
 مفوم الفقر

 األمير الحسن بن طالل

فكّل ما َيًحّد الّطاقَة البشرّيَة وُيقّزُم اإلنساَن نفسيًّا أو ماّديًّا أو روحيًّا أو وجددانيًّا  . الفقَر ال َيْعني الفقَر الماّدّي

 .وكّل ما يستًلُب حقًّا من حقوًق اإلنسان أو َيكبُحُه أو َيقمُعُه هو َفْقر: هو َفْقر

أوسع من مجّرد الجوًع أو العطًش أو الَّضَنك تحت سْيًف المجاعاًت واألوبئًة والتصّحر ، وما إلد   فالمفهوُم 

 .ذلك

فإذا ُقيًّد واسُتنًزف من أجدل  . ولعّله من نافلة القول إّن رأس المال البشرّي هو قواُم الوطن واألّمًة والمجتمع

 .، وأصبحت الّتنميُة َوْهًما في َوْهمُقوًت يْوًمه ولقمة َعْيشه ، تباطأ الّتقّدم برّمًتًه 

أيًّدا كاندت مصدادُر الهجدرً       -وال ننس  أّن اّلالجئين ، والمهّجرين ، والمهاًجرين ، والمقتَلعين مدن أرّضدهم   

 .هم في ُصلب قّضّيًة الَفْقًر والفقراء -والّتهجير ، كتغُيًر الُمناًخ والحروًب والّنزاعات وّضروًب االستبداد 

ذا الَحْشَد من الفقراء؟ باالكتفاء بالًهبداًت والّتبّرعداًت والعطايدا والّتكايدا؟ ال رْيدب أّن الّزكداَ        كيف ُنساعد ه

لكْن في الّنهاية نعوُد إل  المثًل الّصينّي القديم الذي يشّجع عل  تعلديم  : بمفهومها الواسع ُتساعُد أّيما مساعد 

 .الفقيًر الّصْيد ، بداًل من أْن ُيعط  سمكة

خددارَ  الّزمدان والمكددان ، وعلد  األخددّ  خدارَ  ُخطددًط الّتنميددًة     -لألسدف   -َحْشدُد مددن الفقدراء هددو   ذاك ال

ويا له من َهْدْر عل  كدّل صدعيد، وإيحداءاُت    . فلن ُيساهَم ، إًذا ، في أّيًة تنميْة شاملْة أو مستدامة. واالقتصاد

 .فالكّل يخسُر إذا استمّر الوّضُع عل  حاًله. همنا يتعّلُق باستقراًر المجتمًع وًأذلك وتداًعَياُتُه واّضحّة فيم

فهدذا مبددأ إنسدانّي    . ال ُيمكُن أْن يتقّدَم المجتمُع وأْن ُينًتَج حقًّا من دون أْن يكوَن الجميُع أصحاَب أسهْم فعلّيدة 

فهدوًم المواَطندًة   وإاّل ، فكيف ينمو االنتماُء والوالُء للوطن؟ أفال يتعّلُق ذلدك بم . عام َسَرى وَيْسري منذ الًقَدم

 .هي االعتباراُت العملّية ، التي ُتخرُجنا من دائرً  القْول إل  دائرً  الفعًل المؤّثر: في ُأّس أساًسه؟ نعم

هنا يأتي مبدأ القانون في خدمة الجميع ومفهوم الّتمكين القانونّي للفقراء الُمتجّذر من َألًفًه إل  ياًئده فدي هدذ     

فهنالك ُأُطّر عملّية للوصدول إلد    . االعتبارات من آلّياْت وجداوًل أعمال ومشروعاْت واستراتيجّياْت للتنفيذ

 .حقوًق ممارسًة األعماًل الّتجارّيةالعدالة ، وحقوًق الًملكّية ، وحقوًق العمل ، و



فالفقراء أدرى ًبًشعاًبهم وهمدوًمهم  . واألجدى أْن نتحّرك في هذا الشأن من القاعدً  إل  القّمة ، وليس العكس

ولْن . ألّنهم هم الذين يجب أْن يطبعوا القانوَن المنشود بطاَبًعهم حّت  ُيخّلصوا أنفَسهم من الفقر: واحتياجاًتهم

أي المبَتَكدرُ   : مُر من دون اهتماْم بالوسائًل والآلّيات ، بما في ذلك الوسائُل والآلّياُت يْيُر الّتقليدّيدة يكتمَل األ

 .والُمبًدعة

 

ولدن يكدوَن ذلدك إاّل بالممارسدًة والّتطبيدق      . واألمُل أْن يتحّل  الّناتج بالمرونة الكافية لتصويًب نفًسدًه بنفًسده  

 .بنزاهْة كاملة

فعددا الّتشدريعات الّذكّيدة والحكيمدة ، المنطلقدة مدن تدراكم الخبدرً          . بُر مّما ُيظّن ألّول وهلةإّن الموّضوع أك

والممارسة ، هنالك عاَلّم واسّع يستحّق العنايَة من مدارس ، ومعاهد ، ومستوصفات ، وًخدماْت اجتماعّية ، 

 .ومصر وحّت  بنوك للفقراء وبنوك طعاْم للجياع ، كما ُحقًّق فعاًل في ماليزيا

فال ُيعَقل أْن َنشَن حرًبدا  . أي الفّضاء الّثالث: إّنها دعوّ  إل  القطاعْين العام والخاّ  ، وإل  المجتمع المدنّي

 .شاملًة عل  الفقر في كّل مكان من دون الّتكافًل والّتعاوًن والّتّضافًر بين جميع القطاعات

فالفلسفُة واحدد  ، واإلنسدانّيُة مشدتَركة ، والّنسديُج     . ًد الدولّيةوال بّد من أْن تتواَءم الجهوُد المحّلّية َمَع الجهو

ولعّل أهّمها الّتغُيُر العالمّي في الُمناخ ، والًهجراُت المختًلفة ، . واحد  -من َقْبُل ومن َبْعُد  -فالمسّببات . واحد

 .وُشددددددددددّ  المددددددددددوارد فددددددددددْوق القطددددددددددرّي ، بددددددددددل فددددددددددْوق القدددددددددداّرّي أحياًنددددددددددا       

لقانوني للفقراء هذا َيهدُف إل  شنًّ حملة شاملة ليس فقط ّضّد الفقر ، وإّنما أيًّضا ّضدّد  إّن مشروع التمكين ا

 .فهي البدايُة لسْيرورْ  لْن تتوّقَف بإذًنًه تعال  لإلصالًح الّشامل. اإلقصاء والّتهميش من كّل نوْع ولون

 


