغ لجييا.

حفاظ الدمصة الػششية الفمدصيشية عمى مدتحقات األسخ السحتاجة السدتفيجة مغ و ازرة الذئػف
االجتساعية و غيخىا.



بقاء مؤسدات السجتسع السجني و السؤسدات الجولية عمى عسميا كسا ىػ عميو.

الديشاريػ الثاني :ازدياد األمػر سػيا أكثخ مسا ىػ عميو
إذا زادت األمػر سػء أكثخ مسا ىػ عميو ،فيحا قج يؤدؼ إلى زيادة ىجخة الذباب و كحلظ الحىاب لمعسل داخل
الخط األخزخ بذكل غيخ قانػني و مشطع و كحلظ زيادة أعجاد البصالة و األسخ الفقيخة ،يتصمب ذلظ تجخبل

جادا مغ جسيع األشخاؼ السعشية مشيا الدمصة الػششية الفمدصيشية ،حكػمة غدة الدابقة ،السؤسدات الجولية
ومؤسدات السجتسع السجني ،و يسكغ إيجاز ىحه التجخبلت كاآلتي:


عمى الدمصة الػششية الفمدصيشية و حكػمة راـ هللا تحجيجا العسل جادة إلنياء االنقداـ وتػحيج الرف

الفمدصيشي و عسل االجتساعات الصارئة بيغ أعزاء حخكة فتح لتػحيج صفيا داخميا ومغ ثع العسل عمى
الجمػس مع أشخاؼ حخكة حساس و الػقػؼ ومشاقذة نقاط ىامة تخز حياة الذعب الفمدصيشي وتصػيخه
و نسػه .باإلضافة إلى العسل عمى مػاجية االحتبلؿ و اإلسخائيمي سػيا ،ألنو إذا زاد الػضع االقترادؼ

أكثخ سػءا فيحا يحكع عمى الذباب و قجراتو و شسػحاتو بالسػت و كحلظ يقزي عمى كافة األسخ الفقيخة

التي ال معيل ليا .ليحا يكسغ التجخل الجاد مغ قبل الدمصة الفمدصيشية بالعسل عمى الشطخ بسدؤولية

تجاه الذعب الفمدصيشي و وضع كافة الخبلفات الجاخمية جانبا و العسل عمى إنيائيا جحريا.



أيزا ،عمى الحكػمة الفمدصيشية في قصاع غدة التجخل الصارغ و السػافقة عمى إنياء االنقداـ والعسل
عمى مشاقذة قزية مػضفي غدة .وإنذاء أرضية مشاسبة الستكباؿ الخصػات القادمة لحل مذكمة الفقخ و
تقبميا مغ حيث تػحيج الػ ازرات و تػحيج الدياسة السالية لمحكػمتيغ (راـ هللا و غدة).
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يكسغ الجور التجاخمي لمسؤسدات الجولية ومؤسدات السجتسع السجني في االستس اخر بتقجيع السداعجات
السقجمة مغ قبل االتحاد األوروبي و زيادة الجعع و السدانجة لمذعب الفمدصيشي إلنذاء السذاريع التشسػية

و القزاء عمى الفقخ و البصالة.

الديشاريػ الثالث :انفخاج األمػر و تحدغ الػضع بذكل عام
ىشاؾ احتساؿ ثالث حػؿ نتائج الدياسة السقتخح إتباعيا لحل أو لتخفيف حجة مذكمة الفقخ حيث أنو مغ
السسكغ أف تشجح مداعي األشخاؼ السعشية بحل االنقداـ الدياسي بيغ الفرائل الفمدصيشية ومغ ثع إجخاء

انتخابات تذخيعية ججيجة لمخبلص بحكػمة واحجة ناجحة مسا يؤدؼ إلى انفتاح في العبلقات الجولية ومسارسة
كل قصاع ميامو و حجوث انتعاش اقترادؼ و ىشا تبخز أىع التجخبلت الػاجب تشفيحىا و ىي:


التشفيح الفعمي و الحكيقي لخصة حل االنقداـ الدياسي و تػحيج الرف الفمدصيشي.



تػحيج الحكػمة ومغ ثع تػحيج الدياسات الستبعة مشيا السالية و االقترادية و الدياسية و غيخىا.



حل مذكمة مػضفي راـ هللا و غدة والعسل عمى استسخار رواتبيع كاممة و بذكل مشتطع.



حل مذاكل األسخ السشتفعة مغ و ازرة الذئػف االجتساعية و كحلظ أسخ الذيجاء و الجخحى.



رسع و تشفيح خصط تشسػية ججيجة مغ شأنيا أف تعيج االنتعاش لمببلد وتػفيخ فخص عسل لمذباب.




مشح الذباب ذوؼ األفكار اإلبجاعية قخوض إلنذاء مذاريعيع الرغيخة و متابعتيا و دعسيا السدتسخ.

دعع التعميع بكافة أنػاعو خاصة لحوؼ األسخ الفقيخة مغ السخاحل الجراسية الجنيا و حتى الجامعة.



عسل ورشات عسل مجتسعية وتػعية تعسل عمى تثكيف األسخ الفقيخة حػؿ كيفية الخخوج مغ معاناتيع



دعع الحكػمة لكافة القصاعات الدراعي و الرشاعي و غيخىا.

بالصخؽ التي تجعسيا الحكػمة مغ قخوض و مشح و مداعجات.


استثسار األراضي غيخ السأىػلة بالدكاف بالسذاريع التشسػية.



دعع بخامج البصػلة في و ازرة العسل لكافة الفئات.



دعع و مدانجة السؤسدات الجولية و مؤسدات السجتسع السجني و تسييج الصخؽ ليا مغ قبل الحكػمة
والجيات السعشية لتشفيح مذاريعيا بكل سيػلة.
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خالصة الفرل:
تع تبياف خصط االستخاتيجيات التشسػية السػضػعة مغ قبل الدمصة الػششية الفمدصيشية ،وبياف سبب عجـ
نجاح كل خصة والتي كاف اكبخ اسبابيا االحتبلؿ االسخائيمي واكجت الباحثة اف بعس الخصط اتخحت الصابع

االغاثي بجالً مغ التشسػؼ ذلظ عسل عمى اخفاقيا أدػ الي تخاجع التشسية وتدايج ضاىخة الفقخ.

كسا تع تػضيح آليات واستخاتيجية لسكافحة تمظ الطاىخة حيث ىجفت االستخاتيجية إلنياء االنقداـ لمػصػؿ
إلى وحجة وششية تعسل عمى قػة السجتسع الفمدصيشي بالتالي قػة االقتراد الفمدصيشي وقجرتو عمى مػاجية

جسيع التحجيات.

وكحلظ تسكشا مغ صياغة ثبلثة سيشاريػىات يسكغ احتساليا لتخفف حجة الفقخ وىسا بقاء الػضع عمى ميػا

عميو ،أو ازدياد األمػر أكثخ سػءا وتعقيجاً ،أما تحدغ الػضع العاـ وانفخاج األمػر.

وتخػ الباحثة انو يجب تكثيف الجيػد لمعسل جاىجيغ عمى تحديغ الػضع العاـ وإقامة انتخابات تذخيعية
ورئاسية وتػحيج الرف الفمدصيشي ذلظ كمو يعسل عمى انفخاج األمػر وتخفيف الفقخ
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السبحث األول
االجخايات السشيجية
تسييج:
تتشاوؿ الباحثة في ىحا الفرل الجانب التصبيقي والكياسي لمجراسة ،وذلظ عغ شخيق استعخاض السشيجية
الكياسية الستبعة ،كتحجيج متغيخات وبيانات الجراسة وذكخ مرادرىا ،ومغ ثع صياغة نساذج قياسية مبلئسة

لجراسة سبل مػاجية الفقخ في فمدصيغ و ثخىا في تعديد التشسية السدتجامة ،وذلظ مغ خبلؿ قياس تأثيخ
الستغيخات السدتقمة والستسثمة في (االنفاق الحكػمي ,السشح والسداعجات الخارجية) عمى الستغيخات التابعة
والتي تسثل التشسية السدتجامة بأقداميا الثبلثة (التشسية االقترادية والتي يسثميا متغيخ "الشاتج السحمي

اإلجسالي" ،التشسية االجتساعية والتي يسثميا متغيخ "القػى العاممة" ،التشسية البيئية والتي يسثميا "مداحة
األراضي القابمة لمدراعة") ،وذلظ خبلؿ الفتخة الدمشية الػاقعة بيغ ()2017 – 1996ـ ،كسا وتدتعخض
الباحثة التفاصيل وأىع األساليب اإلحرائية والكياسية والػصفية واالستجاللية والتذخيرية التي تع االعتساد

عمييا في استخبلص نتائج التحميل الكياسي وبشاء نساذج الجراسة األكثخ مبلئسة لستغيخات الجراسة.
بيانات الجراسة:

تتسثل بيانات الجراسة بالبيانات الكسية التي ترف متغيخات الجراسة الستغيخات السدتقمة والستغيخات التابعة

خبلؿ فتخة زمشية تتخاوح بيغ ( )2117-1996عمى شكل بيانات سشػية ،وبحلظ يتػفخ لمباحثة  22مذاىجة مغ

البيانات الخاـ حػؿ متغيخيغ مدتقميغ (االنفاق الحكػمي ,السشح والسداعجات الخارجية) ،والستغيخات التابعة

(الشاتج السحمي اإلجسالي ,القػى العاممة ,مداحة األراضي القابمة لمدراعة) .وتع الحرػؿ عمى بيانات
الجراسة الستعمقة بالستغيخات االقترادية الدابق ذكخىا والتي سياتي شخحيا بالتفريل ،مغ السرادر الخسسية
التي تسثمت في الجياز السخكدؼ لئلحراء الفمدصيشي ،سمصة الشقج الفمدصيشية ،والبشظ الجولي.

حيث أف الستغيخات السدتقمة يسثميا الفقخ والستغيخات التابعة تسثميا التشسية السدتجامة بأقداميا الثبلثة (تشسية
بيئية ،تشسية اقترادية ،تشسية اجتساعية).
نسػذج الجراسة:
تيجؼ الجراسة الحالية لكياس دور سبل مػاجية الفقخ في فمدصيغ في تحقيق التشسية السدتجامة ،باستخجاـ
تحميل الدبلسل الدمشية ،وذلظ مغ خبلؿ دراسة العبلقة بيغ الستغيخات السدتقمة والستغيخات التابعة ومعخفة

تأثيخ كل متغيخ مغ الستغيخات السدتقمة ومجػ تدببو في كل متغيخ مغ الستغيخات التابعة ،حيث تع بشاء

نساذج رياضية لجراسة تأثيخ الستغيخات السدتقمة والستسثمة في (االنفاق الحكػمي ,السشح والسداعجات
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الخارجية) ،عمى الستغيخات التابعة والستسثل في (الشاتج السحمي اإلجسالي ,القػى العاممة ,مداحة األراضي
القابمة لمدراعة) ،وعميو تراغ دالة الشساذج عمى الشحػ االتي:

( :)GDPالشاتج السحمي اإلجسالي ويسثل التشسية االقترادية )G( .االنفاؽ الحكػمي.
( :)LFالقػػ العاممة ويسثل التشسية االجتساعية.

( :)ESالسشح والسداعجات الخارجية.

( :)Lاألراضي القابمة لمدراعة ويسثل التشسية البيئية.

( )eاألخصاء العذػائية.

( :)αالحج الثابت

( :)tالحج الدمشي

اإلشار الشطخي لمشسػذج الكياسي
استخجمت الباحثة في ترسيع متغيخات السدتقمة الستسثمة (االنفاؽ الحكػمي ،السشح والسداعجات الخارجية)

عمى الجراسات الدابقة وىي (دراسة "ليذاـ عياد ،"2017 ،مكافحة الفقخ ،جامعة السمظ عبج العديد،

 ،)2006بيشسا استشجت الباحثة في ترسيع متغيخات التابعة الستسثمة (الشاتج السحمي اإلجسالي ،القػػ العامة،

مداحة األراضي القابمة لمدراعة) عمى دراسة (ميجؼ غيبلف واخخوف )2014 ،مؤشخات التشسية السدتجامة
"امارة أبػ ضبي مخكد االحراء".)2015 ،

األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة:
لقج اعتسجت الباحثة عمى مجسػعة متشػعة مغ األدوات اإلحرائية بغخض وصف متغيخات الجراسة والعبلقات
الستشػعة الستجاخمة يسا بيشيا ،حيث اعتسجت الباحثة عمى اجخاء الػصف االحرائي ليحه الستغيخات استشادا

الى أساليب الكياس االحرائي ليحه الستغيخات والتي شسمت الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ ومعامبلت
االرتباط والكيع الرغخػ والعطسى لكل متغيخ مغ متغيخات الجراسة ،مع االستعانة بالخسػمات البيانية لتػضيح
التحخكات والتقمبات الدمشية التي تعخضت ليا متغيخات الجراسة خبلؿ فتخة الجراسة ،كسا تع استخجاـ أساليب
التحميل الكياسي بيجؼ قياس تأثيخ الستغيخات السدتقمة عمى الستغيخات التابعة ،وإلجخاء ذلظ تع االستعانة

ببخنامج التحميل الكياسي ( )Eviews10لمكياس والتقجيخ ،وبخنامج ميكخوسػفت ( )Excelإلجخاء الخسػمات

البيانية ،كسا انو تع االستعانة بسجسػعة مغ االدوات واالساليب اإلحرائية والكياسية ،والتي تسثمت يسا يمي:
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 .1االنحجار الستعجد ( :)Multiple Regressionيػضح االنحجار الستعجد العبلقة الجالية بيغ متغيخ تابع
واحج وعجد مغ الستغيخات التفديخية (أكثخ مغ واحج) ،وتفدخ ىحه العبلقة الجالية عمى انيا عبلقة سببية بيغ
الستغيخات السدتقمة والستغيخ التابع حيث تعشي العبلقة الجالية الدببية أف التغيخ في الستغيخات السدتقمة

يرحبيا تغي اًخ في الستغيخ التابع (عصية2115 ،ـ ،ص ،)253ويذتخط في االنحجار الستعجد أف يكػف الستغيخ
التابع متغي اًخ كسياً بيشسا الستغيخات السدتقمة مسكغ أف تكػف مغ الشػع الكسي أو الكيفي -اسسي او رتبي-

(فيسي2115،ـ ،ص .)641ويأخح نسػذج االنحجار الستعجد العجيج مغ الريغ اإلحرائية لمستغيخات السدتقمة

مغ خبلؿ التحػيبلت اإلحرائية السختمفة واستخجاـ فتخات اإلبصاء التي سيتع ذكخىا الحقاً ،ويتع تقجيخ
الشسػذج بالعجيج مغ الصخؽ اإلحرائية السختمفة.
 .2اختبارات الدكػن ( :)Stationary testsلقج اعتسجت الباحثة عمى استخجاـ اختبارات سكػف
الدبلسل لمبيانات الدمشية والتي تعتبخ مغ الذخوط السيسة إلجخاء التحميل االحرائي لكافة البيانات السعتسجة

عمى الستجيات الدمشية اذ اف تحقيق شخط الدكػف واالستقخار ليحه الدبلسل يعتبخ عامبل ميسا تدتشج اليو

جػدة الشساذج الكياسية الستعمقة بتحميل االتجاىات وفقا لمبيانات التاريخية الستشػعة ،ويتع تحقيق شخط الدكػف
ليحه الدبلسل مغ خبلؿ اختبار وجػد جحر الػحجة ( )Unit Root Testفي الدمدمة الدمشية بػاسصة

االختبارات األكثخ شيػعاً والتي تتسثل في ( )Augmented Dickey Fuller - ADFو ( Phillips

 .)Perron - PPويعج اختبار ( )PPأفزل مغ اختبار ( )ADFألنو األخيخ قائع عمى فخضية أف الدمدة
الدمشية متػلجة بػاسصة عسمية االنحجار الحاتي ( )Autoregressive processبيشسا اختبار ( )PPقائع عمى

افتخاض أكثخ عسػمية ،وىػ أف الدمدة الدمشية متػلجة بػاسصة عسمية ( ARIMA-Autoregressive

 )Integrated Moving Averageالتي تشدب مشيجيتيا إلى بػكذ – جشكيد (.)Box - Jenkins
وستدتخجـ الباحثة في ىحه الجراسة كبل االختباريغ لمتحقق مغ سكػف الدبلسل الدمشية.

 .3اختبار التكامل السذتخك ( :)Co-integration testألغخاض الكياـ بتحقيق شخوط الشساذج الكياسية
الخاصة بتحميل الدبلسل الدمشية فقج قامت الباحثة بالتحقق مغ مجػ وجػد عبلقات تػازنية شػيمة االجل بيغ

متغيخات الجراسة ،ولتحقيق ذلظ فقج قامت الباحثة بعج التأكج مغ سكػف الدبلسل الدمشية بفحز التكامل
السذتخؾ بيغ ىحه الدبلسل معا ،اذ اف ىحا التكامل يتحقق بيغ متغيخات الجراسة اذا كاف ىشاؾ اشتخاكا في

االتجاه بيغ ىحه الستغيخات ،ويقجـ االقتراد الكياسي العجيج مغ شخؽ اختبار التكامل السذتخؾ بيغ الستغيخات،

ومغ أشيخ ىحه الصخؽ شخيقة انجل وغخانجخ ( )Engle-Grangerوشخيقة جػىاندػف (،)Johansen
وتدتخجـ الصخيقة االولى في حالة الشساذج البديصة التي تحتػؼ عمى متغيخيغ فقط وبعجد مذاىجات كبيخ ،أما
الصخيقة الثانية والتي تشدب إلى () )Johansen and Juselius (1990فيي الصخيقة األكثخ عسػمية في
اختبار التكامل السذتخؾ في جسيع الشساذج سػاء أكانت بديصة أـ متعجدة ،حيث تتسثل فكخة اختبار

جػىاندػف في معخفة عجد متجيات التكامل السذتخؾ بيغ الستغيخات اعتساداً عمى إحراء الكيسة العطسى

السسيدة ( )Max-Eigen Statisticوإحراء األثخ ( )Trace Statisticحيث يتع اختبار الفخضية العجمية
التي تشز عمى أف عجد متجيات التكامل السذتخؾ تداوؼ عمى األقل ( )rمتجو ،ويتع رفس ىحه الفخضية
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مقابل قبػؿ الفخض الحؼ يشز عمى أف عجد متجيات التكامل يديج عغ ( )rمتجو إذا كانت قيسة اإلحراء
لمكيسة العطسى (

) السحدػبتيغ أكبخ مغ الكيع الحخجة عشج مدتػػ

) وقيسة إحراء االثخ (

معشػية مفتخض (.)Brooks,2008,p351

 .4الستغيخات الستباشئة زمشياً ( :)Lagged variablesفي االقتراد ال يكػف اعتساد الستغيخ التابع عمى
قيع الستغيخ السدتقل دائساَ لحطية ،بل عادة يتزسغ ذلظ فارؽ زمشي .وىحا الفارؽ الدمشي يدسى الستباشئة

 . lagويعج مفيػـ التباشؤ أو الستغيخات الستباشئة ضخوريا لمتعامل مع بيانات الدبلسل الدمشية ،حيث تذسل

نساذج االنحجار أحياناً عمى متغيخات مدتقمة متباشئة ضسغ الستغيخات السدتقمة في الشسػذج وكحلظ تذسل
أحياناً عمى متغيخات متباشئة مذتقة مغ الستغيخ التابع نفدو ،وفي ىحه الحالة تكػف استجابة الستغيخ التابع
لشفدو ولمستغيخات السدتقمة تتباشأ عبخ الدمغ ،والشساذج التي تحتػؼ عمى متغيخات متباشئة تعخؼ بشساذج
الستغيخات الستباشئة وفييا تعتسج الكيسة الحاضخة لمستغيخ التابع عمى الكيع الحاضخة والساضية لمستغيخات

السدتقمة (نرخ1995 ،ـ) ،ويسكغ صياغة الشسػذج الستباشئ في حالة وجػد متغيخ مدتقل واحج عمى الشحػ

االتي:

∑

∑

والريغة العامة لشسػذج االنحجار الستباشئ الحؼ يحتػؼ عمى أكثخ مغ متغيخ مدتقل تكتب عمى الشحػ

االتي:

∑

∑

∑

∑

 .5السخبعات الرغخى العادية ( :)Ordinary Least Square - OLSاحجػ شخؽ التقجيخ اإلحرائية
االكثخ استخجاماً في تقجيخ معمسات (معامبلت) نسػذج االنحجار ،ومغ خرائز ىحه الصخيقة أنيا تجني
مجسػع مخبعات انحخافات الكيع السقجرة عغ الكيع السذاىجة لمستغيخ التابع (عصية ،2115،ص .)256ولصخيقة

السخبعات الرغخػ العادية عجة افتخاضات أساسية يجب أف تتػفخ في أؼ نسػذج انحجار تع تقجيخه باستخجاـ
ىحه الصخيقة ،لكي يتع االعتساد عمى نتائج التقجيخ والػثػؽ فييا وىحه االفتخاضات ىي :االخصاء العذػائية

(البػاقي) تتبع التػزيع الصبيعي ،الستػسط الحدابي لبػاقي الشسػذج يداوؼ صف اًخ ،حجود الخصأ متجاندة
بسعشى ثبات تبايغ حج الخصأ ،حجود الخصأ مدتقمة عغ بعزيا البعس بسعشى عجـ وجػد ارتباط ذاتي في

حجود الخصأ ،استقبلؿ الستغيخات السدتقمة عغ بعزيا البعس في نساذج االنحجار الستعجدة بسعشى عجـ وجػد

مذكمة االزدواج الخصي في الشسػذج ( )Gujarati,2004,P63-P65وقج تع االعتساد عمى ىحه الصخيقة اثشاء

الكياـ بتقجيخ معمسات الشسػذج.
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السبحث الثاني
الشتائج التصبيكية لمجراسة
تسييج:
بعج تجسيع البيانات لستغيخات الجراسة ،قامت الباحثة بإجخاء اختبارات أولية عمى عجة متغيخات بيغ السدتقمة
(االستثسار السحمي ،االستثسار األجشبي ،التدييبلت االئتسانية ،صافي السيداف التجارؼ ،سعخ الرخؼ ،ندبة
الجيغ الحكػمي مغ الشاتج السحمي ،االنفاؽ الحكػمي ،السشح والسداعجات الخارجية) والتابعة (نريب الفخد مغ

الشاتج السحمي ،الشاتج السحمي اإلجسالي ،البصالة ،القػػ العاممة السذاركة ،االنفاؽ عمى التعميع ،االنفاؽ عمى

الرحة ،انبعاثات ثاني اكيج الكخبػف ،مداحة الغابات ،مداحة األراضي القابمة لمدراعة) ،وذلظ مغ خبلؿ

اختبارات الدكػف واختبارات التكامل السذتخؾ واختبارات االنحجار الستعجد ،وبعج ذلظ تع التػصل إلى الشساذج

الشيائية باختيار أكثخ الستغيخات تأثي اًخ واستق اخ اًر والتي تكيذ تأثيخ الستغيخات السدتقمة (االنفاؽ الحكػمي ،السشح
والسداعجات الخارجية) في الستغيخات التابعة (الشاتج السحمي اإلجسالي ،القػػ العاممة ،األراضي القابمة
لمدراعة) ،وتع اعتساد ىحه الشساذج مغ قبل الباحثة كشساذج أساسية لجراسة سبل مػاجية الفقخ في فمدصيغ

وآثخىا في تعديد التشسية السدتجامة ،و يسا يمي عخض الشتائج التصبيكية لمشساذج الخئيدية لمجراسة.
أوالً :التحميل الػصفي لستغيخات الجراسة.

استخجمت الباحثة في ىحه الجراسة مجسػعة مغ األساليب اإلحرائية الػصفية لػصف متغيخات الجراسة،
وذلظ مغ خبلؿ استخجاـ بعس مقاييذ التذتت ومقاييذ الشدعة السخكدية حيث تع حداب الػسط الحدابي

واالنحخاؼ السعيارؼ لكل متغيخ مغ متغيخات الجراسة ،وكحلظ أقل قيسة وأكبخ قيسة لكل متغيخ مغ الستغيخات،
كسا استعانت الباحثة باألشكاؿ البيانية لتػضح التدمدل الدمشي لمستغيخات خبلؿ فتخة الجراسة ،والججوؿ ()4.1

أدناه يػضح أىع السقاييذ اإلحرائية لستغيخات الجراسة السدتقمة والتابعة.

ججول رقع ( :)4.1يػضح أىع السقاييذ اإلحرائية الػصفية لستغيخات الجراسة
اٌّزغ١شاد

ػذد
اٌّشب٘ذاد
22
22
22
22

اٌٛسؾ
اٌسسبثٟ
7332.47
901.84
243.22
2454.22

االٔسشاف
اٌّؼ١بسٞ
3898.70
260.87
103.03
1081.61

ألً لّ١خ

أػٍ ٝلّ١خ

3409.60
559.60
108.29
1072.10

14498.10
1374.60
413.45
4052.73

( )GDPإٌبرح اٌّسٍ ٟاإلخّبٌ*ٟ
( )LFاٌم ٜٛاٌؼبٍِخ***
( )Lاألساػ ٟاٌمبثٍخ ٌٍضساػخ **
( )Gاإلٔفبق اٌسى*ِٟٛ
( )ESإٌّر ٚاٌّسبػذاد
236.32
451.72
837.21
22
اٌخبسخ١خ*
*العذد بالمليىن دوالر أمريكي** ،العذد بالمتر مربع*** ،العذد باأللف.
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1978.10

مغ خبلؿ الججوؿ ( )1يتزح أف الػسط الحدابي لستغيخ (الشاتج السحمي اإلجسالي) والحؼ يسثل التشسية

االقترادية بمغ ( )7332.47مميػف دوالر امخيكي بانحخاؼ معيارؼ ( )3898.70مميػف دوالر امخيكي،
وكانت اقل قيسة ( )3409.60مميػف دوالر امخيكي وذلظ في عاـ 1996ـ ،بيشسا بمغت أعمى قيسة لمشاتج

السحمي اإلجسالي ( )14498.10مميػف دوالر أمخيكي وذلظ في عاـ 2017ـ.

بيشسا بمغ الػسط الحدابي لستغيخ (القػػ العاممة) والحؼ يسثل التشسية االجتساعية ( )901.84ألف عامل

بانحخاؼ معيارؼ ( )260.87ألف عامل وبمغت أقل قيسة ( )559.60ألف عامل وذلظ في عاـ 1996ـ،
وكانت أعمى قيسة لمقػػ العاممة في فمدصيغ تداوؼ ( )1374.60ألف عامل وذلظ في عاـ 2017ـ.

كسا نجج أف الػسط الحدابي لستغيخ (مداحة األراضي القابمة لمدراعة) والحؼ يسثل التشسية البيئية بمغ

( )243.22متخ مخبع لكل شخز بانحخاؼ معيارؼ ( )103.03متخ مخبع لكل شخز ،وبمغت أقل قيسة
لسداحة األراضي الدراعية ( )108.29متخ مخبع لكل شخز وذلظ في عاـ 2013ـ ،بيشسا أعمى قيسة بمغت

( )413.45متخ مخبع لكل شخز وذلظ في عاـ 1996ـ.
بالشدبة لستغيخ (اإلنفاؽ الحكػمي) نجج أف الػسط الحدابي بمغ ( )2454.22مميػف دوالر أمخيكي بانحخاؼ

معيارؼ ( )1081.61مميػف دوالر أمخيكي ،وبمغت أقل قيسة لئلنفاؽ الحكػمي ( )1072.10مميػف دوالر
أمخيكي وذلظ في عاـ 1996ـ ،بيشسا بمغت أعمى قيسة ( )4052.73مميػف دوالر أمخيكي وذلظ في عاـ
2017ـ.

وأخي اخ نجج أف الػسط الحدابي لستغيخ (السشح والسداعجات الخارجية) بمغ ( )837.21مميػف دوالر أمخيكي

بانحخاؼ معيارؼ ( )451.72مميػف دوالر أمخيكي ،وبمغت أقل قيسة لمسشح والسداعجات الخارجية

( )236.32مميػف دوالر أمخيكي وذلظ في عاـ 1998ـ ،بيشسا أعمى قيسة لمسشح والسداعجات الخارجية بمغت
( )1978.10مميػف دوالر أمخيكي وذلظ في عاـ 2008ـ.

ولتػضيح التدمدل الدمشي لستغيخات الجراسة السدتقمة والتابعة ،تع االعتساد عمى الخسع البياني لكل سمدمة
زمشية عمى حجا ،واالشكاؿ البيانية التالية تسثل ذلظ:
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أ :التدمدل الدمشي لدمدمة الشاتج السحمي اإلجسالي خالل فتخة الجراسة ( )2017 – 1996م

ب :التدمدل الدمشي لدمدمة القػى العاممة خالل فتخة الجراسة ( )2017 – 1996م

جـ :التدمدل الدمشي لدمدمة األراضي القابمة لمدراعة خالل فتخة الجراسة ( )2017 – 1996م
121

د :التدمدل الدمشي لدمدمة األنفاق الحكػمي خالل فتخة الجراسة ( )2017 – 1996م

ه :التدمدل الدمشي لدمدمة السشح والسداعجات الخارجية خالل فتخة الجراسة ( )2017 – 1996م
شكل ( :)4.1التدمدل الدمشي لستغيخات الجراسة خالل الفتخة ( )2017 – 1996م.

ثانياً :اختبارات سكػن الدالسل الدمشية.
الججوؿ التالي يػضح نتائج اختبارات الدكػف باستخجاـ اختبارؼ (- Augmented Dickey Fuller

 )ADFو( )Phillips Perron - PPالختبار سكػف الدبلسل الدمشية عمى أساس السدتػػ ،وعمى أساس

الفخؽ األوؿ ( )1st Differenceوعمى أساس الفخؽ الثاني ( ،)2ed Differenceحيث يتزح أف جسيع

متغيخات الجراسة وصمت لسخحمة الدكػف عشج مدتػػ داللة  %5بعج أخح الفخوؽ األولى ليا ،بيشسا متغيخ

الشاتج السحمي اإلجسالي وصل لسخحمة الدكػف عشج مدتػػ داللة  %5بعج أخح الفخوؽ الثانية ،وندتشتج مغ
ذلظ أف الدبلسل الدمشية ساكشة مغ الجرجة األولى () (

) ألنيا سكشت بعج الفخوؽ األولى ،والشاتج

السحمي اإلجسالي ساكغ مغ الجرجة الثانية ألنو سكغ بعج الفخوؽ الثانية() (

).

الججول ( :)4.2نتائج اختبار جحر الػحجة ( )Unit Root Testلستغيخات الجراسة
122

اٌّزغ١شاد

اٌّسزٜٛ
0.696
1.832
-1.262
-0.619
-1.798

( )GDPإٌبرح اٌّسٍ ٟاإلخّبٌٟ
( )LFاٌم ٜٛاٌؼبٍِخ
( )Lاألساػ ٟاٌمبثٍخ ٌٍضساػخ
( )Gاإلٔفبق اٌسىِٟٛ
( )ESإٌّر ٚاٌّسبػذاد اٌخبسخ١خ

اخزجبس ADF
اٌفشق
اٌفشق
اٌثبٟٔ
األٚي
-5.265* -2.178
*-3.106
*-3.977
*-6.061
*-3.813

اٌّسزٜٛ
1.198
1.797
-1.396
-0.389
-1.798

اخزجبس PP
اٌفشق
اٌفشق
اٌثبٟٔ
األٚي
-5.694* -2.168
*-3.106
*-3.977
*-6.219
*-3.796

* معشػية عشج مدتػػ  ،%5حدب الكيع الججولية لػ(،)Mackinnon:1996
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ثالثاً :اختبارات التكامل السذتخك لستغيخات الجراسة.
الججوؿ ( )4.3يػضح نتائج اختبارات جػىاندػف لمتكامل السذتخؾ والستسثمة في اختبار االثخ ()Trace
واختبار الكيسة العطسى ( ،)Maximumحيث كانت نتيجة اختبار األثخ لمفخضية التي تشز عمى اف عجد
) معشػية عشج مدتػػ  %5وبالتالي نخفس الفخضية العجمية وندتشج

متجيات التكامل يداوؼ صفخ (

وجػد أكثخ مغ صفخ متجو لمتكامل (

متجو تكامل وحيج عمى االكثخ (

متجو تكامل وحيج (

) معشػية وبحلظ نخفس ىحه الفخضية واالستشتاج بػجػد أكثخ مغ

) ،في حيغ كانت نتيجة اختبار الفخضية العجمية التي تفتخض وجػد متجييغ

تكامل مذتخؾ عمى األكثخ (

مذتخؾ عمى األكثخ (

) ،بيشسا كانت نتيجة اختبار الفخضية العجمية التي تفتخض وجػد

) غيخ معشػية وبالتالي نقبل ىحه الفخضية وندتشتج وجػد متجييغ تكامل

) .وكحلظ كانت اختبار الكيسة العطسى تجعع نتيجة اختبار األثخ ،وبحلظ يتأكج

لشا وجػد متجييغ تكامل مذتخؾ واحج عمى األكثخ بيغ متغيخات الجراسة .حيث أف الكيع السحدػبة لبلختبارات

كانت أكبخ مغ الكيع الحخجة عشج مدتػػ  %5وذلظ عشج اختبار الفخضية العجمية األوؿ (
عشج اختبار الفخضية العجمية الثانية (

) ،وكحلظ

) ،بيشسا كانت الكيع السحدػبة لبلختبارات أقل مغ الكيع الججولية

عشج مدتػػ  %5وذلظ عشج اختبار الفخضية العجمية الثالثة (

).

الججول (: )4.3نتائج اختبار التكامل السذتخك بصخيقة (جػىاندػن)
اخزجبس األثش

لّ١خ االخزجبس
Statistics
*151.50
*78.89
28.11
9.56

*72.61
*50.79
18.54
9.52

اٌمّ١خ اٌسشخخ
()Critical value
Prob = 0.05
69.82
47.86
29.80
15.49
*Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
اخزجبس اٌمّ١خ اٌؼظّٟ
33.88
27.58
21.13
14.26
*Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
فشع اٌؼذَH0
ػذد ِزدٙبد اٌزىبًِ
اٌّشزشن
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اٌفشع اٌجذً٠
H1

رابعاً :نتائج تقجيخ نساذج الجراسة.
 :5.1.1نتائج تقجيخ نسػذج التشسية االقترادية
يسا يمي عخض تفريمي لشتائج التقجيخ االحرائي لشسػذج الجراسة الحؼ يجرس عبلقة وتأثيخ الستغيخات
السدتقمة (االنفاؽ الحكػمي ،السشح والسداعجات الخارجية) عمى الستغيخ التابع (الشاتج السحمي اإلجسالي)،

وبشاء عمى ذلظ تع تقجيخ نسػذج الجراسة .والججوؿ ( )4.4أدناه يػضح نتائج التقجيخ ،حيث يذسل الججوؿ
عمى معامبلت االنحجار لمستغيخات السجرجة في الشسػذج برػرتيا الخاـ ولرعػبة تفديخىا أحياناً ،تع حداب

السخونة االقترادية لجسيع الستغيخات وادراجيا في الججوؿ أدناه.

ججول ( :)4.4نتائج تقجيخ نسػذج االنحجار الستعجد الخاص بالتشسية االقترادية
اٌّزغ١شاد
اٌّسزمٍخ
G
ES
Constant

اٌّزغ١ش اٌزبثغ "إٌبرح اٌّسٍ ٟاإلخّبٌ"ٟ
اٌخطأ اٌّؼ١بس ٞلّ١خ اخزجبس
اٌّشٔٚخ
اٌّؼبِالد اٌّمذسح
""t
S.E
Elasticity
Coefficients
11.577
0.37
1.42
*4.25
-4.013
0.88
-0.40
*-3.52
-0.188
724.14
-0.02
-136.18

P-Value

VIF

0.000
0.001
0.853

1.88
1.88
-

R-Square = 0.896, Adjusted R-square = 0.885, DW = 1.48
F-statistics = 81.411, Prob(F) = 0.000, Mean (VIF) = 1.88
*معشػؼ عشج مدتػػ  .%1السرجر :إعجاد الباحثة حدب مخخجات بخنامج Eviews

يتزح مغ نتائج الججوؿ الدابق اف قيسة معامل التحجيج السعجؿ لمشسػذج بمغت ( )0.885وىحه الكيسة تعشي

أف الستغيخات السدتقمة السجرجة بالشسػذج تفديخ  %88.5مغ التغيخ في الستغيخ التابع (الشاتج السحمي

اإلجسالي) ،أو بسعشى أف  %88.5مغ التغيخات في الستغيخ التابع يعػد سببيا لمستغيخات السدتقمة السجرجة
في الشسػذج.

ومغ خبلؿ الججوؿ أعبله ،و يسا يتعمق بتأثيخ االنفاؽ الحكػمي عمى حجع الشاتج السحمي اإلجسالي تذيخ

الشتائج لػجػد تأثيخ إيجابي وذو داللة إحرائية عشج مدتػػ  %1حيث بمغ معامل االنحجار ( )4.25بسخونة
اقترادية مػجبة ( ،)1.42وذلظ يعشي أف استجابة الشاتج السحمي اإلجسالي لئلنفاؽ الحكػمي إستجابة
شخدية ،بحيث أف تغيخ االنفاؽ الحكػمي بالديادة بسقجار  %10سيؤدؼ ذلظ لتغيخ الشاتج السحمي اإلجسالي

بالديادة بشدبة .%14.2
وأخي اًخ يسا يتعمق بتأثيخ السشح والسداعجات الخارجية تذيخ الشتائج لػجػد تأثيخ سمبي وذو داللة إحرائية عشج
مدتػػ  %1حيث بمغ معامل االنحجار ( )-3.52بسخونة اقترادية سالبة ( ،)-0.40وذلظ يعشي أف
استجابة الشاتج السحمي اإلجسالي لمسشح والسداعجات الخارجية عكدية ،بحيث أف تغيخت السشح والسداعجات

الخارجية بالديادة بسقجار  %10سيؤدؼ لتغيخ حجع الشاتج السحمي اإلجسالي باالنخفاض بشدبة .%4.0
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ولتػضيح تأثيخات الستغيخات السدتقمة (االنفاؽ الحكػمي ،السشح والسداعجات الخارجية) عمى الستغيخ التابع
(الشاتج السحمي اإلجسالي) تع تسثيل التأثيخات عمى شكل رسع بياني ،والحؼ يػضحيا الذكل البياني ()4.2

أدناه:

شكل ( :)4.2معامالت انحجار الستغيخات السدتقمة عمى الستغيخ التابع

وبشاء عمى ما تع عخضو أعبله ،يسكغ صياغة معادلة االنحجار الخصي الستعجد لشسػذج التشسية االقترادية
ً
̌
كالتالي:
 :5.1.2نتائج تذخيز الشسػذج السقجر:

أ .معامل التحجيج ومعشػية الشسػذج

بمغ معامل التحجيج السعجؿ لمشسػذج ككل ( )1.885وىحا يذيخ ألف الستغيخات السدتقمة تفدخ ما ندبتو
 %88.5مغ التغيخ الحاصل في الستغيخ التابع (الشاتج السحمي اإلجسالي) والشدبة الباقية تعػد لمخصأ

العذػائي وعػامل أخخػ لع تجرج بالشسػذج ،كسا كانت جسيع متغيخات الشسػذج ذات داللة إحرائية ،وبذكل

عاـ كاف نسػذج االنحجار ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ  %1حيث بمغت قيسة اختبار ()F = 81.411

باحتساؿ ( ،)Prob. = 0.000وىحا يذيخ لجػدة الشسػذج السقجر( .انطخ نتائج تقجيخ الشسػذج ،ججوؿ .)5

ب .استقالل حجود الخصأ (البػاقي)

استقبلؿ حجو الخصأ او خمػ الشسػذج مغ مذكمة االرتباط الحاتي ،حيث تع التأكج مغ خمػ الشسػذج مغ ىحه

السذكمة باستخجاـ اختبار ( ،)DWعمساً بأف قيسة اختبار درابػف واتدػف ( )DWتتخاوح بيغ  1و ،4وكمسا
اقتخبت مغ الرفخ يكػف ىشاؾ ارتباط ذاتي إيجابي ،في حيغ انيا اذا اقتخبت مغ األربعة يكػف ىشاؾ ارتباط
ذاتي سمبي ،بيشسا عشجما تقتخب مغ الكيسة  2ال يػجج ارتباط ذاتي (  ،)Diebold, P51, 2018وفي ىحا

الشسػذج بمغت قيسة االختبار السحدػبة ( )1.48وىي قيسة قخيبة مغ الكيسة  2مسا يجعع قبػؿ الفخضية التي
تذيخ لعجـ وجػد مذكمة االرتباط الحاتي في بػاقي الشسػذج (انطخ نتائج تقجيخ الشسػذج ،ججوؿ  ،)5ويؤكج

ذلظ نتيجة اختبار ( )LMالتي بمغت ( )1.146باحتساؿ ( )P-value = 1.341وىػ أكبخ مغ مدتػػ 1.15
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مسكغ يؤكج لعجـ وجػد مذكمة االرتباط الحاتي في بػاقي الشسػذج ،والججوؿ ( )4.5يػضح نتائج اختبار LM
لبلرتباط الحاتي.
ججول ( :)4.5نتائج اختبار  LMلالرتباط الحاتي.
االخزجبس
LM

ِسز ٜٛاٌذالٌخ
0.341

لّ١خ االخزجبس
1.146
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ج .مداواة متػسط حجود الخصأ لمرفخ
تع اختبار مداواة متػسط حجود الخصأ لمرفخ باستخجاـ اختبار ( )One Sample T-testوكانت الشتائج

تذيخ ألف قيسة االختبار تداوؼ ( )T = 0.000باحتساؿ ( )P-value = 1.000وىػ أكبخ مغ  1.15مسا
يجعع قبػؿ الفخضية العجمية التي تشز عمى أف متػسط حجود الخصأ يداوؼ صفخ ،والججوؿ ( )4.6يػضح

نتائج االختبار.
ججول ( :)4.6نتائج اختبار  Tلسداواة متػسط حجود الخصأ لمرفخ
االخزجبس
One Sample T-test

ِسز ٜٛاٌذالٌخ
1.000

لّ١خ االخزجبس
0.000
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د .التػزيع الصبيعي لحجود الخصأ.
تع التحقق مغ شخط التػزيع الصبيعي لستغيخ الخصأ العذػائي باستخجاـ اختبار ( )Jarque-Beraفكانت

الشتائج تذيخ الف قيسة االختبار تداوؼ ( )1.131باحتساؿ ( )P-value = 0.985وىػ أكبخ مغ  1.15مسا

يذيخ لقبػؿ الفخضية العجمية التي تشز عمى اف حجود الخصأ العذػائي مػزعة تػزيعاً شبيعياً ،والذكل ()4.3
أدناه يػضح نتائج اختبار التػزيع الصبيعي لحجود الخصأ.

7

Series: Residuals
Sample 1996 2017
Observations 22

6
5

-7.67e-13
32.42113
2882.241
-2474.261
1260.295
0.081406
3.086639

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.031180
0.984531

Jarque-Bera
Probability

4
3
2
1
0
3000

1000

2000

0

-1000
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شكل ( :)4.3نتائج اختبار  Jarque-Beraلمتػزيع الصبيعي لحجود الخصأ
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-2000

ىــ .تجانذ حجود الخصأ
شخط تجانذ حجود الخصأ يقرج بو ثبات تبايغ حجود الخصأ ،وتع التحقق مغ ىحا الذخط باستخجاـ اختبار

( )Whiteفكانت الشتائج تذيخ ألف قيسة االختبار تداوؼ ( )F = 1.855باحتساؿ ()P-value = 0.159
وىػ أكبخ مغ  1.15مسا يذيخ لقبػؿ الفخضية العجمية التي تشز عمى اف حجود الخصأ متجاندة ،والججوؿ

( )4.7يػضح نتائج اختبار تجانذ حجود الخصأ.
ججول ( :)4.7نتائج اختبار  Whiteلتجانذ حجود الخصأ
االخزجبس

لّ١خ االخزجبس

ِسز ٜٛاٌذالٌخ

White

1.855

0.159
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و .استقالل الستغيخات السدتقمة عغ بعزيا البعس
شخط استقبلؿ الستغيخات السدتقمة عغ بعزيا البعس يقرج بو عجـ وجػد تخابط عالي بيغ الستغيخات
السدتقمة يسا بيشيا واختبلؿ ىحا الذخط يدبب مذكمة االزدواج الخصي ،وتع التحقق مغ ىحا الذخط باستخجاـ
اختبار معامل تزخع التبايغ ( )Variance Inflation Factor - VIFحيث أف متػسط معامل تزخع

التبايغ بمغ ( )1.88وىػ أقل مغ  5وبذكل عاـ معامبلت تزخع التبايغ لمستغيخات السدتقمة لع تتجاوز الكيسة

 5وىحا يجلل عمى عجـ وجػد مذكمة ازدواج خصي في الشسػذج ،مسا يجعع جػدة الشسػذج السقجر (انطخ نتائج
تقجيخ الشسػذج ،ججوؿ .)4.4

 :5.2.1نتائج تقجيخ نسػذج التشسية االجتساعية
يسا يمي عخض تفريمي لشتائج التقجيخ االحرائي لشسػذج الجراسة الحؼ يجرس عبلقة وتأثيخ الستغيخات

السدتقمة (االنفاؽ الحكػمي ،السشح والسداعجات الخارجية) عمى الستغيخ التابع (القػؼ العاممة) ،وبشاء عمى
ذلظ تع تقجيخ نسػذج الجراسة .والججوؿ ( )4.8أدناه يػضح نتائج التقجيخ ،حيث يذسل الججوؿ عمى معامبلت

االنحجار لمستغيخات السجرجة في الشسػذج برػرتيا الخاـ ولرعػبة تفديخىا أحياناً ،تع حداب السخونة

االقترادية لجسيع الستغيخات وادراجيا في الججوؿ أدناه.
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ججول ( :)4.8نتائج تقجيخ نسػذج االنحجار الستعجد الخاص بالتشسية االجتساعية
اٌّزغ١شاد
اٌّسزمٍخ
G
ES
Constant

اٌّؼبِالد اٌّمذسح
Coefficients
*0.28
*-0.19
*375.02

اٌّزغ١ش اٌزبثغ "اٌم ٜٛاٌؼبٍِخ"
اٌخطأ اٌّؼ١بسٞ
اٌّشٔٚخ
S.E
Elasticity
0.02
0.76
0.05
-0.18
40.32
0.42

لّ١خ اخزجبس
""t
13.665
-3.858
9.301

P-Value

VIF

0.000
0.001
0.000

1.88
1.88
-

R-Square = 0.928, Adjusted R-square = 0.920, DW = 1.76
F-statistics = 121.776, Prob(F) = 0.000, Mean (VIF) = 1.88
*معشػؼ عشج مدتػػ  .%1السرجر :إعجاد الباحثة حدب مخخجات بخنامج Eviews

يتزح مغ نتائج الججوؿ الدابق اف قيسة معامل التحجيج السعجؿ لمشسػذج بمغت ( )0.920وىحه الكيسة تعشي

أف الستغيخات السدتقمة السجرجة بالشسػذج تفديخ  %92.0مغ التغيخ في الستغيخ التابع (القػػ العاممة) ،أو

بسعشى أف  %92.0مغ التغيخات في الستغيخ التابع يعػد سببيا لمستغيخات السدتقمة السجرجة في الشسػذج.

ومغ خبلؿ الججوؿ أعبله ،و يسا يتعمق بتأثيخ االنفاؽ الحكػمي عمى حجع القػػ العاممة تذيخ الشتائج لػجػد

تأثيخ إيجابي وذو داللة إحرائية عشج مدتػػ  %1حيث بمغ معامل االنحجار ( )0.28بسخونة اقترادية

مػجبة ( ،)0.76وذلظ يعشي أف استجابة القػػ العاممة لئلنفاؽ الحكػمي إستجابة شخدية ،بحيث أف تغيخ
االنفاؽ الحكػمي بالديادة بسقجار  %10سيؤدؼ ذلظ لتغيخ القػػ العاممة بالديادة بشدبة .%7.6

وأخي اًخ يسا يتعمق بتأثيخ السشح والسداعجات الخارجية تذيخ الشتائج لػجػد تأثيخ سمبي وذو داللة إحرائية عشج
مدتػػ  %1حيث بمغ معامل االنحجار ( )-0.19بسخونة اقترادية سالبة ( ،)-0.18وذلظ يعشي أف
استجابة القػػ العاممة لمسشح والسداعجات الخارجية عكدية ،بحيث أف تغيخت السشح والسداعجات الخارجية

بالديادة بسقجار  %10سيؤدؼ لتغيخ حجع القػػ العاممة باالنخفاض بشدبة .%1.8

ولتػضيح تأثيخات الستغيخات السدتقمة (االنفاؽ الحكػمي ،السشح والسداعجات الخارجية) عمى الستغيخ التابع

(القػػ العاممة) تع تسثيل التأثيخات عمى شكل رسع بياني ،والحؼ يػضحيا الذكل البياني ( )4أدناه:

شكل ( :)4.4معامالت انحجار الستغيخات السدتقمة عمى الستغيخ التابع
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وبشاء عمى ما تع عخضو أعبله ،يسكغ صياغة معادلة االنحجار الخصي الستعجد لشسػذج التشسية االجتساعية
ً
̌
كالتالي:
 :5.2.2نتائج تذخيز الشسػذج السقجر:
أ .معامل التحجيج ومعشػية الشسػذج
بمغ معامل التحجيج السعجؿ لمشسػذج ككل ( )0.920وىحا يذيخ ألف الستغيخات السدتقمة تفدخ ما ندبتو

 %92.0مغ التغيخ الحاصل في الستغيخ التابع (القػػ العاممة) والشدبة الباقية تعػد لمخصأ العذػائي وعػامل
أخخػ لع تجرج بالشسػذج ،كسا كانت جسيع متغيخات الشسػذج ذات داللة إحرائية ،وبذكل عاـ كاف نسػذج

االنحجار ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ  %1حيث بمغت قيسة اختبار ( )F = 121.776باحتساؿ ( Prob.

 ،)= 0.000وىحا يذيخ لجػدة الشسػذج السقجر( .انطخ نتائج تقجيخ الشسػذج ،ججوؿ .)4.8
ب .استقالل حجود الخصأ (البػاقي)
استقبلؿ حجو الخصأ او خمػ الشسػذج مغ مذكمة االرتباط الحاتي ،حيث تع التأكج مغ خمػ الشسػذج مغ ىحه

السذكمة باستخجاـ اختبار ( ،)DWعمساً بأف قيسة اختبار درابػف واتدػف ( )DWتتخاوح بيغ  1و ،4وكمسا
اقتخبت مغ الرفخ يكػف ىشاؾ ارتباط ذاتي إيجابي ،في حيغ انيا اذا اقتخبت مغ األربعة يكػف ىشاؾ ارتباط
ذاتي سمبي ،بيشسا عشجما تقتخب مغ الكيسة  2ال يػجج ارتباط ذاتي (  ،)Diebold, P51, 2018وفي ىحا

الشسػذج بمغت قيسة االختبار السحدػبة ( )1.76وىي قيسة قخيبة مغ الكيسة  2مسا يجعع قبػؿ الفخضية التي
تذيخ لعجـ وجػد مذكمة االرتباط الحاتي في بػاقي الشسػذج (انطخ نتائج تقجيخ الشسػذج ،ججوؿ  ،)4.8ويؤكج

ذلظ نتيجة اختبار ( )LMالتي بمغت ( )1.165باحتساؿ ( )P-value = 1.849وىػ أكبخ مغ مدتػػ 1.15
مسكغ يؤكج لعجـ وجػد مذكمة االرتباط الحاتي في بػاقي الشسػذج ،والججوؿ ( )4.9يػضح نتائج اختبار LM

لبلرتباط الحاتي.

ججول ( :)4.9نتائج اختبار  LMلالرتباط الحاتي.
لّ١خ االخزجبس
0.165

االخزجبس
LM

ِسز ٜٛاٌذالٌخ
0.849
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ج .مداواة متػسط حجود الخصأ لمرفخ
تع اختبار مداواة متػسط حجود الخصأ لمرفخ باستخجاـ اختبار ( )One Sample T-testوكانت الشتائج

تذيخ ألف قيسة االختبار تداوؼ ( )T = 0.000باحتساؿ ( )P-value = 1.000وىػ أكبخ مغ  1.15مسا
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يجعع قبػؿ الفخضية العجمية التي تشز عمى أف متػسط حجود الخصأ يداوؼ صفخ ،والججوؿ ( )4.11يػضح
نتائج االختبار.
ججول ( :)4.10نتائج اختبار  Tلسداواة متػسط حجود الخصأ لمرفخ
االخزجبس
One Sample T-test

ِسز ٜٛاٌذالٌخ
1.000

لّ١خ االخزجبس
0.000

السرجر :إعجاد الباحثة حدب مخخجات بخنامج Eviews

د .التػزيع الصبيعي لحجود الخصأ.
تع التحقق مغ شخط التػزيع الصبيعي لستغيخ الخصأ العذػائي باستخجاـ اختبار ( )Jarque-Beraفكانت

الشتائج تذيخ الف قيسة االختبار تداوؼ ( )1.241باحتساؿ ( )P-value = 0.538وىػ أكبخ مغ  1.15مسا

يذيخ لقبػؿ الفخضية العجمية التي تشز عمى اف حجود الخصأ العذػائي مػزعة تػزيعاً شبيعياً ،والذكل ()4.5
أدناه يػضح نتائج اختبار التػزيع الصبيعي لحجود الخصأ.

7

Series: Residuals
Sample 1996 2017
Observations 22

6
5

1.19e-13
6.300664
174.9299
-102.4652
70.17691
0.581839
2.997388

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.241309
0.537592

Jarque-Bera
Probability

4
3
2
1
0
150

100

50

0

-50

-100
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شكل ( :)4.5نتائج اختبار  Jarque-Beraلمتػزيع الصبيعي لحجود الخصأ

ىــ .تجانذ حجود الخصأ
شخط تجانذ حجود الخصأ يقرج بو ثبات تبايغ حجود الخصأ ،وتع التحقق مغ ىحا الذخط باستخجاـ اختبار

( )Whiteفكانت الشتائج تذيخ ألف قيسة االختبار تداوؼ ( )F = 1.258باحتساؿ ()P-value = 0.329
وىػ أكبخ مغ  1.15مسا يذيخ لقبػؿ الفخضية العجمية التي تشز عمى اف حجود الخصأ متجاندة ،والججوؿ

( )4.11يػضح نتائج اختبار تجانذ حجود الخصأ.
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ججول ( :)4.11نتائج اختبار  Whiteلتجانذ حجود الخصأ
لّ١خ االخزجبس
1.258

االخزجبس
White

ِسز ٜٛاٌذالٌخ
0.329
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و .استقالل الستغيخات السدتقمة عغ بعزيا البعس
شخط استقبلؿ الستغيخات السدتقمة عغ بعزيا البعس يقرج بو عجـ وجػد تخابط عالي بيغ الستغيخات

السدتقمة يسا بيشيا واختبلؿ ىحا الذخط يدبب مذكمة االزدواج الخصي ،وتع التحقق مغ ىحا الذخط باستخجاـ

اختبار معامل تزخع التبايغ ( )Variance Inflation Factor - VIFحيث أف متػسط معامل تزخع
التبايغ بمغ ( )1.88وىػ أقل مغ  5وبذكل عاـ معامبلت تزخع التبايغ لمستغيخات السدتقمة لع تتجاوز الكيسة

 5وىحا يجلل عمى عجـ وجػد مذكمة ازدواج خصي في الشسػذج ،مسا يجعع جػدة الشسػذج السقجر (انطخ نتائج
تقجيخ الشسػذج ،ججوؿ .)4.8
 :5.3.1نتائج تقجيخ نسػذج التشسية البيئية
يسا يمي عخض تفريمي لشتائج التقجيخ االحرائي لشسػذج الجراسة الحؼ يجرس عبلقة وتأثيخ الستغيخات

السدتقمة (االنفاؽ الحكػمي ،السشح والسداعجات الخارجية) عمى الستغيخ التابع (األراضي القابمة لمدراعة)،
حيث تع االعتساد عمى الستغيخات الستباشئة زمشياً في دراسة تأثيخ الستغيخات السدتقمة في الدشػات الدابقة

عمى الستغيخ التابع في الدشػات البلحقة ،وتع تحجيج شػؿ فتخات اإلبصاء بفتختيغ زمانتيغ لمخمف وذلظ

باالعتساد عمى معيار ( ،)Akaike info criterion - AICوبشاء عمى ذلظ تع تقجيخ الشسػذج بفتختيغ

إبصاء لمستغيخات السدتقمة والستغيخ ال تابع ،وبعج ذلظ تع ححؼ الحجود الغيخ معشػية واإلبقاء عمى الشسػذج في

أفزل صػرة لو .والججوؿ ( )4.12أدناه يػضح نتائج التقجيخ ،حيث يذسل الججوؿ عمى معامبلت االنحجار

لمستغيخات السجرجة في الشسػذج برػرتيا الخاـ ولرعػبة تفديخىا أحياناً ،تع حداب السخونة االقترادية

لجسيع الستغيخات وادراجيا في الججوؿ أدناه.

ججول ( :)4.12نتائج تقجيخ نسػذج االنحجار الستعجد الخاص بالتشسية البيئية (بفتختيغ ابصاي)
اٌّزغ١شاد
اٌّسزمٍخ
G
ESt-2
Constant

اٌّزغ١ش اٌزبثغ "األساػ ٟاٌمبثٍخ ٌٍضساػخ"
اٌخطأ اٌّؼ١بس ٞلّ١خ اخزجبس
اٌّشٔٚخ
اٌّؼبِالد اٌّمذسح
""t
S.E
Elasticity
Coefficients
-4.943
0.01
-0.66
*-0.06
-2.730
0.03
-0.26
**-0.07
19.986
21.86
1.92
*436.96

P-Value

VIF

0.000
0.014
0.000

2.23
2.23
-

R-Square = 0.872, Adjusted R-square = 0.857, DW = 1.14
F-statistics = 57.755, Prob(F) = 0.000, Mean (VIF) = 2.23
*معشػؼ عشج مدتػػ ** ،%1معشػية عشج مدتػػ .%5
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يتزح مغ نتائج الججوؿ الدابق اف قيسة معامل التحجيج السعجؿ لمشسػذج بمغت ( )0.857وىحه الكيسة تعشي
أف الستغيخات السدتقمة السجرجة بالشسػذج تفدخ  %85.7مغ التغيخ في الستغيخ التابع (األراضي القابمة

لمدراعة) ،أو بسعشى أف  %85.7مغ التغيخات في الستغيخ التابع يعػد سببيا لمستغيخات السدتقمة السجرجة في
الشسػذج.

ومغ خبلؿ الججوؿ أعبله ،و يسا يتعمق بتأثيخ االنفاؽ الحكػمي عمى مداحة األراضي القابمة لمدراعة تذيخ

الشتائج لػجػد تأثيخ سمبي وذو داللة إحرائية عشج مدتػػ  %1حيث بمغ معامل االنحجار ( )-0.06بسخونة
اقترادية سالبة ( ،)-0.66وذلظ يعشي أف استجابة األراضي القابمة لمدراعة لئلنفاؽ الحكػمي استجابة
عكدية ،بحيث أف تغيخ االنفاؽ الحكػمي بالديادة بسقجار  %10سيؤدؼ ذلظ لتغيخ مداحة األراضي الدراعية

باالنخفاض بشدبة .%6.6
واما يسا يتعمق بتأثيخ السشح والسداعجات الخارجية تذيخ الشتائج لػجػد تأثيخ سمبي مبصئ فتختيغ زمانتيغ

(سشتيغ) وذو داللة إحرائية عشج مدتػػ  %5حيث بمغ معامل االنحجار ( )-0.07بسخونة اقترادية سالبة

( ،)-0.26وذلظ يعشي أف استجابة األراضي الدراعية لمسشح والسداعجات الخارجية عكدية ،بحيث أف تغيخت
السشح والسداعجات الخارجية بالديادة بسقجار  %10سيؤدؼ لتغيخ مداحة األراضي القابمة لمدراعة باالنخفاض

بشدبة .%2.6
وتع اعتساد الذكل البياني ( )4.6لتػضيح تأثيخات الستغيخات السدتقمة (االنفاؽ الحكػمي ،السشح والسداعجات
الخارجية) عمى الستغيخ التابع (األراضي القابمة لمدراعة):

شكل ( :)4.6معامالت انحجار الستغيخات السدتقمة عمى الستغيخ التابع
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وبشاء عمى ما تع عخضو أعبله ،يسكغ صياغة معادلة االنحجار الخصي الستعجد لشسػذج التشسية البيئية
ً
̌
كالتالي:
 :5.3.2نتائج تذخيز الشسػذج السقجر:
أ .معامل التحجيج ومعشػية الشسػذج
بمغ معامل التحجيج السعجؿ لمشسػذج ككل ( )1.857وىحا يذيخ ألف الستغيخات السدتقمة تفدخ ما ندبتو
 % 85.7مغ التغيخ الحاصل في الستغيخ التابع (األراضي القابمة لمدراعة) والشدبة الباقية تعػد لمخصأ

العذػائي وعػامل أخخػ لع تجرج بالشسػذج ،كسا كانت جسيع متغيخات الشسػذج ذات داللة إحرائية ،وبذكل

عاـ كاف نسػذج االنحجار ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ  %1حيث بمغت قيسة اختبار ()F = 57.755

باحتساؿ ( ،)Prob. = 0.000وىحا يذيخ لجػدة الشسػذج السقجر( .انطخ نتائج تقجيخ الشسػذج ،ججوؿ .)4.12
ب .استقالل حجود الخصأ (البػاقي)
استقبلؿ حجو الخصأ او خمػ الشسػذج مغ مذكمة االرتباط الحاتي ،حيث تع التأكج مغ خمػ الشسػذج مغ ىحه

السذكمة باستخجاـ اختبار ( ،)DWعمساً بأف قيسة اختبار درابػف واتدػف ( )DWتتخاوح بيغ  1و ،4وكمسا
اقتخبت مغ الرفخ يكػف ىشاؾ ارتباط ذاتي إيجابي ،في حيغ انيا اذا اقتخبت مغ األربعة يكػف ىشاؾ ارتباط

ذاتي سمبي ،بيشسا عشجما تقتخب مغ الكيسة  2ال يػجج ارتباط ذاتي (  ،)Diebold, P51, 2018وفي ىحا

الشسػذج بمغت قيسة االختبار السحدػبة ( )1.14وىي قيسة قخيبة مغ الكيسة  2مسا يجعع قبػؿ الفخضية التي
تذيخ لعجـ وجػد مذكمة االرتباط الحاتي في بػاقي الشسػذج (انطخ نتائج تقجيخ الشسػذج ،ججوؿ  ،)4.12ويؤكج

ذلظ نتيجة اختبار ( )LMالتي بمغت ( )1.461باحتساؿ ( )P-value = 1.263وىػ أكبخ مغ مدتػػ 1.15

مسكغ يؤكج لعجـ وجػد مذكمة االرتباط الحاتي في بػاقي الشسػذج ،والججوؿ ( )4.13يػضح نتائج اختبار

 LMلبلرتباط الحاتي.

ججول ( :)4.13نتائج اختبار  LMلالرتباط الحاتي.
االخزجبس

لّ١خ االخزجبس

ِسز ٜٛاٌذالٌخ

LM

1.460

0.263
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ج .مداواة متػسط حجود الخصأ لمرفخ
تع اختبار مداواة متػسط حجود الخصأ لمرفخ باستخجاـ اختبار ( )One Sample T-testوكانت الشتائج

تذيخ ألف قيسة االختبار تداوؼ ( )T = 0.000باحتساؿ ( )P-value = 1.000وىػ أكبخ مغ  1.15مسا
يجعع قبػؿ الفخضية العجمية التي تشز عمى أف متػسط حجود الخصأ يداوؼ صفخ ،والججوؿ ( )4.14يػضح

نتائج االختبار.
ججول ( :)4.14نتائج اختبار  Tلسداواة متػسط حجود الخصأ لمرفخ
االخزجبس

لّ١خ االخزجبس

ِسز ٜٛاٌذالٌخ

One Sample T-test

0.000

1.000
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د .التػزيع الصبيعي لحجود الخصأ.
تع التحقق مغ شخط التػزيع الصبيعي لستغيخ الخصأ العذػائي باستخجاـ اختبار ( )Jarque-Beraفكانت

الشتائج تذيخ الف قيسة االختبار تداوؼ ( )1.381باحتساؿ ( )P-value = 0.827وىػ أكبخ مغ  1.15مسا

يذيخ لقبػؿ الفخضية العجمية التي تشز عمى اف حجود الخصأ العذػائي مػزعة تػزيعاً شبيعياً ،والذكل ()7
أدناه يػضح نتائج اختبار التػزيع الصبيعي لحجود الخصأ.

9

Series: Residuals
Sample 1998 2017
Observations 20
-3.97e-14
3.177062
67.44273
-61.92497
33.68454
-0.213651
2.476978

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.380116
0.826911

Jarque-Bera
Probability

8
7
6
5
4
3
2
1
0
75

50

25

0

-25
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شكل ( :)4.7نتائج اختبار  Jarque-Beraلمتػزيع الصبيعي لحجود الخصأ
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-50

-75

ىــ .تجانذ حجود الخصأ
شخط تجانذ حجود الخصأ يقرج بو ثبات تبايغ حجود الخصأ ،وتع التحقق مغ ىحا الذخط باستخجاـ اختبار

( )Whiteفكانت الشتائج تذيخ ألف قيسة االختبار تداوؼ ( )F = 0.546باحتساؿ ()P-value = 0.739
وىػ أكبخ مغ  1.15مسا يذيخ لقبػؿ الفخضية العجمية التي تشز عمى اف حجود الخصأ متجاندة ،والججوؿ

( )4.15يػضح نتائج اختبار تجانذ حجود الخصأ.
ججول ( :)4.15نتائج اختبار  Whiteلتجانذ حجود الخصأ
االخزجبس

لّ١خ االخزجبس

ِسز ٜٛاٌذالٌخ

White

0.546

0.739
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و .استقالل الستغيخات السدتقمة عغ بعزيا البعس
شخط استقبلؿ الستغيخات السدتقمة عغ بعزيا البعس يقرج بو عجـ وجػد تخابط عالي بيغ الستغيخات
السدتقمة يسا بيشيا واختبلؿ ىحا الذخط يدبب مذكمة االزدواج الخصي ،وتع التحقق مغ ىحا الذخط باستخجاـ

اختبار معامل تزخع التبايغ ( )Variance Inflation Factor - VIFحيث أف متػسط معامل تزخع

التبايغ بمغ ( )2.23وىػ أقل مغ  5وبذكل عاـ معامبلت تزخع التبايغ لمستغيخات السدتقمة لع تتجاوز الكيسة
 5وىحا يجلل عمى عجـ وجػد مذكمة ازدواج خصي في الشسػذج ،مسا يجعع جػدة الشسػذج السقجر (انطخ نتائج
تقجيخ الشسػذج ،ججوؿ .)4.12
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السبحث الثالث
التحميل االقترادي لمشتائج الكياسية
أوال :نتائج تقجيخ نسػذج التشسية االقترادية
 .1اثخ االنفاؽ الحكػمي عمى الشاتج السحمى اإلجسالي (مػجبة)
وذلظ يجؿ عمى أف الشفقات الحكػمية ساىست بذكل فعاؿ في تحفيد الشسػ في الشاتج السحمي اإلجسالي.

فالشفقات التصػيخية مثل دعع مذاريع البشية التحتية كالصخؽ والسخافق العامة والخجماتية يسكغ أف تذجع االفخاد
والقصاع الخاص نحػ مديج مغ االستثسار .أما الشفقات الجارية وخاصة نفقات األجػر والخواتب واإلعانات

االجتساعية يسكشيا اف تداىع في زيادة مدتػػ دخػؿ األفخاد ،وبالتالي يسكغ أف تقمل مغ حجة ارتفاع ندب
البصالة والفقخ ،باإلضافة الى زيادة مدتػػ الصمب الكمي الشاتج عغ زيادة مدتػػ االستيبلؾ السحمي الحؼ
يداىع في زيادة الشاتج السحمي اإلجسالي .لحلظ فاف الشفقات الحكػمية تعتبخ أداة ميسة مغ أدوات الدياسات
السالية التي تسكغ الحكػمة مغ تقميز ندب الفقخ والبصالة وتحفيد االستثسارات السحمية والشسػ االقترادؼ.
 .2اثخ السداعجات الخارجية عمي الشاتج السحمى اإلجسالي (سالبة).
وذلظ يجؿ عمى أف السداعجات الخارجية في أغمبيا ذات شبيعة اغاثية ،وغيخ مػجية لمقصاعات اإلنتاجية
التي تشسي السذاريع االستثسارية والترجيخ وخمق فخص عسل .فالسعػنات األجشبية السػجية نحػ الدمع غيخ

القابمة لمتجاوؿ (كالسداعجات الغحائية واالندانية) يسكغ أف تدبب مديجاَ مغ االعتسادية عمى الػاردات
والسداعجات األجشبية وال تجعع التشسية االقترادية السدتجامة.

ثانيا :نتائج تقجيخ نسػذج التشسية االجتساعية
 .1أثخ االنفاؽ الحكػمي عمى القػػ العاممة (مػجبة).
وذلظ يذيخ الي االنفاؽ الحكػمي يسكغ أف يمعب دو اًر محػرياً في زيادة مذاركة االفخاد في القػػ العاممة.

فالشفقات الحكػمية وخاصة عمى قصاعي التعميع والرحة ،او عمى والسشذآت االجتساعية ومخاكد التجريب

السيشي والتقشي يسكغ أف تذجع عمى زيادة مذاركة االفخاد وخاصة السخأة في األنذصة االقترادية.
 .2أثخ السداعجات األجشبية عمى القػػ العاممة (سالبة)

وذلظ يجؿ عمى أف السداعجات األجشبية غيخ مػجية بالذكل الكافي لجعع القصاعات االقترادية أو في

االستثسارات السػجية لجعع إنتاجية االفخاد وبالتالي ال تديج مغ مذاركة االفخاد في القػػ العاممة .كسا يسكغ أف
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تديج مغ اعتسادية االفخاد عمى السداعجات االغاثية التي قج يعتبخوىا مرج اًر بجيبلً عغ الجخل الشاتج عغ
العسل ،وبالتالي قج تقمل مغ ندبة مذاركة االفخاد في القػػ العاممة.
ثالثا :نتائج تقجيخ نسػذج التشسية البيئية
 .1أثخ االنفاؽ الحكػمي عمى األراضي القابمة لمدراعة (سالبة)
وذلظ يجؿ عمى أف زيادة االنفاؽ الحكػمي ال يداىع في زيادة ندبة األراضي القابمة لمدارعة .ذلظ يجؿ عمى

أف الشفقات الحكػمية غيخ مػجية بالذكل الكافي لجعع استربلح األراضي الدراعية أو لجعع صغار

السدارعيغ ،نتيجة انخفاض اىتساـ االفخاد باألنذصة الدراعية او نتيجة ضعف إنتاجية القصاع الدراعي في

مقابل تػجو األفخاد اتجاه األنذصة الخجماتية .كسا أف الشفقات الحكػمية السػجية لتصػيخ البشى التحتية أو

إنذاء الصخؽ والسجف الدكشية ،نتيجة التسجد العسخاني الشاتج عغ زيادة عجد الدكاف في ضل محجودية االراضي
بذكل عاـ أدؼ الي انخفاض السداحات القابمة لمدراعة .أيزاً قج يخجع انخفاض السداحة القابمة لمدراعة
لعػامل أخخػ .فسثبلُ قج يكػف نتيجة لمدياسات اإلسخائيمية خاصة في الزفة الغخبية التي عسمت عمى اقتصاع
أجداء كبيخة مغ األراضي الدراعية إلنذاء ججار الفرل العشرخؼ ،باإلضافة الي تجخيف ندبة كبيخة مغ

األراضي الدراعية ومشع الفمدصيشييغ مغ إعادة تأىيمييا.
 .2أثخ السداعجات األجشبية عمى األراضي القابمة لمدراعة (سالبة)
ذلظ يجؿ عمى أف السعػنات األجشبية ال تداىع بديادة ندبة األراضي القابمة لمدراعة ،فسعطع السداعجات

األجشبية ذات شبيعة اغاثية ومػجية لجعع ميدانية الحكػمة والقصاعات غيخ السشتجة .وبالتالي فاف ىحه

السداعجات ال تداىع بذكل فعاؿ في دعع القصاع الدراعي واستربلح مديجاً مغ األراضي القابمة لمدراعة.

وإف الشتائج التي تػصمت ليا الباحثة مغ وجػد أثخ ذو داللة إحرائية لدبل مػاجية الفقخ عمى التشسية

السدتجامة والتي نتج عشيا عبلقات شخدية وعكدية خبلؿ تحميل الشسػذج وتػقع فخضيات البحث مغ حيث
االتجاه والتأثيخ ،حيث أف الشفقات الحكػمية كاف ليا األثخ اإليجابي عمى حالة الفقخ ،وذلظ خبلؿ عبلقتيا

اإليجابية مع الشاتج القػمي اإلجسالي والجخل ،أما االستخاتيجيات الستبعة فمع يكغ ليا إال األثخ الدمبي معب اًخ
عغ ذلظ عبلقة السداعجات عمى القػػ العاممة.
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الشتائج:
تيجف الجراسة إلى سبل مػاجية الفقخ في فمدصيغ و ثخىا في تعديد التشسية السدتجامة وقج تػصمت

الباحثة إلى مجسػعة مغ الشتائج الكياسية والشطخية تسثمت بالتالي:
الشتائج الكياسية:

 .1يػجج آثخ إيجابي لئلنفاؽ الحكػمي عمى الشاتج السحمي اإلجسالي.
 .2يػجج آثخ سمبي لمسداعجات الخارجية عمى الشاتج السحمي اإلجسالي.
 .3يػجج آثخ إيجابي لئلنفاؽ الحكػمي عمى القػػ العاممة.

 .4يػجج آثخ سمبي لمسداعجات الخارجية عمى القػػ العاممة.

 .5يػجج آثخ سمبي لئلنفاؽ الحكػمي عمى األراضي القابمة لمدراعة.

 .6يػجج آثخ سمبي لمسداعجات الخارجية عمى األراضي القابمة لمدراعة.
أما عغ الشتائج الشطخية كانت كالتالي:
 .1القزاء عمى الفقخ مغ أىجاؼ التشسية السدتجامة حدب خصة التشسية السدتجامة كسا بيشت خصة األمع
الستحجة عاـ  ،2030كسا ال يسكغ التدخيع في عسمية التشسية السدتجامة في ضل حالة الفقخ الستفذي.

 .2االستخاتيجيات التي اتبعتيا الدمصة الػششية الفمدصيشية لع تحقق الشتائج السصمػبة وىحا يتزح مغ عجـ
تحقيق الدمصة ألؼ مغ أىجاؼ االستخاتيجيات.

 .3أدػ االنقداـ الدياسي إلى تجىػر اقترادؼ في غدة أعمى مشو بالزفة الغخبية.
 .4جسيع الخصط االستخاتيجية التشسػية اعتسجت عمى السداعجات الخارجية.

 .5عجـ وجػد استخاتيجية تعسل عمى استغبلؿ أمثل لجسيع السػارد الصبيعية واالقترادية الستاحة في
فمدصيغ.

 .6بيشت الجراسة أف السداعجات الخارجية تعسل عمى تخاجع التشسية السدتجامة واألداء االقترادؼ.
 .7ندبة الفقخ في فمدصيغ تحجد وفقأ ألنساط االستيبلؾ الذيخؼ.

 .8صعػبة وصػؿ الدمصة الػششية الفمدصيشية مغ تحقيق تشسية شاممة باعتسادىا الكامل عمى أمػاؿ
السانحيغ.

 .9عجـ الخبلص مغ السذاكل البيئية يحج مغ الػصػؿ لتشسية مدتجامة ويعسل عمى انتذار األمخاض
واألوبئة.

 .10السعالجات التي تػفخىا الدياسات االقترادية والبخامج التشسػية لطاىخة الفقخ تجعع ركائد التشسية
السدتجامة بذكل كبيخ.
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التػصيات:
 .1األخح بعيغ االعتبار الػضع الحؼ تسخ بو القصاعات الفمدصيشية عشج وضع الخصط التشسػية الفمدصيشية.
 .2تكثيف جيػد صانعي القخار إلنياء االنقداـ في شقي الػشغ ،واقامة انتخابات تذخيعية ورئاسية بخضى
الصخفيغ.

 .3العسل عمى تػجيو السداعجات الخارجية لمسذاريع االستثسارية التي تحج مغ ندب البصالة بالتالي
تخفيس ندبة الفقخ.

 .4وضع سياسات تحج مغ تبعية االقتراد الفمدصيشي باالقتراد اإلسخائيمي والعسل عمى دعع السشتجات
الفمدصيشية وتػسيع العبلقات التجارية الخارجية.

 .5العسل عمى زيادة نريب الفخد مغ الشاتج السحمي اإلجسالي لتػفيخ حياة آمشة وكخيسة تحج مغ السذكبلت
السجتسعية السدببة لمفقخ.

 .6يجب عمى الدمصة وضع خصط تشسػية مدتقمة معتسجة عمى االستثسار الفمدصيشي بذكل كبيخ.

 .7تػجيو الشفقات الحكػمية بذكل كافي لجعع استربلح األراضي الدراعية ودعع السدارعيغ في القصاع
الدراعي.

 .8القزاء عمى الفداد اإلدارؼ والسالي مغ خبلؿ إقامة نطاـ رقابة ذات كفاءة عالية في جسيع دوائخ
الدمصة.

 .9العسل عمى تػجيو الدياسات االقترادية بسا يجعع االقتراد الفمدصيشي لشيػض بالتشسية السدتجامة.

 .10ضخورة تعسيق الخوابط االقترادية بيغ جسيع القصاعات االقترادية.
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 .69الصاىخة ،خامخه (" )2007السدؤولية البيئية االجتساعية مجخل لسداىسة السؤسدة االقترادية في
تحقيق التشسية السدتجامة -حالة سػناشخاؾ" رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية العمػـ االقترادية،

جامعة قاصجؼ مخباح -ورقمة ،الجدائخ.

 .70الصباع ،ماىخ (" )2016قخاءة الػضع االقترادؼ الفمدصيشي  "2016_2015معيج فمدصيغ
لمجراسات االستخاتيجية ،غدة ،فمدصيغ.

 .71شعاف ،صادؽ (بجوف)"الفقخ االقترادؼ والفقخ السعخفي مقاربة اقترادية" جامعة الكػفة ،العخاؽ.
 .72عادؿ ،شييب (" )2008الفقخ واالنحخاؼ االجتساعي" رسالة ماجدتيخ ،جامعة مشتػرؼ ،الجدائخ.
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 .73عبج الحسيج ،الخجمي ،وعبج المصيف ،أوالده (" )2012مؤشخات التشسية السدتجامة واألداء االجتساعي
لسشطسات األعساؿ" مؤتسخ جامعة بذار ،2012/2/16-15 ،الجدائخ.

 .74عبج الخازؽ وآخخوف" )2001(،تقييع خصط التشسية الفمدصيشية وبخامج الػ ازرات السختمفة مغ زاوية
مكافحة الفقخ" معيج أبحاث الدياسات االقترادية-ماس ،فمدصيغ.

 .75عبج الدبلـ ،مرصفى( ")2003دور الجسعيات الخيخية اإلسبلمية في تخفيف حجة الفقخ" مؤتسخ العسل
الخيخؼ الخميجي الثالث ،دائخة الذؤوف االسبلمية والعسل الخيخؼ ،دبي.

 .76عبج الكخيع ،فخح ،وأفػيذ ،زىخاء (" )2017الفقخ واستخاتيجيات التشسية في ضل العػلسة" جامعة
القادسية ،العخاؽ.

 .77العبج ،جػرج ( )2016معيج الدياسات االقترادية الفمدصيشي (ماس) "االقتراد الفمدصيشي :الصخيق
الى مدتقبل افزل" ،راـ هللا ،فمدصيغ.

 .78عبج ،عمي (")2013حالة الفقخ في دوؿ متبايشة الجخل مرخ واليسغ نسػذجاً" تشسية الخافجيغ ،محمق
عجد ،114السجمج .35

 .79عبجهللا ،واثق (" )2012أثخ التخصيط الحكػمي لمدمصة الػششية الفمدصيشية عمى التشسية الدياسية خبلؿ
الفتخة  ، 2009-1994رسالة ماجدتيخ ،جامعة الشجاح الػششية.

 .80عصػؼ ،عبجهللا ( " )2004الدكاف والتشسية البذخية" دار الشيزة العخبية ،الصبعة األولى  ،بيخوت،
لبشاف.

 .81عصية ،عبج القادر (")2000اتجاىات حجيثة في التشسية" الجار الجامعية لمشذخ ،اإلسكشجرية ،مرخ.
 .82عصية ،عبج القادر (")2115الحجيث في االقتراد الكياسي بيغ الشطخية والتصبيق" الجار الجامعية
لمشذخ والتػزيع ،االسكشجرية.
 .83عػدة ،سامي(" )2016دور الجسعيات األجشبية في التخفيف مغ معجالت البصالة والفقخ دراسة حالة
قصاع غدة ")2014-2008(-رسالة ماجدتيخ ،الجامعة االسبلمية ،غدة ،فمدصيغ.

 .84الفارس ،عبج الخازؽ(")2001الفقخ وتػزيع الجخل في الػشغ العخبي" مخكد دراسات الػحجة العخبية،
بيخوت ،ليشاف.

 .85فصيسة ،الحاجي ( ")2014إشكالية الفقخ في الجدائخ في ضل البخامج التشسػية دراسة حالة الجدائخ
 "2014-2003رسالة دكتػراه ،جامعة دمحم خزيخ -بدكخة ،الجدائخ.

 .86فيسي ،دمحم شامل")2115(،اإلحراء ببل معاناة السفاليع مع التصبيقات باستخجاـ بخنامج "SPSS
مخكد البحػث ،معيج اإلدارة العامة ،السسمكة العخبية الدعػدية ،فيخسة مكتبة السمظ فيج الػششية.

 .87القخيذي ،مجحت (" )2007التشسية االقترادية نطخيات وسياسات ومػضػعات" دار وائل لمشذخ،
الصبعة األولي ،األردف.
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 .88الكبيدي ،عامخ (" )2015دراسات حػؿ التشسية السدتجامة" دار جامعة نايف لمشذخ ،الخياض،
الدعػدية.

 .89لبج ،عساد (" )2001التشسية االقترادية في فمدصيغ" مجمة رؤية ،العجد  ،11فمدصيغ.

 .90دمحم ،عجيمة ،مرصفى بغ نػؼ (" )2012استخاتيجية معالجة الفقخ في ضل العػلسة-حالة الجدائخ"
السخكد الجامعي خسيذ مميانة ،جامعة األغػاط ،الجدائخ.

 .91مختجى ،زكي (" )2013االنقداـ الفمدصيشي واثخه عمى التشسية بسحافطات غدة وسبل التغمب عمييا"،
دراسة عمسية ،جامعة األزىخ ،غدة ،فمدصيغ.

 .92مدعػد ،كدخؼ ،الرجيق ،شاىخؼ(" )2014أثخ األمغ البيئي في مكافحة الفقخ وتحقيق التشسية
السدتجامة في الجدائخ" مجاخبلت السمتقى الجولي ،جامعة الجدائخ -9-8 ،ديدسبخ.

 .93معيج أبحاث الدياسات االقترادية الفمدصيشي -ماس )2011(،مائجة مدتجيخة ( )2الخصة الػششية
لؤلعػاـ .2013-2011

 .94معيج األمع الستحجة لبحػث التشسية االجتساعية(" )٧١٠١مكافحة الفقخ وعجـ السداواة.

 .95مقجاد ،دمحم ،وآخخوف ( ")2015سسات وخرائز األسخ الفقيخة في قصاع غدة" مجمة الجامعة
اإلسبلمية لمجراسات االقترادية واإلدارية ،السجمج ،23العجد األوؿ ،ص-1ص  40يشايخ.2015

 .96مؤسدة السػاصفات والسقاييذ الفمدصيشية التقخيخ الدشػؼ (.)2017

 .97مػسى ،سامخ" )2017( ،القانػف والتشسية" دراسة غيخ مشذػرة ،جامعة فمدصيغ ،غدة ،فمدصيغ.
 .98نرار ،دمحم (" )2011خصة التشسية الفمدصيشية بيغ الػاقع والصسػح" دنيا الػشغ ،فمدصيغ.

 .99نرخ ،عبج السحسػد دمحم عبج الخحسغ")1995(،مقجمة في االقتراد الكياسي" عسادة شؤوف السكتبات
1995ـ ،جامعة السمظ سعػد ،الخياض.
 .100ليذاـ ،عياد( " )2017أثخ الشسػ االقترادؼ عمى الفقخ في وجػد البلمداواة االقترادية في الجدائخ
والجوؿ الشامية خبلؿ الفتخة  "2013-1970رسالة دكتػراه ،جامعة أبي بكخ بمقايج – تمسداف ،الجدائخ.

 .101الػاوؼ ،احسج (" )2013دور الجسعيات االىمية الفمدصيشية في تخفيس معجالت الفقخ في قصاع غدة"
رسالة ماجدتيخ ،الجامعة االسبلمية ،غدة ،فمدصيغ.

 .102الػحيجؼ .سيخيغ ( " )2017االنفاؽ الحكػمي واثخه عمى االقتراد الفمدصيشي" رسالة ماجدتيخ ،جامعة
االزىخ ،غدة ،فمدصيغ.

 .103و ازرة االقتراد الػششي ( ،)2005الخصة االقترادية لتصػيخ قصاع غدة.

 .104يحيى ،سعيجؼ وصػرية ،ششبي (" )2008نطخيات التشسية السدتجامة" مقالة عجد ، 3جامعة السديمة،
الجدائخ.

145

:السخاجع األجشبية
1. AGUNG , I GUSTI NGRAH ,(2009) "Time Series Data Analysis Using
Eviews", John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
2. brooks, Chris, introductory econometrics for finance(2008), second edi
,Cambridge university, new yourk,.
3. Bum and Jeon, (2005), «Demographic Changes and Economic Growth in
Korea», SKKU ERIWP- 06/05.
4. Diebold, Franeis, Econometrics(2018): A Predictive Modeling Approach,
University of Pennsylvania, Edition, Version Wednesday 14th March, 2018
5. Eileen Trzcinski (2011), "Strategies to support work and reduce poverty".
6. Gujarati,basic economics, forth the McGraw-Hill companies ,2004.
7. Kammoun & Boujelbene, Relationship between C.E.O Ownership and the debt,
international Journal of business and social science, vol.3 No.6;[Special issuemarch 2012].centre for promoting ideas, usa.
8. Kehinde, Oladele Joseph (2010), "Poverty alleviations strategies and the
challenge of governance in Nigeria: The way forward from legion of failed
policies". Doctoral dissertation. Department of Business Management.
Covenant University, Ota, Ogun State, Nigeria.
9. Kozhan, Roman, Financial Econometrics – with Eviews, Ventus publishing
ApS, (2010).
10.Mbilinyi and Noyni (2000), "The poverty eradication strategy". RURAL FOOD
SECURITY POLICY AND DEVELOPMENT GROUP (RFS) report, 2000.
11.Niebel,koop, Jurgen Beerfeltz (2012), "Fighting poverty more effectivelyWorld wide". Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
report.

146

الســـالحـــق

147

خ١ِْٕ اٌسالسً اٌضٛاخزجبس سى
ADF اخزجبس

Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

0.695634
-3.808546
-3.020686
-2.650413

0.9888

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.178042
-3.808546
-3.020686
-2.650413

0.2194

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(GDP,2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.264987
-3.831511
-3.029970
-2.655194

0.0005

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: LF has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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t-Statistic

Prob.*

1.832360
-3.788030
-3.012363
-2.646119

0.9995

Null Hypothesis: D(LF) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.106089
-3.808546
-3.020686
-2.650413

0.0423

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: L has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.261673
-3.808546
-3.020686
-2.650413

0.6259

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(L) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.977199
-3.808546
-3.020686
-2.650413

0.0070

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: G has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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t-Statistic

Prob.*

-0.619064
-3.788030
-3.012363
-2.646119

0.8462

Null Hypothesis: D(G) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-6.060756
-3.808546
-3.020686
-2.650413

0.0001

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: ES has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.798274
-3.788030
-3.012363
-2.646119

0.3709

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(ES) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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t-Statistic

Prob.*

-3.813208
-3.808546
-3.020686
-2.650413

0.0099

PP اخزجبس

Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

1.197971
-3.788030
-3.012363
-2.646119

0.9969

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-2.160857
-3.808546
-3.020686
-2.650413

0.2252

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(GDP,2) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-5.694256
-3.831511
-3.029970
-2.655194

0.0002

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: LF has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Adj. t-Stat

Prob.*

1.797167
-3.788030
-3.012363
-2.646119

0.9994

Null Hypothesis: D(LF) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-3.106089
-3.808546
-3.020686
-2.650413

0.0423

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: L has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.395557
-3.788030
-3.012363
-2.646119

0.5646

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(L) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-3.977199
-3.808546
-3.020686
-2.650413

0.0070

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: G has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Adj. t-Stat

Prob.*

-0.389177
-3.788030
-3.012363
-2.646119

0.8943

Null Hypothesis: D(G) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-6.218993
-3.808546
-3.020686
-2.650413

0.0001

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: ES has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.798274
-3.788030
-3.012363
-2.646119

0.3709

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(ES) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Adj. t-Stat

Prob.*

-3.796126
-3.808546
-3.020686
-2.650413

0.0103

اخزجبس اٌزىبًِ اٌّشزشن

Date: 12/25/18 Time: 19:26
Sample (adjusted): 1998 2017
Included observations: 20 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: G ES GDP L LF
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
No. of CE(s)

Eigenvalue

Trace
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *
At most 1 *
At most 2
At most 3
At most 4

0.973495
0.921089
0.604345
0.378862
0.001876

151.5025
78.89440
28.10582
9.561589
0.037563

69.81889
47.85613
29.79707
15.49471
3.841466

0.0000
0.0000
0.0773
0.3160
0.8463

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
No. of CE(s)

Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *
At most 1 *
At most 2
At most 3
At most 4

0.973495
0.921089
0.604345
0.378862
0.001876

72.60814
50.78858
18.54423
9.524026
0.037563

33.87687
27.58434
21.13162
14.26460
3.841466

0.0000
0.0000
0.1108
0.2451
0.8463

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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فخ االسرجبؽِٛظف
Covariance Analysis: Ordinary
Date: 12/26/18 Time: 19:29
Sample: 1996 2017
Included observations: 22
Correlation
Probability
GDP

GDP
1.000000
-----

LF

L

G

LF

0.977082
0.0000

1.000000
-----

L

-0.901576
0.0000

-0.904613
0.0000

1.000000
-----

G

0.898295
0.0000

0.933236
0.0000

-0.917477
0.0000

1.000000
-----

ES

0.397895
0.0667

0.465177
0.0291

-0.603656
0.0029

0.684476
0.0004

ES

1.000000
-----

ش ّٔبرج اٌذساسخ٠ٔزبئح رمذ
خ٠خ االلزظبد١ّٕرج اٌزّٛٔ ش٠ ٔزبئح رمذ:ًالٚأ
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 12/24/18 Time: 22:52
Sample: 1996 2017
Included observations: 22
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

G
ES
C

4.245088
-3.523284
-136.1777

0.366670
0.877974
724.1445

11.57741
-4.012969
-0.188053

0.0000
0.0007
0.8528

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.895503
0.884503
1324.967
33355191
-187.7651
81.41133
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

7332.473
3898.695
17.34229
17.49106
17.37733
1.476854

Scaled Coefficients
Date: 12/25/18 Time: 18:58
Sample: 1996 2017
Included observations: 22

Variable

Coefficient

Standardized
Coefficient

Elasticity
at Means

G
ES
C

4.245088
-3.523284
-136.1777

1.177710
-0.408219
NA

1.420856
-0.402284
-0.018572
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شاد اٌّسزمٍخ١اخزجبس اسزمالي اٌّزغ
Variance Inflation Factors
Date: 12/25/18 Time: 18:59
Sample: 1996 2017
Included observations: 22

Variable

Coefficient
Variance

Uncentered
VIF

Centered
VIF

G
ES
C

0.134447
0.770839
524385.3

12.02974
8.652414
6.571482

1.881492
1.881492
NA

ٟؼ١غ اٌطج٠صٛاخزجبس اٌز
7

Series: Residuals
Sample 1996 2017
Observations 22

6
5
4
3
2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-7.67e-13
32.42113
2882.241
-2474.261
1260.295
0.081406
3.086639

Jarque-Bera
Probability

0.031180
0.984531

1
0
-2000

-1000

0

1000

2000

3000

د اٌخطأٚاخزجبس اسزمالي زذ
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.146416
2.614562

Prob. F(2,17)
Prob. Chi-Square(2)

0.3412
0.2706

د اٌخطأٚاخزجبس ردبٔس زذ
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.855169
8.073661
6.282747

Prob. F(5,16)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)
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0.1588
0.1522
0.2797

د اٌخطأ ٌٍظفشٚسؾ زذٛاح ِزٚاخزجبس ِسب
Hypothesis Testing for RESID01
Date: 12/25/18 Time: 19:35
Sample: 1996 2017
Included observations: 22
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = -7.67e-13
Sample Std. Dev. = 1260.295
Method
t-statistic

Value
-2.85E-15

Probability
1.0000

خ١خ االخزّبػ١ّٕرج اٌزّٛٔ ش٠ ٔزبئح رمذ:ًب١ٔثب
Dependent Variable: LF
Method: Least Squares
Date: 12/24/18 Time: 12:50
Sample: 1996 2017
Included observations: 22
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

G
ES
C

0.279006
-0.188631
375.0219

0.020417
0.048888
40.32249

13.66520
-3.858419
9.300563

0.0000
0.0011
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.927633
0.920016
73.77803
103420.8
-124.2274
121.7755
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

901.8402
260.8701
11.56612
11.71490
11.60117
1.758497

Scaled Coefficients
Date: 12/26/18 Time: 01:29
Sample: 1996 2017
Included observations: 22

Variable

Coefficient

Standardized
Coefficient

Elasticity
at Means

G
ES
C

0.279006
-0.188631
375.0219

1.156805
-0.326628
NA

0.759273
-0.175113
0.415841
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شاد اٌّسزمٍخ١اخزجبس اسزمالي اٌّزغ
Variance Inflation Factors
Date: 12/26/18 Time: 01:35
Sample: 1996 2017
Included observations: 22

Variable

Coefficient
Variance

Uncentered
VIF

Centered
VIF

G
ES
C

0.000417
0.002390
1625.904

12.02974
8.652414
6.571482

1.881492
1.881492
NA

ٟؼ١غ اٌطج٠صٛاخزجبس اٌز
7

Series: Residuals
Sample 1996 2017
Observations 22

6
5
4
3
2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.19e-13
6.300664
174.9299
-102.4652
70.17691
0.581839
2.997388

Jarque-Bera
Probability

1.241309
0.537592

0
-100

-50

0

50

100

150

د اٌخطأٚاسزمالي زذ
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.165218
0.419470

Prob. F(2,17)
Prob. Chi-Square(2)

0.8491
0.8108

د اٌخطأٚاخزجبس ردبٔس زذ
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.258287
6.209183
4.625181

Prob. F(5,16)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)
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0.3289
0.2864
0.4633

د اٌخطأ ٌٍظفشٚسؾ زذٛاح ِزٚاخزجبس ِسب
Hypothesis Testing for RESID02
Date: 12/26/18 Time: 02:12
Sample: 1996 2017
Included observations: 22
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = 1.19e-13
Sample Std. Dev. = 70.17691
Method
t-statistic

Value
7.92E-15

Probability
1.0000

خ١ئ١خ اٌج١ّٕرج اٌزّٛٔ ش٠ ٔزبئح رمذ:ثبٌثب
Dependent Variable: L
Method: Least Squares
Date: 12/24/18 Time: 13:06
Sample (adjusted): 1998 2017
Included observations: 20 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

G
ES(-2)
C

-0.057937
-0.070228
436.9558

0.011721
0.025723
21.86347

-4.942928
-2.730204
19.98566

0.0001
0.0142
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.871708
0.856615
35.61091
21558.32
-98.20662
57.75503
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

227.4702
94.04390
10.12066
10.27002
10.14982
1.138657

Scaled Coefficients
Date: 12/26/18 Time: 02:34
Sample: 1996 2017
Included observations: 20

Variable

Coefficient

Standardized
Coefficient

Elasticity
at Means

G
ES(-2)
C

-0.057937
-0.070228
436.9558

-0.640515
-0.353786
NA

-0.659562
-0.261375
1.920937
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شاد اٌّسزمٍخ١اخزجبس اسزمالي اٌّزغ
Variance Inflation Factors
Date: 12/26/18 Time: 02:35
Sample: 1996 2017
Included observations: 20

Variable

Coefficient
Variance

Uncentered
VIF

Centered
VIF

G
ES(-2)
C

0.000137
0.000662
478.0112

16.75469
9.704166
7.538797

2.225046
2.225046
NA

ٟؼ١غ اٌطج٠صٛاخزجبس اٌز
9

Series: Residuals
Sample 1998 2017
Observations 20

8
7
6
5
4
3

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-3.97e-14
3.177062
67.44273
-61.92497
33.68454
-0.213651
2.476978

Jarque-Bera
Probability

0.380116
0.826911

2
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د اٌخطأٚاسزمالي زذ
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.460100
3.259116

Prob. F(2,15)
Prob. Chi-Square(2)
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0.2634
0.1960

د اٌخطأٚاخزجبس ردبٔس زذ
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.545990
3.263548
1.741293

Prob. F(5,14)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)

0.7389
0.6594
0.8837

د اٌخطأ ٌٍظفشٚسؾ زذٛاح ِزٚاخزجبس ِسب

Hypothesis Testing for RESID03
Date: 12/26/18 Time: 02:47
Sample (adjusted): 1998 2017
Included observations: 20 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = -3.97e-14
Sample Std. Dev. = 33.68454
Method
t-statistic

Value
-5.28E-15

161

Probability
1.0000

ججول رقع ( )4.16البيانات التي استشجت عمييا الجراسة

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

االنفاق الحكومي
بالمليون دوالر
1072.100313
1130.144928
1074.736842
1181.884058
1667.960784
1435
1246
1635
1528
2281
1707
2877
3487.7
3375.9
3200.07
3256.876153
3258.155287
3419.125107
3606.871138
3621.428694
3878.186664
4052.732218
G

المنح والمساعدات
الخارجية بالمليون دوالر
291.5360502
268.115942
236.3157895
244.9275362
510
849
697
620
353
636
1019
1322
1978.1
1401.8
1210.3
977.5209701
932.1135451
1357.980898
1230.439222
796.7997425
766.3444857
720.3786642
ES

الناتج المحلي االجمالي باألسعار
الجارية بالمليون دوالر
3409.6
3759.8
4067.8
4271.2
4313.6
4003.7
3555.8
3968
4329.2
4831.8
4910.1
5505.8
6673.5
7268.2
8913.1
10465.4
11279.4
12476
12715.6
12673
13425.7
14498.1
GDP

السرجر :الجياز االحرائي السخكدؼ
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القوى العاملة
باأللف
559.6
598.995
637.146
667.264
667
642
657
722
752
789
834
882
908
951
976
1059
1114
1156.03005
1254.978844
1299.551175
1339.318475
1374.6
LF

األراضي القابلة للزراعة
(هكتار لكل شخص)
0.041345
0.038795
0.030253
0.034756
0.034906
0.034025
0.033167
0.032013
0.031514
0.029816
0.027596
0.024896
0.023077
0.017111
0.011466
0.011077
0.011404
0.010829
0.014902
0.014473
0.013401
0.014259

األراضي القابلة للزراعة
(متر مربع لكل شخص)
413.4472
387.9523
302.5318
347.5598
349.0577
340.2513
331.6671
320.1299
315.143
298.1572
275.9565
248.9629
230.7679
171.1136
114.665
110.7701
114.0379
108.2862
149.0215
144.7262
134.0113
142.5863
L

األراضي القابلة
للزراعة (هكتار)
107000
105000
84000
99000
102000
102000
102000
101000
102000
99000
94000
87000
83000
63350
43700
43500
46150
45150
64000
64000
57716.67
61905.56

