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والصالة العلم درجات، أوتوا والذين آمنوا الذين الذي يرفع احلمد هللا

إلى املهد من املستمر بالتعلم أمرنا الذي الكرمي نبينا والسالم على

اللحد. وبعـد؛

الذي املعلوماتية مجتمع في عقود عدة منذ يعيش العالم فإن

عملية في األكبر الدور واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات فيه تلعب

تضاعف ومع املعرفة. كثيف إنتاج بأنه يتسم والذي احلديث، اإلنتاج

على يعتمد اقتصاد إلى  العاملي االقتصاد حتول اإلنسانية املعرفة

األكبر اجلزء املعرفة حتقق املعرفي االقتصاد وفي هذا املعرفة العلمية،

والتكنولوجيا. اإلبداع هو املعرفة هذه ومفتاح املضافة، القيمة من

ال حيث العلم التقني بتطور التطور تعرف من مبرحلة اآلن منر فنحن

القدمي من العلوم التطبيقية باملفهوم مع مجموعة التعامل يتم

التكنولـوجي التطبيق مجـال في معها التعامل يتم وإمنا للعلوم،

الفارق ويجعل األساسية، العلوم كل منجزات مع يتفاعل الذي

وتطبيقها. عنها املتولدة املعرفة بني ضئيالً الزمني

حتدياً تشكل االقتصادي التغيير بها يحدث التي السرعة إن

للعلم املتعاظم الدور إلى إضافة منها، املتقدمة حتى الدول، جلميع

دخول مع أهمية الدور هذا ويزداد اتمعات. تطوير والتكنولوجيا في

فيه وبرزت االيديولوجيات  فيه  انتهت الذي  املعرفة عصر العالم

املعرفة ظهور  بني املسافة فيه  وضاقت والتكنولوجيات،  املعارف

تتوقف ولم الواقع. أرض على لها الفعلي والتطبيق العلميـة

العاملي املعلومـات مجتمـع إن بل احلـد، عنـد هـذا التطور عجلة
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ال والذي املعرفة، مجتمع إلى - ببطئ كان وإن - بثبات يتحول أخذ

في الكثيرون يظن كما املتقدمة املعلومات تكنولوجيـا فقط يعني

بد ال كثيرة ومقومات أساسية مقدمات له بل إن العـربي، العالم

املعرفة. مجتمع إلقامة توافرها من

وتطبق عصر املعلوماتية في فترة منذ اململكة تعيش وملا كانت

من فإنه اتلفة، وبرامجها مشروعاتها في بآلياته وتأخذ تقنياته

املعرفة. مجتمع مقومات إجناز إلى  التطلع تنشد أن الطبيعي 

العاملي لالقتصاد اجلديدة التوجهات نستوعب منا أن ذلك ويتطلب

التي السريعة للتحوالت احلقيقي  املضمون جيداً ندرك وأن  أوالً،

االقتصاد تشخيص قضايا علينا كما يتعني حولنا، في العالم حتدث

عن والبحث جتابهه، التي التحديات على والوقوف االستراتيجية

معطيات تتطلبه ومبا املستجدات  يواكب مبا وتطويره منوه وسائل

نخطط أن ميكن  وعندها املستدامة. التنمية لتحقيق املستقبل

إنتـاج عمليـة فيه تكـون الذي املعرفة مجتمـع إلقامـة  بدقـة 

املتخلفة اتمعات بني الفاصل املعيار ستكون والتي - املعرفة

وجلميع للمسؤولني الشاغل الشغل هي - املتقدمة واتمعات

تشكيل بإعادة املعنية والثقافية والفكرية العلمية املؤسسات

العلمية النهضة نحو - اهللا بإذن - املوفقة مسيرته في مجتمعنا

والنماء. والتقدم

املساهمة في على عبدالعزيز امللك جامعة حرصت . اال . هذا وفي

فكانأنأعدمعهد البحوثواالستشارات بناءمجتمعاملعرفةفيبالدنا،

العلمية الدراسات من سلسلة اجلامعة في اإلعالمي اإلنتاج مركز ثم
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املستحدثة واآلليات اجلديدة للمفاهيم الصحيحة املدلوالت لبيان 

عوناً لنا لتكون العوملة، ظاهرة وأفرزتها األخيرة اآلونة في راجت التي

بصيرة لتحقيق التحول التخطيط على به في ودليالً هادياً نسترشد

بالدنا. في معلومات عربي إلقامة مجتمع املنشود

جوانب إلى جديدة إضافة املعرفة» تعتبر مجتمع «نحو سلسلة إن

امللك جامعة في العلمي البحث بها يتسم التي املتعددة التميز

وجتاوبها اجلامعة هذه تفاعل  على حي دليل أنها  كما عبدالعزيز،

نشر في إسهاماً جديداً منها ومتثل للمجتمع، اآلنية املتطلبات مع

عصر املعرفة. ضرورات من أصبحت التي الثقافة العلمية

لبالدنا ومجتمعنا. املعرفي التقدم حتقيق في التوفيق أسأل اهللا

اجلامعـة  مديـر

طيب صادق بن أسامة أ.د.

ط
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استأجرت من خير {إن تنزيله في محكم القائل العاملني هللا رب احلمد

بعده،  نبي ال من على والصالة والسالم ،[٢٦ آيه: [القصص؛ األمني} القوي

أجمعني. وصحبه آله وعلى

نافذة للقاريء تفتح التي  املعرفة» مجتمع «نحو  سلسلة إن

مساعدة إلى تهدف إمنا وتقنياً، علمياً واملتقدم املتطور العالم على

والتطوير التقدم آليات على التعرف  في  اتلفة اتمع  قطاعات

استخدام انتشار خاصة مع العالم، في واحلديث اجلديد على والوقوف

رسالة من السلسلة جزء وهذه سريـع. بشكل التي تتطور التقنيات

اتمع تهدف خلدمة التي العلمية والبحثية العزيز امللك عبد جامعة

أصدرت فقد  املنحى هذا من مبؤسساته،  واالرتقاء أنظمته وتطوير

التطوير، ثقافة ونشر لبناء املعرفة» مجتمع «نحو سلسلة اجلامعة

اآلليات إلى تقدمي تهدف اجلادة العلمية من الدراسات السلسلة فهذه

بحثية جامعة إلى حتقيقاً ملتطلبات التحول التي اعتمدتها والتقنيات

مواصلة لها  تتيح العلمي للبحث طموحة استراتيجية خطة  وفق

مشهودة، إجنازات فيها أحرزت التي البحثي التميز مجاالت التفوق في

اجلامعية لتطوير أنشطتها منهجية خطط على تنفيذ حالياً وتعكف

مجاالت عدة في نوعية نقلة  حققت وقد املستويات،  كافة على

االعتماد األكادميي على بعد واحلصول برامج التعليم عن منها أكادميية

ك
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بعد إلكترونية إلى جامعة للتحول كلياتها والتخطيط لبعض العاملي

في والدخول الذاتية اإللكترونية  للخدمة نظام وتأسيس استحداث

وإنشاء واخلاصة العامة اتمع مؤسسات  مع استراتيجية شراكات

تؤتي بدأت التي التطويرية املشاريع ذلك من غير إلى علمية حاضنات

اجلامعة لهذه األكـادميي  األداء ومتيـز  تطويـر في اهللا بفضـل ثمارها 

للتقدم سبيالً  والتطـويـر  التقنية اتخاذ من مناص ال  إذ الفتية،

العلمية وإجنـازاتـه معطيـات العصـر التعامل مع أن طاملا والتنميـة

على حترص التي األسس من وهو بقاء، ضرورة أصبح والتكنولوجية 

التي التقني والتطويـر العلمي البحـث مشروعـات في توافرها

الدراسات برامج في أساسياً  عنصراً أيضـاً تشكل  والتي تدعمهـا

تقدمها. التي العليا

واملبادرات باإلجنازات احلافل هذا الكتاب أقدم أن سروري دواعي ملن وإنه

اجلامعـةفي مجـاالتالـريـادة املتميزةواخلطواتاملباركةالتياتخذتهـا

واملتابعـة حكومتنا الرشيدة بدعـم حظيـت والتطـويـر والتي والتميز

بن خالد الدكتور/  العالي التعليم  وزير املعالي  صاحب  من املستمرة

بن أسامة الدكتور/ األستاذ اجلامعـة مديـر ومعالـي العنقري محمد

ممتـدة سلسلة لها هـي أقـدم التي السلسلة وهـذه  طيـب، صادق

إن فـي القريـب منها املزيـد وستحقق حققتها اجلامعـة، إجنـازات من

شاء اهللا.
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قطاعات جلميع والتقدير الشكر بخالص ألتقدم فرصة  وأجدها

املتميزة اإلجنازات هذه حتقيق في بفعالية أسهمت التي اجلامعة

اإلصدارات. هذه استمرارية في ساهم من لكل موصول والشكر

ويرضاه. يحبه ملا جميعاً أن يوفقنا وتعالى تبارك املولى سائالً

، ، سواء السبيل ، واهللا الهادي إلى

اجلامـعـة وكـيـل

العلمي والبحث العليا للدراسات

بافيل عمر باحسني اهللا بن أ.د. عبد

م
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. . . هذه السلسلة

العلمي التقدم ملفهوم خطيراً تطويراً العشرون القرن شهد
بعض يحققها الفردية التي النجاحات على ليس اعتماداً والتكنولوجي،
أيدي على عشر التاسع القرن في يحدث كان ما نحو على العلماء
برامج بحثية على وإمنا اعتماداً واترعني، العلماء من وأمثاله أديسون
ومثالها واملؤسسات، األفراد ملشاركة مجاالت احلكومة وتفتح تتبناها
العلمي للبحث املتحدة األمريكية الواليات حكومة الذي تقدمه الدعم
خالل للعلوم، ومن األمريكية األكادميية من خالل التكنولوجي والتطوير
(بوينج املتطورة التكنولوجيا شركات مع البنتاجون يبرمها جتارية عقود

وغيرها). إلكتريك وجنرال دوجالس ولوكهيد وماكدونالد

من االقتصادية  قدرتها حتول أن في املتحدة الواليات جنحت كما
لإلنتاج النسبية امليزة إلى التجاري لإلنتاج النسبية على امليزة االعتماد
في التكنولوجي التقدم تخصصات تعتمد على وإحداث التكنولوجي،
منواً الصناعات أسرع هي اإللكترونيات وأصبحت صناعة عدة مجاالت،
التي هي منواً الصناعية الصادرات أسرع أن كما العالم، مستوى على

التكنولوجي. املكون بها يرتفع

ليلة وليلة، ألف في الشهير أو املارد باجلني املعلومات أشبه ثورة إن
جدران تكسرت لقد ولكن القمقم، أو الزجاجة داخل حبيساً ظل الذي
املعلومات ثورة ووصلت اجلديدة،  املعلوماتية الوسائل بفعل  الزجاجة 
وتداعياتها آثارها تتفاعل أن وال بد البعيدة، العالم بلدان مختلف إلى
وقت، مسألة فهي الزجاجة. من املارد خرج أن بعد تلك اتمعات داخل
ولن يبلغ مداه بد أن ال التكنولوجية بالغة التقدم الوسائل تأثير ألن 
وأصبح نفسه، على ينغلق أن مجتمع أي بوسع يعد ولم شيء، يوقفه
املتعددة والثقافات العوملة نتعامل مع أن أبينا - أم شئنا - علينا لزاماً

املعلوماتية. ومجتمع
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التي البشري للعنصر احلضاري التطور مراحل من املرحلة هذه إن
عديدة، يتعني حتديات علينا فرضت قد تسميتها بالعوملة، على اصطلح
وبأساليب العلمية بالطرق مجابهتها ثم أوالً، عليها التعرف علينا
على خاصة مقدرة التحديات لهذه الصحيحة وتتطلب اابهة العصر.
للقضايا دقيقاً العاملي، وتشخيصاً لالقتصاد اجلديدة التوجهات استيعاب

املستجدات. يواكب مبا وعالجها مبجتمعنا، اخلاصة االستراتيجية

اإلنسانية وتراكمها املعرفة تضاعف في املعلومات ثورة تسببت لقد
العوملة وأدت والتكنولوجية،  العلمية املعرفة وخصوصاً رهيبة، بسرعة
تدفق املعلومات محابس كل وفتح والزمن، املسافات حواجز إسقاط إلى
سلكية وفوقية حتتية خالل شبكة تواصل من أشكالها، بكل واملعرفة
لهم أتاحت مغلقة  واحدة دائرة في البشر كل ربطت سلكية،  وال
احللقة هو التكنولوجي التقدم وأصبح اإليقاع، وضبط والتداول التفاعل
حتول كله أن ذلك من نتيجة وكان االقتصادي. لتحقيق التقدم احلاسمة
أو العلمية، املعرفة على أساساً يعتمد اقتصاد إلى العاملي االقتصاد
املدنية البحوث عنها تسفر التي املعرفة املبني على املعرفي االقتصاد
خدمة إلى أو إلى سلعة حتولت التي املعرفة اجلديدة وهي والتكنولوجية.
في تتمثل دولة أي قدرة وأصبحت إنتاج. طريقة إلى أو هيكلة إلى أو
بعض في والتكنولوجية العلمية املعرفة تقدر حيث  املعرفي، رصيدها
املعلومات مجتمع أن أصبح ومعنى ذلك اقتصادها. من ٪٨٠ الدول بنحو
للفرد فرصا فيه شيء كل يتيح الذي التعليم مجتمع مبفهوم يرتبط 
ويتعلم اآلخرين، مع ليعيش ويتعلم ليعلم، ويتعلم ليعرف، ليتعلم 
املعرفة. مجتمع في للدخول تتأهل أن بالدنا على لتحقيق ذاته. مما يفرض
املعرفة، على املعتمد االقتصاد بأنه املعرفي االقتصاد البعض عرف وقد
االقتصاد وفي  املضافة. القيمة من األكبر اجلزء املعرفة حتقق  حيث 
وليس القاعدة هي  املستمر التغيير أو واالنتقال ااطرة  تعتبر املعرفي

لإلنسان. باحلياة الكرمية االرتقاء بهدف االستثناء
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للثقافات، عابرة فهي سمات، بعدة املعلومات عصر تقنيات وتتميز
وتقوم الالشخصية،  الوسائط على وتعتمد واملكان، الزمان وتختصر
الذاتي على التعليم تعتمد أنها كما رأسية، ال أفقية معرفية بنية على
بأدوار تضطلع أن  جامعتنا على يتعني وبذلك  احلياة، طوال واملستمر
حتى حتدياً تشكل االقتصادي التغيير بها يحدث التي ألن السرعة جديدة
والتكنولوجيا للعلم الدور املتعاظم إضافة إلى نفسها، املتقدمة للدول
عصـر العالـم دخول مع أهمية الدور هذا ويزداد اتمعات. تطوير في
ظهور املسافة بني فيه وضاقت والتقنيات املعارف برزت فيه الذي املعرفـة

أرض الواقع. لها على الفعلي املعرفة العلمية والتطبيق

ظهور حولنا حتدث التي املتتابعة التحوالت هذه  صاحب ولقد
أن منا مما يستوجب العوملة، ظاهرة أفرزتها عديدة مستحدثة مفاهيم
أعباءها ونستشرف ندرك وأن التحوالت،  لهذه احلقيقي  املضمون ندرك
من ذلك وما يتطلبه احمللية الراهنة واملستقبلية، أوضاعنا على وتداعياتها

والنماء. والتقدم النهضة نحو مسيرتها في مجتمعاتنا تشكيل إعادة

الفجوة غير الدول بني  جديدة فجوات العوملة إطار في ظهرت  ولقد
الفجوة الرقمية يسمى ما واجلنوب، ومن ذلك مثالً الشمال بني املعروفة
البشري  العقل محاوالت التزاوج بني التي أسفرت عنها (Digital Divide)

الذين واألفراد اتمعات بني الفجوة بها ويقصد اإللكترونية، والعقول
وبني واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وفعالية بكفاءة يستخدمون
الفجوة وهذه التكنولوجيا. هذه يستخدمون الذين ال واألفراد اتمعات
التي  الفجوة (Quantum Divide) وهي كمية إلى فجوة قد تتطور الرقمية
أعقد املسائل في حل والكمية العمالقة احلاسبات استخدام عن تنجم
زمن حتى والطبيعة الرياضيات علماء حله عن يعجز كان فيما ثوان في
الظواهر في والتركيب والفجائية التعقيد التغلب على منهج وهو قريب،
تعد  لم (Chaos) والتي الفوضى بظاهرة يعرف مما واالجتماعية الطبيعية
والقياس للتحليل قابالً نظاماً لها أن يتبني اللغوي، وإمنا فوضى باملعني
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ثم ظهرت ومن متوقعة. غير مفاجئة بصورة تلك املظاهر بروز يبدو عندما
(Science of Surprise) وليست هذه نهاية  املفاجأة الفوضى أو علم نظرية
والتكنولوجية العلمية الثورة مجاالت في التطور مسلسل في املطاف

متناهية. وبسرعة تدور العجلة ألن واملعلوماتية

املتقدمة والنامية الدول بني الفجوات هذه اتساع متزايد من قلق وهناك
التي مرتفعة الدخل أخرى. فالدول جهة اتمع من شرائح وبني من جهة
سكان من نحو ١٤٪ أي فقط، نسمة ٨٥٥ مليون سكانها نحو يبلغ عدد
لتكنولوجيا واملستخدمة املنتجة العاملية السوق من ٪٩٠ متتلك العالم،
الدخل ومنخفضة متوسطة الدول  بقية أما واملعلومات.  االتصاالت
من نحو ٨٦٪ أي نسمة، ٥٥٠٠ مليون بحوالي عدد سكانها يقدر والتي
هنا السوق. ومن من تلك فقط ٪١٠ تستحوذ على فإنها سكان العالم،
أن ذلك ومعنى الرقمية). (الفجوة تعبير الفجوة هذه على مؤخراً أطلق
الدول املتقدمة، أما الدول املعلومات هي بتكنولوجيا تستفيد التي الدول
مما والعاملي، اإلقليمي االقتصاد  في معظمها تهميش فيزداد النامية
نفسها الدول داخل في وخيمة. أما اقتصادية واجتماعية آثار عليه يترتب
تكنولوجيا استخدام على القدرة ميلكون بني من الفجوات تتسع فسوف
أو التعليمية ظروفهم بسبب ذلك يستطيعون ال ومن املعلومات،

املالية. قدرتهم

الدول بني الرقمية الهوة أو الفجوة هذه لتضييق محاوالت وتبذل
الدولي والبنك املتحدة األمم خالل بعض برامج من النامية والدول املتقدمة
ألبعاد مدركة وغير احملاوالت مرتبكة هذه معظم أن األوروبية، إال واموعة
بامتالك حتل أن من أكبر مشكلة وتداعياتها. فهي الرقمية الهوة مشكلة
الدول أمام معوقات فهناك باإلنترنت. كومبيوتر متصل جلهاز مواطن كل
عصر إلى للدخول الالزمة األساسية البنية  توافر أهمها عدم النامية
األمية وتفشي واملعلومات، االتصاالت خدمات أسعار وارتفاع املعلومات،
كله ذلك قبل ويأتي بصورة خاصة. عامة، وتفشي األمية الرقمية بصورة
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منها. واالستفادة واستيعابها املعلومات على على احلصول الدول قدرة
١٠٠٠ فرد  لكل الكمبيوتر أجهزة بعدد املعلومات دخول عصر فال يقاس
االتصاالت تكنولوجيا من تكتسب التي املضافة يقاس بالقيمة مثالً، وإمنا

عينية. أم مادية أكانت سواءً واملعلومات

التي التحديات أمام نتخاذل وأال هذه املعوقات، أال نفزع من يجب إننا
التحديات هذه ندرك أبعاد دمنا ما اجلديد، العاملي النظام علينا يفرضها
وأخذ املعلوماتية عصر في يعيش مجتمع في فنحن ابهتها. ونستعد
مؤسساته في واملعلومات االتصاالت تقنيات من وافر بنصيب منها
كان هنا ومن املعرفة. مجتمع مقومات إجناز إلى اآلن يتطلع اتلفة، وهو
إلجراء عبدالعزيز امللك جامعة في واالستشارات البحوث معهد اجتاه
التي للمفاهيم املستحدثة واآلليات اجلديدة موضوعية علمية دراسات
في العلمية الثقافة  نشر وراء سعياً املعرفة، مجتمع عليها يعتمد
وإثماره ومنوه العلم إلنبات الضرورية الشروط من باعتبارها مجتمعنا
واستخدامها العصر تكنولوجيا لتوظيف املالئم املناخ وتوفير وازدهاره،
ليصبح اتمع فئات كل بني العلمية الروح وإشاعة ااالت، كل في
السلسلة هذه تهدف كما حياة. وأسلوب عمل منهاج العلمي التفكير
بني املتنامية التبادلية العالقة بطبيعة الوعي نشر إلى الدراسات  من
من الشعارات لبعض املغلوطة املفاهيم وتصحيح والتقنية،  العلم
من عموماً النامية بالدول أضر شيء فال العصر) (نقل تكنولوجيا قبيل
لفكرة نقل والترويج األغنى البلدان في املتداول املناسب) (العلم شعار
يصحبه أن يجب التكنولوجيا فنقل العلم نقل دون من التكنولوجيا
كان إذا خاصة الطويل، املدى على مجدياً يكون لكي العلم نقل دائما
ما أحدث على للوقوف العاملية التميز مراكز مع احتكاك مباشر هناك

تقنيات الغد. هي اليوم وتقنيات، وعلوم علوم من توصلت إليه

اخلارج من املستوردة التقنيات كل جتاه العربي الفعل رد كان  لقد
وهناك استيعابها. مهارة وليس استخدامها، مهارة اكتساب في ينحصر
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القدرة يعني  فاألخير االستيعاب، وطبيعة االستخدام طبيعة فرق بني
اإلنتاج النهوض مبجاالت لتحقيق وتوظيفها تلك التقنيات توطني على

كل ااالت. في اتمع وحتديث واخلدمي السلعي

في راجت التي املستحدثة واآلليات املفاهيم من طويلة قائمة  إنها
الصحيحة مدلوالتها على الوقوف  علينا يتعني والتي األخيرة، العقود
التنمويـة مشكـالتنا حلـل منها االستفـادة كيفيـة ومعرفة
واالتصاالت املعلومات تقنية بني  التزاوج  أن  ذلك ومثال واالجتمـاعيـة.
العمل ما يسمى وخصوصاً ألداء األعمال، وحديثة جديدة سبالً أوجدت
مجاالت فهناك (Work at Home أو  Teleworking أو  e-Work) بعد عن
بني الفعلي التواجد ضرورة بدون األعمال بعض  أداء إلمكانية واسعة
فيما االجتماعية ظروفنا يناسب ما وهو العمل، مكان في طرفي العمل

املثال. سبيل على اخلاصة االحتياجات وذوى املرأة يخص عمل

(التنمية أو املستدامة  بالتنمية يعرف  أصبح مبا آخر مثاالً ونضرب
املوارد، ومحدودية اإلنسان احلالية حاجات بني توازن التي صديقة البيئة)
االستفادة، توابع من والضرر بها، واإلضرار البيئة من االستفادة وبني
من أمناطاً يتطلب اجلديد وهذا التوجه . واملستقبل . احلاضر بني والتوازن
تستنزف االستهالك ال من أمناطا يتطلب كما املوارد، تهدر ال السلوك

الطبيعية. املوارد

واآلليات واملصطلحات املفاهيم من كثيراً القائمة أيضاً هذه وتشمل
يجري أو اململكة، في جزئياً  تنفيذها بدأ التي املؤسسية  والتنظيمات
اإللكترونية، واجلامعات اإللكترونية، احلكومة مثل لتأسيسها التخطيط
املدنية واملبادرات واملنظمات األهلية، املدني، واتمع بعد، عن والتعليم

إلخ. . التطوعية .

املعرفة» تتوخى «نحو مجتمع سلسلة التي تقدمها الدراسات هذه إن
ومدى اململكة، في اجلديدة املفاهيم هذه تطبيق إمكانية حتديد دائماً
التنموية، التزاماً برامجها تنفيذ في اجلديدة اآلليات هذه من االستفادة

ر



á
```````````````e

ó
```````````≤

```````e

بالطرق مشكالته حل في واملساهمة اتمع احتياجات مع التفاعل مببدأ
وبرامجه بأنشطته  العلمي للبحث األسمى الهدف وهو العلمية،

عبدالعزيز. امللك جامعة ترعاها التي املتنوعة ومشروعاته

القواعد إلرساء تهدف التي الدراسات من اجلديدة السلسلة وهذه
بعداً جديداً تضيف إمنا اململكة في املعرفة مجتمع  لتأسيس العلمية
التي العلمية الثقافة نشر وهو اجلامعة، في العلمي البحث  ألنشطة
تبسيط على - شائع هو كما - تقتصر ال والتي العصر، ضرورات من باتت
غير تثقيف تعنى وإمنا  والتكنولوجيا،  العلم  إجنازات بآخر واإلملام العلوم 
- فعلماؤنا أيضاً. وعلمياً بل ثقافياً، العلميني وتوعية علمياً، العلميني
أسر من يحررهم علمي تثقيف إلى بحاجة - اخلبراء بعض يقول كما 
ألن ذلك لديهم. الفكري الفراغ فجوات ويسد الضيق، تخصصهم
في شائعة ذهنية عامة يصبح بعد ولم يتوافر لدينا، ال العلمي التفكير
فكر إلنتاج إتباع املنهجية العلمية نكون إلى ما أحوج ونحن مجتمعنا.
الواسع الشامل الثقافة مبفهومها علمية املعرفة، وإلى إثراء في يسهم
والتفاعل التعامل نستطيع حتى واملعنوية املادية  احلياة تلف جوانب

املعرفة. مجتمع صرح ونقيم والتكنولوجيا العلم عصر مع

وراء من ليرجو عبدالعزيـز امللك بجامعـة  اإلعالمي اإلنتـاج مركز إن
اتمع به ينتفع علماً  يقدم أن الدراسات من السلسلة  هذه نشر
إلى الدخول ينشد عربي مجتمع وكل  مستوياته، بكافة السعودي

املعرفة. مجتمع

قال كما البحر» في احلوت حتى شيء كل له يستغفر الناس اخلير «معلم و
عنهما. اهللا رضي عباس ابن

. . األولى واآلخرة في احلمد وهللا

اإلعـالمـي اإلنـتـاج مركـز مديـر

الفياللي بن يحيى عصام أ.د.
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تـصــديـــر

تـقـــديــم

مـقــدمــة

املقــدمــة

خلـفـيــات األول: الفصل

الـفـقـر ˚  تعـريـف

شائعة -  تعريفات

الفـقـيـر -

الفقيرة -  الدول

نـظر -  وجهـات

-  التعريف القياسي

التعريـف الشامل -

قرآنية ˚  مصطلحات

-  اخلصـاصـة

-  العـيـلـة

-  الـفـقــر

-  اإلمـــالق

ومسببات معايير الثاني: الفصل

العاملية الفقر ˚  مقاييس

االستهالك -  مستوى

األخــــرى -  األبـعــاد

املـطـلــق -  الـفـقـر

النسـبـي -  الـفـقـر

الفقـر ملعايير ˚  انتقادات

(البنك الدولي) مستوى الفقر -

(األمم املتحدة) الفقر مستوى -

املـزدوجة املـعـايـيـر -
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الصفحةاحملتــويــات رقم
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بالـبـيـانــات التالعب -

وتداعيات الفقر أسباب الفصل الثالث:

العربي املستوى على الفقر ˚  قضية

العاملي املستوى على الفقر ˚  قضية

التنمية وعاملية -  الفقر

الـفـقــر -  أسـبــاب

الـفـقــر ˚  دورة

االقتصادي النمو على -  التأثير

الثروة توزيع توازن -  عدم

من الدولة املتزايد -  التدخل

-  الـحـلــول

حـلـول اليـسـار -

احلرة السوق حلول -

احلـلـول -  تــداعـيـات

التقدمي نقد اإلصالح -

للخصخصة الترويج -

العالم في الفقر مكافحة برامج الرابع: الفصل

املتحـدة األمـم ˚  دور

-  البـنـك الـدولي

محاربة الفقر في دور البنك -

الدولية املعونات ˚  دور

املـانـحـة -  األمـم

-  احلمالت الشعبية العاملية

العالم حول الفقر االقتصادي إلنهاء -  العون

جـرامـيـن ˚  بـنـك

الفقر -  قضية

البنـك -  إنشاء

-  إنــجــــازات

جرامني لبنك املميزة -  السمات
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٦٣
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٨٦

٨٧
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٩٣
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٩٩

الصفحةاحملتــويــات رقم
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االجتمـاعيـة األهداف -

عـمـل كقـوة النساء -

االبتـكــار -

املؤسسية -

الـشــورى -

التنموية التجربة -

عـامليـة فـعـل -  ردود

التضامن برنامج -

جـرامـيـن ˚  مؤسسة

يونس برامج جميل وبرامج -  تقارب

جميـل -  مبـادرة جراميـن -

املصريـة املبادرة -

تـونـس مبـادرة -

الصغر املتناهية القروض بوابة -

اململكة في الفقر مكافحة الفصل اخلامس:

ملـكـي ˚  اهتمـام

اململكة حالة الفقر في -  تفقد

التنموي لإلسكان لوالديه العزيز عبد بن اهللا عبد امللك -  مؤسسة

الوطني اخليري -  الصندوق

اململكة في ˚  الفقر

الفقر مظاهر -

النساء فقر -

الفقر على القضاء جهود ˚

اإلنتاج ثقافة -

املشاريع الصغيرة متويل مؤسسات -

السعودي التنمية الصناعية صندوق -

املئوية صندوق -

اتمع خلدمة جميل اللطيف عبد برامج -

املــراجــع
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الصفحةاحملتــويــات رقم
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غ

الصفحة رقم اجلــــداول

الفقر. الوعي عن مستوى لرفع الشريط البرتقالي .(١) شكل

البشـريـة. احلـاجـات هـرم .(٢) شكل

عقدين عبر العالم مختلفة من مناطق املدقع في الفقر معدل .(٣) شكل

الـزمـان. من

املنخفض. عامل االستهالك إدخال الفقراء؛ مع عدد .(٤) شكل

جـيـنـي. مـعـامـل .(٥) شكل

الدخل. لتوزيع لورنز خط .(٦) شكل

هــوود. روبـيـن معـيــار .(٧) شكل

الصفحةاألشكـــال رقم

٦

٢٩

٤٣

٤٣

٤٨

٤٨

٥٣

دول  في حالة ٥ مليون تزيد عن (اجلوع) التي التغذية سوء حاالت عدد .(١) جدول

٢٠٠٢م. إلى ٢٠٠١م عام بني ما الفترة في العالم

العربية. الدول باملاليني في التغذية حاالت سوء .(٢) جدول

.(٪) العالم في بعض دول الفقر معدالت .(٣) جدول

العربية. الدول في الدخل تساوي درجة .(٤) جدول

ودول غنية. نامية دول في مستوى الفقر .(٥) جدول

٨

٩

٢٦

٤٩

٥٦
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منذ بداية اخلليقة، لإلنسان الشاغل الشغل هو الفقر من واخلوف الفقر كان رمبا

واألدباء والشعراء إنتاج الفالسفة في كبيراً حيزاً الفقر والفقراء شغل واحلديث عن

واالنقالبات الشعبية الثورات مكافحة الفقر فكانت شعار أما القرون. عبر والعلماء

البعض أشار إليها التي الفرنسية رأسها الثورة وعلى التاريخ؛ منذ بداية العسكرية

الفقراء والعمال انصاف مدعية البلشفية الثورة قامت وكذلك اخلبز؛ ثورة أنها على

رأسمالية من واجتماعية اقتصادية نظريات الثورات تلك عن ومتخض والزراع. 

الفقر مكافحة برامج حول اللغط زاد وكلما وفوضوية. ووجودية وشيوعية واشتراكية

البطالة واستفحلت اجلوع واستشرى العوز بالناس اشتد كلما اتلفة اتمعات في

خيرات. من تنتجه وما األرض سعة بالناس على وضاقت السبل

وذلك الفقر،  على للقضاء العاملي باليوم سنوياً االحتفال يتم ١٩٩٣م عام ومنذ 

وبشكل البلدان كافة في املدقع من الفقر؛ والفقر للحد حول احلاجة الوعي بهدف تعزيز

مؤمتر وفي التنمية. أولويات إحدى هذه احلاجة أصبحت حيث النامية، البلدان في خاص

- الشعوب مدقع فقر في يعيشون الذين عدد بتخفيض الدول زعماء األلفية التزم

وقد ٢٠١٥م؛ إلى النصف بحلول عام  - الشهر في دوالر من أقل دخلها يساوي التي

أريد حتقيق إذا كبيرة قفزة إلى احلاجة إلى ٢٠٠٤م لعام رسالته في العام نوه األمني

كما ٢٠١٥م(١). عام في واملستهدفة  لأللفية اإلمنائية األهداف من املرجوة النتائج

عدة جلان وتكونت الفقر، مبكافحة املهتمة املتحدة العامة لألمم اجلمعية وثائق صدرت

ألمريكا االقتصادية واللجنة (ECA)؛ ألفريقيا االقتصادية اللجنة بينها من إقليمية

لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة ،(ECLAC) الكاريبي ومنطقة البحر الالتينية

،(ESCAP) الهادئ واحمليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية واللجنة (ESCWA)؛ آسيا

(IFAD)؛ الزراعية للتنمية الدولي  والصندوق (UNDP)؛ اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج

ذلك كل ومع الدولي(١). البنك ومجموعة واليونسكو؛ ،(IMF) الدولي النقد وصندوق

٣
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وصل حيث نفسه(٢)؛ الدولي البنك وفق مصادر دءوب، في ازدياد العالم حول الفقر فإن

٧٠٠ مليون نسمة.  إلى العالم حول عدد اجلوعى

ففي الغنية؛ الدول في حتى استشرى بل الفقيرة الدول على حكراً الفقر يعد ولم

عام بني األمريكية للبيوت  الدخل متوسط يتغير لم األمريكية، املتحدة الواليات

٢٠٠٢م في عام ٪١٢٫١ الدولة من في الفقر منسوب ارتفع ، بينما ٢٠٠٢م وعام ١٩٩٣م

أمريكي  ٣٥٫٩ مليون أن أي األمريكي(٣)؛ اإلحصاء وفق مكتب ٢٠٠٣م، في عام ٪١٢٫٥ إلى

الفقر.  حتت خط يعيشون مليون طفل ١٢٫٩ منهم

١٩٩٨م(٤): ووفق إحصائيات عام

.٪١٢٫٣ الكبرى املدن في الفقر ˚  معدل

.٪١٨٫٥ املدن وسط في املقيمني بني الفقر ˚  معدل

.٪٨٫٧ الضواحي في املقيمني بني الفقر ˚  معدل

.٪١٨٫٩ الفقراء األطفال ˚  نسبة

السكان مجموع من ٪٢٦ ميثلون وهم الفقراء، من ٪٣٩ نسبة يشكل األطفال  ˚

حيث األمريكيني؛ من أخرى شريحة أي من أعلى األطفال بني  الفقر  ومستوى

تشمل  عائلة في يعيشون والذين سنوات  ٦ من األقل األطفال نسبة بلغت

عائلة في نفس السن والذين يعيشون ونسبة األطفال في .٪٥٤٫٨ أماً دون زوج

.٪١٠٫١ مكونة من زوجني

.٪٢٦٫١ أفريقية أصول من الفقر بني األمريكيني ˚  معدل

.٪١٢٫٥ الهادئ احمليط وجزر أسيوية أصول من األمريكيني بني الفقر ˚  معدل

.٪٢٥٫٦ أسبانية أصول من الفقر بني األمريكيني ˚  معدل

 .٪٨٫٢ أسبانية غير بيضاء أصول من األمريكيني بني الفقر ˚  معدل

٤
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خاصة التحقق، من بعيداً الغذائي األمن أن جند البالد، في الطعام مصادر توفر ورغم

أن(٤): إلى تشير الكبرى(٥)؛ فاإلحصائيات املدن في

ميكن ولم ٢٠٠٤م، في عام ٪١٤ للتغذية بنسبة الطارئة املساعدة طلبات ˚  ازدياد

املتحدة الواليات عمد مؤمتر دراسة وفق الطلبات، تلك من ٪٢٠ سوى تلبية

مدينة. ٢٧ في (United States Conference of Mayors)

من ٪٣٫٥ فإن ،(Bread for the World Institute) للعالم خبز ملؤسسة دراسة ˚  وفق

طفل  ماليني من بينهم ٣ ٩٫٦ مليون فرد يعيش حيث املتحدة؛ الواليات املنازل في

الوجبات بعض إغفال إلى تلك املنازل يضطرون في األفراد من اجلوع. وبعض يعانون

األيام. طوال بعض طعام أي تناول عدم أو الطعام من اإلقالل أو اليومية

٣٣ مليون  حوالي إلى مالئم فيها طعام منازل ليس يعيشون في الذين عدد ˚  وصل

جوعى السن أمسوا وكبار أطفال بها املنازل تلك وثلث ٢٠٠٠م، عام في شخص

األحيان. بعض في

طعام بنوك شبكة أكبر وهي ،(Second Harvest) الثاني احلصاد مؤسسة ˚  سجلت

على لتوزعها طعام معلبات صورة في التبرعات جتمع التي - املتحدة الواليات في

عام  في للمعونة احمللية لوكاالتها جلأوا شخص ٢٣٫٣ مليون أن حوالي اجلوعى -

عام ١٩٩٧م. في ٢ مليون بعدد مقارنة العاملة، الطبقة من ٪٤٠ منهم ٢٠٠١م؛

في وجبة لتناول االستعداد أو للطعام الشهية في يتمثل ما باجلوع عادة والشعور

يحس اإلنسان اخلفيفة لتلك املشاعر استجابة طويل دون وقت مضي وبعد موعدها،

باجلوع الشعور حدة تشتد وعندما املعدة في  ضمور ثم الدقيقة األمعاء  في بقرير

غذاء(٦). فيه يكن لو لم شيء حتى أي اللتهام يدفع اإلنسان قد بآالم حادة؛ مما يحس

لفترة تزيد يعيش أن متوسطة يتلقى تغذية السليم الذي اإلنسان مبقدور يكون وعادة

أيام. من ثالثة ألكثر سوائل دون يحيا ال ولكنه طعام، دون يوماً ٥٠ عن

٥
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غير أخرى أشياء الرغبة في إلى يشير الذي الرمزي اجلوع ليس املقصود هنا واجلوع

التغذية سوء حاالت انتشار إلى اجلوع يشير النطاق اجلماعي وعلى املغذي. الطعام

وعدم السياسية النزاعات أو نتيجة الفقر، في العادة هو الذي اتمع، في أو احلرمان

سيئة. أحوال زراعية الناجمة عن اجلماعية ااعات االستقرار، أو

العالم لتداعيات الفقر على نطاق بالنسبة الرائدة املشكلة اليوم حتى اجلوع ويعتبر

عام من الفترة ففي املتحدة؛ لألمم (FAO) التابعة والزراعة الغذاء وفقاً ملنظمة كله

في تزايد  الرقم وهذا شديدة، تغذية سوء حالة في ٨٥٠ مليون فرد كان ١٩٩٩ - ٢٠٠٥م

مستوى برتقالياً لرفع شريطاً اجلوع مكافحة العاملون على يستخدم مطرد، ولهذا

.(١) شكل اجلوع(٧) مبشكلة الوعي

الفقر. الوعي عن مستوى لرفع الشريط البرتقالي .(١) شكل

مشكلة اجلوع بالنسبة ألسباب استفحال وآراء متباينة  عديدة تفسيرات وهناك

مكافحة عن البراقة والشعارات املتعاقبة املشاريع كل  وجه في العالم  في والفقر

الطعام سياسة ملؤسسة التابعة (Food First) الطعام أوالً مثل الفقر. فمنظمات

بالواليات كاليفورنيا والية في (Institute for Food and Development Policy) والتنمية

األرض وجه على أي دولة ترى أن حيث الطعام» «سيـادة املتحـدة األمريكية ترفـع شعار

ما الزراعة موارد لديها من - دولة تشكل التي املدن لبعض  بسيط باستثناء رمبا  -

٦
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مبنظمة املقترن احلرة التجارة اقتصاديات  نظام أن إال  فيها من  كل إلطعام  يكفي

ذلك حتقيق وجه عقبة في يقف الدولي والبنك الدولي النقد العاملية وصندوق التجارة

من بأنه جزء يدعي الدولي نفسه البنك فإن وباملقابل الغذائية. للموارد العادل التوزيع

توجهها عمليات التي االقتصاديات ببناء الدول قيام أن حيث والفقر اجلوع  دورة فك

الغذائية املواد شراء من ميكنها الذي املالي بالريع البالد  تلك على  ستعود التصدير

على سيعود التصدير من العائد أن افتراض على بالطبع وهذا العاملية(٨). السوق من

مشاريع أخرى إعادة استثماره في من بدالً طعاماً به تشتري مؤسسات أو أشخاص

الدولة. خارج

على جزئياً ١٩٩٨م عام نوبل جائزة على حاز الذي (Amartya Sen) ويرى امارتيا سن

نقص نتيجة ليس احلديث العصر في اجلوع بأن والفقر، واجلوع االقتصاد في بحوثه

سياسة أو الطعام، توزيع شبكات في  مشاكل عن  ناجم ولكنه الطعام موارد في

.(٩-٢٣) الدول النامية احلكومات في

من  أكثر أو ٥ مليون فيها بعض الدول التي يرصد (١) جدول فإن السبب، كان وأيا

ملنظمة الغذاء وفقاً ٢٠٠٣م وعام ٢٠٠١م عام بني ما التغذية سوء من يعانون البشر

سبيل فعلى السكان؛ تعداد احلسبان في تأخذ ال القائمة هذه احلال وبطبيعة والزراعة.

الصني حوالي وفي ،٪١٩٫٦ الهند إلى حوالي في التغذية سوء نسبة حاالت تصل املثال

باملاليني حاالت سوء التغذية عدد جند (٢) وفي جدول .٪٤٢ إلى أجنوال فتصل في ١١٪، أما

حيث هناك ٢٠٠٣م عام إلى ١٩٦٩م عام من الفترة مدى على العربية الدول بعض في

التحسن. من قدراً يشهد اآلخر البعض بينما الدول في بعض حاالت التدهور بعض

وشك على اإلنسانية كانت املتحدة  لألمم التابع العاملي األغذية لبرنامج ووفقاً

ففي العشرين. القرن من األخير نهاية الربع عدوها القدمي في في حربها على االنتصار

إلى ٧٩١  ٩٥٩ مليوناً من اجلوعى عدد تراجع ١٩٩٧م،  عام إلى ١٩٧٠م عام من الفترة

٧
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سوء من يعانون الذين األفراد عدد خفض في الكبير للتقدم نتيجة شخص مليون

الصني والهند. في التغذية

البلدان فى اجلوعى عدد ارتفع التسعينيات، عقد من الثاني النصف في  أنه  بيد

من يعانون الذين األشخاص عدد وارتفع سنوياً. شخص ماليني أربعة مبعدل  النامية

منهم  ٨٥٢ مليوناً إلى ٢٠٠٠ - ٢٠٠٢م عامي بني الفترة ما العالم في التغذية في سوء

متر مبرحلة  التي البلدان في شخص مليون و ٢٨ البلدان النامية شخص في ٨١٥ مليون

الصناعية. البلدان في شخص ماليني تسعة وأخيراً انتقالية

الغذائية تلبية احتياجاته عن عاجز أشخاص سبعة كل بني من فواحد اليوم، أما

يشكالن التغذية وسوء  اجلوع  يجعل  مما ونشيطة،  صحية حياة ليعيش األساسية

الرئوي. اإليدز وااللتهاب من مرضي أكثر العاملية يهدد الصحة الذي األول اخلطر

حالة  ٥ مليون عن تزيد التي (اجلوع) التغذية عدد حاالت سوء .(١) جدول
٢٠٠١ - ٢٠٠٢م. عام بني ما الفترة في العالم دول في

ájò¨àdG Aƒ°S ä’ÉM OóY

(¿ƒ«∏e)
á```````dhó````````dG

ájò¨àdG Aƒ°S ä’ÉM OóY

(¿ƒ«∏e)
á```````dhó````````dG

11^5 Éjôé«f 212 óæ¡dG

9^7 É«æ«c 150 Ú°üdG

8^8 ¿GOƒ`````°ù```dG 43^1 ¢ûjOÓéæH

8^3 ≥«ÑeGRƒe 37 ƒ‚ƒµdG

7^9 á«dÉª°ûdG ÉjQƒc 35^2 ¿Éà°ùcÉH

7^1 øª«dG 31^5 É«Hƒ«KEG

6^5 ô≤°ûZóe 16^1 É«fGõæJ

5^9 É«Ñeƒdƒc 15^2 ÚÑ«∏ØdG

5^7 …ƒHÉÑÁR 14^4 πjRGÈdG

5^1 ∂«°ùµŸG 13^8 É«°ù«fhófEG

5^1 É«ÑeGR 13^8 ΩÉæà«a

5 ’ƒ‚CG 13^4 ófÓjÉJ
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العربية. الدول في باملاليني التغذية حاالت سوء عدد .(٢) جدول

2004-2003 2002-2001 1997-1995 1992-1990 1981-1979 1971-1969 ó````∏```Ñ````dG

1^4 1^5 1^7 1^3 1^7 6^8 ôFGõ÷G

0^5 0^5 0^3 0^3 0^2 0^1 ôª≤dG QõL

0^2 0^2 0^2 0^3 0^2 0^1 »JƒÑ«L

2^6 2^4 2^2 2^5 3^6 9^1 ô°üe

0^3 0^4 0^3 0^1 0^1 0^3 ¿OQC’G

0^1 0^1 0^1 0^5 0^1 0^1 âjƒµdG

0^1 0^1 0^1 0^1 0^2 0^5 ¿ÉæÑd

- -- 0^0 0^0 0^0 0^2 É«Ñ«d

0^3 0^3 0^3 0^3 0^6 0^7 É«fÉàjQƒe

1^8 1^9 1^7 1^5 1^9 2^5 Üô¨ŸG

0^6 0^6 0^3 Ú£°ù∏a

1^0 0^9 0^8 0^7 0^2 2^6 ájOƒ©°ùdG

8^7 8^8 6^5 7^9 5^7 5^4 ¿GOƒ°ùdG

0^6 0^6 0^6 0^7 0^3 1^0 É```jQƒ```°S

-- -- 0^1 0^1 0^2 0^6 ¢ùfƒJ

-- -- 0^1 0^1 0^0 0^0 äGQÉeE’G

7^6 7^1 5^6 4^2 3^2 3^4 øª«dG

الذي املزمن اجلوع بني يفرق اجلوع ملشكلة معاجلته في العاملي األغذية  وبرنامج

في حاالت الذين يعيشون اجلفاف، والالجئون يجتاحها التي في البالد البشر يعاني منه

التي األخرى الطبيعية والكوارث الفيضانات وضحايا ويالت احلروب عن ناجمة سيئة

من ٪٨ متثل فقط حاالت الطوارئ أن بيد الغذاء. نقص بسبب البشر معاناة عنها ينتج

اليومية التغذية في سوء يرى فإنه باألغذية مختص كبرنامج وبالطبع اجلوع. ضحايا

عبر األشخاص ماليني تؤثر في فهي وضوحاً، اجلوع أقل أشكال أنها رغم أعقد مشكلة

اجلبلية القرى إلى كمبوديا عاصمة بنه مبدينة بنوم مروراً إندونيسيا، جاكرتا في مدينة

خاوية. معدة كونه من أكثر اجلوع األماكن يكون ففي تلك ونيبال؛ بوليفيا في

التغذية سوء ضحايا فإن األخرى املتحدة األمم ومنظمات لدراسات البرنامج ووفقاً

٢١٠٠ سعر حراري وهو  من أقل شهور على عدة إلى تصل وقد يعيشون ملدة أسابيع
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إلى اجلسم يلجأ لذا صحية. حياة ليعيش يومياً شخص أي يحتاجه الذي املتوسط

فاجلسم والعقلية، اجلسدية األنشطة تباطؤ  خالل  من الطاقة من الفاقد تعويض

يفقد اجلائع الطفل جند كما نشاط، بأي القيام بإمكانه يكون اجلوع ال من يعاني الذي

في اللعب أوالدراسة. رغبة أي

التغذية من نتيجة احلرمان للجسم؛ املناعي اجلهاز إضعاف في أيضاً اجلوع ويتسبب

باألمراض الشائعة لإلصابة عرضة اخلصوص وجه على األطفال يجعل مما الصحيحة؛

الوفيات بني حاالت عدد إلى زيادة يؤدي سوء التغذية عام وفي كل واإلسهال. املالريا مثل

طفل. ماليني من عشرة إلى أكثر اخلامسة لتصل سن دون األطفال

بسوء عرضة لإلصابة أيضاً يكونون فإنهم الغذاء، على األشخاص حصول وفى حال

واملعادن الفيتامينات مثل األساسية املكونات إلى الغذاء افتقار  حالة فى التغذية

أشكال من شكل كل ويعتمد الواحد. اليوم في الغذائية املتطلبات لتحقيق الالزمة

املدة إلى الوجبة إضافة في تتوافر ال التي الغذائية املكونات حجم على سوء التغذية

وعمر الشخص. الزمنية للغذاء

في البروتينيات يتسبب غياب حيث شيوعاً، األنواع أكثر من البروتينيات نقص ويعد

مالحظة أقل التغذية األخرى لسوء األشكال تكون كما كواشيركور، اإلصابة مبرض

(العناصر املعدنية والعناصر الفيتامينات نقص عن وينتج خطورة. أقل ليست ولكنها

وبالجرا، بري، بري  ومرض واإلسقربوط،  باألنيميا، اإلصابة إلى تؤدي والتي الصغرى)

وجفاف العني.

أكثر هناك  فإن  الغذاء(٢٤)، حول ٢٠٠٤م لعام والزراعة األغذية لتقرير منظمة وطبقاً

خاصة املعدنية، الفيتامينات والعناصر نقص من العالم يعانون في شخص ملياري من

منظمة وضعتها التي في القائمة العاشرة احلديد والزنك، لورودهم (أ)، وعنصري فيتامني

النقص: يلي عرض ألوجه وفيما النامية(٢٥). البلدان في الوفاة الصحة العاملية ملسببات
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يعاني حيث العالم، في شيوعاً التغذية سوء أشكال أكثر من يعتبر احلديد: ˚  نقص

احلديد يدخل في وألن باألنيميا، مصابون نصفهم مليار شخص من أكثر منه

النقص أعراض تكون فبالتالي الدم، في حتمل األوكسجني اجلزئيات التي تركيب

القدرة تدهور إلى احلديد في الشديد النقص يؤدي لذا والكسل.  التعب هي

للشخص، الفكرية التنمية يعوق احلديد نقص إن حيث  لألشخاص، اإلنتاجية

النامية. البلدان في األطفال من ٪٦٠ - ٪٤٠ ما بني يصيب كما أنه

موعات املناعي اجلهاز معاناة إلى الفيتامني هذا نقص يؤدي (أ): ˚  نقص فيتامني

بقابليتهم ينذر مما الفقيرة البلدان في  اخلامسة سن دون األطفال من كبيرة

(أ) فيتامني في النقص يؤدي فعلى سبيل املثال، من األمراض. بالكثير لإلصابة

ويعاني .٪٢٤ - ٪٢٠ بنسبة واملالريا واحلصبة اإلسهال من الوفاة مخاطر زيادة إلى

ماليني  سبعة  من وأكثر دولة  ١١٨ في  مبكرة سن في طفل مليون  ١٤٠ نحو

في رئيساً سبباً أيضاً  النقص هذا يعتبر كما النقص، هذا  من حامل سيدة

النامية. البلدان في بالعمى األطفال إصابة

العالم.  في شخص مليون  ٧٨٠ من أكثر  اليود نقص من يعاني اليود: نقص    ˚

املرض لهذا اخلطيرة اآلثار وتكمن الدرقية. الغدة تورم وضوحاً ومن أكثر أعراضه

يولد املتحدة، األمم ألبحاث وطبقاً توافر اليود. دون ينمو أن ميكن ال حيث املخ في

األمهات  افتقار نتيجة  العقلي بالتخلف مصابون وهم  طفل مليون ٢٠ نحو

حد كبير إلى والتي ترتبط تأخر النمو احلاالت من أسوء وتعاني احلمل. لليود أثناء

العقلي. بالتخلف

األطفال املناعي في اجلهاز وضعف النمو تأخير إلى الزنك نقص يؤدي الزنك: ˚  نقص

الذي الرئوي وااللتهاب لإلسهال التعرض بخطر الزنك نقص ويرتبط الصغار.

شخص سنوياً.  ٨٠٠ ألف من أكثر وفاة عن يسفر
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مشكلة العالم، فإن في التغذية سوء أو إشارة إلى اجلوع األرقام هذه كانت وسواء

احلل. على ومستعصية قائمة اجلوع

في واجلوع الفقر مشكلة مع الدولية املنظمات تعامل صعوبة أسباب من ولعل

الذين إلى املشكلة حل على القائمون بها ينظر التي الدونية النظرة هي العالم، بالد

نتيجة املفاهيم  في خلط هناك  أن حيث  جوعاً. والتضور  الفقر  مغبات من يعانون

على والفقير الغني منها يعاني قد حالة التغذية فسوء التغذية. وسوء اجلوع تعريف

األكل إضطرابات فيها مبا التغذية، نتيجة سوء العصر هي أوبئة من إن كثيراً بل السواء.

العصـابي الشهية فقدان ومرض ،(Bulimia) العصابي الشراهة مرض مثل اتلفة

وكذلك الشراهة واملوديالت، املمثالت الكثير من يصيبان اللذان (Anorexia Nervosa)

يفعله ما مثل الغذائي، النظام في  اخللل أنواع وكل والتخمة، الطعام، إدمان  أو

املصابني فكل الغازية. واملشروبات السريعة الوجبات على يعيشون الذين املراهقون

أو التغذية سوء إحصائيات حاالت ضمن يدخلون العادات ومزاولي تلك األوبئة بهذه

املتحدة. األمم منظمات اجلوع وفق

بئس فإنه اجلوع، بك من أعوذ إني "اللهم وسلم: عليه اهللا صلى اهللا رسول دعاء ومن

وابن ماجه). (رواه النسائي البطانة" بئست فإنها اخليانة ومن الضجيع.

على قادر فقير غير ألنه وإمنا يأكل، ما انتقاء يحسن ال ألنه جائعاً ليس اجلائع أن كما

أويضره، يفيده عما بالضرورة جاهالً ليس واجلائع جوعه. يسد ما على العمل واحلصول

الغريزة تلك يفسد لم إذا مطعمه، في والطيب بني اخلبيث بغريزته مييز اإلنسان إن بل

منها. يأكل أنعاماً ويربي ويزرع يصطاد أن في عليه املفروضة والقيود العوز واحلاجة،

وأنها ثقافة الفقر أن يرى من هناك أن هو اجلوع استعصاء حل مشاكل أسباب ومن

توضيح في تستخدم اجتماعية نظرية الفقر ثقافة وفكرة منها. ألحد مخرج حلقة ال

الفقير أن ترى والنظرية نوعها، من فريدة قيم له الفقير أن على قائمة وهي الفقر، دورة
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أناس فالفقراء الفقر. مشقة على نفسه وكرس ألفه ألنه من الفقر سيظل يعاني

اجتماعية فئات  إلى الفقراء حياة حولت الفقر أعباء إن بل حياتهم، الفقر  شكل

طبقتها من الهروب على القدرة فقدت أنها بحيث ومواقفها سلوكياتها تشكلت

من أي طبقة يشاركهم فيها ال ما اخلصائص من لهم الفقراء أن الدنيا(٢٦-٢٨)، كما

األخرى(٢٩). االجتماعية الطبقات

الهمة، وهبوط بالهامشية، قوية مشاعر لديهم الفقر ثقافة والبشر الذين جتمعهم

كالغرباء فهم وعدم اإلنتماء. على االعتماد على أنفسهم، القدرة وعدم اليد، وقصر

وإلى اهتمامهم؛ وال تخدم احتياجاتهم ال القائمة املؤسسات يؤمنون بأن بالدهم في

وال لهم ال وزن وأن بالضعة بينهم شائعاً شعوراً هناك فإن بقلة احليلة الشعور جانب

مبدينة العشوائية املساكن سكان على ينطبق ذلك أن النظرية أصحاب قيمة. ويعتبر

وال مميزة عرقية مجموعة يشكلون ال الذين عاصمة املكسيك - - مكسيكو سيتي

خاصة األمريكية املتحدة الواليات في السود  وكذلك  العنصري، التمييز من يعانون

التمييز من يعانون فقراء إلى كونهم باإلضافة أنهم إال الشعبية، املساكن سكان

العنصري(٢٨).

انتباه فقط؛ خص بها منظروها الدول النامية ثقافة الفقر التي نظرية جذبت وقد

اخلاصة التقارير بعض في وظهرت والسياسيني األمريكية  السياسة  صانعي بعض

األمريكية(٣٠-٣٤). املتحدة الواليات في الفقر باحلرب على

الفقر ثقافة نظرية يهاجمون والنقاد  املاضي القرن في السادس  العقد ومنذ

الواقعية بالبيانات ويثبتون إليه املوجهة رغم حمالت الفقر الفقر في استمرار كسبب

البشري اجلنس وعلماء من علماء اإلجتماع من النقد عقوداً إال أن ذلك النموذج(٣٥)، زيف

محاوالت تداعي أساس على فريدة ثقافة للفقراء أن رفضوا الذين واألكادمييني اآلخرين

الناس(٣٦). حية بني ما زالت التي الفقر ثقافة فكرة تتغلب على إثباتها، لم
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واإلجتماع؛ االقتصاد علمي في الفقر»، «حلقة  ظاهرة تقوم املنوال، نفس  وعلى

ألن يبقوا ميالً الفقر من األفراد يبدون أن من يصيبهم إلى تشير اجتماعية كظاهرة

الفقر حلقة وحلقة األحوال. بعض في متعاقبة أجيال وعبر طوال عمرهم بل فقراء

للخروج الالزمة املالية املوارد  توفر عدم من تنشأ إلنها نفسها على تتغذى  مفرغة

من احلصول عليه ميكن ال أنه النقاد بعض يعتقد والذي املنتج رأس املال أي الفقر من

أن يرون الفقر لنظرية حلقة النقاد بعض أن كما مالية. موارد كان للفرد إذا البداية إال

ميلك ال ألنه ولكن الفقر في حباً ال الفقر حلقة من يخرج أن الفقير على الصعب من

االقتصادية. حالته تنمية في لالستثمار يكفي املوارد ما من

التواكلية في خاصة العصور مر على  قدمية تاريخية جذور لها الفقر وحلقة

يدفعوا أن عليهم لصاحبها األرض يفلحون الذين  واملزارعون فالفالحون والقدرية.

لهم يسمح وال كضرائب، للحكومة أو كإيجار األرض لصاحب محاصيلهم غالبية

التوفير على القدرة ميلكون ال كانوا وملا يكفي ملعاشهم. الذي بالقليل إال باالحتفاظ

دخل لتوليد أو أو إنتاجهم حالهم إلصالح العيني البشري أو املال رأس في لالستثمار

تسمى الدول مستوى على وبالتطبيق ألجيال. فقيرة تبقى فإن عائالت املزارعني لهم

الفقر(٣٧). مبصيدة أحياناً حلقة الفقر

تلك لبعض جوانب صحة هناك كان رمبا البحتة، املادية والرأسمالية الوجهة ومن

فيه تزاول مجتمع إلى واالقتصادي االجتماعي باإلصالح اإلسالم لهذا جاء النظريات،

على فقرهم، البقاء إلى الفقراء املال؛ ودفع اكتناز من التاريخية الظواهر هذه بعض

على احلض ففي دنياه. في بالدنية فقره؛ ورضائه حال إلى واستسالمه الفقير وتواكل

اهللا صلى النبي أتى األنصار رجالً من أن مالك: بن أنس عن يروى دائرة الفقر؛ من اخلروج

ونبسط بعضه نلبس بلى حلس: قال: شيء؟) بيتك في فقال: (أما يسأله وسلم عليه

فأخذهما رسول فأتاه بهما، بهما".قال: "ائتني قال: املاء. من فيه نشرب وقعب بعضه،
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بدرهم. أنا آخذهما رجل: ؟".قال هذين يشتري وقال:"من بيده وسلم اهللا عليه اهللا صلى

إياه، فأعطاهما بدرهمني، أنا آخذهما رجل: أو ثالثاً.قال ؟"مرتني درهمٍ على يزيد "من قال:

أهلك، إلى فانبذه طعاماً بأحدهما "اشتر األنصاري.وقال: فأعطاهما الدرهمني وأخذ 

عليه وسلم اهللا صلى اهللا - رسول فيه به".فأتاه به فشد فأتني قدوماً واشتر باآلخر

الرجل يوماً".فذهب عشر خمسة أرينك فاحتطب وبع، وال "اذهب له: قال ثم بيده عوداً -

طعاماً. وببعضها ثوباً ببعضها فاشترى دراهم، عشرة أصاب فجاءوقد ويبيع، يحتطب

في املسألة نكتةً جتيء من أن لك خير "هذا وسلم: صلى اهللا عليه اهللا رسول فقال

، مفظعٍ غرمٍ لذي أو ، مدقعٍ لذي فقرٍ : لثالثةٍ إال تصلح املسألة ال إن يوم القيامة، وجهك

في سننه). داود (رواه أبو لذي دمٍ موجع" أو

فيعجبني، الرجل "أرى عنه: اهللا  رضي الفاروق عمر قال فلقد للتواكل وبالنسبة

ال أن السماء قد علمتم وكان يقول: عيني. من ال، سقط قيل: فإن عمل؟ أله فأسأل

فضة". وال متطر ذهباً

نعرج ثم وقضاياه، وتعريفاته، الفقر، عن اخللفيات بعض نعرض اإلصدار وفي هذا

العالم ذلك في مبا التاريخ اتلفة، مراحل عبر الفقر مفهوم  عن تاريخية نبذة  على

لها. تقييماً ونعرض الفقر، مكافحة برامج إلى نتطرق ثم املعاصر،
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شيوعاً وأكثرها ومتعددة؛ مختلفة أوجه من عرفت التي املفاهيم أكثر من الفقر

على للحصول الكافي الدخل إلى الفرد فيها يفتقد التي االقتصادية «احلالة هو(٣٨):

من يعد ما وكل والتعليم وامللبس والغذاء الصحية الرعاية من الدنيا املستويات 

احلياة». الئق في مستوى الضرورية لتأمني االحتياجات

يؤوي مأوى وجود وعدم والوحدة اجلوع «الفقر هو الفقر: الشهيرة عن ومن األقوال

الالتينية). أمريكا من (أم وجهل» واستغالل وحرمان وعنصرية اليوم انتهاء عند

(ممثل املستقبل» إلى تطلعك يسلبك الفقر منظور، بال تستيقظ معناه أن «الفقر

احلكومية). غير املؤسسات نشاطات رابطة

هشة ستبقى ودميقراطيتنا ستكون خاوية، اجلديد بها دستورنا يثرى التي «احلقوق

عبء يتحملون الذين هؤالء البشر؛ خاصة حياة والتقدم في التحسن يصحبها إذا لم

مانديال). (نيلسون املساواة» وعدم الفقر

أو االقتصادية للتنمية املنخفض املستوى عن ناجت الفقر العام: املستوى وعلى

على للحصول املتوسطة من األقل القدرة ميلكون الذين ال واألفراد املنتشرة، للبطالة

فقراء. ما يكونون غالباً سبب كان- - ألي دخل

بها يعرف  التي الثالثة التعريفات إحدى طياته بني يحمل للفقر التعريف  وهذا

١٩٩٤م(٣٨): الثالث منتدى العالم في والتي حددت الفقراء،

القادرين غير الفقراء هم كون على التعريف ويركز املوضوعي للفقراء: ˚  التعريف

األسرة دخل من كالً ويعتبر املعيشة.  مستوى من األدنى احلد حتقيق  على

الفرق يكمن  وهنا املعيشة، ملستوى كافيني مقياسني الفرد نفقات  ومتوسط
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العالم في التنمية في تقرير الدولي البنك ذكر املساواة، فكما الفقر وعدم بني

الفقراء، وهم السكان من جزء املطلق ملعيشة املستوى عن الفقر يعبر أن ١٩٩٠م

ككل. في اتمع للمعيشة النسبي املستوى عن املساواة عدم يعبر بينما

شعر فإذا ذاته؛ الفرد نظر وجهة من الفقراء فيه يعرف للفقراء: الذاتي ˚  التعريف

األساسية احتياجاته عن النظـر بصرف - إليه يحتاج ما على يحصل ال بأنه

فقيراً. يعد -

مساعدة على  اتمع من  يحصلون من هم للفقراء: االجتماعي  التعريف   ˚

الذي للدخل الرسمي األدنى احلد هو  للفقر الفاصل  احلد ويعتبر اجتماعية،

االجتماعية. املعونة عندما يعتمد في معاشه على عليه الفرد يحصل

احلد وهو الفقر حد هو تعريف الفقر لتعريف تأتي مصاحبة التي التعريفات ومن

غير الغذائية ألفراد والبنود للغذاء الضرورية النفقات لتلبية الالزم الدخل من األدنى

الفقراء بني هو احلد الفاصل اإلنفاق أو الدخل من املستوى هذا يعتبر بحيث األسرة،

فقراء، ومن يوصفون بأنهم منه أدنى أو الفاصل يقعون عند احلد فمن الفقراء؛ وغير

التنمية في تقرير البنك الدولي حدده وقد الفقراء. هم غير احلد الفاصل فوق يقعون

٢٠٠٠م. عام حتى دوالرات من يوازيها وما عام ١٩٩٠م للفرد دوالر ٤٠٠ بأنه ١٩٩٢م عام

أنه وهو أعمق؛ إنساني ببعد الفقر عرف  فقد  للتنمية  املتحدة األمم برنامج أما

ويتضمن اإلنسان، لتنمية األساسية والفرص االختيارات من  للعديد ورفض إنكار

ونيل املعرفة اكتساب وعلى وصحية مبدعة طويلة حياة عيش على القدرة ذلك

املطلوبة ملستوى املصادر إلى والتوصل اآلخرين، واحترام الذات واحترام والكرامة احلرية

كرمية(٣٨). معيشة

فيها يقل حيث والهند، استبعاد الصني بعد العالم فرد في مليار الفقر وتضم دائرة

دخل الفرد  (متوسط شديد فقر منهم ٦٣٠ مليون في سنوياً دوالر ٦٠٠ دخل الفرد عن
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البشرية لشملت ٢  التنمية ملعايير وفقاً الدائرة اتسعت وإذا سنوياً)، دوالر ٢٧٥ يقل عن

غير  فرد مليار منهم فرد، ٦ مليار حوالي البالغ العالم السكان في حجم من فرد مليار

نقية، وهناك شرب على مياه يحصلون ال ونصف ومليار الكتابة، أو القراءة على قادرين

 ١٣ وحوالي اجلوع، يعانون مليار فرد وهناك التغذية، من سوء يعاني ثالثة كل من طفل

أو الرعاية لسوء ميالدهم اخلامس من اليوم قبل سنوياً ميوتون العالم في طفل مليون

أو األم(٣٩). للطفل الصحية ضعف احلالة التغذية أو سوء

ô`«`≤`ØdG

حاجته. سد أو له العيش لقمة يؤمن ما دفع عن العاجز و له مال ال الفقير هو الذي

على تطلق الهند في ولفظة فقير الفقر. حد يعيش حتت من الفقير هو واقتصادياً

النمطية والصورة هندوسية. أو إسالمية صوفية مقدسة متتمات يستعملون زهاد

املتقد، وينام اجلمر على القدمني حافي وميشي عار، شبه حياته ميضي هو أن للفقير

الزهاد وهؤالء يشرب. وال يأكل وال في الهواء، جالساً املسامير، ويرتفع من على سرير

كلمة جعل مما وباكستان الهند في البسطاء الشوارع متسولي من الكثير يقلدهم

ملتسول(٤٠). كمرادف والهندية األوردو لغتي فقير تدخل

Iô`«`≤`Ø`dG ∫hó``dG

منخفضة مستويات من التي تعاني الدول تلك الفقيرة بأنها الدول تعريف ميكن

ومستوى الصحي والصرف للشرب املياه الصاحلة وتوفر الصحية، والرعاية التعليم من

التدهور من ذلك معاناتها إلى ويضاف اتمع أفراد نوعاً لكل أو كماً الغذاء الصحي

الفقر(٣٩). دائرة مستوى انخفاض ملواردها الطبيعية، مع املستمر واالستنزاف

التي الدول تلك بأنها الفقيرة أي الدخل منخفضة الدول الدولي البنك عرف وقد

أفريقيا، منها  في دوالر، وعددها ٤٥ دولة معظمها ٦٠٠ عن الفرد دخل فيها ينخفض

سنوياً. دوالر عن ٣٠٠ دخل الفرد متوسط يقل فيها ١٥ دولة
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مستوى رفاهية عن مباشرة تعبر أخرى معايير يضيف املتحدة لألمم اإلمناء وبرنامج

نوعية مبفهوم  الفقر دائرة وسع البرنامج هذا .(Livelihood) احلياة ونوعية  اإلنسان 

يعيشون الفقراء من حوالي ٤٥٪ هناك أي العالم، دول من ٧٠ دولة داخلها لتضم احلياة

هنا ويكتفى األغنياء، بالد في فقراء هناك أن أي الدخل، منخفضة غير في مجتمعات

 ٪ ١٥) الواليات املتحدة األمريكية في الفقر خط حتت يعيشون فرد مليون ٣٠ أن بذكر

السكان)(٣٩). من

ô```¶``f äÉ``¡```Lh

للكلمة متعددة دالالت توجد بقدر ما فقراء هناك فرمبا كان محدد، مفهوم غير الفقر

الكلمات عدد البعض في بعضها مع تتنافس العالم فلغات البشر وتوقعاتهم، عدد وبقدر

في الفارسية ثمة فمثالً: للفقر؛ اتلفة باملدركات املرتبطة الفرد ظروف إلى تشير التي

فقراء. وفي معظم  آلخر أو لسبب يعتبرون الذين أولئك  تصف كلمة ٣٠ على يزيد ما

وهكذا(٤١). الفقر، لتعريف كلمات ٣ إلى ٥ من األقل، على هناك إفريقيا لغات

كل الثقافات تعتبر ال بل قد الثقافات؛ كل في للفقر ثمة تعريف موحد ليس وواقعياً،

العالم حضارات من العديد وفي الزمان من طويلة ولفترة يكن لم فالفقر عيباً، الفقر

رفضوا الذين البشر أولئك االختياري» أي «الفقر مجال دائماً ثمة الغنى، وكان نقيض

الفقراء أولئك احترام  وكان اهللا، ملكوت  في يسبحون  وانطلقوا واملظهر الزخرف

املستقرة. الشرق تقاليد من املثال) على سبيل (املتصوفة باختيارهم

داللته الفقر اكتسب التمدن، وعملية  التجاري االقتصاد  اتساع  مع  وحديثاً؛

الغني، يحوزها التي واملمتلكات املال ينقصه من هو الفقير وأصبح  االقتصادية،

يصير مرضاً وبعدئذ عيباً الفقر فيصير نسبياً، وليس مطلق معنى إلى ويتحول الفقر

عالجه. ويجب به يصاب من يذل
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يكسب الذي العضو ذلك هو االقتصاد سيطرة قبل اتمعات البشرية في إن الفقير

الحقاً لكنه اجلماعة، في عضواً يظل أنه بيد الكفاف، اختار الذي أو بصعوبة يومه قوت

املعاش. الواقع في وتهميشه عزله يتم الذي الغريب املتشرد ذلك أصبح

معني مستوى يحقق ال فيه الفرد ما؛ صفة تمع الفقر فإن التنمية وطبقاً ألدبيات

على اإلجابة الفقر لتعريف ويجب إليه بخط الفقر، يشار ما عادة والذي الرفاهية؛ من

تساؤالت: ثالثة

الرفاهية. من األدنى احلد ماهية ˚  حتديد

الفرد. فقر صحة من التيقن ˚  كيفية

أساسها. على الفقر وقياس الرفاهية مؤشرات ˚  جتميع

املفاهيم أحد يعد الذي املعيشة، مستوى  مفهوم  من الرفاهية  فكرة  وتقترب

عن السنوية تقاريره وفي البنك الدولي أعمال وفي محور التنمية، أدبيات في الشائعة

التسعينات. فترة خالل التنمية

معايير على  معتمداً احلياة؛  كفاءة قياس  املعيشة مستوى مفهوم ويستهدف

ويفترض توفيره، أو الفرد دخل من املشتراة واخلدمات السلع من الفردي  االستهالك

معيشة مستوى عليه يقاس والدخل االستهالك من  أدنى حد وجود الفقر مفهوم

هذا من أقل استهالكه أو دخله يقع فرد أي يصنف حيث الفقر، بخط إليه الفرد، ويشار

.ً فقيرا باعتباره احلد

اجتاهني: إلى الفقر قياس مناهج تصنيف وميكن

في  مالية معايير االجتاه هذا أصحاب ويستخـدم الرفاهيـة، اجتـاه األول: االجتـاه ˚

في السائد االجتاه وهو االستهالكي، وإنفاقه الفرد دخل مثل:  الرفاهية قياس

أدبيات الفقر.
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االجتماعية  املؤشرات بدراسة االجتاه هذا ويعنى رفاهية، الال اجتاه الثاني: االجتاه ˚

التغذية، مثل: سوء قضايا ويركز على والصحة والتعليم، مثل: التغذية للرفاهية

الفقر. النتشار مباشرة باعتبارها نتائج األمية، أو الصحية، الرعاية غياب أو

مدرستني: إلى الفقير تعريف حول االجتهادات انقسمت آخر، جانب ومن

كل يجب على الدخل الضروري الذي ملستوى حداً أدنى تضع وهي املطلقة: ˚  املدرسة

باعتباره دونه الفقر)، ويصنف من معقول (حد لتحقيق مستوى معيشي إحرازه فرد

السيـاسة. صانـع تقديري للباحـث أو حكم املستوى هـو فقيراً، وحتديد هذا

مبعدل  الفقر خط ارتباط أي - النسبي الفقر مع تتعامل وهي النسبية: املدرسة ˚

يشكلون أفقر الذين األفراد بتعريف ذلك يتم وعادة - السكان بني الدخل توزيع

الدول وبعض الدراسات في الفقراء، ما باعتبارهم سكان مجتمع من ٪٢٠-٢٥

السكان. من ٪٥٠ حتى النسبة هذه ترفع النامية

الفقر، لقياس انتشاراً الدخل الفردي املؤشر األكثر بقاء رغم فإنه آخر، صعيد وعلى

تزايد والتعليم، وقد الصحة مثل االجتماعية، الرفاهية مؤشرات أهمية تزايدت فقد

ارتفاع لوحظ حيث السبعينيات منتصف منذ  النامية  العالم دول في االجتاه هذا

الرفاهية مجاالت بعض في تقدم حدوث دون الدول، بعض في الفردي الدخل معدل

بني عام إمكانية حدوث مفارقة بشكل يعني وهذا االجتماعية مثل: التغذية والصحة،

سبيل االجتماعية. وعلى إجناز في مجاالت الرفاهية وحتقيق الفرد دخل في زيادة حدوث

الرفاهية مؤشرات مع باكستان في املتزايد  الفردي الدخل منو معدل يتفق ال املثال،

تتاح حيث املضاد، االجتاه السريالنكي في النموذج يأتي بينما فيها، املتدنية االجتماعية

بها. املتواضعة الفردي الدخل معدالت تتناسب مع ال اجتماعية رفاهية للمواطنني

الفقر: ملفهوم ثالثة أبعاد الباحثني بعض ويحدد

النقص  وهذا فقراً، نقصها نعتبر األشياء التي تلك وهي املاديات، هو األول: البعد ˚
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وتنتمي وجودي مادي. أو مادي وجودي غير إما طابعان  له الفقدان أو  احلرمان أو

في الثقة انعدام أو العمل في مثل: اإلخفاق غير املادي عناصر الوجودي للفقر

املساواة والتحيز وعدم التفرقة، املادي: يشمل الفقر بينما احلب، نقص النفس أو

كما للحياة؛ املطلوبة  الضروريات من األدنى احلد على احلصول وتعذر واجلهل

إلخ. . . الصحة والتشرد وضعف التغذية وسوء واجلوع حتددها ثقافة املرء،

بوجود  يحس عندما فقط فقيراً يعد فاملرء حلالته، املرء إدراك  هو الثاني: البعد  ˚

قيمها كبعد ال تكتسب املاديات تلك إن كلها، أو تلك املاديات في إحدى النقص

وعادة الفقر، ملفهوم والذاتي النسبي الطابع إدراك مع إال املفهوم في معرفي

التي أدت القوى موازين وتغيير فقره، تخطي إلى الفقير الذاتي البعد يدفع هذا

تعطيه أقوى عقائد أو أفراد أو جماعات مع تبعية روابط عقد إلى ينزع وقد إليه،

القوة. وهم يصل إلى وأحياناً باألمان، زائفاً إحساساً

مع  حلاله إدراك الفقير يختلف قد حيث الفقير؟، اآلخرون يرى كيف ˚ البعد الثالث:

نوعان وثمة الفقير، اآلخر جتاه فعل رد على هذا اإلدراك له، ويترتب اآلخرين رؤية

الصدقة من خالل املباشر غير أو املباشر التدخل الفقير؛ جتاه أنواع رد الفعل من

ألن مبرراً التدخل عدم سواء كان التدخل؛ عدم أو أو القهر، التربية أو أو املساعدة

أضر. ورمبا بل يفيد لن التدخل ألن أو فقرهم يستحقون الفقراء

فيها(٤١). املتواجدة أو الثقافية االجتماعية والبيئة والزمان باملكان الثالثة األبعاد وتتأثر

»`°SÉ`«`≤`dG ∞``jô``©àdG

عن الدولي البنك تقرير وفق الدول  من مجموعة في  الفقر لقياس عينة أخذ مت

يقصد حيث جدول (٣)؛ ٢٠٠٠م(٤٢)؛ والعينة مبينة في عام العالم التنمية في مؤشرات

تأثيره، وهذه الفقر وشدة عمق يعكس ما وهو الفقر خط حتت الهبوط الفقر بفجوة

املتحدة. األمم أو بيانات احلكومات الدولي وليست البنك بيانات هي
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االحتياجات األساسية جانب إلى املال نقص في اقتصادية تتمثل حالة هو الفقر

التعاريف من العديد وهناك واملأوى. والتعليم واملياه الطعام مثل بنجاح للعيش

تأمني أن حيث موحد؛ تعريف  إلى  للتوصل حاد نقاش حولها  يدور  للفقر العملية

احتياجاته استيفاء على الفرد قدرة على توقع والقدرة االقتصادي واالستقرار الدخل

على الفقر تعـريـف ميكن  وبهـذا للفقـر. محـددة مؤشـرات تعتبـر املستقبل في 

احلاجات لتوفير مصادر مستقرة وجود تخمني فيها ميكن ال التي احلالة االقتصادية أنه

للحياة(٤٣). األساسية

.(٪) العالم بعض دول الفقر في معدالت .(٣) جدول
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منظومة ملفاهيم محور عام هي احلرية أو «االختيار» مسألة فإن ذلك، إلى وباإلضافة

سبل تأمني في كيفية االختيار مينع الذي الرق  أي  احلرية من املطلق فاحلرمان الفقر.

فاجلدل الفقر أسباب أما العامة للفقر. املفاهيم من يعتبر للعيش، احلاجيات استيفاء

والكوارث الطبيعية، واحلرب، هي غياب التعليم، العامة أن األسباب غير واسع حولها

واألمراض العقلية، واإلعاقات اجلسدية. السياسي، والفساد

اقتصادي مجال غياب فقر يعانون من حالة الذين يعيشون في أولئك أن شك وال

يرى البعض أن معدمني. غير أو الدخل، منخفضي فقراء بأنهم وصفهم وميكن واسع،

وتقييمياً، أمراً أخالقياً يرونه وآخرون املقارنة، مجال في يستخدم نسبي مدلول الفقر أن

النامية» «الدول كلمة املثال، سبيل فعلى علمياً. املمكن حتديده من آخرون أنه يرى كما

أمرها» التي على «املغلوبة الدول أو الفقيرة» «الدول مدلوله في يعني محدد غير تعبير

إلى(٤٣): يشير الفقر مدلول فإن منه. وعموماً تخرج ولن الفقر حلقة في تدور

احلرمان،  وتراكم الضرورية، واخلدمات البضائع من وهي احلرمان املادية: احلاجيات ˚

الوقت. مضي مع احلرب أمناط وتنوع

والبضائع  النقد؛ املال؛ (رأس الكافية الثروة غياب وصف وهي االقتصادية: الظروف ˚

تختلف نسبية الكفاية مسألة ووصف الطبيعية). املوارد وخاصة واملوارد، املادية؛

االحتاد دول ففي العالم. في واالقتصادية السياسية النظم  عبر بصورة كبيرة

املساواة». «عدم أو طريق «النأي االقتصادي» عن األوروبي يوصف الفقر

وعدم  الغير، على واالعتماد االجتماعية، العزلة وتشمل االجتماعية: العالقات  ˚

أي القدرة على إقامة التعريف االجتماعي؛ «عادية» وفق حياة احلياة على القدرة

واملساهمة األطفال تعليم على القدرة وخاصة  ونفسياً، بدنياً صحيحة عائلة

اتمع. في الفعلية
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والفقر املطلق الفقر الفقر: من نوعني حول التقليدي النقاش يركز واقتصادياً

وال الدول بني موحد معياري مستوى دون الهبوط إلى يشير املطلق الفقر النسبي. 

وتعتمد اتمع يعرفها الفقر كظاهرة يراعى الفقر النسبي بينما الوقت، يتغير مع

في زيادة  مع يتواءم املطلق الفقر في اخلفض فإن وبهذا االجتماعي؛ املضمون على

بتحديد األمريكية تقيس الفقر املتحدة الواليات مثل الدول فبعض النسبي. الفقر

أساس على الفقر قائم خط وبهذا فإن التغذية، مستوى من أقل البضائع أو من سلة

دول منظمة التعاون بني عليه املتعارف أما التغذية. تكاليف في معامل ضرب حاصل

التدني أو االقتصادي» «النأي درجة االحتاد األوروبي فتستخدم ودول والتنمية االقتصادي

يزيد عدد احلالة هذه وفي الواحد؛ دخل املنزل متوسط من ٪٦٠ أو ٪٥٠ ميثل دخل عن

يزيد دخلهم. الفقراء بينما

لم إن احلكومات بعض أن كما اجتماعياً، هدفاً تعتبر الفقر على فإن احلرب وسياسياً،

والتدخل ثانوية. بصورة ولو وأقساماً لهذا الهدف، مؤسسات تخصص غالبيتها يكن

فرص االجتماعية وفتح اإلسكان واملعاشات خطط يشمل من الفقر احلد في الفعلي

متطلباته. أو للعمل خاصة

الفقر محو تستهدف إنسان» «حقوق قوانني لوضع جاهدة مساعٍ وقانونياً هناك

العالم. من

مقدرة على يؤثر الفقـر بـأن  راسخـة قناعـة هنـاك فـإن  للتعليـم وبالنسبة

السن لصغار بالنسبة خاصة التعليمية؛ البيئة من الكاملة على االستفادة الطالب

(٢)(٤٤-٤٧)؛ شكل في البشرية احلاجات هرم وفـق وذلـك الفقـر. فـي يعيشون الذيـن

الطالب على قدرة تؤثر قد منتظمة ووجبات وملبس، ومستقر، آمن ملنزل أن احلاجة أي

التعلم. على
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من األولى احلاجات األربع فإن اخلمس، وتدرجاته البشرية احلاجات هرم إلى وبالنظر

احليوية؛ احلاجات أي الهرمي؛ التدرج في  أعلى  إلى أسفل من األساسية الطبقات

حتقيق وهي اخلامسة احلاجة بينما االفتقار، حاجات من تعتبر واملنزلة، واإلنتماء، واألمان،

منو. حاجة أو وجود حاجة تعتبر الذات،

وتتضمن وظائفها ملزاولة  احليوية األعضاء حاجة هي وأعظمها احلـاجـات وأولى

إلى: احلاجة

(الهواء). ˚  التنفس

احلر والبرد). من الواقي (امللبس اجلسد حرارة درجة ˚  ضبط

(املياه). ˚  الشرب

(املـأوى). ˚  النـوم

(الطعام). ˚  األكل

اجلسد (البول والغائط). نفايات من ˚  التخلص

(á«Lƒdƒ«°ùØdG) ájƒ«◊G äÉLÉ◊G

(á``````eÓ````°ùdG) ¿É````````eC’G

(Ö```````ë`````dG) AÉ```````ªàfE’G

ádõæŸG

(¢ùØædG IõYh AÉHE’G)

≥«≤–

äGòdG
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االحتياجات كل فوق الكبرى األولوية تأخذ لإلنسان األعضاء  وظائف  حاجات إن

على قوي تأثيـر لذلك كـان احليويـة، االحتيـاجـات تلك بعض نقصت  فـإذا  األخرى؛

مبعنى آخـر أو األخرى؛ والطاقات والرغبات احلاجات كل جانباً يطرح أن يدفعه إلى الفرد

تتحكم فـي احليويـة واحلاجـات ذاتيـة. مقاومـة دون يفعل وفيما فيه التحكم ميكن

الراحة. وعدم واأللم باملرض الناس شعور تعاظم إلى تـؤدي وسلوكياتـه كمـا أفكـاره

والنشاط، اجلسد، وراحة اجلنسية، املمارسة احليوية: احلاجات إلى أضـاف من وهناك

إلخ(٤٤). . والتريض .

القصوى فوق األولوية تأخذ واألمان لألمن احلاجة فإن احليوية احلاجات توفير وعند

التحكم سهولة على أيضاً يساعد والتهديد التخويف فإن ولهذا األخرى؛ الرغبات كل

تتضمن: وهي احليوية، حاجياته يجد الذي الشخص في

˚  األمان في العمل.

واملوارد. الدخل ˚  تأمني

واإلجرام). واالعتداء، العنف، من (األمان البدني ˚  األمن

القيم). (تأمني ˚  األمن اخللقي

(األسرة). العائلي ˚  األمان

˚  األمان الصحي.

احلاجة تتغلب بعض األحوال في بل ألفراده؛ درجة من األمن يوفر السوي فاتمع

شيء مقابل األمان احلاجات تلك كل استيفاء فعدم احلاجات احليوية؛ بعض على لألمان

إنسان. إليه كل يسعى

احليوية واألمان) (احلاجات الطبقتني تلك هدم اهللا بأنعم يكفر من مصير كان لهذا

ثَالً مَ ُ رَبَ اهللاّ {وَضَ تعالى: اهللا قال الدنيا؛ في الطاغية األمم يتقوض بنيان الهرم حتى من

٣٠



٣١

ä
É````«````Ø

````∏````N
.

.
∫

h
C’

G
π

°ü
Ø

dG

ا أَذَاقَهَ فَ ِ اهللاّ مِ بِأَنْعُ رَتْ فَ فَكَ انٍ كَ مَ لِّ كُ ن مِّ ا دً رَغَ ا هَ رِزْقُ ا تِيهَ يَأْ ئِنَّةً مَ طْ مُّ نَةً آمِ انَتْ كَ يَةً رْ قَ

.[١١٢ اآلية: [النحل؛ { ونَ نَعُ يَصْ انُواْ كَ َا مبِ فِ َوْ وَاخلْ ُوعِ اجلْ لِبَاسَ ُ اهللاّ

م هُ مَ عَ أَطْ ي {الَّذِ تعالى: فقال قريش على اهللا أنعم من النعمتان هاتان كانت كما

.[٣-٤ [قريش؛ اآلية: { فٍ وْ خَ نْ مِّ م نَهُ وَآمَ وعٍ جُ ن مِّ

الترتيب في وتأتي اجتماعية طبيعة  ذات البشرية احلاجات  من الثالثة والطبقة 

وجه على العاطفية العالقات تتضمن وهي واألمان، احليوية احلاجات استيفاء عقب

مثل: العموم؛

˚  الصداقة.

الفطرية). (إشباع العواطف والغرائز اآلخر ˚  اجلنس

األسرة). (بناء ˚  األسرة

الصغير). واتمع (األهل ˚  اجلماعة

˚  الـوطـن.

الغرباء). من واالمتهان باالزدراء الشعور (عدم البشرية للجماعة ˚  اإلنتماء

مثل اإلنتماء يحس باإلنتماء؛ وأن اآلخرين، لدى مقبوالً يكون أن يريد السوي فاإلنسان

شخص فكل إلخ. . . إجرامية عصابة  أسرة، دينية، جماعة  عمل، مجموعة ملنتدى،

لديهم الناس أن كما منهم؛ متقبالً يكون وأن اآلخرين من محبوباً يكون أن يتوق إلى

حياتهم العناصر في تلك ودون إليهم؛ حاجة لآلخرين يكون أن ودائمة في عارمة رغبة

واإلكتئاب. االجتماعي والقلق الوحدة من متنامٍ شعور إلى يتعرضون

(اإلنتماء، األمان، احلاجات الثالث الطبقات تلك خسران اهللا بالء من كان هذا اال وفي

نَ مِّ ءٍ يْ مْ بِشَ نَّكُ لُوَ قال تعالى: {وَلَنَبْ من اصطبر، إال البشرية النفس تزعزع التي احليوية)،

.[١٥٥ اآلية: } [البقرة؛ ابِرِينَ الصَّ رِ وَبَشِّ رَاتِ وَالثَّمَ سِ الِ وَاألنفُ وَ نَ األَمَ مِّ صٍ وَنَقْ ُوعِ وَاجلْ َوفْ اخلْ
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فالناس في اآلخرين. واحترام النفس، باحترام الشعور إلى يحتاجون البشر أن كما

تعطيه أو أنشطة بنشاط يقوم الفرد للحظوة بالتقدير وأن اآلخرين حاجة ملشاركة

أو العمل في ذلك كان سواء الذاتية، والقيمة  والشراكة باملساهمة اإلحساس

وتنحط كبرياؤه العزمية الشخص يفقد اال ذلك في فعدم التوازن اتمع. أو الهوايات

أو والدناءة باحلقارة والشعور  النقص عقدة بوادرها من نفسية  بتعقيدات ويصاب

عليه الصالة اهللا رسول اخللـق. قـال على والتعـالي الزائفـة الذاتيـة باألهمية الشعور

أظلم" أو أظلم أن من بك وأعوذ والذلة، والقلة الفقر من بك أعوذ إني "اللهم والسالم:

وأبوداود). أحمد (رواه

يتم أو األساسية احلاجات تتوفر  عندما  فتتجلى النمو  أو  الكينونة حاجيات أما

أو الدائمة احلوافز والتفوق؛ أي حتقيق الذات على القائمة هي النمو وحاجات حتجيمها،

السلوكيات. دوافع

الفريدة  قدراته كل الستخدام يسعى حيث لإلنسان غريزية الذات هي حاجة وحتقيق

حتقيق وعملية الشخصية(٤٨-٥٠). قيمه وفق يكون أن يكون أفضل ما ميكن ألن ويتطلع

ذاته(٥١) فالناس الذين يحققون  العضو هي بل العضو يتضمنها منو غريزة هي الذات

هم: إمنا ذاتهم؛

من بدالً أنفسهم) ذلك في (مبا حولهم من العالم وواقعية ˚  يحتضنون حقيقة

وتالفيها. إنكارها

وإقدامهم. أفكارهم في ˚  تلقائيون

ومبتكرون. ˚  مبدعون

هذه حل إن بل  اآلخرين؛ قضايا ذلك في مبا واملعضالت املشاكل  بحل يهتمون   ˚

محور حياتهم. املعقدة هو املسائل
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اهللا ويحمدون احلياة يقدرون هم وعموماً الناس، من غيرهم مع بتالحم ˚  يشعرون

نعمه. على

سلطـات أي عـن واملستقلـة املغـروسة في أنفسهـم القيم نظـام مـن ˚  لديهـم

خارجيـة.

تعصب. أو دون حتيز اآلخرين على يحكمون أنهم أي ˚  موضوعيون،

للحياة. معنى عن اإلنسان في بحث احلاجة الروحانية فتتجلى أو الذاتي التفوق أما

في داخل اإلنسان أو وليس العالم في يكمن للحياة احلقيقي املعنى أن يرى والبعض

من بدالً الذاتي التفوق خبرة يكتسب  الواقع في فاإلنسان  مغلق. ككيان نفسيته

طمح كلما الذات ألن اإلنسان حتقيق استهداف املستحيل من أن حيث حتقيق الذات،

في كهدف الذات حتقيق يصعب أنه ذلك؛ أي التوفيق في جانبه كلما الذات لتحقيق

التفوق(٤٧). لتحقيق جانبي كمعقب حتقيقه ميكن ولكن ذاته حد

الشخصية اخلبرات التجليات أو الضروري دراسة ورعاية من اعتقاد بأنه هناك أن كما

تلك التجليات التطلعات. وإشباع والتكامل، الذاتي، النمو لتحقيق املستنيرة كطريق

واإلحساس بالقيمة بالشعور الفرد وتزود الذات تفوق إلى وتفضي توحد التي هي

ذاتهم، الذين حققوا هم التجليات يخبرون الذين  األفراد فإن الغالب وفي بالتكامل.

التجليات؛ بتجارب على املرور قادرون وكل األفراد القناعة. وأهل واألصحاء، احملنكون، وهم

وقد اتضح ينكرونها(٥٢). أو إما يخفونها اخلبـرات فهم تلك ميلكـون الذين ال أولئـك أما

بعـض كـان وإن ذاتهـم، حققـوا الذيـن األفـراد هـم النـورانية أصحـاب التجليـات أن

وليست محدودة بصورة ولكن ببعض خبرات التجلي مروا قد ذاتهم يحققوا لم من

.(٥٣-٥٤) متكررة

األفضل من ذاتهم، الذين يحققون الناس من نوعني بني فارق هناك أن الواقع وفي
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تشكل الذين وأولئك التسامي من خبرات حظوا بالقليل الذين األصحاء أولئك إدراكه:

وحدهم ذاتهم هم يحققون الذين فليس وهاماً. رئيساً محوراً خبرات التسامي لهم

حققوا ممن وليسوا ليسوا باألصحاء أناس هناك بل التجلي والسمو بخبرات ميرون الذي

والتسامي(٥٣). بعض درجات التجلي خبروا ذاتهم

والتسامي التجليات التكاملي النفس علم في واخلبراء املنظرين فسر بعض وقد

وأن البشري والتطور النمو مراحل من أي في حتدث حالة أنه على  والروحي النفسي

ومن التجلي. بخبرة الذي مير الشخص منو على مرحلة ما حد إلى تعتمد احلاالت تلك

تتحول أن املؤقتة؛ احلاالت تلك يجب على مراتب النمو؛ أعلى إلى الرقي أجل اكتمال

علم في فرع هذه النظريات والتأمالت بعض عن وقد جنم مستدمية(٥٥-٦٤). خصال إلى

تتخطى حدود التي خبرات اإلنسان يدرس الذي عبر الذات» النفس «علم هو النفس

الذاتية(٦٥-٨٣). الغامضة والتنمية واخلبرات التجليات في ذلك مبا الذات التقليدية،

فهم نظريات  في تقدم  من  البشرية االحتياجات هرم فكرة أحرزته ما ورغم

التعليم واتمع مجال في من تطبيقات لقيته الفكرة ما ورغم واحلوافز؛ الشخصية

الشمولية واملستبدة، النظم في والقهر كذلك؛ خاصة والتعذيب احلروب مجال في بل

فكرة ولعل تسلسل لها(٤٦). أو وجود البشرية للحاجات ترتيب وجود من ينكر هناك إال أن

علماء النفس بعض من شديداً هجوماً القت التي الفكرة هي حتقيق الذات في الرغبة

طبيعة أرسطو عن فلسفة على قائمة اعتبروها حيث السلوكيات املتخصصني في

هدف(٨٤). أو مثالي دور اإلنسان له أن تعتبر والتي اإلنسان

إنشاء في الصعوبة هو الذات حتقيق في الرغبة وإدراك تعريف في الصعوبة ولعل

وهناك لتحقيق ذلك. هدف أو قدرة فرد لكل أن يثبت ما وجود وعدم محددة له قواعد

يرى من هناك أن شخص. كما كل مطمح ليست الذات حتقيق في الرغبة يرى أن من
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وآخرون الفكري(٤٧)، العالج أو النفسي العالج من وسيلة للحياة عن معنى البحث في

من أن هناك أعمال خير يؤدونها، كما وآخرون يبحثون عن خفية(٨٥)، معاني عن يبحثون

فيلقى والتسامي جانب التجليات أما اإلنساني. الوضع من احلالك اجلانب يجتذبهم

اجلانب الديني(٥٢). يدخل في ذلك أن العلمانيني الذين يرون النفس علماء من هجوماً

قرآنية مصطلحات

تفيد التي اإلمالق، الفقر، العيلة، اخلصاصة، مصطلحات الكرمي، القرآن في  جند

مشتركة، داللة لها مترادفة، مصطلحات كانت وإن وهي والفقر، والفاقة احلاجة معنى

الداللية(٨٦). الفروق بعض تضاعيفها في حتمل أنها إال

á``°UÉ``°üî`dG

مدح سياق في قوله تعالى وهي واحدة، آية في الكرمي القرآن في هذا املصطلح ورد

{.. ةٌ اصَ صَ خَ مْ بِهِ انَ كَ مْ وَلَوْ هِ سِ أَنفُ لَى عَ ثِرُونَ {.. وَيُؤْ املهاجرين: من وموقفهم األنصار،

.[٩ اآلية: [احلشر؛

البيت: واخلصاصة وخصاص األصابع؛  بني الفرجة  هو: للخصاصة اللغوي واألصل

اخلصاصة أطلقت ثم والثقب الصغير؛ اخللل واخلصاصة: فيه، التي تكون الفروج هي

والفقر. اخللة ذوو اخلصاصة: واخللة؛ وذوو احلال، وسوء إلى الشيء، واحلاجة الفقر، على

بأناس صلى وسلم: كان إذا عليه أنه صلى اهللا عنه، اهللا فضالة رضي حديث وفي

(الترمذي). اخلصاصة من الصالة في قامتهم من رجال يخر

وبها اإلبل رجعت قولهم: هذا ومن احلال. وسوء اجلوع، من األرض على  يخرون أي

الطعام. يشبع من لم إذا للرجل كذلك وقولهم املاء؛ ترو من لم خصاصة، إذا
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سبحانه ذكره  عند األول: مواضع: ثالثة في الكرمي القرآن في املصطلح هذا ورد 

بحقوقهن، الزوجات، والقيام بني العدل عدم من اخلوف حال واحدة زوجة على االقتصار

أَالَّ نَى َدْ أ ذَلِكَ مْ َانُكُ َميْ أ تْ لَكَ مَ ا  مَ َوْ أ ةً دَ احِ وَ فَ لُواْ دِ تَعْ أَالَّ  تُمْ فْ خِ إِنْ فَ ..} تعالى: اهللا قال

.[٣ اآلية: ولُواْ} [النساء؛ تَعُ

فَ وْ فَسَ لَةً يْ عَ تُمْ فْ خِ وَإِنْ ..} املؤمنني: خطاب  سياق في تعالى اهللا قول والثاني:

.[٢٨ اآلية: [التوبة؛ {.. لِهِ فَضْ ن مِ ُ مُ اهللاّ نِيكُ يُغْ

كَ دَ {وَوَجَ وسلم: عليه اهللا صلى الرسول مخاطباً سبحانه قوله الثالث: واملوضع

اآلية: ٨]. [الضحى؛ نَى} أَغْ فَ ائِالً عَ

وفي ؛ افتقر؛ إذا يعيل، الرجل يقال: عال الفقر والفاقة؛ والعالة: - بالفتح - والعيلة

عالة أن تتركهم من خير أغنياء ورثتك تدع أن "إنك وسلم: عليه صلى اهللا قوله احلديث،

الناس. يسألون فقراء أي: الوصايا)، البخاري في باب (رواه يتكففون الناس"

ô```≤```ØdG

على انفراج يدل أصل صحيح، والراء والقاف الفاء املادة: هذه حول اللغة أهل قال

للحزوز سميت  فقارة، الواحدة للظهر، الفقار ذلك: من غيره؛ أو عضو شيء، من في

ذلته من الظهر، فقار وكأنه مكسور الفقير، اشتق قالوا: ومنه بينها؛ التي والفصول

لفقار الظهر، كاسرة الداهية، كأنها وهي الفاقرة: قولهم: فقرتهم املادة ومن وفاقته؛

.[٢٥ اآلية: [القيامة؛ رَةٌ} اقِ فَ ا بِهَ لَ عَ يُفْ أَن نُّ تعالى: {تَظُ قال

صلى اهللا الرسول قول ومن وسد وجوه فقره وحاجته. أغناه، أي مفاقره: اهللا وسد

قوتا" الدنيا من ما كان أوتي أمنا ود إال فقير أو غني القيامة يوم أحد "ما من عليه وسلم:

املسند). في أحمد (رواه األمام
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القبر، وعذاب الفقر  من بك أعوذ إني "اللهم وسلم: عليه اهللا صلى دعائه ومن

املسند). في أحمد (رواه األمام والذلة" والقلة

هنا وهو لقتلته». رجالً كان الفقر «لو وجهه: اهللا كرم طالب، بن أبي على قول ومن

اإلنسانية. اتمعات في يضرب حني ووحشيته الفقر وطأة يقصد

¥Ó````eE’G

يقال: اإلنفاق، اإلمالق وأصل مملق؛ فهو الرجل أملق يقال: االفتقار، في اللغة: اإلمالق

لذلك، والفقر تابع يحبسه، ولم يده، إذا أخرجه من ملقاً: وملقه إمالقاً، معه ما أملق

عائشة حديث وفي أشهر؛ به صار حتى موضع املسبب، في السبب لفظ فاستعملوا

أي: يغني (الطبراني)، مملقها» عنه: «ويريش اهللا رضي أبيها في وصف عنها، رضي اهللا

فقيرها.

ابن  سألت أن امرأة األثر: وفي حاجة؛ يورث حتى وتبذيره، املال إنفاق كثرة  واإلمالق:

مالك أملقي من نعم، فقال: شئت؟ مالي ما «أأنفق من قالت: عنهما، اهللا رضي عباس

إنَّ م ِيَّاكُ وَإ مْ زُقُهُ نَرْ نُ  نَّحْ القٍ إِمْ يَةَ شْ خَ مْ الدَكُ أَوْ تُلُواْ تَقْ {وَالَ تعالى: وقوله شئت». ما

واحلاجة. الفقر خشية أي: اآلية:٣١]، [اإلسراء؛ بِيرً} كَ ءًا طْ خِ انَ كَ مْ لَهُ تْ قَ

معانيه ومن نفسه؛ في أسرف أي: الرجل، أملق يقال اإلسراف، اإلمالق: معاني ومن

وهذا الفاقة؛ اإلمالق: : قتادة  وقال أفسده؛ أي: الدهر، عنده ما  أملق يقال: اإلفساد:

تُلُواْ تَقْ وَالَ تعالى: {.. قوله معنى في والتفسير، اللغة أئمة الذي عليه هو األخير املعنى

.[١٥١ اآلية: [األنعام؛ {.. مْ ِيَّاهُ وَإ مْ زُقُكُ نَرْ نُ نَّحْ الَقٍ إمْ نْ مِّ م الَدَكُ َوْ أ
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العاملية الفقر مقاييس
∑Ó`¡`à°S’G iƒ``à°ùe

مستوى على أساس القائمة هي الفقر مستوى لقياس شيوعاً األكثر الطريقة لعل

أو استهالكه دخله مستوى فعلى فقيراً الشخص يعتبر ولكي االستهالك. أو الدخل

هو املستوى هذا للحياة. الضرورية حاجاته توفير ميثل أدنى مستوى حتت يتدنى  أن

مجتمع من تختلف  للعيش الضرورية املتطلبات أن غير الفقر؛  بخط يسمى الذي

عاملي مقياس وضع أن غير زمان. إلى زمان ومن مكان، إلى مكان ومن مجتمع، إلى

الفقر مكافحة برامج فاعلية وتتبع املناطق اتلفة ملقارنة أصبح ضرورياً للفقر موحد

يشمل معياري خط بوضع الدولي البنك مجموعة قامت الهدف ولهذا العالم؛ حول

الشرائية يساوي القوة مما أقل كسب أنه على املدقع الفقر حددت حيث كله؛ العالم

يساوي أقل مما كسب هو املتوسط والفقر اليوم، في واحد أمريكي لدوالر  املتساوية

في اليوم(٨٧). لدوالرين املتساوية الشرائية القوة

علم االقتصاد في ،Purchasing Power Parity (PPP) املتساوية الشرائية والقوة

املعدل الذي هو الطويل املدى على عملتني بني التحويل أن معدل نظرية على قائمة

السعر، وحـدة قانـون على مبنية والنظريـة للعملتني؛ الشرائية القـوة بني يساوي 

السعر في نفس لها يكون أن يجب املتشابهة البضائع أن  تعتبر  التي الفكرة وهي

املتكافئ. السوق

املتساوية الشرائية «القوة تسمية املتساوية الشرائية القوة على يطلق وأحياناً ما

العالقة تتبع التي النسبية» املتساوية الشرائية «القوة وبني بينها للتمييز املطلقة»

دولتني. في معدل التحويل التضخم والتغير في معدالت بني

العمالت تلف الشرائية القوة بني املتساوية يساوي الشرائية القوة حتويل ومعدل

هذه اخلاصة التحويل معدالت تستخدم ما وعادة البضائع. من محددة بالدها لسلة في
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على احلصول إلى التعديل يهدف أكثر، حيث لدولتني أو املعيشة مستوى مقارنة في

السوق. في العملة حتويل معدل باستخدام الكلي احمللي مقارنة الناجت من أفضل صورة

ملقارنة بضائع خالف لصعوبة إيجاد سالت موضع العملة حتويل معدل تعديل أن غير

الدول. عبر الشرائية القوة

حتويل معدل أن يرى البعض أن غير واسع، مجال في العملة معدل حتويل ويتأرجح

أن كما البعيد. املدى األحوال على عليه ستكون ما يعكس املتساوية الشرائية القوة

غير البضائع يتضخم، ألن أسعار السوق معدالت استخدام في الواقع عن اإلنحراف

سبيل فعلى االقتصاديات، أفقر في انخفاضاً أكثر تكون ما عادة واخلدمات املتبادلة

في ينفق لدوالر بالنسبة الكثير يشتري الصني األمريكي في الدوالر جند إنفاق املثال؛

القوة في حتويل العملة معدل بني الفارق أن الواقع وفي األمريكية. املتحدة الواليات

مجموع كان لو املثال؛ سبيل فعلى محسوس، فرق السوق وفي املتساوية الشرائية 

أساس  على دوالر إلى ٦٫٢٠٠ يصل فإنه دوالر ١٫٥٠٠ هو الصني في للفرد الناجت احمللي

اليابان في للفرد احمللي الناجت مجموع كان إذا املقابل وفي املتساوية. الشرائية القوة

املتساوية. الشرائية القوة أساس على دوالر ال يتعدى ٣١٫٤٠٠ فإنه دوالر ٣٧٫٦٠٠

في  نسمة ١٫١ مليار فإن الدولي البنك حدده الذي العاملي الفقر خط على وبناء

املتساوية  الشرائية القوة أساس على دوالر ١ من أقل يستهلكون ٢٠٠١م، عام العالم

على  دوالر ١ من أقل يستهلكون عام ١٩٩٠م في نسمة ٢٫٧ مليار كان بينما اليوم، في

حالة في يعيشون الذين نسبة فإن وعليه اليوم. في املتساوية الشرائية أساس القوة

عام ٪٢١ إلى ١٩٩٠م عام ٪٢٨ انخفضت من قد النامي العالم في مدقع فقر اقتصادي

الشديد الفقر حاالت بينما زادت آسيا، وجنوب في شرق األحوال حتسنت حيث ٢٠٠١م؛

االقتصاديات وشهدت ٢٠٠١م، عام ٪٤٦ إلى ١٩٨١م عام ٪٤١ أفريقيا من عبر صحراء

الفقر مستوى رفع مما الدخل في  كبيراً انخفاضاً آسيا ووسط  أوروبا في االنتقالية

.(٣) شكل املستوى(٨٨-٨٩) أن يتقلص ذلك نهاية العقد قبل في ٪٦ بنسبة
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dG من الزمان. عقدين العالم عبر من مختلفة مناطق املدقع في الفقر معدل .(٣) شكل

الفقر من يعانون فالذين ونسبي. ومتوسط، مدقع، شرائح: عدة إلى الفقر ويقسم

الشرائية  القوة  أساس  اليوم على في  دوالر ١ إلى دخلهم يصل ال الذين هم  املدقع

املتساوية.

املنخفض. عامل االستهالك إدخال الفقراء؛ مع عدد .(٤) شكل
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معدل االعتبار في األخذ مع املدقع الفقر  مستوى في  التغير (٤) شكل ويبني 

على القدرة رد املنزل ميكن تلبية احتياجات ال عندما يتجلى املدقع والفقر االستهالك.

مياه احلصول على على املقدرة وعدم الصحية، الرعاية وفقدان حدة اجلوع، احلياة مع

التعليم، وعدم تلقي على القدرة وغياب الصحي، الصرف وجود وعدم صاحلة للشرب،

الذي تسمى بالفقر هي التي الفقر من الدرجة تلك الكسوة الضرورية. وجود املأوى، أو

النامية(٩٠-٩٩). الدول فقط في احلالة هذه توجد الدولي البنك وحسب يقتل،

سكان نصف فإن الفقر معدل في  االنخفاض بعض شهد آسيا شرق أن ورغم 

خالل سيمحى املدقع أن الفقر يعتقد البعض عداد الفقراء، وبينما في يعتبرون العالم

عام(١٠٠). كل في الفقر من ميوتون نسمة ٨ ماليني فإن هناك أربعة عقود

القوة  أساس  على دوالر  ٢ و  دوالر ١ بني يتراوح دخل وفق  يقاس املتوسط  والفقر

الضرورية بالكاد. احلاجات تتوفر حيث املتساوية؛ الشرائية

الدخل متوسط من أقل الدخل فيه يكون الذي الفقر فهو النسبي الفقر أما

ضرورياً. أمراً ما تراه الطبقة املتوسطة الفقير إلى يحتاج حيث الوطني

هناك فإن في الدول النامية؛ واسعة بصورة توجد املدقع الفقر ألوان أقسى ورغم أن

(الغنية) املتقدمة الدول ففي الدول، الفقر في كل من النوع ذلك وجود عن جازمة أدلة

واملساكن مأوى. إيجاد  عليهم  يستعصي الذين  املشردين  عدد زيادة إلى الفقر يؤدي

جتمع الذين املنبوذون أو اتمع سقط فيها يعيش التي الشعبية واألحياء العشوائية

(Hispanic) الهسبانيني أو الالتينيني أحياء مثل واحدة دينية أو عرقية أصول بينهم

األمريكية املتحدة الواليات في السكنية السود ومشاريع والكوريني والفيتناميني

،(Ghettos) اجليتو أشمل مبعنى أو وبولندا إيطاليا ولندن في واليهود فرنسا والعرب في

من الفقراء يتجمع حيث املتقدمة، الدول في املدقع الفقر حاالت  لوجود دليل هي
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من جتمع فريقاً جماعية حالة الفقر يعتبر وعموماً برغبتهم. أو قسراً معينة أصول

فإن ولهذا فقيرة؛ بعينها دولة الدولة تعتبر املنطلق هذا ومن بعينها، منطقة أو الناس

بالفقر. الدولة دمغ لتفادي الفقيرة الدولة على يطلق النامية» «الدولة تعبير

iô``NC’G OÉ``©`HC’G

وحتديد الفقر، وحتليل قياس ومقترحات بحوث  في السنني عبر  كبير تقدم هناك 

األخرى للفقر.  ودراسة األبعاد قائمة لقياس احلاجة غير أن الفقير(١٠١-١١٥) دخل مستوى

مركبة عالية وضع وجتميع مؤشرات مثل بالدخل، تتعلق ال أبعاد األبعاد؛ تلك من بني

احلصول وسهولة  التعليم مثل اتلفة للدول  بالنسبة  قيمها مقارنة ميكن  اجلودة

أبعاد لتعقب مؤشرات جديدة تشمل كما التحتية، والبنية الصحية  اخلدمات على

املال رأس من االستفادة وقدرة االجتماعي، والنبذ والوهن، للمخاطر، العرضة مثل أخري

االجتماعي(١١٦).

نسبي. وفقر فقر مطلق إلى تصنيفه ميكن وعند قياس الفقر

≥`∏`£`ŸG ô``≤`Ø`dG

املقياس ذلك مثال املكان؛ وال الزمان مع تتغير ال إلى معايير يشير املطلق الفقر

للحفاظ احلاجة من أقل الطعام من يتناولون الذين السكان بنسبة اخلاص املطلق

املطلق  والفقر يومياً. حراري سعر ٢٫٠٠٠ إلى ٢٫٥٠٠ حوالي البشري البدن سالمة على

مع االجتماعية، املنزلة وأدنى الدخل، وأدنى التعليم، أدنى على أناس يحصلون إلى يشير

إلخ. . . املتاحة لهم الفرص انعدام

فمثالً: العالم؛ حول التحسن إلى سبيلها في املطلق للفقر األخرى واملؤشرات

بني والهوة الثانية، العاملية النامية منذ احلرب الدول في الفرد عمر ازدياد متوسط  ˚

في العمر معدل زيادة أن حيث االنحسار في بدأت والعالم املتقدم النامي العالم

أقل. مبعدل جتري املتقدمة الدول
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النامية(١١٧-١١٨). املناطق أنحاء جميع في األطفال وفاة نسبة ˚  انخفضت

املتوفر الطعام فيها كمية تقل يعيشون في بالد الذين األفراد نسبة ˚  انخفضت

العقد منتصف في من ٥٦٪ اليوم في حراري سعر ألف  ٢,٢٠٠ عن للشخص

القرن. من نفس العقد التاسع في ٪١٠ إلى املاضي القرن من السادس

نسبة زادت حيث ١٩٩٩م: عام ٪٨١ إلى ١٩٥٠م عام ٪٥٢ من التعليم نسبة ˚  زادات

٢٠٠٠م. عام ٪٨٠ إلى ١٩٧٠م عام ٪٥٩ من بالنسبة للرجال اإلناث في التعليم

٪٩٠ إلى ١٩٦٠م عام ٪٧٦ من القـوى العاملـة خـارج األطفـال نسبـة ˚  ارتفعت

٢٠٠٠م. عام

الطاقة من الفرد نصيب لقياس بالنسبة املشابهة االجتاهات من العديد وهناك

املياه لهم تتوفر الذين نسبة  جانب إلى  والهاتف؛ واملذياع،  والسيارات، الكهربائية،

الدخل(١٢٠-١٣٩)، معايير توزيع أو الدخل، تكافؤ لعدم معايير هناك عدة أن كما النظيفة(١١٩).

أو عدم املساواة قياس خاصة اتمع، أعضاء بني الدخل توزيع آليات لقياس تتضمن والتي

معايير معايير نسبية. أما أو مطلقة كمعايير تصنف املعايير وتلك الدخل. في املساواة

األفراد عدد حساب ثم معياري، أدنى حد حتديد فتتضمن املطلقة الدخل تكافؤ  عدم

اتمع؛ في الفقر مستوى حتديد تستخدم في وتلك الطريقة احلد. هذا دون الذين يقعون

ذلك: ومثال

من اتمع، وهو يختلف في فرد ألسرة أو الدخل مستوى يقيس وهو الفقر: ˚  خط

الناس. توقعات ووفق تكاليف املعيشة وفق إلى زمان زمان مكان ومن إلى مكان

ميكن الذي الدخل يحسب كمستوى حيث الفقر، احلكومات خط حتدد ما وعادة

الدخل للحصول أرباع ثالثة أو ثلثي تخصيص أكثر) أو فرد منزل (أسرة من ألي فيه

وامللبس. واملأوى واملاء الطعام مثل على احلاجيات األساسية
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خط الفقر حتت األشخاص عدد نسبة (١) ضرب حاصل يتضمن وهو الفقر: ˚  مؤشر

خط الفقر الدخل عند بني الفارق نسبة (٢) اتمع، و في لألفراد العدد الكلي إلى

األفراد دخل متوسط إلى الفقر، حتت خط يعيشون الذين األفراد دخل ومتوسط

.(١٣٥-١٣٦) الفقر خط الذين يعيشون حتت

»`Ñ°ùædG ô`≤`Ø`dG

املضمون في إليه النظر  يلزم  لذا  اتمع، يعرفه الذي الفقر هو النسبي الفقر 

الدخل. معدل زيادة مع فقراء قد يزيد اعتبارهم ميكن ما فإن تعداد ولهذا االجتماعي.

السكان مع من ثلث ألفقر الكلي الثراء درجة مقارنة هو للفقر املقاييس النسبية ومن

الدخل لعدم تكافؤ نسبية معايير عدة السكان. وهناك من ٪١ ألثرى الثراء الكلي درجة

(Gini Index) جيني مؤشر أو (١٤٠-١٥٠)(Gini Coefficient) معامل جيني أكثرها استخداماً

أحوال مبقارنة النسبي حالة تقاس فالفقر مئوية. معامل جيني كنسبة عن يعبر الذي

األوفر حاالً. األخرى بالشرائح من اتمع شريحة

املساحة نسبة أنه ويعرف على لعدم املساواة في التوزيع مقياس ومعامل جيني هو

املتساوي، التوزيع ومنحنى الدخل(١٤٥-١٥٠)، لتوزيع (Lorenz Curve) لورنز منحنى بني

عادة يستخدم جيني ومعامل .(٥) شكل املتساوي؛ التوزيع منحنى حتت املساحة إلى

املساواة متثل التي (٠) صفر القيمة بني وهو يقع الدخل عدم التكافؤ في قياس في

عدم العدل متثل التي (١) واحد والقيمة الدخل نفس على يحصل الكل حيث املثالية

على يحصلون ال الدخل كله واآلخرون يحصل على حيث فرد واحد في التوزيع املطلق

أن املمكن ومن الدخل. في النسبي الفارق متوسط جيني ميثل معامل كما أن شيء.

حاالت وجود الثراء بفرض عدم في املساواة عدم قياس في كذلك املعامل يستخدم

سلبي. الثراء صافي فيها يكون
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جيني. معامل .(٥) شكل

في عادة ويستخدم احتمالي، لتوزيع التراكمي التوزيع ميثل (٦) شكل لورنز ومنحنى

والنظم عليه. حتصل الدخل الذي ونسبة املنازل متثل نسبة حيث الدخل. توزيع متثيل

االجتماعي. العدل لعدم ممثالً لورنز منحنى تعتبر االشتراكية

الدخل. لتوزيع لورنز خط .(٦) شكل
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جيني معامل منخفض يتدرج للفرد احمللي حيث مجموع الدخل وفي الدول الفقيرة

تتصف الغنية الدول بينما يصل إلى ٠٫٧١، أعلى ٠٫٢٥ إلى مستوى أدنى مستوى من

جيني معامل يتراوح وبينما .(١٥١)٠٫٤٠ من أقل يكون ما عادة منخفض؛ جيني مبعامل

األمريكية املتحدة الواليات في فاملعامل ٠٫٢٤ إلى ٠٫٣٦، بني دول أوروبا املتقدمة لغالبية

الواليات املتحدة في توزيع الدخل في املساواة عدم من كبير قدر وجود مبعنى ،٠٫٤ يتعدى

٠٫٤٠٣ عام  إلى ٠٫٣٩٤ عام ١٩٧٠م من الوقت عبر جيني معامل ازداد حيث األمريكية؛

الشريحة خفض نتيجة ٠٫٤٦٣ عام ٢٠٠٠م إلى ووصل ٠٫٤٢٨ عام ١٩٩٠م إلى ١٩٨٠م

٢٠٠٠م(١٥٢). في عام ٪٣٥ السادس إلى في العقد ٪٧٠ من العليا الضريبية

درجة وفق مرتبة العربية، الدول بعض  في الدخل تساوي درجة يدرج (٤) وجدول

وأقل الدمنارك حالة العالم في في الدخل تساوي من أكبر درجة جانب إلى التساوي

املتحدة الواليات  اجلدول  تضمن كما بأفريقيا.  نامبيا  حالة في التساوي من درجة

في أكبر درجة إلى املنخفض جيني معامل يشير  اجلدول وفي  للمقارنة. األمريكية

واالجتماعية. االقتصادية املساواة

العربية. الدول في الدخل تساوي درجة .(٤) جدول

ΩÉ````©`````dG
%20 ≈æZC’G

%20 ô≤aC’G ¤EG

%10 ≈æZC’G

%10 ô≤aC’G ¤EG
»æ«L πeÉ©e á````dhó````dG á```Ñ``Jô```ŸG

Ω1997 4^3 8^1 0^247 ∑QÉ‰ódG 1

Ω1998 5^6 8^6 0^334 øª«dG 40

Ω1999 5^1 8 0^344 ô°üe 44

Ω1995 6^1 9^6 0^354 ôFGõ÷G 47

Ω1997 5^9 9^1 0^364 ¿OQC’G 54

Ω2000 7^4 12 0^39 É«fÉàjQƒe 66

Ω1998 7^2 11^7 0^395 Üô¨ŸG 67

Ω2000 7^9 13^4 0^398 ¢ùfƒJ 69

Ω2000 8^4 15^9 0^466
IóëàŸG äÉj’ƒdG

á«µjôeC’G
92

Ω1993 56^1 128^8 0^707 É«ÑeÉf 124
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أنه: فوائد معامل جيني ومن

تكون أن من بدالً النسب، حتليل طريق حتدد عن التي املساواة لعدم ˚  ميثل مقياساً

الناجت مجمل أو  الفرد دخـل متوسط  مثل السكان، غـالبية  ميثـل ال متغيـراً

الوطني للفرد.

وعلى األفراد قطاعات مختلف على الدخل توزيع بني للمقارنة استخدامه ˚  ميكن

في عنه احلضرية املناطق في يختلف معامل جيني املثال سبيل فعلى الدول،

قد تتقارب األمريكية املتحدة الواليات (في البالد من الكثير في الريفية املناطق

الريف واحلضر). في معامالت جيني

فعلى تفسيره. سهولة الدول مع عبر مقارنته ميكن بحيث كافية، ˚  بسيط بصورة

لالنتقاد احمللي الناجت مجمل إحصائيات استخدام يتعرض ما كثيراً سبيل املثال

إشهار جيني ملعامل  ميكن بينما السكان جلميع التغيرات متثل ال أنها حيث

مصحوباً جيني معامل ارتفاع كان لو بحيث والفقير؛ للغني التغيرات كيفية

بالنسبة حتسن حالة في ليس الفقر بأن ينبئ قد الناجت احمللي مجمل في بارتفاع

لغالبية السكان.

الزمن من فترة خالل في دولة الدخل تغيير إلى كيفية لإلشارة ˚  ميكن توظيفه

نقصان. أو زيادة كانت عدم املساواة في ما حتديد إذا بحيث ميكن

مبادئ هامة هي: أربعة جيني يستوفي معامل فإن إلى جانب ذلك

الصغرى. الدخول وأصحاب الكبرى الدخول أصحاب هم من يهم الهوية: ال إغفال .١

االعتبار في يـأخذ ال جيني فمعامل معني: اقتصادي مقيـاس على يعتمد ال .٢

غنية دولة متييز بني فيه يدخل وال االقتصاد قياس كيفية وال االقتصاد، حجم

فقيرة. ودولة

بحجم السكان. يتأثر وال السكان: تعداد عن مستقل .٣
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شخص فقير إلى غني شخص انتقل من الفارق من دخالً أقل أن النقل: لو أسس .٤

تساوياً. أكثر يكون الناجت التوزيع فإن

فتشمل: معامل جيني كمقياس لعدم املساواة مضار أما

نتيجة عنه ينجم ومتباينة جغرافياً متشعبة لدولة كبيرة جيني معامل قياس ˚  إن

الصعب من فإن ولهذا حدة؛ على  مناطقها من لكل  املعامل قيمة  من أكبر

األمريكية. املتحدة الواليات كل مع األوروبي لإلحتاد املعامل مقارنة

التي تقدمها املنافع الختالف نظراً الدول بني الدخل توزيع مقارنة يصعب ˚  قد

دخلهم تدعم األخرى بينما مالية، هبات متنح قد الدول فبعض للفقراء الدول

في احلسبان تؤخذ ال قد الطوابع قيمة فإن وبهذا (Food Stamps) بطوابع غذاء

جيني. معامل حسابات في لورنز وبهذا تغفل منحنى حسابات في كدخل

وبهذا املنازل، من مختلفة عند تطبيقه على األفراد بدالً نتائج املعيار إلى ˚  يؤدي

يجعل قد التعريف  في متباينة مبقاييس  مختلفة سكان جماعات  قياس فإن

مجدية. غير املقارنة

الغنية للمنازل ميكن  عندما املساواة عدم  درجة من  لورنز منحنى يقلل رمبا   ˚

عدم تنجم قد آخر مبعنى أنه أي الفقيرة؛ أكبر من املنازل بحكمة املال استخدام

املنزل. دخل استخدام في من احلكمة أو القليل املزيد توخي املساواة وفق

عشوائية وأخرى أخطاء منهجية هناك اإلحصاء، على املعتمدة املعايير  ˚  ككل

أقل البيانات كانت إذا  يقل  قد جيني معامل معنى فإن  وبهذا  البيانات، في

يصعب اآلخرى مما عن بأسلوب مختلف بياناتها جتمع دولة كل أن كما مصداقية.

الدول. بني املقارنة اإلحصائية

مختلفة تكون أن ميكن متشابهة جيني ومعامالت إيرادات لها التي ˚  االقتصاديات

ولكنه الشكل يختلف في قد منحنى لورنز حيث أن االقتصادي؛ التوزيع في كلية
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ما اقتصادية أن وهو فيه: مثال مبالغ يتضح من وذلك جيني. معامل نفس يعطي

بالتساوي الدخل يقتسم دخل والنصف اآلخر ليس لديها أي املنازل نصف فيها

في كامل تساوى  فيها أخرى اقتصادية أن  إال ٠٫٥؛ يساوي جيني معامل لها

معامل جيني لها الكلي الدخل نصف ميتلك ثري واحد باستثناء منزل الدخل

أيضاً. ٠٫٥ يساوي

عن دخل الطبقة املتوسطة لدخل حساسية أكثر جيني بأن معامل اعتقاد ˚  هناك

الغني. في واملفحشة الفقر في الطبقات املدقعة

وشأن القياس، في تستخدم التي النسب وصف دون جيني معامل يذكر ما ˚  كثيراً

يتأثر املعامل فإن التساوي، عدم لقياس األخرى املعامالت شأن  جيني  معامل

مقاطع بنسبة تقسيم توزيع القياسات إلى خمس املقاييس؛ حيث أن بخشونة

(غزير ٪٥ بنسبة التقسيم من أقل  معامل إلى  سيؤدي احلبيبات)  (قليل ٪٢٠

اإلحصائي. التوزيع لنفس احلبيبات)

معامل  مع إما أخرى  معايير باستخدام البعض يقوم االنتقادات لتلك كنتيجة 

الطاقة أو (Entropy Measures) االنتروبيا معايير بينها ومن له كبديل أو جيني

هذه .(١٥٥-١٥٨)(Atkinson) أتكنسون  ومعيار  ،(١٥٣-١٥٤)(Theil) ثيل معيار مثل املفقودة،

عشوائي توزيع مع السوق في أذكياء العبني طريق عن املوارد توزيع مقارنة حتاول املعايير

قوانني مكان مغلق يتبع ذكية في غير دقيقة قيام جسيمات مهدرة تنجم عن لطاقة

اإلحصائية. الفيزياء

قياس تستخدم في ملخص إلحصائيات عن عبارة معيار ثيل االقتصاد، وفي عالم

جيني مياثل معامل املهدرة وهو املعلومات طاقة على بناء الدخل في  التساوي عدم

املتوازنة املساواة عدم مجموع يضم أنه ثيل معيار مزايا ومن استخداماً. أقل أنه غير

في املساواة عدم املثال سبيل على كبرى؛ مجموعة تتضمنها مجموعات جزيئية في
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والية دخل كل  في املساواة عدم مجموع هو األمريكية املتحدة الواليات في  الدخل

بأن القول املمكن من أي ككل. النسبي لتلك الوالية بالنسبة للدولة بالدخل موزوناً

حتويل وميكن للدولة. الكلية املساواة عدم في بنصيب والية تساهم أو كل منطقة 

مساواة عدم بتقييم أتكنسون يقوم معيار أتكنسون، حيث معايير من ألي ثيل معيار

ميكن حيث الدخل، في توزيع حركة القطاعات اتلفة تتبع فيها ميكن الدخل بصورة

إدخال طريق عن الدخل، توزيع من معني جزء في للتغيرات أكبر وزناً وضع للمحللني

معيار يصبح وبهذا (٠) وواحد (١). بني صفر يتراوح الذي املساواة عدم كراهية متغير

متغير كراهية يصل حيث الدخل لتوزيع األدنى في الطرف للتغيرات حساساً أتكنسون

عندما (٠) الصفر إلى يؤول املتغير هذا فإن وبالعكس  ،(١) واحد إلى املساواة عدم

الدخل. توزيع من األعلى للجانب حساسية أكثر أتكنسون معيار يصبح

معيار  أو  (١٥٩-١٦١)(Robin Hood Index) هوود روبني معيار الفقر قياس معايير ومن

كان الذي اإلجنليزية الشعبية في األساطير البطل اسم على املسمى (Hoover) هوفر

واملعيار الرياضي الفقراء. حصة لتوزيعها على ليسرق منها األغنياء أمالك على يهجم

حتى توزيعه  إعادة  ميكن الذي الكلي اإليراد شطر يقيس  فهو  جيني مبعامل يتصل

.(٧) املطلقة؛ شكل املساواة تتحقق

هوود. روبني معيار .(٧) شكل

0
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النسبي الفقر خط جانب إلى للدخول األخرى اإلحصائية املعايير من العديد وهناك

محدد؛ غير مستوى عن الدخل فيها مستوى يقل التي املنازل أو األفراد عدد يقيس الذي

لسوء يعير اهتماماً وال الدخل توزيع من األسفل بالنصف يهتم للفقر املقياس أن هذا

األعلى. النصف في التوزيع

الفقر ملعايير انتقادات
(‹hódG ∂æÑdG) ô≤ØdG iƒà°ùe

أساس على واحد يومياً دوالر من أقل كسب أنه على املدقع الفقر مستوى يعرف

الطرق كل يخالف وهذا الدولي؛ البنك لتعريف وفقاً املتساوية، الشرائية  القوة 
األمريكي(١٦٣- اإلحصاء مكتب أو املتحدة(١٦٢) األمم في سواء الفقر لقياس املستخدمة

يقوم املنطلق ذلك ومن للفقر، وضع حد عشوائي على قائم الدولي البنك ومقياس .(١٧٤

عن مجموعات السكان التي - القياسات نوع من أي إجراء - دون البنك بإصدار أرقام

األسلوب بهذا بفقراء، وميكن ليسوا أنهم على املستوى ذلك فوق دخول على حتصل
امليدان(١٧٥- من بيانات أي جلمع احلاجة دون الدولة لتلك املسجلة الفقر خفض إحصائيات

على السكان وضع من دون التحقق يتقرر املنحاز التقييم من االختياري النوع وهذا .(١٧٦

أساس على حسابه ذلك في مبا في اليوم إن طريقة الدوالر الواحد ثم الدولة(١٧٧). مستوى

من مجموعات على أن قائم الدليل أن عقيم، حيث أسلوب املتساوية؛ الشرائية القوة

املتساوية  الشرائية القوة أساس على دوالرات حتى ٤ ٢ أو ٣ بل السكان يبلغ دخلها

النفقات األساسية توفير ال تستطيع أي الفقر وطأة مهزومة حتت تبقي اليوم في

سهل أمر باألرقام اللعب أن هنا واإلشكالية وصحة وتعليم. ومأوى وملبس من طعام

الفقر مستوى لتقدير رياضياً تكون متريناًَ تتعدى أن ال خطير، فالعملية جد هو بينما

مقيد حاسوب جتري على كلها فاحلسابات العاملي، املستوى وعلى الدول مستوى على

املتساوية. الشرائية القوة أساس على يومياً واحد دوالر مببلغ
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فإن الدولي، على املستوى تقدير محل هي التي الرسمية البنك الدولي ألرقام ووفقاً

انخفاض مستوى  عن البنك يتنبأ وبهذا ١٫٣ مليار نسمة، يبلغ العالم في الفقراء عدد

دخل في النمو أن أي للفرد، الدخل ارتفاع توقعات على بناء عشر احلادي القرن في الفقر

لتنبؤات فوفقاً باألرقام. مجرد لعبة وهذه مستوى الفقر؛ انخفاض حتماً يعني الفرد

الدولي(١٧٨): البنك

٢٠٠٠م. عام ٪٢٫٩ إلى ١٩٨٥م عام ٪٢٠ من الصني في الفقر معدل ˚  انخفض

رغم ٢٠٠٠م؛ عام ٪٢٥ إلى ١٩٨٥م عام ٪٥٥ من الهند في الفقر معدل ˚  انخفض

دوالر يحصلون على الهند ال من سكان ٪٨٠ أن أكدت نفسها البنك بيانات أن

املتساوية. الشرائية القوة أساس على يومياً واحد

أساس على مبنية ألنها اإلطناب واحلشو على قائم كلها احلسابات إطار أن وحيث

من والتحقق امليدان في الوضع تعد هناك حاجة لبحث فلم الواحد، الدوالر افتراضية

وال االجتماعية، واملأوى واخلدمات الطعام نفقات عن للبحث حاجة وال القائم، الوضع

من تعاني التى احلضر في العشوائية واملناطق القرى في األوضاع  ملشاهدة ضرورة 

شيء. كل في نقص

(IóëàŸG ·C’G) ô≤ØdG iƒà°ùe

للمجتمع  املتحدة باألمم التنمية برنامج في البشرية التنمية مجموعة يوفر إطار

البشرية، التنمية تقارير خالل من العاملية التنمية في للقضايا الهامة تقييماً الدولي

معيار الفقر وضع حيث الفقر، استئصال على الذي ركز ١٩٩٧م عام ذلك تقرير في مبا

للحرمان:  األساسية األبعاد أهم القائم على Human Poverty Index (HPI) البشري

والعامة(١٧٨). اخلاصة املوارد من واحلرمان األساسي، التعليم من  احلرمان  العمر، قصر

على احلقيقة متاماً يناقض البشري للفقر  تقديراً البرنامج  يقدم هذا من وانطالقاً

وتايالند، واملكسيك كولومبيا من الفقر البشري لكل معيار يقدر حيث الدول؛ مستوى
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أفريقيا الفقر في خفض إلجنازات قياسات كما يقدم ١٠٪-١١٪ جدول (٥). أنه على مثالً

الدول(١٧٨). مستوى على البيانات تتضارب مع والهند األوسط والشرق

جاء ما يفوق تشويه من املتحدة األمم في التنمية برنامج تقديرات تعاني الواقع وفي

الدولي(١٧٨-١٨١). البنك به

غنية. ودول نامية دول في الفقر مستوى .(٥) جدول

(ô≤ØdG §N â– ¿Éµ°ùdG áÑ°ùf) ô≤ØdG iƒà°ùe (á«æZh á«eÉf) IQÉà ∫hO

% 4^1 (١٩٩٧م) ƒéHƒWh OGó«fôJ

% 10^9 (١٩٩٧م) ∂«°ùµŸG

% 11^7 (١٩٩٧م) ófÓjÉJ

% 10^7 (١٩٩٧م) É«Ñeƒdƒc

% 17^7 (١٩٩٧م) ÚÑ«∏ØdG

% 10^9 (١٩٩٧م) ¿OQC’G

% 27^2 (١٩٩٧م) GƒLGQÉµ«f

% 12^1 (١٩٩٧م) ÉµjÉeÉL

% 30^7 (١٩٩٧م) ¥Gô©dG

% 37^9 (١٩٩٧م) GófGhQ

% 32^0 (١٩٩٧م) É«æ«Zƒ«f GƒHÉH

% 41^6 (١٩٩٧م) ÉjÒé«f

% 17^3 (١٩٩٧م) GƒHÉÑeR

% 13^7 (Ω1996) á«µjôeC’G IóàëŸG äÉj’ƒdG

% 17^8 (Ω1995) Góæc

% 20^0 (Ω1993) IóëàŸG áµ∏ªŸG

% 17^0 (Ω1993) É«dÉ£jEG

% 13^0 (Ω1993) É«fÉŸCG

% 17^0 (Ω1993) É°ùfôa
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٪١٠٫٩ تبلغ املكسيك في الفقراء نسبة أن البرنامج تقرير يقدر املثال سبيل فعلى

اخلدمات االجتماعية، في انهيار البالد من عانت حيث القائمة، األوضاع مع يتضارب وهذا

خفض سعر العملة نتيجة اإليرادات في ضخم وانخفاض املزارعني، صغار ومجاعات بني

منظمة قامت بها املاضي. ووفقاً لدراسة القرن من الثامن العقد منتصف في احمللية

توقيع عقب الفقر مستوى في كبيراً ارتفاعاً هنالك فإن والتنمية االقتصادي التعاون

«نفتا»(١٨٢). بـ املعروفة احلرة، للتجارة أمريكا اتفاقية شمال

á`LhOõ`ŸG ô`«`jÉ`©`ŸG

في: تتجلى للفقر العلمية القياسات في املعايير املزدوجة

القوة أساس على  واحد بدوالر الفقر مستوى لتحديد الدولي البنك معيار    ˚

وحدها. النامية خاص بالدول في اليوم املتساوية الشرائية

بوجود االعتراف يفوتهما املتحدة األمم في التنمية وبرنامج البنك الدولي ˚  كل من

أمريكا. وشمال أوروبا غرب في فقر

لتحديد اليوم في املتساوية  الشرائية  القوة أساس  على واحد دوالر معيار  أن   ˚

في املستخدمة الطرق مع يتعارض النامية للدول املستخدم الفقر  مستوى

في الفقر مستوى لتحديد احلكومية املنظمات وفي الغربية  الدول حكومات

املتقدمة. الدول

على األساسيات لإلنفاق أدنى مستوى أساس على الفقر قياس طرق تقوم الغرب وفي

املتحدة األمريكية الواليات ففي وتعليم. وصحة ومأوى، وملبس طعام من املنزل في

لتوفير للتغذية، املالئم األدنى «ثالثة أضعاف تكلفة احلد بأنه الفقر  خط يعرف مثالً

أشخاص أربعة لعائلة تتكون من فمثالً املطعم»(١٨٣). إلى باإلضافة الالزمة النفقات

١١دوالر وهذا يعني ١٦٫٠٣٦دوالر سنوياً كان ١٩٩٦م عام الفقر خط وأب - وأم طفلني -

في الدول النامية). للفقر كحد البنك الدولي ١دوالر (وليس للفرد اليوم في
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الواليات في الفقر مستوى  فإن املتحدة األمم التنمية في برنامج  بتقرير وباملقارنة

والبنك التنمية برنامج أن الواقع وفي .(٥) جدول املكسيك من أكبر األمريكية املتحدة

للحرج تالفياً  وهذا النامية؛ بالدول املتقدمة  الدول ملقارنة وسيلة يضعا لم الدولي

وكندا أوروبا غـرب ودول الناميـة، الدول بعض بني الفقر متقاربة مستويات تكون فقد

كل بني األولى املرتبة إلى ارتقت التي كندا حالة ففي األمريكية. املتحدة والواليات 

وفـق اإلحصـاءات الفقـراء نسبة فـإن لبرنـامج التنمية ١٩٩٧م عـام تقريـر في الـدول

ترنيداد في ٪٤٫١ ونسبة املكسيك في ٪١٠٫٩ بنسبة مقارنة ٪١٧٫٤ كانت الرسمية

.(٥) جدول وطوبجو؛

توفير (التكلفة القائمة على األمريكي اإلحصاء مكتب طريقة طبقت لو وباملقابل،

مستوى حتت السكان فيها أغلبية لكانت النامية الدول على من التغذية) احلد األدنى

فإن األساسية أسواق احلاجيات في األسعار على القيود رفع عقب وأنه خاصة الفقر؛

الواليات وال الغربية أوروبا من ليست أقل الدول النامية في االستهالكية املواد أسعار

الثالث مرتفعة مدن العالم من الكثير في املعيشة إن تكاليف بل األمريكية، املتحدة

األمريكية. في الواليات املتحدة عنها

من العديد املنازل في أسفرت عدة عمليات مسح مليزانية فقد ذلك، إلى وباإلضافة

على احلد يحصلون ال اتلفة من السكان في املناطق ٪٦٠ على أن الالتينية أمريكا دول

قيام صندوق عقب مثالً، بيرو؛ ففي املطلوبة. احلرارية والبروتينات السعرات من األدنى

من ٪٨٣ كان ١٩٩٠م عام (Fujishock) فوجي صدمة يسمى ما بدعم الدولي النقد

احلرارية السعرات على على احلصول قادرين غير املنازل إحصائيات بيانات السكان وفق

األفريقية الصحراء ما حتت القائمة في منطقة  احلالة أما املطلوبة(١٨٤). والبروتينات

في حاد نقص يعانون من املواطنني غالبية أن حيث خطورة أشد فهي وجنوب آسيا

التغذية.
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عواهنها، على الفقر عن الرسمية اإلحصائيات التنمية وبرنامج الدولي البنك يأخذ

أدنى دراية مبا يجري في دون املكاتب، في يجري رياضياً متريناً كونها تتعدى أنها ال رغم

اإلحصاء، علم  فنون من فن متضاربة نتائج إلثبات اإلحصائيات  وتطويع امليدان(١٧٥).

مع واالجتماعية االقتصادية واحلاالت السياسية املواقف لدعم اإلحصائيات وتوظيف

السوق ذلك مبا في والتجارية الدعائية احلمالت في خاصة شائع أمر النتائج تضارب

املالية(١٨٥-١٩٠).

بني ما إلى األطفال وفاة معدل إلى تراجع ١٩٩٧م عام التنمية برنامج تقرير أشار فقد

على بأفريقيا الصحراء جنوب مناطق في املنتقاة البالد بعض في النصف إلى الثلث

إغالق العيادات أن ذكر في التقرير أخفق وقد الدخل. ومستويات الدولة إنفاق تراجع رغم

تدوين بيانات على القائمني الصحية الرعاية محترفي من ضخمة وطرد أعداد الطبية،

تدوين في االنخفاض إلى أدى أميني شبه وإحاللهم مبتطوعني األطفال، وفيات معدل

قد االقتصادية الدولي النقد وصندوق الدولي البنك إصالحات أن كما الوفيات. حاالت

البيانات(١٧٥). جمع عملية إنهيار إلى أدت

الرسمية؛ العاملية املنظمات بها  تقوم التي الفقر  دراسات حقائق هي هذه

حالة خطورة متثل وال الدولة مستوى على الوضع مبصداقية ال متثل الفقر فمؤشرات

من ٪٢٠ تهم بسيطة مسألة أنه على الفقر إظهار في تخدم فهي العاملي؛ الفقر

السوق لتبرئة ساحة موجهة كلها الفقر مستوى تدني فتنبؤات العالم فقط. سكان

حيث واسع؛ نطاق  على العاملي االقتصاد إلصالح الكبرى الدول سياسة ودعم احلرة

الفقر. للحد من وكآلية والصحية االجتماعية املشكالت لكل كحل احلرة السوق تقدم

في التجارة وحترير األجنبي، واالستثمار التقنية الثورة لفوائد املؤسستان تروجان فكلتا

.(١٧٦) القضاء على الفقر
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معدل حساب ففي ااالت؛ كل في جتري عملية  باإلحصائيات اللعب ومزاولة

عن العاطلني عدد إحصائيات تتضمن مثالً، األمريكية، املتحدة الواليات البطالة في

ال ملدة إال يصرف ال الذي الوظيفي، التأمني من عمل بدل يتلقون الذين أولئك العمل

الشخص إسم يشطب املدة تنتهي وعندما العمل، فقدان من أسابيع بضعة عن تزيد

فترات وبطول بعد، عمالً يجد لم أنه رغم العمل، على العاطلني أسماء الئحة من

معدل. أدنى إلى البطالة مستوى ينخفض البطالة

كل اإلحصاءات كانت التى العمالقة الشركة ،(Enron) إنرون حالة في احلال كذلك

تزوير هناك يكن لم األمر أنه وحقيقة وليلة. يوم في تنهار بها ضخم، وإذا منو تشير إلى

باإلحصائيات وتفسيرها. عبثاً يكون أن يتعد لم ولكنه أشيع، كما احلسابات في
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العاملي املستوى على الفقر العربي  ˚ قضية املستوى على الفقر ˚ قضية

الـفـقـر ˚ دورة
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العربي املستوى على الفقر قضية

أنه رغم دقيق، علمي تعريف «الفقر»  ملفهوم  يكون ال أن لالنتباه املثير من إنه

واالضطرابات الكبرى والتغيرات االجتماعية الثورات من العـديـد في السبب كان

هو: الفقر بأن الشائع التعريف على أيضاً يجري وهذا السياسية(١٩١).

املعقول األدنى احلد املادية ميثل من املعيشة معني مستوى حتقيق على القدرة «عدم

محددة». زمنية فترة في اتمعات من ما في مجتمع واملقبول

"املعقولية اعتماده في دقة وعدم غمـوض على ينطـوي التعـريـف فـهذا

واملقبولية"(١٩٢).

حقيقة أنه في تكمن في العصر الراهن في معضلة الفقر احمليرة اإلشكالية ولعل

العاملي اإلنتاج وتيرة ارتفاع ورغم البشرية، شهدته الذي الهائل التقني التقدم رغم

البشر، فإن ماليني حياة أصاب الذي املذهل االقتصادي والتطور مسبوق، غير بشكل

يتمثل آخر لتحد موازٍ حتد وهو العالم، يواجه الذي التحدي األكبر يشكل مازال الفقر

املسيطرة العاملية للرأسمالية السمة األساسية وهي التوزيع في عدم العدالة في

اليوم. عالم فضاء على

توزيع الفقر وسوء أن الدولي باحثي علم االجتماع كبار يعتبر التحدي هذا وجه وفي

والعشرين. الواحد القرن عالم يواجه الذي  األكبر  التحدي  يشكالن العاملي الدخل

يقارب ما أن إلى فهي تشير مشكلة الفقر العاملي، عن عمق بنفسها فاألرقام تتحدث

فقراء جداً،  مازالوا يعتبرون - البشرية خمس يعادل أي ما - البشر ١٫٢ إلى ١٫٣ مليار من

فقط قليالً الفقر خط رفع مت لو وأنه اليوم. في أقل أو واحد دوالر يعيشون على أنهم أي

العربي املستوى على أما  الثلث. عن يزيد  ما إلى  العالم في الفقراء  نسبة لوصلت

 ٧٠ وهناك أكثر من الدخل، املنخفضة األقطار في يقيمون السكان ثلثي من أكثر فإن

الفقر. حتت خط يقعون عربي مليون
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باملستوى االقتصاد والنهوض وخطط التنمية من طويلة عقود رغم أنه واملؤسف حقاً

العربي الذي الوطن في أن الفقر إلى خلصت فإن الدراسات العربية العام للمجتمعات

إجمالي من كنسبة باالرتفاع بدأ ١٩٥٠-١٩٨٠م الفترة خالل مستمر في انخفاض كان

اآلن. وحتى الثمانينيات منتصف منذ الفترة خالل مطلق وكعدد السكان

فمن منها. النفطية حتى العربية البلدان كافة على النتيجة هذه تنطبق وتكاد

ظاهرة أن يتبني اخلليج دول في والبحثية امليدانية الدراسات معظم متابعة خالل

تفاوت هناك أن كما مختلفة ونسبية، مظاهر كانت تتخذ وإن فيها موجودة الفقر

والفقر الفقر،  ظاهرة  فإن الفقر العربية متوسطة البلدان في أما الدخل.  في  كبير

إلى العربية الدول في الدخل مستوى تدهور البعض وينسب بروزاً. أكثر تبدو املدقع

اتبعهتا التي واالجتماعية االقتصادية السياسات وكذلك والدولية اإلقليمية الظروف

اخلمسينات أواخر في مصر الفقر ظاهرة كانت املثال سبيل فعلى املتعاقبة. احلكومات

الفقر في حدة السبعينات زادت حقبة وفي السبعينات. في منتصف عليه هي مما أقل

األساسية، السلع عن الدعم االقتصادي ورفع االنفتاح تبني سياسات بسبب مصر

شهدت الثمانينات حقبة أن غير الفقيرة. الطبقات على الضغوط من ذلك فاقم وقد

وتصدير النفط إنتاج في حلقوقها مصر السترجاع نتيجة مستويات الدخل، في حتسناً

اخلليج. دول في وخاصة اخلارج في املصريني العاملني فرص وازدياد

الدخل مستوى في التحسن إن إذ  املصرية،  نظيرتها  عن األردنية احلالة تبتعد  وال 

إال الفقيرة، الشرائح صالح في كان ١٩٨٠-١٩٨٦م الفترة خالل األردن شهده الذي

الثمانينيات من الثاني النصف في تآكل قد الفترة تلك في االقتصادي النمو عائد أن

(التي الفقر وفجوة ،٪١١٫٩ ازداد املرحلة الثانية في الفقر فمؤشر ١٩٩٢م. وحتى سنة

إلى يعود هذا وكل ،٪٣٫٤ مبقدار ارتفعت وخط الفقر) احلقيقي الدخل بني متثل الفرق

.(١٩١)٪٨٫٨ بنسبة احمللي الناجت وتراجع النمو االقتصادي في التراجع
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وضع إلى تشير  واألرقام السوء، بالغ  الوضع فإن العراقية  احلالة يخص فيما أما

وتعرض حلقه الذي واحلصار ١٩٩١م سنة اخلليج حرب نتائج عن باألساس ناجت مأساوي

املناطق في ٪٧٢٫١ حوالي ارتفعت هناك الفقر نسبة إن األرقـام وتقول العراق. له

على ٢٤٫٩ ٪ و ٣٣٫٩٪ كانت أن بعد ١٩٩٣م, املناطق الريفية عام في ٪٨١٫٨ و احلضرية

١٩٨٨م. عام التوالي

تزداد الدخل املنخفضة الدول  في  ومؤشراته الفقر  معدالت  بعض وباستعراض

ففي وفلسطني. وموريتانيا  والسودان اليمن مثل بلدان في خاصة قتامة  الصورة

سن قبل الوفاة أطفال إلى خمسة من طفل كل يتعرض املثال على سبيل موريتانيا

من يعتبر اخلامسة سن  األطفال حتت وفيات معدل فإن معروف هو وكما اخلامسة.

سوء من أشخاص ثالثة كل من  واحد يعاني البلد نفس وفي  الفقر. مؤشرات أهم 

ثلثا السكان  يعد حني في عاماً، ٤٧ لألفراد املتوقع العمر متوسط يتجاوز وال التغذية،

األميني. من

وزيادة العربي الوطن في والفقراء الفقر خصائص بعض بني العالقة كانت وإذا

- األمية - مثل امليدانية والدراسات اإلحصاءات عبر ومثبتة معدالت الفقر واضحة

األسرة حجم وفجوة الفقر، وأثر وشدة الفقر، عمق األخرى مثل اخلصائص بعض فإن

اخلصائص اخلالفية حجم األسرة، فمن خالف. موضع تزال ال الفقر معدالت على واألمية

لكن الصغيرة، األسرة للفقر من تكون أكثر تعرضاً األسرة الكبيرة يجزم بأن فالبعض

في خاصة ليست محسومة والفقر األسرة حجم بني العالقة أن يرى اآلخر البعض

إلى باحلاجة مرتبط الفقيرة املناطق في األسرة أفراد  والفقيرة. فعدد النامية الدول

ليست هذه أن املستقبل، ورغم في إجمالي بشكل العائلة ظروف وبتحسن أيدٍ عاملة

من الكثير يحتاج إلى ال األمية عامل فإن هذا وبعكس كل األماكن. ثابتة في قاعدة

سبيل على  املغرب حالة في  - لألرقام  وتبعاً الفقر، وبني بينه العالقة إلثبات  اجلدل
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الشريحة أوساط في التعليم فمستوى بني الظاهرتني. قوية عالقة فإن هناك املثال-

أوساط النسبة في تلك في حني تصل ،٪٢٦٫٦ إلى يصل املغرب بالكاد في فقراً األكثر

.٪٦٥٫١ إلى غنى الشريحة األكثر

حني ففي العربي؛ الوطن في الدخل تفاوت عن أيضاً قاسية بلغة وتتحدث األرقام

أكثر من البالغ السنوي الفرد دخل معدل ناحية من األعلى احلد على الكويت تقف

تقف اليمن جند ١٩٩٨م، العربي لعام النقد صندوق تقديرات بحسب دوالر ألف عشرين

يتجاوز لم العام في ذلك هناك الفرد دخل معدل أن إلى الذي يشير األدنى احلد على

دوالراً.  ٣٥٠

العاملي املستوى على الفقر قضية
á«ªæàdG á«ŸÉYh ô≤ØdG

فقيرة بأسرها وأمم بالد اعتبرت حيث مطلقة، ظاهرة الفقر صار في التاريخ، ألول مرة

التي تلك الدول في السائد الدخل مع أقل باملقارنة اإلجمالي دخلها أن على أساس

اجلديد العاملي املعيار هو الوطني الدخل أصبح وهكذا العاملي، االقتصاد على تسيطر

خبراء من عدد وتوصل للفقر، النهائي للعالج املعلن احلل هي االقتصادية والرأسمالية

للعلم املتزايد والتطبيق اإلنتاج زيادة خالل  من بالتنمية العالج إلى العاملي الفقر

الرخاء والسعادة(٤١). فهي مفتاح واملعرفة التقنية،

التقليدية، اتمعات حتطيم أدى حيث للفقر، املادي وتقييم البعد تفسير أعيد وهكذا

عن االقتصاد إلى فصل العاملي، ثم االقتصاد الوطني باالقتصاد يدعى ما سبيل في

وليس االقتصاد  وقواعد آلليات اتمع وبالتالي خضع واحلضارية، االجتماعية  جذوره

الفرد جعلت  الكونية املرجعيات من منظومة العاملي االقتصاد أوجد وقد العكس.

العاملي املستوى أقل من متوسط دخله املساعدة ألن إلى حاجة وفي فقير يدرك أنه

آخرين. أناس رفاهية مثل في يعيش ال املعياري، وألنه
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حيث الفقر،  جتاه الفعل ردود في تغير إلى لذاته املرء نظرة في التغيير هذا وأدى

إطالقاً له عالقة وال الدخل على يعتمد االجتاه كونياً أحادي حالً اجلديد أصبح البرنامج

األسرية وعالقته الثقافية جذوره إلى يلجأ الفرد يعد ولم بالشخص، وال بالثقافة

إلى األفراد سعى ذلك وبدالً من للفقر، الكلية البديلة احللول كانت تقدم التي القدمية

تنميط إلى أدى مما واجلمعيات، النقابات مثل متماثلة مؤسسات أنفسهم في جتميع

طريق جديد البحث عن إلى يسعى بديل تفكير أي وإلغاء اتمع في األفراد تصنيف

من وأخالقية تطوعية أشكال أو البساطة، على يعتمد االجتماعي والتنظيم للحياة

محلية. تكون أن ودولية قبل هيكلية لظروف جتاوزه أحياناً ميكن ال الذي الفقر

لهم من يحددها التي مصلحتهم على حتديد غير قادرين الفقراء أن اخلبراء افترض وقد

بهم، االرتقاء على جاهدين - واملؤسسات واخلبراء احلكومات والسلطة - املعرفة ميتلكون

اخلبراء وقدم اخلبراء، وضعها البرامج التي في تأييد تنحصر اجلماهير مشاركة وأصبحت

حل الدخل، زاعمني إمكانية مستوى ورفع االقتصادية التنمية في للفقر البسيط احلل

وحده. االقتصاد خالل بالفقر من املتعلقة واالجتماعية الثقافية املشكالت كل

صار السلطوي حيث تقوية التدخل االفتراضات والتوصيات على تلك وقد عملت

القوى بتدخل سمحت وبذا حالً محلياً، لتحل تترك أن من أكبر معضلة العاملي الفقر

الفقر. على والقضاء السعادة نشر باسم الدولية؛ احلكومية واألهلية،

الضرورية واإلصالحات رؤية احلاجات املطلوبة متت أنه هو مجردة عاملية بصورة وما حدث

االجتماعية االختالفات عن النظر بغض  ثابت، منطي  بشكل املقترحة  واملؤسسات

األجنبية. املساعدات برامج شروط من خالل تلك الرؤية فرض ومت والثقافية،

الفقراء حياة على وآثارها والبرامج السياسات لتلك الفعلية النتائج اختلفت وقد

برامج تأملها التي احلاجات  إن حيث واملتخصصون،  اخلبراء توقعه عما بيناً اختالفاً

ثمة حيث مركزياً، دوراً االقتصاد احلياة، يلعب فيها من منط معني حاجات هي التنمية
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حماية يجب الضرائب من املستهلكني ودافعي معينة فئة للفقر، وثمة خاص مفهوم

الواضح ومن املستويات، كل السياسات على فشلت تلك وقد حقوقهم وامتيازاتهم.

الفقر. من مزيداً النهاية في ستوجد املساعدة أمناط كل أن

االقتصاد مثل: اخلارج من إيجابية تبدو  التي  املفاهيم  من  الباحثني  بعض ويحذر 

احلل وقبول أن التعددية، إلغاء الواقع إلى في هي تدعو بينما الواحد العالم العاملي أو

السعيد. الغني القوي الشمال فيه الذي سار الطريق اتخاذ الوحيد املمكن هو

إنتاج في ضخمة  زيادة إلى  معينة لفترة  تؤدي قد  للحياة االقتصادية  النظرة إن

يعاني - الدائمة الندرة  بسبب - واقعياً لكنه األشياء، تنمية أي واخلدمات البضائع

فقد اتضح يريد؛ ما كل احلصول على إمكانية عدم من على حد سواء والفقير الغني

واجلشع، الشره يوجد مصطلح بل فقط مجرد وهم ليست أن احلاجات البشر من لكثير

يوماً ما. احلاجات بكل أن يفي االقتصاد املستحيل ومن

من معينة  مبنظومة للوفاء واخلدمات البضائع من الكثير االقتصاد ينتج فقد

اإلنساني، مجاالت النشاط بأكملها من مجاالت يدمر آخر نطاق على أنه بيد احلاجات،

التكافل من قيمية كاملة منظومة األهلية، ويحطم والقطاعات التقليدية، واحلرف

ال عندما خاصة أحياناً  ومدمراً بل سلبياً، اإلجمالي تأثيره فإن  ثم ومن والتراحم،

أراد إذا الفرد يجده  فال والتكافل، التراحم بنيان يهدم ذاته الوقت وفي بوعوده، يفي

الوقف مؤسسات مع ما حدث البارز لذلك هو ورمبا يكون النموذج والعودة لها، التراجع

وتأميم. مصادرة من اإلسالمي في العالم اإلسالمية

لإلنسان وتفرض املادية األساسية احلاجات حتترم اإلسالمية التي الرؤية أن شك وال

للرزق غيبية برؤية تربطه ذاته الوقت في لكنها األرض، وعمارة  للرزق السعي عليه

تطوير وتفعيل فريضة الزكاة مع هذا اال لتقدمه خاصة في الكثير لديها والقدر،

الصدقات(٤١). وتوزيع جمع تتجاوز تنموية كأداة
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فئات بني وانتشاره الفقر وجود إليها يعزى التي التقليدية العوامل من هناك العديد

أفراد: أو بأكملها مجتمعات أو اتمع، من

االجتماعية، العدالة حتمي قوانني وجود عدم مع الفساد وانتشار السلطة، ˚  إساءة

اتمع. فئات بعض ضد التمييز وتردع

من التعاون. بدالً املنافسة تستشري حيث اجتماعي؛ وفاق وجود ˚  عدم

والهرج. والفوضى اجلرمية ˚  انتشار

أو البيئة. املناخ مثل والعوامل الطبيعية األخرى الطبيعية؛ ˚  الكوارث

ادرات واملسكرات واإلدمان عليها. استخدام ˚  انتشار

السعي للرزق. والقعود عن ˚  اخلمول والتسويف والتواكل

عاملي. مستوى على الثروات العاملي ونهب ˚  االستعمار واالستبداد

السكان انخفض تعداد الفقر، معدل انخفض كلما أنه املالحظ من ˚  زيادة السكان:

وباملقابل السكان، توزيع في انتقالية مرحلة نتيجة السكان، منو معدل وتردى

الغريزة من ذلك نوع كان ورمبا السكان، تعداد ازداد كلما الفقر ازداد معدل كلما

الذات. على للحفاظ البشرية

اجلماعية. السياسي، واإلبادة والقتل والصراعات الداخلية، ˚  احلروب

االجتماعية. املهارات وغياب التعليم ˚  تدهور

واإلعاقة. العقلية ˚  األمراض

الفردية. واالختيارات والتصرفات ˚  االعتقادات

املادية. ˚  تفشي

واخلنوع. احلرية ˚  غياب
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مكتسبة كانت سواء في املعيشة شائعة أساليب الفقر إلى تعزي ثقافية: ˚  أسباب

على البروتستانتية ساعدت املثال، هناك من يزعم أن سبيل على مشتركة؛ أو

الصناعية. الثورة خالل االقتصادي النمو

احمللية. والعادات ˚  التقاليد

متقدم، حيث في الدول التي لديها نظام كفالة اجتماعي ظاهرة تالحظ ˚  هناك

تلك أن رغم املتوسطة، الطبقة هي  البرامج كل  من األول املستفيد أن جند

للفقراء. موجهة البرامج

في اإلنفاق. واالسراف الكبرى ˚  الشركات

املفكرين، والتي حتير تفسيرها يصعب التي الفقر مظاهر بعض أن هناك الواقع وفي

واملوارد الغزيرة الطبيعية باخليرات ثرية مناطق في يعيشون الذين الناس من فهناك

الفاكهة، وجنان أشجار  بني جوعاً يتضور من ومنهم بل الفقر، من يعانون لكنهم

املغذية. باخليرات املليئة املياه وأجسام باخلضروات الثرية واملزارع

املليئة السياسية  القضايا من عالجه  وسبل  وأسبابه الفقر فقضية وعموماً

السياسي الطيف من اليمني أقصى إلى القابعني فنظرة الفكرية؛ بالتناقضات

إلى الفقر يرجعون اليمينيني وبعض تفضيل،  أو  شخصي اختيار هو  الفقر يعتبرون

امللكية حقوق في التفريط مثل االقتصادي، النمو متنع اتمع في تركيبية عوامل

إلخ. . . والفساد واجلرمية، سليم، ربوي نظام وجود وعدم الفردية،

ال عديدة عوامل  نتيجة أنه على الفقر اليسار أقصى إلى القائمون يرى باملقابل 

من ناجم الفقر بأن غالبيتهم املثال يعتقد سبيل فعلى الشخصي؛ باالختيار تتعلق

عن احلكومات تقاعس جانب إلى التعليم  مجال  في خاصة  املتاحة؛ الفرص انعدام

مسألة عدالة هي الفقر تخفيف حدة بأن يؤمنون كذلك  الفرص، فتح التدخل في

احملتاجني. مساعدة عليه حتتم الغني مسئولية كما أن اجتماعية،
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االجتماعي والتقاليد، واالضطراب والقيم الثقافية بأن العوامل اجلزم الصعب من

حيث تعتبر احلكومات الغنية؛ عن الفقيرة الدول تفصل التي والسياسي وحدها هي

تدهور ولقد احلل. من  جزءاً وليست املشكلة من جزءاً  الفقيرة  الدول من عديد في

نتيجة الفقيرة الدول معظم  في وتراكمية سريعة االقتصادي بصورة النمو معدل

الدول معاناة دواعي من ذلك وكان القرارات، واتخاذ اإلدارة ومركزية التنمية، متطلبات

وزاد العام، الدين في حجم مطرد منو مع االقتصادي الكساد من استثناء بال الفقيرة

االقتصادية اإلصالحات حتديات نتيجة املصدرة اخلام املواد أسعار انخفاض حدة الفقر

الكمي القياس غياب إن ثم العاملية.  التنمية وكاالت قبل من املفروضة الهيكلية

تقترن وما املعلومات نظم  رداءة عن الذي جنم الفقر وعمق وشدة الواقعي ملستوى

سياسات في فشل األهمية بالغ عامل علمية أسس على ميدانية من مسوح بها

استمرار الدعم إن ثم القصير. في املدى من الفقر احلد واستراتيجية الفقر، مكافحة

اقتصادية أعباء إلى إلغاؤه يؤدي إذ القريب، واملستقبل احلاضر في حتمية ضرورة زال ما

األسعار دعم استبدال على حالياً تساعد  ال فالظروف وبهذا  فادحة، واجتماعية

هي الدقة من معقولة بدرجة دخولها معرفة املتاح الوحيدة الفئة نقدي ألن ببديل

القطاع في والعاملني شاملة العاطلني األخرى الفئات أما باحلكومة، املشتغلني فئة

لهم النقدي الدعم وصول أو دخولهم تقدير يصعب منظمة الغير والعمالة اخلاص

املناسبة. املعلومات منظومة لغياب

الفقـر دورة
…OÉ°üàb’G ƒªædG ≈∏Y ÒKCÉàdG

فإن حالته االقتصادية تنمية في أو االستثمار على االدخار غير قادر الفقير كان ملا

يترتب عليه؛ وفق العام مما االقتصاد في االستثمار في نقص كبير إلى تؤدي الفقر دورة

في معدل وانخفاض بالفقر املقضي عليه إنتاجية في كبير نقص النماء(١٩٣-١٩٨)، نظرية
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التي واخلدمات  البضائع قيمة في الزيادة ميثل االقتصادي والنمو االقتصادي. النمو

احلقيقي. احمللي الناجت مجمل  في الزيادة معدل بنسبة وتقاس ما،  اقتصادية تنتجها

البضائع أسعار على التضخم تأثير معدل بداللة أي القائم، الواقع يقاس بداللة والنماء

أي املتوقع، اإلنتاج النمو في النماء إلى نظرية االقتصاد، تشير واخلدمات املنتجة. وفي

  .(١٩٨) املتناثر منو الطلب أساس وليس على العمالة الكاملة على اإلنتاج القائم

واملعرفة، ألن املهارات على القائم املتوقع التطوير من تخفض الفقر دورة أن كما

إلى يؤدي التأثير ذلك الالزم. التعليم على وال املال الوقت إنفاق على قادر الفقير غير

األجنبي. االستثمار خفض في إلى وبالتالي اإلنتاج خفض إلى يؤدي مما التقنية، في تردي

إلى يؤدي االجتماعية، فالفقر القالقل من دورة إلى دورة الفقر تقود ذلك إلى باإلضافة

إلى االقتصادي النمو بدورها تعوق االجتماعية واالضطرابات اجتماعي، رضا عدم

أجانب من تقلق املستثمرين واالجتماعي السياسي االستقرار عدم وأجواء كبير. حد

الفعل. ورد التأثير من معقدة حلقة إلى يؤدي مما ومحليني،

السياسي فاليسار الفقر، حلقة وجود تشخيص في يختلفان معسكران وهناك

الغني فإن وبالتالي االجتماعية، املساواة وعدم االجتماعية العدالة غياب إلى ذلك يرجع

اإلثراء. أما على قادرين القليل غير إال ال ميلكون الذين الغنى وأولئك من املزيد يجلب

االقتصاد في احلكومات فيرون أن تدخل (Libertarians) واملتحررورن السوق احلرة مروجو

لإلثراء(٣٧). احلوافز على يقضون وبالتالي حقوق امللكية ينحر في

Ihô`ã`dG ™``jRƒ``J ¿RGƒ``J Ωó``Y

البشري املال رأس بناء أو  للتعليم فرص وجود عدم بأن البعض  لدى اعتقاد هناك

هو املعرفة على القائم احلديث االقتصاد في فالتعليم الفقر؛ دورة أسباب أكبر هو

كثافة أن إال املهارات. من يزيد أنه حيث اقتصادي، مناء إلى التوصل مستلزمات من
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التقليدي. التعليم إطار خارج القراءة من مزيد أو وطاقة وقت إلى حتتاج التعليم

من التعليم القصوى االستفادة ميكنهم ال عائالت فقيرة من الذين انحدروا فاألطفال

ذلك أن كما معاشهم. لكسب عليهم العمل حيث أن مجاناً، التعليم كان لو حتى

الفقر. عليها يخيم التي األماكن في  يتوفر ال  وهذا مشجعة وصحية بيئة يتطلب 

من كثير في التعليم العام توفر عدم نتيجة الدول بعض في جتلياً أكثر الظاهرة وهذه

التعليمية املؤسسة أن أو الهند؛ في امليزانية، مثل احلال املناطق الفقيرة نظراً لقيود

التعليم حيث األمريكية املتحدة الواليات في احلال مثل الفقيرة املناطق في متردية

وبالطبع املنطقة، في العقارات ضرائب من التمويل على قائم لكنه األساسي مجاني

العشوائية باملساكن املكتظة األماكن في جيد تعليم لتقدمي ميزانية كافية توجد ال

املستحيل من أنه يرون الباحثني فإن وبهذا الضرائب. من كافية حصيلة ال تولد التي

وبغياب دخلهم؛ لتحسني تنقصهم املهارة أن حيث الفقر، حلقة اختراق الصغار على

جديد. من تبدأ الفقر دورة فإن األطفال تعليم إلى تؤدي التي البيئة

ádhódG øe ójGõàŸG πNóàdG

عدم الفقر إلى بعض دورات يرجعون استمرار (Neoliberals) األحرار اجلدد من العديد

امللكية ميكن سرقة بيئة وجود مبعنى أدق أو امللكية، االعتراف بحقوق أو احلماية وفرة

دوافع فيها وتنعدم القانون سطوة فيها تضعف التي الدول مثل وقت، أي في فيها

واالستثمار. االقتصاد

هي للحكومة املتزايدة التنظيمية اللوائح أن يرون احلرة، السوق مروجو مثل وآخرون

وضخامة البيروقراطية خالل من للملكيات عالية تكاليف تولد ألنها الفقر تدعم التي

ملكية العقار على قادرين غير العاملي في االقتصاد فإن الفقراء ولهذا احلكومة(١٩٩-٢٠٠)؛

املتعذر أنه من أي التنظيمية؛ اللوائح تلك تكاليف الرتفاع امللكيات في الشراكة أو

فإن الوقت نفس وفي سوق شرعي مكتظ بالتنظيمات في ثروة توليد الفقراء على
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من الثراء ويحول مينعهم الذي القانوني غير السوق إلى اللجوء إلى يدفعهم النظام

الفقر. الئحة من وبني اخلروج بينهم

الرواتب وضرائب الدخل، وضرائب  التعريفات، أن يرون االقتصاديني  بعض أن  كما

منطقية غير بصورة حوافز مفروضة كلها االستثمار على والضرائب االدخار، وضرائب

التعريفة مثل الترتيبات؛ تلك بعض أن كما الفقير، إلى تسيء ما أكثر تسيء لإلثراء

تلك أثقال أن كما الغني(٢٠١). إلى الفقير من إلى نقل الثروة تؤدي االجتماعي والضمان

يرفع قد الذي واالستثمار وقلة االدخار اإلنتاج خفض على تشجع التنازلية الضرائب

حيث الفقر االجتماعي ينشر الضمان أن يرون آخرين أن كما الفقر. من مهاوي الفقير

عادل ضريبي لنظام املروجني أن الثراء. كما  للحصول على  مضادة حوافز أنه يعطي

لكل أولئك دعم على احلصول متنع التي االجتماعية الكفالة كل برامج إلغاء يؤيدون

ملن ميكن الذي على الدخل أعلى حد وضع أن حيث معيناً، دخولهم حداً تتخطى الذين

ميكنه مما أقل يكسب على أن العامل يحفز احلكومية املنافع على يتخطاه احلصول ال

تقل عمل إليجاد احلوافز الطريقة فإن وبنفس احلكومية. للمعونة يتأهل حتى مال، من

من مال يكتسبه احلاصل على دخل أي الدخل. إذ أن قليلي الدخل على ضرائب نتيجة

املال الذي يكتسبه أن كما االجتماعية؛ الكفالة من عليه مما يحصل يخصم احلكومة

عزم من يهبط  هذا فإن وبهذا للضرائب؛ يخضع رمبا الوقت بعض العمل خالل من 

من دورة الفقر. اخلروج يحاول الذي الفقير

∫ƒ``∏`ë`dG

تتطلب التي املقترحات من العديد هناك ولكن الفقر لدورة عاجلة حلوالً هناك ليس

من التجارب. سلسلة

QÉ`°ù`«dG ∫ƒ`∏`M

يتجلى الذي االقتصادي الطغيان من معقبات الفقر حلقة أن على اليساريون يؤكد
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الناجم أسفل إلى أعلى من الغنى سريان غياب وكذلك املساواة االجتماعية عدم في

والكفالة للجميع املتاح العام التعليم فإن وبهذا الثروة. توزيع إعادة كفاية عدم عن

العديد يجب في كما للحكومات توفيرها. ميكن التي احلديثة الطرق هي االجتماعية

كما مت رأس مال الفقير. حلماية كافية شرعية نظم إليجاد القانون دور دعم األماكن من

من املدن العديد املتباينة في الدخول أصحاب من خليطاً جتمع تشجيع املساكن التي

عائالت الطبقة املتوسطة بني للجمع وسيلة بنفسه وهذا الفقر. لقضايا ممكن كحل

يساعد الطبقتني من  العائالت  بني االحتكاك هذا اجلوار. نفس في الدنيا والطبقة

البسيط(٢٠٢-٢٠٣). ذات الدخل العائالت

Iô`ë`dG ¥ƒ`°ùdG ∫ƒ`∏`M

االجتماعية  والكفالة لها اطط االقتصاديات أن يصرون على السوق احلرة اقتصاديو

الوحيدة الطريقة أن يظنون فهم حدتها؛ من ستزيد إنها بل الفقر مشاكل حتل لم

إعادة طريق  عن فيه الشراكة أو القائم الثراء بزحزحة تتأتى ال الفقر على  للقضاء

إيجاد املمكن  من أنه يعتقدون  أنهم كما جديد.  ثراء إيجاد طريق  عن ولكن توزيعه

تدخلها من واحلد احلكومية التنظيمات  من منخفض مستوى  خالل من جديد ثراء 

املالية، والنظم امللكية، في املتساوية واحلقوق احلرة، والتجارة القضايا االقتصادية، في

من الفقراء حتويل إلى سيؤدي فهذا الضرائب، من واحلد النظام الضريبي وإصالح وأجور

رأسماليني. إلى اتمع في أعضاء

∫ƒ`∏`ë`dG äÉ`«`YGó`J

»eó`≤àdG ìÓ`°UE’G ó`≤f

ترك أن إذ خارجياً؛ تدخالً الفقر يستلزم بالضرورة حلقة من للخروج الطريق الوحيد

يرى كما محاصرون؛ أنهم حيث الفقر حد جتاوز من ميكنهم  لن ألنفسهم  الفقراء

التدخل. للقيام بذلك إنسانياً أو التزاماً أخالقياً ودينياً املوثرين على البعض أن
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املصلحني أن يرون االجتماعيون، الثوار وخاصة االعتقاد، هذا إلى مييلون  والذين

التي املصطفاة االجتماعية والنخبة سياسات الطبقات احلاكمة هناك أن يتناسون

إلى أدى رمبا الفقير حال حتسني بهدف اخلير فاعلي تدخل وأن فقراء، الناس إبقاء تتعمد

اآلخرين كذلك. والثوار االجتماعيون أحوال ورمبا أحوالهم، وتردي قضاياهم تعقيد زيادة

من حالهم وحتسني الفقر ضد للثورة أن يتملكوا العزمية الفقراء أنفسهم على أن يرون

مصيرهم. تقرير زمام وتولي السياسية الصحوة خالل

قضية حل في فاعلة تكون ال العامة قد املدارس أن إشكالية أدرك الفوضويون ولقد

توفير أن كما احلياة. مدى التعلم جتاه واملواقف تتعلق باحلوافز قضايا نتيجة الفقر دورة

لن النظام أن حيث على احلوافز قد حتافظ اقتصادية الهبات إطار في اانية املدارس

بشفقة. املهارات حليازة لديهم الرغبة ليس الذين أولئك يراعي

á°üî°üî∏d è`jhô`à`dG

عامة، كخدمة مالئم غير ويعتبرونه جزئي كحل العام التعليم يتحدون من هناك

شرط ال أم مدعوماً كان سواء الثالثي التعليم أن نظرية على يعترض من بل إن هناك

اكتساب تكاليف الشخص بدفع تكفل فريقاً آخر يرى أن أن الثروة. كما لبناء أساسي

دخل. مهارته إلى لتحويل جهده قصارى ويبذل يعمل كي له وازع يعد املهارة أو اخلبرة

مراكز إنشاء أو املعونة ااني، أو بتوفير التعليم احلكومة قيام يعارض شائع رأي وهناك

املهارات الكتساب احلوافز على يقضي ذلك كل أن أساس على املهني للتدريب مجانية

اتمع(٢٠٤-٢٠٥). في منتجني أعضاء والتحول إلى

النوايا حسن على أسس قد كان وإن العام، التعليم أن من اعتقاد هناك أن كما

في فعالة غير كما أنه وسيلة مالئمة، بصورة األوالد تعليم عدم فإنه خان اتمع في

األوالد تعليم وجه في أفضل على عملها أدت اخلاصة املدارس بينما املوارد استخدام
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خاضع غير العام التعليم أن إلى راجع التعليمي الفشل أن كما للفرد. أقل وبتكلفة

للمسؤولية نحو حامل وغير منافس وغير فعال غير يستمر فإنه ولهذا لقوى السوق

ببيروقراطيات مركزية(٢٠٦). مكبل هو بينما واآلباء الطلبة

البعض؛ يؤمن  مفرغة كما حلقة ليست الفقر دورة أن يرى الباحثني من بني ومن

ميكنه من واحداً هاماً عامالً على األقل ميلك الفرد بأن احلرة السوق اقتصاديو يرى حيث

أو ينفقوا أن لألفراد املهنية ميكن غير أعمالهم خالل من وحتى وقته. أو ثروة بعمله بناء

استخدام حرية حق الفرد من فإن ثراء، يبنون الوقت نفس رغبتهم، وفي وفق يقتصدوا

بحاله(٢٠٧). أو الرضى لتحسني دخله مهارة بناء أو تعليم شراء في ثراء من يجنيه ما
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جــرامـيـن ˚ بـنـك الـدولـيـة املـعــونـات األمـم املـتـحــدة  ˚ دور ˚ دور

جــرامـيـن ˚ مـؤسـسـة



٨٠

ô
`````≤

`````Ø
`````dG

á
````ë

````a
É````µ

````e



٨١

⁄
É©

dG
‘

ô
≤

Ø
dG

á
ë

a
Éµ

e
 è

e
Gô

H
.

.
™

H
Gô

dG
π

°ü
Ø

dG

املتحـدة األمـم دور

٢٠٠٠م: سبتمبر في األلفية، بشأن املتحدة األمم من إعالن

لإلنسانية، املنافية الظروف من وأطفاالً، ونساءً رجاالً رفاقنا، لتحرير جهداً ندخر «لن

نسمة». بليون يزيد على ما حالياً لها يتعرض والتي الشديد املدقع الفقر عن الناجمة

‹hódG ∂æÑdG

الدولي  البنك صميم عمل رئيسة في رسالة الدولي(٢٠٨) هناك لتقرير البنك وفقاً

الفقراء». أعداد تخفيض في «املساعدة في تتمثل بلد، ١٠٠ على يزيد ما في

دوالر  من أقل على يعيشون نسمة ممن مليار ١٫١ على الوخيمة يلقي بظالله فالفقر

اليوم.  في دوالرين من أقل على مليار نسمة ٢٫٧ يعيش بينما اليوم، في واحد

معرضون فالفقراء الثروات: إلى  االفتقار مجرد تتخطى أخرى أبعاداً للفقر أن  بيد

يحـرمـون ما واجلريـمـة. وغالباً والعـنـف الطبيعيـة والكوارث للصدمات االقتصاديـة،

الصـرف وأنظمـة النظيفـة واملـيـاه الكافيـة الصحية واخلـدمـات حق التعليـم من

املالئمة. الصحي

للظروف  تقليل تعرضهم عبر للفقراء، بالنسبة األمان لتعزيز الدولي البنك ويسعى

الوطنية السياسات الدولي البنك ويدعم االقتصادية. والصدمات السيئة الصحية

املباشر االستهالك احتياجات لتلبية املوجهة السياسات وهي الفقراء، أعداد لتخفيض

في مبا اخلدمات األساسية، حصولهم على ضمان خالل من حقوقهم، وحماية للفقراء،

والغذاء. والتعليم الصحة ذلك

بلداً   ١٨٩ وعددها املتحدة األمم في األعضاء البلدان  التزمت ٢٠٠٠م، عام وفي

وهي ،Millennium Development Goals (MDGs) اجلديدة لأللفية اإلمنائية باألهداف
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األهداف يلي الفقراء. وفيما أعداد لتخفيض األهداف امللموسة من سلسلة عبارة عن

٢٠١٥م: عام بحلول حتقيقها الثمانية املأمول

اليوم، ويعانون في واحد دوالر من أقل على يعيشون الذين الفقراء نسبة تقليص .١

١٩٩٠م. عام في عليه كانت ما نصف إلى لتصل اجلوع، من

االبتدائي. لتعليمهم سواء حد على والبنات األوالد إكمال .٢

جميع املستويات. على اجلنسني بني التفرقة على القضاء .٣

عن املعدل الثلثني بنسبة سنوات خمس من األقل األطفال وفيات خفض معدل .٤

١٩٩٠م. عام في املسجل

عام في املسجل املعدل عن أرباع الثالثة بنسبة وفيات األمهات معدل خفض .٥

١٩٩٠م.

اإليدز. مرض انتشار من احلد على العمل .٦

االستمرار. على البيئة قدرة ضمان .٧

التنمية. أجل من عاملية تأسيس شراكة .٨

ô`≤`Ø`dG á`HQÉ` ‘ ∂æÑdG QhO

النمو، تعزيز في يساعد لالستثمار جيد مناخ إيجاد عملية الدولي البنك يدعم

الناس زيادة فرص الدولي في البنك يستثمر الوقت، نفس أعداد الفقراء. وفي وخفض

أن الشواهد وتبني  أسرهم. ورفاهية حياتهم على تؤثر التي القرارات في للمشاركة

حتقيق يعتبر ولهذا الفقراء، أعداد وتقلل تعزز النمو االقتصادي اجلنسني بني املساواة

الفقراء. أعداد تخفيض في من رسالة البنك الدولي يتجزأ ال جزءاً املساواة هذه

املستقرة، والبيئة الكلي االقتصاد سياسات عبر االستثمار مناخ يتحسن وميكن أن

الفساد من العامة، واملؤسسات اخلالية اإلدارة نظام وحسن للتجارة، املفتوحة العاملية
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بحوث أظهرت ولقد العالية. اجلودة ذات األساسية والبنية  املفرطة، والبيروقراطية 

البلدان مع العمل من املكتسبة اخلبرة إلى باإلضافة بإجرائها، الدولي البنك كثيرة قام

وتخفيض التنمية العامة وحتقيق اإلدارة نظام حسن وطيد بني ارتباط وجود اتلفة،

كبيراً تطوراً العام  القطاع  وإصالح العامة اإلدارة نظام شهد ولهذا الفقراء. أعداد 

املالية ٢٠٠٣م. السنة في تقريباً مليار دوالر ٢٫٥ التي بلغت القروض الرتباطات نتيجة

هذا في  املبادرات أحدث بني من اإللكترونية احلكومة مبادرة  لتشجيع  الدعوة وتعد

يؤدي حيث العام. القطاع أداء لتحسني هائلة إمكانية توفر التي املبادرة وهي اال، 

املتضررون ألنهم واجتماعياً، اقتصادياً متكينهم إلى للفقراء اخلدمات مباشرة تقدمي

مزارع  ماليني ٧ هناك املثال، سبيل فعلى والفساد. اإلدارية الكفاءة من عدم الفعليون

ملكية مطبوعة لصكوك نسخ على اآلن احلصول ميكنهم الهند في كارناتاكا في

قروض على للحصول السنة في مرات الصكوك املطلوبة مرتني أو ثالث (وهي األراضي

 ١٠ خالل اإلنترنت في شبكة عبر الصكوك هذه على احلصول ميكنهم حيث بنكية)،

التي  العالقة ذات الهيئات من أو احلكومة، قبل يعمل من إداري كشك ١٧٧ من دقائق

اإليرادات. حتصل

بلد بكل اخلاصة االستراتيجيات مع املعونات برامج لتوفيق الدولي ويسعى البنك

استراتيجية طريق عن ذلك ويتم النامية. البلدان في مشروعاته فاعلية لتحسني

خطة عمل  عن Country Assistance Strategy (CAS) وهى عبارة القطرية املساعدة

والشركاء احلقيقية املصلحة وأصحاب احلكومة مع  بالتشاور الدولي البنك أعدها

الفقراء. أعداد وتخفيض لالستمرار القابل النمو لتدعيم اخلارجيني

بالديون  املثقلة الفقيرة البلدان ديون تخفيض مبادرة طرحتها أخرى مبادرة وهناك

الديون الزائدة أعباء تستهدف تخفيض ،The Heavily Indebted Poor Country (HIPC)

مساعدات  على للحصول مؤهالً بلداً ٣٨ أصبح ولقد العالم. بلدان أفقر تواجهها التي
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عشر سبعة بني ومن ٢٠٠٤م، أبريل من  بدءاً بالديون املثقلة الفقيرة  البلدان  مبادرة

بينما الديون، لتخفيف مساعدات على بلداً عشر ثالثة سيحصل القرار بلداً شملهم

املرحلة االنتقالية. مؤقتة في مساعدات بلداً على عشر خمسة سيحصل

وثائق أساس  على الفقراء أعداد  لتخفيض الدولي البنك  استراتيجية وتستمر 

 Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) الفقراء أعداد تخفيض استراتيجيات

اتمعات هيئات مع مشاورات نطاق خالل من بأنفسها،  البلدان أعدتها والتي

األجل طويلة برامج الوثائق تلك وتوضح واملنظمات غير احلكومية. العمل ومجموعات

كما املعني. البلد يضعها حسبما محددة أولويات وفق مرتبة الفقراء، أعداد لتخفيض

لتنسيق عمل وإطار الدولي، البنك مساعدات الستراتيجيات الوثائق قاعدة هذه توفر

من وأربعون بلداً اثنان أعد ولقد األوسع نطاقاً. اجلهات املانحة مجتمع من املشروعات

٢٠٠٤م. أغسطس من ابتداءً كاملة استراتيجيات الدخل املنخفضة البلدان

الشواهد أساس على العاملي التجارة نظام  تعزيز  إلى الرامي البنك هدف ويقوم

ما وهو النمو، ثم ومن اإلنتاجية، ازدياد إلى يؤدي التجاري التبادل ازدياد أن تبني التي

٢٠٠٣م املالية السنة وفي الفقراء.  أعداد تخفيض أجل من رئيساً أمراً  بدوره يعتبر

املنظمات بني الشراكة تقوية من أجل التجارة جديدة لشؤون إدارة الدولي البنك أنشأ

للجهات دعماً البنك وقدم التنمية. وروابط بالتجارة اخلاصة البحوث وإجراء الدولية،

حترير تأثير حول الدراسات  بذلك شامالً العاملية، التجارة نظام في الرئيسة الفاعلة

العاملية التجارة منظمـة  وحتليل البرازيـل، في الدخل توزيع على واخلدمات التجارة

ومساعدة  بروسيا؛ اخلاصة االنضمام ملدلوالت World Trade Organization (WTO)

التجارة مبنظمة  املتصلة بالقضايا اخلاص التعاوني للبرنامج التخطيط في الهند 

اخلدمات. مثل العاملية
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احلالية على االجتاهات استمرت ما إذا أنه ٢٠٠٤م من العاملي الرصد تقرير ويحذر

األهداف معظم حتقيق تخفق في سوف النامية البلدان معظم  فإن عليه،  هي ما

على يضغط يزال البنك ال ولذا ٢٠١٥م. عام بحلول اجلديدة لأللفية الثمانية اإلمنائية

أجل مؤمتر «التمويل من إعالن في جاءت التي بالوعود الوفاء أجل من املتقدمة البلدان

من التنمية مساعدات نسبة لرفع ٢٠٠٢م، عام مونتيري في انعقد الذي التنمية»،

التحسني  إلى املعونات تخصيص ويحتاج الوطنية. إجمالي دخولها من ٠٫٢٢ إلى ٠٫٢٦

كما الفقراء. أعداد تخفيض إلى الرامية البلدان استراتيجيات مع توافقاً أكثر لتصبح

الصحية الرعاية مثل األساسية تقدمي اخلدمات في تتوسع إلى أن النامية البلدان حتتاج

مع األمراض، من والوقاية والكهرباء والطرق الصحي والصرف املياه وإمدادات والتعليم

اخلدمات. هذه على املستمرة التحسينات مراعاة إدخال

الدوحة، في ٢٠٠١م نوفمبر في بدأت التي التجارية وضعت جولة املفاوضات ولقد

املتعددة التجارية املفاوضات جولة صميم في األولى للمرة النامية البلدان مصالح

سانحة كبيرة فرصة الدوحة مفاوضات أعمال جدول الدولي البنك واعتبر األطراف.

جولة في التقدم أن من الرغم وعلى النامية. البلدان في الفقراء أعداد لتخفيض

في العاملية التجارة  ملنظمة الوزاري االجتماع انهيار بعد كبير حد إلى تعثر الدوحة

توصلوا التجارة العاملية أعضاء منظمة إال أن ٢٠٠٣م، سبتمبر في كانكون باملكسيك

والبضائع واخلدمات. للزراعة أسواق أكثر انفتاحاً إلى يؤدي أن شأنه اتفاق من إلى

اجلهود «زيادة مؤمتر  في  العالم أنحاء جميع من حالة دراسة مائة  حتليل مت ولقد

من وهذا ٢٠٠٤م، مايو شنغهاي، مدينة في الفقراء» املنعقد أعداد بتخفيض املعنية

أعداد تخفيض إلى والساعية الناجحة املبادرات لزيادة وبناء القدرة قبيل تبادل املعرفة

يدعو الفقراء، لتخفيض أعداد جديد جدول أعمال البلدان لذلك تبنت ونتيجة الفقراء.

يلي: ما إلى
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حتظى حتى األجل وطويلة التوقيت ومحكمة متوقعة املعونات تكون أن  .١

بالفعالية املستهدفة.

واملساعدات، للمعونات املانحة اجلهات جانب من املقدم الدعم جتانس وتبسيط .٢

واستراتيجيات وبني عمليات املقدم الدعم بني التوافق حتقيق من ذلك، واألهم

املعنية. بالبلدان اخلاصة الفقراء أعداد تخفيض

شديد أمر ذلك بالديون، لكون واملثقلة فقراً البلدان أكثر على تخفيض الدين .٣

أعداد وتخفيض التنمية زخم استعادة من البلدان تلك لتمكني األهمية

الفقراء.

بني التعاون ذلك في مبا التنمية، عملية في الشركاء بني فيما الوثيق التعاون  .٤

األفكار عبر تبادل تسهيل مزيد من التقدم ميكن أن يؤدي إلى والذي بلدان اجلنوب،

القدرة. وتعزيز املوارد ونقل

الدولية املعونات دور
á``ë`fÉ``ŸG º``eC’G

الكبرى الصناعية قادة الدول في اجتماع قمة الديون نوقشت من اإلعفاء قضية

حيث ٢٠٠٥م؛ يوليو شهر خالل  املتحدة باململكة باسكتلندا  جلينيجلز في الثماني 

اخلزانة وزير صرح وقد األعمال. جدول في األولوية املناخ وتغير الفقر  قضيتا احتلت

بحاجة األمر لكن مكافحة الفقر، عملية تقدماً في هناك براون بأن جوردون البريطاني

أن غير الطويل. املدى  على أفريقيا مصير لتقرير الثماني موعة اجتماع من ألكثر

النامية والدول أفريقيا شعوب  الغنية الدول لكي متنح كله، العمر يستغرق العمل

قضيتني بشأن التفاق التوصل مت أنه إال بأنفسهم؛ قرارتهم التخاذ الالزمة القوة

من فقراً األكثر الدول وإعفاء الفقيرة للدول املساعدات مضاعفة هما رئيسيتني

.٪١٠٠ ديونها بنسبة
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دخلها على املساعدات، من إلنفاق ٠٫٧٪ زمني جدول بوضع أوروبية دولة ١٣ قبلت وقد

حدث  فقد وبهذا بذلت؛ احملاوالت التي جميع رغم عاماً ٣٠ منذ حتقيقه لم ميكن ما وهو

الفقر. مبكافحة اخلاصة الرئيسة القضايا من اثنتني واحدة أو في كبير تقدم

تقريراً أصدرت التي إفريقيا» «جلنة بلير توني البريطاني الوزراء رئيس شكل  كما

املساعدات ومضاعفة ،٪١٠٠ بنسبة ديونها من فقراً بإعفاء الدول األكثر فيه أوصت

اإلفريقية الدول مع جتاري تبادل  وجود دون حتول التي احلواجز وإزالة إلفريقيا املقدمة

مضاعفة بشأن التزامها أعلنت بعض الدول حني وفي القارة؛ في نظم احلكم وحتسني

التي العادلة التجارة بشأن يذكر تقدم يحدث لم فإنه الديون، وإسقاط املساعدات

األمور من الفقر مكافحة مجال في والناشطني األفارقة القادة من الكثير يعتبرها 

احلاسمة لتطور القارة.

إلفريقيا األمريكية املساعدات مضاعفة اقترح قد بوش جورج األمريكي الرئيس وكان

التزامهم األفريقيون القادة أعلن إذا ٢٠١٠م؛ عام  بحلول دوالر مليار ٨٫٦ إلى لتصل 

حيث متشككون، يزال هناك إال أنه ال القانون؛ حكم وطبقوا نزيهة حكومات بوجود

لألمام جداً متواضعة خطوة ميثل ذلك ايد» أن كل «أكشني من جماعة وات باتريك يرى

هائلة(٢٠٩). قفزة تصويرها على أنها يتم لكن

á«ŸÉ©dG á«Ñ©°ûdG äÓª◊G

الغناء جنوم أحياها التاريخ، في األضخم كانت رمبا حفالت سلسلة في احتشد املاليني

العالم في الكبرى الثماني الدول قادة على الضغط أجل من العالم قارات في والفن

سكانها أغلب يعيش والتي العالم قارات أفقر  إفريقيا،  ديون ملعاجلة إجراءات التخاذ

إلى واقع من الفقر يتحول أن وشعار تلك احلفالت هو اليوم. في دوالر عن يقل دخل على

حماسي مجرد شعار أنه ذلك على البعض رأى التاريخ. وبينما في كتب حدث مجرد
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النهاية في لينصرف وغناء  مبوسيقى فيها استمتعوا ليلة في احلاملون حوله التف

العاملي للقوى التقسيم واقع بحكم كان ما إلى شىء كل ويعود منازلهم، إلى اجلميع

اآلخر البعض فإن واحداً؟ عاملاً وليس متفاوتة عوالم وجود التي تفرض والثروات واألدوار

العالم وأن غير واقعي، ليس حلماً القضاء على الفقر تؤكد أن دول أخرى جتارب أن ارتأى

تاريخاً. جلعله والوسائل اإلمكانات ميلك

باسم يوليو ١٩٨٥م  ١٣ أقيمت في ضخمة غنائية حفلة احلفالت سبق تلك وقد

األمريكيني  واملغنيات املغنيني مشاهير فيها شارك Feed the World؛ العالم» «أطعم

جمع فاستطاعت والراديو التلفاز محطات جميع على تسجيالتها والبريطانيني ووزعت

املشكلة أن غير العالم؛ حول اجلوعى ملساعدة دوالر املائة مليون تعدت طائلة مبالغ

نظموا زال الذين وما للجائعني. التبرعات إيصال على املقدرة عدم هي التي واجهتهم

االسم. بنفس منظمة أنشأوا أن بعد األموال في جمع نشطني احلفلة

السوداء العاملي املتزايد بأحوال القارة االهتمام مع االجتاه هذا في حترك وأمل وهناك

تهديد إلى درجة وصل الذي ومبرض اإليدز جوعاً، الذين يتضورون بصور التي اشتهرت

بينما والوقاية الالزمة لألدوية األموال واالفتقار إلى انتشاره فيها مع الدول بعض وجود

مما  أكبراً اإلفريقية جزءاً الدول على دوالر مليار ٣٠٠ حوالي البالغة الديون أقساط تأكل

سنوياً(٢١٠). والتعليم الصحة على الدول هذه تنفقه أن ميكن

إللغاء طموحة خطة بحثت العالم اقتصاداً أكبر دول الثماني التي متثل قمة وفي

في  دولة  ١٨ أفقر ديون من ٪١٠٠ شطب  بينها الديون هذه من دوالر مليار ٥٥ نحو

أنصار حملة  لكن احلكومي، األداء لو حسنت أخرى دولة ٢٠ إفريقيا، وإمكانية استفادة

٪١٠٠ شطب كافياً وأن املطلوب ليس هذا بأن يجادلون التاريخ الفقر إلى كتب إدخال

مستويات في العالم من بقية تقترب أن إفريقيا تستطيع قارة حتى الديون كل من

إنسانية. معيشة
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في يكمن الطويل املدى على فاحلل كافياً، ليس لكنه احلل جزء من هو الديون وشطب

وحتقيق اقتصادياً ثابتة أقدام على الوقوف على الدول تلك ملساعدة واالستثمار التجارة

اقتصادياتها حجم زيادة وبالتالي شعوبها معيشة مستوى رفع من متكنها منو معدالت

تلك الدول اقتصاديات تواجهه عائق وأكبر العاملية. واالستثمارات التجارة في وحصتها

ملنتجات الصناعية الدول من الكثير في والدعم املقدم العاملية التجارة في شروط هو

أمل أي يوجد أمامها ال اإلفريقية الدول من املشابهة املنتجات الزراعي مبا يجعل القطاع

الطويل. األجل على املساعدات من أهم فالتجارة العاملية، األسواق في للمنافسة

ليس وهو احلل مسؤولية من األخر املشكلة، أما اجلزء من اخلارجي اجلانب في هذا

أن توقف نزيفها يتعني عليها التي اإلفريقية نفسها الدول عاتق على فيقع بسيطاً،

عوامل على والقضاء والقبلية،  احلدودية والنزاعات احلروب في املتمثل الداخلي 

الفساد(٢١٠).

⁄É©dG ∫ƒM ô≤ØdG AÉ¡fE’ …OÉ°üàb’G ¿ƒ©dG

اجتاح الذي املدقع الفقر إلنهاء مخططاً (Jeffrey D. Sachs) ساكس جفري وضع

العقدين املاضيني.  يومياً خالل شخص ألف ٢٠ من يقرب ما حصد أرواح والذي العالم؛

جامعة في مؤسسة األرض اآلن ويدير عنان، لكوفي خاصاً مستشاراً كان الذي وساكس

(Shock Therapy) العالج بالصعق استخدام في بحذقه مشهور بنيويورك كولومبيا

ساكس مخطط أن ورغم املاضي. القرن من الثامن العقد منذ الراكدة لالقتصاديات

في مؤخراً إال يشرع لم أنه  إال األمريكيني، والسياسيني االقتصاديني  لدى معروف

ميدانية من ذلك قام بدراسة يتمكن وحتى ومنسقة(١٠٠). مستفيضة بصورة عرضه

وبولندا روسيا منها العالم، سكان تعداد من ٪٩٠ متثل دولة مائة من أكثر فيها زار

قيام حتمية على يقترحها العالم التي في الفقر خطة إنهاء وتقوم وأفريقيا. وبوليفيا

سلم إلى عون إلى حتتاج التي العديدة جلب املناطق الناجحة على اقتصاديات األسواق
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والغنى؛ السالم  إلى للوصول سلوكه الذي ميكن الوحيد  الطريق هو فهذا  التنمية،

البنية لها توافرت إذا للتنمية هذا الدافعة املاكينات هي األسواق أن مشاهداته فمن

كما وصحة. البشري من تعليم املال وموانئ ورأس وطاقة طرق من األساسية التحتية

فهم املشكلة، حل في اجلماعية الشراكة األثرياء وكذلك الدول الغنية على  أن يرى

التمويل الالزم. توفير على قادرون ثم إنهم من جهد تتطلبه ما على قادرون األول باملقام

إلى: احلاجة على يؤكد لهذا فهو

كل املعضالت املتعلقة حلل االقتصادية اإلصالحات من متكاملة مجموعة ١. تنفيذ

الكهربائي). بالصعق العالج (مثل وبسرعة الوقت نفس في بالفقر

اخلطوة. هذه لدعم طائلة مبالغ برصد الغرب قيام .٢

استثناء. بال الفقيرة الدول ديون كل شطب .٣

(Utopian Social Engineering) املثالية» االجتماعية «الهندسة ملعسكر وكرائد

معاجلة أن حيث ومترابطة، مكثفة خططاً تتطلب ساكس يقدمها التي احللول فإن

والبنية حتتية تتطلب بنية اإليدز ومكافحة دون مكافحة اإليدز مشكلة الفقر تستحيل

بكل االهتمام اخلطة تتطلب أن كما وهكذا. مستقرة، حكومة وجود تتطلب التحتية

جمع إلى التربة خصوبة تزيد من التي األشجار زرع  إلى األراضي  تسميد من  شيء

وما بني هذه اخلطة كبير تشابه االتصال والطاقة. وهناك وسائل توفير إلى املطر ماء

مستويات من تزيد الدخل أن املرتفعة البلدان على يتعني بأنه الدولي يقترحه البنك

وهنا النامية(٢٠٨)؛ البلدان في  الفقر معدالت لتقليل العاملية، التجارة وحترير املعونة،

وخالفه. اإليدز وعالج اجلنسني واملساواة بني التعليم بني تربط

اإلصالح وهو االجتماعي التحول في آخر أسلوب من النقيض على األسلوب هذا

الشامل اطط ويقترح .(Piecemeal Democratic Reform) التدريجي الدميقراطي 

يلي: مبا القيام ٢٠٢٥م عام على الفقر مبستهل للقضاء
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وكاالت ستة أعمال بتنظيم اخلطة املتحدة تنفيذ لألمم العام السكرتير ˚  يتولى

وصنـدوق الدولـي والبنك املنظمـة في الـدول مندوبـي مع املتحدة لألمـم 

الدولي. النقد

الفقيرة. الدول بعملية حصر الحتياجات الغنية الدول ˚  تقوم

بدفع الغنية الدول تقوم أن على نفقات من ميكن للدول الفقيرة حتمله ˚  رصد ما

املطلوب. باقي

املالية املعونة مبضاعفة (Financing Gap) التمويل فجوة املانحة بسد الدول ˚  قيام

٢٠٠٦م. عام في

٢٠١٥م. عام في الثانية للمرة املعونة املالية ˚  مضاعفة

االعتراف يقتضي التدريجي اإلصالح فإن أسلوب الكبرى للخطة املقابل اجلانب وفي

مشكلة تتضمنها التعقيدات التي يستوعب أن انسان أي الصعب على من بأنه أوالً

وحيوية؛ وتقنية واجتماعية واقتصادية سياسية تداخل عوامل من تنجم والتي الفقر

أن كما املشكلة(٢١١). هذه يحل كيف اليقني يعلم على وجه أحد من هناك ليس أنه كما

عن ستحجم الفقر على في القضاء التدريجي األسلوب تتبع دول مجموعة أو أي دولة

والثراء والسالم والتقنية اخلالبة لنشر الدميقراطية بالفرصة يسمى ما على اإلقدام

خاصة عجالة؛ تنفذ على كل البرامج الضخمة التي ألن هذا كلها. على األرض الدائم

الساذجة فاألحالم حساب. محسوب لها عواقب غير تؤدي إلى ما عادة خارجية، بقوى

كما أن معقدة. حقائق من القاعدة في يجري الدراية مبا عدم نتيجة تتعقد القمة على

محاسبة املمكن من ليس وكذلك مستقبالً. علمياً اخلطط الكبرى يستحيل تقييمها

العمل في التدرج هذا بينما أداء مهمتها. في  الفشل النجاح أو على معينة وكالة

كانت إذا ما اختبار ثم األخرى  تلو  واحدة صغيرة خطوات  أخذ إلى  بالعاملني يحدو
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قامت التي محاسبة الهيئة ميكن كما الفقراء، وضع من حسنت قد الصغيرة اخلطوة

التالية. في اخلطوة الشروع البسيطة قبل باخلطوة

املترتبة للنتائج أو  األمريكية املعونة برامج لتاريخ التفاتاً تعير الكبرى ال واخلطة

العقد في األجنبية املعونة بعيد خطة حد إلى اخلطة تشابه إن بل البرامج؛ على تلك

ما مثل فعلوا املرحلة تلك في واططون العشرين. القرن من والسادس اخلامس

بحصر وقاموا  الفقر شراك في وقعت التي البالد على  تعرفوا فقد ساكس يقترح

التنمية وإلى الفقر، خارج سريعة دفعة  تعطيها أن  ميكن التي املادية احتياجاتها

من متلكه وما الفقيرة الدول احتياجات بني الهوة تسد األجنبية بأن املساعدة وطالبوا

الوقت؛ منذ ذلك تتبعه املتحدة األمريكية الواليات زالت ما الذي املنوال وهذا هو ثروات.

برنامج الوطنية مثل املساعدة ووكالة احمللية التنمية  وبنوك الدولي البنك وكذلك

لألمم التابعة التنمية وكاالت وكذلك (USAID) األمريكي للتنمية الدولية املساعدة

بل احلرة. عن السوق احلديث في اإلفاضة ساكس هو اقتراح في إال أن اجلديد املتحدة.

بغزارة  عليها أنفق التي املناطق خلف عقود، في فترة خمسة دوالر تريليون ٢٫٣ إنفاق إن

لم الكبـرى  اخلطة  بأن القـول ميكـن وبهـذا مستمر. حالة كساد في أفريقيا مثل

املثـاليـة االجتماعية طريقة الهندسة بأن القول املمكن من إن ً. بل باهرا جناحاً حتقق

اليمينية االجتاهات مع حتى تثمر إنها لم فحسب، بل اليساري االجتاه في تفشل لم

في العراق(٢١١). احلال هو كما

من تزيد أن الدخل املرتفعة البلدان على يتعني أنه الدولي البنك يقترح وبالطبع

البلدان في الفقر معـدالت  لتقليل  العامليـة، التجـارة وحترير املعـونة، مستويات 

النامية(٢٠٨).
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جراميـن بنـك

إلى البنغالية،  باللغة القرية؛ مصرف أو  (Grameen Bank) جرامني بنك ينظر

الفقر دائرة من ليخرج يكافح  أن يستطيع األهلية، كامل  كإنسان الفقير  اإلنسان

وقدراته إمكاناته وحتسني لتنميته ويسعى بإنسانية معه ويتعامل وعرقه، بكده

كفاح طويلة يشارك مسيرة خالل من الفقر دائرة من إلخراجه سعياً حياته ونوعية

بل أعضائها على فقط ليس تعود منافعها جتربة وهي وماله. بل برأيه وجهده، فيها

منها تتعلم الوقت مدرسة نفس في هي كما البنغالي، واتمع مجمل االقتصاد على

ومنح  وعاملية سابقة، محلية جوائز ٧ منحها الذي النجاح استحقت لذلك اإلنسانية،

من  خاصاً تكرمياً و١٥ دكتوراة فخرية، إلى ٢٧ إضافة وعاملية، محلية جائزة ٦٠ صاحبها

ذلك بجائزة نوبل. أن يتوج اتلفة قبل العالم بلدان

يونس محمد البروفيسور البنغالي االقتصادي ومؤسسه جرامني بنك وقد حصل

تنمية خلق في جهودهما نظير ٢٠٠٦م؛ عام أكتوبر في للسالم،  نوبل جائزة على 

األسفل(٢١٢-٢١٤). اقتصادية واجتماعية من

لتحقيق العمل بوسعهم الفقراء أفقر أن أثبتا وجرامني «يونس اجلائزة: ووفق جلنة

التنمية».

جرامني بنك مع تقاسمها التي نوبل بجائزة فوزه على يونس، البروفيسور عقب كما

أنشأه(٢١٤):  الذي

احلرب ستشتد اآلن .. الفقر من العالم يتخلص لكي الهائلة أبرزت املهمة «اجلائزة

القروض خالل من الفقر ضد النضال سيتعزز  العالم.  أنحاء شتى في الفقر على

غالبية الدول». الصغيرة في
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املستوى فعلى والعملي. املستويني النظري على الفقر قضية على يتجلى التركيز

محلياً وترويجها الفكرة  لنشر بجهود تقوم ترست» «جرامني مؤسسة جند النظري

إصدار خالل ومن السنوية، احلوارية  واملؤمترات والدراسات، البحوث خالل من وعاملياً

واحلملة لغة. مؤسس البنك بأكثر من وأفكار حتتوي خبرات التجربة وكتب دورية نشرة

هو إمنا الفقير أن حيث والفقراء؛ املغلوطة عن الفقر حتارب بعض املفاهيم اإلعالمية

الفقر. الستمرار حالة تؤدي اتمع وممارسات رؤى من منظومة نتاج

املهارات إلى يفتقر شخص أنه للفقير على النظرة السلبية واملفاهيم تلك الرؤى أول

له يكون لن مهارات اكتساب بدون وأنه البدني، اجلهد إال ميتلك ال وأنه اخلاصة، املهنية

أصحاب هذه من األثرياء إن حيث كبيرة؛ مغالطة هذا وفي العمل، سوق في قيمة

جزءاً كبيراً من الدخل إن بل الفقراء، ومهارات جهود من من يستفيد النظرة هم أول

مجهوداتهم. من خالل يأتي الوطني

برامج تضل أن مما يؤدي إلى الفقير؛ معنى وحتديد تعريف غموض املفاهيم تلك ثاني

أساس معيار على الفقراء فئات حتديد من األسلم أنه ويرى طريقها، الفقر مكافحة

املستويات من أو من الشرائح عدد حتديد لهذا املعيار طبقاً وميكن الدخل واملمتلكات،

اتلفة من الفقراء.

البنوك عن إحجام أولها الفقر؛ استشراء إلى تؤدي وممارسات أوضاع هناك أن كما

ضمانات توفر ضرورة تتضمن تعجيزية، شروط بوضع وذلك قروضاً؛ الفقراء إعطاء

والصناعية، والتجارية املالية  التعامالت  تسهيل  هو القروض دور أن رغم هذا مالية.

وامللبس كاملطعم متاماً اإلنسان، حقوق من أساسي حق هو االئتمان  فإن ثم ومن 

مكافحة بني  الدائم الربط املمارسات تلك ثاني الصحية. والرعاية والتعليم  واملأوى

أن من الرغم على األمثل، احلل أنه اعتبار على للفقراء وظيفية فرص  وخلق  الفقر

٩٤



٩٥

⁄
É©

dG
‘

ô
≤

Ø
dG

á
ë

a
Éµ

e
 è

e
Gô

H
.

.
™

H
Gô

dG
π

°ü
Ø

dG

له يحقق الفقير ال كان دخل إذا وذلك الفقر، الستمرارية وسيلة تكون قد الوظيفة

حتجب غالباً ما الوظائف تلك إن ثم الفقراء. وظائف في األعم األغلب وهو فائضاً،

التي التقليدية الوظائف استثمار من بد ال لهذا فإنه الفقيرات. الريفيات النساء عن

املنزلية األعمال فتتحول الذاتي للتوظيف برامج في للحياة كوسيلة ميارسها الشعب

واالجتماعية(٢١٥). االقتصادية للتنمية الكبير من املد موجة إلى البسيطة

واضحة كمشروع بدايته من البنك  أهداف فإن العملي؛  املستوى على أما

وتتضمن(٢١٥):

والنساء. الرجال من للفقراء املصرفية التسهيالت ˚  مد

للفقراء. املرابني استغالل ˚  القضاء على

محدود أو املستخدم  غير  العريض للقطاع الذاتي للتوظيف  فرص إيجاد    ˚

الطاقة البشرية. مصادر االستخدام من

يستطيعون استيعابه مؤسسي، منوذج في اتمع من املهمش القطاع أفراد ˚  دمج

من واالقتصادية والسياسية االجتماعية القوة منه ويستمدون معه والتعامل

متبادل. ودعم تعاون خالل

واستثمار قليل قليلة، ومدخرات قليل، دخل من: القدمية املفرغة احللقة دفة ˚  إدارة

إلى واستثمار، وائتمان، قليل دخل من متصاعداً نسقاً لتصبح قليل، دخل إلى

الدخل. من فمزيد االستثمار من مزيد ثم أكبر، أكبر، وائتمان دخل

∂`æ`Ñ`dG AÉ``°û`fEG

وهو ١٩٧٢م، عام في اجلامعات إحدى في االقتصاد البروفيسور يونس بتدريس بدأ

مبجاعة البالد أصيبت  عامني  وبعد استقاللها. على بنجالديش  حلصول التالي العام

الناس كان  اجلامعة، في املعقدة التنمية نظريات  بتدريس يقوم كان  وبينما قاسية،

حياتهم كانت الذين الناس يكلم بنجالديش قرى إلى فانتقل اخلارج ميوتون باملئات، في
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البامبو، وكانت من مقاعد صنع في تعمل امرأة هناك فقابل البقاء. أجل صراعاً من

تقترض أن عليها كان بينما لوجبتني، يكفي يكاد ال ما على يوم حتصل في نهاية كل

ريع. من عملها على يعود ما أغلب يأخذ تاجر من

واقعني كانوا ممن القرية في آخرين شخصاً وأربعني اثنني مع البروفسور وقد تكلم

من ما يحتاجونه وكان كل املرابني، التجار قروض على يعتمدون الفقر، ألنهم فخ في

انبثقت عندئذ اخلاص. ماله من  املبلغ ذلك فأقرضهم  فقط. دوالراً ثالثني هو ائتمان

اخلالص من الناس هؤالء لتمكن الشيء؛ بنفس عادية مصرفية مؤسسات فكرة قيام

شباك الفقر. من

النساء وبخاصة الفقراء،  تقرض  ال القائمة املالية املؤسسات جميع كانت وملا 

الستكشاف عملياً بحثياً مشروعاً ١٩٧٦م، عام في البروفيسور يونس؛ بدأ  الريفيات،

إذا إلى أنه توصل وقد الريف. أهل من للفقراء يصلح مصرفي نظام إمكانيات تصميم

نهضة يحقق أن ميكن ذلك فإن مناسبة بأساليب وشروط للفقراء املالية املوارد توافرت

(Chittagong) شيتاجوجن محافظة في جناحاً بالفعل املشروع وقد حقق كبيرة. تنموية

إلى بنجالديش مصرف مبساعدة املشروع امتد عندئذ ١٩٧٦ إلى ١٩٧٩م. من الفترة في

إلى بنجاح العمل وامتد ١٩٧٩ إلى ١٩٨٣م، من الفترة وفي ،(Tangail) تاجنيل محافظة

سبتمبر وفي .(Patuakhali) وباتواخالي ،(Rangpur) وراجنبور ،(Dhaka) دكا محافظات

من ٪٦٠ فيه بنسبة احلكومة ساهمت حيث بنك جرامني، إلى املشروع حتول ١٩٨٣م

عام وفي من املقترضني. مملوكة للفقراء الباقية النسبة كانت بينما املدفوع رأس املال

للمقترضني(٢١٥). ٢٥٪ للحكومة و٧٥٪ النسبة صارت ١٩٨٦م

٦٫٦١ مليون؛  حوالي إلى ٢٠٠٦م في عام البنك املقترضني من الفقراء عدد ووصل

ضمانات أي منهم وال يطلب أسهم البنك. من ٪٩٤ وميتلكون النساء، من ٪٩٧ منهم

منهم أيا يساق وال قانونية؛ حجج أي بتوقيع يطالبهم وال القروض، هذه نظير إضافية
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٩٨٫٨٥٪؛ القروض سداد نسبة بلغت فقد ذلك ورغم السداد. عدم حالة في احملكمة إلى

رد ٥٫٠٧  مت دوالر، مليار ٥٫٧٢ منذ إنشائه البنك وزعها التي القروض بلغ إجمالي حيث

منها(٢١٦). دوالر مليار

هي: األساسية الفكرية احملاور أربعة من يونس على البروفيسور إجناز ويرتكز

ما على ترتكز بديلة مؤشرات ووضع السائدة، التنمية ملؤشرات النقدية النظرة .١

متس مباشرة من تغيرات إيجابية اتمع في الدنيا الطبقة أفراد حياة في يحدث

اليومية. حياتهم جوهر

نظام اعتماد نقيض على اإلنسان: من حقوق أساسي حق هو أو االئتمان القرض .٢

أن باعتبار على القروض، احلصول حق من الفقراء إقصاء على التجارية البنوك

وهو اإلقراض، على للحصول للبنوك يقدمونها التي الضمانات ميلكون ال الفقراء

الفقراء، فقر وتكريس غنى األغنياء، تعزيز البنوك لصالح انحياز يعني الذي األمر

االجتماعي املال رأس ضمان  أساس  على الفريد بنكه  لتأسيس  دفعه ما وهو

يعرف فيما واملتجسدة  االجتماعية» والرقابة التساند «شبكات في املتمثل

واملركز. باموعة

فهي أنفسهم يساعدوا لكي الفقراء مساعدة أي للفقراء: الذاتي التوظيف .٣

التي احلالة إخراجهم من أن كما مجتمع، أي في التنمية األساسي لعجلة احملرك

الفقير إلى تفرضه النظرة واجب هو والهبات، اإلحسان تلقي جعلتهم يدمنون

كامل األهلية». باعتباره «إنساناً

دعاه وهو ما فيها: أوضاع النساء حتسني هو الفقيرة األسر املدخل لتحسني حال .٤

مدرة كأعمال األعمال املنزلية اكتشاف وإعادة عمل، كقوة اكتشافهن إلعادة

الفقراء. أوضاع لتحسني للدخل

النجاة طوق هو جرامني بنك خالل محمد يونس من قدمه الذي النموذج صار ولقد

فقط ليس غائلة الفقر؛ من وألسرهم العالم أجمع في الفقراء من املاليني لعشرات
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الواليات املتحدة من البلدان العشرات من على أراضي بل وحدها بنجالديش أرض على

وتنزانيا ببوليفيا  مروراً الشرق؛ أقصى في الفليبني إلى الغرب أقصى  في األمريكية

وماليزيا.

ودفع يساعدوا أنفسهم؛ كي الفقراء مساعدة أو املشاركة طريق البنك سلك وقد

ومن والصدقة. اإلحسان عن كبديل بجهده االرتزاق إلى من الفقراء العمل على القادر

سمكة». ألف تعطيني أن من أصيد بدالً كيف األمثلة الشائعة(٢١٧):«علمني

äGRÉ````é`fEG

تأسيسه، منذ ألرباح حتقيقه منها إجنازات؛ عدة حتقيق  جرامني بنك استطاع

عام خالل البنك أعمال إجمالي بلغ حيث ١٩٩٢م، ١٩٩١م، ١٩٨٣م، باستثناء األعوام:

صافي  وبلغ دوالر، مليون النفقات ٩٧٫١٧ وإجمالي دوالر، مليون ١١٢٫٤٠ حوالي ٢٠٠٥م

في  األدنى هي وذلك على الرغم من أن فوائد بنك جرامني دوالر، ١٥٫٢١ مليون األرباح

على  دوالر ١٫٥ أي املدرة للدخل، املشروعات قروض ١٠٪ على إلى تصل حيث بنجالديش؛

على ٪٥ ونسبة اإلسكان، على قروض العام، ونسبة ٨٪ دوالر طوال ١٥ إلى يصل قرض

عليها. فال فوائد املتسولني أو املكافحني األعضاء قروض أما الطالب، قروض

من ٪٥٨ أن الداخلية املسوح أحدث عمليات أظهرت البنك أن برامج نتيجة من وكان

النسبة أحوال بينما تتحسن تخطي خط الفقر، في جنحت قد البنك مقترضي أسر

اخلط. ذلك جتاوز إلى سبيلها في وهي مضطرد، الباقية بشكل

املصرفي؛ العمل في تطبيقها يسبق جديدة لم سياسات وضع في البنك جنح كما

املتميزين واملوظفني للفروع رموز ملونة وموظفيه بإعطاء فروعه تقييم كسياسته في

فرعاً   ١٫٢٤٦ حصل  وقد درجة،  ١٠٠ من لإلجناز رقمي ملقياس  وفقاً  أعمال محددة في

١٫٤٣١ آخرون  وحصل القروض، سداد نسبة في ٪١٠٠ لتحقيقه اخلضراء النجمة على

٩٨
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النجمة  على فرعاً  ١٫١٧٩ حصل بينما أرباح،  أعلى لتحقيقهم الزرقاء النجمة  على

 ٣٠٨ وتقدم اخلاصة، وإيداعاتها من دخلها متويلها كل توفير على لقدرتها البنفسجية

أسر أبناء  من  ٪١٠٠ تعليم لتمكنهم من البنية النجمة على احلصول بطلب فروع

كل  احلمراء؛ ألن النجمة على احلصول بطلب ٤٥ آخرون وتقدم البنك، من املقترضني

والتأكد الفحص بعد النجوم تلك يتم منحهم وسوف الفقر، خط جاوزوا قد أعضائه

إجنازهم. من

نفسه الفرع ميول أن تقوم على اجلديدة  الفروع  لفتح رائدة سياسة البنك وأقر

الرئيس املكتب من متويل أي على الفرع يحصل وال عليها، يحصل التي اإليداعات من

من عام خالل يحقق التدفق املالي أن جديد فرع كل آخر، وينتظر من فرع من أي أو

تشغيله.

ø`«`eGô`L ∂`æ`Ñ`d Iõ`«`ªŸG äÉª°ùdG
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رأسماله في يستثمر اجتماعية صرفة؛ أهداف  ذو اقتصادي  مشروع جرامني بنك

مستويـات ولتمويـل الفرديـة، االستثمارية مشروعاتهم لتمويل العمالء إقراض

وانتهـاء اموعـة مبستوى بداية املشتركة، االستثمـارات من ومتصاعـدة مختلفة

املستوى الوطني. على املؤسسات من عدد البنك في باستثمار

أراضي ميتلكون ال الذين أي املدقع، الفقر أصحاب في فتنحصر املستهدفة الفئة أما

تكون وأن أقصى؛ األرض كحد من فدان نصف عن حيازتهم تقل أو أدنى، كحد زراعية

الذين آخر واحد. ومبعنى فداناً بقيمتها اشترت ملا بيعت لو ممتلكات من ما لديهم قيمة

التي املالية الضمانات ال ميلكون فقراء ألنهم معهم التعامل عن سائر البنوك تعزف

عادة. البنوك تشترطها

٩٩
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أسهم من ٪٩٢ اآلن ميتلكون املدقع الفقر ذوي من املقترضني من  البنك وعمالء

بنسبة أي ٩ من ١٣عضواً إذ ميثلهم مجلس إدارة البنك كذلك أعضاء في البنك، وهم

أيضاً بذلك وهم استثماراته، عن املصرف ألرباح  املستحقون بذلك وهم تقريباً، ٪٦٩

اخلاصة بالبنك. صنع القرارات في أعلى مستوى وعلى بقوة مشاركون

مئة حضرها التي الوطنية العمل قراراً في ورشة عشرة ستة على االتفاق مت وقد

التنمية دستور مبثابة تعد القرارات تلك ١٩٨٤م. عام في املراكز رؤساء من النساء من

يحفظها أن البنك  في  عميل أو عضو كل  من يطلب حيث للبنك  االجتماعية 

والشجاعة، والوحدة، االنضباط، مثل: مببادئ عامة تعهداً القرارات ويطبقها. وتتضمن

كما الشدة. أوقات في وبخاصة والتعاون، لآلخرين،  أو للنفس، الظلم ورفض والدأب،

مبادئ على واألطفال، واحلرص البيئة بنظافة االلتزام على احلرص على القرارات حتض

استعمال وكذا املتوفرة،  املياه  تطهير أو النظيفة  املياه باستعمال العامة؛ الصحة 

إلى إضافة اخلضراوات، املتمثل في الصحي الطعام على واحلرص الصحية، املراحيض

وتكوين األبناء تعليم كما حتض على املراكز، اجتماعات في الرياضية التمرينات إدخال

القرارات وتتضمن جديد، مسكن لبناء والسعي اخلرب املسكن وإصالح صغيرة، أسر

تقليل وعلى املشتركة، واالستثمارات الزراعة خالل من املوارد تنمية على حثاً كذلك

يعرف ما وهي  بغيضة اجتماعية عادة عن نهياً  كذلك القرارات وتتضمن النفقات. 

فيما سيتزوجها الذي للرجل بنجالديش في املرأة تدفعه  املال من مبلغ وهو بالدوري،

من عليه الناس تعارف ما شأن من ليست ذكرها السابق تلك األمور وكل املهر. يشبه

االجتماعية(٢١٥). واحلركات املؤسسات عمل صميم من هو بل بنوك،

π`ª`Y Iƒ`≤`c AÉ`°ùædG

من النسبة نفس  ميثلن فهن وبالتالي البنك، عمالء من  ٪٩٤ نسبة النساء متثل

التركيز ولهذا اإلدارة، مجلس عضوية من ٪٦٩ كما أنهن ميثلن مالكي أسهم البنك،

وهي(٢١٥): مبرراته الواضح
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اقتصادي غير كمورد الفقيرات الريفيات للنساء املنزلية لألعمال املصرف ˚  نظرة

باستثماره ملصلحة الوضع تصحيح وجب ثم ومن محدود االستثمار، أو مستثمر

الفقراء.

ألنهن وثانياً: ألنهن فقيرات، أوالً: مزدوج، اجتماعي لقهر النسوة هؤالء تعرض   ˚

األسرة. الفقر داخل ملشكلة األكبر العبء لتحمل يتعرضن ثم نساء، ومن

أن على دلت البنك خبرة فإن ٪٥٠ البداية في النساء من العمالء نسبة كانت وملا

ال بينما املرأة، طريق عن دخلها في كان التحسن إذا فورية فائدة األسرة الفقيرة حتقق

التي األسر من النسبة نفس في التحسن يحدث ال أو على األقل نفس التحسن يحدث

الرجل بينما أولوياتها سلم قمة في وأوالدها تضع أسرتها الرجل، فاملرأة دخل يزيد فيها

سلم مختلف لألولويات(٢١٨). لديه

حيث العالم؛ في النسائية احلركات ترحيباً كبيراً بني بالنساء القى البنك واهتمام

األسرة حال تصلح هي التي العوز دائرة من للخروج املرأة إعانة أن جدال أثبت بال أنه

البنك به يقوم البعض أن ما اعتبر وقد (٢١٩)؛ الفقر من براثن بل والعالم أجمع واتمع،

في خاصة األمريكية، املتحدة الواليات في إتباعه يجب منوذجاً  يقدم بنجالديش في

يصعب معها مهن العمل في إلى وتضطر عائل، دون تربي أطفاالً التي املرأة رعاية

الفقراء، مجتمع على كبيرة صحية تداعيات املرأة إلعانة أن كما أطفالها. رعاية

العقلية(٢٢٠-٢٢٢). بالنسبة للصحة وخاصة

QÉ`µ`à`H’G

سمة هو ذلك كان ثم ومن أمة، أي في النهضة إلى الطريق هما والتجديد االبتكار

فريد في أنه كما معهم تعامله وفي عمالئه في فريد فالبنك النشأة، منذ جرامني بنك

اموعة ضمان على القائم نظامه في فريد ذلك فوق وهو الفقر، لقضية معاجلته أسلوب

خطوات(٢١٥): عدة تتضمن وآلياتها املؤسسة، في تسري روح االبتكار فإن وكذلك واملركز.
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واقتراحاته يبدي مالحظاته أن املتدرب من  أول ما يطلب النقدية: الرؤية ˚  غرس

يفعل ليعرف ماذا الفرصة له تتاح أن قبل من حتى البنك، في إجراءات للتجديد

يقظتها. قمة في وحواسه عقله يجعل مما بنشاطه؛ وكيف يقوم البنك

املتدربني بني املشكالت إيجاد عقلية حل يحرص البنك على املشكالت: ˚  مواجهة

حل، من أكثر دائماً مشكلة لكل أن مثل: كلمات كثيراً تتردد ثم ومن واملوظفني،

وهكذا. عنه، البحث في جتتهد أن وعليك األفضل، هناك حل هو دائماً لكن

أهم جرامني بنك أهداف أن على دائماً التشديد يتم اإلجراءات: األهداف فوق ˚  تقدمي

في تعديالت كبرى يقترح أن واحد كل ويستطيع النظم واإلجراءات، من بكثير

األهداف. في حتدث انقالباً طاملا أنها ال البنك نظم وإجراءات

املوظفني صب دائماً البنك في التدريب برنامج يتجنب القولبة: على التنوع ˚  غلبة

يبقي أن ويحاول متماثلة، بطريقة ويتفاعلون ويفكرون ينظرون واحد، قالب في

تفكير كان إذا املؤسسات لالنهيار األزمات تتعرض أوقات ففي على التمايز بينهم،

تكثر حيثما االنهيار احتماالت تقل بينما واحد، قالب في مصبوبة اجلميع وأفعال

تتفاعل. أن العقول وتستطيع اآلراء

العاملني من واحد كل يجري تشجيع اإلبداع، من جو خللق االبتكار: ˚  إشاعة مناخ

يوصل يريد أن كان إذا مباشرة اإلدارة مجلس رئيس على الكتابة إلى البنك في

بالقنوات تترك لتمر أن من أكثر أهمية اجلديدة يقال: إن األفكار إذ جديدة، فكرة

حيث اإلبداع، نشر جو في مهماً دوراً الداخلية صحيفة «املبادرة» وتلعب املعتادة،

وجتاربهم. أفكارهم عن اجلديدة والتجارب األفكار أصحاب كل يكتب

يطبقوا على أن القطاعات مديري البنك يشجع اجلديدة: األفكار تطبيق ˚  حرية

فرعني في بالتجريب ينصحون  لكنهم معوقات، أي التجديدية بدون برامجهم

١٠٢
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منهم يطلب وال واحمللية، الشخصية العوامل أهمية لتقليل واحد؛ وقت في 

للمكتب الشأن هذا في تقارير يكتبون وال لتجاربهم، مسبقة مبررات يبدوا أن

عدم يختارون رمبا فشلت  وإذا جنحت،  التجربة قد أن يشعرون إال عندما الرئيس

الكتابة مطلقاً.

á«°ù°SDƒŸG

تأخذ واقعة حقيقة إلى احللم حتول أو مؤسسة، الفكرة إلى حتول املؤسسية تعني

العالقة بني وشكل ووحداته التنظيمي املؤسسي البناء تعني كما املؤسسة؛ شكل

التنظيمي: اإلطار مكوناته. وفي

املقترضني أو األعضاء من أفراد خمسة من وتتكون بنائية وحدة أصغر ˚  اموعة:

املقترضني. األعضاء تنظيم بناء في األساسية اللبنة أنها حيث فقط

البنك  موظفي بني التماس نقطة وهو مجموعات، ٦-٨ من يتكون املركز:   ˚

مماسية. بنائية كوحدة املركز أهمية هنا تنبع ومن واملقترضني،

التعامل وحدة  ألنها املوظفني تنظيم في البنائية األساسية الوحدة  الـفـرع:   ˚

مثالً الفرع وموظفني. مقترضني  من تتكون  فهي  ولهذا العمالء، مع املباشر

إلى ٢٫٤٠٠  من ١٫٨٠٠  أي إلى ٤٨٠ مجموعة، من ٣٦٠  أي ٦٠ مركزاً من يتكون

فرع  ومدير ميدانيني ٦ منهم  موظفني ٩ عدد البنك فرع في  ويعمل عميل،

١٠ مراكز، بواقع مركزين  على ميداني موظف كل ويشرف ومراسل. له ومساعد

والتي املراكز، باجتماعات يعرف خالل ما من امليداني العمل من أيام يوم كل في

املراكز. بدور يعرف فيما تعقد

في  العمل ويشرف على سير موظفني ٦ املنطقة مبكتب يعمل املنطقة: ˚  مكتب

فروع. عشرة

 ٩ متوسط  على ويشرف موظفاً  ٣٥ القطاع مبكتب يعمل  القطاع:  مكتب   ˚

مناطق.
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قطاعاً. ١١ على حالياً الرئيس املكتب يشرف الرئيس: ˚  املكتب

فهي: الوحدات تلك بني العالقة حيث من

من الوحدات على ينطبق وذلك ذاتي: استقالل ذات وحدات بني فيدرالية ˚  عالقة

الوحدات التي وإرشاد توجيه على املشرفة الوحدات دور ويقتصر القطاع. إلى الفرع

يحتاج عندما فقط، الطوارئ حاالت في إال التدخل يحدث وال فقط، عليها تشرف

واملسئوليات املباشر. وتدخلها اجلهة املشرفة معونة إلى الوحدات تلك مسئولو

ملدير تذهب التهنئة فإن الفروع؛ أحد في حدث إجناز فإذا ومحددة؛ واضحة ذلك في

اللوم ينزل الفرع؛ في سيئ أمر حدث بينما إذا املشرفة، املنطقة دون مدير الفرع

الفرع. مدير دون املنطقة مدير رأس على

األصغر. الوحدات إلى األكبر الوحدات من األداء جودة ˚  عالقة ضبط

إلى الوحدات األصغر من واإلدارية املالية املعلومات وثائق تدفق على تقوم ˚  عالقة

األكبر. الوحدات

iQƒ``°û`dG

البنك يتبعها  أساسيني مسارين تأخذ القرار  صنع في املشاركة أو الشورى

الفهم في املؤسسة، من التوتر وسوء الكثير ما يزيل القرار وهو للمشاركة في صنع

لهذه دعماً يوجد مما اتخاذها، وسبب القرارات ماهية يعرف أن واحد لكل يتاح حيث

هما: واملساران القرارات.

وتنظيمات وقواعد أطر لسياسات وضع البنك إدارة فعندما تعتزم الدوارة: ˚  املسودات

إلى بإرسالها تقوم ثم لها، مسودة بإعداد تقوم فإنها باإلدارة تختص جديدة

ذا املوضوع كان فإذا القطاعات، مديري وإلى الرئيس باملكتب األقسام  رؤساء

أن هؤالء يرى ورمبا املناطق، مديري إلى املسودة من ترسل نسخ أهمية قصوى

١٠٤
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ملناقشة مرءوسيه مع كل منهم لقاءات رمبا يعقد أو كتابة يرسلوا تعليقاتهم

وتطالعها املسودات، تتلقاها جلنة التي أفعالهم يرسلون بردود ثم ومن املوضوع،

صدر رضا الثانية املسودة القت فإذا أخرى، مرة مترر أخرى مسودة بإعداد تقوم ثم

دورات يتم عدة في املسودة بالرضا حتظ لم وإذا العملية، تكررت وإال مبحتواها قرار

سنوياً. مرات ثالث على مؤمتر مديري القطاعات والذي يعقد املوضوع عرض

في دور له من ملا املؤمترات تلك أهم من القطاعات مديري مؤمتر ويعد ˚  املؤمترات:

ثالثة، أو يومني  ملدة املؤمتر ويعقد بالبنك العامة اإلدارة وفي القرار صنع عملية

يشتمل له تقريراً الرئيس املكتب يعد حيث بشهرين، قبله للمؤمتر ويتم التحضير

تقريراً القطاعات مديرو ويقدم املستقبلية، وخططها األقسام نشاطات على

ملمثلي يسمح ال املؤمتر وخالل املستقبلية، واخلطط السابقة أيضاً عن النشاطات

عدم الرضا بإبداء حتى وال القطاعات مديرو به قام ما بانتقاد الرئيسي املكتب

شكاواهم ويبدوا القطاعات مديرو فيه ليتحدث املؤمتر جعل فقد فشل، أي عن

من القطاعات أي في أي قصور وعالج أسباب مناقشة الرئيس، ولتتم املكتب من

القطاعات مديري للمؤمتر الناجحة النتائج  وتدعو  األمر. ال النصح سبيل على

النهج. نفس فيه متتبعني املناطق ملديري مؤمترات لعقد

á`jƒ`ªæàdG á`Hô`éàdG

املعنى من تقربها التنموية واملعاجلة التناول طرق من عدداً جرامني بنك متتلك جتربة

احلياة نوعية وحتسني االقتصادية،  التنمية الطرق تلك وتشمل للتنمية؛ املتكامل

خصائص بعدة تتميز التنموية البنك وجتربة الفردية. والتنمية االجتماعية والتنمية

أنها: منها فريدة،

بيئات في به يحتذى مثل هي بل احمللي؛ اتمع وتتماشى مع ˚  نابعة من البيئة،

(٢٢٣-٢٢٦)؛ األمريكية الواليات املتحدة في الريفية اتمعات ذلك في كثيرة، مبا صغيرة

١٠٥
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اتمع في الفقر مستوى حتت تعيش التي األقليات احملرومة وكذلك مجتمعات

األصليون(٢٢٧). واألمريكيون واآلسيويون والالتينيون السود ذلك في مبا األمريكي

كما بها، تضر أو البيئة مع تتعارض ألنها ال املستدامة التنمية في عملي ˚  مثل

الطبيعية(٢٢٨-٢٣٣). املوارد على حتافظ أنها

بناء في  فعالة قوة يعطيها مما اتمع، أفراد بني  تكافلي مجهود على قائمة   ˚

اقتصاد الدولة(٢٣٤).

خالل من الفقراء استغالل  على تقوم سامي وال خلقي ميثاق ˚  مؤسسة على

روحانياً للمال(٢٣٦). بعداً تضفي كما أنها العمل(٢٣٥)؛ املراباة والسخرة في

األجنبي للتسلط اتمع وال تخضع اتمع(٢٣٧)، في احلرية ملمارسة األسس ˚  ترسخ

بخلط الفقر حدة التخفيف من في والذي فشل ثمن، العون دون يقدم الذي ال

للشعوب الفقيرة(٢٣٨). باملساعدات اخلارجية السياسة

من االستفادة على تشجع أنها حيث اإلسالم(٢٣٩)؛ في التمويل روح مع ˚  تتماشى

مع ااطرة(٢٤٠-٢٤٣)، أمام التراجع عدم مع االبتكار في البشرية واملواهب القدرات

العملية(٢٤٤). التنمية أسس مراعاة

عجز لو حتى االقتصادي، الربح إلى يؤدي الذي الصغير، التمويل على مبنية   ˚

السداد(٢٤٥-٢٤٦). على القدرة عدم عن البعض

الشرائح على االعتماد وهو واحداً، منحاً تنحو أن التنمية نظريات كل  تكاد

الكمية من الشريحة  هذه متكني خالل  من التنمية حتقيق في العليا االجتماعية

مناخ لتوفير والتسهيالت الالزمة واإلعفاءات وتزويدهم بالضمانات األموال املقبولة من

تفاوت حاد سريعاً حلدوث يؤدي االقتراب أنه هذا في أكبر املشاكل وإحدى لهم. مشجع

الطبقة تآكل على يقوم حاد طبقي استقطاب حدوث ثم ومن والثروات، الدخول في
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أتت وقد واالقتصادي. االجتماعي الترتيب في تليها التي الشرائح الوسطى لصالح

وتقدم أحد أبرز على عقب رأساً التنمية موازين لتقلب بنجالديش في جرامني بنك جتربة

اجلنوب(٢١٥).  دول في التنموية النماذج

á`«`ª`dÉ`Y π`©`a OhOQ

أنحاء العالم فقد أظهرت البنوك في إيجابي فعل جرامني رد بنك لنجاح كان لقد

بأن بالقول بعيداً البعض ذهب إن بل املصغر. االئتمان بنظم أكبر اهتماماً التجارية

بنك اهتمامات عن تختلف ال التجارية البنوك مصالح أن ستثبت في النهاية األيام

يحدثه ما العالم في فرد وكل  مؤسسة، وكل إنسان كل  مصلحة من فإن جرامني؛

في التوتر ملظاهر  وتقليل للسالم العاملي دعم من الرخاء االقتصادي من  مزيد توفير

ذلك ألن الفرصة لتنظيم مستقبلهم؛ الناس مينح املصغر االئتمان أن كما العالم(٢٤٧).

يحصلون الذين هؤالء بوسع أن أيضاً يعني وإمنا فحسب، مالياً حافزاً يشكل ال النظام

بأنفسهم. املصغرة الثقة االئتمانات على

الدول وحتى بل  الفقيرة، الدول معظم في جرامني بنك فكرة انتشرت ولقد

إال تكن جديدة لم األصل في الفكرة أن فرغم األمريكية، األوروبية والواليات املتحدة

الفقراء تنظيم  وإعادة فكرة القروض في تقدمي يونس محمد البروفيسور أسلوب أن

املالية، على مواردها أكثر والسيطرة باالدخار تقوم أو مجموعات تعاونيات صورة  في

األساس في كان هو الدخل، إلدرار مبشروعات صغيرة للقيام قروضاً منحها ثم ومن

ألفكار اتمع بحاجة الفكرة صاحب بإحساس يتعلق كان األمر أن ويبدو املشروع. جناح

ومعدماً فقيراً كان حتى لو وسط، كل ففي له، معنى ال الذي من التنظير بدالً منتجة

عظيمة(٢١٧). تكون نتيجتها أعماالً أفكاراً يعمل ويطور لإلنسان أن ميكن

الفقر التي تعالج التمويلية املؤسسات لبناء منوذج وضع في جرامني بنك وقد أسهم

١٠٧
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منظمات في بنجالديش، قامت منوذجه قدم أن فبعد مطلقة، خيرية ال تنموية بصورة

نطاق على هذا النموذج وغنية بتبني فقيرة في دول وكذلك حكومات حكومية، غير

بنجالديش داخل اال في هذا العاملة املؤسسات عدد بلغ املثال سبيل فعلى واسع،

غير الفقـر واحـدة حملاربـة على مؤسسة االعتماد فكرة أن يعني وهذا املئات، وحدها

مع التعامل تستطيع مؤسسات كبيرة هناك يكون الضروري أن من كان وإن مجدية

اتمع. منها يعاني التي الضخمة القضايا

ø`eÉ`°†`àdG è`eÉ`fô`H

ومتلك ٦ فروع  شخص ١٠٠ فيها قرابة يعمل صغيرة مؤسسة هو برنامج التضامن،

تدار حيث جرامني بنك شاكلة على أنشئ القاهرة، مدينة في الشعبية األحياء في

فيه: مؤسسيه والعاملني وفق ولكنه بنك، أي مثل متاماً اقتصادية أسس على أعماله

الفقيرات فحسب(٢٤٨). القروض للنساء متنح جميع حيث للربح»، يسعى قلب وال ذو «بنك

وأوالدها، أسرتها تعيل فإنها  تعمل عندما املرأة ألن الرجال؛ إقراض عن ميتنع والبنك 

الشرائح في خاصة وأوالده، أسرته  إلى دخله يذهب أن املؤكد  من فليس  الرجل  أما

 ١٨ سن من للسيدات متنح والقروض البنك. يساعدها التي فقراً األكثر االجتماعية

أسرهن. ويعملن ويعلن عمرهن من السبعني في وبعض العميالت فأعلى، عاماً

 ٢٥٠ من تبدأ صغيرة قروضاً الفقيرات ويساعدهن، ومينحهن إلى يتوجه والبرنامج

شهرياً ٪٢٫٥ فائدة بنسبة جنيه،  آالف أربعة إلى األقصى حدها في وتصل جنيهاً،

جناح ويعود .٪١٠٠ القروض سداد نسبة بلغت وقد أشهر، وعشرة ستة تتراوح بني ملدد

نظام وإلى املتناهية الصغر، أعمالهن تنمية في الفقيرات النساء رغبة إلى البرنامج

كل تضم موعات متنح القروض حيث أن يتم إتباعه، الذي القروض» في «التضامن

إذا  حتى بعضاً بعضهن بضمان ويقمن جيرة، أو صداقة تربطهن عالقة سيدات ٧ منها

متدرج، متنح بشكل القروض إن ثم معها. املسئولية األخريات تتحمل إحداهن تعثرت
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وهو  األقصى احلد إلى تصل أن إلى وهكذا، جنيه، ٢٥٠ جنيهاً، ٥٠٠ جنيه، ٧٥٠ بـ يبدأ

لديهن  الوحيدة الوسيلة ألنها في السداد؛ مصلحة للسيدات أن كما آالف جنيه. ٤

أن من التأكد ذلك كل واألهم من التصاعدية. القروض احلصول على في لالستمرار

لالستهالك. يذهب وال الصغير املشروع منو يسهم في القرض سوف

بالترويج  يقمن ١٠ منسقات تعمل حوالي التضامن برنامج فروع من كل فرع وفي

ومتابعة قرض على احلصول في الراغبات السيدات وجدية جدارة من والتحقق للقروض

يوقف البرنامج فإن ينمو ال لكن مشروعها على قرض، سيدة حتصل فإذا تبني أن سداده.

فبعضهن يقمن بحياكة بها، يقمن التي األنشطة عن الفور. أما على معها التعامل

وبعضهن واألقارب، للجيران  التقسيط بنظام  بضائع  ببيع يقمن وأخريات  املالبس،

الوحيدة اإلقراض جهة ألنه البرنامج؛ كثيراً من يستفدن تطريز، وهن بأعمال تقمن

عليهن. ال تنطبق شروطاً وتضع ضمانات تطلب فالبنوك لهن،

إلى ينزلن حيث باألساس، ميدانية دراسة بعمل البرنامج فروع منسقات وتقوم

وملساعدتهن قروضاً، تطلنب من عن املعلومات جلمع املنازل في وأحياناً األسواق الناس في

السداد. في مشكلة إحداهن واجهت ما إذا

من الهبات بعض مختلفة. فهناك من جهات متويل على التضامن برنامج ويحصل

جنيه  ماليني سنوياً، وقرض قيمته ٦ ٢ مليون جنيه مصري إلى تصل  اإلعمال رجال

واملتناهية الصغيرة  املشروعات لدعم  (مؤسسة حكومية االجتماعي الصندوق من

٣ سنوات كان آخرها  منذ بنجالديش في جرامني بنك من منتظمة وقروض الصغر)،

في ٢٠٠٥م(٢٤٨). مصري جنيه ٢٫٣ مليون قدره قرض

مؤسسة جرامني

الواليات عاصمة في ١٩٩٧م عام أنشئت ربحية غير منظمة هي جرامني مؤسسة

أفقر عضد لشد واالبتكار والتقنية الصغير، التمويل بني لتجمع األمريكية، املتحدة

١٠٩
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في  ٥٢ شريك شبكة من املؤسسة كونت وقد الفقر. براثن من التحرر في األرض أهل

واألمريكيتان  وأفريقيا آسيا في نسمة مليون إيجابية على حياة ١١ ٢٢ دولة لها أثار

بنجالديش؛ في جرامني أعمال مصرف من نهجها واملؤسسة تستوحي والشرق األوسط.

عام ٢٠٠٥م دوالر مليون ٣١ مال برأس بدأته النمو الذي برنامج ضمان أسست أنها حيث

على  دوالر مليون ١٨٠ توفير تتوقع التي املالية  «سيتيجروب» مع مؤسسة بالتعاون

الصغر املتناهية القروض مؤسسات لدعم احمللية العمالت من سنوات خمس مدى

العالم(٢٤٩). حول

¢ùfƒj èeGôHh π«ªL èeGôH ÜQÉ≤J

العربية اململكة في اتمع خلدمة جميل اللطيف عبد برامج أنشطة تعتبر

مشروع على يعمل الذي يونس، محمد البروفيسور جتربة مطورة من نسخة السعودية

وغيرها(٢٥٠). واملغرب ومصر اململكة في للفقراء الصغيرة القروض لتقدمي كبير عربي

اتمع خلدمة جميل عبد اللطيف برامج ملركز بزيارة يونس محمد البروفيسور قام وقد

قام كما الفقر، ومكافحة العمل فرص توفير مجال في املركز برامج على لإلطالع 

البروفيسور أشار وقد الفقر(٢٥١). مكافحة في جرامني بنك جتربة محاضرة عن بإلقاء

سكان ثلث احتياج تخدم ال العالم في احلالية البنوك  أن  إلى  محاضرته في  يونس

لتتالئم البنوك من أنظمة كبير مخالفة جزء حرصت على جرامني بنك جتربة وأن العالم

صغير قدر حتويل في تتلخص جرامني جتربة بنك أن على أكد كما الناس، مع احتياجات

للمجتمع. ومنفعة قيمة عظيم ذي شيء إلى األموال من

π«ªL - ÚeGôL IQOÉÑe

مبادرة في جميل اللطيف عبد  ومجموعة جرامني مؤسسة بني الشراكة قامت

مؤسسات تقوية إلى خاص بشكل واملوجهة ٢٠٠٣م، عام تكونت التي جميل - جرامني

األوسط الشرق في الصغر متناهية القروض مؤسسات وتشجيع املتناهي التمويل
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التمويل ودعم بوابة والتدريب، الفني والعون الدعم املباشر، من خالل أفريقيا، وشمال

الصغير. العربي

القروض متويل مؤسسات في الفقراء إقراض منوذج في البارزة اخلصائص من ولعله

مجموعات تتراوح في الفقراء تنظيم خالل تتم من القروض الصغر، هو أن متناهية

املنظمة وإشراف مبعرفة اموعات هذه تكوين يتم حيث عشرة وعشرين عضواً، بني ما

االحتفاظ حتاول ما عادة والتي املنطقة،  في اال هذا في العاملة احلكومية غير 

في االشتراك بعدم عليهم التنبيه مع فقط مشروعها من كمستفيدين باملشاركني

من الهدف الرئيس األنشطة. ويرجع تداخل لعدم أخرى تتبع منظمات أي مجموعات

تشكله الذي االجتماعي الضغط إلى استغالل مجموعات في الفقراء وراء تنظيم

بحاجة األعضاء كل إن حيث الضمان املادي، كبديل عن على بعضها البعض اموعة

العضو على الفائدة بالضغط على للحصول جميعاً يتكاتفوا أن وال بد االقتراض، إلى

أن يعني ما وهو السداد. عدم  حالة مدخراتهم في قرضه من سداد وضمان املتعثر

هو وكما العام الذي يتبناه اتمع؛ االجتماعي التكافل نظام من جزء هو الفقر محاربة

هذه فهم على يعتمد البرامج بناء وأن الفقراء، يتقاسمها ثقافة للفقر فإن معروف

املشروع(٢١٧). جناح في أساسي جزء هو نفسه الفقر حملاربة وتوظيفها الثقافة

á``jô```°üŸG IQOÉ``Ñ``ŸG

توفر حيث ١٩٩٥م، عام في اتمع لتنمية الدقهلية أعمال رجال تأسست جمعية

 ٣١ وفي النساء الفقيرات، على التركيز مع واموعات لألفراد ضئيلة قروضاً اجلمعية

 ٩٫٧ تساوي  قروضاً نشطاً منحتهم  عميالً ٦٣٫٢٨٨ اجلمعية لدى كان ٢٠٠٦م، يوليو

وبجانب ٢٠٠٨م. عام بحلول عميل ألف مائة إلى إضافة وتطمح اجلمعية دوالر. مليون

والتجارة والتقنية اللغة على التدريب خدمات في  اجلمعية التمويلية توفر خدماتها

يستخدم والذي ٢٠٠١م، عام افتتحته في الذي التقنية مركز في احملافظة ملواطني

احمللي(٢٤٩). للمجتمع جتاري كمركز
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للتجارة في بنك دولي استثمار في ألول توليها جميل عن - جرامني أعلنت مبادرة وقد

بقيمة بنكي ضمان من يتكون واالستثمار الصغيرة(٢٤٩). املصرية املشاريع لتمويل مصر

قرض  لضمان وهذا اتمع، لتنميـة الدقهلية أعمـال رجـال جلمعية دوالر  مليون   ٢

(BNP Paribas)؛ باريباس بي إن بي دوالر من بنك ٢٫٥ مليون إلى يصل احمللية بالعملة

أمس  فـي فقـير ١٦ ألـف حلوالي قـروض منـح في التمويل اجلمعيـة وستستخـدم

احلاجة للدعم.

النمو برنامج ضمان يقوم حيث املبادرة؛ فيها تدخل صفقة أكبر هي الصفقة وهذه

ضمان جميل. صندوق اآلخر املليون يضمن بينما دوالر، مليون بضمان جرامني مبؤسسة

دعم على  حلصولها الصغير  التمويل  ملؤسسة الضمانات يوفران البرنامجني وكال

التمويل من إلى عهد الطريق الصفقة ستفتح كما احمللية. البنوك من بالعملة احمللية

لعب في بدأت التجارية، التي البنوك عدد من مبشاركة مصر، في في الصغر املتناهي

منح أن املأمول ومن في ذلك اال. والطلب بني العرض الفجوة لتغطية دور متصاعد

املشاركة  على أخرى بنوكاً مصرية سيشجع عائلة ألف ١٦ من ألكثر متواضعة قروض

من أكثر إلى مساعدة البرنامج يصل أن على قائم واألمل التمويل؛ من النوع في هذا

٢٠١١م. عام بحلول جديدة مصرية عائلة مليون

قروض صغيرة فيها مؤسسة تتلقى التي نوعها من األولى هي هذه الصفقة أن كما

لتغطية كاملة ضمانات تطلب مصر في فالبنوك جتارية، بنوك  من دعماً مصرية

املغامرات لتشجيع كبيرة نوعية خطوة متثل  املبادرة وهذه تضاءلت. مهما القروض

كما العربي؛ العالم في الفقر من احلد على مع العمل النساء عضد ولشد التجارية

مؤسسة استراتيجية من جزءاً تكون أن على اإلقدام البنوك التجارية على تشجع أنها

جرامني. وحتالفها مع مؤسسة جميل
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من  وواحدة تونس؛ في الصغر املتناهية القروض رواد «إندا»من مؤسسة تعتبر

والتي الصغر، املتناهية القروض بتمويل تقوم العربي العالم في مؤسسات تسعة

مائة ألف خطة لدعم على اإلقدام جانب إلى الذاتي، االكتفاء مستوى إلى وصلت

عام تونس في خدماتها بتقدمي بدأت قد  وكانت  ٢٠٠٩م. عام مبستهل فقيرة عائلة

املؤسسني األعضاء من وهي في املدن. بالنساء الفقيرات اخلاص مع اهتمامها ١٩٩٥م

تاجر  إلى ٣٨ ألف يصل ملا القروض من مليون دوالر ٣٦ والتي قدمت لشبكة سنابل،

الزمان(٢٥٢). من عقد خالل

دوالر  ألف ٣٧٥ إلى استثماراً وصل «إندا» ملؤسسة - جميل جرامني مبادرة قدمت وقد

االحتاد من بنوك بالعملة احمللية دوالر مليون أرباع ثالثة إلى يصل لقرض من الضمانات

أنشطة مؤسسة توسع لدعم  ،Union Internationale de Banques (UIB) الدولية

من املهاجرين من كبير عدد يقيم حيث الضواحي في الفقراء مع للتواصل «إندا»

في الفقر من ٪٥٠ على القضاء طريق في خطوة وهي الريفية الفقيرة(٢٥١). املناطق 

الدولية. األلفية أهداف وفق ٢٠١٥م عام بحلول العالم

ô¨°üdG á«gÉæàŸG ¢Vhô≤dG áHGƒH

ملساعدة االستشارات ومجموعة سنابل، وشبكة  جميل، - جرامني مبادرة قامت

اإلنترنت. شبكة الصغر على املتناهي العربي التمويل بوابة «سيجاب»بفتح الفقير

في الصغر املتناهي اإلنترنت للتمويل على املباشر األول الرئيس املصدر هي والبوابة

التمويل من النوع بذلك اخلاصة للمعلومات  هام مصدر  أنها كما العربي، العالم

باإلجنليزية منوذج وفق صممت التي العربية والبوابة األوسط. الشرق  منطقة  في

توفر(٢٥٢): والفرنسية،

التمويل مؤسسات والوصول إلى ومعلومات موارد للحصول على مباشرة ˚  وسيلة
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العربي. العالم في الصغير

على وبالقدرة العمالء أكبر من عدد إلى الوصول املؤسسات من تلك متكن ˚  وسيلة

اخلدمات. مجال أوسع من تقدمي

عامة وبني األعمال تلك في واملساهمة التبرع يريد من بني الوعي ˚  سبيالً لنشر

وخاصتهم. الناس

الشرق األوسط. في صغيرة لقروض للتسوق ˚  مصدراً واحداً

بسرعة الصغيرة حركة القروض تنمو حيث األوسط الشرق في للشراكة ˚  فرصة

على يؤثر أن اجليدة املمارسة طرق باتباع الصغير، للتمويل ميكن وحيث هائلة، 

الفقر. وتخفيف حدة البطالة معدل اخلفض من معدل

التمويل عملية على التعرف تريد التي واجلماعات األفراد من ألي رئيساً ˚  مصدراً

املتصلة والوثائق  واآلراء األخبار، آخر على اإلطالع ميكنهم حيث  الصغير،

بالعملية.

النقاش. وفرق للمجتمع مجال ˚  فتح

للمستشارين. عمل ˚  بنك

π`HÉ`æ`°S

والتي الصغيرة،  للقروض اإلقليمية للمؤسسات العربية الشبكة هي سنابل،

٧٧٥ ألف  حوالي أو الصغيرة، القروض عمالء من ٪٨٠ يزيد على تقدم خدماتها إلى ما

عملية ازدياد هي، الشبكة ورسالة العربية. املنطقة في احلاضر الوقت في تاجر صغير

في الصغيرة القروض مؤسسات بني اتصال وسائل بتقدمي العمـالء إلى الوصول

ميدان في املمارسات ألفضل والترويج القدرات وبنـاء املعلومات لتبادل العربية الدول

خدماتها(٢٥٢).
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 Consultative Group to Assist «سيجاب» الفقير ملساعدة مجموعة االستشارات

يعملون  الذين املتبرعني من مؤسسة ٣٠ بني تضامنية مؤسسة the Poor (CGAP) هي

وتعتبر الدولي. البنك ومقرها في النامية، الدول في خلدمة الفقراء متويل نظم بناء نحو

املعايير، وضع حيث من الصغير، التمويل مجال في العاملني ملوارد «سيجاب» مركزاً

والتدريب والتوجيهية، الفنية  االستشارات  خدمات وتقدمي التنموي، العمل وآليات

املبتكرة. املشاريع بعض تدعم أنها كما املمارسة. طرق أفضل عن واملعلومات
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الفقر على القضاء اململكة ˚ جهود في ملكي  ˚ الفقر ˚ اهتمام
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ملكـي اهتمـام
áµ∏ªŸG »`a ô≤ØdG ádÉM ó≤ØJ

وأن الفقراء، حال بتفقد الدولة تقوم أن العملية بصورتها الفقر مكافحة تتطلب

اجللية البيانات ينقصها التي القرارات وال املستوى عالية عند االجتماعات تتوقف ال

العزيز عبد بن الشريفني امللك عبد اهللا احلرمني زيارة خادم مثلت أحوال الفقراء. لذا عن

وتأكيده ٢٠٠٢م. نوفمبر في الرياض العاصمة في الفقيرة األحياء التاريخية لبعض

الرأي إلى القضية خلروج هذه البدء إشارة من اتمع، الفقر جذور اجتثاث على ضرورة

كواقع تعيشه به االعتراف وعدم إخفائه العيب في وإمنا عيباً ليس وأن الفقر العام،

ضرورة على وأكدت املتقدمة. البلدان تعيش في التي تلك حتى من اتمعات، كثير

فكان واإلمكانيات،  باالستشارات  ودعمه واجتماعياً، اقتصادياً الفقر موضوع تناول

مع بها يتعامل اإلعالم كان التي اخلجل من حالة لكسر إعالمي حدث وقوع لزاماً

اململكة(٢٥٣). في الفقر موضوع

محدودية أن أدركت احلكومة أن محدودة إال في اململكة تبقى الفقر ظاهرة أن ورغم

إعطائها عدم أو محاربتها أهمية من التقليل اإلطالق على يعني ال الفقر ظاهرة 

خادم برئاسة املنعقدة  جلسته  في السعودي الوزراء مجلس أقر  لذا كبرى، أولوية

رمضان   ٢٤ األثنني يوم في الفقر، ملعاجلة الوطنية االستراتيجية الشريفني احلرمني

١٦ أكتوبر ٢٠٠٦م. املوافق ١٤٢٧هـ

إنشاء بينها من هامة أخرى خطوات اتخاذ االستراتيجية هذه إقرار سبق كما

الصندوق التنموي، وإنشاء لإلسكان لوالديه العزيز بن عبد اهللا عبد امللك مؤسسة

إسهامات إلى رأسمالهما باإلضافة الدولة بجزء كبير من والتي تساهم الوطني، اخليري

على الفقر املدقع القضاء التام الشأن تعتزم اململكة هذا وفي واألفراد. اخلاص القطاع

اهللا. شاء إن ٢٠٠٩م خالل عام
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عبدالعزيز بن عبداهللا مؤسسة امللك في إنشاء الشريفني احلرمني خادم جاءت مبادرة

لتنمية وتطوير حاجة األكثر بالفئات اهتمامه على تأكيداً التنموي، لإلسكان لوالديه

حكومية مؤسسات من االجتماعية، القوى جميع مشاركة بضرورة واقتناعاً أوضاعها،

من اتمع لفئات املقدم العون قاعدة توسيع في خيرية وجمعيات خاصة وشركات

املنخفض(٢٥٤). الدخل أصحاب

á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G

امعات إنشاء خالل من لذلك،  حاجة األكثر للفئات املالئم املسكن توفير   ˚

اململكة. مناطق مختلف في اإلسكانية

تشيدها التي اإلسكانية  والوحدات امعات ومزايا خصائص على احملافظة   ˚

بفاعلية. وصيانتها إدارتها خالل من املؤسسة

فرصهم حتسني  على املؤسسة إسكان خدمات من املستفيدين مساعدة   ˚

مهاراتهم تطوير من خالل اخلاصة وأعمالهم مهنهم تنمية أو  التوظيف في

دخلهم. رفع إلى سيؤدي مما وقدراتهم

اإلسكانية املؤسسة خدمات املستفيدين من من واحلرف املهن أرباب ˚  مساعدة

صغيرة. مشاريع وتطوير إنشاء تنمية على

من وغيرها واالجتماعية والصحية التعليمية كافة اخلدمات توفير على ˚  العمل

املؤسسة. تقيمها التي اإلسكانية امعات لسكان الضرورية اخلدمات

التنموي في اإلسكان جتربتها عرض خالل من لنشاط املؤسسة الدعم ˚  كسب

ودولياً. وإقليمياً محلياً

وتنموية أخرى خيرية مؤسسات وإقناع مشابهة مؤسسات إنشاء ˚  تشجيع ودعم

تنموي. إسكان خدمات بتوفير

١٢٠



١٢١

á
`µ

`∏ª
ŸG

»
``a

ô
``≤

`Ø
`dG

á
`ë

`a
É`µ

e
.

.
¢

ù
e

Éÿ
G

π
°ü

Ø
dG

والتبرعات الهبات واجتذاب أصولها استثمار خالل من املؤسسة موارد تنمية   ˚

التمويل. مصادر من وغيرها

يلي: كما وهي االستراتيجية، محاور رئيسة لألهداف أربعة وجود مما سبق، ويالحظ

الهندسي العمل عليها ويغلب اإلسكانية: امعات وصيانة وإدارة إنشاء    ˚

والفني. واإلنشائي

والتعليمية املعيشية أوضاعهم  تطوير من اإلسكانية امعات سكان متكني   ˚

وتنموياً. اجتماعياً محوراً بكونه النشاط هذا ويتميز واالجتماعية:

الهدف هذا  بلوغ  ويتطلب املؤسسة: لنشاط واإلسناد الدعم على احلصول   ˚

منظمة. وإعالمية إدارية جهوداً بها األنشطة اخلاصة وتنفيذ

مستوى اإلنفاق ورفع ترشيد خالل اجلميع من ويشارك فيه املؤسسة: موارد ˚  تنمية

لتحقيق املالية العمليات االستثمارية على التركيز واإلجناز مع األداء في اجلودة

املمكنة. العوائد أعلى

 ١٢٩٤ تضم مشاريع خمسة ٢٠٠٥م عام في املؤسسة  مشروعات عدد بلغ وقد 

اخلطة وتهدف واجتماعية، وصحية تعليمية مرافق من يلحقها ما مع سكنية وحدة

سكنية  مجمعات ضمن سكنية وحدة  ٧٠٠٠ بناء إلى للمؤسسة االستراتيجية

ومواطنة. مواطن ألف ٤٩ نحو منها يستفيد

»æWƒdG …ÒÿG ¥hóæ°üdG

األحياء لبعض العزيز عبد بن اهللا عبد امللك  الشريفني احلرمني خادم زيارة أثمرت

تغيير مت والذي الفقر ملعاجلة اخليري الصندوق إنشاء إلى الرياض مدينة في الفقيرة

ويقوم االجتماعية، الشؤون  وزير  ويرأسه الوطني، اخليري  الصندوق إلى مسماه

الصرف على ال تعتمد تقليدية غير بأساليب الفقر مشكلة من احلد على الصندوق

١٢١



١٢٢

ô
`````≤

`````Ø
`````dG

á
````ë

````a
É````µ

````e

يقدرون ما في املواطنني وانخراط العمل فرص إيجاد خالل ولكن من والعيني، املادي

واألسرة(٢٥٥). أعمال منتجة على مستوى األفراد من عليه

أهمها: مصادر عدة من الصندوق متويل ويتم

وعينية. مالية إعانات أو مبالغ من الدولة تخصصه ˚  ما

من مباشرة تدفع التي والزكوات والصدقات واملادية، العينية والتبرعات ˚  األوقاف

والشركات. واملؤسسات األفراد

وممتلكاته. أصوله استثمار من الصندوق عليها يحصل التي املالية ˚  العوائد

±Gó```gC’G

التنموية. املشاريع دعم خالل من االجتماعية للمحتاجني األحوال ˚  إصالح

الفقراء. ومهارات قدرات لتنمية الهادفة البرامج ˚  دعم

مشروعات إلقامة العمل على القادرين للمحتاجني احلسنة  القروض  تقدمي    ˚

صغيرة. استثمارية

فرص إيجاد وفي  والتدريب التوجيه خالل احملتاج من قدرات تنمية ˚  اإلسهام في

جزئياً. أو كلياً العمل عن للعاطلني عمل

ودعمها. احملتاجني لفئة املوجهة برامج األسر املنتجة ˚  تطوير

املتاحة واملناسبة والوظيفية بالفرص التدريبية احملتاجني لدى الوعي مستوى ˚  رفع

لقدراتهم.

الفقر. مكافحة مجال في االجتماعية املشاركة ˚  تنمية

اخلدمات من احملتاجني احتياجات على التعرف في اتصة اجلهات مساعدة   ˚

واالجتماعية، واإلسكانية والتعليمية الصحية

الفقر. مكافحة اخليرية في اجلهات دور ˚  تفعيل
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وهي: لكافة شرائح اتمع والشمولية التنوع فيها خمسة برامج روعي هنالك

والتوجيه التوعية ˚  برنامج

وأسبابها الفقر مبشكالت املستهدفة الفئات لدى الوعي رفع مستوى إلى يهدف

بعض املهارات ورفع منها ومعاجلتها الوقاية وطرق واتمع، الفرد على وآثارها وأبعادها

وخطة شاملة وفق رؤية ذلك وغير واالدخار االستهالك كمفهوم لديهم االقتصادية

مدروسة.

الصغيرة املشروعات ˚  برنامج

يصبحوا حتى ملساعدتهم وتوظيفها الفقراء طاقات استثمار على يعمل

املشاريع ورعاية وتشجيع دعم خالل من  وأسرهم  أنفسهم تطوير في مساهمني 

وتسهيل (القرض واملالي الفني الدعم بتقدمي وذلك الفقيرة للفئات املوجهة الصغيرة

كذلك املشاريع، هذه تعترض قد حل العقبات التي على واملساعدة والتدريب احلسن)

مستفيد. ولكل منطقة لكل االستثمارية املناسبة الفرص طرح

املنتجة ˚  برنامج األسرة

نفسها إعالة على مساعدتها بهدف احملتاجة األسرة أفراد قدرات توظيف على يقوم

املوجهة املنزلية املشاريع ورعاية دعم الصندوق ويتولى الفقر، دائرة من وإخراجها

والتدريب احلسن) (القرض  التمويل  وتسهيل الفني الدعم بتقدمي  الفئات هذه ملثل

القروض جتاوزت وقد هذه املشاريع، قد تعترض مثل العقبات التي في تذليل واملساعدة

في هذا البرنامج. قرضاً ٣٤٠

التوظيف ˚  برنامج

املناطق في لهم بالوظائف املناسبة الفقراء توظيف أبناء إلى مساعدة ويسعى

العمل. سوق في الوظائف املطروحة عن املعلومات بجمع وذلك التي يعيشون فيها
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والتدريبية التعليمية املنح ˚  برنامج

برامج التعليم خالل من ومهاراته وقدراته التعليمي للفقير رفع املستوى على يعمل

على البرنامج ويقوم العمل، سوق حاجة من انطالقاً للتوظيف املوجهة والتدريب

التعليمية البرامج من مجموعة خالل من العمل والراغب في القادر الفقير تأهيل

وصل وقد املالئم، العمل في للبدء الالزمة واملهارات املعارف وإكساب املتدرب والتدريبية

الدخل. املتدنية أبناء األسر شاب من ١٠٨ فيها عدد املتدربني

اململكة في الفقر
ô`≤`Ø`dG ôgÉ¶e

واملتسارعة الشاملة التنمية املاضية الثالثة العقود في التحديث حركة حققت

االجتماعية ااالت في  والتحضر التقدم  من نوعية  نقلة جانب  إلى للمملكة 

البنى على وملموسة واضحة إيجابية آثاراً  والعمرانية تركت والثقافية واالقتصادية

بروز أخرى جهة من عليها ترتب أنه إال متعددة،  جوانب  في والشخصية اتمعية 

بدرجات متفاوتة. اتمع من فئات على االجتماعية واملشكالت الظواهر من العديد

في للفقر وجود من األخيرة السنوات في لوحظ ما واملشكالت الظواهر ضمن تلك من

ومحلية وشخصية وغيرها. دولية ألسباب عديدة اتمع

أو القبلي اتمع  أو الريفي اتمع أو  احمللي اتمع يعم السابق  في  الفقر  وكان

األسرة فرد من أفراد أي فقر فيه يتضح وال املدن الصغيرة بشكل عام. في اجليرة مجتمع

شأن تمعات متجانسة ومن الغالب في وذلك النتمائهم اآلخرين األفراد على حساب

حتدث التي التعاون صور وكافة  والتآزر والتجاوب التوافق حتقيق  وطبيعته التجانس

االجتماعية، املناسبات مختلف في الوجدانية واملشاركات االجتماعي باألمن شعوراً

(والتي املمتدة أو املركبة األسرة نظام وهو األسرة على الغالب  للنظام كان كذلك
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وإشباع الفروقات في تغطية وصغارهم) دور املتزوجني الذكور من واألبناء تضم اجلدود

هي اجلماعية املصلحة حيث كانت األسرة بأفراد اخلاصة وحل املشكالت االحتياجات

املصلحة الفردية(٢٥٦). على والغالبة السائدة

حدثت اتمع السعودي شهدها الشاملة السريعة التي احلضارية التغيرات وبعد

واالجتماعية والصحية التعليمية  اخلدمات أجهزة ألغلب وسريعة كبيرة تطورات

اقتضت صغيرة، حيث أسر إلى املمتدة أو الكبيرة األسرة وتفتت وغيرها، واإلسكانية

تلك األسر دور أن يتقلص احلديث النمط إلى التقليدي احلياة منط من التحول حتمية

املؤسسات ووجدت محلها، الدولة  وحتل والعشائرية القبلية املساندة وتلك  املمتدة

تنظيم التحوالت هذه األفراد وفرضت حاجات تلبية على تعمل التي اتلفة االجتماعية

اتلفة األهلية قبل الدولة والهيئات أمان متعددة من وشبكات برامج ضخمة

الفقر عن دراسة أن إال اململكة،  في الفقر عن دقيقة وجود إحصاءات ورغم عدم

الفقر مشكلة أن على تدل املؤشرات من عدداً رصدت ٢٠٠٥م، عام صدرت اململكة في

يلي(٢٥٧): ما مالمحها أبرز ومن كبيرة، باململكة

العامة اإلحصاءات ملصلحة تقريراً فإن دقيقة، بيانات إلى االفتقاد رغم ˚  البطالة:

إجمالي من ٪٨٫٥ متثل البطالة نسبة أن إلى يشير ٢٠٠٥م عام في اململكة في

ما وجود أي ،٪١٢ إلى النسبة هذه املصادر الدولية ترفع فيما الوطنية، قوة العمل

أخرى مصادر إن بل العاملة، القوى إجمالي من العمل عن عاطل مليون من يقرب

.٪٢٠ من أكثر إلى ٪١٥ بني تتراوح البطالة نسبة أن إلى تشير

املثال سبيل  فعلى محدودة: معاشات يتقاضون ممن املتقاعدين عدد ارتفاع   ˚

القطاع مشتركي من ٪٦٠ أن إلى التقاعد معاشات مصلحة إحصاءات تشير

إحدى  أظهرت  وقد سعودي. ريال آالف  ٣ عن الشهرية رواتبهم  تقل  العسكري
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غير التقاعدي املعاش أن أكدوا املتقاعدين من البحث أن غالبية عينة الدراسات

من ٪٤٠ أن أخرى  ميدانية دراسة أظهرت كما األسرة. احتياجات لتلبية كاف

منهم ٪٥٨ نسبة أن كما بهم، خاصاً مسكناً ميلكون اململكة ال في املتقاعدين

شقق. أو شعبية بيوت في يعيشون

والتي يتقاضاها املستفيدون: التي السنوية االجتماعي الضمان معاشات ˚  ضعف

من  املكونة لألسرة ريال ومبلغ ١٦٫٧٠٠ العائل، للفرد ريال  ٥٫٤٠٠ بني ما تتراوح 

العمل، في سوق السعودية املرأة مشاركة ضعف ذلك إلى يضاف أفراد. سبعة

.٪٦ العاملة بأقل من القوى في املرأة مشاركة نسبة تقدر حيث

اململكة في املعيشة تكلفة فارتفاع واألسرة: الشرائية للفرد القدرة ˚  انخفاض

العاملة للقوى األول املوظف ميثل الذي العام القطاع في األجور بثبات مقروناً

تأمني احتياجاتهم. في صعوبات األسر من كثير إلى مواجهة أدى الوطنية؛

في اتمع فئات هناك أن عرفنا فإذا اململكة: الفئة املستهلكة في نسبة ˚  ارتفاع

القوى  وفئة فأقل، ١٦ سنة أعمارهم تبلغ الذين السن صغار كفئة - منتجة غير

تبلغ بينما السكان، من ٪٧٥ تشكالن وهاتان الفئتان البالغني، من العاملة غير

من هم هؤالء من كبيرة نسبة أن  االعتبار  في أخذنا  وإذا ،٪٢٥ املنتجة الفئة

اململكة. في الفقر مشكلة املتدنية، ميكن إدراك حجم الدخول أصحاب

للفقر وفقاً إنها وضعت مقاييس إال اململكة في الفقر نسبة الدراسة حتدد وإن لم

 ١٫١٢٠ للمواطن السعودي يبلغ الفقر خط إلى أن فأشارت اتمع السعودي، لظروف

رياالً في الشهر.  ١٫٦٦٠ الكفاف خط يبلغ حني في املنزل، أجرة تكلفة بدون بالشهر، رياالً

مدينة أي صاحلة للسكن في صغيرة لشقة السنوية األجرة متوسط بأن العلم مع

فردين، من املكونة لألسرة ١٠٫٥٠٠ريال و  للفرد، ريال  ٦٫٥٠٠ عن يقل لن اململكة  في 
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أو  أفراد أربعة من املكونة لألسرة ريال و ١٢٫٠٠٠ أفراد، لثالثة بالنسبة ريال ١١٫٠٠٠ و

االستهالكية املواد غير كاف لشراء الفقر خط مبلغ الدراسة إلى أن كما تشير أكثر.

وغيرها(٢٥٨). وهاتف وماء كهرباء اخلدمات من قيمة ولدفع الضرورية

العامة وزارة اإلشغال أن إلى ٢٤ مايو ٢٠٠٥م الرياض في لصحيفة تقرير وقد أشار

هي رئيسة؛ مدن ثماني شمل ميداني مبسح سنوات خمس قبل قامت  واإلسكان

األحوال لدراسة واخلبر، وأبها، والظهران، وجدة، والرياض، املنورة، واملدينة مكة املكرمة،

يوجد ال السعودية األسر من ٪٥١ أن خالله من  اتضح السعودية لألسر املعيشية

حني  في ريال، آالف ٦ الشهري على دخلها ال يزيد ٪٤٠ بينما نسبة ثابت، لديها دخل

السعودية(٢٥٨). األسر من ٪٩ لدى حدود مفتوحة الدخل إلى يرتفع

AÉ`°ùædG ô`≤`a

وجه على الفقيرة واملرأة  عام  بشكل ومشكالتها املرأة قضايا حظيت حـيـث 

العاملي، املستوى على املدني جانب احلكومات ومنظمات اتمع من باهتمام اخلصوص

والضمان اخليرية واملكاتب للجمعيات املتقدمـة احلـاالت أغـلـب  يشكلـن لكونهن

االجتماعية. املساعدات واإلعانات ومصادر مراكز من وغيرها االجتماعي

بشكل وقضاياها املرأة أوضاع حول الدراسات من العديد هناك السعودي اتمع وفي

واالقتصادية واملشاركة االجتماعية والعمل التعليم حيث من احلديث في اتمع عام

تنعدم لم ولكن تقل إن البالد، تنمية وعلى واألسرية الزوجية حياتها على ذلك وتأثيرات

على اجتماعية مشكالت من فقرها عن ينتج وما الفقيرة املرأة عن واألبحاث الدراسات

والتنموية(٢٥٦). اتمع املعيشية حياة على سلبية تأثيرات ذات مختلف األصعدة

التغيرات قبل للعيان البارزة خصوصيته املفردة بصفته املرأة  لفقر يكن  ولم

واكتشاف السياسية األحوال استقرار منذ السعودي للمجتمع احلديثة االقتصادية
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عادات للمجتمع من االجتماعية البيئة وتغيرات في  تطورات به من حلق وما النفط

من استفادت التي املرأة واستطاعت معيشية، ووسائل سلوكية وأمناط وقيم وتقاليد

االقتصادية األزمات حال في ما حد تساند نفسها إلى أن املتاح والعمل التعليم فرص

والريفية البدوية البيئة  في املتعلمة غير الفقيرة املرأة بقيت  ولكن واالجتماعية،

ما فترة في التقليدية اإلنتاج بصورته في تلعبه كانت الذي للدور فقدانها من متضررة

اتلفة. واالجتماعية االقتصادية لألزمات حال مواجهتها في احلديثة قبل التغيرات

الرجل في وقعه على كاهل من أكثر املرأة كاهل على الفقر وقع مؤشرات أهم ومن

االجتماعي الضمان مخصصات من املستفيدات النساء أعداد السعودي زيادة اتمع

ملكاتب السنوية التقارير من أن الرغم على االجتماعية املساعدات أو املعاشات سواء

ولكن النساء اإلنفاق على من أكثر الرجال على اإلنفاق أن تبني االجتماعي الضمان

سبيل املثال(٢٥٦): على منها على عكس ذلك، تدل الشواهد عدداً من

الضمان االجتماعي صصات استحقاقها على الفئات املنصوص أكثر ˚  املرأة من

أو سجني لها أو زوجة ال عائل متزوجة أو مهجورة أو مطلقة أو بصفتها أرملة

ذلك. غير

واملتقدمات االجتماعية الضمان مخصصات من املستفيدات النساء أعداد ˚  تزايد

الرجال. أعداد على قياساً اإلعانة لطلب

املبالغ من أكثر والتي الضمان االجتماعي من قبل املبالغ اصصة للرجال ˚  تبدو

بسبب االجتماعية والشؤون العمل لوزارة السنوية التقارير في للنساء اصصة

منهن (وقد وأطفاله زوجات أربع اجلمع بني يستطيع الذي الرجل أسرة حجم زيادة

أوالدها للمرأة يحسب بينما واحد. هذا في وقت جداً) متقاربة أعمارهم تكون

يصبحوا حاالت  سنة، ثم ١٨ العمر من حتى يبلغوا طليقها زوجها املتوفي أو من

والدتهم. عن منفصلة استحقاق
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واأليتام أن النساء على اخليرية الرجالية والنسائية اجلمعيات أغلب تقارير ˚  دلت

املرأة حتتاجه ملا اجلمعيات من مساعدات وإعانات تلك املستفيدة الفئات هم أكثر

ترملها حال في مسؤولياتهم عبء وحتمل على صغارها دائم من اإلنفاق بشكل

هجرها. طالقها أو أو

يسير أن ينبغي السعودي اتمع املرأة في فقر حالة املالئم لتخفيف التدخل ولعل

قصير واجتاه الوطنية، خطط التنمية خالل من املدى بعيد مهمني؛ اجتاه اجتاهني في

أي(٢٥٦): وقصيرة؛ خطط متوسطة خالل من املدى

نفسها جتاه وواجباتها الشرعية بحقوقها املرأة لتوعية مكثفة برامج ˚  تنظيم

ووسائل اخليرية  واجلمعيات واجلامعات املدارس  خالل من ومجتمعها وأسرتها

اإلعالم اتلفة.

دورها وأهمية والوطنية األسرية مبسؤوليتها املرأة لتوعية مكثفة برامج ˚  تنظيم

بالدها. وتطور تنمية في

لتدريب العمل سوق احتياجات مع تتوافق وأهلية حكومية تدريب برامج ˚  تبني

والصيانة الفني للتشغيل كالتدريب ونافعة جديدة مجاالت عمل على النساء

النسائية. املؤسسات وتنفع بها لتنتفع

دعم املشروعات خالل من الوسائل بشتى الفقيرة الشرائح لدى املبادرة روح ˚  تنمية

بالقروض امليسرة منتجة قوى إلى حتولهم ذاتية لهم عمل وإيجاد فرص الصغيرة

واملؤسسات اخلاصة. واجلمعيات البنوك من احلسنة

الصغيرة باملشاريع االهتمام خالل من الكبيرة للمدن تيار الهجرة من ˚  التخفيف

الغذائية والصناعات واحليوانية الزراعية  املشاريع  خاصة والهجر القرى في

ذلك. إلى وما والتقليدية

مبسؤولياتهم الزواج على املقبلني االستشارية األسرية لتوعية باملراكز ˚  االهتمام
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مع وتعامالتهم مشكالتهم حال في ومساندتهم املتزوجني ولدعم املشتركة

واآلخرين. وأسرهم أبنائهم

ومساندتهن  اخلاصة االحتياجات وذوات املسنات من اخلاصة بالفئات العناية ˚

أن ميكن التي والبرامج اخلدمات  وتنظيم ومشكالتهن باحتياجاتهن واالهتمام

منها. يستفدن

الفقر على القضاء جهود
êÉ```à``fE’G á``aÉ``≤`K

التمويل فكرة أن إال ايجابي،  برنامج  واملتوسطة الصغيرة املشاريع دعم  برنامج

مشروع لكل البداية ميثل كان وإن فالتمويل املنتج، اتمع في بناء الزاوية حجر ليست

يتعلق األمر وهذا منه. البدء الذي يجب األساس هي اإلنتاج ثقافة بناء إال أن تنموي

كل أن حيث الطالب، لدى إنتاجية ثقافة أي يصنع ال التعليم الواقع أن ففي بالتعليم؛

اجلامعية دراستهم يكملوا أن يجب اتمع أفراد التوقع بأن جميع على مبنية املناهج

العملية لدى املهارات على تطوير مبني غير التعليم ألن  العمل يستطيعوا لن وإال

من يتخرج الطالب أن  حتى واضح؛ مهني منهج وال عمل ورش يوجد فال الطالب، 

هو املفترض مجزي. هذا بينما مهني عمل بأي للقيام يتأهل الثانوية دون أن املرحلة

مراحل من مرحلة كل أفراداً منتجني في ليقدم للمجتمع  التعليم يتطور منهج أن

الدراسة. متابعة عن بعدها ينقطعوا  أن يحتمل  التي املراحل  تلك خاصة التعليم، 

وعي خلق الشباب دون لدى ال تتشكل اإلنتاج ثقافة قاصرة، التعليمية املنهجية هذه

عليه. والصبر بل نفسه العمل بقيمة

كبيراً، جناحاً حققت اململكة في كبرى شركات تقدمها مهنية برامج أن هناك إال

املشاريع بعض ألن الفقر، صندوق  عمل  آليات تطوير  في  منها االستفادة ميكن

تالم ال أمر وهو املقدمة، القروض سيرد من تشجع ما بقدر الفقراء تشجع ال التمويلية
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متويلية؛ لصناديق والدائم السخي الدعم الدولة تقدم طاملا التمويلية، اجلهات عليه

هذا يكون يحتم أن مما هو اآلخر؛ متويلي البشرية املوارد وصندوق الفقر متويلي فصندوق

منتج(٢١٧). بناء مجتمع أجل من الصحيح في مكانه التمويل

دائمة لثقافة ومراجعة شفافاً تخطيطياً عمالً تتطلب الفقر فإن معاجلة عموماً،

الفقر مثل معاجلة قضية ثقافية إذ أنه يستحيل فيه، حتدث التي اتمع والتحوالت

اخلبرة تقدم برامج تعليمية هناك يجب أن يكون بل مساعدة الفقراء، مجرد خالل من

امليزانيات ورصد املساعدة تقدمي مجرد ذلك يكون ولن الذات؛ على العملية لالعتماد

وجود هو األهم أن إال مهماً وأساسياً، التمويل كان توفر وإن الفقر، لصندوق الكبيرة

الفقراء(٢١٧). لدى لبناء ثقافة اإلنتاج مشاريع واضحة

IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG πjƒ“ äÉ°ù°SDƒe

الصغيرة املشاريع لتمويل وعاملية وعربية وخليجية إسالمية مؤسسات توجد

لبرامج منظمات وطنية التمويل تقدم  أن وقد تشترط ربحية، حكومية وأهلية غير

التمويل منظمات لبعض ومثال مباشرة. منها االنتفاع األفراد يستطيع محلية وال

لدعم العربي اخلليج وبرنامج ومنظمة العمل الدولية، العربية، العمل منظمة األصغر:

تدريبية مؤسسات وتوجد للتنمية. اإلسالمي والبنك اإلمنائية، املتحدة األمم منظمات

من الصغيرة املشاريع متويل برامج أطراف جميع لتدريب وعربية عاملية متخصصة

العربية األكادميية مثل الصغير، مشروعه لتمويل القرض وطالب مؤسسات التمويل

واملتوسطة. للمشاريع الصغيرة متخصص مركز وفيها األردن، في املصرفية للعلوم

التجارية الغرف في الصغيرة املشاريع  وتطوير لدعم متخصصة مراكز  توجد  كما

الدراسات واالستشارات تقدم التي التجارية الغرف ومجالس اململكة في الصناعية

املؤسسات أما الصغيرة. املشاريع إلنشاء السوق في املتوافرة  االستثمارية  والفرص

اليد أصابع عدد تتعدى فال السعودية العربية اململكة في الصغيرة املشاريع متول التي

الواحدة(٢٥٩).
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وسياسات أهداف في حتقيق بفعالية السعودي التنمية الصناعية صندوق يشارك

الدعم تقدمي خالل من وذلك السعودية العربية باململكة الصناعية  التنمية برامج

الفنية االستشارات توفير مع الصناعية ميسرة لالستثمارات قروض شكل على املالي

هذه مستوى أداء رفع في يسهم مما والتسويقية للمشاريع املقترضة واملالية واإلدارية

تواجهها(٢٦٠). التي املشاكل على التغلب في ويساعدها املشاريع

ádÉØc èeÉfôH

التغلب بغرض واملتوسطة الصغيرة  املنشآت لتمويل  كفالة برنامج تأسيس مت

تقدمي على ليس لها القدرة ولكن اقتصادياً، ادية املنشآت تلك متويل معوقات على

حالة في البنوك  مخاطر من نسبة ولتغطية التمويل، جلهات املطلوبة الضمانات

على متويل البنوك ولتشجيع منه، جزء التمويل أو سداد في الصغير املقترض إخفاق

تقدمي ميكنها ال ولكن النجاح مقومات  متتلك التي واملتوسطة الصغيرة املنشآت

وقد على التمويل. أهليتها للحصول تثبت التي احملاسبية السجالت أو الالزم الضمان

أن املتوقع ومن محلية، بنوك وعشرة املالية من وزارة مبشاركة كل تأسيس البرنامج مت

النتائج التالية: هذا البرنامج يحقق

واملتوسطة. الصغيرة املنشآت عدد زيادة ˚

التشغيل. ومستوى كفاءة زيادة إلى يؤدي القائمة مما املشروعات نشاط زيادة ˚

للمشروعات الصغيرة  وتوجيهه املصرفي اجلهاز لدى السيولة فائض امتصاص ˚

لهذه املشروعات. االئتمانية زيادة اجلدارة عن طريق واملتوسطة

على  تعتاد لم والتي واملتوسطة الصغيرة  املنشآت  أصحاب شريحة من جذب ˚

اجلهاز املصرفي. مع للتعامل البنوك مع التعامل
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امتالك بني الفجوة من جزءاً  لتسد  أنشئت ربحية  غير  حكومية مؤسسة هو

في ملكي في اململكة، بأمر التمويلية املؤسسات قلة وبني مشروعات ألفكار الشباب

بهدف السعوديني األعمال رجال ٢٠٠٤م، ومبساندة يوليو املوافق ١٤٢٥/٥/٢٠هـ تاريخ

من اقتصادي استقالل حتقيق على واإلناث الذكور من السعودي الشباب مساعدة

املواطنني(٢٦١). أنفسهم وغيرهم من توظيف تكفل إقامة مشاريع خاصة خالل

الصندوق أهـداف

عمل. فرص إيجاد في املساعدة ˚

منتجة. مشاريع إقامة خالل من النمو على احمللي االقتصاد مساعدة ˚

واإلرشاد. والتدريب آلية التمويل خالل من املشاريع جناح فرص زيادة ˚

في محيط األعمال. اخلالقة ودعم األفكار تنمية ˚

الرئيسة الصندوق خدمات

للمشروع. اجلزئي أو الكلي التمويل ˚

خـدمـات اإلرشــاد. ˚

احلكومية اتلفة. اإلجراءات تسهيل ˚

املساندة الصندوق خدمات

اخلدمات املساندة التالية: بتقدمي الصندوق يقوم األساسية اخلدمات إلى جانب

الـتـدريــب. ˚

والتأمينية. البنكية اخلدمات ˚

واالتصاالت. خدمات احلاسب اآللي ˚
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العامة. والعالقات التسويقية اخلدمات ˚

اإلنتاج. لوازم شراء عند والتسهيالت اخلصومات ˚

™ªàéŸG áeóÿ π«ªL ∞«£∏dG óÑY èeGôH

IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸGh äÉ°ù°SDƒŸG ºYód π«ªL ∞«£∏dGóÑY ¥hóæ°U

تقدمها برامج التي الدعم برامج من املستفيدين دائرة توسيع البرنامج يستهدف

والشابات الشباب من أكبر نحو شريحة اتمع، والتوجه خلدمة جميل اللطيف عبد

صغيرة مشروعات في إقامة طموح لديهم والذين ذاتهم في تطوير اجلادين السعوديني

في فيها، ومساندتهم إدارياً للبدء الالزمة الدعم مصادر إلى الوقت ذات في ويفتقروا

املشروعات(٢٦٢). هذه إقامة

األهــداف

السعوديني وتوسيع  األعمال صغار رجال من قاعدة جديدة لنمو أكبر فرصة إتاحة ˚

الوطني. في أنشطة االقتصاد تواجدهم مساحة

ملا  ومغذية دعامة تكون وخدمية، حرفية صغيرة صناعية مشاريع قيام تشجيع ˚

صناعات كبيرة. قائم من هو

السعودي. للشباب والشابات واملتجددة احلقيقة العمل فرص توفير ˚

املــزايــا

سعودي.  حدود ١٠٠٫٠٠٠ ريال في للمشروع دعم تقدمي ˚

إدارية  ومعايير الختبارات وفقاً باملشروع الكفاءات العاملة في اختيار املساعدة ˚

عليها. متعارف

األول  العام خالل العمل رأس على العاملني أداء على واإلشراف املتابعة ˚

للمشروع.
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أن  على املشروع، عمل بدء من أشهر بعد ٣ - ٦ املالي الدعم مبلغ استرجاع يبدأ ˚

شهرياً.  ميسرة أقساط على ٣ سنوات فترة املبلغ خالل كامل يسدد

بعد  للمشروع، االقتصادية  اجلدوى  دراسة تقدمي في باملساعدة الشركة تقوم  ˚

االستشارية للبرنامج. اللجنة قبل من إقراره

األقـسـام

الصغيرة  املشاريع متويل صندوق ˚

األجرة عبد اللطيف جميل لتمليك سيارات برنامج ˚

النقل عبد اللطيف جميل لتمليك سيارات برنامج ˚

املنتجة لألسر جرامني اللطيف جميل - عبد برنامج ˚

التجـاري االمتيـاز ˚

األعمـال حاضنات ˚

ô≤ØdG áëaÉμŸ π«ªL ∞«£∏dG óÑY πª©e

«ترجمة شعار يحمل والذي الفقر؛ ملكافحة جميل اللطيف عبد معمل أنشئ

٢٠٠٣م، في يونيو عام (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab) عمل» إلى البحث

ماسشوستس للتقنية معهد في االقتصاد لقسم املراكز العلمية التابعة من كواحد

عبد اللطيف أستاذ كرسي (Esther Duflo) إستر دوفلو الدكتورة املعمل ويرأس ،(MIT)

االقتصادية. والتنميـة الفقر ملكافحة جميل

برامج فاعلية حتسني بهدف  والفقر التنمية  لبحوث  إشعاع نقطة  ميثل واملعمل

الناجحة السياسات تشكل التي العلمية بالنتائج القرار صناع بتزويد الفقر مكافحة

البرامج لتقييم وغيرها والعاملية احلكومية غير املنظمات مع ويتعاون الفقر. محاربة في
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في الفتيات انتظام معدل مثل رفع املتنوعة املواضيع في القيمة البحوث نتائج ونشر

في الواليات الوظائف في التحيز من واحلد أفريقيا، املزارعني في إنتاج وحتسني املدارس،

تقييم فاعلية في املعمل وينتهج الهند. في السياسي النساء ودور األمريكية، املتحدة

األدوية(٢٦٣-٢٦٤). فاعلية دراسة املتبعة في الطرق برامج مكافحة الفقر نفس

والتي اجلديدة األفكار البتكار يونس» محمد مسابقة «حتدي املعمل أطلق ومؤخراً

«زيادة االلتزام هو األول للعام املطروح والتحدي الفقر، أعباء التخفيف من إلى تهدف

حيث النامية»، الدول الريفية في اتمعات في السل ملرض املضادة العقاقير بتناول

فردية، أساليب وضع على للتكنولوجيا ماساشوستس معهد طالب تشجيع سيتم

من التحدي، هذا ملعاجلة التخصصات اتلفة من ذوي من أعضاء تتكون فرق وإنشاء

ومن (MIT IDEAS Competition) ومسابقة العامة من اخلدمة الدراسية املنح خالل

الذي الفريق هو الفائز والفريق .(D-Lab Service Learning Course) برنامج خالل

املسابقة. موضوع للمشكلة احللول أفضل سيقدم

تواجهها التي املشكالت من جديدة مشكلة على عام كل في التحدي يركز وسوف

مكان الصدارة حتتل املشكالت جلعل تلك محاولة في العالم في اتمعات أفقر بعض

املستقبلية التحديات أن كما األكادمييني،  الباحثني مجتمع وأولويات اهتمامات في

املتنامية الشراكات  به توحي  ما على بناء ومضمونها شكلها  وتتخذ تنبني  سوف

ماساشوستس معهد  مجتمع من وأجزاء  جهة، من النامية  الدول مؤسسات  بني

الفقر ملكافحة جميل  اللطيف عبد ذلك مختبر في جهة ثانية، مبا من للتكنولوجيا

الدولية(٢٦٥). التنموية واملبادرة
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