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الفقر المبرمـج في المجتمع الجزائري

 مقدمة 
   

ــا عرضت عنوان المداخلة هذه على بعض        عندم
ــاع، عبروا عن  ــاص علم االجتم ــالء في اختص الزم
ردود أفعال تراوحت بين التحفظ واالستغراب تجاه 
ــتبعدون معالجتها من الزاوية  ظاهرة اجتماعية يس

التي اقترحتها.
ــابها كبيرا بين العبارات المتضمنة  بعضهم وجد تش
ــة اللغوية للخطاب  ــوان المداخلة والممارس في عن
ــية األكثر تجذرا  ــي ألحد األحزاب السياس السياس
ــع الجزائري، والبعض اآلخر قيم عنوان  في المجتم
ــة من حيث فرص قبولها من طرف منظمي  المداخل
ــغاله. حسب  ــتدرج المداخلة في أش الملتقى الذي س
ــوان ، فرص رفضها  ــة بهذا العن ــم، المداخل موقفه
اكبرمن فرص قبولها ،ألنها تحمل محتوى سياسيا 
صريحا يتخذ موقفا واضحا من السياسات االقتصادية 
المنتهجة من طرف السلطة الحاكمة في الجزائر.

ــتغراب على التحفظ في ردود  أما الذين غلبوا االس
ــة «برمجة» الظواهر  ــم، فقد أنكروا إمكاني أفعاله
ــب رأيهم ،  ــة. الظاهرة االجتماعية ،حس االجتماعي
تسيرها قوانين موضوعية قاهرة يكون فيها األفراد 
خاضعين لسيرورة تاريخية. الفقر حسب الطرح هذا، 
ظاهرة حتمية في المجتمع الجزائري، تفلت إلرادة 
األفراد، أي ال تخضع «لبرمجة» عقالنية مقصودة. 
ــوان إال تمويها لمداخلة  ــا البقية فلم تر في العن أم
ــح بوجود فقر مبرمج  ــة غير معلنة: التصري مخفي
ــتحق االهتمام ومن ثم  ــي المجتمع الجزائري يس ف
ــكل آخر من  ــة هو اعتراف ضمني بوجود ش الدراس
الفقر غير المبرمج وبذلك تطرح مسالة الخطوط 
الرفيعة الفاصلة بين النوعين وماهي أوجه التعايش 
ــت بعد مجموعة من ردود األفعال بأنه  بينهما.أدرك
ــي الحصول على مزيد منها لو عرضت عنوان  بإمكان

المداخلة على زمالء آخرين.
الملفت لالنتباه أن هذه الردود وردت بغياب محتوى 
ــرورة فهم خلفيات  ــذا فرض علي ض المداخلة وه
ــدو االفتراض مقبوال، إن  ــذا األمر. افترضت، ويب ه
توظيفي لعبارة «مبرمج» في العنوان هو الذي ولد 
ــردود هذه لم تكن لتكون  هذه الردود المختلفة. ال
لو أن العنوان كان: الفقر في المجتمع الجزائري. 

الفرق واضح بين العنوان األول والعنوان الثاني:
- األول يحمل استفزازا ال يحاول حتى إخفاء طبيعته، 

أما الثاني فيعطي انطباعا « بالحياد».
يبدوأن المجتمع الجزائري، والممثل في هذا السياق 
بمجموعة من أساتذة الجامعة، لم يبلغ درجة النضج 
التي تسمح له بتقبل واستعياب خطاب أوخطب تستفز 
قناعته الراسخة التي اكتسبها لعقود من الزمن وال 

ــق» اجتماعية متجذرة.وبالتالي  رؤى تصدم «حقائ
ــرة أن الفقر الذي  ــرح الذي يدافع عن فك فان الط
ــه الماليين من الجزائريين سببه غنى اآلالف  يعيش
ــه  ــن الجزائريين، طرح من الصعب أن يجد لنفس م
ــي الفضاء الجزائري ومصيره هو مصير  مكانا ما ف
ــلطة  ــدم الدولة، الحكومة أو الس ــرح الذي يق الط
ــر لظاهرة الفقر الن األصل فيها هي  ــبب مباش كس
أنها تعمل على رفاهية األفراد وليس على إفقارهم.

ــي المقام الثاني بان التحفظ  لكن يجب أن نؤكد ف
ــان عنوان  ــن آنفا ال يغطي ــتغراب المذكوري واالس
ــب بل يتناوالن موضوع العنوان ذاته،  المداخلة فحس

أي الفقر.
ــجل بان الخطاب السياسي منذ 1999  يجب أن نس
والممثل أساسا في مؤسسة الرئاسة، قد عرف نضجا 
ــود وأعلن منذ البداية عن نيته في  كبيرا غير معه
تحطيم الطابوهات، كل الطابوهات وقد قام بذلك 
ــتطع  ــة. في هذا الوقت لم يس ــر من المنهجي بكثي
ــعبي العادي أن  الخطاب األكاديمي وال الخطاب الش
ــاير هذا المنحى وبقيا حبيسي ضوابط وقوالب  يس

متوارثة عن فترات سابقة.
ــي الجزائري-حسب رأيي- بلغ نضج الخطاب السياس

ــي الجزائر وال في الوطن  ــة غير معهودة ال ف درج
العربي بمناسبة احد الخطب الرئاسية، وجه الرئيس 
ــطيني قائال:  ــة فيها كالمه للرئيس الفلس بوتفليق
ــرة» اعتراف قوي بان  ــن بصيرة و اليد قصي «العي
ــد وال المجتمع الذي  ــك البل ــر لم يعد ذل الجزائ
ــطين مهما كانت  بمقدوره أن يقف إلى جانب فلس
الظروف. الجزائر السياسية نقلت قضية الفقر إلى 
ــرة الجهد المتواصل  ــل الدولية، وكانت ثم المحاف
ــي الجزائر.في هذا  ــة دولية حول الفقر ف عقد قم
ــديد عندما  ــت، يتوخى األكاديميون الحذرالش الوق
ــب  يعالجون ظاهرة الفقر، ألنه اليزال طابوها حس
ــم بالرغم من كل ما أحيط به من اهتمام. اعتقاده

ــاد المبرمجة للفقر في  ــة «األبع ومن ثم فان دراس
الجزائر» هو طريق محفوف بالمخاطر و المتاعب، 

فهو طريق يؤدي إلى البحث في القضايا التالية:
 ـ هل هناك عدالة في توزيع ثروات البالد؟ 

ــي ثروات البالد  ــبة الذين يتحكمون ف  ـ ماهي نس
مقارنة بالسواد األعظم ؟ 

ــات اقتصادية  ــس الفقر نتيجة حتمية لسياس  ـ ألي
ــد إفالس  ــات دولية بع ــرف هيئ ــة من ط مفروض

السياسات الوطنية المتتابعة؟
ــاهم المواطن الجزائري في برمجة فقره   ـ ألم يس
ــق قيمي علمه االتكالية وروح القدرية  باعتناقه لنس

واالنهزامية؟
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ــرى األكثر  ــا المجتمعات األخ ــي تعرف به الفقر الت
فقرا،ونذكرها في هذا السياق بكثير من اإليجاز:

ــان البطالة في الجزائر  ــد البيانات الرقمية ب 1 ـ تؤك
تمس تقريبا %30 من السكان القادرين على العمل وان 
ــرا، فان المالحظة  ــبة تثير جدال كبي كانت هذه النس
ــيطة تؤشر بقوة لتفاقم هذا المظهر الذي  اليومية البس
ــهادات  أصبح يطال حتى خريجي الجامعة من حملة الش
ــد ومراكز التكوين المهني  الجامعية وخريجي المعاه

دون تفريق بين الجنسين.
ــر كالتفوئيد،  ــة على الفق ــودة األمراض الدال 2 ـ ع
ــتنقعات وتنتشر حتى في المدن التي  الجرب، حمى المس
ــع بتغطية صحية أفضل بكثير  من المفروض أنها تتمت
ــن التغطية في األرياف. ويبدو أن الكثير من األطفال  م
ــة الكفيلة  ــي الرعاية الصحي ــون جراء النقص ف يموت

بمواجهة هذه األمراض.
3ـ  النبش في المزابل سواء تواجدت في األحياء أوخارج 

المدن الكبرى.
طالعتنا الصحف عن معارك حقيقية بين العائالت وبين 
مجموعات من الشباب أوقعت الكثير من الجرحى وربما 
ــول المزابل ومن له الحق في  ــبب خالفات ح القتلى بس
ــتفادة من نفاياتها. وبالنظر إلى العدد المذهل من  االس
ــذه األماكن يوميا  ــباب المتواجد في ه األطفال و الش
ــهل  والذين يبحثون على طبيعة معينة من النفايات، يس
علينا التصريح بوجود شبكات غير معلنة من األشخاص 
تستغل هؤالء في عملية االسترجاع دون عناء تقديم حق 
المجتمع والدولة عليهم. وليس بعيد عن نبش المزابل، 
ــرا صحفيا أرى فيه  ــزة الجزائرية تقري عرضت التلف
اختصار قويا لمأساة الشباب الجزائري، في هذا التقرير 
ــترجاع بقايا  ــباب تمتهن اس ــف مجموعة من الش نكتش
االسمنت  من الشاحنات المخصص لنقل االسمنت. وكم 
من طفل صغير تمزقت جثته أو وجد مقتوال أومغتصبا 
بمحــاذاة الطرق السريعة وهو يبيع «المطلوع» الذي 

يدر على العائلة ببعض الدنانير في اليوم.
ــاف (وان كنا  ــن الجزائريين وخاصة باألري الكثير م
ــأن) عادوا إلى الحطب  نفتقر إلى إحصائيات في هذا الش

كمصدر للطاقة (التدفئة، تحضير األكل).
ــر يبرز بقوة في الفترة الراهنة وهو عزوف  مظهر آخ
الكثير من العائالت عن إلحاق بعض أبنائهم إلى المدرسة 
والحق ذلك الضرر بالفتيات خاصة. المدرسة أصبحت 
ــا بالك باألب  ــرب العائلة األجير، فم ــة للغاية ل مكلف
البطال الذي ينجب ما يقارب الستة أطفال في المعدل.

كما برزت في اآلونة األخيرة ما يعرف بمربيات األطفال 
ــاء الموظفات و  ــت وبهذا وجدت النس ــات بالبي الماكث
العامالت حال ألطفالهن ولكن هذا أيضا يدل على تنامي 
ــدد العائالت التي تبحث على مورد مادي إضافي أوهي  ع

أصال تبحث عن المورد الواحد.

ثالثا: ماهية الفقر المبرمج تطرقنا في مقدمة المداخلة 
ــال و االنطباعات التي أحدثها  إلى مجموعة ردود األفع
في رأينا وجود عبارة «مبرمج» في العنوان، وسنحاول 

في هذا المحور توضيخ ما نقصده بتوظيفناله.
بعض الدارسين سبقونا في طرح هذه الفكرة وان استعملوا 
أسلوبا تعبيريا مغايرا: هم يميزون في تحديدهم ألسباب 
ظاهرة الفقر بين األسباب المحلية واألسباب الخارجية. 
ونحن في هذه الورقة نصبغ على هذه األسباب المساهمة 

الواعية والمقصودة إلحداث الفقر.
ــراد أوالدول  ــاهمة مرتبطة باألف ــون هذه المس قد تك
أوالحكومات. وبالتالي فان الفقر المبرمج في المجتمع 

الجزائري يعني أمورا ثالثة نوضحها كما يلي:
ــتقالل ضمن  1 ـ المواطن في الجزائر يعيش منذ االس
ــلوكات  ــكيله وتكييفه بس ــق قيمي يبنيه ويعيد تش نس
ــجنته في منطق «حالة االنتظار  ــات وأفكار س وممارس
ــي مكانه، يأخذ  ــة». فهو فرد يتوقع من يفكر ف الدائم

المبادرة بدال عنه، ويرى في اإلبداع مضيعة للوقت.
ــمات  ــة واالنهزامية والقدرية أصبحت الس روح االتكالي
الرئيسية للشخصية األساسية للفرد الجزائري. مفارقة 
عجيبة عبر عنها احد رؤساء الدول المجاورة في حصة 
ــر  تلفزية حوارية بثتها التلفزة الجزائرية على المباش
ــعبي  ــي والش ــتوى السياس ــت صدمة على المس وأحدث
ــجل الرئيس  ــعينيات. في هذه الحصة س في مطلع التس
ــتعمر  ــتغرابه من أن «تتقزم» ثورة أخرجت المس اس
الفرنسي إلى الحد الذي تعجز فيه عن اإليفاء بما لديها 

من دين (06ماليير دوالر) تجاه البلد الذي يرأسه.
إذا بنينا على هذه الفكرة، فلن نجانب الحقيقة إذا صرحنا 
ــم التي يؤمن بها غالبية األفراد في الجزائر هي  أن القي
قيم تسقط أصحابها في الفقر وتأكد هذا بصورة جلية 
في النصف الثاني من العشرية السابقة والتي عرف فيها 
المجتمع منعرجا أدخلته في سياسة اقتصاد السوق بعد أن 
عاش ألكثر من ثالثة عقود على التسيير الموجه. فازداد 
تخلف من كان متخلفا أصال في فترة التسيير الموجه 
ــخاص لم يكونوا يملكون  والتحقت بهم جحافل من األش
ــمح لهم بالتكيف مع  ــدا تعليميا، ثقافيا، مهنيا يس رصي
مقتضيات المرحلة الجديدة. فظهرت دراسات اضمحالل 
ــطى في المجتمع الجزائري،(6) أو اختفاء الطبقة الوس

ــي الصحافة يعيش  ــدم الرقم 14 مليون جزائري ف وق
على عتبة الفقر. فالفرد الذي رشح يوما ما ببناء «يابان 

إفريقيا» وصف من طرف احد الساسة بأنه «غاشي».

2ـ  الفقر المبرمج في المجتمع الجزائري يمكن تناوله 
ــات االقتصادية، االجتماعية والثقافية  من زاوية السياس
التي انتهجتها السلط المتعاقبة على الحكم منذ االستقالل 
والتي عجزت ليس في بناء فرد قوي متشبع بروح العصر 
ومن ثم فرد تبنى له وحوله االستراتيجيات فحسب، بل 

ــر المفضوح لثرواتها في  ــر بالتبذي      ـ أم أن الجزائ
ــن أوجه الفقر  ــد وجها م ــا ال تمثل أولوية يجس قضاي
ــئلة  ــب؟ هذه األس المبرمج الذي يتأثر به الضعفاء فحس
وغيرها، ال يمكن تجنبها، في اعتقادي حين يشتغل الباحث 
ــيولوجية يحاول من خاللها الوقوف على  بمقاربة سوس
ــباب وآثار ظاهرة الفقر في المجتمع الجزائري وأي  أس
ــها التحليل وسيلة وتقديم  مقاربة أخرى ال تحدد لنفس

نتائج تسقط حتما في فخ الوصف والسرد الشائع.
ــزل ونالحظ عجوزا  ــد نوافذ المن ــا نقف عند اح عندم
ــر كبيروتعيد  ــي وتقلبها بصب ــي قمامة الح ــث ف تبح
تصنيف النفايات إلى بقايا خضروبقايا فواكه وخبز، ثم 
ــن في علم االجتماع ال نملك  تأخذ الكل، فإننا كباحثي
ــق في تجاهل هذا الحدث العرضي الذي يتكرر آالف  الح
ــخاص وفي مناطق  من المرات يوميا مع اآلالف من األش

مختلفة من الجزائر.
ــيرنا لما الحظناه إلى المنطق القدري  هل ناتجا في تفس
ونكرر البديهيات الشائعة التي تميز بين الفقراء واألغنياء 
كقدر محتوم؟ أم مالذنا هو الخطاب التبريري المقيت 
الذي يقدم الفرد بصفته فاعال، وبالتالي صانعا لمصيره 

وبالتالي فهو الذي يصنع فقره أوغناه؟
لكن يمكن أن نتموقع في خندق الذين يرون في الدولة، 
الحكومة والسلطة شيطانا همه األوحد هو إفقار شرائح 
ــروات المجتمع في يد  ــع وجعل ث ــة من المجتم عريض
ــتنجد بموضة  األقلية المهيمنة.من الممكن أيضا أن نس
ــي الجزائر  ــرة الفقر ف ــس حقائق ظاه ــة لنلب العولم
بمظاهر المواصفات العولمية والقطب االقتصادي األوحد 

والنجاعة االقتصادية الدولية...
ــة بالعنوان الذي تحمله هي إطاللة على كل  إن المداخل
ــى التركيز االيجابي  ــورة أعاله وتتوخ األبعاد المذك
ــر المجدي. وفي  ــاب النظري غي ــا وتتجنب اإلطن عليه
ــر المداخلة نقدم عناصر تحليلية تحدد ماهية الفقر  آخ

المبرمج في المجتمع الجزائري.

أوال: مفهوم الفقر
ــات الدولية على صعوبة  يكاد يتفق المفكرون والمنظم
ــق لظاهرة الفقر يقبله الجميع  إيجاد تعريف علمي دقي
ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على األدبيات الواسعة التي 
ــر حول هذه الظاهرة االجتماعية للوقوف على هذا  تنش

األمر.
ــذه الظاهرة االجتماعية  ــاك محاوالت عدة تصنف ه فهن
ــابك وما يزيدها  ــة البالغة التعقيد و التش واالقتصادي
ــف هواختالف نظرة المجتمع  صعوبة من ناحية التعري
ــد والتي تختلف عن نظرة المجتمعات األخرى في  الواح
ــاس، والخلفيات  ــرات التاريخية وأدوات القي ضوء الفت

الفكرية واألخالقية لمن يدرس هذه الظاهرة.

ــذه المحاوالت التعريفية وتعددها،  وبالرغم من تنوع ه
ــددات مادية في  ــتندوا إلى مح ــين اس فان بعض الدارس
ــد على محددات  ــم للفقر والبعض اآلخر اعتم تعاريفه
ــف « تنظر  ــة األولى من التعاري ــة. فالمجموع كيفي
ــاف كالدخل والحاجات  ــى الفقر في ضوء عيش الكف إل
ــبي كالنقص في  ــة اجتماعيا، أو الحرمان النس المطلوب
ــل الغذاء وظروف  ــض الموارد الضرورية للعيش مث بع

المعيشة وأسباب الراحة المتعارف عليها...الخ».
ــى أن الفقر«ليس  ــة فتؤكد عل ــا المجموعة الثاني أم
ــا هوباإلضافة إلى ذلك مركب  حالة مادية فقط، وإنم
ــص االعتماد على  ــدة للتبعية ونق ــن المواقف المجس م

الذات...»(1)
ــرة الفقر في  ــف تعاريف ظاه ــة أخرى، تصن ومن جه
ــف موضوعية وتعاريف ذاتية.  بعض األدبيات إلى تعاري
ــين باقر  من التعاريف الموضوعية، ما قدمه محمد حس
ــن الحرمان المادي تتجلى  الذي كتب « الفقر حالة م
أهم مظاهرها في انخفاض استهالك الغذاء ،كما ونوعا، 
ــتوى التعليمي والوضع  ــة الصحية والمس وتدني الحال
ــكني والحرمان من تملك السلع المعمرة واألصول  الس
ــة األخرى، وفقدان االحتياطي أوالضمان لمواجهة  المادي
الحاالت الصعبة كالمرض واإلعاقة والبطالة والكوارث 

واألزمات...»(2)
ــرت كريمة كريم  ــذه المجموعة ،اعتب وفي مقابل ه
التعريف الذاتي بأنه النوع الثاني من تصنيفاتها لمفاهيم 

الفقر.(3)
ــذا التعريف يركز على تصنيف الفرد لذاته فيما إذا  وه

كان من الفقراء أم ال.
ــا لإلطناب غير المفيد، نقترح تعريفا للفقر نراه  وتجنب
يخدم الغرض العلمي للمداخلة وهو: «عدم القدرة على 
ــة المادية يمثل الحد  ــتوى معين من المعيش تحقيق مس
األدنى المعقول والمقبول في مجتمع ما من المجتمعات 

في فترة زمنية محددة.» (4)

ــير  ــي المجتمع الجزائري تش ــا: مظاهر الفقر ف ثاني
ــر في المجتمع  ــار الفق ــات إلى انتش التقارير والدراس
ــردة تهدد  ــة مخيفة ومط ــري ويتزايد بطريق الجزائ
مستقبل البلد. فعن األستاذ إسماعيل قيرة «يشير تقرير 
الديوان الوطني لإلحصاء إلى أن ثلث العائالت الجزائرية 
ــون تحت الحد األدنى  ــرة، %45 من األجراء يعيش فقي
ــر فقيرة،  للفقر، %50 من العمال الفالحين أرباب اس
ــن، %66 من أرباب  ــاب العائالت بطالي %10 من أرب

ــون و%30 منهم ال يل  ــراون وال يكتب ــالت ال يق العائ
دخلهم الشهري عن 06 آالف دينار، 1.6 مليون مواطن 
ــبب األزمة االقتصادية  نزحوا من األرياف إلى المدن بس

وتردي األوضاع األمنية.»(5)
ــواهد امبريقية واضحة تؤكد وجود مظاهر  وهناك ش
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ــببت في بث روح االتكالية الهدامة التي أسقطته في  تس
فخ الفقر.

ــاء  وكم كانت صدمتنا كبيرة عندما واجهنا احد رؤس
ــعينيات بحقيقة مرة  ــة  في التس ــات الجزائري الحكوم
كشفت لنا بان الجزائر تستهلك ما يعادل نصف اإلنتاج 
ــط  ــنويا وال تنتج منه إال القس ــن القمح س ــي م العالم

القليل.
ــية  ــة والسياس ــالت االقتصادي ــر التكت ــي عص 3 ـ ف
ــب األدوار في العالم،  ــي ما فتئت تعيد ترتي الكبرى الت
ــأكل البطيء»و«إما أن تأكل  ــريع ي وفي عصر«الس
ــي مأزق وجودي  ــها ف أوتؤكل» وجدت الجزائر نفس
فرض عليها التنازل عن جزء من سيادة قرارها وأجبرت 
ــدات واتفاقيات أبرمت مع  على التطبيق الحرفي لمعاه
مؤسسات وهيئات دولية بشروط بالغة القسوة دفعت من 

جراءها الجزائر ضريبة اجتماعية مدمرة.
ــادة وبرامج طويلة المدى يبرمج  الفقر بهذا الطرح، م
عند كبار هذا العالم ويصبح حالة معيشية مالزمة لكثير 
من ضعفاء هذا العالم. الكبار في سعيهم لضمان رفاهية 
ــط األخالقية  ــون من كل الضواب ــم، يتنصل مجتمعاته
ــوة والقهر وإخضاع  ــاقون لمنطق الق الحضارية وينس

الضعفاء فيزداد الفقر في المجتمعات الهشة.

الخـاتمـة

 الورقة هذه وبالمقاربة التي اعتمدتها، ال تعطي لنفسها
ــتثنائيا في حقل ــق في االدعاء بأنها قدمت عمال اس  الح
 الدراسات المهتمة بدراسة الفقر في المجتمع الجزائري
ــر الجاد في ــى ضرورة التفكي ــا بالمقابل تلح عل  لكنه
 عناصر منهجية ونظرية أكثر جرأة قد تؤسس لمواقف

ــرار» الممل ولما ال ــة نقدية تبعدنا عن «االجت  تحليلي
ــى نقدهم ــه أصحاب القرار في الجزائر الذين نخش  تنب

.قبل أن يخشوا هم نقدنا لهم
ــديد في تقديم الفكرة  توخت الورقة هذه التركيز الش
ــتطاع اإلطناب النظري المكثف ونحن  وتجنب قدرالمس
ــكار تحتاج إلى إثراء  ــك عرضنا مجموعة من األف بذل
بأعمال أخرى تقف على مواطن القوة والضعف فيما عرض 

وهذا هومصير كل عمل فكري يخضع للتحكيم.
ــيبقى محل  ــك أن موضوع الفقر في الجزائر س وال ش
اهتمام خاص لما يعتري المجتمع من حركية بالتأكيد 
ــتلزم فهمها  ــتولد تمفصالت مع ظاهرة الفقر قد يس س
ــتثمارا في الوقت والجهد والمثابرة  حضورا ذهنيا واس
ــك أن آثار هذه  ــبوق ذل ــكل غير مس ــى البحث بش عل
ــرة يمكن أن تعصف بكل جهد تنموي مهما كانت  الظاه

جديته ومهما كان نبل غاياته ومراميه.

أ. عبد الرزاق أمقران
قسم علم االجتماع. جامعة سطيف.
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