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 الفقير  و الفقرالفصل األول : 

 .  الفقر لمفهوم ودقيق   محدد تعريف يالحظ غياب 

.  »المعيشة مستوى من األدنى  الحد تحقيق على  القدرة عدم هو الفقر " أن  مفاده الظاهرة  لهذه  شامل  تعريف وضع الدولي  البنك حاول 

  عن يشير مما  أكثر الدخل توزيع في تباين عن فقط  ويعبر  يشير  الذي الفقر عن الحال  بطبيعة يختلف  الموت إلى  يؤدي الذي فالفقر

  أن تري التي التعريفات أحد األوروبي المجلس يقترح  كما .تشابكه وشدة المفهوم  هذا نسبية أخرى  مرة تتضح وهنا.  المطلق  الحرمان

  في  المقبولة  الحياة أنماط من  اإلقصاء  حد  إلى ضيفة  االجتماعية أو الثقافية المادية،  مصادرهم تكون الذين األشخاص"   يخص  الفقر

  تتسمم أوضاع وهي  اجتماعية، لفئات  معيشية وظروف   أوضاع وجود  على  الفقر مفهوم  يدل   ."فيها يعيشون التي  الواحدة الدولة 

 (واالجتماعي الفسيولوجي ) مختلفة  مستويات  على بالحرمان

  الحد  إلى  إضافة والسكن، والمالبس  الغذاء من تتكون التي األساسية السلع سلة  على الحصول بمقدورهم  ليس الذين أولئك الفقراء

 .والتعليم  والمواصالت الصحية  الرعاية مثل  األخرى  االحتياجات  من األدنى
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  سياسية  أو  عسكرية  أو  اقتصادية أزمة  عن  الناجم الظرفي أو الطارئ  الفقر , ثم هيكلي جماعي وهو  المتواصل  الثابت  الفقرهناك 

 ... بالتضامن تجاوزه يمكن والذي    طبيعية،  كارثة أو  عابرة،

 .وقائي  ثقافي، سوسيو سياسي،  إنساني، اقتصادي، بعد هناك متعددة، وأشكال أبعاد للفقر

 .الخ...للغذاء  الوصول التملك، على االستهالك، على  المال، كسب على الفرد  قدرة  عدم يعني الذي : االقتصادي  الفقر -أ 

  أساس  تعتبر التي العناصر هذه والمسكن، للشرب الصالح الماء التغذية، التربية، الصحة، من الفرد تمكن عدم هو: اإلنساني الفقر-ب  

 . الوجود  و  الفرد  معيشة تحسين

  اإلنسانية و  األساسية  الحريات هدر السياسية، المشاركة اإلنسان،  حقوق غياب  في  يتجلى: السياسي الفقر -ج

  األشكال  جميع في  المجتمع، و  الجماعة محور  هو  الفرد اعتبار على  المشاركة  على  القدرة  بعدم يتميز الذي : ثقافي السوسيو الفقر  -خ

 .بالمجتمع الفرد  ترابط التي االنتماء و  والهوية الثقافية

 . الخارجية  و  االقتصادية  الصدمات مقاومة  على  القدرة  غياب هو : الوقائي الفقر -هـ 

  األساسية،  الحاجات لسد االستهالك مستويات  من  المطلوب من األقل حد   معيار إلى  يستند الذي المطلق  الفقرللفقر درجات. هناك 

  خط  فإن أخرى وبعبارة ، مالئم  بنحو األساسية حاجاته اشباع من تمكنه التي االقتصادية الموارد من الحرمان هو المعنى بهذا فالفقر

  بتغير  يتغير الذي  أما الفقر النسبي فهو  . األساسية  االستهالكية االحتياجات  لسد  المطلوبة  السلع  سلة  تكليفة إجمالي  يساوي  المطلق  الفقر

  بلد  في الفقير يكون قد  النسبي الفقر ضوء  فعلى المختلفة، الحاجات  اشباع كلف على معتمدا   آلخر  وقت  ومن ،  آخر إلى  بلد من الدخل 

  دونها يمكن ال  التي األساسية الغذائية السلع  من األدنى الحد  يساوي الذي وهو ، المدقع هناك أيضا: الفقر  ...  آخر لبلد بالنسبة غنيا   ما

  الفقر  كذلك  ويسمى ، يذكر شيء أي  الفقير مع يوجد  ال  أن وهو (  الفاقة)  المعدم  قصيرة ثم الفقر  لمدة إال   الحياة  قيد  على البقاء

 .  المزرية  الحالة  أو المزري

 أنواع الفقر عند سيرج ميالنو
⚫ Milano  Serge  " في كتابهpauvreté absolue"La ،  ،فالفقر  يتحدث عن نوعين من الفقر: فقر نسبي وفقر مطلق

: فيتعلق باألفراد الذين ال يتمكنون  الفقر النسبي: هو الحالة التي ال يتمكن فيها الفرد من تحقيق حاجاته األولية، أما المطلق 

إليها، ومن الدخل الذي يحصلون عليه.  من الحصول على حاجات يفترض أن يحصلوا عليها بحكم الطبقة التي ينتمون 

ينطلق "سيرج ميالنو" من هذا التعريف ليقول: "أن الفقر هو امتالك أقل مما نريد"، ويتفق مع زيمل بربط الفقر بالمحيط،  

 لكنه يشير إلى وجود عتبة الفقر يمكن قياسها واالتفاق على وضع حد لها.  

  الفقراء حسب أوسكار لويس

 اإلجتماعية؟  للرعاية  برامج وجود   رغم  بدورهم فقراء  الفقيرة  الطبقة  أطفال ليظ  إذا لم يكن األمر كذلك، لماذا  قر؟ هل هناك ثقافة الف

  « الفقر دورة » . قام بشرح « الفقر ثقافة » بتنظير 1959 سنة  من  بداية   Oscar Lewis لويس أسكار األمريكي االنثروبولوجي  قام

 . المعيشي وضعهم تكريس من أيضا  لكن و  البؤس مواجهة من تمكنهم قيم  منظومة .مكسيكو يقطنون عائالت  مونوغرافيا من انطالقا

Oscar lewis ،انطالقا من كتابه أطفال سنشيز  أوسكار لويسLes enfants de Sanchez  طبقة الفقراء تتميز   بين كيف أن

 تنعكس على سلوك من ينتمون إلى هذه الطبقة، من هذه المالمح:   بمالمح سوسيولوجية

 •ضعف أو انعدام النظرة االستشرافية إلى المستقبل واالقتصار على الحاضر في التفكير.  

 • غياب العقالنية في السلوك، والتفكير القدري.  

• أن األسر في الغالب تعتمد على األم أكثر من اعتمادها على األب )أي أنها أميسية(، ألن األم هي التي تبذل من الجهد أكثر  

 إلعالة األسرة دون أن يعني ذلك نقصا في سلطة األب، بل بالعكس تتضخم هذه السلطة إلى درجة التسلط.  

  الوأن الفقراء  مؤسساته  و  البلد عن بالغربة الشعور، االستقاللية استحالة  و ةباالتكالي ، بالتهميش الشعور: ب أيضا تتميز ثقافة

 ، إلخ. بيوم يوما  يعيشونو معينة اجتماعية طبقة أو  تاريخ إلى باالنتماء يشعرون
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فقراء رغم  لكنهم يضلوا , يتكون لديهم الوعي الطبقيبحيث عندما يصبح الفقراء أعضاء في نقابات يتم الخروج من ثقافة الفقر 

 . (1966جهم من ثقافة الفقر )لويس,  خرو

الواليات المتحدة األمريكية و أصبح اعتبار »الفقر كثقافة« من الطابوهات خصوصا   موضوع ثقافة الفقر أصبح موضوع تصادم في

 و تم ربطه بالتيار المحافظ و ب »معاقبة الضحايا«.  ن لدن الليبراليينم

 Laالفرنسية تحت عنوان ( إلى 1970) Richard Hoggart The Uses of Literacyاب على عكس فرنسا حين تمت ترجمة كت 

Culture du pauvre  ,عرف انتشارا واسعا رغم أنه ترجم في المجموعة التي كان يسيرها بيير بورديو 

 . لى إدانة الضحية تنوي بالضرورة إ فكرة دراسة الفقر كثقافة ال تمنع من األخذ بعين االعتبار المحددات البنيوية و ال 

 يبرهن على أن الرهان السياسي حول ثقافة الفقر حقيقي.   d’Hugues Lagrange (2010), Le déni des culturesكتاب 

 الفقر المادي و التفقر االجتماعي حسب بول لزارزفلد
ة المتضررة من أزمة  وهو سوسيولوجي أمريكي قام بدارسة بعض األسر العمالي   Paul LAZARSFELD نظرية بول لزارزفلد: 

شمال لندن، بحيث اعتبر أن البطالة التي مست هذه الفئة وأفقدتها المورد االقتصادي الذي منه تعيش والذي هو "الراتب"،   1929

 "األجر"، هذه البطالة أفقدتها ما لديها من عالقات اجتماعية ومن ود مع األصدقاء واألقارب كما أفقدتها مصدر قيمتها االجتماعية 

ا تفقر اجتماعي.    بمعنى أن الفقر المادي يوازيه دائم 

 الفقر كنتاج للعولمة حسب طوكفيل
في "مذكرات حول التفقير" يرى أن االقتصاد الرأسمالي خلق   « Alexis de TECQUEVILLE » :نظرية أليكسيس دوكتوفيل 

 عاطفي ا، واجتماعي ا، وأخالقي ا.  ير يعيش بؤسا مجتمعات صناعية تطغى فيها الفردانية وتخلق انسانا معزوال بدون إحساس بالغ

 الفقر من خالل مفهوم الرأسمال حسب بورديو
الفقر من خالل تحديده لمفهوم الرأسمال؛ بحيث يميز بين عدة أصناف من   يعرف بورديو :   P. BOURDIEUنظرية بير بورديوه 

الممثل في شبكة العالقات والروابط التي يربطها الشخص   واالجتماعي، االقتصاديالرساميل يمكن للفرد أن يمتلكها )منها الرأسمال 

مساره(، لكن مكانة وموقع الفرد في المجتمع ال  ، وهو مجموع الشواهد التي يراكمها الشخص في الثقافيفي حياته، ثم الرأسمال 

يتحدد بالضرورة بحجم تلك الرساميل، وإنما بمدى اعتراف المجتمع بها، لذلك يسمي بورديو الرساميل حين يعترف بها المجتمع  

 "الرساميل الرمزية".   

ميل، وليس االعتراف حسب  ومكانة الشخص وموقعه االجتماعي يتوقفان على مدى اعتراف المجتمع لما يملكه من رسا

الطبقي. يؤكد بورديو بأن كل طبقة اجتماعية   باالنتماء مقيد ابورديو سهل المنال ذلك أن تراتبية المجتمع تجعل االعتراف 

يحكمها ذوق يؤطر سلوكها في مختلف وضعيات الحياة ويرى أن طبقة الفقراء يتميز ذوقها بالميل فقط إلى التكيف مع  

بذوق الحاجة الذي يرتبط بها هابيتوس الطبقات    Choses ditesالحياة. ويسمي هذا الذوق في كتابه  اكراهات ومتطلبات 

 الشعبية يتميز بخصائص يجعل لتلك الطبقات تصنيفا معينا.

 الفقير حسب زيميل : من منظور علم اجتماع المساعدة

المساعدة التي يتلقاه الشخص هي التي  >== ظاهرة الفقر   ورج زيمل هو الذي استخدم مفهوم المساعدة أو فكرة المساعدة لمقاربةج

 الفقير هو من يحتاج إلى المساعدة تحدد وضعيته االجتماعية كفقير. هدا األخير يعرف بتبعيته لآلخرين. 

سلوك   طريقة التفكير،  الهوية، :و من خالل التفاعالت التي تؤثر في    من خالل أبعادههنا درس زيمل الفقر  من  >==   ⚫

 ومعاناته، ومواقفه، وتمثالته، الخ.   ووعيه، وال وعيه،  , اإلنسان

في تحديده لمفهوم الفقر بين واقع الحاجة الذي يعيش فيه الفقير وبين أشكال المساعدة التي يفترض أن    يربط جورج زيمل ⚫

 قائم على التضامنال يقدمها له المجتمع

 الرعاية حسب زيمل تتميز بثالث خصائص: 

جتماعية على مصلحة الجماعة،  التي يمكن أن يتسبب فيها وجود الفقر في البنية االمنع وحذف المخاطر : هي الخاصية األولى . 1 

 ،الخ.  راالجتماعية. ويجعلها تحتمل النسبية. مثال نسبية مفهوم الخير والشالقيم والمعايير فمن هذه المخاطر مثال: أن الفقر يؤثر على 
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ل، )مثال ال  من الرعاية على تغيير وضعه نحو األحسن واألفض وتشجيع المستفيد   سمعة الجماعة: الحفاظ على الخاصية الثانية . 2

 ( تعطى المعونة االجتماعية للعاطلين عن العمل، إال بشرط إدالئه بأنه قد قدم سير حياته لمجموعة من الجهات من أجل العمل ولم يقبل

 من الساكنة فئة محدودة كونها تستهدف . الخاصية الثالثة: 3

مدخال لتعريف الفقر باعتبار هذا المحيط يتشكل من مؤسسات.   المحيط االجتماعي للفقير ، يَعتبر زيملمن ناحية أخرى ⚫

عاش في القرن التاسع   Simmelوقدم نموذجين عن هذه األخيرة هما "األسرة" و"النقابة". فكما نعلم أن "جورج زيمل" 

فع عن  عشر وبداية القرن العشرون الذي ظهرت فيه النقابة كمدافع عن العمال باعتبارهم فقراء يحتاجون لمن يدا

 مصالحهم. 

ا للحفاظ على سمعتها وصونها  . دور األسرة في تحديد مفهوم الفقر ⚫ : إن األسرة تتدخل لمساعدة أحد أفرادها إذا كان فقير 

 من أن تخدش أو من أن تطالها أحكام اآلخرين. 

لمساعدة العمال العاطلين   مثال النقابة في بريطانيا حيث تتدخل  Simmel: يقدم زيمل دور النقابة في تحديد مفهوم الفقر.   ⚫

في وضعية فقر، ليس رغبة في التخفيف عليهم من عبأ تكاليف الحياة وإنما منعهم عن العمل بأجر أقل مما هو سائد في  

 والعالقات المهنية بين األجراء والمشغلين Le salariatسوق الشغل، ألن من شأن ذلك أن يؤثر على قيمة "العمالة"  

يتحدد الفقر حسب زيمل انطالق ا من االنتماء  الثقافي في تحديد مفهوم الفقر:و عي االقتصادي دور المحيط االجتما.   ⚫

ا من  ا على تجسيد سلوكات أفراد طبقته الطبقي للفرد وموقعه ضمن البيئة االجتماعية؛ حيث يسمى فقير  في  لم يعد قادر 

  حياته اليومية. 

للباس المحترم وكل من لم يحترم هذا المعيار يعتبر مقصيا من الطبقة. ينطلق  ويعطي زيمل مثال: اللباس فكل طبقة تحدد معيار ا

 "حالة من ال تسعفه وسائله في تحقيق مبتغاه".  زيمل من هذا التحديد ليعرف الفقر بأنه:  

م يتمكن من فالفقير ليس من يعيش تحت عتبة مبلغ مالي معين، لكن هو من ل نسبيمعطى  الفقرما يستنتج من هذا التعريف هو أن 

تحقيق مساعيه في الحياة، فالفقر إذ ا يتوقف على المحيط الذي يتواجد فيه اإلنسان ويعيش فيه، ويتحدث زيمل كذلك عن األثر الذي  

  يولده اختالف األفراد من حيث االنتماء الطبقي على نظرتهم إلى ذواتهم وإلى اآلخرين. 

 الفقر حسب جون جاك روسوأصل 
؛ والملكية حسب روسو  الملكية، يُرجع التفاوت في األصل إلى أصل التفاوت بين الناس في المراتبفي كتابه جون جاك روسو" 

. رعاية األرض ينتهي بتملكها، وحين تصبح ملكية تصبح األرض ال تتسع للجميع. )مما سيفرز لنا  الزراعةظهرت مع ظهور 

 ؤثر على العالقات االجتماعية وتظهر قيم الطاعة، والصراع، الخ.  المالك، والعمال، أو المالك والسيد(، وت 

 الفقر و التفقير : طوكفيل و ماركس

 .  1835من خالل كتابه "بحث حول التفقير" الذي ثم نشره سنة   ألكسيس دو طوكفيل  •

في هذه النظرية عن النظام العام لإلغاثة العمومية للمعوزين حيث يميز بين نوعين   النظرية النسبية لدى دو توكفيل: يتحدث طوكفيل 

تصورا نقديا اتجاه األفكار الدينية القائمة على حث األغنياء لتحلي   من أنواع الصدقة: صدقة مقننة، وأخرى خاصة. يتبنى طوكفيل 

ادها أن كل من الغني والفقير تابع الواحد منهما لآلخر. فالتبعية  بأخالق الرأفة واإلحسان اتجاه الفقراء. بدأ مقاله بعرض مفارقة مف

 . ليست فقط من طرف من هو أدنى لمن هو أعلى، إنما هي متبادلة 

 تتأسس نظرته للواقع على مفهومين أساسيين هما:  

، الذي ينطبق على أفراد يتميزون عن باقي المجتمع بمالمح تعبر عن الحرمان وانعدام االستقالل عن   L’indigence مفهوم العوز

الذي يطلق كحكم شامل قد يعم منطقة أو ساكنة بأكملها، ولكن البلدان األكثر بؤس ا كما يشير إلى ذلك   مفهوم البؤساآلخرين، ثم 

جلترا كما أشرنا واسبانيا بمثابة المثالين عن هذا الوضع في العصر الذي  تحتوي أقل عدد من المعوزين وكانت كل من ان  طوكفيل

حيث كانت األولى )أي انجلترا( قد انهت ثورتها الصناعية، في حين كانت الثانية )أي اسبانيا( ما زالت مرتبطة   عاش فيه طوكفيل

دى اعتمادهما على اعانة الدولة قادتهُ إلى البحث عن  حول ساكنة البلدين وم بالتقاليد الزراعية. تلك المالحظة التي سجلها طوكفيل

 أسباب هذه الظاهرة. لذلك اعتبر أنه من الضروري تدقيق مفهوم الحاجة ودراسة كيفية تطور هذا المفهوم عبر العصور. 
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عي واإلحساس الذي  فيأخذ مثال الشعوب الهندية التي صادفها خالل إقامته في أمريكا فيقف عند التفاوت الحاصل بين فقرهم الموضو

ينتابهم اتجاه وضعهم فهم في نظره بؤساء لكنهم سعداء كتب يقول "لقد آلمني وضعهم ولكنهم هم ال يعتبرونه قاسيا ينامون وسط  

الرماد في كوخ مغطون بألبسة خشنة من صنع يدهم أو مما يصطادون ينظر الهنود بشفقة إلى فنوننا ويعتبرون منجزات حضارتنا 

  ومخزي ا، إنهم ال يحسدوننا سوى على أسلحتنا".  خضوعا متعب ا

فإن ذلك ألنها نتاج لثقافة أخرى بمعنى أن فقر   Les indigènes هكذا، فإذا كانت نظرة المالحظ الخارجي ال تلتقي مع نظرة األهالي

ة. لذلك يجب إعادة النظر حسب  الهنود ال يوجد إال في الحالة التي يتم فيها ربط وجودهم بمنظومة حاجات مغايرة لمنظومتهم الخاص 

ا للتعميم فإن األمر ليس كذلك ألن حاجات اإلنسان تختلف باختالف سياقه   طوكفيل  في مفهوم الحاجة؛ ألنه إن كان يبدوا مطلق ا وصالح 

تاب  الثقافي ورصيده الحضاري، فما قد يبدوا حاجة أولية ضرورية في ثقافة ما قد يكون مجرد كمليات في ثقافة أخرى، في ك

هذا التعارض بين الفقر وعدم الرضى حيث يقول: "نعثر أحيانا في بعض ثنايا العالم القديم  "الديمقراطية في أمريكا" يبين طوكفيل

د معدمة لكنها معافاة وذات مزاج   البعيدة على شعوب صغيرة كانت منسية ومنقطعة عن هدير العالم وحركيته، معظمها أمية وجَّ

  طيب".

قد في مذكراته حول سفره الثاني إلى انجلترا ما يسميه تقديَسا للمال الذي يصبح معيارا محددا ليس فقط للثروة والغنى  وبالمقابل ينت 

وإنما أيضا للسلطة والمكانة االعتبارية لألشخاص والمجد والحظوة، فالعقل والفضيلة ال يعنيان شيئا دون المال وتكون النتيجة بالنسبة  

ال يتبقى لهم سوى حقان اثنان: · حق المساواة أمام القانون مع األغنياء. · حق كسب الثروة بطرق مشروعة.   يل هو أن الفقراء فكطول

وحتى هذان الحقان يظالن ظاهريين بما أن الغني هو الذي يصوغ القانون وهو من يخلق لصالحه ولصالح أبناءه وسائل كسب الثروة.  

ستكشاف تاريخي لحاجات الناس ويرجع التفاوت بينهم إلى ما يسميه الملكية الزائدة عن  بعملية ا في كتابه حول التفقير يقوم طوكفيل 

 الحاجة.  

وهو بذلك يتفق مع "جون جاك روسو" حول الملكية كأصل للتفاوت بين الناس. فمن الملكية العقارية ظهرت القوانين وانحصر الحكم   

الجمال، وذوق الترفيه، والمتعة، وذوق المعرفة واالستكشاف. وهذا كله يعد  في يد فئة قليلة وظهرت أذواق جديدة تدريجي ا مثل ذوق 

 Les هكذا، فإذا كانت نظرة المالحظ الخارجي ال تلتقي مع نظرة األهالي بداية لكل األرستقراطيات التي عرفها التاريخ البشري. 

indigènes  ال في الحالة التي يتم فيها ربط وجودهم بمنظومة حاجات  فإن ذلك ألنها نتاج لثقافة أخرى بمعنى أن فقر الهنود ال يوجد إ

ا للتعميم فإن   مغايرة لمنظومتهم الخاصة. لذلك يجب إعادة النظر حسب طوكفيل في مفهوم الحاجة؛ ألنه إن كان يبدوا مطلق ا وصالح 

بدوا حاجة أولية ضرورية في ثقافة  األمر ليس كذلك ألن حاجات اإلنسان تختلف باختالف سياقه الثقافي ورصيده الحضاري، فما قد ي 

 . ليات في ثقافة أخرىاما قد يكون مجرد كم

هذا التعارض بين الفقر وعدم الرضى حيث يقول: "نعثر أحيانا في بعض ثنايا العالم   في كتاب "الديمقراطية في أمريكا" يبين طوكفيل

د معدمة لكنها معافاة وذات مزاج  القديم البعيدة على شعوب صغيرة كانت منسية ومنقطعة عن هدير العالم و  حركيته، معظمها أمية وجَّ

وبالمقابل ينتقد في مذكراته حول سفره الثاني إلى انجلترا ما يسميه تقديَسا للمال الذي يصبح معيارا محددا ليس فقط للثروة   طيب". 

فضيلة ال يعنيان شيئا دون المال وتكون النتيجة  والغنى وإنما أيضا للسلطة والمكانة االعتبارية لألشخاص والمجد والحظوة، فالعقل وال

يل هو أن الفقراء ال يتبقى لهم سوى حقان اثنان: · حق المساواة أمام القانون مع األغنياء. · حق كسب الثروة بطرق  فكطوبالنسبة ل

ولصالح أبناءه وسائل   مشروعة. وحتى هذان الحقان يظالن ظاهريين بما أن الغني هو الذي يصوغ القانون وهو من يخلق لصالحه 

بعملية استكشاف تاريخي لحاجات الناس ويرجع التفاوت بينهم إلى ما يسميه الملكية   كسب الثروة. في كتابه حول التفقير يقوم طوكفيل

 الزائدة عن الحاجة.  

الملكية العقارية ظهرت القوانين وانحصر الحكم   وهو بذلك يتفق مع "جون جاك روسو" حول الملكية كأصل للتفاوت بين الناس. فمن

في يد فئة قليلة وظهرت أذواق جديدة تدريجي ا مثل ذوق الجمال، وذوق الترفيه، والمتعة، وذوق المعرفة واالستكشاف. وهذا كله يعد  

 . بداية لكل األرستقراطيات التي عرفها التاريخ البشري

 القانون العام للتراكم الرأسمالي.   حول  )منه 23صل  الف(كارل ماركس من خالل كتابه "الرأسمال"   •

كان قد نشر   1867كارل ماركس ونظرية الحتمية الطبقية كمحدد للفقر: حينما نشر كارل ماركس الجزء األول من "الرأسمال" سنة  

بحيث يعكس مشروعه  كتاب "بيان الحزب الشيوعي" مع "فريديرك انجلز"، لكن الرأسمال هو الكتاب األكثر أهمية لدى ماركس 

الفكري ويعبر بتفصيل عن نمط اشتغال النظام الرأسمالي كنظام اقتصادي ينعكس على البنى االجتماعية وعلى وعي اإلنسان وفكره،  

"ليس الوعي هو الذي يحدد الوجود، وإنما الوجود هو الذي يحدد الوعي" وقد شغل مشكل الفقر مكانة متميزة في هذا المؤلف حيث  

  س هذه الظاهرة بربطها بمفاهيم الطبقة، والصراع الطبقي، ونمط االنتاج، وعالقات االنتاج، والهيمنة، واالستالب.حلل مارك
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إن األفراد الذين يشتركون في نفس الموقع االقتصادي أو يلعبون نفس الدور في عملية االنتاج حسب ماركس يشكلون طبقة  

ا يمكن من  موضوعية بغض النظر عن عدم وعيهم في مرحلة مع ينة من مراحل التطور االجتماعي. ذلك أن كل مجتمع يضع تنظيم 

تلبية االحتياجات الضرورية ألفراده وهذا التنظيم هو ما يسمى بنمط االنتاج الذي يخلق الفروق االجتماعية واالقتصادية وهو ليس  

البدائية )تلك الحالة التي كان فيها األفراد متساوون من   تنظيما طبيعيا كما هو األمر في الحالة األولى للبشرية أي الحالة المشاعية

ناحية ملكية األشياء واالنتفاع من الطبيعة(. يتشكل نمط االنتاج من معطيين، قوى االنتاج من ناحية وعالقات االنتاج من ناحية  

 لى غير ذلك. أخرى، فقوى االنتاج هي كل ما هيئته الطبيعة لإلنسان من وسائل، وثروات، ومواد، وأفكار إ

وعالقات االنتاج هي كل أشكال التنظيم التي ابتدعها اإلنسان لتسهيل استغالل الطبيعة. في نمط االنتاج الرأسمالي حدث خلل هو أن  

فئة قليلة من الناس انفردت بملكية قوى االنتاج مما جعلها في موقع طبقي مهيمن يسمح لها باالستفادة من ثمار االنتاج واحتكارها  

ئد الفائض ومراكمة هذه العوائد لتوسيع الرأسمال في حين ظلت طبقة واسعة تخدم مصالحها وتتلقى في مقابل هذه الخدمة نفس  لعوا

األجر الذي تتلقاه في مختلف مراحل تطور الرأسمال، بحيث ال تنتفع من زيادة االنتاج وارتفاع الربح. إن نمط االنتاج االقتصادي  

 اواة االقتصادية إنما أيضا على التفاوتات االجتماعية من حيث القوة، والنفوذ، والسلطة. ليس مسؤوال فقط على الالمس

ذلك أن من يملك وسائل االنتاج يملك أيضا القدرة على التحكم في إرادة األفراد، وأفعالهم، وأذواقهم، وميوالتهم، ومعتقداتهم،  

لوجيتهم". إذن، تقوم النظرية الماركسية في دراسة الفقر على تحليل التدرج  وأديانهم، وفنونهم، ولغتهم، أو باختصار "ثقافتهم أو ايديو

للطبقات كظاهرة تاريخية؛ بمعنى أن الطبقة تحمل في داخلها عناصر تغيرها تتمثل فيما يسميه  Stratification sociale  االجتماعي

ا أن يؤثر  على البناء االجتماعي ويقوده نحو التحول إلى مرحلة  ماركس "الوعي الطبقي" الذي من شأنه كلما ازداد تشكال  ونضج 

موالية هي مرحلة المجتمع االشتراكي وليس هذا التحول بالسهل؛ ألن الطبقة البرجوازية ترسي من وسائل المقاومة ما أمكن للحفاظ  

ية، وإعالمية، ودينية،  على وضعها المهيمن سواء أكانت هذه الوسائل أجهزة سياسية، أو قانونية، أو مؤسسات مدنية، وعسكر

 وتربوية، وغيرها. ويميز ماركس هنا بين الطبقة في وضعية ال تملك فيها وعي ا بذاتها أو ما يسمى الطبقة في ذاتها. 

 

والطبقة التي تملك وعي ا أو ما يسميه الطبقة لذاتها. إن الصراع الطبقي حسب ماركس هو محرك التاريخ، وهو الذي أدى إلى تحوالت  

ساق االجتماعية التي عرفها التاريخ من عبودية إلى االقطاع ومن االقطاع إلى الرأسمالية ومن الرأسمالية إلى االشتراكية ومن  في األن 

االشتراكية إلى الشيوعية؛ أي إلى مجتمع تنعدم فيه الطبقية ويسيطر العمال على وسائل االنتاج ويقيمون ما يسمى بديكتاتورية  

 البروليتارية.

م ماركس الفقر كنتيجة حتمية لنظام التدرج الطبقي في األنماط االجتماعية السابقة على النمط االشتراكي هذه األنماط التي  هكذا، يفه

وإن تفاوت ت من حيث البناء االجتماعي والطبقات التي تتشكل منها إال أن ما يجمعها هو كونها قائمة على الالمساواة بين الناس، ذلك  

ا عن كون الطبيع ة تفرض حد أدنى من المساواة؛ لذلك فمهمة التصور الماركسي هو تخليص الناس من تلك الحالة الالطبيعة  رغم 

وإعادته إلى الحالة الطبيعية التي هي المساواة، فالفقر في نظر الماركسية ليس ظاهرة بنيوية إنما ظاهرة تاريخية، بمعنى لتوافر  

   ر الملكية الخاصة، والفائض االقتصادي، والتقسيم االجتماعي للعمل(.عوامل اجتماعية خلقت التفاوت بين الناس )ظهو

 و الهشاشة الفقرالفصل الثاني : 

لكن,   سواء في أوربا, أمريكا أو كندا فخط الفقر )أو عتبة الفقر( هو مستوى المداخيل الشهرية الدي من دونه يعتبر الشخص فقيرا.

 كيف يتم حسابه؟ 

( ويعتبرون أن فقر الشخص الواحد يبدأ عندما Médianاالحصائيون يأخذون بعين االعتبار مستوى العيش الوسيط )في فرنسا مثال, 

 من هدا الوسيط.  %60ال يقدر إال على تحقيق أقل من 
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الواحد يبدأ عندما ( ويعتبرون أن فقر الشخص Médianفي فرنسا مثال, االحصائيون يأخذون بعين االعتبار مستوى العيش الوسيط )

أورو شهريا, فخط الفقر   1500إدا افترضنا مثال أن مستوى العيش الوسيط هو  من هدا الوسيط. %60يصبح دخله أقل من  

 يعتبر فقيرا.  900إدن فكل من له دخل شهري يقل عن  . أورو 900( =  60/100*    1500هو)

 مقاربات الفقر و الغنى )في فرنسا مثال( 

   ةالمقاربات النسبي  

  المقاربات 
 " "المطلقة

شروط   عتبة مالية نسبة
 الحياة

مقاربة التجربة   المقاربة اإلدارية )حلول( 
الذاتية )المعيش و  

 المشهود( 

من ليست له القدرة   الفقراء 
حاجيات   تلبيةعلى 

األكل, اللباس و  
 السكن

(  %نسبة ) 
األشخاص  
 األكثر فقرا 

عندما يصبح 
الدخل أقل من  

من   60%

 الدخل الوسيط 

الحرمان  
من أشياء  
 و خدمات 

مثال: دخل التضامن  
النشيط )بالنسبة للعاطلين  

 عن العمل( 
(RSA : Revenu de 
solidarité active) 

الجزء من الساكنة  
الذي يعتبر نفسه  

فقيرا أو في  
 وضعية هشاشة 

من يعيش امتيازات   األغنياء 
)مصالح( على  
امتيازات بفضل  

 الرأسمال الذي يملك  

نسبة  
األشخاص  
 األكثر غنى

عندما يصبح 
الدخل الوسيط  

  % 200يفوق  
من الدخل  
 الوسيط 

وفرة كل  
تلك 

األشياء و  
 الخدمات 

ضريبة التضامن  مثال:  
 : ISFعلى الثروة )

Impôt de solidarité 
sur la fortune) 

الجزء من الساكنة  
الذي يعتبر نفسه  

 غنيا

Source : Damon Julien, « Pauvreté et précarité en chiffres », Les Cahiers français, n° 390, 2016 

 نسبي يتغير بتغير مستوى العيش للمجتمع. إدا تراجع مستوى العيش, تراجع خط الفقر في اتجاه الصفر. ال. التعريف مالحظة

  والبحث  االنتاج أنماط  دراسة  على  تقوم  التي االقتصادية  المقاربة استحضار  من مناص  ال  أعمق  نحو  على  الفقر  ظاهرة  فهم  أجل من

  شوسودوفسكي  مشيل  الكندي االقتصاد  عالم  طرحه  الذي  التصور  ويعد. تفاقمه  إلى  والمؤدية  للفقر المنتجة  والشروط العوامل  عن فيه 

Michel TCHOSSUDOUSKY كتابه  في Mondialisation de la pauvreté المفكر  عنه  قال  بحيث  النطاق  هذا في  أساسي ا  

  العالمي  االقتصاد في وتغلغلها الرأسمالية  السياسات جذور بتعرية شوسودوفسكي  قام  الكتاب هذا في" : تشومسكي نعوم" األمريكي

  عانت  بلدان أو  لدول  وحاالت  نماذج إعطاء  إلى ذلك  يتعدى ولكن االستعمار إنتاج  تعيد السياسات تلك أن  كيف ببيان فقط  يقوم  ال فهو

 . الدولية  المالية  المؤسسات ويالت من
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⚫ Vulnérabilité selon le Haut Commissariat au Plan (Maroc) :»La vulnérabilité appréhende la fraction de la 

population qui est au dessus du seuil de la pauvreté relative, mais qui risque de se trouver en deçà de ce 

seuil si des aléas de différentes sortes affectent leur situation économique et sociale. Sur cette base et 

conformément à l’approche de la Banque Mondiale, est dit vulnérable tout ménage dont la dépense 

totale se situe entre le seuil de la pauvreté relative et 1,5 fois ce seuil. »  

الهشاشة تهم الجزء من المجتمع الدي يعيش فوق عتبة الفقر النسبية, و لكنها مهددة بأن تتدحرج إلى ما بعد هده العتية في حال وقوع  

التأثير على الوضعية االقتصادية و االجتماعية. و على هدا األساس و تماشيا مع مقاربة البنك الدولي, فهي  حدث غير متوقع من شأنه 

 مرة من هده العتبة 1,5هشة كل أسرة مجموع مصاريفها بين عتبة الفقر و  

 900دا كان خط الفقر )النسبي( هو بالرجوع إلى المثال السابق, إ ⚫

 900لهم دخل ال يتجاوز   فالفقراء  -1

 . 1350و  900و من هم في وضعية هشاشة لهم دخل يتراوح بين  -2

900   *1,5  =1350 

 في المئة من الدخل الوسيط.  40أو حتى   50هناك من معاهد الدراسات من يحدد خط الفقر في  ⚫

 يجب أن نأخذ بعين االعتبار المجال و حجم االسرة.  ⚫

 عتبة )أو الخط( المطلقة, أي يقومون بتحديد قيمة خط الفقر دون الرجوع للدخل الوسيط. ففي أمريكا و كندا, فيعتمدون ال ⚫

 الصحة الجيدة. و سكنأين ي  ، ما يلبسه ،من دونه ال يجد االنسان ما يأكلهي ذالخط ال

رين في  ماليين مغربي الزالوا يعيشون تحت عتبة خط الفقر، بأقل من دوال 5حسب تقرير منظمة فاو لألغذية والزراعة،   ⚫

 اليوم الواحد. و يبقى الوسط القروي أكبر المتضررين. 

بالمائة من المغاربة يعيشون بأقل من عشرة دراهم في   1.8، أظهر أن 2015التقرير الذي صدر بعنوان حالة األغذية والزراعة لعام 

 د. بالمائة من المغاربة بأقل من عشرين درهما في اليوم الواح 11اليوم الواحد، فيما يعيش 
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ويعيش هؤالء الفقراء، الذين رصد التقرير نسبتهم في المغرب، على ما يجنونه من اشتغالهم اليومي في القطاع الفالحي، الذي اعتبر  

 بالمائة.  22.8بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويخلق سوق شغل قدرها التقرير في   14.5التقرير أنه يشكل 

أما الهشاشة فهي احتمال و   الفقر حرمان و فقدان لوسائل العيش الكريم, . اتيكي و الثاني ديناميكياالول ست مترابطين,  الفقر والهشاشة 

 . في الفقر عند التعرض ألزمة من االزمات  ع ورود الوقو

 المقاربة السوسيولوجية لظاهرة الفقر والهشاشةالفصل الثالث : 

 ؟الفقراءمن هم 

 في الفكر الماركسي. : الطبقة العاملة 19القرن  

 .: مع ارتفاع مستوى العيش, أصبح نسبيا, و يعني االبتعاد عن متوسط نمط الحياة و مستوى االمتالك20القرن  

 في ظل احتمال  هذا الخط ليس له معنى إال. Poverty lineشارلز بوث )مصلح بريطاني( يقترح »خط الفقر«  ,1890نهاية عند 

 . حاالت شعوب معينة  من مراقبةأيضا و   من المقارنة. لكنه يمكن توسطةوجود طبقة م

 : و تساؤالت منها    الخط يفرز مشاكل نظرية ذالكن ه

الثروة و  لماذا ال نأخذ بعين االعتبار  تحتها؟  هيهل العائالت التي تتجاوز عتبة الفقر تعيش فعليا ظروفا أفضل ممن  -

 ؟ النقدية )شبكة عالقات, وضع اجتماعي...( الموارد غيرلماذا ال نعتبر   ؟ المصاريف

 لذلك يفضل البعض األخذ بالتعريف الذاتي. 

 ,James Baldwin en 1961 « :être pauvreيقول  .  تخدام »الالمساواة«يفضل بعض الباحثين اس  , أمام صعوبة تعريف »الفقر« 

ça coûte cher » بالنسبة ل  . أما ,David Caplovitz, dans son célèbre texte de 1963, The Poor Pay More  بين فقد

  التي تشتري بها الطبقة المتوسطة  تلك ق يقتنون أشياء بأثمنة تقو    housing projectsمريكيين مقوقعين في أماكن سكناهمكيف أن أ

 . اللغة, عدم توفر السيارة و ضيق الوقت بسبب العمل ...(  إتقان)بسبب الخجل االجتماعي و عدم 

 Georges , كتب 2010في . ( 2008و إبان االزمة العالمية )  1960استأثر الجانب المالي للفقر العديد من الباحثين نهاية أيضا, 

Gloukoviezoff يصف االقصاء البنكي و نتائجه في ما يخص من هم األكثر فقرا . 

  ؟الفقر و الرعايةما العالقة بين 

  من  هو فالفقير, المجتمع مع التفاعل زاوية  من لكن و الدخل مستوى أو  العيش  شروط ناحية من ليس  الفقر  إلى تنظر  الرعاية مقاربة

 . منفردون  لكنهم و  مجموعة ليسوا الفقراء و  رعاية  عالقة عن يتمخض الفقر. بالفقير المجتمع ينعته

  ليس  هدفه هناك الرعاية نظام أن Georg Simmel, dans son texte Les Pauvres (1907) زيمل يقول المتحدة المملكة في

 « Maintenir le « statu quo social  عليه هو  كما الحال  على االبقاء فقط  لكن  و  فقرهم من  الفقراء إخراج 

  revenu de solidarité active RSA «النشيط التضامن دخل » إدراج أن كيف بين  Nicolas Duvoux 2009, فرنسا  في

 . عمل إيجاد في  العاطلين لمساعدة األولوية  تعطي  التي االجتماعية السياسات  فلسفة مع تماشى

التي   ( Etat providenceمعالجة الفقر من منظور براديغم الرعاية يحيلنا مباشرة إلى البرامج االجتماعية و إلى الدولة الراعية ) 

 . لقيام بدراسة »المشكل االجتماعي«ثين امن باحغالبا ما تطلب 

Alice O’Connor  (2000) درست تاريخ المعرفة حول الفقرpoverty knowledge    في الواليات المتحدة األمريكية و بينت

 Personalكيف كان لهؤالء الباحثين )غالبيتهم بخلفية ليبرالية( دور في ماسمي ب  الصلة بين الباحثين و المؤسسات السياسية.

Responsability and Work Opportunity Reconciliation Act    في حكومة كلينتون و الذي 1996سنة   : 

 »الدولة الراعية« نهاية اعتبر  -
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ن, يفتقدون للكفاءة, للثقافة و االرادة )وليست الالمساواة البنيوية, و ال في توزيع الثروة و  والفقراء أشخاصا عاجزاعتبر أن  -

 السلطة و الحظوظ هي سبب فقرهم( 

عدم االستقرار  , عنف , ءة نقص الكفا مثال)الحجج ضد الرأسمالية يمكن استعمالها بالمقابل النتقاد الطبقة العاملة اعتبر أن  -

 (. غياب التحفيز, إلخ. , العائلي

 ترى الباحثة أن السبب هو ترك دراسة موضوع الفقر و التركيز على دراسة الفقراء. 

 على األقل :   خمس مستوياتعلى صعيد يمكن دراسة سوسيولوجية للفقير  ،على األقل

 قيم ومعايير اإلنسان أو المجتمع الفقير .1

 سلوكه. هده االخيرة تؤطر وكيف  الفقير وأحكامه تمثالت .2

 من السلطة. امعين  ا ؛ ألن كل موقع يتيح قدرهمواقعه وأدوار .3

من آثاره. مثال: يقول جورج  التي تعمل على الحد الفقر أو واقع تكريس  تلك التي  المؤسسات والتنظيم االجتماعي. إما .4

ن تقدم المساعدة ألفرادها، إنما تفعل ذلك ليس بالضرورة  حي   -باعتبارها مؤسسة اجتماعية-األسرة  أن Simmel زيمل

 . لمساعدتهم، وإنما لصيانة سمعة األسرة

 . . العالقات االجتماعية والتفاعل )الرابط االجتماعي، دوركايم(. الرابط االجتماعي المقدس  .5

وآثار الفقر على الرابط االجتماعي. ونذكر في   فهناك من انطلق من دراسة الفقر اعتماد ا على العالقة بين الفقر والروابط االجتماعية،

 . Maryse BRESSON هذا الصدد دراسة لـ ماريزبروسون

 دراسة الفقر و الهشاشة حسب ماريز بريسونبراديغمات 

 الهشاشة.  الفقر و )طرق نظرية و منهجية( في التعاطي مع مسألة   paradigmes بريسون بينت الفرق بين خمس براديكمات

 . يركز على مسألة الحرمان و عدم كفاية أو غياب الموارد )و ليس فقط المادية(. الفقر علم اجتماع -1

. يحاور فرضية التأخر )الثقافي, السياسي و االقتصادي...( و التي تعطينا إمكانية االستدراك )التخلف  علم اجتماع التخلف -2

 ليس إال تأخر في النمو كما بين رسطوف(. 

يربط هذا البراديكم الفقر والهشاشة بالتخلف أي عدم التمكن من اللحاق بركب الحضارة. وقد أطلق على البلدان التي لم تتمكن من  

في الخمسينيات     Alfred sauvyو   Georges Balandierنلعالم الثالث" التي أطلقها كل مهذا الهدف تسميات عدة مثل "ا تحقيق

من القرن الماضي البلدان هي أنها جد فقيرة وليست مصنعة كما تضعف فيها الخدمات األساسية من صحة، وتعليم، وأمن ويعيش فيها  

  اإلنسان حالة الحرمان.

يثار النقاش حول نموذج التنمية الذي ينبغي تبنيه من قبل البلدان المعنية للخروج من وضعية التخلف ويميز    البراديغم ضمن هذا 

Guy bajoit   :بين خمسة نماذج نظرية لدراسة التخلف  

قافية تقاوم التغيير أو  ، بحيث أن المجتمعات المتخلفة تحضر فيها عوامل ث بالثقافة: يربط التخلف · النموذج األول لدراسة التخلف

 تعطل عملية استيعاب ثمار التقدم، وهي عوامل مرتبطة بالعقلية السائدة. يقترح خلق نخب يناط بها قيادة المجتمع نحو الحداثة.  

تخلف  وتفسر التخلف بإرجاعه إلى نظام التبادل، وتربط هذه النظرية مشكل ال التبعية: تسمى نظرية · النموذج الثاني لدراسة التخلف

بالتبعية االقتصادية للدول التي تسمى متقدمة اقتصادي ا من طرف الدول المتخلفة، أو ما يسميه سمير أمين تبعية دول المحيط لدول  

 المركز.  

االقتصادي، حيث التغيير مشروط بالعقلنة االقتصادية والثقة في قيم   التنافس: قائم على منطق النموذج الثالث لدراسة التخلف· 

دول المعسكر االشتراكي سابق ا وفشل في معظمه . )مثال فشل الجزائر، حينما قامت بخلق مصانع  ض التنافس وهذا النموذج تبنته بع

   أتت بها من االتحاد السوفياتي، الخ(.

، حيث يرى أن الدول المتخلفة هي دول تََضخم فيها دور الدولة حيث احتكرت  الصراعلى : قائم ع· النموذج الرابع لدراسة التخلف 

جميع السلطات مما حد من صالحية المجتمع المدني وضيق هامش مبادرة الفاعلين في التنمية. وهذه الوضعية تجسدت في بعض  
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في التفكير.  ال يتمتع الشعب بأدنى حرية سواء في التعبير والبلدان ذات النظام الشمولي التوتاليتاري، حيث السلطات في يد الحاكم ال 

ويعتبر أالن تورين عالم االجتماع الفرنسي أحد منظري  هذا النموذج، حيث يعتبر التقدم مشروط بتقوية دور الطبقات الشعبية وفتح  

   المجال للمنظمات الغير الحكومية لتقوم بدورها في تحريك المجتمع.

تعتبر الغرب هو النموذج والمثال الذي   Ethnocentries ماذج األربعة هو كونها تتأس على نزعة اثنومركزيةما يعاب على هذه الن

 ينبغي أن يقتدى به في مجال التنمية. ·  

يَعتبر التخلف نتيجة االرتباط بالغرب واالعتماد عليه في إطار ما يسمى بالتعاون شمال جنوب.   النموذج الخامس لدراسة التخلف: 

واالندماج في برامج المساعدة على التنمية وغيرها من المسميات التي تخفي واقع من االستغاللية وتكرس وضع التخلف أكثر مما  

   تساعد على تخطيه. 

 : حد منظري هذا النموذج من خالل كتابهأ Serge Latouche "ويعتبر "سورج التوش

"Survivre au développement : De la décolonisation de l'imaginaire économique à la construction 

d'une société alternative." 

الممكن بركب التقدم   وبغض النظر عن الفروق بين هذه النماذج الخمسة، فإن ما يجمعهما هو انطالقها من مسلمة أو فكرة االلتحاق

واالزدهار والقضاء على الفقر، وكذا قيامها على مسلمة التعارض بين الشمال والجنوب أو دول العالم األول ودول العالم الثالث  

ا آخر هو مفهوم العالم الرابع الذي أطلقه الِقس جوزيف وارينسكي   Jean LABBENS "سن والذي انتقده "جون البي  ا مفهوم  مستحضر 

 La condition" :جون ال بيس" بعنوان" Jean Labbens أنظر كتاب لـ)ليصف به الفئات الفقيرة في المجتمعات الغنية  1960

(sous prolétarienne".  

بمعنى   Outsiders . و الدي يستعمل البراديكم التفاعلي )متأثرا بعمل إرفينكوفمان علم اجتماع التهميش و االنحراف  -3

ر المعروفين, في إشارة إلى مجموعة موسيقيي الروك مدخني الماريخوانا(. أهمية هدا البراديكم  الغرباء و الدخالء و غي 

 تكمن في لفت االنتباه إلى ضرورة االخد بعين االعتبار نعت و نظرة اآلخر. 

  االجتماع  علم في البراديكم هذا وارتبط واالنحراف، الجريمة مثل اجتماعية، بمظاهر واالنحراف التهميش عن يعبر البراديكم هذا

  المسحوقة  الطبقات Louis chevalier شوفاليي لوي  يقول. أمريكا في  ظهر  الذي  الرمزية  التفاعلية تيار وكذلك  شيكاغو مدرسة

  فة باإلضا أمريكا، في  شيكاغو بمدرسة واالنحراف  التهميش براديكم برتبط الفقر  االجتماع علم  في. واجتماعي ا سياسي ا، خطيرة  طبقات

ا أمريكا في ظهرت التي  الرمزية التفاعلية إلى   الفقر،  بين شيكاغو مدرسة  تربط . ميد هاربت  جورج االجتماع عالم مع خاصة أيض 

  وتصاعد " الكيطوهات " وظهور التهميش إلى يؤدي  مما المجالية، العدالة وانعدام العنصري،  والميز والهجرة،( التحضر ) والتمدن

"   كاتبه فيه  يصف  The Gang - A Study of 1,313 Gangs in Chicago العصابة  كتابه ففي الكبيرة  المدن في  الجريمة وثيرة

  السود، ) األقليات  من الغالب في  والمنحدرين الجدد المهاجرين أن كيف  Frederic Milton Thrasher" الدراسه ميلتون فريدريك

 . االجتماعي األمن وتهديد  للمخدرات، والتعاطي  بالعنف، يتميزون الذين المنحرفين الشباب من  عصابات يشكلون ،.(الخ الالثنيين،

  إلى  مهنة ومن ورشة إلى ورشة  من يتحولون الذين الرحل العمال فئة درس" المتشرد " The hobo كتابه في" نلز أندريس" أن كما

ا موصومون يجعلهم  مما أخرى،  مهنة   يمر  أن  بد ال  بل  اقتصادية، أوضاع  من  فقط  تتشكل  ال االجتماعية األوضاع . باالنحراف دائم 

  شكله  يتشكل . الكمياء علم موضوع مثل مثله الرمزي،  التفاعل منظور  من  المجتمع أن . الوصف  من يمر الذي  االجتماعي التفاعل من

  ويعتبر رموز،  من  انطالقا يتم التفاعل  وهذا. النتيجة تتغير آخر محلول إضافة وبمجرد  استخدامها ثم التي الكيميائية المواد  حسب 

 . رامز كائن  كاسيرر ارنست  حسب اإلنسان

  تقوم  التي المسلمة يرفض الماضي، القرن من األربعينات خالل األمريكية المتحدة الواليات في ظهر الذي  الرمزية التفاعلية تيار أما

  عليه  تفرض  التي االجتماعية للمعايير خاضع سلبي كائن الفرد  يعتبر الذي دوركايهم ايميل مع خاصة  الكالسيكية السوسولوجيا عليها

 بين تفاعل هناك إنما دوركايهم ذلك يعتقد كما األفراد  عن مستقلة ظواهر هناك ليس للتفاعليين بنسبة أن حيث. االجتماعية البنية من

  .والهشاشة  الفقر ظاهرة بينها من ظواهر   تولد الذوات 

  اقتصادي  أو مادي كوضع ليس  الفقر تصنع التي  هي السيرورة  وهذه  وقدح،  توصيف  ثم. توصيم تعطينها اإلشارة،  أو الوصم  سيرورة 

  ثقافي،  كل  هو الفقر الثقافة هذه Richard HOGGART ريتشارد حسب الفقر، بثقافة يسمى ما بالثقافة، يقترن اجتماعي وإنما

 Erich فروم أريك. الشح قيمة مثال ومعايير قيم، من وتتشكل إنتاجها وإعادة واستدماجها، وتقمصها، انتاجها في الفاعلون يشاركون
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FROM، والكينونة الملكية  ازدواجية Propriété et L’être ، اإلنسان  والخصاص، والقلة الندرة عاشت التي المتخلفة المجتمعات  

 .باألشياء لديها يقاس

  بمعنى ،Stigmats كلمة أن يرى  ، Erving Goffman لـ كتاب  في. يملك التي باألشياء يقاس ال إلنسانفا الوفرة مجتمعات أما

ا  تجعل التي المعيبة الجسمية  الصفات إلى  لإلشارة تستعمل كانت  الوصمة    داللة  بتعميم كوفمان ويقوم اآلخرين قبل  من  محتقرا شخص 

  في  المتداول اللغوي  الرصيد بها يعج والتي مصداقيته الشخص تفقد التي ، الجسدية  الغير فيها بما الصفات كل على المصطلح هذا

   . اليومية الحياة

  لتحديد  يكفي ال  المادي  النقص ان  مفادها التي  الفكرة  تلك خاصة  مهمة  أفكار عدة  الفقر  دراسة  إلى  تضيف  التفاعلية المقاربة  إن

  اجتماعية  سيرورة هي التي والتوصيف  التوصيم، سيرورة تتدخل أن ينبغي ولكن الفقراء، هي التي االجتماعية الطبقة إلى االنتماء

 وتوزيعها وتراتبيتها ومعاييرها قيمها لها معينة ثقافة خالل من الفقراء فئة وتنميط تحديد إلى وتؤدي األفراد بين التفاعل عن ناتجة

  .االجتماعية وعالقاتها ومؤسساتها والمواقع   لألدوار

 Stephane BEAUD Et من، كل برز فرنسا ففي أمريكا، خارج الفقر حول أجريت التي الدراسات من العديد في التيار هذا أثر لقد

Michel PIALOUX، كتابهما في Genèse de nouvelles classes dangereuses : Violence sociale, Emeutes 

urbaines, •  

  فئات  مختلفين جيلين إلى  ينتمين فئتين بين ميزوا  لذلك  جيال اال بين العالقة  في  خاصة  للعنف  الرمزية األشكال على  فيه  ركزوا  التي

  فإذا . األولى الفئة أبناء هم والثالث الثاني الجيلين من وفئة  العالمية الحرب  بعد بأروبا التحق الذي األول الجيل  من  القدامى العمال

  قار  راتب  تملك وال  مختلفة مهن في  تعمل الثانية  الفئة  فإن متهالكة، سيارات  وتقود سكن وتمتلك قار راتب  تتقاضى  األولى الفئة  كانت

 ثقافيا، قيميا شكال يتخذ الجيلين بين صراع  وبنشا بالكماليات وتهتم فاخرة سيارات  تقتني حيث بالمظاهر، بعنايتها تتميز سكن وال

  .العنف من  متفاوتة بدرجات  ويتسم

  الفئة  أن  كما األسر،  انحالل إلى أحيان ا يؤدي  ما  السلبي والتوصيف القبح من  فيها مختلفة بتوصيمات األولى  الفئة  تصف  الثانية الفئة

  مثل  االجتماع علماء قبل من الرمزية التفاعلية انتقدت. األوصاف  من وغيرها واالتكالية، المصداقية بفقدان الثانية الفئة تسم األولى

  أذهان في  تتشكل كما الظواهر)  الفينومونولوجية الرؤية في ومبالغتها  التمثالت في االجتماعية الواقعة اختزال عليها يأخذ  الذي بورديو

  تفرض  للهيمنة وآليات  موضوعية محددات  على ينطوي  الذي االجتماعي السياق  وتتجاهل(. الواقع في  تظهر  كما  وليس  المالحظ 

 يفتح مما والجريمة  الفقر بين خلطها هو الرمزية التفاعلية النظرة على يعاب ما فإن كذلك تفاعلهم، على وتؤثر الفاعلين على نفسها

 . الباحثين طرف من  أحيانا القيمة،  أحكام الطالق  المجال

. بحيث نعرف االشخاص المستفيدين من المساعدة بنوع »االسعافات« التي يستفيدون  علم اجتماع المساعدة و المساعدين -4

 stigmatisation)منها مما يمكن أن يعرضهم للوصم )

و الدي يحاول تحليل الهشاشة كمسار في ظل تقلبات   -و هو الدي تتبناه بريسون  – و أخيرا, علم اجتماع الهشاشة  -5

 المجتمع. و يمكن التفرقة بين تيارين اثنين. األول يرتكز على المسلمة التي تقول بأن عدم االستقرار سببه الدينامية

 االجتماعية و سياسة العصرنة, أما التيار الثاني فيركز على هشاشة الكثلة. 

ا األوربي واالجتماعي االقتصادي المجلس  قدم 1987 سنة في   عدة  أو احدى انعدام أو غياب هي: "يلي كما الهشاشة فيه يعرف تقرير 

  بحقوقهم  والتمتع واالجتماعية العائلية، المهنية، واجباتهم بتحمل واألسر لألشخاص يسمح الذي العمل؛ شرط خاصة للحياة شروط

  من  عدة  مجاالت  يمس  حين المدقع  الفقر  إلى  ويؤدي  الخطورة،  متفاوتة نتائج له  وتكون  يتسع قد . االنعدام هذا  عن  ينتج وما الفردية،

  .متوقع زمني أفق  في  بالحقوق  والتمتع المسؤوليات  تحمل  حظوظ  من  ويحرم  مزمن، يصبح وحين الحياة،

  أن  تحاول  والسوسيولوجيا الاليقين، من جو  يرافقه  الذي  السريع التحول  من  بمرحلة تمر  المعاصرة المجتمعات  أن  به المسلم من

  مرحلة  الحداثة  بعد  ما  نحو الحداثة  مرحلة  من  المجتمعات  يقود الحالي  التحول  يعتبر بعضها  النظرية  البراديكمات . التحول  هذا تواكب 

    حسب  متجاوزة " الخبز" مع  االنسان معركة  يجعل  ما وهو  والقيم األفكار  تغطي  كما  الحياة مجاالت مختلف تشمل  بخصائص تتميز

Ulrich beck   كتابه  في : La société du risque : Sur la voie d'une autre modernité ،  تحررا  أكثر الفرد  أصبح بحيث  

 .التكنولوجيا على واعتماد ا مرونة  أكثر التنظيمات  أصبحت كما وفردانية 

 والمناولة ، (CDD  األجل  محدودة  العمل عقود  مثل ) االجارة  من  جديدة أشكال  ابتكرت  حيث  الشغل، سوق  في  هش  وضع  خلق  مما

(sous-traitance مخاوف  وهي  والحرمان، الفقر  من  الشعبية المخاوف األذهان إلى وتعيد الهشاشة حدة من تزيد أشكال  وهي ؛  

   االجتماعي والرفاه  االقتصادي  االزدهار سنوات  أي الثانية العالمية الحرب تلت التي أي  المجيدة  الثالثون السنوات  نسبي ا عليها غطت 
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SOCIALE / WALFARE.  الروابط  تفكك نتيجة  اجتماعية بأزمة  يهدد  مما فشيئا  شيئا  تضعف  التي  االجتماعية  العالقات  على  يؤثر هذا  

 .جماعة في  تعيش الناس  يجعل  الذي  ذلك بأنها بالقول  عرفها أن  لدوركايهم سبق  والتي المجتمع اسمنت ثابةبم هي التي

  والعولمة  بالحداثة ترتبط تحوالت وهي الفقر،  لدراسة مدخل للمجتمع العميقة التحوالت من يتخذ الهشاشة  براديكم فإن واجماال

  بربطه  الفقر دراسة  على البراديكم هذا  يتأسس: الرعاية براديكم. • العام الاليقين وسيادة فردانية نزعة  من صاحبها وما االقتصادية

  ، Les assistés مرعيين إلى  البراديكم  لهذا وفقا  يتحولون والذين الفقراء  تسمى  التي الفئة  لتلك المجتمع يقدمها التي المساعدة بمتغير

  والذي  الفقراء،  مؤلفه  إلى  االشارة سبقت الذي  زيمل  جورج  إلى المنظور  هذا  تأسيس في  الفضل  ويعود . فقير  فهو  مرعي  كل بمعنى

  بعد، لهم  تقدم لم ولو  حتى الرعاية،  في  الحق  وضعيتهم تعطيهم أوحين للرعاية، األفراد  فيها يخضع التي اللحظة  في  إنه: "يقول  كتب

  الجماعي  الموقف من ولكن أفرادها تفاعل من وحدتها تكتسب ال  الطبقة وهذه الفقيرة الطبقة على محسوبين يصبحون اللحظة تلك في

 "إزاءها المجتمع يتبناه الذي

  مقاربته  لبناء Les formes élémentaires de la pauvreté "للفقر  األولية األشكال" كتابه في  الطرح هذا بوكام سورج يتبنى

  بالنقص  فقط الفقر يتحدد ال المعاصر  الفرنسي المجتمع ففي ،Disqualification sociale "االجتماعية األهلية فقدان"  يسميه ما حول 

  االجتماعية التراتبية سلم في  راقي غير وضع خاص، اجتماعي بوضع وإنما الراساميل،  بورديوه يسميه ما أو  المادية  األمالك في

  في  االستمرار  لضمان اآلخرين علىLes dépendances واالعتماد  التبعية لعالقة  يؤسس ما هو  الوضع وهذا . التقدير وناقص

 .لحياتها ومورد ا  عيشها مصدر  والمنحة،  والهبة، االعانة،  تشكل عندما فقيرة إذن  ما اجتماعية فئة  تصبح. الحياة

 La pauvreté المدمج الفقر  مثل  الفقر، أنواع  بحسب الرعاية من أشكال  عدة بين يميز بوكام رج ي س فإن  ذلك  إلى باإلضافة 

intégrée   موصومين ليسوا  فالفقراء . والفقر التهميش شديدة  المناطق  بعض في خاصة  األهلية،  لفقدان  المسبب المخزي  والفقر  

ا   المجتمعات  أن حين في إليه، ينتمون الذي  المجتمع عن متميزون ليسوا ألنهم فقيرة  سكانها غالبية التي المجتمعات  في  سلبي ا وصم 

  حاالت"كـ االستثناء يشكلون ألنهم سلبية نظرة إليهم ينظر فالفقراء االجتماعية الحماية من عاليا ومستوى  اقتصاديا رفاه تعرف التي

  مما  أكثر سلبيا وصما  موصوم الدول  هذه مثل  في  الرعاية  أنظمة من االستفادة  فإن  لذلك االسكندينافية، الدول مثل وذلك  ،"اجتماعية

 .عريضة نسبة الفقيرة  الطبقة فيها تشكل  التي المجتمعات  بعض في  الفقر  يوسم

  التي  والبلدان عصره  في غنية تسمى كانت  التي البلدان بين المفارقة  هذه   Alexis de Tocquevilleدوطوكفيل أليكسيس يالحظ

  فاخرة  مساكن من االنجليزي الشعب على  بادية كانت التي الغنى بمظاهر  انبهر انجلترا إلى  سفره خالل أنهم حيث  فقيرة  تسمى كانت

  إعانات  على يعيشون الساكنة 6/ 1 سدس أن  وجد حتى البلد هذا في  االحصاء  سجالت تصفح أن ما  لكنه أنيق ولباس معبدة وطرق

  90 كل  من  فقط  أنه  وجد  الزراعي االنتاج نمط على  العصر ذلك  في  تعتمدان كانتا اللتين والبرتغال اسبانيا في  أنه  حين في  الدولة 

 .والغنى  الفقر مفاهيم نسبية هي بنتيجة  طوكفيل  خرج هنا ومن االعانة يتلقى واحد شخص  هناك شخص 

  تجعلها  أن شأنها من مادية مصادر تملك الساكنة  من واسعة  فئة  حيث الصفيحية األحياء في  الميدانية الدراسات أثبتتها النسبية هذه

  وعلى  ناحية  من  الدول  اقتصادية على  أثر من  لها  لما  الرعاية أنظمة  على  بالقضاء  نادوا  منظرون ظهر  لذلك  رغيد ا عيش ا  تعيش

  ،  Numa MURARD لكن. الدولة منح على  الحصول  أجل من  واالنتهازية والتحايل  االتكالية قيم تستدمج التي المرعي  شخصية 

  إنسان،  كل: "أن على ينص 1958 سنة فرنسا دستور أن بحيث الدساتير، تضمنه إنساني حق الرعاية ويعتبر الفكرة هذه يعارض

  وسائل  من االستفادة في الحق لديه العمل على القدرة  عدم وضعية في االقتصادية أو  العقلية، أو  الجسدية،  حالته  أو سنه، بحكم  يوجد

 ."الجماعة لدن من العيش

 

  الغربية  المجتمعات عرفتها التي التحوالت مع محدوديتها أثبتت رعاية  وبعالقة دوني اجتماعي بوضع  الفقر تربط التي المسلمة إن

ا   فقيرة  لكنها عاملة  فئة  هناك أصبحت  بل  له،  عمل  وال مورد  ال  من  هو  الفقير يعد  لم حيث  الماضي، القرن من التسعينيات من ابتدء 

  المادي  واالستقالل  الرعاية،  يستدعي  الذي  المدقع  الفقر  منزلة  في تتموقع  فئة  وهي ، Poor workers الفقراء  العمال  تسمى التي  هي

 . الغنى أو

 الهشاشة دراسة الفقر إلىدراسة من 
للفرد أو   إدا كان الفقر يصف الوضع االستاتيكي  ترتبط الهشاشة بالفقر ارتباطا وثيقا لكنهما يمثالن بعدين مختلفين من الرفاه.

لدلك تعرف الهشاشة على أنها احتمال الدخول في   للمجموعة في لحظة معينة من الزمن, فإن الهشاشة تفترض دينامية هدا الوضع. 

الفقر عقب أزمة أو صدمة من الصدمات. هدا يبرر نسبيا التحول على المستوى النظري من دراسة الفقر كوضع حالي إلى دراسة  
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ى وضعية األفراد و أيضا إلى دراسة االستراتيجيات المتبعة من طرفهم للخروج من الفقر أو لتجنب الوقوع  مدى تأثير األزمات عل

 فيه.  

على مستوى السياسات العامة, تسعى الدول إلى تطوير برامج اجتماعية لتفادي الهشاشة. في المغرب, المندوبية السامية للتخطيط  

تهم الجزء من المجتمع الدي يعيش فوق عتبة الفقر )و بالتالي يمثل باألحرى أسفل   تشير إلى أن الهشاشة, من منظور اقتصادي, 

الطبقة المتوسطة(. أما األفراد المعتبرين في وضعية هشاشة و المستهدفين في برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هم النساء في  

ك الدولي يعرف األسرة في وضعية هشاشة تلك التي يكون مجموع  وضعيات صعبة, أطفال الشوارع, سجناء سابقون,  إلخ. لكن البن 

, ربط المجلس االقتصادي و االجتماعي األوربي الهشاشة بالعمل حين  1987سنة  من هده العتبة.  1,5مصاريفها بين عتبة الفقر و 

غمات تحول المجتمعات )خصوصا  عرفها كغياب أو انعدام شروط الحياة و خاصة شرط العمل. على المستوى النظري, واكبت البرادي 

 في الغرب( من الحداثة إلى ما بعد الحداثة و أصبحت تعنى بمختلف مجاالت الحياة و باألفكار و القيم.  

(, معركة الناس من أجل "الخبر" فقط أصبحت متجاوزة. يشير الباحث إلى أن الفرد  Beck, Ulrich. 2001حسب أولريش بيك ) 

لتنظيمات أكثر مرونة و اعتمادا على التكنولوجيا. أدت هده المرونة إلى هشاشة سوق العمل خصوصا  أصبح أكثر فردانية و أضحت ا

لك نجد براديغم الهشاشة يتخذ من تحوالت المجتمع و تأثيرها في أوضاع  لذبسبب تنامي العقود المحدودة األجل و نظام المناولة. 

   و ثروة معينة ال يعني أن يكون المرء بمنأى عن خطر الوقوع الفقر. أفراده مدخال لدراسة ظاهرة الفقر. الحصول على مهنة أ 

( عن إمكانية تفسير الفقر بربطه بالتخلف )ثقافي, اقتصادي, إلخ.( عند مقارنة  (Latouche, Serge. 2004تحدت سيرج التوش 

ر و إيرفيغ كوفمان( فنبهت إلى أهمية  الشمال بالجنوب, أو العالم األول بالعالم الثالث. أما مدرسة شيكاغو )خصوصا هوارد بيك

"النعت" و نظرة اآلخر في فهم ظاهرة االنحراف التي تم ربطها بالفقر. الوصم و التحقير يشير إليه أيضا جورج زيمل في كتابه  

 "الفقراء" معتبرا الفقير كل من هو في حاجة للمساعدة. 

( في تناولها للموضوع من منظور  Bresson, Maryse. 2007الهشاشة, الدي تبنته خصوصا ماريز بريسون  )  لكن براديغم

سوسيولوجي, ينظر إلى الهشاشة كمسار في ظل تقلبات المجتمع و جعل الحديث عن الفقر موضوعا متجاوزا. يعتبر الفقر أقرب إلى  

غالبا ما يتم انتقاد المعايير التي اعتبرت في تعريف الفقر و الفقراء.   يولوجي. التعريف المسبق )بمفهوم دركهايم( منه إلى مفهوم سوس

(. أشار هدا األخير إلى أن الباحثين في العلوم  Paugam, 1991, 19-20هدا المعطى يؤكده باحثون معاصرون أمثال سيرج بوغام ) 

 ديهي عند عامة الناس.  االجتماعية يقفون عاجزين عن تعريف و قياس "الفقر" رغم أنه يظهر كشيء ب 

باراديغم الهشاشة ال يستبعد الحديث عن الفقر, لهدا تعتبر بريسون أن التحول من الفقر إلى الهشاشة سببه حركية البنية اإلجتماعية  

حوالت  في هدا السياق, انقسم الباحثون بين من يرى في هده الت  لمة و مدى انتشار قيم الفردانية. التي تتحكم فيها العصرنة والعو

 تحريرا للفرد من القيود و بين من يراها تراجعا عن مكاسب العمال و خطرا يخلق الهشاشة.  

 ,Singly( و ربط عالقات اجتماعية بقيود أقل )Beck, 2001في ظل هده التحوالت, يمكن للفرد اختيار العمل بمرونة أكبر )

ه باهتزاز حضارة العمل حين أصبح العامل, بسبب عدم  ( مثال, تكلم عن ما وصفCastel 1995(. لكن روبرت كاستل )2005

( هما العملة الجارية عند العمال في أسواق  Sennett, 2000استقرار عمله,  مجبرا على عيش يوم بيوم. الشك و فقدان األمان )

عمل بوغام, سنة  (. است Paugam. 2000إضافة إلى ما قد يترتب عن دلك من هشاشة في الروابط االجتماعية ) الشغل الجديدة.

, مفهوم هشاشة العمل عندما درس العمل التعاقدي الدي يتميز بعدم االستقرار و األمان. الحظ هشاشة عقد العمل من خالل  1995

العقود المحدودة األجل خصوصا في شركات المناولة. يرى بعد دلك أنه من الممكن الحديث عن فئة اجتماعية تضم هدا النوع من  

  ا.العمال في فرنس

في المغرب, كان عهد الحماية الفرنسية شاهدا على تطور العمل بالتعاقد خصوصا في المدن. خلق الشركات و الهجرة القروية جعال  

 ,Geertz)من المدن الكبرى مراكز لتطور غير متوازن. هدا التوجه نحو الصناعة وازاه تطور في الهامش لمهن التجارة و الحرف 

Clifford. 2003) . د تقليدي على الخصوص في التجارة الصغيرة لفت مبكرا انتباه باحثين أمثال أندري أدم اقتصا (André, 

Adam. 1975)   و الدي درس تحوالت المجتمع المغربي في احتكاكه بالغرب. البوم, يمكن القول أن هدا النوع من المهن ال زال يهم

اق األسبوعية, بين أزقة المدن و على األرصفة, المهن خارج التعاقد تبقى  شريحة واسعة من المجتمع. في األحياء الشعبية, في األسو

 طاغية. 

عدد كبير من هده المهن يتم تصنيفها في "القطاع" غير المهيكل. سوسيولوجيا, تعريف هدا "القطاع" يتجاوز التعريف الرسمي القائم  

اوز األنشطة غير المهيكلة لتهم كل األنشطة التي تتميز الهشاشة تتج (. Igamane. 2009 - 2016على معيار عدم أداء الضريبة )

 .(Castel, Robert. 2003بعدم االستقرار و غياب األمن االقتصادي و االجتماعي و تهم أيضا األشخاص المشتغلين فيها )
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ابة ردة  ( أن العمل الهش بمث Khalil, Guessous, Naamane Guessous. 2006في المغرب, يعتبر باحثون سوسيولوجيون ) 

فعل من الفاعلين بغية االستمرار في الحياة في محيط اقتصادي مريب. بالتالي, حصروا هده الفئة في األشخاص غير المؤهلين من  

 القرويين المنتقلين حديثا للمدينة أو في الشباب من ساكنة المدن الدين ال يتوفرون على تأهيل و بالتالي على فرص للعمل.  

( بين هشاشة العمل و هشاشة الشغل. األولى تعني  Paugam, Serge. 2008اشة المهنية, فرق سيرج بوغام )لكن, بعالقة مع الهش

 عدم االستقرار في العمل و الثانية تشير إلى ظروف العمل الغير مريحة )كاألجر, األمن, إلخ.(.  

)أنظر المقال " دراسة الطبقة الوسطى الهشة بالمغرب :    هشاشة الطبقات الوسطىالفصل الرابع : 

 مقاربة جديدة"( 

التحسن النسبي للمعيشة في أغلب الدول العربية مقارنة مع فترات اإلستقالل عن مستعمريها لم يمنع خروج مظاهرات مطالبة  

  1995سنة  1290تقل هدا المتوسط للفرد من . في المغرب, ان 2011بالمساواة و العدالة اإلجتماعية و التي بلغت دروتها مطلع سنة 

. خالل نفس الفترة, يمكن مالحظة نفس االرتفاع في الدخل الفردي في كثير من الدول العربية )مصر,  2015دوالرا سنة  3030إلى 

تهميش و اإلقصاء  تونس, الجزائر, إلخ.(. لكن مشكل الالمساوة )بين األفراد و في المجال( تضل تعيق التنمية و تغدي االحساس بال

   من لدن فئات واسعة من هده المجتمعات. 

أما  .  ركز على الصراع بين الطبقتين البورجوازية مالكة وسائل اإلنتاج و البروليتاريا مالكة قوة العمل( .Marx, Karl) ماركس 

االجتماعي )الشرف( و كدلك   فيعتبر كمعيار اقتصادي إمكانيات امتالك األشياء, و يضيف أن الوضع  (Max Weber)ماكس فيبر 

 المكانة السياسية )السلطة( بإمكانهما إفراز طبقات اجتماعية متباينة.  

رغم وعينا بأن الحديث عن طبقة وسطى يخص من يعيشون بين الفقر و الغنى, إال أن اختالف و تنوع بروفايالتهم )مهنة, دخل,  

موضوع )اقتصاد, علم اجتماع, ديمغرافيا, إلخ.( يجعل من الصعب الحديث  سكن, مستوى تعليمي, إلخ.( و المقاربات التي تتناول ال

 عن طبقة متوسطة متجانسة ثم اإلجماع حول تعريف وحيد لها.  

  وسطى و طبقة متوسطة عليا.   ( يفضل التمييز بين طبقة متوسطة دنيا, طبقة متوسطة Louis Chauvel, 2006لويس شوفيل مثال )

(. طبقة ال تعرف نفسها  P. Bourdieu, 1993لمجتمعية يكمن أيضا في كونها متحركة و دينامية ) صعوبة دراسة هده الشريحة ا

 (.  Alain Rosanvallon, 1996كدلك و صعبة التكميم )

إدا كان علماء االقتصاد يهتمون بالمدخول, الثروة و المصاريف من أجل تحديد مجال الطبقة المتوسطة, فإن علماء االجتماع يفضلون  

يث عن وسط اجتماعي )و ليس رياضي( من أجل مقارنة األذواق, الثقافات و أنماط الحياة. الحديث عن طبقة متوسطة يحيلنا الحد

  دوما إلى محاولة تحديد وزنها الديمغرافي, مميزاتها السوسيواقتصادية, السوسيولوجية و الثقافية.

من األجدر تعريف الطبقات المتوسطة استنادا إلى خصائصها أم من  ( يتساءل ما إدا كان Damien, Julien. 2013جوليان داميون )

  خالل عالقاتها و تفاعلها مع الطبقات األخرى.

في المغرب المستقل, معظم الدراسات همت البورجوازية, الصفوة و األعيان بداية في عالقتهم بالسياسة )علي بن حدو, ماريس,  

ة )سعيد الطنجاوي, ميريام كاتوس...(. مسألة الطبقات أثيرت في دراسة مقارنة مع الغرب  إلخ.( و بعد ذلك بمجال المال و المقاوالتي 

 بحث فيها حول الطبقات االجتماعية في المجال الحضري.  1970قام بها أندري أدم عام 

يتعلق األمر أوال   سجلت ثالثة محاوالت لدراسة الطبقة المتوسطة اعتمدت كل منها على مقاربة مختلفة. ،2012و  2008لكن, بين  

  « Economia »و نشرت في مجلة  2009سنة   (CESEM)بدراسة قام بها مركز الدراسات اإلجتماعية, اإلقتصادية و التدبيرية

. سعت هده الدراسة إلى جرد الئحة من المهن  (? La classe moyenne : C’est quiتحت عنوان : "الطبقة المتوسطة: من هي؟" )

 المتوسطة )أستاذ, طبيب, مقاول, تاجر, موظف, إطار في شركة, فالح, إلخ.(.  المرتبطة بالطبقة 

بالموازاة, ظهرت في نفس السنة الدراسة الموسعة للمندوبية السامية للتخطيط كجهة رسمية تتوفر على إمكانات مهمة. أخذت الدراسة  

مغرب. في غياب دراسة مستعرضة, ال تعتبره بالدخل و مصاريف االستهالك كمعيارين أساسيين لرصد الطبقة المتوسطة بال

 المندوبية معيارا سديدا كونه ال يعبر عن واقع و إنما عن تمثالت تجعل فقراء و أغنياء يعلنون انتسابهم للطبقة الوسطى.  

ك تخص  في المئة من مصاريف االستهال 33في المئة من المداخيل و  38خلصت الدراسة إلى وجود توزيع غير عادل للثروة بحيث 

لكن, ال   في المئة من األسر المستجوبة تعيش تحث عتبة الهشاشة.  27في المئة من العينة و هم الميسورون. إضافة, حوالي  10فقط 
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يجب االعتماد فقط على المعايير الكمية من أجل تعريف الطبقة المتوسطة. المعايير النوعية من قبيل الثقافة, نمط العيش و التفكير,  

, شاركت في دراسة حول  2012و  2010رها تعطينا فهما أكثر لمميزات, مواقف و سلوكيات األفراد. لذلك, بين الذوق و غي 

الموضوع اعتمدت على ثالثة معايير كمدخل لميدان الدراسة )أربعة مدن تنتمي ألوساط متباينة : الرباط, الدار البيضاء, تمارة و  

ريف الذاتي كمدخلين الختيار األسر المبحوثة. بعد ذلك قمنا بدراسة سوسيولوجية  تاونات(. اعتمدت الفئة السوسيومهنية و التع

اعتمدت على المقابالت )مع أفراد األسرة( و المالحظة بالمشاركة )خصوصا لألماكن التي تزورها األسر المبحوثة من أجل الترفيه,  

  التسوق, إلخ.(.

ية, بعيدة شيئا ما عن المشاركة السياسية )خصوصا في االنتخابات( و في نفس الوقت  من بين النتائج أن هده الفئة متشبعة بقيم الليبرال

متمسكة بقيم المواطنة. إضافة, خوفها من التدحرج نحو الهشاشة و الفقر يولد سلوكيات تؤزم وضعها و تثقل كاهلها )خصوصا نفقات  

 السكن و دراسة األبناء...(. 

 من النقدية إلى المقاربة بالتمكين  مقاربات الفقرالفصل الخامس : 

 المقاربة النقدية )الكالسيكيون الجدد في الفكر االقتصادي( 

 .األساسية الحاجيات  الفقر وعلى سلة  عينة أو خط على  اعتمادا الفقراء بقياس  للقياس النقدية المقاربة عن التعبير يتم

  .االستهالك أو  الدخل =   الفقر خط 

 . مشبعة  الغير األساسية والحاجيات (  نسبي الفقر خط   مطلق، الفقر  خط )  الفقر  خط  :أساسيين معيارين هناك منهجيا

  األساسية،  الخدمات و  الحاجيات كل  على  تحتوي االستهالك سلة   :أن  نفترض النقدية المقاربة  وفق  الفقر  مستويات تحديد أجل  من

 . تفيده ال  أشياء يشتري  وال  وبنجاعة بعلقالنية نقوده  يصرف والفقير

  :النقدية  المقاربة في المفاهيم بين من -

  وهو  استهالكية سلة  لتعطينا للمستهلك، منفعة من السلع  هذه تعطي وكم السلع  ثمن وكم  يملك كم وهو معطيات  لديه : عقالني مستهلك -

  الشكل  على  تكون معادلة  تحديد إلى يصل  لكي المنفعة  ومستوى الثمن الميزانية االعتبار بعين األخذ بعد أقصى إشباع  إلى  يصل الذي

  المعلومة بالضرورة  ليست لكن منتوج، لكل  الكمية  في الثمن أي  { R = (  Q1 × P1 ) + ( Q2 × P2)  +  ( Q3× P3 ) } ... :التالي

  .السوق عن متوفرة

 الميزانية  قيد أهمها من قيود  هناك: الميزانية قيود -

ية والمنفعة  الكلية  المنفعة -   عند مثال نقول أن يمكن لإلشباع، الوصول حتى المنفعة تكميم هناك المنفعة،  لهذه كمي  قياس يمكن: الِحد ِ

=    8+    10 هي  الكلية المنفعة  إذا  8  تساوي حدية  منفعة الثاني الكأس شرب  وعند 10  تساوي حدية منفعة  هذا الماء  من كوب شرب 

 منعدمة.  تصبح حتى  أي 0  باتجاه أي سلبية  وتصبح انحدار  في  تكون الحدية المنفعة  قاعدة  ،18

 .منعدمة  تصبح حتى  أي اإلشباع لمستوى وصلنا قد   نكون 0  تساوي الحدية  المنفعة تصبح عندما:  اإلشباع مستوى -

 .والثمن الميزانية حسب  الممكنة  الكميات مع المنتوجات  تحديد يمكننا المستهلك معادلة  من انطالقا نقول  أن يمكننا: السلة  -

 النقود(  وتسليع  البشر تسليع ) سوق  عن نتحدث  أن ويمكن سواسية   األسواق كل النقدية المقاربة  في : األثمنة تحديد في  السوق دور -

  المستهلك يصل عندما السعر، ومعيار الثمن ومعيار الميزانية معيار على المبني النقدية المقاربة  في  مالي توازن : المستهلك توازن  -

 . الغذائية والسلة  الميزانية االعتبار بعين األخذ مع  الحد  أقصى 

 .مقاربته على  أيضا يؤثر حسابه  وطريقة الفقر  تعريف: العالم في  استعماال أكثر النقدية المقاربة

 .معها التعامل  سهلة ألنها السائدة المقاربة  هي النقدية  المقاربة الثروة، بخلق  يناشد  الليبرالي الخطاب

  التجاري  الميزان هناك وأيضا والصادرات الـــواردات  بين التوازن النمو، معدل البطالة، معدل ) المالية، التوازنات  على  المحافظة  -

 . السحري المربع إلى الوصول هو األهم النقدية للمقاربة فالنسبة.  السحري  المربع ونسميه  ،(التضخم  معامل  أو
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 بعض االنتقادات :  

 .مضمونة غير المنتج أو  المستهلك عقالنية  -

 .فقره  مسؤولية وتحمله   الفقير على باللوم  تلقي الليبرالية المقاربة  هذه  -

 .ومتذبذبة  موسمية تكون المداخيل  بعض  -

 .مستمر بشكل  الفقر دائرة  من وتخرج تدخل  الفئات  بعض  -

 . االجتماعية العالقات اعتبار عدم  -

 المقاربة  بالتمكين 

  األساسية  الحاجيات من الفقير نمكن يجب أن بحيث Amartya Sen سين أمارتيا بها أتى  بالقدرات المقاربة أو بالتمكين المقاربة

 المساعدة المادية المباشرة له. االجتماعي عوض تقديم  مستواه من والرفع العيش  اكتساب من و  الخدمات على  الحصول من ونمكنه

  مستوى  منأو  معينة مهنة مهارات أو  من تمكينه وأيضا الثروة ويخلق  يشتغل أن  على القدرة  لديه  تصبح أن على  الفقير مساعدة

 .بنفسه رزقه يجعله قادرا لوحده بعد ذلك على كسب  معين دراسي

 منبالتمكين،  المقاربة مجدي. باألحرى يجب تمكينهم، حسب  غيرمثال ماديا  العمل  الشباب العاطل عن حسب هاته المقاربة، تعويض

 معينة، إلخ.  مهنةمهارات إليجاد عمل أو من 

 المغرب.  –مقاربة الفقر متعدد األبعاد الفصل السادس: 

  .الدولي للبنك النقدية المقاربة على  بالمغرب للفقر  الخرائطي التمثيل اعتمد ، 2004  سنة منذ

  لمستوى  كمقياس اإلنفاق  خاصة لألسر، المتاحة المالية الموارد توزيع عن سوى تعبر ال عنها الناجمة المجالية تالمؤشرا   أن غير

 . السكان معيشة

 :ظواهر  لتحليل  األبعاد متعددة مقاربة  اعتماد في  النقدية، للمقاربة  استكماال ، 2008 منذ  للتخطيط السامية  المندوبية  شرعت

  الفقر .1

 والهشاشة  .2

  االجتماعية والفوارق .3

  هذا  في أوكسفورد  لجامعة البشرية والتنمية الفقر  مبادرة أشغال خالل من التوجه  هذا وتعزز . لها  المسببة العوامل تحديد أجل  من

 . العالمي  المستوى على المقاربة  هذه اعتماد توسيع في   الفضل لها  يرجع والتي  المجال،

  مستوى  حول  الوطنية  البحوث معطيات  من انطالقا  األبعاد متعدد الفقر تطور بتتبع للتخطيط السامية المندوبية اهتمت ،2008 منذ

  المنجزة  األشغال حصيلة مكنت حيث(. 2014) األسر ونفقات واستهالك ،(2011) للسكان اإلناسي والقياس ،(2007) األسر معيشة

 . أوكسفورد لجامعة البشرية والتنمية  الفقر مبادرة  حددتها كما األبعاد متعدد الفقر مؤشرات  تحيين من

 .االحتياجات من  واسعة  حزمة على األبعاد متعدد  الفقر قياس   في  المقاربة هذه وتستند

  تمثل  التي و . السكن وظروف  التواصل  ووسائل الصحي  والصرف والكهرباء  للماء والولوج  والصحة التعليم االحتياجات هذه تشمل

 . 2030  لسنة المستدامة  التنمية أعمال  جدول  طرف  من المعتمدة الرئيسية  األهداف

 :في  المقاربة لهذه  العريضة  الخطوط  تتمثل

  الحرمان  من أنواع  10 تحديد تم   المجموع، في . المذكورة المجاالت في  الملباة غير الحاجيات  أساس على الحرمان أوجه  تحديد( أوال

 (. أسفله  الجدول  أنظر )

 ( معامالت)   الترجيحية عملية وفق  للحرمان  العشر األوجه هذه تجميع أساس  على  الحرمان، نقط مجموع  إعداد( ثانيا
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، والمحددة  نتيجة الحرمان تفوق عتبة الفقر( تثبيت عتبة الفقر: يعتبر شخص ما فقيرا بالمفهوم متعدد األبعاد إذا كانت ثالثا •

 .  33%باالتفاق ضمن هذه المقاربة في  

 ( حساب مؤشرات الفقر متعدد األبعاد:رابعا  •

: يعطي نسبة األشخاص الفقراء، الذين يجمعون عددا من نقاط الحرمان يكون أعلى من عتبة الفقر  معدل الفقر متعدد األبعاد ❑

 متعدد األبعاد. ويعبر عن نسبة عدد الفقراء في مجموع السكان. 

: يوفر معلومات عن مجموع المتوسط النسبي للحرمان لكل شخص فقير. حيث يمكن من إعطاء  متوسط شدَّة الحرمان ❑

 الحرمان لدى السكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد. فكرة عن درجة 

 يقوم بتعميم شدة الحرمان بالنسبة لمجموع السكان، سواء كانوا فقراء أم ال.   (:  IPMمؤشر الفقر متعدد األبعاد )  ❑

  7,5فقراء من % بحيث انتقل عدد ال9,4: بلغ معدل االنخفاض السنوي للفقر متعدد األبعاد دينامية الفقر متعدد األبعاد  ❑

 .  2014مليون سنة  2,8إلى  2004مليون فرد سنة 

% بالوسط  2,0% إلى 9,1% خالل نفس الفترة )من 8,2إلى  25,0وانتقل كذلك معدل الفقر متعدد األبعاد من %  ❑

 % في الوسط القروي.( 17,7% إلى 44,6الحضري ، و من 

% من مجموع الفقراء يعيشون بالوسط  85,4ظاهرة قروية بامتياز حيث و بذلك تكون ظاهرة مجموع الفقر المتعدد األبعاد  ❑

 . 2004% سنة  80,0مقابل  2014القروي سنة 
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