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 مسلك املساعدة االجتماعية

 وحدة السياسات االجتماعية

 6الفصل 

 سايس/فاس-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-ذة. كوثر لبداوي 

 عاممدخل 

 نص االنطالق:

ف الدول املتقدمة والصناعية اليوم بأنها دول "رفاه"، حيث تقوم   الالمساواة وجوهفيها بدور مركزي لتخفيف  الحكومة"تعرَّ

في  . ويهدف الرفاهدعم مجموعة من السلع ]أدوية مثال معفاة من الضرائب[ والخدمات ]صحية مثال[ق في املجتمع عن طري

 على حياة الناس الذين يجدون مشقة، وألسباب مختلفة،السوق عن اآلثار السلبية التي يتركها  التعويضهاته الحالة إلى 

 ملعالجة املخاطر التي يواجهها الناس على مدار حياتهم وبأسل. والرفاه على هذا األساس، احتياجاتهم الرئيسيةفي تلبية 

مثل: املرض، العجز، الشيخوخة، فقدان العمل. وتتباين خدمات الرفاه بين دولة وأخرى غير انها غالبا ما تتركز على تقديم 

 لة والتقاعد."في مجاالت التعليم، والرعاية الصحية، واإلسكان، ومساندة الدخل، والعجز، والبطا املعونة والدعم

 398، ص.2005، لبنان، 4فايز الصياغ)ترجمة وتقديم(، مركز دراسات الوحدة العربية، طأنتوني غدنز، علم االجتماع،   

 

 تعايش الالمساواة والرخاء مفارقات العصر الحالي : من1 خطاطة توضيحية

 

، تحدي حاالت عدم المساواة: مسارات 2016تماعية، ومعهد دراسات التنمية، واليونسكو، التقرير العالمي للعلوم االجتماعية : المجلس الدولي للعلوم االجرالمصد
 5، ص. 2016من أجل تحقيق عالم يسوده العدل، منشورات اليونسكو، باريس، 

 

زيادة الرخاء عدم المساواة 
ةالعميقة والمستمر

من جميع االحتجاجات في العالم ما بين  %13ما يزيد عن 

 تتعلق أساسا بالالمساواة االقتصادية. 2013و 2006
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التصدي ف .لتصحيحها العقالنيملنظم و التدخل ا ضمن هاته املفارقات والفوارق التي يعج بها الواقع االجتماعي يأتي دور 

تعبئة معارف العلوم االجتماعية واإلنسانية لوضع السياسات معرفة معمقة من خالل يتطلب لالمساواة ومظاهر الفقر، 

طة خودعم القرارات وتمكين السياسات العمومية من ضمان التحول نحو مجتمعات أكثر إنصافا، خاصة في ظل تطلعات 

، وبالتالي جعل الولوج للخدمات دمقرطة الرفاهوما فكرة الدولة الراعية إال محاولة ل ،2030ة لعام التنمية املستدام

؟ ما هي مختلف املداخل التي تسمح بالتفكير سوسيولوجيا إذن ما السياسة االجتماعية .األساسية متاحا لجميع املواطنين

 التي تنطوي عليها؟الرهانات ستها أو من حيث مأسسواء في السياسات االجتماعية 

 ما السياسة االجتماعية؟

رأة في مجاالت التعليم والصحة والسكن وما يهم املخطط التنمية في ثناياها كل ما تنطوي عليه السياسة االجتماعية تضم 

، اناسقهتاملتفق حولها لتنظيم وتنفيذ ومتابعة الخطط واملشاريع لضمان صياغة لالتجاهات العامة والشباب، إلخ. إنها 

 .ملشكالت املجتمع وحاجات أفرادهوالوصول إلى وضع حلول وبدائل مناسبة 

لى أنه يمثل [، عباراديغم جديد لتدبير العيش املشترك]هو إذن لسياسة الحكومة وقد تنامى االهتمام بهذا املفهوم كبديل 

 . األنساق وباقي سياسات املجتمع جزء من السياسة العامة وليس مستقال عنها، وهذا يعني أنه ال يمكن فهمها بعيدا عن

ساليب التي يتعين استخدامها في العمل لل  االسياسة االجتماعية باعتبارها تسطير  Thomes Eliotتوماس إليوت يعرف و 

وتقدير للمستقبل حكومية تحصلت بعد دراسات خطة بأنها  Richard Titmussريتشارد تيتموس االجتماعي. بينما يعرفها 

ادة حقيقية وتحقيق زي لتفكير منظم قائم على منطق علمي، هي نتاجفي مواقف معينة ف التحكمهات بغرض وتحديد االتجا

 .رفاهية املجتمعومحسوسة في معدل 

جملة من القرارات الصادرة عن السلطات املختصة والتي توضح مجاالت الرعاية هي  بهذا املعنى السياسة االجتماعيةإن 

تجلى وت وأهدافه، حيث يتم رسم خطة أو أكثر تضم عددا من البرامج واملشاريع االجتماعية.االجتماعية، وأسلوب العمل 

ة ر الزمن املخصص للعمليأهميتها في وضع عملية التغير االجتماعي ضمن مجال التخطيط البشري املنسق، وعدم هد

 التنموية.

 ية على أربعة عناصر: تقوم السياسة االجتماع

ي المجتمع من أفكار ومعتقدات تمثل التراث الثقافي والحضاري للمجتمع=الفلسفة الموجهة السائدة ف اإليديولوجيا -

 .أفراد المجتمع وأجهزته وتنظيماتهلسلوك 

األهداف االستراتيجية بعيدة المدى=آمال وغايات ونتائج ينبغي بلوغها لتحقيق الرفاه من خالل كافة البرامج  -

 والمشاريع

 فها البرامج والمشاريع والتي تتضمنها خطط التنمية االجتماعيةالتي تستهد Fieldsالمجاالت  -

الملزمة للعمل االجتماعي والمحددة لطريقة تنفيذه وتتبعه وتقييمه، مثال  Public attitudes موميةاالتجاهات الع -

 .توفير دور الحضانة لرعاية األطفال قبل سن السادسة، توفير السكن الالئق، إلخ

ذن في تحمل مسؤوليتها االجتماعية في ضمان سياسة توزيعية تصحح مظاهر الخلل في التفاوتات التي تتمثل مساعي الدول إ

د، فراتحقيق اإلدماج االجتماعي لل  ويمكن إجمال أهم غايات السياسات االجتماعية في:تفرزها السوق في ظل تنامي العوملة. 

ت تحقيق السياسا، ملبذولة لتحقيق املساواة التوزيعيةإضفاء املشروعية على الجهود ا، الحد من مظاهر الالمساواة

 .االجتماعية كآلية للقضاء على الالمساواة وإعادة توزيع الثروة والدخل
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يظهر إذن من خالل التحديدات املقترحة أعاله أن السياسات االجتماعية مفهوم من الشساعة بمكان، فهو يمس الفرد، 

إذا كان و ومظاهر الالمساواة التي باتت تعرفها املجتمعات غداة الثورة الصناعية.  واملجتمع والدولة، كما يمس التفاوتات

البد من هذا املدخل املفاهيمي، كي نصوغ أهم اإلشكاالت التي تهمنا ضمن هاته الوحدة، فإنه ال يتجاوز طابعه التقني، 

ي ن االكتفاء به قد يضعنا ضمن إطار تقن أوالذي وإن كان ضروريا بالنظر إلى الطابع اإلجرائي للسياسات االجتماعية إال

 سس النظرية التي تقوم عليها السياساتانتصر لها هذا الدرس هو محاولة فهم األ أهم االختيارات التي من لذا فإن  ضيق.

اليا كلتأصيل للسياسات االجتماعية إشلاالجتماعية، لذا لم يكن أمامنا خيار آخر سوى الرجوع إلى التاريخ والسوسيولوجيا 

 ونظريا. 

 املسألة االجتماعيةو الفقر  لسياسات االجتماعية:با لالهتمام السوسيولوجي التأصيل .1

عد التراكم املعرفي الذي تحقق في مجال دراسة الالمساواة مهما، فهي تعتبر أحد املواضيع التأسيسية للعلوم االجتماعية: ي

جذورها ، إلخ، وهي أمثلة على االهتمام الكالسيكي بأسبابها و الجتماعية والفئةللمكانة انقد ماركس للرأسمالية، تحليل فيبر 

وتبعاتها وتجلياتها، مما أدى إلى تنامي االهتمام بالتقسيم الطبقي والحراك االجتماعي، وتوزيع الدخل، والدراسات 

اته ونظرياته ومناهجه، لدراسة الجنسانية، إلخ. ويعد الفقر أحد الحقول املعرفية التي ارتادها علم االجتماع بأدو 

ر كمدخل راسة الفقخاصة في مجال د الالمساواة، فكيف تستفيد السياسات االجتماعية من هذا التراكم العلمي واملعرفي

 ؟الالمساواة ملقاربة

رج و أخذت بناءها الفعلي مع جمع أعمال دو توكفيل وماركس، ثم لالهتمام السوسيولوجي بالفقر األولى  بدأت الشرارة

الفقر ألكسيس دوتوكفيل (، يعرف 1835) Mémoire sur le paupérismeفقر" ت"مذكرات حول ال زيمل. ففي مؤلف

Pauvreté  قد و  باعتباره حالة عامة على منطقة معينة أو بلد ما.، وهو يميزه عن البؤس حالة حرمان وتبعية للغيربوصفه

ق عام من املساعدة العمومية للمعوزين، والذي يشكل إحسانا عموميا )في استنكر املخاطر التي يمكن أن يفض ي إليها نس

مقابل املبادرات الخاصة(. وقد كان من أهم ما جاءت به هاته املذكرات االعتقاد بأن الفقر ال يوجد في ذاته، بل إنه يوجد 

ينتج قبل كل  الفقرأن  ماركسيعتبر Le capital (1867 )ي الجزء األول من "الرأسمال" وف في عالقته بحالة املجتمع في كليته.

 محاولة إلنقاذ النظام الرأسمالي.أنساق الدولة الراعية ، مما يجعل تطور التغيرات املتعاقبة للدورة الصناعيةش يء عن 

ناه ع، وبالتالي فإن مالفقر بناء اجتماعي، والذي يعتبر كتابا مؤسسا، أن (1908) للفقرفي كتابه املخصص جورج زيمل  يعتبر

يجعل جتمع وضعية تبعية بالنظر إلى امل في باعتبارهم يعيشون لفقراء النظر ليتحدد بالداللة التي يمنحها له املجتمع. إن 

فكيف أعادت مختلف أنساق الدولة الراعية نسج خيوط هذا  سوسيولوجيا الفقر هي سوسيولوجيا الرابط االجتماعي.

 الرابط االجتماعي؟

اإلقصاء االجتماعي من املفكرين الذين اهتموا بشكل خاص باألشكال التي يأخذها  Robert Castelروبير كاستل يعد 

Exclusion sociale " املسألة االجتماعيةباملجتمعات الغربية، وبمختلف أشكال معالجة" Question sociale.  وقد

ية املاشية، لزراعة، تربيبنى على االصناعي )في إطار املجتمع ما قبل استعرض بهذا الصدد حدود معالجة املسألة االجتماعية 

 الحلول التي دعا إليها املفكرون الليبراليون إبان القرن الثامن عشر. الحقا ، قبل أن يتناول الصيد، إلخ(

 



4 
 

 

عايش الشبكات األولية للتفاعل/الت أن روبير  كاستل، يؤكد رعاية املهمشين بالبلدان ما قبل الصناعيةفي تحليله ل

حيث أن أعضاء املجتمعات الزراعية يندرجون ضمن : بإدماج املنسحبين من الحياة االجتماعيةتسمح غالبا ي االجتماع

عالقات ترابط محلية ضيقة، مما يضع مبدئيا جميع األفراد داخل الجماعة. وبالنسبة لليتامى وذوو االحتياجات الخاصة، 

-familleيانا تمثلها على الخصوص "العائلة الراعية" إلخ، فإنهم يستفيدون غالبا من أشكال تضامن تحط منهم أح

providence . 

 ، وضمن هاته الصيغة الثانية لرعاية املهمشين،املهمشين املقبولين اجتماعيا Assistanceتستهدف املساعدة بينما 

املحتاجين  Secoursنجد أن املجتمع اإلقطاعي الغربي خالل القرن الحادي عشر قد قام على مؤسسات متخصصة في إغاثة 

. وقد كان املستهدفون هم األهالي الذين ينتمون في األصل إلى الجماعة التي تعينهم، غير القادرين nécessiteuxواملعوزين 

تتيح للثرياء بالقيام  assistanat localعلى العمل، واملحترمين للنظام االجتماعي. ويفهم هذا النظام على أنه مساعدة محلية 

غير معنيين بهاته األجهزة  vagabondsة وإحسانية من خالل تمويل املؤسسات االستشفائية. على أن املشردين بأعمال خيري

 والتدابير.

يكشف روبير كاستل إذن من خالل عودته للمجتمعات ما قبل الصناعية، أن انبثاق املسألة االجتماعية ليس وليد القرن 

ن هذا في الوقت الذي ذهب فيه معظم املفكري. وتحديدا إلى العصر الوسيط التاسع عشر، بل يعود إلى ما قبل ذلك بكثير

إلى ربطها باملجتمع الغربي الحديث، وبالتناقضات واإلشكاالت التي أفرزتها سيرورة تصنيع املجتمع والعالقات االجتماعية. 

اعية، فكيف تطور االهتمام يمثل تناول انبثاق وتطور املسألة االجتماعية مدخال مهما ملقاربة السياسات االجتم

 السوسيولوجي باملسألة االجتماعية خالل القرن العشرين؟

 Robert، و Pierre Rosanvallon (1981-1995)تتبين مالمح املسألة االجتماعية بتعقب املقاربات التي يقدمها كل من: 

Castel (1995)  وJacques Donzelot (1994) ئص املسألة االجتماعية، ومن ، حيث يمكن أن نحدد العديد من خصا

حول مبدأ  قنياتوينتظم  تماسكهخاللها يمكننا بناء تعريف إجرائي لها: فهي تتعلق بالطريقة التي يؤسس بها املجتمع 

 .التضامن

 لتقنيظهر ااملاملتقاسمة بين جميع أفراد املجتمع، أما  على شكل من أشكال الشرعيةضمن التعريف أعاله  التماسكيحيل 

يرسخ التكفل  أنهمبدأ التضامن فهو يحيل على التدابير الفعلية واألجهزة املعدة لتنظيم هذا التماسك، في حين نفهم من 

: ظواهرمجموعة من اليشمل يتسع لتتجلى أهمية هذا التعريف في كونه  الجماعي باألخطار املرتبطة بالوجود اإلنساني.

ة، عدم استقرار العمل، إدماج الشباب، التعليم املدرس ي، املعاناة االجتماعية، إلخ، البطالة، التقاعد، الالمساواة الصحي

 : مؤسساتية، فردية، إلخ.بتناولها من بؤر مختلفةويسمح 

فقد كانت تعتبر أن املسألة االجتماعية تحيل على للدراسات الكالسيكية يأخذ التعريف أعاله طابعا عاما، أما بالنسبة 

عصر اليعود إلى ر.كاستل ، وذلك بالرغم من أن تحت تأثير التصنيعوذلك  19واتساع رقعته إبان القرن قر الفمشكلة انتشار 

 . كما أسلفنا ، ليؤكد أنه يشكل البدايات األولى "لسياسات املساعدة الحديثة"الوسيط
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لتوصيف هاته الظاهرة  Paupérismeاإلمالق/الفقر املدقع/التفقر وتحت تأثير التصنيع عن  19نتحدث إذن خالل القرن 

للحقوق أي البناء التدريجي  Invention du social" االجتماعيابتكار فقد قادت إلى "دونزيلو اك ج. وحسب االجتماعية

لحرب غداة ااالجتماعية أخذت مضمونا أكثر اكتماال مع انبثاق مختلف دول الرفاه، ومع إرساء الحماية والتي االجتماعية 

 .العاملية الثانية

 Nouvelle "جديدةالجتماعية اال سألة املالحديث عن "قرن املاض ي سيشرع السوسيولوجيون في ومنذ أواسط تسعينيات ال

question sociale  بيير روزانفالون والتي أملح إليها املؤرخ والسوسيولوجي الفرنس يPierre Rosanvallon (1995) وذلك ،

، التفكك Exclusion، اإلقصاء Précarisationمفاهيم عدم االستقرار/انعدام األمن  حال استمرار الفقر فإنفي للقول إنه 

désaffiliation الهشاشة ،vulnérabilité ،الدولة تصبح انبثاق تصورات جديدة للمسألة االجتماعية  تؤشر على، إلخ

 .عاجزة عن تقديم حلول مقنعةإزاءها  Etat socialاالجتماعية 

لتراجع "املشاعر السياسية" عالمة مميزة يعد انبثاق االجتماعي  إلى القول بأنبعض األدبيات  عالوة على ذلك ذهبت

Passions politiques ( الذي يذكرنا بمنظور 1994جاك دونزيلو ) وهكذا نعاين لدى كل من أرندت لالجتماعيحنا أرندت .

-Etatة املنشط-الدولةستعمل دونزيلو مفهوم وقد ا. أسف على السياس يالتفي مقابل صعودا قويا لالجتماعي ودونزيلو 

animateur  فضل إعادة بالذي سيتشكل بين الدولة واملواطن ملء الفراغ والتباعد للتعبير عن الدولة التي تقوم وظيفتها في

 تعبئة املجتمع املدني.

جتماعية ا نعثر على فترات يتصاعد فيها االهتمام باملسألة اال يظهر تعقب األدبيات التي أولت عنايتها للمسألة االجتماعية، أنن

صعود ع متسعينيات القرن املاض ي في عالقتها بالعالقات االجتماعية، وفترات ينصب االهتمام فيها بالفاعل خاصة خالل 

تحوالت ع مية الجديدة السياسات االجتماعفي حين سيعرف مطلع األلفية الجديدة ، واملعاناة االجتماعية النزعات الفردانية

 .األطر املؤسساتية

لقد انصب االهتمام خالل سبعينيات القرن املاض ي على املؤسسات والعالقات االجتماعية، وقد تميزت هاته املرحلة 

وإنجازاتها وتقدمها، ورغم أن الخطابات السائدة كانت تحاول أن تكون نقدية، إال أنها لم تكن  بشرعنة قوية لدولة الرفاه

بإرساء أرضية لتحليل توجهات هاته الدولة، جع على تغير جذري يمس الباراديغم: يتعلق األمر ضمن هاته الخطابات تش

 ، بدال من مساءلتها بلغة جذرية.نقط ضعفها واالنحرافات التي تنتجها

ة في مواجهفعالية الدولة واملؤسسات ذات طابع ماكروسوسيولوجي ركزت على وقد كانت التيمات موضوع االهتمام 

الالمساواة االجتماعية والتراتب االجتماعي من قبيل التربية، الخدمات العمومية، حماية الطفولة، إلخ. وقد تم ضمن هذا 

عجز هاته املؤسسات االجتماعية عن تقليص اإلطار فحص العديد من السياقات املؤسساتية بشكل معمق وذلك إلظهار 

 .الالمساواة االجتماعية

 ولم تشرع في التناسل إال خالل ثمانينيات القرن نظام دولة الرفاه نادرة -دبيات التي تسائل النظام نفسهاأل لقد كانت 

خاصة ببريطانيا التي  Modèle social-démocrateاملاض ي، حيث ستتساءل حول شرعية النموذج الديمقراطي االجتماعي 

، ن املاض ي في خلق تحوالت جذرية في السياسات االجتماعيةشرعت فيها اإلصالحات الحكومية املتخذة مطلع ثمانينات القر 

لكن مع القيام بمراجعات عميقة للمساعدات املمنوحة وتحكم في النفقات  Welfareوالتي ارتأت االحتفاظ بالرفاه 
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لة ملسأبشأن افما هو الجديد الذي ستحمله سنوات التسعينيات من القرن املاض ي . العمومية ورفع مستويات املساهمة

 ؟االجتماعية

مع بداية تسعينات القرن املاض ي ستشرع األدبيات السوسيولوجية املهتمة باملسألة االجتماعية في تحويل اهتمامها نحو 

، وخلف هذا االهتمام نجد أن املفكرين يقطعون بشكل فعلي مع مرحلة سابقة وذلك فينومينولوجيا املشكالت االجتماعية

ماعية، ، املمتلكات الجطرف الفعل االجتماعي )االعتماداتت تتجاوز الفئات املفضلة من من خالل االنفتاح على موضوعا

التربية( التي كانت تتناول اإلعاقة، التسرب الدراس ي، العمل غير املستقر، إلخ، وذلك من خالل تطوير منظورات نظرية 

الذي  فعل االجتماعيالذي يمنحه هؤالء للمعنى ة الفاعلين ولللسلطللتفاعالت، للدور و ومنهجية أخرى تلتفت أكثر 

 ينخرطون فيه.

بما نحو ، أي نحو بناء الواقع االجتماعي ور منظور ميكروسوسيولوجيأكثر فأكثر نحو  ستتحول  بؤرة التفكيروبالتالي فإن 

تالشت ذا وهك اإلطار. سيعلن بقوة عن نفسه وسَيْعُبر معظم املساهمات في هذاالباراديغم الجديد . هذا السيرورات الذاتية

في تناول املسألة االجتماعية، املهتمة بتعدد الفاعلين )األفراد، الفاعلون املقاربة التفهمية لصالح الرهانات الوضعية 

لق في هذا اإلطار سواء تعتولي أهمية للتجربة االجتماعيون، املؤسسات(. وهكذا ستتناسل مجموعة من النصوص التي 

ا إذا كان والتساؤل عم لرفاه من زاوية "التحول الثقافي"بمساءلة دولة ااملعيش الفردي والعائلي للبطالة، أو حتى األمر ب

الفاعل الفردي بوسعه أن يأخذ مكان الفاعل باعتباره حركة جماعية. يتعلق األمر بالقطع مع قراءة نقدية للواقع، قراءة 

 خذ بعين االعتبار "معيش" الفاعلين.تتم من الخارج وال تأ

الذي سمح  Individualisationبإعادة إثارة موضوع الفردنة  فقد اتسمت املرحلة الثالثة من تناول املسألة االجتماعية أما

 .ولكن من أجل مواجهته بشكل جذري باألطر االجتماعية التي تنظمه ،Sujetيتعلق بالفاعل بمساءلة املرحلة السابقة فيما 

سيرورة  ، سواء تعلق األمر باستكشافاملعيش واألطر االجتماعيةإن السوسيولوجيا هنا تأخذ بعين االعتبار في اآلن نفسه 

فئة  أكثر فأكثر، أو بتحديد إطارين معياريين يهيكالن معيشالتمكين في قلب "سياسات تكوين الكبار" التي صارت مفردنة 

سنة(. وإذا كان هذا التوجه السوسيولوجي نادرا ضمن األدبيات التي  50ار السن )ابتداء من العاطلين عن العمل من كب

 تناسلت إبان التسعينات إال أن تسليط الضوء عليه يعد من األهمية بمكان نظرا ملا قد يشكله كأفق للتفكير في التنمية.

ميز منظور ميكروسوسيولوجي، فإن العقد املوالي سيتوإذا كانت تسعينات القرن املاض ي قد اهتمت كثيرا بالفاعل وذلك من 

 تحليل إصالحات دولة الرفاه وذلك من منظور مؤسساتيعلى  قائمارهان الليصير بالتفكير أكثر في تحوالت دول الرفاه، 

تحدة التي انتظمت منذ نهاية السبعينات بالواليات املالليبرالية الجديدة . وستفرض نقطة االنعطاف املتمثلة في جديد

جديد مهيمن سيطبع بمشروعيته بوضوح السياسات االجتماعية املتخذة منذ مطلع كباراديغم وبريطانيا، ستفرض نفسها 

األلفية الجديدة. وقد مست هاته الخلفية جميع الديمقراطيات الغربية ولكن بطرق مختلفة تبعا للتقاليد الوطنية، أو تبعا 

 لقطاعات الفعل العمومي.

املين ضمن مجالين متكالتحوالت التي مست السياسات االجتماعية هتمام، ضمن مقاربة مقاِرنة، على فهم لقد انصب اال 

نية الحقوق، وقد كان التحليل وصفيا في دراسته للوضعيات الوطاثنين: تفعيل املستفيدين من الحماية االجتماعية وفردنة 

رن املؤسساتية الجديدة. وقد تبنت معظم املقاالت التي أنتجت الحقا هذا املنظور املقا املتباينة، وتحليليا في فحصه ملفاهيم

 الدولي نفسه.



7 
 

موذج ندول الرفاه، بل يقارن بطريقة مستعرضة هناك من املفكرين من نحا منحى ال يقف عند حدود مقارنة مختلف نماذج 

 رها للمخاطر.القائمة على الحذر في تدبيبالدولة الليبرالة الجديدة ة لتدبير املخاطر، القائم على التضامن كتقنيدولة الرفاه 

مراحل  وذلك على مدىتمفصل الدولة واملسألة االجتماعية لقد تابعت األدبيات السوسيولوجية باالهتمام تطور تناول 

وسوسيولوجية قبل أن تنبثق مقاربة جديدة تحاول أن ثالث، حيث تنوعت املنظورات من ماكروسوسيولوجية إلى ميكر 

تجمع بين املستويين معا، كما تنوعت املوضوعات املتناولة ومناهج البحث فيها. لقد انصب االهتمام إذن على تحوالت األطر 

الفجوة يل إلى للتحلاملؤسساتية لدولة الرفاه، أثر النموذج الليبرالي الجديد على دول الرفاه، إلخ. وقد تنبهت عدة محاوالت 

، وذلك بشكل يعبر معظم األدبيات التي تراكمت في القائمة بين النماذج التي تقود الفعل االجتماعي وواقع املمارسات

 اللحظات الثالث، ولم يكن الهدف استشرافيا بقدر ما كان تقييميا ونقديا.
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 ات االجتماعيةاالجتماعية واملحدد الدولةالنقاش حول السياسات االجتماعية بين  .2

ن السياسات االجتماعية ليست مفهوما تقنيا بحمولة محددة، فهي تستعمل لإلحالة على السياسات الحكومية عندما إ

املواطنين، من خالل تمكينهم من الخدمات واملداخيل الالزمة. ويكون مضمونها يكون ألفعالها أثر مباشر على رفاه وراحة 

ماعي، املساعدة العمومية، الخدمات الجماعية والصحية، سياسات السكن، إلخ. وهو ما يستدعي هنا هو التأمين االجت

بشكل مباشر عالقة الدولة بهذا النوع من املهام، والصيرورة التي لحقتها ليصبح الحديث عن الدولة الراعية جوهر النقاش 

 الدائر بشأن السياسات االجتماعية.

 عدو مفهوم املواطنة وحقوقها، إذ ببنميرتبط  ظهور الدولة الراعيةن أ حثين االجتماعيينمجموعة من املفكرين والبا يرى 

= التصويت، شغل 19= التعبير عن الرأي، املعتقد، التملك، إلخ(، الحريات السياسية )ق 18ظهور الحقوق املدنية )قرن 

، حيث ستصبح حقوق للمواطنين ماعيةالقرن العشرين الحقوق االجتاملناصب العامة والوظائف، إلخ(، برزت خالل 

ن ماملواطنين في النشاط االقتصادي والضمان االجتماعي والتعليم والرعاية الصحية واإلسكان والتقاعد جزء ال يتجزأ 

-بينكوستا إيسمنظومة املبادئ للدولة الراعية، وذلك بصرف النظر عن املنزلة االجتماعية للمواطنين. وتعد مساهمة 

 في الدولة الراعية.مفهوم املواطنة في الرصد النظري لتبلور مهمة أندرسن 

بثالثة تعلق األمر . يبتنوع أنظمتهاهاته االختالفات  عالقةيحتاج فهم الدولة الراعية إلى تتبع اختالف تطور مساراتها، وفهم 

، وهي النماذج social-démocrateديمقراطية لا-جتماعيةاال و  ،املهنية دولة الجماعةليبرالية، الأشكال للدولة الراعية: 

أنه ال  مؤكدادولة،  18من خالل دراسته لثمان عشرة  أندرسن-كوستا إيسبيناملثالية الثالث للدولة الراعية التي حددها 

 وجود لدولة تتطابق تماما وكليا مع أي من النماذج الثالث:

 ملنطق املساعدة : التي تستجيب ة()ذات املسؤوليات التكميلي الدولة الراعية الليبراليةassistance :

تكون الدولة الراعية أقل تطورا، تركز على الواليات املتحدة األمريكية كندا وأستراليا، في هذه الدول، 

الفقراء وال تتدخل إال كمكمل للسوق. تقوم املساعدة في الدولة الراعية على تقويم الحاجيات، وتهيمن 

تركيز املساعدة االجتماعية على جتماعية املتواضعة. إن املشكل هنا هو أن عليها برامج الرعاية اال 

ه إليه وهذا ما انتب .من املساعدة ون ستفيدي للذينوصما تفرز و تفض ي إلى ثنائية اجتماعية  املعوزين

لفقراء لتي يتم فيه العناية بازيمل في مؤلفه املؤسس لسوسيولوجيا الفقر، حيث أكد أنه في اللحظة ا

 statut socialمن طرف املجتمع وذلك للعيش وتحقيق الكفاف، فإنه ال يمكن أن يحقق وضعا اجتماعيا 

 ، حيث يظل الفقراء أفراد املجتمع الذين يشكلون آخر طبقاته.بعيدا عن وضع "الخاضع للمساعدة"

 ة املهنية الدولة الراعية للجماعEtat-providence corporatiste  التي تستجيب ملنطق التأمين

assurance : تقوم الدولة الراعية بكل من النمسا فرنسا أملانيا وإيطاليا، على تأمينات اجتماعية خاصة

(، ومن هنا استمرت هيمنة الفوارق في األوضاع corporationsبكل فئة من العمال )هيئات مهنية 

Statutsلقد تأسست هاته الدولة في الوقت الذي كانت فيه  ثير على الفوارق.، مما نتج عنه ضعف التأ

، فقد كانت هاته التأمينات التي تمنح الحقوق للعاملين، وبشكل خاص شتغلن بأعداد ضعيفةالنساء ي

ى العائلة الحفاظ عل، وتساهم في بالقطيعة بين العمل املنهي واملنزليتقر من حيث ال تدري للمأجورين، 

 .التقليدية
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 بقيام الدولة بدعم تتسم فيه خدمات الرفاه/الرعاية الديمقراطية:-الدولة الراعية االجتماعية ،

املنافع الشاملة )أو ما يسمى بخدمات الرفاه( لجميع املواطنين، ويطبق هذا النموذج االجتماعي 

وذج من النموقد كانت بريطانيا قريبة  الديمقراطي ]دمقرطة الرفاه[ في أغلب الدول االسكندنافية.

االجتماعي الديمقراطي في الستينيات من القرن املاض ي، غير أنها منذ السبعينيات أخذت تتحول إلى 

 النموذج الليبرالي الذي يغلب فيه على خدمات الرفاه طابعها التجاري في السوق.

  :وتة ات متفاتبتعد أنواع الخدمات االجتماعية بدرجفي السواد األعظم للبلدان النامية واألقل نموا

عن نماذج الرفاه التي تم استعراضها في الدول املتقدمة والصناعية، وتقتصر املعونات التي تقدمها 

الدولة في هذا املجال على دعم جانب من االحتياجات األساسية للمواطنين الفقراء أو تغطية جانب من 

 ن، إلخ.احتياجات فئات معينة مثل: العجزة، ذوي االحتياجات الخاصة، املسني

بالتالي و دعو للقول بتعقد الواقع االجتماعي بمختلف البلدان، يها التفكير في الدولة الراعية، تإن العوالم الثالث التي يحيل إل

فإن تحديد الفقر والعوز، وطبيعة التدخل املالئم لتصحيح الالمساواة االجتماعية في الولوج للخدمات األساسية يتباين 

مع نظام العالقات  ته األخيرةها تبعا لتفاعل ىالسياسية واختياراتها االجتماعية، بل وحتنظمة تبعا للمجتمعات واأل 

  االجتماعية.

 بأي معنى يمكن القول إذن إن السياسات االجتماعية بناء اجتماعي يخضع للمحددات االجتماعية؟

ك أن ، ذلبمحددات اجتماعيةة محكومة أن هاته األخير  القراءة السوسيولوجية الفاحصة للسياسات االجتماعية، تظهر

البحث الدقيق والتعقب الفاحص ملختلف السياسات االجتماعية )في مجال الشيخوخة مثال(، يظهران ضرورة استحضار 

 مختلف املحددات، وعدم االكتفاء بالقول إنها انعكاس خالص لصراع الطبقات، أو بأنها تعبير عن عالقات الهيمنة. إن

موضع فوق يتمما ال يمكن اختزاله إلى آليات العمل املستقلة الخاصة بجهاز بيروقراطي هي االجتماعية، السياسات  داللة

 العالقات الطبقية أو خارجها.

بل  ،نظام العالقات االجتماعية، وال هي تمثل بشكل مطلق نظام الدولةإن السياسات االجتماعية ال تعبر بشكل تام عن 

 ، تمفصل يخضع لتوتر وتحول مستمرين.هذين النظامينل القوي  تمفصلالفي كل لحظة عن إنها تعبر 

من خالل تصفح مختلف السياسات االجتماعية )الشيخوخة، الصحة، إلخ(، سيظهر الطابع املتحرك واملعقد للعالقات  

هي  ،ساطةنظمة الو هي وظيفة أل عمومية بما ، فالتوجهات الخاصة بالسياسات الالدولة واملجتمع املدنيالتي تنسج بين 

 .إحكام قبضتها على الدولة املصالح االجتماعية منالوسيلة التي تتمكن من خاللها 

 لكن كيف نمسك بما هو اجتماعي إذن؟ 

كثر: الشباب، حملة الشواهد العليا العاطلين، النساء السالليات )النساء  فاعلينعن طريق يمكن أن ندرك "االجتماعي" 

املنحدرات من القبائل واملطالبات بحقوقهن في األراض ي الجماعية، إسوة بالرجال(، النقابيين، إلخ، بل وحتى الدولة أو 

 املجتمع املدني.
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تسمح بالتمييز بين لحظات يهمل فيها االجتماعي وأخرى يحكمها االجتماعي  ة فريدةأزمنيمكن أن نمسك به أيضا من خالل 

، فترات الفعل السياس ي وفترات للفعل االجتماعي. وهكذا فإن التفكير أزمنة السياس ي وأزمنة االجتماعيكهاجس مركزي، 

 .بطبيعة النظامو ات، باالحتجاجالسياسات االجتماعية في االجتماعي يتم من خالل عالقة سببية مباشرة تربط 

، من خالل تحليل االهتمام العمومي املمنوح باملغربالعالقة الجدلية بين النظام السياس ي و"االجتماعي" وتظهر هاته 

يف االعتصامات املطالبة بالتوظ، خاصة منح فرصة لبعض املجموعات والحركات إلسماع أصواتها ومطالبهاو الحتجاجات ل

يل أمام البرملان أو مقرات بعض املقاوالت، اإلضرابات الرافضة لغالء املعيشة أو املطالبة لحقوق بعينها، أو التشغ

مطالبة بالعدالة  االحتجاجات ضد املنتفعين من امتيازات الخدمات العمومية، مسيرات الكبيرة الحاملة لشعارات

الخطاب املوجه للدولة وسياساتها، هو أن املطالب فبراير. إن  20حركة االجتماعية والتي ارتبطت على نحو خاص ب

 الحقيقية الكامنة في هاته االحتجاجات االجتماعية واملتمثلة في جوهرها في استنكارها لظروف العيش الصعبة.

تمع بالفعل التضامني، وبالقرب من املج وأكثر التزامانظام حكم بات اجتماعيا  وتندرج هاته االحتجاجات والشعارات ضمن

من مطالب الساكنة. وقد ظهر هذا االهتمام بما هو اجتماعي من خالل مجموعة من املبادرات الفعلية، كخلق مؤسسة و 

، 2005. إطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2004محمد الخامس للتضامن لفائدة الفقراء أو إصالح املدونة سنة 

تعاد عن اللعبة السياسية والتركيز على املسألة االجتماعية في إطار مغرب برنامج محاربة الفقر الذي أقيم كورش دشن لالب

 اليوم.

وهكذا فإن التفكير في قضايا الشباب الذين يقعون على هامش سوق الشغل، األمهات العازبات، العامالت املنزليات، 

يها في وضعية هشاشة، إلخ؛ التفكير فاملناطق النائية واملعزولة، ذوو الحقوق في األراض ي الجماعية، الفقراء واألشخاص 

عية تماياسات االجلسا، من شأنه أن يوفر مداخل لفهم لالضطراب االجتماعي اباعتبارها قضايا محورية لالحتجاجات ورموز 

 أشكال تدبير املسألة االجتماعية باملغرب.و 
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 السياسات االجتماعية: مدخل لفهم التشريع االجتماعي .3

تدابير وإجراءات فعلية تبنى على نصوص تشريعية وتنظيمية ذات طابع اجتماعي. إن  أخذ السياسات االجتماعية شكلت

ارتباط السياسات االجتماعية بالقانون يجعلها تنأى عن منطق اإلحسان، فالحديث مثال عن ظواهر البطالة وتدني األجور 

ن ياسات اجتماعية يقتض ي سن قوانيوغياب التعويضات العائلية وهشاشة بعض املهن، إلخ، وإيجاد حلول لها من خالل س

 ضامنة للحقوق، ويجعل التشريع االجتماعي مدخال نظريا لفهم السياسات االجتماعية.

تشكل القوانين والتشريعات بهذا املعنى مداخل تسمح بتقوية سياسات الضمان والتأمين والحماية والدعم االجتماعي، مما 

ع فريد ال بين االجتماعي، الصناعي، الفالحي، السياس ي فحسب، بل وحتى يجعل السياسات االجتماعية تقع على خط تقاط

 التشريعي. فكيف نفهم طبيعة وأهمية التمفصل بين االجتماعي والتشريع القانوني للحد من التفاوتات االجتماعية؟

 خاص باملجتمع الغربيإلدراك املخاض الذي أفرز السياسات االجتماعية، ال نملك خيارا آخر غير الرجوع إلى التاريخ ال

 الحديث الذي عرف خالل القرن التاسع عشر أولى حركات التشريع االجتماعي.

 الطبقة العمالية اإلنجليزية وأصول التشريع االجتماعي .1.3

 يسترلتاريخية للتشريع االجتماعي. نعود إلى -سمح دراسة العمال والصحة العمومية بإنجلترا بفهم األصول السوسيوت

Leicester نع يشتغلون داخل املصادى املدن الواقعة وسط إنجلترا، والتي كانت ساكنتها في معظمها من العمال الذين إح

املتخصصة في األحذية والجوارب وحياكة املالبس. وكباقي املناطق التي كانت تعرف  Manufacturesواملقاوالت الصناعية 

، إلخ(، اعترضت ساكنة ليستر بشراسة على قانون Northamptanارتفاعا كبيرا في أعداد العمال )شرق لندن، نورثهابتن 

ذلك بالرغم ، و الصحة العموميةفي إطار أول فعل للتتبع في مجال  الدولةالتلقيح اإلجباري ضد مرض الجذري الذي فرضته 

 من النقاشات املوسعة لفوائد التلقيح ومزاياه.

العمال من املرونة املتاحة ألغنياء البلدة في إعفائهم منه مقابل دفع  وفي الواقع لقد كان مرد تلك املقاومة الشديدة انزعاج

ضريبة، كانت تبدو لرجل فقير كعقوبة جسيمة، لذا عمد املجلس البلدي لليستر إلى القيام باملتعين ألجل إلغاء هذا القانون. 

شخاص املصابين بعدوى الجدري. وقامت موازاة مع ذلك بكل اإلجراءات والتدابير الالزمة للقيام بالحجر الصحي لل

 تفاديا ألية احتقانات إضافية.عن اإللزامية الصرفة للتلقيح  1898الحكومة سنة  ستتراجع

يظهر من خالل هاته املعطيات أن الطبقة العمالية لم تتقبل بتاتا خالل القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين توسع 

التوسع أسس دولة الرفاه، بل تحول هذا الرفض إلى عداء عبر عنه معظم  سلطة الدولة، في الوقت الذي شكل فيه هذا

إزاء املؤسسات التي كانت تمثل السياسة الوطنية في املجال  العمال، وهو العداء النابع من النفور والتوجس والحذر

 االجتماعي.

زلية للشخاص القادرين على العمل والذي يقض ي بإلغاء املساعدة املن 1834الجديد لسنة ُيظهر تحليل قانون الفقراء 

ية لحركات االجتماعوالذين هم في وضعية فاقة، كان أحد األسباب الرئيسية التي تقف وراء الدعم الشعبي العريض ل

زلية، تقليص مهم في اإلعانات املنيقض ي بقانون الذي هذا الكانت هناك ردود فعل رافضة للقد   .املناهضة للوضع القائم

تت األسري التش خوفا منإزاء املالجئ شعبي ال التوجسرفض و غير أنه قوبل بالأهمية للمالجئ خاصة باملدن، مقابل إعطاء 

 ومحدودية الحرية.
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وبداية القرن  19جتماعي للقرن تسمح برصد تدخل الدولة في االجتماعي من خالل حركة التشريع اال يتعلق األمر بمداخل 

نون الفقراء معروفا، ونحن نستحضره هنا للتأكيد على اتجاهات ومواقف العمال لقد كان هذا الرفض والتوجس من قا، 20

ن العمال، لد بنفس املواقف منمبادرات الدولة فيما يتعلق باإلسكان  لقد ووجهت. في االجتماعي من توسع تدخل الدولة

 ته املبادرات بدورها للفشل.وإعادة إيواء ساكنتها، حيث آلت ها Les taudisهدم األحياء الفقيرة عندما عمدت إلى 

جتماعي فهم تطور التشريع اال تاسع عشر وبدايات القرن العشرين بفحص السلوك االنتخابي للعمال أواخر القرن ال يسمح

 électeurببريطانيا. ال نعثر أواخر القرن التاسع عشر على اهتمام راجح بمسألة اإلصالح االجتماعي لدى الناخب العامل 

ouvrierليجعلوه فرس املعركةلوقت الذي كان فيه بعض القادة البورجوازيين يلحون على اإلصالح االجتماعي ، في ا 

 .1906االنتخابية، ولن يولد الحزب العمالي إال مع انتخابات 

 يبدو من خالل مظاهر تقدم اإلصالح االجتماعي كمسألة انتخابية، أنه يمكننا أن نخلص إلى ثالث خالصات: 

جتماعية لذاك العصر كانت تقترح من قبل املصلحين البورجوازيين، إما لدواٍع إنسانية، وإما اإلصالحات اال  -

 العتقادهم أن اإلصالح االجتماعي سيرفع شعبيتهم من زاوية انتخابية

لم تكن اإلصالحات االجتماعية شعبية لدى الهيئة االنتخابية ككل، إال بعد أن تم تنفيذها بشكل موفق،  -

 اطنون املستفيدون واستحسنها املو 

الطبقة العمالية حتى وهي ترغب في بعض الحاالت النادرة التعبير بقوة عن احتجاجاتها ومطالبتها باإلصالح  -

االجتماعي، كانت تكون مأخوذة دائما بمشاكل البطالة وغالء املعيشة، وهو ما كان يظهر بوضوح من خالل سلوكها 

ومات التي كانت تطالب دائما بوالية جديدة خالل فترات السياس ي: وهذا املشكل كان يعجل بسقوط الحك

باستثناء  Réforme douanièreاالنتكاسة االقتصادية، بل إنه أيضا أدى إلى رفض قانون اإلصالح الجمركي 

 الصناعات األكثر تهديدا.

من ال ضمن االشتراكية وال ضلم ينخرط لقد كان الحزب العمالي إلى حدود ما قبل الحرب العاملية األولى يحترم أفكاره لذا 

. وهو بغيابه عن أي التزام مغلق بأفكار أو برامج بعينها، كان بحق الحزب الذي يمثل الطبقة العمالية أية عقيدة أخرى 

 .الدفع بالتشريع االجتماعي باتجاه جعل الدولة تتحمل مسؤوليتها االجتماعية تجاه األفرادآنذاك. لقد كان يسعى إلى 

 سية في مجال التشريع االجتماعيالتجربة الفرن .2.3

حيل التشريع االجتماعي على جملة من القواعد واألحكام املتعلقة بتنظيم العمل وقواعده، براحة ورفاه العمال وأسرهم. ي

لم تكن هناك أي تدابير وإجراءات تتعلق  19وباستحضار التجربة الفرنسية، فإنه يظهر أنه إلى حدود منتصف القرن 

الدولة  القائم على مساعدةمن التدبير االجتماعي  19يم العمل. لقد انتقلت فرنسا تاريخيا خالل القرن بالحماية وتنظ

عالوة على اعتمادها على مدى قرون على مساعدات الكنيسة معها وزجرها للمشردين واملتسكعين. ، ومن خالل قللمعوزين

 ال الخيرية باستقبالها لليتامى، املرض ى، املسنين، إلخ.التي كانت تتمثل مهمتها في اإلحسان واألعم

 ، البورجوازيين والنبالء، ولم يظهر القانون االجتماعي إالمعظمها من الفالحين، رجال الدين كانت الساكنة آنذاك تتكون في

باقي  اعي حديثا مقارنة معمع مجيء الثورة الصناعية ونظام اآلالت واملصانع الذي حملته معها، وهو ما يجعل القانون االجتم
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أنواع القانون. ومع فتح املصانع ألبوابها أضحى الفالحون أول العمال، مع ما صاحب هذا الوضع من تضخم للطلب الذي 

 .تسبب فيه اإلقبال املكثف للفالحين، مقارنة مع العرض، وهو ما جعل الولوج إليها يتم تحت شروط أرباب املصانع

ر الليبرالية والفردانية السائدة آنذاك تأثير على مشرعي القانون املدني والذي ظهر من خالل كونهم لم وقد كان للفكا

يخصصوا لتأثيرات الشغل سوى أحكام وقوانين نادرة، في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من التجاوزات تثوي خلف حرية 

النساء واألطفال، لذا ستكون هاتان الفئتان هما أول بدون قيود، حيث عمد البعض إلى تشغيل يد عاملة من بين صفوف 

 من سيستهدفه التشريع االجتماعي بفرنسا.

سينطلق النقاش بشأن ظروف العمل، وسيتم خلق لجنة بحث وتقص ي بشأن ظروف العمل خاصة  1840لكن منذ سنة 

من  ساء باملناجم واألطفال األقلبالنسبة لفئة األطفال. وقد تمخض عن البحث املنجز مشروع قانون حول شروط عمل الن

سنة. وهو مشروع القانون الذي سيتعرض مرارا للرفض واملقاومة. وقد بين في هذا اإلطار تحليل التشريعات االجتماعية  18

أن التصويت لصالحها كان يسبقه على الدوام نقاش حاد بين أنصار الليبرالية وأنصار التدخل  19األولى خالل القرن 

 العمومي.

وبفعل األزمة االقتصادية واالحتجاجات العنيفة ببعض املناطق ستلقى الطبقات العمالية  1886ير أنه ابتداء من سنة غ

Classes laborieuses  اهتماما كبيرا من طرف النظام السياس ي، وبالتالي من طرف املشر ِع ليكون ذلك إيذانا بانبثاق التشريع

، والتي وإن كانت بطيئة إال أنها دشنت لحركة تشريعية جديدة تتسم بطابع االجتماعي والقيام بإصالحات اجتماعية

اجتماعي، ومن بين القوانين التي تم سنها مثال: الترخيص بالتجمع والذي سيشكل الحقا بذرة أولى النقابات، منع العمل 

 سنة. 14الليلي للطفال والنساء، منع العمل على األطفال األقل من 

ا اإلطار بأن انبثاق السياسات االجتماعية يرتبط بالتحديد الدقيق ملسألة اجتماعية، األجوبة والحلول يمكن القول في هذ

 املمكنة لها، تعدد مجاالت الضغط، حدة النقاشات الدائرة، وأخيرا بقرارات وتشريعات تحدد مالمح تدخل الدولة.

ر على النموذج البريطاني. يتعلق األمر إذن بحركة تتطو  بفرنسا ظهور قوانين التأمين االجتماعي القائمة 1945ستعرف سنة 

بتعقد الحياة التقنية واالقتصادية واملجتمعية. إن الدولة هنا تتدخل من خالل نصوص تشريعية رسمية وهذا ما يؤسس 

قوم ت للسياسات االجتماعية. فهي من خالل هاته النصوص التنظيمية تضبط االجتماعي وتوفر الحماية للمواطنين، إنها

بذلك من خالل التركيز على العمل وليس من خالل منطق الهبة واإلحسان. يظهر من خالل النموذج الذي استحضرناه 

بشأن بداية الحركة التشريعية بفرنسا، بأن السياسات االجتماعية ترتبط بانبثاق إرادة الدولة فيما يتعلق بتقديم حلول 

 لمبادرات الخاصة. ملشكالت اجتماعية كانت متروكة في األصل ل

وبالتالي فإن القرن العشرين يمثل لحظة االنعطاف التي سيتطور فيها النقاش بشأن التشريع االجتماعي ليصبح النقاش 

الدائر ينصب حول تحديد درجة التدخل الذي يتيح تقديم أجوبة وحلول دون املساس بالعالقات االجتماعية 

 اصة.واالقتصادية، حقوق األشخاص، والحياة الخ

يمكن القول إذن إن السياسات االجتماعية تولد وتتطور وتتكيف مع تطور الحاجات حيث يتم االعتراف باستمرار بحاجات 

اجتماعية جديدة وتصنيفها ضمن خانة التضامن الوطني وتدخل السلطة العمومية. إن الفعل العمومي يكون مرئيا في 

، االعتمادات ألفعالقه عن حق أو مبدأ، ليستتبع ترسانة تشريعية تحدد االلحظة التي يتم فيها اعتماد قانون يعلن منطو 
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 اأساس التشريع االجتماعي مدخال وبهذا املعنى يكون  ، املصالح املعنية، وسائل التدخل واملراقبة، إلخ.واالستحقاقات

اسات هم سوسيولوجي للسيلدراسة السياسات االجتماعية، بل إنه يتمفصل بقوة معها مما يجعله مكونا جوهريا لبناء ف

 االجتماعية.

 نموذجا أسسة السياسات االجتماعية: السياسات االجتماعية الححيةمل نقدي تحليل .4

ن التفكير في السياسات االجتماعية ال يتعين أن يكون تأمليا، بل يتعين أن يتطور بفعل وضع أدوات السوسيولوجي رهن إ

. ولعل من شأن استعمال املعرفة السوسيولوجية في فهم ها وأثرهاتصورها وتنفيذها وتدابير إشارة كل عملية تخمين في 

 السياسات االجتماعية، أن يكشف األزمة التي تمر بها الدولة الراعية.

أكثر  التي تطورت تبعا لتوجهات تتناقضأزمة عقلنة للتدخالت العمومية إن األزمة التي تمر بها الدولة الراعية تبدو وكأنها 

بشكل أوضح عندما نفحص بعض هاته السياسات )تلك املتعلقة بالشيخوخة مثال(، ويظهر أن مصدر فأكثر، ويتضح ذلك 

الجتماعية ترتبط بالدينامية ا، حيث يظهر أنها البيروقراطيةاآللة اإلدارية/ عدم اتساقها ينأى عن أن يكون مرتبطا باختالل

لى إالتداخل بين القوى االجتماعية والدولة من أشكال نفسها التي تنتج عنها التدخالت العمومية. بمجرد أن يؤدي شكل 

إفراز نظام خاص للرعاية )شيخوخة، صحة، إلخ(، فإن نظام الفعل الذي أنتج هذا األخير يصبح معزوال يحمل في طياته 

 منطق سيره الخاص به.

دثة. هاته األخيرة تنزع نحو ضمن إطار مؤسسات الرعاية املح Contre action والفعل املضاد actionوهكذا ينتظم الفعل 

تجاهل ميالد وظهور وتطور الحاجات، التي تتجمد بالكامل في شكل وحيد لإلشباع، مفروض من األعلى. إن املحاوالت التي 

اذا أكثر يسمح باستيعاب مطالب جديدة، تجد الحل أساسا في إنشاء  ين نظام فاعلتتدخل جادة لجعل جهاز الرعاية نفَّ

لسابق، والذي يأتي بتدخالته الجديدة لتنضاف إلى سابقاتها، وذلك دون الوصول إلى جعلها تتمفصل ، مختلف عن اجديد

 فيما بينها.

إن الدولة من خالل توسيعها لدورها، من خالل التدخل بشكل مباشر أكثر فأكثر على مستوى الوجود اليومي للمجموعات 

ضخمة بذلك من حجم الطلب على التدخل العمومي، مما يجعل االجتماعية، فإنها تحكم سيطرتها أكثر على املجتمع. م

لنفقات دوامة اهنا تصبح غارقة داخل الدولة الحامية الضغط على الدولة مرتفعا، وبالتالي عدم اتساق الفعل العمومي. إن 

أنه يبدو وك  . وفي الوقت نفسه نعاين ظهور أشكال جديدة للتوجس والحذر إزاء الفعل العمومي الذي لم يعدوالتدخالت

أزمة عقالنية األفعال مصدر للتقدم االجتماعي. إن األزمات الحقيقية للدولة هنا مضاعفة فهي ال تتوقف عند حدود 

 .تصدع أنظمة الحماية، مما يؤدي إلى أزمة مشروعيةاملتخذة، لتصبح 

 الدولة االجتماعية من خاللكيف تكون السياسات االجتماعية مدخال لتحقيق العدالة التوزيعية؟ ثم كيف تظهر أزمة 

 السياسات الصحية؟

سياسات إعادة التوزيع ، أو بتعبير أكثر دقة هي  Distrubitiveسياسات توزيعيةهي في جوهرها السياسات االجتماعية إن 

redistributive ير غ والتي وجدت الدولة الحديثة نفسها مدفوعة إليها تحت الضغط إلعادة توزيع ما كان يبدو موزعا بشكل

عادل داخل املجتمع: املال، الرفاه، السلطة. ضمن هذا اإلطار يأتي االنخراط في محاربة الفقر من خالل برامج تجعل الولوج 

 إلى الخدمات الصحية متاحا للجميع، وذلك بشكل عادل بين الفقراء واألغنياء.
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ة بين عدم تكافؤ توزيع املعدات واألطقم الطبي وتظهر هاته الالمساواة من خالل سوء توزيع الحق في الصحة، والتي يكشفها

الجهات واملناطق وبين ذوي الدخل املحدود. تتدخل الدولة من خالل استراتيجيات متعددة لتصحيح هاته التفاوتات: من 

 نخالل إعادة توزيع الدخل على الفقراء، وكذا تبني استراتيجية موازية يتم العمل من خاللها على تصحيح التفاوتات بي

 املناطق والجهات، باإلضافة إلى التفكير في استراتيجية خاصة بالسكن.

إعادة التوزيع ضمن مختلف االستراتيجيات، والحصيلة الشاملة للسياسات االجتماعية  عن أثر يتعين التساؤل إذن

مثال  ن البعدين التربوي والثقافي)محاربة الفقر(. إن األثر هنا يتحدد من خالل بعدين اثنين: الكمي وحتى الكيفي، ذلك أ

يلعبان دورا أساسيا في تحديد أثر السياسات الصحية واستعمالها الرشيد والفعال من لدن الفئات املستهدفة، ويظهر ذلك 

خاصة من خالل املمارسات ذات الطابع الوقائي والعالجي، فالصحة مسألة وقاية قبل أن تكون مسألة عالج، وهو ما 

 الطبقات االجتماعية في إدراكه.تتفاوت مختلف 

قد انتبه إلى أن تصور املرض نفسه يتباين حسب الطبقات االجتماعية، فاملنتمون للفئات  Boltanskyوقد كان بولتانسكي 

الفقيرة في نظره منشغلون باليومي، يعيشون اللحظة فقط. إن إكراهات العمل وغياب التربية الصحية هنا يمكنهما الحيلولة 

النتباه للعراض التي تنبئ باملرض، وهم ال يلقون لها باال إال عندما تمنعهم من العمل. أما بالنسبة لباقي الطبقات فهم دون ا

حددة ميتصورون املرض على أنه حصيلة تدهور بطيء في الصحة، وبالتالي يصبح للمرض ضمن هاته التمثالت تاريخ وزمنية 

ها، مما يجعلهم يعتقدون أكثر في أهمية الطب الوقائي، باحثين في الحاضر عن عالمات تحذيرية يمكن مواجهتها والوقاية من

من املرض الذي لم يظهر بعد، أو منضبطين لبعض القواعد الرامية لوقايتهم. وقد تمخضت هاته الخالصات عن مجموعة 

  من الدراسات امليدانية التي تعزز هاته املقاربة الثقافية للمرض.

تشارة لخدمات الصحية: االساملؤشرات التي يمكن اعتمادها للداللة على العدالة التوزيعية في ما يتعلق بالولوج إلى ا من

، االستفادة من خدمات طب األسنان )والتي نادرا ما يتم االنتباه إلى أن املستفيد منها هي الفئات ذات الدخل العالي الطبية

لنسبة األضعف في املجتمع( والتي في الوقت الذي تبدو فيه ضرورية بالنسبة للطبقات امليسورة فإنها تبدو والتي ال تمثل إال ا

 ترفا في نظر الطبقات املعوزة.

غير أن أنظمة املساعدة على دعم إعادة التوزيع وتمكين الفئات ذات الدخل املحدود من الولوج إلى خدمات التأمين ضد 

ظل خاضعة الرتفاع اإلكراهات املالية. ولعل السؤال الذي يتعين إثارته: هل يعني ارتفاع استفادة األمراض، واالستشفاء، ت

الفئات املعنية من العالجات الطبية، أنه ستتحسن على املدى البعيد الصحة وظروف العيش؟ إن هذا األثر تحديدا يظل 

تحسين الوضع الصحي لساكنة ما، عبر تغيرات غير  غير واضح، فهو يربك الحقل الصحي ويقود إلى تساؤل أكبر: أال يتم

وبالتالي  ؟الحلقة املفرغة فقر/مرضعلى القضاء على الفقر و مرتبطة بشكل مباشر بالعالجات الطبية، وبشكل خاص عبر 

وض بالبلدان املعنية، وذلك قبل كل ختقليص نسب الفقر فإن يتعين أن نتساءل عما إذا نجحت السياسات الحكومية في 

 تحليل السياسات الصحية. في

لضمان استفادة الفئات املستهدفة من السياسات االجتماعية الصحية، والتي يتعين أن تتجند لها  االنتقائية برامجالأهمية 

 صعبياملحددة لالنتقاء، عشوائية املعايير الوسائل اإلدارية والسياسية الالزمة، غير أن هذا النوع من البرامج يسقط في 

. إن فقير البرنامج املوجه للفقراء هو برنامج، السيما وأن من األفكار الدارجة بالواليات املتحدة أن يرفع كلفتها، مما امراقبته
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املشكل األساس الذي يمكن أن تقع فيه هاته السياسات هي عدم حدوث التغيرات املرجوة من كل محاوالت إعادة التوازن 

 إلى التفاوتات االجتماعية املرصودة.

إن مراجعة أثر البرامج الصحية على الفئات املعنية، يقتض ي تحليال دقيقا للحلقة املفرغة فقر/مرض والتي مادامت هي 

املشكل الحقيقي الذي يواجه األولى )البرامج الصحية(، فإن تسليط الضوء عليها هو مدخل فعلي إلعادة توزيع حقيقية 

 صر التالية: للثروة، ويمكن بناء هذا املنطق من خالل العنا

 تبعا للطبقات االجتماعيةهناك تفاوتات صحية  -

ما دام الفقراء أكثر عرضة للمرض للسباب التي سبق أن أشرنا إليها، إن السؤال املطروح يتعلق بما إذا كانت  -

ي ستفادتهم بما يكفالفقراء. خاصة وأن الدراسات تشير إلى عدم اأنظمة العالجات الطبية تخدم أكثر لصالح 

 نظرا لظروف عملهم وعيشهم، وبسبب ضعف التربية الوقائية، وأحيانا بسبب ضعف جودة العالجات.

ي ، وذلك حتى ال تقع فاستهداف أسباب الفقرن االستفادة من البرامج الصحية تحت مبرر الفقر، تستدعي إ -

الصحة لتتموقع ضمن مجال الفعل ضد  . وهذا يجعل األسئلة الجوهرية تنزاح منالحلقة املفرغة فقر/مرض

الفقر: يتعين البحث أن نعرف ما إذا كان مجموع السياسات االجتماعية، بما فيها النظام الضريبي، قادرا على 

 تقليص الفقر.
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