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 )Orshanskyامل�ت�خ���ص���ص��ة يف الإح �� �ص ��اء وه ��ي:
«الفقر مثل اجلمال ،يوجد يف عني املالحظ» .من هنا
يجب علينا فهم ت��اري��خ الفقر وت��اري��خ التعامل معه.
فمنذ قرون مت جزئيا مناق�شة جمموعة من الأ�سئلة
والإ�شكاالت ،ومل تفقد هذه النقا�شات �أهميتها.
نخل�ص دائماً �إىل �أ َّن هناك �أ�سا�سا للقرارات ال�سيا�سية
يف حماربة الفقر ،وتطبع ت�صورنا عن الفقر وحتدد
نقا�شاتنا عنه ،كما �أنه توجد على ما يبدو جمتمعات
انتهى الفقر فيها و�أ�صبحت عاملاً بدون فقر ،وبالتايل
الأم��ل موجود يف العامل وال�سيما للبلدان النامية يف
حتقيق النتيجة نف�سها� ،أي :ع��امل خ��ال م��ن الفقر.
م��ن ناحية �أخ��رى ي�شري الكاتب �إىل منهجية مهمة،
حيث ميكن للمرء فهم الفقر �أو ًال حني يلقي ال�ضوء
على رد فعل الأغنياء �إزاء الفقر وبالتايل نحن �إزاء
ثنائية م�ف��اده��ا �أن ��ه :ال ميكن للمرء �أن ي�ك��ون فقريا
وغنيا يف ال��وق��ت نف�سه ،ثانيا رد فعل الأغ�ن�ي��اء م�ؤثر
فعال :ع�ق��وب��ات ،اح�ت�ق��ار� ،شعور بالتهديد ،والنتيجة
ه��ي حم��ارب��ة ال�ف�ق��راء ب��دل حم��ارب��ة ال�ف�ق��ر .وتت�صف
دي�ن��ام�ي��ات ال�ف�ق��ر بالتعقيد ،ي�ع��رف بع�ض الباحثني
الفقر تب ًعا للدخل ،و�آخ ��رون يقي�سون الفقر مبقدار
ع ��دم ا��س�ت�ط��اع��ة ال �ف ��رد احل �� �ص��ول ع �ل��ى االح �ت �ي��اج��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ال �� �ض��روري��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل ت��راج��ع مكانة
ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ت ��دري �� ��س ب��و� �ص �ف �ه��ا ال �� �س �ب �ي��ل امل �� �ض �م��ون
للح�صول على عمل بت�أهيل املتعلمني ل�سوق ال�شغل
املعا�صر وبالتايل قيادتهم �إىل االن��دم��اج الواقعي يف
املجتمع ،وكان لتو�سيع االحتاد الأوروب��ي دور كبري يف
املفاهيم والإح�صاءات واملراقبة االجتماعية فمفهوم
الفقر �أ�صبح حمددا من منظور الإق�صاء االجتماعي،
فمفهوم الفقر نف�سه مل يخ�ضع ل�ل��درا��س��ة مم��ا �أدى
�إىل ظ�ه��ور مناهج متعددة للقيا�س يف ال�ب�لاد الغنية
والفقرية على حد �سواء.
يذكر امل�ؤلف �أن جيورج زمييل ()Georg Simmel
يف ك �ت ��اب ��ه «ن� �ح ��و � �س ��و� �س �ي ��ول ��وج �ي ��ة ال� �ف� �ق ��ر» (Zur
� )1906( )Soziologie der Armutأن الفقري
ه��و ال ��ذي يقبل امل���س��اع��دة يف ت��أم�ين ح��اج�ي��ات حياته.
ف�ق��د ك ��ان ال�ف�ق�ير ب��ائ���س��ا ،ل�ك�ن��ه ب�ق�ب��ول��ه للم�ساعدات
هم�شه �أه�ل��ه .يخل�ص الكاتب �إىل �أن��ه ال يجب اعتبار
الفقري ع��دوا وبالتايل تهديدا للمجتمع ،بل يتوجب
�إدماجه يف �صريورة التعلم .وقد ع ّرف زمييل الفقري
كمتلق للم�ساعدة م��ن الآخ ��ري ��ن ،ول ��ه احل ��ق يف تلك
امل�ساعدة ولي�س الفقري هو من ينق�صه امل��ال ،بالرغم
من �أن زمييل ركز على الفقري لتطوير قطاع عري�ض
م��ن الأف �ك��ار امل �ث�يرة ل�لاه�ت�م��ام ع��ن ال�ف�ق��راء وال�ف�ق��ر.
�إن ال �ع��ون ل�ل�ف�ق��راء ب��وا��س�ط��ة امل�ج�ت�م��ع ي��دع��م الن�سق
االجتماعي ،فاملجتمع بحاجة �إىل م�ساعدة الفقراء:
«حتى ال ي�صبح الفقراء �أعداء ن�شطني وخطرين على
املجتمع وحتى يجعل طاقاتهم �أكرث �إنتاجية وليتمكن
من منع �إعادة �إنتاجهم» .لذلك ف�إن العون للفقراء هو
م��ن �أج��ل املجتمع ولي�س م��ن �أج��ل الفقراء يف ذاتهم.
وت� ��ؤدي ال��دول��ة دوراً �أ�سا�سيا فيه مم��ا �أدخ ��ل معاملة

ال�ف�ق��راء �ضمن �آل �ي��ات ت�ق��دمي ال�ع��ون ولي�س بطريقة
�شخ�صية .كان لزمييل ر�ؤي��ة ن�سبية للفقر ،فالفقراء
لي�سوا ه��م ال��ذي��ن يقفون يف ق��اع املجتمع .وه��و يرى
�أن الفقر موجود يف كل طبقات املجتمع ،هذا املفهوم
مهد للمفهوم ال�سو�سيولوجي املت�أخر عن اال�ستبعاد
االجتماعي الن�سبي .كما يرى �أن رعاية الفئات اله�شة
باتت واجبا وطنيا حر�صت عليه التقارير الأخرية عن
التنمية الب�شرية ال�صادرة عن برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي.
عمل الكاتب على �إظهار �أمثلة متنوعة وخمتلفة من
الفقر وعمل على �إ�ضاءة بع�ض الع�صور املهمة وبع�ض
الأدوات التي �ساعدت القارئ على فهم النقا�شات حول
الفقر م��ن خ�لال جت��ارب بع�ض ال�ب�ل��دان .على �سبيل
امل�ث��ال ت ��ؤدي اجن�ل�ترا دورا خا�صا يف ه��ذه النقا�شات،
وت�ؤثر على العامل الغربي .ففي القرن ال�ساد�س ع�شر
كان لدى �إجنلرتا �أ�سا�س ت�شييد نظرية الإفقار ،كما
منا يف �إجن�ل�ترا �ضغط ع��ام من �أج��ل البحث عمليا يف
الفقر وتلخي�صه يف �أرق ��ام ،بالنهاية يقول امل��ؤل��ف �إن
تق�سيم العامل �إىل دول غنية ودول فقرية ،تعود جذوره
�إىل النقا�شات الإجنليزية عن الفقر.
ع��رف الع�صر ال�ق��دمي �أ��ش�ك��اال خمتلفة يف امل�ساعدات
املقدمة للمواطنني الأحرار املحتاجني ،مثل امل�ساعدات
الطبية� ،أو م�ساعدات م�صاريف الدفن �أو عند احلاجة
امللحة �أو يف فرتات الأزمات ،كما يتلقى جرحى احلرب
م�ساعدات ،ويح�صل املواطنون الفقراء على امل�ساعدات
املالية مرة واحدة يف الإمرباطورية الرومانية.
ويالحظ الكاتب �أن الع�صر القدمي كان يعترب الفقر
ق ��درا خا�صا وذات �ي��ا� ،إن ��ه عقوبة �إل�ه�ي��ة و�أ��س��ا���س ال�شر
االجتماعي ،كما عانى الفقراء من التحقري والتجرمي
يف اليونان وروم ��ا ،فرغم �أن امل�سيحية قدمت نف�سها
على �أنها «ديانة الفقراء»� ،إال �أن روما اعتربت كل من
يتوجب عليه احل���ص��ول على غ��ذائ��ه بالعمل ال�ي��دوي
فقريا وك��ل من ال يتوجب عليه ذل��ك غنيا .فاملجتمع

املنحط هو ذلك الذي يعمل أ�ف��راده يف �أعمال يدوية.
كما �أن من يعتمد على امل�ساعدات من �أع�ضاء العائلة
يعاين يف ك�بره م��ن الفقر ،ال �سيما و�أن ��ه ال ي�ستطيع
ال �ع �م��ل ب �ي ��ده� .أم� ��ا امل �ق �ع ��دون وامل �ع ��وق ��ون ف�ي�ع�ت�برون
ج��ال�ب�ين ل���س��وء احل��ظ وي�ت��م �إق���ص��ا�ؤه��م م��ن املجتمع.
وب��ال�ت��ايل ك��ان��ت الأ�سئلة التالية :كيف ين�ش�أ الفقر؟
ك�ي��ف مي�ك��ن م���س��اع��دة الآخ ��ري ��ن؟ وك�ي��ف مي�ك��ن �إن�ه��اء
الفقر؟ مثل ه��ذه الأ�سئلة كانت غريبة عن الأغنياء
يف الع�صر القدمي ،وقد كتب �أح��د التجار على حائط
دكانه�« :أحتقر الفقراء».
ويف �أملانيا تزعم الوزيرة االحتادية للعمل واالجتماعي
�أن ��دري ��ا ن��ال����س ب ��أن ��ه ال ي��وج��د ف�ق��ر م� ��ادي يف �أمل��ان �ي��ا.
تتحدث هذه الوزيرة يف �صحيفة جنوب �أملانيا يف 2015
عن «الفقر احلقيقي» و»الفقر الن�سبي» ،فحني تكون
هناك �أرق��ام جديدة عن و�ضعية الفقر يف �أملانيا ي�أتي
نقا�ش �ساخن يف و�سائل الإع�ل�ام عن �شرعية النتائج
املعرو�ضة.
طرح الكاتب �س�ؤاال مهما عمن ميكنه تعريف الفقر،
وي�ح�ي��ل يف ج��واب��ه �إىل ق ��ول ع��امل��ة اج�ت�م��اع �أم��ري�ك�ي��ة:
«الفقر يوجد يف عني املالحظ وي�شبه الفقر اجلمال،
�إال �أن الفقر لي�س جميال» .ويت�أ�سف الكاتب يف كون
الغائب اليوم هو �أن الفقر ال يوجد له تعريف واحد،
بل تعاريف خمتلفة يتم تف�سريها تاريخيا .ويجب �أن
ننظر جيدا �إىل املجتمعات التي وجد فيها الفقر ،كما
يجب على الباحث طرح �أ�سئلة مثل :ما معنى �أن يكون
امل��رء ف�ق�يرا؟ وه��ل ل��دى امل��رء م��ا يكفيه م��ن الطعام؟
ثم ما الذي يفعله الأغنياء مع الفقراء؟ ما ردة فعل
امل�ج�ت�م��ع ع�ل��ى ال�ف�ق��ر؟ ه��ل ي �ح��اول ال�ف�ق��راء م�ساعدة
الفقراء؟ وكيف يتقبل املرء الفقر؟.
و�أخريا يالحظ القارئ �أن الكتاب الذي بني يديه حافل
مبعطيات جديرة بالقراءة عن الفقر و�أن الر�ؤية التي
يب�سطها هذا الكتاب در���س يدعو �إىل �إدراك متغريات
العامل املعا�صر و�إىل �إع��ادة النظر يف م�صطلح الفقر
ورف��ع القلق ع��ن ه��ذا املفهوم ،و�إن م��ا عر�ضه الكاتب
يف هذا الكتاب هو خارطة طريق جديدة يف البحث يف
امل�ؤ�س�سات ويف مناهج اجلودة �أي «االقت�صاد ال�سيا�سي
للإح�صاء» ،يف ظل تنامي وف��رة البيانات عن البالد
ال�ف�ق�يرة م��ع �إ� �ش ��راف ال�ب�ن��ك ال ��دويل ع�ل��ى ج�م��ع ه��ذه
البيانات.
---------------------الكتاب« :الفقر :الأ�سباب ،الأ�شكال واحللول».
ت�أليف :فيليب�س ليني�س.
باللغة الأملانية.
النا�شر )C.H.Beck( :يف ميونيخ ب�أملانيا
�سنة الن�شر :2017.

* باحث يف الأدب والأدب املقارن /خمترب
الدرا�سات املقارنة ،جامعة حممد اخلام�س،
الرباط
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الفقر :األسباب ،واألشكال ،والحلول
لفيليبس لينيس

رضوان ضاوي *
�صدر كتاب «الفقر :الأ�سباب ،والأ�شكال ،واحللول» لفيليب�س ليني�س (� )Philipp Lepeniesضمن �سل�سلة «علوم» عن دار الن�شر ( )C.H.Beckيف ميونيخ
ب�أملانيا .وجاء يف تعريف دار الن�شر لهذه ال�سل�سة �أن القارئ يتلقى من خالل هذه ال�سل�سة علم ًا من العلوم بطريقة منهجية ،ذلك �أن هذه ال�سل�سلة �شارك يف �إعدادها
باحثون ينتمون �إىل احلقل العلمي الناطق بالأملانية .در�س الكاتب فيليب�س ليني�س علم االقت�صاد ال�شعبي وح�صل فيه على الدكتوراه ،كما نال الأ�ستاذية يف جمال
العلوم ال�سيا�سية .وامل�ؤلف �أ�ستاذ للعلوم ال�سيا�سية املقارنة يف معهد �أوتو -زور ()otto-suhrبجامعة برلني احلرة ومدير ملركز البحث «الفقري ومقيا�س الفقر»،
بهذا يكون امل�ؤلف قد خرب هذا املجال العلمي.
حمتوى الكتاب وا�ضح ومكتوب ب�أ�سلوب علمي �شعبي ومدر�سي تعليمي بح�سب ما �سطرته ال�سل�سلة العلمية لدار الن�شر ،وبلغة علمية ت�صف حياة الإن�سان الذي يعاين
من الفقر ،وت�ساعد على فهم الفقر وتقوميه على مدى التاريخ.
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�إن الهدف من ه��ذا الكتاب هو جتديد تعريف الفقر
ورف��ع القلق عن مفهومه ،انطالقاً من درا�سة مناذج
عديدة �أغلبها من بريطانيا باعتبارها ذات �إرث عميق
يف �أب�ح��اث املجتمع ودرا��س��ات الفقر واحل��رم��ان .ولكن
ه��ذا ال�ك�ت��اب ي�ه��م بالطبع ك��ل ع��رب��ي وك��ل م��ن ينتمي
�إىل العامل الثالث ،مع مالحظة �أن م�ؤلف هذا الكتاب
ينتمي �إىل العامل املُتقدم ولي�س �إىل العامل الثالث.
وهذا معناه �أن مو�ضوع الفقر قد لفت انتباه العلماء يف
بريطانيا� ،إال �أنه بات جزءا من املناق�شات الدائرة عن
ال�سيا�سة االجتماعية يف �أملانيا ويف البلدان ال�صناعية.
عالج امل�ؤلف يف هذا الكتاب مو�ضوع الفقر من منظور
ت��اري�خ��ي ،اب�ت��دا ًء م��ن الع�صر ال�ق��دمي حتى النقا�شات
ال��راه�ن��ة .و��ض��م ب�ين دفتيه ج ��زءا ك�ب�يرا م��ن الو�صف
اخل ��ا� ��ص ب �ع�لاق��ة امل�ج�ت�م��ع ب��ال�ف�ق��ر وت �ع��ام �ل��ه م �ع��ه يف
�إجنلرتا يف القرن الع�شرين ،ومل يتحدث امل�ؤلف عن
الفقر يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة �إال ح�ين �أراد
التطرق �إىل الأزمة االقت�صادية العاملية يف �سنة .1929
فكيف يتم تقييم الفقر وفهمه بني احلا�ضر واملا�ضي
وعرب التاريخ؟ وما ردود الفعل ال�سيا�سية واالجتماعية
يف هذا التقييم؟
ل�ك��ي ُي �ع��ال��ج امل ��ؤل ��ف ه ��ذه الإ� �ش �ك ��االت ،ج ��اء ك�ت��اب��ه يف
ع�شرة ف�صول .ومع �أن الكاتب خ�ص�ص ف�صال ب�أكمله
(الف�صل الأول) كمدخل للكتاب للحديث عن مو�ضوع
الفقر ،ومن �أجل عر�ض �آرائه ال�شخ�صية يف حديثه عن
الفقر احلقيقي والفقر املزور ،و�ضرورة �إعادة النظر يف
املفاهيم� ،إال �أن الكتاب يزخر يف ف�صوله كلها ب�إ�شارات
عن �أهمية �ضبط املفاهيم املتحولة واملتنقلة.
ت� �ن ��اول ال �ك ��ات ��ب يف ال �ف �� �ص��ل ال� �ث ��اين م ��و� �ض ��وع ال�ف�ق��ر
يف ال�ع���ص��ر ال �ق��دمي ويف ت �� �ص��ورات ال��دي��ان��ة امل�سيحية
باعتبارها ديانة الفقراء ،كما اهتم امل�ؤلف يف كل من
الف�صول الثالث وال��راب��ع واخل��ام����س مبقيا�س تقييم

الفقر وط��رق التعامل معه يف ال�ق��رن ال�ساد�س ع�شر
حتى �سنة  1950يف �إجنلرتا ،كما تنظر هذه الف�صول
�إىل م�س�ألة قوانني الفقراء القدمية واجلديدة ونظرية
الب�ؤ�س ،وامل�س�ألة االجتماعية يف الفكر الغربي قدميه
وح��دي�ث��ه .ل�ك��ن الف�صل ال���س��اد���س ي��رك��ز ع�ل��ى نقا�شات
الفقر وثقافة الفقر مع الأزم��ة �سنة  .1929ويناق�ش
يف ال�ف���ص��ل ال���س��اب��ع م�ق�ي��ا���س ال�ف�ق��ر وت�ق��ومي��ه ع��امل�ي�اً،
وامل�ق��والت املتعددة اخلا�صة برغبة ال�سيا�سة العاملية
يف �إنهاء الفقر .وينظر الف�صل الثامن يف الت�صورات
اجل��دي��دة ع��ن ال�ف�ق��ر م�ث��ل اال��س�ت�ب�ع��اد االج�ت�م��اع��ي ،يف
ح�ين خ�ص�ص الف�صل التا�سع للحديث ع��ن الفقر يف
�أملانيا ابتداء من �سنة  ،1960ويف الف�صل العا�شر قدم
الكاتب و�ص ًفا تاريخ ًيا يبد�أ من الع�صر القدمي وينتهي
بالنقا�شات الراهنة عن مفهوم الفقر ومقيا�سه .وتقوم
ال�صفحات الثالثة من البيبليوغرافيا يف نهاية الكتاب
ب�سد النق�ص و�إر�شاد القارئ �إىل م�صادر جديدة.
هذا الكتاب ُيلقي نظرة تاريخية على �إ�شكالية الفقر
وي �ق��دم حم ��اور م���ض�م��ون�ي��ة ��ش��ام�ل��ة وم �ع��ا� �ص��رة ل�ه��ذه
ال�ظ��اه��رة :فقد �أورد تقرير الفقر يف �أمل��ان�ي��ا �أن اثني
ع�شر �ألف �شخ�ص كانوا «فقراء»� .أنتج هذا العدد املفزع
نقا�شات عن الفقر ،ولكن هل نتحدث فع ً
ال عن منو
ك�ب�ير للفقر احل�ق�ي�ق��ي؟ �أم يتعلق الأم ��ر ف�ق��ط بفقر
ن�سبي؟
ك��ان��ت �أرق ��ام البنك ال ��دويل ق��د ق��ال��ت �إن الفقر العام
قد تراجعت ن�سبته يف ال�سنوات الأخ�يرة .وكان البنك
الدويل قد �أعلن بدوره عن هدفه الذي يكمن يف العمل
على تراجع ن�سبة الب�شر الذين يعي�شون يف فقر �شديد
�إىل الن�صف .وقد حتقق هذا الهدف قبل خم�س �سنوات
من املوعد املحدد له .ويف زمن احتفال منظمات دولية
بالنجاحات التي حققتها يف الكفاح �ضد الفقر العاملي،
يقول امل�ؤلف �إن  %12من �سكان العامل يعي�شون ب�أقل

من  1.90دوالر يف اليوم� ،أي ما يقرب من  900مليون
�إن�سان� .أما يف �أملانيا فقد �أقر تقرير جلمعية الرعاية
االجتماعية وامل�ساواة يف �سنة  2014ب�أن الفقر يف �أملانيا
بلغ «ارتفاعا قيا�سيا جديدا وحم��زن��ا»� .أم��ا االجتماع
العام للأمم املتحدة فقد �سطر دليال لأهداف التطور
ال�شاملة التي يفرت�ض �أن يتم حتقيقها يف �أف��ق �سنة
 .2015وخل�ص هذا االجتماع هذه املطالب يف العبارة
الآتية :ينتهي الفقر بكل �أ�شكاله يف كل مكان.
وي�ق��ول اخل�ب�راء بلغة وا��ض�ح��ة� :إذا ك��ان يتوجب على
الأغلبية �أن تكون عاطلة عن العمل �أي  ،%59و�إذا كان
�أكرث من  %40من الأمهات الوحيدات (�أمهات بال زوج
وال �شريك) يع�شن يف الفقر ف��إن ه��ذا يعني �أن هناك
�شيئا غري �صحيح يف �سيا�سة هذا البلد (�أملانيا).
يعتقد ال�ك��ات��ب �أن امل ��رء يتوجب عليه �أن يلم بتاريخ
الفقر وت��اري��خ التعامل م��ع الفقر ،وي�ق��ول امل��ؤل��ف �إن
فهم الفقر يف �أملانيا هو فهم ذاتي يعود �إىل �سنة ،1960
حيث اعترب اخلرباء �أن الفقر ال يوجد لفرتات طويلة
كما عرفته الدولة �أثناء فرتة ما بعد احلرب العاملية
الأوىل ،ل�ه��ذا مل ي�ك��ن ال�ف�ق��ر م��و��ض��وع��ا يف النقا�شات
ال�سيا�سية الداخلية ،وه��و الأم ��ر ال��ذي تغري يف �سنة
� ،1990أي بعد الوحدة الأملانية .يف هذا الإطار مازالت
م�س�ألة وج��ود الفقر من عدمه يف �أملانيا ،و�إذا ما كان
يتزايد �أو يتناق�ص قيد النقا�ش ،وحتى يف بلدان �أخرى
ويف معظم البلدان ،ك��ان من ال�صعب على احلكومات
ال�ت�ع��ام��ل امل�ف�ت��وح م��ع ال�ف�ق��ر وم ��ع الإح���ص��ائ�ي��ات التي
لها عالقة به (الأرج�ن�ت�ين من��وذج��ا) ،فال ال��دول��ة وال
احلكومة يريدان االع�تراف ب�أن هناك م�شكلة ا�سمها
الفقر.
ولكي نفهم جيدا ظاهرة الفقر يف النقا�شات احلالية،
وع ��ن ق �ي��ا���س ال �ف �ق��ر ،وع ��ن ن �ظ��ري��ات ال �ف �ق��ر ،اق�ت�ب����س
ال �ك ��ات ��ب ع� �ب ��ارة م �ه �م��ة «لأور� �س ��ان �� �س �ك ��ي» (Molie

