امكانية ُمحاكاة التجربة البرازيمية في معالجة التفاوت في
الدخل والثروة في العراق بعد عام 2003
The possibility of simulating the Brazilian
experience in addressing the income and
wealth disparities in Iraq after 2003
االستاذ المساعد الدكتور لورنس يحيى صالح
كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد
المدرس المساعد عقيل مكي كاظم
مركز وزارة التعميم العالي والبحث العممي.
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المستخمص

حاولت الدراسة التصدي لمشكمة التفاوت في الدخؿ والثروة في العراؽ عبر استيداؼ تحسيف الوضع المعيشي

لطبقاتو الفقيره باالعتماد عمى فرضية اف تجربة الب ارزيؿ في ىذا المجاؿ ستساعدنا في طرح مجموعة مف الرؤى

والمقترحات التي نراىا كفيمة بمعالجة ىذة المشكمة وقد توصمنا الى استنتاج مفاده اف مف الممكف معالجة التفاوت
في الدخؿ والثروة في العراؽ عبر محاكاة تجربة الب ارزيؿ في ىذا المجاؿ بعد عاـ  2003وخرجنا باىـ توصية تشير
الى اىمية تطبيؽ ىذه التجربة بعد تكييفيا في عراؽ مابعد العاـ .. 2003
Abstract :The study attempted to address the problem of income and wealth disparities in Iraq
by targeting improving the living conditions of its poor strata based on the hypothesis
that Brazil's experience in this field will help us to put forward a set of visions and
proposals that we see as capable of addressing this problem and we reached the
conclusion that Income and wealth in Iraq by simulating the experience of Brazil in this
area after 2003 and we came out with the most important recommendation to indicate
the importance of applying this experience after adaptation in Iraq after 2003.
انكهًاث انًفخاعُت
اُر٘ٔ٤ح اُثشش٣ح
اُ٘اذط أُؽِ ٢اإلظٔاُ٢
اُرلاٝخ ك ٢ذٞص٣غ اُذخَ ٝاُصشٝج
اُرعشتح اُثشاص٤ِ٣ح

key words
HD
GDP
Disparities in the distribution of income and wealth
Brazilian experience

المحور االول  :االطار المنهجي واالستعراض المرجعي.

اوالً  :االطار المنهجي
 .1المقدمة -:

حققت الب ارزيؿ نيضة اقتصادية كبرى بعد العاـ  2003وبالتحديد خالؿ فترة حكـ الرئيس (لوال داسيمفا) الذي

قاد البالد نحو تحقيؽ تجربة رائدة عالميا في مجاؿ االقتصاد وانعكس ذلؾ بشكؿ كبير عمى تحسيف مستوى معيشة
المواطنيف عبر سمسمة اصالحات اقتصادية اثمرت بدورىا عف تخفيؼ حدة التفاوت في الدخوؿ بيف فئات المجتمع
وبالتالي الحد مف الفقر والجريمو المستشريو في بالده فقد اتبعت الب ارزيؿ سمسمو اصالحات جاء في مقدمتيا برنامج

االعانات النقدية المشروطو (بولسا فاميميا) ( )Bolsa Familiaوالذي ىدفت مف خاللو الى تحسيف مستوى الدخوؿ
وخاصة بالنسبة الصحاب الدخوؿ المنخفضو باعتبارىـ المستيدفيف مف ىذا البرنامج وبذلؾ حققت الب ارزيؿ عبر ىذة

االصالحات ومف جممتيا برنامج بولسا فاميميا تجربة يحتذى بيا بالنسبة لمدوؿ الساعيو الى تقميؿ مستوى التفاوت
في الدخ وؿ بيف شرائحيا المختمفة ومف الممكف االستفادة مف ىذة التجربة وتطبيقيا في عراؽ مابعد العاـ 2003
باتباع ىذا البرنامج بنفس الصيغة والضير اف كاف بشكؿ مقارب لو ,فضالً عف مجموعة آليات مف الممكف اتباعيا

بغية الوصوؿ الى اليدؼ الرئيسي المتمثؿ في تحسيف مستوى دخوؿ الفئات ذات الدخؿ المنخفض ,وبالتالي تقميؿ
التفاوت بينيـ وبيف اصحاب الدخوؿ المرتفعو وىو مانيدؼ الوصوؿ اليو في ىذا البحث.
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 .2مشكمة البحث :

إف مشكمة البحث تتمحور حوؿ ايجاد الحموؿ المناسبو لمشكمة التفاوت في توزيع الدخوؿ في العراؽ بعد عاـ

 ,2003وذلؾ بمحاكاة تجربو رائده عالمياً في ىذا المجاؿ كالتجربة الب ارزيميو بعد نفس العاـ ومحاولة تطبيؽ االليات
التي اتبعتيا ىذة التجربو او بشكؿ مقارب ليا ,سعياً لموصوؿ لنفس النتيجو المتمثمو في تخفيؼ حدة التفاوت في

توزيع الدخوؿ .

 .3أهمية البحث :

تتمثؿ أىمية البحث في محاولة كشؼ الحقائؽ التي ادت الى ىذا التفاوت في توزيع الدخؿ والثروة في العراؽ,

ومحاولة ايجاد ارضيو مناسبو لطرح مجموعة مف الحموؿ التي نراىا كفيمو بمعالجة ىذة الظاىرة الخطيره عمي اي

مجتع كاف لما ليا مف دور كبير في نشوء العديد مف المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية كالجوع والفقر ,وفي ىذا
الجانب مف الممكف االستفاده مما حصؿ في الب ارزيؿ مف تجربو في ىذا المجاؿ بعد عاـ  2003لمحاولة تطبيقيا
عممياً في العراؽ.
 .4هدف البحث :

يكمف ىدؼ البحث في محاولة االستفادة مف التجربة الب ارزيمية وبشكؿ خاص برنامج االعانات النقدية

المشروطة ( بولسا فاميميا ) بعد تكييفيا مع واقع المجتمع العراقي مف اجؿ وضع الحموؿ الناجحة لمشكمة تفاوت

الدخؿ والثروة في العراؽ عبر امكانية االستفادة مف تجربة الب ارزيمية في ىذا المجاؿ .
 .5فرضية البحث -:

ينطمؽ البحث مف فرضية أف تطبيؽ التجربة الب ارزيمية بعد تكييفيا مع خصوصية المجتمع العراقي مف شأنيا

معالجة الفجوة الحاصمة في توزيع الدخؿ والثروة في المجتمع العراقي .
 .6منهجية البحث -:

بغية التحقؽ مف مدى صحة الفرضية أنفة الذكر ,ولغرض إنجاح المحاولة الرامية إلى تحقيؽ أىداؼ البحث ,فقد تـ
اعتماد أسموب التحميؿ النظري والعممي مدعماً بمجموعة مف البيانات اإلحصائية والجداوؿ واألشكاؿ.
 .7الحدود الزمنية والمكانية -:

تتمخص حدود البحث زمنياً في المدة الزمنية التي أعقبت عاـ  ,2003أما الحدود المكانية فقد ركزت عمى

العراؽ بالمقارنة مع الب ارزيؿ.
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ثانياً  :االستعراض المرجعي
 .1دراطت يغهُت  :دراطت طؼذ طه يغًذ ,كهُت االدراة واالقخصاد ,صايؼت صالط انذٍَ ,اربُم ,انؼزاق,
بغذ يقذو انً انًؤحًز انؼهًٍ انذونٍ صُى حىَض فٍ دورحه انظابؼت ,حىَض.2013 ,
ػُىاٌ
انذراطت
انًشكهت
انفزضُت
انهذف
اهى
اطخُخاس
اهى
حىصُت

قُاص وحغهُم انخفاوث فٍ االَفاق ػهً اطاص انخىسَغ انضغزافٍ فٍ انؼزاق نؼاو 2011
إ اُرلاٝخ ك ٢اُذخَ ٝاُصشٝج ٣خلط ٖٓ سكا٤ٛح أُعرٔغ ٝارا صادخ دسظح اُرلاٝخ ٝاصثػ ٓؼظْ اُذخَ ٝاُصشٝج
ٓرشًضا ك ٢ا٣ذ ١هِ ٖٓ ٚاُ٘اط ٣واتِٜا كوش ٝؼشٓإ ُطثوٝ ٚاعؼ ْٜ٘ٓ ٚع٤ؤد ١اُ ٠اشاس عِث٤ح ع٤اع٤ا ٝاظرٔاػ٤ا
ٝاهرصاد٣ا ٓٔا ٣ؼشهَ ظٜٞد اُر٘ٔ٤ح ٝرُي ك ٢اغاس دساعح اُرلٞخ ك ٢ذٞص٣غ اُذخَ ٝاُصشٝج ػِ ٠اعاط اُرٞص٣غ
اُعـشاك ٢ك ٢اُؼشام ُغ٘ح .2011
٘٣طِن اُثؽس ٖٓ كشظ٤ح إ اُرلاٝخ ك ٢ذٞص٣غ اُذخَ ٝاُصشٝج ذؼث٤ش ػٖ اُشكا٤ٛح االهرصاد٣ح ٝرُي ُرضا٣ذ دسظح
ٗشاغ اُوطاع اُخاص ٖٓ ظٜحٝ ,ذضا٣ذ اػذاد اُذسظاخ اُٞظ٤ل٤ح ٖٓ ظٜح اخش.ٟ
ذثشص ا ْٛاٛذاف اُثؽس ك ٢ه٤اط ٝذؽِ َ٤دسظح اُرلاٝخ ك ٢ذٞص٣غ اُذخَ ٝاُصشٝج ك ٢اُؼشام ٓٝواسٗرٜا ػِ٠
اعاط اُرٞص٣غ اُعـشاك ٢ك ٚ٤كعال ػٖ ه٤اط ٝذؽِٓ َ٤ذٓ ٟغأٛح اٝظ ٚاالٗلام أُخرِلح ك ٢اُرلاٝخ اٌُِ٢
ُالٗلام اُلشدٝ ١اُؼائِ ٢ػِ ٠اعاط ٗلظ اُرٞص٣غ  ٞٛٝاُرٞص٣غ اُعـشاكُ ٢ؼاّ .2011
ذٞصِد اُذساعح اُٝ ٠ظٞد كعٞج ًث٤شج ك ٢ذٞص٣غ اُذخَ ٝاُصشٝج ػِ ٠أُغر ٟٞاٌُِٝ ٢اُرٝ ٢صِد ُؼاّ 2011
اُ )01518( ٠ؼغة ٓؼآَ ظٝ ٢٘٤ذؼرثش ٛزج اُ٘رع٤ح ػاُ٤ح ػ٘ذ ٓواسٗرٜا ٓغ ٗلظ أُ٘طوُ ٚغ٘ٞاخ عاتو ٚآ ٝغ
اُذ ٍٝاُؼشت٤ح ٝاالظ٘ث ,ٚ٤ار ٝصَ اػِٓ ٠ؼذٍ ُِرلاٝخ كٓ ٢ؽاكظح اُغِٔ٤اٗٝ )0.595( ٚ٤اهَ ٓؼذٍ ك ٢اُ٘اصش٣ح
ار تِؾ (.)0.216
خشض اُثؽس ترٞصٓ ٚ٤لادٛا اُٗ ٚـشض ص٣ادج اُذخَ ٝاُصشٝج ٝذوِ َ٤ؼذج اُرلاٝخ كالتذ ٖٓ سكغ ًلاءج اُؼآِٖ٤
ٝص٣ادج اٗراظ٤رٝ ْٜا٣عاد اُغثَ اٌُل ِٚ٤ترٔ َ٣ٞأُشاس٣غ اُصـ٤شج أُؼرٔذ ٙػِ ٠ػ٘صش اُؼَٔ ٝاٌُِل ٚأُ٘خلعح
ٝذث٘ ٢ع٤اعاخ ًل ِٚ٤تاػادج ذٞص٣غ اُذخَ ٝاُصشٝج ٝاالٗلام ػٖ غش٣ن ذٞك٤ش كشص اُؼَٔ ٝص٣ادج االعرصٔاساخ
ٝاػادج ذخص٤صٜا.

 .2دراطت ػزبُت  :دراطت يغًىد خهُفت صىدة يغًذ انًزكش انذًَقزاطٍ انؼزبٍ فٍ قظى انبزايش
وانًُظىياث انذًَقزاطُت ,قظى انذراطاث وانُظى انظُاطٍ ,يصز.2014,
ػُىاٌ
انذراطت

انقُادة انظُاطُت فً انبزاسَم وأرزها ػهً االطخقزار انظُاطً

ذثشص ك ٢اُغؤاٍ اُشئ٤غ ٢اُز٣ ١ذٝس ؼ ُٚٞاُثؽس ٓ ٞٛٝادٝس اُو٤ادج اُغ٤اع٤ح ك ٠ذؽو٤ن االعروشاس اُغ٤اع ٠ك٠
انًشكهت
اُثشاصَ٣؟
٘٣طِن اُثؽس ٖٓ كشظ٤ح اػرٔاد اُو٤ادج اُغ٤اع ٚ٤ك ٢اُثشاص َ٣ػِ ٠االعروشاس االهرصاد ١ك ٢ذؽون اعروشاس
انفزضُت ع٤اع ٢خاصح ٓغ ٝص ٍٞاُشئ٤ظ ُٞال داع٤لا اُ ٠اُؽٌْ ػاّ  2003اُز ١ػٔذ اُ ٠اؼذاز اصالؼاخ اهرصادٚ٣
ػذ٣ذج.
ٜ٣ذف اُثؽس اُ ٠اشثاخ صؽح اُلشظ٤ح اُغاتو ٖٓ ٚخالٍ اُثؽس غث٤ؼح اُ٘ظاّ اُغ٤اع ٢ك ٢اُثشاصٝ َ٣دٝسٙ
اُغ٤اع ٚ٤ك ٢ذؽو٤ن اُر٘ٔ٤ح ٝتاُراُ ٢االعروشاس اُغ٤اع ٢تلؼَ اُر٘ٔ٤ح ٝاُ٘ٔ ٞاُر ٢ؼوورٜا ػِٓ ٠ذ ٟاُؼوذٖ٣
انهذف
أُاظ.ٖ٤٤
اٗرؼاػ اُغٞم أُؽِ ٢ك ٢اُثشاص َ٣تلعَ االعروشاس االهرصادٝ ,١اُ٘ٔٓٝ ,ٞؽاٝالخ اُرخل٤ق ٖٓ اُلوش ًثشٗآط
اهى
(تُٞغا كآ٤ِ٤ا) ٣ ُْٝورصش االٓش اُغٞم أُؽِ ٢تَ عؼُٞ( ٠ال) ٖٓ خالٍ ع٤اعر ٚاُخاسظ٤ح اُ٘ش٤طح ُرؽو٤ن
اطخُخاس
ٌٓاعة اهرصاد٣ح ظذ٣ذج ٌٛٝزا تاُرٞاص ٓغ ع٤اعر ٚاُذاخِ٤ح.
ظشٝسج ذٞاظذ اإلسادج اُغ٤اع٤ح اُو٣ٞح ٝاُصذم ك ٢اُرؼآَ ٓغ أٝظاع اُثالد ٓٝشاًِٜا ٝرُي هذ ؼون اُؼذ٣ذ ٖٓ
أٌُاعةُِ ,ثشاص َ٣ك ٢ػٜذ “ُٞال” ٝظشٝسج ذشع٤غ االعرصٔاس أُؽِٝ ٢االظ٘ث ٢عؼ٤ا ٝساء اٗؼاػ األعٞام
اهى
حىصُت ٝص٣ادج كشص اُؼَٔ ٓ ٞٛٝا ٣صة ك ٢اُٜ٘ا٣ح ُصاُػ اُ٘ٔ ٞاالهرصاد ١تشٌَ ػاّ ٝذؽغ ٖ٤ؼاُح اُطثواخ اُلو٤شج
تشٌَ خاص.
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 .3دراطت ػزبُت  :دراطت انبشُز ػبذانكزَى ,طزاس وهُبت ,صايؼت انشهف ,انضشائز.2013,
ػُىاٌ
انذراطت
انًشكهت
انفزضُت
انهذف
أهى
اطخُخاس
أهى
حىصُت

حغهُم انؼالقت بٍُ حىسَغ انذخم ,انًُى االقخصادٌ وانفقز فٍ انذول انؼزبُت
ذرٔصَ ٓشٌِح اُثؽس ك ٢اسذلاع ؼذج اُرلاٝخ ك ٢ذٞص٣غ اُذخَ ٝاُصشٝج ٝاٗرشاس اُلوش ؼر ٠ػ٘ذ ذطث٤ن تشآط
اإلصالغ االهرصاد ١اُر ٢كشَ اُؼذ٣ذ ٜٓ٘ا.
إٕ ػذاُح ذٞص٣غ اُذخ ٍٞذؼرثش ششغ ظشٝسُ ١ؽذٝز اُ٘ٔ ٞاالهرصادٝ ١إ ٓشٌِح اُلوش ٗاذعح ػٖ اٗخلاض
ٓغر ٟٞاُ٘ٔ ٖٓ ٞظٜح ٝذٞص٣غ شٔاس ٖٓ ٙظٜح أخش ٟكاُرٞص٣غ اُؼادٍ ظشٝسُِ ١رخل٤ق ٖٓ ؼذج اُلوش ك ٢اُذٍٝ
اُؼشت٤ح.
ٜ٣ذف اُثؽس اُ ٠ذؽِ َ٤اُؼالهح ت ٖ٤ذٞص٣غ اُذخَ ٝاُ٘ٔٝ ٞاُلوش ك ٢اُذ ٍٝاُؼشت٤ح ٖٓ خالٍ االغالع ػِ ٠اُعاٗة
اُ٘ظشُٜ ١زج اُؼالهح ٝذؽِ َ٤تؼط ٓآرٞكش ٖٓ اؼصائ٤اخ ؼ ٍٞػ٘٤ح اُذساعح ٝذؽذ٣ذ ٓذ ٟذاش٤ش ذٞص٣غ شٔاس
اُ٘ٔٝ ٞاُلوش ػِٛ ٠زج اُذ.ٍٝ
٣ؤد ١اُرلاٝخ اٌُث٤ش ك ٢ذٞص٣غ اُذخَ ٝاُصشٝج اُ ٠ؼاُح ٖٓ ػذّ االعروشاس االظرٔاػٝ ٢االٓ٘ٔٓ ٢ا ٣ؤشش تذٝسٙ
ػِ ٠االعرصٔاس ٝاُ٘ٔ ٞاالهرصادًٔ ١ا اذعػ ٖٓ خالٍ اُصٞساخ اُؼشت٤ح االخ٤شجًٔ ,ا إ اُوعاء ػِ ٠اُلوش ٔ٣صَ
ٝعِ٤ح ُض٣ادج اُ٘اذط أُؽِ ٢كعال ػٖ إ اٗخلاض دخَ اُلوشاء ٣ؤد ١اُ ٠اٗخلاض االٗراظ٤ح االهرصاد٣ح ٝتاُراُ٢
اُ٘ٔ ٞاالهرصاد١
االعرلادج ٖٓ ذعاسب اُذ ٍٝاُر ٢ؼوود ٗٔ ٞاهرصاد ١عش٣غ ٓٝغروش ك ٢أُعاُ ٖ٤االهرصادٝ ١االظرٔاػ٢
ٝظشٝسج ٓؼشكح ً٤ل٤ح ذؽو٤ن االٛذاف ٓٝا ٢ٛاُثذائَ االهرصاد٣ح اُر ٢ذرثؼٜا اُذ ٍٝاالهَ ٗٔٞا ُرخل٤ط ؼذج اُلوش
ٝاُرلاٝخ ك ٢ذٞص٣غ اُذخَ ٝاُصشٝج .

 .4دراطت أصُبُت  :دراطت ()Yves Keller
inequality and economic growth in Brazil, Bachelor's Thesis, Department of
Economics at the University of Zurich, Switzerland, 2012
ػُىاٌ
ػذو انًظاواة وانًُى االقخصادٌ فٍ انبزاسَم.
انذراطت
ذرٔصَ أُشٌِح ك ًٕٞ ٢ؼاُح اُالٓغاٝاج ك ٢اُذخَ ٝاُصشٝج اُر٣ ٢ؼٌغٜا ٓؼآَ ظ ٢٘٤الصاُد ٓٞظٞد ٙك٢
انًشكهت اُثشاص َ٣سؿْ ذؽو٤وٜا ُٔؼذٍ ٗٔٓ ٞشذلغ ظؼِٜا ذؽرَ أُشذث ٚاُصآ٘ ٚت ٖ٤اه ٟٞاهرصاداخ اُؼاُْ االٓش
اُز ١ذطِة اُثؽس ك ٢اعثاتٜا.
٘٣طِن اُثؽس ٖٓ كشظ٤ح إ اُرٌُ٘ٞٞظ٤ا ُٜا دٝس ك ٢ػذّ أُغاٝاج ٗر٤عح ُؼذّ ذٌ٤ق اٌَُ ٓؼٜا ,كعالً
ػٖ اخرالكاخ ساط أُاُ ٢اُثششً ١اُصؽٝ ٚاُرؼِٛٝ ْ٤زا ع٤ؤد ١اُ ٠ػٞائذ ٓخرِلح ٗرع٤ح االخرالف ك٢
انفزضُت
اُؼشض ٝاُطِة ك ٢عٞم اُؼَٔ كعال ػٖ االخرالكاخ اُعـشاك٤ح ت ٖ٤أُ٘اغن اُؽعش٣ح ٝاُش٣ل٤ح
ٝاُرٔ٤٤ض ت ٖ٤االظ٘اط ٝاالػشام.
ٜ٣ذف اُثؽس آُ ٠ؽاُٝح ٓؼشكح االعثاب اُ٘اظٔح ػٖ ؼاُح ػذّ أُغاٝاج ك ٢اُذخَ ٝاُصشٝج ك ٢اُثشاصَ٣
انهذف
سؿْ ؼص ٞٔٗ ٍٞاهرصادً ١ث٤ش كٝ ِٚ ٤خاصح تؼذ اُؼاّ .2003
إ تشٗآط (تُٞغا كآ٤ِ٤ا) ًإ ُ ٚدٝس ك ٢ذخل٤ق ؼذج اُلوش ٝاُرلاٝخ ك ٢ذٞص٣غ اُذخَ ٝاُصشٝج ًٔا
أظٜش رُي االٗخلاض اُؽاصَ كٓ ٢ؼآَ ظ ٢٘٤ك ٢اُؼوذ االخ٤ش ٝهذ ًإ ُِذٔ٣وشاغ٤ح اُؽاصِح ك ٢اُثالد
اهى
دٝس كٛ ٢زا اُرخل٤ط ار ذٔ َ٤تؼط اُذًراذٞس٣اخ ُصاُػ ٓعٔٞػح ٖٓ االكشاد ا ٝاُعٔاػاخ اُر ٢ذشذثػ
اطخُخاس
اسذثاغا ً ٝش٤وا ً تٜأً ,ا إ ُِرلاٝخ ك ٢اُذخَ ٝاُصشٝج ُ ٚدٝس عِث ٢ك ٢اُرأش٤ش ػِ ٠اُ٘ٔ ٞاالهرصاد١
ٝالعٔ٤ا تاُ٘غثح ُِثِذإ ٓ٘خلعح ٓٝرٞعطح اُذخَ.
اُرأً٤ذ ػِ ٠أ٤ٔٛح اُرؼِ ْ٤ك ٢ذؽغ ٖ٤أُٜاساخ ٝص٣ادج ٓؼذالخ األظٞس ٝتاُرآُ ٢غر ٟٞاُ٘ٔ ٞاالهرصاد١
اهى
ٝظشٝسج اُرٌ٤ق ٓغ اُرٌُ٘ٞٞظ٤ا اُؽذ٣صح ٝأذثاع ع٤اعاخ ذعاس٣ح ٝاعرصٔاس٣ح تـ٤ح ص٣ادج اإلٗراظ٤ح
حىصُت
ٝذؽغٓ ٖ٤غر ٟٞاُذخَ ٝظشٝسج اذثاع اُغ٤اعاخ اُذٔ٣وشاغ٤ح ُِؽذ ٖٓ ػذّ أُغاٝاج.
وكهٍ أيم فٍ اٌ حكىٌ دراطخٍ هذة يكًهت نذراطاث يٍ طبقٍُ بغُت ارزاء يىضىع انبغذ بًشَذ يٍ انبغىد
انخٍ حخىض فٍ دراطت يا ورد فُه ػهً ايم حزك بصًه حخًزم فٍ اضافت انًشَذ يٍ انًؼهىياث انخٍ حؼًُ بانبغذ
فٍ هذا انًىضىع وبانخانٍ اطخفادة انقزاء انكزاو يُه .
المحور الثاني :التفاوت في الدخل والثروة (جانب نظري)
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تعد مشكمة التفاوت في توزيع الدخؿ والثروة احدى اىـ المشاكؿ التي مف الممكف اف تعصؼ بأي مجتمع كاف
ميما بمغت درجة تطوره ,لذا فأف الوقوؼ عند ىذة المشكمة وايجاد الحموؿ المناسبو ليا تعد ضرورة ممحو نظ اًر
لالثار السمبيو الخطيرة المترتبة عمييا كشيوع حاالت الجريمة والسرقو وتفكؾ المجتمع وفساده ,وعند فساد المجتمع

فسينعكس ذلؾ بكؿ تأكيد عمى وضع البمد ككؿ بالشكؿ الذي التتمنى اي دولو في العالـ اف تواجو عواقبو ..

لذا فقد اىتـ العالـ بيذه المشكمو منذ القدـ واكد عمى خطورتيا فقد "اشار افالطوف في محور حديثو لممشرعيف

اليونانييف في القرف الخامس قبؿ الميالد عما تشكمو ىذة المشكمو مف مخاطر بالغو لما ليا مف تأثير مباشر عمى
الحظوظ الحياتيو لمبشر وبالتالي التأثير عمى التنمية البشرية* وما يمكف اف يكونوا عميو مستقبالً اذ اشار الى

غنى فاحش ,ألف االثنيف
مخاطر ىذا التفاوت بقولو (يجب أف ال يوجد بيف المواطنيف فقر مدقع أو مف جانب آخر ً
منتجاف لشر عظيـ)" (.)1

ومف الجدير بالذكر اف مشكمة التفاوت في الدخؿ والثروة يمكف اعتبارىا سبب ونتيجو في نفس الوقت فبسبب

مشكمة التفاوت في الدخؿ والثروة سيخفض المستوى التعميمي نتيجة عزوؼ الطمبة عف االلتحاؽ بالمراكز التعميميو
واحيانا قد تؤدي الرغبو في مساعدة ذوييـ الى ترؾ مقاعد الدراسة والتسرب منيا ,فضالً عف تراجع المستوى

الص حي والمعيشي وغيرىا والتي ستؤدي بالتأكيد الى نتائج التحمد عقباىا كمشاكؿ الفقر والمرض والجوع وغيرىا,

وغالبا ماتتمثؿ ىذة المشكمة في بروز طبقو رفيعو جداً مف اصحاب الدخوؿ المرتفعو ,تقابميا طبقو واسعو جداً مف
اصحاب الدخوؿ المنخفضة وفي اغمب االحياف تختفي الطبقو الوسطى لتنظـ الى طبقة اصحاب الدخوؿ المنخفضة

وما لذلؾ مف اثار وخيمو عمى المجتمع والبمد ككؿ كما سبؽ وذكرنا ,فضالً عف "العالقة الوثيقة بيف سوء توزيع
الدخؿ والثروة والفقر وبالتالي نشوء حالة مف الصراع االجتماعي نظ اًر لمفجوة التي ستحصؿ بيف االغنياء والفقراء

بسبب زيادة الطمب عمى الصحة والتعميـ والغذاء وارتفاع الميارات المكتسبو وبالتالي الحصوؿ عمى فرص العمؿ
واالجر المناسبيف بالنسبو الصحاب الدخوؿ المرتفعو بالمقارنو مع اصحاب الدخوؿ المنخفضة واليقتصر ذلؾ عمى

سكاف البمد الواحد بؿ يتعداه الى خارجو نظ اًر لتفاوت الدخؿ والثروة بشكؿ كبير عالمياً"

()2

وبالتالي انتقاؿ حالة

الصراع االجتماعي والسياسي وقبميا بالتأكيد حالة الصراع االقتصادي الى خارج الحدود الجغرافيو لمبمد ,خاصة أذا

عممنا أف "الثروة العالمية تميؿ لمتركز في ايدي قمو مف السكاف اذ امتمؾ ()%1منيـ عمى مستوى العالـ حوالي

( )%32مف ثروتو عاـ  ,2000ثـ ارتفعت النسبو لتصؿ الى( )%46عاـ ()3(",)2010وما لذلؾ مف تيديد لمسمـ
واالمف العالمييف بفعؿ وجود قمو مف الدوؿ يتمتع مواطنييا بمستوى دخؿ فردي عاؿ كدوؿ الخميج الست عمى سبيؿ
*اُر٘ٔ٤ح اُثشش٣ح ( ٞٛ )human developmentأُصطِػ اُز٣ ١ش٤ش اُ ٠ذٞع٤غ خ٤اساخ اُ٘اط ػثش االٛرٔاّ ترؽغ ٖ٤أُغرٟٞ
اُصؽ ,٢اُرؼِٝ ٢ٔ٤أُؼ٤شٝ . ٢هذ ظٜش ٛزا أُصطِػ تاُشٌَ أُرؼاسف ػِ ٚ٤ؼاُ٤ا ً ك ٢اُؼاّ ٝ 1990اُر ٢شٜذخ ظٜٞس ا ٍٝذوش٣ش
ُِر٘ٔ٤ح اُثشش٣ح ػٖ اُثشٗآط االٗٔائُ ٢الْٓ أُرؽذ٣ٝ )undp( ٙؼرثش اُثاًغراٗٓ ٢ؽثٞب اُؽن ٝاُٜ٘ذ ١آاسذ٤ا عٖ ٖٓ سٝاد اُر٘ٔ٤ح
اُثشش٣ح ٝا ٖٓ ٍٝاشاس اُ .ٚ٤اٗظش ك ٢رُي ..
United Nations Development Program, Human Development Report 1990.
(ً )1ثذاٗ ٢ع٤ذ ١اؼٔذ (أشش اُ٘ٔ ٞاالهرصاد ١ػِ ٠ػذاُح ذٞص٣غ اُذخَ ك ٢اُعضائش ٓواسٗح تاُذ ٍٝاُؼشت٤ح :دساعح ذؽِ٤ِ٤ح ٝه٤اع٤ح)
أغشٝؼح دًرٞسا ٙك ٢اُؼِ ّٞاالهرصاد٣ح٤ًِ ,ح اُؼِ ّٞاالهرصاد٣ح ٝاُؼِ ّٞاُرعاس٣ح ٝاُرغ٤٤ش ,ظآؼح أت ٢تٌش تِوا٣ذ – ذِٔغإ,
اُعضائش ,2013 – 2012 ,ص .146
(ٛ )2شاّ ؼ٘ظَ ػثذاُثاه ,٢اُلوش ٝذٞص٣غ اُذخَ ٖٓ ٓ٘ظٞس االهرصاد االعالٓ ,٢دساعح ذطث٤و٤ح ػٌِِٔٓ ٠ح اُثؽش ,ٖ٣ظآؼح
أُ٘صٞسجٓ ,صش ,تذ ٕٝع٘ح ٗشش ,ص. 5ٝ4
(3) UNDP, Human Development Report 2016, Human Development for Everyone,2016, P31.
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يضهت كهُت بغذاد نهؼهىو االقخصادَت انضايؼت

المثاؿ ,وبالمقابؿ نجد عدد كبير مف الدوؿ يعاني سكانيا مف انخفاض مستوى الدخؿ والثروة ليصؿ احيانا الى اقؿ
مف دوالر واحد في اليوـ وخاصة في اسيا وافريقيا واميركا الالتينية .
اضافة الى حصوؿ حالة مف االحتقاف وتردي الحالو النفسيو الصحاب الدخوؿ المنخفضة نتيجة الشعور بالغبف
وعدـ الرضا عف ىذة الفوارؽ الطبقيو التي اوجدتيا حالة الالمساوة في توزيع الدخؿ والثروة ,فضالً عف الشعور

باالمباالة مف جانب الجيات المعنيو بتوفير المستوى المعيشي الالئؽ لمسكاف ,خصوصاً اذا عممنا بالتأثير المباشر

"لمتفاوت عمى النمو االقتصادي ففي اوائؿ االتسعينات تـ تحديد اربعة قنوات تظير ىذا التأثير بشكؿ واضح وجمي
وىي :
 .1العالقة بيف التفاوت وعدـ االستقرار السياسي واالجتماعي.

 .2قصور عمؿ االسواؽ وذلؾ نتيجة انخفاض وتيرة نمو االنتاج واحتكاره بفئة معينو.
 .3التأثير عمى مستوى الطمب الكمي.

 .4التأثير عمى االقتصاد السياسي"(.)4

(*)

وىذا االثار السمبيو بالطبع ستزداد بشكؿ طردي مع زيادة حدة التفاوت في الدخؿ والثروة

والعكس صحيح وبالتالي

التاثير عمى النمو االقتصادي خصوصا اذا تركت ىذه المشكمو دوف حموؿ جذريو ليا ويمكف توضيح ذلؾ مف خالؿ

الشكؿ رقـ ( )1ادناه .
شكل ( )1اثر المساواة والالمساوة لتوزيع الدخل والثروة عمى النمو االقتصادي
مساواة فً
توزٌع الدخل

عدم المساوة

دخل اكبر
للطبقه الوسطى

 .4عٌوب فً
اسواق االئتمان

.3ناخب وسٌط
متدنً الدخل

تأثٌر اٌجابً
على االدخار
واالستثمار

خفض فرص
االستثمار
واحباط حوافزه

مطالبات باعادة
توزٌع الدخل

ارتفاع حالة عدم
الٌقٌن

ضرائب اعلى

استثمار اقل

 .2توتر سٌاسً
واجتماعً

.1انشطه رٌعٌه

انخفاض التامٌن
على حقوق
الملكٌه

تردي عمل االسواق
معدل نمو اعلى

معدل نمو اقل

أُصذس :ػثذاُؽِ ْ٤كعَ هللا( ,أشش اُ٘ٔ ٞاالهرصاد ١ػِٓ ٠ؼذٍ اُلوش ٝػذاُح ذٞص٣غ اُذخَ اُو( ٢ٓٞؼاُح ُث٘إ – 1992
 ,))2012اغشٝؼح دًرٞسا٤ًِ ,ٙح االهرصاد ,ظآؼح دٓشن ,عٞس٣ا ,2015 ,ص.30
) (4ذوش٣ش اُرعاسج ٝاُر٘ٔ٤حٓ ,ؤذٔش االْٓ أُرؽذُِ ٙرعاسج ٝاُر٘ٔ٤ح ,ظ٘٤ق ,2012 ,ص.43
*٘ٛاى كشم ت ٖ٤اُذخَ ٝاُصشٝج كاُذخَ ٓ ٞٛوذاس اُرذكن اُ٘وذ ١اُز٣ ١ؽصَ ػِ ٚ٤اُلشد خالٍ كرشج صٓ٘٤ح ٓؼ٘٤ح ػادج ٓاذٌ ٕٞشٜش,
ك ٢ؼ ٖ٤إ اُصشٝج ٓ ٞٛعٔٞع ٓأ٣رٌِ ٚاُلشد خالٍ ُؽظ ٚصٓ٘٤ح ٓؼ٘٤ح ٖٓٝ ,اُعذ٣ش تاُزًش إ اسذلاع اُذخَ ٣ؤد ١اُ ٠ص٣ادج
االدخاس ٝتاُراُ ٢اُصشٝج ا ١إ ٘ٛاى ػالهح ذثادُ٤ح ت ٖ٤اُذخَ ٝاُصشٝج ,اٗظش ك ٢رُي http://www.alriyadh.com/415628 ..
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مف الشكؿ أعاله نجد الفرؽ واضح وجمي بيف ماتؤدي اليو حالة المساواة في توزيع الدخوؿ والثروات مف معدؿ
نمو مرتفع نتيجة لتحسف دخؿ الطبقة الوسطى وبالتالي التاثير االيجابي عمى الدخؿ واالستثمار الميـ في اي عممية
نمو أقتصادي ,والعكس صحيح بكؿ تأكيد في حالة التفاوت في توزيع الدخوؿ لينتج عنيا معدؿ نمو اقؿ ..
لذا فاف الوقوؼ عندىا وقفو جاده وصادقو بالشكؿ الذي يييىء الظروؼ المناسبو اليجاد الحموؿ الناجعو ليا,

تعد مف االولويات لدى القائميف عمى الشأف االقتصادي الي بمد يبحث عف مستوى معيشي افضؿ لسكانو ,وقبؿ
ايجاد ىذة الحموؿ البد مف البحث في اسباب ىذة المشكمة وحصرىا وتأطيرىا بالشكؿ الذي يسيؿ دراستيا ويساعد
عمى ايجاد الحموؿ المناسبو ليا في ضوء ما يتـ طرحو مف اسباب قد تختمؼ مف بمد الى اخر اال اف النتجيو
المرجوه واحده وىي القضاء او الحد مف ىذة اآلفو الخطيره ,لذا فقد تـ وضع مقياس خاص بيذة المشكمو نظ اًر

لخطورتيا يعرؼ "بمعامؿ جيني ( )Gini coefficientالذي يقيس التفاوت في توزيع الدخؿ والثروة ,وىذا المعامؿ

كما ورد في تعريؼ البنؾ الدولي ( )The World Bankمحصور بيف قيمتيف ىما ( )0و( )1وكمما اقترب
()5

المعامؿ مف الواحد الصحيح كمما اقتربنا مف حالة الالمساواة والعكس صحيح وفي اي بمد كاف"

وكما موضح في

الشكؿ ( )2ادناه .
شكل ( )2مؤشر جيني

Source: Michael P. Todaro, New York University and Stephen C. Smith, George Washington
University, Economic Development, twelfth edition, 2011, p222.

الشكؿ ( )2يوضح مؤشر جيني الذي يقيس التفاوت في توزيع الدخؿ والثروة حيث يمثؿ المحور العمودي نسبة
الدخؿ في حيف يمثؿ المحور االفقي نسبة السكاف ,ويمثؿ الوتر الممتد مف النقطة ( )Bالى النقطة ( )Dخط

المساواة في الدخؿ والثروة ,وعندما تسجؿ قيمة ( )0لمؤشر جيني فيذا يدؿ عمى اف كؿ االفراد يحصموف عمى نفس
الدخؿ والثروة (حالة المساواة) ,وكمما ابتعدنا عف ىذا الخط كمما زادت درجة التفاوت في الدخؿ والثروة والتي تسجؿ

(5( Liana Harmse, South Africa,s Gini coefficient: causes, consequences and possible responses,
Gordon institute of business science, univercity of pretoria, South Africa, november, 2015, p1.
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( ) 1كاعمى قيمو ليا ,ويمكف تحديد قيمة المؤشر بشكؿ دقيؽ مف خالؿ قسمة المنطقة المظممو ( )Aعمى المنطقة
( )BCDكما ىو موضح في الشكؿ ( )2المذكور آنفاً.

مف كؿ ماسبؽ في ىذا المحور يمكف القوؿ اف مف الطبيعي اف تحاوؿ دوؿ العالـ التقميؿ مف التفاوت في توزيع

الدخوؿ والثروات نتيجة لما تتركو ىذه المشكمة مف اثار خطيرة ذكرنا البعض منيا فيما سبؽ ,لذا البد مف البحث في

اسباب ىذة المشكمة بغية ايجاد الحموؿ المناسبو ليا وفي مقدمة ىذة البمداف التي نسعى لمبحث في اسباب ونتائج
مشكمة التفاوت في الدخؿ والثروة عمييا ىو العراؽ وخاصة بعد العاـ  ,2003وىو ماسنناقشو في المحور الثالث .
المحور الثالث:اسباب ونتائج تفاوت الدخل والثروة في العراق بعد عام 2003

ساىمت االوضاع غير المستقرة التي مر بيا العراؽ خالؿ العقود الثالث الماضيو في العديد مف االزمات

والمشاكؿ التي اليزاؿ العراؽ يأف تحت وطأتيا حتى بعد العاـ  ,2003ومف ىذة المشاكؿ ىي مشكمة التفاوت في

توزيع الدخؿ والثروة ,ولالسؼ لـ تحضى ىذة المشكمة باالىتماـ الذي تستحقو رغـ فداحة خطورتيا فنجد حالة
تفاوت كبيرة جداً بيف فئتيف ,فئة رفيعو مرتفعة الدخؿ والثروة واخرى واسعو منخفضة الدخؿ والثروة وما ليذا التفاوت
مف اثار سمبيو عمى واقع حياة المجتمع العراقي لتضاؼ الى جممة المشاكؿ التي يعاني منيا العراؽ كالوضع االمني
غير المستقر ونزوح العديد مف العراقييف داخؿ وخارج البمد بفعؿ سيطرة الجماعات المسمحو عمى جزء مف االراضي
العراقيو عاـ  2014قبؿ تحريرىا وغيرىا مف المشاكؿ التي عانى ويعاني منيا المواطف العراقي خصوصاً والشعب

عموماً ,ىذا الى جانب آفة الفساد المالي واالداري التي تفاقمت حدتيا خاصة بعد العاـ  2003واضرت بشكؿ بالغ
وخطير بالموازنات العراقية والتخصيصات المرصودة لمختمؼ ابوابيا جاعمة مف التخصيصات المرصودة ليا في

جانب ومايتحقؽ عمى ارض الواقع العممي في جانب اخر مافي الجدوؿ رقـ ()3
جدول ( )3ترتيب العراق ضمن مؤشر مدركات الفساد من عام ( 2003ولغاية )2016
انظُت

ػذد
انذول
حظهظم
انؼزاق

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

133

146

159

163

179

180

180

178

182

174

177

175

167

176

115

130

141

160

178

178

176

175

175

169

171

170

161

166

الجدوؿ مف عمؿ الباحث اعتمادا عمى ,منظمة الشفافية الدولية ,مؤشر مدركات الفساد ,عمى الموقع االلكتروني,
http://www.transparency.org/research/cpi/cpi
مف الجدوؿ ( )3نالحظ احتالؿ العراؽ لمراتب متاخره في سمـ ترتيب الدوؿ مف حيث مؤشر مدركات الفساد
وىذا بالتالي سيمقي بظاللو عمى عدالة توزيع الدخوؿ والثروات ,بحيث نشأت طبقة مترفو جداً وىي ضئيمة نسبياً

مقابؿ طبقة عريضة فقيرة نسبياً وبالتالي بروز فئات تدفعيا المصالح الفئوية الضيقة باتجاه تفضيؿ المصمحة

الخاصة وبالتالي زيادة دخوليا بشكؿ كبير وتركزىا في ايدي طبقو رفيعو مستفيده مف احتالؿ العراؽ ليذه المراتب

المتاخره في السمـ عمى حساب المصمحو العامو ,وبالتالي انخفاض دخوؿ طبقو واسعو مف باقي الفئات وخاصة
المحتاجو والمحرومو منيا .
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فضالً عف مشكمة تراجع قدرة القطاع الخاص عف مجاراة القطاع العاـ وغيابو احيانا اذ ينحصر اغمب دخؿ

العوائؿ العراقية وخاصة بعد عاـ  2003عمى مايوفره القطاع العاـ مف مدخوالت لسد احتياجاتو اليوميو ونظ اًر لعدـ

كفاية الوظائؼ التي يوفرىا القطاع العاـ لذا كاف لزاماً عمى اغمب الباحثيف عف توفير مايسد احتياجاتيـ اليومية
المتعددة الى العمؿ بوظائؼ قد التوفر في اغمب االحياف الدخؿ والثروة الالزميف لمواجية ابسط متطمبات الحياة,

فضالً عف عدـ مالئمة ىذة الوظائؼ في الغالب مع التحصيؿ الدراسي لخريجي المراحؿ التعميمية المختمفة سنويا
وما اكثرىـ مف الذي اليحصموف عمى فرصة العمؿ المناسبو لتضاؼ اعدادىـ الى خريجي السنوات السابقو مف

الذي عجزوا عف الحصوؿ عمى فرصيـ ,وىذا بال شؾ سيمقي بظاللو عمى مستوى الدخؿ والثروة الذي اليتناسب مع
احتياجات العديد مف العوائؿ العراقية وبالتالي بروز طبقو واسعو مف محدودي الدخؿ والثروة في مقابؿ طبقو رفيعو
مف الحاصميف عمى وظائؼ في القطاع العاـ وىذا سيؤدي الى حالة مف الالمساواة في الدخؿ والثروة بسبب التفاوت
في مردود كال القطاعيف ,ونممس اثار ىذا التفاوت بشكؿ واضح وجمي في القطاع العاـ الذي يعاني مف مشكمة

التفاوت في توزيع الدخوؿ بيف الو ازرات وحتى داخؿ الو ازرة الواحدة والسبب في ذلؾ يعود الى سمـ الرواتب
والمخصصات الغير متوازف بيف و ازرة واخرى وحتى بيف موظفي الو ازرة الواحدة.
لذا فأف ىذة االسباب الى جانب اسباب اخرى قد افرزت عدة مشاكؿ اىميا مشكمة التفاوت في توزيع الدخؿ

والتي تعتبر السبب الرئيسي وصاحبة الحصة االكبر في بروز آفة الفقر الخطيرة عمى اي مجتمع كاف ومنيا
المجتمع العراقي وكما في الشكؿ رقـ ()2
شكل ( )2مدى مساهمة الدخل في حرمان الفقراء قياسا الى االبعاد االخرى

أُصذس  :ظٜٔٞس٣ح اُؼشام ٝصاسج اُرخط٤ػ ,اُروش٣ش اُٞغُِ٘ ٢ر٘ٔ٤ح اُثشش٣ح  ,2014شثاب اُؼشام ذؽذ٣اخ
ٝكشص ,2014 ,ص.30
مف الشكؿ السابؽ يتضح لنا مدى تأثير انخفاض الدخؿ والثروة والتفاوت فيو عمى مستوى معيشة االسر بالشكؿ
الذي تـ وضع مستوى الدخؿ في المرتبة االولى كونو المسؤوؿ بالدرجة االولى عف الفقر ,فضال عف مشاكؿ اخرى
عديدة انتجتيا مشكمة التفاوت في الدخؿ والثروة في العراؽ كالجوع والبطالو وتفاقـ الجريمو واالنحالؿ االسري

واالحباط النفسي وخاصة مف الخريجيف مف الذي لـ يحصموا عمى وظائؼ تالئـ عمى االقؿ تخصصاتيـ ,فضالً
عف انخفاض ثقافة المجتمع وانخفاض انتاجيتو وخاصة عند التسرب مف المدارس ,يذكر اف معظـ االسر العراقية
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التي تشجع ابنائيا عمى التسرب وترؾ مقاعد الدراسة ىـ مف "االسر الفقيرة نظ اًر لمعالقة الواضحة بيف مستوى الدخؿ

والثروة ومستوى التسرب ,وىذا االخير يزداد كمما زاد انخفاض مستوى الدخؿ والثروة في الوقت الذي يعتبر التعميـ
واحد مف اكثر االسمحة فاعميو ضد الفقر والبطالة الناتجة باالساس بفعؿ انخفاض وعدـ عدالة توزيع الدخوؿ"(,)6

وكرد فعؿ عمى ذلؾ تشجع اكثر االسر الفقيرة ابنائيا عمى ترؾ مقاعد الدراسة وقد تستمر ىذة الظاىرة خاصة في

االسر التي تتوارث مشكمة الفقر وىذا مايؤثر عمى المستوى الصحي وليس فقط التعميمي ليذة االسر "والتي يزداد
انفاقيا عمى تحسيف مؤشرات التنمية البشريو لدييا كالصحة والتعميـ كمما زاد مستوى دخميا والعكس صحيح فكمما

زادت ىذ ة االسر فق ار زاد انفاقيا عمى الغذاء بالدرجة االولى عمى حساب االنفاؽ عمى الصحة والتعميـ وىذا ما
أظيرتو تجارب التنمية في العديد مف الدوؿ اذ اوضحت اف نمطاً اكثر عدالة في توزيع الدخؿ والثروة يؤدي الى

اداء افضؿ لمتنمية البشرية"( ,)7وبالتالي انتاجية الفرد فكما ىو معروؼ فاف انتاجية الفرد المتعمـ وقبؿ ذلؾ مف لديو
الصحة التي تمكنو مف اداء عممو تختمؼ بشكؿ كبير عف انتاجية الفرد الذي يعاني مف تدىور حالتو الصحية وغير
المتعمـ ,فضالً عف مشاكؿ اخرى عديدة ناتجو باالساس عف سوء توزيع الدخؿ والثروة ,واف ايجاد الحموؿ المناسبو
ليذة المشكمة تعد ضرورة قصوى نظ اًر لما ينتج عف ىذة الظاىرة الخطيرة مف اثار التحمد عقباىا عمى اي مجتمع

كاف خصوصاً اذا عممنا اف "العراؽ بالمرتبو ( )121مف بيف ( )188دولة حسب دليؿ التنمية البشرية معدال بعامؿ

عدـ المساواه في الدخؿ لسنة ( ,)2015والذي استند الى مسوح االسر المعيشية في العراؽ وبقيمة دليؿ بمغت

( )04649اي ضمف مستوى التنمية البشرية المتوسطة التي الزاؿ العراؽ يراوح في مدياتيا منذ عاـ  2003ولحد
االف"(.)8

ومف النتائج االخرى التي ترتبت عمى التفاوت في توزيع الدخوؿ ىو "ارتفاع معامؿ جيني في العراؽ مف
()9

( )%37عاـ  2007الى ( )%40عاـ "2012

كما تظير حالة عدـ المساواة في الدخؿ والثروة بشكؿ واضح

بيف "المحافظات العراقية نفسيا ,اذ وصمت اعمى نسبة لمتفاوت في متوسط دخؿ الفرد مف االجور والرواتب في

محافظة المثنى الى ( )6445تمييا البصرة ( )63.6في حيف تـ تسجيؿ اقؿ النسب في محافظة السميمانيو لتبمغ
()10

(")3846

وىو مؤشر خطير جداً يؤدي الى زيادة حاالت اليجرة مف المدف واالرياؼ خاصة والتي تنخفض فييا

متوسط الدخوؿ او تعاني مف عدـ العدالة في توزيعو الى محافظات اخرى ترتفع فييا الدخوؿ او تتمتع بشيء مف
العدالة في توزيعو وىذا بالتالي سيؤدي الى خمؿ في التوزيع الديموغرافي بيف المحافظات العراقية.
لذا فاف وضع مجموعة مف الحموؿ الناجعو والكفيمو بالتصدي ليذة الظاىرة تعد ضرورة ممحة لدرء خطر ىذة

الظاىرة واحد الحموؿ الكفيمو بذلؾ يأتي مف خالؿ محاكاة تجربة عالمية رائده في ىذا المجاؿ كالتجربة الب ارزيميو وىو
ماسنناقشو في المحور الرابع مف بحثنا ىذا.
) )6ظٜٔٞس٣ح اُؼشام ٝصاسج اُرخط٤ػ ,اُروش٣ش اُٞغُِ٘ ٢ر٘ٔ٤ح اُثشش٣ح ,2014شثاب اُؼشام ذؽذ٣اخ ٝكشص ,ص.80
) )7ظٜٔٞس٣ح اُؼشام ٝصاسج اُرخط٤ػ ,اُروش٣ش اُٞغُِ٘ ٢ر٘ٔ٤ح اُثشش٣ح ٓ ,2014صذس عاتن ,ص.23ٝ22
(8) UNDP, Human Development Report 2016, Human Development for Everyone, P210, 2016, 211.
) (9ظٜٔٞس٣ح اُؼشام ٝصاسج اُرخط٤ػ ,اُروش٣ش اُٞغُِ٘ ٢ر٘ٔ٤ح اُثشش٣ح ٓ ,2014صذس عاتن ,ص.25
( )10كاسط ًش ْ٣تشٝ ٢ٜ٣ؼغٖ خِق ساظ ,٢ه٤اط اُرلاٝخ ك ٢ذٞص٣غ اُذخَ ٝاالٗلام اُلشد ١كٓ ٢ؽاكظاخ اُؼشام تاعرخذاّ
ٓؤشش ظ ٢٘٤ؼغة اؼصاء ٓغػ االعشج ُؼاّ ٤ًِ ,2012ح االداسج ٝاالهرصاد ,ظآؼح تـذاد,2016 ,ص.16
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المحور الرابع :قراءة في آليات نجاح التجربة البرازيمية في معالجة التفاوت في الدخل والثروة بعد 2003

تعد الب ارزيؿ "خامس أكبر دولة في العالـ بمساحة ( )805مميوف كـ 2أي حوالي نصؼ قارة أمريكا الجنوبية

وبعدد سكاف ( )196مميوف نسمة مف مختمؼ االعراؽ اذ يشكؿ السكاف االصمييف ( )%1منيـ وتمتمؾ ثروات
طبيعية وفيره ورغـ ذلؾ فقد عانت فترات مف عدـ االستقرار السياسي لغاية صدور دستورىا الفيدرالي عاـ 1988
والذي يعد احد اركاف الديمقراطيو في البالد بعد ( )21عاـ مف الحكـ العسكري كما ساىـ في استقرارىا مجيء

كاردوسو لمحكـ عاـ .)11("1994

وتعد الب ارزيؿ اليوـ وماحصؿ فييا مف تجربة اقتصادية رائدة عالمياً مثاالً رائعاً لمدوؿ الباحثة عف تحسيف

مستواىا المعيشي بفعؿ ماتحقؽ في ىذا البمد الذي يعتبر واحداً مف اكبر بمداف العالـ واكثرىا سكاناً ,ولكف ىذة

الزيادة السكانية في الب ارزيؿ لـ تشكؿ نقطة ضعؼ بؿ تحولت الى نقطة قوة خصوصاً اذا عممنا اف الب ارزيؿ "تحتؿ

المرتبة السادسة عالمياً في حجـ القوى العاممة بمقدار ( 95مميوف عامؿ) ( )%66منيـ في الخدمات و()%20

منيـ في الزراعة و( )%14منيـ في الصناعة(*)ليتناقص عندىا معدؿ البطالة الى نحو ( )%7والتضخـ الى
( )%4وبالتالي احتالليا لممرتبة االولى عالمياً في انتاج البف والسابعة في انتاج الحبوب واالولى في انتاج
()12

الخضروات كالفاصوليا والثانية في انتاج النفط في امريكا الجنوبية بعد فنزويال "

وكؿ ىذا الذي تحقؽ لمب ارزيؿ

في السنوات االخيرة لـ يكف ليتحقؽ لوال وجود المخطط القادر عمى رسـ السياسات الحكيمة والرشيدة القادرة عمى
توظيؼ ىذا الحجـ الكبير مف السكاف وتوظيؼ الموارد االقتصادية باتجاه تحقيؽ نيضة اقتصادية كبرى رغـ االرقاـ
المخيفو لحجـ الفقر الذي تعاني منو الب ارزيؿ فيناؾ "ما اليقؿ عف ( )943مميوف اسرة اي ( )44مميوف شخص تحت
(**) ()13

خط الفقر اي يحصموف عمى اقؿ مف دوالر واحد يوميا

"

االمر الذي يعرقؿ جيود التنمية في اي بمد كاف.

ولكف ماحدث لمب ارزيؿ امر يدعو الى االشاده بفعؿ ماتحقؽ ليا تحت قيادة الرئيس (لوال داسيمفا) المعروؼ

ب(لوال) والذي حقؽ طفرات اقتصادية يشار ليا بالبناف بعدما نيض باالقتصاد الب ارزيمي الى مصاؼ الدوؿ المتقدمة
اقتصادياً خالؿ سنوات قميمة وذلؾ بعد فتره طويمة مف "الدكتاتورية العسكرية مرت بيا البالد لغاية عاـ ()1985

وحتى بعدىا استغرقت البالد نحو ( )20عاـ لمتحوؿ نحو االستقرار اذ ورثت البالد جممة مف التحديات ابرزىا :
 .1النمو االقتصادي.
 .2تحقيؽ االستقرار االقتصادي.

 .3التوصؿ الى سالـ مع دوؿ الجوار.
)ٓ (11ؽٔذ صادم اعٔاػ ,َ٤اُرعشتح اُثشاص٤ِ٣ح هشاءج ك ٢ذعشتح ُٞال داعِ٤لا ,2013 ,ص.413
) )12اُثشاص َ٣اُوٞج اُصاػذج ك ٢آشٌ٣ا اُالذ٤٘٤ح ,شثٌح اُعض٣شجٓ ,شًض اُعض٣شج ُِذساعاخ ,أُِلاخ ,عِغِح ِٓلاخ اُو ٟٞاُصاػذج
( ,2010 ,)3ص.16115
(*) ٛٝزج اُ٘غة ذؼذ ًث٤شج ظذا ه٤اعا اُ ٠ؼعْ عٌإ اُثشاص َ٣اٌُث٤ش ٖٓ ظٜح ٝارا ٓاهاسٗاٛا ٓغ اُ٘غة اُوِِ٤ح ظذا ٝخاصح ك٢
اُخذٓاخ ٝاُضساػح ٝاُص٘اػح أُٞظٞد ٙك ٢اُؼشام تؼذ ػاّ  ٖٓ 2003ظٜح اخش.ٟ
(**)  ُٞٝذْ ذؼذٛ َ٣زا أُو٤اط اُخاص تاُلوش ا( ١اهَ ٖٓ دٝالس ٝاؼذ ٤ٓٞ٣اً) اُ ٠دٝالس ٖ٣ا ٝشالشٓ ٚصالً  ٞٛٝا٣عا ٓؼذٍ ٓ٘خلط
ظذاً ٣ٝذٍ ػِٗ ٠غثح كوش ال٣غرٜإ تٜاُٞ ,ظذٗا اسذلاع ؼعْ اُلوش ك ٢اُثشاص َ٣اُ ٠اًصش ٖٓ ( ٕٞ٤ِٓ )913ػائِح ٓ ٞٛٝؼذٍ كوش
ػاُ ٢ظذاً ًاٗد ذؼاٜٗ٘ٓ ٢ا اُثشاص َ٣هثَ االصالؼاخ االهرصاد٣ح اُر ٢هاّ تٜا اُشئ٤ظ (ُٞال دا عِ٤لا) ٓٝذ ٟصؼٞتح اظشاء ٛزج
االصالؼاخ ٓٝذ ٟشوَ أُ ٜٚٔأُِواج ػِ ٠ػاذوٝ ٚعػ ٛزج االسهاّ اٌُث٤شُ ٙؽعْ اُلوش اُز ١ػاٗد ٓ٘ ٚاُثالد ..
)٘ٓ (13ظٔح االؿز٣ح ٝاُضساػُ ٚالْٓ أُرؽذج ,تشٗآط اُوعاء ػِ ٠اُعٞع ,اُرعشتح اُثشاص٤ِ٣ح ,سٓٝا  ,2012ص.7
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 .4المساواة في الدخؿ والتي عكسيا انخفاض معامؿ جيني قبؿ مجيء لوال لمحكـ والذي تمكف مف تحقيؽ
()14

تقدـ ممموس في ىذا المجاؿ بعد ماحققو مف استقرار اقتصادي".

وكما في الجدوؿ ( )4ادناه

انظُت

58

56,90

56,60

55,90

55,20

54,40

53,90

قًُت
انًؤشز

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

/

53,10

52,70

52,90

51,50

51,30

2010

2011

2012

2013

2014

2015

جدول ( )4قيمة مؤشر جيني في البرازيل لممدة ()2015 – 2003

أُصذس:اُث٘ي اُذ ,٢ُٝسهْ ظ ٢٘٤اُو٤اع٢
https://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.GINI

مف الجدوؿ أعاله نجد اف المؤشر في تنازؿ مستمر (باستثناء العاـ  )2013واعتبا اًر مف عاـ ( )2003الذي

بمغت قيمتو ( )58وصوالً الى العاـ ( )2015الذي بمغت قيمتو ( )51430وحتى اف كانت قيمة المؤشر الزالت

كبيرة فيي جيده بالمقارنو مع نسمة الب ارزيؿ العالية جداً والتي سبؽ واف ذكرناىا في ىذا المحور ,كما انيا تعتبر
دليؿ عمى المضي قدماً في الحد مف التفاوت.

فضال عف اف الرئيس الب ارزيمي ومنذ توليو سدة الحكـ في بالده عمؿ عمى احداث جممة مف االصالحات
اليادفة الى تخفيؼ حدة المشاكؿ الناجمة عف التفاوت في مستوى الدخؿ والثروة الذي عانت منو الب ارزيؿ وذلؾ مف
خالؿ :
 .1أتباع سياسة " التقشؼ بيدؼ سد عجز الموازنة والقضاء عمى ازمة الثقة في االقتصاد ومصارحة الشعب الزالة

مخاوؼ الطبقات الغنية والصبر مف جانب الطبقات الفقيرة لتثمر عف تمقي الب ارزيؿ نحو  200مميار دوالر

كاستثمارات مف عاـ  2004الى  2011وبالتالي توفير فرص العمؿ والحد مف الفقر وزيادة االنتاجية ولتصبح
مدينة لمبنؾ الدولي ب( )14مميار دوالر بعد  8سنوات مف رفضو اقراض الب ارزيؿ عاـ .(15("2002

ِ
المتساو لمتعميـ بيف المناطؽ والواليات والبمديات وتخصيص االستثمارات الضخمو مف قبؿ الدولة لذلؾ,
" .2التوزيع

كما أمف الصندوؽ الوطني لتطوير التعميـ االبتدائي الذي أنشى عاـ ( ,)1996نصيب الطالب مف االنفاؽ في

مختمؼ مناطؽ البالد وكنتيجو ليذة الزياده في االستثمار فقد ارتفع تقييـ طالب الب ارزيؿ في برنامج التقييـ

الدولي ( )52نقطة"( . )16وىذا بالتأكيد سيمقي بظاللو عمى مستوى معيشة السكاف فالفرد المتعمـ يمتمؾ فرصة
ِ
المتساو لمتعميـ واالنفاؽ عميو عبر االستثمارات
اكبر مف الفرد غير المتعمـ ,بالتالي وكنتيجة طبيعيو لمتوزيع

) ,UNDP (14أُ٘رذ ٟاُذ ٢ُٝؼٓ ٍٞغاساخ اُرؽ ٍٞاُذٔ٣وشاغ ,٢ذوش٣ش ٓٞظض ؼ ٍٞاُرعاسب اُذ٤ُٝحٝ ,اُذسٝط أُغرلادج,
ٝاُطش٣ن هذٓاً /ٞ٤ٗٞ٣ 6-5 ,ؼض٣شإ  ,2011ص .20 , 19
) )15أَٓ ٓخراس ,ذعشتح اُ٘ٔ ٞاالهرصاد ١ك ٢اُثشاصٞٔٗ :َ٣رض اعرششادُٔ ١صش ,2012 ,ػِ ٠أُٞهغ االٌُرش٢ٗٝ
.http://acpss.ahram.org.eg/News/5312.aspx
(16) UNDP, Human Development Report 2013, The Rise of the South, Human Progress in a
Diverse World,2013, P80.
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الضخمو سيؤدي الى رفع المستوى العممي لمختمؼ سكاف ومناطؽ البالد ,وبالتالي تأميف مستوى معيشي افضؿ
سينعكس بدوره عمى تحسيف مستوى الدخؿ والثروة لعديد االفراد المتعمميف ولمختمؼ فئات ومناطؽ البالد.
" .3أزالة القيود أماـ االستثمار االجنبي االمر الذي ادى الى زيادة قدرة سوؽ الب ارزيؿ التنافسية وتطوير الخدمات

وتحديثيا وانخفاض اسعار السمع والخدمات وارتفاع جودتيا وىذا بالتالي يعود بالنفع عمى المستيمكيف"(,)17

وخاصة مف محدودي الدخؿ لعجزىـ عف الحصوؿ عمى سمع باىظة الثمف لكف مع زيادة العرض مف جانب
السمع المحمية واالجنبية فذلؾ سيشكؿ حاف اًز لمحصوؿ عمييا مف قبؿ ذوي الدخؿ والثروة المحدودة.

 .4اطالؽ البرامج التي مف شأنيا تقميؿ حدة التفاوت في الدخوؿ وذلؾ عف طريؽ تقديـ االعانات النقدية المشروطو
كبرنامج "بولسا فاميميا الذي يعد اكبر عممية تحويؿ نقدي مشروط في العالـ والذي اطمؽ في  2003ليصؿ
حجـ المستفيديف الى ( )1141مميوف اسره حوالي ( )46مميوف شخص وذلؾ بأعانات تترواح بيف ( )15الى

( 95لاير) ب ارزيمي شيرياً لالسر الفقيرة لمحد مف الفقر وتوارثو بيف االجياؿ والحد مف عدـ المساواة وذلؾ بشرط
التزاـ االسر بارساؿ ابنائيا الى المدارس واخذ المقاحات والزيارات الطبية قبؿ الوالده"( .)18وكما في الجدوؿ ()3

و (.)4
صذول ( )3طبُؼت ػًم بزَايش (بىنظا فايُهُا)
ػذد االطفال ( 0انً  )15او االو انغايم او
َصُب انفزد انشهزٌ
يظخىي انفقز
انًزضغ
 15لاير تشاص٢ِ٣
1
بغذود  60انً
 30لاير تشاص٢ِ٣
2
انفقز
120لاير بزاسَهٍ
 45لاير تشاص٢ِ٣
 3كأًصش
 50لاير تشاص٢ِ٣
0
 65لاير تشاص٢ِ٣
1
نغاَت  60لاير بزاسَهٍ
انفقز انًذقغ
 80لاير تشاص٢ِ٣
2
 95لاير تشاص٢ِ٣
 3كأًصش
Kathy Lindert, Anja Linder, Jason Hobbs and Bénédicte de la Brière, The world bank, social
protection, The Nuts and Bolts of Brazil’s Bolsa Família Program: Implementing Conditional
Cash Transfers in a Decentralized Context, May 2007, p:17.
عذود انًبانغ انًخصصت

مف الجدوؿ ( ) 3نالحظ نصيب الفرد الشيري المخصص لكؿ مستوى مف مستويات الفقر وحصة كؿ طفؿ مف
المبالغ المخصصة والتي تصؿ الى ( )60ولغاية ( )120لاير ب ارزيمي مخصصة لمذيف ىـ عند خط الفقر ولغاية
( )15طفؿ ,وكحد اقصى ( )60لاير ب ارزيمي لمذيف ىـ عند مستوى الفقر المدقع ,وىذة االعانات المخصصة ليـ ىي
اعانات مشروطو كما سبؽ وذكرنا وكما في الجدوؿ (.. )4

) (17االعرصٔاساخ االظ٘ث٤ح أُثاششجٓ ,شًض أُششٝػاخ اُذ٤ُٝح اُخاصح ( ,2004 ,)CIPEص.37
(18( Kathy Lindert, Anja Linder, Jason Hobbs and Bénédicte de la Brière, The world bank,
social protection, The Nuts and Bolts of Brazil’s Bolsa Família Program: Implementing
Conditional Cash Transfers in a Decentralized Context, May 2007, p:6.
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جدول ( )4شروط االعانات المقدمة وفق برنامج (بولسا فاميميا)
شزوط انخؼهُى
شزوط انصغت
 .1ذغع َ٤ظٔ٤غ األغلاٍ اُز ٖ٣ذرشاٝغ
ظٔ٤غ األغلاٍ اُز ٖ٣ذرشاٝغ أػٔاس ْٛت)7-0( ٖ٤
االطفال
أػٔاس ْٛت)15-6(ٖ٤ك ٢أُذسعح.
ع٘ٞاخ ٖٓ اُؼٔش
 .2ظٔإ ؼعٞس ظٔ٤غ االغلاٍ ٖٓٔ  ْٛك٢
 .1ظذا ٍٝاُِواؼاخ
ً
عٖ أُذسعح ٤ٓٞ٣ا  ًَٝشٜش ًٝؽذ ادٗ٠
 .2اُلؽٞصاخ اُصؽ٤ح اُؼاد٣ح تعٜٔ٘ا اُ٘ٔٞ
 ٪85ػِ ٠األهَ.
اُخاص تاالغلاٍ
( .1ا٥تاء)
انُظاء (انغىايم  .1كؽٞص ٓاهثَ اُٞالدج
 .2اتالؽ أُذسعح ػٖ اُغثة ك ٢ؼاُح ذـ٤ة
 .2كؽٞصاخ ٓاتؼذ اُٞالدج
او انًزضؼاث)
اُطاُة ػٜ٘ا.
 .3أُشاسًح ك ٢اُصؽح اُرؼِ٤ٔ٤ح ٝ
 .3اتالؽ ٓ٘غن تشٗآط (تُٞغا كآ٤ِ٤ا)
ٝاُ٘ذٝاخ اُر ٢ذوذٜٓا كشم اُصؽح أُؽِ٤ح.
أُؽِ ٢ك ٢ؼاُح ٗوَ اُطاُة ٖٓ أُذسعح.
Kathy Lindert, Anja Linder, Jason Hobbs and Bénédicte de la Brière, The world bank, social
protection, The Nuts and Bolts of Brazil’s Bolsa Família Program: Implementing Conditional
Cash Transfers in a Decentralized Context, May 2007, p:18.

الجدوؿ ( )4يوضح شروط االعانات (الصحية والتعميميو) المقدمة وفؽ برنامج (بولسا فاميميا) فمف شروط
الصحة المخصصة لالطفاؿ الذيف تتراوح اعمارىـ بيف ( 0ولغاية  7سنوات) ىو ضرورة اخذ المقاحات واجراء

الفحوصات العادية بضمنيا فحوصات النمو في حيف اف شروط التعميـ تتضمف اشتراط تسجيؿ االطفاؿ الذيف تتراوح
اعمارىـ بيف ( 6ولغاية  15سنة) في المدرسة وحضورىـ الييا يوميا وكؿ شير ولو بمعدؿ حضور يصؿ الى
( ,)%58ليتـ حينيا منحيـ االعانات النقدية المشروطة عند تطبيقيـ ليذة الشروط ..
في حيف اف الشروط المتعمقة بالنساء (الحوامؿ منيف والمرضعات) تتضمف اشتراط قياميف بالفحوصات قبؿ وبعد

الوالدة وزيادة ثقافتيف الصحية عبر الندوات التي تقيميا فرؽ الصحة المحمية ىذا بالنسبة لشروط الصحة بالنسبة
لمنساء ,في حيف اف شروط التعميـ تتضمف اشتراط تعميـ االباء وضرورة ابالغ المدرسة عند تغيب الطالب عنيا
وضرورة ابالغ المنسؽ المحمي الخاص ببرنامج (بولسا فاميميا) حيف يتـ نقؿ الطالب مف مدرسة الى اخرى.
وىذا البرنامج الفريد مف نوعة حقيقة كونو يشجع المتمقي لو عمى تحسيف وضعو الصحي والتعميمي عبر تقديـ
اعانات نقدية ش يرية مما يشجعو عمى تمبية الشروط التي يضعيا ىذا البرنامج وخاصة مف جانب االسر الفقيرة

واالشد فق اًر كونيا في اغمب االحياف تعيش ظروؼ صحية وتعميمية سيئة وكؿ ذلؾ بالطبع سيرفع مف المستوى
الصحي والتعميمي لممتمقي فضال عف مستوى دخمو الذي سيتحسف بتمقيو اعانات شيرية ستساىـ بالتاكيد في تخفيؼ

حدة التفاوت في مستوى الدخوؿ اذ "أنخفض مؤشر جيني في الب ارزيؿ بنسبة ( )4.7في المائة مف عاـ  1995إلى
عاـ " 004/2

()19

()20

وبعد اف وصؿ "مؤشر جيني الى مستوى ( )58نقطة عاـ "2003
()21

( /)5145نقطة خالؿ المدة "2015 – 2010

.

انخفض "ليسجؿ

(19) Fabio Veras Soares, Rafael Perez Ribas, Rafael Guerreiro Osorio ,International Poverty
Centre, IPC evaluation note, Evaluating the Impact of Brazil’s Bolsa Familia: Cash Transfer
Programmes in Comparative Perspective, December, 2007, page4.
( )20تشٗآط األْٓ أُرؽذج اإلٗٔائ ,٢ذوش٣ش اُر٘ٔ٤ح اُثشش٣ح ُؼاّ ٓ ,2006ا ٞٛاتؼذ ٖٓ اُ٘ذسج  :اُوٞج ٝاُلوش ٝأصٓح أُ٤اٙ
اُؼأُ٤ح ,2006 ,ص .336
(21( UNDP, Human Development Report 2016, Human Development for Everyone, 2016, P
207.
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باختصار يمكف القوؿ اف سياسات لوال كاف ليا ابمغ االثر في ترجمة الخطط التي وضعيا لتطوير االقتصاد
الب ارزيمي عمى ارض الواقع العممي بالشكؿ الذي جعؿ الب ارزيؿ تقفز خطوات واسعو جدا الى االماـ "كتوفير
()14مميوف وظيفة وبالتالي ارتفاع نسبة مداخيؿ العمؿ مف الػ( )GDPمف ( )%40عاـ  2000الى ( )%4346عاـ
 2009وارتفعت معو القيمة الحقيقية لمحد االدنى لالجور بنسبة ( )%5346كما نجح بفعؿ تدخالت موجية تيدؼ
لمتخفيؼ مف الجوع وتحسيف فرص الحصوؿ عمى الغذاء الى تخفيؼ حدة التفاوت االقتصادي واالجتماعي لمصمحة

الطبقة الفقيرة وىو ماعجزت عنو الحكومات التي سبقتو "
الناتج المحمي االجمالي ( )GDPمف بيف دوف المنطقة"

()22

()23

كما "أصبحت الب ارزيؿ مسؤولة عف حوالي ( )%40مف
أي حوالي نصؼ الناتج المحمي االجمالي لقاره بكامميا,

فضالً عف نتائج اخرى جعمت مف التجربة الب ارزيمية انموذجاً لمدوؿ الباحثة عف تحسيف مستوى معيشتيا لذا البد مف
االقتداء بيذة التجربة الى جانب خطوات اخرى سيتـ التطرؽ ليا في المبحث القادـ.

المحور الخامس:رؤى ومقترحات لمعالجة التفاوت في توزيع الدخل والثروة في العراق

 .1التصدي لظاىرة الفساد المالي واالداري عبر تفعيؿ اجيزة الرقابة والكشؼ عف حاالت الفساد ومضاعفة
العقوبات المفروضو عمى مف تثبت بحقيـ تيـ فساد مالي او اداري كونيا السبب الرئيسي في اعاقة الجيود

الرامية الي خطة تنموية تيدؼ الى تحسيف الواقع المعيشي بضمنيا تحسيف مستوى الدخوؿ الي مجتمع كاف
وبعدىا يتـ طرح اي نقاط مف شانيا تخفيؼ حدة التفاوت في مستوى الدخوؿ ,لكف يبقى محاربة الفساد المالي
واالداري بمثابة حجر االساس الي جيود تيدؼ الى تحسيف الواقع المعيشي بشكؿ عاـ وتخفيؼ حدة التفاوت
في مستوى الدخوؿ بشكؿ خاص.
 .2تطوير المستوى التعميمي ولمختمؼ المراحؿ الدراسية فكما ىو معروؼ فاف االقتصاد القائـ عمى اساس التعميـ
اقوى واكثر مرونو واستعدادا لمواجية االزمات االقتصاديو مف االقتصاد القائـ عمى اساس مادي لذا فاف البدء

باي خطوة مف شانيا تحسيف المستوى المعيشي وبالتالي تخفيؼ حدة التفاوت في مستوى الدخوؿ بعد التصدي
لظاىرة الفساد المالي واالداري البد اف تقوـ عمى تطوير وتنمية الموارد البشريو بالتعميـ وىذا امر واضح وجمي
الغبار عميو فالفرد المتعمـ اكثر انتاجيو مف الفرد غير المتعمـ واكثر قدره عمى ايجاد فرصة العمؿ وبالتالي

تحسيف مستوى دخمو فالعمالو الماىره اكثر تفضيالً مف العمالو غير الماىرة وفوؽ كؿ ىذا وذلؾ فاف التعامؿ مع
الفرد المتعمـ خاصة والمجتمع عامو اكثر سيولة ويسر مف التعامؿ مع الفرد وبالتالي المجتمع غير المتعمـ ..

 .3فرض الضرائب التصاعدية اذ يعتبر ىذا النوع مف الضرائب ذو فاعميو كبيرة في اعادة توزيع الدخؿ والثروة اذ

يقع عبئيا عمى االغنياء اكثر مف الفقراء نظ اًر لزيادة عبئيا كمما زاد الوعاء الخاضع لمضريبة وىذا يعني زيادة
وطئتيا عمى االغنياء نظ ار الرتفاع حجـ الدخؿ والثروة لدييـ بالمقارنو مع الفقراء وباالمكاف توجيو مبالغ
الضريبة المستقطعة وفؽ ىذا النوع مف الضرائب بعدة اتجاىات تسيـ في تحسيف مستوى دخؿ الفقراء كاقامة
المش اريع االستثمارية التي تسيـ في توفير فرص العمؿ لمعاطميف وخاصة مف ذوي الدخؿ والثروة المحدودة

) (22ساظ٤ح اعٜٔإ خضاص ,دٝس ع٤اعاخ االصالغ االهرصاد ١ك ٢اُذ ٍٝاُ٘آ٤ح ك ٢ذؽو٤ن اُر٘ٔ٤ح اُثشش٣ح أُغرذآح دساعح ؼاُح
اُعضائش خالٍ اُلرشج (٤ًِ ,)2012 – 2001ح اُؼِ ّٞاالهرصاد٣ح ٝاُرعاس٣ح ٝػِ ّٞاُرغ٤٤ش ,ظآؼح عط٤ق,2012 – 2011 ,
ص.40
( )23آ٣إ تشٔ٣ش ,ػاُْ تال ه٤ادج ,ذشظٔح كاغٔح اُزٛث ,٢داس اُلاساتُِ٘ ٢شش ,ت٤شٝخُ ,ث٘إ ,2014 ,ص.191
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والتقميؿ مف البطالو وبالتالي تحسيف مستوى الدخوؿ كما يمكف توجيييا نحو تقديـ االعانات لذوي الدخؿ والثروة
المنخفضة وتحسيف عمؿ شبكة الحماية االجتماعية وزيادة عدد المستفيديف منيا ,فضال عف امكانية توجيو
االمواؿ الناتجو عف ىذة الضرائب بشتى الطرؽ التي التي تيدؼ جميعيا لموصوؿ لنفس اليدؼ المتمثؿ في
تقميؿ التفاوت في مستوى الدخوؿ.

 .4االستفادة مف التجربة الب ارزيمية ومحاولة تطبيقيا عمميا في العراؽ ,نظ ار لمنتائج الباىرة التي تمخضت عنيا والتي
اشرنا الى البعض مف آلياتيا المطبقة في الب ارزيؿ.

 .5تفعيؿ دور القطاع الخاص في العراؽ وبالتالي توفير الوظائؼ التي تحسف مف مستوى الدخوؿ وخاصة اصحاب
الدخوؿ المنخفضة.

 .6تفعيؿ مصادر توفير الموارد الماليو عمى اختالفيا لتكوف سند ورديؼ في نفس الوقت لمقطاع النفطي الذي يعتمد
عميو االقتصاد العراقي بشكؿ شبو مطمؽ وبالتالي تقميؿ ريعية االقتصاد العراقي وزيادة ايراداتو الماليو كتطوير
القطاع السياحي خاصة اف العراؽ يمتمؾ العديد المواقع الدينية واالثرية والترفييية والتي مف الممكف اف توفر
مورد مالي اليستياف بو فضال عف تطوير باقي القطاعات االقتصاديو وفؽ خطط ونجاحات مستقاة مف تجارب
دوؿ قطعت شوطاً كبي اًر في مجاؿ استغالؿ وتسحيف قطاعاتيا االقتصاديو والتي مف شأنيا توفير المورد المالي
واعادة توزيعو عمى اصحاب الدخوؿ المنخفضة بالشكؿ الذي يضمف مستوى معيشي افضؿ ليـ.

المحور السادس :االستنتاجات والتوصيات

أوالً :االستنتاجات -:

 .1ارتفاع درجة عدـ المساواة في توزيع الدخوؿ في العراؽ بعد عاـ  2003رغـ ارتفاع مستوى دخؿ الفرد العراقي

اال اف ىذا االرتفاع اليأخذ بنظر االعتبار درجة المساواة في توزيع الدخوؿ والتي لالسؼ ارتفعت مع ارتفاع

مستوى دخؿ الفرد العراقي خاصة في ظؿ استمرار معاناة العراؽ مف آفة الفساد المالي واإلداري.
 .2ساىـ سمـ الرواتب والمخصصات في تعميؽ مشكمة التفاوت في توزيع الدخؿ والثروة في القطاع العاـ في
العراؽ بيف الو ازرات وحتى بيف موظفي الو ازرة الواحدة.

 .3تعد التجربة الب ارزيمية واحده مف انجح واىـ التجارب ليس فقط عمى مستوى العالـ النامي وانما حتى عالمياً,

نظ اًر لمنتائج الباىرة والمميزة التي تمخضت عنيا وجعمت مف الب ارزيؿ قوة اقتصادية كبرى اليستياف بيا
وخاصة في عيد الرئيس (لوال داسيمفا) الذي يعد بمثابة عراب النيضة االجتماعية واالقتصادية لمب ارزيؿ خالؿ

سنوات حكمة التي لـ تتجاوز العشر سنوات نقؿ فييا االقتصاد الب ارزيمي الى مصاؼ كبريات االقتصاديات

العالمية ووظؼ امكاناتيا البشرية والمادية التوظيؼ الصحيح ووفؽ مجموعة آليات وخطط مرسومو اتبعيا

ِ
المتساو لمتعميـ بيف مختمؼ مناطؽ الب ارزيؿ دوف
لتثمر عف ىذا النيوض كاتباع سياسة التقشؼ والتوزيع

استثناء وتشجيع االستثمار االجنبي والعمؿ عمى زيادة قدرة السمع والخدمات الب ارزيميو عمى المنافسة واطالؽ
البرزيمي
برنامج االعانات المشروطو (بولسا فاميميا) وكؿ ذلؾ ادى بالتالي الى تحسيف مستوى دخؿ الفرد ا
وخاصة االسر الفقيرة واالشد فق ار بعد اف كانت الب ارزيؿ ترزخ تحت وطأة الفقر والجوع وتفشي الجريمة وتجارة
المخدرات وكثرة األمييف وذوي الدخؿ والثروة المحدودة والبطالة قبؿ عاـ .2003
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ايكاَُت ُيغاكاة انخضزبت انبزاسَهُت ......

التوصيات-:

 .1ضرورة وضع الخطط الكفيمو بالحد مف التفاوت في توزيع الدخوؿ في العراؽ وضمف سقؼ زمني محدد لذلؾ
وتسخير االمكانيات البشرية والماديو سعيا وراء تنفيذ ىذة الخطط وبما يكفؿ تحقيقيا نظ اًر الىمية وخطورة
االثر الذي يتركو التفاوت في توزيع الدخوؿ.

 .2االستفادة مف تجارب الدوؿ التي قطعت شوطاً طويالً في مجاؿ محاربة التفاوت في توزيع الدخوؿ كالتجربة
الب ارزيمية التي تعتبر واحده مف افضؿ وانجح التجارب المتبعو عاليماً نظ ار لمنتائج الباىرة التي تحققت عمى

ارض الواقع العممي وخاصة في الجانب االقتصادي بالشكؿ الذي أىؿ الب ارزيؿ الحتالؿ موقع متقدـ بيف

كبريات االقتصاديات العالمية وخالؿ فترة زمنية قصيرة بالمنظور االقتصادية وىي عشر سنوات تقريبا مف
حكـ الرئيس (لوال داسيمفا) والياتو المتبعو لتحقيؽ ذلؾ كبرنامج االعانات النقدية المشروطو (بولسا فاميميا)
وتشجيع االستثمار االجنبي وسياسة التقشؼ ,لذا فاف االستفاده مف ىذة التجربة ستعود بالنفع عمى االقتصاد
العراقي وبضمنو مستوى معيشة السكاف التي تتحسف بفعؿ التحسف في توزيع الدخوؿ.

 .3محاربة الفساد المالي واالداري الذي يقؼ حجر عثرة اماـ اي محاوالت لمنيوض بالواقع االقتصادي
واالجتماعي واالىتماـ بتطوير التعميـ وفرض الضرائب التصاعدية والبحث عف مصادر اخرى لتوفير الموراد

الماليو مف مختمؼ القطاعات وخاصة القطاع الخاصة وبالتالي زيادة االيرادات الماليو وتقميؿ احادية القطب
التي يعاني منيا االقتصاد العراقي فضال عف االستفادة مف التجربو الب ارزيميو والياتيا التي اثبتت نجاحيا بعد

النتائج االجتماعية واالقتصادي الباىرة التي تحققت في الب ارزيؿ بعد عاـ  2003مف شانو اف يخفؼ مف حدة
التفاوت في مستوى الدخؿ والثروة وبالتالي السير باتجاه تحقيؽ نوع مف المساواة المنشوده في مستوى الدخؿ
في العراؽ.
المصادر
انكخب -:
 .1أعٔاػٓ ,َ٤ؽٔذ صادم ,اُرعشتح اُثشاص٤ِ٣ح هشاءج ك ٢ذعشتح ُٞال داعِ٤لا2013 ,
 .2تشٔ٣ش ,آ٣إ ,ػاُْ تال ه٤ادج ,ذشظٔح كاغٔح اُزٛث ,٢داس اُلاساتُِ٘ ٢شش ,ت٤شٝخُ ,ث٘إ.2014 ,
االطارَظ وانزطائم -:
 .1ساظ٤ح اعٜٔإ خضاص ,دٝس ع٤اعاخ االصالغ االهرصاد ١ك ٢اُذ ٍٝاُ٘آ٤ح ك ٢ذؽو٤ن اُر٘ٔ٤ح اُثشش٣ح أُغرذآح دساعح
ؼاُح اُعضائش خالٍ اُلرشج (٤ًِ ,)2012 – 2001ح اُؼِ ّٞاالهرصاد٣ح ٝاُرعاس٣ح ٝػِ ّٞاُرغ٤٤ش ,ظآؼح عط٤ق– 2011 ,
.2012
 .2ع٤ذ ١اؼٔذً ,ثذاٗ( ,٢أشش اُ٘ٔ ٞاالهرصاد ١ػِ ٠ػذاُح ذٞص٣غ اُذخَ ك ٢اُعضائش ٓواسٗح تاُذ ٍٝاُؼشت٤ح :دساعح ذؽِ٤ِ٤ح
ٝه٤اع٤ح) أغشٝؼح دًرٞسا ٙك ٢اُؼِ ّٞاالهرصاد٣ح٤ًِ ,ح اُؼِ ّٞاالهرصاد٣ح ٝاُؼِ ّٞاُرعاس٣ح ٝاُرغ٤٤ش ,ظآؼح أت ٢تٌش تِوا٣ذ
–ذِٔغإ ,اُعضائش.2013 – 2012 ,
 .3كعَ هللا ,ػثذاُؽِ( ,ْ٤أشش اُ٘ٔ ٞاالهرصاد ١ػِٓ ٠ؼذٍ اُلوش ٝػذاُح ذٞص٣غ اُذخَ اُو( ٢ٓٞؼاُح ُث٘إ ,))2012 – 1992
اغشٝؼح دًرٞسا٤ًِ ,ٙح االهرصاد ,ظآؼح دٓشن ,عٞس٣ا.2015 ,
انبغىد وانخقارَز -:
 ,UNDP .1أُ٘رذ ٟاُذ ٢ُٝؼٓ ٍٞغاساخ اُرؽ ٍٞاُذٔ٣وشاغ ,٢ذوش٣ش ٓٞظض ؼ ٍٞاُرعاسب اُذ٤ُٝحٝ ,اُذسٝط أُغرلادج,
ٝاُطش٣ن هذٓاً /ٞ٤ٗٞ٣ 6-5 ,ؼض٣شإ .2011
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.2004 ,)CIPE( ح اُخاصح٤ُٝػاخ اُذٝ ٓشًض أُشش,ح أُثاششج٤ االعرصٔاساخ االظ٘ث.2
ٟٞ عِغِح ِٓلاخ اُو, أُِلاخ,شج ُِذساعاخ٣ ٓشًض اُعض,شج٣ شثٌح اُعض,ح٤٘٤ٌا اُالذ٣ آش٢ج اُصاػذج كَٞ اُو٣ اُثشاص.3
.2010 ,)3( اُصاػذج
ٙا٤ُٔأصٓح اٝ اُلوشٝ جٞ اُو:  اتؼذ ٖٓ اُ٘ذسجٞٛ ٓا,2006 ّح ُؼا٣ح اُثشش٤ٔ٘ش اُر٣ ذوش,٢ تشٗآط األْٓ أُرؽذج اإلٗٔائ.4
.336  ص,2006 ,ح٤ُٔاُؼا
 ٓؽاكظاخ اُؼشام٢ ك١االٗلام اُلشدٝ َغ اُذخ٣صٞ ذ٢خ كٝاط اُرلا٤ ه, ؼغٖ خِق,٢ ساظٝ ْ٣ كاسط ًش,٢ٜ٣ تش.5
.2016 , ظآؼح تـذاد,االهرصادٝ ح االداسج٤ًِ ,2012 ّ ؼغة اؼصاء ٓغػ االعشج ُؼا٢٘٤تاعرخذاّ ٓؤشش ظ
.2012 ,ق٤٘ ظ,ح٤ٔ٘اُرٝ  ُِرعاسجٙ ٓؤذٔش االْٓ أُرؽذ,ح٤ٔ٘اُرٝ ش اُرعاسج٣ ذوش.6
.2014 ,كشصٝ اخ٣ شثاب اُؼشام ذؽذ,2014 ح٣ح اُثشش٤ٔ٘ ُِر٢٘غُٞش ا٣ اُروش,ػ٤صاسج اُرخطٝ ح اُؼشام٣سٜٞٔ ظ.7
.2013, اُعضائش, ظآؼح اُشِق, عشاض,ثح٤ٛٝ ,ش٤ اُثش,ْ٣ ػثذاٌُش.8
٢ُٝ اُذ٢ِٔ أُؤذٔش اُؼ٠ُ تؽس ٓوذّ ا, اُؼشام,َ٤ است,ٖ٣ ظآؼح صالغ اُذ,االهرصادٝ ح االدساج٤ًِ ,ٚ عؼذ غ, ٓؽٔذ.9
.2013 ,ٗظٞ ذ,ٚ اُغاتؼٚسذٝ د٢ٗظ كٞ ذٞ٤ظ
هغْ اُذساعاخ, ح٤ٔوشاغ٣ٓاخ اُذٞأُ٘ظٝ  هغْ اُثشآط٢ ك٠ اُؼشت٠ٔوشاغ٣ أُشًض اُذ,دجٞلح ظ٤ِد خٞٔ ٓؽ, ٓؽٔذ.10
.2014, ٓصش,٢اع٤اُ٘ظْ اُغٝ
.2012 ٓاٝ س,ح٤ِ٣ اُرعشتح اُثشاص,عٞ اُع٠ِ تشٗآط اُوعاء ػ, ُالْٓ أُرؽذجٚاُضساػٝ ح٣ ٓ٘ظٔح االؿز.11
 ظآؼح,ٖ٣ ٌِٓٔح اُثؽش٠ِح ػ٤و٤ دساعح ذطث,٢ٓس االهرصاد االعالٞغ اُذخَ ٖٓ ٓ٘ظ٣صٞذٝ  اُلوش,٢شاّ ؼ٘ظَ ػثذاُثاهٛ .12
.ٕ ع٘ح ٗششٝ تذ, ٓصش,سجٞأُ٘ص
-: االَخزَج
,٢اع٤ اُو٢٘٤ سهْ ظ,٢ُٝ اُث٘ي اُذ.1
https://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.GINI
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