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  اإلهداء
  اإلهداء صاحب الخطة في أضع علمي عملو أ علمي مؤلف أي علي اقبل حین

  واحد شخص لدینا لیس العملي هذا وفي
  :من لكال فاإلهداء

  ،االجتماعیین والمبدعین المفكرین -١
  ،والمستشرفین اإلیدیولوجیین -٢

  ،والمطورین المنظرین -٣
 الباحثین كل -٤
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-٤١٥- ٠و ٩- ٠٠٦٣٠- ٤١٥-٠ إیسبن روتلدج، بواسطة ١٩٨٨ عام مرة ألول نشرت
 بموجب العمل هذا ترخیص تم ،الفكریة بالملكیة المؤلف یحتفظ سبیكر بول ©٧-٠٠٦٣١
  :ةالیالت للشروط وفقا العمل، ونقل وتوزیع نسخ في حر أنت - تجاري غیر- اإلبداعي المشاع
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  :٢٠١٣ذكرة البالغ، م

عادت حقوق نشر بالنسبة لي، وأنا جعل أنها . وكان كتابي الثانيلرعایة االجتماعیة مبادئ ا
  .متاحة مجانًا على اإلنترنت
ال . وأعتقد أنه یقرأ جیدا لعصرها. ١٩٨٨، ونشرت في عام ١٩٨٦الكتاب قدم للنشر في عام 

؛ معظم الحجج التي ال تزال جدیرة بالنظر فیها ر في بعض وأشی. (حتى اآلن نظریة سریعًا
، ونشرت في المبادئ االجتماعیة والدولة الدیمقراطیةاألحیان ال یزال الطالب إلى بن وبیترز، 

أن هناك أي شيء آخر یمكن أن یقال عن المواضیع التي یتناولها، فأعتقد أنها ). ١٩٥٩عام 
ك، ومع ذل. یمكن أن ال یزال تكون مفیدة كمقدمة لنظریة معیاریة في السیاسة االجتماعیة

عند نشرة، كانت ال تزال روسیا االتحاد السوفیاتي . هناك إشارات هنا سوف یبدو مؤرخة
لقد تغیر جدول أعمال . وقسمت ألمانیا وفي بریطانیا تاتشر كانت الحكومة في السلطة

  .السیاسة االجتماعیة، أیضا
ید من في عملي فیما بعد، لقد عدت إلى العد. أن لم تحاول تحدیث الوسیطة أو المواد

وتناقش . المواضیع بحثها هنا، وفي كل حالة تقریبا، جئت إلى التفكیر القضایا بشكل مختلف
سیاسة الصحافة، (الحریة والمساواة واإلخاء الحریة والمساواة واإلیثار بعبارات مختلفة في 

 ٠٠٠على الحریة هنا، و  ٥٠٠٠فعلى سبیل المثال، هناك عبارة : اختالفات كبیرة). (٢٠٠٦
لقد راجعت الرعایة االجتماعیة، والنزعة الفردیة والجماعیة ودور الدولة .) في كتاب الحق ٢٥
وعرضت وجهة نظر مختلفة من القواعد ). ٢٠١٣سیاسة الصحافة، (ریكالمینج الفردیة في 

وتناقش في موالرد، سبیكیر ). ٢٠٠٠حكیم، (نظریة عامة : دولة الرفاهاالجتماعیة والدولة في 
  .روتلیدج اإلیدیولوجیات والسلطة ١٩٩٨، ة االجتماعیة في مجتمع متغیرالسیاسف، و 

ربما األهم من ذلك، لقد جئت من خالل . الحقوق والدیمقراطیة قد نوقشت في المواد المختلفة
أنه . اتصاالتي مع األفكار األوروبیة لتقدیر مجموعة من الحجج للتضامن والتنوع واالختالف

، إذن، أن هناك القلیل جدًا ترك في هذا الكتاب الذي أود أن أقول ینبغي أن یكون من الواضح
  .ما زالت بنفس الطریقة

. ، مع اثنین من االختالفات الرئیسیة١٩٨٨الكتاب المعروض هنا هو كثیر نفس طبعة عام 
الكتاب . األول هو أن هذا اإلصدار أقرب إلى حد ما إلى المخطوطة التي قدمت أصالً 

محرر، الذین ال تتغیر كثیرا لما قد -subة على ید اإلفراط في حماس تعرض لمعاناة شدید
نقل موقف جمیع اإلشارات، حتى أن بعض األشیاء التي ذكرت ) لدهشتي(كتب ولكن أیضا 

جمیع . ونسبت إلى الغیر، وقال بعض األشیاء التي كانت ال بشكل صحیح عزا آخرون
بل الناشر، الذي قال أنه سیكلف قد ضخمت من ق-وكانت هناك مئات- التصویبات بالدي
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الكتاب المطبوع ظهرت في وقت الحق مع زلة خطأ مطبعي قصیرة . الكثیر لتغییر مرة أخرى
الرجوع إلى األصل صاحب البالغ تم "على سبیل المثال، أن : التي بالكاد ونقل الرعب الكامل

أرسلت لها . 'ئهجونز وزمال'جونز كاي ظهرت ك ". (تغییر وفقا لنمط روتلیدج في البیت
لقد تعلمت درسا قاسیًا من التجربة؛ وقد .) مالحظة شخصیة من اعتذار؛ وقالت أنها تفهم جداً 

  .نسخة ، لجمیع كتبي الالحقة، ینبغي أن لدى عنصر التحكم النهائيأصررت
في مناقشة . والتغییر الثاني أن أحد الفصول یبدو لي أن تكون مؤرخة جدًا أن تكون مفیدة

اواة، لقد أخطأت التركیز أیضا بشدة على المعلومات المعاصرة في بریطانیا، التي لم عدم المس
  .وقد غادر بها، وغیرت أرقام الفصول في وقت الحق. یعد مناسباً 

إذ تضع في اعتبارها طبیعة تداول اإلنترنت، قدمت أیضا بعض التعدیالت الصغیرة األخرى 
  .ي الثمانینات ال اآلن یعتبر مناسباً في الحاالت حیث أن المصطلحات المستخدمة ف

  بول سبیكر
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  :)١٩٨٨ طبعة( مقدمة
الرعایة 'هذا الكتاب حول السیاسة االجتماعیة واإلدارة، ومجال الدراسة المعنیة أساسا مع 

 .السیاسة االجتماعیة عدم انضباط أكادیمي مكتفیة ذاتیا. 'الخدمات االجتماعیة'و ' االجتماعیة
الكتاب محاولة الستخالص المواد معا وتقدیم رؤى مجموعة من المشاكل من مجموعة متنوعة 

مصدر المواد التي اتخذت من السیاسة وعلم االجتماع، والفلسفة . من وجهات النظر
واالقتصاد، وكذلك من األدبیات المتعلقة بالسیاسة االجتماعیة في حد ذاتها؛ وهناك إشارات 

ولكن من غیر الممكن . ن التاریخ وعلم النفس وعلم اإلنسان أو القانونعرضیة إلى العمل م
للتعامل مع كل موضوع في العمق على نحو یفي بمتطلبات كل تخصص، وعادة لیس من 

في شكله األصلي، المواد قد یكون فقط منحرف ذات الصلة بالسیاسات . المرغوب فیه حتى
ى المسائل المطروحة في هذه الدراسة للرعایة االجتماعیة؛ نقطة الذي یهم كیف أنه یعكس عل

لهذا السبب بالذات، ینبغي أن یكون الكتاب من بعض القیمة لألشخاص الذین . االجتماعیة
أنها لن تعطي لهم ببیان شامل للمناقشة في هذا . یتصلون علیه من مختلف التخصصات

الت أخرى للدراسة والتي الموضوع خاصة بهم، ولكن فإنه ینبغي أن توفر نظرة ثاقبة في مجا
یمكن تطبیقها على مصالحهم الخاصة، ومجموعة من الرسوم التوضیحیة من المیدان للرعایة 

  .االجتماعیة
. یناقش الكتاب السیاسة االجتماعیة من الناحیة المفاهیمیة؛ أنها تحلیلیة بدًال من إلزامیةو 

ظور نظریة تركز على المسائل العدید من الكتب التي كتبت حول السیاسة االجتماعیة من من
' تدابیر الدعم الدولیة'، أو 'حق'و ' الیسار'األیدیولوجیة السیاسیة، یعبئ األفكار معا من حیث 

؛ ١٩٧٧أمثلة على هذا النهج ویمكن االطالع على جورج وویلدینغ، . (یمكن التعرف علیه
 ,.et alردر ؛ أعرب فو ١٩٨١؛ میشرا، ١٩٨١تایلور، ودالي،  Gooby؛ ١٩٧٩الغرفة، 
وهناك الكثیر في هذا النهج الذي جدیر باالهتمام، ). ١٩٨٥؛ أو الجامعة المفتوحة، 1984

ولكن لألسباب التي شرح لي في الفصل األخیر، الطریقة األساسیة لیست كافیة لفهم المفاهیم 
ر وهو یركز على المبادئ كعناص. هذا الكتاب مختلف. والقیم المطبقة للرعایة االجتماعیة

أنها تتعامل مع المفاهیم مترابطة في الواقع، على حد . منفصلة في تشكیل السیاسة االجتماعیة
بالغ الدولة ویعزز كل  سواء أن أفكار مثل القواعد واإلیثار والحقوق والحریة، أو الدیمقراطیة وإ

فورا قید  منهما اآلخر، وأن األمثلة العملیة غالبًا ما تثیر العدید من القضایا إلى جانب تلك
ومع ذلك، لجعل األمور أكثر وضوحًا، تعرض األفكار كما لو كانت متمیزة إلى حد . المناقشة

وترد أمثلة في كل مرحلة من المراحل، التي یقصد بها بیان تطبیق . ما عن بعضها البعض
وآمل أن النتیجة ستكون مكمًال أساسیا . الوسائط للمشاكل في مجال السیاسة االجتماعیة

  .الموضوع وص الموحدة علىللنص
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 بوبغودین، :وهم النص مسودات تحسین على تعلیقاتهم ساهمت منم مجموعة أشكر أن وأود
 جونسون، مورین والطالب نیكتیلي،و  ماركیس، ریتشارد بین، فال بوبیت، غراهام باكستر، بریان

  .تشوین ودومینیك ماكلیان ساندرا باركر، روبرت رایدر،و س براون، نغریدا
  سبیكر بول
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  :)١(تقدیم المترجم

، بغرض التعدیل واإلضافة، كما أنه یعني عني االنتقال من مرحلة إلي أخـرىی التطور          

تحقیق  إليالتنمیة مفهوم معقد وشامل یهدف  وأوالتطویر ، ، كما أنه یعني النمو والتقدمالتحسین

والتطویر مصطلح اقتصادي ، وي األفضلدرجة بلوغ المست إليتحسن في مقومات النشاط 

التنمیة  ي الرفع في مؤشرواجتماعي یستوجب تحسین مستوي العیش للسكان مما یؤدي إل

المجتمع من تحسینات وما یعود علي المجتمع ویسهل حركة  إليفهو مقدار ما یضاف ، البشریة

  :ر باالتيویتسم التطو ، الرفاه ألفراد المجتمع دون تمییزالحیاة ویحقق الخیر و 

 . یتناسب مع طبیعة المجتمع ودینه وعاداته وتقالیده وأخالقیاته أن .١

 .یكون مفید للمجتمع ومساهمًا في التنمیة أن .٢

 .یكون الوسیلة المستخدمة غیر متناقضة مع الدین واألخالق أن .٣

التطور یحدث في اآللیات واألجهزة والمعدات واآلالت ویحدث أیضا علي مستوي البشر  .٤

  .ك وممارسةفكر وسلو 

إلى أن  ١٩٩٥فى دائرة معارف الخدمة االجتماعیة عام   Reidأشار رید  :الرعایة االجتماعیة

وقت وغالبًا ما تحدد على أنها أنشطة منظمة الرعایة االجتماعیة تغییر شامل ومتسع فى نفس ال

 وتدخالت مهنیة تقترح سیاسات وبرامج كاستجابة للمشكالت االجتماعیة التى یتم التعرف علیها

  .)٢(، كما أنها تهتم بالتنظیم المناسب للعالقات بین الجمیعأو لتحسین أحوال المعرضین للخطر

                                                             
، القاھرة، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، قسم التخطیط االجتماعي، مطر إبراھیمحازم محمد د  ١

٢٠١٧.  
2 Reid.Cosial welfare history: in rich elderly developed of social work the edition 
volume 3 Washington , N,A,S,W 1995, p: 356 . 
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مســـاعدة االفـــراد  إلـــيعیـــة والمؤسســـات یرمـــي نســـق مـــنظم مـــن الخـــدمات االجتما بأنهـــاكمـــا تعـــرف 

مســـتویات مالئمـــة للمعیشـــة بهـــدف قیـــام عالقـــات اجتماعیـــة ســـویة بـــین  إلـــيوالجماعـــات للوصـــول 

هـذا وقـد صـنف  ،)١(بمـا یتفـق مـع حاجـات المجتمـع اإلنسـانیةاالفراد بتنمیة قدراتهم وتحسـین الحیـاة 

  :)٢(إليطلعت السروجي الرعایة االجتماعیة 

ــة ا الرعایــة االجتماعیــة الرســمیة تشــیر بصــفة عامــة إلــى األنشــطة  -:الجتماعیــة الرســمیة الرعای

تســعى إلــى مــنح الحاجــة والمســاهمة فــى حــل  والتــيالمنظمــة للمؤسســات أهلیــة كانــت أو حكومیــة 

المشـــــكالت االجتماعیـــــة وتحســـــین األحـــــوال االجتماعیـــــة لألفـــــراد والجماعـــــات والمجتمعـــــات وهـــــذه 

تلــف المهنیــین األطبــاء والممرضــین والقــانونین والمعلمــین والمهندســین األنشــطة تتضــمن جهــود مخ

  .واألخصائیین االجتماعیین

األصـدقاء  –األسـرة ( تعـرف بأنهـا الرعایـة المقدمـة بواسـطة  -:الرعایة االجتماعیة غیر الرسـمیة 

تلقـى تكون غیر منظمة عن طریـق مؤسسـة تطوعیـة أو قانونیـة أو حكومیـة وال ی والتي) الجیران  –

ومــن ، أة مادیــة عــن القیــام بهــذه الرعایــةالقــائم بهــذه الرعایــة مــن أعضــاء األســرة أو غیــرهم أى مكافــ

ممیــــزات الرعایـــــة االجتماعیــــة غیـــــر الرســــمیة أنهـــــا تــــوفر فـــــرص التفــــاعالت والعالقـــــات الطبیعیـــــة 

ـــ ى اإلحســـاس باألمـــان وتنمیـــة الجوانـــب الروحیـــة والعالقـــات الـــودودة والـــدفء األســـرى والحفـــاظ عل

  . ضاءلألع المكانة االجتماعیة

ــة ــة الرعایــة االجتماعی والتــي بــرزت فــي مســتهل الثالثینــات مــن القــرن العشــرین فــى المملكــة  :دول

المتحـــدة بالـــذات بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة ثـــم أخـــذت دولـــة الرعایـــة االجتماعیـــة فـــى االنتشـــار 

                                                             
 .٢٨٢ص ، ١٩٨٦معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، لبنان ، مكتبة بیروت، :احمد ذكي بدوي ١
مؤتمر   في ین الرعایة الرسمیة وغیر الرسمیة، بحث منشورسیاسة رعایة المسن: طلعت مصطفى السروجي  ٢

 .٢٠٠٦جامعة القاھرة فرع الفیوم ، مایو الفیوم ، كلیة الخدمة االجتماعیة ، 
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ث تكــون الدولــة مســئولة  بالدرجــة األولــى عــن تنظــیم العالقــات االجتماعیــة ومســاعدة التــدریجي حیــ

المواطنین وأصبحت الرعایة االجتماعیة تؤدى عن طریق الحكومات ذات الموارد األكبر وفـى هـذه 

المرحلـــة ظهـــر مفهـــوم للسیاســـة االجتماعیـــة والتـــي أصـــبح لهـــا دورًا وثقـــًال فـــى االنتخابیـــة لألحـــزاب 

  )١(.ى هذه الدولالسیاسیة ف

أن الحكومــــات غیــــر قــــادرة علــــى تحمــــل نفقــــات بــــرامج الرعایــــة  :مجتمــــع الرعایــــة االجتماعیــــة 

االجتماعیـــة ولـــم تتخـــل الحكومـــات عـــن مســـئولیة بـــرامج الرعایـــة االجتماعیـــة ولكـــن قلصـــت دورهـــا 

ة بعــض الشـــئ تاركــة المســـاحة تــزداد اتســـاعًا للجهـــود غیــر الحكومیـــة أصــبحت الرعایـــة االجتماعیـــ

  )٢(.مسئولیة الحكومة والمواطنین ومشاركتهم معًا 

  )٣( :أسس الرعایة االجتماعیة

  -:أن الرعایة االجتماعیة تقوم على أربع أسس هى

  .أى تحدید من المسئول عن جهود الرعایة االجتماعیة، المسئولیة – ١

  ما الموارد الالزمة لتحقیق أهداف الرعایة االجتماعیة؟، الموارد – ٢

  وأسلوب تقدیمها؟ما الخدمات التى یجب أن تقدمها الرعایة االجتماعیة ، الخدمات – ٣

  ما هى البناءات التنظیمیة التى تقدم من خاللها خدمات الرعایة االجتماعیة؟: المنظمات  – ٤

                                                             
 .المرجع السابق ١

 .المرجع السابق ٢
اإلسكندریة ، المكتب الجامعي الحدیث،  االجتماعیة ،اإلدارة وتقویم مشروعات الرعایة : احمد مصطفي خاطر ٣

 .١٨٩، ص ١٩٩٠
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رارات الصــادرة مــن الســلطات المختصــة فــي هــي مجموعــة مــن القــ : سیاســات الرعایــة االجتماعیــة

ویعرفهـا قـاموس الخدمـة االجتماعیـة بأنهـا الخطـط والبـرامج  )١.(المجتمع لتحقیق أهداف اجتماعیة

ـــیم والصـــحة ورعایـــة المنحـــرفین واإلصـــالح االجتمـــاعي واالقتصـــادي والرعایـــة  ــة فـــي التعل الحكومیـ

ي تنـتج كمحصـلة لتفاعـل القـوي االجتماعیـة او هي القواعد واالتجاهـات العامـة التـ )٢.(االجتماعیة

فـــي المجتمـــع لتحقیـــق أهـــداف اجتماعیـــة متضـــمنة مجـــاالت وأســـلوب العمـــل لتحقیـــق األهـــداف فـــي 

ضـوء إیدیولوجیــة المجتمــع علــي أسـاس مــن الواقــع المتــاح وصــوًال الـي معــدل مرغــوب مــن الرفاهیــة 

ع بـــرامج مختلفـــة مـــن شـــأنها وتهـــدف سیاســـات الرعایـــة االجتماعیـــة إلـــي وضـــ )٣.(ألفـــراد المجتمـــع

مقابلــة االحتیاجــات األساســیة لإلنســان بــدون تمییــز، باإلضــافة الــي وضــع تشــریعات اجتماعیــة فــي 

مجــاالت الصــحة والتعلــیم والضــمان االجتمــاعي واإلســـكان والتوظیــف ، وذلــك مــن خــالل إصـــدار 

االجتماعیـــة بأنهـــا  وتعـــد سیاســـات الرعایـــة ) ٤.(قـــرارات لتـــوفیر الخـــدمات األساســـیة واالرتقـــاء بهـــا

عملیــات توجیــه الرعایــة االجتماعیــة لتتوافــق مــع أیدیولوجیــة المجتمــع وقیمــة ، ویشــارك فــي صــنعها 

وتقدیرها الدولة ومؤسسات المجتمـع المـدني وتوضـع البـرامج وأسـالیب تنفیـذها ومتابعتهـا وفـق خطـة 

اواة والعدالــة االجتماعیــة أو أكثــر لمقابلــة الحاجــات والقضــایا المجتمعیــة العامــة بهــدف تحقیــق المســ

  ).١(واألمن االجتماعي لكل أفراد المجتمع

  

                                                             
مفاھیم وإجراءات، القاھرة ، مركز نشر وتوزیع  –التخطیط االجتماعي : حسني إبراھیم الرباط ، مني عویس ١

 .٣٩، ص ٢٠٠٢الكتاب الجامعي،كلیة الخدمة االجتماعیة ، جامعة حلوان ، 
٢Robert L. Barker : The Social Work Dictionary, N.S. W ;New York,1987,P:153.  

التخطیط االجتماعي ونموذج السیاسة االجتماعیة في المجتمع المصري، القاھرة، : ماھر ابو المعاطي علي ٣
 .٣٣٤، ص٥،٢٠٠٢مكتبة زھراء الشرق ، ط

٤Demetrius S . Iatridis :Policy Practice(IN)Richard L .Edwards ,Ed., inchief 
,Encyclopedia of Social Work, 19th . ,EDITION,V.3,N.Y.,NASW Press,1997,p:1866.  
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  )١(:وتتجه سیاسات الرعایة االجتماعیة الي تحقیق

 .توفیر فرص العمل كضمان لحق الحیاة .١

 .ضمان الحق في التعلیم والصحة .٢

 .توفیر حد ادني من الدخل المناسب .٣

 .االت العجز الجسمي والعقليتوفیر الحمایة والدعم من جانب الدولة والمجتمع في ح .٤

  

  :)٢(العوامل المؤثرة في تحدید سیاسات الرعایة االجتماعیة

 .فلسفة اإلصالح االجتماعي )١

 .الطریق المتبع عند اختیار میادین العمل )٢

 .الفئات التي تعمل معها )٣

 .اختیار المشكالت االجتماعیة ذات األهمیة )٤

 .أسلوب العمل المتبع في العمل االجتماعي )٥

  :)٣(ة المسئولة عن سیاسات الرعایة االجتماعیةاألجهز 

وهي المسئولة عن اتخاذ القـرارات بشـأن صـیاغة السیاسـة االجتماعیـة : األجهزة التشریعیة  )١

 .وتحدید األهداف وتوزیع الموارد من خالل مؤسساتها المسئولة عن تلك التعلیمات

                                                             
١Johnson L Schomortz: Social Welfare, Response to Human need, New York ,Boston 
,Allyn  and Bacon , 1994 ,p:17.  

 .٣٢١، ص ٢٠٠٩رة،المھندس للطباعة، التخطیط بالمشاركة في مصر، القاھ: إقبال األمیر السمالوطي ٢
السیاسة االجتماعیة أسس نظریة ونماذج عالمیة وعربیة ومحلیة ،القاھرة، زھراء الشرق، : ماھر ابو المعاطي  ٣

 .٤٤٤ -٤٤٣، ص ص ٢٠٠٣
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ف التــي حــددتها الســلطة وهــي المســئولة عــن تحویــل الغایــات واألهــدا :األجهــزة التخطیطیــة )٢

التشــریعیة الــي أهــداف ومقاصــد تخطیطیــة تتحــول بــدورها الــي بــرامج ومشــروعات قطاعیــة 

یـرتبط انجازهــا بتوقیتــات زمنیــة ویخصــص لـه المــوارد البشــریة والمالیــة والتنظیمیــة المناســبة 

وهـو مــا یعـرف بالخطــة القومیــة للتنمیـة فــي المجتمــع والتـي یــتم مــن خاللهـا تحقیــق أهــداف 

 .السیاسة االجتماعیة

وهــي المســـئولة عــن وضــع الخطــط التنفیذیـــة بتفاصــیلها الفنیــة فــي كـــل  :األجهــزة التنفیذیــة )٣

قطــاع او مجــال مــن مجــاالت السیاســة االجتماعیــة بمــا یتطلبــه التنفیــذ مــن تنســیق ومتابعــة 

وتـــوفیر الوســـائل والمســـتلزمات ویعتمـــد هـــذا علـــي األجهـــزة اإلداریـــة والمؤسســـات الخدمیـــة 

 .نتاجیة الحكومیة في المجتمعواإل

وهـــي المســـئولة عـــن قیــاس وتقـــدیر درجـــة االنجـــاز حتـــي یمكـــن  :األجهــزة المتابعـــة والتقیـــیم )٤

  . تعدیل طرق التنفیذ وأسالیبه اذا اقتضي األمر واالستفادة من نتائج التقویم مستقبالً 

 :)١(تفعیل التغییر في سیاسات الرعایة االجتماعیة

دعـــم سیاســـي (تـــوفیر المنـــاخ الـــداعم والمحفـــز لبنـــاء وتنفیـــذ هـــذه السیاســـات یبـــدأ التغییـــر مـــن خـــالل

لمساندة الرؤیـة الجدیـدة للسیاسـات، كمـا تتطلـب تطـویرًا مؤسسـیًا یحقـق األهـداف ) وتعبئة مجتمعیة 

  :االجتماعیة المنشودة ویتمثل في األتي

 :البناء المؤسسي للسیاسة االجتماعیة .١

 .بمجلس الوزراء لضمان تحقیق االستمراریة والفاعلیةتفعیل دور المجموعة االجتماعیة   - أ
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 . ٣٦٨ - ٣٦٧، ص ص ٢٠١٠ الحدیث،



 

 

 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  17صفحة  أ

تفعیـــل دور وزارة التضـــامن االجتمـــاعي كمنســـق للسیاســـة االجتماعیـــة الشـــاملة وذلـــك بإنشـــاء   -  ب

وحــدة داخــل الــوزارة لــدیها القــدرات الفنیــة والتكلیفــات والمــوارد التــي تســمح لهــا برصــد وتحلیــل 

 .ومتابعة السیاسات االجتماعیة المطبقة

  .عداد موازنة مستویة للفئات المهمشة واألولي بالرعایة تلحق بالموازنة العامة للدولةإ -ج  

 :البناء المؤسسي لتقدیم الخدمات .٢

مساندة مجموعة التنمیة االجتماعیة التي تم تكوینها حدیثًا والتي تتكون من وزراء الصحة   - أ

 .والصندوق االجتماعيوالتعلیم والتضامن االجتماعي والنقل واإلسكان والتنمیة المحلیة 

 .تطویر اإلطار الذي یعمل فیه المجتمع المدني وتفعیل مشاركته في تقدیم الخدمات المختلفة  -  ب

  .تطبیق الالمركزیة في تقدیم الخدمات -ج      

وذلك بإعادة هیكلة األقسام والوحدات العاملة في  :البناء المؤسسي لتحقیق األمان االجتماعي .٣

  .مجلس الحمایة والرعایة

نظریات الرعایة االجتماعیة تعنى معرفة جوهریة للمفاهیم والمبادئ  :نظریات الرعایة االجتماعیة

اللها كیف تؤثر تلك السیاسات التى تساعد فى صیاغة وتنفیذ سیاسات اجتماعیة لكى یفهم من خ

ویري طلعت السروجي انه توجد نظریتان أساسیتان للرعایة على حالة األفراد والمجتمع ككل؟ 

  ):١(االجتماعیة لتجمع فلسفة واستراتیجیات جمیع النظریات المرتبطة بالرعایة االجتماعیة وهما 

وضح ما وراء الخبرة والمعرفة وتجاوز الوجود المادى وهى ت :رت الفكنظریة السمو بعملیا -١

، وذلك ناس فى األشیاء واحساسهم باأللفةتركز على التفوق االنسانى فى الحیاة وثقة ال

وراء الخبرة والمعرفة بالنسبة للعالم والمجتمع الذى یعیشون فى اطارة ، وتفسیر المعانى فیما 
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 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  18صفحة  أ

ع التاریخ طار الخبرات ، باعتبار االنسان هو الذى یصنوتعنى النظریة بترجمة ا، االنسانیة

  :تقوم هذه النظریة على الفرضیة التالیةو ، وذلك بما لدیه من وعى

  .أن مسئولیة المجتمع فى اطار الرعایة االجتماعیة تزید من الرقى باالنسان  -١

 .الفئات أن مسئولیة المجتمع فى اطار الرعایة االجتماعیة تواجه الظلم االجتماعى لبعض  -٢

تفید و ، یلة وترتبط بتحقیق تغییرات شاملةوتكون الرعایة فى هذا االطار شامله وغالبا ما تكون طو 

أن صیاغة سیاسات الرعایة  :اسة الرعایة االجتماعیة فى اآلتىهذه النظریة فى وضع سی

لیه على ، ومن ثم فان األمان االجتماعى مسئولیة كیة وفقا لذلك ترتبط بقضایا قومیةاالجتماع

، وال تعتمد الرعایة االجتماعیة على الجدارة واالستحقاق كحق انسانى وبهذا المجتمع وقیادته

فالنظریة تركز على النظر للرعایة االجتماعیة من خارجها مع تجاهل االطار الداخلى 

  )١.(للرعایة

أصیل من خالل التركیز على الوعى أو وتمیل النظریة للتفسیر الالزم والت :منظریة التالز  – ٢

لول العقل وفهم العالم بالنظر داخله ،ویشمل التفسیر أبعد من المحتوى ومن ثم یعتمد على الح

  :تقوم هذه النظریة على الفرضیة التالیة و ، الذاتیة والمبادرات الفردیة

  .ود الفردیة أن المسئولیة المجتمعیة مشاركة ما بین منظمات الرعایة االجتماعیة والجه -١

یة ، أن المسئولیة االجتماعیة الخاصة بشبكة األمان المجتمعى ترتبط بالجهود غیر الحكوم -٢

  :تفید هذه النظریة فى سیاسة الرعایة االجتماعیة فى اآلتي و ، تحقاقهموقدرات األفراد واس

رة أن صنع وصیاغة سیاسات الرعایة االجتماعیة تتسم بالشمولیة ، التي تعتمد على الجدا

واالستحقاق ، والمشاركة على أوسع النطاق ، واالعتماد على القدرات فى بحث المشكالت كالفقر 
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 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  19صفحة  أ

مساواة وقد تكون العدالة االجتماعیة وصیاغتها وتنفیذها على مستوى مؤسسات ومنظمات والال

  )١.(الرعایة االجتماعیة مرتبطة بمشكلة أو حاجة ال تعكس قضیة قومیة 

وتركز على النظر للرعایة االجتماعیة فى إطار نظریة التالزم تعنى الرعایة االجتماعیة غیر 

ى قدرات ، والمشاركة على أوسع نطاق واالعتماد عللجدارة واالستحقاقالشمولیة التى تعتمد على ا

مساواة قد تكون العدالة االجتماعیة ظاهریة ویعتمد صنع سیاسات الرعایة األفراد ومع الفقر والال

االجتماعیة وصیاغتها وتنفیذها على مستوى مؤسسات ومنظمات الرعایة االجتماعیة ویرتبط 

تعكس قضیة قومیة ومن ثم فإن شبكة األمان االجتماعي لإلنسان ترتبط بمشكلة أو حاجة قد ال 

  .بالجهود غیر الحكومیة بالدرجة األولى وقدرات األفراد واستحقاقهم

الى وجود ثنائیة " بارینو"، وذهب ة االجتماعیة بخبرات عدیدة للقوةتزخر الحیا :نظریة القوة  -٣

الصفوة الى " بارینو"وقسم  ELITالفئة األولى  فى المجتمع من الحكام والمحكومین وأطلق على

ویقصد بصفوة األسود ،هى تلك التى تتمیز بخاصیة وسمة  "والثعالب" "األسود"نمطین هما 

، وهذه الرواسب یجعل صفوة ) استمرار التجمعات ودوامها"(باریتو"الرواسب التى أطلق علیها 

" باریتو"النقیض من ذلك تلك التى یصفها تتسم بدافع المحافظة بشكل أساسى ، وعلى " األسود"

ویتسم ) غریزة التكامل(التى تعتمد فى سلوكها على فئة أخرى من الرواسب " الثعالب"بصفوة 

، وأن سلوكهم یمیل الى التجدید نهم أقل جمود على المستوى الفكرىأصحاب هذه الصفوة أ

بشكل تام كل أنماط أن یفسر " یتوبار "واالبداع ، وهذا ما یجعلهم یمیلون الى الخداع ، وحرص 

" األسود"، والتى تصدر من هاتین الصفوتین موضحا األسباب التى تجعل صفوة الفعل والسلوك
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 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  20صفحة  أ

تمیل الى استخدام " الثعالب"، وتجعل صفوة )FORCE(تمیل الى استخدام القهر أو القسر 

، وبهذا الصدد حیث أن هذین النمطین یشكال طبقة الحكام) CUNNING(الخداع والدهاء 

الماركسى للطبقة هو تصور هى أداة فى أیدى القوة المسیطرة، والتصور " ماركس"ارتبطت أفكار 

، هما ، وأن الدولة ونسقها القانونىنتیجة وانعكاسا للقوة االقتصادیة، والقوة السیاسیة تعد اقتصادى

" ماركس"، ووصف الطبقیة، والتى تغطى بشكل سطحى بنیة المصالح فقط بمثابة قشرة خارجیة

تقوم هذه النظریة على و ، یذیة فى أیدى الطبقة البرجوازیةدور الدولة بأنها لیس سوى اال لجنة تنف

  :الفرضیة التالیة 

ان القرارات السیاسیة نابعة من الموروثات الثقافیة وكذلك الطبیعة البیولوجیة لدى الصفوة ،  -١

  .هؤالء ، وبالتالي یؤثر على قراراتهم  تؤثر فى االتجاه العام الذى ینساق الیه

ن التأثیر فیهم نحو ، حتى یمكالصفوة وجماعات المصالحهم أصحاب ومن ذلك یمكن ف -٢

، وبشرط خدمة مصالحهم فة للمشاركةمستبدین أو واضعي مسا، سواء أكانت الصالح العام

ع سیاسة الرعایة تفید هذه النظریة فى صنو ، ألخیر وهم أصحاب المصلحة العامةأو النوع ا

، یمكن توسیط أصحاب المصالح للمدافعة عن حاجات أفراد المجتمع :االجتماعیة فى اآلتي 

، ، مما یزید من قوتهم من ناحیةأفراد مجتمع تأیید هذه الجماعات وذلك من خالل إكساب

  )١.(ومن ثم كسب مصالح شخصیة لهم من ناحیة آخرى

هي احدي نظریات االتصال وقد تعددت توجهات ات نظریة االستخدام ومقابلة االحتیاج -٤

تقوم و ، )١(االستخدام ولمقابلة  االحتیاجاتالباحثین حول تحدید فرضیات تقوم علیها نظریة 

  : النظریة على الفرضیات التالیة 
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 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  21صفحة  أ

أن الجمهور یشارك بفاعلیة فى عملیة االتصال الجماهیرى ویستخدم وسائل االتصال لتحقیق  -١

  .لبى توقعاته أهداف مقصودة ت

یعبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التى یدركها أعضاء الجمهور ویتحكم فى ذلك  -٢

 .عوامل الفروق الفردیة ، وعوامل التفاعل االجتماعى ، وتنوع الحاجات باختالف األفراد 

 التأكید على أن الجمهور هو الذى یختار الرسائل والمضمون الذى یشبع حاجاته فاألفراد هم -٣

الذین یستخدمون وسائل االتصال ولیست وسائل االتصال هى التى تستخدم األفراد ، أى أن 

الجمهور المتلقى هو صاحب المبادرة فى التعرض للوسیلة االعالمیة وذلك بما یتوافق مع 

 .حاجاتهم ورغباتهم 

تالي وبال) النفسیة واالجتماعیة(یستطیع أفراد الجمهور دائما تحدید حاجاتهم ودوافعهم  -٤

 .یختارون الوسائل التى تشبع تلك االحتیاجات 

یمكن االستدالل على المعایر الثقافیة السائدة من خالل استخدام الجمهور لوسائل االتصال ،  -٥

 .ولیس من خالل محتویات الرسائل فقط 

، اال بعض منها، واالعالم ال یلبى أن رغبات الجمهور المتلقى للوسائل االعالمیة المتعددة  -٦

اختیار األفراد لوسیلة  :د هذه النظریة فى صنع سیاسة الرعایة االجتماعیة فى اآلتى تفیو 

، مما یدفعهم لتأیید السیاسات أو المطالبة ، وبما یتفق مع ثقافتهمى متكاملاتصال تكسبهم وع

  . بتعدیلها وذلك من خالل متابعتهم القرار القوانین فى المجالس النیابیة 

هي احدي نظریات االتصال وفیها یمكن وصف عملیة الغرس  ):١(قافى نظریة الغرس الث - ٥

خاصة ) لوسائل االعالم ( بأنها نوع من التعلم العرضى الذى ینتج عن التعرض التراكمى 

التلیفزیون حیث أن عملیة الغرس لیست عبارة عن تدفق موجه من تأثیرات التلیفزیون الى جمهور 
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 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  22صفحة  أ

تقوم النظریة و ، للتفاعل بین الرسائل والسیاقاتمستمرة ودینامیكیة المتلقیین ولكنها جزء من عملیة 

  :على الفرضیات التالیة 

ان مشاهد التلیفزیون دون وعى على حقائق الواقع االجتماعى لتصبح بصفة تدریجیة أساسا  - ١

  .للصور الذهنیة والقیم التى یكتسبها من العالم الحقیقى 

ى الصغار فى الجماعات واألسر الغیر متماسكه أو بین ان تأثیر التلیفزیون یكون أكبر عل -٢

األطفال الذین یقل لدیهم االنتماء الى األسرة أو الجماعة ، وكذلك بین الجماعات الهامشیه أ 

تفید هذه النظریة فى صنع سیاسة الرعایة و ، بین من یصورهم التلیفزیون ضحایااألقلیات أو 

الیجابیه خالل وسائل االعالم فى جذب هذه الفئه تركیز الرسائل ا :االجتماعیة فى اآلتى 

، اشراكهم فى العمل السیاسى من خالل قیاس مدى تنمى وعیهم وتكسبهم قیم ایجابیه بصورة

وعیهم فى برلمانات صغیرة عبر وسائل االعالم مما یعكس ذلك فى رفع مستوى الثقافة العام 

  .للمجتمع 

نظریات االتصال وتقوم هذه النظریة على فكرة  هي احدي : )١(نظریة الفجوة المعرفیة -٦

الموجود بین األفراد والجماعات فى المعرفة وأثر التعرض لوسائل االعالم ) االختالف(التباین 

  :تقوم هذه النظریة على الفرضیة التالیة و ، ة فى زیادة أو وجود هذا التباینالجماهیری

ظام االجتماعى یؤدى الى جعل فئات أن تدفق المعلومات من وسائل اإلعالم داخل الن -١

الجمهور ذات المستوى االقتصادى االجتماعى المرتفع یكتسبون هذه المعلومات بمعدالت 

 .أسرع من الفئات ذات المستوى االقتصادى االجتماعى المنخفض 

                                                             
 المرجع السابق ١
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ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  23صفحة  أ

وبالتالي تتجه فجوة المعرفة بین الجمهور المختلفة الى الزیادة بدل النقصان ، ویؤكد هذا  -٢

أن الفئات ذات المستوى االجتماعى االقتصادى المنخفض ال تظل فقیرة فى المعلومات  الفرد

  .بوجه عام ولكنها تكتسب معلومات أقل نسبیا من المستویات األعلى 

یجب أن تركز السیاسات على ه نتماعیة في اسة الرعایة االجتفید هذه النظریة فى صنع سیا

كأولویات ، وذلك لكونهم ال یستطیعون التعبیر عن  قضایا الفئات ذات الفجوة المعرفیة

  .لفجوةااحتیاجاتهم حتى ال تتفاقم درجة تأثیر هذه القضایا ، ومن ثم تتسع حجم 

هي احدي نظریات المشاركة ومؤدى هذه النظریة أن االنسان یسعى و  )١( نظریة التبادل- ٧

أنه یجد مشقه فى اشباع كافة احتیاجاته عن طریق توظیف قدراته ومهاراته لتحقیق أهدافه ، اال 

، ولذلك فهو یقوم بتبادل ما یمكن أن یقوم به مع ما یكون لدى اآلخرین من قدرات فیما ال 

وفى مجمل القول أن هذه النظریة تفسر دواعى الفرد ، الخاصهیستطیع أن یحصل علیه بقدراته 

، بالرغبة فى الدخول فى عالقات مع اآلخرین مشاركة فى عملیات التنمیةاالنتمائیة الى جماعة ال

، وار المفقودة لدیه فى من حولهدالشباع الحاجات النفسیة واالجتماعیة فالفرد هنا یبحث عن اال

  :تقوم النظریة على الفرضیات التالیة 

من وقت أو أن الفرد یسعى باستمرار لجعل سلوكه اقتصادیا بمعنى ، أن ما یضحى به  -١

  .جهد أو مال هو أقل مما سوف یحصل علیه لضمان استجابة اآلخرین 

یمكن للفرد التضحیه بالوقت والجهد والمال فى ضوء توقع العائد المجزى المؤجل ، مع مرور 

تفید هذه النظریة فى صنع سیاسة الرعایة و ، الى االستقرار وفق هذه القواعد الوقت یمیل السلوك

، ومن ثم فعند اختیار سیاسة یمثلون كافة أفراد المجتمعالقائمون بصنع ال :آلتى االجتماعیة فى ا

معظم هذه الفئه ضمن عملیة االقتراع، یحتاجوا الى تأیید ، وذلك بناءا على ما یقدموه من برنامج 
                                                             

    .المرجع السابق ١
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ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  24صفحة  أ

انتخابى لكل أفراد المجتمع یتضمن أهداف سیاسیة تعكس تلبیة حاجات المجتمع ، مما یعكس 

  .جمیع األفراد على عملیة صنع السیاسة من خالل ممثلیهم ذلك تأثیر

هي احدي نظریات المشاركة وتقوم هذه النظریة على فهم العالقات  )١(نظریة التفاعل -٧

االجتماعیة وما تحققه من اشباع الحاجات النفسیه واالجتماعیة ، فالفرد یسعى دائما لالنتماء 

جتها النفسیة واالجتماعیة ، ویدخل فى عالقات مع من یتشابه معه الى جماعات الشباع حا

فى المیول والرغبات ومستوى الطموح ویكون على استعداد للتعدیل من سلوكه لیحظى 

بالقبول من الجماعة وهذه النظریة تنبه الى أهمیة مراعاة التجانس بین أعضاء المنظمات 

ء فى جات قیادات المجتمع بوصفهم أعضاالخاصة ، وتحدید أهدافها بما یتفق وتجدد حا

  :تقوم النظریة على الفرضیات التالیة و ، منظمات الرعایة فى المجتمع

  .أن الفرد ال یتفاعل اال مع من هو فى محیط مجاله السلوكى  -١

هذه النظریة فى صنع  تفیدو ، جتماعیا ال یمكن أن یعیش بمفردهأن االنسان اعتباره كائنا ا -٨
التجانس فى الجماعات المؤثرة فى صنع السیاسة ،  :ماعیة فى اآلتى سیاسة الرعایة االجت

یققلل من التضارب والصراع فى اتخاذ القرار السیاسى مما یعكس ذلك استثمار الوقت فى 
اصدار قرارات سیاسیة فعاله ، وتتفق مع الصالح العام وتؤدى الى الثبات النسبى االیجابى 

 .ى ذلك بمستوى الفاعلیه الجیدفى تناول قضایا المجتمع ، وبم یسم
 
 لقوة والساطة والتحكم كلها أسبابومؤداها أن الضغط وا) ٢(نظریة القوة االجتماعیة -٩

تقوم ، الجتماعیة فى الحیاة االجتماعیةتؤدى الى نتیجه واحده هى قیام التنظیمات ا

  :لیة النظریة على الفرضیات التا

  . ان تحقیق األهداف یستلزم امتالك قوة اجتماعیة  -١

                                                             
    .المرجع السابق ١
     .المرجع السابق ٢
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ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  25صفحة  أ

 .ان انتماء الفرد الى الجماعات ومنظمات المجتمع یفرض علیه قوة مجتمعیة  -٢

 .ان الجماعات تختلف فیما بینها فى مقدار وشدة القوة التى تضفیها على أعضائها -٣

 .ان الدخول فى عالقات یتبعه التعرف على قوى اآلخرین  -٤

حاب هذه النظریة قد تجاهلوا تدخل اآلخرین فى العالقات وتعدد االنتمائیة الى اال أن أص -٥

، ، لتغییر نوعیة الحیاةالعالقات تنظیمات المجتمع والقوانین العضویة التى تعدل من مسار

انتماء األفراد فى  :تفید هذه النظریة فى صنع سیاسة الرعایة االجتماعیة فى اآلتى و 

كقوة مؤثرة  سب أعضائها قوة وبالمثل اتحاد األعضاء یظهر الجماعةالجماعات ذات القوة تك

  .فى الجماعات اآلخرى

  :نماذج الرعایة االجتماعیة

هـــو احـــد نمـــاذج الرعایـــة االجتماعیـــة ویركـــز علـــي ضـــرورة تأســـیس نظـــم نمـــوذج العدالـــة  -١

اكثـــر عدالـــة تســـاهم فـــي عـــالج مشـــكالت المجتمعـــات، حیـــث یكـــون  اجتماعیــة واقتصـــادیة

هــــــدف الرعایــــــة االجتماعیــــــة هــــــو خلــــــق مجتمعــــــات تقــــــوم علــــــي اســــــاس مبــــــادئ العدالــــــة 

  ) ١.(االجتماعیة

هــو احــد نمــاذج سیاســة الرعایــة االجتماعیــة التــي تهــدف الــي تحقیــق  :نمــوذج المســاعدة -٢

ــنظم االخـــــري فــــي المجتمـــــع عـــــن طریـــــق مســــاعدتها علـــــي تحقیـــــق وظائفهـــــا  االســــتقرار للـــ

  )٢.(وتدعیمها ، ویتجه هذا النموذج للتركیز علي الفئات االكثر احتیاجاً 

ویقــوم علــي اســاس ان الرعایــة االجتماعیــة تتضــمن االنشــطة والبــرامج  النمــوذج التقلیــدي -٣

معات علي التجاوب مع مشـكالتهم او منـع التي تصمم لمساعدة االفراد والجماعات والمجت
                                                             

١David Macrov : Social Welfare. Structure and practice, London 
,Sageblications,Thousand Osks,1995,p:7.   
٢Thoms M. Meenghan and Robert. Washington: Social Policy andSocial Welfare, 
New York, Macmillan, 1980,p:17.  
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ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  26صفحة  أ

المشكالت من التفاقم وهذه االنشطة تتضمن مساعدات مالیـة وعینیـة وهـذا النمـوذج یماثـل 

  ).١(نموذج حل المشكلة

ــــة  نمــــوذج التنمیــــة االجتماعیــــة -٤ وهــــو یركــــز علــــي التنمیــــة البشــــریة باإلضــــافة الــــي التنمی

  .)٢(دیة وهو یسعي الي تحقیق أهداف الرعایة االجتماعياالجتماعیة واالقتصا

ـــــ -٥ ـــــاء النظـــــام االجتمـــــاعي والسیاســـــي  :دالنمـــــوذج العـــــالمي الجدی ویهـــــدف الـــــي اعـــــادة بن

واالقتصـادي والبیئـي العـالمي لمشـاركة النـاس فـي التنمیـة والسـالم وحمایـة البیئـة بحیـث اذا 

ك الــي االبقــاء باالحتیاجــات االساســیة ومقابلــة طبقــت مبــادئ هــذا النمــوذج بنجــاح ادي ذلــ

 .يالحاجات االنسانیة علي المستوي العالم

  :نموذج طلعت السروجي -٦

طبقــًا لهــذا النمــوذج فــإن عملیــة تطــویر سیاســات الرعایــة االجتماعیــة تســیر فــي ســبع مراحــل تتمثــل 

  -:)١(في 

  .تحدید القضایا المجتمعیة وتحلیلها  -١

  .سات الرعایة االجتماعیة تحدید أهداف سیا -٢

  .صیاغة أهداف السیاسة والمقارنة بین البدائل التخاذ القرار  -٣

  .ترجمة السیاسة لبرامج ومشروعات  -٤

  .تنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة وتوزیع المهام والمسئولیات  -٥
                                                             

١David Macrov :op-cit,pp:6-8.  
٢Ibid., pp:6-8.   

ى ، : طلعت السروجي  )١( اھرة ، دار الفكر العرب دة ، الق ة الجدی رات العالمی ي إطار المتغی ة ف السیاسة االجتماعی
 ٢٢١ -٢٢٠ص  ، ص٢٠٠٥
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  .تقدیر السیاسة وتأثیراتها المتوقعة وتقویمها  -٦

  .جدیدة  التفكیر في إعداد سیاسة -٧

ویفتــرض النمــوذج أن عملیــات   Rational Actor Modelنمــوذج العامــل الرشــید  -٧

صنع سیاسات الرعایة االجتماعیة عملیات منطقیة رشیدة حیث یشـارك فـي تنـاغم كـل مـن 

الدولــة ، ومؤسســات المجتمــع المــدني ، والمحلیــات ورجــال األعمــال ، وجماعــات المصــالح 

  .)١(اعلةلوضع سیاسات رعایة اجتماعیة ف

حیــث تقــوم المنظمــات  Administrative Actor Model: نمــوذج العامــل اإلداري  -٨

جــراء المســوح وتزویــد متخــذي القــرارات بالمعلومــات  المحلیــة بتحدیــد المشــكالت المحلیــة وإ

وتنظیم المحلیة ، وجهـود جماعـات المصـالح ، وقـد تشـكل هـذه األجهـزة فیمـا بینهـا جماعـة 

سیاسـات الرعایـة لتشریعیة والتنفیذیة ، مما یـؤثر علـي صـنع وتطـویر ضغط علي األجهزة ا

االجتماعیــة ، كمــا أن هــذه المنظمــات واألجهــزة قــد تكــون عرضــة لضــغوط جماعــات مــن 

  ).١(ناحیة أخري

یــنهض هــذا   Bagaining and Negotiation: نمــوذج المســاومة والتفــاوض  -٩

اســتغالل جماعــات المصــالح لحمایــة  النمــوذج علــي إنشــاء منظمــات للحمایــة والحقــوق مــن

الحیــــاة الخاصــــة والعامــــة ، وغالبــــًا مــــا یحــــدث تفــــاوض بــــین جماعــــات المصــــالح ، وهــــذه 

  . )١(المنظمات التي تهتم بالحمایة من االستغالل

ویشـــمل هـــذا النمـــوذج نمـــاذج  Systems Modelنمـــوذج األنســـاق العامـــة  -١٠

یــق لسیاســة الرعایــة االجتماعیــة بوصــفها ، ولــذا یعتبــر أكثــر شــموًال وشــیوعًا فـي التطبأخـري
                                                             

 ٢٢١ -٢٢٠المرجع السابق ، ص ص  ١
 .٢٢١المرجع السابق ذكره ، ص ١
 .٢٢١المرجع السابق ذكره ، ص ١
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نســـقًا كلیــــًا لـــه مدخالتــــه وعملیاتــــه التحویلیـــة ویتمیــــز بالدینامیــــة والتنظـــیم الــــذاتي ، تتحــــدد 

ت التفاعلیـة الخاصـة بصـنع مدخالت هذا النموذج فـي السیاسـات االجتماعیـة بینمـا العملیـا

وتتمثـــل المخرجـــات فـــي  ، وتقـــوم بهـــا الحكومـــة السیاســـیة فـــي صـــورتها النهائیـــة ،السیاســـة

 ).١(أشكال الرعایة االجتماعیة في برامج ومشروعات

  :نموذج حازم مطر لتحلیل السیاسة االجتماعیة -١١

  :قضایا السیاسة االجتماعیة وتتضمن  -١

 .طبیعة هذه القضایا -

  .حجمها -

 .المتأثرین بها -

 .ت العلمیة المفسرة لهاالنظریا -

  :أهداف السیاسة االجتماعیة وتتضمن  -٢

  تحدید األهداف التي تسعى السیاسة االجتماعیة لتحقیقها  -

 . تحلیل اإلیدیولوجیة التي تتصل بها األهداف -

 .البدائل المطروحة -

 .النتائج المتوقعة -

  :میادین السیاسة االجتماعیة وتتضمن  -٣

 .دراسة مجتمع السیاسة االجتماعیة -

 .واقع السیاسة االجتماعیة -

  .ناتج تنفیذ السیاسة -

                                                             
 .٢٢٢المرجع السابق ذكره ، ص ١
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 .ترتیب دولة الرفاه االجتماعي -

  :االجتماعیة السیاسةالقوى المؤثرة على صنع   -٤

 .االجتماعیة السیاسةدراسة القوى السیاسیة المؤثرة على  -

 .االجتماعیة السیاسةلسیاسة الخارجیة المؤثرة على ا -

 .ةدراسة السیاسات االجتماعیة المقارن -

 .التغییرات المجتمعیة والسیاسة االجتماعیة -

 ویتم ذلك من خالل  رسم السیاسة االجتماعیة البدیلة  -٥

 .تشملها السیاسة المقترحة التيالقضایا  -

 .السیاسة  المقترحة تتضمنها أنیجب  التي التأثیرمجاالت  -

 السیاسة إلیهاتسند  أنیجب  التيالركائز  -

 .لةالمشاركون في صنع السیاسة البدی -

 .صنع السیاسة المقترحة -

  .تحلیل السیاسة االجتماعیة -

ویمكــن فــي النهایـــة محاولــة اســـتخالص نموذجــا لصـــنع سیاســات الرعایـــة االجتماعیــة الجدیـــدة 
  -:یقوم علي عنصرین أساسیین هما ، مطرنموذج حازم 

  -:من حیث مراحل صنع سیاسات الرعایة االجتماعیة الجدیدة فتشمل المراحل التالیة) أ(

  :مرحلة وضع سیاسة الرعایة االجتماعیة الجدیدة ویتم فیها ما یلي )  ١(

 .ومیةدراسة القضایا والحاجات المجتمعیة من قبل المنظمات الحكومیة وغیر الحك)  ١,١(

 .تحدید البدائل المختلفة لسیاسات الرعایة االجتماعیة والمفاضلة بینها)  ١,٢(

 .صیاغة السیاسة)  ١,٣(
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  -:مرحلة تحقیق السیاسة وتشمل ) ٢(

  .ترجمة السیاسة إلستراتیجیة محدودة) ٢,١(

 .ترجمة اإلستراتیجیة لخطة أو عدة خطط متكاملة والخطط إلي برامج ومشروعات ) ٢,٢(

 .تنفیذ الخطط من خالل الجهات المعنیة حكومیة أو أهلیة ) ٢,٣(

 .المتابعة والتقییم المستمر للتنفیذ إلجراء التعدیل الالزم) ٢,٤(

  -:مرحلة التقویم والتغذیة العكسیة وتتضمن ) ٣(

  .تقویم وتقدیر سیاسات الرعایة االجتماعیة ) ٣,١(

  .ة رعایة اجتماعیة جدیدة أخري التغذیة العكسیة والتفكیر في أعداد سیاس) ٣,٢(

  ).دراسة جدوى للمشروعات التي یغلب علیها العائد االجتماعي (المحاسبیة ) ٣,٣(

  -:رعایة االجتماعیة الجدیدة وتتضمنمن حیث القوي المشاركة في صنع سیاسات ال) ب(

منظمــات / ٤.جماعــات الضــغط والمصــالح/ ٣.الســلطات التشــریعیة/ ٢.الســلطات التنفیذیــة/ ١
  .الشباب / ٧.المواطنون/ ٦.جماعات الصفوة/ ٥.المجتمع المدني

ومن خالل العرض السابق اتضح لنا أن تطویر وصیاغة السیاسـة االجتماعیـة هـي عمـل          

جمــاعي ولیســت عمـــًال فردیــا وهــى بـــذلك نمــط مــن األفعـــال التــي تســتمر خـــالل فتــرة زمنیــة معینـــه 

فالسیاســة . لتمثـل مجموعــة مـن األهــداف التـي یســعى المجتمـع لتحقیقهــا وتـأتى قراراتهــا فـي النهایــة 

االجتماعیـــة هـــي الجانـــب التطبیقـــي ألیدیولوجیـــة المجتمـــع كمـــا أن التخطـــیط االجتمـــاعى ببرامجـــه 

ـــب التطبیقــــي لسیاســــة الرعایــــة االجتماعیــــة وتســــاعدنا النظریــــات والنمــــاذج فــــي  ومشــــروعاته الجانـ

  .یة االجتماعیة المنشودةالوصول الي أفضل مستویات الرعا
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  محتویاتال
  االجتماعي الرفاهو  الفرد :األول الجزء

  :االجتماعیة الرعایة :األول الفصل
  الفردیة الرفاهیة .١
  والرغبات الحاجات .٢
  اإلجتماعیة الرفاهیة .٣
  العام الصالح .٤
  المجتمع في االجتماعیة الرعایة .٥
  :االجتماعیة األعراف :الثاني الفصل
  المرأة سیاسات .١
  األخالقي الرفض .٢
  :والوصم والتبادل اإلیثار :الثالث الفصل
  تبادلال .١
  عارال وصمة .٢
  :الحریة :الرابع الفصل
  للحریة واالجتماعیة الفردیة المفاهیم .١
  االجتماعي العمل في المصیر تقریر .٢
  بویةاأل .٣
  :الحقوق :الخامس الفصل
  الحقوق أساس .١
  األطفال حقوق .٢
  والمواطنة الحقوق .٣
  الرعایة حقوق .٤
  :الرفاه دولة :الثاني الجزء

  الرفاهیة ودولة االجتماعیة الخدمات :السادس الفصل
  االجتماعیة الخدمة طبیعة .١
  الرفاه دولة .٢
  االجتماعیة الرعایة دول .٣
  االجتماعیة والرعایة الدولة .٤
  للرفاهیة االجتماعي التقسیم .٥



 

 

 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  32صفحة  أ

  :الدیمقراطیة :السابع الفصل
  المصیر وتقریر الدیمقراطیة .١
  والرفاهیة الدیمقراطیة .٢
  :الطاقة :لثامنا الفصل
  ماركسیة تحلیالت .١
  االجتماعیة والرعایة االجتماعیة الطبقة .٢
  المساواة :التاسع الفصل
  اإلیجابي التمییز .١
   االجتماعي العدل :العاشر الفصل
  والممتلكات العدالة .١
  واإلعاقة العدالة .٢
  الهیكلیة السیاسة :عشر الحادي الفصل
  االجتماعي التغییر طبیعة .١
  للتغییر استراتیجیات .٢

  الخالصة :الثالث لجزءا
  الرفاهیة إیدیولوجیات :عشر الثاني الفصل
  والرعایة األیدیولوجیة .١

  المراجع
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  :األول الجزء
  االجتماعیة والرعایة الفرد

 الرعایة دولة في للتفكیر مقدمة ،ةاالجتماعی الرعایة مبادئ
  االجتماعیة والرعایة الفرد :األول الجزء

  االجتماعیة الرعایة :لاألو الفصل
  الفردیة الرفاهیة

  االحتیاجات
  االجتماعیة الرعایة
  العام الصالح

  المجتمع في الرفاه
 االجتماعیة األعراف :الثاني الفصل

  بالمرأة المتعلقة السیاسات
  المعنوي الرفض
  والوصم والتبادل اإلیثار :الثالث الفصل

  بالمثل المعاملة
  الوصمة
  الحریة :عالراب الفصل

  للحریة واالجتماعیة الفردیة المفاهیم
  االجتماعي العمل في المصیر تقریر

 األبویة
  الحقوق :الخامس الفصل
  الحقوق أساس
  الطفل حقوق

  والمواطنة الحقوق
  االجتماعیة الرعایة حقوق
  الرفاه دولة :الثاني الجزء

  الرفاه ودولة االجتماعیة الخدمات :السادس الفصل
  االجتماعیة الخدمة عةطبی

 الدولة رفاهیة
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  الوالیات رفاهیة
  االجتماعیة والرعایة الدولة

  للرفاه االجتماعي التقسیم
  الدیمقراطیة :السابع الفصل

  المصیر وتقریر الدیمقراطیة
  والرفاه الدیمقراطیة

  السلطة :الثامن الفصل
  الماركسي التحلیل
  عیةاالجتما والرعایة االجتماعیة الطبقة
  المساواة :التاسع الفصل
  اإلیجابي التمییز
 االجتماعیة العدالة :العاشر الفصل
  العدل
  العدالة
  واإلعاقة العدالة
  الهیكلیة السیاسة :عشر الحادي الفصل
  االجتماعي التغییر طبیعة

  التغییر استراتیجیات
 ستنتاجاال :الثالث الجزء

  الرفاه إیدیولوجیات :عشر الثاني الفصل
 االجتماعیة والرعایة األیدیولوجیة 
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  األولالجزء 

  الرعایة الفردیة واالجتماعیة
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  الفصل األول
  الرعایة
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  :األولالجزء 

  :الرعایة الفردیة واالجتماعیة
  :الفصل األول الرعایة

  ملخص
 الناس، باحتیاجات االهتمامات وترتبط ستفیدینالح المادیة للمالمص أساسا الرعایة توفیر یخدم
رادة  علیه هي ما ومع اجتماعیا، تحدیدها یتم التي  یكون أن یمكن الناس كان إذا، فراداالوإ

 في النظر خالل من تقدم أن یمكن ال مورفاهته مصالحهم، فیه تكمن الذي المكان حول مخطئا
 تكون ذلك یفعل أن للمفهوم یمكن وال للفرد، مجموع مجرد لیس االجتماعي فالرفاه اتهم وحدهارغب

 بین تضارب هناك یكون وبالمثل،قدقد تكون بعض المصالح مشتركة ، خرىاأل من مشتقة
  ، اآلخرین لصالح فالیتك تتحمل قد والبعض المصالح،

فهم أكثر . للناس جیدبمعناها األوسع، فكرة الرعایة تشیر إلى الرفاه، أو ما هو            
، یمكن أن یؤخذ لإلشارة إلى توفیر الخدمات االجتماعیة الرعایة الصحیة أساسا والسكن  تحدیدًا

االتصال بین استخدامات اثنین تقع في دور . والضمان االجتماعي، والتعلیم والعمل االجتماعي
من الخدمات االجتماعیة بوصفها توفیر الرعایة االجتماعیة، ومن الناحیة المثالیة، یتمثل جزء 

األشخاص : وهناك نهج عالجیة. فعل الخیر إلى الشعب غرض الخدمات االجتماعیة اإلیثار
  . الذین لدیهم شيء خاطئ معهم تلقي العالج لوضعها الصحیح

مجتمع فیه األفراد بالتقدیر ینبغي أن : یمكن أن تكون الخدمات االجتماعیة اإلنمائیة   
والخدمات االجتماعیة قد تحمي الناس؛ شبكة . میكون مرافق لمساعدتهم على تحقیق إمكاناته

أمان التي توفر الخدمات التي تساعد على إزالة الشكوك المرتبطة بالحاجة، حمایة على سبیل 
  .المثال المشاكل الشیخوخة أو العجز أو الفقر

تاونسند . مبالضرورة لصالح المستفیدین وحده ومع ذلك، توفیر الرعایة االجتماعیة لیست
ضفاء الطابع المؤسسي على  أنیوحي ب الخدمات االجتماعیة هي تلك الوسائل المتقدمة وإ

من نواح ، )٢٨، ص ١٩٧٦. (المجتمع لتعزیز الغایات التي االجتماعیة كلیًا أو بالدرجة األولى
المجتمعات، بعد كل شيء، تتكون من : عدیدة، التدابیر التي تعود بالنفع الفرد هامة للمجتمع

ناك أیضا األهداف التي یمكن اعتبارها أكثر لصالح المجتمع ككل من أي شخص ولكن ه. الناس
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أنها یمكن . ویمكن، على سبیل المثال، الخدمات االجتماعیة لتعزیز السیاسة االقتصادیة. داخلها
قد تكون أداة للتغییر  أنها. أن ینظر إلیها كوسیلة لتحقیق المساواة أو العدالة االجتماعیة

  .ا، على العكس من ذلك، یمكن أیضا وسیلة للحفاظ على النظام االجتماعيأنه االجتماعي
وهناك العدید من اآلراء المختلفة والمتضاربة . یتم توفیر الرعایة االجتماعیة المثیرة للجدل

. هذا الكتاب هو دراسة المبادئ التي تسترشد بها هذه األحكام. لما هو جید للفرد أو المجتمع
یم التي یجري تطبیقها، لدراسة األسباب التي تنشأ خالفات من حیث المبدأ، وهدفها هو شرح الق

  .ومبادئ تتصل بالمسائل العملیة المتعلقة بتوفیر الرعایة االجتماعیة

  :الرعایة الفردیة
المصالح یجري تلك األشیاء التي  ونشیر إلى ما هو جیدة للشعب كما یجري في مصالحها

خدم مصطلح رعایة المصالح لإلشارة إلى المصالح التي یعتبرها فینبیرج یست. تؤدي إلى الرفاه
وهي تشمل الصحة البدنیة والنشاط؛ السالمة الجسدیة وأدائها؛ نظرًا لغیاب األم أو . أساسیة

التشوه؛ حد أدنى من النشاط الفكري؛ االستقرار العاطفي؛ عدم وجود مخاوف ال أساس لها 
ة عادیة؛ الحد أدنى من الثروة والدخل واألمن المالي؛ بیئة والضغائن؛ المشاركة في حیاة اجتماعی

هذه ) ٣٢ م ١٩٨٠. (قبل اآلخرینمن  االجتماعیة والمادیة مقبولة؛ وبعض التحرر من التدخل
وبعبارة أخرى، هي . المصالح األساسیة، في رأیه، ألنه وبدونها ال یمكن أن یكون شخص شخص

  .ال غنى عنهاالعناصر التي  رعایة مصالح االحتیاجات
، كطبیب نفساني، حول التسلسل هرمي االحتیاجات، بسلسلة من )١٩٤٣(یكتب مازلو 

  .الشروط التي یجب الوفاء بها لكل شخص
. وهناك على األقل خمس مجموعات من األهداف التي قد نسمیها االحتیاجات األساسیة 

هذه األهداف . ... توالیسیشنهذه هي بإیجاز الفسیولوجیة والسالمة، والحب، والتقدیر وسیلفاك
وهذا یعني أن . األساسیة المرتبطة ببعضها البعض، یجري الترتیب في التسلسل هرمي بریبوتینسي

احتیاجات أقل متفوق هي مخفضة أو حتى نسیان أو ... الهدف األكثر متفوق سوف تحتكر وعیه
...  حاجة إلى یخرجب) أعلى(ولكن عند حاجة راضیة جیدا إلى حد ما، التالي متفوق . نفي

  )395.ص، ١٩٤٣(
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وبعبارة أخرى، أن االحتیاجات الفسیولوجیة هي أكثر أهمیة من السالمة، والسالمة من 
في المقام األول، مازلو . هناك ثالث مشاكل رئیسیة مع هذا المفهوم. الحاجة إلى الحب، وهلم جرا

سالمة؟ ثانیا، فإنه لیس من الواضح أن الحب حقًا ثانویًا بالنسبة ل في ترتیب األولویات جدًا القول
في بعض الحاالت، یتم . االحتیاجات األساسیة یمكن أن یؤمر في التسلسل هرمي على اإلطالق

تقلیل قیمة التدابیر العنایة باالحتیاجات الفسیولوجیة للشخص واضح إذا لم تلب االحتیاجات 
رة بدًال من أن تكون تغذیة جیدة في األخرى؛ یفضل كثیر من الناس یعانون من سوء التغذیة والح

وهذا یعني أن الناس المتضررة، ولیس ذلك بكثیر حسب التسلسل هرمي، كما بمجموعة . السجن
، من الصعب تطبیق النهج مباشرة لتوفیر الرعایة االجتماعیة. كاملة من احتیاجات مترابطة . وثالثًا

عاطفیة للشخص، ولكن یتم تنظیم التعلیم إلى التعلیم تقریبا بالتأكید أقل أهمیة من االحتیاجات ال
إذا كان هناك حاجة ملحة . حد كبیر كخدمة اجتماعیة، وتوفیر االحتیاجات العاطفیة ولیس

ظاهریًا، یبدو مفهوم الرفاه تتخذ في . للكمبیوتر تدیرها الدولة التي یرجع تاریخها، القضیة لم یتم
روبسون، في الكتابة عن . المادیة والروحیةالجسدیة والعاطفیة، و  كل جانب من حیاة الشخص

ولكن في ) 174.ص، ١٩٧٦. (دولة الرعایة، یؤكد أن الرعایة االجتماعیة من نطاق غیر محدود
في سیاق السیاسة . الممارسة العملیة، المفهوم أكثر محدودیة مما یوحي بقلق عام مع الرفاه

لمجاالت الحیاة العاطفیة  دني والمادياالجتماعیة، فكرة الرعایة یشیر أساسا إلى الرفاه الب
والروحیة لیست غیر ذات صلة، ولكن ألنها تعتبر عادة أن تكون خارج نطاق الخدمات 

  .لهم االجتماعیة توفیر
تشمل أنواع المناطق عادة تؤخذ في أي االحتیاجات تحدث، تقترح هارفي، الغذاء، والسكن، 

ة والبیئیة، والسلع االستهالكیة، والفرص الترفیهیة، حي والطبیة الرعایة والتعلیم، الخدمة االجتماعی
االستبعاد فرص العمل من هذه القائمة فالحظ ). ١٠٢ ، م١٩٧٣(وسائل الراحة ومرافق النقل 

، ص ١٩٧٨. (، مثاًال على الطریقة التي تحتاج إلى تغییر األفكار على مر الزمن.et alجونز 
أنها قد تشمل الرعایة : یاجات أخرى إلى القائمةأنه من السهل إلى حد ما إلضافة احت) ٢٨

، ومالبس، والوقود، أو ببساطة على )مثل المساعدة في االستحمام أو ارتداء المالبس(المادیة 
ولكن هذه القائمة لیست بال حدود؛ إلى حد كبیر، فإنه یقتصر على تلك . المال لشراء األشیاء

بیان أن الناس في حاجة، . الخدمات االجتماعیةالمجاالت التي قد یكون بها نوعا من توفیر 
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 یجب أن یكون لدیك شيء، فعالیة یشكل دعوى ضد أشخاص آخرین لجعل بعض نوع من
  .االستجابة

تبعًا  أكبر أو یظهر احتیاجات أقل داخل كل فئة من الحاجة، وهناك درجات لتصنیف
  .لمدى قوة المطالبة وكیف األساسیة ضرورة أن تكون

الناس ال یقال ببساطة أن تكون . ك هو الفقر، واالفتقار إلى الموارد المادیةمثال على ذل
، الفقراء والمحرومین، أو )تقریبا تماما دون موارد(الفقیرة أو لیسوا فقراء؛ وقد تكون المعدمین 

مثل سیئة للغایة، الفقراء، إلى حد ما   ضمن هذه الفئات، وهناك كذلك تدرجات. المحرومة
، وأنها قد تتداخل مع الفئات ولی. الفقراء ست هذه بعبارات دقیقة مع معنى متفق علیه عالمیًا

. األخرى؛ على سبیل المثال، هناك ال یوجد تمییز واضح، بین الفقراء إلى حد ما و المحرومین
وفي حالة أخرى حاجة، وهناك تدرجات بین تلك األشیاء التي یحتاج إلیها أكثر، وتلك التي هي 

هذا قد یعني أما أن كال أشیاء ضروریة، ولكن واحد أكثر أهمیة من أخرى؛ أو أن و . بحاجة أقل
الناس بشكل عام بحاجة إلى الغذاء للعیش والتمتع بصحة جیدة؛ . شرط تم جزئیا فقط باالرتیاح

شخص دون أي . المواد الغذائیة قد تكون كافیة للمحافظة على الحیاة ولكن لیس من الصحة
كثر في حاجة من شخص لیس لدیه الغذاء المغذي على نحو كاف، ولكن طعام على اإلطالق أ

مما یعني أن كل الناس لدیهم  فمن المنطقي جیدة تماما للحدیث عن كل الناس أنها في حاجة
  .مطالبة، حتى ولو كان مطالبة واحدة أقوى من األخرى

رنة، التي تمثل یمیز بین نوعین مختلفین من الحاجة، والمعیاریة والمقا) ١٩٧٢(برادشو 
ضرورة معیاریة یحددها الخبراء، كمستوى ثابت؛ وتستند الحاجة النسبیة . مطالبات أنواع مختلفة

وعادة ما تنقسم إلى اثنین من المفاهیم . الفقر مرة أخرى مثاًال واضحا. مقارنة مع اآلخرین
لالزمة للعیش، أو ویصف الفقر المطلق الحد األدنى من المعاییر ا. الرئیسیة، المطلق والنسبي

، تحدید أهم االحتیاجات األساسیة كالغذاء "إنكلترا الفیكتوري"تشارلز بوث، في دراسته في . اإلقامة
والملبس، والوقود والمأوى، ویعامل الناس ك الفقراء عندما أنهم یفتقرون إلى ما یكفي من المال 

نتري الفقر األولیة، حیث الناس في وقت الحق تمییز العمل سیبوهم راو . لتلبیة هذه االحتیاجات
لدیهم أقل مما هو ضروري للكفاف، من الفقر الثانوي، حیث أنها تقع دون مستوى الكفاف بسبب 

وكان غرضه في ذلك لیس إلظهار مدى شدة تمكن الفقراء أموالهم؛ . (الطریقة التي ینفقون أموالهم
أظهر المسح له . بسبب سوء اإلدارةوكان یحاول التصدي للحجة القائلة بأن الناس كانوا فقراء 
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حتى لو كان الناس إدارة میزانیاتها تماما، وسمحت ألنفسهم ال الكمالیات ومشى في كل مكان، 
كل من هذه .) ١٩٨٣ویلسون،  Veitانظر : الكثیر من الناس ال یزال أن الفقر األساسیة

وصراحة من حیث الحد الدراسات تعتمد على الرأي القائل أن الفقر یمكن أن تتحدد بوضوح 
  .االحتیاجات األدنى

قد یكون شخص . الفقر النسبي استنادًا إلى مقارنة بین الفقراء مع اآلخرین في المجتمعو 
ویجري تطبیق معاییر . الذي سینظر في الفقیرة في بریطانیا جیدا قبالة بعبارات من العالم الثالث

بید أن هذا التعریف، یخلط بین . لیس بینهمامختلفة، استنادًا إلى المقارنات داخل المجتمعات و 
على سبیل المثال، ألن دخلها في أدنى  األولى أن الناس الفقراء مقارنة باآلخرین. فكرتین مختلفة

والفكرة الثانیة مستقاة . من السكان، أو بسبب أنها تنخفض إلى حد كبیر متوسط الدخل % عشرة 
الرغم من أن بعض االحتیاجات البشریة األساسیة وقال ماركس أن على . من التقلید الماركسي

ال یزال هذا ) ٩٦ ٨٧، ص ١٨٤٤. (للجمیع، نمط وتفسیر لتلك االحتیاجات هي محددة اجتماعیا
قد یعني أن مستوى یمكن أن تكون ثابتة في إطار مجتمع معین، على أساس المعاییر المقبولة 

في . بیل المثال، مسألة محددة اجتماعیاالتشرد، على س. بدًال من المقارنات بین المجموعات
العدید من البلدان، شعب بال وطن الخاصة بهم بناء األكواخ العشوائیة؛ أنها نمط عادي من 

في بریطانیا، ال یسمح للناس لبناء ). ١٩٦٩انظر تیرنر، (التنمیة في بعض بلدان العالم الثالث 
هذا ال یعني أن المستوطنات ( .منزل حیث أو كیف یمكن، ومشكلة التشرد نتیجة واضحة

). العشوائیة أفضل طریقة للتعامل مع نقص المأوى؛ وما یقدمونه من نوع مختلف من المشكلة
في االتحاد السوفیاتي، . الفقر، بنفس الطریقة، هو المعرفة بالظروف السائدة في مجتمع معین

بحجة أن یحدد المبلغ الالزم  ویبرر هذا األمر. یستند المعیار الرسمي للفقر في اإلعاشة قیاسیة
عدم وجود و  ویصف بیتر تاونسند الفقر) ١٩٧٧مكولي، . (لإلقامة بالظروف السائدة في ذلك البلد

أو عدم كفایة تلك الوجبات الغذائیة ووسائل الراحة، والمعاییر، والخدمات واألنشطة التي مشتركة 
.  عادة تحدید عضویة المجتمع یحرم الناس من ظروف الحیاة التي. أو العرفي في المجتمع

  )915.ص، ١٩٧٩(
فهو یجمع بین رأي الماركسیة مع مقارنة قیاسیة، استنادًا إلى الظروف : هذه فكرة معقدة

لقد كان مؤثرا في دراسة . الموضوعیة، وفكرة الحرمان النسبي، التي یوجد مقرها في المواقف
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المحافظین وزیر (ه من قبل جوزیف قوة رفض. السیاسة االجتماعیة، ولكن لیس من اقتباسات
  :وسامبتشن) الخارجیة السابق المسؤول عن الصحة والضمان االجتماعي

یدخن  ا لیست سیئة إذا فإنها ال تستطیعأنه. عائلة ضعیف إذا فإنها ال تستطیع أن تآكل 
  )٢٧ م ١٩٧٩.  (ال نهایة لها وال یصبح الفقراء بكون مجرد أشخاص آخرین یمكن أن تتیح لهم

في المقام األول، تقریبا كل فرد في مجتمع . وهناك مشكلتین رئیسیتین مع التعریف تاونسند
قد تكون فقیرة، بمعنى تفتقر إلى الموارد المادیة، إال أنها ال یمكن أن تعتبر فقیرة إذا تم تعریف 

  :یكتب مارشال حول الفقر النسبي أن. المعاییر من حیث ما هو المشترك أو العرفي
إذا . كان ذلك یعني أن الفقر یرتبط بمستوى الحضارة في البلد المعني، ما بعد النزاعإذا  

ص ، ١٩٨١. " (إال أنه أفقر من ب، ال یمكن أن نقبلهیعني أن ال أقول أن الفقراء، كان ذلك 
  )117 116.ص

األخرى االعتراض الرئیسي على نهجه هو أن تمتد فكرة الفقر لیشمل تقریبا جمیع أشكال 
  .رمان، التي لیست هي الطریقة التي ینظر عموما إلى أن الفقرالح

تي تقول أن العامل المشترك في حالة الفقراء مارشال : أن حرمان أخطرالفقر تشیر إلى 
تاونسند لتمدید فترة والیة محاولة للتأكید على ) ١١٧ –م  ١٩٨١. (هو الحاجة الملحة لحاجتهم

عند القیام بذلك، أنه قد یضعف المطالبة من أولئك الذین المطالبات لكل أولئك الذین یحرمون؛ 
  .أسوأ الحرمان
  

  :االحتیاجات والرغبات
. حاجة محسوسة، وأعربت عن الحاجة: یمیز بین فئتین من الحاجة) ١٩٧٢(برادشو 

الشروط تفسر نفسها بنفسها إلى حد ما؛ حاجة محسوسة ما یشعر الناس بأنهم یجب أن یكون 
الفرق بینهما هو أن شخص یمكن أن . لحاجة إلى ترید المعرب عنها بقوةلدیك، وأعرب عن ا

الناس یترددون أحیانًا في المطالبة  یشعر حاجة دون أن یخبر اآلخرین حول هذا الموضوع
. ومن الممكن للتعبیر عن حاجة دون الشعور بأنه بالخدمات بسبب الخوف أو الخوف أو الوصم

مقارنة للحاجة، هذه الفئات یتم تشكیلها من قبل الشعب في على عكس المفاهیم المعیاریة وال
  .أنفسهم حاجة



 

 

 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  43صفحة  أ

یمكن أن تكون قررت بالشخص الذي لدیه : یمكن أن تصنف المصالح بطریقة مشابهة
، في انتقاد . منها، أو باآلخرین الذین قاموا بتطبیق معاییر مختلفة للظروف المحیطة بالفرد قلیًال

السعادة هو الحالة النفسیة أو وجهة ). ch.5، ١٩٥٧(ایة مع السعادة القتصاد الرفاه، ویحدد الرع
ومصطلح محملة بالقیمة، ألنه یوحي بأن المشاعر الفردیة ذات أهمیة؛ یمكن القول بأن فرد . نظر

فقط یمكن فعال أن أقول إذا كان هو أو سعیدة، ویبدو أنها تتبع أن األفراد من المحتمل أن یكون 
ویبدو الرعایة االجتماعیة، وعلى هذا األساس، یكون . رعایة الخاصة بهمالقاضي أفضل من ال

، وهو عالم سیاسي التزاما راسخا )١٩٦١(ویقول داهل . ارتباطًا وثیقا بالخیارات الفردیة والرغبات
بالنموذج األمریكي للدیمقراطیة، وأن یمكن فقط تحدید مصالح الناس الذین یكون لهم، الذي یمیل 

ومع ذلك، الناس ما ترید أو اختر لیس دائمًا ما جید . صالح مباشرة مع الرغباتإلى تحدید م
یمكن أن تجعل الناس اختیارات خاطئة؛ قد تكون أفضل حاًال إذا كانوا هم قاد في . بالنسبة لهم
أنها . روابط المصالح مع تلك األشیاء التي تؤدي إلى إشباع الرغبات) ١٩٦٥(باري . اتجاه آخر

المصالح البقاء خارج المدرسة، حتى لو كان الطفل یرید أن یلعب  الطفل ورة فيلیست بالضر 
  .راضیة بدًال من ذلك، ألنه في نهایة المطاف التعلیم یزید من فرص المرء یرید أن یكون

  .هناك بالتأكید ارتباط بین إشباع الرغبات ورفاهیة الفرد
ن مصالحها، رعایتهم سوف لن ولكن إذا كان الناس یمكن أن یكون مخطئا حول أین تكم

ویقترح األردن أن مصالح الشخص معرفة أفضل باإلشارة . یتم تقدیمها بالنظر في ما یرید وحدها
الذي یشمل، لیس فقط ما یریده  )19 18.ص ص، ١٩٨٧b(خطة هذا الشخص  إلى الحیاة

م تتداخل مع المصالح، ث. الناس في الوقت الراهن، ولكن ما من المرجح أن ترغب في المستقبل
  .الرغبات المعلنة، بل أنها قد ال؛ هذان المفهومان مختلفان

Goodin (1982, ch.3 ( یقول أن یتشكل الرأي بالخبرة، وأن القیم والتصورات المتعلقة
إذا الرأي الشعبي كان االختبار، فمن المشكوك فیه ما إذا كان سیكون . بالمصالح تتغیر باستمرار
الجتماعي في الوالیات المتحدة، ولو أنها اتخذت كاالختبار في المستقبل هناك أي نظام الضمان ا

وهو یصف التشدید على الناس ما یریدون قصر . قد یكون هناك ابدأ دائرة الصحة الوطنیة
  )٤٢ –م . (النظر

  .وتشیر غیدنز المصالح أنها تنطوي على ما یرضي یرید الوعي
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لیتصرف بطریقة معینة، فلیست بالضرورة علم  أن الرجال ال یدركون بالضرورة عن دوافعهم
  )٨٦ م ١٩٧٦. (ما في أي حالة معینة مصالحهم المعطاة أما

هذه التحركات نحو الرأي القائل بأن مصالح ال یمكن مالحظتها مباشرة، ولكن یجب أن یتم 
ركون أنهم یرید أنهم قد ال ید یرید الالوعي. الجمیع حقًا یرید ما هو أفضل بالنسبة لهم. تحلیلها

ویكمن الخطر في هذا النهج . من یرید ینبغي لهم إذا كانوا یعرفون العواقب المحتملة یستطیعون
فإنه یمكن القول بأن . واضحة إلى حد ما؛ فعالیة أنها تبرر فرض تقییم واحد لمصالح أخرى

یریدون  الناس ما یحدث إلى ترید أقل أهمیة مما هو في مصالحها؛ ولكن في التظاهر بأن الناس
أشیاء دون أن یدركوا ذلك، یحاول الصیغة أن یكون ذلك في كال االتجاهین، القبول بأن ما یریده 

  یذهب ماركس. الشعب هامة بینما نرفض ما یقولون

الذي یضلل الشعب أین  falseخطوة أبعد، بالقول أن المجتمع الرأسمالي یخلق احتیاجات 
ذا بمثابة القول بأن الناس ما أعتقد أنهم یریدون غیر وه). ١٩٧٦هیلر، (تقع مصالحها الحقیقیة 

  .ذي صلة
یشیر إلى المبادئ التي تحترم ما یعربون عن الناس ) 188 187.ص ص، ١٩٦٥(باري 

مبادئ أخرى، مراعاة لقیم أخرى، فیما یتعلق . بخصوص كما هو الحال في مصالحها كما ترید
الرعایة االجتماعیة، ویقول باري، یأخذ . عيتصنیف الذي یضم مصالح غیدنز الو  بالمثل األعلى

 بالضرورة، ثم خلیط من ترید. في االعتبار كل ما یریده الشعب وما هو جید بالنسبة لهم
هذا موقف معقول ما فیه الكفایة، ولكن ذلك ال یساعدنا في . بخصوص ومثالیة بشأن المبادئ

ماذا یفعل، بدًال . ون في حالة معینةالتوصل إلى أي استنتاج راسخ بالضبط ما هي الرعایة قد یك
منطقة في واحد الذي ال أستطیع أن أقول  من ذلك، هو وضع عالمة خارج منطقة من عدم الیقین

  .قبالة بثقة مطلقة أن جعل تدبیر شخص أفضل
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  :الرعایة االجتماعیة
رض واحدة طریقة ع. مناقشة حاجة و الرعایة حتى اآلن قد تم استنادًا إلى الناس ك األفراد

من المجتمع أنه یتكون ببساطة من العدید من األفراد؛ الرعایة االجتماعیة، لذلك، لیس سوى 
، فیلسوف سیاسي محافظ، وتدین )340.ص، Oakeshott (1975. مجموع المساعدات الفردیة

فكرة المجتمع كتجرید؛ وینطوي ذلك، كما یقول، بعض الرابطة بین الناس دون أن یحدد ما 
جیرمي بنثام، الذین یجب أن تعتبر تاریخیا واحدًا من الكتاب األكثر أهمیة في مسائل . الرابطة

  الرعایة االجتماعیة، احتج بأن
المجتمع هو هیئة وهمیة، تتألف من األفراد الذین یعتبرون أنها تشكل كما كان من  

 م ١٧٨٩( . مجموع مصالح أعضاء عدة الذي یؤلف علیه ثم، مصلحة المجتمع ما؟ . أعضائها
الرئیسیة سودن یشیر إلى أحكام القیمة . هذا العرض األساسي القتصاد الرفاه التقلیدیة )٣٥

الرعایة  كل شخص ظاهرة أنه األفضل قاض في بلده أو بلدها، )١٦٦ –م  ١٩٨٠(الثالثة 
  .االجتماعیة

هیة الرفاه االجتماعي یعتمد على رفاه األفراد؛ ال یوجد أي شيء من هذا القبیل كرفا
المجتمع، عن طریق على سبیل المثال ثقافتها أو الوجود الجماعي، الذي ال یمكن عزوها مباشرة 

  .األفراد إلى الرعایة
إذا كان یزید من رفاه شخص واحد، وال أحد آخر في النقصان، كان هناك زیادة في الرعایة 

أن زیادة عدم المساواة أمر  هذه النقطة األخیرة المثیرة للجدل، ألنه یمكن أن یعني. (االجتماعیة
  .)٩ و ٨وتناقش القضایا في الفصول . مقبول إذا كان ال تجعل اآلخرین أسوأ حاالً 

 وهناك، مع ذلك، تدابیر قلیلة لتوفیر الرعایة االجتماعیة التي تترك أحدًا على اإلطالق أسوأ
ي التدابیر التي تزید االستثناءات الرئیسیة ه. إذا فقط لشخص ما، في مكان ما یجب أن تدفع لهم

الكفاءة یعتمد على العالقة بین األهداف والتكالیف؛ التدبیر األكثر فعالیة . من الكفاءة والفعالیة
هي تلك التي تعطي أفضل نتیجة على األقل تكلفة، ولكن تكلفة القید یعني أن هناك شیئا أقل من 

الكفاءة . ر من تحقیق األهداففعالیة یعتمد على تحقیق أقصى قد. یمكن تحقیق الهدف األقصى
والفعالیة في بعض األحیان مرتفعة بوضع المبادئ، ألنها وسیلة لزیادة الرعایة االجتماعیة؛ ولكن 

  .في الواقع فثانویة بالنسبة للمبادئ األخرى، نظرًا ألهمیتها مستمد من أهداف أنهم یعملون
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 CBA. أصبحت أداة هامة قد) CBA(في التخطیط االجتماعي، تحلیل التكلفة والفوائد 
میزة كبیرة . یحاول قیاس جمیع التكالیف ألي سیاسة أو برنامج ضد جمیع الفوائد التي تأتي منه

من المصرف المركزي، وعن زیادة استخدامها، والسبب أنه یساعد على األقل لتوضیح العواقب 
حاویات عازلة للطفل على سبیل مثال حالة من . المحتملة لبعض القرارات المتعلقة بالسیاسات

أوًال فكرت الحكومة . تكلفة نصف ملیون جنیه كل عام ١٩٧٠المخدرات، المقدر في أوائل عام 
، ولكن تم إقناعهم بالوفاء فإنه عندما قیل أنها توفر بعض القبول ستة  في التكلفة مرتفعة جدًا

ر فعالیة لتجنب وهذا مثال لطریقة أكث. عشر ألف إلى المستشفى وربما عشرین وفاة كل سنة
   على الرغم من كون المشاكل التي تضر برفاهیة

مثال آخر من ، اضحة على حیاة الطفلوكان حساب التي تثیر أسئلة حول قیمة و 
أثر هذه الحواجز . المصرف المركزي في الممارسة وهو قرار بوضع حواجز على الطرق السریعة

حتماًال االصطدام مع الحركة القادمة في للحد من عدد الحوادث الممیتة، ألن السیارات أقل ا
وفي الواقع، یجري إعادة توزیع . االتجاه المعاكس، ولكن لزیادة عدد الحوادث القاتلة التي لم

على أساس القیمة النسبیة المفروضة على أنواع مختلفة من  والتكالیف التي تحملها المخاطر
  .)ch.7 ،١٩٨٠وني وآخرون، هذه، وأمثلة أخرى، یمكن العثور على في م. (الحوادث

األول هو أنه یمكن قیاس . وهناك عدد من االفتراضات األساسیة لتحلیل التكالیف والمنافع
الرفاه الفردي، في الشروط التي یمكن إضافتها معا أو اتخاذها بعیدًا عن بعضها البعض لتعطي 

خذ القیم النقدیة لتعكس وثانیا، یمكن أن تحسب من حیث المال، مما یعني أن تت. نتیجة نهائیة
 ثالثا، زیادة الرعایة االجتماعیة في حالة زیادة رفاهیة مجموع الناس في المجتمع. القیم االجتماعیة

  .قبالة على الرغم من حقیقة أن بعض الناس سوف یكون أسوأ
واألساس المنطقي لهذا الموقف نابع من النفعیة، عقیدة فلسفیة التي ترى أن تعزیز الرعایة 

األداة المساعدة لمجتمع بأسره تتألف من . جتماعیة، أو أداة، هو األساس للقرارات األخالقیةاال
القول بأنه ینبغي اعتبار الرعایة االجتماعیة السعادة أكبر ویمكن . مجموع المرافق العامة أعضائه

ر النظر في تأثی. هذه الصیغة سطحي جذابة، ولكن لیس من دون المشاكل. من العدد األكبر
  .بین ثالثة أشخاص، توم، دیك وهاري أو، جدال، وحدات سعادة البرامج الثالثة على توزیع الموارد
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 )٣٩ ، م١٩٧٧مقتبس من باوي، سیمون، (السعادة أكبر من العدد األكبر : ١- ١الجدول 

 Cج   برنامج B برنامج ب Aأ   برنامج 

 Tom 5 4  12 توم

 Dick 5 4 0 دیك

 Harry  1 4 3 هاري

 15 12 11 :االجتماعیة ةالرعای إجمالي 
أعظم الرعایة االجتماعیة إذا اتخذت الرعایة االجتماعیة أن  تنتج أعلى مجموع Cبرنامج 

البرنامج "یؤدي إلى السعادة أكبر ألغلبیة الناس من  Aبرنامج . یكون مجموع المساعدات الفردیة
معیار ممكن  وأنه یؤدي إلى معاناة أقل یجعل المزید من الناس سعداء من ألف أو باء،" باء باء

، ویترك أسوأ أغلبیة من ألف المسألة التي تشكل السعادة Cلكن السعادة المجموع أقل من  آخر
، . والمشكلة أنه قد تتعارض مصالح أعضاء المجتمع المحلي. أعظم أكبر عدد غیر واضح

صلحة المجتمع المحلي بدًال نتیجة لذلك یصبح من الصعب المطالبة بأن أي قرار واضح یمثل م
  .فصیل الذي جزء منهالمن 

فمن الممكن أن تظهر رسمیا أن وجهة نظر الرعایة االجتماعیة كتفضیل أغلبیة صحیحًا ال 
سمیت باإلثبات كوندورسیه دي ماركیز . یمكن اشتقاق من معلومات حول التفضیالت الفردیة

مطلوبة من . لبدایة، ولكن األمر یستحق الجهدلیس من السهل أن تتبع في ا. الذي أظهر أنه أوالً 
  .المباني الرئیسیة الثنین، لكنها ال تعمل على اإلطالق یصعب قبوله

ال  Y، ثم Yالمفضل على  Xوهذا یعني أن إذا كان . فضلیات غیر انعكاسیةألالرشید ا  ١
  العاشر یمكن في الوقت نفسه أن المفضل إلى

  .المفضل X، ثم Zإلى  Yو  Yالمفضل على  X إذا كان: تفضیالت الرشید متعدیة  ٢

. لنفترض أنه طلب توم، دیك وهاري االختیار بین البرامج الثالثة التي ذكرت من قبل
  :الخیارات التي یقدمونها، ال غرابة في ذلك، على النحو التالي
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 أثر كوندورسیه: ٢ ١الجدول 

 Cج   برنامج B برنامج ب Aأ   برنامج 

 Tom 2 3 1 توم

 Dick 1 2 3 دیك

 Harry  3 1 2 هاري
في هذا المثال،  اآلن، توم، دیك وهاري جمیعا جعلت خیارات رشیدة، ألسباب خاصة بهم

بید أن األثر المشترك لهذه . نظرًا ألنهم اختاروا البرامج وفقا لمصالحهم الشخصیة المباشرة
  .الخیارات غیر متناسق
  .cب ) دیك وهاري(تفضل األغلبیة . ألف إلى باء) توم ودیك(تفضل األغلبیة 

ولكن تفضل . cاآلن، إذا كان المفضل إلى ب ومن ب إلى ج، ثم ألف ینبغي تفضیل 
ما حدث أن الخیارات الفردیة عقالنیة أدت إلى تفضیل أغلبیة . ج إلى أ) توم وهاري(األغلبیة 

غلبیة من فضلیات األألویستتبع هذا أن ال یصح نستطیع افتراضات حول ا. غیر عقالنیة
فضلیات سوف تسقط بهذه الطریقة، ولكن ألنه قد یكون لدیهم، أللیس بسبب ا أفضلیات األفراد

خیارات المجتمع یجب أن تتم . ومن المستحیل أن تتأكد من أسئلة الحق في الترتیب الصحیح
  .الحل ، ینطوي فرض)١٩٦٧(هي مشكلة، یدفع السهم  بطریقة أخرى

لرعایة االجتماعیة على هذا النحو، ولكن االختیار أثر كوندورسیه نموذج، ولیس ل
تفضیالت، كما ذكر من قبل، ال معادلة مباشرة للمصالح؛ ما یختار الناس لیس . االجتماعي

ولكن االختیار والرعایة ال تزال تتعلق ببعضها البعض، وفي . بالضرورة ما هو جید بالنسبة لهم
لى أساس رفاه األغلبیة تجتمع مع كل نفس حالة توم، دیك وهاري أي محاولة لتحدید حل ع

سیكون من . أنه غیر صحیح، ثم لتحدید رفاه األغلبیة على أساس رفاه األفراد. االعتراضات
دلیل رسمي صارم، وهناك دون أي سبب واضح لماذا . السهل أن نبالغ في أهمیة هذه الحجة

القیمة األساسیة الخاصة به . يالسیاسات والبرامج یجب أن یتقرر بأي درجة من االتساق المنطق
التشدید على أن المجتمع ال یمكن اعتبارها مجرد تجمیع لألفراد، وأنها یمكن القول ما إذا كانت 

  .كافة في مجموع المساعدات الفردیة الرعایة االجتماعیة یمكن أن یعتبر فعال مصلحة تجمیعیة
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  :الصالح العام
أناس حقیقیین یعیشون في . ست مثل أناس حقیقییناألفراد الفلسفة األخالقیة والسیاسیة لی

  .األسر والجماعات والمجتمعات المحلیة؛ أنها تعلم القیم واألفكار عن بعضها البعض
قد یكون . قد تختلف اآلراء ووجهات النظر واألفضلیات، ولكن ال أنها تتشكل في فراغ

یقول األبیض، من . شتركةقد تكون هناك مصالح م. هناك توافق عام في آراء حول بعض القیم
  منظور حزب المحافظین، أن

المجتمع لیس مجموعة من أونیفیرسالیسید األفراد ، وال مجموع األفراد إحصائیا مجمعة، 
في باك، . (ولكن المنتج لنظام من العالقات الحقیقیة بین األفراد والفئات، والمجموعات والمصالح

  )176.ص، ١٩٧٥
االجتماعیة في الواقع، نحن نمیل إلى اإلشارة ال إلى  عندما ننظر في فكرة الرعایة

القدیمة من الناس . التفضیالت الفردیة، بل لمجموعات من الناس الذین لدیهم مصالح مشتركة
یعانون من مشاكل متنوعة، ولكن بحكم سنهم یتقاسمون الشواغل المتعلقة، على سبیل المثال، من 

األطفال یحتاجون إلى التعلیم واالستقرار . على الصحةسیاسات للتقاعد والمعاشات، والمحافظة 
  كل شخص أول طفل، ومعظمنا یتوقع. المادي والدعم العاطفي

لكن . تصبح القدیمة؛ هذه الشواغل من المحتمل أن تؤثر على كل واحد منا في طریقة
الطرق . بشریةالمعاشات التقاعدیة، والتعلیم، والرعایة الطبیة لیست الحقائق العالمیة للطبیعة ال

. التي یتم تحدید المشاكل، وتتشكل سیاسات للتعامل معها، تعتمد على المجتمع الذي تحدث فیه
قد یختلف الناس في خیاراتهم، أو في وجهات نظرهم بشأن كیفیة تناول هذه المسائل هي أفضل، 

هناك و . ولكن المصالح تنطبق على هذه المجموعات ككل، ومن خاللهم لكل عضو في المجتمع
  .األفراد مصلحة مشتركة، مفهوم الرعایة االجتماعیة المتمیزة من الرفاه

فإنه یمكن اتخاذها من أجل یعني، في بعض األحیان، . فكرة الصالح العام غنیة بالغموض
لى المأوى،  أن كل شخص له مصلحة فیها آخرون أیضا نحن جمیعا بحاجة إلى تناول الطعام، وإ

یشیر ) ١٩٨٧a(األردن . هو مفهوم الذي یعترف بمصالح كل شخصوالمشترك جیدة  وهلم جرا
مبدأ الذي یعني، في هذا السیاق، أن الجمیع  إلى المعاملة بالمثل التي تربط أعضاء المجتمع

أن مثال بسیط، إذ ال أحد یرید أن یقتل في . یعترف مطالبات اآلخرین بغیة احترام مصالحها معا
هذا المبدأ، إلى . الجمیع االتفاق على أن القانون ینبغي أن یحظرالسریر، هناك میزة متبادلة في 
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ویشمل التأمین تجمیع الموارد لحمایة كل . نهایته المنطقیة، هو األساس لمفهوم التأمین الوطني
إذا كان الجمیع في خطر من الفقر أو المرض أو الوفاة، نظام الذي یوفر . شخص ضد المخاطر

  .الفائدة الحاالت الطارئة مأخوذ في الجمیعالحمایة المتبادلة في هذه 
  .ویقترح األردن نموذجا للرعایة االجتماعیة التي تعارض القیم تاركین بوضوح

رعایة كل فرد یعتمد على االحتیاجات التي كان أو أنها غیر قادرة على االجتماع بجهود  ١
  .له أو لها وحدها

  .التضامن تماعیةالرعایة االجتماعیة یتوقف على التعاون واالج  ٢
....  الرعایة االجتماعیة وبالتالي ما أكثر مما كان، ومختلف من رفاه األفراد  ٣

)١٩٨٧b، ٤٢ م(  
ومع ذلك، إذا كان األردن الحق في قبول في المقام األول أن مصالح كل شخص یمكن 

ع رفاه تمییزها عن غیرهم من الناس، یمكن القول أن فكرته الصالح العام لیس أكثر من مجمو 
  .األفراد، ینظر إلیها من منظور مختلف

ویقترح األردن . قد یكون الناس مصالح لیس فقط كأفراد، ولكن أیضا كأعضاء في المجتمع
)١٩٨٧a (مثال . في الحاالت حیث یوجد تهدید مشترك، الناس التعاون للحد من المخاطر لجمیع

قد . فرد یتأثر بالتهدید بكامل هیئته رائع وهو الدفاع الوطني في زمن الحرب، عندما یعتبر كل
 یكون في هذه الحاالت أن بعض األفراد قد المواقف الشخصیة التي تتعارض مع مصلحة اآلخرین

في هذه الحالة فمن الممكن أن نقول أن  على سبیل المثال، تاجر الذي یفقد األعمال مع قوة العدو
مكن تمثیل التأمین الوطني بطریقة وی. مصالحهم كأفراد تتعارض مع مصالحهم كعضو مجموعة

ظاهر األمر، هذا مثیر . كثیرا ما یبرر، في أوروبا، على أساس التضامن االجتماعي. مماثلة
ولكن تكلفة تدفع للتأمین . للدهشة؛ االشتراكات والفوائد المرتبطة من الواضح لكل شخص كفرد

إذا لم یشارك هؤالء األفراد  .الوطني لیس بالضرورة وفقا للمخاطر التي تواجه كل شخص كفرد
الذین المخاطر كانت أقل في نظام التأمین، سیكون التأثیر زیادة التكالیف بالنسبة لتلك المخاطر 

هذه الحجة یمتد . التي كانت أكبر، وسیكون تأثیر للمجتمع ككل للحد من قوتها لحمایة أعضائها
آخرین حیث هناك بعض الفوائد  إلى أبعد من المواقف التي تعتبر فیها الناس للخطر، إلى

هو المبرر لبناء الحدائق العامة أو الطرق أنهم . اإلیجابیة التي یمكن الحصول علیها للجمیع
السلع االجتماعیة، مع قیمة لكل شخص كعضو في الجماعة التي تفوق التكالیف بالنسبة ألي فرد 
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فحسب، بل أیضا للمصالح  لمصالح أشخاص آخرین لدیهم أیضال المصلحة المشتركة، ثم. واحد
  .درجة التي یتشاطرها الجمیع في مجتمع لبعض

  یكتب أن Titmuss. أقوى في خیر المجتمع ككل" الصالح العام"ویستند مفهوم 
جمیع مجتمعة توفیر خدمات مصممة عمدا لتلبیة احتیاجات معینة معترف بها اجتماعیا؛  
  )٣٩ ، م١٩٥٥a...  (ككل عضويإرادة المجتمع للبقاء على قید الحیاة .. فمظاهر

الفكرة القائلة بأن المجتمع قد إرادة، أو أنه یمكن اعتبار وحدة عضویة مثل مصنع، القول 
یحتمل أن تكون  ولكن من الممكن أن تصور المجتمع كوحدة واحدة مع المصالح التي. جداً 

المستقبل؛ أحد  مجتمع بدون أطفال ال یمكن البقاء في. متمیزة عن مصالح أعضائها الفردیة
مجتمع یخلو من . المبررات لعالوات األطفال أنها تمثل الدعم االجتماعي للناس إلنجاب األطفال

أخالقیات العمل، التأكید على قیمة العمل : العمال ستكون غیر قادرة على أداء وظیفتها
مالیة والمساهمة التي تجعل الناس في المجتمع، ولیس فقط سمة من سمات المجتمعات الرأس

  ).١٩٦٠انظر بیرمان، (الغربیة؛ یتم فرضه بقوة في الدول الشیوعیة مع روح زعة 
الضمان االجتماعي ویعمل كمنظم . حمایة الخدمات االجتماعیة واستقرار العملیة الصناعیة

اقتصادیة؛ صناعة فوائد التعلیم بتدریب العمال، وفي وقت الحق باالعتناء بأطفالهم أثناء النهار؛ 
الرعایة  مهام ینافي) Titmuss (1974هذه ما یسمیه . ة الصحیة یبقیهم على صالح للعملالخدم

وبغیة االستمرار في الوجود، مجتمع ال بد أن یكون بعض . االجتماعیة كما ینافي لعملیة اإلنتاج
تعزیز . الوسائل للحفاظ على النظام والباقین على قید الحیاة تغیر واستنساخ نفسها في المستقبل

  .رفاه یتبین أنها ضروریة لتحقیق هذه األهداف
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  :الرعایة االجتماعیة في المجتمع
عند مناقشة الرعایة االجتماعیة، نحن ال تبدأ بالضرورة بالحدیث عن األفراد؛ ونحن مجرد 

  .احتمال للحدیث عن المجتمع، وأعتقد من األفراد كأعضاء في ذلك
  :إال القلیل ویقول

ن یعتبرون رفاهیة المجتمع ال، أنا واثق من ذلك، أعتقد أنه كبناء منطقي معظم الناس الذی 
یفكرون بدًال من حیث الفئات االجتماعیة أو االقتصادیة، أو من . من المساعدات من األفراد

  )٤٩ م ١٩٥٧.  (حیث متوسط أو الممثل الرجال
الكثیر منهم (أنه یحذر من خطر هذا النهج، أنه من الممكن یغیب عن أناس حقیقیین 

  ).لیست الرجال على اإلطالق
حیاته لیست . أنه تجربة ال كثیرا. ال تقم بتغییر أذواق رجل متوسط سرعة على اإلطالق 

رعایة األصدقاء . لن یغیر موقفه بمقیاس االجتماعیة كثیرا. ... خاضعة ألي صدمات أو أزمات
  )٤٩ م.  (، مات ابدأأهم بكثیر. واألقارب من غیر المحتمل أن یغیر إلى حد كبیر

عندما نقول أن تستفید تدبیر المسنین بشكل عام، نحن نعلم أن . النقد هو واحد له ما یبرره
أن لم یكن ذلك أي سبب لعدم قیامه . البعض منهم سوف یكون میتا قبل أن یحدث أي تحسن

ن التركیز ومع ذلك، هناك أیضا خطر أ. البرنامج، نظرًا ألنها ال تزال تساعد الشخص الممثل
على العضو متوسط المجتمع قد یؤدي إلى تضحیات من جانب أفراد معینین أو مصالح األقلیات 

وكان مثاًال على ذلك في الممارسة العملیة استخدام إزالة األحیاء الفقیرة في . الذین هم غیر تمثیلي
زل، مثل كل شيء وكان كثیر من هدم المنازل غیر القابلة لالسترداد؛ المنا. المناطق الحضریة

عادة اإلسكان في أفضل الظروف المادیة، التأكید استفاد . آخر، تبلي إزالة األحیاء الفقیرة أسوأ، وإ
على الرغم من أن التكالیف االجتماعیة إلزالة كبیرة، والسیاسة لم یكن دائمًا  العدید من األفراد

ألفراد الذین كانوا المحتوى مع وجرت إزالة عادة على حساب بعض ا. مفیدًا على نحو ال لبس فیه
  إلى كسابق اإلسكان ضابط نفسي، واضطررت إلى شرح. منزلهم وال ترید أن تتحرك

على سبیل المثال، ألنه لم یكن ممكنًا  الناس لماذا منازلهم ال یمكن استبعاده من البرنامج
تدمیر للبیئة أنهم حقًا هدم جمیع المنازل في شرفة باستثناء حالة واحدة في الوسط؛ وكان یجري 

أرادوا البقاء؛ ألن األرض كان منزلهم في ذاهبا الستخدامها للمدرسة الجدیدة أو الطرق وكان من 
كانت تخدم مصالح المجتمع أو المجموعة، وعضو ممثل للمجتمع، . المستحیل بناء جولة لهم
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الرعایة . لبقاءبإزالة األلغام؛ ولكن تلك المصالح وعارضت مباشرة لألشخاص الذین یریدون ا
  .رقم االجتماعیة، وفي هذه الحاالت، یترنح خطیر قریبة من أن تصبح حسن أعظم من أعظم

 ومن الناحیة المثالیة، قد یكون من الممكن للمواءمة بین مصالح كل فرد بالمجتمع األوسع
  كبیر، یكتب بولدینج،. هدف یشار إلى التكامل االجتماعي

  االجتماعیة لبناء هویة الشخص حولها بعضأنها هدفا من أهداف السیاسة  
  )192.ص، ١٩٧٣.  (المجتمع أنه المقترن به

. وهذا یعني أن الفرد، بوصفها عضوا في المجتمع، وسیحدد رعایة له أو لها مع ذلك الفریق
  تقریر لألمم المتحدة تشیر إلى أن أحد األهداف أساسیة للخدمات االجتماعیة لمساعدة

ویتحقق هذا الهدف من خالل استخدام . فراد وبیئتهم االجتماعیةنحو تسویة تبادل األ 
التقنیات واألسالیب التي تهدف إلى مساعدة األفراد والجماعات والمجتمعات المحلیة لحل مشاكل 

  )185 184.ص ص، ١٩٧٥، عام Greveذكرها ...  (التكیف مع نمط تغیر في المجتمع
لتغییر الناس، ولكن لجعل المجتمع  ، المقصود فقطGreveوالغرض لیس، كما یشیر 

األفراد قد یكون وسیلة  من العالج. ولكن هناك وجهان للعملة) 185.ص، ١٩٧٥. (ضبط لهم
عالج األمراض العقلیة لمنع الخطر إلى اآلخرین مثال؛ مساعدة  مقنعة لهم لتتالءم مع المجتمع

لسلبیة؛ وقد تتحول التكیف الناس على حل مشاكل قد تصبح، في الممارسة العملیة، التبعیة ا
ویمكن تعزیز الخدمات االجتماعیة نظام . المتبادل للمجتمع والفرد إلى الرقابة االجتماعیة

یمكنهم الضغط الناس لتتوافق مع، فرض األخالق . اجتماعي بجعل هیاكل اجتماعیة مقبولة عامة
 قد تصبح مباشرة وفي بعض الحاالت،. أنها یمكن أن تعزز االستغالل. على المتلقین لها

  .القمعیة
تظهر فكرة الرعایة االجتماعیة، في النموذج، لإلشارة إلى الصالح العام، التحسینات التي 

في الواقع، قد یكون هناك . یستفید منها الجمیع تقریبا في المجتمع، وسببا لتوافق في اآلراء
بحین، دیسویلفاري، هناك من المحتمل أن تكون الخاسرة فضال عن الرا. تضارب في المصالح

تستند القیمة التي یتم الحكم على هذه الصراعات تشكل جزءا كبیرا . فضال عن الرعایة االجتماعیة
  .من المناقشة لهذا الكتاب
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  :لمعاییرا

  ملخص
 تعتبر التي قواعد عموما األخالقیة ییرالمعا وتقبل، اجتماعیا األخالقیة المبادئ وتعرف       

 الخدمات، تصرفات عن المسؤولیة الشخصیة بعض تفترض والتي خاصة، أهمیة ذات
، القائمة القواعد تعزیز إلى تمیل لكنها مباشرة، األخالقیة المعاییر فرض دائما ال االجتماعیة

 االجتماعیة الخدمات قمتفا وقد المنحرف، كما الناس بعض رفض إلى تؤدي األخالقیة القواعد
  .لحالتهم والمسؤولین الناس مع التعامل طریق عن وأ الناس وصفها طریق عن بذلك

وتشكل هذه القیم ال األفراد . تتخذ القرارات حول الرعایة االجتماعیة في إطار قیم     
صورات التي تصف ما ذاتي، تبعًا لت) ١٩٦٧(هذه العملیة هي واحدة بیرغر ولكمان . بمعزل

یتم التعبیر عن القیم بالمعاییر . مشتركة ووجهات النظر التي الناس تتعلم من بعضها البعض
المعمم بمعنى اإلشارة إلى الناس  قاعدة یتوقع المعممة حول ما الناس أو ما یفعلونه. االجتماعیة

ناس في أنها االجتماعیة عندما تتم المشاركة بعدد كبیر من ال. عموما ولیس ألفراد معینین
  .المجتمع

بالطبع هناك العدید من أنواع مختلفة من . القیم األخالقیة فئة من المعاییر االجتماعیة
على سبیل المثال، نحن نتوقع عادة الناس على قدمین، . التوقعات غیر األخالقیة في المجتمع

یست غیر عادیة على الرغم من أنها ل وعندما ال نمیل إلى أن یفاجأ، التحدیق، وربما یكون الحرج
یتم تعریف االحتیاجات حسب التوقعات، التي . أن للناس أن یكون واحد فقط؛ التوقع ال أخالقي

ظر إلیه والتوقعات المرتبطة بدور ومركز، هامة كما، أیضا ال ین. قد تكون أو ال تكون أخالقیة
لة تعامل كقضیة ولو في بعض المجتمعات المحافظة على الفروق في حا عادة كالقواعد األخالقیة

قواعد أخالقیة تنطوي على العناصر الرئیسیة الثالثة التي تمیزها عن أنواع أخرى من . أخالقیة
أنها عادة ما تفترض أن فرد . وتشمل المعاییر األخالقیة، وأول األحكام حول السلوك. القاعدة

هم عقلیًا في بعض الناس الذین : مسؤوًال عن أفعاله، على الرغم من أن هناك استثناءات لهذا
وینبع . استثناء هام آخر هو تشویه السمعة لألطفال غیر الشرعیین. األحیان یعامل الشر ومسؤول

هذا من فترة عندما اعتبر األسرة ولیس الفرد، هي الوحدة االجتماعیة األساسیة؛ من الصعب أن 
بنفس الطریقة كما نرى أي أساس للرفض األخالقي لعدم شرعیة من وجهة نظر النزعة الفردیة، 
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علیه اآلن من الصعب بالنسبة للكثیرین لقبول لعنة على األسر في الكتاب المقدس حتى بمعزل 
  . بشكل عام، على الرغم من األخالق یفترض االستقاللیة الفردیة. الجیل الثالث
وهذا في بعض األحیان بسبب . معظمها، تعامل القواعد األخالقیة الخطیرة والهامة ،ثانیا

ًا جدًا القواعد التي ال تبدو مهم جد. لمعتقد الدیني، في بعض األحیان ألنها تؤثر على اآلخرینا
ثالثا، أن . تعامل باعتبارها مسائل األخالق أو اآلداب شكرا هدیة مثل ما إذا كان شخص یقول

. عةشعب ال یهاب ببساطة أو المتوقع أن یتبعهم لكن ملزمون بطا. القواعد األخالقیة بالقواعد
على الرغم من أن العدید من  معظم هذا غالبًا ما یعني أن هناك جزاء، أو وسائل إنفاذ القاعدة

 القواعد األخالقیة هي صمیم، قبلت دون إنفاذ القوانین الخارجیة، التي قد ال تكون العقوبة
  .واضحة

ا یجعل القضیة أن اعتمادها ألنه) ١٧٩٠(إدموند بیرك . وضع القواعد على مر الزمن
ألنه ثبت أنها مفیدة، وأنها تأتي من خالل عملیة، مشوش، یدعو الوصفة إلى كتابة إلى  تعمل

أو لوضعها بطریقة أخرى،  ،بیرك یفترض اعتماد القیم ألنها مفیدة بصورة عامة. رموز اجتماعیة
هناك عنصر حقیقة في هذا، ولكن . ویشیر إلى الحكمة من األمم ومن اإلعمار. أن تكون وظیفیة

مثل،  قیم ال دائمًا تظهر من خالل الممارسة والخبرة، ولكن بحزم. هناك تحفظات هامة لجعل
 وأكد كالفینیة،. الذي یقف في البدایة وتقع ككل )١٩٢٦انظر یقذف، (على سبیل المثال، كالفینیة 

  .مبدأ أخالقیات العمل

ي فترة معینة في الذي یمكن أن ینظر وظیفیة ف أنه إذا كان أي لن تعمل، وال یجوز أكل
تغییر المجتمعات، . أهمیة خاصة في بریطانیا) وهو ما زال یمكن القول أن(المذهب . التاریخ

ویمكن أن تصبح القیم التي اعتادت أن تكون وظیفیة في فترات الحقة المختلة وظیفیا، أو السلبیة 
وظیفیة لبعض الناس لیست القیم التي . مثل دور المرأة ذلیلة، أو التشجیع على الوالدة في آثارها

القضیة أن القیم . بحجة أن تتباین مصالح الشعب األولالفصل . بالضرورة الوظیفیة لآلخرین
  محاباة بعض المصالح بدًال من اآلخرین االجتماعیة جزئیة

عندما شجب ماركس ضد األخالق البرجوازیة وضوح رأي . یوضع بشدة قبل الماركسیین  
احترام الملكیة، على سبیل . ذ البرجوازیة كالفئة المهیمنة في المجتمعأن النظام األخالقي یحب

أفكار الوظیفي . المثال، یجب أن تعمل لصالح أولئك الذین لدیهم ممتلكات ضد أولئك الذین ال
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تمیل إلى تعتمد على توافق في آراء من القیم االجتماعیة؛ وفي المقابل، یشدد الماركسیة، 
  .)٨ ر القضیة الماركسیة بمزید من التفصیل في الفصلیعتب. (الصراعات بینهما

أن األخالق هي تعرف اجتماعیا ال یعني أن یعتقد الجمیع في المجتمع فحق، أو حتى أن 
ولنأخذ، على سبیل . غالبًا ما تكون هناك اختالفات معقدة في آراء الناس. تفعل معظم الناس

ن أن اإلجهاض هو القتل؛ قبول اآلخرین شكل هناك أولئك الذین یعتقدو . المثال، قضیة اإلجهاض
من أشكال القتل، ولكن أعتقد أنها مشروعة في الحاالت القصوى، مثل الحمل بعد االغتصاب؛ 
ویعتقد البعض أنها مبررة لمنع والدة الطفل الذي سیكون المعاقین؛ ویعتقد البعض أنه له ما یبرره 

یكون الطفل؛ بینما یجادل العدید من الحركات  إذا كان ذلك سیسبب مشقة ال مبرر له للمرأة أن
. النسائیة لإلجهاض بناء على الطلب، المرأة لدیه حق في اختیار ما یمكن القیام به مع جسدها

ثم . ألغراض الحجة، تفترض أن هذه اآلراء الخمسة تنتشر على قدم المساواة من خالل المجتمع
قي لحرمان الناس اإلجهاض؛ ولكن أیضا أعتقد أعتقد أغلبیة الناس أن هناك بعض السبب األخال

وهذا لن ألنه كان هناك أي توافق في اآلراء أو . أغلبیة هناك سببا أخالقیا للسماح باإلجهاض
أحد حمایة مصالح األم، أحد حمایة مصالح  هناك معاییر أربعة على األقل. عرض المتوسط

  اآلخرین اح تستحق أقل منالطفل، والقاعدة أن القتل خاطئ، والرأي أن بعض األرو 
ال یوجد . التي تتعارض مع بعضها البعض، والتي یمكن أن تكون متوازنة بطرق مختلفة  

 جواب واحد یعكس بصدق  غالبیة الرأي العام في مثل هذه حالة؛ وهناك قرارات مختلفة فقط
  .الصراع

مناقشات أبرز في السیاسة االجتماعیة، تحدث تعارضات قیمة واضحة، ولكن العدید من ال
وذات أهمیة هامشیة بالنسبة للمسائل المتعلقة  مثل اإلجهاض أو النشاط الجنسي تتعلق بمسائل

وهذا . العدید من القرارات أكثر ضمن إطار مقبول من القیم األخالقیة. بتوفیر الرعایة االجتماعیة
ت إلى العدید من ال یعني أن اإلجراءات لواضعي السیاسات صراحة األخالقیة؛ سببها السیاسا

العوامل، بما في ذلك على سبیل المثال من المصلحة الذاتیة والمالءمة السیاسیة والقیود 
تأثیر المعاییر أكثر مكرا؛ أنها تعوق اتخاذ القرارات حول السیاسات االجتماعیة، . االقتصادیة

یاسات ببساطة ال بعض الس: وهذا األكثر وضوحًا في الحاالت القصوى. وتحدید الخیارات المتاحة
جوناثان سویفت مرة جعلت متواضعة مقترحًا أن الطریق إلى حل المجاعة . یمكن تصوره

نقطة أنه یعتزم تذكیر الحكومة أنهم یمكن أن ال تتصرف كما لو  األیرلندیة أكل األطفال الرضع



 

 

 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  58صفحة  أ

انب التي ولكن هناك العدید من السیاسات األخرى إلى ج. كانت المسؤولیات األخالقیة ال تنطبق
تستند في طریقة عرض التي اتخذت لمنح المجتمع؛ أثر القیم االجتماعیة أقل وضوحًا، ولكن لیس 

وقد نظمت رعایة الطفل . هناك، على سبیل المثال، قیمة معنویة عالیة على األسرة. أقل انتشارا
) ١٩٨٣(یمان ویقول فر . عموما على مبدأ أن الرعایة في أسرة شيء جید، وال الرعایة خارج أسرة

أن التنقالت الكثیرة المشتركة في الرعایة السكنیة وعدم وجود عالقات متسقة مار تنمیة شخصیة 
حساس بالمسؤولیة. الطفل . أنها تفتقر إلى التحفیز، وال تعطي فرصة للحصول على االستقالل وإ

  وهناك، یكتب،
ل شيء ممكن، وبناء ك. كل إمكانیة أن تصبح توقف نمو األطفال في الرعایة أو مشوهة 

األطفال الحق المعنوي . ... على ذلك، ینبغي أن یتم إبقاء األطفال كلما أمكن الخروج من الرعایة
  )150 ,148.ص ص، ١٩٨٣.  (ال أن تكون في مجال الرعایة

ولكن تفسیر . قد یبدو، في البدایة، حجة واقعیة تستند إلى تقییم عملي لرعایة األطفال
إذا فشل األطفال في . ي إطار التوقعات حول العالقات األسریة عاديللمشكلة وقد أحرز ف

المؤسسات لتطویر كما یفعل سائر األطفال، قد یكون بسبب المشاكل وحاالت الحرمان التي أدت 
  .إلیها

إذا فشل الرعایة المؤسسیة لتوفیر مستقر وتحفیز . القادمة إلى الرعایة في المقام األول
كالكثیر مما یمكن القیام به مع مؤسسة المؤسسات، والمحاوالت المستمرة البیئة، وهذا قد یكون 

واحد . لنقل األطفال مرة أخرى إلى األسر، كما هو الحال مع أي خلل أساسي في مفهوم المؤسسة
ال یسمع الحجج أن نماء األطفال مشوهة أو توقف إذا یذهبون إلى إیتون؛ ولكن إیتون أیضا 

الفكرة القائلة بأن البدیل قد یكون ینظر إلیها من حیث تحل محل  لةبناء المشك. مؤسسة سكنیة
قضیة معیاریة، ولیس مجرد واحد عملیة؛ یتم التفسیر  الرعایة األسریة بدًال من أفضل المؤسسات

  .العزم اجتماعیا
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  :السیاسات المتعلقة بالمرأة
هو مثال على . یةفي عدد من الطرق، والخدمات االجتماعیة تعزز المعاییر االجتماع

، أو أن تكون أكثر دقة، ولیس ذلك  التركیز في السیاسة االجتماعیة على الدور التقلیدي للمرأة
سواء  اتهمت نظام التعلیم فرض القوالب النمطیة ألدوار الجنسین. بكثیر دور التقلیدیة كمعیار

ي، من خالل أشكال رسمیا، بتوجیه الفتیات نحو موضوعات معینة ومجاالت الدراسة، وغیر رسم
واإلعداد  مثل االنضباط والطاعة االتصال االجتماعي تعزز في المدارس، والتأكید على قیم معینة

هذه الحجج . (للحیاة األسریة التي قد تكون ضمنیة، فضال عن صریح في المناهج الدراسیة
یة بشكل الزائرات الصحیات بالعدید من مسؤولیات التربیة الصح.) ١٩٨٤تتلخص في فینش، 

عام، ولكن العمل الرئیسي لإلشراف على األمهات الجدد مع األطفال الرضع للتأكد من أن األم 
كل السیاسات یمكن أن یقال أن تعمل في إطار نظام القیم مقبولة . ترعى الطفل بشكل صحیح

إذا فشل في الخدمات االجتماعیة تحدي األعراف االجتماعیة، هناك القلیل . على نطاق واسع
  .لشرح؛ وتعكس الخدمات المجتمع التي جزء

  .وبالمثل، بید أنهم یمكن اعتبار استكمال وتعزیز طریقة عرض معینة لدور المرأة
في الضمان االجتماعي، هناك افتراض أن النساء من المحتمل أن یكون معتمدًا على 

نساء أنشأت فئة خاصة من المساهمات المقدمة لل) ١٩٤٢(التقریر  Beveridge. الزوج
ولو كان هناك أیضا المیزة  المتزوجات، مع استحقاق محدودة لالستفادة بسبب وضعهم تعتمد

یتضمن بعض الفوائد، حتى وقت قریب، . النسبیة التي یحق للمرأة توفي أزواجهن األرامل الفوائد
یقدمون بدل الرعایة غیر صالحة، للذین . أحكاما تمییزیة علنا للحد من استحقاق المرأة لالستفادة

الرعایة لألشخاص المعوقین، منعت للنساء المتزوجات حتى انقلبت قضیة في المحكمة األوروبیة 
، لمساعدة الناس الذین لم ١٩٧٥عدم المساهمة، وعرض في عام " معاش العجز"وقدم . القاعدة

أصبح عنوان المرأة . تتأهل للتأمین الوطني؛ ولكن كان في البدایة رفضت للمرأة المتزوجة
یجب أن یكون إبطالها إلى حد كبیر في : المتزوجة إال بعد مرور عامین، رهنا بشرط خاص

بعد سنة أخرى، ویبدو أن تقرر أن هذه القاعدة كانت سخیة . قدرتها على أداء الواجبات المنزلیة
، وتم تشدید اللوائح؛ المرأة المتزوجة كانت فقط قادرة على المطالبة إذا كانوا غیر قادر ع لى جدًا

یبدو أن الفرق طفیف، ولكن كان لها تأثیر كبیر؛ امرأة . أداء الواجبات المنزلیة إلى أي حد كبیر
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كانت قادرة على القیام بنصف العمل المنزلي سیكون عنوانه قبل التغییر، ولكن لن یكون بعد 
  ".الجماعة األوروبیة"وقد ضرب بها معظم هذه األحكام لها اآلن تحت ضغط من . ذلك

غالبًا ما یفترض امرأة تعیش : ك أیضا في سیاسة الضمان االجتماعي، قاعدة تعایشوهنا
والقاعدة جدیرة . مع رجل ولدیه عالقة جنسیة معه على هذا األساس وحدة لتعتمد علیه مالیا

زوجین الذین یعیشون معا كزوج وزوجة تؤخذ تقاسم الموارد . بالنظر فیها بمزید من التفصیل قلیالً 
ذا هم أفراد من نفس األسرة المعیشیة؛ العالقة هي مستقرة؛ لدیهم من األطفال؛ إذا كانت المالیة إ

مشاركة الموارد المالیة؛ لدیهم عالقة جنسیة؛ أو العالقة بینهما مثل الزوج والزوجة بطرق أخرى 
على الرغم من أن الضباط هي تعلیمات بعدم السؤال عن العالقات الجنسیة، ). غیر معروف(

وسط لهذه المسألة؛ أخ وأخت، أو أحد الوالدین مع األطفال الكبار، أن ال یعامل ك  الجنس
نجاب طفل معا كل  المعاشرة حتى على الرغم من معاییر أخرى باإلضافة إلى عالقة جنسیة وإ

  .)یمكن، بالمناسبة، یؤدي هذا األمر إلى بعض المقابالت عبثیة كوي. (تطبیق
على سبیل المثال، فإنه یقلل من . التعایش بعض آثار غریبةمن الناحیة األخالقیة، قاعدة 

فیلیبس . فائدة للناس الذین تقیم عالقة جنسیة مستقرة ولكن تفرض ال عقوبة على المجون
فائدة في الوالیات المتحدة " (تعول أطفاالً "، في مقال معلقة على المساعدات لألسر التي )١٩٨١(

الحوافز ، تشیر إلى أنه، إذا نظرت من وجهة نظر من )ضلألمهات الوحیدات ذوي الدخل المنخف
  .ةغیر شرعی المالیة وسیادة

سیما یشجع النساء على إنجاب طفل غیر شرعي أولى؛ أنه ال یشجع األمهات األطفال، وال
من الزواج؛ وتشجع األمهات على إخماد اآلباء، وال یشجع اآلباء من دعم الطفل؛ وتشجع 

لمنزل االعتناء باألطفال، بدًال من العمل؛ تثبیطهم عن السماح للناس األمهات على البقاء في ا
لیس في صالح للعیش مع األسرة المعیشیة؛ وتشجع، ثم الوحدات األسریة الصغیرة الذین هم أقل 

من المشكوك فیه أن هذه الحوافز فارقا كبیرا جدًا في الممارسة، ولكن . قدرة على دعم الطفل
ة هامة؛ لم یتم تصمیم النظام ببساطة إلنفاذ المبادئ األخالقیة في أي النقطة التي تبرز مسأل

  .طریقة واضحة
القاعدة المطبقة في المملكة المتحدة لیس تمییزیًا في حد ذاته، ألنه یمكن استخدامه ضد 
المطالبین الذكور فضال عن اإلناث من أصحاب المطالبات؛ ولكن في الممارسة العملیة، یبدو 

أساسا ضد أحد الوالدین، الغالبیة العظمى منهم هم من النساء، والذین یعتبرون أنها تستخدم 
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یمكن، بعد ذلك، النظر في القاعدة أن تكون شكًال من أشكال . مرشحین رئیس الوزراء للتحقیق
ولكن هذا یطرح . القائمة على التحیز الجنسي في الواقع أن لم یكن في شكل التحیز المؤسسي
دون . دة التي لها التأثیر، أو عما إذا كانت تعكس فقط مشكلة أساسیة أكثرالسؤال، هو القاع

نظرًا ألن الفرق بین األزواج  قاعدة التعایش، من غیر الممكن أن یكون استحقاقا لآلباء العزاب
في  نظام الضمان االجتماعي تبدأ بالوضع القائم حالیا. واآلباء العزاب هو غیاب الوالد اآلخر

هي المسؤولة أساسا عن رعایة الطفل، رعایة الطفل یحد من القدرة على العمل، عندما المرأة التي 
تعمل المرأة فإنه یمیل إلى أن یكون في وظائف منخفضة األجر مع احتمال ضئیل أو ال 

جذر المشكلة لیست . للنهوض، واإلجراء الرئیسي في األسرة المعیشیة تمیل إلى أن تكون الذكور
تي تدفع الفوائد، كحالة عدد كبیر من النساء الذین لدیهم مسؤولیة رعایة الطفل كثیرا الطریقة ال

دون االستقالل المالي؛ ویمكن حل هذه المسألة إال بإزالة مصادر الحرمان، على سبیل المثال عن 
طریق إزالة المسؤولیة عن رعایة الطفل، أو بإعطاء جمیع مقدمي الرعایة على أجر منزلیة لجعلها 

لكن االفتراض في  في الواقع، یبرر افتراض تبعیة بحقیقة أن العدید من النساء یعتمدون. مستقلة
الخدمة یساعد أیضا على تحقیق حول الوضع في واقع األمر، ألن امرأة توقفت الفائدة التي قد 

  .الدعم یضطر إلى نداء إلى الرجل للمالیة
والنساء یعتمدن مالیا على في كثیر من األسر، . وهناك معضلة للخدمات االجتماعیة

هذه الظروف التي تدعمها رموز . الرجال، وأنها تتحمل المسؤولیة الرئیسیة عن رعایة األطفال
معنویة قویة إلى حد ما؛ أنه سیكون من غیر الواقعي تجاهل طریقة حیاة كثیر من الناس، ویمكن 

لدعم إضافي لآلباء غیر  على سبیل المثال، بتقویض القضیة(أن یكون نتائج غیر مرغوب فیها 
هذه السیاسات یجبر الناس : وبالمثل، هناك حجة نسائیة قویة على العكس من ذلك). المتزوجین

 كبیرةعلى قالب معین؛ قبول هذه الشروط االجتماعیة كمعطى، عندما تكون المرأة في وضع غیر 
  .ال یوجد أي موقف محاید أخالقیا. من المرجح أن تجعل صالحها دائمة
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  :رفض األخالقیة
القواعد األخالقیة موجه األحكام . ویتطلب تعزیز المعاییر االجتماعیة عموما تعریف حدود

األخالقیة؛ أیضا تعریف نفس النوع من المدونات التي تتسبب في اتخاذ بعض اإلجراءات لتكون 
د األخالقیة هو أن شخص الذي في اإلخالل بالقواع. قیمتها تقریبا حدود بعدها سلوك غیر مقبول

ینبغي أن یكون واضحا، من تعریف المعاییر التي تعطي قبل، أن االنحراف . أن یكون المنحرف
وهذا . ال یعني أن شخص ببساطة مختلفة عن اآلخرین، أو حتى أن شخص اجتماعیا مرفوض

ة وهناك تفسیرات كثیرة لهذه العملی) ٣٦ ، م١٩٦٦كوهین، . (یعني أن هناك قواعد التي تم خرقها
أنها تعني أساسا باإلجرام، األمر الذي یؤدي إلى . التي تتسم المنحرفین من بقیة أفراد المجتمع

مناقشة مجاالت خارج تقدیم الرعایة؛ ولكن هناك أیضا جوانب نظریات االنحراف التي تتصل 
  .مباشرة بتلقي الرعایة

لرمادیة، والناس سقطت تقدیمه كما لو كانت هناك أي المناطق ا فكرة انحراف ثنائیة التفرع
من غیر الممكن أن یكون نصف لص أو قلیًال من أم . وضوح على أحد جانبي الحدود أو آخر

على الرغم من أن في واقع األمر، هو التمییز بین أخالقي و الفاحشة قطع نادرًا ما  غیر متزوجة
یز بین األشخاص وكان مبدأ أقل أهلیة بموجب قانون الفقراء محاولة للحفاظ على تمی. واضحة

  .الفقیر والفكرة هي أن موقف الشخص على اإلغاثة،. الذین یتلقون الرعایة وأولئك الذین ال

  .على العموم ال یتاح حقًا أو على ما یبدو مؤهًال لذلك كالحالة 

تشیكالند، تشیكالند، : ١٨٣٤" تقریر القانون الفقراء"من . (عامل مستقل من فئة أدنى
  )335.ص، ١٩٧٤

المستحق لها مبلغ معین، أیضا، إلى معتقدات : لم یكن مجرد تمییز أخالقيوهذا 
االقتصادیة من الوقت، و الحدید قانون في ریكاردو األجور، الذي اقترح أن إغاثة الفقراء قد 

ولكن حالة العدید من العمال المستقلین كان سیئًا لدرجة أنه . تقوض أجور أولئك الذین یعملون
با لجعل أي أسوأ ظروف الفقراء، والحفاظ على أقل أهلیة جاء لیعتمد في جزء من المستحیل تقری

المذهب على قید الحیاة في القلق من أن . كبیر منه على المواقف األخالقیة و العار من العوز
هذا هو تفسیرها على أنها تعني، أن األفراد ال ینبغي أن . الناس ال ینبغي أفضل حاًال في الوزارة

لكن  وهو ما ال ینبغي أن نتوقع إذا كانت المسألة مسألة حوافز للعمل عندما ال تعمل أفضل حاالً 
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 ال أحد ینبغي أن یكون أفضل حاًال في الضمان االجتماعي من الناس في األجور المنخفضة
  .وظائف

وبالرغم من محاولة رسم خطوط فاصلة بین فئات الشعب، أشیاء في الممارسة بدًال من 
 الناس الذین قد فعلت شیئا سیئاً  االبتدائي المنحرفین) ١٩٥١(وتمیز لیمیرت . داً ذلك أكثر تعقی

الفرق، ویقترح، یبعث على التسمیة المرفقة لالنحراف؛ . من المنحرفین الثانویة، الذین هم األشرار
وسمها . المنحرف ثانوي یتم تمییزها عن بقیة المجتمع، ومن المرجح أن تكون معزولة ورفضت

وسیطة في لیمیرت، من الناحیة النظریة، یقول أن الناس هم المنحرف نظرًا ألنها تم تمتد ال
  :كتب بیكر ما یلي. تعریفها المنحرف من المجتمع

. الفة التي یشكل االنحرافإنشاء الفئات االجتماعیة انحراف بجعل القواعد المخ
  .)٩ص ،١٩٦٣(

لوضعها بطریقة أخرى، . الشخصیتم تعریف التسمیة بالقاعدة االجتماعیة، لیس بسلوك 
  .إنشاء انحراف بالمجتمع، ولیس عن طریق المنحرفین الفردیة

یصبح شخص . یمكن تحدید الخدمات االجتماعیة الناس المنحرف بوضع العالمات علیها
وكان قیمة . مریض عقلیًا عند تشخیص طبیب الشكوى؛ أسرة عائلة مشكلة عندما تقول وكالة أنها

موجه من الحذر في استخدام تسمیات مثل هذا، بسبب اآلثار السلبیة التي یمكن العالمات نظریة 
وجد في دراسة استقصائیة للمواقف، أن فرد عادي بزیارة ) ١٩٦٦(فیلیبس . أن لدیهم المستلمون

طبیب نفساني، أو األسوأ من ذلك تم في مستشفى لألمراض النفسیة، من المحتمل أن رفض 
. ت أكثر من الناس انزعجت سلوكهم ولكن الذین لم یسع أي مساعدةاآلخرین، وفي بعض الحاال

منظور وضع العالمات تشیر إلى الدور الذي قد تؤدیه الخدمات في تحدید األشخاص المنحرف، 
ولكن سیكون . ویساعد على شرح لماذا قد یكون الناس تحجم عن یضعوا أنفسهم في هذا الموقف

ي حالة المرض العقلي، األدلة هو أنه سلوك المصابین ف: خطأ المبالغة في تقدیر أهمیتها
انظر سیغال، (بأمراض عقلیة الشعب، ال التسمیة، وهو أهم عامل یؤدي إلى الرفض االجتماعي 

  ).213.ص ،١٩٧٨
  .تلقي الرعایة قد نفسه تؤخذ كدلیل على قصور أخالقي
اك شيء في بهم وبعبارة أخرى، هن شهدت بعض الفئات المستفیدة كغیر أخالقیة مرضیة

. ماكیاج الشخصیة التي تجعلها مختلفة عن غیرهم من الناس، ویشرح لماذا یتصرفون إیمورالي
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منحل النساء واألمهات غیر المتزوجات كانت تعامل في الماضي بأنها األخالقیة دیفیكتیفیس 
وتلتزم ) ١٩٥٩، ألغى في عام ١٩١٣عام " قانون تخلف عقلي"وهو مصطلح یستخدم في (

وثمة مثال آخر هو األسرة . سسات الصحة العقلیة، حیث البعض منهم ال یزال یعیش اآلنمؤ 
مشكلة األسر لیست نفس الشيء مثل األسر مع المشاكل؛ المصطلح یعني أنها تخلق . مشكلة

  .مشاكل للوكاالت االجتماعیة
 ، یختار من المیزات عادة"المجتمع بتحسین النسل"، في كتیب أعده )١٩٥٢(بالكر 

القوى العقلیة وعدم االستقرار مزاجي، إینیدوكابیلیتي، منزل مزریة ووجود العدید من : معترف بها
) ١٩٦٣(سبنسر . وبعبارة أخرى، فهي قذرة والغباء والعنف الذین تتكاثر مثل األرانب. األطفال

تمد على أنها من المحتمل أن تكون مزمنة یع. یصف لهم كالكبیرة والعابرة، والمعزولة اجتماعیا
هذا النوع من . الخدمات االجتماعیة، واالستغالل، وفشلت في االستجابة للتعلیمات التي یتلقونها

الوصف اآلن خارج الموضة في الكتابة في العمل االجتماعي، ولكن النص الرئیسي في إدارة في 
  :بریطانیا اإلسكان ال یزال یحتوي على المشورة التالیة

، ال تطبیق المهارات التقنیة، یمكن ضمان نتائج جیدة في جهود ال إعادة تنظیم اإلدارة 
الجماعة لتحویل المجموعة الصغیرة الذین یشكلون النواة الصلبة لمشكلة األسر إلى المواطنین 

  وبصرف النظر عن عدد قلیل. ... الئق محتمل

ا على الحاالت الحدیة، یحمل كل هذه األسر المشكلة عامل مشترك واحد، إال وهي قدرته
واحدة أو أخرى من اآلباء واألمهات قد تكون ضحیة منذ أمد بعید الصحة . ... التأقلم مع ظروفها

وفي بعض الحاالت القلیلة، قد یكون أحد أو . التي ال یمكن أن یعفي كلیاً  العقلیة أو البدنیة السیئة
ي یصنف رجل متوسط كال الوالدین على ما یبدو جیدا بدنیا ومتوسط الذكاء، ولكن من النوع الذ

هذا النوع من الفرد یسر فقط جدًا للترحیب بخالفة زائر الرعایة ". العظام الخمول"في الشارع كما 
االجتماعیة والنفسیة االجتماعیة العاملین واالحتفاظ بها التوتیر على طول رغم أنه یتهرب من 

  )٤٣٦، ٤٣٣.ص ص، ١٩٨٢، میسي.  (مسؤولیاته
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  :أن یشیر مقدم البالغ إلى
ومع ذلك، قد یكون . ینبغي أن جاهدا تجنبها" مشكلة"أي شيء فیها ماركات األسرة كعائلة

أحیانًا من المستصوب لنقل عائلة من جیدة بعد حرب مسكن ألحد أقل من المرغوب فیه، و 
  )437.ص.  (لسكن أفضل كما أنها تستجیب لإلقناع" تعزیز"

امل سیستجیب لإلقناع بنقله إلى أسوأ المساكن فكرة أن الناس الذین هم غیر قادر على التع
تقریبا وجود تناقض في  تقع على الفرضیة األساسیة أن لدیهم بعض خیار حول ظروفها

على افتراض أن المستفیدین من الرعایة االجتماعیة من المحتمل أن تكون غیر ، المصطلحات
ب میرتون، شخص الذي حس. أخالقیة یعتمد جزئیا على إسناد بعض المسؤولیة عن حالتهم

وتشمل ریتریتیستس بسیتشوتیكس، . یرفض القیم وبنیة المجتمع من المرجح أن تراجع منه
أوتیستس، منبوذین، منبوذین، والمتشردین، والمتشردین، الصعالیك، السكارى المزمن ومدمني 

  )194.ص، ١٩٦٨. (المخدرات
ض بأن سكیر أو المتشرد لیس هناك سبب لالفترا. وهناك بعض المشاكل مع هذه الحجة

الناس یمكن أن . ترفض المواقف االجتماعیة؛ میرتون یفترض اختیار الناس لیكون مثل هذا
وتتسق القیم . ترفض بعض القیم ولیس غیرها؛ میرتون یفترض أنه هو كل شيء أو ال شيء

عقلیًا السكارى لبعض الناس، جد شرب الرجال لآلخرین؛ وتعتبر األشخاص المرضى . االجتماعیة
). ١٩٦٣فیلیبس، (بحاجة إلى المساعدة، ولكن أنهم یعاملون المنحرف إذا كانوا فعال اعتبر 

  .رموز اشتعلت متلقي الرعایة االجتماعیة المتضاربة بین
مصطلح  جزء من التعلیمات البرمجیة المهنیة لألخصائیین االجتماعیین أن ال تكون حكمیة

عل األحكام الصادرة، ولكن ینبغي عدم رفض الشعب أو الذي یعني، إال أنها ال ینبغي أن تج
ظاهر األمر، یبدو أن معاملة متلقي الخدمة االجتماعیة . تحمیلهم في ازدراء ألسباب الشفقة

ولكن الموقف أكثر تعقیدًا من . بوصفها المنحرف تناقض بسیط من مبادئ الرعایة االجتماعیة
لتي تحدد الرعایة كنشاط أخالقي قد وضع التوقعات ذلك، ألن نفس النوع من القواعد والمعاییر ا

الناس المسمى، أو وضع عالمة المنحرف، بكون . حول نوع المطالبة ونوع الخدمة التي ینبغي أن
وقد یكون یفترض أن اختارت مركزها تعتمد، وموصوم أخالقیا . المطالبة بالرعایة االجتماعیة

ین یستحق و یستحقون الفقراء جزءا أساسیا من یمكن اعتبار عملیة التمییز ب. وكنتیجة لذلك
  .الفصل یتم فحص هذه المسألة كذلك في الفترة المقبلة. عملیة توفیر الرعایة االجتماعیة
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  :الثالثالفصل 

  :تبادل والوصم بالعارالاإلیثار، و 

  ملخص
 أیضا األعراف هناك لكنو ، باآلخرین االهتمام في ومقرها اإلیثار، وه قياألخال السلوك بعض

 المرجح ومن جعل في یفشلون الذین والناس وردت، لألشیاء العودة من جاعال بالمثل، المعاملة
 وصم ومشاعر سمات ذلك في بما معقدة، فكرة وه العار وصمة ، عودة وصم وأ رفض یتم أن

 من الوصمات األخالقیة، الوصمات والعقلیة، البدنیة الوصمات هناك، اآلخرین ومواقف شخص،
  .العلیا المثل یفسد أن یمكن االجتماعیة الرعایة من المستفیدین رفض، والتبعیة الفقر

) ch.6، ١٩٨٠(فینبیرج . عدد من المبادئ األخالقیة یعني الواجبات یعطي لآلخرین
مدیونیة، حیث شخص واحد یدین بشيء إلى آخر؛ وهي تشمل، على سبیل المثال، ال. ویوجز عدة

؛ والجبر، )مثل واجب وصیا للكائن لمؤسسة خیریة(االلتزام، من حیث واجب مستحق لطرف ثالث 
وهناك الواجبات المستحقة داخل األسر، أو . عندما یكون شخص واحد لتعویض آخر عن الضرر

ولكن هناك أیضا عددا من . معین هذه واجبات أخالقیة محددة، تعتمد على سیاق. حسب الحالة
مثل إعطاء للجمعیات  الواجبات األخرى التي عامة، أو اإلنسانیة، نظرًا ألنها المستحقة للجمیع

  .الخیریة، أو واجب لتلبیة االحتیاجات األساسیة للشعب
وأكد على أهمیة االلتزامات الترا، والسلوك الذي ال یعتمد على ) 212.ص، 1970

ووفر ذلك أساسا لنموذج للرعایة . عین بل على شعور عام للمبدأ األخالقيالتزامات لشعب م
، المجتمع الصالح كان أحد الذي كان من الممكن للناس تماعیة التي توحد المجتمع ككلاالج

بولدینج وتقترح، في . إلعطاء، التي تعتمد أكثر على سوق االجتماعي من السوق االقتصادیة
  .اممر أقره

كعالمة ممیزة االجتماعیة فقط كما تبادل أو نقل .. أو نقل االنفرادیة"المنح"یمكننا التعرف
  )193.ص، ١٩٧٣. (الثنائي عالمة االقتصادیة

السوق االجتماعي یشیر إلى شبكة عالقات غیر اقتصادیة بین األفراد، واألسر والجماعات 
م باآلخرین بدًال من مجتمع یقوم على اإلیثار أو االهتماللوكان المثل األعلى . والمجتمعات

  .النفس
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. توفیر الرعایة االجتماعیة ال تعتمد حصرا على اإلیثار؛ أنها أیضا مسألة تنظیم اجتماعي
یشیر إلى أن الحال بالنسبة لخدمة الصحیة الوطنیة، على سبیل المثال، شكًال ) ١٩٨٠(سودن 

یمكن . سن النیةمن أشكال العمل الجماعي الرشید، لیس كبدیل للحكم الخاص بوفرة من ح
وهناك وصلة صغیرة . اإلیثار، دون مساعدة، یمكن بدًال من ذلك طریقة عشوائیة لتقدیم الخدمات

وتشیر إلى أنه في حین، على سبیل المثال، ) 1980(. بین مدى حاجة ورغبة الناس في التبرع
السابعة هناك عشرة إضعاف العدید من األشخاص الصم في بریطانیا األعمى، أنها تحصل فقط 

  شكا، ،"الصحة العقلیة" "الرابطة الوطنیة"وحسب مدیر سابق للعقل، و . من النقدیة
  )1980، لیالفي . (عقلیًا ال یكون االستئناف الفوري فروى والریش فورفوتید

هدایا إلى جمعیة خیریة تعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك التقالید العطاء والنداء 
  .برعات، وتوزیع الموارد بین الجهات المانحةالذي وجهته لجمع الت

أنشطة القطاع التطوعي في الرعایة االجتماعیة تمثل جزءا هاما من توفیر الرعایة 
نوع العمل . تعطي موجزًا قیمًا لنطاق وحدود العمل) ١٩٧٨(جونز وآخرون . االجتماعیة برمته

  المنجز هي متنوعة للغایة، بما في ذلك مباشرة
لثلثین منه، وفقا لتقریر ولفیندین، في الخدمات االجتماعیة الشخصیة؛ تشغیل ا تقدیم خدمة

؛ المشاركة في مجموعات المساعدة الذاتیة؛ )الذي قد یكون مهنیا الموظفین(المنظمات الطوعیة 
  العمل أنهم. لجمع األموال؛ ونشاط جماعات الضغط

لقیام ببعض األشیاء التي ال یمكن إنشاء تنوع حكم، مساعدة خدمات الدولة، ا هل قیمة
، سد )مثل مساعدة مدمني المخدرات(تنص على تشغیل الخدمات في كثیر من األحیان فعالة 

الثغرات في الخدمات، والمساعدة في توعیة الناس حول الخدمات وتجریب أنواع جدیدة من الحكم 
الخدمات التي ال : لولكن هناك أیضا مشاك. وأحیانا ینتقد الطریقة التي خدمات الدولة القانون

تتوفر بالضرورة في األماكن حیث تكون الحاجة إلیها؛ الخدمات الطوعیة یمكن أن تدوم فائدتها، 
بعد أن اتخذت الدولة في المسؤولیة؛ المتطوعین لیست دائمًا مستعدة للقیام بالعمل الالزم ولكن 

غیر مناسب من المواقف تجاه  مملة، مثل اإلدارة؛ قد یكون العمال التطوعیة سیئة التدریب ویكون
في اإلنصاف، وكثیر من هذه االنتقادات یمكن أیضا . العمالء أو نوع خاطئ من الدافع لمساعدة

أن " اللجنة ولفیندین"التي وجهت في الخدمات المهنیة، ومساهمة القطاع التطوعي كبیر؛ قدرت 
  .رغألف عامل متف ٤٠٠الجهد الطوعي كان یعادل، في بریطانیا، وربما 
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في محاولة لفهم لماذا ومتى الناس تحاول مساعدة، أنها مثیرة لالهتمام الرجوع إلى 
ه أن عكس السلوك المعادي مصطلح یقصد ب(األدبیات النفسیة على سلوك بروسوسیال 

. یبین عدد من التفسیرات) ch.6، ١٩٧١(رأیت . األسباب لماذا تعطي الناس معقدة). للمجتمع
آخر هو أن اإلیثار المطالبة بالحجز، أو في . اإلیثار غریزیة أو فطریةواحد البیولوجي؛ أن 

ینبغي أن تساعد كال من هذه التعلیمات شرح لماذا ینبغي أن یكون الشعب . سندات عاطفیة
. ولكن لیس لماذا الناس الغرباء مثل اآلباء واألمهات لألطفال المحب للغیر فهي قریبة من
، أو )یتعاطف(م قد یشعرون بالتعاطف تجاههم، وتحدید عاطفیًا التفسیرات النفسیة هي أن أنه

، من استقصاء )١٩٨٥(وتقترح جیرار . مشروع مشاعرهم الخاصة حول ظروف الشخص اآلخر
األدلة، أن المتطوعین هم أكثر عرضه من غیرهم لنظره إیجابیة للبشر زمیل بهم، والتزام دیني، 

بیهافیوریستس قد تفسیر سلوك مساعدة المستفادة، . اةوأقل تركیزًا على الجوانب المادیة للحی
الناس قد : رأیت تفسیرات أخرى االجتماعیة. استجابة مشروط، التي قد كوفئت الناس في الماضي

تتم مطالبتك بإعطاء مثال على اآلخرین؛ قد تكون مطابقة للمعاییر االجتماعیة، أو بالخروج من 
 استجابة إنسانیة وأخالقیة لالحتیاجات الجتماعیة لمهجرینجیرارد یؤكد الدوافع ا. شعور بالواجب

  اآلخرین
  .تحدید الهویة و األخوة مع أولئك الذین یحرمون والتضامن 

نها تمثل خدمة التي ألفي دراسة للتبرع بالدم، منطقة اختار  Titmussواستند البحوث ل 
قال أنه جاء إلى . قتصادیةیمكن أن یتم أما عن طریق اإلیثار المنظمة أو عن طریق السوق اال

استنتاج بأن لیس فقط كان أفضل أخالقیا للتبرع بالدم، بل أن الحصول على كمیة ونوعیة الدم 
یشكو بینكر أن التبرع بالدم لیست . كان أفضل من النظم، مثل الوالیات المتحدة، حیث یدفع الدم

تكلفة للجهة المانحة؛ ولكن نتائج  مثاًال جیدا جدًا لسلوك اإلیثار، ألنها تنطوي على الحقیقي ال
أنه یصنف لهم، . ال تزال مثیرة لالهتمام كدلیل للدافع للشعب Titmussالدراسة االستقصائیة ل 

  :فیما یلي على نطاق واسع، كما

  إجابات من %  ٢٦.٤اإلیثار 
مجهول الهویة، دون مكافأة مالیة، ) كذا(مع العلم أنا سوس تكون إنقاذ شخص الحیاة 

  عدة اآلخرین على أي رجل جزیرة لمسا
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هذه هي . یمكنني الحصول على بلدي األحذیة الجراحیة من خالل دائرة الصحة الوطنیة 
  . بعض العودة طفیف وترغب في مساعدة الناس

  إجابات من %  ١.٤الصحة  عن االمتنان لحسن

  بالنسبة لي أنها نموذج لشكر اهللا لبلدي الصحة الجیدة

  إجابات من %  ٩.٨المعاملة بالمثل 

  قدم الدم إلنقاذ حیاتي الزوجة من شخص غیر معروف
  یجب دراجة ناریة ویومًا ما قد تحتاج إلى الدم لمساعدتي

  إجابات %  ٠.٨استبدال 

  قررت القیام في بلدها ١٩٥٨عندما توفیت في عام .. كانت والدتي مانحا دم 

  إجابات %  ٦.٤الوعي بالحاجة إلى الدم 

  تقد أنها كانت أفضل طریقة یمكن أن أساعدبعد االطالع أع

  إجابات من %  ٣.٥واجب 

  الشعور بواجب المجتمع واألمة بأسرها

  إجابات من %  ١.١الفریق  الدم نادر

  إجابات من %  ١.٨للحصول على بعض الفوائد 
 منذ أن أصبحت إحدى الجهات مانحة لم یكن تجاوز هوامش آنف واحدة نداء المقلد

  ابات للحصول على فنجان من الشايإج% ٥المتنوعة 
  الكثیر من الدم لتجنیب . أي مبلغ من المال قطع الغیار 
. ردود أخرى شملت استجابة للنداءات، ال سیما من المجهود الحربي أو خدمات الدفاع[

  .]وكانت هناك أیضا بضع أسبابا كثیرة
د أو للحصول على إجابات مثل نداء المقل. ویبدو التصنیف ألسباب تعسفیة إلى حد ما

فنجان من الشاي جیدا قد یخفي دوافع اإلیثار؛ من ناحیة أخرى، یبدو الجواب احصل على بلدي 
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األحذیة الجراحیة من دائرة الصحة الوطنیة إلظهار رغبة في جعل عودة للخدمات المتلقاة، بدًال 
  .من اإلیثار

لدم شكل من أشكال یبدو أن هناك شعور قوي في كثیر من هذه اإلجابات أن إعطاء ا
ویقولون أن حتى لو إال یحصل الناس على شعور ) ١٩٧٣(الشین والین . التبادل بدًال من هدیة

بالرضا عن النفس، أنهم یحصلون على بعض عملیات العودة من سلوك المحب للغیر، وحتى أن 
ناس الذین ولكن فكرة أن ال. من تبادل) االقتصادي(یعطي ال تختلف أساسا عن األنواع األخرى 

كما  یدلون بطریقة ما الحصول على عودة بعض من أنه یبدو بدًال من ذلك أن یفسد فكرة اإلیثار
یوحي، عن حق، وأعتقد أن هناك ) ch.2، ١٩٨٣(ویلي . لو أن أقول أن الناس كل األنانیة حقاً 

  .مكافأة فارق أخالقي بین هذا المكسب نوع من الداخلیة ومكسب خارجي أو
  

  :بالمثلالمعاملة 
یوحي، یعني التزامات فائقة، ال یتوقع أن یحصل الشخص الذي یعطي أو یساعد  تیتموس

ولكن هناك، في معظم أن لم یكن كل المجتمعات، التزاما عامًا بجعل . على شيء یعود لما یتم
  .وهذا ما یسمى مبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل. عودة بعض األمور الواردة
ي دائمًا أن الشخص الذي یتلقى حصلت على أن یكون الشخص الذي فكرة تبادل ال یعن

وهناك أیضا تبادل المعمم، حیث یذهب . وهذا ما یسمى تبادل متوازن أو المقیدة. یجعل عودة
 العودة لیس بالضرورة إلى الشخص الذي أعطى ولكن لآلخرین مرة أخرى سوف یقدمون بدورهم

هم تلقوا مرة واحدة، أو بسبب أنهم قد یحتاجون إلیها مثل الناس الذین ضحوا بالدم نظرًا ألن
ستروس، األنثروبولوجیا، یمتد فكرة تبادل المعمم لتشمل ما یقرب من أي هدیة،  LÐvi. أنفسهم

بشأن "ینشئ نظاما للعملیات التي تقوم تبادل المعممة، یكتب،. ألنه یمكن أن تكتمل دائرة للصرف
  )265.ص، ١٩٤٩". (االئتمان

اعدة المعاملة بالمثل، ثم، تبریر أساسیة لطریقة عرض زعة المسؤولیة األخالقیة، بإنشاء ق
هو المثال الكالسیكي لهذا من . الذي یعتمد على القواعد االجتماعیة بدًال من قرارات األفراد

األنثروبولوجیا كوال الطوق، تبادل رسمي أساسا مقاالت ال قیمة لها لسكان الجزر كیریوینا، الذي 
  .هاسكان الجزر لالنضمام إلىكان 
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في الرعایة االجتماعیة المعاصرة، هو ) ch.2، ١٩٢٥موس، . (تجنب الرفض االجتماعي
إذا كسب الناس القدیمة . أفضل مثال على األرجح االعتراف بالمسؤولیات إلى الشعب القدیم

مثال آخر هو . كونمستحقاتهم بما فعلوه لكبار السن، خلفاء لهم ملزمة أخالقیا أم ال تختار أن ت
وتدفع المعاشات التقاعدیة على نظام . المنظمة في المملكة المتحدة للمعاشات التقاعدیة للدولة

الناس الذین یدفعون . دفع كما تذهب، من الضرائب والتبرعات من الناس الذین یكسبون حالیا
ال یزال یكسبون عندما  للمتقاعدین اآلن سیكون معاشاتهم التقاعدیة المدفوعة من قبل أولئك الذین

عندما اقترحت الحكومة العمالیة في عام . من الجدیر، بالمساهمات الخاصة بهم، التقاعد كانوا
الدولة " ١٩٧٥هاجم نمط أدرجت في عام  مخطط تقدم زیادة المعاشات في عامًا العشرین ١٩٦٩

ه غیر أخالقي، أن) ١٩٦٩(مجتمع جدید  ، معاش"إیرنینجسریالتید خطة المعاشات التقاعدیة
  .وتبشر بالخیر أنفسنا المعاشات أكبر نفقة أطفالنا حین رفض دفع آلبائنا اآلن

جزء من السبب للقبول العام لمبدأ المعاملة بالمثل تكمن في المزایا االقتصادیة التي یمكن 
في إنتاج بعض المواد بینما تنتج  ص صبالتبادل، الناس یمكن أن تتخ. اكتسابها من الصرف

وهذا یمكن أن یؤدي كال الطرفین أن تكون أفضل حاًال من قبل . عب التي تتبادلها مع اآلخرینالش
نفترض أن شخصین، . وهذا یمكن إثبات رسمیا في مجموعة من الرسومات التخطیطیة. التبادل

جاك وجیل، قادرون بأنفسهم على إنتاج كمیة معینة من المالبس أو الغذاء ألنفسهم، واألكثر 
 وهذا یعطي كل منها حدا، أو إمكانیة إنتاج. نتج من أحد، وأقل فقادرة على إنتاج اآلخرینفإنها ت
  .الحدود

  مزایا تبادل: ٣.١الشكل 
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ون وثم تبادل السلع، بین لهم أنها یمكن أن تنتج أكثر من أي منهما یمكن صصإذا هم متخ
والنتیجة أن . جیل رأسا على جاك في الرسم التخطیطي أدناه، تم تشغیل. القیام به بشكل منفصل

لیست . كال منهم من الحصول على أكثر من ذلك من أنها سوف تحاول أن تفعل األشیاء بأنفسهم
معا، یمكن أن تتجاوز حدودها . لهم، وحدها، یمكن أن یكون أي شيء من المنطقة المظللة

جزء من عملیة مفیدة لجمیع إذا كان مبدأ المعاملة بالمثل معیار، تفسیر واحد هو أنه . الفردیة
  .األطراف

وهناك تحفظین الرئیسیة لجعل في . هذا ما یسمى، في علم االقتصاد، نظریة المیزة النسبیة
  .واحد هو أن المجتمعات المختلفة. تطبیقه للنظریة االجتماعیة

ون بدرجات متفاوتة؛ وكقاعدة عامة، وهناك مزید من الترابط في المجتمعات صصمتخ
في یؤثر على الموقف الخاص بك اجتماعیا؛ تقسیم  صصوالثاني أن ما كنت تتخ .الصناعیة

ة في بعض األنشطة والرجال في بلدان أخرى، قد تكون صصالعمل في المنزل، ومع المرأة متخ
  .رشیدة اقتصادیا بل اجتماعیا القمعیة
لمثل تشیر إلى أن شخص الذي غیر قادر على ا] سمل . [تبادل ارتبط بقوة مع المركز

، ١٩٥٠. (مصنوع لتشعر باالمتنان، وزیادة التقدیر للجهات المانحة على نفقته الخاصة
شخص . یطور هذه الفكرة األساسیة في نظریة كاملة للسلوك االجتماعي هومانس) 393.ص

یحمل هذا التقدیر بأنها السلطة، أو التأثیر على . الذي یفعل شیئا وقیمة لآلخرین مكاسب التقدیر
الشخص الذي یعطي مكاسب التقدیر، ومع ذلك المركز والسلطة؛ ) 288.ص، ١٩٦١. (اآلخرین

اآلثار المترتبة على المستفیدین الخدمات . الشخص الذي یتلقى، على العكس من ذلك، یفقد لهم
  .واضحة  الخدمات التي إلى حد ما یعرف بالتبعیة لعمالئها االجتماعیة

س في مجموعات صغیرة، على الرغم من أن یمتد مهتمة أساسا بسلوك النا هومانسنظریة 
القیود الرئیسیة للنظریة هي، أوًال، أن یطل . للتعامل مع الناس في المجتمع األوسع) ١٩٦٤(بالو 

) أو المنسوبة(على أهمیة التبادل المعمم، وثانیا، أن ذلك ال یمكن أن یفسر الوضع الذي التقلیدیة 
الرعایة االجتماعیة، ورغم ذلك، یوفر فكرة مثیرة الهتمام  في إطار. بدًال من حصل أو المكتسبة

فكرة أن المستلمین بعض المساهمات ألنها تتلقى أمرا . في ما یحدث في سیاق تبادل الرعایة
دفع االشتراكات  ویستخدم مبدأ التأمین االجتماعي. أساسیا لكثیر من نظم الرعایة االجتماعیة



 

 

 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  74صفحة  أ

اتحاد  معات مختلفة مثل الوالیات المتحدة األمریكیة وفي مجت لحمایة ضد المرض والشیخوخة
  .الجمهوریات االشتراكیة السوفیاتیة

وحتى عندما ). ١٥٣ م ١٩٧١. (بینكر یجادل، جمیع الخدمات االجتماعیة، نظم الصرف
ویمكن حمایة األطفال أما ألن . ال توجد أیة إلیه رسمیة مثل التأمین، قد تكون فكرة مساهمة مهمة

یمكن اعتبار . قد أسهمت في نیابة عنهم، أو ألن من المرجح أن تسهم في المستقبل والدیهم
ولكن أحد المستفیدین من الرعایة االجتماعیة الذین لم . الشعب القدیم قد أسهمت من خالل حیاتهم

مثل شخص من العاطلین  تصدر مساهمة، والذین من غیر المحتمل أن تجعل المرء في المستقبل
  .من المرجح أن تتلقى خدمة أقل شأنا، تسمها لطویلعلى المدى ا

، یمكن أن یعتمد تبادل الرعایة، على ثالثة أنواع مختلفة من حیث )١٩٨٠(یكتب أوتلیي 
أنها یمكن أن تقوم بحقوق، وهنا . أنها یمكن أن تستند في مهجرین، أو الجمعیات الخیریة. المبدأ

مثل الحق في استحقاقات التأمین، أو (بة سیتوقف التأثیر على سواء تلك الحقوق المكتس
، هناك عدد من ). مثل استحقاقات الرعایة االجتماعیة(أو التبرع بها ) المعاشات التقاعدیة وثالثًا

وهناك . األحكام المتعلقة بالرعایة التي یمكن أن توفر الرعایة االجتماعیة كمقابل للفائدة للمجتمع
  .ناعي أو معاشات الحربخدمات تعویضیة، مثل إعانة العجز الص

وهناك الخدمات الترویجیة، مثل التعلیم، والتي تعتبر أن تقدم إلى المجتمع األوسع نطاقا 
وهناك توجها نحو التحكم خدمات، مثل القضایا االجتماعیة، . فیما یتعلق بالفرد المتلقي لها بقدر

  .العضویة في المجتمع التي تهدف إلى الحصول على الفرد لتغییر من أجل الحصول على فوائد
تبادل الرعایة االجتماعیة لیست، ثم تجارة بسیطة لإلذالل للخدمة، حتى لو كان هذا جزء 

ولكن العدید من التبادالت المعنیة من المرجح أن تنطوي على . من العملیة في بعض األحیان
ن أیضا تقسیم على الرغم من أن یبدو مبدأ الهدیة لربط المجتمع معا، فإنه یمك. خسارة مركز

وهو یصف ثالثة أنواع من ). ch.5، ١٩٧٤(ویفسر هذا التناقض سلینس . المستفیدین من بقیة
تبادل المعمم عند إعطاء الناس دون أن تتوقع شیئا في . معمم، متوازنا والسلبیة: المعاملة بالمثل

د في أغلب ویوج. المقابل، اعتقادا منه بأن اآلخرین سوف، أو سوف، تفعل الشيء نفسه لهم
تبادل متوازن المعاملة بالمثل تماما، تبادل الزیارات . األحیان في العالقات الحمیمة، مثل األسر

تبادل السلبیة البحث عن الذات وقدرة على . بین األصدقاء أكثر بعدا من الشركاء التجاریین
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نعلم أننا الوثیق؛ إذا  إذا هو المعمم تبادل بیننا، نحن: تبادل یحدد المسافة االجتماعیة. المنافسة
  .ال كان سلبیا، ونحن

ویتضح أن هناك مسافة بین الناس الذین هم قادرین على تبادل مع اآلخرین على قدم 
  .المساواة، وأولئك الذین لدیهم القلیل أو ال شيء تقدم في المقابل

  .یجلب إعادة توزیعها بین الفقراء واألغنیاء الفقراء في المجتمع
أكبر مساعدة یمكن إثباته ما ضروري للحفاظ على درجة معینة من .. وةأكبر فجوة الثر 

  )211.ص، ١٩٧٤سلینس، . (االجتماعیة
، أمر ضروري تماسك  وهذا یعني أن الجمعیات الخیریة، أو شيء من هذا القبیل جدًا

  .لكن عندما یحدث ذلك، المبدأ الذي یحكم لیس اإلیثار، ولكن الصرف السلبیة. المجتمع

، ]سمل. ([، الذي شخص فقیر جزءا، یدخل في عالقة معه، والتعامل معه ككائنالجماعة
  )٣١ –م  ١٩٠٨

. وبعبارة أخرى، الفقراء الحصول على األعمال الخیریة، ولكن هم رفضوا وكنتیجة لذلك
  .الخدمات االجتماعیة التي تحمل وصمة عار

 Titmuss. جتمع جیدتحدي لم Titmussأنه على هذا األساس الحجة القائلة بأن وردي 
هناك في جمیع هذه . معترف بها عناصر المعاملة بالمثل في بلده تعمل على التبرع بالدم

  الحركات، كتب،
المعاملة بالمثل؛ أن أولئك الذین یقدمون كأعضاء في  افتراض غیر معلن لبعض الهدایا 

.  ي هذا المجتمعتستفید في نهایة المطاف كأعضاء ف) أو أسرهم(المجتمع للغرباء أنفسهم 
  )243.ص، ١٩٧٠(

أو ربما أكثر دقة، مجتمع على أساس الكرم،  وقال أن دعم هذا الحال لمجتمع اإلیثار
دمر له المثل األعلى لمجتمع االلتزام معا بعالقة هدیة إذا . سلوك الناس على استعداد للمساعدة

إذا كان . قدمون علیهاألشخاص الذین یتلقون مساعدة موصوم، ورفض من قبل أولئك الذین ی
  .خاطئ Titmussبینكر حق حول تأثیر المعاملة بالمثل، 
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  :وصمة العار
وصمة العار التي تنتج عن االعتماد على الرعایة االجتماعیة عامل رئیسي في تقدیم 

بل أنها ) ١٣٦ م ١٩٧١. (الرعایة؛ بینكر یشیر إلى ذلك كمسألة مركزیة في السیاسة االجتماعیة
انظر سبیكیر، (ة، األمر الذي یثیر العدید من مشاكل أكثر من المعاملة بالمثل مسألة معقد

  ).؛ وحجة هذا المقطع مأخوذ من هذا الكتاب١٩٨٤
ویشیر . یمكن أن یعني الوصم بالعار، في المقام األول، سمة من سمات الشخص تسمها

  )١٩٦٣(إلى الوصم بالعار جوفمان 
  ؛)13.ص( تشكیك العمیق؛ سمة هو ال)١٢ م(فشل، عیب، عائقا 

ومن نوع أقل من المرغوب فیه .. مختلفة عن اآلخرین) الشخص تسمها(سمة مما یجعل 
  )٢١ –م . (؛ ودیفیرینتنیس المشین)١٢ م(

ومع ذلك، ما لم یعتبر وصمة العار كمجرد مشكلة فردیة، والمرضیة، هو تشویه سمعة 
وصمة العار، وصمة عار على اسم  .وصمة العار بسبب البناء االجتماعي الذي یوضع علیه

الرفض، وفقدان االحترام والتمییز هي جمیعها المشار . جیدة، قد ینتج أیضا عن مواقف اآلخرین
  جوفمان یوحي بأنه وصمة عار. إلیها، في أوقات مختلفة، ك العار

  )14.ص، ١٩٦٣. (حقًا نوعا خاصا من العالقة بین السمة وفئة فرعیة 
یة الخصائص الشخصیة؛ یمكن أن تكون موصوم الناس بسبب ما وهذا ربما یبالغ أهم

  .یعتقد البعض اآلخر أن یكون صحیحًا، على الرغم من أنه قد ال یكون
  

سكوت، على سبیل المثال، . ثالثا، یمكن أن یشیر وصمة العار لمشاعر الشخص تسمها
  :كتب ما یلي

. ناضجة ومسؤولة یأتي شخص أعمى لتشعر بأن قال أنه غیر مقبول تماما كشخص 
كمواطن من الدرجة الثانیة، أنه یجب التعامل مع الشعور بعدم كفایة التي ترافق هذا الوضع ال 

وهذا غالبًا على وجه التحدید المتصلة برد فعل الناس الذین یحصلون ، )٣٧ م ١٩٦٩.  (محالة
% ٣٠. جة لذلكعلى الخدمات والمنافع، ویشعر مترددة في المطالبة أو الخجل اإلذالل وكنتی

تكملة دخل "المستحقین لإلعانة التكمیلیة، وما یقرب من نصف تلك التي یحق لها المطالبة 
وكثیرًا ما یعزى ذلك إلى وصمة العار، على الرغم من أن . ، ال تتلقى فوائد ینبغي علیهم"األسرة
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دور كبیر؛ وصمة الجهل بفوائد، وانخفاض قیمة بعض الفوائد والمشاكل المتعلقة بالمطالبة أیضا 
  فایسبرود العار أصح یؤخذ في االعتبار،

ویقول، كتكلفة أن الناس یجب أن تتحمل من أجل الحصول على فوائد، حتى ولو أنها ال 
  )٧، الصفحة ١٩٧٠. (فعال یمنعهم من المطالبة بالتعویض

ي جمیع المساهمة ف سمات تسمها الناس ومشاعرهم ومواقف اآلخرین هذه العناصر الثالثة
وصمة الفقر، على سبیل المثال، قد . فكرة وصمة العار؛ وصعبة لفصل في الممارسة العملیة

سمة، وربما كان أحد أوجه قصور؛ أن الشخص مرفوض اجتماعیا،  یعني أن الشخص الفقیرة
  .بسبب الفقر؛ وربما، أن الفقر یؤدي إلى شعور بالعار أو الفشل أو التدهور

، هناك وصمات العار . ي یمكن أن ینظر إلیها التشنیعوهناك العدید من السمات الت أوًال
یتم رفض الشعب جسدیا ألنها تسبب . بما في ذلك المرض والعجز، وكبر السن والعرق المادیة

وهناك وصمات العار العقلیة، مثل المرض العقلي واإلعاقة . التبعیة، والتشویه، والنفور أو الخوف
مادیة، یمكن أن تسبب التبعیة أو شعور بالتهدید الشخصي، ولكن مثل الوصم ال. الذهنیة واإلدمان

وتشمل الوصم الفقر . أنها یمكن أن تكون مرتبطة بتصور أي سلوك غیر أخالقي أو التخریبیة
یتم رفض الفقراء كما . البطالة، الذین یعیشون في األحیاء الفقیرة وذات الدخل المنخفض والتشرد

بما في ذلك  وهناك وصمات العار تبعیة في حد ذاتها. لى ووركشيتعتمد، العقیم غیر كافیة، وع
، هناك وصمات العار . التي تزید تفاقم الفقر أو اإلعاقة االعتماد على الخدمات االجتماعیة وأخیرًا

  .الفصل رفض یعلق على اإلخالل بالقواعد األخالقیة التي نوقشت في السابق األخالقي
ذه الوصمات، لیس فقط ألن الناس الذین هم موصوم في الممارسة العملیة، تتداخل ه

جسدیا أو عقلیًا من المحتمل أن تكون فقیرة وتعتمد، ولكن ألن تأثیر وصمة عار لطمس مالمح 
أخرى شخصیة، مما یؤدي إلى معاملة الناس تسمها كما لو أنها تقع كلیًا على الجانب اآلخر من 

المنحرف، كما لو كانوا خارج النظام األخالقي  وبعبارة أخرى، تسمها الناس یعاملون. الحدود
فلیست في موقف اجتماعیة مماثلة؛ وهناك أهمیة التفریق بینهما، لیس أقلها التمییز أنها . للمجتمع

وقد المسنین والمعاقین بشكل عام مركزا أعلى من الرجال العاطلین عن العمل أو . تجعل نفسها
الحدود  ، هناك حاجز التي تفصلها عن بقیة المجتمعفي الوقت نفسه. األمهات غیر المتزوجات

  .أو شعبة أو البعد االجتماعي
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. االفتراضات حول الناس تسمها غالبًا ما تكون صعبة لتبریر. العملیة التي یحدث هذا معقد
الفقراء . األشخاص المختلین جسدیا أو عقلیًا لم ینظر إلیه على أنه تهدید؛ أنها ال تعتمد بالضرورة

بالضرورة غیر أخالقیة، ولكن الفقر یرتبط عادة بالفجور، كما لو كان یجب أن یالم الشعب  لیسوا
وصمة العار . الرابطة بین أنواع مختلفة من الوصم بالعار في حد ذاته غیر عقالنیة. لفقرهم

  .التحیز یعتمد، في جزء كبیر منه، على
. اعیة التي تقوم علیها األخالقومع ذلك، المساس، یستند في نفس النوع من القواعد االجتم

الناس التصرف أخالقیا، ال ألنهم . مصطلح التحیز، كما یشیر بیرك، بالجوانب اإلیجابیة والسلبیة
یعتقدون بعنایة من خالل كل قضیة أخالقیة، ولكن ألنه یتم التخلص منها ألنه قبل التنشئة 

  یكتب،. االجتماعیة
رئ؛ سبق یشترك العقل في مسار ثابت للحكمة اإلخالل التطبیق جاهزة في حالة الطوا 

المساس یجعل . والفضیلة، وال یترك الرجل مترددة من المقرر، الشك، والحیرة، ولم تحل بعد
من خالل مجرد المساس، تصبح . الفضیلة رجل عادته؛ ولیس سلسلة من األفعال غیر مرتبطة

  )106 105.ص ص، ١٧٩٠.  (واجبة له طبیعة
االختالفات الجسدیة . أن هناك عملیة اجتماعیة أساسیة في العمل هناتجدر اإلشارة إلى 

الفقر والتبعیة ووصمات العار األخالقي . والعقلیة خرق التوقعات، أو القواعد، وتحمل المساس
أیضا انتهاكا لألعراف االجتماعیة؛ فتوقعات أنواع مختلفة، ولكن التي یتم تأسیسها من خالل 

فقدان التقدیر والوضع  س الطریقة، والرد یمیل إلى أن یكون مماثلةالتنشئة االجتماعیة بنف
  .المتدني، والرفض االجتماعي

، تراكم ألنواع مختلفة من وصمات العار واحد من . أثر ذلك، وفي الحاالت األكثر تطرفًا
في دراسة . كثیرة أیضا سوء. الناس بال مأوى من المحتمل أن تكون فقیرة ومعزولة بحكم حالتهم

عن % ١٠الناس بال مأوى واحد اشتكى من المرض الجسدي، % ٣٠ستقصائیة حكومة، ا
دمان الكحول % ٨المرض العقلي أو اإلعاقة الذهنیة،  دریك % (٣المذكورة اإلعاقة الجسدیة، وإ

et al., 1981 بوجود مشاكل من هذا النوع یؤدي إلى القوالب النمطیة حول الناس ). ٣٦ م
  یكتب، رجل بال مأوى، بحر. موعةالذین ال مأوى لهم كمج

، عقلیًا )ندوب، المعوقین، والمسنین ومریضة(أو هو ینظر إلیها على أنها، عیب جسدیا 
، نفسیا )منحرف، والجنائیة أو المدمن(، أخالقیا )الذهانیة أو خرف أو یظهر أعراض غریبة(
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تعامل الشرطة (، قانونا )یددیسافیلیات(، اجتماعیا )تدني احترام الذات، والعدوان الذاتي عالیة(
یكولوجیا )الفقراء، والعاطلین عن العمل(، اقتصادیا )والمحاكم كمقیم بلد محتل ولیس كرجل حر ، وإ

  )121 120.ص ص، ١٩٧٣بحر، "). (شخص الئق"یقیم في أحد أحیاء التي تعیش فیها أي(
د ما یمكن قد یكون هناك بعض األساس لهذه وصمات العار، ولكن یمتد نطاقها إلى أبع

في % ٨كثیر من الناس بال مأوى واحد أیضا الشباب وصحیة؛ وكانت نسبة . تبریره بالوضع
ما الخطأ معهم أنهم ). et al., 1981دریك (التعلیم العالي؛ ما یقرب من نصف توجد في العمل 

  .ال مكان للعیش
تزامات الترا، ألن وتمثل مشكلة الوصم تحدیا أساسیا للمثل العلیا للتضامن أو مهجرین أو ال

ذلك یعني أن الناس من المحتمل أن یكون رفض اجتماعیا حتى عندما تكون مدعمة مادیا 
وهذا قد یحد إلى حد كبیر نطاق الخدمات االجتماعیة لزیادة الرفاهیة . باآلخرین في المجتمع

  .الفردیة واالجتماعیة من خالل السوق االجتماعي
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  :الفصل الرابع
  :الحریة
  ملخص

  ( شیئا تفعل أن )  الحریة سلبیة  ( النفس ضبط من خال الشخص أن تعني الحریة مفهوم
 ال األفكار هذه الواقع في ؛) النفسیة الحریة  (خیار جعل على وقادرة ،") اإلیجابیة الحریة

 وجهة، مستقلة الفاعلة والجهات وعقالنیة، سالنا رأي على الحریة تعتمد الفرد فكرة، ینفصالن
 من تدخلو أ األبویة، ، الناس بین العالقات حیث من الحریة ورؤیة االجتماعیة، هو بدیلة نظر
 یكون قد ولكن الفردیة؛ للحریة خرق أنها على هاإلي  ینظر أن یمكن نفسه، شخص الخیر أجل
  .األخرى األخالقیة لمعاییرا على أو اختیار، على الشخص طاقة لزیادة إما مبررا

ومثلت الحریة . الرعایة یعتمد في جزء كبیر منه على اختیارات وتفضیالت الناس
الشخصیة كقیمة اجتماعیة أساسیة، و مصلحة الرعایة االجتماعیة، نظرًا ألنها تعتبر واحدة من 

. احد یدعو لاللتباسولكن مفهوم الحریة الشخصیة هو و . أهم الطرق التي یمكن أن یتحقق الرفاه
وقد . األول هو الحریة السلبیة، وهي غیاب اإلكراه. وهناك ثالثة مفاهیم رئیسیة المتضمنة فیه

  اإلكراه" ایزایا برلین"وصف 
  )١٢٢ م ١٩٦٩. (التدخل المتعمد لغیرهم من البشر داخل المنطقة التي یمكن أن تعمل

بیل المثال، عند زیارتها من قبل على س ویقتصر الحریة الشعبیة عندما كانت هي تتدخل
وهذا ال یعني أن شخص الذي . عامل اجتماعي، أو عندما یتعین علیهم الذهاب إلى المدرسة

یأخذ وجهة النظر هذه الحریة ال یوافق على فكرة العمل االجتماعي أو إرسال األطفال إلى 
التي تنطوي علیها هذه  المدرسة؛ وهذا یعني أن هناك ثمنًا للقیام بذلك، وأي انتهاك للحریة

  .اإلجراءات ال یمكن تبریره استنادًا إلى قیم أخرى
ثانیا، هناك الحریة اإلیجابیة، التي یمكن فهمها على أنها سلطة للتصرف كما یختار 

ندعو له  ولنأخذ حالة صبي. وهذا یعني، لیس فقط غیاب القید، ولكن القدرة على العمل. واحدة
أنه یعیش في مؤسسة، وهي ترعى . قادر على التحرك أو الكالمالذي شدة معاق وغیر  اآلن

بنك االحتیاطي الفیدرالي ألن، . رعایة الموظفین الذین یعملون من أجل الروتین الخاصة بهم
هل هو مجاني؟ بالمعنى السلبي الحریة، وال یزال . وتنظیفها والملبس، كفاءة، في األوقات العادیة

راه، منعت من القیام بأي شيء أو تداخلها مع ضمن المنطقة التي الحرة، نظرًا ألنه لم یتم إك
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 بالمعنى اإلیجابي للحریة، أنه لیس مجانًا، ألنه غیر قادر على ممارسة أي. یمكن أن تعمل
  .الخیارات

اآلن، أو تلمیذ غیر . وهذا یعني القدرة على االختیار. رأي ثالث للحریة هو الحریة النفسیة
القدرة على االختیار، ألنهم ال یعتقدون بشكل مستقل عن أنفسهم؛ بفكرة  راغبة، قد تفتقر إلى

اآلن قد تكون قادرة على الحصول درجة من حریة من خالل استمرار . الحریة النفسیة، فإنها تكون
وبالمثل، أحد مقاصد . محاوالت االتصال والتعلیم، ویستدعي هذا تشدید على الحریة النفسیة

إعطائهم سلطة  طفال إلى المدرسة لتمكینهم من القیام باختیاراتمصرا على أن یذهب األ
  .للتصرف

على سبیل المثال ببرلین، في (فكرة الحریة النفسیة هو الخلط أحیانًا مع الحریة اإلیجابیة 
والفرق بینهما أنه على . ، ولكنها منفصلة تماما)١٩٦٩: مفاهیم الحریة هماتقریره الشهیر مقال 

مثل سلوك  قد یكون سلطة للتصرف، القدرة على اختیار قد نفسها تكون الرغم من أن شخص
تخیل، عالوة على ذلك، أنه اآلن لدیه عقل . المخدرات المدمن الذي إرادة أضعف من ادمانه

، وحیاة داخلیة غنیة ص صأنه یمتص كل شيء من حوله، وقادرة على إنشاء القصائد والق. رائعة
  جابیة، ما زال غیر حرة، ألنه یفتقر إلى القدرة علىبمفهوم الحریة اإلی. ومتنوعة

ولكن بمفهوم الحریة . واألسوأ من ذلك، حتى أقل صالحیة للقیام به كما أنه قد یختار قانون
  .النفسیة، أنه قد أیضا اعتبار الحرة، ألنه ال حریة القیام باختیارات

كیفیة الوصول إلیها كل الحریة، وفقا لبرلین، یتوقف على العدد من خیارات شخص لدیه، 
خیارات أقل ) xxxix.ص، ١٩٦٩. (خیار، وفي األهمیة النسبیة لمختلف الفرص لحیاة الشخص

یشیر تایلور : من المهم الفرص التي لدیهم. الشخص، وصعوبة، أكثر ضعفا شخص اإلكراه
شارات المرور انتهاك للحریة أیضا، لكن أنها لیست فقط مهمة جدًا في تحدی)١٩٧٩( د ما إذا ، وإ

والقضیة الحقیقیة في الحریة السلبیة هو مدى الناس یمنعون من . كان شخص ما الحرة أو ال
حقیقة أن الناس لدیها عدد محدود من الفرص إذا هو التأكید على . القیام باألشیاء التي المسألة

من المرجح أن الحریة السلبیة أو النفسیة، ال یعني في حد ذاته أن لم تكن مجانیة، ولكن حریتهم 
إذا كان الضغط یقع على الحریة اإلیجابیة، ثم حقیقة أن الخیارات محدودة یعني . تكون محدودة

  .أن الحریة قدرة محدودة
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على سبیل مثال نأخذ حالة مریم، امرأة مسنین ضعفاء هو فشله في حالتهم الصحیة والذین 
ة في تذكر األشیاء؛ في بعض وقالت أنها بدأت تجد صعوب. تجد صعوبة أكثر فأكثر للتعامل

األحیان تغادر الطبخ، على سبیل المثال، بعد أن قالت أنها قد انتهت من إعداد وجبة، وخطر 
وقالت أنها ال ترید . ماري لدیه الفرصة لالنتقال إلى شقة صغیرة تحت إشراف مشرف. الحریق

 م الضغط على الشعب المختلفةحقًا أن االنتقال إلى هناك، ولكن لدیها خیار سوى القلیل، وأنها یت
أن زارت بسلسلة متعاقبة الناس الذین یمكن أن یساعد مع . أقاربها، طبیبها، أخصائي اجتماعي

مشاكل محددة، القیام باألعمال المنزلیة ال تفعل، تقدیم وجبات الطعام، أو إعطاء العنایة 
ى حریتها الشخصیة في یعتمد تأثیر هذا یعتبر عل. الشخصیة الضروریة، مثل قص أظافر لها

من وجهة نظر الحریة السلبیة، یبدو أن تقیید الحریة الشخصیة . طریقة العرض التي یتم اتخاذها
فكرة الحریة نفسیة یشیر إلى أن المشكلة سوء ذكر؛ ماري . مؤسفة لكنها ضروریة بغیة زیادة الرفاه

والتفاصیل أقل أهمیة من الملكات  لیست فعال حرة نظرًا ألنها فقدت القدرة على التحكم في حیاتها،
الحریة اإلیجابیة، على النقیض من ذلك، یوحي بأن لها الحریة سوف یزاد . العقلیة لها الفشل

 باالنتقال إلى شقة بدعم قوي من الخدمات االجتماعیة، ألن ذلك سیزید لها سلطة التصرف في
  .المستقبل

األحیان، للكتاب الذین یعتبرون الحریة  التمییز بین أنواع مختلفة من الحریة مفید في بعض
ومع ذلك، أنه مضلل أیضا في جوانب معینة، نظرًا . تمیل إلى التأكید على جانب واحد أو آخر

أن ) ١٩٦٧(ویقول ماكالوم . ألن عناصر حریة بسهولة ال یمكن فصلها عن بعضها البعض
مما یعني أن تشارك  يء ماحریة جمیع یتكون بالضرورة من حریة الشخص من القیود للقیام بش

الحریة السلبیة، في الممارسة العملیة، یجب أن تأخذ في . كل ثالثة مفاهیم للحریة إلى حد ما
االعتبار الشخص القدرة على التصرف والقدرة على اختیار؛ شخص ال یمكن منعه من القیام 

لقیام بشيء لیس على قدم المساواة، شخص الذي یمنع من ا. بشيء وغیر قادر على القیام به
وافتراض أن شخص المختصة . لدیها السلطة للقیام بذلك، مما یعني تقیید حریة إیجابیة كذلك

بممارسة الحریة، أو قادرة على أن تصبح المختصة، المركزیة على حد سواء إلى المفاهیم السلبیة 
  .ال معنى لها واإلیجابیة؛ وبدون ذلك، األفكار
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. اة ألي من هذه المفاهیم من حریة قبول اآلخرین إلى حد مافي الممارسة العملیة، قد دع
، )15.ص، ١٩٦٢(میلتون فریدمان، على سبیل المثال، یكتب للحریة باعتبارها غیاب اإلكراه 

  :برلین كتب). ١٩٨١(ولكن یكتب أیضا من الناس یجري حر في اختیار 

تحمل شیئا یوجد بشأنها ال جدًا معقول، أنه هو القول أن مجانًا إذا كان رجل ضعیف جدًا  
وأقل من أن یكون  رغیف الخبز، رحلة حول العالم، والموارد إلى محاكم القانون الحظر القانوني

  .ذلك كما أنه إذا كان یحرم له بموجب القانون
كالضعف .. إذا كانت بالدي الفقر نوعا من األمراض، التي منعت لي من شراء الخبز... 

  )١٢٢ م ١٩٦٩...  (العجز ال أن یمكن وصفها بالطبع كنقص الحریةیمنعني من الترشح، وهذا 
على قدم المساواة، على الرغم من واحدة ال یمكن أن یكتب للناس في الفقر بأنه حر في 

ذا كان لها أي قوة  هو طبیعة الفقر أن الناس یفتقرون إلى القدرة على اختیار أشیاء كثیرة اختیار وإ
  .اختیار یجب أن تؤخذ في االعتباركقیمة الحریة، القدرة على 

  
  :مفاهیم الحریة الفردیة واالجتماعیة

التمییز بین الحریة اإلیجابیة والسلبیة والنفسیة من الصعب االستمرار في الممارسة العملیة، 
وبعد أن قد أخذت في االعتبار، هناك اختالفات هامة ال تزال في المواقف التي یتخذ فیها الناس، 

من نواح عدیدة، یعكس النقاش بشأن حریة اختالف وجهات النظر لیس . لى توضیحالتي تحتاج إ
وهناك نماذج الحریة الفردیة . فقط حول أهمیة االختیار، ولكن أیضا عن الفرد في المجتمع

حریة الفرد ینطلق من الفرضیة القائلة بأن ). ١٩٨٥انظر سبیكیر، (واالجتماعیة على حد سواء 
األفراد أحرار إذا أقدموا . والمعیار األساسي هو الحكم الذاتي. لخاصةیحدد كل شخص ظروفه ا

على الرغم من أن التركیز عرضه للسقوط في . على قراراتهم، ال تخضع إال لقدراتها الذاتیة
وهو یفترض أن . الحمایة من القسر، المفهوم یأخذ في االعتبار الحریة السلبیة واإلیجابیة والنفسیة

شخص بال مأوى الفقراء أو . ، وقادرة على العمل وقادرة على اتخاذ القراراتشخص غیر المقیدة
  .ذوي الذاتي هو تحدید، وحتى یتم مجاناً 

اإلجهاد في فكرة الرعایة الفردیة بشأن أهمیة ما یریده الشعب یرتبط ارتباطًا وثیقا بفكرة 
  مطحنة التي Sالحریة الفردیة، ویرى أن ما أعرب عنه ي 
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  )١٣٥ ، م١٨٥٩. (على بلده الجسد والعقل، الفرد السیادةعلى نفسه، و  
التدخل في حیاة األفراد، لصالحها أو حتى لزیادة الحریة، ولیس المشروعة دون موافقتهم، 

وأدلى بیان الكالسیكیة من هذا الرأي هو مطحنة، في . ألن ذلك سیكون تدخال في الحكم الذاتي
  ".في الحریة"مقال له 
أن الغرض الوحید الذي یمكن ... المقال تأكید مبدأ بسیط جدًا واحد أن الهدف من هذا 

حق ممارسة السلطة على أي عضو في المجتمع المتحضر، ضد إرادته، لمنع إلحاق الضرر 
الجزء الوحید من سلوك أي . ... بلده جیدة، سواء المادیة أو المعنویة، لیس أمرا كافیاً . باآلخرین

في الجزء الذي یتعلق بمجرد نفسه، . وأن الذي یتعلق باآلخرینواحد، الذي قابل للمجتمع، 
  )١٣٥ ، م١٨٥٩.  (استقالل بلده، الحق، مطلقة

وهناك العدید من الحاالت التي شخص واحد قد الضرر آخر، فیها أنه لیس بالضرورة أن 
  كنقاط لوكاس،. یظن المشروعة لمنعه

وأنا على األرجح القیام بشخص آخر من إذا أنا تتنافس بنجاح للمنح الدراسیة أو جائزة،  
ذلك؛ إذا كنت تشتري لي البقالة من متجر واحد بدًال من منافستها، أنا أشعر بحرمان منافستها 

  )174.ص، ١٩٦٦.  (األرباح فإنه خالف ذلك وجعلت
أن الشغل الشاغل لیس حقًا الضرر لآلخرین على هذا . وهذا التأكید ال مطحنة المقصود

هو قدرتها على التصرف دون مباشرة تحول دون القیام بذلك  لتدخل في استقاللیتهاالنحو، لكن ا
  .أهمیة قصوى المبدأ الرئیسي واحد حیث تكون قیمة حریة كل فرد. قبل اآلخرین

أنها للحكم الذاتي یعتبر أكثر أهمیة من الرعایة االجتماعیة أنه ال یمكن تبریر التدخل لفرد 
أن هذه النقطة المثیرة للجدل، قد یكون من الممكن التوفیق بین على الرغم من . خاصة جیدة

العالج اإلجباري للناس . التدخل مع الحریة الفردیة إذا كان أثر التدخل جعل الناس أكثر استقالالً 
أنها مبررة إذا كان یعطي . المصابین بأمراض عقلیة الذین هم خطر ألنفسهم مثال على ذلك

فإنه یتوقف عن أن یكون لها ما یبررها عند فإنه یحد . رات رشیدةالشخص القدرة على جعل خیا
  .مما یؤدي إلى التمییز ضبابي ولكنها هامة بین العالج النفسي في المؤسسات من الحكم الذاتي

. على النقیض من ذلك، یرى النموذج االجتماعي للحریة، حریة أساسا كعالقة بین الناس
. تتشكل في عزلة؛ أنها تعتمد على بنیة المجتمع الذي جزء قدرات الشخص، والقوى والخیارات ال

األساسیة الحریات، مثل حریة الجمعیة، والمشاركة السیاسیة، والحریة االقتصادیة یجب أن تفهم 
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حیث ) ١٠٧ م ١٩٣١. (ویقول الحریة، یقذف، هو دائمًا بالنسبة إلى السلطة. في سیاق اجتماعي
المصیر، النموذج االجتماعي تؤكد سلطة للتصرف؛ حیث یشیر النموذج الفردي الذي یؤكد تقریر 

  نموذج الفردیة إلى التحرر من اإلكراه، النموذج االجتماعي

. الذي قد یعني تقیید تصرفات اآلخرین وتشعر بالقلق مع ماكسیمیسیشن الفرص للشعب
بنفس . النموذج االجتماعي یبرر التدخل في حیاة الناس على تحریرها من الظروف المقیدة

الطریقة أن الحریة الفردیة یمكن أن ترتبط بفكرة رفاه الفرد، بالمفهوم االجتماعي للحریة التي 
یتم تعریف كل من الحریة والرعایة من . سینظر فیها في ضوء المناقشة للرعایة االجتماعیة

وقد یكون  كما هو الحال مع الرعایة،. الناحیة االجتماعیة؛ وكالهما بالنسبة إلى موقف اآلخرین
ألن  المال مصدر واحد للطاقة. ویمكن زیادة الحریة بزیادة الطاقة. هناك تضارب في المصالح

نظرًا للقوة النسبیة، على قدم . المال یجعل خیار ممكن، أكثر حریة شخص مع المزید من المال
  نأ باري تحتج ضد هذا الرأي. المساواة، ویمكن زیادة حریة الشخص بتقلیل قوة اآلخرین

الستعباد أي شخص ال عادة یقال لزیادة حریة صاحب الرقیق، على الرغم من أنها تقلل 
  )195.ص، et al. ،1980استشهد مصنع . (من التأكید الرقیق

أنها معقولة تماما لوصف ملكیة الرقیق كتعزیز الحریة تعتبر  الردود التي Gooby تایلور
  )196.صالمرجع نفسه، . (اء التي یرید القیام بهالماجستیر طالما أنها تمكنه من القیام باألشی

بالمفهوم االجتماعي، ولذلك، توفیر الرعایة االجتماعیة یزید من حریة البعض على حساب 
  .البعض اآلخر

  .في كال النموذجین هذه الحریة، الحریة ال ینفصم مرتبطة بالرعایة االجتماعیة
ضي أفضل من مصالح من المحتمل أن ویرتبط مفهوم الفردیة مع الرأي القائل بأن القا

یكون األشخاص المعنیین؛ المفهوم االجتماعي یفسر الرفاه في جزء كبیر كما تعتمد على القدرة 
الحریة . على تحقیق الرفاه، وعلى الرغم من أنها ترى أیضا االرتیاح لالحتیاجات أساسیا للحریة

  .أمر أساسي لخدمة المصالح األساسیة للشخص
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  :صیر في العمل االجتماعيتقریر الم
مثال على مكان هذه المفاهیم في تقدیم الرعایة هي فكرة تقریر المصیر في العمل 

ال تزال أسهم العمل االجتماعي مع المسیحیة التأكید على الحریة الفردیة، رهنا بالقیود . االجتماعي
یة من اإلصالحیین في األخالقیة، وتطویر العمل االجتماعي في جزء كبیر من المعتقدات المسیح

الناس یمكن أن تعمل فقط أخالقیا إذا كانوا مسؤولین عن أفعالهم؛ وأنهم ال . القرن التاسع عشر
الحریة المهم، ثم، لیس فقط . یمكن أن تكون مسؤولة عن أعمالهم إذا لم تكن حرة في اختیار

فهوم الحریة المعنویة، یشیر بعض الكتاب إلى م. كغایة في حد ذاته، ولكن كوسیلة للعمل األدبي
یعني الفكرة سیلفماستیري، ولكن كي تكون حرة حقًا یجب أیضا . وهي سلطة للتصرف أخالقیا

  .القرارات جعل شخص الحق
لالخصائي االجتماعي؛ أنها " مدونة قواعد السلوك"تقریر المصیر إحدى سمات الرئیسیة 

ومع . شورة والتوجیه ألخصائي اجتماعيلكل عمیل لتقرر بالذات له أو ما إذا كان سیتم قبول الم
یمكن أن یعني القبول بما . ، واضح جداً )١٩٧٥(ذلك، فكرة تقریر المصیر، كما یقول برنشتاین 

یمكن أن یعني ما شخص  یرید فعال، عند اإلشارات غیر اللفظیة وعدم . یعرب عن الشخص یرید
قد . یر المصیر ضمن حدود واقعیةوقد یعني تقریر المصیر تقر . الیقین وقد أخذت في االعتبار

یكون رهنا باحتیاجات وحقوق اآلخرین؛ درجة تقریر المصیر الذي یشجع ضباط مراقبة السلوك 
مصطلح الذي  یمكن أن یعني تقریر المصیر الرشید. في عمیل ال یشمل عموما للنشاط اإلجرامي

بفرز األشیاء التي من  عرضه إلساءة المعاملة، ألي شخص یمكن أن تعتبر الرشید عندما تقوم
وهذا قد یعني، . المفترض أن تفعل، مثل دفع فواتیر الغاز، و غیر عقالنیة عند لم یفعلوا ذلك

تعزیز االستقاللیة والحریة المعنویة، بدًال من التقید  أخیرا، بناء احترام الذات وشخصیة الشخص
  ).١٩٧٥: ذتها بیرلمانوهذا هو الرأي، على سبیل المثال، التي اتخ. (مبدأ عدم التدخل

  مل ق ي كتب أن الفرد. مبدأ تقریر المصیر یرتبط ارتباطًا وثیقا مفهوم الحریة فردیة
ال یجبرون على القیام به أو اإلمساك ألنه سیكون من األفضل بالنسبة له للقیام بذلك،  

سیكون نظرًا ألنها سوف تجعل منه أكثر سعادة، ألنه، في رأي البعض اآلخر، للقیام بذلك 
  .ریمونستراتینج نظر هةقد تكون هذه أسباب وج. ى الحق حقحكیما، أو حت
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المنطق معه، أو إقناعه، أو متضرعا له، ولكن لیس لقاهرة له، أو زیارة له مع أي الشر في 
لتبریر ذلك، یجب حساب تصرف منه هو المطلوب لردع له إلنتاج . حالة أن یفعل خالف ذلك

  )١٣٥ ، م١٨٥٩.  (الشر لبعض واحد آخر
ولكن حتى هذا قد یكون كبیر جدًا بامتیاز؛ یمكن اعتبار حقیقة وجود أخصائي اجتماعي 

ویبدو مبدأ تقریر المصیر یعني أن . ضرب طریق إلى باب واحد تعدیا على الحریة الشخصیة
في أسلوب العمل االجتماعي واحد، عدم . واحدة ینبغي أن ال تتدخل في حیاة الناس اآلخرین

ه النصح، فإنه یعتبر غیر مناسب لالخصائي االجتماعي لتقدیم أي نصیحة على اإلطالق؛ توجی
هو وظیفة المستشار لمساعدة األفراد على التأقلم مع مشاعرهم واالعتراف والتعبیر عن الرغبات 

  .العمل الشخصیة، ووضع خطط خاصة بهم ل
تماعي الحق في فشل مبدأ تقریر المصیر یعني، یجادل سویر، أن عمالء العمل االج

یحق للعمالء من اتخاذ قراراتهم الخاصة، لتحمل المخاطر الخاصة بهم، دون أي ). ١٩٧٥(
في المقام األول، قد یكون . وهذا یستند إلى معیارین هامة. تدخل من األخصائي االجتماعي

اعي أفضل اجتماعیة خاطئة؛ الفكرة القائلة بأن یعرف األخصائي االجتم وأخصائیةالعمیل الحق، 
عمالء من المحتمل، على سبیل المثال، لدینا فكرة . هو افتراض واحد ال یمكن إجراء شرعیاً 

المذكرة التعقیبیة لهذا أن . أفضل ما یریدون وما یشعرون وما قادرة على من ال أخصائي اجتماعي
زائرات ك، في سیاقات أخرى، هل األطباء وال األخصائیین االجتماعیین غالبًا ما تعرف أفضل
ة، ص صفي الجزء هذا یمثل المعرفة المتخ. الصحیات وضباط مراقبة السلوك أو المعلمین

والخبرة المكتسبة من حاالت مماثلة؛ في جزء منه، على مفرزة العاطفیة النسبیة؛ وربما أهم من 
ألنه، حتى إذا كان الفرد الحق، وقد یكون هذا على حساب  ذلك، تطبیق االجتماعیة القیم

إذا كان الشخص الذي لحق فشل یعني، على سبیل المثال، طویلة األجل من االعتماد . ریناآلخ
على استحقاقات الرعایة االجتماعیة، على األقل یمكن القول ما إذا كان یمكن أن یكون للشخص 

والمعیار الثاني هو أن الناس بحاجة إلى جعل القرارات . حریة االختیار على حساب اآلخرین
ا من أجل تطویر الحریة األخالقیة؛ أنها العملیة التي تعلم أنها الستخدام وقیمة الخاصة به

هذا حجة قویة؛ االعتراض الرئیسي لذلك أن الحق في الفشل یجب، لیكون من المجدي، . الحریة
وهناك طرق أكثر إیجابیة لمساعدة شخص ما في الجزء . یشمل أیضا سلطة لتحقیق النجاح

  .بها من أن أقول له وحر تماما في محاولة لتسلق السفلي من حفرة عمیقة
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مفهوم تقریر المصیر یكمن في وضع مفهوم للحریة الفردیة التي یرى الفرد كفاعل عقالني 
قدرات الشعب وتتشكل في . ویوفر مفهوم الحریة االجتماعیة نهجًا مختلفاً . والمتمتعة بالحكم الذاتي

الفقر . ا كان یمكن أن ینظر إلیها كأفراد مستقلة تماماسیاق اجتماعي، وأنه من غیر المؤكد ما إذ
ولكن غالبًا ما تكمن األسباب لهذه المشكلة خارج الفرد، ومن غیر . أو اإلجهاد قد تشل شخص

) ١٩٧٥(وجورج  ویلدینغ. الواقعي لعالج شخص كتحدید الذاتي الكامل الذي هو ضحیة للظروف
وتقییدا للحریة، ألن في رفض االعتراف بهذه  ماعیة، متجاهًال الحقائق االجتمهاجمة نهج فردي

وینعكس هذا الموقف في العمل . القیود فإنه یحرم أیضا الخطوات الالزمة للتعامل معها
نظریة النظم محاولة لمعرفة األفراد في سیاق بیئتهم االجتماعیة؛ . االجتماعي بدرجات متفاوتة

الرئیسیة واإلعدادات التي قد یكون من الممكن مهام األخصائي االجتماعي هو تحدید التأثیرات 
ترفض تماما نهج ) ١٩٧٥انظر بیلي، الفرامل، (العمل االجتماعي الرادیكالي . إلحداث التغییر

فردي؛ األخصائیون االجتماعیون یجب، یجادل به دعاة، تسعى إلى تشجیع التغییرات في بنیة 
  .المجتمع

أي الحل الذي یسعى إلى التعامل مع المشاكل على نظرًا للمشاكل التي ال تنبع من الفرد، 
  .أساس فردي محكوم علیها بالفشل

مبدأ تقریر المصیر له بالتأكید تعدل إلى حد كبیر إذا كان لها أن تنطبق على ممارسة 
وتم تشكیل الكثیر من الناحیة النظریة من اهتمام بالمشاكل العاطفیة . العمل االجتماعي في جمیع

مل االجتماعي في بریطانیا إلى حد كبیر مقیدًا بالمسؤولیات القانونیة التي تم تمریرها الع. للبالغین
مجموعات العمالء الرئیسیین هم األطفال المعرضین للخطر ". إدارات الخدمات االجتماعیة"إلى 

 من المسنین إساءة المعاملة أو اإلهمال، والمجرمین، واألشخاص المعاقین جسدیا والمعاقین عقلیاً 
ما لم تكن القضیة یحدث في واحدة من قلیل من اإلعدادات المحددة على . والمرضى العقلیین

وجه التحدید، أو یؤثر على عمیل موجود، األخصائیین االجتماعیین لیست مسؤولة عن مشاكل 
مثل االضطراب العاطفي أو الطالق؛ قد یكون من الصعب ضمن القیود المؤسسیة للقیام بأي 

تمیل هذه المشاكل یمكن معالجتها كلما . ت مثل تعاطي المخدرات أو االنتحارعمل في مجاال
ذا كانت  سنحت الفرص أخصائي اجتماعي طبي قد تعلم محاولة انتحار في المستشفى، وإ

  .محظوظة بیوم أو یومین قبل المریض
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في األخرى عمل األخصائیین االجتماعیین، ومن الواضح . أو تترك للقطاع التطوعي خرج
وعلى . ن معظم في االختبار، دور العامل قد یتضمن درجة من السیطرة على اإلجراءات للعمیلأ

الرغم من أن معظم األخصائیین االجتماعیین العاملین مع األطفال المعرضین للخطر وسوف 
نرى األسرة، لیس فقط الطفل، موكلهم، وقضاء الكثیر من الوقت مع الكبار، من الواضح أن 

جة االستقالل التي یمكن أن تتاح لآلباء واألمهات الذین هم عرضه إلساءة المعاملة هناك حدا لدر 
أثر هذا القید من المسؤولیات للحد من سلطة األخصائیین االجتماعیین . أو اإلهمال الطفل

لتطبیق مبادئ أكدوا في تدریبهم، وتطبیق أسالیب مختلفة والمبادئ، بما في ذلك مدى عمیل 
  .صیر، وتمیل إلى أن تكون مجزأة وغیر متناسقةمسموح تقریر الم

  

  :النزعة األبویة
إذا كان أحد یرى الرفاه أن یكون حق أخالقیا، ثم یبدو أن الحق، على وجه هذه المسألة، 

  .أن تفعل شیئا مما یفید الناس طالما أنها ال تضر اآلخرین
المثال، بروبرت  التي هي صدى، على سبیل غیر أن الحجج لمطحنة على الحریة الفردیة

یعني أن الناس ینبغي أن یكون قادرًا على اختیار عدم تلقي الرعایة  )١٩٧٤(ودواركین 
ویبدو . االجتماعیة؛ أكثر من ذلك، أنهم أحرار فعال إلحاق الضرر بأنفسهم إذا كان یحلو لهم

ومبدأ الموافقة  الرعایة االجتماعیة، على األقل جزئیا، مرتبط بما یریده الشعب،. الموقف المتطرفة
یمكن . یجب المطالبة بالضمان االجتماعي التي سترد. في رعایة مقبول على نطاق واسع بأهمیة

ترفض  "العلماء المسیحیة"مثل  للناس الذین ال یوافقون على بعض أشكال الرعایة الطبیة
عن الموافقة، وقد  الرعایة الصحیة إلزامیة إال عندما یعتبر الفرد غیر قادر على االمتناع. المعاملة

عام " قانون الصحة العقلیة"أنشئت مؤخرا سلطة المرضى العقلیین في رفض العالج بموجب 
على قدم المساواة، على الرغم من ذلك، هناك من طلب أمثلة لتوفیر الرعایة االجتماعیة . ١٩٨٣

المیاه أو  في حاالت مثل توفیر إمدادات(فیها بعدم موافقة الناس الذین یستفیدون، أو حتى 
  .اإلكراه التي یوجد عنصر من عناصر) التشریعات إلزالة المساكن غیر الصالحة

  :یكتب مارشال. ویعرف مبدأ القیام بهذه األمور للناس دون موافقتهم األبویة
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أنه سیكون من غیر شریفة التظاهر بأنه ال یوجد حول قرارات سیاسة الرعایة االجتماعیة 
  )١٠٩ م ١٩٨١. (أبوي.. أو شیئا جوهریا االستبدادیة

أن تتخذ . األبویة كلمة تحقیر، لكنه یمثل مجموعة شعر بشدة من المعتقدات األخالقیة
ال یوجد جواب عند . مثاًال بسیطًا، تخیل أن كنت قد انخفضت بشكل غیر متوقع على صدیق

هناك زجاجة على الطاولة . تجد صدیقك ممددا على األریكة. الباب، بل أنها غیر مقفلة، وتذهب
ماذا كنت .  یرجى ترك لي وحدة. فارغة من حبوب منع الحمل، ومذكرة التي تقول  أرید أن أموت

إذا كان یتم تبریر التدخل الخاص . ستفعل؟ إذا كنت ال تترك هناك، كنت تعمل باتیرنالیستیكالي
لنكون أكثر أو (بك، أنها لالهتمام الخاص الرفاه صدیقك أكثر أهمیة من صدیقك حریة اختیار 

من وجهة نظر الحریة اإلیجابیة، أعتقد أن الحجة التي یمكن إجراء . دقة، لصدیقك السلبیة الحریة
أن االنتحار وتنفي الحریة، نظرًا ألنه یرفض أي قوة أخرى الختیار؛ ولذلك، أنها لیست خیارًا 

تي تقید الشعب یعني األبویة في شروط السیاسة، القواعد ال، المختار یمكن أن یكون شرعیاً 
األبویة نقیة وتشمل تلك . یمیز األبویة نقیة وانجاس) Dworkin (1979(لمصلحتها الخاصة

األبویة . مثال فلوریدیسیشن لإلمداد بالمیاه: التدابیر التي تعود بالفائدة المباشرة شخص مقید
وضة على النجسة فیها شخص آخر یقتصر على منع الناس من إیذاء أنفسهم، مثل القیود المفر 

  .المنشآت القمار
والنزعة األبویة التي تمنع الضرر بالذات، الذي ) ١٩٧٣(عالوة على ذلك، یمیز فینبیرج 

هذه . یسمیه األبویة القانونیة، من النزعة األبویة التي فعال یستفید الفرد، الذي هو األبویة المتطرفة
یوفر الجدول . یةللنزعة األبو  ، تساعد على تحدید بعض األبعادDworkinالفئات، مع تصنیف ل 

  :التالي أمثلة 
 أشكال النزعة األبویة: ١ ٤الجدول 

 النجسة نقیة 

 تراخیص المشروبات الكحولیة  التقاعدشریعات ت  )رمنع الضر (القانونیة  

 )يلمرضل بدفع لزمونمأرباب العمل (األجر القانوني  المعاشات الحكومیة  )ةفائدة إیجابی(المتطرفة  
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وهناك الحجة القائلة بأن الناس بحاجة  1981) ،دورنك(ترد تبریرات لسیاسات التسلط من و 
بذلك، على سبیل المثال، لحمایة . إلى سیاسات بالنیابة عنهم بسبب الجهل بالعواقب المحتملة

هناك رأي أن الناس . الناس من انتشار المرض وتنفذ السیاسات ألن الخبراء تعرف بشكل أفضل
رادات وتتصرف بشكل غیر معقول، على الرغم من أنهم یعرفون أنهم ال ینبغي، إال إلقد ضعف ا

مثل  أو أنه ال بالنسبة لهم مثل یرتدون الخوذات الدراجات الناریة إذا كان شخص ما یقول لهم ما
هذا یمتد إلى دفع استحقاقات عینیة ألن الناس من . توفیر الرعایة الطبیة أو التأمین ضد الدولة

تمل أن تنفق النقدیة غیر حكیم في الوالیات المتحدة، أو قسائم مالبس في بریطانیا؛ تجدر المح
اإلشارة إلى أن أي حكم من السلع التي یمكن أن تدفع لفي سوق القطاع الخاص، مثل الغذاء 

). ١٩٧٧القضیة هو الذي أدلى به سیلدون، (والتعلیم والسكن، یمكن التفكیر فیه باعتباره األبویة 
 ة بها هناك أیضا قضیة أن الناس قد یكون مریضا في وضع یمكنها من اتخاذ القرارات الخاصو 

شكل . الشخص الذي حاول االنتحار ربما یعاني من الضغط النفسي الذي یضعف حكمهم
على سبیل المثال عن طریق المرض  متطرف، یؤخذ هذا الرأي عند الناس تقلصت العقالنیة

  .وتعتبر غیر قادرة على اتخاذ القرارات بأنفسهم یةالعقلي أو اإلعاقة الذهن
واحد أن الناس ال ینبغي أن . یمكن إضافة عدد من المزید من المبررات لقائمة لألسباب

شخص الذي أجرا جیدا یمكن أن تذهب إلى محاسب . تكون أزعجت مع اتخاذ بعض القرارات
. مركز حقوق الرعایة االجتماعیةلتقدیم المشورة حول الشؤون المالیة؛ شخص فقیر یذهب إلى 

  .سوف یكون للشخص مع المحاسب كل شيء االعتناء بها
مركز حقوق الرعایة االجتماعیة ربما تشجع الناس على مساعدة أنفسهم، في التقلید أفضل 

قد یكون األبویة إلزالة المخاوف . مما یعني العمالء للقیام بالكثیر من العمل من تقریر المصیر
یجب أن یكون التحفظ الرئیسي . ناس، ولكن هذا لیس في حد ذاته غیر مرغوب فیهامن حیاة ال

الذي هو نفس الشيء كاالضطرار إلى اتخاذ القرارات ال تعمل  أن یحتفظ العمیل التحكم النهائي
، تتفق )١٩٧٨(وبعبارة أخرى، ینبغي أن تكون النزعة األبویة، كما یجادل ویلي . على اإلطالق

  .صمع یرید أي شخ
نظام استدعاء بعض النقاد الدولة مربیة، كما  یمكن اعتبار النزعة األبویة نظام اجتماعي
  :سیلدون یكتب. لو كان هناك شيء خاطئ مع الدولة حمایة الناس
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إذا كان لدیك خیار في أنفاق المال الخاص، سوف یمكنك النفایات دون داع عندما  
  زوجتك إلى طبیب؟ الخاص بك األطفال بحاجة إلى التعلیم وحاجة

  إذا لم یكن األمر كذلك، ماذا سوف یجعلك تعتقد الناس اآلخرین؟
إذا أنها لن، لماذا ال نعطي المال لألشخاص الذین في حاجة إلیها وترك الجمیع مجانًا في 

 وأن كنت قد أسباب اآلخرین قد ینفقون أموالهم في أشیاء أخرىو  )، الغطاء١٩٧٧(اإلنفاق علیه؟  
عقالنیة تأخذ المخاطر؛ أنها مقامرة ضد عدم الیقین، قیاس تكلفة الحالیة معینة ضد أن الناس 

هذا ال یعني أن المخاطر المرغوب فیه؛ فهو یعني فقط أن . استحقاقات غیر مؤكد في مستقبل
وقد یبدو الخطر طفیف جدًا للحمایة؛ تكلفة التأمین قد یبدو غیر منصف لشخص . وجودهم هناك

ولكن ما هو غیر مؤكد لفرد، ضمن سیاق . ة التي أقل من األشخاص اآلخرینالمخاطر الشخصی
سوف تكون بعض األشخاص المعوقین، وبعض الفقراء، : اجتماعي، أكثر بكثیر من بعض

الحریة في . تعرف تحدیدًا الذین سیكونون في البدایةو ، وبعض المشردین، حتى إذا لم نفعل ذلك
ط سطحي المرغوب فیه؛ فإنه ینشئ الخیارات براثن الفقر من جراء أنفاق المال كما یختار واحدًا فق

جزء من الغرض من الرعایة االجتماعیة الحد من الحاجة إلى أخذ هذه . المرض وكبر السن
  .األبویة درجة من بعض التقیید هذه الحریة. المخاطر داخل مجتمع ككل

  .ضروري للحیاة الجیدة -
الحریة لیست فقط الحریة السلبیة، غیاب التدخل؛ وهو یشمل . وثالثًا، قد تزید األبویة الحریة

قد یزید تسلط السلطة للشخص أن یختار، أما بوضع األسس المادیة . المفاهیم اإلیجابیة والنفسیة
التي تعتبر ضروریة إلقامة حكم ذاتي في المجتمع، أو بتنمیة قدرة الشخص على االختیار من 

مما  یكون له ما یبرره في هذا المیدان عندما أنه یحد من حریةفإنه یتوقف عن أن . خالل التعلیم
  .یؤدي إلى التمییز بین التعلیم والتلقین

إذا كانت الرعایة االجتماعیة الحق، . أخیرا، قد تكون النزعة األبویة الشيء المعنوي للقیام
تار شخص عندما یخ. فإنه ال بالضرورة یتوقف عن أن یكون الحق فقط لكائنات المستلم ألنه

هناك قد  مثل محاولة االنتحار، أو رفض العالج الطبي للقیام بشيء ومدمر للرعایة االجتماعیة
وفي . یكون اتجاها التهام شخص العقالنیة تقلص كذریعة القیام بالشيء المعنوي على أي حال

ال إذا كان هذه حالة أهمیة الرعایة االجتماعیة یجب أن یكون متوازنا ضد االختیار الفردي، وهو إ
  .هعلی االختیار الفردي ویعتبر العلیا التي تفوق الرفاه سوف ابدأ
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  :الفصل الخامس
  :الحقوق
  ملخص

طریقة عرض . الحقوق هي القواعد التي تحمي الحریات أو فرض رسوم على أشخاص آخرین
ى االستفادة من التزامات اآلخرین تجاههم؛ آخر واحدة للحقوق هو أن الناس لهم عندما یقفون عل
قد تكون حقوق خاصة لبعض الناس، أو عامة، . أنها یمكن أن تختار شرعیًا ما سیفعله اآلخرون

مثل األخالق، التي تم تعریفها اجتماعیا في الممارسة، وحقوق حتى . تطبق على الجمیع
تفسر بشكل مختلف عن األطفال، على اإلنسانیة، الذي یبدو في البدایة تنطبق على الجمیع، 

  .سبیل المثال، من الكبار
الحقوق اإلیجابیة عندما تكون قابلة للتنفیذ، . المواطنة أساس لحقوق الفرد في مجتمع

والكثیر من قیمة الحقوق أنها تتطلب الناس على التصرف بطرق معینة بغیة زیادة الرفاه 
  .االجتماعي

عندما یكون شخص . د التي تحكم العالقات االجتماعیةالحقوق، مثل األخالق، هي القواع
العدید من الحقوق التي . لدیه حق، فإنه یؤثر على الطریقة أن اآلخرین یجب أن تتصرف

تتوافق مع مباشرة للواجبات، وبن وبیترز القول أنه بشكل عام، إذا كان لدى واجب تجاهك، 
ق یمكن وصفها بسهولة مثل ولكن لیس جمیع الحقو ) ch.4، ١٩٥٩. (ثم لدیك حق ضدي

لیس -حق الكالم عقل واحد، على سبیل المثال، یعني أي التزام واضح على اآلخرین. هذا
وعلى الرغم من أنني قد تعترف التزام أخالقي أو واجب . لدیهم للوقوف هناك واالستماع

  .علیه الصدقة، وهذا ال یعني بالضرورة أن أي شخص لدیه حق ضدي إذا أخفقت في إعطاء
المطالبة بالحقوق والحریات، : وهفییلد یشیر إلى أربعة أنواع مختلفة من الحقوق

حقوق المطالبة بالحقوق ). ch.7، ١٩٨٣، استشهد بویلي، ١٩٢٣(والصالحیات والحصانات 
على سبیل مثال قد تكون المطالبات المتعلقة . التي تنطوي على واجبات على اآلخرین

؛ ویمكن استئناف قرارات ضد إذا كان بحق وال یدار بشكل باستحقاقات الضمان االجتماعي
الحریات ال تعني واجبات واضحة، بل أنها قد منع أنواع معینة من العمل بواسطة . صحیح

مثل الحق في حریة التعبیر، أو الحق في رفض دخول األخصائیین -أشخاص آخرین
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ام باألشیاء التي ال یستطیع صالحیات تجعل من الممكن للناس للقی. االجتماعیین إلى الوطن
رخصة قیادة مثال بسیط؛ یمكن توسیع الفكرة، مستقیم، إلى أنواع أخرى من . اآلخرون

وقد یقال أیضا تشمل حقوق الوالدین . الترخیص، مثل الترخیص بتشغیل دار للرعایة خاصة
  .اسالن أخیرا الحصانات إعفاء شخص من الواجبات التي تنطبق على اآلخر. على األطفال

اإلعفاء . األشخاص المعوقین بالحصانة من مواقف القیود التي تنطبق على اآلخرین
على الرغم من أنه یمكن أیضا اعتبار مطالبة  الضریبي هو آخر یمكن القول أن الحصانة

ما، على سبیل المثال، هو الحق : لیس واضحا دائمًا الذي یندرج تحت حق هذه الفئات. حق
  في العمل؟

ق، مدى التي هي الصالحیات الممنوحة لهم والواجبات المفروضة، نطاق الحقو 
هارت . هناك طریقتان الشائعة لوصف طریقة عمل حقوق. وغالبًا ما تكون غیر مؤكدة

  .وتجادل بشكل صحیح، وأعتقد أن الحریة هي أبسط حق) ١٩٥٥(
لتدخل؛ أنها تؤكد عدم ا الحریات والصالحیات والحصانات جمیع أشكال الحریة السلبیة

  حقوق المطالبة، أیضا، تعتمد على شكل من أشكال الحریة السلبیة، نظرًا ألنها
تفترض منطقیًا أن الشخص الذي ملزم بالوفاء بالمطالبة حرة في أن تفعل األشیاء إال في 

القضیة . وبالمثل، حقوق مختلفة قد تكون وسیلة لتأكید حریة إیجابیة. حال وجود مطالبة
لمطالبة أن على الرغم من أنها تحد من حریة البعض، أنها تزید من القدرة المركزیة لحقوق ا

هذا التشدید على مطالبات حریة الفكرة القائلة بأن الناس یجب . على التصرف من اآلخرین
هذا جوهر نظریة العرض، واإلرادة أو السلطة . أن تكون قادرة على استخدام والتحكم بحقوقهم

ر عندما قال أنه یمكن اختیار شرعیًا لتغییر الطریقة التي شخص له حق ضد آخ. األولى
وقد یوحي ظاهرها، أن األطفال ال تملك حقوق ضد العاملین . یجب أن یتصرف شخص آخر

االجتماعیین، ألنهم ال یعتبرون قادرین على اختیار وألن تقع على أن من واجب العاملین 
لرغم من أن هذا ال یعني أن طفل ال یمكن على ا. االجتماعیین في الوقت الذي تراه مناسباً 

حق یستتبع وجود مبرر أخالقي للحد من حریة  أن ویقول هارت. أن یكون مطالبة مشروعة
  )p.183، ١٩٥٥. (شخص آخر وتحدید كیف أنه ینبغي أن تعمل

االختبار هنا لیس أن یختار شخص، أو حتى أنه یمكن أن یختار شخص؛ المعاقین عقلیًا 
. یر قادر على االعتراض على طریقة معاملته ال یزال شرعیًا یحق لكائنوجسدیا شخص غ
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؟ وعلى هذا األساس، یمكن  االختبار واحد من مبرر أخالقي یجب أن یكون شخص اختیارًا
  .أیضا أن األطفال في هذه الظروف ال یزال یمكن أن یقال بحق

نتحدث عن الحقوق  االعتراض الرئیسي لنظریة اإلرادة هو أن هناك الحاالت فیه نحن
إذا كان طفل له حق في أن یتعلم، . السیما الحق التعلیم- ولكن ال خیار لها في هذا الشأن

وهذا یعني االختیار، یمكن أن یكون هناك واجب االلتحاق بالمدرسة؟ جواب ممكن واحد لهذا 
على االعتراض أن لیس هناك واجب على الطفل لاللتحاق بالمدرسة؛ الواجب، في بریطانیا 

األقل، یقع على عاتق الوالدین؛ ولكن هذا ال تتعامل مع هذه النقطة، ألن الطفل ال یزال تحت 
یمكننا القول أن التعلیم شرط أساسي . اإلكراه وقد ال توجد مطالبة ألي خیار في هذه المسألة

ولكن سیكون من -دون ذلك، سوف یحرم طفل من الخیارات األخرى الحقاً  للحقوق األخرى
  .نفسها یب، في اختصاصات نظریة اإلرادة، للحدیث عن التعلیم كحق من الحقوق فيالغر 

وفقا لهذه النظریة، هو شخص . تسمى طریقة العرض الثانیة نظریة المنفعة أو الفائدة
بهذه الحجة، یكون . لدیه حق عند شخص آخر لدیه التزام تجاه له من الذي یقف لصالح

م باألخصائیین االجتماعیین السلطة المحلیة، ألن األطفال حق في الحمایة من آبائه
ویحتج ). ١٩٨٣(حجة مماثلة من قبل كامبل . األخصائیین االجتماعیین ومن واجب حمایتهم

واالعتراض على نظریة . حق مصلحة یحمیها النظام: بأن الحقوق هي أساس في المصالح
ب إلى  Aیتطلب : الثیجوز إلزام شخص واحد آخر لمساعدة ث. المنفعة هو منطقي واحد

هذا ویوجد في الممارسة العملیة في . واجب مساعدة جیم ب ج، المستفید، ال بل إلى ألف
األمناء قد یكون واجبا لمساعدة الفقراء، ولكن ال شخص . تشغیل الصنادیق االستئمانیة الخیریة

ل المتعلقة هذه الحجة ویمتد إلى المسائ. (فقیر معین له حق في الحصول على هذه المساعدة
إذا كانت . ؛ والتزامات أخالقیة من اإلیثار ال تكفي إلنشاء الحقوق االجتماعیة٣بالفصل 

الحقوق المكتسبة، البعض اآلخر على االعتراف التزام مباشر؛ قد تكون هناك، ثم، شعور الذي 
  .)بالمثل قد حقوق المكتسبة من خالل شكل من أشكال
قد یكون أن الحقیقة تكمن في نوعا من . یا تماماأیا من هذه النظریات لیس، ثم، مرض

الحل الوسط بین نظریات مختلفة؛ قد یكون أیضا أن النظریات غیر مرضیة ألن فكرة حقوق 
نداء نظریة المنفعة أنه یساعد على إرساء أساس . یضاعف عدد من المفاهیم المختلفة



 

 

 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  98صفحة  أ

على أهمیة اتخاذ قرار  للمطالبة بالرعایة االجتماعیة كحق من حقوق؛ نظریة سوف تشدد
  .السلطة كال لدیهم، ثم، أساس أخالقیة متمیزة، ال أهمیة للمدافعین عنهم بهم التحلیلیة. لنفسه

  

  :لحقوقا أساس
الحقوق : وتندرج الحقوق، وبصفة عامة، في فئتین الرئیسي. المطالبة إلى حق هو واحد قوي

ما قال أنه أو أنها مطالبة أخالقي شخص یحمل حق األدبي عند. المعنویة والحقوق اإلیجابیة
  .حق إیجابي هو واحد وواجب التنفیذ قانونا. أو مبرر لمسار العمل

قد تكون حقوق إیجابیة أیضا الحقوق المعنویة، ولكن هناك حقوق إیجابیة لها أساس أخالقي 
والحقوق -من الممكن أن تأخذ بشكوى ضد طبیب عام لسلوك الطبیب اإلغاثة غیر مؤكد جداً 

  .لمعنویة التي لدیها ال وسیلة فعالة إلنفاذ القوانین، مثل الحق في العملا
مثل -حقوق معینة تكون محددة لفرد. قد تكون الحقوق المعنویة خاصة أو عامة

حقوق عامة تنطبق على الجمیع، أو في األقل كل فرد في فئة . الوعد بالفرد لیكون وعد أبقى
ویمكن اعتبار هذه الحقوق العامة الطبیعیة ). عقلیاً  مثل األطفال أو اآلباء أو شخص مریض(

ویقال أن الحقوق الطبیعیة أن تكون الحقوق المعنویة لألفراد والتي توجد بحكم . أو االجتماعیة
الحقوق الطبیعیة التي تنطبق على الجمیع في بعض األحیان یشار إلى حقوق . طبیعتهم

لى سبیل المثال، یفترض الحق في الحیاة وتشمل، ع. اإلنسان؛ لكل فرد منهم بحكم إنسان
اإلعالن "وافقت على . استقالل الوالیات المتحدة" إعالن"والحریة والسعي لتحقیق السعادة في 

  الغطاء باألمم المتحدة ویمتد هذا إلى" العالمي لحقوق اإلنسان
لحر والنمو ا] الفرد[االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة حقوق ال غنى عنها لكرامته 

ومستوى معیشي كاف للصحة والرفاهیة له وألسرته، بما  ،)٢٢المادة . (لشخصیته
في ذلك الغذاء والملبس، والمسكن والعنایة الطبیة وصعید الخدمات االجتماعیة 

  ))١(٢٥المادة . (الضروریة

مددت بهذه  وتعتقد أن نطاق حقوق اإلنسان ال یمكن أن یكون شرعیاً ) ١٩٧٦(كرانستون 
شخص ال یمكن أن یكون حقًا لما هو . یمكن إال أن حق حق اإلنسان إذا كان عملیا. الطریقة

مستحیل، و الرعایة الطبیة، على سبیل المثال، ال یمكن توفیرها إال تحت بعض الظروف 
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یمكن أن یكون هناك ال . الطارئة، تبعًا لطبیعة المرض، وعلى القدرة التقنیة للممارسین الطبیین
یجب أن یكون حق . ل مفصل الورك قبل استبدال مفصل الورك وأصبح ممكناً الحق في استبدا

ال یمكن أن یكون . من حقوق اإلنسان تنطبق على جمیع الناس في جمیع الظروف، أو عالمیة
وحق من . الحق في أیام العطل المدفوعة األجر حق من حقوق اإلنسان، ألن الجمیع ال یعمل

همیة قصوى، وكرانستون ال أعتقد أن االجتماعي والحقوق حقوق اإلنسان یجب أن تكون ذات أ
  .االقتصادیة

اختبار العملي أیضا على . ینتقد معاییر كرانستون صارمة جداً ) ١٩٧٧(واتسون 
توفیر الرعایة االجتماعیة، . نطاق واسع؛ بدًال من ذلك، فإنه ینبغي شرط عام نفعل ما بوسعنا

ب حق في الحیاة دون الشروط، مثل الغذاء وجهة نظر أشارك، مشو  یكتب، أهمیة قصوى
و عالمیة تقییدیة للغایة؛ العدید من . والمأوى، والتي تساعد على جعل الحیاة صالحة للعیش

الحقوق، مثل الحق في محاكمة عادلة، تتوقف على الظروف الخاصة لمجتمع معین، والحق 
  .في الضمان االجتماعي أو العمالة تتأثر باعتبارات مماثلة

بدو كرانستون في اإلصرار على عالمیة تشیر إلى أنه یرى حقوق اإلنسان طبیعیة، وی
إذا كنا نرى حقوق كنظام من القواعد االجتماعیة، ال یمكن . جزءا ال یتجزأ من حالة اإلنسان

موقف -أنها فقط إذا الحقوق تعتبر شیئا الكامنة في الفرد. أن یكون لفرد حقوق خارج المجتمع
أنها یمكن أن توجد المطلقات من  )١٩٧٤(، وطریق ودواركین )١٦٩٠(وك الذي اتخذته ل
مثل حقوق لدعم في -قد تكون الحقوق التي تنتمي للجمیع في حالة معینة. سیاق اجتماعي

لى حد أدنى من دخل، أو للرعایة الصحیة الطبیعیة، ولكن من المنطقي  سن الشیخوخة، وإ
. ا تعتمد على مجموعة من الظروف االجتماعیةأكثر أن نراهم كما اجتماعیا مصممة ألنه

وهذا ال یعني أن الحق في الرعایة االجتماعیة ال یمكن أن تكون حقوق اإلنسان، ولكن بدًال 
 من ذلك أن حقوق اإلنسان في حد ذاتها االجتماعیة في شكل من األشكال؛ ونحن االجتماعیة

  .الحیوانات
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  :حقوق الطفل
یحدد أربع فئات ) ١٩٨٦(فرانكلین . ر عددا من المسائل الخاصةمسألة الحقوق لألطفال یثی

  . رئیسیة لحقوق األطفال
مثل الحق في الحیاة أو الحریة أو - في المقام األول، هناك حقوق الكبار قد تكون أیضا

ال . ولكن حقوق األطفال غالبًا ما ال معادلة لتلك التي للكبار. السعي لتحقیق السعادة
هذه الخیارات . ت، العمل، مغادرة المنزل، للزواج أو عالقات جنسیةیستحقونها للتصوی

  .والفرص محدودة إلى حد كبیر
في بعض النواحي، هذه الحقوق . ثانیا، أن األطفال الحق في الرعایة االجتماعیة

الحال بالنسبة للبالغین؛ وهي تشمل الحق في الغذاء والمأوى، والرعایة الصحیة، ومن 
بالضرورة، هذه الحقوق یجب أن تفسر في ضوء الظروف . یة للحیاةالضروریات األساس

في الممارسة العملیة، ومع . المحیطة باألطفال، وهم بشكل عام یرجح أن تعتمد على البالغین
إعالن األمم . ذلك، هو غالبًا ما اتخذ هذا تشیر إلى أن حقوق الطفل حقوق نوع مختلف

  :الكبار الطفل صراحة في شروط مختلفة إلى یحدد حقوق) ١٩٥٩(المتحدة لحقوق الطفل 
أنه، حیثما . یحتاج الطفل، للتنمیة الكاملة والمتناسقة لشخصیته، والحب والتفاهم 

، یكبر في الرعایة وتحت المسؤولیة من والدیه، وفي أي حال في جو  كان ذلك ممكنًا
  )٦المبدأ ( ... . من المودة واألمن المعنوي والمادي

ة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، حقوق الكبار إلى الحنان، الحب، لم ترد أي إشار 
  .وهذا ال یعني أن حاجتها أقل- األمن التفاهم أو األخالقیة

التمییز بین حقوق الطفل ویعبر عن الكبار، ومن الواضح أن المقبولة عموما الفروق 
نسانیة، فهذا یعني فعلیًا اإل ولكن إذا كان كال النوعین من الحقوق. االجتماعیة في مركزها

وهناك أسباب لماذا األطفال والكبار، كفكرة عامة، تعامل . وهناك فئات مختلفة من إنسان
یعامل الطفل الضعیفة شكل . وتتعلق الفئة الثالثة فرانكلین حقوق الحمایة. بشكل مختلف

. حجة أبویةهذا ). في دیباجة إعالن األمم المتحدة(خاص سبب عدم نضجه البدني والعقلي 
یعطي حالة ملفتة للنظر للنزعة األبویة في حالة ) pp.256-257، ١٩٨٣(فریمان 

األخضر ریكي من والیة بنسلفانیا، طفل ستة عشر عامًا مع العمود الفقري منحنى الذي 
والدته، وشهود یهوه، رفض . یتطلب عملیة لمنعه من أن یصبح طریح الفراش بشكل دائم
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المحكمة استشارة الرأي الصبي؛ أنه اتفق مع والدته، . م الالزمة للعملیةالموافقة على نقل الد
ویقول فریمان أن الطفل حرم من الفرصة لما . وقررت المحكمة عدم المضي في العملیة

الطفل لم یكن قادرًا على . یسمى قاضي مخالف أي مظهر من مظاهر الحیاة الطبیعیة
الحال بالنسبة . قت مضى قادرًا على القیام بذلكممارسة بحكم مستقل، وقراره منعه من أي و 

  .فإنه سیزید من حریة الطفل-األبویة اللیبرالیة-للتدخل
هذا، ومن الواضح أن موقف المثیرة للجدل، ألن ذلك ینطوي على القیود المفروضة 

ولكن یمكن تمدیدها المبادئ فإنه یثیر أیضا خارج نطاق األطفال؛ . على كل من األم والطفل
ك الكبار الذین ضعیفة وغیر ناضجة، والكبار هم أیضا عرضه اإلهمال والقسوة هنا

یمكن تطبیق نفس القضیة یكاد یكون من المؤكد للناس الذین هم ). ٩المبدأ (واالستغالل 
ربما ینطبق على كثیر من الناس القدیمة، ویمكن القول بأن یمكن . عقلیًا أو المعوقین عقلیاً 
مسائل، مثل القرارات المتعلقة بالرعایة الصحیة، وفیه الناس كثیرا ما أن تمتد لتشمل هذه ال

  .لیست مختصة القاضي، وترك للمتخصصین
ویقول هاریس أن لم یكن هناك وسائط للمعاملة التفضیلیة لألطفال التي ال یمكن 

ي أن وهذا ال یعني أنها ینبغ. توسیعها للبالغین، وأنه ینبغي أن یعامل األطفال یساوي بالغین
  .تعامل نفسه، ولكن لها نفس الحقوق

 هم الحق في المساواة في الحمایة،إذا كان األطفال تعتبر مساویة للكبار، ثم یحق ل 
لنعتبر الناس على قدم ... . كما یجري الحق سیظهر نفس القلق واحترام الكبار

.  االمساواة أن تتخذ موقفا بشأن كیف أنها تعامل، ال لجعل مالحظة حول قدراته
  )٤٩- م ١٩٨٢(

هناك بعض الحاالت التي یمكن للمرء أن یقول قد انتهكت حقوق األطفال، على أساس نفس 
ویعطي فریمان على سبیل المثال استخدام العقاقیر للتحكم في سلوك . حقوق البالغین سیكون

ولكن في كثیر من الحاالت فإنه ال ). pp.172-173، ١٩٨٣(األطفال في الرعایة السكنیة 
مكن التعمیم حول وضع األطفال من حقوق البالغین، وأنه من الصعب تطبیق الوسیطة ی

فرانكلین الرابع، والنهائي، وتتعلق الفئة . هاریس إلى الظروف التي یوجه األطفال فعال حتى
القواعد الخاصة یتعین القیام بها بسبب طبیعة العالقة بین . حقوق ضد اآلباء واألمهات

إذا كان األطفال بالضبط نفس حقوق البالغین، من الصعب أن نرى كیف . الوالدین واألطفال
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أحد الوالدین یمكن أخالقیا للسریر تعب لكن الرضع غیر راغبة، أو تغییر الحفاظه لطفل لدیه 
أنا المشكوك فیه أن أیا من هذه اإلجراءات یمكن اعتبار زیادة . شيء أكثر إثارة لالهتمام للقیام

  .على الرغم من وضع الطفل في السریر قد تزید من األصل-للطفلاالستقالل الذاتي 
هذه الحقوق لیست مطلقة، . اآلباء واألمهات، فإنه یمكن القول، لها حقوق أیضا

 ، قرر مجلس اللوردات أن الوالدینفي حكم تاریخي صدر مؤخرا. ألنها تتحدد بحقوق الطفل
أنها تمكن الوالد أداء واجباته تجاه  موجودة لصالح الطفل وكانت مبررة فقط بقدر ما حقوق
  )٤، ص ١٨.١٠.٨٥فریزر، استشهدت صحیفة الجاردیان،  LJ. (الطفل

على سبیل المثال، تدخل في -وهذا یوفر مبررا لتقیید حقوق الوالدین في بعض الحاالت
ولكن هناك العدید من أسباب أكثر . األسرة في حالة إساءة معاملة أو إهمال األطفال

قد تسعى السلطات المحلیة إلى أبعاد طفل عن أسرة ألنها خطر أخالقي، أو ألنها . للتدخل
، قد تفترض السلطات ١٩٨٠عام " قانون رعایة الطفل"وظل . خارجة عن سیطرة الوالدین

عند الوالد غیر قادر على العنایة بالطفل، -إزالة الحقوق من األصل الطبیعي-حقوق الوالدین
. ، أو یعتبر غیر الئق بسبب العادات غیر مناسب أو وضع الحیاةوقد فشلت في القیام بذلك

 القانون لیس دائمًا الممثل لألخالق، ولكن هذا یساعد على توضیح القیود المفروضة على
ولكن الحقوق تعتمد . الحقوق األبویة؛ یتم التعامل مع مصالح الطفل كما قبل مصالح الوالدین

  .فال وهذا یتطلب بعض االعتراف بدور األسرةعلى سیاق االجتماعي، وفي حالة األط
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  :الحقوق والمواطنة
حق أساسي من  وقد وصفت المواطنة بالقاضي إیرل وارن. وتعقد حقوق األفراد كمواطنین

  )٧٧،Goodin ،1982استشهد . (حقوق الرجل، ألنه لیس أقل من الحق في امتالك حقوق
ویصف . أعضاء في المجتمعسؤولیات األفراد كالمواطنة هي اعتراف رسمي بالمطالبات وم

مركز أسبغ على أولئك الذین هم أعضاء كاملي العضویة في  تي المواطنةمارشال ح
جمیع أولئك الذین یمتلكون الحالة متساوون فیما یتعلق بالحقوق والواجبات التي . المجتمع

  )٨٧، ١٩٦٣.  (وهبت الحالة
ولكن مفهوم المواطنة ال . اجبات بالتساوي للجمیعمارشال یفترض أن تطبق هذه الحقوق والو 

قد تغطي فقط فئات معینة . تنطبق بالضرورة على الجمیع؛ قد تستبعد الناس، وكذلك بما لهم
في إسرائیل، وبعض العرب هم مواطنون، ویحق . من الناس، مثل الكبار، والذكور، أو البیض

سكان، لیسوا من ) في القدسعلى سبیل المثال (لجمیع الخدمات االجتماعیة؛ بعض 
مواطنیها، ولكن ال تزال تتلقى الخدمات؛ وآخرون، في األراضي المحتلة أو التي تدار من 

كمواطنین بلدان أخرى الذین ال یحق لهم  ١٩٦٧قطاع غزة والضفة الغربیة، عولجت منذ عام 
  .الخدمات بمجموعة كاملة من

في أیام قانون الفقراء، الناس الذین  الجنسیة یمكن أن یكون مشروطًا بمعاییر معینة؛
مثل الحق في التصویت، أو اتخاذ (كانوا یعتمدون على اإلغاثة لم تعد على حقوق المواطنین 

حكما مما أدى إلى الحرمان، في الماضي، - قد تعتمد على الكفاءة المدنیة). إجراءات قانونیة
من أصل أفریقي في الوالیات  من حقوق للمرأة، واألشخاص المعاقین ذهنیًا، واألمریكیین

فإنه ال یزال صحیحًا أن ). قبل اختبارات القراءة والكتابة وقد أعلنت عدم دستوریة(المتحدة 
الناس المصابین بأمراض عقلیة الذین یلتزمون لتلقي العالج في المملكة المتحدة یتوقف 

 مؤخرا وقد تم الذي یسمح لآلخرین؛ لم یحدث إال مثل الحق في التصویت-الحقوق الهامة
  .المؤسسات التمسك بالحق في التصویت لألشخاص المعوقین عقلیًا في

ویرتبط أحد بنظریة . الحال بالنسبة لحرمان الناس حقوقهم وفقا الختصاص ذو شقین
، (Goodin 1982اإلرادة الحقوق؛ إذا كانت الحقوق تعتمد على االختیار، ثم، كما یشیر 

عون ممارسة حق االختیار غیر قادرین على أن یكونوا ، األشخاص الذین ال یستطی)٧٨
الوسیطة الثانیة، أدلى أكرمان، ارتباطًا وثیقا؛ أن شخص یجب أن یكون قادرًا على . مواطنین
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الجنسیة، كحالة، یعني . الدخول في حوار مع اآلخرین من أجل تحقیق مجتمع سیاسي ممكن
وعلى هذا األساس، . ال یمكنهم المشاركةالمشاركة في هذا الحوار؛ ال معنى ألولئك الذین 

  )٨٠-٧٩، ص ١٩٨٠. (یعتقد عقلیًا المعاقین ال ینبغي أن المواطنین
في المقام األول، حتى إذا كان االختصاص الفعلي . وهذا الموقف هو، أعتقد، خاطئ

نیرجي تفاصیل . شرط مناسبة، اختصاص الناس الذین هم عقلیًا ینبغي عدم االستهانة
الطلبات -لتي تقدمت بها المندوبون المتخلفین عقلیًا إلى عقد مؤتمر في ستوكهولمالطلبات ا

  :على سبیل المثال، أنها دولة. التي واضحة وال لبس فیها وأساسًا معقوالً 
عندما ... . أننا نرید أن تختار األثاث الخاصة بنا، وقد وحدنا األثاث في الغرفة 

االجتماعي كي یكون قادرًا على الخروج  نعیش في المؤسسات، ونحن نرید التدریب
دارته في منطقتنا   .... إلى المجتمع وإ

  .... أن یكون المفتاح الخاص بنا عندما نعیش في المنزل.. ونحن نرید
  ...ال نرید الستخدامها على وظائفنا بتولي مهام أسوأ وأكثر مملة

  )pp.189-193، ١٩٧٢(معلومات أكثر حول لدینا عائقاونطالب بالحصول على 
  

الحجة ضد المرأة حق االقتراع في - ثانیا، استبعاد الشعب قد تؤدي إلى جعلها غیر كفء
  - القرن التاسع عشر، أو حكم األغلبیة في جنوب أفریقیا

ثالثا، هناك رأي هاریس أن حقوق تحدید كیفیة . عندما تكون قادرة تماما على تطویر الكفاءة
ار الكفاءة یفرض شرطا على الحقوق التي تستند إلى معی. معاملة الناس، لیس على قدراتها

كل هذه الحجج تنطبق إلى حد ما على األطفال؛ . (القدرة العملیة بدًال من القوة المعنویة
  .)والقیود المفروضة على حقوقهم مصنوعة ألسباب أخرى، واالجتماعیة،

ًا ألنهم غیر األشخاص الذین یحق لهم القیام بشيء ینبغي أن ال یكون أقل الحق نظر 
امرأة مسنة معزولة والمالزمین من خالل عدم صحة ینبغي إال . قادرین على ممارسة حقهم

وشخص الذي لدیه حقوق لهم كما لو أنه . نفقد لها حقوق ألنها عاجزة فعلیًا عن ممارسة لهم
أو أنها كانت مختصة باستخدامها؛ عدم الكفاءة ال تدحض بحق، ولكن یخلق مشكلة أخالقیة 

  .كیفیة تطبیق المبدأ تمیزةم
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  :حقوق الرعایة االجتماعیة
لوضعها بطریقة أخرى، . الحقوق اإلیجابیة هي الحقوق التي یكون الجزاء، أو وسائل اإلنفاذ

  .إذا كان شرعیًا یمكن أن تجعل شخص القیام بشيء ما، ثم أن لدى حقًا ضد هذا الشخص
 من ذلك أكثر أهمیة من المبدأ في بعض اآلراء، وهذا یعني أن مسألة اإلنفاذ بدالً 

تفسیر واحد من الحقوق وهي تتألف من  المطالبات، ضغطت على أسس . الكامن وراء ذلك
، ١٩٨٣(وهذا هو الموقف الذي اتخذته في كبح جماح . مختلفة، سواء األخالقیة أو القانونیة

ch.2 .(ال یهم كثیرا إذا كانت  لیست الحجة القائلة بأن الحقوق ال تنقل التزام أخالقي، بل أنه
تفعل أو ال؛ نقطة االهتمام ما إذا كانت حقوق فعال تنظیم العالقات، لیس ما إذا كانت مبررة 

لشرح السلوك، من الضروري فقط النظر في كیفیة إجراء المطالبات، مدى قوة . أخالقیا
  .وبعبارة أخرى، مفهوم حقوق، زائدة عن الحاجة. الضغط، یتم تطبیق الجزاءات

الحق في العمل، على -قیمة هذه الوسیطة أنه، عندما أنواع معینة هي حق ادعى
من الممكن أن الرد  هذه المفاهیم لیس لها أي مصلحة  سبیل المثال، أو حقوق الوالدین

ویوفر طریقة . جوهریة؛ النقطة الوحیدة التي تستحق دراسة كیف یتم احتیاطي المطالبات 
ال . كنه یمیل إلى التقلیل من شأن القوة المعنویة لبعض الحقوقول. مختلفة للنظر في المشاكل

یوجد أي سبب واضح لماذا ینبغي أن نولي أي اهتمام لبعض المطالبات ، مثل حق األطفال 
مهملة من قبل الوالدین، أو الزوجات للضرب على أیدي أزواجهن، باستثناء مبادئنا 

فمن الممكن للرد . زة نسبیا على خالف ذلكاألخالقیة، ألن كال الفریقین في الممارسة عاج
لفترة -على هذا، سخریة، أن القلیل جدًا من االهتمام قد أولى لهذه القضایا في الماضي

طویلة، كثیر من األطباء رفضوا أنه قد تعاطي اآلباء أطفالهم، وعولجت مشاكل المعنفات 
ل النقطة، رغم ذلك، ألن هذا ال یبط. لیست بالضبط بهمة العامة أو الخدمات االجتماعیة

مثل االعتداء على األطفال، أو إساءة معاملة األشخاص المعوقین عقلیًا في  بعض المسائل
أصبحت محور الشعور األخالقي القوى؛ ویستند المطالبة في الرأي األخالقي، -المؤسسات

  .القضیة وأنه ال یمكن تفسیر قوة المطالبة دون النظر األخالقیة
طانیا والوالیات المتحدة، حقوق الرعایة االجتماعیة قد تم جزئیا محاولة الحركة، في بری

لتحویل الحقوق المعنویة اإلیجابیة منها، إال أنها استخدمت أیضا الحقوق اإلیجابیة القائمة، في 
لى اتخاذ موقف أخالقي إذا -وقد حاولت حركة حقوق الرعایة االجتماعیة. النظام القانوني، وإ
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نواع المختلفة للمنظمة، مع أهداف مختلطة واألسالیب، والعاملین في مجاالت كان عدد من األ
. في عدد من الطرق إلنشاء حق في حد أدنى من دخل أساسي-مشابهة یمكن أن یسمى حركة

وقد استخدمت وسائل االنتصاف القانونیة للطعن في القرارات الصادرة عن حاالت فردیة، 
. حاالت من هذا النوع یكون غرض مزدوج. اعد المعلنةقصد جعل الممارسة تتوافق مع القو 

والهدف هو لحمایة موقف أولئك الذین هم عرضه، بل أیضا إلى إنشاء المبدأ العام المتعلق 
وهذا یتبین كمبرر للنشاط حتى لو لم تكن ناجحة في نهایة . بالحق في الرعایة االجتماعیة

  .المطاف األفراد المعنیین
تلبیة االحتیاجات المالیة . رعایة للطعن في شرعیة النظام القائموقد استخدمت حقوق ال

بناء على  ١٩٨٠الخاصة، ألصحاب المطالبات األكثر فقرًا في المملكة المتحدة، حتى عام 
كان الطعن في استخدام هذه السلطة التقدیریة بوتیرة ". اللجنة االستحقاقات التكمیلیة"تقدیر 

عراضًا لإلعانة التكمیلیة خلصت إلى أنه ینبغي إجراء المدفوعات متزایدة خالل السبعینات، واست
على الرغم من أن الحكومة . بدًال من السلطة التقدیریة حقوق قابلة للتنفیذ-بالتنظیم القانوني

حاولت شدة التنصل، برفضها السماح لمعظم مدفوعات للمالبس، كان تأثیر هذا التغییر على 
في وقت كتابة هذا التقریر، . (ت بنجاح وتكلفة المشروع ككلادعاءا نطاق واسع لزیادة عدد

اقتراح التي جذبت -سنت الحكومة التشریع الذي سیعود إلى نظام تقدیریة بحدود نقدیة صارمة
  ).، الوعد بالتقاضيCPAGبالفعل، من 

حیث یبدو أن سبل االنتصاف القانونیة المحتمل أن تكون غیر فعالة، واحتجاج 
مثل احتالل غرف انتظار الضمان االجتماعي من المجموعات  رىاتخذت أشكال أخ

أنجز هذا النوع من النشاط في بریطانیا من نقابات أصحاب، والمكاسب . أصحاب
) ١٩٧٣انظر األردن، (التي حققت في بعض األحیان المنظمات لبعض المطالبین 

مساهمتهم في ولكن الذین أساس الضیقة واألفضلیة للمواجهة قد یمیل إلى الحد من 
  .النقاش األوسع نطاقا

، قد استخدمت الحجج حول حقوق كوسیلة إلرساء مبادئ ، ١٩٦٩وفي عام . وأخیرًا
  :كتب لینس توني

یعتقد حقًا - فیما عدا السواعد قلیلة في فریق العمل لألطفال الفقر-الحقیقة أن أحداً  
  )١٩٦٩لینس، . (من اإلعانة التكمیلیة كحق من حقوق
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ذا كان األمر كذلك،  من المستحیل أن أقول بالضبط كیف اآلن قد حدث تحول في الرأي، وإ
في المائة أصحاب الفكر أن اإلعانة التكمیلیة،  ٨٤، ١٩٨٤لماذا حدث ذلك؛ ولكن قبل عام 

  ).PSI ،1984 ،A12a(عموما، حق 
المفاهیم الحالیة في أعمال حقوق الرعایة االجتماعیة هي ترینتشانتلي وانتقد كامبل 

)١٩٨٣ ،ch.10(أنه یقول أن التركیز على حقوق الشخص . ، ظاهریًا من موقف اشتراكیة
فإنه یدفع الشعور بالرضا إزاء فعالیة النظام؛ یزید من اإلحساس بالتبعیة . شدیدة التدمیر

ألصحاب المطالبات؛ توصم الناس الذین لیس لدیهم حقوق، على النقیض من ذلك مع أولئك 
ضع عبئا ثقیًال على النظام القانوني، مما یؤدي إلى عدم الكفاءة؛ یخلق الذین القیام به؛ ی

على سبیل المثال، الناس یجري أسوأ حاًال في (مشاكل سخیفة والظلم من خالل تعقید النظام 
قال أنه یعطي المثال إجازة (؛ ویجوز لها آثار جانبیة غیر متوقعة )العمل من المنفعة

  ).المرأة ط أرباب العمل من أخذاألمومة، الذي یعتقد أنه یثب
ویجب أن اعترف هنا بتحیز شخصي قوي؛ وكان یجتذبون أوًال رعایة حقوق العمل 

ربما . في الكلیة، وشاركت مشاركة نشطة لعشرة على األقل من السنوات األربع عشرة الماضیة
عدم رعایة حقوق العمل الحث على . ال غرابة في ذلك، ثم، أنا اختلف مع الحجج كامبل

الرضا عن النفس؛ على العكس من ذلك، فإنه یلفت االنتباه إلى تلك المناطق التي تقل 
فمن الواضح أن زیادة . الممارسة المتمثلة في تقدیم الرعایة القیاسیة التي یدعى عموما ألنها

نشاء الحقوق للجمیع یبدو أن قللت من أي شعور . حقوق تبعیة في الخدمات الصحیة، وإ
على النقیض من الخدمات األخرى التي ال تملك هذه الحقوق؛ یظهر مسح أجرته بالتبعیة، و 
مواقف مختلفة إلى حد كبیر للوصفات الطبیة المجانیة من أنواع أخرى ) ١٩٧٤(بالكستیر 

األمثلة التي تعطي كامبل من . من وسائل اختبار الفوائد، سبب واحد هو الصحة، واآلخر عدم
الحق في الحد األدنى . قلیل جدًا من الحقوق بدًال من كثیرة جداً ظلم ویبدو أن تنبع من عدد 

لألجور مع العمل أن تأكد أن ال أحد أفضل حاًال على اإلعانة؛ وسیعني إجازة األبوة أرباب 
إذا هي . العمل ال تمت بصلة إلى كسب بتفضیل الرجال ألن المرأة لدیها إجازة األمومة

یشیر إلى نقطة التي قابلة للمناقشة، ألن  البعض اآلخر موصوم الناس ألنهم ال یملكون حقوق
یبدو أن تمدید نفس الحقوق إلیهم، ال لنقلهم  الوصمة االجتماعیة العمیقة الجذور أكثر من هذا

وقد أغفل كامبل . تركیز على حقوق الجمیع یقوض قوة اعتراضه. بعیدًا عن اآلخرین اإلجابة
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وقد تزاید العبء . لسیاسیة الكامنة وراء حقوق الرعایةبجوانب الحملة االنتخابیة والنوایا ا
  .القواعد تغییر هذه إستراتیجیةالقانوني والتنمیة معقدة من القواعد جزءا من 

لزیادة حقوق یمكن التغلب على المشاكل من الوصم  إستراتیجیةفمن الواضح أن وضع 
. وق اإلیجابیة ال تزال مهمةولكن الحق. ٣بالعار والرفض االجتماعي الوارد وصفها في الفصل 

فهي وسیلة من وسائل الحمایة ضد المساوئ التي عانت من قبل الناس الذین هم الفقراء 
  .المواد وهي تساعد على ضمان الحد أدنى من. وتعتمد
الذي یهم، لیس فقط من وجهة نظر فردیة، ولكن نظرًا - وتعرف حالة المتلقي كمواطن. الرفاه

  .تماعیة كحق المواطنة ویستتبع التزام عام بتوفیر الخدمات االجتماعیةألن فكرة الرعایة االج
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  الثانيالجزء 

  دولة الرعایة االجتماعیة
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  الجزء الثاني
  دولة الرعایة االجتماعیة
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  السادسالفصل 
  الخدمات االجتماعیة ورعایة الدولة
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  :الجزء الثاني
  :لرعایة االجتماعیةدولة ا

  :السادسالفصل 
  :الخدمات االجتماعیة ورعایة الدولة

  موجز
الخدمات االجتماعیة هي المؤسسات االجتماعیة المتقدمة لتوفیر شروط تلك التبعیة            

ویستند دولة الرعایة في اعتراف بالتبعیة كعنصر . التي هي معترف بها المسؤولیات الجماعیة
من الناحیة النظریة، دولة الرفاه یوفر الحمایة لجمیع المواطنین . قات االجتماعیةطبیعي في العال

في الممارسة العملیة، على الرغم من دول الرفاه تتحدد تاریخیا، ال بقربها . بأفضل مستوى ممكن
وقد تقدم الدولة خدمات، بقدر ما یتم قبول تدخل الدولة بشرعیة، ولكن دور الدولة . إلى مثالیة

عقدة؛ هي تشرف أیضا على توفیر الرعایة في المجتمع بأسره، تنظیم، والتكلیف، وحفز ودعم الم
  .الحكم قنوات بدیلة لرعایة

  

  :طبیعة الخدمة االجتماعیة
المجاالت الرئیسیة التي . فكرة الخدمات االجتماعیة یستخدم تقلیدیا بطریقة ضیقة إلى حد ما

لضمان االجتماعي، والسكن والتعلیم والعمل عادة ما یشار إلیه بالرعایة الطبیة، وا
في مقال المنوي أن هذا النهج تقییدیة للغایة، وأن یؤدي  1955) تیتمس (وقال . االجتماعي

أن اثنین من األمثلة المعاصرة لهذا نوع . إلى عدم االتساق في الطریق الذي یناقش فیه الرفاه
الخدمات االجتماعیة، لكن لیست  شيء أنه تمت كتابة حول الدعم الحكومي للمستأجرین

عانة والسیطرة  إعانات للشاغلین؛ خلق فرص العمل خدمة اجتماعیة، ولكن لیس تنظیم وإ
  .التعسفي ویبدو أن استخدام المصطلحات إلى حد ما. االقتصادیة للصناعة النهوض بالعمالة

في المقام  .وتتمیز الخدمات االجتماعیة أقل بما یفعلونه من الطریقة التي تفعل ذلك
ویمكن توفیر الرعایة . األول، الخدمات االجتماعیة یجب أن تكون أنشطة المنظمة

االجتماعیة غیر الرسمیة؛ الكثیر من الرعایة التي تقدمها أسرة یصبح خدمات االجتماعیة 
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خدمة االجتماعیة طوعیة أكثر من العمل الذي . عندما أنه استولى وكالة الرعایة االجتماعیة
  .المنظمة تطوع، أو جاره مفیدة؛ یعني الرعایة االجتماعیة توفیر تدیرها طوعيأنجزه م

، أي الناس الذین یدفعون لیست نفس  وثانیا، الخدمات االجتماعیة إعادة التوزیع
العدید من المهن والخدمات تشمل األنشطة التي یمكن أن تكون . الناس الذین یستفیدون

ف محالت البقالة والمحاسبین وأصحاب الفنادق هي الخدمات االجتماعیة؛ في سیاق مختل
ومع ذلك، هذا النوع من الخدمات لیست االجتماعیة، خالفا لبعض . األمثلة الممكنة

مثل وجبات على عجالت،  المخططات األخرى التي قد تبدو للوهلة األولى أن تكون مماثلة
  .المسنین ورعایة حقوق المشورة أو البیوت السكنیة

عادة التوزیع، ولكن لم تصنف وهناك بعض  األنشطة المنظمة التي هي اجتماعیة وإ
أنها تشمل الشرطة، . أنهم عادة ما یشار إلى خدمات العامة. ك الخدمات االجتماعیة

وهي الخدمات الجماعیة التي تعود . والجیش، والطرق، ورفض جمع والحدائق وغیرها الكثیر
وبطبیعة الحال، هي نفسها، یمكن أن یقال عن كثیر ). من حیث المبدأ(بالنفع المجتمع بأسره 

الخدمات الصحیة والتعلیم توفر تغطیة عالمیة ومن المحتمل أن . من الخدمات االجتماعیة
من -وجود شبكة أمان في الضمان االجتماعي. یستخدمها الجمیع تقریبا في بعض الوقت

هو الطمأنینة -الممارسة العملیة المهد إلى اللحد، من الناحیة النظریة أن لم یكن دائمًا في
ثم، قد یكون التمییز بین . للناس أكثر مما سوف تجد نفسها في الواقع صعوبات مالیة

اإلسكان العام، وعلى سبیل المثال، هو فكر . الخدمات العامة واالجتماعیة الصعبة للمحافظة
كال یستفید األفراد  ولكن على حد سواء وترد علنا؛. كخدمة اجتماعیة، والمكتبات خدمة عامة
  .الذین یستخدمونها على حساب اآلخرین

یتصرف - في جزء منه، هو جعل التمییز بسبب الخدمات االجتماعیة وظیفة متبقیة
مؤسسة اجتماعیة ب یحدد خدمة اجتماعیة Eyden. كشبكة أمان عندما تفشل الطرق األخرى

كافیة أو الوفاء على نحو  التي وضعت لتلبیة االحتیاجات الشخصیة ألفراد المجتمع غیر
في بیرن، بادفیلد، . (فعال بالفرد من بلده أو الموارد ألسرته أو باهتمامات تجاریة أو صناعیة

  )١ ص، ١٩٧٨
، أن الخدمات االجتماعیة تستجیب لمشاكل األفراد، والثانیة، أن یفعلوا ذلك  وهذا یعني، أوًال

الخدمات . وهذا یبدو محدودا للغایة في كال المجالین،. إال عندما فشلت الطرق األخرى
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وقد . كما أنها توفر لألسر والجماعات والمجتمعات المحلیة: االجتماعیة ال تعني فقط باألفراد
تكون المقدمة، مثل الخدمات الصحیة أو التعلیم البریطاني، دون اعتبار للموارد األخرى التي 

  .قد یكون لدى الناس
تماعیة ویرد في بعض األحیان بهذه الطریقة ومع ذلك، حقیقة أن الخدمات االج

الفرق یكمن في الطریق ونحن . یساعد على تفسیر الفرق بین الخدمات االجتماعیة والعامة
یشیر إلى الدول التبعیة التي هي معترف بها المسؤولیات  Titmuss. ننظر المستلمین

، والشیخوخة، وتشمل هذه اإلصابة، والمرض والعجز) ١٩٥٥a ،pp.42-43. (الجماعیة
الرعایة الطبیة خدمة اجتماعیة نظرًا ألنها تتعامل مع المرض؛ . الطفولة، األمومة والبطالة

الفرق بین . التعلیم، مع األطفال؛ الضمان االجتماعي، ومع الفقر والبطالة والشیخوخة
اإلسكان والمكتبات أننا تصنیف المستأجرین العامة ك التابعة دون تطبیق المصطلح 

  .خدمي المكتبةلمست
الوقایة من المرض صحة البیئة إذا . في نواح كثیرة، هو هذا التمییز غیر عقالنیة

كان ینطوي على مراقبة النظافة في المطاعم، و الرعایة الطبیة إذا كان الناس الحصول على 
ظاهر األمر، اعتمادًا على الناس إذا كانوا یتقاضون هامة من السلع أو . تطعیم ضد العدوى

ولكن جمع القمامة . لخدمات التي یحتاجون إلیها، والتي هي إلى حد كبیر یدفعها لآلخرینا
ضاءة الشوارع والطرق ضروریة كلها إلى حد ما، یستفید األفراد ویدفعها لدافعي  والمجاري، وإ

المستفیدین . الضرائب أو دافعي الضرائب، لیس بالضرورة األشخاص الذین یستخدمونها
قد جعلت أیضا مساهمة من خالل الخاصة بهم والضرائب؛ ولكن حتى  الخدمات العامة

الفرق على ما یبدو أن ". إعانة البطالة"األشخاص العاطلین عن العمل دفع التبرعات 
وتعتبر الخدمات . الخدمات العامة تعتبر الموارد الجماعیة، فیها أفراد نصیب الجمهور

وهذا یعني ضمنًا . موارد إلى الناس الذین یعتمدوناالجتماعیة، خطأ أو صوابًا، كوسیلة لنقل ال
 أن المستلمین تحت طائلة اعتبار الكائنات لإلغاثة، بدًال من المشاركین متساویة في

  .المجتمع
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  :دولة الرعایة االجتماعیة
دولة الرعایة هو دولة التي تفید مواطنیها وفقا لمجموعة معینة من المبادئ، من المهد إلى 

  :ة كتب ما یليقاع". اللحد
أن السمة الممیزة لدولة الرعایة االجتماعیة هو االفتراض بالمجتمع، من خالل  

الدولة، المسؤولیة عن توفیر الوسائل موجبة جمیع أعضائها یمكن أن تصل إلى الحد 
األدنى من معاییر الصحة واألمن االقتصادي وحضاریة المعیشة، ویمكن مشاركة 

  )p.2، ١٩٧٤استشهد أعرب فوردر، . (الجتماعي والثقافيوفقا لقدراتهم في تراثه ا
وتقترح وجود حد أدنى إال أن وجود شبكة أمان . ولكن وضع معاییر الحد األدنى ال یكفي

ویستتبع الوعد بدولة -مفهوم متبقیة للرعایة االجتماعیة- ألي شخص یقع تحت مستوى معین
تؤثر على دولة الرفاه العالقات بریجس یبین الطرق الثالثة التي . رفاه أكثر من هذا

  :االجتماعیة
األول بضمان األفراد واألسر الحد أدنى لدخل بغض النظر عن القیمة السوقیة  

الثانیة بتضییق مدى انعدام األمن بتمكین األفراد واألسر على . لعملهم، أو ممتلكاتهم
) والبطالة على سبیل المثال المرض والشیخوخة" (الطوارئ االجتماعیة"تلبیة بعض 

ال تؤدي إلى أزمة فردیة أو عائلیة، والثالثة، بضمان توفیر جمیع المواطنین دون  وإ
تمییز لحالة أو فئة أفضل المعاییر المتاحة فیما یتعلق بنطاق معین متفق علیه 

  )pp.228-230، ١٩٦١.  (للخدمات االجتماعیة
والثاني یشدد على فكرة . في المرحلة األولى من هذه المعاییر، هناك افتراض اقتصاد السوق

وعلى الرغم من هذه الظروف الالزمة، هو المعیار . خدمة اجتماعیة كمسؤولیة جماعیة
فهو . من أنواع أخرى من توفیر الرعایة االجتماعیة الثالث الذي تمیز بنشاط دولة الرعایة

واآلخر هو مبدأ العالمیة، أن . احد أن هذه الخدمة بأفضل مستوى ممكنو . یجعل نقطتین
الدولة الرعایة "وكان هذا المبدأ المركزي للمؤسسة . الخدمات یجب أن تشمل الجمیع

وصف المجتمعات األخرى بأنها . بیفیردج، ممثال في دائرة الصحة الوطنیة وتقریر "البریطانیة
- )١٩٧٤، تراتنیر(، أو حتى في الوالیات المتحدة )١٩٧٩ویلسون، (مثل السوید -دول الرفاه

المصطلح قد حان لتطبیق المزید من . تعتمد الجودة على ربما أكثر من الطابع العالمي
الجهود لتوفیر الرعایة االجتماعیة في الممارسة العملیة من بالمثل، ومن الصعب وصف 
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خدمات الرعایة االجتماعیة التي  بریطانیا كدولة الرعایة االجتماعیة دون قبول اآلخرین
  .متفوقة معادلة أو

ویحدد مبدأ العالمیة دولة الرفاه كثیرا مع فكرة الخدمات العامة، بدًال من أن الخدمات 
، ١٩٤٨قبل عام . وهذا ما یمیز دولة الرفاه من قانون الفقراء قبل ذلك. االجتماعیة التقلیدیة

شبكة أمان لألقلیة غیر قادر على التعامل في -كانت الخدمات المتبقیة في المقام األول
ویستند نموذج الرعایة . ، أصبحت الخدمات المؤسسیة١٩٤٨وبعد عام . مجتمع تنافسي

المؤسسیة رأي أن معظم الناس من المحتمل أن یكون هناك حاجة لخدمات الرعایة 
. الطوارئ االجتماعیة في وقت ما في حیاتهم، وأن من مسؤولیة اجتماعیة لتوفیر لحاالت

  .التبعیة تصبح جزءا مقبوًال من الحیاة االجتماعیة
على الرغم من أن كثیرا ما تمثل نماذج المتبقیة والمؤسسیة األضداد طوران، مهامهم 

ویرتبط الرعایة المتبقیة مع األنشطة التي عالج أو حمایة . على نحو فعال أساسا مشابهة جداً 
أما نموذج یمكن أن یقال أن اإلیثار أو اإلنسانیة؛ أما . الفرد؛ ولكن ذلك هو الرعایة المؤسسیة

وربما یكون هو الرعایة المتبقیة أكثر المرتبطة بأفكار للسیطرة . یجوز اعتبار أن دالة ینافي
االجتماعیة، الرعایة االجتماعیة المؤسسیة مع األهداف اإلنمائیة للرعایة االجتماعیة؛ ولكن 

لمساعدة األطفال " بدالت الصیانة التعلیمیة"مهام إنمائیة، مثل  هناك تدابیر المتبقیة التي لها
في األسر الفقیرة على البقاء في المدرسة، والتدابیر المؤسسیة التي لها جوانب الرقابة 

ال یوجد الضروریة فرق في النهج الذي تتبعه في نماذج . االجتماعیة، مثل االلتحاق بالمدارس
دولة . یبها أو وظائفها، ولكن بنوایاهم تجاه الشعب التي تخدمهاغیر أنها تتمیز بأسال. مختلفة

الرعایة قد یكون المستنیر بالتزام أخالقي مساعدة جمیع مواطنیها، ولكن هذا أساس مبهمة جدًا 
  .لتشكیل السیاسات أو اتخاذ قرار بشأن الخدمات في الممارسة العملیة
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  :دول الرعایة االجتماعیة

تتمیز بنظام للرعایة ترعاها الحكومة  الرعایة االجتماعیة كنموذج للمجتمع ثوینیس یحدد دولة
الدیمقراطیة على أسس جدیدة وتقدیم ضمان للرعایة االجتماعیة الجماعیة للمواطنین بالتزامن 

  )١٢٥- م ١٩٦٦. (مع الحفاظ على النظام الرأسمالي لإلنتاج
كجزء من مجتمع معقد، متحالفة مع  أیضا یمثل رعایة الدولة) ١٩٨١(مثل ثوینیس، مارشال 

وتشمل البلدان التي تندرج تحت هذه الفئة . اقتصاد سوق رأسمالي وهیكل سیاسي دیمقراطي
. بریطانیا والوالیات المتحدة، وأسترالیا، ونیوزیلندا، ومعظم البلدان في أوروبا الغربیة والشمالیة

 لكتلة الشرقیة، ألنها لیست دیمقراطیة أووتشمل البلدان التي ال تشبه من االتحاد السوفیاتي وا
  .الرأسمالي

نوع مثالي . رأسمالیة الرفاه یستند إلى نوع مثالي للمجتمع وصف مارشال الدیمقراطیة
هذا النوع من التفسیر مفید، ألنه یبرز بعض . هو نموذج، الذي حقیقة قد أو قد ال تتوافق

لشيء واحد، فإنه یتضمن . ض النواحيالسمات األساسیة، ولكن یمكن أن تكون مضللة في بع
المعاییر التي قابلة للنقاش؛ هل هناك أي سبب جوهري لماذا ینبغي أن تكون دولة الرفاه 

. الرأسمالیة؟ آلخر، فشل النموذج كما قد عرضت علیه لإلشارة إلى أنواع أخرى من المقارنة
ولة الرفاه، بما في ذلك أنه یستبعد، ألغراض هذه الحجة، عدة الخصائص الممیزة الهامة لد

ال یبطل هذه اإلغفاالت األفكار . عالمیة أو الجماعیة، أو تركیز على الحریة اإلیجابیة
لمارشال، ولكن أثر االستبعاد لإلشارة إلى أنواع مختلفة من المقارنات من اآلخرین التي قد 

المشكوك فیه ما إذا الوالیات المتحدة قد تتشابه دول الرفاه في بعض النواحي، لكن من . بذلت
. كان سیتم إدراجه صالحًا أي أكثر أو سیكون من المناسب من إدراج االتحاد السوفیاتي

الرعایة  نموذجا مثالیا مختلفة، مع التركیز على الجماعیة وتدخل الدولة وعالمیة، وقد تبین
، وضع بریطانیا في فئة مع الكتلة الشرقی االجتماعیة كال . ةالدولة في ضوء مختلف جدًا

النموذجین تسلیط الضوء على جوانب معینة من دولة الرعایة االجتماعیة؛ وكالهما وفیا لدرجة 
  .معینة؛ ولكن على قدم المساواة، سواء منهم إعطاء إال جزءا من الصورة الكلیة

في الفلسفة، ووصف الكائنات بالنظر في خصائصها األساسیة إلى حد كبیر تم 
إذا اسم ینطبق . فكرة فیتجنشتاین تشابه األسرة: ف من الحجةالتخلي عن صالح نوع مختل
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على شيء، فلیس بسبب أنه یمكن مقارنته بنموذج، ولكن نظرًا ألنه یشبه األشیاء األخرى 
الفرق بین هاتین . أسرة مجموعة من الظروف المترابطة. التي تشكل نوعا من المجموعة

یمكن مقارنتها بنوع مثالیة د، أنها سوف  C و A ،Bإذا كان . الطریقتین خفیة، ولكنها مهمة
 A, Bولكن قد تكون النواحي فیها أنها تشبه د مختلفة؛ ال یعني أن . تعقد لیكون أساسا نفس

أن فإنه یمكن  idealisedمثل د أن یشبه ألف أو باء أو جیم والمشكلة مع نموذج  Cو 
ة ضئیلة ببعضها البعض بناؤها بحیث تشمل میزات أ، ب وج حتى وأن كانت لدیهم عالق

  .مباشرة عندما یتم مقارنة
هناك األقارب البعیدة، أعضاء  أیضا قد ال یكون أعضاء من األسرة كثیر مشتركة مباشرة في

. ولكن حددوا كأعضاء بأوجه التشابه الفعلیة والعالقات بینها-في الحافة من مجموعات مختلفة
ریقة التي ینظر إلى الواقع والتفسیر على استخدام الكلمات لوصف الكائنات یعتمد على الط

  .مجموعة متنوعة من العالقات
یعتمد . إشارة إلى أسرة یساعد دول الرفاه، وأعتقد، لاللتفاف على بعض المشاكل

عضویة األسرة لیس كثیرا على ثالثة أو أربعة خصائصها الممیزة على أنماط التشابه القائم، 
، أعرب عن المبادئ والتنفیذ ا عروض . لعملي، وثانیا، تحدید الهویة التاریخیة مع األسرةأوًال
  ".رأسمالیة الرفاه"صور قلیلة الدول مع نهج مختلفة على -جونز، مع االعتذار للتبسیط، القلم

  )٨٢-، م١٩٨٥جونز، (أنماط رأسمالیة الرفاه : ٦.١الشكل
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التي ینبغي إدراجها كدول لست متأكدًا من ذلك، وعلى هذا األساس، بالضبط ما هي البلدان 
الرعایة االجتماعیة؛ األسرة ربما یشمل بریطانیا والسوید، وربما باستثناء الوالیات المتحدة، 
ولكن أقول حتى هذا كثیر حقًا یتطلب بدًال من مزید من المعلومات حول نظم الرعایة 

لى األسرة تشابه؛ وهذا یبین كل من مزایا وعیوب نهج قائم ع. االجتماعیة في مختلف البلدان
  .دقیقة قد یكون أقل فعالیة في قضایا نقاشنا إلى تفسیرات مالئمة، بل أنها أیضا أكثر

مفاهیم دولة الرفاه بقوة تضرب بجذورها في التاریخ، وترتبط خاصة بتنمیة دولة الرفاهیة 
سسة عندما ثوینیس یشیر إلى الرعایة وضعت على أسس جدیدة، ویشیر إلى المؤ . في بریطانیا

وهناك خطر من الخلط بین المثل العلیا مع . ١٩٤٨تدرك دولة الرفاه العام البریطاني في عام 
روبسون یأخذ المسألة بوصف ثوینیس لدولة الرعایة االجتماعیة كشكل من أشكال . الواقع

  .المجتمع
في الواقع، بعض من أخطر . دولة الرفاه ومجتمع رفاه مترادفة ال حال من األحوال 

وبات التي نواجهها یرجع ذلك إلى حقیقة أن نحاول أن تكون دولة بدون مجتمع الصع
  )p.11، ١٩٧٦.  (رفاه

، Titmuss. ٣هو التشدید على هذه النقطة بالمشاكل التي سلط علیها الضوء في الفصل 
الحجج التي یمكن اعتبار قضیة من أجل مجتمع رفاهیة، واعترضت على فكرة دولة الرعایة 

االعتقاد بأنها تحل جمیع -أنه یكره الرضا مصطلح مستوحاة). ch.11، ١٩٦٨(تماما 
والقومیة الصغیرة التي یبدو أنها تشجع، بتركیز االهتمام على الرعایة االجتماعیة -المشاكل

ولكن باإلضافة إلى ذلك، قال أنه یرى أن الفكرة یمیل إلى تجاهل . في بلد واحد بدًال من دولیا
ال . ، ستقل ربما رفاه اآلخرینفي حالة زیادة رفاهیة بعض الناس. كالیفالفكرة األساسیة للت

ویستفید الجمیع بقدر ما هم أفراد . الجمیع، إذا نحن نعني بأن كل فردة فید دولة الرفاهت
  .المجتمع، ولكن على حدة، أو كاألعضاء في جماعات معینة، قد تلحق بمصالحهم
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  :الدولة والرعایة االجتماعیة
). pp.252-253، ١٩٥٩(ة، علما بن وبیترز، عادة مكتوبة كما لو أنها موجودة فعال الدول

هو اسم مرفقة بمجموعة . ولكن الدولة ال مادة من تلقاء نفسها؛ ال یمكن التفكیر، أو العمل
من األنشطة التي یضطلع بها الشعب في مجموعة متنوعة من اإلعدادات التي نفسر كهیكل 

یصف الحالة كجمعیة، تتمیز عن غیرها بالعدید من ) ch.2، ١٩٧٦(رافاییل . موحد
أنه یمثل . فقد الوالیة القضائیة العالمیة بین الحدود اإلقلیمیة؛ وأومنیكومبیتینت. الخصائص

هیكل مؤسسي الذین االبتدائیة  برقي وتعرف الدولة باعتبارها. أیضا كهیئة ذات سلطة علیا
  )١ ص، ١٩٧٩. (ي وحدة إقلیمیة معینةودالة ممیزة هو الحفاظ على السلطة ف

یعني السلطة الشرعیة؛ وهذا یعني لیس فقط . السلطة لیس نفس الشيء مثل السلطة القسریة
وهذه مسألة أهمیة خاصة . أن الدولة السیطرة علینا، ولكن أن له أساس أخالقي للقیام بذلك

من الدولة على أساس معیاري،  إذا كنا نرید لتبریر تقدیم خدمات الرعایة. للرعایة االجتماعیة
من الضروري إیجاد سبب معیاریة لماذا ینبغي لنا أن نقبل شرعیة في هذا المجال، تظهر لیس 

مشكلة الشرعیة قد تم . فقط أن الرفاه مبررة أخالقیا، ولكن أن یتم توفیر الرعایة من الدولة
ع الدولة؟ السؤال لماذا ینبغي لماذا أنا تطی- مؤطرة عادة بالفالسفة السیاسیة كمسألة االلتزام

سواء یتساءلون حول طبیعة وهدف الدولة . تستفید الدولة لي؟ هو الجانب اآلخر لنفس العملة
  .فیما یتعلق بالفرد والمجتمع

نهج التقلیدي لمسألة الشرعیة هي فكرة العقد االجتماعي، واتفاق رسمي أدلى به الناس 
ج مجتمع، من أجل تحقیق بعض الغایات المطلوبة الذین یأتون معا من حالة الطبیعة لنموذ

المجتمع بعقود . یجعل الفرد عقدا مع اآلخرین یصبحوا جزءا من المجتمع. من قبل كل منهم
مع حكومة، التي تم إعدادها من أجل القاعدة؛ ، ولذلك، تقع على الحكومة بموافقة الشعب أنه 

. لیصبح مواطنا-هو المجتمع والحكومة- ةوأخیرًا، عقدا یرصد بین كل فرد الجدید ودول. یحكم
المجتمع، . وهذا لیس المقصود الوصف تاریخي لكیف تتشكل الدول؛ والنهج الغایة مصطنعة

ولیس العزلة، هو الوضع الطبیعي للجنس البشري، وتضع الحكومة مع المجتمع، وال یكاد أي 
یقة التي األمور كما نقطة فكرة عقد اجتماعي لیس لدراسة الطر . شخص لدیه خیار ال یحكم

، ولكن توفیر أساس لما هو شرعي، وفي الماضي كانت الفكرة مهمة )١٧٦٢(روسو بوضوح 
أهمیة هذا الرأي أن اإلجراءات . هائلة كتحد لشرعیة الحكومات التي شكلت دون موافقة شعبیة
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لدولة هي ا. التي تتخذها الحكومة وقد ینظر إلیه على أنه وسیلة لتحقیق الغایات االجتماعیة
  .القیام به ببساطة إلیه یمكن من خاللها األشیاء

توفیر الرعایة االجتماعیة، بهذا االعتبار، لیس فقط وظیفة مشروعة من الحكومة؛ وهو جزء 
أكثر إقناعًا القول بأن  وربما فمن. كافة في من السبب األساسي لماذا ینبغي أن توجد الحكومة

بیرك، مشتركة مع نظریات العقد، ویعتقد أن الحكومة . الدولة قد اكتسبت شرعیة تاریخیا
، ولكنه رأي العملیة كنتیجة )٧١-، م١٧٩٠عام (اختراع حكمه البشریة تقدم للبشریة یرید 

، نظرًا ألن وكالة )١٩٧٤(مكاسب الدولة السلطة، یقول ودواركین . للتطور التاریخي التدریجي
هذا وكالة حمایة المهیمنة . ة على غیرهامعینة تمارس القوة في المجتمع مكاسب األسبقی

، ویصبح من الممكن  یتطور إلى الدولة بسبب المزایا التي یقدم الناس؛ هذه المزایا جعله مقبوًال
هذه العملیة ما یعادل مباشرة . للحصول على السلطة على أساس أن یتم قبول استخدام القوة

عة الحال، أن یوسع لیشمل توفیر الرعایة نفس الحجة یمكن، بطبی. الوصفة للمعاییر األخالقیة
  .العملیة االجتماعیة، التي تطورت على مر الزمن، وأصبح مقبوًال إلى حد كبیر في

برینان وفریدمان أن . إذا لم تكن موجودة الدولة، سیكون من الضروري أن نخترعها
طاف إیداع في أي نظریة أخالقیة بحتة للتوزیع یجب في نهایة الم أشیر، عن حق، وأعتقد أن

  )٤١- م ١٩٨١. (نظریة للمؤسسات التي من خاللها أخالقیات التوزیعیة تتحقق

ولكن إذا لم ". الصالح العام"یمكن القول بأن توفیر الرعایة وسیلة للسعي إلى تحقیق مفهوم و 
یقول . یكن هناك مشتركة جیدة، یجب أن یكون هناك بعض طریقة لمحاولة تحقیق ذلك

اقتصادي، أن أي فرد الرشید، تتابع دوافع المصلحة الذاتیة، لدیه أي  أولسون، من منظور
هذه هي مشكلة رایدر ). ch.1، ١٩٧١(حافز لإلسهام في الصالح العام بعد نقطة معینة 

إذا كان لدى األفراد كل خیار عن دفع تكالیف خدمة اجتماعیة أم ال، قد یكون القرار . الحرة
مرة واحدة وقد بدأ هذا یحدث، التكلفة ألولئك . القیام بذلكالعقالني لكل السماح لآلخرین ب

الذین یدفعون سوف ترتفع؛ الحكم من المرجح أن تصبح مرهقة أكثر فأكثر كأقل وعدد أقل 
وهذا یعني أن الحوافز التي . من الناس المساهمة، إلى النقطة حیث أنها لن تدفع لإلطالق

ن هناك حاجة بعض اإلكراه؛ واستخدام اإلكراه ستنشأ لألفراد على المساهمة، أو أنه ستكو 
  .السلطة وتدعو للتدخل من جانب تشكیًال المشروعة
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في المقام األول، حتى . ویقول عدد من النقاد أن سلطة الدولة یجب أن تكون محدودة
) ١٩٤٤(حایك . لو الرعایة الالزمة، التوسع في الدولة بتوفیر فإنه یحتمل أن تكون خطرة

. إلى توفیر بعض الرعایة، ولكن ترى أن النمو للدولة تفضي حتما إلى االستبداد تقبل الحاجة
إذا اعتمد نموذج فردي . وثانیا، توفیر الرعایة االجتماعیة قد تتعارض مع المبادئ األخرى

بشدة من الحریة والملكیة، ثم تدخل الدولة إلعادة توزیع الموارد قد یعتبر تعدیا على الحریة 
اركین یجادل إال أن الحفاظ على النظام والتحكیم في المنازعات یمكن اعتبار ودو . الشخصیة

. الدولة الحد األدنى هو الدولة األكثر شموًال التي یمكن تبریرها :الدولة الوظائف المناسبة
  )١٤٩- م ١٩٧٤(

وهذا یقبل أن الدولة لدیها بعض السلطة؛ وبدون ذلك، ستكون هذه الوظائف الحد األدنى 
ولكن عموما، الموقف في ودواركین یمكن تحصیلهما إال إذا أعطیت . مشروعة حتى ال

الحریة الفردیة هذه قیمة أن یبطل جمیع المبادئ األخرى التي تؤدي إلى توفیر الرعایة 
  .االجتماعیة

االعتراض الرئیسي الثالث لتدخل الدولة أن الحال بالنسبة لحكم الدولة محاوالت 
الناس الذین ینتقد نشاط الدولة في مجال الرعایة . ة إلى ینتهيلتبریر الوسائل باإلشار 

، القیام بذلك لیس بالضرورة ألنهم )١٩٦٢(وفریدمان ) ١٩٧٧(االجتماعیة، مثل سیلدون 
. یختلفون مع فكرة الرعایة ولكن ألنهم یعتقدون أن یمكن تحقیق األهداف أفضل بطرق أخرى

  .سئلة التجریبیة كقضایا المبدأوسیطة لتوفیر الدولة تقع على قدر على األ
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  :شعبة الرعایة االجتماعیة
مفهوم دولة الرعایة االجتماعیة، وفكرة الدولة كهیئة ذات سلطة عالمیة داخل بلد ما، 

في الواقع، الحالة أكثر . یستحضر صورة الدولة كمجموعة شاملة، وغیر المقید للمؤسسات
ي المجتمعات الصناعیة جمیعها تقریبا، أن الدولة أنها غیر صحیحة، وف. تعقیدًا من ذلك

 vanانظر رین و (حتى عندما یكون هناك محاولة لفرض مثل هذا احتكار -تحتكر الحكم
  .وتعمل الدولة في سیاق نظم مختلفة لتوفیر الرعایة االجتماعیة). ١٩٨٤، جونستیرین

االجتماعیة : تماعیةووصف ثالثة أشكال رئیسیة من دائرة الرعایة االج) (1955تیتمس 
االجتماعیة . األول والثاني هي التي تقدمها الدولة؛ والثالث القطاع الخاص. والمالیة والمهنیة

أساسا توفیر الدولة للخدمات -یغطي منطقة تعتبر عادة في نطاق الخدمات االجتماعیة
وش الضرائب، بعدم المالیة الرعایة هو العملیة التي من خاللها یستفید الناس من النق. المباشرة

واهتمامات الرعایة المهنیة الفوائد نظرًا لسبب احتالل . خضوعها للضریبة عند البعض اآلخر
 :الخدمات یقدم هذا التصنیف كما لو كان وصف كامل للرعایة Titmuss. الفرد أو العمالة

مة لخد أو/تلبیة احتیاجات معینة للفرد واآلن یمكن تصنیف جمیع التدخالت الجماعیة ل
...  الرعایة االجتماعیة طاق واسع في ثالث فئات رئیسیة منالمصالح األوسع للمجتمع على ن

)١٩٥٥a٤٢-، م(  
أنه . كوصف للمنظمة للرعایة االجتماعیة، ومع ذلك، قد نموذجه أوجه القصور الهامة

إعادة التوزیع التي تحدث عن طریق الهدایا -یستثني القطاع التطوعي، وقطاع غیر الرسمي
تبدو فكرة المهنیة الرعایة االجتماعیة تشمل االستحقاقات للموظفین . الشخصیة واإلجراءات

لألجور، والواجبات المفروضة على أصحاب  بدیالً  المقدمة ك ینافي، االمتیازات التي هي
، والخاص التأمین )مثل الشیكات سالمة أو قانونیة مرضیة مدفوعة األجر(العمل بالدولة 

التي یمكن تناول األفراد وكذلك ) الصحي بوبا، أو المعاشات التقاعدیة الخاصةمثل التأمین (
أعمال الدولة إلعادة . یمر على قضایا أخرى Titmussفي وصف دور الدولة، . الشركات

أنها توفر الخدمات االجتماعیة المباشرة، ولكن كما یقدم . توزیع الموارد في عدد من الطرق
مساعدة -تبادل العمالة، ومراكز لتقدیم المشورة والتثقیف الصحي مثل- الخدمات غیر المباشرة

توزیع الموارد . األفراد على إدارة شؤونها بنفسها دون أن یعطي بالضرورة المساعدة المادیة
نفاذ الحقوق الفردیة، -من خالل عملیة قانونیة من خالل التعویض عن الضرر، بإنشاء وإ
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من خالل نفوذها في الشؤون . ة االجتماعیةوعن طریق إنشاء إطار لتنظیم الرعای
  .المجموعات االقتصادیة، فإنه یمكن زیادة رفاه األفراد و

وتقدم نموذجا بدیًال من أشكال تقدیم الرعایة االقتصاد المختلط للرعایة التي اقترحها 
ینظر القاضي في الطرق المختلفة التي على . القاضي كین، المعروف باسم رعایة التعددیة

نتاج خدمات الرعایة االجتماعیة قد تقدمها منظمات مختلفةتم القاضي، كناب، . (ویل وإ
ویساعد هذا النهج التأكید على التنوع في . الجدول التالي تطور أفكاره األولیة) ١٩٨٥

  .الممارسة لمصادر وقنوات للرعایة االجتماعیة في المجتمع

 ةاالقتصاد المختلط للرعایة االجتماعی: 6.1الجدول 
الشؤون  

 المالیة
 إنتاج 

المنظمات   القطاع الخاص  عام 
 الطوعیة

غیر  
 رسمیة

 دائرة الصحة الوطنیة  عام 
 التعلیم الحكومي

منازل خاصة لكبار  
 السن

خدمات الوكالة  
 المفوضة

 الكفالة 

الشركات  
 الخاصة

رعایة البحوث  
 الجامعیة

  المؤسسات الخیریة  الرعایة المهنیة 

اع القط 
الخاص 
 التعاوني

المجتمعات   المعاشات الشخصیة 
 الصدیقة

مجموعات  
 المساعدة الذاتیة

 

رسوم  
 للمستهلكین

الرعایة المنزلیة  
 للمسنین

اإلسكان   الصحي الخاص 
أسوكایتیون 

 اإلیجارات

 التربوي

شراء الخدمات من   أصدقاء مستشفى التبرعات 
 .vol.orgs قبل

الرعایة  العقل المأوى 
 ألسریةا
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الدولة ال تعمل في عزلة؛ بدًال من ذلك، فإنه یعمل . هذا بوضوح اآلثار الرئیسیة للدور الدولة
  .باالشتراك مع عدد من المنظمات غیر القانونیة

في المرحلة األولى، یسهل ). ch.7، ١٩٨٢(كاوسون یحدد ثالثة نماذج مثالیة لنشاط الدولة 
إنشاء اإلطار القانوني الذي ینظم النشاط في  الدولة توفیر القطاع الخاص، من خالل

یوجه نشاط الدولة، ویوفر الخدمات نفسها بشكل : النموذج الثاني البیروقراطیة. السوق
ثالثا، الدولة قد المساومة والتفاوض مع العدید من المنظمات من أجل أحداث . مفصل
تشجیع وتمكین التطورات في دور الدولة فیما یتعلق بالرعایة في هذا النموذج هو . تغییرات

التزام الدولة بتوفیر الرعایة في الممارسة یحتوي على عناصر من كافة . تقدیم الخدمات
في بریطانیا، الدولة ینظم سوق القطاع الخاص في مجاالت مثل الخاص . األدوار الثالثة

ة الصحیة وهو یعمل على تقدیم خدمات مباشرة في مجال الرعای. استئجار السكن أو التربوي
أنها أیضا، في الواقع، یدخل في التفاوض والمساومة مع المجموعات ذات المصلحة . والتعلیم

 أو في مجاالت مثل المعاشات التقاعدیة المهنیة، األجور المساومة في القطاع العام
  .مخططات المدینة الداخلیة الشراكة

ارج المجتمع، بینما في وتعني عبارة تدخل الدولة أن الدولة على نحو ما یأتي من خ
أن الدولة یمكن أن تنظیم القطاع ) ١٩٨٣(یجب أن تتبع النقاط رین . الواقع وهما ال ینفصالن

الذي هو، إنشاء قواعد القطاع الخاص، كما هو الحال، على سبیل المثال، في إصدار -الخاص
مثال على هذا . نةقد الوالیة القطاع الخاص، یوعز ألداء مهام معی. التراخیص لبیوت التمریض

ویحفز الدولة أنواع . ، إدارة الضرائب واشتراكات التأمین الوطني بأرباب العمل"تدفع تكسب"هو 
  .معینة من الحكم، مثًال بتقدیم بعض النقوش الضرائب والحوافز

وقد یدعم القطاع الخاص، بالتعهد . عادة المؤسسات الخیریة التمتع بامتیازات ضریبیة كبیرة
ضمان من هذا النوع قد أعطیت للمعاشات التقاعدیة : مالیا في حالة الصعوباتبانقاذها 

تقدیم الدعم، في الممارسة العملیة، یذهب أبعد من ذلك؛ كما یشیر . المهنیة في بریطانیا
الجدول االقتصاد المختلط للرعایة االجتماعیة، یستخدم توفیر التمویل من الدولة إلى حد أن 

  .شاط الدولة والقطاع الخاص في أي معنى مفیدیصبح من الصعب فصل ن
 أفكار دولة الرعایة. وهذا یعكس بوضوح على فكرة دولة الرعایة في الممارسة العملیة

مبدأ دولة الرفاه . جمعیة رعایة تمیل إلى إعطاء االنطباع بأن شبكة مریحة وشاملة للحكمو 
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ولكن الواقع . بي احتیاجات الجمیعمهم، ألنه یدفع المحاوالت الرامیة إلى ضمان أن خدمات تل
من مختلف المنظمات المعنیة بتوفیر الرعایة، وفیها مؤسسات الدولة  podge-هو أكثر هودج

كبح جماح یقول أن . ویعكس هذا، بدوره، على القیم المرتبطة برعایة الدولة. تلعب دورًا رئیسیا
تغیر بنیة الخدمات المبادئ -یحالقیم والمبادئ تؤثر على تقدیم الخدمات، بل أن العكس الصح

وهناك حجة قویة . التي تؤثر في السیاق في القیم التي تتشكل والطرق التي تفسر المشاكل
القیود غریبة على فكرة الرعایة االجتماعیة وتحدید دولة الرعایة مع . لیكون على هذا الموقف

الدولة بالمجتمع،  هذا نوع الخدمات التي تطورت في بریطانیا وفي أماكن أخرى، عالقة
وجمیعها مكیفة بالتجربة التاریخیة؛ ویعتمد فهم لتطبیقها على األقل قدر على وصف لما 

  .الرعایة االجتماعیة یحدث في الواقع كما هو الحال في تحلیل المبادئ والنظریات االجتماعیة
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  الفصل السابع
  الدیمقراطیة
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  :الفصل السابع
  :الدیمقراطیة

  ملخص
یمثل األغلبیة توافق في آراء، أو . والدیمقراطیة حكومة الشعب یحكم، أو على األقل بأغلبیة

تقلیدیا، . تحالفات المصالح، بل هي حمایة مصالح األقلیات من خالل الحقوق اللیبرالیة
ر المصیر، وقد أدى الدیمقراطیة تعني حكومة تمثیلیة، ولكن المبرر الرئیسي للدیمقراطیة هو تقری

  .هذا في السیاسة االجتماعیة إلى تركیز على المشاركة

الحكومة، أو القاعدة، هو قانون التخاذ القرارات . ، والشعبللشعبوالدیمقراطیة هي الحكومة 
وبطبیعة الحال، كل من الحكومة، . من خالل مؤسسات الدولة التي تؤثر على نفسه أو غیره

یرتبط ارتباطًا وثیقا بفكرة -أو في مصالحهم-ئل بأن الحكومة للشعبالرأي القا. حكومة الشعب
ولكن الحكومة . دولة الرفاهیة، مما یساعد على تفسیر لماذا فكر دولة الرفاه بأنه الدیمقراطیة

ذكر توماس هوبز، في القرن السابع عشر، أن المبدأ . للناس لیس سمات ممیزة للدیمقراطیة
- رفاهیة الشعب أعلى قانون-populi salusسوبریما  est األساسي للحكومة جمیع لیكس

المیزة ) ١٦٥١. (لكن یقال مع ذلك أن هذه أفضل طریقة لتحقیق عن طریق استبداد الخیرین
التي تقوم بتعیین الدیمقراطیة وبصرف النظر عن أشكال أخرى من الحكومة أن یتم ذلك عن 

  .الرعایة االجتماعیة لما والحكومة بالشعب لیس بالضرورة ضمانا. طریق الشعب
وهناك افتراض أن الناس من المحتمل أن ترید ما هو جید بالنسبة لهم، ولكن، كما یوحي 

الكثیر من . ، إشباع الرغبات جزء فقط من الرعایة االجتماعیةاالولالوسیطة في الفصل 
لقائل أن الحال بالنسبة للدیمقراطیة هو قضیة من أجل تقریر المصیر، ویعتمد على الرأي ا

  .الناس هم أنفسهم قضاة أفضل لمصالحها الخاصة
الحكومة بالشعب مثالي، ولكن مثالي الذي یتم تفسیر في عدة طرق مختلفة؛ نادرًا ما 

عددا من ) ١٩٧٥(ویعطي حیویة . بلد في العالم ال تقع المطالبة بأن تكون الدیمقراطیة
قد . ال یحكم، أو تشارك في اإلدارةأنها قد تعني أن الجمیع فع. التعاریف من حكم الشعب

أن القرارات یمكن تصحیح، وتغییر أو على األقل -یعني أن الحكام مسؤولة أمام الشعب
في . أو مسؤولة أمام ممثلي الشعب-فعالیة واعترض على الناس الذین لدیهم بعض الجزاءات
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تیار حكام دون ویمكن اخ. (بعض الدیمقراطیات، ویتم اختیار الحكام بالشعب، أو ممثلیهم
وأخیرًا، ). حیة ویقول أن هذا غیر كاف للدیمقراطیة: الخضوع للمساءلة في وقت الحق

وهذا ال یمیز بوضوح دیمقراطیة من أي . هو ل لهم-القاعدة قد یكون في مصالح الشعب
  .شكل آخر من الحكومة، وهو مرة أخرى غیر كافیة

ل منها بلده أو بلدها من الرغبات إذا كان یعتبر الشعب إلى مجموعة من األفراد، وك
. أو المعتقدات، ثم الحكومة بالشعب وسیلة لهم لطرح وجهات نظرهم المختلفة وتلبیة ما یرید

یعني الحكومة الشعب بأن األشخاص تعمل -مثل المجتمع- إذا كان الشعب كیان جماعي
من عام، موجها نحو تحقیق مشتركة ) ١٧٦٢(وسوف یكتب روسو . لغرض مشترك ب

وسوف فكرة عامة هو واحد مصطنعة، حتى ولو أننا نمیل في بعض األحیان القول أن . جیدة
ولكن على . هناك هو ال العقل الجماعي: المجتمع أو الشعب الموافقة على سیاسات معینة

الرغم من أنه قد یكون هناك تضارب في المصالح بین أفراد المجتمع، قد یكون من الممكن 
یمكن تحدیدها مع أحدث مفاهیم الرعایة االجتماعیة التي : تركةالتحدث عن مصلحة مش

االعتراض الرئیسي على حجة روسو، . ، وأنه یخضع لنفس التحفظات١نوقشت في الفصل 
رغم ذلك، أنها تفترض أن الناس ترید حقًا ما هو جید بالنسبة لهم بدًال من ما قد یقولون أنهم 

  .الدیمقراطیة موقف الذي تساؤل-شعبتتلخص في القاعدة في مصالح ال. یریدون
 شكل من األشكال؛ وهذا یعني أن كلوالفكرة الشعب بوصفه السیادي الجماعیة في 

-ال یتم استخدام االستفتاءات. هو المشتقة منها، عادة عن طریق التصویت الشعبي سلطة
أصبح  بید أن فكرة انتخاب والیة. بشكل عام-األصوات من قبل الجمهور على مسائل محددة

یحصل على . ویطرح طرف الذي یسعى االنتخابات بیانا لسیاساتها. هاما في بریطانیا
، أو مكاسب بأغلبیة المقاعد، وفي بریطانیا على األقل هو لیس في كل نفس - أصوات أغلبیة

وثم یدعى على تفویض من الناخبین لتلك األنشطة وقالت أنها ستقوم مزید من -الشيء
غیر مشكوك فیها حتى بالنسبة لتلك السیاسات التي كانت القضایا  هذا االدعاء. الدقة،

قد تتصل تصویت لصالح طرف العامة النهج، صورتها، . الرئیسیة في الحمالت االنتخابیة
واألفراد الذین یشكلون جزءا من ذلك، أو السیاسات األخرى في حزمة وقد عرضت على 

افقة على جمیع السیاسات التي تنتهج ومن المؤكد أنه ال یمكن اتخاذها كالمو . الطرف
مثل المسائل -للقضایا التي تمیل إلى أن تكون نسبیا طفیفة في الشروط االنتخابیة. الطرف
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المطالبة - المتعلقة بإصالح إعانات الضمان االجتماعي، أو قیمة للمال في الخدمات الصحیة
تخبة عن طریق عملیة یمكن المطالبة بتشكیل حكومة من. باإلجمال ال یمكن الدفاع عنه

مقبولة كالدیمقراطیة بعض الشرعیة على هذا األساس، لكن هذا لیس هو نفس قوله أنها تفعل 
  .هترید ما الناس

وهناك عدد من المبررات . االنتخابات بصورة عامة تعتمد على مبدأ حكم األغلبیة
فاآلراء -ق في اآلراءوسیطة واحدة أن رأي األغلبیة هو أفضل تمثیل متاح لتواف. لهذا التقلید

وحتى لو اختلف بعض الناس، عد رؤساء، كما ستیفن فیتزجامیس ذات مرة . المشتركة ویرید
ولكن هذا مبدأ خطیر، نظرًا ألنها یمكن أن تخضع األقلیة . علقت، هو أفضل من كسرها

یمكن تبریر عزل األشخاص المصابین بأمراض عقلیة من المجتمع، أو . لطغیان األغلبیة
صل السابق من األقلیات العرقیة في المدارس في الوالیات المتحدة، وفقا لرأي أغلبیة، الف

  .األفراد وبالرغم من التأثیر كان لها في
وجهة نظر أكثر مكرا، والتي أعتقد أن أفضل تمثل المواقف للدیمقراطیة في بریطانیا 

مادیسون، أحد . للمصالحوالوالیات المتحدة، وهو أن أغلبیة األصوات تمثل تحالفات ناجحة 
مؤسسي االتحاد األمریكي، القول بأنه طالما كانت هناك أي فصیل الدائم إلعطاء قاعدة 
یتفق الفریق على اآلخرین، التصویت باألغلبیة فعالیة ستراعي جمیع وجهات النظر 

لیس فقط لحراسة المجتمع ضد  أنها ذات أهمیة كبیرة في جمهوریة، وكتب،. للمواطنین
وتوجد . د الحكام، ولكن لحراسة جزء واحد من المجتمع ضد الظلم والجزء اآلخراضطها

إذا كانت أغلبیة تكون متحدة . مصالح مختلفة بالضرورة في فئات مختلفة من المواطنین
هناك سوى طریقتین لتوفیر ضد هذا . بمصلحة مشتركة، سوف تكون حقوق األقلیة غیر آمنة

هو المجتمع ذاته؛ أخرى، -دة في إیندیبدینت مجتمع األغلبیةواحدة عن طریق إنشاء إرا: الشر
بفهم في المجتمع أوصاف منفصلة الكثیر من المواطنین كما سیتم تقدیم مزیج ظالم من 

، إذا كان ذلك غیر عملي ال ، ١٧٨٨الفیدرالیة،  ٥١.  (أغلبیة على العموم واردا جدًا
p.311(  

للدیمقراطیة أنه ینبغي إعطاء كل ادعاء جلسة بن وبیترز تشیر إلى أن أحد عناصر أساسیة 
. وهذا ضروري لكفالة كال الفریقین قادرون على تشكیل ائتالفات). p.354، ١٩٥٩(استماع 

فإنه یؤكد االرتباط بین مفهوم الدیمقراطیة والحقوق؛ هو الفهم المشترك الدیمقراطیة في الغرب 
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ق هذه الحقوق تشمل الرعایة االجتماعیة توسیع نطا. دیمقراطیة لیبرالیة التي هي صون حقوق
لیست متأصلة في مفهوم الدیمقراطیة، ولكن فكرة مارشال المواطنة عن كثب یعرف 
الدیمقراطیة مع الحقوق ودولة الرفاه؛ وتوفیر الرعایة االجتماعیة في مصالح المواطن، وهي 

  .المجتمع ضروریة للمشاركة في
ت البدیلة للدیمقراطیة تعكس، بدقة أكبر، ما لقد حاولت النظریا. وهذا موقف مثالیة

هو الحال بالنسبة لحكم األغلبیة أنه یوفر اتفاقیة مریحة، إلنشاء نموذج . یحدث في الواقع
الدالة الدیمقراطیة، بهذه الحجة، . مساءلة للحكومة احترام حقوق الشعب وتحمي مصالحهم

ین، ولكن وفقا لمصالحهم، وهم مسؤولون النتخاب الممثلین الذین تقرر، ال وفقا إلرادة الناخب
الذین  Ðliteیصف شومبیتر هذه كمنافسة بین المجموعات و ، االنتخابات عن أعمالهم في

هو ذلك الترتیب المؤسسي للتوصل  األسلوب الدیمقراطي، یكتب،. یرغبون في تشكیل حكومة
 یق نضال تنافسیةإلى القرارات السیاسیة التي یكتسب األفراد سلطة اتخاذ القرار عن طر 

  )p.173، ١٩٦٧.  (تصویت الشعب
قبول الفصائل المتنافسة في شرعیة االنتخابات كآلیة لتحدید الذین ینبغي أن یكون في 

وهذا یعني أنها محاولة على حد . السلطة، وترتیب شؤونهم بغیة القبض على أغلبیة األصوات
  .فسه في محاولة لعقد األرضیةسواء للتمییز بین سیاساتها من مجموعة أخرى في الوقت ن

وهذا جذابة من الناحیة نظریة، ألنه یبدو أن تشرح طریقة عمل حكومة تمثیلیة في 
ضعفها . الشروط التي یمكن تطبیقها بسهولة على بریطانیا والوالیات المتحدة األمریكیة

یات ال وضوح یفسر، على سبیل المثال، عمل الدیمقراط. الرئیسیة تكمن في بساطته جداً 
متعددة األحزاب، وأفكار مثل والیة، والتقالید البرلمانیة أو دور السیاسیین األفراد كممثلین 

بل أنها تقدم بعض التنبؤات حول الطریقة التي من المرجح أن تتصرف . للدوائر االنتخابیة
أنها سوف تنتج مجموعات سیاسات، لیس كثیرا تعد تحسینات محددة فیما یتعلق . األطراف

وهم، ثم، كما یحتمل أن التأكید على النهج . ار أنها توفر بدیل ذي مصداقیة في الحكومةبإظه
  .صوتا كطرق لجذب- تسعى إلى تمییز أنفسهم من خصومهم-والصورة والنجاحات السابقة

قضایا الرعایة االجتماعیة من المحتمل أن یتم تضمینها في الحزمة، لكنها لیست بالضرورة 
الرعایة االجتماعیة من شأنه أن یكون، ونتیجة المحیطة . ساسي للحزبالمركزیة للنظام األ
  .بالعملیة االنتخابیة



 

 

 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  132صفحة  أ

وتعكس القرارات التي اتخذت في مجال السیاسة االجتماعیة أقل، ثم رغبات الشعب 
من أولویات السیاسیین، وتخضع لضغوط من جماعات الضغط المنظم، وتأثیر وسائل 

یعطي ) ١٩٧٩(بانتنغ . إلدارة وحجج الخبراء في هذا المجالاإلعالم والنظام القانوني، وا
. أمثلة لهذه التأثیرات في دراسات اإلسكان والضمان االجتماعي وسیاسة التعلیم في الستینات

؛ )أو إبراز(الوعي بالمشكلة؛ بروز : أنه یتتبع بخمس مراحل عملیة صنع السیاسة العامة
هذا نموذج مفید، ألنه یستمد من االهتمام . ن البدائلتعریفه؛ مواصفات للبدائل؛ واالختیار بی

  .في كل مرحلة لمختلف التأثیرات على السیاسة العامة والمسائل المتعلقة بتفسیر
قد یكون على سبیل مثال إعادة النظر الممارسة في حاالت اإلساءة إلى األطفال التي 

ها طفل المكفول الذي توفي وقالت أن) ١٩٧٤دس، . (أعقبت التحقیق في وفاة ماریا كولویل
العدید من الوكاالت كان یعرف شیئا عن حالتها الصحیة، ولكن قد ال . بعد أشهر إهمال

الوعي العام والسیاسي . وضعوا معا معلومات یمكن أن تؤدي إلى العمل إلنقاذ حیاتها
ن ذلك بالمشكلة تم إنشاؤه عن طریق وفاتها؛ كان به بروز تحددها لجنة التحقیق، واألهم م

تم تعریف المشكلة في الصحافة، ولیس كقضیة إلساءة المعاملة من قبل . اهتمام الصحافة
نتیجة لذلك بدائل محددة، . المسؤولین الكبار، ولكن إهمال من جانب األخصائیین االجتماعیین

التدابیر التي لم تكن تعتبر حقًا بحقنه ضخمة من األموال . تتعلق أساسا بممارسات وكاالت
ركزیة في رعایة األطفال، وزیادة عقوبات رادعة لمقدمي الرعایة، إلغاء العقوبة البدنیة في الم

المنزل أو تمدید حقوق الطفل ضد مقدمي الرعایة؛ ولم تكن هذه الطرق التي قد تفسر 
االختیارات على المستوى المحلي وشملت تشدید اإلشراف على األسر، وزیادة . المشكلة

ئیین االجتماعیین في العمل، أولویة أكبر نظرًا إلساءة معاملة األطفال اإلشراف على األخصا
بالنسبة إلى المسؤولیات األخرى، ووضع ترتیبات جدیدة لخدمة التنسیق؛ على الصعید 

معقولة في حد ذاتها، هذه . التي أدخلت أشكاًال جدیدة من الوصایة" عمل األطفال"الوطني، 
  .االعتداء ضح غیر كافیة لوقف المدالتدابیر تبین فیما بعد أنها وا

فهو یساعد على نفش من مراحل العملیة، . نموذج بانتنغ وصفیة أكثر منها تحلیلیة
ال یكفي . ولكن أنها ال تفسر لماذا بعض تدابیر تحقیق مكانة بارزة عند البعض اآلخر ال

حاجة في هناك، على سبیل المثال، واضحة . حاجة إلى االعتراف ببعض االستجابة لبذل
الوقت الحالي في المملكة المتحدة للخدمات المقدمة لألشخاص الذین ال مأوى لهم واحد، 
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أن الحكومة تسعى حالیا إلى االنسحاب حتى (ولكن هذه الخدمات ال تتوفر عموما بالدولة 
قبل . ومساكنهم هو عمل األیسر للتبرعات والسلطة التقدیریة اإلداریة) من التزام قلیًال فقد

السمة بروز القضایا إلى . et alقاعة . قیام بأي شيء، قد حاجة إلى أن تترجم إلى قضیةال
الشرعیة یعني أن تدبیر مقبول من حیث ) ١٩٧٥. (الشرعیة والدعم والجدوى: ثالثة عوامل

الدعم یعني أن التدبیر هو تشجیع من . المبدأ، على األقل من المسؤولین عن اتخاذ القرارات
فإنه ال یعني بالضرورة دعم . (م في وضع لممارسة الضغط في اسمهاالناس الذین ه

والقول ما إذا كانت تعتمد مكانة . جدوى یعني أن سیاسة یجب أن یكون عملیا.) االنتخابیة
بارزة في التطبیق العملي؛ بعض التدابیر التي تم تمریرها في السیاسة االجتماعیة یمكن 

لدیك عدد  الناس یات المتحدة، على سبیل المثال، القدیمةفي الوال. وصفها بغیر واقعیة تماما
. من الحقوق في القانون، بما في ذلك حق في االحترام، والتي غیر قابل للتطبیق تماما

وفي المملكة المتحدة، تنقل المرضى المزمنین واألشخاص ) ١٩٦٩بیرغمان، في المجلس، (
. المتاحة الوفاء بااللتزامات التي خلقها حتى ولو كان هناك ال الموارد ١٩٧٠المعوقین لسنة 

وكان الحجة التي أدلى بها أنصارها أن الموارد یمكن أن تتاح في الوقت المناسب؛ الشيء 
بل أصبحت مسألة ذات أولویة ألهمیة أكبر ) ١٩٨١غولد، توبلیس، . (المهم أن تقبل المبدأ

روفة، معترف بها، وقبلت وال یكفي لمشكلة تكون مع. في وقت یتسم بالتقشف االقتصادي
كأساس شرعي للعمل؛ كما یجب أن یكون أكثر بروزا، وأكثر شرعیة، دعم أكثر فعالیة من 

هذا تعتمد اعتمادًا حاسما على درجة النسبیة للدعم . غیرها من القضایا التي تتنافس لالهتمام
ن تكون موقعا بارزا نظرًا ألن القضایا االقتصادیة تمیل إلى أ. بالمقارنة مع األهداف األخرى

  .على القضایا االجتماعیة، السیاسة االجتماعیة عادة ما تكون مشروطة بالموارد
هذا یصف العملیة السیاسیة مألوفة ومقبولة على نطاق واسع كنموذج مشروعة 

ولكن القول ما إذا كان لدیها الكثیر لتفعله مع الدیمقراطیة . للحكومة؛ ویبدو، معظمها، العمل
لكن . ولعل مطالب شرعیة ودعم تشیر إلى أن العملیة حمایة مصالح الشعب. القعلى اإلط

القاعدة في مصالح -ولیس كل شخص یعتقد أن یفعل-حتى لو أنها تحمي مصالح الشعب
  .الشعب لیس نفس كقاعدة لهم
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  :الدیمقراطیة وتقریر المصیر
رد وقلق له أو لها، وال بنیامین ثابت، فیلسوف لیبرالي فرنسي، قال أن هناك جزءا من كل ف

وبالمثل، كان هناك جزء من كل العالقة التي كان القطاع الخاص إلى األشخاص . أحد آخر
وهذا المبدأ یشمل مجموعات صغیرة ومجموعات كبیرة، والمجتمعات المحلیة . المعنیین
  .یربط هذا الحجة تقریر المصیر مع الحكم الذاتي واالستقالل الوطني) ١٨١٥. (والمناطق

في بریطانیا، المدارس، . وكثیرًا ما تدار الخدمات االجتماعیة على المستوى المحلي
استخدمت . هي الخدمات االجتماعیة اإلسكان والشخصیة حكرا على الحكومة المحلیة

الحكومة المحلیة أیضا لتكون مسؤولة عن الصحة والضمان االجتماعي، بل أنها فقدت لهم 
أنها خسرت أیضا مسؤولیاتها للغاز، . (ة إلى الحكومة المركزیةبعد الحرب العالمیة الثانی

والمیاه، والكهرباء، وقدرا كبیرا من السیطرة على الشرطة وخدمات اإلطفاء، وقدرته على 
یبدو من اإلنصاف أن نقول أن . السیطرة على شؤونها الخاصة كانت مقیدة إلى حد كبیر

  .)الحكومة المحلیة في بریطانیا في االنخفاض
. ومن الناحیة النظریة، قد الحكومة المحلیة أربع مزایا كبیرة على الحكومة المركزیة

، أنه یعطي الناس في مجتمع محلي درجة أكبر من االستقالل الذاتي الجماعي من  أوًال
وثانیا، ألن كل شخص لدیه رأي أكبر في الحكومة المحلیة في الحكومة . السیطرة المركزیة ال

ثالثا، أنها بعد أقل من الناس الذین تخضع حالیا، وحتى . خضوعا للمساءلةالوطنیة، أكثر 
ورابعًا، أنها أكثر دیمقراطیة، ألنه ینشئ منتدى فیه بعض األنشطة التي طغت . أكثر استجابة

ومع ذلك، یسقط الحكومة . على الساحة الوطنیة یمكن أن تصبح جزءا من النقاش السیاسي
انتخابات الحكومة المحلیة ال . لطریق أقل من هذا المثل األعلىالمحلیة في بریطانیا بعض ا

تجتذب قدرا كبیرا من االهتمام، وأنماط التصویت تمیل إلى أن تكون أكثر للقیام مع سیاسة 
وهذا یقلل المساءلة المباشرة من الممثلین المحلیین . الحزب الوطني من القضایا المحلیة

وهناك طائفة واسعة من الحكومة المركزیة الضوابط . اللیةوتقتصر المرونة واالستق. ألعمالهم
إلى حد كبیر، ولكن لیس حصرا، من خالل اآللیات المالیة، -التي تحد من سلطتها التقدیریة

یمكن أن تمنع الحكومة المركزیة الحكومة المحلیة . والتعریف القانوني لسلطات السلطة المحلیة
المحلیة تتمتع باستقاللیة كافیة كبح وتیرة الحكومة الحكومة . من االضطالع بأنشطة معینة

أما بالنسبة للقدرة . المركزیة بسحب قدمیه لفترة من الوقت، ولكن التحدي السافر غیر عادیة
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على االستجابة، على األرجح مناطق الحكم المحلي كبیر جدًا بالنسبة لها أن تكون حساسة 
داخل حدودها، وعلى الرغم من أنه من الممكن حقًا الحتیاجات المجتمعات المحلیة الصغیرة 

على األقل لتوفیر الخدمات في حي صغیر، الجسم المسیطر یمكن البعید من هذه المجتمعات 
  .المكاتب في الممارسة كما الحكومة المركزیة من به المحلي

وكان عدم كفایة الهیاكل الموجودة في جذور الكثیر من االتجاه إلى المشاركة في 
 المشاركة یعود إلى طریقة عرض للدیمقراطیة كما یشارك فیها الناس. ت االجتماعیةالخدما

الحركة تنبع . مباشرة في القرار عملیة صنع القرار العمالء، والمستهلكین والعمال و مجتمعات
المثالیة القدیمة للدیمقراطیة، وتناولها في الجزء األول من هذا : من ثالثة مصادر رئیسیة

تحكم العمال؛ خوف البیروقراطیة التي حددها حایك  ندیكالیستس، الذي یعتقد فيالقرن من سی
؛ وانهیار االحترام تجاه الخبراء الذي كان یدیر الخدمات مثل اإلسكان والتخطیط )١٩٤٤(

الدامر . وكان في مجال التخطیط أن مشاركة البلدان المتقدمة النمو بشدة في بریطانیا. والنقل
في جزء منه، وضع هذه السیاسة من . طي عدة أسباب لهذا االتجاهتع) ١٩٧١(والهاي 

 كان هناك زیادة اهتمام العام في. خالل تقلیدا لالتجاهات السائدة في الوالیات المتحدة
  .الحفظ

التأخیر في النظام السابق كان سببها المتظاهرین النشطة والتنازعیه، الذین قد تسببت 
كان المنتدى . معترف بها التخطیط كنشاط سیاسي وقد أصبحت. التطورات لطحن لوقف

وهو  لمجموعات للتعبیر، الموارد ومجتمعات الطبقة الوسطى سیاسیا ماهرًا لجعل قضیتهم
ومبدأ بحث في  تأخیر تشیید ثالث مطار في لندن ألكثر من عشرین عامًا توضیح رائع

) ١٩٦٩یلي المعین، الكیان التشغ(األماكن العامة أصبح إضفاء الطابع المؤسسي على 
  .اعترافًا بحقیقة أن السیاسات قد أصبح غیر قابل للتطبیق دون ذلك

، هو على حد سواء )ch.4، ١٩٨٣(الحال بالنسبة للمشاركة، ویقول ریتشاردسون 
أنها إنمائیة ألنه . ألنه یعزز القدرات الشخصیة للمشاركین، وأنها تشكل وسیلة لصنع القرار

طرة على حیاتهم؛ كانت تربى لهم حول السیاسة والسیاسات؛ فهو یعطي الناس شعور بالسی
یوفر الفرص للتعبیر عن الذات؛ أنه یجعل من الممكن تحدید والتصرف في مصالح 

المشاركة ویسهل عملیة صنع القرار . المشتركین، أو، على األقل، وفقا لما یرید المعرب عنها
یجعل للكفاءة بالمساعدة على تطابق السیاسات بمساعدة التفاهم المتبادل بین األطراف؛ فإنه 
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لألهداف، وقبل إصدار الموافقة في المراحل األولى؛ ینشر على توزیع السلطة، التي أكثر عما 
ضد هذا، یمكن القول أن المشاركة قد تكون . قریب؛ وهو یحمي الناس الذین یتأثرون بالقرارات

. أنها تستغرق وقتًا طویًال جداً . مصلحةغیر تمثیلي، تحبذ النشطاء بدًال من كل شخص له 
في الواقع، والناس ال  التعاونیات بعض المستأجرین جعل میزة كبیرة لحضور االجتماعات(

ویبدو هذا بالنسبة لي عبئا ال یطاق على . یمكن تخصیص المنازل إذا أنهم ال یذهبون
قامتهم؛ هناك أشیاء أكثر أهمیة األشخاص الذین لیس لدیهم إال خیارًا كافیًا فیما یتعلق بأماكن إ

  .)بكثیر للقیام مع أمسیة
وربما أهم من ذلك، التركیز على مشاركة یفشل لالعتراف بأنه قد یكون هناك تضارب 

لقد أصبح من المألوف، في توفیر اإلسكان . في المصالح، حیث یجب أن یخسر حزب واحد
ولن وارد، على سبیل المثال، ك. مجلس األمن، لصالح مشاركة أكبر من جانب المستأجرین

دفعت لسلطة المستأجرین تشغیل بهم العقارات؛ ویستشهد بالمثال أوسلو، حیث یجادل بأن 
العدید من المشاكل المرتبطة بالسكن المجلس في بریطانیا ال تنشأ للمستأجرین تملك سلطة 

  ).١٩٧٤(تؤثر على بیئتهم 
هولواي المستأجرین التعاونیة وتالس  ، مستفیدة من الخبرة في)١٩٨١(ویدعي أن السلطة 

هیل، أن نجاح العدید من مشاریع إدارة الخاص یعتمد على مدى التي تستطیع أن تؤثر على 
هذا فعل مفهومة للنهج البیروقراطي واألبویة للسلطة . البیئات الخاصة بهم المستأجرین

بمحاولة جدیرة بالثناء  المحلیة العدید من المساكن اإلدارات، والتأكید على مشاركة یستند
ولكن كما كرادوك تشیر إلى . للتغلب على بعض من هذه العیوب من خالل العمل الجماعي

آثار أنظمة قائمة على المشاركة قد تكون فعال للحد من قوة آراء األقلیة داخل المجموعة 
-، م١٩٧٥(المستأجر، وقد تعطي المشاركة السلطة المستأجرین على حساب من اآلخرین 

قد یكون التأثیر لتعیین بعض الفقراء المحرومین، المستأجرین، ضد اآلخرین الذین یتم ). ٢٣
المجلس المستأجرین لیست المجموعة الوحیدة التي لها مصالح في حاجة . تنظیم أقل أیضا

وهي األطراف الفاعلة الرئیسیة في منافسة على الموارد الشحیحة؛ یعارض . إلى الحمایة
. ثیر من الناس الذین یرغبون في االنتقال إلى مساكن مجلس بمصالحهابوضوح وقوة لك

. العدید من المستأجرین األمل المعقول تماما، تحسین وضع اإلسكان بنقل إلى منطقة أفضل
العدید من مقدمي طلبات الحصول على إسكان أبناء وبنات المستأجرین المجلس، الذین 
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مستأجرین من المرجح أن تفضل مطالباتهم على یعیشون معهم أثناء انتظاره للسكن، وال
  .اآلخرین الذین یریدون مجلس اإلسكان

وهذا یعني أن الناس خارج قطاع المجلس من المرجح جدًا أن یكون وضع في وضع غیر 
وهذا یشمل الناس في اإلیجارات الخاصة، . مؤات رئیسیة في التنافس على الموارد
ص من خارج المنطقة؛ الجماعات التي سیتم الشاغلین لإلسكان غیر مرضیة، وأشخا

استبعادها من المحتمل أن تشمل، بین أمور أخرى، األقلیات العرقیة، وضحایا العنف 
  .المنزلي في السكن الخاص، والناس خرجوا من مؤسسات الصحة العقلیة

یصف سلم لمشاركة المواطنین، بدءًا من العالج والتالعب إلى ) ١٩٧١(أرنستین 
تشارات، إرضاء، الشراكة، وتفویض السلطة، وفي نهایة المطاف، السیطرة على إعالم، اس

و لها ) الجماعة(الصراع بین لنا  هذا ویرى المشاركة كثیرا جدًا من حیث. المواطن
یتم االحتفاظ . ولكن العدید من القرارات تعتمد في أنواع أخرى من الصراع). المسؤولین(

في الممارسة . ؤولین بغیة حمایة مجموعة واحدة ضد أخرىالقرار من جانب السیاسیین والمس
العملیة، قد یكون دور لها التحكیم حیث یوجد صراع مصالح والدیمقراطیة القائمة على 

  .الجواب المشاركة غیر قادر على توفیر مرضیا
  

  :الدیمقراطیة والرفاهیة
بط مع التزام بالرعایة فمن الممكن تحدید عدد من العناصر في نظریة الدیمقراطیة التي ترت

الفكرة القائلة بأن الحكومة یجب أن تكون في مصلحة الشعب یحكم أساسي على . االجتماعیة
هو رأي الجمیع ال (الرأي القائل بأن الناس أفضل قضاة مصالحها الخاصة . حد سواء

ك على الرغم من أن هنا یعني ضمنًا ضرورة بعض اآللیات التي تسمح لهم بأن تقرر) تشاطر
فرقا كبیرا بین قائال أن الناس فرادى القضاة أفضل لمصالحها الخاصة وهي مجتمعة القضاة 

التركیز على التنمیة الشخصیة، وتقریر المصیر والتعلیم للمسؤولیة واالستقالل هي . أفضل
ولكن أیا من هذه الحسابات حقًا لقوة . األهداف التي قد تشترك في خدمات الرعایة االجتماعیة

ابط بین األفكار، وتحدید وثیقة الدیمقراطیة مع الرعایة االجتماعیة و دولة الرعایة تبدو الرو 
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أكثر أهمیة، كما أعتقد، الرابطة التاریخیة للمفاهیم الدیمقراطیة مع الحقوق والمواطنة . ضعیفة
  .ال قیمة لها وبدون هذه المبادئ، ستكون الدیمقراطیة. والمساءلة

  .ل دیمقراطیة قد ال عالقة لها بالمثالیة التقلیدیةاألمور في هذا الشأن حو 
قد یكون هناك مزید من . هناك عدد من المشاكل تنبع من التركیز على المثل األعلى

سلطة شخص هو المنتخبة دیمقراطیا، والتعبیر عن اآلراء بأنها تمثل -الضغط على النموذج
. احترام حقوق ومصالح تدبیر في یزید على المضمون، وما إذا كان یجري- المجتمع أو غالبیة

انتخاب حكام -قد تكون السیاسات المعنیة أكثر مع الدیمقراطیة من حقوق للرعایة االجتماعیة
، أي ضمان بأن الناس "لجان استشاریة المستأجرین"األصل إلى المدارس، أو إنشاء 

ه للتصور والتركیز على نماذج دیمقراطیة قد تؤدي إلى تشوی. المتضررین من أي إنصاف
وتوحي بعض النقاد المطالبة أن تكون الدیمقراطیة قد . بشأن كیف تصنع القرارات في الواقع

  .تصبح وسیلة إلضفاء الشرعیة على السیاسات في مصالح عدد قلیل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  139صفحة  أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثامن
  السلطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  140صفحة  أ

  :الفصل الثامن
  :السلطة

  موجز
طة تتركز في أیدي عدد قلیل نسبیا، ورعایة یستخدم جزئیا للتحكم نماذج نخبویة توحي بأن السل

، أن تمارس هیمنة فئة مهیمنة، . في المتلقین ویجادل التحلیالت الماركسیة، التي أكثر تعقیدًا
وقد جادل الماركسیین الجدد أن یتم تقدیم . ونتیجة لذلك المجتمع في مصالح تلك الفئة تنظیم

. نتاج االقتصادي، ولكن هناك توتر بین البلدین، مما أدى إلى أزمةالرعایة الالزمة لنظام اإل
  .ومع ذلك، قد الماركسیة تفسیریة محدودة محتملة في هذا السیاق

تفسیرات من حیث السلطة غیر ضروریة؛ وتنشأ أوجه عدم المساواة في تقدیم الرعایة ببساطة 
  .عمن فشل سیاسات لمعالجة أوجه التفاوت القائمة في المجتم

یتم تعریف مؤسسات الدولة بالقوة والسلطة، ووظیفة أساسیة للدولة الحق في ممارسة السلطة 
استخدام قدر من القوة ضمني تقریبا . عبر منظمات أخرى، وكذلك على المواطنین األفراد

إذا كان شخص واحد أن تستفید على حساب آخر، ولم یتم طواعیة من . عملیة إعادة التوزیع
إال أن هذه . یریة، ثم یجب أن توجد إلیه ما یمكن أن یتم من خاللها إعادة توزیعاألعمال الخ

اآللیات لیست بالضرورة محایدا بین الطرفین؛ استخدام القوة یصبح مشكلة ألنه یمكن اعتبار 
  .اآلخرین تخدم مصالح البعض على حساب من

ویمثل عادة . معفهم السلطة تعتمد اعتمادًا حاسما على ثم على توزیعها في المجت
في النماذج . توزیع السلطة في واحد من اثنین من النماذج األساسیة ومتحیزا والنهج التعددي

یستخدم . النخبویة، وتتركز السلطة في أیدي عدد قلیل؛ في نماذج التعددیة، وهو موزع وكثیر
على جعل ، كادر صغیر نسبیا من الناس قادرة Ðliteأبسط نموذج لتركیز السلطة فكرة حكم 

الحجة وضوح صعوبة . جمیع القرارات الهامة التي تؤثر على حیاة الشعوب األخرى
االستمرار في مجتمع الصناعي معقد، ببساطة بسبب العدد القرارات التي سوف یتعین القیام 

رأیت . التعرف علیها في مجاالت محددة بعینها Ðlitesوهذا التعقید جلبت الكتاب عن . بها
االقتصادیة والسیاسیة -Ðlitesیفترض ثالثة متمیزة إلى حد ما حكم ) ١٩٥٦(میلز 

؛ ویضیف كیلر )Ðlites (1966بوتوموري یشیر إلى البیروقراطیة واالرستقراطیة . والعسكریة
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في محلي من المستوى  Ðlites؛ ویحدد لي كذلك )١٩٦٣(االجتماعیة والدینیة منها 
)١٩٦٣.(  

. السلطة كهیمنة مصالح الشركات المنشأةتفسیر تصرفات وجهات النظر ممارسة 
  ویصف شمیتر مجتمع تصرفات وصفه واحدة تهیمن علیها

. عدد محدود من فئات المفرد واإللزامي وغیر تنافسیة، ومرتبة هرمیًا ومتمایزة وظیفیا
  )pp.37-38، ١٩٨٤استشهد لحم الخنزیر، هیل، (

. الممكن لألمور مباشرة من أعلى المصطلح األكثر أهمیة هنا الهرمي؛ في بنیة هرمیة، من
ولكن هناك أیضا . وهذا یمثل النقابة كآلیة عن طریق النخبة التي یمكن الحفاظ على القاعدة

غالبریث . في الصراع Ðliteطریقة عرض للنقابة التي تعتبر الشركات المختلفة كالفصائل 
ملیات الصناعیة یقول أن المجتمع یصبح أكثر تعقیدًا، وال سیما من حیث الع) ١٩٧٢(

أصبحت أكثر تقدما تكنولوجیا، یجب اتخاذ قرارات بمجموعات من الناس كل مع المناطق 
وهذا قد فكت مثیرة لالهتمام، ویقترح، أن مصالح الشركات . (الخاصة لمصلحة أو الخبرة

المنطقة . اضغط لإلنفاق العام على التكنولوجیا العالیة بغیة الحفاظ على إنتاجها الصناعي
لرئیسیة التي یحدث فیها هذا االتجاه في اإلنفاق العسكري، ولكن یمكن القول بأن وجود نفس ا

  .)النمط في اإلنفاق على الخدمات الصحیة
ویتمیز . تعددیة األفكار كما یزید العدد الفصائل، تأتي الفكرة أكثر وأكثر لیشابه

، بل عن طریق الرأي ، ال بالرأي القائل أن النزاعات ال تحدثÐlitismالتعددیة من 
. القائل بأن سیاسة تتم من خالل عملیة التفاعل بین العدید من العناصر المتباینة

على الرغم من أنه قد یكون هناك میل ألشكال السلطة تتركز في أیدي عدد قلیل 
فإنه یمیل إلى أن یكون -ال أحد یعتقد أن یتم توزیع السلطة على قدم المساواة-نسبیا
 یعادل مباشرة الدیمقراطیة الشكلیة، لتحلیل عملیة صنع القرار یعتمد وهذا ال. موزع

على عوامل خارجة عن انتخاب الحكومات؛ الطاقة تنتشر عبر طائفة واسعة من 
التعددیة عن كثب مع ) ١٩٥٦(ومع ذلك، یحدد داهل . جماعات المصالح

للحیلولة الدیمقراطیة، عقب عرض مادیسون أن التنوع ضروري في ظل دیمقراطیة 
  .اآلخرین دون فصیل واحد أن تصبح المهیمنة على
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، إال كجزء من جماعات المصالح المنظمة ولكن إذا كان مجتمع مفتوح، . األفراد قد قل قلیًال
والسیاسة هي السوائل، والعدید من أنواع مختلفة من مجموعات تشارك في صنع القرار، األثر 

لى الرغم من أن الحجة داهل لترد في شكل تجریدي و ع. جدًا قریبة من الحكومة الدیمقراطیة
idealised اإلیحاء الواضح من أن التعددیة هي أحد العناصر الرئیسیة التي تجعل الوالیات ،

  .المتحدة أكثر دیمقراطیة من بلدان أخرى
والتركیز على السلطة في الدراسات المتعلقة بالرعایة االجتماعیة یمثل تحدیا 

نظریة . خدمات االجتماعیة مصممة لزیادة رفاه الناس الذین یحصلون علیهالالفتراض بأن ال
هناك . النخبة یعني أن السیاسة من المحتمل أن یصدر في المصالح من هم في السلطة

بعض الحاالت التي یكون لخدمات الرعایة االجتماعیة األهداف الصریحة التي تفضل 
إذا . ذ بنظام التأمین االجتماعي في ألمانیاالحفاظ على الوضع الراهن، مثل بسمارك األخ

كنت ال تعطي الشعب اإلصالح االجتماعي، قال هوغ كوینتین في مناقشة برلمانیة حول 
العقید  vol. 386هانسارد . (، أنهم ذاهبون إلعطائك الثورة االجتماعیةBeveridgeتقریر 
لتي تتأثر بالخوف من ، ا١٩١٩مثال آخر هو األخذ بمجلس اإلسكان في عام ). ١٩١٨عام 

الثورة البلشفیة بقوة وتفسیرها في ضوء إضراب عمال الذخائر أثناء فترة الحرب نظرًا لظروف 
ولكن البیانات المفتوحة من هذا النوع نادرة، وحتى في ). ١٩٧٧انظر أورباتش، (السكن 

لوطني الحاالت حیث أنها مصنوعة، أیا كانت الدوافع األخرى المرتبطة بها، التأمین ا
ویصف یقذف، االشتراكیة، فكرة . ومجلس اإلسكان عرضت وضوح الفوائد حقیقیة للمستفیدین

  )١٢٠-م ،١٩٣١. (أن خدمات الرعایة االجتماعیة یمكن أن یعتبر مسكنات ك الهراء
غالبًا ما یستخدم . فكرة السیطرة االجتماعیة یرتبط ارتباطًا وثیقا بهذا النوع من التحلیل

ینجرف من قضایا األخالق واالنحراف باستخدام السلطة حسب فئة  المصطلح غامض،
الحاكمة؛ االتصال بینهما أن التوافق واالستقرار االجتماعي أكدوا بالمعاییر االجتماعیة تعتبر 

زالة أي خطر یهدد هیمنة عدة نماذج ) ١٩٨٠(ویوجز هیغینز . العاملة لصالح فئة مهیمنة، وإ
ك الحفاظ على النظام االجتماعي من خالل المعاییر والقیم، وهنا. مختلفة من عنصر التحكم

، التي قالت أنها تدعو إلى الرقابة االجتماعیة حسب تقریر )١٩٧٦(ووصف جانوویتز 
تكیف الفرد للبیئة الذي شاع -وهناك ضغوط للمطابقة وسیاسات التسلط التكامل. المصیر

، نزع فتیل االحتجاج بإشراك وهناك االختالالت المشارك. Titmussأوصت بولدینج و 
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وهناك المزید من األشكال . الشعب في صنع القرار، الذي یرد في سلم في أرنستین المشاركة
دعم عناصر  أن القول، على سبیل المثال، Clowardبیفن و : المتطرفة للسیطرة االجتماعیة

بواسطة - الفقراءیعتمد -ضعف السوق وضمان توافر العمالة الهامشیة، هو إنشاء فئة منبوذة
یخدم في تدهورها على أیدي مسؤولي اإلغاثة لالحتفال بقیمة جمیع ... . نظام اإلغاثة

وبعبارة أخرى، أنهم یعتقدون أن الرفاه عمدا یستخدم لتعریف ، )١٦٥- م ١٩٧١. (األعمال
ة قد تكون أهداف العلني للرعایة اإلنسانیة؛ في الممارس. الناس المنحرف وثنیهم عن االعتماد

یقول . العملیة، أنها تخفي آلیات ترمي إلى فرض المطابقة وحمایة مصالح أصحاب العمل
مصممة للمطالبین االنضباط وتعزیز قیم المساعدة الذاتیة التأمین والفردیة  غینسبرغ، النظام،

  )١٠٤-م ١٩٧٩. (والعائلیة
ى عنصر التحكم هناك بالتأكید التدابیر المرتبطة بالخدمات االجتماعیة التي تنطوي عل

على سبیل المثال، یمكن تعلیق إعانة البطالة لیصل إلى ثالثة عشر أسبوعا إذا كان . مباشرة
یعتبر شخص أن یكون عاطال عن العمل طوعا دون قضیة عادلة، أو من خالل سوء سلوك 

 ومع ذلك، هذا طریق طویل من). وهو مصطلح ینطبق أساسا لألشخاص الذین قد تم إقالة(
ن خدمات الرعایة االجتماعیة على وشك السیطرة؛ وقد سحب أحكام الضمان قائال أ

المسألة لیست أن الخدمات االجتماعیة السیطرة على عامة . االجتماعي في اتجاهات متناقضة
الناس، بل أن تقدیم الرعایة یمكن أن تفسده استخدام القوة بطریقة التي تعمل ضد مصالح 

  .المستفیدین
. بالضرورة علنا، ونتیجة لذلك قد یصعب استخدامها للكشف عنالسلطة ال تمارس 

Bachrach تنطوي قرارات عدم الحفاظ على . وبارتز تشیر إلى السلبیة، غیر القرارات
  الوضع الراهن من خالل

قرارا یؤدي إلى قمع أو إحباط من التحدي الكامن أو بیان للقیم أو المصالح لصانع 
  )٤٤، صفحة ١٩٧٠. (القرار
قد یكون هناك االستخدام للقوة أو التخویف لمنع مجموعة أقل . ث هذا في عدة طرقویحد

ستجداء قانون الوقد تكون موصوم األفراد؛ ینظر إلیها على أنها ا. قوة من تقدیم مطالبة
حیث التنازالت یبدو حتى بذل، أعضاء المجتمع المهیمن . للمطالبة بالخدمات، وهاجم علنا

  .مركزهاقادرة على الحفاظ على 
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. تنازالت تخضع للتأخیر، بتشیید العقبات القانونیة واإلداریة، أو بإطالة أمد مناقشة المقترحات
المكافآت التي تمنح ألولئك الذین تتفق مع المعاییر السائدة، وأولئك الذین ال تتفق مع 

 الرسم التوضیحي ویقدم المؤلفان من هذه العملیة هو العالج من. محرومة من الموارد
مثال . األمریكیین من أصل أفریقي یدعو إلى تجدید المناطق الحضریة في الوالیات المتحدة

وهناك فشًال كبیرا لإلقبال على؛ بعض . آخر قد یكون معاملة أصحاب الضمان االجتماعي
لى تعقید مدعیا، وبعض للوصم بالعار ویقول الحكومة الحالیة . من ذلك یعزى إلى الجهل، وإ

هذا، . مطالبة یظهر شعور سلیم بالفخر، واالستقالل، والذي ینبغي عدم تقویضأن تردد في ال
والحفاظ على بنیة إداریة مرهقة التكالیف المطالبین صفقة كبیرة في الوقت والمتاعب، التي 

  .تعتبر شكًال من أشكال عدم اتخاذ القرارات
الدیمقراطیة، . ةیستخدم لینین حجة مماثلة للتأكید على دور الدولة كأداة للقمع فئ

  .وكتب، خدعة
. أن دیمقراطیة المجتمع الرأسمالي-الدیمقراطیة ألقلیة ضئیلة، والدیمقراطیة لألغنیاء

إذا أمعنا النظر أكثر في اآللیة الدیمقراطیة الرأسمالیة، ونحن نرى في كل مكان، في تفاصیل 
، في )النساء وما إلى ذلك شرط اإلقامة، واستبعاد(االقتراع العام -یفترض أنها تافهة-"تافهة"

المباني العامة لیست عن (أسلوب المؤسسات التمثیلیة، في العقبات الفعلیة للحق في التجمع 
نحن نرى القیود بعد  ، إلخ. ، في منظمة الرأسمالي البحت للصحافة الیومیة، إلخ")!الفقراء"

قبات للفقراء یبدو طفیفا، العستبعادات، الهذه القیود، واالستثناءات، ا. تقیید بناء الدیمقراطیة
سیما في نظر أحد الذین لم یعرف ترید نفسه ولم یكن على اتصال وثیق مع الفئات المقهورة ال

ولكن في مبلغ إجمالي استبعاد هذه القیود والضغط على الفقراء من .. في حیاتهم الجماعیة
  )٨٠-م ١٩١٨.  (السیاسة، من المشاركة الفعالة في مجال الدیمقراطیة

ولكن یمكن ). p.13المرجع نفسه، (وصف لینین الدولة أداة الستغالل الفئة المضطهدة 
القول بنفس القدر أن تستمر مساوئ هم الضعفاء، لیس بسبب تعمد االحتفاظ بها، ولكن نظرًا 

  .كنتیجة لنظام اجتماعي- یمكن أن یفسر من الناحیة الهیكلیة. ألنها ال تعالج معالجة فعالة
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  :الماركسیة التحلیالت
في رأي ماركس، هو محیطة المجتمع األساس االقتصادي، مما یوفر أساسا للعالقات 

الطبقة الحاكمة هم أولئك الذین یملكون والتحكم في . السیاسیة واالجتماعیة البنیة الفوقیة
وهذا ال یعني أن هذه القاعدة بالجلوس معا التخاذ القرارات؛ مفهوم الطبقة . وسائل اإلنتاج

لمصیر یوحد الناس وفقا لمصالحها المشتركة، وأنها القاعدة بمعنى أنها تنشئ الظروف التي ا
  .تعمل فیها الحكومة

راسل یشیر إلى . الصیانة، أو االستنساخ النظام االجتماعي یتحدد عن طریق الهیمنة
یة ، هذا لیس كاف)١٩٧٨(ویقول وماتس  ولكن) ٢٥-م ١٩٦٠. (السلطة إنتاج اآلثار المتوخاة

الهیمنة هي عملیة من خاللها . تماما، ألن الناس لم یكن لدیك إلى االنتظار إلصدار تعلیمات
المفاهیم االجتماعیة والقیم هي على شكل وتؤثر وتحدد في نهایة المطاف صالح الطبقة 

یصف عددا من الطرق التي النظام التعلیمي تستنسخ ) ch.6، ١٩٨٤(فینش . المهیمنة
فهي تعزز البنیة الطبقیة، . وتؤكد أنها بتعلیم وتدریب القوى العاملة. النظام االجتماعي

أنه یثقف الناس إلى أقسام . بالتشدید على تقسیم العمل واالستمراریة للمهن بین األجیال
  .أنه سوسیالیسیس الناس في الثقافة المهیمنة وفضائل النظام السیاسي. الجنسیة

تب ماركس، هو لكن لجنة تابعة إلدارة الشؤون السلطة التنفیذیة للدولة الحدیثة، ك
یجعل ) ١٩٦٩(میلباند . ؛ مصالحها الغالبة)٨٢-، م١٨٤٨عام (المشتركة للبرجوازیة كلها 

القضیة أن هذا نابع من قیم تلك في الحكومة، إلى جانب القیود المفروضة على الحكومة 
الدولة لیست بالضرورة  ویقول بوالنتساس، على النقیض من ذلك، أن. بالنظام الصناعي

المصدر الرئیسي للطاقة في المجتمع، وأنه یعكس الصراع من فئات مختلفة، والفصائل داخل 
مما یعني أن هناك من المحتمل أن تكون أوجه عدم االتساق، أو التناقضات، في  فئات

  .التدابیر التي تتخذ الدولة
ن حلول توفیقیة بین الفئات ینظم الدولة ویستنسخ فئة الهیمنة بإنشاء حقل متغیر م

المهیمنة والتي یهیمن علیها؛ وكثیرًا جدًا ما سیشمل هذا حتى فرض بعض تضحیات مادیة 
ینبغي إال ننسى ابدأ أن سلسلة كاملة من االقتصادیة ... . قصیرة األجل على الفئات المهیمنة

  .فئات فرضت على الدولة بكفاح یسیطر علیها.. تدابیر
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ر حول ما قد یعینها بعوض اجتماعیا وتاریخیا مفهوم شعبیة هذه الصراعات تدو 
من الضمان االجتماعي للسیاسات فیما یتعلق بالبطالة والحقل بأكمله من ": االحتیاجات"

جمیع التدابیر التي اتخذتها الدولة الرأسمالي، حتى تلك ... ولكن... . االستهالك الجماعي
حلیل األخیر إدراجها في استراتیجیة الموالیة التي فرضها الجماهیر الشعبیة، هي في الت

  )pp.184-185 ،١٩٧٨بوالنتساس، (.ة مع االستنساخ توسیع رأس المالرأسمالیة أو متوافق
انظر عادة تقدیم خدمات الماركسیین، ال كشكل مقنع من القمع، ولكن كنتیجة للصراع بین 

أو یخسر، ولكن في الذي رأس صراع فیها أیا من الجانبین كلیًا یفوز  رأس المال والعمل
  .المال، من خالل عملیة الهیمنة، یحافظ على الید العلیا

المؤلفات الحدیثة، محاولة لتعدیل المواقف الماركسیة التقلیدیة، وقد درست طرق في 
أنها تشدد على دور الرعایة . الرعایة االجتماعیة التي تساعد على توفیر للحفاظ على النظام

ضفاء الشرعیة على النظام االجتماعي القائم، وتكملة هذا مع الجوانب االجتماعیة في إ
هو أساسي في عملها  الرعایة االجتماعیة غینسبرغ یجادل بأن. المتعلقة بمراقبة واالستنساخ

مفصلة لتأكید األمر لرأس المال على العمل وفي وجودها أیدیولوجیة عامة لضمان الوالء 
  )١٢، ١٩٧٩. (لدولة الطبقة العاملة

من  النظام والتماسك االجتماعي صون سوندرز، الكتابة عن الدولة المحلیة، یشیر إلى 
مثل الخدمات االجتماعیة، والرعایة االجتماعیة األخرى " (الفائض"خالل دعم السكان 

مثل المدارس، (ومن خالل دعم وكاالت شرعیة  )دعم الخدمات مثل أماكن إیواء مؤقتة
  )pp.148، ١٩٧٩")...  (اركة الجمهورمش"والعمل االجتماعي، 

فعالیة، ترفض هذا التحلیل العدید من اآلراء المثالیة واألخالقیة للرعایة االجتماعیة تعتبر 
  .حتى اآلن

توفیر الرعایة االجتماعیة أیضا یخدم الصناعة من خالل العملیة التي تدعو الخاص و 
سوق لع التي یمكن تداولها في السلعة، تساعد على تهیئة الظروف التي فیها الس) ١٩٨٤(

وظیفة نظام الرعایة االجتماعیة هو لیس فقط للسیطرة على  یكتب أوكونور أن. االقتصادیة
  )١٥١-١٥٠،ص١٩٧٣.(السكان سیاسیا ولكن أیضا لتوسیع نطاق األسواق المحلیة والطلب

  
  



 

 

 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة االج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  147صفحة  أ

  :نقاط سوندرز

  القوت من إنتاج القطاع الخاص وتراكم رأس المال 
عادة هیكلة اإلنتاج في الفضاء بمساعد..  مثل التخطیط وتجدید (ة إعادة التنظیم وإ

مثل التعلیم " (رأس المال البشري"من خالل توفیر االستثمار في  )المناطق الحضریة
مثل عقود األشغال " (تزامن الطلب"من خالل  )في التعلیم العام والتقني كلیة خاصة

ویؤكد هابرماس على دور الدولة في  ،)p.147، ١٩٧٩)  (العامة السلطة المحلیة
من خالل تحسین الهیاكل  :تهیئة الظروف ل تحقیق رأس المال، على سبیل المثال

من  ...؛ )النقل، والتعلیم والصحة والترفیه واإلسكان البناء، إلخ(األساسیة المادیة 
، وبرامج النظام العام للتعلیم، والمدارس المهنیة(خالل زیادة إنتاجیة العمل البشري 

عادة التأهیل، من خالل تخفیف التكالیف المادیة الناتجة عن و ... ؛.)إلخ للتدریب وإ
تعویضات البطالة، والرعایة االجتماعیة، إصالح األضرار (اإلنتاج الخاص 

  )٣٥-م ،١٩٧٦).  (اإلیكولوجیة
قیود  سلعة تشدد على أهمیة إنتاج القطاع الخاص وتهیئة الظروف لتراكم رأس المال، وفرض

وبالمثل، على الرغم من الخاص تقول أن رعایة بعض الوظائف التي تقع . على التكالیف
خارج نطاق السوق، التي تتطلب دیكومودیفیكیشن للتعویض عن المشاكل التي تنشأ عن 

ضفاء الشرعیة على النظام عادة إنتاج المجتمع، وإ إطار داعم للمؤسسات غیر سلع  :إنتاج وإ
  )p.263، ١٩٨٤. (صادي یستخدم قوة العمل كما لو كانت سلعةضروریة لنظام اقت

وهذا یعني . ومع ذلك، محاولة للحفاظ على خدمات الرعایة تتجاوز القدرة المالیة للدول
  .تناقض، أو التوتر، بین سلعة ودیكومودیفیكیشن

 .لیسیدهي مثقلة بالنفقات العامة إنتاج متزاید سوسیا.. میزانیة الحكومة ویقول هابرماس أن
  .)١٤٤-م ١٩٨٤هابرماس، (
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  :ویخلص إلى الخاص

 ١٩٨٤( .بینما الرأسمالیة ال یمكن أن تتعایش مع، ال یمكن أن توجد دون رعایة الدولة
ولكن ما إذا كان ذلك صحیحًا أم ال أن الرعایة االجتماعیة قد أصبحت عبئا على  )١٥٣،

في مصطلحات الماركسیة، الدول  من الصعب أن نرى لماذا، الذي یمكن القول-االقتصاد
إذا كان . ینبغي الحفاظ على النفقات التي لیست ضروریة للمحافظة على إنتاجیة قوة العمل

العمل هو یعامل بوصفه شیئا سوى سلعة،، على سبیل المثال، ینبغي أن أي دولة لماذا إلى 
نتجة؟ ال یكاد تقدیم دعم واسع لألشخاص في سن الشیخوخة، بعد توقف العمال أن تكون م

وهناك طرق أخرى للتعامل مع الناس القدیمة، . یكفي الستبعاد هذا كجانب آخر من إنجاب
مثل -باإلضافة إلى المعاشات الحكومیة والخدمات الطبیة، التي قد تكون أیضا المشروعة

ترتیبات المعاشات التقاعدیة الخاصة، وتشجیع االدخار الشخصي لكبر السن، وتركیز على 
ت األسر لدعم كبار السن، أو ربما یشجع العمال للدخان حیث أن أنها قطره المیت في واجبا
. وبالمثل، ینص على اإلعاقة الفكریة أو المادیة من الصعب تبریر الناحیة اإلنتاجیة. ٦٥

إذا . یأتي هناك نقطة التي إنجاب، إذا اتخذت اآلن كافیة، ال یمكن اعتباره مجرد دور فعال
سبة عن طریق التصرف في مصالح الناس، أكثر شرعیة من أحد وال دولة التي الشرعیة المكت

  .تخصص نسبة كبیرة من مواردها لرفاهیة مواطنیها
ماركسیة أن أنها تسهم في شرح لبعض وظائف الرعایة -هو قوة الحجة النیو

یمثل  القضیة الماركسي هو وضع واحد، على الرغم. االجتماعیة التي یمكن أن تستخدم
ویوفر . مخطط المعطى هنا سوى جزء من مجموعة أكثر شموًال من النظریات للمجتمعال

أن تطور : وهناك الكثیر من المزاعم المثیرة للجدل في الماركسیة. وسیلة لتفسیر حالة معقدة
المجتمع یعتمد على قاعدة اقتصادیة؛ أن العالقات االجتماعیة تتحدد أساسا بالعالقات بین 

عالقات األساسیة في المجتمع االستغالل؛ أن أولئك الذین یملكون وسائل المنتجین؛ أن ال
اإلنتاج السیطرة علیها؛ أن النظام االقتصادي أساسا غیر مستقر؛ وأن یجب أن ینهار النظام 

بید أن هذه الحجج، وخارج نطاق . من خالل عملیة الملونون التدریجي مما أدى إلى الثورة
، بوبر، عام  أنها تبحث في. (هذا الكتاب ؛ chs. 13-17، ١٩٤٥شكل حاسم، مثًال
  ).٨، ٣. chs، ال سیما ١٩٥٦كروسالند، 
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، . في سیاق التحلیل للرعایة االجتماعیة، والماركسیة قد العدید من نقاط الضعف أوًال
رأي الماركسیة تعتمد على تقسیم أساسیة بین فئتین، وتفسر . هناك میل إلى أن یكون التبسیط

وثانیا، فإنه یعاني . د المتزاید لهیاكل السلطة والتغیرات في المجتمع سطحیة أساساأدلة التعقی
من العدید من نقاط ضعف التحلیل الوظیفي؛ وهناك میل إلى افتراض أن األجزاء متسقة مع 

ثالثا، الماركسیة تعتمد على . وكثیرًا ما لم تفعل ذلك. بعضها البعض، وأن تناسب القطع
قد تكون صالحة في بعض الجوانب، ولكن ال یترك مجاًال لوجهات  تفسیر للظروف التي

المنظورات التي تصف رفاه درجات متفاوتة كما -أخرى نفس القدر المعقول في الرعایة
الرعایة . هذا نموذج لرؤیة النفق. اإلنسانیة التعددیة أو أساس في تطویر مفهوم المواطنة

رابعا، یتفق التركیز على الجوانب السلبیة . نوعةمعقدة، وأي تفسیر كاف لمهامها أن تكون مت
لتوفیر الرعایة االجتماعیة لیس فقط أحادیة الجانب، بل أیضا، أعتقد، المشتبه به أخالقیا؛ 
التمثیل لتوفیر الرعایة االجتماعیة ك إنجاب أو سلعة تعني أن هناك شیئا یستحق الشجب 

، المؤلفات الماركسیة، مثل النظریة خامسا. حول التدابیر التي تجعل حیاة الناس أفضل
السیاسیة التحلیلیة المشار إلیها في الفصل األول، في كثیر من األحیان بعیدة عن الواقع، 

وهناك قدر كبیر من التوكید العقائدي، مع النظر في ال من . ویمكن أن تكون غامضة للغایة
 لم یكن هناك أي دلیل علىطرق العرض األخرى، واألدلة المستخدمة انتقائیة للغایة إذا 

  .جمیعال
، كثیرا ما هو مكتوب فقط منحرف ذات صلة بمشاكل الرعایة قضایا مثل . وأخیرًا

. إساءة معاملة األطفال، واإلعاقة الذهنیة أو التشرد تحظى باهتمام عابرة في أحسن األحوال
اركسیة، وهو فمن الممكن العتماد منظور بشأن المشاكل االجتماعیة والسیاسات من إطار م

كریس جونز، على سبیل المثال، في تحلیل ماركسي : بدایة العمل لتظهر الذي یفعل ذلك
للعمل االجتماعي، تشیر إلى أن الوقایة من إساءة معاملة األطفال یهدف إلى توفیر المال عن 
 طریق الحفاظ على األطفال من الرعایة السكنیة، منع النفایات من األصول البشریة ، وربما

ولكن هذا طریق ). ٢٠- ١٣، ص ١٩٨٣(عن طریق الحد من مشكلة المواطنین عالیة التكلفة 
بعض خدمات الرعایة االجتماعیة ببساطة تقع . طویل من یجري عالج كامل لهذه المسألة

  .موجهة خارج نطاق القضایا التي الماركسیة تفسیرات أساسا
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  :الطبقة االجتماعیة والرعایة االجتماعیة
كتابات حول السیاسة االجتماعیة، واحدة من األسباب الرئیسیة لإلشارة إلى السلطة في سیاق 

بعض الناس محظوظون نسبیا، . هو المساعدة على شرح توزیع األشیاء التي تؤدي إلى الرفاه
أن نمط لیس بأي وسیلة . وقد أمر كبیر على الموارد؛ اآلخرین المحرومین والمحرومات

  .عشوائي
یصف دور كل ما یفعله . قات االجتماعیة من حیث األدوار للشخصهي هیكلة العال

في كثیر من الحاالت، مترابطة . شخص اجتماعیا وما یتوقعه اآلخرین ذلك الشخص للقیام
یعني بدور مهنیة، مثل طبیب، ویجري . أدوار الشخص، حیث یعني هذا الدور أحد آخر

حالة، كتب . لمركز االجتماعيوهذا هو األساس ل. بعض األدوار االجتماعیة األخرى
یغطي كل سلوك المجتمع الذي یتوقع من الشخص بصفته كشاغل وظیفة، وأیضا  مارشال،

  )p.186، ١٩٦٣. (مناسبة متبادلة سلوك اآلخرین تجاهه
یتوقع األطباء . ولكن ینقل مركز التوقعات التي أبعد من مطالب فوریة من االحتالل للشخص

ن االستقامة، ولكن أیضا من المستغرب العثور علیها العیش في أن تتصرف مع كمیة معینة م
وضع . مساكن مجلس األمن، على الرغم من أن هذا لیس له عالقة بالتزامات االحتالل

  .نموذج منظم للهویة االجتماعیة ینطوي على أكثر من ذلك، ثم، من مجموعة من األدوار؛
عنها من خالل نمط معین من  وكتب فیبر أن مركز بصورة رئیسیة مكیفة كما یعبر

نمط حیاة الشخص دالة، لیس فقط من التوقعات، ولكن القوة ) pp.31-32، ١٩٦٧. (الحیاة
مجموعات من الناس الذین، من وجهة نظر مصالح محددة، لها  فئات. االقتصادیة، أو فئة

  )pp.31-32، ١٩٦٧ویبر، عام . (نفس الوضع االقتصادي
بر من الناحیة المادیة، ثم فئة من المحتمل أن یكون أحد المحددات إذا الرعایة االجتماعیة تعت

على الرغم من أن الفئة ووضع . رئیسیة للرعایة االجتماعیة؛ ولكن الرابطة لیست مسألة بسیطة
مفاهیم منفصلة رسمیا، من الواضح أن المركز یعتمد على الظروف االقتصادیة، ومفهوم الفئة 

فكرة الطبقة االجتماعیة، أو . واألدوار التي لیست اقتصادیة كلیاً یتم تراكب مع جوانب المركز 
  .االقتصادي، مزیج من اثنین من األفكار الوضع االجتماعي

فئة یعني السلطة في العالقات االقتصادیة، بقدر . الطبقة، والمكانة والسلطة مترابطة
الشخص یحمل  مركز. ما یعطي المال بعض الناس السیطرة على حیاتهم وحیاة اآلخرین
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وهناك تفاعل مستمر بین العوامل . درجة من النفوذ أو السلطة في العالقات االجتماعیة
التعلیم والمهنة تؤثر على نمط الحیاة والتوقعات؛ الناس استخدام السلطة أو مركز . المختلفة

على الرغم من أن الجمعیات لیست واضحة، وهناك اتجاه نحو . لتحسین وضعها االقتصادي
الفقر یعني االفتقار . م المساواة؛ هیكل العالقات االجتماعیة یؤدي إلى تعزیز میزة أو عیبعد

  .إلى السلطة والوضع المتدني، ونمط حیاة محدودة
في عدد من الجوانب، یبدو الناس في الطبقات االجتماعیة العلیا لفائدة أكثر من 

ذي یبدو أن تدعم الرأي القائل بأن یتم العامة والخدمات االجتماعیة من الطبقات الدنیا، أمر ال
كثیرا ما تتم مقارنة  دولة الرفاه، یكتب القلم،. تنظیم المجتمع لصالح تلك السلطة التي أعظم

ولكن في . مع سانتا كلوز، وعادة ما تكون مقارنة بأولئك الذین یعترضون على تقدم للفقراء
طي المزید من أجل األطفال الغنیة من الفقیرة الواقع دولة الرفاه یشبه بابا نویل ألنه قال أنه یع

  )p.370، ١٩٧٤.  (منها
ویالحظ أن نقل اإلعانات أكبر بالنسبة للناس الذین یعیشون على مسافة ) ١٩٨٢(لوغران 

إعانات السكن للشاغلین أكبر من . أكبر من مراكز المدن، الذین تمیل إلى أن تكون أكثر ثراء
لیم، أسر الطبقة المتوسطة أكثر عرضه للبقاء في التعلیم فوق في مجال التع. تلك للمستأجرین

  .المعاهد الفنیة سنة، وخاصة لشغل أماكن في التعلیم العالي في الجامعات و ١٦سن 
ویبین . تقدم مثاًال على العملیة التفاوت في المعاملة التي تقدمها دائرة الصحة الوطنیة

طبقات االجتماعیة الدنیا أكثر عرضه للمعاناة أن الناس في ال) ١٩٨٠دس، (التقریر األسود 
جزء من فشل . من سوء الحالة الصحیة، إال أنهم مع ذلك تتلقى مساعدة أقل من الخدمة

الطبقة المتوسطة األطباء یفضلون العمل في بیئات -العالج قد یكون راجعا إلى فئة التمییز
أفضل للناس الذین هم قادرین على متجانسة، والطبقة المتوسطة، وربما تمیل إلى تقدیم خدمة 

ویمكن . ولكن ینشأ كثیر العیب دون تمییز واعیة. التعبیر عن مشاكلهم في لغة یتقاسمون
المرضى الطبقة العاملة قد یكون أقل من التوقعات، : القول بأن هناك اختالفات ثقافیة الفرعي

الناس من الطبقة من  من وقد یكون أكثر میال لتؤجل إلى حالة عالیة من المهنیین،
ویواجه األشخاص . وهناك أیضا االختالفات التي تنبع من الظروف االقتصادیة. المتوسطة

لدیهم المزید من الصعوبات في النقل، أقل . الطبقة العاملة زیادة التكالیف في زیارة الطبیب
. بذلكفي الوصول إلى الهواتف، وأقل حریة أخذ إجازة من العمل دون فقدان المال للقیام 
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االقتصادي مفیدة؛ یكون مؤشرا -تساعد هذه النقاط تبین لماذا فكرة الوضع االجتماعي
  .للحرمان، وعلى هذا النحو فإنه یحدد مجموعات من الناس مع مصالح مماثلة

ومع ذلك، هناك أسباب تدعو إلى الحذر قبل اختتام هذا هو دلیل على استخدام 
إذا كان المجتمع غیر متكافئة وبادئ . وظین نسبیاالسلطة من جانب أولئك الذین هم المحظ

ذي بدء، ثم أي السیاسة التي یفشل في معالجة مشاكل عدم المساواة المحتمل، أو أكثر 
، لصالح الطبقات االجتماعیة العلیا كما أقل منها على األقل االنتقادات الموجهة . احتماًال

ت بنیة المجتمع كما أنها أخفقت في للخدمات التعلیمیة أو الصحیة لیس كثیرا أنها حافظ
هناك افتراض ضمني في هذه الحجة أن التعلیم أو الصحة ینبغي أن تؤدي إلى قدر . تغییره

تبین التفاوت في الحكم، لیس مشاركة ال أن طریقة عرض التي ال الجمیع-أكبر من المساواة
ث السیاسة ببساطة لم نتیجة للسیاسة التي تحتفظ عمدا مجتمع غیر متكافئة، ولكن كحالة حی

وهذا یعكس على الحجج على السلطة . یحاول معالجة مصادر عدم المساواة الموجودة بالفعل
إذا أننا نشیر إلى طریقة عمل نظام بدًال من اإلجراءات التي تتخذها . تعتبر حتى اآلن

ق مجموعات محددة، فمن یمكن القول إذا نحن بحاجة إلى الرجوع إلى السلطة على اإلطال
  .لشرح المزایا المكتسبة من قبل الناس الذین الفعل متمیزة
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  :الفصل التاسع
  :المساواة

  موجز
وقد تهدف السیاسات القائمة على المساواة للمساواة في المعاملة، . فالمساواة تعني إزالة عیب

الفرص، والوسائل الكفیلة بتحقیق اجتماعیا المطلوب تحقیق  دون تحیز أو الوصم بالعار؛ تكافؤ
تبدو فكرة التمییز اإلیجابي تجاوز . الغایات؛ والمساواة في النتیجة، التي تتم إزالة العیوب تماما

المساواة، بالسعي إلى التعویض عن الحرمان في المجتمع ككل بمعاملة تفضیلیة في منطقة 
  .ات بین األفكار المختلفة للمساواةهذا یمكن أن یخلق صراع. محددة

فكرة المساواة تعني أن هناك شیئا عن شخص الذي یعطي میزة ذلك الشخص، أو یخلق 
تصنیف موحد واحد یمیز الفوارق الرأسیة من عدم المساواة . الحرمان، بالنسبة لآلخرین

ض الغنیة والفقیرة، التفاوت العمودي مقارنة بین ذوي االحتیاجات أساسا مماثلة؛ یتناق. األفقیة
عدم المساواة األفقیة یقارن بین الناس في المواقف . أو الناس مع فئات مختلفة أو الحاالت

هذا التمییز لیست واضحة جدًا، ألن . مثل األزواج مع األطفال ضد األزواج دون- المختلفة
) ار السنمثل النساء، بعض مجموعات األقلیات العرقیة، والمعوقین وكب(هناك بعض الفئات 

الذین من المحتمل أن یكون أدنى من الدخل وحالة، وأنه لیس من الواضح مدى هذا ینبغي 
  .األفقیة أن تؤخذ عمودي أو
یتم . مقارنات بین األفراد، بل أیضا بین الكتل وشرائح المجتمع) ١٩٨١(ویقول رأي 

صف حرمان مجموعة تطبیق فیما یتعلق بالكتلة عدم المساواة بین المجموعات الفرعیة؛ فهو ی
العدید من القضایا الهامة في مجال السیاسة االجتماعیة، . واحدة من األفراد بالنسبة إلى آخر

  مثل العرق أو الجنس أو السیاسة العامة للمدن الداخلیة،
. فكرة فیما یتعلق بالجزء عدم المساواة أكثر صعوبة، ألنها غیر مألوفة. فیما یتعلق بالكتلة
فعلى سبیل : لمقارنات داخل مجموعات فرعیة مجتمع، ولیس فیما بینهاالمفهوم یجعل ا

المثال، عدم المساواة للمرأة بالمقارنة مع األخرى المرأة، وعدم المساواة داخل منطقة، عدم 
، آسفین(، ولد مثال على الدراسة التي تركز على شریحة للفشل. المساواة بین المتقاعدین

یستند إلى . وب المتراكمة لبعض األطفال بالنسبة لآلخرینالذي یبین العی) ١٩٧٣، بروسر
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معظم األطفال المحرومین بأولئك . األطفال- دراسة على مدى عشرة آالف واحد عشر عاماً 
الغالبیة . الذین یعیشون في أسر كبیرة أو والد وحید مع انخفاض الدخل والسكن السیئة

إلى المرافق األساسیة في المنزل، ومن هؤالء األطفال تفتقر . العظمى من الطبقة العاملة
وكانوا أقل من غیرهم من األطفال، عرضه لعدم وجود مزید من . المرجح أن مشاركة األسرة

اعتالل الصحة، أكثر رهنا بالحوادث، ومن المرجح أن تعاني من ضعف في الرؤیة أو 
. ي التعلیم الخاصالسمع أو الكالم، أن یعامل اإلحسان، وتكون منخفضة القدرة التعلیمیة ف

م (كانوا أكثر من عشرة إضعاف عرضه من غیرهم لیكون في الرعایة قبل سن الحادیة عشرة 
وبراون و (حتى لو كان عدم االحتفاظ بهذا العیب في الحیاة في وقت الحق ). ٢٦ –

Madge  وتقترح، ربما كان ) ١٩٨٢(في الدراسة، على الرغم من دولة الرعایة االجتماعیة
، الحرمان من ذوي الخبرة في مرحلة الطفولة )هش، أنه في معظم الحاالت أنه لیسمن المد

  .سببا مشروعا للقلق في حد ذاته
. سیاسات المساواة یهدف إلى إزالة العیوب التي یعاني منها الناس في المجتمع

مساواة لیست، وبعض النقاد سیكون له، التشابه؛ الناس تختلف في نواح كثیرة، ولكن هذا 
ل . بعض النقاد من المساواة یسیئون فهم هذا الموقف. یس نفسه قوله أن تكون غیر متكافئةل

التي بها الناس ) ١٩٦٠(ف هارتلي، على سبیل المثال، كتب روایة تسمى العدالة الوجه 
هذه هي طریقة للقول بأن . الجمیلة جراحة تجمیلیة لجعلها اقبح، والناس القبیحة القبیحة أقل

، )١٩٦٩(دم المساواة الطبیعیة، ومرغوب فیه؛ وقد ذكر الروایة بموافقة شوك بعض أوجه ع
حیث . ولكن المثل یغفل النقطة؛ هو حجة ضد موقف الذي یحمل أحداً . والسیر كیث جوزیف

عیب ینشأ نتیجة لالختالفات، مثل العرق أو الجنس، سیاسات المساواة یهدف إلى تغییر 
العمل الكالسیكي یقذف على . ء على االختالفات بینهاالقضا لیس بالضرورة أن- العالقات

هو عدم المساواة في  ا ما الكتاب على المساواة، ویقولهي مؤكد. المساواة بین نقطة قوة
عدم المساواة الذي نأسف ألنها . القدرات أو تحقیق، ولكن الظروف والمؤسسات وطریقة الحیاة

االجتماعیة واالقتصادیة، فقلقة، ال مع ظاهرة  لیست عدم مساواة هدایا الشخصیة، ولكن البیئة
رأیهم، باختصار، أنه نظرًا ألن . بیولوجیة، ولكن مع عالقة روحیة والسلوك على أنه أساس

حقوق الملكیة، وینبغي التخطیط لتنظیم -الرجال هم من الرجال، المؤسسات االجتماعیة
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د وتعزیز، ال فئة االختالفات التي ، قدر ممكن، تأكی-الصناعة، ونظام الصحة العامة والتعلیم
  )pp.48-49، ١٩٣١.  (تقسم، ولكن اإلنسانیة المشتركة التي توحد، لهم

ویحتج بأن الرجل ). Charvet (1983نقد أكثر دهاء وفعالیة للمساواة من قبل 
االجتماعیة؛ یعني النشاط في المجتمع أن الناس تعتمد األدوار؛ وأدوار یعني بالضرورة 

ویقترح، . العیب، یتبع، وهو النمط العادي للمجتمع. ودرجات متنوعة من االحترامالتمایز، 
بغیة . فكرة المساواة، یحاول أن الطالق الناس من سیاق اجتماعي؛ ولذلك، أساسا غیر واقعیة

تحقیق قدر أكبر من المساواة هو محاولة الستیراد مبدأ معیاریة في الظروف التي قد تحبط 
القضیة في یقذف هو أنه ال یوجد أي سبب أخالقي . حیین لتصحیحهاجمیع جهود اإلصال

لماذا واحدة یجب أن تقبل األشیاء كما، والحال بالنسبة لقدر أكبر من المساواة أن علینا أن 
  .حتى إذا كانت المحاولة غیر ناجحة نحاول أن یفعل ما هو صحیح

وتوحي أنه ال یهم في  ما یهم صحة المجتمع هو االتجاه نحو الذي تم تعیین وجهة،
أي اتجاه یتحرك، ألنه، مهما كان االتجاه، الهدف یجب أن یراوغ دائمًا، لیست علمیة، ولكن 

أنها مثل استخدام استحالة النظافة المطلقة كذریعة للمتداول في كومة السماد . غیر عقالنیة
  )٥٦، ١٩٣١.  (الطبیعي، أو إنكار أهمیة الصدق ألن ال أحد یمكن أن نكون صادقین تماما

  .تعتمد قوة هذه الحجة كیف اآلن قدر أكبر من المساواة یعتبر أخالقیا المرغوب فیه
وهناك منع العیب في الحصول على . سیاسات المساواة عموما مؤطرة بثالث طرق

هناك إزالة عیب في المنافسة مع اآلخرین، وتكافؤ . الخدمات، أو المساواة في المعاملة
وهذا لیس تصنیف . المساواة في النتیجة- زالة الكاملة لعیب في الممارسةوهناك اإل. الفرص
 ، ولكنه یمثل بعض من السمات الرئیسیة للمساواة في تطبیق)١٩٨١انظر رأي، (شاملة 
  .السیاق

وهذا یمكن . وسیطة للمساواة في المعاملة وسیطة للعالج دون محاباة، دون مساس
الناس؛ ولكن فإنه یمكن أیضا تمدید، أنه یوحي، ، الحیاد بین Dworkinأن یعني، یكتب 

 :یقول ، على سبیل المثال،p.192 (Titmuss، ١٩٨٥. (للعالج في إطار معین من القیم
ینبغي أن یكون هناك ال الشعور بالدونیة، والعوز، والعار أو وصمة عار في استخدام الخدمة 

ومن ثم التركیز على ". عامة"ئاال إسناد أن أحد كان یجري أو أن تصبح عب: المقدمة علنا
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الحقوق االجتماعیة لجمیع المواطنین الستخدام أو عدم استخدام كشخص مسؤول الخدمات 
  )١٢٩- م ١٩٦٨... (المتاحة من المجتمع

Dworkin المساواة في . یحاول التمییز بین معاملة متساویة من المعاملة على قدم المساواة
توزیع بعض الفرص أو الموارد أو عبء، أو الحق في المعاملة هو الحق في المساواة في 

یعامل بطریقة مماثلة في مسائل معینة؛ المعاملة على قدم المساواة هو حق في أن یعاملوا 
ویستند هذا التمییز في خلط ) p.227، ١٩٧٨." (بنفس االحترام واالهتمام كأي شخص آخر

كما تعلق بن . المساواة في المعاملةبین األفكار؛ ال یستخدم في الطریقة التي یقترح فكرة 
- م ١٩٥٩(وبیترز، یجب أن ال نتمنى مرضى الروماتیزم أن تعامل مثل مرضى السكر 

  .ینهار Dworkinعندما اعتبرت المساواة في المعاملة معاملة دون عیب، التمییز في ). ١٠٨
مل أن تكون والفكرة یحت. النموذج الرئیسي الثاني من المساواة هو المساواة في الفرص

قادرین  وتشیر إلى أنه یمكن أن االحتمال بشأن، ما یعني أن الناس) ١٩٨١(رأي . غامضة
على المشاركة بنفس الشروط في مسابقة التي یمكن أن یفوز أي شخص، أو الوسائل بشأن، 

بالمعنى السابق، تكافؤ الفرص . األمر الذي یعني أن لدیهم وسائل متساویة لتحقیق الغایة
  ما یعادل الحق في المساواة في المعاملة؛ في كتابات شار األخیر،، ببساطة

یمكن استخدام الصیغة للتعبیر عن األساسیة الطرح القائل بأنه ال ینبغي حرمان ال 
 ١٩٧١. (عضو في المجتمع الشروط األساسیة الالزمة للمشاركة الكاملة في الحیاة العامة

،١٤٦(.  
). ١٩٧٣انظر الفضة، (في سیاق السیاسة التعلیمیة تكافؤ الفرص كان مفهوما مؤثرة و 

، التدقیق النحوي والثانویة الحدیثة والمدارس ١٩٤٤الثالثیة نظام التعلیم التي أنشئت في عام 
سرعان . شكًال من أشكال المعاملة المتساویة-التقنیة، ویهدف إلى إعطاء التالمیذ المساواة تقدیر

ذا النظام ال یقدم أي مساواة حقیقیة، وأن الفرص ما أصبح واضحا، على الرغم من أن ه
في المنافسة مع أطفال الطبقة . المتاحة ألطفال الطبقة العاملة خاصة شدیدة كانت مقیدة

المتوسطة، كانت الطبقات المتوسطة أكثر احتماًال لتحقیق نتائج أفضل، االنتقال إلى التعلیم 
لك كان نظام التعلیم في نظر اجالیتاریانس ولذ. العالي، وتظهر نتیجة لذلك في وظائف أفضل
). ١٩٥٦؛ كروسالند، ١٩٣١انظر یقذف، عام (كمصدر أساسي لعدم المساواة االجتماعیة 
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زالة التحدید في سن ال - توحید النظام الثالثي-إدخال التعلیم الشامل یهدف إلى إزالة  ١١، وإ
  .طویر المعاهد الفنیةجزء كبیر من هذه المشكلة، كما تم التوسع في الجامعات، وت

المساوئ التي تواجه أطفال الطبقة العاملة غیر أن جزئیا فقط الناجمة عن عدم 
اإلصالحات فعال ) ١٩٧١(في نتیجة منها، یقول سزامویلي، - المساواة في النظام المدرسي

أشارت التقاریر في عام . انخفاض فرص األطفال فئة العامل ألمع هربا من ظروف الحرمان
األضرار الناشئة عن طریق الضغط على ترك المدرسة، أساسا للحجج المؤیدة  ٦٠و  ١٩٥٠

لرفع سن؛ ترك المدرسة ومن خالل االفتقار إلى المؤهالت التي حصل علیها معظم خریجي 
وتمثل هذه التدابیر حركة في اتجاه المساواة . CSEالمدارس، مما أدى إلى إدخال االمتحانات 

من الجدیر بالذكر . لوا توحید الشروط التي كانت تتنافس فیها الناسفي الفرص، بقدر ما حاو 
وانخفض التركیز على المساواة في . أن الضغط على الفرصة، ومع ذلك، أحدثت آثارًا سلبیة

المنافسة التعلیمیة، بدًال من التركیز على المعاییر التعلیمیة كشرط مسبق لتحقیق تكافؤ الفرص 
علیمیة ونتیجة لذلك تم أساسا ركزت على مقارنة مع غیرهم من في المجتمع؛ التجارب الت

  .االختصاص التالمیذ، بدًال من تحقیق مستویات أساسیة من
یقذف یشیر إلى احتمال . وعلى أیة حال هو هدف المساواة في الفرص محدودا

. الحمیر ألف التي یسببها العرق من احتمال الجزرة التي یمكن فقط أن تؤكل جانب واحد
هناك أماكن : وقد نفكر تكافؤ الفرص أكثر دقة كلعبة الكراسي الموسیقیة) ١١١-م ١٩٣١(

وهناك أیضا مخاوف . لكثیر من الناس، ولكن ال حال من األحوال ما یكفي، وشخص قد تفقد
من وجهة نظر الرعایة . من أن وجود التفاوت یدیم مساوئ مجموعات مركز أدنى

إذا كنا نرید وضع معاییر الحد األدنى بالنسبة للسكان . بوالً االجتماعیة، وهذا قد ال یكون مق
ككل، من الضروري أن ننظر إلى قدر أكبر من المساواة لیس فقط من الفرص، بل أیضا 

  .نتیجة
وانتقد توني كروسالند، الذي یمثل غالبًا ما وصفه كبار الداعین إلى المساواة في 

  یطانیا،،وقال في بر . الفرص، في الواقع المفهوم قوة
تكون جنبا إلى ... أنهم بحاجة إلى. لیست كافیة.. تكافؤ الفرص والحراك االجتماعي

توحید توزیع المكافآت واالمتیازات حتى یقلل من درجة الفئة الطبقیة، ... جنب مع التدابیر
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discontents  الظلم والالمساواة الكبیرة، والجماعیة التي تأتي من كبیرة جدًا تشتت
  )p.237، ١٩٥٦(  .المكافآت

ونتیجة لذلك، قد، تهدف السیاسات القائمة على المساواة للمساواة في النتیجة كامتداد منطقي 
یمكن متابعة ذلك من خالل عدد من . للرغبة في الحد من الحرمان في المجتمع

األول ماكسیمین، تحقیق أقصى قدر من ). ch.6، ١٩٨١(رأي یحدد أربعة . االستراتیجیات
المعاییر الدنیا للسكن، ومستویات الدخل، ومستویات التعلیم -وهذا یعني رفع. دنىالحد األ

  .السیاسات یمكن القیام بذلك أما من خالل انتقائیة أو العالمي. والرعایة الصحیة

والثاني هو معالجة نسبة عدم المساواة، وزیادة الموارد ألولئك الذین هم أسوأ بالنسبة ألولئك 
التعلیم والفوائد المتعلقة بالطفل یكون لها هذا التأثیر، على الرغم من . الةالذین هم أفضل قب

ثالثا، قد هدف المساواة بین الفرق أقل، . أنهم توزیع أكثر لألسر المعیشیة ذات الدخل العالي
الرابع . لم یقم التعلیم هذا التأثیر؛ الفوائد المرتبطة بالسن. والحد من نطاق عدم المساواة

التعلیم الخاص الذي یعطي  أو الحد من االستفادة من تلك الذین محظوظون أكثر مینیماكس،
میزة لبعض في التنافس على األماكن في التعلیم العالي أو في سوق العمل، الرعایة الصحیة 
الخاصة التي تسمح لبعض الناس أن یعاملوا على حساب تأخیر لآلخرین، أو االمتیازات 

رأي یقول أن كل واحدة من هذه االستراتیجیات ویؤدي إلى قدر أكبر  .المرتبطة بالدخل المرتفع
هذا ربما الحق في الممارسة العملیة، أن لم یكن في المنطق؛ أي . من المساواة من الماضي

  .من هذه الطرق األربعة، المتخذة لمتطرف، سیؤدي إلى المساواة في النتیجة
-ساواة في المعاملة، الفرصة والنتیجةالم-ومع ذلك، تمثل المناهج المختلفة للمساواة

على  الرغبة في إزالة الحرمان-كل الدافع هو نفس المبدأ. تدریجیا توسیع نطاق التزام بالتدخل
  .الرغم من أنها تختلف في مدى ونطاق التي تمنع أو التعویض عن ذلك
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  :التمییز اإلیجابي
. ز على السیاسات القائمة على المساواةویمثل مفهوم التمییز اإلیجابي تغییر كبیر في التركی

، DES(، األطفال والمدارس االبتدائیة Plowdenأدخل المصطلح في بریطانیا في تقریر 
وأشار التقریر إلى أن . تعكس، مرة أخرى، القلق بشأن المساواة في السیاسة التعلیمیة-)1967

وقیل . التغلب على مشاكلهاالمدارس في المناطق الفقیرة بمستویات منخفضة وغیر قادر على 
وكالة حمایة البیئة، في . لتلبیة هذه االحتیاجات) EPAs" (مجاالت ذات أولویة للتربیة"لخلق 

  .الممكنة المدرسة، وستسعى إلى الحد من الحرمان من التعلیم بتوفیر أفضل الخدمات
توقعات في في الممارسة العملیة، فشل اتفاقات الشراكة االقتصادیة ترقى إلى مستوى ال

فقط أتیحت : في جزء منه، هذا سبب محاوالت لتنفیذ توصیات اللجنة كانت فاترة. التقریر
ولكن كما أنها . األموال المحدودة، وكانت مترددة في إعادة توجیه مخططات السلطات المحلیة

 ربما بالغت بسیاسة إمكانات النظام التعلیمي للتعامل. تعكس أوجه القصور في هذا المفهوم
إلى جانب ذلك، كان هناك مفهوم خاطئ مركزي في . مع الفقر وعدم المساواة االجتماعیة

ویفترض فكرة اتفاقات الشراكة االقتصادیة تركز جغرافي لألطفال . التقریر حول توزیع الحرمان
على الرغم من أن كان صحیحًا أن هذه المجاالت ارتفاع نسبة األطفال الفقراء من . الفقراء

معظم الناس في اتفاقات الشراكة االقتصادیة لم تكن فقیرة، . ن الفقر اآلن أكثر انتشاراغیرهم، أ
وغطیت اثنین فقط . وأكثر أهمیة، والفقراء أكثر الناس لم تكن في اتفاقات الشراكة االقتصادیة

  )١٩٧٥بارنز، لوكاس، . (من األطفال المحرومین في خمسة
أوًال، بالتأكید على اتباع نهج المترجمة، . یقتینأهمیة التجربة وكالة حمایة البیئة بطر 

شهدت بدایات التحول في السیاسة من شخص فیما یتعلق  Plowdenوالجغرافیة، تقریر 
هذه الطریقة في التفكیر حول . أي من األفراد إلى الجماعات- بالكتلة فیما یتعلق بالمساواة

یجب  :وقال الثانیة، والتقریر". یةبرنامج الحضر "المسائل التي كان لیصبح جزءا رئیسیا من 
األطفال في بعض المناطق سوف تحصل ... أن یكون هناك تكافؤ الفرص للجمیع، ولكن

فقط على نفس الفرصة كأولئك الذین یعیشون في أماكن أخرى إذا كان لدیهم معاملة سخیة 
طفال في لصالح هذه المدارس واأل" التمییز اإلیجابي"ونسأل عن ... . على نحو غیر عادي

  )١٥١-م ١٩٦٧، عام DES.  (نفوسهم، تتجاوز محاولة لتوحید الموارد
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نقطة التمییز اإلیجابي لیس ببساطة أن المدارس في المناطق الفقیرة ینبغي أن تتلقى المزید 
من األموال من مدارس أخرى، أو حتى أنه ینبغي طرح مستوى اآلخرین؛ هذا سوف إزالة 

التقریر مطلوبة لجعل هذه المدارس . ؤثر ذلك في بلدان أخرىعیب في جانب واحد دون أن ی
أفضل من غیرها، للمساعدة في جعل للمساوئ التي تواجه األطفال خارج المدارس، فضال 

  .عن تلك التي تعاني فیها
تمییزًا إیجابیا  من یشیر إلى التحدي Titmuss. وقد تم هذا المفهوم مصدر كبیر من الخلط

في صالح الفقراء والمعوقین والمحرومین، الملونة، "مجموعة من الحقوق"على أساس اإلقلیم،
  )١٣٤- م ١٩٦٨(والمشردین والخسائر االجتماعیة في مجتمعنا 

من غیر تمییز . عندما فمن الواضح أنه ال یتحدث عن التمییز اإلیجابي على اإلطالق
عطاء المال إیجابي لخلق فرص عمل للعاطلین عن العمل، لتوفیر المساعدات للمعوق ین، وإ

التمییز اإلیجابي یعني أن الناس أوًال تعامل على قدم . للفقراء؛ وهو المساواة البسیطة
  .وثم معاملة أفضل- المساواة

إذا كان التمییز اإلیجابي المساواة، أنها سبب أنه یعوض الناس في قطاع واحد لعیب 
ن تحقیق المساواة في النتیجة تمكینه م. في بلد آخر، أو ألنها تعوض عن الحرمان الماضیة

والحجة أن عدم . اإلجمالیة، ولكنه یفعل ذلك على حساب المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص
مثال على ذلك . المساواة في احترام واحد قد یؤدي إلى قدر أكبر من المساواة في بلدان أخرى

األمریكیین من أصل أفریقي هو استخدام العمل اإلیجابي في الوالیات المتحدة للسماح بوصول 
إجراءات قانونیة اتخذتها طالب -قضیة باكي: هو ساخن تعترض السیاسة. إلى المدرسة الطبیة

یوضح هذه -یهودي استبعاد صالح طالب األمریكیین من أصل أفریقي لدیهم مؤهالت أدنى
  ).chs. 14 ،15، ١٩٨٥، عام Dworkinانظر (النقطة 

ان األمریكیین من أصل أفریقي في العملیة التعلیمیة تبریر واحد هو أنه قد تم حرم
ضد هذا، یمكن . سابقا، والنهوض بها في هذه المرحلة التي تعوض عن الحرمان السابقة

القول أن الناس الذین تم المحرومة تعلیمیا قد ال تكون مختصة في وظیفة التي تتطلب 
هالت المطلوبة أكثر انعكاسا مستوى المؤ . هذا التنافسي في مجال الطب. (مؤهالت عالیة

مبرر آخر هو أن ). للطلب على أماكن من الصفات الالزمة للحصول على الوظیفة
األمریكیین من أصل أفریقي ال یجري تقدم لهم الرعایة الطبیة على نحو كاف، واألمریكیین 
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. لكن لیس بالضرورة العنصري الجذر غیر صالح. من أصل أفریقي أكثر تأهیًال سیوفر هذا
األمریكیین من أصل أفریقي ال یحصلون على الرعایة الطبیة أقل نظرًا ألنها ال تعطي بأخرى 
األمریكیین من أصل أفریقي؛ عرض آخر للمشكلة هو أن هم أكثر عرضه أن الفقراء، 

هناك أي دلیل، مالحظة باوي . تتلقى الرعایة أقل شأنا-بغض النظر عن العرق-والفقراء
من األقلیات أكثر احتماًال لمساعدة المرضى من نفس المجموعة وسیمون، أن األطباء 

  )p.267 ،١٩٧٧. (األقلیة
المشكلة مع العمل اإلیجابي أن التمییز لصالح بعض الفئات ما یعادل التمییز ضد 

مفاهیم لمزایا ومساوئ النسبیة؛ إذا كان شخص واحد تعطي میزة في منافسة، على . اآلخرین
یات المتحدة، واألمریكیین من أصل أفریقي وأمریكي التیني في الوال. حساب شخص آخر

. تمیل إلى أن تكون محرومة نسبیا في التعلیم، والطالب الیهود والیابانیة أكثر نجاحا نسبیا
إذا كان . سیاسات الجور التي تمیز لصالح السود تمیز ضد الیهود ویاباني وأمریكي التیني

ب أیضا أن ینظر كمعیار للتمییز السلبي؛ أنهم هما العنصر معیار للتمییز اإلیجابي، یج
یقول قوة أن  Dworkin). یكون هذا الحجة من لورانس لوستجارتین. (وجهان لنفس العملة

هناك فارق نوعي بین استخدام العرق كمعیار لالختیار، والحرمان الذي ینشأ عن طریق 
  .انتهاك حرمة المحكمة اإلخالل و

اصل تكون منتشرة باالنقسامات العرقیة ما دام المهن األكثر أن الوالیات المتحدة ستو 
ربحًا ومرضیة وهامة تظل أساسا من اختصاص العرق األبیض، بینما یشعر البعض اآلخر 

  )p.284 ،١٩٨٥. (نفسها مستبعدة بشكل منهجي من نخبة المهنیة واالجتماعیة
. للمساواة في الصراعیقول رأي، یجلب مسألة العمل اإلیجابي، والمفاهیم المختلفة 

أنها تعارض المساواة في الفرص، وفرصة لدخول الكلیة على قدم المساواة، مع المساواة في 
یعني بشأن، ومحاولة إعطاء الناس من جماعات األقلیات العرقیة الوسائل الالزمة . النتائج

وثالثًا، . ساواةتشجیع مسابقة على قدم الم لمساواة، بدًال من احتماالت بشأنلیصبح على قدم ا
قد . العمل اإلیجابي فیما یتعلق بالكتلة، ولیس شخص بخصوص؛ یطل على مساوئ الفردیة

  )٨١،، ١٩٨١رأي،. (اء من أغلبیة السكانتفضل طالب غنیة من أقلیة على طالب فقر 
وینبع هذا . والمشكلة الرئیسیة مع التمییز اإلیجابي أنها قد تضر بعض الناس ظلماً 

والمشكلة مع التكتل بشأن . ز على الكتل اعتبارا من فكرة التمییز اإلیجابي ذاتهقدر من التركی
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. النهج هو خطر، في التركیز على أحد الفرق ذات الصلة بین الناس، قد تطل على اآلخرین
قد كسب المرأة األغنیاء على حساب الفقراء من الرجال، الرجال في المدینة الداخلیة على 

لمناطق النائیة، أو األطفال الموهوبین من األقلیات على حساب من المرأة في ا حساب من
ویبدو الصعوبة هنا أن ال أن هذه السیاسات . تعلیمیا حرمان األطفال من أغلبیة السكان

وغرض التمییز اإلیجابي تصحیح توازن؛ ولكن . المساواة، بل أنهم ال مساواة ما یكفي
ذا كان التمییز اإلیجابي أن تكون فعالة في إ. مصادر عدم المساواة في المجتمع معقدة

  .التعامل مع الحرمان، الذي ینبغي القیام به مع فهم أوضح للمشاكل التي تواجهها
أن الحجج المؤیدة إلعادة التوزیع المنصوص علیها في سیاسات المساواة هي بسیطة 

یة االجتماعیة إعادة نظرًا ألن خدمات الرعا. إلى حد ما، حتى لو لم تكن هذه السیاسات نفسها
والواقع أن أثر عدم المساواة في الرعایة - التوزیع، یمكن أن تكون وسیلة للحد من عدم المساواة

قد تكون بعض . ومع ذلك، هناك أكثر من هذا للنظر. سببا رئیسیا للسعي إلى الحد من ذلك
- یتعین النظر فیهاوهناك قیم أخرى باإلضافة إلى الرعایة االجتماعیة التي . العیوب الشرعیة

وقد تركزت مناقشة إعادة التوزیع فیما یتعلق بهذه . مثل الحقوق، ومكافأة الجدارة، والممتلكات
  .القیم أساسا حول مسألة العدالة االجتماعیة
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  الفصل العاشر
  العدالة االجتماعیة
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  :الفصل العاشر
  :العدالة االجتماعیة

  موجز
ویمكن أن تشمل المعاییر الحاجة، : لتوزیعیة ویشمل التوزیع المتناسب لمعاییر معینةالعدالة ا

وهناك افتراض المساواة حیث هناك أي معاییر الممیزة . حقوق، وصحراء، والعمل وغیرها الكثیر
  .ذات الصلة، ولكن لیس من المبدأ المساواة بالضرورة

االهتمام في السنوات األخیرة من أي مسألة  ومفهوم العدالة االجتماعیة قد اجتذب المزید من
وهذا االهتمام یعزى إلى حد كبیر إلى كتاب جون راولز ضخمة، . أخرى في النظریة السیاسیة

. یستخدم راولز فكرة عقد اجتماعي لوضع األساس لمجتمع فقط). ١٩٧١" (بنظریة العدالة"
األول هو أن الحریة هي القاعدة . من هذا العقد، كما یقول، تظهر اثنین من القواعد الرئیسیة

  .الحریة األكثر أهمیة للعدالة االجتماعیة، ویجب أن نحافظ على مجتمع عادل
  .والثاني أن عدم المساواة یجب أن تكون مقبولة للجمیع، كجزء من نظام عادل

قد ال یكاد أي  الكتاب، نظریة راولز یرد بشكل تجریدي عالیا، وباري حق التعلیقات
أولویة منخفضة إلى حد كبیر عندما یرى المرء أن (له عن السیاسة االجتماعیة شيء لیقو 

في "اإلنصاف"لكثیر من الناس الطبقة العاملة في المجتمعات الصناعیة تقریبا كلیًا یتألف
  )٥٧-، م١٩٧٣باري، )... (أحكام دولة الرفاه

لنظر في طبیعة ، وقد حاول راولز تدارك هذا النقص با)١٩٨٢(في وقت الحق له العمل 
ویشیر إلى بعض السلع األساسیة التي تشكل أهمیة خاصة . البضائع التي یتم توزیعها

بالنسبة لكل فرد؛ وهي تشمل الحقوق المدنیة والسیاسیة األساسیة، والدخل والثروة، وما تسمیة 
 :تقىال الحاجات األساسیة التي یجب أن یتمتع المواطنون. األسس االجتماعیة الحترام الذات

متطلبات  ة لیست الرغبات؛ ، وهم یعربون عنالمواطنین االحتیاجات هي الهدف بطریق
إذا لم . األشخاص ذوي المصالح أعلى ترتیب بعض الذین لهم دور اجتماعي معین وحالة

یتم الوفاء بهذه المتطلبات، األشخاص الذین ال یمكن االحتفاظ دور أو مركز، أو تحقیق 
  )p.172، ١٩٨٢.  (أهدافها األساسیة
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أو على األقل (بعض االختالفات في هذه السلع في مجتمع فقط، تكون مقبولة إال إذا الجمیع 
الذي یمكن أن یحدث إذا كانت، على سبیل  هو أفضل نتیجة لها) األسوأ إیقاف الشخص

  .المثال، إنشاء أوجه عدم المساواة حوافز للناس للعمل بجد أكبر وزیادة ثروة المجتمع ككل
ویبدو لي أن الخلط . عالیة یعادل راولز مفهوم العدالة مع نظریة معیاري للتوزیعف

العقد االجتماعي هو جهاز لتحدید ما إذا كانت سیاسة یمكن أن تكون . حول الفكرة العدالة
ألن العدل نفسه مبدأ . وهذا لیس نفس قوله أن السیاسة فقط. مشروعة، وأن أقول، حق
نقول أن إجراء الذي مجرد یرجح أن یكون الحق إذا كان ال  أخالقیا معتمدة، یمكن أن

وتقبل راولز نفسه قد یكون هناك . ولكن هناك مبادئ أخرى. یتعارض مع المبادئ األخرى
. بعض استثناء الطبیة الخاصة واحتیاجات الصحة، ولكن ال یشرح له أسباب للتفكیر في ذلك

قد تؤثر على توزیع الموارد إلى جانب العدالة النقطة المهمة أن الضرورات األخالقیة األخرى 
العدالة مفهوم محدودة أكثر بكثیر من الشرعیة، ذات الصلة، كما یقول راولز نفسه، . وحدها

  .اإلنصاف إلى
العدالة التصحیحیة، أو العدالة فیما یتعلق : أرسطو میز نوعین رئیسیین من العدالة

المبدأ ) ١٩٥٣تومسون، . (فیما یتعلق بالموارد بالعقوبة، أو العدالة التوزیعیة، والعدالة
الذي السبب في إحالة  التوجیهي للعدالة التصحیحیة هو أن العقوبة متناسبة مع الجریمة

مبدأ عدالة التوزیع هو اإلنصاف، توزیعًا . یبدو أن الظالم الطفل إلى رعایة طویلة األجل قد
إذا، على . ارة، ومساهمة المجتمع أو حاجةمتناسبًا مع المعاییر المقبولة، مثل حالة، والجد

سبیل المثال، قبل االستحقاق كمعیار صلة، ثم أنها فقط لشخص زیادة الجدارة للحصول على 
  .قدر أكبر من الموارد

، ویعطي أمثلة من ثالث )١٩٧٦(دیفید میلر، في كتاب له على العدالة االجتماعیة 
ل أنه یختار ألنها تظهر في شكل متطرف ما وجهات نظر مختلفة جدًا من العدالة، الذي قا

دیفید هیوم، فیلسوف القرن الثامن عشر، . یحدث عندما یتم أخذ العدالة في معاییر مختلفة
وتستند هذه الحقوق في حیازة الحالیة؛ . وترى أن العدالة فیما یتعلق باالعتراف بحقوق الملكیة

ة حقوق أو المنشأة على مر الزمن؛ حقوق المهنة؛ الوصفة، أو العملیة التي تصبح مقبول
). أو نقل(؛ وحقوق الخالفة )أي القواعد التي تحكم عملیة اكتساب الملكیة(حقوق االنضمام 

. وترى هیوم في المحافظة، بمعنى أن أفعال فكرته للعدالة للحفاظ على التوزیع الحالي للموارد
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دالة في الصحراء، والذي كان هربرت سبنسر، المنظر االجتماعي الفیكتوري، أسس مفهوم الع
حایك . (یعادل مع مساهمة المجتمع، یقاس بمكافآت للشخص في سوق اقتصادیة حرة

شخص . یقول، عن حق، وأعتقد أن الصحراء ومساهمتها في المجتمع لیست مكافئة) ١٩٨٤(
قد تستحق المزید من أجل محاولة أصعب، ولكن المكافآت للمساهمة في المجتمع وتعكس 

نموذج سبنسر یتعلق بوضوح إلى طریقة عرض معینة للمجتمع ). ج بدًال من الجهدالنتائ
كروبوتكین، االناركیه روسیة، وترى أن العدالة كأساس حصرا في . والمؤسسات الخاصة

الرعایة  سیحدد العدالة عن كثب مع إعادة توزیع ل-على عكس األخریین- هذا النموذج. حاجة
  .االجتماعیة

ولكن یمكن أیضا . ظریات متمیزة من العدالة، التي بمعنىویصف میلر هذه كن
الحقوق وصحراء والحاجة هي المعاییر المختلفة . اعتبار التطبیقات المختلفة لمبدأ التناسب

  .التي یمكن أن ینظر إلیها ذات الصلة في ظروف مختلفة
الممكن  على الرغم من أن المنظرین یختار میلر سترفض وجهات نظر أخرى، أنه سیكون من

وفي الممارسة العملیة، -قبول كل منهم ذات الصلة في بعض النواحي-تماما لخلط المعاییر
 ممارسة تطبیق المعاییر التي سوف وعالوة على ذلك، في. وهذا ما نقوم به إلى حد كبیر

في عالم  ویقول الزیر. تختلف اختالفًا كبیرا، نظرًا للحقوق، الصحراویة وحاجة محددة اجتماعیا
لثقافات خاصة، والتصورات المتنافسة جیدة، وندرة الموارد، احتیاجات بعید المنال وتوسعیة، ا

هناك لن یكون مسار واحد معتمدة عالمیًا . هناك لن یكون صیغة واحدة، قابلة للتطبیق عالمیاً 
الذي یحمل لنا من فكرة مثل، یقول، عادلة أسهم على قائمة شاملة للبضائع التي ینطبق علیها 

  )٢٠٥، ص ١٩٨٤(معرض سهم ما؟  . هذا المفهوم
مفهوم العدالة االجتماعیة على أساس الحاجة : مبدأ العدالة لیست بالضرورة المساواة         

قد ینطوي على قدر كبیر من المساواة، ولكن واحد قائم في صحراء أو حقوق الملكیة التقلیدیة 
فكرة یساعد على توزیع متناسب لیشرح لماذا  ولكن فشل. یمكن أن یؤدي إلى توزیع غیر متكافئ

افتراض الذي یجعل رولز، ولكن، كتعلیقات ودواركین، وجعل صریحة -ترتبط العدالة بالمساواة
)١٩٧٤ ،pp.160-164 .( لماذا یجب أن تكون مبررة التفاوتات والسبب ببساطة طلبا

بعض األرض، ثم إذا كان یمكنني المطالبة لدى حق، على  لالتساق؛ كما طار یكتب،
  )٤٢، ١٩٨١. (بالضرورة أسلم، بنفس المطالبة، حق المقابل للجمیع الذي یفي هذا الشرط نفسه
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أنه سیكون من غیر متناسقة للدفاع عن حقوق مختلفة في الحاالت حیث ال توجد العوامل ذات 
تلك مبدأ توزیع متناسب یعني المساواة في المعاملة في . الصلة تمیز األشخاص المعنیین

. الحاالت حیث ال یمكن تمییزها الناس الذین یتم التعامل مع خالف ذلك بالمعاییر ذات الصلة
  .وهذا أمر أساسي لوسیطة للمساواة

  

  :تالعدل والممتلكا
. أن فكرة العدالة هو أساسا الرعایة ذات الصلة االجتماعیة بقدر ما یؤثر على توزیع الموارد

أي التوزیع التي . لة ینبغي أن تعني حمایة حقوق الملكیةأن العدا) ١٩٧٤(ویقول ودواركین 
تنتجها عملیة من عملیات النقل المشروعة والمقتنیات نفسها یجب فقط، على أساس مبدأ أنه 

، لتلك التي ولدت في المجتمع على هذه الشروط، )١٩٨١(كائنات شتاینر . یدعو التاریخیة
  .وقد بیعت خصائص بعد هذا قلیًال مثل االنضمام إلى لعبة االحتكار

مفهوم العدالة التي تعتمد على الدفاع عن حقوق الملكیة سیحد من إعادة التوزیع 
إذا كان لدیك اثنین من . في أبسط شروط، سیكون إعادة توزیع السرقة. إلى حد كبیر

المعاطف ولدى واحدة، یكون فقط للي بأن یسلب لك؟ برینان وفریدمان القول، من منظور 
التحرریة ال ترى العالم كمكان فیه الخبز یسقط و ، ي، أن الملكیة ینبع من عمل الفرداللیبرال

من السماء، حیث المشكلة األخالقیة المناسبة هي واحدة من تقسیمه، ولكن كمكان حیث 
وفیها یظهر كل شيء من هذا القبیل وبالتالي .. خبز الخبز-تنتج األفراد األشیاء ذات القیمة

  )٢٧، ١٩٨١. (ة، ولكن كملك لشخص معینلیس كملكیة مشترك
شوك . حایك قادر على إیجاد أي تبریر أخالقي ل العدالة االجتماعیة على اإلطالق

حسد الناس الذین یریدون ممتلكات -، ویقول أن هذه الفكرة لیست أكثر من الحسد)١٩٧٦(
ألساس العدالة هذا حجة متطرفة، إال أنها عنصر مهم إذا أردنا أن نفهم ا) ١٩٦٩. (اآلخرین

ما هو الفرق بین الضرائب دفع تكالیف خدمات الرعایة . االجتماعیة في الممارسة العملیة
االجتماعیة، وسرقة؟ سیكون من السهل الرد أن الناس ضمنًا الموافقة على فرض الضرائب، 

  .ولكن ربما لدیهم القلیل أو ال خیار في هذه المسألة
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األول أن حقوق الملكیة مسألة، ال للحقائق  .وهناك حجج أساسیة ال یقل عن ستة
على سبیل المثال، فإنه لم یكن دائمًا (.ل فیه، ولكن االتفاقیة والتقلیداألبدیة أخالقیا ال جدا

ات، وحقوق الملكیة صحیحًا عالمیًا أن الممتلكات مملوكة لألفراد؛ وعقدت في بعض المجتمع
ا حقوق الحیازة؛ وهناك حجة جیدة تشیر إلى الضرائب جزء من اتفاقیات لمجتمعنا كم) باألسر

السرقة غیر . أن ما كسب الناس یأخذ في االعتبار المبلغ الذي سیتعین علیهم دفع الضرائب
، ولیس ذلك شرعي، بحكم تعریفها؛ الضرائب، بنفس النوع من االتفاقیة االجتماعیة والشرعیة

بأن ما هو المشروع، وما هو لیس وهذا أكثر من لعب بالكلمات؛ یشیر الرأي القائل  ،سرقة
  .الوقت هو أساس، ال في الیقین األخالقي، بل في الممارسات التي تقبل عموما على مدى

الرأي الثاني هو أن الملكیة ال تأتي من جهود األفراد بطریقة برینان وفریدمان، ولكن 
، ال نشطة أخرىالخبز الخبز، أو أیة أ العمل التي أنشئت في مجتمع معین من شروط وأنماط

یحدث كما لو كان یعیش العامل في صحراء جزیرة؛ یتم شراء المكونات، ویوجه الماء بجهود 
إذن  أنها ،من قبل اآلخرین، قد علمنا الوصفةاآلخرین، یتم تسلیم الوقود، الفرن یتم تصنیعها 

  .عیةاالجتما مثل جمیع األنشطة األخرى، االجتماعیة؛ والمطالبة امتالك ما ینتج أیضا
ثالثا، هناك رأي أنه من ممتلكات الحق، ولیس إعادة توزیع، الذي قد یكون له ما 

إذا كان ینبغي أن توزع الموارد بالتساوي ما لم یكن هناك اختالفات ذات الصلة، یقع . یبرره
  .العبء على أولئك الذین یدعون الملكیة لشرح األساس لالستمرار في الحیازة

خرون أن یعكس توزیع ملكیة األفراد الذین قد أنتج أشیاء رابعا، هو رأي ماركس وآ
یشیر إلى أن هناك ) ١٩٦٢(فریدمان . قیمة، ولكن االستغالل من جانب عدد قلیل من عدم

تناقضا في الموقف الماركسي التقلیدي؛ من غیر الممكن القول على حد سواء أن الناس یجب 
وفي الواقع، كانت . الناس وفقا للحاجةأن تبقى ما یحصلون علیه، وأنه ینبغي أن یتلقى 

في نقد برنامج غوتا، وتولى المنصب أنه ینبغي اعتبار : المشكلة معترف بها من قبل ماركس
من هذا، قال أن الموارد الالزمة للصناعة قد . عائدات العمل مجموع الناتج االجتماعي

بیة االحتیاجات، مثل المدارس تخصم، متبوعًا بتكالیف اإلدارة، والتمویل من أجل المشتركة لتل
والخدمات الصحیة إلخ، و األموال للقادرین على العمل، وما إلى ذلك، باختصار، لما هو 

كان عندئذ فقط أن الموارد یمكن أن ینظر . مدرج تحت ما یسمى إغاثة الفقراء الرسمیة الیوم
  .pp، ١٨٧٥. (لتكون متاحة الستهالك األفراد
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أخرى، هو افتراض المطالبة السابقة للمجتمع للموارد من  ماركس وبعبارة). ٣١٩-٣١٨
: لینین فیما بعد وضعت مبادئ إلعادة التوزیع التي كانت حًال وسطا بین الموقفین. (اإلنتاج

انظر جورج، (هذا أساسا لفرض الضرائب والضمان االجتماعي في االتحاد السوفیاتي 
  ).)ch.2، ١٩٨٠مانینغ، 

بأن نفس الحقوق التي الشرعیة الملكیة المشروعة أیضا  خامسا، من الممكن القول
. یبدأ من تركیز على الحكم الذاتي، أو الحریة الفردیة) ch.4، ١٩٨٣(ویلي . إعادة توزیع

إساءة استعمال السلطة  وهذا یعتمد في جزء منه على الحقوق الشخصیة لحمایة الناس من
الخاصیة هي بعض . أو التمتع بالسلعالمركزیة؛ ویطالب أیضا ببعض الحقوق لالستهالك، 

بنفس الحجة، رغم ذلك، الناس الذین ال یملكون شیئا تستهلك الحق . الضمان على حد سواء
وهذا یعني أن الملكیة والرعایة . في إعادة التوزیع التي سوف تحافظ على استقاللیتها كأفراد

  .األساسیة للحریة الشخصیة
ن الشخص قد یحتاجون إلیها مطالبة التي تفوق السادس، وربما األكثر أهمیة، هو أ

  .وبعبارة أخرى، أن هناك صراع المبادئ-حقوق الملكیة للشخص الذي بحوزته
العدالة ال یمكن الحكم فقط من حیث الشخص الذي یستفید منه؛ كما یجب أن تنظر 

ثالث فئات رئیسیة من الناس ) ١٩٧٩(ویصنف أمدور . في الشخص الذي لدیه على الدفع
ذا . هناك أولئك الذین یرتكبون ظلم. الذین یفقدون نتیجة للعدالة التوزیعیة لذا، في المحاكم، وإ

هذا . (أصیب شخص عن طریق الخطأ لشخص آخر، قد شخص واحد للتعویض األخرى
موقف نفسه الذي أدى إلى اتهامات متكررة من الجور، ألنه یعني أن أي شخص یكون قادرًا 

المبرر . كن أن تتلقى مساعدة نفي لآلخرین مع احتیاجات مماثلةعلى إثبات خطأ آخر یم
هو الرغبة في االحتفاظ بالمسؤولیة الشخصیة -توقف العمل في نیوزیلندا النظام الرئیسي

فمن الممكن تقدیم قلیًال المزید .) ١٩٨٠؛ عطیة، Cmnd. 7054 ،1978انظر : للتعویض
أعلى ینبغي تعویض الطبقات الدنیا اإلصابات  من هذه الحجة، والقول بأن الفئات االجتماعیة

هذا موقف المثیرة للجدل، ألنه ینطوي على خطأ، إذا كان ال یعتزم، على . التي تسببها لهم
األقل سلطة الشخص على خطأ في تجنب إجراءات ضارة، ویمكن القول ما إذا كان یمكن 

  .طریقة وصف الهیكل االجتماعي في هذا
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، على )١٩٧٤(ویقول ودواركین . یدون من ظلم الماضيهناك الناس الذین یستف
التعویض عن األضرار التي عانى " الهنود األمریكیین"سبیل المثال، العدالة ریكتیفیكاتوري 

لماذا ینبغي أن یشعر الناس أي التزام بالنسبة لألعمال التي تقوم بها األجیال . أسالفهم
وة للفرد مع األسرة أو القبیلة أو األمة؛ هو الماضیة؟ وهذا یرتبط برابطة القدیمة وشعر بق

مرة أخرى، من الصعب رؤیة التعویض عن . قانون إلحدى المجموعات التي یعوض آخر
مثل االستغالل -بعض الناس فقراء بسبب الظلم التاریخي. هذا النوع من حیث خطأ

له اآلن  ولكن الضرر ال كان یمكن تفادیها بالشعب الذي االستعماري، أو الحروب فقدت
  .عزت المسؤولیة

، هناك رأي أنه یجب دفع كل واحد منا قد یرجع هذا إلى أن نحن جمیعا . وأخیرًا
مذنبون كأعضاء في المجتمع؛ رأي بدیل أن نولي، لیس ألننا في أي معنى المسؤولین، ولكن 

مرة  تقوم بإرجاع،. نظرًا ألن توزیع الموارد داخل مجتمع ال یمكن تبریره على أساس متناسب
  .أن المجتمع حقیقة طریقة معینة ال تجعل من الحق: أخرى، إلى نقطة مركزیة یقذف

  العدالة والعجز
) ١٩٨٤(مثال على الطبیعة المعقدة لنظم التوزیع هو توفیر الدعم المالي لإلعاقة، الذي براون 

العجز مصطلح حقیبة سفر، تغطي طائفة واسعة من . المكالمات نظام الدخل اإلعاقة
. تحدد العدید من االستخدامات الرئیسیة للكلمة) ١٩٧٩(تاونسند . ظروف المختلفة والقضایاال

شخص -)٦٨٦ص (إعاقة قد تكون الشذوذ التشریحیة أو الفسیولوجیة أو النفسیة أو الخسارة 
مفقود ذراع أو عین، وهو شخص مع العمود الفقري منحنیًا أو طفل معاق عقلیًا أو مریض 

صناعیة إعانة "یستخدم هذا التعریف لتحدید العجز ألغراض . فصامنفسي مع مرض ال
في  ٩٠-٧٠وفقدان ذراع هي % ١٠٠؛ هو شخص الذي أصبح أصم تماما المعوقین "العجز

  %.٢ في المائة وطرف اإلصبع الصغیر ١٤المائة، وهو فقدان إصبع القدم الكبیر نسبة 
نة أو إعاقة عملیة فسیولوجیة یمكن أیضا أن تكون اإلعاقة تغییر حالة سریریة مزم

مثل الصمم أو العمود  وقد یشمل عددا من الحاالت المذكورة أعاله). p.686(أو نفسیة 
فضال عن مشاكل مثل التهاب الشعب الهوائیة، والتهاب المفاصل وقرحة  الفقري منحنى

ولكن یستبعد عددا من المشاكل األخرى، مثل فقدان إصبع، التي هي لیست . المعدة
. الضرورة تعطیل بمعنى یشكل أي مشكلة طبیة أو تدخل في طریقة الناس یعیشون حیاتهمب
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یتم إعطاء بدل التنقل ألولئك الذین هم عملیا غیر قادر على المشي، ولكن یجب أن یظهروا 
سبب عضویة لإلعاقة؛ ال تأهیل األشخاص المعوقین عقلیًا الذین لم یتعلموا المشي إذا لم 

على الرغم من أن هذا التعریف ال یزال أساسا البدني تعزى لإلعاقة  أي سبب یكن هناك
تستند االختالفات الجسدیة أو العقلیة، تبدأ بالطرق التي یتم تعریف المصطلح تعكس القضایا 

التالیة یمكن أن تمثل اإلعاقة كنمط سلوك محدد  تعریف تاونسند في الثالثة. االجتماعیة
  .اجتماعیا

یجوز . تعتبر تعطیل أمر قدر من االتفاقیة االجتماعیة كما القدرة المادیةما إذا كان الناس 
وكثیرًا . أن تعامل شاب الذین ال یتمكنون من الدرج كما تعطیل عندما ال یكون شخص المسن

ما تعامل األشخاص المعوقین عقلیًا كما تعطیل على الرغم من أن قد تكون لدیهم قدرة 
اییر االجتماعیة نمط للشخص من السلوك، وهو السلوك، ال تحدید المع. واضحة على العمل

  .معطل الفسیولوجیة أو النفسیة تسبب، الذي یعرف شخص ما یجري
مجموعة من الناس تحددها ظروفها  أخیرا، یقول تاونسند أن األشخاص المعوقین فئة

ن وهذا أكثر موقف سیاسي م. االجتماعیة واالقتصادیة المشتركة، تقاسم خبرة تعطیل
قضیة لتوفیر الرعایة االجتماعیة لألشخاص ذوي اإلعاقة على أساس موحد بدًال من -تعریف

  .مجزأة وأونكو تنسیق سلسلة من المزایا المتوفرة حالیا
. المعاییر التي تلقي األشخاص المعاقین حالیا دعم الدخل متنوعة وغالبًا ما تتعارض

وق تأمین االجتماعي والوظیفي الذي انقطع الناس الذین ساهموا في صند. هناك مبدأ التأمین
وهذا قد ثبت أن ". استحقاقات العجز"بسبب المرض المزمن أو اإلعاقة، الحصول على 

  .أساس غیر كاف للحكم، نظرًا ألن العدید من المعوقین غیر قادرین على المساهمة
  ).ch.7، ١٩٨٤(وهناك فوائد براون یشیر إلى العمل على أساس 

لتأمین الصحي والمعاشات التقاعدیة المهنیة واألجر في حالة المرض دورًا هاما؛ الدائمة من ا
في المائة من جمیع التعویضات عن  ١٥وتقترح براون، یوفر األجر في حالة المرض وحدها، 

 التعاقدیة- الذي ینطوي على خطر مجمعة-المبدأ هنا لیست واحدة الكثیر من التأمین. الضرر
  .الحمایة

، أن تؤید معظم أولئك الذین هم أفضل حاًال لتبدأ، وثانیا، أن االعتراضات  على هذا هي، أوًال
  .معظم األشخاص ذوي اإلعاقة في ال موقف لحمایة أنفسهم بهذه الطریقة
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یتلقى أصحاب المطالبات اإلعانة . على إعانات المعوقین وفقا للحاجة المالیة
بما في ذلك بدالت للغسیل والتدفئة والمالبس التكمیلیة إضافات للمشاكل الناجمة عن اإلعاقة، 

: ، یعاني من المشاكل الرئیسیة هما١٩٨٨هذا الحكم، الواجب إلغاؤها في عام . الخاصة
اختبار وسائل، اجتذاب ازدراء المعتادة المرتبطة بهذه الممارسة، وأنها تنطوي على استفسارات 

كومة مؤخرا، أن القواعد التي تؤدي ال یمكن أن یكون من حق، تقول ورقة ح. والمهینةال تطف
، Cmnd-9518. (إلى المسؤولین یسأل أصحاب الحمامات كم أسبوع فقد نصح اتخاذ

، الذي یغطي تلك "بدل العجز الشدید"طریقة أخرى لتلبیة الحاجة المالیة یمثل ) ٢١- ، م1985
الحاجة . لتأمینالمعوقین الذین هم غیر قادر على العمل وال تشملها فوائد ا% ٨٠على األقل 

أقل اعتراف % ٨٠إلى االعتراف هنا هو الناجم عن عدم القدرة على كسب؛ معیار 
باالحتیاجات الخاصة لألشخاص المعوقین شدیدة من حد مطالبات من جهات أخرى، أقل شدة 

  .المعوقین، الذین هم أیضا غیر قادر على العمل
، تقدم  . لغیر عادیة االحتیاجات المالیةفوائد مثل بدل الحضور وبدل التنقل، ظاهریًا

الناس، ولیس " بدل الحضور"یتم تعطیل المطالبین من . إال أنها ال تتصل بالدخل أو الثروة
الناس الذین یتولون رعایتهم؛ لم یكن لدیك األشخاص المعاقین أن یكون أي شخص قد تبدو 

من الصعب أن تكون على . الستخدامها لتوفیر النقل" بدل التنقل"ال یوجد أي شرط . بعد لهم
وهي فعالیة البدالت لبعض أنواع العجز یعامل وفقا . یقین تماما ما المبدأ وراء هذه الفوائد

مبررات الفوائد حقیقیة . لمدى العجز، محدودة في نطاقها بفرض معاییر مقیدة إلى حد ما
 لمالیةلیس فقط كشرط إنشاء ا-ویبدو أن اعتراف بالعجز كفئة من الحاجة في حد ذاته

  .المشاكل
هناك مبدأ إعادة التأهیل، والمعوقین مساعدة الناس للمشاركة الكاملة في الحیاة 

 وهناك حصة من. في الممارسة العملیة، تمیل إلى یعني إعادة التأهیل للعمالة-االجتماعیة
وظائف في الشركات الكبیرة التي یفترض أن یتوقع لملء مع الموظفین المعوقین؛ مسموح 

لبین بطالن فائدة امتیاز األرباح من العمل عالجیة؛ العمال المعوقین یمكن أن تلقي المطا
المساعدة مع أجور سیارات التاكسي للعمل إذا كانوا غیر قادر على استخدام وسائل النقل 

وهناك مكافأة ، ، التأكید على مساهمة في المجتمعویبدو هذا، بطریقة مختلفة من التأمین. العام
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؛ ال یزال النظام بدًال من ذلك أكثر ١٩١٧معاشات العجز الحرب أدخلت في عام . للصحراء
  .سخاء من الفوائد األخرى

، هناك مبدأ التعویض عن العجز یمكن مقاضاة أي شخص معطل عن طریق . وأخیرًا
. الخطأ لشخص آخر، أو في حوادث المرور على الطرق في المحاكم للحصول على تعویض

. شاط اإلجرامي تلقي تعویضات مساویة لتلك الممنوحة في القضایا المدنیةیمكن للمصابین بالن
ال یتم على أساس . ویقدم إعانة العجز الصناعي عائد المالي للخسائر المادیة حتى الصغیرة

  .التعویض عن الضرر-تعویض الحاجة أو صحراء، ولكن العدالة من نوع أبسط
. التوزیع على أساس الحقوق لقائمةوهناك مبدأ واحد ال سیما في غیاب من هذه ا

التحالف من اإلعاقة قد جادل لفائدة موحد لألشخاص ذوي اإلعاقة، المتاحة كحق للجمیع، 
في الممارسة العملیة، تقصر . وبعبارة أخرى، فائدة عالمیة بصرف النظر عن الدخل أو الثروة

معظم . نات للمعوقینحتى اآلن هذا المثل األعلى فیما یتعلق بجعلها تبدو طوباویة إعا
لكن ) ١٩٧١هاریس، . (األشخاص المعوقین في بریطانیا، والسیما ذوي أشد الناس، قدیمة

بدل "و " استحقاقات العجز"و" بدل التنقل"هناك حدود العمر  الفوائد كثیرا ما تهدف الشباب
. العمل، وأساسًا غیر ذات صلة بمشاكل المسنین ذوي االستحقاقات المتصلة ب"العجز الشدید

التوسع في نظام اإلعانات لتغطیة السكان المعوقین عالمیًا ینطوي نطاق واسع زیادة التزام 
  .المستقبل بالحكم للمعوقین، وهو التزام الذي یبدو من غیر المحتمل أن تطرأ المنظور

على الرغم من . توزیع الموارد والخدمات لألشخاص المعوقین لیست قضیة المساواة
ضا للمساواة في الحاالت التي تشبه بعضها البعض، سیقوم بتطبیق معاییر أن هناك افترا

العدالة للمعوقین لیست مسألة . مختلفة إنشاء مزایا واضحة لبعض الناس على اآلخرین
سیكون فائدة عالمیة لتحقیق التوازن بین المطالب المتنافسة على أساس . بسیطة أو واضحة

ناهیك عن دفع فوائد على أسس أخرى، مثل - الحقوق، والحاجة، وصحراء والتعویض
الجمعیات الخیریة والتنمیة الشخصیة والمدفوعات التي تهدف إلى التخفیف من عبء الدعم 

توفیر الرعایة االجتماعیة، ربما ال محالة، حًال وسطا بین . التي تتحملها اآلخرین في المجتمع
  .المبادئ متضاربة
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  :الفصل الحادي عشر
  :السیاسة الهیكلیة

  موجز
فإنه یمكن القیام بذلك من خالل السعي . السیاسة الهیكلیة هو محاولة متعمدة لتغییر مجتمع

  .لنموذج مثالي؛ بتغییر عملي وتدریجي؛ أو بالرجوع إلى مبادئ كدلیل للعمل

تدخل الدولة غیر محدودة تقریبا في الحیاة  ویبدو العدالة، إلى منتقدیها، تتیح إمكانیة
عندما شرعت الحكومة في التخطیط من أجل تحقیق العدالة،  حایك یوحي بأن. االجتماعیة

  )٨٠- م ١٩٤٤. (فإنه ال یستطیع أن یرفض المسؤولیة عن مصیر أي شخص أو موقف
الحجج  االعتقاد بأن المساواة، یكمن في فكرة العدالة االجتماعیة، مثل حجة. وهذا الحق تقریبا

األفراد ... ال الحرة عمل إذا، كما حایك یوحي،. األخالقیة یجب أن تطبق على تنظیم المجتمع
  )٦٩، ١٩٧٦عام (یمكن أن تسفر عن نتائج مرضیة أي مبدأ عدالة التوزیع 

ألنه ال یمكن تجنب الحكومات المسؤولیة األخالقیة لتوزیع الموارد . ثم تدخل بعض ضروري
وبعبارة أخرى، یجب . مجتمع، یجب أن تشكل خطة بعض كیف تلك الموارد لتوزیعهافي ال

  .أن لدیها سیاسة للمجتمع
السیاسة االجتماعیة هو . ویمیز فرج االجتماعیة من سیاسة اجتماعیة، أو الهیكلیة،

السیاسات و ، كز أساسا على الخدمات االجتماعیةالسیاسة العامة للرعایة االجتماعیة، ویر 
یعني المشروع عمدا تغییر التشكیل الجانبي لمجتمع، لتغییر العالقات البشریة  كلیةالهی

  )٥٥-م ١٩٧٩. (واالجتماعیة األساسیة
تاونسند تدفع، عن حق، وأعتقد أن السیاسة االجتماعیة المعنیة كثیرا مع السیاسة الهیكلیة كما 

یمكن تعریفها و  االجتماعیة ویشیر إلى السیاسة. هو الحال مع الدراسة للرعایة االجتماعیة
بأنها فضال عن األساس المنطقي المعلن الذي تستخدم المؤسسات االجتماعیة والجماعات أو 

هو السیاسة االجتماعیة، وبعبارة . إحضارها إلى ضمان الحفاظ على االجتماعیة أو التنمیة
ل االجتماعي یكأخرى، عنصر التحكم المؤسسي لوكاالت ومنظمات الحفاظ على أو تغییر اله

  )٦، ص١٩٧٦.(والقیم
أوًال، بینما تشعر . هذا صیغت بنفس الشروط لفكرة لفرج، لكنه یختلف في جانبین اثنینوب

السیاسة تعترف ویؤكد أن المجتمعات الغربیة قد ال (بالقلق فقط مع التغیر االجتماعي 
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ویبدو . ام االجتماعي، یمتد تاونسند التعریف لیشمل السیاسات التي تحافظ على النظ)الهیكلیة
وثانیا، تقترح فرج أن السیاسة یجب . هذا ال یقاوم، ألن النظام وتغییر هما وجهان لنفس العملة

ر معلن وغیر المعترف بها أن تكون مدروسة؛ ویقول تاونسند أن یمكن أن یكون ضمنیًا، غی
؛ على الرغم من أن السیاسات ق) ٦ص. (حتى د تفسر على وأعتقد أن هذا یذهب بعیدًا جدًا

وهذا ال یعني أن الحكومة . أنها الضمني، في طبیعة السیاسة في بعض المعني المقصود
یجب أن تتدخل صراحة في كل جوانب الحیاة االجتماعیة، ولكن فقط التي یجب أن یكون قد 

  .النظر اآلثار للعدالة لكل من العمل وعدم العمل على األقل
هیكلیة في حد ذاته؛ فكرة دولة الرعایة یشیر إلى یمكن اعتبار الرعایة االجتماعیة ال

وقد یكون . مجتمع أن التطورات في مجال الخدمات االجتماعیة قد أحدثت بعض التغییر في
یمكن اعتبار رصد . الهیكلیة في شعور اآللي، بسبب إثارة على الجوانب األخرى للمجتمع

دارة االستحقاقات لألشخاص األمهات بالزائرات الصحیات تعزیز قیم معینة حول األسرة ، وإ
الرعایة االجتماعیة قد یكون سببا . العاطلین عن العمل كطریقة للتشدید على أخالقیات العمل

یمكن أن تكون وسیلة لتیسیر . من أسباب التغییر، مثل برامج إزالة األلغام والتجدید الحضري
، مما ساعد على جعل قوة عاملة التغییر، وعلى سبیل المثال إدخال التعلیم االبتدائي المجاني

تقول أن التغییرات في زمن الحرب خلق روح  Titmuss: وربما قد یكون نتیجة لذلك. متعلمة
قد یكون كل هذه؛ ویمكن القول بأن األخذ ). ١٩٥٥(زعة التي جعلت دولة الرفاهیة الممكنة 
ي الحرب، وأسهمت في كان نتیجة للتغییرات ف ١٩٤٤بعالمیة مجانیة التعلیم الثانوي في عام 

النمو من الفئة الفنیة، ویمكن القول من خالل تركیزه على میزة أدت إلى تغییرات أخرى بغیة 
  .الفرصة تعزیز المساواة في

قد تكون سیاسة صریحة أو ضمنیة؛ قد . یتم تفسیر السیاسات الصعبة والمثیرة للجدل
و الفئات؛ قد تكون لها آثار ال یكون في مصالح مختلف األفراد والجماعات، والمجتمعات أ

سیاسة الرعایة االجتماعیة الهیكلیة عندما كان یهدف صراحة إلى التغییر . تتفق مع أهدافها
قد یكون من الممكن القول بأن سیاسة هیكلیة . (الهیكلي، أو عندما یحقق فعال مثل هذا أثر

الكثیر من سیاسات  وكرست). ضمنیًا ولكن لم تنجح؛ وهذا یبدو لي من المستحیل إثبات
مجلس اإلسكان، في . الرعایة االجتماعیة صراحة إلى الصیانة أو تغییر الهیكل االجتماعي

المقصود باألخذ بالتعلیم . لتفادي ثورة) على األقل جزئیا(، وكان المقصود ١٩١٩عام 
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لى إصالح النظام الطبقي  كان تشجیع التوسع في الخدمات. الشامل، الحكومة العمالیة، وإ
. االجتماعیة الشخصیة في أوائل السبعینات على أساس أن من شأنه كسر دورة الحرمان

استمالة األمریكیین من أصل أفریقي في  إلى الوالیات المتحدة الحرب على الفقر بهدف
یهدف إلى إزالة الوصمة مدعیا  ١٩٦٦إدخال الفوائد التكمیلیة في عام . العملیة السیاسیة

نشاء المحافظة على   .الدخل كحق المواطنة وإ
وكان هناك ال ثورة بعد الحرب العالمیة . فعالیة هذه السیاسات من الصعب الحكم

مثل الرجل - األولى، ولكن من المستحیل القول ما إذا كان لهذا أي عالقة مع مجلس اإلسكان
ى وتبع الحرب عل. في النكتة الذي یرسم خطوط بیضاء على الطرق للحفاظ على الفیلة بعیداً 

الفقر بإدراج المزید من األمریكیین األفارقة في السیاسة، ولكن من المستحیل القول بأن هذا لم 
. یعتمد نجاح أو فشل سیاسة حاسمة على التحلیل السببي تطبیقها. یكن لیحدث دون البرنامج

أنه من الصعب تقییم قدرة الخدمات االجتماعیة للتعامل مع دورة الحرمان عندما یكون هناك 
براون، (اآلن أدلة جیدة إلى حد ما أن الدورة غیر موجود في أي معنى قابلة للتطبیق عموما 

Madge ،1982 .( ومشاكل وصمة العار المرتبطة بالفوائد، أنا دفعت في مكان آخر، أعمق
  )١٩٨٤سبیكیر، . (بكثیر وأكثر تعقیدًا مما یوحي بمحاولة تبسیطیة إلنشاء الحقوق

األسباب . حة تقییمها، ثم، في ضوء التفسیرات السببیة للتغییروقد أسباب سیاسة صری
على سبیل -الضمنیة هي عموما تعزى أیضا إلى صانعي السیاسات بشأن معاییر السببیة

وبارتز، استنادًا إلى وجهة نظرهم لتوزیع السلطة في  Bachrachالمثال، بتفسیرات مثل تلك 
تحدث دون نیة واعیة، ضمنیًا أو بخالف ذلك،  وبالمثل، التغیرات الهیكلیة التي. المجتمع

یبدو أنه اتبع فإن شرح العملیة، بدًال من الدافع، الذي . یمكن فقط تحلیل من الناحیة الهیكلیة
هذا ال یعني أن أسباب صریحة لسیاسة غیر . هو القیام بالعمل في تحدید سیاسة ك الهیكلیة

ولكنها لیست أهم القضایا - على السیاسات هم جزء كبیر من المعاییر التي یمكن الحكم مهم
  .السیاق في هذا
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  :طبیعة التغییر االجتماعي
هیكل المجتمع بناء تحلیلي، تفسیرًا للعالقات . ویصف فكرة المجتمع شبكة معقدة من العالقات

وهذا یتطلب . االجتماعیة كنموذج، واختبار التغییر االجتماعي ما إذا كان یتم تبدیل النمط
المصطلح كان (طریقة واحدة للقیام بذلك هیستوریسسم . لعملیة في الناحیة التاریخیةرؤیة ل

جوهر هیستوریسسم هو االعتقاد بأن األحداث التاریخیة وترتبط ). ١٩٤٥: یسك بكارل بوبر
هیستوریسسم تفسر التغیر االجتماعي من حیث . وهم، لذلك، یمكن التنبؤ به. سببیًا ومنقوشة

دولة الرفاه، على سبیل المثال، یعتبر أحیانًا مرحلة وسیطة . یة االجتماعیةتسلسل أشكال البن
قیمة هیستوریسسم أن یركز االنتباه على الحركات الرئیسیة على . بین الرأسمالیة واالشتراكیة

تتم غالبًا اإلشارة إلى األشكال  قد نقاط الضعف الرئیسیة فیها هي أن. المدى الطویل
ما دام مجتمع . اع المثالي، ونماذج الواقع التي قد أو قد ال تتوافق معالمجتمعات من حیث أنو 

على . یقارن إلى النموذج في جوهره األساسي، فإنه یمكن وصف معقول في تلك الشروط
الرغم من أنه قد تكون هناك تغییرات في نمط العالقات االجتماعیة، وقد فشلوا في تغییر 

لمثال، بریطانیا ال یزال یعتبر الكثیرون ك الرأسمالي على الهیاكل األساسیة؛ لذا، على سبیل ا
كروسالند یحدد السمات الرئیسیة . الرغم من التعدیالت خالل السنوات الماضیة مائة وخمسین

دم التدخل، قوات السیطرة على السوق؛ ملكیة الصناعة باألفراد؛ الرقابة على ع الرأسمالیة كما
تركیز القوة االقتصادیة في أیدي فئة واحدة؛ أیدیولوجیة  الصناعة بفئة المدیرین المالكین؛

ویقول أن كل . النزعة الفردیة والمنافسة وقیمة الممتلكات الخاصة؛ وصراع شدید بین الطبقات
ومن المؤكد أن هناك ) ch.3، ١٩٥٦. (هذه لم تعد، إلى حد كبیر، لیكون ذلك صحیحاً 

هناك عناصر من العدید من النماذج  عناصر هذا النموذج في المجتمع المعاصر، ولكن
األخرى، أیضا؛ هو تأثیر نوع مثالیة تمریر أكثر من الجوانب األخرى من العالقات 

  .العالم أنها طریقة ینزعجون من النظر. االجتماعیة التي قد ال تناسب وجهة نظر معینة
أثر . ، أقل مضللة وسیلة لوصف األشیاء٦فكرة تشابه األسرة، اقترحت في الفصل 

اتخاذ هذا النهج أنه لم یعد من الضروري التساؤل عما إذا كان یتفق مع المجتمع في جوهرها 
إذا كان المجتمع اآلن یمكن أن توصف بأنها الرأسمالي، أنها ال ألنه یتفق . لنموذج معین

بدرجة أكبر أو أقل إلى نموذج مثالي؛ ولهذا السبب تشابه فوریة لها سوابق الرأسمالي، 
یمكن أیضا القول أن حیث یوجد تشابه قلیًال بین . (ات أخرى وصفت بعبارات مماثلةومجتمع
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المجتمعات التي هي فقط من األقارب البعیدة في األسرة، أو في بدایة ونهایة لفترة طویلة من 
  ).الزمن، التسمیة ال یعني الكثیر؛ هذا مسألة المنظور

. إلى عناصر مجتمع األساسیة إذا تم قبول هذا النهج، لیس هناك حاجة لإلشارة
تغییرات تجري باستمرار، وعلى الرغم من أن التغییرات في أنماط قد یكون غیر محسوس في 
أي نقطة واحدة في الوقت المناسب، مقارنة للهیاكل االجتماعیة على مدى فترة أطول قد 

م صیانة أو وهذا یعني أن أي تغییر یمكن اعتبارها تساه. أیضا إظهار االختالفات الهامة
تغییر في بنیة اجتماعیة، وحتى أن سیاسة الرعایة االجتماعیة یمكن أن یعتبر شكًال من 

للوهلة األولى، یبدو تافها تقریبا، ولكن لها آثار . أشكال السیاسات الهیكلیة في حد ذاته
الرفاه االجتماعي على إمكانیة للتغییر؛ ولكن قد وضع نمط جدید دون أي . جوهریة هامة

اختبار سیاسة الرفاه . ص التخطیط لها، ودون أي صانع القرار اتخاذ نظرة عامةشخ
  .لهم االجتماعي لیس، ثم، إذا أنه یغیر العالقات االجتماعیة؛ وكیف أنه یغیر

  

  :استراتیجیات للتغییر
حتى إذا كانت السیاسات االجتماعیة تتسبب في تغییرات، فإنه لیس من السهل تسخیرها 

-على سبیل المثال، الكتلة: الناس لیسوا دائمًا متسقة في ما یریدون. ت موجهةإلحداث تغییرا
الناس قد ال نتفق . بخصوص المساواة والشخص بشأن المساواة قد تسفر عن نتائج متناقضة

المعارضة أو الصراع قد یؤدي إلى حل وسط، أو التوصل : حول ما ینبغي أن یكون التغییر
ج التجدید الحضري في الوالیات المتحدة التي قدمت تنازالت مثل برام-إلى حل یرضي أحداً 

إلى جانب ذلك، قدرة المخططین على التنبؤ . جزئیة فقط للمجموعات األفریقیة األمریكیة
من الممكن التنبؤ بعدد المسنین . بالنتائج محدودة، ألنه لم یكتمل فهمنا للعملیات االجتماعیة

، نظرًا لبعض التحفظات، وهذا له آثار كبیرة على في المستقبل بدرجة معقولة من الدقة
لكن بالطرق التي الخدمات المقدمة للمسنین أیضا یمكن . الخدمات االجتماعیة والمجتمع ككل

أن تتأثر بالتغییرات في تطلعات ومطالب الجماعات األخرى تعتمد، السیاسة القدیمة العمر 
أة، وغیرها من التغییرات في السیاسات ، مركز المر )، ربما"الفهود الرمادیة"مثل حركة (

  .القتل الرحیم مثل الصحة والتقاعد والدعم المالي أو-المتعلقة بالمسنین
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یرى بعض النقاد عدم الیقین هذا اعتراض على أي نوع من التغییر المخطط، وتكثر 
فلیست . محاوالت إلثبات أن أحكام الضمان االجتماعي قد آثارًا سلبیة بشكل غیر متوقع

قانون الفقراء "عندما، تحت :هربرت سبنسر، على سبیل المثال، كتب. دائمًا كذلك المختار
المنازل، ال یكاد ومن المتوقع أنه سیكون - المتشردین في االتحاد ، خصص لإلیواء"الجدید

مما یسمى مجموعة من الصعالیك إلى حیز الوجود، الذین سوف یقضون وقتهم في المشي 
وهكذا جمیع األطراف جیدا تهدف التدابیر ... في جمیع أنحاء المملكةمن االتحاد لالتحاد 

  )p.638، ١٩٧٨في برامستید، میلهویش، .  (المنتجة میشیفس غیر متوقعة
مثال خاطئ آخر هو االتهام . صناع للصلع- وهذا، استعارة عبارة، یشبه اللوم شعر مستعار

انظر، (القطاع الخاص المستأجرة  في بریطانیا قد تسببت في تراجع" أعمال اإلیجار"بأن 
، سیلدون،  وهذا یطل على بعض التفاصیل، مثل زیادة التمویل للمالك ). ch.6، ١٩٧٧مثًال

لالحتالل، منافسة من القطاع العام اإلسكان، تختفي الطلب على تأجیر مما أدى، في توافر 
االحتفاظ مخزون شیخوخة االستثمارات البدیلة، تناقص العائد على رأس المال، وتزاید تكالیف 

وهناك . من المنازل، التي یمكن أن تمثل إلى حد كبیر للتأثیر دون الرجوع إلى مراقبة اإلیجار
أنهم جمیعا التعامل بتكهنات حول ما  حاالت أفضل، على الرغم من أن أیا من اقتباسات

داث األثر حظر في الوالیات المتحدة أخفقت في أح. یمكن أن یحدث إذا كان تاریخ مختلف
. المنشود، بل یبدو أن ولدت عواقب غیر مرغوب فیها وغیر متوقع بتمویل الجریمة المنظمة

، الذي حاول إزالة وصمة اإلجرام من "قانون األشخاص الشباب"كذلك قد یكون تأثیر 
تمدید وصمة العار لغیرهم من األطفال في مؤسسات  ١٩٦٩المجرمین الشباب، واألطفال 

القول بالتوسع في التعلیم العالي في بریطانیا في الستینات ساءت الموضع  ویمكن. الرعایة
إذا كان لتأخذ الرأي القائل . النسبي ألطفال الطبقة العاملة فإنه كان من المفترض أن تساعد

بأن المجتمع إلیه قیمة وحساسة، مثل مراقبة دقة، قد تكون هذه الحجج مقنعة؛ ولكن خطر 
  .الحق بالضرورة سببا وجیها لعدم محاولة القیام بذلكالقیام بشيء خاطئ لیس 

رأي واحد أن السیاسة الهیكلیة یهدف . هناك ثالثة أسالیب رئیسیة لسیاسة الهیكلیة
وهذا، أعتقد، ضمنًا في فرج للقول بأن المجتمعات . إلى خلق بنیة اجتماعیة جدیدة كلیاً 

ون السیاسات التي تسعى إلى تغییر أو أنها لیست أنها ال تك. الغربیة ال السیاسة الهیكلیة
الحفاظ على العالقات االجتماعیة، بل أن ال یعتقد من السیاسات كجزء من التقدم نحو 
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 ووفقا لهذا الرأي، یعني السیاسة الهیكلیة أن التعدیالت تتم بمحاولة مطابقة لبعض. مثالي
  .النماذج

وع من مخطط إلدارة المجتمع نحو أفضل تصور كن يه یكتب تاونسند أن السیاسة االجتماعیة
هذا في بعض األحیان یشار إلى الهندسة االجتماعیة؛ و ، )٦، ص ١٩٧٦. (الغایات االجتماعیة

وشملت األمثلة . ویعني ذلك أن هناك نمط مثالي لمجتمع جدید وهو هدف اإلصالح االجتماعي
وهناك محاوالت . السوفیاتيونشأة االتحاد " الثورة الفرنسیة"على هذا النوع من اإلصالح أهداف 

رادیوسي لو كوربوزییه أو المدن حدیقة هوارد،  Villeحركة - ال یكاد أقل جرأة في طریقهم-أقل
  )p.3، ١٩٧٥انظر القاعة، . (واألفكار التي أثرت عمیقا على اتباع نهج التخطیط الحضري

رؤیتهم یبدو  أن كرقاعة تجادل حول المخططین المب. وهناك العدید من المشاكل مع هذا النهج
أنه كان من المخطط كحاكم القاهر، إنشاء أشكال جدیدة من التسویة، وربما أیضا تدمیر القدیم، 

كان هناك واحد من رؤیة حقیقیة لعالم المستقبل كما ینبغي أن یكون، . دون أي تدخل أو السؤال
  )٧٩- م ،١٩٧٥.  (وثمة خطر واضح العقیدة خنق. ... وكل واحد منهم یعتبر نفسه النبي

مشاكل المباني . مخططات غالبًا ما تتجاهل واقع الظروف االجتماعیة التي تفرض بالمثل
شاهقة االرتفاع یعكس النظر في كفایة الفقر من المستأجرین، قدرة المصممین لتحقیق األهداف 

 دائرة الصحة. في المقصود التكلفة، أو تطلعات العدید من الناس لنوع مختلف من اإلسكان
الوطنیة كان راث مباني التي عفا علیها الزمن، وسوء توزیع الموارد، نموذجا للطب نشاط 

ویحذر إدموند بیرك،  علم . العلمي، والعالجیة، وتزاید عدد الناس القدیمة في حالة صحیة سیئة
 ýتجدید أنه، بناء رابطة، أو إصالحه،، مثل كل العلوم التجریبیة األخرى، لیس أن تدرس 

  )٧٢-، م١٧٩٠( .بداهة
جمیع المحاوالت الرامیة إلى تحویل  على. هذا هو أساس القضیة المحافظ ضد السیاسة الهیكلیة

  )٥٤- م ١٩٦٥. (هي الخبیث.. المجتمعات وفقا لمبادئ
. ویأتي االعتراض أقوى من أولئك الذین یعتقدون أن التخطیط ال مبرر لها على أسس أخالقیة

لمحافظ، األمر الذي یؤدي إلى مقاومة محاوالت فرض هناك عنصر فردي كثیر كتابة ا
ویقول حایك أن ال أحد له . األخالق والمعاییر بشأن األشخاص اآلخرین عن طریق الدولة

. الحق في التدخل بالحریة الفردیة عند األساس للتخطیط االجتماعي بالضرورة غیر مؤكد
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)١٩٧٦ ،p.2 .(مد على القیمة النسبیة للحریة ما إذا كان یتم قبول وجهة النظر هذه تعت
  .السیاسة والمبادئ األخرى التي تبلغ االجتماعیة

ویستند الرأي الثاني للسیاسات الهیكلیة في ما یسمیه ستینبرجین دفع بدًال من نموذج 
انظر دفع نماذج التغییر . هي تلك التي توجه التغییر لحد) ١٩٨٣(نماذج سحب . سحب

الحد من نطاق التغییر ممكن هیكل األسر، . وف الماضیةكعملیة راسخة الجذور في الظر 
وعدد المعالین، وصحة السكان، المصانع، والمزارع، والطرق والمدارس والمستشفیات أصًال 

فالنهج الذي یتم مطالبتك بهذا الرأي هو . في الوجود، وتحدد إلى حد كبیر نمط المستقبل
مان كل خطوة ثابتة قبل االنتقال إلى وتوصي بیرك التغییر التدریجي، تزایدي، ض. عملي

یجب أن تكون اإلصالحات الجزئیة، محدودة، ودرست بعنایة قبل اتخاذ . المرحلة التالیة
مزایا هذا النهج هي أن أنها تعترف بالقیود التي یفرضها ) p.209، ١٧٩٠. (الخطوة التالیة

یتجنب اآلثار المدمرة  الواقع الحالي، فإنه یستفید من الدروس المستفادة الماضي، فإنه
أن مساوئ هي أنها بطیئة جدًا، وأن اإلصالحات . للتجارب االجتماعیة الرئیسیة التي تسوء

التوضیح الواضح . الجزئیة قد یؤدي مع مرور الوقت إلى خلیط معقدة وغیر مفهومة للخدمات
  )١٩٨٤عام  ،.et alانظر دیلنوت . (لهذا هو نظام الضمان االجتماعي البریطاني

العرض الثالث للسیاسة الهیكلیة یرى أنها محاولة لتغییر العالقات وفقا لمبادئ بدًال 
شخص الذي یسعى . غالبًا ما هو واضح أن التمییز بین هذین األمرین. من المثل العلیا

مثالیة العائدات بتحدید النهایة؛ تركیز على مبادئ یعني أن من الضروري أن نحكم العمل 
تبدیل المجتمع، ال بإعادة اإلعمار، بل بتنظیم وتغییر العالقات على أسس یتم . في حد ذاته

  :وهذا هو اتسمت بنهج كروسالند للمساواة. أخالقیة
أننا یمكن أن تصف اتجاه مقدما، وحتى تبین المناظر الطبیعیة المقبلة؛ ولكن الهدف  

لم واحدة تؤید یجب أن یكون هذا هو الحال ما . النهائي یكمن ملفوفة في عدم الیقین
مغالطة المبتذلة أن بعض مجتمع مثالي یمكن أن توجد، التي یمكن استخالصها 

االشتراكیة هو لیس مصطلح وصفي دقیق، تغییر بنیة اجتماعیة . .. المخططات
معینة، الماضي والحاضر أو حتى المتأصل في العقل بعض حكیم، الذي یمكن 

ساطة على مجموعة من القیم، أو فهو یصف بب. مالحظة تجریبیة أو حتى تحلیل
  )p.216، ١٩٥٦.  (تجسد التطلعات، التي یرغب االشتراكیون في تنظیم المجتمع
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البحث عن زیادة تكافؤ الفرص، إلعادة توزیع الموارد أو حق في العمل بمبادئ من 
وقد أبلغوا السیاسات، على التوالي، التعلیم الشامل، وفرض ضرائب . هذا النوع

هذه األمثلة تأتي من جانب واحد من ألوان الطیف . ق فرص العملتصاعدیة وخل
السیاسي، ولكن من المهم أن ندرك أن حكومة المحافظین تحت السیدة تاتشر فقط 
ملتزمة باإلصالح المبدئي؛ یمكن رؤیة الضغط على الممتلكات والقیم العائلیة 

سیاسات لرعایة االحتالل و -واالستقالل من تدخل الدولة في التشجیع على مالك
  .الحكم المجتمع المحلي، وتشجیع القطاع الخاص، غیر القانونیة

قد . اعتراض واضح على نهج یستند إلى المبادئ أنه غامض جدًا أن تكون مفیدة
واحدة ینبغي : یكون هناك نزاعات بین المبادئ التي یكاد یكون من المستحیل لحل مرض

حاجة؟ حتى إذا كان هناك اتفاق واسع النطاق تخصیص الموارد وفقا للحقوق، للعمل أو ل
وقد تكون نتیجة . حول المبادئ، ال یوجد بالضرورة إلى توافق في آراء حول أي سیاسة أفضل

التباع مبادئ متباینة في جمیع االتجاهات، ال تقدما، ولكن من مستنقع الذي یلغي آثار 
عادة الت. سیاسة واحدة آثار أخرى وزیع التدریجي، إذا كان أحد یقبل الصراع بین الشمولیة وإ

  .سبیل المثال ومحتمل) ١٩٨٢(حجج لو غراند 

التمییز بین اإلصالح من خالل المثل العلیا والمبادئ یبدو لي مفیدة أساسا كوسیلة للتمییز بین و 
في الممارسة العملیة، ومع ذلك، وهما . نوایا أولئك الذین یریدون إلحداث تغییرات في المجتمع

مثل الحریات المدنیة، وسكن الئق أو -قد یكون ذلك، من خالل السعي للمبادئ. صلصعبة لف
من الممكن . واحد یكون قادرًا على تهیئة الظروف التي تصف اآلخرین كمثالیة-التعلیم المجاني

تماما على السعي من أجل مثالیة بینما تسعى إلى التأكد من أن كل خطوة یتسق مع القیم 
  .األساسیة

مكن بهدف مثالي، واكتشف، في نهایة المطاف، أن واحدة فقط أنشأت مبدأ بدًال من ومن الم
، التي كان من المفترض أن ینتهي "دائرة الصحة الوطنیة البریطانیة"هذا المصیر حلت . ذلك

المرض والقضاء على أوجه التفاوت في الصحة وتحقق في تغطیتها العالمیة مكان كحق 
ا یكون عن ال یعتد بها، ولكن الذي یقصر جیدا عن المثل نقطة وهو أبعد م-المواطنة
  .األعلى
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كل من هذه االستراتیجیات على قوي من مزایا وعیوب؛ كل منها، في سیاقات 
كما قد توحي بفحوى - شخصیا، تمیل نحو التغییر المبدئي. مختلفة، له بعض القیمة

في محاوالت لجعل حیاة دراسة السیاسة االجتماعیة في جزء كبیر منه . ومضمون الكتاب
 deckchairsفي بعض األحیان یتهم اإلصالحیین تحویل . لزیادة رفاهیتهم-الناس أفضل

حتى لو أننا على تیتانیك، وأشك في ذلك، ال یوجد شيء خاطئ، وكثیر . حولها على تیتانیك
قد یكون لفترة قصیرة فقط، ولكن على المدى الطویل، . من الحق، وفي جعل الناس مریحة

الرعایة االجتماعیة قد یكون نتیجة للتغییر، ولكن قد یكون . كما الحظ كینز، نحن جمیعا قتلى
حتى -وبذلك، لدیها إمكانات مباشرة إلى تغییر بنیة المجتمع. أیضا وسیلة للتغییر في حد ذاته

  .واضحة لو كانت النتائج لیست مباشرة
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  الجزء الثالث
  عشر الثانيالفصل 
  لرعایة االجتماعیةا إیدیولوجیات
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  :الجزء الثالث
  :الثاني عشرالفصل 

  :لرعایة االجتماعیةا إیدیولوجیات
  موجز

؛ أنها تحدث في اإلیدیولوجیات، مجموعات مترابطة من          المبادئ ال تتشكل عشوائیًا
قیدًا وهي معروضة في كثیر ولكن هذه النظریات أكثر تع. األفكار، مثل المحافظة و االشتراكیة

 فهم المبادئ أمر ضروري لفهم الناس فعال. من األحیان، وهناك تناقضات في مواقف الناس
  .التفكیر

المفاهیم التي تمت مناقشتها في هذا الكتاب مترابطة؛ غالبًا ما یصعب فصل المبادئ           
في . لة من الدیمقراطیة والمواطنةاألخالقیة عن قضایا مثل الحقوق والحریة، أو العدالة والدو 

ولكن . جزء منه، یحدث هذا ألن تثیر المشاكل العملیة لیست واحدة، ولكن العدید من القضایا
الرأي أن . الكثیر منها متأصل باألفكار التي أنفسهم؛ هناك واضحة واالتصاالت المباشرة بینهما

الحریة واألخالق، اإلیثار، حقوق، تأخذ الناس من إعادة توزیع سوف تتأثر بوجهات نظرهم من 
المواطنة، الدولة، والسلطة، والمساواة والعدالة؛ وبالمثل، كل هذه المفاهیم تتأثر على األقل 

وهذا یعني أن األفكار تمیل إلى تشكیل نظم الفكر، بدًال من شكل عشوائي؛ . بعض من اآلخرین
  .األخرى المبادئ إبالغ وتعزز كل
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لخطوط العریضة المشتركة ثالثة مجموعات من وجهات النظر، مما یشیر إلى ا) ١٩٨١(میشرا 
  .االشتراكي، بقایا و المؤسسیة

  )١٣٤-١٠١، ص ١٩٨١میشرا، (ثالثة نماذج للرعایة االجتماعیة : ١٢.١الجدول 
 االشتراكیة  المؤسسیة  المتبقیة  

 :المواقف إلى
 مجموع  األمثل  الحد األدنى  تدخل الدولة 
 االبتدائي  الثانویة  الهامشیة  حاجة كأساس للحكمال 
  شامل  نطاق واسع  المحدودة  مجموعة من الخدمات 
 جمیع  األغلبیة  األقلیات  السكان المشمولین 
 عالیة  متوسطة  منخفض  مستوى االستحقاقات 

من الدخل القومي التي  %
 في الرعایة االجتماعیة أنفقت

 ةعالی  متوسطة  منخفض 

 الهامشیة  الثانویة  االبتدائي  وسائل اختبار 
 أعضاء  المواطنین  الفقراء  العمالء 
 عالیة  متوسطة  منخفض  مركز العمالء 
 تضامنیة  النفعیة  قسري  التوجه 
دور الخدمات غیر التابعة  

 للدولة
 الهامشیة  الثانویة  االبتدائي 

ماذج كاختالف لیس كثیرا في أساسیات كما هو الحال ویبین العرض میشرا لهذه الن          
وهذا یعكس وجهة نظر مشتركة للتسلسل التاریخي تشكلت من خاللها البریطانیة . في درجة

یتفق مع الرأي القائل بأن  یبدو من الممكن للشریحة من نموذج واحد إلى التالي. دولة الرعایة
ن وصف لعملیة تغییر وجهات النظر ولك. دولة الرعایة مرحلة على طریق االشتراكیة

من الصعب أن نرى كیف یمكن أحد . والسیاسات ال یمكن توسیعها بسهولة لمناقشة المبادئ
من طراز الفردیة من الحریة إلى نموذج اجتماعي، أو من  الشرائح من مبدأ واحد إلى آخر

  .وجهة نظر العدالة كأساس في الصحراء ألحد على أساس الحاجة
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االنطباع بأن یتم إنشاء لتطور یستند أساسا إلى سوء تفسیر لمعنى في تمحیص، 
الثانویة، وال یشمل فقط غالبیة ال تعالج االحتیاجات  الرعایة المؤسسیة. الرعایة المؤسسیة

، كل شخص )١٩٧٤(المؤسسیة النموذجیة  Titmussفي الوصف الذي . من السكان
ا، وحتى یستفید الجمیع، كمواطن، من یعتبر مسؤوًال یكون في حاجة إلیها في مرحلة م

هذا المبدأ أساسي لفكرة . خالل توفیر االجتماعیة خدمات الرعایة األساسیة هي ضمان
ومن الواضح إذا فسر الرعایة المؤسسیة في هذا السبیل، أنه سیتداخل مع . دولة الرعایة

لنموذج االشتراكي، ا. ومع ذلك، هناك تمییز هام بین البلدین. نموذج في میشرا االشتراكیة
مشتركة مع اآلراء المؤسسیة للرعایة االجتماعیة، ویؤكد عناصر التضامن، ویعني أنه 

ولكن التوجه لنظام االشتراكیة عرضه ألن تكون . سیتم دفع فوائد على مستوى أمثل
المساواة فضال عن سولیداریستیك، وبینما في دولة الرفاه إعادة توزیع الموارد حمایة 

كحق، في نموذج اشتراكیة تنظیم ) بمعناها األوسع(ن، وتوفر الضمان االجتماعي المواطنی
لیس من الرعایة المؤسسیة، ثم مرحلة . توزیع الموارد وفقا مفهوم مساواة العدالة االجتماعیة

  .أما ببساطة هو وسیطة بین النماذج المتبقیة واالشتراكیة؛ قد وصف أكثر دقة كبدیل ل
میشرا المقترح بأسلوب دیفید میلر، في العدالة االجتماعیة  نسخة معدلة من النهج

جمعیة هرمیة . یحدد میلر األفكار المختلفة للعدالة مع نماذج مختلفة من المجتمع). ١٩٧٦(
أو اإلقطاعیة تتمیز باالنقسامات االجتماعیة الجامدة، ومفهوم العدالة تعني التوزیع حسب 

یة؛ یتم على أساس العدالة في الصحراء، ویقاس أن مجتمع السوق فردي وتنافس. الحالة
في مجتمع زعة، هي التساوي في الحقوق . بثمار تلقي الناس في التنافس مع اآلخرین
میلر یشیر إلى هذا كمجتمع بدائیة، ألنها . (والمسؤولیات قبل الجمیع كأفراد من المجتمع

ن الجماعیة والدعم المتبادل؛ فقط في المجتمعات البدائیة التي كانت موجودة بدرجة عالیة م
  .اعتماد توزیع عادل وفقا للحاجة). فمن المعتاد أن نرى هذا یشار إلى االشتراكیة

النماذج التي یمكن مقارنة الواقع؛ ال ینبغي الخلط -هذه هي أنواع مثالیة من المجتمع
لقت المشاكل وقد ع. بینها والواقع في حد ذاته، الذي یبین میزات كل نوع، وربما غیرها أیضا

هذه القیمة هي أنها توفر طریقة لعرض . السادسالمرتبطة بهذا األسلوب على في الفصل 
  .النمط نهج مختلفة للرعایة االجتماعیة، التي یشكل فیها مختلف األفكار واضحة ومتمیزة
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 أنماط الرعایة االجتماعیة في ثالثة أنواع مثالیة من المجتمع: ٢-١٢الجدول 

الي النموذج المث 
 للمجتمع

 تضامنیة  الفردیة  تاریخیة 

 المجتمع  الفرد  األسرة  وحدة تنظیم اجتماعي 

 مواطن  المستقلة  واجب  حالة الفرد 

 الدیمقراطیة التشاركیة  الدیمقراطیة التمثیلیة  الطبقة االرستقراطیة  منظمة سیاسیة 

األساس األخالقي  
 للرعایة االجتماعیة

 مؤسسي  المتبقي األعمال الخیریة 

نموذج للرعایة  
 االجتماعیة

 عالمي  انتقائیة  المهنیة/التبرعات 

 المعمم  متوازنة  طقوسي  تبادلالشكل  

نموذج من وصمة  
 العار

 االجتماعیة  الفرد  ةطبقال 

 االجتماعیة  یةالفرد  یةبو جو ال  تفسیر حریة 

 هاتحتاج إلى  فرعیة  یةمركز   األساسیة للعدالة 

 ةعالمیال  المكتسبة  ةالمسند  أساسا لحقوق 

المجتمعات المختلفة هي النظم المرتبطة بها، لیس فقط مع أفكار مختلفة، ولكنها و         
واجب األسرة، -المجتمع الهرمي یتوقف أساسا على مفاهیم الواجب. مختلفة من الفكر

اجبات الجهة المانحة، ال والرعایة تستند إلى و -والشعب فوق النفس في التسلسل الهرمي
ویؤكد المجتمع تاركین االستقالل والمنافسة؛ الرعایة ألولئك الذین یفشلون . الحقوق للمستلم

  .المجتمع زعة تشدد على التضامن والدعم المتبادل. في سوق تنافسیة
وهذا یساعد على التأكید على أن دعاة مبادئ مختلفة قد یكون، قیم مختلفة ببساطة 

في الحیاة الحقیقیة، مجتمع ال تتوافق مع . نماذج مختلفة من المجتمع في االعتبارال، ولكن 
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أنواع مثالیة، واألثر یمكن أن سیاسات مبنیة على افتراضات مثالیة واحدة لها عواقب غیر 
واحد األمثلة على ذلك هو فرض عقوبات لعدم . متوقعة عندما كانت توضع موضع التنفیذ

ه ما یبرره في مجتمع تنافسي فیها الناس قادرون على النجاح بحكم وهذا قد یكون ل. العمل
زیادة الجهود؛ ال یكاد یمكن الدفاع عنها في وقت عندما یكون هناك القلیل من العمل متاح 

مثال آخر، من وجهة نظر أیدیولوجیة مختلفة، یتمثل . لألشخاص الذین یعانون من البطالة
في مجتمع المساواة، . ؤسسیة المرتبطة بالمثل زعةفي توفیر االحتیاجات على أساس الم

ولكن في مجتمع ال . سیحافظ على الحكم على أساس الحاجة إلى المساواة في النتائج
تساوي، الناس الذین هم المرضى والمعوقین، إنجاب األطفال، أو االنتقال إلى التعلیم العالي 

  .الدفع  من الناس الذینقد یكون أفضل حاًال من اآلخرین، وربما حتى أفضل حاالً 
یمكن رؤیة أثر هذا النوع من النهج بوضوح في المناقشات المتعلقة بالضمان 

عالمیة . االجتماعي، حیث كان هناك نزاع مستمر بین المدافعین عن فوائد عالمیة وانتقائیة
بط مع ترتبط بالرعایة المؤسسیة للفكرة القائلة بأن كل من في حاجة إلیها في بعض الوقت مرت

االنتقائیة مرتبط برعایة المتبقیة ألن فكرة شبكة . الفكرة القائلة بأنه ینبغي أن یستفید الجمیع
النماذج التي ترتبط بدورها عادة المواقف . أمان یعني تركیز على تلك التي في حاجة إلیها

بعض الكتاب، مثل حایك وفریدمان، ضد تدخل الدولة من حیث . تجاه سوق القطاع الخاص
المبدأ، ونؤمن بأن الرعایة االجتماعیة ینبغي أن تقتصر على شبكة أمان حیث أن التدخل یتم 

اآلخرین، . ویربط هذا الموقف االنتقائیة وریسیدوالیسم والقطاع الخاص. تقلیل إلى أدنى حد
، نعتقد أن الخدمات ینبغي أن توفر علنا على أساس مؤسسي Titmussمثل كروسالند أو 

  .هذا كأفضل طریقة للقیام ورؤیة الدولة
العالمیة . ومع ذلك، هذه لیست الطریقة الوحیدة التي یمكن أن تكون اصطف األفكار

واالنتقائیة، أسالیب التوزیع، ولیس من النماذج، وأما أن تكون متسقة مع الرعایة المؤسسیة أو 
أو -كل حسب حاجتهمثل ماركس ل-واحد یمكن أن تحبذ الرعایة المؤسسیة واالنتقائیة. المتبقیة

مثل تقدیم اإلعانات العامة لإلسكان، على (رعایة المتبقیة وعالمیة، ألن أحد یعتقد عالمیة 
على قدم المساواة، قد شخص . أفضل وسیلة لتوفیر شبكة أمان ضد الفقر) سبیل المثال

یؤمنون الرعایة المؤسسیة وعقد أن سوق القطاع الخاص ال تزال طریقة أفضل من الدولة 
وتحبذ الدعم . توزیع بعض الموارد، مثل المواد الغذائیة، إال إذا كان إعطاء الشعب المالل
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النقدي في أي شكل من األشكال ضمنًا القطاع الخاص، بمعنى أن ترد الناس المال لإلنفاق 
من ناحیة أخرى، شخص الذي یرى أن ). مثل الصحة والتعلیم(بدًال من السلع أو الخدمات 

ماعیة ینبغي إال إلى أولئك المحتاجین قد تحبذ إعطاء الناس السلع بدًال من الرعایة االجت
قد یقول قائل معقول للعامة تدفئة مخططات بدًال من تدفئة البدالت المتعلقة بالضمان . المال

  .االجتماعي
قد مالت إلى تحبیذ " حزب العمال البریطاني"بشكل عام، بسبب جمعیات األفكار، 

ومة الختبار الوسائل؛ المحافظین تحركت في اتجاه نموذج متبقیة مع آراء الجمیع ومقا
، ١٩٧٠منذ عام . االختبارات یعني أن استهداف الموارد على أولئك الذین هم األكثر فقراً 

كانت الحكومات المحافظة مسؤولة عن تكملة دخل األسرة، واستحقاق اإلسكان واإلصالحات 
یة؛ العمل للمنافع غیر قائمة على االشتراكات لألشخاص الرئیسیة اثنین من الفوائد التكمیل

. الطفل االستفادة من میزة هامة، خاصة بالنسبة للمرأة". استحقاقات الطفل"ذوي اإلعاقة، و 
یذهب إلى الناس فوق مستوى اإلعانة التكمیلیة، وهو خصم " إعانة الطفل"ولكن ثالثة أرباع 

بار الوسائل، أنها ال قیمة لها ألولئك الذین یحصلون مباشرة من فوائد اخت" استحقاقات الطفل"
ویبدو أن . ویمثل الفائدة مع ذلك كمساهمة رئیسیة في حالة الفقراء. على اإلعانة التكمیلیة

وفي . تستند إلى شرعیة عالمیة كجزء من نموذج مؤسسي بدًال من عن األثر الفعلي لها
  المقابل،

لة إلعادة توزیع األموال مباشرة إلى الفقراء، والطریقة اختبار الوسائل، في مستواه أبسط، وسی
غدا سیكون لزیادة مستوى اإلعانة التكمیلیة،  األكثر فعالیة لتحسین أحوال الفقراء في بریطانیا

ولكن وسائل اختبار عامة، واالعتماد على اإلعانة . التي هي أهم فائدة اختبار الوسائل
ویبدو النقاش السیاسي . ها بالجناح األیسرالتكمیلیة على وجه الخصوص، هي عارضت

یتمركز في النماذج التي یفترض أن تمثل، بدًال من اآلثار الفعلیة التي سیكون لها التدابیر 
ویظهر من هذا المثال أن فهم نظم الفكر أمر بالغ األهمیة لفهم لمناقشة . أسالیب مختلفة

  .یما یتعلق بالمبادئ وحدهاالسیاسة العامة؛ لیس من الممكن لجعل الشعور بأنه ف
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  :األیدیولوجیة والرعایة االجتماعیة
اإلیدیولوجیات، . هذه النظم للفكر یشار إلى اإلیدیولوجیات، مجموعات من المفاهیم المترابطة

  .صورة المجتمع وبرنامجا سیاسیا: مشاركة اثنین من الخصائص الرئیسیةى یكتب اككلیشال،
متماسك من خاللها فهم والتصرف بناء على العالم یوفر منظور .. إیدیولوجیا... 

  )٨، الصفحة ١٩٨٤.  (االجتماعي
التمییز بین ). ١٩٨٥و  ١٩٧٧(نص المنوي مكتوبة بهذه الشروط فیكتور جورج وبول ویلدینغ 

انظر الماركسیین المجتمع فیما یتعلق بصراع بین . المواقف األیدیولوجیة الرئیسیة األربعة
. ة، وتحلیلهم للرعایة االجتماعیة ویركز أساسا على عالقته بممارسة السلطةالطبقات االقتصادی

ویقذف كروسالند، هي االشتراكیون الذین یؤمنون باإلصالح  Titmussفابیانس، تتمیز ب 
التدریجي للمجتمع، وانظر الرعایة االجتماعیة كوسیلة رئیسیة لتحقیق قدر أكبر من المساواة 

قبول االقتصاد المختلط؛ ) Beveridgeكینز، غالبریث و (س مترددة كولیكتیفیست. االجتماعیة
دولة الرعایة االجتماعیة یحتاج الالزمة لتصحیح إخفاقات السوق التنافسیة لتوفیر األمن وتلبیة 

رابعا، هناك أنتیكولیكتیفیستس، مثل حایك وفریدمان، الذین قیمة الحریة الفردیة . األساسیة
  .دولة الرفاهیة المتزایدة كتهدید الستقالل المواطن والمؤسسات الخاصة، ونرى

الكثیر من النداء الذي وجهة جورج وویلدینغ للتحلیل أنه یساعد على تحدید 
الیسار و حق بعبارات غامضة . اإلیدیولوجیات مع الفوارق التقلیدیة بین الیسار، المركز و حق

یقال أن (ما لدیهم مع المعتقدات  إلى حد ما، المرتبطة باالنتماءات السیاسیة للشعب بقدر
شخص الذي هو ). التسمیات تأتي أصًال من حیث جلس الناس في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة

الجناح األیسر تقف االشتراكیة، ضد السوق الحرة، للطبقة العاملة، وقدر أكبر من المساواة من 
ق الحرة، ومدافعة عن األمور شخص الذي الحق هو الجناح على بالفردیة، تأییدا للسو . النتیجة

المركز السیاسیة تقف . وذلك لمصالح أولئك الذین حالیا الحصول على معظم من المجتمع
  .بینهما، تحبذ اقتصاد مختلط والحقوق الفردیة والعمل الجماعي

  جورج وویلدینغ توحي بأن
اعیة ما یفرق في نهایة المطاف لدینا أربع مجموعات من المفكرین في قیمها االجتم

  ).١٢٨ –م  ١٩٨٥(هو على آراء متباینة حول الحریة والمساواة 
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ولكن أفكار الحریة والمساواة، كما أنها تصف لهم، بدورها تعتمد على آراء المجتمع والدولة 
أنتیكولیكتیفیستس لیس فقط نموذجا للحریة الفردیة،  ویرى الحریة التي أعرب عنها. واالقتصاد

مفهوم اقتصاد السوق الحر، ومبرر أساسي لعدم المساواة أن یكون ولكن المرء الذي یرتبط ب
وفي المقابل، انظر الماركسیین، في الطرف اآلخر من . الناس في اقتصاد حر غیر متكافئة

جورج (فیما یتعلق بإزالة العقبات التي تعترض تحریر اإلنسان وتحقیق الذات  الطیف، والحریة
  )٩٧، ١٩٨٥وویلدینغ، 

  .مة االقتصادیة للمجتمع الرأسمالي بأنه یضر بهذه القیموعرضهم للمنظ
وكان نهج جورج وفي ویلدینغ نفوذا هائال؛ یمكن رؤیة نمط مماثل من وسیطة في 

؛ ١٩٨١؛ میشرا، ١٩٨١تایلور، ودالي،  Gooby؛ ١٩٧٩مثل الغرفة، (عدد من النصوص 
ى شرح الطریقة أن یفكر ومیزة هذا النوع من التحلیل أنه یساعد عل). ١٩٨٥فتح الجامعة، 

العالقات المتداخلة بین األفكار؛ فهي علي  وهو یعتمد. الناس عن قضایا الرعایة االجتماعیة
تساعد على تفسیر لماذا یختار الناس بعض األفكار بدًال من غیرها؛ وهو یعرض المواد 

هذا . كشفبل أنها یمكن أن تخفي أیضا بقدر ما ی. النظریة في نموذج موجودًا إلى حد ما
ویعتبر تصنیف جورج وویلدینغ لإلیدیولوجیات كثیرا . النهج، في جوانب هامة، المرعب مضلل

جدًا من منظور الیسار، ولدیهم المبالغة في تقدیر أهمیة النقیضین، وجدیة التبسیط إلى 
مجموعة من اآلراء المحتملة، وتصویره المركز السیاسي، الذي یتم وصفها بعنوان 

سوف یستغرق كتاب آخر . س مترددة تحط توحي أن لم تكن قد جعلوا العقل حقاً كولیكتیفیست
لتعیین هذا بشكل صحیح للحقوق، ولكن من الممكن هنا على األقل لوضع عالمة على بعض 

  .بریطانیا األراضي التي تحتاج إلى أن تكون مشمولة في سیاق تقدیم الرعایة في
قف األیدیولوجیة واضحة بضرورة تعاونهم االنقسامات داخل وفیما بین مختلف الموا

األحزاب السیاسیة البریطانیة لیست موحدة . مع اآلخرین من أجل تحقیق أهداف سیاسیة
مجموعات تسعى إلى تحقیق أهداف مشتركة، ولكن تحالفات من ذوي المصالح المختلفة، 

یولوجیة على األقل حزب العمل، یدفع كروسالند، یوضح تأثیر المواقف األید. المواقف واآلراء
  )ch.4، ١٩٥٦: (اثنا عشر

 لطبیعي، في التقالید اإلنكلیزیة،القانون ا. فلسفة القانون الطبیعي
  الملكیة التأكید على الحریة الشخصیة والحق في العمل إلىو 
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أووینیسم بهدف إصالح سلمي والمستنیر النظام الصناعي . أووینیسم
  .لماركسیةا معالمجت اتعلى أساس مبدأ التعاون في طبق

 وهذا یرتبط ارتباطًا قویا بهذا االتجاه للمشاركة. نقابیة، أو مراقبة للعامل
  .الدیمقراطیة

وهذا یختلف عن النقابي في ثقتها لسلطة الدولة، والتركیز . نقابة االشتراكیة 
  .لیبرتاریه على

االشتراكیة المسیحیة عن أسفه ألخالقیات المجتمع . االشتراكیة المسیحیة
ات األخالقیة لبقیة الجنس لتنافسیة، والتأكید على حقوق اإلنسان والواجبا

  البشري
الرأي القائل أن العمل هو مصدر كل قیمة، وحیث أن  نظریة العمل للقیمة

العمالة االستغاللیة، هو اآلن المرتبطة عادة بالماركسیة؛ ولكن وضعها على 
االنتقادات الهامة نظریة حدة من الماركسیة، وفي الواقع جعلت ماركس نفسه 

  )١٨٧٥( شعبیة
هذا هو المصطلح الذي كروسالند لرد فعل . نظریة اإلیجار كالعالوة أونیرنید

ضد دخل غیر مكتسب من ملكیة األرض، وطریقة عرض التي أدت إلى 
  .األرض دعوات للملكیة العامة ل

العمل الجماعي من  ع فية مؤكدا إصالح تدریجي، التوسفابیانیسم هو حركة الفكری. فابیانیسم
سواء متفوقة أخالقیا ویزید من الرعایة  ة والمساواة كشيء الذي هو على حدخالل الدور الدول

موریس هدف لطوباویة، مجتمع . ویلیام موریس والنزعة التجاریة المضادة، االجتماعیة الشاملة
. I.L.P .اإلنتاج عیةرد فعل ضد الظروف المهینة للمتورطین في الصنا مرة أخرى إلى الطبیعة

والزماالت، والخدمة وكان هذا، تقترح كروسالند، استنادًا إلى أفكار اإلخوان المسلمین رجل، 
  )٨٥. (واإلیثار

هذا التقلید قبول مسؤولیة الدولة عن توفیر الرعایة  - والنزعة األبویة" رعایة الدولة"         
كاتجاه مستقل في الفكر االشتراكي، ویبدو أن نظریة التخطیط، التي یرى كروسالند . االجتماعیة

كتالوج كروسالند،  التنفیذي للمسؤولیة االجتماعیةتنبع من اإلیمان نفسه بالدور الدولة كالذراع 
  .امتیاز إلى نبذ. االستواء :التقالید أود أن أضیف أكثر من ثالثة على األقل
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االقتصادي الذي نعیش فیه، كما كینز كتب أن أخطاء المعلقة للمجتمع . االقتصاد الكینزي
، ١٩٣٦. (كتب، هي عدم توفیر العمالة الكاملة وبه التعسفي وعدم اإلنصاف في توزیع الدخل

p.372 ( أدلى القضیة التي واجب ترتیب الحجم الحالي لالستثمار ال یمكن بأمان أن تركت في
ي القادرة على حساب ، واحتج بأن وأتوقع أن نرى الدولة، الت)p.320(أیدي القطاع الخاص 

المزایا  العامة الكفاءة الهامشیة للسلع الرأسمالیة في وجهات النظر الطویل وعلى أساس من
وهذا هو الكاتب جورج ) (p.164.  (االجتماعیة، آخذا بمسؤولیة أكبر لتنظیم االستثمار مباشرة

  .)ویلدینغ دعوة زعة مترددة
نفسه، وحججه لوضع استراتیجیة " حزب العمل" كروسالند أصبح له تأثیر كبیر على. كروسالند

صالح التعلیم وشكلت عنصرا هاما في تفسیر دور حزب  للمساواة من خالل النمو االقتصادي وإ
  :وتشمل. التقلید المحافظ أیضا تنوعًا وتعقیداً  في وقت الحق العمال

ة على أي شكل من قبول النظام القائم كحق المحافظین ویترددون في الموافق. المحافظین عالیة
إلجراء . (تركیز على الصبغة التقلیدیة ودین وواجب ترتبط جمیعا مع هذا الرأي. أشكال التغییر

، انظر البیرة،   )١٩٨٢ فحص أكثر تفصیًال
بالبقاء على قید الحیاة من أیام نبالء هبطت، هناك تقلید األب اإلشراف على . الیمینیون القدیمة

تقلید یرتبط بفكرة " الیمیني القدیم"یعتقد أن . شؤونهم بأنفسهم تلك أقل تجهیزا جیدا إلدارة
  )١٩٨٢ انظر البیرة،(االرستقراطیة الطبیعیة التي نجت إلى حد ما في دزرائیلي 

بورك القول بأن من . ویمثل أفضل إدموند بیرك فلسفة الیمینیون جدیدة. الیمینیون جدیدة
لكن على قدم المساواة - ن األمم ومن اإلعماریشیر إلى الحكمة م الضروري احترام التقالید

عام (وأعرب عن اعتقاده أن دولة بدون وسائل بعض التغییر دون وسائل المحافظة علیه 
) والتي ذكرت في الفصل السابق(مبدأ تدریجیا، تغییر الواقعیة التي تحبذ ). ٢٣-، م١٧٩٠

  .الطرف للمحافظوینظر البعض بأنها أساسیة للمحافظة، وتم استدعاء بیرك األب 
  .تركیز على النظام االجتماعي، والنزعة العسكریة وقیادته الحازمة. السلطویة

هذا هو االعتقاد في السوق الحرة، والحد األدنى من تدخل الدولة في . اللیبرالیة االقتصادیة
  .الشؤون االقتصاد

ودعي إلى فكرة أن . هذا یدین القلیل أو ال شيء إلى داروین نفسه. الداروینیة االجتماعیة
  :سبنسر المجتمع یجب أن، مثل الطبیعة، تمضي على مبدأ البقاء لألصلح قبل هربرت
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فقر غیر قادر على، دیستریسیس الذي جاء بناء الحكمة وتجویع الخمول، وهذه شولدیرینجس 
، هي مراسیم "في المیاه الضحلة وفي شقاء"جانبا من الضعفاء األقویاء، مما یترك الكثیر

  )١٤٥، ١٩٦٨في كلینارد، . (سان كبیرة، واآلن نرىاإلح
الرئیسیة منذ الحرب، " القانونین الصحة العقلیة"كال . تركیز على حقوق الفرد. اللیبرالیة السیاسیة

هناك تناقض واضح هنا . (، صدرت عن حكومات المحافظین١٩٨٣و  ١٩٥٩في عامي 
  )میل بالسلطوي

الطبقات، جادل دزرائیلي، یجب أن تعطي نصیبًا في جمیع . المحافظة دولة واحدة دزرائیلي
في بعض األحیان یتم تمثیل هذه الفكرة كفكرة امتالك . البالد إذا لم یكن هناك لتكون الوحدة

االحتالل وتوسیع -فكرة التي قامت بدور فعال في تشجیع نمو مالك الممتلكات الدیمقراطیة
معنى التاریخیة، یكتب كالرك، "لمحافظینا. "رأي المجتمع العضويو  الملكیة نطاق مشاركة

استعارة ). ١٦٦ –م  ١٩٧٥(یؤدي ذلك إلى اعتبار المجتمع أشبه الكائنات حیة من آلة 
المجتمع العضوي یسترعى عادة عند كتابة المحافظ، وهو یستخدم لتبریر الدفاع عن التقالید 

  .مةاأل والمصلحة الوطنیة، والتأكید على الوحدة االجتماعیة في واحد
االعتقاد بأن المجتمع ال یمكن أن تتحول على أساس مبادئ عنصرا قویا في . الشكوك السیاسیة

والحجة أن مجتمع معقد جدًا أن یتدخل مع على . Oakeshottالمحافظ ویعتقد من بیرك 
  .فهم أساس بالضرورة ناقصة

ى سبیل المثال من خرق فضائل التوازن والتنوع، وشدد المقاومة إلى التطرف، وعل. االعتدال
ة بقو  مرة أخرى، هناك تناقض محتمل هنا مع. ، مرغوبة في حد ذاتها)١٦٨٤(هالیفاكس 

وقد . المبدئي اللیبرالیة االقتصادیة والسیاسیة التي وجدت في أماكن أخرى في التقالید المحافظة
  :علقت میلتون فریدمان

ث  من حیالشيء الذي ال تعترف الناس أن مارغریت تاتشر ال 
ولكن  االعتقاد حزب المحافظین وهي القرن التاسع عشر اللیبرالي

ن أنهم ال یعتقدو  لف إلى حد كبیر من حزب المحافظینحزبها تتأ
  )١٩٨٤المحطة المذكورة،.(دأ كطرفلدیهم اب حقًا في األسواق الحرة

د رعایة تحدید كروسالند تقالی- وهناك بعض التداخل بین العمل واألحزاب المحافظة           
. الدولة، على سبیل المثال، یمكن القول أن ینطبق على المحافظین بشأن العمل التفكیر
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األحزاب الرئیسیة األخرى تحتوي على عناصر مشتركة مع كل العمل والمحافظین، والبعض 
ولكن (الحزب اللیبرالي، إذا فهمت بشكل صحیح، وفي مرات تحررًا سیاسیا . اآلخر إلى جانب

، أووینیست، معتدلة، األخضر، األممي، وملتزمة بأفكار السیاسة المجتمع )دیالیس اقتصا
الحزب االشتراكي الدیمقراطي ال تزال مؤسسة شباب؛ . والدیمقراطیة القائمة على المشاركة

. سمات لهم تركیز على المواطنة، والمركزیة السلطة والتزام باختیار شخصي) ١٩٨٤(مصنع 
وهذا النهج یؤكد . یطانیة الرئیسیة عنصرا قویا من البراغماتیة ویجیشوتشمل جمیع األحزاب البر 

السیاسة ك فن الممكن؛ ویشدد على التغییر التدریجي، تزایدي، التجریب لمعرفة ما یصلح وما 
  .المصالح ال، والتوازن بین متضاربة

فإنه یستبعد اإلیدیولوجیات . ویقتصر هذا الوصف لمجموعات مختلفة من األفكار
تي وضعت خارج المنتدى السیاسي الرئیسي، مثل الحركة النسائیة أو الفوضویة؛ كثیر من ال

المشار إلیها بشكل عابر -مثل وظائفیة أو النفعیة أو التعددیة أو النقابة-المذاهب الفكریة
ولكن ینبغي أن یكون كافیًا إلظهار أن بناء . خالل هذا الكتاب؛ والبعض اآلخر إلى جانب

على وجه الخصوص، فإنه . ات الرفاه أكثر تعقیدًا مما یعني األوصاف المعتادةاإلیدیولوجی
ینبغي أن یكون واضحا أن عددا من اآلراء التي ترتبط عادة بجانب واحد أو آخر من الطیف 

  .السیاسي أكثر المعقود على نطاق واسع مما في یظهر أوالً 
ما بمدى التي تتفق مع آراء أنها ال تزال ممكنة لتحدید االنتماء السیاسي إلى حد 

داخل الجناح األیسر، النماذج المهیمنة . الشعب إلى نموذج إیدیولوجي یمكن التعرف علیه
یمكن القول أن المؤسسیة وزعه، على الرغم من أن هناك اختالفات كبیرة في اآلراء حول دور 

ي، النماذج الرئیسیة داخل الجناح الیمین. الدولة والوظائف التي تؤدیها الخدمات االجتماعیة
المتبقیة، تاركین وهرمیة؛ وهناك خالفات عمیقة بین المحافظة التقلیدیة والنزعة الفردیة 

توفر هذه الشروط اختصار مفیدة، ووسیلة للنهج فهم الناس للرعایة . المتطرفة حق جدید
ید ولكن تعقید ونطاق الرأي السیاسي كثیرا ما تجعل من الصعب وضوح تحد. االجتماعیة

شارة إلى  الشخص في وجهات النظر بشأن قضایا معینة مع وضع أیدیولوجیة، وإ
في المقام األول، أكثر في كثیر من األحیان . اإلیدیولوجیات قد كثیرا ما تعامل بحذر

سیكون من الصعب، من معرفة أن . أیدیولوجیة یشیر إلى نهج عام من إلى تفاصیل محددة
كسیین، العمل بمجرد ما یفكرون عن الحقوق أو اآلداب العامة؛ الناس هم اللیبرالیین أو المار 
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ثانیا، . داخل كال النهجین هناك طائفة واسعة من وجهات النظر التي تتداخل بقدر ما تنحرف
أنه في بعض األحیان یكون من الصعب مكان المعلقین دورة الفردیة في االعتبار؛ لیس كل 

على الرغم من أنه . اعیة شراء أفكارهم قبالة شماعةالناس الذین یكتبون عن السیاسة االجتم
قد یكون من المفید في بعض األحیان لإلشارة إلى أشخاص معینین ك  أو األیسر، هناك 

على سبیل المثال، اعتراض . أكثر من بعدین لمعظم المسائل، وهناك خطر من سوء التفسیر
لى سبیل المثال، أن الفقراء مشترك إلى نظام السوق الحرة في مجال الرعایة الصحیة، ع

أن هذا یخلط بین ) ١٩٧٧(ویقول سیلدون . ستعاني عندما ال تستطیع الرعایة الصحیة
أنه یعتقد، الصحة، لم علنا تقدیم أي أكثر من . اإلنصاف والكفاءة، ومنفصلین تماما المسائل

فقراء إذا كنا غیرها من الضروریات، مثل األغذیة أو المالبس؛ یمكن إعادة توزیع المال لل
موقفه كثیرا ما اجتمع مع عدم الفهم بالناس الذین . نرید، والسماح لهم بقضاء أنها اختیار

وأعتقد أنه من . یفترض أن أي شخص دعاة سوق الحر یجب أن یكون ضد إعادة توزیع
ولكن هذا ال یعني ) ، لو غراند وروبنسون،١٩٧٦عام  ch.2والحجج التي تبحث في (الخطأ 
  .معنى یجعلأنه ال 

على سبیل المثال، شخص قد یؤمنون . ثالثا، هناك تناقضات في الناس قیم عقد
وقد یقول . بإعادة توزیعها وفقا للحاجة ولكن سیدین وسیلة اختبار لیتم االنقسام اجتماعیا

أخصائي اجتماعي احترام األشخاص بینما تطالب بأن یغیروا، ولتقریر المصیر مع االستمرار 
بعض الناس تعارض بیع . إذا كان العمالء یبدو من المرجح أن یقرر شیئا خاطئافي التدخل 

أن ما تبقى سوف تصبح بقایا، مع إعداد كبیرة من المستأجرین  حدیقة المساكن المجلس على
الفقراء؛ في الوقت نفسه، أنها تدعو إلى توزیع على أساس الحاجة، مما یزید من نسبة السكان 

إذا كنا نرید لفهم المواقف التي تأخذ الناس، أنها هامة . هم الفقراءفي مجلس اإلسكان من 
  .لفهم المفاهیم األساسیة أنهم یستخدمون أیدیولوجیات أنهم یشیرون إلى

ویوفر تركیز على المبادئ، ثم، لیس بالضرورة وجهة نظر نهائیة، ولكن هناك طریقة 
وهذا ال ینتقص من . سة االجتماعیةأخرى للنظر في القضایا التي تعتبر أساسیة لفهم السیا

هو أي من قیمنا التي . ویقول مانهایم، اإلیدیولوجیات، ال مفر منها. أهمیة اإلیدیولوجیات
تشكلت في عزلة رائعة؛ في الواقع، نحن نشیر نعرفها أم ال لمجموعات معینة من الفكر 

وعة؛ قد تكون على ولكن أیدیولوجیات كثیرة ومتن) ١٩٣٦مانهایم، . (الحالي في المجتمع
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مثل - تناقض ذاتي؛ واالعتقاد بأن من الضروري أن نفكر في نطاق محدود من أنظمة
أفضل یمكن أن یفهمها . تشویها خطیرا للموقف-الماركسیة واللیبرالیة السوق الحرة

  .المبادئ التي كانت مصنوعة- اإلیدیولوجیات نفسها تحلیًال لتلك العناصر المكونة
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