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شاعر

مصطلح ومعنى

فقدان  نتيجة  التداول  قليلة  عبارٌة 
رؤيا  إىل  تشري  إذ  العريب،  عاملنا  يف  مصداقها 
دولٌة  هي  تاريخنا.  تتخطى  وباذخة  حاملة 
يعيش سكاُنها حالة اكتفاء ورفاه بعيًدا عن 
باإلضافة إىل ما يستفيد  النقص واحلاجة، 
منه املهاجر املغرتب من الرعاية االجتماعية 
القومية  البوتقة  خارج  من  كان  حال  يف 

املضيفة.  للدولة 

إىل  االلتفات  حيدوه  البحث  من  قليٌل 
سياساتها  يف  وحتديًدا  الرفاه  دولة  ُمخرجات 
كسر  إىل  يدفعنا  الثالث«،  »العالم  جتاه 

القشرة الشكلية والعْود هنيهًة يف التاريخ. 

فلماذا كانت دولة الرفاه؟

الثاين  النصف  إىل  املصطلح  تأريخ  يعود   
املتخصصة  تقول  عشر.  التاسع  القرن  من 
إيلني  االجتماعية  الرعاية  دراسات  يف 
كمجموعٍة  الرفاه  دولة  »ظهرت  ماكلويد: 
كانت،  اليت  واملؤسسات  السياسات  من 
العمل«،  »مشكلة  على  فعٍل  رد  باألساس، 
الطبقي.  الصراع  تهديد  مواجهة  أي 
احلركة  ودمج  احتواء  كان  األسايس  الهدف 

ماو  ستيفن  األلماين  وحبسب  العمالية«]]]، 
يرى  الماكروسوسيولوجيا]]]،  يف  املتخصص 
كرتتيٍب  إليها  النظر  يمكن  الرفاه  »دولة  أّن 
إذ  الغربي�ة.  املجتمعات  يف  رئييٍس  مؤسسايٍت 
اجتماعًيا]]]  مقبوٍل  توزيٍع  إعادة  يف  يساهم 
تستخدمها  أداة  »هي  ويضيف:  للرثوة«. 
املختل  التوازن  إلعادة  السياسية  السلطة 
من  املتأتي�ة  املقبولة  غري  الالمساواة  نتيجة 
معتربًة  نسبًة  فإن  ولذلك  السوق،  حركة 
تدويرها  يعاد  أن  ينبغي  العام  الناجت  من 
املنظار  من  فإنه  وعليه،  اجتماعًيا«]]]. 
بأساسها،  اقتصاديًة  املشكلة  تكون  اجلزيئ، 

وُتصِبح الرعاية االجتماعية نتيجًة.

المايّل  الفائض  يصبح  السياق،  هذا  ويف 
لكي  منه  جزٍء  تدويُر  ينبغي  ولذلك  مهدًدا، 
وذلك  المال،  رأس  مراكمِة  عمليُة  تستمّر 

1- Eileen Mcleod, Social Work, Health and Equality, 

Routledge, 1999, p. 9. 

]-  يراد فيها عادًة الدراسات املعني�ة بالكل االجتماعي، كما هو احلال يف دراسة 

مراحل التطور االجتماعي، والصراعات االجتماعية وبني�ة السلطة وغريها.

االجتماعية  املقبولية  عن  تتحدث  فهي  بدقة،  العبارة  إىل  هنا  لنلتفت    -[

وليس العدالة كمعيار. 
4- Steffen Mau, The Moral Economy of Welfare States: 

Britain and Germany Compared, Routledge, 2004, p. 1.

مشكالت  أنتج  الذي  نفِسه  النظام  دائرة  يف 
نظام  ُيسهم  فهل  العائلي.  والتفكك  الفقر 
إنت�اج  استمرار  يف  االجتماعية  الرعاية 

املشكلة، أو يشّكل مدخل احلل؟ 

العام  للنظام  الكلّي  الناجت  أّن  الواقع 
واملزيد  الطبقّية  الفوارق  من  املزيد  هو 
فإن  وبالنتيجة  االجتماعي.  التفّكك  من 
استمرار  يف  تساهم  االجتماعية  الرعاية 
منع  خالل  من  حّلها،  وليس  املشكلة  إنت�اج 
انفجارها وتنفيس غضب الفقراء. وحبسب 
تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
بشكل  ارتفاًعا  تزداد  الطبقية  الفوارق  فإن 
املتقدمة  الرأسمالية  املجتمعات  يف  دائم 
السنوات  خالل  كبري  بشكل  تزايدت  وقد 

الماضية]5]. الثالثني 

الباحثة  تشرُي  ذلك،  من  الرغم  على 
محور  على  طرأ  الذي  التحول  إىل  ماكلويد 
حيث  الغربي�ة،  البلدان  يف  املشكالت 
إشكالّية  لصالح  الطبقّية  أهمّية  تراجعت 
كان  الباردة  احلرب  نهاية  منذ  التفّكك. 
5- Brian keeley, Income Inequality: The Gap between 

Rich and Poor, OECD, 2015, p. 11.

فاه  الرَّ
ُ
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سبب  كونه  عن  كّف  قد  الطبقّي  الصراع 

الرأسمالية،  للمجتمعات  األسايس  القلق 

الرأسمايل  النظام  ُمخرجات  كانت  حيث 

املسّبب�ة للتفّكك االجتماعّي قد حّلت مكانه 

املخاوف  تزايد  للقلق.  أسايّس  كمصدٍر 

يف  بما  االجتماعي،  الالإستقرار  حول  والقلق 

واإلدمان  واالحنراف،  والتشرد  البطالة  ذلك 

واألم  والطالق،  واجلريمة  املخدرات  على 

العزباء واستغالل األطفال]]]. ويرى البعض 

الطبقي  والتفاوت  الالمساواة  مشكلة  أن 

وال  الرأسمايل  للنظام  حتمية  نتيجة  هما 

جريي  يعترب  كما  تالفيها]]]،  شكل  بأّي  يمكن 

مولر يف مجلة »شؤون خارجية«.

الرأسمايّل  النظام  ُينتج  مواٍز،  خطٍّ  وعلى 

مثل:  االجتماعية  املشكالت  من  سلسلًة 

ختريب  العائلة،  تفكيك  الروح،  تدمري 

انتشار  الفرداني�ة،  العامة،  األخالق 

تصويُره  يتمُّ  أّنه  إال  المادي]]].  االستهالك 

1- Social Work, Health and Equality, op. cit., p. 9.

2- Jerry Z. Muller, “Capitalism and Equality: What 

the Right and the Left Get Wrong”, Foreign Affairs, 

March/April 2013 Issue.

3- See: Tim Kasser, The High Price of Materialism, 

MIT press, 2002; And: James Park, Inward Suffering: 

The Dark Night of the Soul, University of Minnesota, 

http://www.tc.umn.edu/~parkx032/INW.html.

أّنه  على  واملعرفة  الثقافة  وسائل  ِقبل  من 

واقعه،  عن  مختلًفا  وسًما]]]  فُيعطى  جّنة. 

بها  يتسّبب  اليت  املشكالت  حّل  حياول  ألنه 

الذي  االجتماعية،  الرعايِة  نظام  خالل  من 

يشّكل روَح دولِة الرفاه. إّنه يف احلقيقة حياوُل 

حبسب  لصاحِله  املشكالت  هذه  توظيف 

البعض، ليقّدم نفَسه بذلك على أّنه جوهرُة 

التاريخ ونهايُت�ه.

دولة الرفاه بني اليسار واليمني

يعترب  يسارّي  األول  متطّرفان،  رأيان  ثّمة 

العمال  ُتدخل  الرأسمالّية  املؤسسات  أّن 

بشكٍل دوريٍّ يف حالة طوارئ حياتّي�ة شاملة، 

فريرك  اليساري  األلماين  الباحث  يرى  كما 

يف  ينعكس  يميين  والثاين  هويسكن]5]. 

هارفرد  جامعة  أستاذ  طَرَحه  الذي  التساؤل 

ضعف  كان  إذا  ما  حول  هوسمان،  ريكاردو 

الذي  هو  الرأسمالية  جلم  على  القدرة 

املجتمع  تصيب  اليت  باألضرار  يتسبب 

بشراحئه املختلفة، أم أّن السبب هو احلدود 

4- Labeling.

5- Freerk Huisken, The Welfare State: Nothing but 

the management of capitalistic poverty, Ruthless 

Criticism, 2003. 

من  تمنع  واليت  للرأسمالية  املوضوعة 

توّسعها وانتشاِرها]6]. 

الثقافة  لدى  التبرير  قدرة  أّن  الواقع 

من  فثّمة  لإلعجاب.  مثريٌة  الرأسمالّية 

يستهّل  اإلجتماعّية  الرعاية  نظام  بأن  يرّبر 

إنت�اج  من  مختلفًة  ورعائّي�ًة  صحّيًة  منتجاٍت 

الرغم من وضوح  العاملة املحلّية. على  اليد 

الرساميل.  ألصحاب  الهائلة  األرباح  عودة 

فكيف يفوت أستاذ هارفرد هنا أن الرأسمالّية 

التاريخ  يف  إمرباطورّيٍة  أكرب  تزال  وال  شّكلت 

البشرّي يف االنتشار والسيطرة والنفوذ؟ 

يمعن  اليسارّي،  الرأي  إىل  وبالعودة   

بالرأسمالّية،  الظن  إساءة  يف  هويسكن 

الكلّي  الناجت  إىل  ينظر  فمن  طبيعي،  وهذا 

وخارج  داخل  الفقراء  على  وتأثريه  للنظام 

»فالتعويضات  ذلك:  له  حيق  احلدود، 

محسوبٌة  الطارئة  احلالة  خالل  توّزع  اليت 

عمٍل  عن  البحث  إىل  متلّقيها  تدفع  حبيث 

اليت  العالقة  ضمن  مجّدًدا،  األجر  مدفوع 

ويضيف  البطالة«،  إىل  الحًقا  به  ستؤدي 

اليت  املساعدات  »إّن  اليسارّي:  الباحث 

العمل تهدف حصًرا إىل  م للعاطلني عن  تقدَّ

وبذلك  مجدًدا،  للعمل  قابلني  عليهم  اإلبقاء 

تنظر  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  فإن 

مـــــــالك  وهو  املفضل،  املواطن  مصلحة  إىل 

6- Ricardo Hausmann, “Does capitalism cause 

poverty?”, World Economic Forum, 21 Aug 2015.

مصطلح ومعنى
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يف  بعيًدا  يذهــــب  ثـّم  المال«]]].  رأس 

ليعتمد  التشــــــــــاؤمّية  التحليلّية  املخّيلة 

»نظرّية املؤامرة« فيقول: »خالل استقبال 

العمل، فإنهم يدمون مالكي  العاطلني عن 

زيادة  خالل  من  كذلك،  األموال  رؤوس 

عرض العمل، فتت�دىن األجور وترتاجع نسبة 

ما يدفعه الرأسمايل مقابل العمل«]]]. 

الرأسمايّل  النقاش  عن  بعيًدا 

الداخلّي، تنظر األنظمة يف 

إىل  األوسط  الشرق 

الرأسمالّية على 

أّنها نموذٌج 

ة  ليــــــــــّ للمثا

الرغم  على  النهائّي�ة. 

الدول  على  يشرتط  أّنه  من 

وقف  منه  تستدين  اليت  النامية 

ناحية  ومن  االجتماعية.  الرعاية  مشاريع 

أخرى، وإن هو استطاع توفري الفائض المايل 

من  فذلك  االجتماعّية،  الرعاية  لتمويل 

خالل فوائد تلك الديون أواًل، ومن السيطرة 

على األسواق املحلّية العاملثالثّي�ة ثانًي�ا، واليت 

لدفع  كشرط  منتجاِته  أمام  قسًرا  ُتفتح 

خالل  من  وكذلك  »التنموّية«.  القروض 

1- The Welfare State: Nothing but the management 

of capitalistic poverty, op. cit..

2- Ibid.

تراكم البىن التحتّي�ة واملجاالت االستثمارّية 

املستعمرة  الشعوب  أكتاف  على  ُبنيت  اليت 

قديًما واملسلوبة حديًث�ا. 

االجتماعية  الرعاية  ختدم  النتيجة،  ويف 

الطبقة  استمرارية  االستعمارية  الدول  يف 

كما  الداخلّية.  والالمساواة  الرأسمالّية، 

اآلثار  دوام  أخرى  جهٍة  من  ختِدم 

للــــــــرأسمالّية  االســــــتعمارية 

أما  حدوًدا.  تعرف  ال  اليت  التوسعّية 

حتُلم  أن  فقط  لها  فيحّق  املنهوبة،  الدول 

ه يوًما. وُيهاجر شباُبها 
َ

ق بالرفاه دون أن تت�ذوَّ

الرعاية  ُنظم  لهم  لتقّدم  الغريّب  العالم  حنو 

اليت  األموال،  فتات  بقايا  االجتماعية 

تراكمت بفعل االستعمار بأشكاِله املختلفة. 

فينعمون بها ويشعرون بالتقدير الفائق جتاه 

»األخالقية« الرأسمالية. 

هادي قبييس
كاتب وباحث يف الفكر والعلوم االجتماعية

مصطلح ومعنى


