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تقديم
ة مركّبة ومتعدّدة األبعاد ،ال يتمثّل تعقيدها يف مج ّرد وجودها يف املجتمع الذي يُع ّد
ت ُع ّد الالمساواة ظاهر ً
ٍ
مستويات مستفحلة منها ،تؤث ّر عىل نح ٍ
و شبه آيل يف االندماج
طبيع ًيا يف ح ّد ذاته ،بقدر ما يرتبط بوجود
ن االجتامع واالقتصاد سياسيان
االجتامعي ،ويف النجاعة االقتصادية ،ويف املجال السيايس أيضً ا ،عىل اعتبار أ ّ
بطبيعتهام .كام ترتبط الالمساواة ،ضمن اإلطار األشمل للعدالة االجتامعية ،باستدامة التفاوتات االجتامعية
ٍ
برتابط وثيق مع تركّز السلطة السياسية ،عرب األجيال.
واالقتصادية وتركّز الرثوة ورأس املال،
م أهمية تقرير الالمساواة يف العامل  (((2018الذي يُصدره مخترب الالمساواة العاملية (World Inequality
ومن ث ّ
رصا لدراسة الالمساواة وتعزيز البحث بشأن ديناميات توزيع الدخل والرثوة يف
 )Labبوصفه أول تقري ٍر يُ ّ
خصص ح ً
كل سنتني ،كتب هذا اإلصدار األول
العامل ،سواء عىل مستوى الدول أنفسها ،أو فيام بينها .وهو تقرير يصدر ّ
ونسقه خمسة من االقتصاديني نجد من بينهم طوما بيكيتي صاحب الكتاب الشهري رأس املال يف القرن
منه
ّ
(((
(((
(((
ٍ
وتأثريا يف العامل.
عا
الحادي والعرشين  ،الذي ذاع صيته عامل ًيا ،وأصبح يف
ظرف وجيز من أكرث الكتب مبي ً
ً
وقد أُنجز التقرير انطالقًا من «قاعدة بيانات الرثوة والدخل العاملية» ()World Wealth and Income Database
التي ت ُسهم فيها شبك ٌ
ة دولية واسعة مؤلّفة من أكرث من  100اقتصادي ينتمون ألكرث من  70دولة ،ويُغطّون
القا ّرات الخمس يف تغذية قاعدة البيانات .وتعتمد قاعدة البيانات عىل منهجية تزاوج بني مصادر البيانات
املتاحة ،وتلك التي يجري تقديرها (مجموع الدخول والرثوات يف الحسابات القومية ،ومسوح الدخل والرثوة
ريا ،التصنيفات الخاصة
للقطاع العائيل ،والبيانات الرضيبية املتعلقة بالرضيبة عىل الدخل ،متى توفّرت ،وأخ ً
مثل يف اعتامده ،كلام
ً
ن هذا التقرير يذهب أبعد من مج ّرد البيانات الرسمية املتاحة،
بالرثوات الكربى) .ذلك أ ّ
أمكن ،عىل تقدير الرثوات املوجودة يف «املالذات الرضيبية» .وهو ما يكتيس أهمي ً
ة كبرية عىل الرغم من
ٍ
إحصاءات تفصيلية ومتسقة عن الالمساواة يف الدخل و/أو الرثوة.
عدم نرش عد ٍد من الدول

تزايد الالمساواة يف الدخل عرب أرجاء العامل
ول نتيجة يُربزها التقرير هي تزايد التفاوتات يف الدخل يف كل مناحي العامل تقري ًبا خالل العقود األخرية،
أ ّ
وإن اختلفت حدة الزيادة بني منطق ٍ
ن أعىل
ّ
ة وأخرى؛ وإذ نجد الالمساواة يف
أقل مستوياتها يف أوروبا ،فإ ّ
مستوياتها توجد يف منطقة الرشق األوسط (انظر الشكل  .)1ففي عام  ،2016كانت رشيحة الـ  10يف املئة
دخل يحصلون عىل نصيب من الدخل القومي يعادل  37يف املئة يف أوروبا ،و 41يف املئة يف الصني،
ً
األعىل
و 46يف املئة يف روسيا ،و 47يف املئة يف الواليات املتحدة وكندا ،و 55يف املئة يف جنوب أفريقيا
ة يف العامل ،فيحوز العشري األعىل
والربازيل والهند .أما يف الرشق األوسط ،وهي املنطقة األكرث المساوا ً
عىل  61يف املئة من إجاميل الدخل القومي للمنطقة:
1 The World Wealth and Income Database, World Inequality Report 2018, Coordinated by Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez
& Gabriel Zucman (Creative Commons Licence, World Inequality Lab, 2017), accessed on 09/01/2018, at: https://goo.gl/z6jd31
2 Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Translated by Arthur Goldhammer (Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press, 2014).
).وقد صدرت ترجمته العربية يف عام  :2016توماس بيكيتي ،رأس املال يف القرن الحادي والعرشين ،ترجمة وائل جامل وسلمى حسني (بريوت :دار التنوير2016 ،
 3ت ُرجم الكتاب إىل لغات مختلفة ،وبيع منه حتى آخر عام  2016أكرث من مليوين نسخة ،خاص ً
يفس نجاحه الباهر يف الواليات
ومم
ة منها الطبعة اإلنكليزية.
ّ
ّ
املتحدة األمريكية أنه يشري إىل فكر ٍ
ن ارتفاع الالمساواة ال يرتبط بالفروق يف "الجدارة واالستحقاق" فحسب ،وإمنا أيضً ا بالفروق يف أصول
ة أساسية مفادها أ ّ
ن الرثاء يف متناول
امللْكية ،وهو ما يعني استدامة الفوارق االجتامعي ة بني األجيال ،ويأيت عىل خالف "األسطورة املساواتية الرأساملية األمريكية" القائلة إ ّ
ن تكافؤ الفرص مكفول للجميع...
الجميع ،وإ ّ
كتاب نُرش يف االقتصاد منذ النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود لجون مينارد كينز يف سنة  ،1936فيام ذهب
ري من االقتصاديني يعدّون الكتاب أهم
ٍ
 4بدأ كث ٌ
آخرون إىل تسميته داس كابيتال الجديد يف إشار ٍ
ة إىل الكتاب الشهري لكارل ماركس الذي يحمل العنوان نفسه ،والعتبار أنه يُعيد وضع "رأس املال" يف قلب التحليل
ٍ
ظل لفرت ٍ
ما عن الواقع.
ً
ة طويلة "اقتصادًا رياضيًا"
جديد اقتصادًا سياسيًا بعد أن ّ
االقتصادي الذي يصبح من
منفصل متا ً

1
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الشكل ()1
نصيب الـ  10يف املئة األغنى يف العامل من الدخل ()2016

املصدر.World Inequality Report 2018, p. 9 :

الشكل ()2
الالمساواة يف الرشق األوسط وأوروبا الغربية والواليات املتحدة ()2016-2012

املصدر.World Inequality Report 2018, p. 132 :

2
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الصدد الوقوف عند تجديد الربيع العريب مطالب العدالة االجتامعية يف املنطقة
وال يفوت التقرير يف هذا ّ
ة يف جميع أنحاء العامل .ويقارن الباحثون يف التقرير
العربية بوصفها من بني أعىل املناطق المساوا ً
املنطقة العربية (حوايل  410ماليني يف عام  )2016مبناطق مقاربة من حيث الحجم الدميغرايف (أوروبا
ن نصيب إجاميل
الغربية ،بنحو  420مليون ،والواليات املتحدة ،بنحو  320مليون) ،مستخلصني من املقارنة أ ّ
دخل يف الرشق األوسط أكرب بكثري من الدول الغنية يف أوروبا الغربية
ً
دخل رشيحة الـ  10يف املئة األعىل
(((
( 36يف املئة) والواليات املتحدة ( 47يف املئة) .
ن
ور نصيب رشيحة الـ  10يف املئة األغنى يف العامل من الدخل ،يُشري التقرير إىل أ ّ
ومن خالل تحليل تط ّ
التفاوتات يف الدخل قد زادت برسعة منذ عام  1980يف أمريكا الشاملية والصني والهند ويف روسيا ،ولكن
يؤش إىل نهاية النظام املساوايت ملا بعد الحرب العاملية الثانية
برسعة أقل يف أوروبا (الشكل  .)3وهو ما
ّ
وحتى األزمة االقتصادية لعام  1973الناجمة عن حظر النفط العريب:

الشكل ()3

دخل يف العامل ()2016 - 1980
ً
نصيب رشيحة الـ  10يف املئة األعىل

املصدر.World Inequality Report 2018, p. 10 :

مقارن ً
عا يف الالمساواة يف الدخل منذ عام
ة بهذه املناطق الرئيسة يف العامل التي بدأت تعرف ارتفا ً
ة نسبيًا يف مناطق أخرى من العامل ،كالرشق األوسط ،وأفريقيا
 ،1980ظلّت الالمساواة يف الدخل مستقر ً
ن هذا االستقرار
ن خصوصية هذه املناطق ،كام
يبي ذلك الشكل ( ،)3هي أ ّ
جنوب الصحراء ،والربازيل .بيد أ ّ
ّ
مبستويات أصلية عالي ٍ
ٍ
ة جدًا ،بشكلٍ مرتبط بطبيعة هذه
ما
النسبي فيها لدرجة الالمساواة مقرتن عمو ً

 5الدولة الوحيدة التي وجد الباحثون فيها تقديرات أعىل لعدم املساواة من املنطقة العربية يف الوقت الراهن هي جنوب أفريقيا ،التي حصلت رشيحة
دخل فيها عىل  65يف املئة تقريبًا من الدخل القومي يف عام .2012
ً
الـ  10يف املئة األعىل

3

سلا داصتقالا رهجم تحت ةيملاعلا ةاواسماللا :علا يف ةاواسماللا“ ريرقت يف ةءارقءارقق

الشكل ()4
نصيب رشيحة الـ  10يف املئة األعىل دخال يف العامل ()2016 – 1980

املصدر.World Inequality Report 2018, p. 11 :

ومبؤسساتها وسياساتها العامة املوجهة نحو مصالح هذه الطبقة
الدول األوليغارشية والتحكّمية
ّ
األوليغارشية باألساس:
يؤكّد إذًا التقرير عىل التزايد امللحوظ لالمساواة يف العامل منذ عام  ،1980عىل الرغم من النمو الكبري الذي
تحسن دخل
عرفته الصني يف الفرتة نفسها .وقد تزامن هذا التفاقم يف الالمساواة عىل الصعيد الدويل مع
ّ
نصف السكان األفقر حول العامل ،وال سيّام بفضل النمو القوي يف آسيا (وبخاصة يف الصني والهند) .ومع
ذلك ،وكام يُوضّ ح ذلك الشكل ( ،)5حصلت رشيحة الـ  1يف املئة األغنى عىل ضعف النمو ( 27يف املئة) الذي
حصلت عليه رشيحة الـ  50يف املئة األفقر ( 13يف املئة) خالل الفرتة  .2016 - 1980وقد كان منو الدخل ضعيفًا
يف حالة األفراد الذين يقعون بني تلك الرشيحتني (وخاصة عموم الطبقات الوسطى والشعبية يف أمريكا
الشاملية واألوربية).
دخل يف العامل تصاعدًا ،يف حني لوحظ استقرار نصيب الـ
ً
وقد عرف نصيب الـ  1يف املئة األعىل
دخل يف العامل خالل الفرتة ( 2016 - 1980الشكل  .)6ففي عام  ،2016حصلت الرشيحة
ً
األقل
ّ
 50يف املئة
الـ  1يف املئة العليا عىل  22يف املئة من الدخل العاملي ،يف مقابل  10يف املئة للـ  50يف املئة
دخل .ويف عام  ،1980حصلت الرشيحة املئوية عىل  16يف املئة من الدخل العاملي ،يف مقابل
ً
األقل
دخل.
ً
 8يف املئة للـ  50يف املئة األقل
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الشكل ()5
الالمساواة يف العامل والنمو ()2016 - 1980

املصدر.World Inequality Report 2018, p. 13 :

الشكل ()6
دخل يف العامل
ً
األقل
ّ
دخل واستقرار نصيب الـ  50يف املئة
ً
تصاعد نصيب الـ  1يف املئة األعىل
()2016 - 1980

املصدر.World Inequality Report 2018, p. 13 :
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استفحال الالمساواة يف الرثوة يف العامل
باإلضافة إىل أوجه الالمساواة يف الدخل ،يعرض التقرير كذلك لتفاوت النمو يف الالمساواة يف الرثوة
ما
بي أ ّ
ن الزيادة يف تفاوتات الدخل قد أدّت خالل األربعني عا ً
بني األفراد من بلد آلخر منذ عام 1980؛ ويُ ّ
املاضية إىل تعميق الالمساواة يف الرثوة بني األفراد ،وال سيّام من خالل الخوصصة وتحويل جز ٍء من الرثوة
العامة إىل القطاع الخاص((( .ومع أنها مل تبلغ بعد املستوى الذي عرفته الواليات املتحدة أو أوروبا يف
يبي ذلك الشكل ( ،)7إذ
ريا ،كام
بداية القرن العرشين ،فإ ّ
ّ
ن الالمساواة يف الواليات املتحدة قد ارتفعت كث ً
زاد نصيب الـ  1يف املئة األغنى من مالك الرثوات من  22يف املئة يف عام  1980إىل  39يف املئة يف
عام .2014
ما املاضية ،كانت الزيادة يف نصيب ثروات الفئات األعىل يف فرنسا وبريطانيا أقل
وعىل مدار األربعني عا ً
شأنا .وذلك بفضل «مفعول املثبط» ( )Dampening effectالذي أدّاه تنامي ثروات الطبقة الوسطى ،وأيضً ا
بفضل انخفاض حدة الالمساواة يف الدخل عام شهدته الواليات املتحدة .كام شهدت كل من الصني وروسيا
مهم يف نصيب الرثوات األعىل عقب انتقالهام من الشيوعية إىل النظام الرأساميل .ففي كال
أيضً ا تطو ًرا
ً
البلدين ،تضاعف نصيب رشيحة الـ  1يف املئة األعىل بني عامي  1995و ،2015من  15يف املئة إىل  30يف املئة
يف حالة الصني ،ومن  22يف املئة إىل  43يف املئة يف حالة روسيا.

الشكل ()7
نصيب رشيحة الـ  1يف املئة األكرث ثرا ًء يف العامل ()2015 - 1913

املصدر.World Inequality Report 2018, p. 16 :

 6يرجع ذلك ،وفقًا لتوماس بيكيتي يف كتابه رأس املال ،...إىل "تجاوز معدل عائد رأس املال بشكل مستدام معدل منو اإلنتاج والدخل ،وهذا ما كانت الحال عليه
ن الرأساملية تنتج بشكل ميكانييك عدم مساواة ال ت ُطاق وتعسفية":
حتى القرن التاسع عرش ،ومن املرجح أن تصبح مج َّددًا القاعدة يف القرن الحادي والعرشين ،فإ ّ
Piketty, p. 1.
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نظرة استرشافية ملستقبل الالمساواة يف العامل
باإلضافة إىل درس تطور الالمساواة يف العامل يف الدخل ويف الرثوة خالل العقود القليلة املاضية وتحليله،
ور الالمساواة يف الدخل ويف الرثوات املتوقعة حتى عام  ،2050وفقًا
يقدّم التقرير نظر ً
ة استرشافية لتط ّ
لثالثة سيناريوهات أساسية:

سيناريو استمرار االتجاهات الحالية
ن ثروة الطبقة الوسطى حول العامل ستشهد انكامشً ا يف املستقبل ،وفقًا لهذا السيناريو،
يع ّد التقرير أ ّ
ن تصاعد الالمساواة يف الرثوة عىل املستوى القومي قد أطلق العنان لالمساواة بني الرثوات
عىل اعتبار أ ّ
ن التطورات التي تشمل الصني واالتحاد األوريب
عىل الصعيد العاملي .وينطلق هذا السيناريو من افرتاض أ ّ
ن نصيب رشيحة الـ  1يف املئة األكرث ثرا ًء حول العامل من
والواليات املتحدة متثل االتجاه العاملي ،ليستنبط أ ّ
ن نصيب رشيحة
الرثوة العاملية قد زاد من  28يف املئة إىل  33يف املئة خالل الفرتة  ،2016 – 1980يف حني أ ّ
الـ  75يف املئة األفقر ظل يدور حول  10يف املئة خالل الفرتة نفسها .وإذا ما استمر هذا التوجه عىل حاله،
فبحلول عام  ،2050من شأن نصيب رشيحة الـ  0.1يف املئة األكرث ثراء حول العامل (العامل هنا ممثّل –وفقًا
لهذه الفرضية– يف الصني واالتحاد األوريب والواليات املتحدة) أن يناهز نصيب فئة الـ  40يف املئة الوسطى
(الطبقة الوسطى العاملية) (الشكل .)8

الشكل ()8
النصيب من الرثوة ()2050 - 1980

املصدر.World Inequality Report 2018, p. 17 :
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أما إذا ما اتخذت كل الدول خالل الفرتة  2050 – 2017مسار الالمساواة الذي اتخذته الواليات املتحدة بني عامي
 1980و ،2016فإن نصيب الدخل العاملي الذي سوف يذهب إىل جيوب الـ  1يف املئة األكرث ثرا ًء سوف يرتفع
إىل  28يف املئة لحلول عام .2050

سيناريو بقاء التوجه عىل ما هو عليه مع االفرتاض املتفائل بشأن النمو يف
الدول الناشئة
سوف تزداد الالمساواة أيضً ا بني الدخل ،وفقًا لهذا السيناريو .فحتى مع االفرتاض املتفائل بشأن النمو يف
ن الالمساواة بني الدخل حول العامل سوف تتصاعد
الدول الناشئة ،فإنه ال بديل عن ارتفاع الالمساواة .ذلك أ ّ
ظل املسار املتبع منذ مثانينيات القرن املايض عىل ما هو عليه؛ وذلك حتى إذا ما تحقق توقعات
أيضً ا إذا ما ّ
مق
النمو يف الدخل املرتفعة ،يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا ،خالل العقود الثالثة القادمة .وستتع ّ
الالمساواة أكرث فأكرث إذا ما استمرت كل الدول يف اتباع املسار الالمساوايت الحاد نفسه الذي شهدته
الواليات املتحدة خالل الفرتة  .2016 - 1980وعىل العكس ،سوف ترتاجع قليال إذا ما اتبعت كل الدول املسار
الذي اتخذه االتحاد األوريب منذ عام  1980وحتى اليوم (الشكل .)9

الشكل ()9
تعميق الالمساواة يف الدخل يف العامل

املصدر.World Inequality Report 2018, p. 18 :

إذا ما اتخذت كل الدول خالل الفرتة  2050 – 2017مسار الالمساواة الذي اتخذته الواليات املتحدة بني عامي
 1980و ،2016فإن نصيب الدخل العاملي الذي سوف يذهب إىل جيوب الـ  1يف املئة األكرث ثرا ًء سوف يرتفع
إىل  28يف املئة بحلول عام .2050
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سيناريو مسار الالمساواة املعتدل يف أوروبا
يتخذ السيناريو الثالث مسار الالمساواة املعتدل يف أوروبا عىل مدى العقود املاضية نقط ً
ة مرجعية .أما
ن متوسط
إذا ما اتبعت كل البالد نفس مسار الالمساواة الذي اتخذته أوروبا خالل الفرتة  ،2016 – 1980فإ ّ
الدخل للنصف األفقر من السكان يف العامل سوف يبلغ  9100يورو يف السنة ،يف عام  .2050وهو ما من
م كبري يف القضاء
شأنه الح ّد من عدم املساواة يف الدخل العاملي .ويف هذه الحالة ،ميكن أن يطرأ تقد ٌ
عىل الفقر يف العامل.

الشكل ()10
متوسط الدخل السنوي للفرد الراشد

املصدر.World Inequality Report 2018, p. 19 :

توصيات التقرير
ن محاربة الالمساواة يف الدخل ويف الرثوة حول العامل تتطلب تغيريات مهمة يف
يخلص التقرير إىل أ ّ
السياسة الرضيبية عىل املستويني القومي والعاملي؛ باإلضافة إىل مراجعة سياسات التعليم ،وحوكمة
الصدد
ً
الرشكات ،وإصالح سياسات األجور؛
فضل عن الدور املهم لشفافية البيانات .ويقدم التقرير يف هذا ّ
عددًا من التوصيات للحد من الالمساواة االقتصادية:

الرضيبة التصاعدية
ن الرضيبة التصاعدية أداة مج ّربة يف القضاء عىل تصاعد
تؤكّد العديد من الدراسات االقتصادية والتاريخية أ ّ
جا؛
الالمساواة بني الدخل وبني الرثوات أو الح ّد منها عىل األقل .إذ أ ّ
ن تصاعدية معدالت الرضيبة متارس أث ًرا مزدو ً
فهي تخفض الالمساواة بعد دفع الرضيبة وإعادة التوزيع ،ولكنها أيضً ا قبل الرضيبة من خالل تثبيط أصحاب
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الدخل املرتفع عن السعي لزيادة نصيبهم من النمو ،كالتفاوض عىل مقابل باهظ االرتفاع لعملهم ،ومن ثم
يفس تزايد الالمساواة يف العامل خالل األربعني سن ٍ
ة املاضية ،أنه منذ
ومم
زيادة تركز الرثوة يف أيديهم.
ّ
ّ
منتصف سبعينيات القرن املايض ،وحتى منتصف العقد األول من األلفية الجديدة ،فقدت الرضيبة الكثري من
تصاعديتها يف الدول الغنية وبعض الدول الناشئة(((.

إنشاء سجل عاملي لألوراق املالية
ن من شأن إنشاء سجل عاملي لألوراق املالية أن يسمح بالتعرف عىل مالكيها ،وهو ما قد يسدّد
يع ّد التقرير أ ّ
رضب ً
ن السياسة
م ض ّد تصاعد الالمساواة .فعىل الرغم من أ ّ
ة قوية ضد التهرب الرضيبي ،وتبييض األموال ،ومن ث ّ
الرضيبية هي أداة رضورية ملحاربة الالمساواة ،إال أنها غالبًا ما تصطدم بالعراقيل ،ويف مقدّمتها الته ّرب
الرضيبي ،مثلام وضحت مؤخ ًرا كشوفات «أوراق الجنات الرضيبية»((( .فقد زادت رؤوس األموال املخ ّبأة يف
املالذات الرضيبية منذ سبعينيات القرن املايض ،حتى أصبحت متثل اليوم أكرث من  10يف املئة من إجاميل
كل
حا أمام ّ
الناتج املحيل العاملي .ومن ث ّ
م ،يع ّد التقرير أنه من شأن إنشاء سجل مايل عاملي يكون متا ً
السلطات الرضيبية متكينها من محاربة التهرب بنجاعة.

تكافؤ الفرص
ن تحسني القدرة عىل النفاذ إىل التعليم وإىل الوظائف ذات الدخل الالئق رضوري من أجل
يؤكّد التقرير عىل أ ّ
عالج الركود أو ضعف النمو يف دخول النصف األفقر من السكان .فقد أشارت الدراسات الحديثة إىل إمكانية
وجود فجوة بني الحديث عن املساواة يف الفرص وحقيقة الالمساواة يف النفاذ إىل التعليم .ففي الواليات
كل مئة يف
طفل فقط من بني ّ
ً
املتحدة عىل سبيل املثال ،نجد أنه يدخل إىل الجامعة عرشون إىل ثالثني
دخل ،فتصل نسبة دخول األبناء إىل الجامعة
ً
الرشيحة العرشية األدىن دخال .أما يف الرشيحة العرشية األعىل
ن إتاحة فرص االلتحاق بجامعات النخبة للطلبة من املناطق الفقرية
إىل  90يف املئة .وتشري الدراسات إىل أ ّ
ن دميوقراطية النفاذ إىل التعليم ،وإن كانت رافع ً
ة قوية،
ال تؤثر سلبيًا عىل قوة نتائج تلك الجامعات .بيد أ ّ
ٍ
آليات تضمن لهم الحصول عىل وظائف ذات دخول
ن التعليم لن يكون كاف ًيا لخفض الالمساواة يف غياب
فإ ّ
جيدة وعىل مراكز اجتامعية معتربة.

قراءة نقدية يف التقرير
عىل الرغم من أهميته البالغة وثراء معلوماته وتحليالته ،تغيب عن التقرير جوانب أساسية يف مقاربة ظاهرة
الالمساواة املعقّدة ،من شأن أخذها بعني االعتبار وإدراجها يف التحليل تحسني فهم الظاهرة واستنباط
نخص بالذكر خمس ٍ
ة منها:
الدروس املناسبة بالنسبة إىل السياسات العامة ملكافحتها .من بني أهم هذه األبعاد،
ّ
 7عىل سبيل املثال ،كان معدل الرضيبة عىل الدخل يف فرنسا عىل الرشيحة العليا للدخل يبلغ نسبة  65يف املائة يف عام  ،1986لينخفض إىل نسبة  40يف
مثل:
ً
املائة يف عام  .2007انظر يف ذلك
Mathias André & Malka Guillot, "1914 - 2014: Cent ans d’impôt sur le revenu," Les notes de l’IPP, no. 12 (Juillet 2014).
رسبة ( )Leaksيف  5نوفمرب /ترشين الثاين من عام  ،2017وصل عددها إىل  13.4مليون وثيقة
" 8أوراق الجنات الرضيبية" ( )Paradise Papersهي وثائق رسية م ّ
وسجلت  19مالذا ً رضيب ًيا؛ وهي تحوي أسامء أكرث من 120شخص ورشكة .وت ُقدّر تكلفة التهرب الرضيبي للرشكات والرثوات الكربى بنحو 417
ّ
متعلقة برشكات وهمية
مثل:
ً
مليار دوالر سنويا بالنسبة إىل جميع دول العامل .انظر يف ذلك
Jérémie Baruch, Jean-Baptiste Chastand, Anne Michel & Maxime Vaudano, "Les « Paradise Papers », nouvelles révélations sur les 350 milliards cachés de
l’évasion fiscale", Le Monde (5/11/2017), accessed on 10/01/2018, at:
https://goo.gl/6wWnPm
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تغييب الفقر
ما يف العامل ،فإنه قد ترافق باغتناء امليسورين جدًّا وبتزايد الالمساواة.
عىل الرغم من تناقص الفقر عمو ً
ن من هم األكرث ثرا ًء –مبعنى نسبة  1يف املئة
فبينام مل يتناقص الفقر الشديد أبدًا بهذا الشكل من قبل ،فإ ّ
(((
ن «تأثري القدّيس متّى» ال يزال قويًا  .ويف حني
رسا– ال يزالون يزدادون ثرا ًء أي أ ّ
من مجموع الساكنة األكرث ي ً
كل البلدان الغنية ،وذلك إىل حدود
ن عدم املساواة ،يف األجور ويف الرثوة ،قد انخفضت بشدّة تقريبًا يف ّ
أ ّ
سبعينيات القرن املايض ،فإنها قد عادت إىل االرتفاع مجدّدا منذ ذاك الحني.
فخالل الربع قرن املايض ،تقلّص عدد الفقراء يف العامل بالنصف ،يف اآلن ذاته الذي تزايدت الساكنة اإلجاملية
عىل نح ٍ
و متسارع .ويُذيك هذا االتجاه القوي جدا نحو االنخفاض بشكلٍ خاص االنخفاض الشديد للفقر عند بعض
عاملقة الدميغرافيا ،والذين أضحوا عاملق ً
كل من الصني
ة اقتصاديني أيضً ا؛ وينطبق هذا عىل الخصوص عىل ٍّ
يخص مع ذلك جميع البلدان؛ إذ يُظهر الشكل ( )12بصور ٍ
ة واضحة
ن التطور يف هذا املنحى ال
والربازيل .بيد أ ّ
ّ
الهبوط الحاد للفقر يف رشق آسيا (تراجعت نسبة الفقر املدقع  5مرات) ،واستمرارها ،إن مل يكن تناميها ،يف
دول أفريقيا جنوب الصحراء.
كل حا ٍ
ل نحو
يبقى أنه ليس القضاء التام عىل الفقر ( 1.25دوالر أمرييك) الذي يجري اإلعالن عنه ،إذ يبقى عىل ّ
 400مليون فقري يف العامل حتى يف أكرث السيناريوهات املستقبلية تفاؤلً  .وذلك ألنه باإلمكان ،يف صور ٍ
ة
ما ،يبقى نحو
تفاؤل ،ألّ يبقى سوى ّ
ً
أكرث
أقل من  100مليون فقري سنة 2030؛ بينام يف السيناريو األكرث تشاؤ ً
مليار فقري ،مثلام هو الحال اليوم .ولكن ،عىل الرغم من ذلك ،ستكون نسبة الفقر أقل.
ال تلقى لألسف هذه الجوانب لتحليل الفقر والفقر املدقع املكانة التي تستحقّها يف التقرير ،عىل الرغم من
مركزيتها يف درس الالمساواة ،وفق التعريف األويل الذي أوردناه أعاله ،والذي يحدّد الالمساواة باألساس
نسب ً
األقل حظًّا يف املجتمع».
ّ
ة إىل مستويات التفاوتات املتفاقمة ،أو من يعدّهم جون رولز «الفئات

تغييب التمديُن
من جه ٍ
تتجل
ّ
وتتجل آثار الالمساواة أكرث ما
ّ
ة أخرى ،يرتافق تزايد الالمساواة يف العامل مع تزايد التمديُن،
عىل املستويات الحرضية واملدينية ،وعىل مستوى التفاوتات املجالية واإلقليمية .إذ يتم ّيز التمديُن
وتوسعه .وقد قدّرت
العاملي الحايل برتكي ٍز وكثافة متزايدين ،وضمن هذا اإلطار ،بتكاثر السكن العشوايئ
ّ
ن عدد األشخاص الذين يقطنون السكن العشوايئ تجاوز املليار سنة  ،2007ومن
منظمة األمم املتحدة أ ّ
املرجح أن يتجاوز  1.4مليار سنة  ،2020بل حتى املليارين سنة  .((1(2050يعيش إذًا اليوم أكرث من شخص من
عم ميكن أن تكون التعريفات والوضعيات املتنوعة لهذه
أصل سبعة أشخاص يف سكنٍ عشوايئ
ّ
(بغض النظر ّ
األحياء الخاصة) .وإذا كان من شأن الحال أن يستمر عىل ما هو عليه ،فستضحى هذه النسبة واحدًا من أصل
ن متديُن العامل هو ،بدرج ٍ
ة كبرية« ،تزاي ٌد لظاهرة
الصدد القول إ ّ
ستة أشخاص سنة  .((1(2020ولذا ميكن يف هذا ّ
السكن العشوايئ» (.)Bidonvillisation
ري يصبح أكرث فق ًرا" .وندين يف إبراز
ن "من هو
 9يُشري "تأثري القدّيس متّى" ( )The Matthew Effectإىل دينامية تراكم االمتيازات وأ ّ
غني يُصبح أكرث غنى ،ومن هو فق ٌ
ٌّ
هذه الدينامية السلبة لروبريت مريتون الذي أطلق عليها هذه التسمية يف إشار ٍ
ة إىل آي ٍ
د
ة من "اإلنجيل بحسب القدّيس متّى" تقول﴿ :ألَ َّ
ن لَ ُ
عطَى فَيَ ْزدَا ُ
م ْ
ه يُ ْ
ن ك َُّل َ
ه فَال َِّذي ِ
خ ُذ ِ
م ْنهُ﴾ ("اإلنجيل بحسب القدّيس متّى" ،األصحاح  ،25اآلية  .)29انظر يف ذلك:
ؤ َ
س لَ ُ
م ْ
ع ْندَهُ يُ ْ
َ
و َ
ن لَ ْي َ
Robert K. Merton, "The Matthew Effect," Science, vol. 159, no. 3810 (1968), pp. 56 - 63.
 10جوليان دامون" ،املجتمعات وأمناط العيش يف العامل :االتجاهات الكربى للتطور يف أفق  ،"2050-2030ترجمة هيئة التحرير ،الكتاب السنوي الثاين استرشاف
( ،)2017ص .243
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املرجع نفسه.
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الشكل ()11
اتجاهات الفقر يف العامل
(معدل الفقر ،بالنسب املئوية /عتبة  1.55دوالر أمرييك يوم ًيا بتعادل القدرة الرشائية)

املصدر :جوليان دامون« ،املجتمعات وأمناط العيش يف العامل :االتجاهات الكربى للتطور يف أفق ،»2050-2030
ترجمة هيئة التحرير ،الكتاب السنوي الثاين استرشاف ( ،)2017ص .242

الشكل ()12
تطور عدد الفقراء يف أفريقيا وآسيا (باملاليني)

املصدر :جوليان دامون« ،املجتمعات وأمناط العيش يف العامل :االتجاهات الكربى للتطور يف أفق ،»2050-2030
ترجمة هيئة التحرير ،الكتاب السنوي الثاين استرشاف ( ،)2017ص .242
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الشكل ()13
اتجاهات الفقر يف أفق 2030

املصدر :جوليان دامون« ،املجتمعات وأمناط العيش يف العامل :االتجاهات الكربى للتطور يف أفق  ،»2050-2030ترجمة
هيئة التحرير ،الكتاب السنوي الثاين استرشاف ( ،)2017ص .243

عىل املستوى العاملي ،يُشكّل مجموع سكان نسبة الـ  1يف املئة يف الدول الغنية ما جرت تسميته «الطبقة
حتم من دينامية العوملة .ويف البلدان النامية ،ليست نسبة الـ  1يف املئة هذه
الفوقية» التي تستفيد
ً
ة القتصاد ريعي ،بل ألنظمة أوليغارشية وفاسدة مل تأفل .وبني املجموعتني السكانيتني هذه القصوتني،
مم ّيز ً
رسا ،توجد طبقاتٌ وسطى قلقة (يف البلدان الغنية) ،وراغبة
ّ
أي
رسا الذين يخرجون من الفقر ،واألكرث ي ً
األقل ي ً
يف التغيري (يف البلدان الفقرية) ،ال يوليها التقرير حقّها بالدرس والتحليل.
ٍ
ببعد أسايس لتمظهرات الالمساواة يف العامل ،ال يجد له لألسف طريقًا إىل التقرير الذي
يعلّق األمر إذًا
بني أيدينا.

غياب ربط إشكالية الالمساواة بالنمو والتنمية
يغيب أيضً ا عن التقرير الربط بني الالمساواة وإشكاليات النمو والتنمية .فعىل خالف كتاب طوما بيكيتي رأس
املال يف القرن الحادي والعرشين ،والذي يحلّل بشكلٍ عميق العالقة بني النمو االقتصادي وعائد رأس املال،
مل يجر إيالء هذا البعد األهمية التي يستحقها يف التقرير.
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فقد ظلّت الالمساواة سم ً
و ًل
ة بارز ً
ة للقرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين ،قبل أن تشهد الدول الغنية تح ّ
(((1
ملحوظًا يف أعقاب الحرب العاملية الثانية وفرتة «الثالثني املجيدة» التي وسمها تجاوز معدل عائد رأس
املال بشكل مستدام معدل منو اإلنتاج والدخل؛ وهذا ما كانت الحال عليه حتى القرن التاسع عرش ،لتصبح
تظل كذلك يف القرن الحادي والعرشين.
ّ
مج َّددًا القاعدة أعقاب األزمة االقتصادية لعام  ،1973ومن املرجح أن
إذ أصبح مج ّددًا معدل عائد رأس املال يتجاوز بشكلٍ مستدام معدل منو اإلنتاج والدخل .وهو ما يأيت يف خالف
ن
عالقة كوزنتس( ،((1والتي يؤكّد من خاللها ساميون كوزنتس ،الحائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد لعام  ،1971أ ّ
التنمية االقتصادية يرافقها بشكل بديهي االنخفاض يف عدم املساواة يف الدخل.
يغيب هذا التحليل التنموي عن التقرير ،عىل خالل عىل خالف كتاب رأس املال يف القرن الحادي والعرشين،
يبي بيكيتي كيف تنتج الرأساملية بشكلٍ ميكانييك عدم مساواة ال ت ُطاق وتعسفية ،تنعكس عىل
حيث
ّ
الالمساواة يف املِلْكية ،وهو ما يشكّل تحديًا جذريًا ل ِ
ق َيم الجدارة واالستحقاق التي تستند إليها املجتمعات
ن عائد رأس املال بعد خصم الرضائب يبلغ نحو  4إىل  5يف
الدميقراطية .إذ
يبي بيكيتي ،عىل املدى الطويل ،أ ّ
ّ
ن متوسط النمو يف البلدان الغنية هو نحو  1إىل  2يف املئة .وعندما تنمو املداخيل
املئة سنويًا ،يف حني أ ّ
الجديدة بنسبة  1يف املئة وعائد الدخول السابقة هو  4يف املئة ،فديناميات تراكم ثروات األغنياء أعىل
بكث ٍ
ري من املداخيل الجديدة ،عىل اعتبار أنهم ال ينفقون كل ما يكسبون ،وهذا يؤدي مع مرور الوقت إىل

تركيز للرثوة ،تركي ٌز يكون أكرب دامئًا(.((1

ويف العامل العريب عىل وجه الخصوص ،تنطوي إخفاقات التنمية البرشية يف البالد العربية عىل العديد
متها يف
من أشكال ّ
اللمساواة والتّهميش االجتامعي ،والتي ت ُؤث ّر بدورها سل ًبا عىل العملية االقتصادية ِب ُر ّ

ظل شُ يوع عدم املساواة يف املجتمع،
البالد .فاملساواة هي جز ٌء ال ينفصل عن العملية االقتصادية؛ ويف ّ
ٍ
مستويات دُنيا أسامها الباحثون يف مجال التنمية االقتصادية «دائرة
تتباطأ العملية االقتصادية وقد تصل إىل
تتجل واضح ً
ة آثار عدم املساواة
ّ
التنمية امل ُف َرغة» .وهذا ما يُربزه بجال ٍء تقرير التنمية البرشية لعام  ،2013حيث
ظل الفوارق يف التعليم والصحة والدّخل والرثوة ،والتي تؤثر بدورها يف التنمية؛
يف البلدان العربية يف ّ
إذ يخرس دليل التنمية البرشية امل ُعدّل بعامل عدم املساواة أزيد من ثالثة أرباع قيمته اإلجاملية بسبب عدم
املساواة (من خالل الجمع بني التأثريات السلبية الرتاكمية لعدم املساواة يف الدّخل والتعليم والصحة)(.((1
ٍ
السلبي بني الخسائر ال ّناجمة عن عدم املساواة
للرتابط
يغيب إذًا عن التقرير الذي بني أيدينا تحليل هذه العالقة
ّ
ة وال ّرضا بحرية االختيار وباملجتمع من جه ٍ
من جه ٍ
ٍ
سات
مؤس
ن املجتمع املتكامل يعتمد عىل
ة أخرى؛ أي أ ّ
ّ
ؤسساتٌ
اجتامعية ف ّ
عالة تُ كِّن األفراد من العمل الجامعي ،وتبني الثقة وروح التضامن بني املجموعات؛ ُ
م ّ
تشتمل عىل املنظّامت غري الحكومية ،والجمعيات والتعاونيات غري الرسمية ،إضاف ً
ة إىل املعايري والقواعد
السلوكية ،وجميعها يُؤث ّر يف نتائج التنمية البرشية لألفراد ،ويف التّامسك واالستقرار يف املجتمع ،يف
يكن أن يُؤث ّر سل ًبا يف التّفاعالت االجتامعية ويُق ّيد حرية االختيار.
ح ٍ
ني أ ّ
ن انتشار عدم املساواة ُ

 12متثّل "الثالثني املجيدة" فرتة النمو االقتصادي القوي وتحسني الظروف املعيشية التي عاشتها الغالبية العظمى من البلدان املتقدمة ،وجلّها أعضاء يف
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،بني عامي  1945و.1973
يثّل "منحنى كوزنتس" ( )Kuznets curveالالمساواة االقتصادية يف بلد ما وفقا ملستوى التنمية الذي يفرتض أن يزداد مبرور الوقت ،والذي يفرتض من خالله
13
ُ
ن الالمساواة االقتصادية تنخفض "عىل نح ٍ
يحل محل زيادة رأس املال املادي
ّ
و آيل" مع النمو االقتصادي للبلد ،من خالل زيادة رأس املال البرشي الذي
كوزنتس أ ّ
كمصد ٍر للنمو ،وانتقال العاملة من قطاعات إنتاجية ذات مردودية دنيا نحو قطاعات أفضل مردودية ،والتمديُن.
14 Piketty, p. 354.
 15برنامـج األمم املتحـدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية لعام  :2013نهضة الجنوب؛ التقدم البرشي يف عامل متنوع (نيويورك :برنامـج األمم املتحـدة اإلمنايئ،
.)2013
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فصل إشكالية الالمساواة عن اإلطار العام للعدالة االجتامعية
ن القياس الدقيق للالمساواة االجتامعية واالقتصادية غري ممكنة بشكلٍ كامل ،كام هو تحديد املستويات
إ ّ
«املثالية» للالمساواة الذي ميكن أن يتناسب مع مبادئ العدالة الرولزية التي ال تروم تحقيق تعادُل النتائج
وابة االنطالق» ( ،)Starting - gate equalityوفقًا
وإنّ ا تكافُؤ الفرص( ،((1بوضع الجميع عىل مستوى نفس «ب ّ
وقات الطبيعية واملواهب ،وتجعل العدالة االجتامعية
لتعبري رونالد دوركني( ،((1والتي تأخذ بعني االعتبار املع ّ
ط النهاية» راجع ً
مقابِل ً
ة للمسؤولية وللخيارات األصل ّية لألفراد ،بحيث تصبح التّفاوتات يف «خ ّ
ة فقط الختياراتهم
ُ
الخاصة .الفكرة األساسية هنا ليست مج ّرد محاولة تصحيح الالمساواة ذات األصل الطبيعي أو
وجهودهم
ّ
االجتامعي ،وإمنا وضع جميع املواطنني يف وضعي ٍ
الخاصة واملشاركة يف
ة تُ كّنهم من إدارة شؤونهم
ّ
ٍ
أساس من االحرتام املتبادل.
التعاون االجتامعي عىل
وباملحصلة ،ال يويل التقرير مكان ً
ة لتحليل العديد من الجوانب الجوهرية لالمساواة ضمن إطار العدالة
ّ
االجتامعية ،من مثل ما يسميه جون رولز «التّفاوتات املنصفة» التي تسمو فوق املساواتية املحضة ،أي
التفاوتات القامئة عىل أساس الجدارة واالستحقاق عىل أساس الجهد وقيمة العمل ،يف مقابل «التّفاوتات
الصارخة (يف توزيع امللكية ،واألصول ،والحقوق،
غري املنصفة» ،أي الالمساواة والتفاوتات االجتامعية
ّ
والسلطة ،واآلمال) ،وما ميكن أن تؤدّي إليه من رصاعات وتوت ّرات أو إحباطات وثورات؛ أو الرضيبة عىل الرتكات
(رضيبة األيلولة) بوصفها إحدى أهم سبل الح ّد من مستويات الالمساواة املرتفعة وإرساء قواعد تكافؤ
الفرض والعدالة االجتامعية يف املجتمع.

16 Cf. John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971).
17 Ronald Dworkin, "What is Equality?", Philosophy and Public Affairs, vol. 10, no. 4 (1981), pp. 185 - 246 and 283 - 345.
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