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الملخص
 نظرا ملا ينجم عنها من مشكالت أمنية واقتصادية، تعترب مشكلة الفقر من أخطر املشكالت اليت تواجه شعوب وحكومات العامل
 وقد أشار تقرير، وتعاين الدول العربية – ولو بدرجات متفاوتة – من ظاهرة الفقر خاصة املادي منه،...واجتماعية وثقافية وبيئية وأخالقية
. دوالر0.41  من السكان يف الدول العربية يعيشون على أقل من% 4.2  أن4102 التنمية البشرية لعام
ولذا كان لز ًاما على القيادات السياسية والفكرية العربية التصدي ملشكلة الفقر والتعامل معها بصورة علمية تسهم يف التخفيف من

 ولعل يف جتربة ماليزيا الكثري من السياسات اليت، خاصة وأن هناك فرص للتقليل منها أو حىت القضاء عليها،املشكالت اليت تتولد عنها
 كما أن جهود اململكة العربية السعودية يف احلد من ظاهرة الفقر وخاصة يف، ميكن للدول العربية االستفادة منها وتطبيقها ملكافحة الفقر
 وبناءا عليه ميكن.عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز تشكل منوذجا ميكن للدول العربية أن تستعني هبا يف هذا اجملال
:طرح إشكالية البحث على النحو التايل
ما هي فرص اال قالل من الفقر بالدول العربية في ضوء السيااا والررامج المعتمد في التجربتين الماليزية والسعودية
. الدول العربية،  السياسات والربامج التنموية،  السعودية، ماليزيا، اإلقالل من الفقر:المفتاحية

الكلما

Summary:
The problem of poverty of the most serious problems facing the peoples and governments of
the world, due to the consequent security and economic problems, social, cultural, environmental
and ethical ... and suffer the Arab countries - albeit to varying degrees - the phenomenon of poverty
especially material from him, has pointed Human Development Report in 2014 to 7.4% of the
population
in
the
Arab
countries
living
on
less
than
$
1.25.
It was therefore incumbent on the political and intellectual Arab leaders to address the problem of
poverty and dealing with it in a scientific manner contribute to the mitigation of the problems that
generated it, especially since there are opportunities to reduce them or even eliminated, and perhaps
in Malaysia experience many of the policies that Arab countries could benefit from them and apply
them to fight poverty, and that Saudi Arabia's efforts to reduce poverty, especially in the era of the
Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz, can serve as a model for the
Arab States to draw in this area. Based problematic it can be put on the search as follows:
What minimize the chances of poverty in the Arab countries in the light of the policies and
programs adopted in the two trials Malaysian and Saudi Arabia?
Key words: poverty reduction, Malaysia, Saudi Arabia, development policies and programs, the
Arab states
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المقدمة:
تشري التقارير الصادرة عن منظمة "جالوب" العاملية لعام  4102أن قرابة  % 44من سكان العامل حتت خط الفقر ،وكشف
تقرير التنمية البشرية لعام  4102أن  4.4مليار شخص بالعامل يعيشون يف حالة فقر أو هم على حافة الفقر.
ويرفع شعار "القضاء على الفقر" بقوة يف كافة االجتماعات الدولية املعنية بالتنمية ،وميثل أحد األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية،
بتخفيض عدد الذين يعيشون على أقل من  1.25دوالر يف اليوم إىل النصف حبلول عام  2015مقارنة مبا كان عليه عام .0991
وقد بذلت العديد من دول العامل جهودا معتربة لالقالل من الفقر  ،فقد انتهجت ماليزيا يف سبيل حتقيق أهدافها ،جمموعة من
اخلطط والسياسات ،حققت من خالهلا إجنازا تنمويا ،ومتكنت من خفض معدالت الفقر  ،باالعتماد على ثقافتها اخلاصة ،ويف إطار
احرتام مبادئ الدين اإلسالمي .ويف اململكة العربية السعودية مل يعد احلديث عن الفقر من احملظورات ،بعدما كسر خادم احلرمني الشريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز احلاجز النفسي لتناول تلك املشكلة ،عقب زيارته لبعض األحياء الفقرية يف الريا ،،يف نوفمرب ،2002
وتأكيده ضرورة اجتثاث الفقر من اجملتمع .وهو ما شكل بداية لتحرك قوي ملعاجلة املشكلة.
إشكالية الرحث:

وبناءا عليه ميكن طرح اشكالية البحث على النحو التايل :

ما هي فرص االقالل من الفقر بالدول العربية في ضوء السيااا والررامج المعتمد في التجربتين الماليزية والسعودية
أهمية الرحث:

هتديدا
تكمن أمهية هذا البحث يف أنه يتناول ظاهرة عاملية  ،ومشكلة تعاين من تداعياهتا الشعوب واحلكومات العربية  ،وتشكل ً
للنظام االجتماعي واألمين للدول  ،أال وهي تفشي ظاهرة الفقر وانتشاره  ،وهو ما يتطلب البحث يف سبل االقالل منه ،واحاولة التعرف
على التجارب الدولية اليت جنحت يف احلد منه (جتربيت ماليزيا والسعودية) ،وإمكانية االستفادة منها وتطبيقها يف الدول العربية.
أهداف الرحث:

يهدف هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف األساسية  ،وهي :
 تسليط الضوء على مشكلة الفقر يف العامل العريب ،والبحث يف كيفية معاجلة هذه الظاهرة واإلقالل منها. التعرف على بعض التجارب الدولية الفاعلة يف اإلقالل من الفقر ومنها التجربة املاليزية والسعودية . تقييم نتائج التجربتني ،وإبراز فرص وإمكانيات االستفادة منهما يف مكافحة الفقر بالدول العربية. -الرغبة يف أن يكون حل هذه املشكلة يف الدول العربية نابع من اخللفية الفكرية والثقافية لألمة العربية اإلسالمية.

منهجية الرحث:

يعتمد البحث على املنهج الوصفي واالستنباطي التحليلي هبدف دراسة مشكـلة الفـقر يف العالـم العـريب وسياسات اإلقالل منه ،
وتدعيم ذلك بدراسة مقارنة لتجربيت كل من ماليزيا والسعودية ،واللتني ميكن االستفادة منهما من أجل مكافحة الفقر بالدول العربية.
خطة الرحث :

لإلجابة على إشكالية البحث  ،ارتأى الباحثان تقسيم البحث إىل مخس احاور  ،حيث مشل المحور األول :التأصيل النظري

لظاهرة الفقر يف العامل العريب .يف حني استعر ،المحور الثاني :إسرتاتيجية النموذج املاليزي لالقالل من الفقر  ،بينما ناقش المحور

الثالث :إسرتاتيجية النموذج السعودي لإلقالل من الفقر .أما المحور الرابع :فيخصص لدراسة مقارنة بني التجربتني وأهم الدروس والعرب
املستخلصة وفرص وامكانيات االستفادة منهما يف مكافحة الفقر بالدول العربية.
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أوال :التأصيل النظري لظاهر الفقر في العالم العربي
يعترب الفقر من القضايا األساسية اليت احتلت مكانة معتربة يف حيز االنشغال العاملي والبحث العلمي  ،وتفاقم ظاهرة الفقر يف
معظم الدول العربية يفر ،عليها تبين سياسات وبرامج فعالة من أجل مكافحته .فما هو واقع هذه الظاهرة يف العامل العريب.
)*(

 -0مفه ــوم الفقــر:
الفقر مشكلة اقتصادية عاملية ذات ابعاد وامتدادات اجتماعية متعددة  ،تتفاوت يف حجمها واآلثار املرتتبة عليها  ،يتشعب
التعريف هبذه الظاهرة ويتسع بفعل تعدد العوامل واملتغريات اليت يرتبط هبا تارة كسبب وتارة أخرى كنتيجة هلا ،والرتباطه مبقاربات
املختصني.
 -0-0تعريـف الفقـر:
قر ضد الغىن ،وهو يشري إىل النقص واحلاجة ،واملعىن السائد الذي تبادر إىل
قر ،وال ُف ُ
يعرف الفقر يف قواميس اللغة العربية بأنه :ال َف ُ
1
الذهن قبل غريه هو نقص املال الذي ميكن من حتقيق احلاجات من مأكل وملبس ومسكن.
ويف اللغة أيضا اإلفتقار مبعىن العوز ،واملتعارف عليه أن الفقر هو حالة العوز املادي حيث يعيش اإلنسان دون حد الكفاف ،املتمثل
بسوء التغذية واجملاعة حىت املوت ،والذي يؤدي إىل إخنفا ،املستوى الصحي والتعليمي واحلرمان من إمتالك السلع املعمرة واألصول املادية
2
األخرى وفقدان الضمان ملواجهة احلاالت الطارئة كاملر ،واإلعاقة والبطالة والكوارث واألزمات وغريها.
وورد يف قاموس علم االجتماع تعريف للفقر على أنه مستوى معيشي منخفض باالحتياجات الصحية واملعنوية املتصلة باالحرتام
الذايت للفرد أو جمموعة من األفراد ،3حيث أن مستوى املعيشة يهدف بشكل مباشر إىل قياس كفاءة احلياة ،معتمدا على معايري
االستهالك الفردي من السلع واخلدمات املشرتاة من دخل الفرد أو توفريه .ويفرت ،مفهوم الفقر وجود حد أدىن من االستهالك والدخل
يقاس عليه مستوى معيشة الفرد وهو ما يسمى خط الفقر )**( ،حيث يدرج ضمنه كل فرد استهالكه أقل من هذا احلد باعتباره فقريا .4
وهناك من يرى أن الفقر بأنه  " :حالة من احلرمان تتجلى يف اخنفا ،استهالك الغذاء وتدين األوضاع الصحية واملستوى التعليمي
5
وقلة فرص احلصول عليه وتدين أحوال اإلسكان وانعدام األصول الرأامالية واملدخرات.

)*( حتتفل األمم املتحدة منذ  0991باليوم الدويل للقضاء على الفقر ،والذي يصادف  04اكتوبر من كل عام ،هبدف تعزيز الوعي بشأن احلاجة ملكافحة الفقر يف كافة البلدان.

 1املنجد يف اللغة واإلعالم ،دار املشرق ،الطبعة  ، 44بريوت  ، 0991 ،ص ص.191 ، 589

 2رجي احيل هليل اخلفاجي ،قياس وحتليل ظاهرة الفقر وعالقته بالتفاوت يف توزيع الدخل يف االقتصاد العراقي للمدة  ، 4114-0994رسالة ماجستري
مقدمة إىل كلية اإلدارة واالقتصاد باجلامعة املستنصرية  ،بغداد  ، 2009 ،ص .4

 3عاطف غيث احمد ،قاموس علم االجتماع  ،اهليئة املصرية العامة للكتاب  ،مصر ، 0994 ،ص.124
)**( يعترب أسلوب خط الفقر األوسع استخداما لقياس وحتليل الفقر ،وهو يصلح ألغرا ،املقارنات الدولية واألسلوب املعتمد من البنك الدويل ،تعتمد منهجيته
على تقسيم اجملتمع إىل فئتني :فقراء وغري فقراء وذلك بتحديد خط الفقر الذي يعرف بأنه إمجايل تكلفة السلع املطلوبة لسد االحتياجات االستهالكية األساسية،
ويعترب األسلوب األنسب لوضع السياسات االقتصادية املتعلقة بالدخول ،كسياسات العمالة واألجور واألسعار والضرائب واالعانات االجتماعية ،ويتضمن
أسلوب خط الفقر ،منظومة مؤشرات الفقر واليت تشتمل على خطي الفقر املطلق واملدقع ،نسبة الفقر ،فجوة الفقر ،وشدة الفقر ،ومعامل جيين  .أنظر :بن
ناصر عيسى ،مشكلة الفقر يف اجلزائر ،جملة االقتصاد واملاجنمنت ،جامعة تلمسان ،عدد .4111/4
 4باتر احمد علي وردم  ،العولمة ومستقرل األرض  ،األهلية للنشر والتوزيع ،عمان  ،4111 ،ص .99
 5اللجنة االقتصادية واالجتماعية لعريب آسيا " ،الفقر يف عريب آسيا من منظور اجتماعي"  ،نيويورك ،األمم املتحدة  ، 0994 ،ص.1
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ويعرف البنك الدويل من خالل تقرير التنمية الدولية ( )4110-4111الفقر بأنه عملية مستمرة (ديناميكية ) بسبب احلاجة
والعوز ، 6كما يعطي البنك الدويل مفهوم آخر للفقر وهو نقص املشاركة يف إختاذ القرارات سواء يف نقص إدالء األصوات أم يف احلقوق
7
السياسية ،وهو شعور بالضعف ،وهو امليزة اجلوهرية للفقر.
وهناك ثالث معاين متمايزة للفقر  ،وهي:8
 -0الفقر االجتماعي :هو يتجاوز عدم املساواة االقتصادية الناجتة عن نقص الدخل واملمتلكات واخنفا ،مستوى املعيشة ليشمل
بشكل أوسع عدم املساواة االجتماعية والدونية واإلتكالية والشعور بالنقص واالستغالل.
 -4العوز واحلاجة :ويشري لفئة من األفراد غري القادرين على تأكيد وجودهم على املستوى العادي الذي يعترب أدىن مستوى دون
أي مساعدات خارجية ،كما حيدد منوذجا للعالقات االجتماعية اليت تشري إىل من هم احملتاجني واملعوزين الذين يطلبون املساعدة.
 -3الفقر األخالقي :حيدد مكانه يف نسق القيم يف اجملتمع أو يف أحد مجاعته الفرعية (كاألسرة ،مجاعة الرفاق) ويدل هذا املعىن
إىل رفض أو قبول الفقر أخالقيا وإىل املكانة اليت يشغلها الفقري وتعيقه عن التمتع.
ومن هذا كله جند أن الفقر ظاهرة اجتماعية متعددة األبعاد حيث منيز بني:
 فقر الدخل :الذي يشري إىل عدم كفاية املوارد لضمان وتأمني احلد األدىن ملستوى املعيشة املناسب اجتماعيا. فقر القدرة :الذي يشري إىل تدين مستوى قدرات اإلنسان إىل حد مينعه من املشاركة يف عملية التنمية.أما الفكر اإلاالمي فلم يعط تعريف اصطالحي للفقر ،وذلك ألنه مل يهتم بالناحية الفلسفية للفقر بل اهتم بالناحية العملية،

فحدد من هو الفقري حتديدا دقيقا ،فقد ذهب احلنفية إىل أن من ميلك دون نصاب الزكاة فهو فقري ،وذهب املالكية إىل أن الفقري هو الذي
ال ميلك قوت سنة ،أما الشافعية فالفقري هو من ال مال له وال كسب  ،وقد ذهب احلنفية إىل أن الفقري هو من ال ميلك شيئا .
وميكن صياغة املفهوم اإلسالمي للفقر استناذا لتعريف الفقري  :الفقر هو العجز عن حتديد حد الكفاية ،والكفاية املعتربة هي ما
9
يكفي قوت أهل بيت مدة سنة ،وحد الكفاية معروف بأنه حد وجوب الزكاة ،وهذا التعريف يستند إىل االحتياجات الفعلية لإلنسان.
ويتمحور الفقريف املفهوم اإلسالمي حول بعدين رئيسيني مها البعد املادي والبعد الوجودي ،يتمثل البعد املادي للفقر بالتفرقة وعدم
املساواة والقهر بكل أشكاله وعدم وجود العلم وتعذر احلصول على احلد األدىن من الضروريات املطلوبة للحياة كما حتددها ثقافة املرء
اخلاصة وأيضا كل أشكال اجلوع وسوء التغذية والتشرد وضعف الصحة.
يف حني يتمثل البعد الوجودي للفقر( البعد غري املادي ) يف عدم قدرة املرء على الوصول لغرضه ،وفقدان اخلط احلسن أو انعدام
الثقة يف النفس أو نقص احلب أو قلة اإلحرتام أو اإلحساس بأن اآلخرين يهملونه أو يهجروه .
 -4-0أنواع الفقر ومستوياته :
ميكن النظر إىل ظاهرة الفقر من عدة زوايا منها :
10

 6أثري عبد اخلالق  " ،إسرتاتييجيات مكافحة الفقر الوطنية يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة (دراسة مقارنة) " ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية اإلدارة
واإلقتصاد باجلامعة املستنصرية  ،بغداد  ،2009 ،ص .44
 7عدنان ياسني مصطفى" ،الفقر واملشكالت اإلجتماعية" ،حبث مقدم إىل ندوة الفقر والغىن يف الوطن العرب  ،قسم الدراسات اإلجتماعية ،بيت احلكمة،
بغداد ، 2002 ،ص.14.
 8احمد سليمان الضبعان" ،ظاهرة الفقر" ،متاح على املوقع  :وقع  ، www.islamonline.netبتاريخ .4102/01/44 :
 9حليلح الطيب واحمد جصاص" ،الفقر ....التعريف وجماوالت القياس" ،جملة أحباث اقتصادية وإدارية ،العدد  ،4101/14جامعة بسكرة ،اجلزائر ،
ص.041
 10قورين حاج قويدر " ،ظاهرة الفقر يف اجلزائر وآثارها على النسيج االجتماعي يف ظل الطفرة املالية  ،البطالة والتضخم " ،األكادميية للدراسات اإلجتماعية
واإلنسانية  ،جامعة الشلف  ،العدد  ، 12جوان  ، 2014ص.04
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 -1الفقر املطلق والفقر النسيب :حيث يعطي املفهوم األول حداً معيناً من الدخل يضمن إشباع احلاجات البيولوجية كاألكل
وامللبس واملسكن بصورة كلية ،وتعترب األسرة فقرية إذا قل دخلها عن هذا احلد ،بينما يشري الفقر النسيب إىل احلالة اليت يكون فيها دخل
األسرة أقل بنسبة معينة من متوسط الدخل يف البلد ،وبالتايل تتم املقارنة يف هذه احلالة بني فئات اجملتمع املختلفة من حيث مستويات
املعيشة
 -4الفقر الثابت واملؤقت  :الفقر الثابت املتواصل وهو مجاعي هيكلي ،والفقر الطارئ أو الظريف هو الناجم عن أزمة اقتصادية أو
جتاوزه بالتكافل و التضامن الشعيب والدويل.
عسكرية أو سياسية عابرة أو الكوارث الطبيعية وهو عادة ما ميكن ُ
 -3يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  2009م  ،فرق بني فقر الدخل املعرف مبقياس ما يتوافر لإلنسان من سلع وخدمات
متمثال باإلنفاق االستهالكي احلقيقي للفرد (ومنه حساب خط الفقر املدفع وطنيا :دوالر يوميا للفرد) والثاين هو الفقر اإلنساين واملعرف
11
ليس مبقياس الدخل وحده بل وبأبعاد أخرى ذات قيمة حياتية مثل التعليم والصحة واحلرية السياسية.
وميكن حتديد مستويات الفقر كما يلي :12املستوى اجلزئي (الفردي – العائلي ، )...املستوى الكلي (اجملتمع)  ،املستوي الدويل
(الدول الغنية والدول الفقرية)  ،املستوى القاري (القارة األوروبية  ،اإلفريقية  ،أمريكا .)...
وخيتلف مفهوم الفقر من جمتمع آلخر ،كما خيتلف دخل اجملتمع نفسه من وقت آلخر ،فمن يعد فقريا حسب مستويات املعيشة
يف الواليات املتحدة األمريكية قد يعد غنيا يف إحدى الدول اإلفريقية واآلسيوية .كما أنه من كان يعترب فقريا نسبيا مبقاييس عشرين سنة
13
مضت حسب اح تياجات ومتطلبات احلياة يف ذلك الوقت ،قد يعترب يف الوقت احلاضر ضمن من يعيشون يف الفقر املدقع.
وإذا ما سلمنا أن الفقر هو مفهوم نسيب ،مبعىن أن مفهوم الفقري قد يتغري من زمن إىل آخر ،ومن مكان إىل آخر فإنه من املفيد أن
يتم بناء خرائط للفقر – تشبه إىل حد بعيد خرائط النشاطات الزلزالية ألي بلد -اليت تساعد دون أدىن شك على بناء سياسات حملاربة
الفقر تعتمد على املنظور اجلزئي آخذة بعني االعتبار اإلمكانيات التنموية للجهة أو املنطقة .وهو نفس األمر بالنسبة للمتغريات األخرى
14
مثل توزيع الفقر حسب اجلنس ،السن ،املستوى التعليمي...اخل.
 -4تحليل ظاهر الفقر في الرلدان العربية :

لدراسة ظاهرة الفقر يف البلدان العربية تطرح إشكالية أمام الباحث فيما خيص التعامل مع املعطيات )*( ،وغالبا ما يعتمد على
مصادر املنظمات الدولية اليت هي بدورها تواجه صعوبات مجة يف التعامل مع املصادر الرامية أو إجناز مسوح ذات مصداقية ،نظرا للرتكيبة

 11برنامج األمم املتحدة اإلمنائي "،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  2009م  ،حتديات األمن اإلنساين "  ،شركة كوركي للنشر  ،بريوت  2009 ،م ،
ص. 11
 12شريف غيـاط  ،عبد املالك مهري  ،مشكلة الفقر يف العامل العريب وإشكالية احاربته  :دروس مستفادة من فلسفة التجربة املاليزية  ،ورقة مقدمة إىل امللتقى
الدويل الثاين حول :املالية اإلسالمية  ،جامعة صفاقس – تونس  ،خالل الفرتة 4101 / 1 / 49 – 49 – 44م  ،ص.4
 13فائز بن إبراهيم احلبيب " ،النمو وتوفري االحتياجات األساسية  :دراسة حلالة بعض الدول اإلسالمية يف الفرتة  ،"0991-0911جملة العلوم االجتماعية ،
اجمللد  ، 41العدد  ، 0991/12مكتبة جابر األمحد املركزية  ،الكويت.
 14شريف غيـاط  ،عبد املالك مهري  ،مرجع سابق .
)*( هناك إشكالية يف املعطيات خاصة يف العاملني العريب واإلسالمي والدول املتخلفة عموما .فاملعطيات اإلحصائية الرامية حتاول دائما أن تدفع باملؤشرات إىل
منحى إجيايب قصد إبراز جناح اجملهودات التنموية والسياسات احلكومية .أما املراكز املستقلة – إن وجدت – فتحاول اعتماد مؤشرات موضوعية وإبراز مستويات
الفقر األكثر قربا من املوضوعية .أما مصادر السياسيني ،املفكرين والصحافيني املعارضني فيدفعون باجتاه املنحى التصاعدي إلبراز فشل الربامج التنموية
للحكومات .ولذا جيد الباحث املوضوعي املستقل نفسه أمام إشكالية التعامل مع املعطيات.
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السوسيولوجية والثقافية هلذه اجملتمعات وكذا حساسية دراسة هده الظاهرة من قبل السلطات الرامية هلذه البلدان  ،حيث تعترب إبراز ظاهرة
الفقر ككشف عن عورة احلكومات ألن بالنسبة هلا يعترب الفقر أمر خمجل هلا خاصة أمام الرأي العام احمللي والدويل.
 -0-4مؤشرا حول ظاهر الفقر في الرلدان العربية :

وفقا إلحصائيات البنك الدويل يف عام  ،4103فإن:
 عدد سكان العامل العريب حوايل  323مليون شخص. إمجايل الناتج احمللي للدول العربية جمتمعة تريليون و 291مليار دوالر. نصيب الفرد من الناتج احمللي ال يزيد عن حوايل  3311دوالر يف السنة. -يعيش يف العامل العريب  00مليون شخص على أقل من دوالر واحد يف اليوم وهو ما تصنفه األمم املتحدة باعتباره "فقرا

15

مدقعا" .

بينما يشري تقرير التنمية البشرية لعام  4102إىل أن  % 4.2من السكان يف الدول العربية يعيشون على أقل من 0.43

دوالر.

16

وإذا كانت اجلهود الدولية ملكافحة الفقر أمثرت اخنفاضا لعدد الفقراء بآسيا وحتديدا يف الصني بنسبة  % 33خالل حنو ثالثني

عاما .كما خرج ماليني األشخاص من دائرة الفقر يف دول مثل اهلند والربازيل ،إال أنه وألسباب فشل السيايات التنموية  ،وبفعل
تداعيات األزمة العاملية على الدول الكربى  ،وما اجنر عنه من خفض مساعداهتا للدول الفقرية ،إذ شهدت أكرب تراجع هلا منذ عام
 0994لعامني متتالني بـ  2باملائة يف  4104و  4باملائة يف  4100لتصل إىل  043.3مليار دوالر .17جعل الكثري من الدول ومنها
الدول العربية تبقى غارقة يف الفقر  ،بالرغم مما تتمتع به من طاقات طبيعية وبشرية.
 -يف اليمن  ،ووفقا للصندوق الدويل للتنمية الزراعية (إيفاد) يؤثر الفقر يف اليمن على حنو  % 24من سكان البالد  ،ويعيش

 % 01من فقراء اليمن يف مناطق ريفية ،ويعيش نصفهم على األقل على أقل من دوالرين يف اليوم.

 -يف مصر ،تزيد نسبة الفقر عن  ،% 43ويعيش ثلثي السكان يف صعيد مصر يف فقر مزمن.

 -حىت يف بلد نفطي مثل العراق ،تبلغ نسبة الفقر ،وفقا للبنك الدويل  ،% 00.9يف حني تصل يف األردن اجملاور إىل 02.2

 ،%ويف لبنان تزيد لتصل إىل .% 28.6

18

 -تنخفض نسبة الفقر يف دول مثل تونس واجلزائر ،وتصنف وفقا للصندوق الدويل للتنمية الزراعية كدول ذات دخل متوسط.

 -يف املغرب ترتكز ظاهرة الفقر يف األرياف واملناطق العشوائية احمليطة باملدن الكربى وباألحياء الفقرية فيها ،وميثل عدد الفقراء 03

 %من السكان .لكن األوضاع أخذت تتحسن يف السنوات املاضية بعد االرتقاء بالبنية التحتية باملناطق الريفية وتوسيع نطاق التعليم.19

والتزال الدول ذات مؤشرات التنمية البشرية العالية كالكويت والبحرين واإلمارات والسعودية وقطر أقلية مقارنة ببقية الدول العربية.

 -4-4األاراب التي أد لوجود الفقر في الوطن العربي:

15

العامل العريب يواجه الفقر يف يومه العاملي ،سكاي نيوز عربية  ،اجلمعة  04أكتوبر  ،4102املوقع:
http://www.skynewsarabia.com/web/article/695394
 16تقرير التنمية البشرية  "، 2014املضي يف التقدم  :بناء املنعة لدرء املخاطر"  ،برنامج االمم املتحدة االمنائي ،نيويورك .4102 ،
 17احاربة الفقر ..مهمة ليست باملستحيلة  ،موقع سكاي نيوز عربية .http://www.skynewsarabia.com/web/article/385848/ :
 18العامل العريب يواجه الفقر يف يومه العاملي ،مرجع سابق .
 19البلدان العربية واليوم العاملي للفقر  ،اخلميس  49ذو احلجة 0211هـ  41 -أكتوبر 4102م  ،موقع قناة العربية نقال عن صحيفة "احلياة ":
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2014/10/23.html
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ميكن إبراز أسباب وجود الفقر يف الوطن العريب كما يلي:
 -0إخفاق االسرتاتيجيات اإلمنائية احلكومية وإصالحات السوق على املستوى الكلي.
 -4التوزيع غري العادل للثروات الوطنية ،واحدودية الفرص أمام بعض الفئات ومنهم (الفقراء) لتحصيل األصول اإلنتاجية
واالستفادة من األموال واخلدمات العامة وتسيري شؤوهنا (تفشي مظاهر التمايز االجتماعي) ،فانعكس ذلك سلبا على التماسك
االجتماعي.
 -3أعباء احلروب والصراعات األهلية اليت فتكت باجملتمع العريب قبل اقتصاده ،كاحلرب على العراق ،وكذا الوضع يف فلسطني،
ولبنان ،والسودان ،والصومال ،وجراء ا لنزاعات الداخلية ببعض الدول العربية اليت شهدت ما يعرف بالربيع العريب مثل ليبيا وسوريا)*(.
 -2تسارع النمو الدميوغرايف  ،وكرب حجم األسر وارتفاع معدالت اإلعالة يؤدي إىل زيادة األعباء على نفقات األسرة وبالتايل
مواجهة حالة العجز عن توفري كل متطلبات األسر الكبرية وقد تزداد حالة العجز هذه باستمرار وتتفاقم وينتج عنها الفقر بأمت معناه.
 -3التدهور البيئي  ،وما ينجم عنه من ارتفاع أسعار السلع واخلدمات نتيجة التغيري املناخ العاملي ،أو ما يعرف اليوم بظاهرة
20
االحتباس احلراري واجلفاف الذي ضرب مناطق املخزون العاملي إلنتاج القمح يف العامل.
 -3تدين املستوى التعليمي وتفاقم مشكلة األمية  ،وتشري اإلحصائيات إىل ما يربو عن  94مليون أمي بالوطن العريب ()% 44
21
حسب بيان املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ( Alecsoاأللكسو) لسنة .4103
 -4تفاقم مشكلة البطالة :على الرغم من نُدرة اإلحصاءات احلديثة واملنظمة عن معدالت البطالة يف الدول العربية ،وعدم تطابق

أو اتفاق ما هو متاح منها ،إال أهنا تعرب بشكل عام عن ضخامة ظاهرة البطالة ،خاصة بني الشباب.
فقد أفاد تقرير قدم ملؤمتر العمل العريب يف دورته الـ( )02بالقاهرة يف سبتمرب  4102حول "التعاون العريب وآفاقه لدعم التشغيل "
أن نسبة البطالة ارتفعت اىل حنو  % 04يف البلدان العربية خالل  ،4103مبا يعادل حنو  41مليون شخص خصوصا يف ظرفية طبعها
احلراك الشعيب الذي شهدته املنطقة .ويستحوذ الشباب على النصيب األكرب بني صفوف العاطلني بنسبة  % 32مشريا إىل أن
نسبة الشباب املتعلمني  % 27من العاطلني  ،بينما تقدر نسبة النساء بنحو  ،% 20مقابل  % 43بني الرجال. 22
يف حني أكد أن دول اخلليج حتوز على أدىن مستويات للبطالة يف العامل العريب ،وحىت عرب العامل ،إذ ال تتجاوز  3باملائة.23

)*( ارتفع معدل الفقر يف سوريا على سبيل املثال واليت تعاين من نزاع داخلي إىل  ،% 21يف حني كانت يف عام  4101حوايل  ،% 04حبسب تقرير "أهداف
األلفية لعام  ،"4102وكانت نسبة االلتحاق بالتعليم فوق  % 91يف  ،4101ووصلت اليوم إىل حوايل  % 41 – 11حسب املناطق .أضف لذلك ارتفاع
نسبة وفيات األطفال وانتشار األمرا ،الوبائية.
 20أبو الفحم زياد  ،دور املشاريع الصغرية يف مكافحة الفقر والبطالة يف الوطن العريب ،مؤسسة احمد بن راشد آل مكتوم ،ثقافة للنشر والتوزيع ،أبو ظيب
.4119،
 21عمر حوتية  " ،دور منظمات اجملتمع املدين يف تنمية املوارد البشرية العربية  :دراسة لتجربيت مجعية "اقرأ" حملو األمية باجلزائر ،ومؤسسة السعيد للعلوم والثقافة
باليمن "  ،جملة التكامل االقتصادي  ،خمرب التكامل االقتصادي اجلزائري اإلفريقي  ،جامعة أدرار – اجلزائر  ،عدد .4102 /1
 - 22منظمة العمل العربية  ،ارتفاع البطالة إىل  41مليون شخص  ،جريدة احلياة  ،لثالثاء  01سبتمرب /أيلول . 4102
 23تصريح املدير العام ملنظمة العمل العربية  ،جريدة اجلزائر نيوز  ،األحد  02 ،أبريل
http://www.djazairnews.info/national/422013.html. 4101
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 -0يف األقطار النفطية يالحظ وجود تركز الثروة بأيدي فئة قليلة من السكان إذ أن الدراسات تشري إىل أن  % 91من الثروة
النفطية حصل عليها  % 41من السكان يف الدول النفطية يف حني توزعت باقي الثروة والبالغة نسبتها  % 01على باقي السكان ،أما
يف الدول غري النفطية فتقول الدراسات أن  % 41من السكان حيصلون على  % 31من الناتج احمللي اإلمجايل يف حني حيصل % 01
24
على باقي الناتج ،أي . % 31
 -0نقص الصرامة والشفافية يف استعمال املوارد ،إضافة إىل ظاهرة تبذير املوارد والفساد اإلداري واالقتصادي .فالفساد يؤذي

الفقراء بشكل غري مباشر ألنه يعرقل النمو االقتصادي ،ويكرس عدم املساواة ،ويلحق األذى بتوزيع اإلنفاق العام.
 -01هيمنة التنظيم البريوقراطي على خمتلف املؤسسات ،مما ينعكس سلبا على تشجيع املبادرات االستثمارية وخنق كل املشاريع
املقرتحة حملاربة الفقر يف هذه البلدان.
 -3ايااا وبرامج اإلقالل من الفقر:

عربت وثيقة األهداف اإلمنائية عن ضرورة مكافحة الفقر باعتباره اهلدف األول والرئيسي الذي ينبغي أن تتوجه إليه كل اجلهود يف
األلفية اجلديدة .وأعلنت بعض الدول العربية اسرتاتيجيات قومية ملكافحة الفقر ،ومنها األردن ومصر والسعودية.
 -0-3خطوا إعداد ايااا وبرامج اإلقالل من الفقر:

إن إعداد سياسات وبرامج اإلقالل من الفقر عملية تتطلب العمل اجلاد وبشكل علمي ومدروس ،وذلك باتباع اخلطوات التالية:
 -0حتديد من هم الفقراء  ،وتقدير حجمهم ومدى معاناهتم من الفقر وبشكل دقيق.
 -4حتديد السمات األساسية للفقراءمن حيث توزيعهم اجلغرايف ومعرفة مستوى التعليم والصحة والتغذية والسكن هلم.
 -3حتليل آثار السياسات والربامج املختلفة ملواجهة الفقر ومدى إرتباطها باملسائل االقتصادية واالجتماعية كالنمو اإلقتصادي
وعدالة توزيع الدخل والثروة والنمو السكاين وغريها.
 -2بوضع السياسات لتخفيف الفقر ووضعها موضع التنفيذ ومن مث يتم تشخيص اخللل يف تنفيذ هذه السياسات ومعاجلته.
وتتمثل أهم هذه السياسات والربامج يف :26شبكات الضمان االجتماعي ،برامج األشغال العامة ،برامج التحويالت النقدية
والعينية.
25

 -4-3منهجية اإلاالم في معالجة الفقر:

تعد نظرة اإلسالم إىل مشكلة الفقر ومنهجيته يف معاجلتها من أجنح الطرق واألساليب يف ذلك ،يدرك هذا املطلع على حقيقة
اإلسالم وما جاء به من تعاليم ونظرة االسالم إىل الفقر تنطلق من جانبني مها:27
 -0اجلانب املادي :وهو ضعف احلال املادي وعدم وجود ما يكفي اإلنسان من احلاجيات وأحيانًا الضروريات.
 -4اجلانب املعنوي :وهو فقر تصاب به النفس والروح حيث يفقد اإلنسان معه أخالقًا ضرورية ،كالقناعة والرضا ،وقد يكون هذا
موجودا يف ظل وجود غىن مادي؛ لكن تبقى النفس فقرية ،وقد يكون وجوده يف ظل فقر مادي فتكون املشكلة ظاهرة.
الفقر
ً

 24شريف غيـاط  ،عبد املالك مهري  ،مرجع سابق  ،ص.1
 25قياس الفقر يف التطبيق ، 2008 ،ص،www.firashiary.jeeran.com ، 4 ، 1على املوقع

 26علي عبد القادر علي  ،الفقر  :مؤشرات القياس والسياسات  ،متاح على املوقع www.arab- :

api.org/images/publication/pdfs/.../113_develop_bridge4.pdf

 27الفريح ،صاحل بن عبد اهلل " ،معاجلة مشكلة الفقر يف الفكر اإلسالمي " ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد (، )21
0249هـ  ،ص.102.
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ومما أثر من دعاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قوله " :اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر"  ،28بل جاء األمر بالتعوذ من الفقر
29
يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  " :تعوذوا باهلل من الفقر ومن القلة ".
وسلك اإلسالم منهجية متميزة يف التعامل مع الفقر واحاربته ،من خالل تفعيل دور الفرد واجملتمع والقيادة يف عالج مشكلة
الفقر. 30
وقد جاء االسالم استباقيا يف نظرته الثاقبة واإلسرتاتيجية لإلقالل من الفقر  ،ويف هذا شرع اإلقتصاد اإلسالمي حزمة من
اإلجراءات املهمة يف هذا اجملال أمهها :احلث على العمل واحاربة البطالة والتسول  ،التنظيم الدقيق للمعامالت .وهي اسرتاتيجيات تكفل إذا
ما عمل هبا حتقيق نتائج مرضية عن العدل والغىن واإلقالل من حدة الفقر ،ومع ذلك فقد ال حيدث أن يتم العمل هبذه اإلسرتاتيجيات على
األر ،،كما قد حتدث ظروف طارئة كاجملاعات والكوارث واحلروب تؤدي إىل استفحال مشكلة الفقر ،فستكون املعاجلة حينها عن طريق:
31
التكافل االجتماعي من خالل الزكاة واألخوة اإلسالمية وكفالة األقارب والوقف والقر ،احلسن.
ثانيا :إاتراتيجية النموذج الماليزي لإلقالل من الفقر

ماليزيا دولة إسالمية تقع يف وسط جنوب شرق قارة آسيا ،عاصمتها كواالملبور ،نالت استقالهلا يف يف  30أغسطس ،0934
تبلغ مساحة ماليزيا حوايل  349,023كم ،32 4أما عدد سكاهنا فقد بلغ 3ر 40مليون نسمة وفقا الحصاء عام % 0.4( 4101
منهم أجانب) ،33ووصل العدد إىل  49.4مليون نسمة سنة  ،34 4103ينقسمون إىل جمموعات عرقية رئيسة لكل منها دينها ،ولغتها،
وحضارهتا ،وأمهها شعب املاليو الذين يشكلون غالبية السكان .يليهم الصينيون وهم يسيطرون على معظم االقتصاد مث اهلنود.
تشكل التجربة املاليزية إحدى التجارب الناجحة يف جمال التنمية البشرية املستدامة  ،وهي جتربة جديرة باالهتمام والدراسة.
وتنبع أمهية دراسة النموذج املاليزي يف التنمية واإلقالل من الفقر ،كون ماليزيا دولة اسالمية استطاعت النهو ،باستخدام هذه
الثقافة
وهذا ما يزيل كل إحباط أو يأس كادا أن حيكما باستحالة استعادة األمل يف أي تقدم حيصل يف العاملني العريب واإلسالمي.
 -0مكافحة الفقر ضمن السيااا االقتصادية واالجتماعية بماليزيا :

الفقر،

تعترب ماليزيا مثاال على بلد نام ابتكر مدخله اخلاص لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل عام مع الرتكيز على مكافحة
وقد متت مكافحة الفقر يف خطط التنمية مباليزيا من خالل سياسات اقتصادية واجتماعية تبنتها احلكومة منذ االستقالل إىل اآلن.

 28أخرجه النسائي ،يف السنن الكربى  ،باب االستعاذة من الكفر. )440/4( ،
 29املرجع السابق ،باب االستعاذة من الفقر (.)402/4
 30باتل جرب بتال السبيعي  " ،احاربة الفقر يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز وأثرها يف الوقاية من اجلرمية دراسة تأصيلية "  ،رسالة
مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العدالة اجلنائية  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،الريا ، ،اململكة العربية السعودية ،
0214هـ4100/م  ،ص .29
 31سامل برقوق "،اإلقالل من الفقر يف الفكر االقتصادي اإلسالمي مقاربة معرفية" ،امللتقى الدويل :االقتصاد اإلسالمي :الواقع ورهانات املستقبل  ،جامعة
غرداية – اجلزائر  23 – 24 ،فيفري . 4100
 32ماليزيا  ،موقع ويكيبيديا املوسوعة احلرة http://ar.wikipedia.org/wiki :
 33خطاب رئيس الوزراء املاليزي السيد عبد الواحد عمر يف اختتام النقاش حول اخلطاب امللكي يف الربملان املاليزي يوم.4101/14/10:
 34أنظر  :تقرير التنمية البشرية  ، 2014مرجع سابق ،ص.401.
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فرص االقالل من الفقر بالدول العربية في ضوء نتائج التجربتين الماليزية والسعودية

 -0-0مكافحة الفقر ضمن السيااة االقتصادية لماليزيا:
مت الرتكيز يف السياسة االقتصادية اجلديدة ) (NEPاليت مت إعالهنا يف 0941على القضاء على الفقر ،والقضاء على االرتباط بني
العرقية واملستوى االقتصادى  ،ومت ترمجة هذه الرؤية إىل برامج ومشروعات على مدى أربع خطط مخسية ،واليت ركزت أساسا على ختفيض
التباينات االقتصادية واالجتماعية للماالويني  Malaysأغلبية السكان .مما أدى لزيادة حصص التوظيف والعمل لصاحلهم إىل حد كبري،
35
وبواقع منو سنوي  % 6,8ملتوسط ناتج الدخل القومي.
بعد انتهاء السياسة االقتصادية اجلديدة عام  0991بادر مهاتري احمد باستحداث سياسة التنمية القومية ،وكان هدفها إحداث
"التنمية املتوازنة" ،ليس على الصعيد العرقى فقط ،بل على الصعيد االقليمى والقطاعى أيضاً ،مع االستمرار ىف مكافحة الفقر .ودعم
سياسة التشغيل  ،وكذا االعتماد على القطاع اخلاص . 36ويف  40فرباير  ،0990مت تبين رؤيــة  ، 4141أو يف اللغة احمللية
( ،)WAWASAN 2020هي خطة لثالثني سنة ،هتدف لالنتقال مباليزيا إىل مصاف الدول املتقدمة حبلول .4141
التضخم املنخفض والعمالة
وبالرغم من تداعيات األزمات املالية (0994و  )4110بقي معدل النمو العايل على حاله ،مع ّ
الكاملة واستقرار األسعار ،والتدفق الكبري لالستثمار املباشر األجنيب ،وهو ما ساهم فىي رفع مستوى املعيشة لألفراد يف اجملتمع املاليزي.
 -4-0السيااة االجتماعية وأثرها في االقالل من الفقر:

مرت السياسة االجتماعية يف ماليزيا منذ  0934بثالث مراحل يف تطورها ،وميكن تفسري هذا التطور يف سياق التعديالت اليت
دخلت على دور احلكومة يف التنمية الشاملة يف البالد:37
المرحلة األولى ( :)0901 – 0934ركزت على توفري البنية التحتية والتنظيمية واخلدمات األساسية ،واالهتمام باملناطق الريفية.

المرحلة الثانية ( : )0994 – 0901تطوير وإجناز السياسة االجتماعية ،وتبين احلكومة إجراءات جملاهبة الفقر ،ودعم مسامهة
اجملتمع املدين واملنظمات األهلية يف حتسني نوعية اخلدمات.

المرحلة الثالثة (  0994وإىل اآلن) :تبنت احلكومة إجراءات حتويلية ملواجهة انعكاسات األزمة املالية عام  0994على الفقراء،
كما حافظت على توفري مساعدات الرفاه واخلدمات االجتماعية.
وتنبع اإلجنازات اليت حتققت يف اجلانب االجتماعي وانعكاساهتا على التنمية البشرية يف ماليزيا ،من حيث ترتيب ماليزيا ضمن
جمموعة البلدان ذات مستوى عال يف التنمية  ،ويشري تقرير التنمية البشرية لعام  4102بأن ماليزيا حققت ترتيبا صاعدا (املرتبة . (*))34
وسنسلط الضوء على ما مت إجنازه يف هذه اجملال من خالل اإلشارة إىل املؤشرات االجتماعية املتاحة :38
 -0-4-0في مجال التنمية الصحية:

تركزت برامج التنمية لقطاع الصحة املاليزي منذ  0934على حتسني صحة كل املاليزيني ،من خالل توفري منظومة متكاملة وشاملة
من خدمات صحية عالية اجلودة ،اشتملت على مستويات رعاية أولية ،وثانوية ،وثالثية  Tertiaryومت دعم أكثر األدوية اليت يستهلكها
 35عمر حوتية  " ،القيادة االبداعية وأثرها يف حتقيق التنمية املستدامـة " التجربة املاليزية أمنوذجا"  ،حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل الثاين حول اإلبداع واالبتكار
للتنمية املستدامة  : 4102القيادة من خالل اإلبداع واالبتكار واالستدامة ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا  ،أيام  44 - 41أكتوبر . 4102
36
Bartholomew M. Nyagetera, Malaysian Economic Development: Some Lessons for Tanzania,
p:6 ,7, available on the following link, http://archive.lib.msu.edu/DMC/African.pdf
 37عمر حوتية  " ،القيادة االبداعية وأثرها يف حتقيق التنمية املستدامـة " التجربة املاليزية أمنوذجا"  ،مرجع سابق .
)*( حسب تقرير التنمية البشرية  4102جاءت قطر يف مقدمة الدول االسالمية (املرتبة  )10مبؤشر بلغ  ،1.910تليها السعودية يف املرتبة  12ومبؤشر
 ،1.911بيما ماليزيا مبؤشر  1.441واملرتبة  14عامليا .أنظر :تقرير التنمية البشرية  ،مرجع سابق  ،ص ص.012 -014 :
 38عمر حوتية  " ،القيادة االبداعية وأثرها يف حتقيق التنمية املستدامـة " التجربة املاليزية أمنوذجا"  ،مرجع سابق .
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الفقراء واألدوية املنقذة للحياة ،كما أن إتاحة الفرصة للقطاع اخلاص يف فتح املراكز الصحية والعيادات اخلاصة جعل الدولة تركز على
العمل الصحي يف الريف واملناطق النائية وتقدم خدمات أفضل وجمانية يف جانب الرعاية الصحية للحوامل واألطفال.39
وقد أدت برامج الصحة يف ماليزيا واالنفاق على حتسني خدماهتا (نسبة االنفاق على الصحة من الناتج اامجايل  )% 3.6إىل
عدة نتائج ،فقد اخنفض معدل وفيات األطفال الرضع من  43لكل  0111مولود حي عام  0934إىل  01يف الفرتة من  4111إىل
 ، 4113كما تناقص معدل وفيات األمهات من  401لكل  011ألف مولود حي عام  0934إىل  41يف  ،0991و 49عام
 .4101وبلغ متوسط العمر املتوقع عند الوالدة حوايل .40. 75.0
 -4-4-0التعليم والتنمية:
أدركت القيادات املاليزية منذ االستقالل أمهية التعليم يف تطور البالد ،ولذلك شكل النظام التعليمي واحدا من الروافد اجلوهرية
لألصالة الثقافية اليت عربت عن خصوصية التجربة املاليزية .فالتعليم يف ماليزيا جماين يدوم أحد عشر عاما ،وأجنزت وزارة التعليم برامج تعليم
أويل ،وثانوي ،وعايل ،باإلضافة ملشروعات تدريب املعلمني .كما استفادت ماليزيا من البلدان اجملاورة وخاصة اليابان أين كانت ترسل
بعثات من الطالب من أجل رفع مستواهم مع إلزامهم بالعودة عند هناية فرتة التكوين ،وانتقلت سريعا من بلد يعتمد على الزراعة والسلع
األولية إىل بلد يقوم على الصناعات اليت تتميز بكثافة عالية للرأس املال املعريف.
وتشري االحصائيات إىل أن انفاق ماليزيا على التعليم يبلغ عادة حنو ثالثة أضعاف ما يُن َفق على اجليش والدفاع )*(.
ويف جمال البحث والتطوير ،متنح للباحثني اليت تركز أحباثهم على خلق القيمة إعفاءا ضريبيا ب  % 31ملدة  3سنوات على
الدخل التجاري لنتائج أحباثهم ،وتراوحت براءات االخرتاع املمنوحة بني  0311إىل أكثر من  4111سنويا يف الفرتة
41
.4101/4111
وقد خصصت احلكومة املاليزية خالل اخلطة التاسعة ( )4101-4113مبلغ  43,090مليار رنغت لتطوير التعليم ،عرب برنامج
متكامل للتنمية التعليمية يشمل كل أنواع املدارس ويصل لكل املناطق ويلىب حاجة كل األعراق.
وقد ترتب على برامج التعليم وما أنفق عليها ،وعن سياسة التعليم املعممة واستقطاب عشرات اجلامعات األجنبية الرائدة اليت
فتحت فروعا هلا ،حتسن واضح يف األوضاع التعليمية ظهر من خالل اخنفا ،نسبة األمية إىل  % 00.3يف الفئة العمرية ما فوق اخلمسة
عشر عاما ،و % 4.0للفئة العمرية ما بني  03و 42عاما ،وذلك خالل الفرتة ما بني  4111و  ،4112وهي معدالت تقل كثريا عن

 39نورة خالد السعد  ،جتربة ماليزيا ..وحافز ،صحيفة املدينة ،اجلمعة  4104/11/19م  ،املوقع http://www.al- :
madina.com/node/383123
 40تقرير التنمية البشرية  ، 2014مرجع سابق  ،ص .094
)*( فمثال بلغت ميزانية التعليم لسنة  4100حنو  21.01مليار رنغت أي حوايل  01مليار دوالر ،فيما بلغ اإلنفاق على الدفاع واجليش  02.12مليار رنغت
أي حوايل  2.11مليار دوالر  .أنظر  :احسن صاحل " ،النموذج السياسي املاليزي وإدارة االختالف " ،مركز اجلزيرة للدراسات  ،متاح على املوقع:
.http://studies.aljazeera.net/.
41الصادق بوشنافة وعائشة موزاوي  " ،دور محاية االبداع املعريف يف حتفيز أنشطة البحث والتطوير – جتربة ماليزيا – " ،امللتقى الدويل األول حول اقتصاديات
املعرفة واإلبداع ،جامعة سعد دحلب -البليدة ،الفرتة 17-18افريل  ، 4103ص.04 :
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نظرياهتا ببلدان نامية .كما بلغ معدل تعلم القراءة والكتابة للبالغني (ما يزيد عن  03عاما) بلغ  % 93.0خالل الفرتة (–4113
 ،42 )4101وهو واحد من أعلى املعدالت يف العامل ،مما يعكس أمهية التعليم يف أجندة التنمية القومية.
 -3-4-0التشغيل والتنمية:

استطاعت ماليزيا أن حتافظ على مستوى تشغيل عال خالل املدة من  ،2000 -0941ويعزى ذلك للتوسع السريع واملستمر
لالقتصاد ،وقد أسهمت األزمة املالية عام  0994وما جنم عنها يف زيادة معدالت البطالة ،مما أضطر احلكومة املاليزية إىل اختاذ عدة
إجراءات للتغلب عليها  ،تشمل تعزيز التشغيل الذايت يف جماالت التجارة املنظمة البسيطة ،ومؤسسات العمل الصغرية والزراعية ،وإغراء
أصحاب العمل ورجال الصناعة بتأجيل ختفيض النفقات على حساب ختفيض األجر ،وساعات عمل أقل ،أو تسهيل حراك العمال.
وقد سامهت هذه اإلجراءات يف ختفيض معدل البطالة اىل  % 3وهي نسبة متاثل أو أقل من العديد من الدول املتطورة ( ،بلغ
هذا املعدل  % 0.3يف الو.م.أ % 01.4 ،يف اليابان % 2.3 ،يف اململكة املتحدة يف  ،4104بينما بلغ  % 2.4يف كوريا اجلنوبية،
43
 % 9.0يف تركيا % 3.4 ،يف األرجنتني يف .)4100
 -2-4-0الحماية واألمن االجتماعي:
متثل اهليئات احلكومية املصدر الرئيس لتوفري احلماية واألمن االجتماعي مباليزيا ،مع قلة إسهام القطاع اخلاص .وهتدف سياسات
احلماية االجتماعية واألمن إىل حتسني املستوى املعيشي للسكان ،وهي تتعلق بدعم مساعدة الرفاه ،وإجناز برامج التخفيف من حدة
الفقر ،ودعم احلاجة لإلسكان واملياه والصرف الصحي.
وقد مت تبين عدة آليات يف ذلك ،مثل إنشاء صندوق تأمني العاملني ،وصندوق القوات املسلحة ،ومساعدات الرفاه االجتماعي،
ونظم التعويض املهين ،والتأمني اخلاص ،والرعاية الصحية  ...اخل.
وهكذا ،عرفت ماليزيا عددا كبريا من نظم احلماية االجتماعية اجليدة ،ويرجع بعضها إىل عام  ،0931وظلت قادرة على الوفاء
بأغراضها ،وصاحلة للتمويل رغم بعض األزمات االقتصادية يف األعوام .0991 ،0901
 -4ااتراتيجية مكافحة الفقر في ماليزيا:

تبنت ماليزيا اسرتاتيجية لتوزيع الدخول يف كل السياسات واخلطط التنموية املشار إليها ،هدفت ملكافحة الفقر املدقع وإعادة
هيكلة العمالة وزيادة تنمية األعمال التجارية والصناعية للغالبية الفقرية من السكان األصليني.
وقد كان تقليص الفقر يف قمة أجندة التنمية القومية منذ  ،(*) 0941وأساسا " :السياسة االقتصادية اجلديدة" ،حيث نفذت
احلكومة يف إطار فلسفتها وسياساهتا املواجهة للفقر برامج احددة أبرزها اآلتى :44
 -0برنامج التنمية لألسر األشد فقرا  :الذي قدم فرصاً جديدة للعمل املولد للدخل بالنسبة للفقراء ،وزيادة اخلدمات املوجهة
للمناطق الفقرية ذات األولوية هبدف حتسني نوعية احلياة ،وقام الربنامج بإنشاء العديد من املساكن للفقراء بتكلفة قليلة وترميم وتأهيل
املساكن القائمة وحتسني ظروف السكن بتوفري املياه والكهرباء ،وأحيانا تقدم خدمات مباشرة للفقراء.
 -4تقليص اختالفات التوازن بني القطاعات واحاربة كل أشكال التمييز وتقليص الفوارق االجتماعية :حيث متَ إنشاء برنامج
أمانة أسهم البوميبرتا ،وهو برنامج متويلي يقدم قروضا بدون فوائد للفقراء وبفرتات تصل إىل  2سنوات ،وميكن للفقراء أن يستثمروا بعضا
 42تقرير التنمية البشرية  ، 4101هنضة اجلنوب  ،برنامج األمم املتحدة االمنائي  ، UNDPنيويورك . 4101 ،
 43إدارة البحوث واإلحصاء  ،النشرة األسبوعية للمؤشرات االقتصادية واملالية والنقدية الدولية  ،مصرف ليبيا املركزي ، 4104 ،ص.4
)*(
عجلت بتصميم وتنفيذ "السياسة االقتصادية اجلديدة" ،اليت
تكاتفت ع ّدة أسباب ملقاومة الفقر لعل أمهّها " أحداث  01مايو 0919م( ،العرقية) اليت ّ
ركزت على القضاء على الفقر املدقــع ،وما يرتبط به من عدم وجود فرص توظيفية ،وانتشار البطالة ،وتدين مستوى املعيشة بشكل عام.
 44شريف غيـاط  ،مرجع سابق  ،ص.9
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من هذه القرو ،يف شراء أسهم بواسطة املؤسسة نفسها ،كما يوجد برنامج غري حكومي (برنامج أمانة اختيار ماليزيا) يهدف
إعانة هذه الطبقات ومتويل مشاريعها يف الزراعة ومشروعات األعمال وغريها.
 -3إعانة األفراد واألسر اليت تعول أشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة أو غري قادرين على العمل (إعانة شهرية بني 031
و.$031
 -2تقدمي قرو ،بدون فوائد لشراء مساكن قليلة التكلفة للفقراء يف املناطق احلضرية :وأسست احلكومة صندوقاً لدعم الفقراء
املتأثرين بأزمة العمالت األسيوية يف  ، 1997حتدد اعتماداته يف املوازنة العامة للدولة سنويا.
 -3توفري مرافق البنية األساسية االجتماعية واالقتصادية باملناطق النائية الفقرية :مبا فيها مرافق النقل واالتصاالت السلكية
والالسلكية واملدارس واخلدمات الصحية والكهرباء ،وتوسيع قاعدة اخلدمات األساسية باملناطق السكنية الفقرية باحلضر( رؤية .)4141
 -6دعم أكثر األدوية اليت يستهلكها الفقراء واألدوية املنقذة للحياة ،وتشجيع القطاع اخلاص لفتح املراكز الصحية والعيادات

اخلاصة جعل الدولة تركز على العمل الصحي بالريف واملناطق النائية ،وتقدم خدمات أفضل وجمانية يف الرعاية الصحية للحوامل
واألطفال.
 -4القيام بأنشطة يستفيد منها السكان الفقراء مثل إقامة املدارس الدينية اليت تتم بالتعاون الشعيب وتساهم يف دعم قاعدة
خدمات التعليم وتشجيع التالميذ الفقراء على البقاء يف الدراسة.
 -0تأسيس عدد من الصناديق بغر ،مساعدة الفئات ذات الدخل احملدود وكان من أمهها صندوق إقرا ،العاملني.
 -9تدعيم التعليم األساسي والثانوي وتوجيه دعم أكرب للمنح الدراسية ،وكذا زيادة امليزانية املخصصة للرعاية الصحية.
سجل مدى الفقر يف املناطق احلضرية  % 0.4من عدد السكان يف املناطق احلضرية و
وكنتيجة مباشرة لتلك السياسات َّ
 % 0.2يف املناطق الريفية .45ومت توفري مرافق البنية األساسية االجتماعية واالقتصادية يف املناطق النائية الفقرية مبا يف ذلك مرافق النقل
واالتصاالت السلكية والالسلكية واملدارس واخلدمات الصحية والكهرباء وجنحت أيضا يف توسيع قاعدة اخلدمات األساسية يف املناطق
السكنية الفقرية باحلضر يف إطار اسرتاتيجية 4141م.
 -3دروس وعرر من التجربة الماليزية في مكافحة الفقر:
ماليزيا دولة إسالمية مكنت من أن تنضم إىل ركب النمور األسيوية وتطمح اليوم أن تلتحق بركب الدول الصناعية حبلول
 ،4141وهناك جمموعة من العوامل ساعدت على جناح جتربة ماليزيا يف التنمية واحاربة الفقر  ،وتتمثل فيما يلي :
 استقرار املناخ السياسي للبالد حيث لعب دور مهم يف دفع عملية التنمية حنو األمام ،فاالقتصاد والسياسة وجهان لعملةواحدة.
 اعتمدت ماليزيا إسرتاجتية تعتمد على الذات بدرجة كبرية من خالل االعتماد على السكان األصليني الذين ميثلون األغلبيةاملسلمة.
 مكافحة الفقر كانت من أولويات السياسة الوطنية . استقرار السياسات االقتصادية واملشاركة الشعبية واإلدارة اجليدة ،أي املشاركة الفعالة من قبل مؤسسات اجملتمع املدين والشفافيةيف احلكم واملساءلة العامة كما أن نظام احلكم قائم على عدالة توزيع الدخل بني أفراد اجملتمع والالمركزية يف صنع القرار.

 45أنظر موقع البنك الدويل.http://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.URHC?display=graph :
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 إقامة مشروع مصرف إلقرا ،الفقراء من أجل توليد دخول جديدة هلم تساعدهم على اخلروج من ربقة الفقر ،وهو عمل ميكنلألفراد القيام به يف شكل جمموعات صغرية وقد طبقت التجربة يف ماليزيا على شكل قرو ،حسنة ،وقد جنح يف القضاء على الفقر خاصة
46
يف املناطق الريفية ،كما كان لتجربة صناديق الزكاة دور يف ختفيف حدة الفقر.
 ختصيص موارد ضخمة من أجا تنمية البنية التحتية اليت تعترب أولوية اقتصادية مهما كانت مستويات النمو. اهتمام ماليزيا ب تحسني املؤشرات االجتماعية لرأس املال البشري اإلسالمي ،من خالل حتسني األحوال املعيشية والتعليميةوالصحية للسكان األصليني ،سواء كانوا من أهل البالد األصليني أو من املهاجرين إليها من املسلمني الذين ترحب السلطات بتوطينهم.

47

 اعتماد ماليزيا بدرجة كبرية على املوارد الداخلية يف توفري رؤوس األموال الالزمة لتمويل االستثمارات وعوامل أخرى ساعدتعلى جناح التجربة التنموية يف ماليزيا منها:
 أهنا تعاملت مع االستثمار األجنيب املباشر حبذر حىت منتصف الثمانينيات ،مث امحت له بالدخول ولكن ضمن شروط تصببشكل أساسي يف صاحل االقتصاد الوطين منها :أال تنافس السلع اليت ينتجها املستثمر األجنيب الصناعات الوطنية اليت تشبع حاجات
السوق احمللية ،أن تصدر الشركة  % 31على األقل من مجلة ما تنتجه ،الشركات األجنبية اليت يصل رأس ماهلا املدفوع حنو  4مليون
دوالر يسمح هلا باستقدام مخسة أجانب فقط لشغل بعض الوظائف يف الشركة.
 امتالك ماليزيا لرؤيا مستقبلية للتنمية والنشاط االقتصادي من خالل خطط مخاسية متتابعة ومتكاملة منذ االستقالل وحىتاآلن.
 وجود درجة عالية من التنوع يف البنية الصناعية وتغطيتها ملعظم فروع النشاط الصناعي (الصناعات :االستهالكية  -الوسيطة -الرأامالية) وقد كان هذا األمر كمحصلة لنجاح سياسات التنمية مباليزيا فيمكن اعتباره سبباً ونتيجة يف الوقت.
 هبدف تقليص اللجوء لليد العامل األجنبية مت إلغاء أحكام العمل الليلي بالنسبة لإلناث بغية عملهن بالشركات متعددةاجلنسيات ،كما أ َن توجه النشاطات حنو التكنولوجيا بداية من سنوات التسعينات أدى إىل ظهور احلاجة إىل كفاءات ذو قدرات معرفية
خاصة ،فأنشأت احلكومة مؤسسة تنمية املوارد البشرية يف عام  ، 0993مما ساهم يف تلك الفرتة يف تكوين أكثر من  311ألف
48
شخص.
ثالثا :إاتراتيجية النموذج السعودي لإلقالل من الفقر

قبل سنوات كان البعض يتعامل مع قضية الفقر يف السعودية باعتباره شيئا غري موجود يف بلد ميلك أكرب احتياطي نفطي يف العامل .

ومنذ اخلطوة التارخيية والبادرة غري املسبوقة اليت اختذها خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يف ليلة اخلامس عشر من
رمضان ،من عام 0243هـ /نوفمرب  ،2002حني قام بزيارة ألحد األحياء الفقرية يف مدينة الريا ،فجأة ،ودون سابق ترتيب ،وتأكيده
ضرورة اجتثاث الفقر من اجملتمع .49شكلت تلك الزيارة بداية لتحرك قوي ملعاجلة املشكلة ،واالهتمام بقضية الفقر باململكة.
 -0حجم مشكلة الفقر في المملكة وأارابها:

 46شريف غيـاط  ،عبد املالك مهري  ،جمع سابق  ،ص.9
47عبد احلافظ الصاوي " ،قراءة يف جتربة ماليزيا التنموية"  ،جملة الوعي اإلسالمي ،العدد  ،210الشهر  ، 1السنة  ، 1الكويت.

BRYAN K. RITCHIE (2005), Coalitional Politics, Economic Reform, and Technological Upgrading in Malaysia,

 49احمد احليدر « ،خط الكفاية»..

48

World Development Vol. 33, No. 5, pp. 751.
مصطلح تنموي جديد وابتكار سعودي للحد من الفقر ،صحبفة الريا ، ،اخلميس  01ابريل 4102م  ،العدد .01441
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إن حركة التحديث باململكة خالل العقود الثالثة املاضية حققت تنمية شاملة ومتسارعة ،ونقلة نوعية من التقدم والتحضر يف
آثارا إجيابية واضحة وملموسة على البىن اجملتمعية والشخصية يف جوانب
اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية والعمرانية ،وتركت ً
متعددة ،لكنه ترتب عنها من جهة أخرى بروز عدة ظواهر ومشكالت اجتماعية على فئات من اجملتمع بدرجات متفاوتة ،ومنها ظاهرة
الفقر.
وقد بُنيت تقديرات نسبة الفقر يف اململكة وفقاً لعدد املستفيدين من برنامج الضمان االجتماعي إىل إمجايل عدد السعوديني.
حيث بلغ إمجايل ما خصصته وكالة الضمان االجتماعي بوزارة الشؤون االجتماعية ملستفيدي الضمان االجتماعي ومستفيداته
لشهر ذي احلجة من عام 0232ه (أكتوبر 4103م) حنو  0,09مليار لاير مشلت  044,0ألف حالة ،أي بلغ إمجايل عدد السعوديني
املشمولني يف النظام  4,34مليون مواطن ( 044,0مستفيد أساسي و 0,39مليون مرافق) يشكلون ما نسبته  %04,4من إمجايل عدد
50
السكان السعوديني البالغ  09,02مليون نسمة لعام 4104م  ،وفقاً لتقديرات مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات.
وهو ما يدل على أن حجم مشكلة الفقر باململكة كبري وليس سهال  ،جراء منو معدل املستفيدين املرافقني إىل املستفيدين
األساسيني مبقدار الضعف ،بعد قرار زيادة عدد احلد األعلى للمرافقني من  0إىل  03مرافقا قبل عامني ،باالضافة إىل النمو يف عدد
51
املستفيدين األساسيني أنفسهم .وهو ما يدل على تعاظم حجم التحدي الذي واجهه امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بعد توليه احلكم.
 -0-0أاراب الفقر في المملكة :

رغم غياب إحصاءات دقيقة عن الفقر يف اململكة ،إال أن العديد من املؤشرات تدل على كرب حجم املشكلة  ،فمن أهم أسباهبا :
 -0تزايد معدالت البطالة  ،فوفقا إلحصائيات مصلحة اإلحصاءات العامة لعام 0232/0233هـ يبلغ سكان اململكة املواطنون
حوايل  41.40مليون نسمة ،منهم  03.12مليون فوق سن ال  03سنة ،استبعدت منهم مصلحة اإلحصاءات  4.40ماليني خارج
القوة العاملة ،وبالتايل فحسب مصلحة اإلحصاءات فإن القوة العاملة الوطنية تبلغ  3.43ماليني ،يبلغ املشتغلون منهم  2.33ماليني
والباقي  349ألفا متعطلون عن العمل ،أي ان نسبة البطالة وفقا لتقديرات مصلحة اإلحصاءات هي  . % 04بينما وفقا
لربنامج حافز (الربنامج الوطين السعودي إلعانة الباحثني عن عمل) فقد بلغ عدد الباحثني اجلادين عن العمل (املستفيدين
52
النطباق الشروط عليهم)  0.9مليون عاطل أكثر من  % 41منهم جامعيني ،أي ان نسبة البطالة . % 33
 -4الركود االقتصادي بعد األزمة املالية  ، 4110مما جنم عنه تراجع حجم األموال املوجهة للزكاة ،ومن مث دخول كافة
املؤسسات اخلريية يف أزمة مزدوجة تتمثل يف تراجع حجم املوارد والتربعات من ناحية ،وارتفاع حجم األسر احملتاجة ملساعدات من ناحية
أخرى.
 -3ارتفاع عدد املتقاعدين ممن يتقاضون معاشات احدودة  ،حيث أظهرت بعض الدراسات امليدانية أن حوايل  % 21من
53
خاصا هبم ،كما أن  % 30منهم يعيشون يف بيوت شعبية أو شقق .
املتقاعدين يف اململكة ،ال ميلكون مسكنًا ً

 50اململكة األقل عربياً يف نسبة الفقر ..والعاشرة عاملياً يف تدين نسبة الفقراء  ،صحيفة الريا ، ،اخلميس  41ذو احلجة  0212هـ  10 -اكتوبر 4101م -
العدد .01111
 51مركز االنتاج االعالمي " ،مكافحة الفقر " ،سلسلة يصدرها مركز االنتاج االعالمي جبامعة امللك عبد العزيز  ،اململكة العربية السعودية 0244 ،ه  ،ص
.444
 52أنور أبو العال  " ،تقديرات معدل البطالة يف اململكة "  ،صحيفة الريا ، ،األحد  12ربيع األول  11 - 0211يناير 2014م  -العدد .01110
 53وزارة العمل والشؤون االجتماعية  ،الكتاب االحصائي السنوي  ،الريا 0211 ، ،هـ  ،ص.21
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 -2ضعف معاشات الضمان االجتماعي اليت يتقاضهااملستفيدون ،وترتاوح ما بني  3.211لاير للفرد العائل ،ومبلغ  03.411لاير
54
لألسرة املكونة من سبعة أفراد ،وضعف مشاركة املرأة السعودية يف سوق العمل ،واليت تقدر بأقل من .% 3
 -3اخنفا ،القدرة الشرائية للفرد واألسرة :فارتفاع تكلفة املعيشة يف اململكة ،مقرونًا بثبات األجور يف القطاع العام الذي ميثل
55
املوظف األول للقوى العاملة الوطنية ،أدى إىل مواجهة كثري من األسر صعوبات يف تأمني احتياجاهتم.
وتكشف األرقام الواردة يف االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر عن أن  % 03من املشتغلني السعوديني يف املؤسسات العامة
والقطاع اخلاص ،يتقاضون أجوراً ال تتجاوز ال 0311لاير شهرياً ،فيما يتقاضى حنو  22يف املائة منهم أجوراً ال تتجاوز ال  3آالف
56
لاير.
 -3ارتفاع نسبة الفئة املستهلكة يف اململكة  :هناك فئات يف اجملتمع غري منتجة ،كفئة صغار السن الذين تبلغ أعمارهم  03سنة
فأقل ،وفئة القوى غري العاملة من البالغني ،وهاتان الفئتان تشكالن  % 43من السكان ،بينما تبلغ الفئة املنتجة  .% 43وإذا أخذنا يف
57
االعتبار أن نسبة كبرية من هؤالء هم من أصحاب الدخول املتدنية ،ميكن إدراك حجم مشكلة الفقر يف اململكة.
 -4التباين االجتماعي يف القدرات املادية ،ليس بني أفراد بل طبقات واملؤشرات العقارية واضحة وكذا إحصائيات الدخل
والرواتب.
 -0التوزيع غري املتكافئ ملشروعات التنمية بني خمتلف مناطق اململكة مما أوجد فجوة تنموية بني املناطق  ،وهو ما حتاول احلكومة
جتاوزه من خالل االهتمام ببعض املناطق مثل جازان وجنران يف اجلنوب ومثل اجلوف واحلدود الشمالية يف مشال اململكة.
 -9ظهور أزمة السكن نتيجة ارتفاع تكلفة املساكن ،وأدى ذلك إىل ظهور مناطق عشوائية حول خمتلف املدن الكربى ،وهي
مناطق ل تمركز الفقر واجلرمية ،وكذلك املناطق اليت تسكنها بعض فئات العمالة األجنبية ،وهي مناطق احرومة من معظم اخلدمات واملرافق.
وقد أظهرت دراسة بعنوان :املسكن بني القدرة االقتصادية والرغبات االجتماعية للمجتمع السعودي ..بأن  % 60من األسر
58
تواجه عقبات متلك املنازل ..و % 43يأملون يف القرو ،احلكومية  .ونسبة عالية من األسر تسكن يف منازل باإلجيار (.) % 94.0
باإلضافة إىل ما سبق ،فقد تراجعت الدولة عن القيام باملشاريع التنموية اليت كانت تلعب دورا هاما يف تشغيل العمالة وحتقيق
الفائض االقتصادي وتقلص االستثمارات املوجهة للتنمية االجتماعية .يف الوقت نفسه فإن القطاع اخلاص واالستثمارات األجنبية يقيمان
مشاريع عالية التقنية وكثيفة رأس املال  ،وهو ما يقلل من فرص العمل اليت تولدها هذه املشروعات .59
ومن خالل ما تقدم ميكن تقسيم الفقراء الذين تشملهم املساعدات يف اململكة العربية السعودية إىل ما يلي  :60املعدمون  ،الفقراء
 ،احملتاجون  ،الفقراء واحملتاجون الذين يسعون للغىن  ،أويل الظروف اخلاصة  ،املقبلون على الزواج  ،الذين حيتاجون ملسكن خاص أو
لتحسني مساكنهم  ،الذين هلم دخل عند خط الفقر أو أكثر منه بقليل  ،النساء الفقريات.
 -4-0خط الفقر و "خط الكفاية " في المملكة العربية السعودية :

 54الرواف  ،عثمان ياسني وآخرون  ،منجزا التنمية في المملكة العربية السعودية (0241 -0241هـ)  ،دار احلميضي  ،الريا4101 ، ،م  ،ص.
.114
 55وزارة االقتصاد والتخطيط (4101هـ)  ،خطة التنمية التاسعة (0210/10هـ 0211/11 -هـ)  ،اململكة العربية السعودية  ،الريا ، ،ص.01

 56جريد الشرق االوسط – االحـد  02احـرم  0211هـ  00يناير .4119
 57جملة العمل  ،وزارة العمل والشؤون االجتماعية  ،العدد ( ، )10الريا ، ،اململكة العربية السعودية 0214 ،هـ ،ص .01
58
صحيفة الريا ، ،الثالثاء  41شوال  0212هـ  44 -اغسطس 4101م  -العدد .01111
 59يف تقرير أصدره البنك الدويل 1.1 :مليار نسمة يعانون الفقر املدقع يف العامل  ،صحيفة اليوم -الدمام  ،سبتمرب  ، 4111 ,01املوقع :
./http://www.alyaum.com
 60القصييب  ،غازي بن عبد الرمحان  ،نحو ااتراتيجية موحد لمكافحة الرطالة  ،مركز امللك فهد الثقايف  ،الريا0241 ، ،هـ  ،ص ص.01 ، 9 :
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 80-80ديسمرب 4802

أشارت بعض مقاييس الفقر وف ًقا لظروف اجملتمع السعودي ،إىل أن خط الفقر للمواطن السعودي يبلغ  0.041لاير بالشهر دون
تكلفة أجرة املنزل ،يف حني يبلغ خط الكفاف  0.331لاير يف الشهر ،علما بأن متوسط األجرة السنوية لشقة صغرية صاحلة للسكن يف أي
مدينة يف اململكة لن يقل عن  3.311لاير للفرد  ،و 01.311لاير لألسرة املكونة من فردين ،و  00.111لاير بالنسبة لثالثة أفراد  ،و
 04.111لاير لألسرة املكونة من أربعة أفراد أو أكثر ،كما أن خط الفقر غري كاف لشراء املواد االستهالكية الضرورية ولدفع قيمة
61
اخلدمات من كهرباء وماء وهاتف وغريها.
ومؤخرا مت ابتكار مصطلح تنموي سعودي جديد للحد من الفقر وهو "خط الكفاية" ..كبديل ملصطلح "خط الفقر" املتداول
عاملياً ،لرصد معدل الفقر ونسب انتشاره .حيث توصلت دراسة حبثية قامت هبا مؤسسة امللك خالد اخلريية  ،ومشلت عينة من  01آالف
أسرة سعودية من مناطق اململكة إىل أن "خط الكفاية" هو البديل املناسب كمقياس للفقر باجملتمع السعودي.
ووصف د .سامي بن عبدالعزيز الدامغ املشرف على الدراسة املصطلح اجلديد بأنه " احلد الذي ميكن عنده لألفراد أو لألسر أن
يعيشوا حياة كرمية ،وأال حيتاجوا إىل أي مساعدات إضافية ،وال ميكنهم دونه العيش حياةً تغنيهم عن استجداء احملسنني أو الرتدد على
اجلمعيات اخلريية اليت تقدم مساعدات أو التسول"  .معترباً أن التعديالت اليت أجريت على نظام الضمان االجتماعي القدمي  ،لتشمل
مجيع احلاجات األساسية لإلنسان اليت مل يشتملها نظام الضمان االجتماعي احلايل وربط خمصصات الضمان االجتماعي مبعدالت
التضخم يف االقتصاد السعودي ،على أن يتم حتديثها سنوياً على هذا األساس .
ووضع الباحث يف دراسته عشرة مكونات ل"خط الكفاية" هي السكن ،واألكل ،وامللبس ،والرعاية الصحية ،واحلاجات املدرسية،
وحاجات األطفال الرضع ،والكماليات (احتياجات أخرى) ،واملواصالت ،واخلدمات األساسية ،والرتفيه .واوضح ذلك بأن "خط الكفاية"
يربز احلاجات احلقيقية لألفراد واألسر عرب األخذ بعني االعتبار مجيع االحتياجات اليت ال ميكن إغفاهلا ،ويعكس التغري الفعلي حلاجات
األسر ،وميكن إعادة احتسابه لكل حالة على حده ،ويتغري عند األسرة املستفيدة يف كل مرة تتغري فيها الظروف.
وقد متت التوصية بإعادة صياغة «نظام الضمان االجتماعي» بناء على دراسة شاملة وقراءة سليمة للواقع  ،ويف حدود 8926
62
رياالً شهرياً كحد أدىن حلياة كرمية لألسرة السعودية (بالنسبة ألسرة مكونة من مخسة أفراد).
 -4جهود المملكة في مكافحة الفقر واالقالل منه:

اهتماما متزايدا مبفهوم الفقر وتوجيه سياسات الدولة لالقالل منه  ،وذلك من خالل االهتمام
عرفت الفرتة األخرية يف اململكة
ً
مبسألة إشباع االحتياجات البشرية األساسية كاالستثمار يف املوارد البشرية ،مبا يسهم يف رفع الدخول وتقليص الفقر .كما اجتهت اململكة
العربية السعودية إىل االهتمام بوضع خطة شاملة ملعاجلة مسألة الفقر ،وذلك إدرا ًكا منها خلطورة تفشي ظاهرة تدين املستوى املعيشي لبعض
مؤخرا بإعداد خطة شاملة جملاهبة الفقر على مستوى اجملتمع ،ينم عن املعاجلة احلكيمة ملثل هذه
األسر يف اجملتمع ،ولعل ما أوصت به الدولة ً
الظاهرة اليت تنعكس مضارها ليس على مستوى الفرد فحسب بل على مستوى اجملتمع كله.
 -0-4اعتماد االاتراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر:

صدور األمر السامي الكرمي بتاريخ 0243/01/43هـ  ،القاضي بوضع اسرتاتيجية وطنية شاملة ملعاجلة الفقر ،هتدف إىل
االهتمام بالفئات االجتماعية الفقرية واحلد من الفقر يف اجملتمع السعودي ،وتقليص آثاره االقتصادية واالجتماعية ،وشكل هلذا الغر ،فريق
 61عبد احلميد  ،عبد الواحد بن خالد  ،هموم العمل والرطالة في ظل المتغيرا االقتصادية واالجتماعية في المملكة  ،اصدارات وزارة العمل والشؤون

االجتماعية  ،اململكة العربية السعودية 0244 ،ه  ،ص.2.
 62احمد احليدر « ،خط الكفاية» ..مصطلح تنموي جديد وابتكار سعودي للحد من الفقر ،صحبفة الريا ،،اخلميس  01ابريل 4102م ،العدد .01441
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عمل تتلخص مهمته يف إنشاء قاعدة بيانات مبنية على جمموعة من املسوحات املتخصصة للتعرف على ظاهرة الفقر باململكة وأسباهبا
وقياسها وآثارها ،ومن مث رسم السياسات املالئمة ملكافحة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها االجتماعية واالقتصادية السلبية.
وبتاريخ 0240/19/42هـ أقر جملس الوزراء" اسرتاتيجية مكافحة الفقر "  ،63ومت االنتهاء من إعداد االسرتاتيجية عام ،4113
حتسن
وتشمل  3خطط تنموية ،تبدأ يف هناية 4113م ،وتنتهي مع هناية عام 4141م .وينص اهلدف العام لالسرتاتيجية على " :حتقيق ُّ
ملموس يف األوضاع املعيشية للفئات الفقرية ومتدنية الدخل من السعوديني يف سائر املناطق ،من خالل العمل على زيادة دخوهلم،
وحتفيزهم للعمل ،وزيادة قدرهتم على امتالك األصول واألدوات اإلنتاجية ،وتوفري قدر أكرب ونوعية أفضل من اخلدمات ،والبنية التحتية،
وال تدريب ،وصوال إىل املواءمة بني النمو السكاين واملوارد املتوفرة ،باإلضافة إىل تفعيل شبكة األمان االجتماعي ،ومراعاة حتقيق التنمية
64
املتوازنة بني املناطق وداخل كل منطقة ".
وقد أوصت االسرتاتيجية بالدعم املايل للربامج اليت تتضمنها ،على النحو التايل:65

 -0ختصيص مبلغ مقداره  01مليار لاير لدعم مشروع اإلسكان الشعيب للفئات احملتاجة من املواطنني يف مناطق اململكة.

 -4استحداث برنامج "الدعم التكميلي" ،وحبدود حجم دعم يبلغ  432مليون لاير سنويا .ويرمي إىل سد فجوة الفقر املدقع.
 -3دعم الصندوق اخلريي الوطين ملعاجلة الفقر مببلغ ( )311مليون لاير سنويا.
 -2زيادة املخصصات املقدمة لأليتام ذوي الظروف اخلاصة ،ومن يف حكمهم مببلغ  04مليون لاير سنويا ،وتشمل إعانات األسر
احلاضنة ،واإلعانات املدرسية ومكافأة هناية احلضانة وإعانات الزواج ومكافآت املقيمني يف دور رعاية األيتام.
 -3إقامة برنامج باسم «املساعدات الطارئة» لألسر اليت تتعر ،حلاالت طارئة حرجة تتسبب يف زيادة معاناهتا أو تعرضها
ملشكالت ،مثل وفاة املعيل أو سجنه أو مرضه أو مر ،األبناء أو حوادث احلريق يف املنزل أو الكوارث الطبيعية وحنوها على أن حتدد
سقوف هذه املساعدات حبسب احلالة ودرجة املعاناة.
 -3دعم اجلمعيات اخلريية وذلك برفع اإلعانة املقدرة هلا من  011مليون لاير إىل مبلغ ( )311مليون لاير.
 -4زيادة اإلعانات املخصصة للمعاقني :من  341مليون لاير إىل  004مليون لاير بزيادة بلغت نسبتها  24.43يف املائة.
 -0زيادة خمصصات الضمان االجتماعي ،وذلك برفع احلد األعلى ملخصصات الضمان االجتماعي لألسرة من  03411لاير
إىل  30011لاير يف السنة .ومت رفعه يف 0249/0/09هـ إىل  32401لاير يف السنة.
ويضاف إىل تلك القرارات ،ما سبقها وما حلقها من قرارات سامية كزيادة الرواتب مبعدل  ،% 03مث زيادة بدل غالء املعيشة
بواقع  % 03أخرى ملدة  3سنوات ،والدعم الكبري الذي تلقاه بنك التسليف واالدخار وصندوق التنمية العقارية وغريها من اجلهات ،مبا
يساهم يف مساعدة املواطنني عامة واحملتاجني بصفة خاصة.

 -4-4اعتماد االاتراتيجية الوطنية لإلنماء االجتماعي:
يف إطار اجلهود اهلادفة إىل استئصال الفقر جبميع مستوياته ،أعدت اململكة االسرتاتيجية الوطنية لإلمناء االجتماعي ،واليت تتبناها
وزارة الشؤون االجتماعية يصورة شاملة ،خاصة يف نظرهتا ملشكلة الفقر وآليات عالجها .ويتم وفق هذه االسرتاتيجية خفض معدالت الفقر

 63الرواف ،عثمان بن ياسني وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص ص .291 ، 249 :
 64جريدة الشرق االوسط  :الثالثـاء  19ربيـع االول  0241هـ  44 -ابريل 4112م  ،العدد . 9494 :
 65جريدة الشرق االوسط  :االحـد  02احـرم  0211هـ  00 -يناير .4119
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مبفهوميه الضيق والواسع من خالل حتسني مستوى معيشة الفقراء وذلك بالعمل على :زيادة دخوهلم ،وتوفري اخلدمات األساسية هلم ،ورفع
66
مستوياهتم التعليمية والصحية ،وتطوير قدراهتم ومهاراهتم ،إضافة إىل متكينهم اقتصاديا لإلسهام بفعالية يف عملية التنمية.
ونتيجة جلهود اململكة يف احتواء حاالت الفقر ،أوضحت البيانات املتوافرة لدى االسرتاتيجية الوطنية لإلمناء االجتماعي ،أن نسبة
األسر السعودية اليت تعيش حتت خط الفقر املدقع ،بلغت يف عام  0243ه حنو ( )%0.33واخنفضت يف عام 0249هـ إىل
( ) %1.0باخنفا ،قدره ( ، ) % 31وبذلك فإن اململكة قد حققت هدف األلفية اخلاص بالقضاء على فقر الغذاء قبل موعده احملدد
علما بأنه قد حتديد خط الفقر املدقع (أي فقر الغذاء ) باململكة مبا يفوق اهلدف األلفي ،حيث قدر هذا اخلط يف
يف عام 0233هً ،
67
اململكة مبا يقارب مثانية رياالت يوميا للفرد ،وحدد يف اهلدف األلفي بأربع رياالت للفرد.
وقد جنحت اململكة إىل حد كبري يف احتواء الفقر وحصره يف جيوب صغرية احدودة  .وحتقق هذا النجاح بسبب اخلطوات
واإلجراءات الفعالة اليت اختذت يف دفع عملية التنمية االجتماعية جبميع أبعادها وأصعدهتا.
 -3-4مساهمة األنظمة المؤاساتية واألجهز في مكافحة الفقر:
 -0-3-4نظام الضمان االجتماعي السعودي:

أنشئ نظام الضمان االجتماعي السعودي عام 0304ه باملراسيم امللكية رقم  00و  09يف 0304/13/00هـ ،وتتوىل تنفيذه
مصلحة الضمان االجتماعي ابتداء من العام املايل 0303/0304هـ ،لتنظيم مساعدة الفئات الفقرية واحملتاجة من األسر واألفراد ورعايتهم
حدا أدىن من العيش الكرمي .ويف عام 0393/0393هـ حتول مسماها إىل وكالة الوزارة لشؤون
املستمرة ضد احلاجة والعوز وليكفل هلم ً
68
الضمان االجتماعي .وبلغ إمجايل اعتماداته منذ إنشائه حىت العام 0249/0240هـ  043.330.120.94لاير.
وكانت نسبة املستفيدين من برنامج الضمان االجتماعي إىل إمجايل عدد السعوديني ال تتجاوز  % 3,3يف عام 4113م ،إال أهنا
ارتفعت نتيجة ارتفاع عدد املرافقني من  303,0ألف إىل حنو  0,39مليون مرافق بعد زيادة احلد األعلى للمرافقني من  0إىل  03مرافق
69
يف  43فرباير 4100م .وتزامن ذلك مع زيادة خمصصات اإلعانات اليت تقدم للجمعيات اخلريية من الدولة بنسبة .% 31
ومينح نظام الضمان االجتماعي املستفيد األساسي مبلغ  034رياال شهرياً ،تعادل ستة أضعاف معيار البنك الدويل خلط الفقر،
وللمستفيد املرافق  402رياال شهرياً ،تعادل ضعف ذلك املعيار ،إال أن ذلك املؤشر وإن كان مينحنا بعض الرضا عن اجلهود اليت تبذل
ملكافحة الفقر ،فهو ينبغي أال جيعلنا ننسى أن نسبة املستفيدين من برنامج الضمان االجتماعي إىل إمجايل عدد املواطنني يف اململكة كانت
قبل مثاين سنوات فقط تبلغ  ،% 3.3أي أنه لو مت التمكن على األقل من االحتفاظ بتلك النسبة إىل اليوم ،لكان ترتيب اململكة اخلامس
70
على مستوى العامل ،يف تدين نسبة الفقراء .
 -4-3-4نظام الرنك السعودي للتسليف:

البنك السعودي للتسليف هو أحد الركائز احلكومية اهلامة يف جمال تقدمي القرو ،التنموية امليسرة ملواطين هذا البلد لتمكينهم من
املسامهة بدور فاعل ومؤثر يف مسرية البناء ،ورغبة من القيادة الرشيدة يف تنويع نشاط البنك وتطوير أعماله  ،فقد صدر نظام البنك اجلديد
 66وزارة العمل والشئون االجتماعية  ،الكتاب اإلحصائي السنوي  ،الريا 0211 ، ،هـ.
 67وزارة االقتصاد والتخطيط ،األهداف التنموية لأللفية  ،اململكة العربية السعودية  4101 ،م  ،ص .49
 68أنظر  :موقع وكالة الوزارة لشئون الضمان االجتماعي .http://www.mosa-d.gov.sa :
 69اململكة األقل عربياً يف نسبة الفقر ..والعاشرة عاملياً يف تدين نسبة الفقراء  ،صحيفة الريا ، ،اخلميس  41ذو احلجة  0212هـ  10 -اكتوبر 4101م -
العدد .01111 :
 70سليمان بن عبد اهلل الرويشد  " ،بتيسري احلصول على مسكن ..يُقضى على الفقر " ،صحيفة النهار  ،االثنني  12نوفمرب 4101م  -العدد .01119
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مبوجب املرسوم امللكي الكرمي رقم (م )32/وتاريخ  0244/13/10هـ  ،ملغيًا بذلك نظام البنك السابق الصادر باملرسوم امللكي الكرمي
رقم م  22/وتاريخ 0390/19/04هـ .
71
وميكن توضيح دور البنك السعودي للتسليف يف مكافحة ومعاجلة ظاهرة الفقر كما يلي :
تشجيعا هلم على مزاولة األعمال
 تقدمي قرو ،بدون فائدة للمنشآت الصغرية والناشئة وألصحاب احلرف واملهن من املواطنني،ً
واملهن بأنفسهم وحلساهبم اخلاص.
 تقدمي قرو ،اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول احملدودة من املواطنني ملساعدهتم على التغلب على صعوباهتم املالية. القيام بدور املنسق املكمل لرعاية قطاع املنشآت الصغرية والناشئة. العمل على تشجيع التوفري واالدخار لألفراد واملؤسسات يف اململكة وإجياد األدوات اليت حتقق هذه الغاية. -3-3-4الئحة الجمعيا الخيرية :

نشأت اجلمعيات اخلريية حتت مظلة وزارة العمل والشؤون االجتماعية لسد العوز واحلاجة اليت تعاين منها شرحية عريضة من شرائح
اجملتمع  ،وقد كان هلا دور هام يف معاجلة الفقر يف اململكة العربية السعودية.
72
وتقدم هذه اجلمعيات العديد من اخلدمات املختلفة للحد من الفقر واليت ميكن حصرها يف  :مساعدات مالية وعينية  ،رعاية
األيتام داخل أسرهم  ،رعاية العجزة واملعوقني وكبار السن  ،تقدمي املساعدات يف اجملال الصحي  ،اإلسكان اخلريي  ،التعليم والتدريب
والتأهيل للفقراء واحملتاجني من خالل عمل برامج هتدف إىل إكساهبم مهارات تساعدهم على كسب قوهتم.
نظرا ملا تقدمه من
وبالتايل فإن اجلمعيات اخلريية هي أكثر املنظمات األهلية
ً
إسهاما يف عملية التنمية البشرية واحلد من الفقر ً
مساعدات وتأهيل وتدريب وخدمات ،وقد حاولت هذه اجلمعيات املساعدة باحلد من الفقر والبطالة.
 -2-4الدور التنموي في مكافحة الفقر:

ويتجسد هذا الدور من خالل :
 -0بناء ثقافة اإلنتاج يف برامج دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة،
 -4مكافحة الفقر من خالل  :مؤسسات متويل املشاريع الصغرية ( سواء كانت إسالمية وخليجية وعربية وعاملية)  ،صندوق
التنمية الصناعية السعودي ،برنامج الكفالة والذي مت تأسيسه مبشاركة كل من وزارة املالية وعشرة بنوك احلية ،صندوق املئوية ،وهو مؤسسة
حكومية غري رحبية أنشئت لتسد جزءًا من الفجوة بني امتالك الشباب ألفكار مشروعات وبني قلة املؤسسات التمويلية يف اململكة.
أيضا مساعدة االقتصاد احمللي على
ويساعد الصندوق يف احلد من ظاهرة الفقر ،من خالل املساعدة على توفري فرص العمل ،و ً
73
أيضا يف مكافحة ظاهرة الفقر.
النمو ،من خالل إقامة املشاريع املختلفة اليت تساعد يف احلد من البطالة وتساعد ً
 -3مكافحة الفقر من خالل برامج عبد اللطيف مجيل خلدمة اجملتمع ،بتقدمي دعم ملشاريع الشباب يف حدود ( ) 011.111لاير،
ومن خالل معمل عبد اللطيف مجيل ملكافحة الفقر ،الذي أنشئ يف يونيو  ،4113وحيمل شعار "ترمجة البحث إىل عمل".

 -3االنجازا المحققة لمكافحة الفقر في عهد الملك عرد اهلل بن عرد العزيز:
 71باتل جرب بتال السبيعي  ،مرجع سابق  ،ص99
 72الرواف ،عثمان بن ياسني وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص.112

 73مركز اإلنتاج اإلعالمي  ،مكافحة الفقر  ،سلسلة دراسات يصدرها مركز اإلنتاج اإلعالمي جبامعة امللك عبد العزيز ،اململكة العربية السعودية0244 ،هـ،

ص .011
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حرص خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز منذ أن كان وليًا للعهد على إعطاء الفقراء والعجزة واملساكني واأليتام
رعاية خاصة ،حيث قام بالعديد من اإلجنازات واملساعدات اليت تساعد يف مكافحة الفقر ،وميكن توضيح اإلجنازات اليت متت يف جمال احاربة
الفقر يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز كما يلي:
 -0-3إنشاء الصندوق الخيري للخدما

اإلنسانية:

تأسست الرؤية السعودية ملكافحة الفقر على تأهيل الفقراء ليصبحوا أناسا يسامهون يف تنمية اجملتمع ،بدال من أن يكونوا جمرد
مستهلكني ألموال ومساعدات اجتماعية ،وبالتايل فإن مكافحة الفقر تصب يف التنمية البشرية مبفهومها الشامل.
وكنموذج لتطبيق هذه الرؤية ،وجه خادم احلرمني الشريفني بتاريخ 0243/01/43هـ بتأسيس الصندوق اخلريي ملكافحة الفقر " ،
ليكون إحدى اآلليات الفاعلة لإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة هذه الظاهرة ومعاجلة آثارها يف السعودية.
وتقوم فكرة الصندوق على أن يكون مؤسسة اجتماعية تساند النشاط احلكومي واخلريي املوجه للفئات االجتماعية احملتاجة يف
البالد ،وينتظر ان يكون الصندوق احدى اآلليات الفاعلة لالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر ومعاجلة آثاره يف السعودية.
ويف ما خيص معاجلة مشكلة الفقر يقوم الصندوق بدور تكاملي مع اجلهات األخرى احلكومية واألهلية وخصوصا صناديق االقرا،
واجلمعيات واملؤسسات اخلريية األهلية باالضافة إىل أنه ميثل احدى آليات االسرتاتيجية الوطنية ملعاجلة الفقر.
ويتم متويل الصندوق من عدة مصادر ،أبرزها :74ما ختصصه الدولة من مبالغ أو إعانات مالية وعينية ،وكذلك من األوقاف
والتربعات العينية واملادية ،والصدقات والزكوات اليت تدفع مباشرة من األفراد واملؤسسات والشركات ،باإلضافة إىل العوائد املالية اليت حيصل
عليها الصندوق من استثمار أصوله وممتلكاته.
وقد رامت أهداف الصندوق بالعمل على احلد من مشكلة الفقر ،وحتسني مستوى معيشة الفقراء وبأساليب حديثة .
ويقدم الصندوق اخلريي للخدمات اإلنسانية مخسة برامج متنوعة وشاملة لكافة شرائح اجملتمع ولتساعد يف مكافحة الفقر وهي:75
برنامج التوعية والتوجيه ،برنامج املشروعات الصغرية ،برنامج األسرة املنتجة ،برنامج التوظيف ،برنامج املنح التعليمية والتدريبية.
 -4-3مؤاسة الملك عرد اهلل بن عرد العزيز لوالديه لإلاكان الخيري:

جتسيدا حيا لتالحم القيادة مع كافة فئات الشعب وتلمس
متثل مؤسسة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لوالديه لإلسكان التنموي
ً
مهومه  ،انطالقًا من تعاليم ديننا احلنيف الذي حض على هذه املبادئ اإلنسانية الرائعة اليت متثل قيم هذا الدين الرائع.
وكانت املوافقة السامية رقم (أ )039/بتاريخ 0242/10/41هـ .بإنشاء مؤسسة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لوالديه لإلسكان
76
التنموي) هتدف إىل تأمني مساكن مالئمة للفئات األكثر حاجة يف اجملتمع السعودي ،والقيام مبشاريع خريية هلا عالقة باإلسكان.
وميتد نشاط املؤسسة يف كافة مناطق اململكة ،من خالل إنشاء وحدات سكنية منخفضة التكاليف ومزودة بكامل اخلدمات واملرافق
التعليمية والطبية ،تسهم يف حتسني املستوى املعيشي ،وبدعم خاص من خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل ،لتشييد  4آالف وحدة
77
سكنية ضمن جممعات إسكانية موزعة على كافة مناطق السعودية ،ويتوقع أن يستفيد منها ( )29ألف مواطن ومواطنة.
 74جريدة الشرق االوسط  :الثالثـاء  19ربيـع االول  0241هـ  44ابريل  4112العدد . 9494
 75عبود ،زهري كاظم  " ،اليوم العاملي ملكافحة الفقر"  ،جريدة الصباح  ،العدد  ، 4101 ، 4191بغداد  ،ص.02

 76جريدة الريا ، ،العدد  ، 01192تاريخ 0214/11/41هـ  ،املوقع االلكرتوين http://www.alriyadh.com. :
77

وزارة االقتصاد والتخطيط  ،خطة التنمية التااعة (0240/40هـ0241/43 -هـ)  ،اململكة العربية السعودية ، 4101 ،ص .192
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 -3-3دعم المؤاسا

الخيرية وتطوير دورها:

حرصت الدولة يف عهد خادم احلرمني على دعم املؤسسات اخلريية وتطوير دورها من جمرد تقدمي املساعدات املالية إىل توفري
اخلدمات املباشرة وغري املباشرة اليت تساعد الفقراء على وجه اخلصوص على االعتماد على النفس ،فزادت من خمصصات هذه اجلمعيات من
مائة مليون لاير إىل ثالمثائة ( )311مليون لاير سنويا ،أما البسطاء وذوي الدخل احملدود فلم يغفل عنهم خادم احلرمني ،حيث أصدر يف
أمرا ملكيًا يقضي بزيادة خمصصات الضمان االجتماعي لألسرة إىل  40ألف لاير يف السنة .وقد كان قرار امللك
 04رجب عام 0243هـ ً ،
حافزا لتطوير الضمان
بزيادة خمصصات الضمان االجتماعي ً
االجتماعي خلدماته ،فاستحدث مشاريع جديدة مثل فرش وتأثيث اإلسكان الشعيب ،وكذلك مشاريع األسر املنتجة ،وتقدمي الدعم
املادي واملساعدة هلذه األسر الفقرية هبدف حتويلهم من أسر معولة إىل أسر (.عائلة قادرة على العمل واإلنتاج .
انسجاما مع رؤية القيادة ،وجهت وزارة الشؤون االجتماعية حنو  211مجعية يف اململكة حبصر وإعداد قوائم الفقراء واملساكني
و
ً
وحتديد أنواع املساعدات اليت حيتاجوهنا ضمن مخسة برامج حتاول تعميم اخلري بدال من ختصيصه ،ورفعت سقف املساعدة إىل مائة ألف لاير
لتمويل برامج يقوم هبا الفقري لرفع مستواه من إىل الكفاف أو ما فوقه  .وذكرت الوزارة يف  0240/00/14هـ أهنا ستساعد الناس يف فئات
78
األسر املنتجة واملشروعات الصغرية واملنح التعليمية والتدريبية والتنسيق الوظيفي وترميم املساكن لألسر احملتاجة.
كما مت يف عهد امللك عبد اهلل بن عبد العزيز استحداث ودراسة مخسة برامج ملساعدة احملتاجني ،وهي ترميم املنازل ،واحلقيبة
79
املدرسية ،والزي املدرسي ،واملساعدة يف توفري األدوية لألمرا ،املستعصية ،واملسامهة يف فواتري اخلدمات وتوفري تكاليف املواد الغذائية.
وهكذا نرى بأنه كان ملواطين اململكة اجلزء األكرب من اهتمامات وجهود امللك عبد اهلل  ،فقد بدأ بالفقراء مث احملتاجني وذوي الدخل
احملدود .فقد سلط الضوء على الفقر بني مواطين اململكة كقضية ملحة جيب التعامل معها فورا ،حيث حرص خادم احلرمني الشريفني منذ أن
كان وليًا للعهد على إصدار العديد من القرارات املهمة اليت تعمل على مكافحة الفقر)*(.
وجراء هذه اجلهود حتصل خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز على شهادة بطل مكافحة الفقر ،وهيجائزة يقدمها
80
برنامج األغذية العاملي ،حيث تربع امللك عبد اهلل مببلغ  311مليون دوالر ملنظمة األغذية العاملية.
 -2المشاكل والعقرا التي تواجه تطريق ايااا االقالل من الفقر بالمملكة:
لعل من أهم املشكالت املتعلقة بالفقر واتساع رقعته يف اململكة العربية السعودية ،أن اجلهات املعنية مبشكلة الفقر املتمثلة يف وزارة
الشؤون االجتماعية لسنوات عديدة ال تريد االعرتاف بوجود هذه املشكلة ،وهناك حتفظ يف احلديث عنها.

78

مركز اإلنتاج اإلعالمي ،مكافحة الفقر ،مرجغ سابق ،ص .014

 79وزارة االقتصاد والتخطيط  ،خطة التنمية التااعة (0240/40هـ 0241/43 -هـ)  ،مرجع سابق  ،ص .14
)*( من هذه القرارات  :زيادة خمصصات األيتام ذوي الظروف اخلاصة ومن يف حكمهم  ،زيادة احلد األعلى ملخصصات الضمان االجتماعي لألسرة من
 01.411إىل  49.111لاير مبوجب األمر امللكي بتاريخ 0241/12/01 :هـ  ،زيادة اإلعانات املقدمة ألسر املعوقني :صدرت املوافقة السامية على رفع
إعانات أسر املعوقني بتاريخ 0944/00/44هـ ،وخصص يف ميزانية 0249ه4114/م مليار لاير ألغرا ،الرعاية والتأهيل  ،زيادة خمصصات اجلمعيات
اخلريية من  011مليون لاير إىل  111مليون لاير سنويًا.
أنظر  :الرواف ،عثمان بن ياسني وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص ص.119 ، 114 :
 80باتل جرب بتال السبيعي  ،مرجع سابق  ،ص.010
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لذا البد من اإلقرار بوجود املشكلة حىت ميكن مواجهتها والتعامل معها بفاعلية ،وهذا ما قام به خادم احلرمني الشريفني امللك عبد
81
اهلل بن عبد العزيز ،من خالل اهتمامه مبشكلة الفقر ،وعمله على احلد من هذه املشكلة وعالجها.
وباالضافة لذلك  ،ميكن إدراج بعض العقبات اليت رمبا متنع تنفيذ برامج حىت اآلن ،وتتمثل فيما يلي: 82
 -0عدم وجود بيانات دقيقة حول الفقراء يف السعودية ،فإحدى الدراسات اجلامعية قالت إن من يعيشون بالسعودية حتت خط
الفقر قد يصلون إىل  ، % 31وهي نسبة كبرية للغاية رفضها معظم اخلرباء السعوديني وقالوا إن النسبة رمبا تصل إىل  % 41فقط.
وهذا التضارب يف النسب حيتاج إىل حتديد موضوعي من قبل اجلهات احلكومية لالتفاق على حتديد ما هو حد الفقر يف
السعودية ،وهل سيكون مماثال حلد الفقر املتعارف عليه دوليا ،أم سيكون مالئما للبيئة االقتصادية واالجتماعية السعودية.
 -4غياب قاعدة معلوماتية حول الفقراء باململكة وتوزيعهم اجلغرايف وفئاهتم االجتماعية واالحتياجات التنموية للمناطق اليت
يعيشون فيها ،وال شك أن غياب هذه املعلومات ميثل عائقا كبريا أمام تفعيل برامج مكافحة الفقر يف البالد بوجه عام.
وللتغلب على هذا العائق تعد حاليا وزارة الشئون االجتماعية قاعدة معلومات متكاملة يتم من خالهلا إعداد البيانات اليت تساعد
يف الوصول للمطلوب يف مكافحة الفقر ،كما أن املؤسسات املعنية بالعملية نفسها تقوم بدراسات مسحية ومعلوماتية قبل تنفيذ براجمه.
 -3أن البعض خيلط بني إسرتاتيجية مكافحة الفقر وصندوق معاجلة الفقر ،ورمبا يرجع ذلك إىل كون وزير الشئون االجتماعية هو
املسئول عن إعداد إسرتاتيجية مكافحة الفقر ،وهو يف الوقت نفسه رئيس جملس إدارة الصندوق.
ويف احلقيقة أن اإلسرتاتيجية غري الصندوق ،فاألخري مهمته خريية من خالل أساليب مبتكرة ،حيث سيقوم الصندوق باإلقرا،
احلسن للفقراء أو بتزويد اجلهات املقرضة بالضمانات الالزمة ،فضال عن إنشاء بعض املشروعات التجارية لألسر الفقرية.
أما اإلسرتاتيجية فلديها برامج تنموية متكاملة للحكومة من جهة (مشروعات صحية كاملستشفيات ،)...وللجمعيات اخلريية من
جهة ثانية ،وللموسرين ولرجال األعمال املقتدرين من جهة ثالثة ،وهكذا.
 -2أن العائق األكرب من وجهة نظر البعض هو أنه رغم اعرتاف احلكومة السعودية بظاهرة الفقر ،فإن فقراء اجملتمع مل يعرتفوا
بأهنم فقراء ،وبالتايل قد ال يستفيدون من خدمات خمتلف الربامج  ،هروبا من هذه الصفة اليت ال متثل يف واقع األمر عيبا ألصحاهبا ،وإن
اعتربه البعض أمرا معيبا من باب الوجاهة االجتماعية.
 -3أن العمل اخلريي السعودي على الرغم من اخلربات املرتاكمة يف مناطق خمتلفة من العامل ،فإن خرباته تركزت يف جمرد تقدمي
املساعدات االجتماعية النقدية والعينية ،وليس حتويل الفقراء إىل عناصر منتجة تستطيع كفالة أسرهم وتوفري مصادر دخل ثابتة هلم من
خالل املشاريع املتنوعة؛ وهو ما يطرح ضرورة تدريب كوادر وطنية تستطيع التوافق مع أهدف الصندوق.
ورغم هذه العوائق فإن وجود برامج وآليات ملكافحة الفقر يعد خطوة هامة على طريق العالج ضمن إسرتاتيجية وطنية .كما أن
هناك مؤشر يبعث على االرتياح وهو أن تكون اململكة األقل عربياً يف نسبة الفقر ،والعاشرة عاملياً يف تدين نسبة الفقراء ،متقدمة يف ذلك
حىت على دول جملس التعاون ،األعلى بعضها يف نصيب الفرد من الدخل السنوي بتلك الدول.

83

كما تقدمت اململكة كثريا يف جمال حتقيق األهداف التنموية لأللفية الصادر عن إعالن مؤمتر القمة الذي عقدته األمم املتحدة يف
عام  4111وذلك حبسب التقرير الوطين السابع "األهداف التنموية لأللفية  0233هـ الذي أصدرته وزارة االقتصاد والتخطيط.
 81عبد السالم مصطفى" ،اشكالية العالقة بني الفقر والتخلف االقتصادي" ،جملة البيان الصادرة عن املنتدى االسالمي ،اململكة العربية السعودية ،العدد ،411
 ،4114ص.40
 82يف تقرير أصدره البنك الدويل  1.1مليار نسمة يعانون الفقر املدقع يف العامل  ،صحيفة اليوم -الدمام سبتمرب  ، 4111 ,01املوقع /http://www.alyaum.com :

 83سليمان بن عبد اهلل الرويشد  ،مرجع سابق.
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فرص االقالل من الفقر بالدول العربية في ضوء نتائج التجربتين الماليزية والسعودية

ونستخلص من خالل ما سبق أن اململكة العربية السعودية وصلت هبذه االسرتاتيجيات إىل حتقيق مزيج من التطور املادي
واالجتماعي يف آن واحد ،ودون أن خيل أحدمها باآلخر ،بل لقد كان للقيم الدينية والثقافية أثرها العظيم يف مواجهة مشكلة الفقر
وإحداث التغيريات االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية من خالل اتباع الشريعة اإلسالمية وما تفرضه من أدوات وسبل إعادة التوزيع يف
نوعا من املساواة بني الفقراء واحملتاجني.
إشباع احلاجات وحتقيق ً
رابعا :فرص وامكانيا االاتفاد من التجربتين في مكافحة الفقر بالدول العربية

تظهر احلاجة لدراسة جتربة ناجحة لبلد معني ملا متثله من أداة مساعدة لتطبيق النموذج على بلدان أخرى ،ممَا سيسمح باقتصار
اجلهد والوقت أيضا .وبالنظر للنتائج احملققة بالبلدين  ،جند بأن جتربتيهما جديرتان بالتأمل ،ففيهما كثري من الدروس اليت ميمكن أن تأخذ
هبا الدول العربية يف احاوالهتا لالقالل من الفقر  ،والنهو ،من كبوة التخلف والتبعية  ،فلقد حىب اهلل الدولتنب باالستقرار السياسي وحالة
من التوافق والتعايش العرقي والديين وتطور اقتصادي أفاء بظالله على مجيع السكان يف كال البلدين  ،وحقق للدولتني النجاح.
 -0مقارنة بين تجربتي ماليزيا والمملكة العربية السعودية:

ماليزيا واململكة العربية السعودية دولتان مسلمتان وهلما دور فاعل يف منظمة التعاون االسالمي ،وتعترب جتربة مكافحة الفقر يف
اليت ُكللت بالنجاح على مستوى العامل اإلسالمي ،واستطاعت خالل ثالثة عقود ( )4111-0941ختفيض
ماليزيا من أبرز التجارب ّ
معدل الفقر من  % 34.2إىل  ، % 3.3وهو ما يعين أن عدد األسر الفقرية تناقصت بنهاية عقد التسعينيات ألكثر من ثالثة أضعاف
عما كان عليه احلال يف عقد السبعينيات .84ومن جهتها تعترب السعودية األقل عربياً يف نسبة الفقر.
ويكن اإلإشارة إىل بعض اجلوانب يف تشابه كال التجربتني خبصوص جهودمها التنموية وسعيهما لالقالل من الفقر:
 -0شكلت معاجلة الفقر يف كل من ماليزيا والسعودية واحلد منه ومن أسبابه هدف تنموي ملح جيب الوصول له ،وإلجياد حلول
جذرية هلذه القضية بطريقة أكثر تنظيما ،اتبعت كلتا الدولتني سياسات وبرامج تنموية طموحة سامهت قي حتسني ترتيب الدولتني من
حيث مؤشرات التنمية البشرية ،حيث جاء ترتيب ماليزيا ( )34عامليا ،والسعودية ( )32عامليا ضمن تقرير التنمية البشرية . 2014

 -4هناك دور فاعل للقيادات السياسية املتميزة اليت وضعت مصلحة البلدين يف قمة أولوياهتا ضمن استيعاب عميق لتعقيدات
الوضع الداخلي وحسآسياته وجمموعة احلسابات االقليمية والدولية.
 -3لقد كان للقيم الدينية والثقافية أثرها العظيم يف مواجهة مشكلة الفقر وإحداث التغيريات االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية يف
نوعا من املساواة بني
كال الدولتني من خالل اتباع الشريعة اإلسالمية وما تفرضه من أدوات وسبل إعادة التوزيع يف إشباع احلاجات وحتقيق ً
الفقراء واحملتاجني.
 -2أتيحت لكال الدولتني فرص للتقليل من هذه الظاهرة أو حىت القضاء عليها ،وهذا ما تعكسه النتائج املتوصل إليها لتجربيت
كل من ماليزيا والسعودية  ،واللتان يتشابه واقعهما االجتماعي مبا هو عليه احلال بالدول العربية.
 -5ختتلف الدولتان من حيث املؤهالت  ،قمالزيا بالرغم من أهنا ال متتلك من الثروات الطبيعية ما أنعم اهلل سبحانه وتعاىل به
على بعض الدول االسالمية والعربية  ،إال أهنا حققت طفرة نوية وأصبحت جتربة يقتدى هبا  ،ويف املقابل مت توجيه مداخيل اململكة من
الثروة النفطية اليت متتلكها لبناء اقتصاد صناعي يسهم يف تقيق رفاهية اجملتمع السعودي.
وهكذا جند بأنه يف جتربة ماليزيا الكثري من السياسات اليت ميكن للدول العربية االستفادة منها وتطبيقها من أجل مكافحة الفقر ،
كما أن جهود اململكة العربية السعودية يف احلد من ظاهرة الفقر وخاصة يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز
تشكل منوذجا ميكن للدول العربية أن تستعني به يف هذا اجملال.
 84عالء املنشاوي  :شروق برس  ،ماليزيا  ...النمر االسالمي الذي هزم الفقر  ،املوقع :

.http://www.malaysiaarab.com/forums/archive/index.php/t-846.html
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 -4الدروس والعرر المستخلصة من التجربتين:
ميكن إبراز أهم الدروس املستخلصة من التجربتني يف جهودمها التنموية وماوالهتا لالقالل من الفقر  ،يف النقاط االتية:
 -0أمهية استيعاب االختالفات الدينية والعرقية  ،ودور ذلك يف جناح النظام السياسي للدول.
 -4التعامل بواقعية مع االختالل االقتصادي واالجتماعي السائد يف اجملتمع ،واالستفاد من التنوع باعتباره حالة إغناء وإثراء ،وليس حالة
تضاد وصراع ،مل يكن هذا النظام مثالياً بالضرورة ولكنه كان ناجحاً مبا يكفي لتجنيب ماليزيا األزمات السياسية والصراعات الدينية
85
والعرقية ،وتعميم حالة األمن والسلم)*( ،وحتقيق التنمية واحلد من الفقر.
التوجه الديــمقراطي الذي يتبىن مشاريع التغيري يف مجيع اجملاالت.
 -3تــوفر االرادة السياسية القائــمة على ّ
 -2ضرورة امتالك رؤية مستقبلية للتنمية والنشاط االقتصادي (رؤية  ،)4141باالضافة لتبين التخطيط االسرتاتيجي الدقيق كأحد أهــم
أدوات النجاح يف الــتجربة املاليزية  ،وعلى أن تأخذ اخلـطط يف االعـتبار مصاحل الضعب املاليزي .وتستند اخلطط التنموية يف صياغة
توجهاهتا باململكة على الرؤية املستقبلية بعيدة املدى حىت عام 0223/23هـ
 -3يف الوقت الذي تعاين فيه بلدان العامل النامي من مثلث املر ،والفقر واجلهل ،فإن ماليزيا كان هلا منذ مطلع الثمانينيات مثلث النمو
والتحديث والتصنيع ،باعتبار هذه القضايا الثالث أوليات اقتصادية وطنية ،كما مت الرتكيز على مفهوم " ماليزيا كشراكة "  ،وكأهنا شركة
أعمال جتمع بني القطاع العام واخلاص من ناحية  ،وشراكة جتمع بني األعراق والفئات االجتماعية املختلفة اليت يتشكل منها اجملتمع
86
املاليزي من ناحية أخرى.
 -4تعترب العدالة االجتماعية اليت تبىن على التكافل العام والتوازن االجتماعي ،ومتثل "التوزيع العادل للدخل والثروة بني كافة أفراد اجملتمع
دون متييز بينهم بسبب الدين أو اجلنس أو السن أو اللون ،أو غري ذلك "  ،من أهم الركائز يف مسرية التنمية للدول.
 -0التأكيد على دور اإلسالم يف دفع عملية التنمية منذ تأسيس الدولتني  ،ومتسك البلدين باهلوية اإلسالمية ،جعلهما إحدى قصص
النجاح اليت حققها املسلمون اليوم بتمسكهم هبويتهم اإلسالمية ،وبكل ما حتمله من مظاهر التسامح واإلخاء مع مواطنيهم من املسلمني
ومع غري املسلمني ،وهذا شاهد على أن التطبيق اإلسالمي الصحيح يف سياسة العلم والعمل دافع قوي للنهضة ،وإثبات واقعي معاصر
ملفهوم التنمية باإلميان.
 -9أمهية التمسك بالقيم وبالثقافة االسالمية  ،وأثر ذلك يف حتديد مالمح االنطالقة التنموية اليت عرفتها كال الدولتني  ،والقائمة على
فكرة التوازن بني اهلوية القومية والعالقة مع اآلخر ،وتقدم ماليزيا أمنوذجا شديد الوضوح فيما يتعلق بالعمل على مراعاة الواقع املاليزي مع
االنفتاح على كافة االفكار والثقافات والسياسات اليت ميكن أن تكون ذات أمهية يف اجملال التنموي بصوره املتعددة مع رفض التحديث
مبعناه العلماين الغريب لتعارضه مع القيم الثقافية اإلسالمية والتوزيع املنصف ،والتكامل بني السياسات التنموية ،والوحدة الوطنية ،واإلطار
املؤسسي لصياغة ،وإجناز ،ورصد ،وتنسيق هذه السياسات ،تشكل أهم املتغريات احلاكمة يف جتربة التنمية املستدامة.

)*( يف تقرير أصدره معهد األحباث لالقتصاد والسالم" ،"IEPووفقاً ملؤشر السالم العاملي " "GPIلعام  4102صنفت ماليزيا من بني الدول األكثر آمنة
واملساملة عاملياً .وإحتلت املرتبة  11عاملياً واملرتبة السادسة يف قارة آسيا خلف نيوزيلندا واليابان وأسرتاليا وسنغافورة وتايوان ،بـ  0.119نقطة على مؤشر السالم
العاملي .وحسب التقرير دائما فإن ماليزيا تنفق  01.1مليار دوالر أي ما يعادل  % 4.9من الناتج احمللي الستتباب األمن  .أنظر :جملة اسواق ،
 ، 20/06/2014املوقع http://www.aswaqpress.com/articles/167:
 85التجربة املاليزية يف االصالح االداري ،مرجع سابق.
 86عمر حوتية  " ،القيادة االبداعية وأثرها يف حتقيق التنمية املستدامـة " التجربة املاليزية أمنوذجا"  ،مرحع سابق.
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 -3الحلول المقترحة للتخفيف من حد الفقر بالدول العربية في ضوء نتائج التجربتين:
بالنظر للتجربتني املدروستني ميكن التوصل إىل بعض احللول املقرتحة للتخفيف من حدة الفقر يف الدول العربية  ،وهي:
 -0إلجياد احللول والسياسات اليت تساعد يف التخفيف من حدة الفقر ،البد من األميان بأن مشكلة الفقر لن حتل بني يوم وليلة ،ولكنها
حتتاج إىل سنوات ومرحل  ،وإىل مشاركة مجيع فئات اجملتمع من فقراء وحكومة وأجهزىة ومجعيات خريية ... ،اخل .
 -4ضرورة توفري قاعدة معلومات وبيانات وافية عن ظاهرة الفقر وعن احلجم احلقيقي هلذه املشكلة وتوزيعها وخصائص الفقراء والعاطلني
عن العمل االجتماعية واالقتصادية.
 -3السعي لتحقيق التنمية االقتصادية العربية واملتوازنة والقضاء على التخلف واليت يكون أساسها االعتماد على النفس وتغليب املصاحل
االقتصادية العربية على املصاحل القطرية الضيقة.
 -2العمل اجلدي من أجل إقامة كيان اقتصادي عريب قوي وموحد ،وحتقيق التوازن العريب احلقيقي أو التكامل االقتصادي العريب ملواجهة
الكيانات االقتصادية الكبرية املوجودة يف العامل ،ومناهضة مبادئ العوملة والنظام االقتصادي العاملي اجلديد.
 -3هتيئة البيئة االقتصادية احمللية يف الدول العربية النطالقه تنموية ذات أبعاد اجتماعية فعاله ،تشجع القطاع اخلاص على تفعيل دوره يف
النشاط االقتصادي من جهة وتعزيز القدرة على حفز وجذب االستثمارات احمللية واألجنبية القادرة على توليد فرص عمل جديدة من جهة
ثانيه وذلك من خالل إقرار حزمة من التشريعات ختدم أهداف وتوجهات السياسات االقتصادية واالجتماعية بللدول العربية  -3السعي
لفتح بعض أسواق العمل اخلارجية وخصوصا قي دول اخلليج العريب أمام العمالة العربية وخاصة من الدول العربية الفقرية.
 -4دعم وتفعيل دور الصناديق االجتماعية املتخصصة ،اليت هتدف إىل معاجلة الفقر بني األفراد ،وتأهيل األسر الفقرية بتمهيد السبل
أمامها للمسامهة يف العملية اإلنتاجية باالعتماد على قوها الذاتية من خالل توفري التمويل للمشاريع اإلنتاجية الصغرية كثيفة العمالة
واملدرة لدخل وحتويل طاليب الوظائف إىل أصحاب العمل.
 -0التوسع يف برامج التدريب املهين اهلادفة إىل تأهيل القوى العاملة ومتكينها من إشغال فرص العمل املتاحة ،وتعزيز دور مؤسسات
التدريب املهين وزيادة عدد مراكزها لرفع قدرهتا على تأهيل القوى العاملة وزيادة كفاءهتا وإنتاجيتها لتتالءم مع متطلبات سوق العمل.
 -9تقدمي برامج لتنمية املشروعات الصغرية  ،ومتويلها من خالل تقدمي القرو ،امليسرة للصناعات الصغرية  ،باإلضافة لتقدمي خدمات
املعونة الفنية من تدريب وتسويق ومتابعة حلل املشاكل الفنية اخلاصة باإلنتاج وضبط اجلودة.
 -01تنمية األنشطة الزراعية :استصالح األراضي ،ري ،مواشي ،الغابات ،إضافة إىل توزيع األراضي ذات امللكية العامة على الكفاءات
احمللية بنظام التأجري امليسر خاصة يف الدول اليت هبا مساحات زراعية واسعة كالسودان واملغرب وسوريا.
 -00أن تقدم احلكومات العربية التعليم ومنذ مراحله األساسية على نفقتها لألجيال الناشئة للمسامهة يف احلد من انتشار األمية.
 -04أن تكون املرأة يف مركز االسرتاتيجيات املطبقة ،مع احاربة التميز ضدها وضرورة النهو ،بدورها للوصول لنتائج تنموية فعالة.
 -03ختصيص إعانات إضافة لصاحل الفئات احدودي الدخل مراعاة لالعتفاع املستمر يف أسعار اليلع واخلدمات.
 -02استثمار األموال العربية املوجودة يف البنوك األجنبية يف مشاريع تنموية بالدول العربية للمسامهة يف االقالل من الفقر فيها.
الخاتمـة :

بعد التأصيل النظري لظاهرة الفقر يف العامل العريب  ،جند بأن الدول العربية أمام رهان كبري وهو التفكري جليا يف مستقبلها واحاولة
استدراك ما فشلت فيه ،خاصة أمام النتائج اهلزيلة اليت حققتها يف جمال احاربة الفقر مقارنة بدول أفقر منها من حيث الثروات الطبيعية
وهو ما تعكسه املراتبها املتأخرة ملعظمها يف مؤشرات التنمبة البشرية  ،وما بنجر عن ذلك من مشاكل اجتماعية ونزاعات احلية.
ومن خالل دراسة جتربيت ماليزيا والسعودية خبصوص احاوالهتما التنموية ولإلقالل من معدالت الفقر بني شعوهبما  ،يتبني لنا مدى
دور القيادات السياسية والفكرية العربية بالتصدي ملشكلة الفقر والتعامل معها بصورة علمية للحد من اآلثار النامجة عنها.
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وفد مت التوصل من خالل هذا البحث إىل النتائج التالبة :
 إن القضاء على ظاهرة الفقر أو التخفيف من حدهتا يستدعي معرفة جيدة باألسباب والعوامل األساسية للفقر. أن مكافحة الفقر ال يقع على عاتق الدولة وحدها بل ال بد أن تكون هناك نية وعزمية من طرف اجملتمع ذاته وتفعيل لدوره،ولعل منظمات اجملتمع املدين تلعب دور مهم يف توعية اجملتمع وإبراز أمهية العمل اجلمعوي ،ألهنا اقرب ما يكون إىل اجملتمع.
 أن التدابري اليت مت وضعها إلتاحة الشغل وتوفري السكن واملساعدة لعدميي الدخل ،...قد أخفقت ،نتيجة لعدم ترشيد النفات،وضخامة احلاجات ،وألن هذه التدابري ظرفية تلعب دور املسكن للتخفيف من تدهور األوضاع االجتماعية بدل استئصال الفقر هنائيا.
 لقد كان للقيم الدينية والثقافية أثرها العظيم يف مواجهة مشكلة الفقر وإحداث التغيريات االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية قيكل من ماليزيا واململكة العربية السعودية  ،فهي تعترب أحد مرتكزات التنمية ألي جمتمع.
وبعد تشخيص ظاهرة الفقر بالدول العربية ،ودراسة جتربيت ماليزيا والسعودية  ،ونتائجهما املشجعة يف احاربة الفقر ،نقرتح ما يلي:
 على الدول العربية مثلها مثل باقـي الدول الناميـة أن تضع اسرتاتيجية شاملة للقضاء على الفقـر واستئصاله من اجملتمع  ،وذلكوفق طـرق متناسقة ذات أمد طويل تتماشى مع سياسات االقتصاد الكلي وليس اعتماد حلول جزئية قصرية املدى ومؤقتة.
 ضرورة اختاذ إجراءات مستعجلة باإلضافة إىل تسطري سياسة تنموية مستدمية لكل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة  ،وحىت يتم ختفيفالضغط املايل على االقتصاد الوطين ،والكف عن االعتماد على مورد واحد  ،وخاصة بالدول املنتجة للنفط.
 خلق وظائف جديدة وغري مؤقتة ومبادرات لتنمية اجملتمع احمللي ،واملساعدة على التقليل من اآلثار السلبية لإلصـالحات االقتصاديةعلى جمموعة مستهدفة من اجملتمع كاملتخرجني اجلدد ،والشباب العاطلني عن العمل ،واملسرحون واألسر اليت تعوهلا نساء.
 تفعيل مؤسسة الـزكاة يف الدول العربية ملا هلا من دور هام ميكن أن تلعبه يف اجملتمع  -من خالل حتقيق االستقرار االقتصاديواالجتماعي والتكافل بني األفراد  -وكذا استغالل املبالغ املتأتية من مداخيلها إلصالح الشبكة االجتماعية ومتويلها.
 االستغالل املكثف للقدرات الذاتية واالعتماد على العمالة احمللية واالستفادة من املوارد احملدودة والطاقات املتاحة ألقصى حد. إصالح كافة التشريعات والسياسات واإلجراءات اليت تساهم يف التعاون االقتصادي بني الوطن العريب واإلسالمي ،والتنسيقحول االجراءات العملية املفيدة لالقالل من الفقر بناء على جتارب الدول الناجحة يف هذا اجملال.
 دعم نشاط العمل اخلريي وفتح اجملال أمام املنظمات غري احلكومية (احلركة اجلمعوية) للقيام بدورها يف مكافحة الفقر. االستفادة من آلية "خط الكفاية" السعودي لرصد معدل الفقر ونسب انتشاره يف الدول العربية ،وتوسيع دائرة تطبيقه.االهتمام بإقامة املشروعات اإلسكانية للفقراء واملعوزين الن ذلك سيقلل من املصروفات املالية على الربامج املقدمة للفقراء على
املدى البعيد ،ويراعى التنويع اجلغرايف يف إقامة املشروعات اإلسكانية حبيث تشمل األرياف والقرى.
وتبقى مكافحة الفقر واحاوالت االقالل منه قضية ملحة ،ذلك أنه باإلضافة إىل بعدها األخالقي واإلنساين  ،فإهنا أحد السبل
لالنطالق إىل حياة واعدة أكثر رخاء وأمنا ،واخلالص منها هو أحد سبلنا خللق جمتمع أكثر مناء وتقدما.
قائمـة بالمراجع

 -0أبو الفحم زياد  ،دور المشاريع الصغير في مكافحة الفقر والرطالة في الوطن العربي ،مؤسسة احمد بن راشد آل مكتوم ،ثقافة للنشر والتوزيع ،أبو ظيب
4119.،
 -4الرواف  ،عثمان ياسني وآخرون  ،منجزا التنمية في المملكة العربية السعودية (0238 -0248هـ)  ،دار احلميضي  ،الريا4101 ، ،م .
 -3املنجد يف اللغة واإلعالم ،دار املشرق ،الطبعة  ، 44بريوت 0903. ،

 -2القصييب  ،غازي بن عبد الرمحان  ،نحو ااتراتيجية موحد لمكافحة الرطالة  ،مركز امللك فهد الثقايف  ،الريا0243 ، ،هـ .
 -3باتر احمد علي وردم  ،العولمة ومستقرل األرض  ،األهلية للنشر والتوزيع ،عمان 4113. ،
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 -3مركز االنتاج االعالمي  ،مكافحة الفقر  ،سلسلة يصدرها مركز االنتاج االعالمي جبامعة امللك عبد العزيز  ،اململكة العربية السعودية 0244 ،ه .
 -4عاطف غيث احمد ،قاموس علم االجتماع  ،اهليئة املصرية العامة للكتاب  ،مصر. 0994 ،

 -0عبد احلميد  ،عبد الواحد بن خالد  ،هموم العمل والرطالة في ظل المتغيرا االقتصادية واالجتماعية في المملكة  ،اصدارات وزارة العمل والشؤون
االجتماعية  ،اململكة العربية السعودية 0244 ،ه .
 -9وزارة العمل والشؤون االجتماعية  ،الكتاب االحصائي السنوي  ،الريا 0231 ، ،هـ .

 -01وزارة االقتصاد والتخطيط  ،خطة التنمية التااعة (0230/30هـ0236/33 -هـ)  ،اململكة العربية السعودية. 4101 ،
 -00إدارة البحوث واإلحصاء  ،النشرة األسبوعية للمؤشرات االقتصادية واملالية والنقدية الدولية  ،مصرف ليبيا املركزي. 4104 ،
 -04اللجنة االقتصادية واالجتماعية لعريب آسيا " ،الفقر يف عريب آسيا من منظور اجتماعي"  ،نيويورك ،األمم املتحدة 0994. ،
 -03برنامج األمم املتحدة اإلمنائي "،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  2009م  ،حتديات األمن اإلنساين "  ،شركة كوركي للنشر  ،بريوت 2009 ،م.
 -02تقرير التنمية البشرية  "، 2014املضي يف التقدم  :بناء املنعة لدرء املخاطر"  ،برنامج االمم املتحدة االمنائي ،نيويورك .4102 ،
 -03تقرير التنمية البشرية  ، 4103هنضة اجلنوب  ،برنامج األمم املتحدة االمنائي  ، UNDPنيويورك . 4103 ،
 -03وزارة االقتصاد والتخطيط (4101هـ)  ،خطة التنمية التاسعة (0230/30هـ 0233/33 -هـ)  ،اململكة العربية السعودية  ،الريا. ،
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