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تقدمة للطبعة العربية  

حتى الآن مل ينت�رش نهج الدميقراطية الإجتماعية يف العامل العربي، مثلها مثل منوذج الدميقراطية الليربتاريه املناف�س لها. وينطبق 

ذلك على الأحزاب ال�سيا�سية التي تفتقر اىل التوجه نحو الربجمية يف عملها، كما ينطبق على نطاق وا�سع من الو�سط العام على حد 

�سواء، والذي من النادر ما ميثل مفهوم الدميقراطية الإجتماعية لديه اأي عالقة ترتبط بواقع حياته العملية.

اإبان العقود املا�سية، كان هناك م�سريتان متالزمتان من التطور، اللتان �سبغتا ال�ساحة ال�سيا�سية يف ال�رشق الأدنى و�سمال اأفريقيا 

بلون معني. فمن ناحية فقدت التيارات ال�سيا�سية التي كانت تتبنى برامج عمل علمانية ي�سارية الكثري من اأهميتها يف املنطقة جراء 

التطورات ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية التي اإجتاحت املنطقة يف عقدي ال�سبعينات والثمانينات، حيث اأخذت تلك الحزاب تفقد 

من م�سداقيتها اأي�سًا ب�سبب ف�سل اأنظمة احلكم العلمانية و/ اأو الإ�سرتاكية توفري التقدم الإجتماعي ملواطنيها. ومن ناحية اأخرى 

ظهر اأن زخم الدفع الذي حظيت به احلركات الإ�سالمية، اأثبت اأن ال�سيا�سة يف ال�رشق الأدنى ل يتم تنظيمها �سمن اأطياف �سيا�سية 

ي�سارية او ميينية ح�سب الت�سورات التقليدية الغربية.

التقليديني على  ال�سيا�سية  الأدوار  الإ�سالمية واملنظمات غري احلكومية بجانب لعبي  داأبت احلركات  الوقت، فقد  نف�س  ولكن يف 

ت�سمني عنا�رش وقيم الدميقراطية الإجتماعية اأي�سًا يف اأجنداتها ال�سيا�سية،  ولو ب�سكل ر�سمي على الأقل. 

ولهذا ال�سبب بالذات، اأ�سبح من الأهمية  مبكان خا�سة يف ع�رش العوملة اأن يتم تو�سيح اأي قيم ل تقبل الإ�ستغناء عنها يف الدميقراطية 

الإجتماعية، وملاذا تختلف هذه القيم، واأحيانًا اإختالفا كبريًا عن تلك القيم التي تتبناها حكومات املنطقة وكذلك احلركات الإ�سالمية 

اأي�سًا لت�ستقطب املوؤيدين لها. 

اأ�سا�سيني: العن�رش الإجتماعي والعن�رش الدميقراطي من ال�سيا�سة. والعامل  يتاألف نهج الدميقراطية الإجتماعية من عن�رشين 

اجلوهري يف كال احلقلني يتمثل يف الت�ساركية التي تقت�سي اإ�رشاك اأكرب قدر ممكن من فئات ال�سعب املختلفة. فبدون التمتع بحرية 

امل�ساركة يف القرار والفعل والتناف�س للو�سول اىل اأف�سل ممار�سة �سيا�سية ممكنة، فلن يكون هناك دميقراطية اإجتماعية – وهذا 

الطرح ينطبق على الدول الغربية مثلما ينطبق على دول ال�رشق الأدنى. 

ومن متطلبات الدميقراطية الإجتماعية الأ�سا�سية هي اأي�سًا احلرية يف اإقتفاء اأف�سل الطرق ويف تنبني املواقف اجلدلية وتبادلها 

مع الأخرين. وبقدر ما هو من املوؤ�سف اأن يحتدم اجلدال �سمن حركات الدميقراطية الإجتماعية  وخا�سة الي�سارية منها على اأدق 

التفا�سيل، بقدر ما يكون  مثل هذا النزاع �رشورة حيوية لإ�ستدامة تطور الدميقراطية. ول يجوز الت�سحية مبثل هذه احلرية يف 

النزاع الدميقراطي حتت ذريعة حماربة الإرهاب اأو حتت مربرات احلفاظ على الأمن الوطني ل يف الدول الغربية ول يف دول ال�رشق 

الأو�سط اأي�سًا.
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للقاريء  يقدم  ولكنه  الأملانية.  الإجتماعية  الدميقراطية  اأو�ساط   يف  حاليًا  الدائر  النقا�س  يف  كم�ساهمة  الكتاب  هذا  اإعداد  مت  لقد 

العربي اأي�سًا وب�سكل وفري، فر�سة للتمعن يف بع�س الأفكار والطروحات التي ل تقت�رش خ�سو�سيتها واأهميتها على املفهوم الثقايف 

الأوروبي فقط، بل ت�سلح كذلك اأن تكون مادة جديرة بالنقا�س يف منطقة ال�رشق الأدنى و�سمال اأفريقيا على حد �سواء.

اأخيم فوكت

ممثل موؤ�س�سة فريدري�س-  اإيربت

عمان – الأردن

ت�رشين ثاين 2008
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كلمة تقدمي 

موؤ�س�سة فريدري�س اإيربت هي املوؤ�س�سة ال�سيا�سية للدميقراطية الجتماعية. فمنذ تاأ�سي�سها عام 1925، داأبت املوؤ�س�سة على تكري�س 

نف�سها لزرع بذور القيم الأ�سا�سية للدميقراطية الإجتماعية، والنهو�س بها والعمل على حتقيقها يف امليادين ال�سيا�سية والقت�سادية  

والإجتماعية.

"الدميقراطية الجتماعية" واأهم مهامها امل�ستقبلية يف عاملنا املعومل.  هذا الكتاب عبارة عن حماولة لتقدمي و�سف �سامل مل�رشوع 

فاحلقوق ال�سيا�سية واملدنية الأ�سا�سية ينبغي تكملتها بحقوق اجتماعية واقت�سادية اأ�سا�سية من اأجل حتقيق ظروف حياتية جديرة 

بالكرامة الإن�سانية لكافة الب�رش.

الدميقراطية الجتماعية هي الت�ساركية املبنية على قاعدة من الأمن الجتماعي وح�سول الفرد على ن�سيبه يف املجتمع وتوزيع عادل 

لفر�س العي�س. فاحلقوق املدنية الجتماعية هي التي متنح للحق الأ�سا�سي يف تقرير امل�سري قيمته اجلديرة به. وهي التي جتعل حق 

امل�ساواة يف تداول الدميقراطية ممكنًا للجميع.

فدميقراطية  الجتماعية.  والدميقراطية  الأ�سولية  الليربالية  الدميقراطية  بني  العاملي  ال�سعيد  على  جمراه  النزاع  ياأخذ  اليوم 

الليربالية الأ�سولية، ترى اأن �سمان حرية املواطن ميكن اأن يتحقق بقدر كاٍف من خالل التنظيم الذاتي لل�سوق والإمتالك احلر 

لو�سائل الإنتاج. اإل اأن اخلربات املكت�سبة تاريخيًا، والتحاليل اجلارية على امل�ساكل املعا�رشة تظهر عك�س ذلك. اإن اقت�ساد ال�سوق 

الجتماعي املرتابط مع حق امل�ساركة يف اتخاذ القرار على ال�سعيد املجتمعي والقت�سادي، ومع دولة الت�سامن الجتماعي هو الذي 

ي�سمن حرية املواطنني ويعزز ال�ستقرار يف الدميقراطية. فالدميقراطية الجتماعية تويف حتمًا بال�ستحقاق الدميقراطي واإر�ساء 

الدميقراطية يف حياة املواطن اليومية.

من  املجالت،  كافة  يف  يجري  ما  �سوء  ففي  الأهمية.  من  جديدًا  اإ�سافيًا  قدرًا  الجتماعية  الدميقراطية  تكت�سب  العوملة،  ع�رش  يف 

اخلطر الداهم على البيئة اإىل تدفق تيارات اللجوء على امل�ستوى العاملي، ومن غياب نظام مايل اإىل التهديد بعدم ال�ستقرار من جراء 

التوزيع غري العادل للرثوات وفر�س العي�س، تظهر خماطر التق�سري جليًا يف اأداء العوملة املح�سة لل�سوق. بينما تبان �رشورة ملحة 

لحت�سان الأ�سواق يف �رشير امل�سوؤولية ال�سيا�سية والجتماعية، لكي يت�سنى �سمان اآهلية احلقوق ال�سيا�سية على النطاق العاملي 

وحتقيق �سالم مبني على دعائم من التعاون النزيه. فهذا الكتاب بني يديك يت�سمن الكثري والكثري من املقرتحات العملية ملثل هذه 

ال�سيا�سات.

يبني هذا الكتاب بو�سوح اأن فكرة ومطلب الدميقراطية الجتماعية ل يتوقفان على اآراء وممار�سات فردية. فم�رشوع الدميقراطية 

الجتماعية يهدف اإىل بعث روح احلياة يف احلقوق ال�سيا�سية والجتماعية الأ�سا�سية على النطاق العاملي، من خالل عمليات الإ�سالح 

يف داخل كل بلد ومن خالل ترتيب وت�سكيل العوملة. وبالأحرى، فاإن هذا امل�رشوع هو عبارة عن برنامج اإ�سالح يتجه نحو امل�ستقبل 

ويرتبط مع م�سري الدميقراطية ب�سكل وثيق.
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ال�ساحة  الأدوار يف  العديد من لعبي  اأوًل على  لنجاح هذا امل�رشوع يعتمد  باأن عامل احل�سم  الكتاب دللت وا�سحة،  ويعطي هذا 

وعلى  بعينه  جمتمع  كل  داخل  حتقيقها  �سبيل  يف  �سويًا  ويعملون  امل�رشوع،  هذا  اأهداف  يدعمون  الذين  والجتماعية،  ال�سيا�سية 

ال�سعيد الكوين على حد �سواء

اأمتنى اأن يقدم هذا الكتاب م�ساهمة قيمة يف هذه اجلهود.

Anke Fuchs - اأنكي فوك�س

رئي�سة موؤ�س�سة فريدري�س اإيربت

برلني، كانون اأول �200
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1- مقدمة

ال�سائد يف  النمط  الليربالية مثل  الدميقراطية  النفوذ:  الدميقراطية على  كليًا من  يتنازع منطان خمتلفان  املعومل،  العامل  يف حا�رش 

الوليات املتحدة الأمريكية، والدميقراطية الجتماعية على غرار النمط الأوروبي. ومع اأن كالهما يدافع عن الأ�س�س الأطرية حلقوق 

الإن�سان والدميقراطية النيابية، اإل اأن وجهتي نظرهما تبتعدان عن بع�سهما عندما يدور الأمر حول اأي نظام اقت�سادي-اجتماعي 

�سيويف بال�ستحقاقات الدميقراطية ب�سكل عادل. وينطبق ذلك على د�ستور كل جمتمع مبفرده بقدر ل يقل عن انطباقه على النظام 

العاملي ككل.

يقدم هذا الكتاب مدخاًل يف نظرية الدميقراطية الجتماعية وتطبيقاتها العملية. فاملو�سوع اإذًا ل يدور حول تاريخ نظرية الدميقراطية 

الجتماعية – مع اأنه �سوف يتم اأحيانًا الرجوع اإليها واإىل الدميقراطية الإ�سرتاكية – ول يدور اأي�سًا حول تاريخ فكرة �سيا�سية، 

العدالة الجتماعية  تلعبه  الذي  الدور  لنف�سها، وما هو  ال�رشعية  الدميقراطية احلديثة  تكت�سب  املركزي هو: كيف  ال�سوؤال  اأن  بل 

لها، وعلى اأي احلقوق الأ�سا�سية تبني مرجعيتها، وما هي اأهميتها يف حتقيق ال�ستقرار والفعالية يف املجتمع. فنظرية الدميقراطية 

الجتماعية تعر�س وتبني اأيًا من اإ�سرتاتيجيات العمل ال�سيا�سي ميكنها اأن ت�سمن لكافة املواطنني حقوقهم الأ�سا�سية على اأف�سل 

وجه، وبالذات حقوقهم الجتماعية والقت�سادية وكذلك ال�سيا�سية. ويف نف�س الوقت تقارن النظرية بني جمتمعات خمتلفة بالنظر 

لختالف اإ�سرتاتيجياتها يف التعامل مع تهديد املخاطرات املجتمعية للحقوق الأ�سا�سية.

اأي  الرئي�سة وهي:  ال�سيا�سية  للمع�سلة  العملية  بالتجارب  املدعومة  اإيجاد احللول  الدميقراطية الجتماعية يف  تتمثل نواة هاج�س 

موؤ�س�سات واأي منتديات واأي �سيا�سات واأي فر�س للم�ساركة واأي حقوق حتتاج الدميقراطية لتتمكن من تاأمني احلقوق الأ�سا�سية 

العاملية للمواطنات واملواطنني �سد جميع املخاطرات القت�سادية واملجتمعية الع�رشية ب�سكل كاٍف؟ وكذلك يدور الأمر حول دور 

امل�سوؤولية الذاتية: اأي واجبات اجتماعية و�سيا�سية يجب اأن يعرتف بها املواطنون لأنف�سهم اإذا اأرادوا اأن يتمتعوا بكامل حقوق 

مواطنتهم الجتماعية؟

تقدم نظرية الدميقراطية الجتماعية دللت على اإ�ستنادها املبا�رش اإىل اخلربة املكت�سبة بالتجربة، وبالتايل اإىل املمار�سة الدميقراطية 

قد  بل   
ً
تدريجيا، الجتماعية  الدميقراطية  حتقق  اأن  ا�ستطاعت  التي  الوطنية  الدميقراطيات  من  الكثري  وهناك  العملي.  الواقع  يف 

املحكمة  قبل  من  و�سفها  مت  نف�سها  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  املثال.  �سبيل  على  ال�سكندينافية  كالدول  عالية  درجة  اإىل  حققتها 

الد�ستورية الحتادية باأنها دولة دميقراطية اجتماعية. يف �سياق العر�س يف هذا الكتاب، يتم حتليل ما يجري فعاًل على اأر�س الواقع 

النظر  اإليه من وجهة  بالتطلع  ا هو جدير 
ّ
للتمحي�س عم العر�س يتعدى ذلك  الدميقراطية الجتماعية. ولكن هذا  باإ�سم  من تعامل 

العقالنية والعملية. وتتمثل اإثارة العر�س ب�سكل خا�س، باأنه يتطرق اإىل تطلعات تتعدى ما هو قائم يف الو�سع الراهن من اأجل تنظيم 

دميقراطي للمجتمع. وتبني النظرية كذلك اأيًا من الإ�سرتاتيجيات ال�سيا�سية ميكن اأن حتظى بفر�سة لتحقيقها حتت الظروف العاملية 

الراهنة، ولكنها تقدم يف نف�س الوقت توجهات عملية اأي�سًا. ففي �سوء التغريات الديناميكية اجلارية يف املجتمع العاملي ي�سبح اأي 

توجه يتم اتباعه اإ�ستنادًا اإىل الو�سع القائم ح�رشًا يف احلقيقة لي�س واقعيًا ول م�سوؤوًل.
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تت�سمن نظرية الدميقراطية الجتماعية عنا�رش نظرية معيارية. ولكن ب�سبب ا�ستحقاقها باأن تكون �ساحلة للتطبيق على النطاق 

العاملي، ف�سي�سار اإىل اختيار قاعدة معيارية تخلو بقدر الإمكان من ال�رشوط امل�سبقة، والتي من �ساأنها اأن تعزز تعميم ا�ستحقاق 

ال�سيا�سية  واحلقوق  الأ�سا�سية  املدنية  احلقوق  من  القاعدة  تلك  عنا�رش  تتكون  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  النظرية  تطبيق  �سالحية 

والجتماعية والقت�سادية الأ�سا�سية التي تنطوي يف حزمة مواثيق الأمم املتحدة من عام 1966، والتي �سادقت عليها 1�8 دولة 

من خمتلف الأ�سول احل�سارية وخمتلف املناطق النامية. وقد مت و�سع ن�سو�س هذه املعايري ب�سكل حذر، بحيث تاأخذ باحل�سبان 

الختالفات ال�سائدة بني البلدان واختالف م�ستويات التنمية فيها. اأحد مراكز ثقل نظرية الدميقراطية الجتماعية يتمثل يف ال�سوؤال: 

اأي تبعيات من قبيل النظرية الدميقراطية وال�سيا�سات الدميقراطية وال�سيا�سات املجتمعية تتاأتى من وراء هذه احلقوق الأ�سا�سية 

اأن  والثقافية ميكنها  الجتماعية  وال�سيا�سية  املوؤ�س�سية والقت�سادية  العمل  اإ�سرتاتيجيات  اأيًا من  اأي�سًا  النظرية  العاملية؟ وحتلل 

توؤدي اإىل حتقيق مادي ملمو�س لهذه احلقوق يف العامل احلا�رش.

ت�سم نظرية الدميقراطية الجتماعية �سل�سلة من الأبعاد البحثية املرتبطة بها )قارن جدول رقم 1(.

 

جدول رقم 1: الأبعاد البحثية اخلا�سة بالنظرية الدميقراطية

ال�شوؤال املطروح البعد البحثي

مباذا تختلف الدميقراطية الجتماعية عن الدميقراطية الليربتارية؟ بعد نوعي

ما هي املعايري التي توؤمن للدميقراطية �رشعيتها؟ بعد معياري

ما مدى قدرة الأنظمة الدميقراطية وفّعاليتها لدى تقدمي احللول للم�ساكل املجتمعية؟

بعد املعرفة من خالل

التجربة والتحليل

ما هي ال�رشوط التي يجب اأن تتوفر ل�سمان ا�ستدامة الدميقراطية ال�سيا�سية؟ بحوث ال�ستقرار

اأي جناحات حققتها احللول املختلفة اخلا�سة ببلدان معينة؟ بحث دميقراطي مقارن

اأي م�سببات واأي اأ�سكال واأي موؤثرات ترتبط بالدميقراطية املعطوبة؟ م�ستجد يف البحث الدميقراطي

كل هذه الأ�سئلة م�سلطة على املرا�س العملي مع الدميقراطية ال�سيا�سية، وترتبط جميعها ارتباطًا وثيقًا مع بع�سها البع�س. وتكون 

هذه الأ�سئلة املدخل الدميقراطي النظري للدميقراطية الجتماعية.

يربط م�رشوع الدميقراطية الجتماعية اللتزامات املعيارية جتاه احلقوق ال�سيا�سية والجتماعية الأ�سا�سية مع التحقيق العملي 

لها؛ فقد بني هذا امل�رشوع على اآهليته للتطبيق على اأر�س الواقع �سمن املجتمعات املعقدة املعا�رشة. ولهذا فهو يعتمد على فر�سية 

لعب الأدوار النظرية. وهذه الفر�سية تاأخذ دوما اأمرين لكافة اأبعاد العمل املجتمعي بعني العتبار وهما: حمددات العمل التي تاأتي 

من خالل الأنظمة املجتمعية اجلزئية، واملت�سعات املتوفرة للعمل من اأجل تغيري تلك املحددات.
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الدولة الجتماعية متثل اأحد اأعمدة الدميقراطية الجتماعية. ولكن الدميقراطية الجتماعية تتعدى حدود هذه الدولة، لأنها تتناول 

جميع الأنظمة املجتمعية اجلزئية وموؤثراتها املتبادلة على بع�سها البع�س ومنها:

الأنظمة اجلزئية للدميقراطية الجتماعية:

1 - النظام ال�سيا�سي 

2 - نظام احلقوق الأ�سا�سية

� - نظام الو�سط العام ال�سيا�سي

� - املجتمع املدين

5 - الأنظمة اجلزئية للدمقرطة املجتمعية

6 - الدولة الجتماعية

7 - نظام التعليم

8 - الت�رشيعات القت�سادية

9 - التعليمات الناظمة لالقت�ساد

10 - نظام ت�رشيعات العمل احلر

11 - التن�سيق عرب احلدود الدولية

12 - الثقافة ال�سيا�سية

ت�سمح هذه الأنظمة اجلزئية جميعها بوجود بدائل ت�سكيلية خمتلفة متامًا. يف م�رشوع الدميقراطية الجتماعية، يدور الأمر حول 

وجه  اأعدل  على  والجتماعية  ال�سيا�سية  احلقوق  با�ستحقاقات  تفي  التي  اجلزئية  الأنظمة  لت�سكيل  املطروحة  البدائل  تلك  حتديد 

ممكن.

مل�شطلح "الدميقراطية الجتماعية" ثالثة اأبعاد:

اأوًل: ميثل م�سطلحًا اأ�سا�سيًا يف النظرية الدميقراطية.

"الدميقراطية الجتماعية"  ثانياً: ي�ستعمل للتعبري عن برنامج �سيا�سي. علمًا اأن هناك نا�سطني �سيا�سيني ي�ستعملون م�سطلح 

كاإ�سم لربناجمهم، مع اأن تطلعاتهم ال�سيا�سية ل تتطابق مع تطلعات نظرية الدميقراطية الجتماعية. من ناحية اأخرى فال ت�ستطيع 

اأحزاب الدميقراطية الجتماعية اأن جتعل من هذا امل�سطلح حكرًا لها، حيث اأن نا�سطني اآخرين يف �ساحات املجتمع املدين وعلى 

ال�سعيد ال�سيا�سي ي�ستطيعون اأن يتبنوا وجهة نظر الدميقراطية الجتماعية يف بع�س اأهدافهم.

ثالثاً: لهذا امل�سطلح بعد �رشعي قانوين على �سعيد الدول، اإذ اأنه يلعب دورًا يف د�ساتري العديد من الدول الأوروبية.

 )Hermann Heller( اأ�سبح م�سطلح الدميقراطية الجتماعية يعك�س الرتابط الداخلي بني الأمن 
1

منذ هريمان هللر

الجتماعي والتوزيع العادل لفر�س العي�س وفر�س امل�ساركة املجتمعية يف الدميقراطية.   
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يتجزاأ هذا الكتاب على الف�شول التالية:

1 - القيم الأ�شا�شية: حتليل للدميقراطية الليربالية والليربتارية؛ اخلطوط العري�سة للنظرية الدميقراطية الجتماعية.

2 - املمار�شة ال�شيا�شية: ر�سم اأويل لواجبات املمار�سة ال�سيا�سية؛ و�سف ال�رشوط لعملية الدمقرطة ملجتمع مدين جيد الأداء 

ي�سود احلوار املنطقي راأيه العام.

3 - اقت�شاد �شيا�شي: حتليل الحت�سان املجتمعي لل�سوق وقواعد الناظمات القت�سادية.

4 - الدولة الجتماعية: و�سف اأويل ملبادىء الدميقراطية الجتماعية وم�ساريعها القائمة لإ�سالح �سوق العمل وال�سيا�سات 

الجتماعية. 

5 - �شيا�شة العوملة: و�سف لتحديات العوملة واإمكانية تعميم املواطنة والدمقرطة على ال�سعيد العاملي.

6 - الثقافة ال�شيا�شية: اختالفات ح�سارية ومواطنة م�سرتكة؛ قواعد عاملية عامة للدميقراطية الجتماعية.

7 - مناذج من البلدان: مقارنة بني مناذج خمتلفة من الدميقراطية الجتماعية.

8 - التطبيق ال�شيا�شي العملي: �سيا�سة اإ�سالح براجماتية، نا�سطون، خربات واإ�سرتاتيجيات الدميقراطية الجتماعية.
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2 - القيم الأ�شا�شية والقواعد الأ�شا�شية

2-1 الدميقراطية الليبالية يف تناق�س

 .
2

للحداثة الأوروبية كعلم �سيا�سي م�رشوع  ال�ساحة  الليربالية تنت�رش تدريجيًا على  الدميقراطية  اأخذت نظرية  التنوير،  منذ عهد 

وكل الدميقراطيات احلالية من النمط الد�ستوري الغربي ترتكز على النموذج الأ�سا�سي الليربايل. وهذا النموذج ي�ستند على معايري 

:
�

ال�سيادة ال�سيا�سية التالية

- حقوق الإن�سان واملواطنة املت�ساوية على النطاق العاملي

- �سيادة دولة القانون

- الربط الد�ستوري لل�سلطة ال�سيا�سية

- مبداأ الأغلبية يف �سيادة منظمة لل�سعب

ومع اأن هذه املعايري متثل يف الواقع العملي دومًا مدعاة لل�سك يف جميع اأنحاء العامل تقريبًا، اإّل اأن هناك اعرتاف ب�رشعيتها يف منتديات 

. فقد ر�سخت الليربالية نف�سها، خا�سًة بعد اإنهيار املارك�سية اللينينية، كعلم م�رشعن وحيد لل�سيادة ال�سيا�سية يف 
�

النقا�س العامة

الع�رش احلديث قابل لالعتماد والإجماع عليه عامليًا.

حتى يف �سيغتها الكال�سيكية الباكرة لدى جون لوك )John Locke �162-�170(، اإ�ستندت الليربالية على روؤيتها يف امل�ساواة 

. ومع تاأ�سي�س الدولة الع�رشية، قادت الليربالية اإىل اعتماد امل�ساواة يف احلقوق بني املواطنني 
5

واحلرية املدعومة بحقوق الإن�سان

التي ت�رشي على اجلميع، وحتدد بدورها يف نهاية املطاف املنطقية والغر�س من �سيادة الدولة وحدود تلك ال�سيادة. وتتطلب فكرة 

م�ساواة  تتطلب  كما  اخل�سو�سية(،  الذات  ا�ستقاللية  )م�ساواة  الأفراد  جلميع  الإن�سانية  الكرامة  م�ساواة  ال�سيا�سية  الليربالية 

حقوقهم عند اإتخاذ كل القرارات )م�ساواة ا�ستقاللية الذات ال�سيا�سية(.

اإرتاأى لوك )Locke( يف امللكية ال�سخ�سية واقت�ساد ال�سوق بجانب الدولة الد�ستورية �سمانًا للحقوق الأ�سا�سية. وكانت الليربالية 

 اإ�سافة اإىل لوك، قد اأتت بحجتني لذلك: اإحداهما 
6

)1790–172� Adam Smith( الكال�سيكية مبفكريها، ويف مقدمتهم اآدم �سميث

الأداء يف احليز  ذاتيًا وحدهما كفيالن بحرية  املنتظم  امللكية وال�سوق  اأن حرية  املبداأية على  . تن�س احلجة 
7

اآلية مبداأية والأخرى 

املوؤ�س�ستني  هاتني  باأن  الآلية  احلجة  تّدعي  فيما   .
8

خارجية حمددات   اأي  من  املجال  هذا  يف  فرد  كل  اأداء  ويحرران  القت�سادي، 

القت�ساديتني املتحررتني والأ�سا�سيتني باإمكانهما اأن يوؤمنا اأف�سل اإقرتاب ممكن من حتقيق الرفاه العام، و�سمان تزويد املجتمع 

بال�سلع واخلدمات باأقل كلفة ممكنة.
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اإ�ستمر التيار الرئي�سي من الأحزاب الليربالية ومن املنظرين الليرباليني حتى مدخل القرن الع�رشين يف طرح العديد من احلجج، يف 

حماولة منهم لالإلتفات على النتائج والتبعيات املتاأتية من مبادىء امل�ساواة يف ال�ستقاللية على ال�سعيدين ال�سيا�سي واخل�سو�سي 

ل�سالح حماية امللكية. وقد قاد هذا الدفاع "املتطرف" عن حماية امللكية اإىل احلد من ال�ستقاللية ال�سيا�سية لفرتة زمنية طويلة.

كانت نقطة انطالق الدميقراطية الجتماعية من م�سكلتي الليربالية اللتني بقيتا بال حلول، األ وهما اأوًل ال�سوؤال اإىل اأي مدى ت�سل 

�سالحية متطلب مبادىء امل�ساواة يف النظام املجتمعي الد�ستوري ال�سامل، وثانيًا ال�سوؤال عن ال�رشوط امل�سبقة التي يجب توفرها يف 

 .
9

الواقع املجتمعي جلعل امل�ساواة يف احلرية لكافة الأفراد حقيقة واقعة

اأّدت الإجابات املتناق�سة على هذه الأ�سئلة اإىل ان�سطار الدميقراطية الليربالية اإىل اجتاهني: اجتاه ليربتاري واجتاه اجتماعي. ي�سع 

ينطلق  بينما  نف�سه.  الأ�سا�سي  احلرية  م�ستوى حق  اإىل  ترقى  درجة  على  ال�سخ�سية  امللكية  حق  الليربتاري  الدميقراطي  الجتاه 

الجتاه الدميقراطي الجتماعي من اأن احلرية يف التعامل الواقعي،  وح�سب ما تقت�سيه خطط الفرد يف حياته امل�ستقلة ممكنة فقط، 

اإذا كان لكل �سخ�س حق اأ�سا�سي ي�سمل حقه يف املميزات الجتماعية التي متكنه من الت�رشف بحرية. فبينما تكتفي الدميقراطية 

ذلك  على  عالوة  الجتماعية  الدميقراطية  تطالب  احلرية،  ت�سمن  التي  الأ�سا�سية  للحقوق  ال�سكلية  ال�سالحية  مبجرد  الليربتارية 

باحلق يف التفعيل الواقعي لتلك احلقوق.

وبينما تقت�رش ال�سالحية ال�سكلية للحقوق الأ�سا�سية على �سمان حيز قانوين م�سان، والذي من حيث املبداأ يجعل احلرية الفردية 

ممكنة، ينطوي التاأثري الواقعي للحقوق الأ�سا�سية على �سالحية الت�رشف يف تلك املميزات ال�سخ�سية والجتماعية التي من �ساأنها 

اأن جتعل من احلرية فر�سة حقيقية للممار�سة العملية.

يعود ماأزق الليربالية اإىل عدم الو�سوح يف العالقة بني احلرية وامللكية.

ينطلق لوك يف نظريته الليربالية من فكرة حق امللكية املطلق تقريبًا. ومن هنا ين�ساأ املاأزق ملقيا�س امل�ساواة يف احلرية. وي�سف لوك 

مب�سطلح امللكية ثالثة اأبعاد: اأوًل، حرية ت�رشف الفرد يف ذاته )حرية التعامل واخل�سو�سية(؛ ثانيًا، حرية الت�رشف يف التفكري 

ال�سخ�سي والعقيدة ال�سخ�سية )حرية الراأي وحرية الدين والإنتماء اإىل عقيدة معينة(؛ و ثالثًا، حرية ت�رشف الفرد يف الأ�سياء 

اخلا�سة به من وجهة النظر القانونية. 

يف حني اأن البعدين الأولني مي�سان فقط ال�سخ�س املعني بهما، مي�س البعد الثالث لدى تطبيقه يف القت�ساد واملجتمع حريات الآخرين 

اأي�سًا. لذلك ت�ستطيع دولة احلريات اأن تدعي بحق اأن لها ح�ستها يف ملكيات مواطنيها، وت�ستعمل هذا احلق مثاًل من خالل فر�س 

كو�سيلة  ال�سخ�سية  املمتلكات  ا�ستعمال  فاإن  ذلك،  على  عالوة  اجلميع.  بها  ليتمتع  احلريات  تاأمني  تكفل  بدورها  التي  ال�رشائب 

لالإنتاج يتطلب يف الغالب القيام بعمل ما من قبل اأفراد اآخرين. يعني ذلك اأن البعد الثالث حلق امللكية يعتمد على عالقات متبادلة بني 

املالك والأ�سياء اململوكة، والعاملني ممن لي�س لهم ملكية يف و�سائل الإنتاج، والدولة. وحيث اأنه يف هذا الو�سع قد يتم امل�سا�س بحق 

احلرية ملن لي�س لهم ملكية، فاإن مثل هذا احلق يف ا�ستغالل املمتلكات يطرح ت�ساوؤلت مبداأية حول �رشعيته.

رَ اأحد العاملني ممن لي�س لهم ملكية على التنازل عن حريته يف الت�رشف 
جرب

ُ
تتجاهل النظرية الليربالية الإ�سكال الذي ين�ساأ عندما ي

لعدميي  احلرية  فر�س  تكون  اآخر،  مبعنى   .
10

البقاء على  قدرته  ا�ستمرار  اأجل  من  وذلك  اآخر  �سخ�س  حل�ساب  �ساء  كيفما  بوقته 

امللكية رهنًا يف يد اأ�سحاب امللك. ولذا فاإن حق امللكية املطلق يتعار�س مع احلق الأ�سا�سي يف م�ساواة احلريات. وجدت الدميقراطية 

الجتماعية حاًل مل�سكلة هذا املاأزق عن طريق حتديدها حلق امللكية من خالل الإلتزام ب�رشط م�ساواة احلريات بني جميع املعنيني.
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2-2 عجز الدميقراطية الليبتارية 

 Friedrich( 
12

 وروبرت نوزك
11

يف مقدمة الذين ب�سموا الليربتارية احلديثة يف القرن الع�رشين بطابعها هما: فريدري�س فون هايك

von Hayek, Robert Nozick(. يتم�سك كالهما بفكرة اأن حقوق امللكية الليربالية غري املنقو�سة متثل ال�رشط امل�سبق الالزم 
، ويتجاهالن مع ذلك التناق�سات الناجتة من وراء ذلك، والتي توؤثر ب�سكل قوي على القت�ساد احلديث واملجتمع الع�رشي. 

1�

للحرية

وهنا اإكت�سب مفهوم امللكية املبداأية املن�سوب لل�سيد لوك مزيدًا من الت�سّلب اليديولوجي، اإذ يرتجم ذلك على اأر�س الواقع باأن عالقة 

اأ�سياء، هي العالقة الوحيدة التي توؤخذ على حممل اجلد لتوطيد احلرية، وتبقى �سائر العالقات  املالك يف ا�ستعمال ما ميلكه من 

الأخرى بالن�سبة للملكية، اإما ثانوية اأو يتم التعامي عنها كليًا. فالليربتارية اإذن حتدد مفهومها للحرية �سمن اإطار امل�ستوى القانوين 

ال�سكلي للحقوق الأ�سا�سية العاملية.

وبني  بينه  حمكمًا  رباطًا  للحرية  هذا  ملفهومها  اأن  وترى  �سلبية.  حرية  كمجرد  احلرية  ُتفهم  الليربتارية  الدميقراطية  النظرية  يف 

موؤ�س�سات الدولة التي ل ينبغي اأن متار�س التدخل �سوى باحلد الأدنى الذي يقت�سيه الأمر، وبني التملك ال�سخ�سي جلميع املوارد 

.  وتبعًا لذلك، فاإن مطلب الليربتارية يتمثل اإىل حد كبري، 
1�

القت�سادية دون قيد اأو �رشط، وال�سوق القت�سادي الناظم لنف�سه ذاتيا

يف اأن يتم تنظيم العالقات الإن�سانية من خالل جمريات ال�سوق، وترى اأن دور الدولة ينبغي اأن ينح�رش يف املحافظة على تاأمني النظام 

 .
15

ال�سيا�سي القائم

مع العلم اأن الليربالية الكال�سيكية، وحتى بع�س النظريات الليربتارية اأي�سًا، قد ا�سطرت حتت �سغط الأزمات الجتماعية اأن تقبل 

، اإل اأنها بقيت ملتزمة يف اخال�سها بال هوادة للمبادئ النظرية 
16

ببع�س عنا�رش مكونات الدولة الجتماعية وببع�س ناظمات ال�سوق

التالية موا�سفات  العنا�رش  الأ�سا�سية والدميقراطية. تبني  للقيم  الكال�سيكية، وخا�سة فيما يتعلق مبفهومها  لليربالية  الأ�سا�سية 

فارقة للدميقراطية الليربتارية:

العالمات املميزة للدميقراطية الليربتارية:

كيان �سكلي لدولة القانون والدميقراطية  -

ل م�ساواة بني املواطنني يف و�سائل امل�ساركة يف جمريات العمليات الدميقراطية  -

عدم تاأمني احلقوق الجتماعية ال�سخ�سية من قبل دولة اجتماعية  -

نق�س الإدراك احل�سي الذاتي الناظم لالقت�ساد اجلمعي  -

فهم ال�سوق كموؤ�س�سة مكافئة يف تاأمني احلريات )مقارنة مع موؤ�س�سات تاأمني احلرية ال�سيا�سية(   -

الحتواء املطلق لو�سائل الإنتاج �سمن حقوق امللكية  -

الت�سبث مبفهوم احلرية ال�سلبية  -

رف�س مبداأ دمقرطة القت�ساد واملجتمع  -

النظرية الليربتارية ت�سع حدودًا لال�ستحقاقات الدميقراطية والقانونية لتنح�رش �سمن اإطار النظام ال�سيا�سي الد�ستوري، وترتك 

لرثوات مواطني الدولة وحدها �ساأن ا�ستغاللهم احلقيقي لفر�س احلريات املتاحة لهم �سكليًا.
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2-3 ا�شتحقاق الدميقراطية الجتماعية

اجتماعي  نف�سها كم�رشوع  تطرح  الليربالية، وهي  التي لب�ست  للمتناق�سات  املتوا�سل  النقد  من  الجتماعية  الدميقراطية  ن�ساأت 

لتجاوز هذه التناق�سات يف الواقع العملي. كان فرديناند ل�سال )Ferdinand Lassalle( القيادي يف احلركة العمالية واملنظر يف 

، اإذ يقول: مبا اأن الفوارق 
الدميقراطية الجتماعية، قد �ساغ جوهر هذه الأفكار عام 18�6 يف اأطروحته بعنوان "العلم والعمال"17

 "الفكرة الأخالقية للطبقة 
ّ

يف حجم الرثوات ويف الغرائز الإن�سانية هي التي توؤدي اإىل عدم امل�ساواة الجتماعية، فينبغي اأن تن�س

العاملة" على اأن:

الأخالقيات  فيه  تنتظم  جمتمع  يف  التفعيل  هذا  يكون  اأن  الواجب  من  بل  ذاته،  بحد  يكفي  ل  الفردية  للطاقات  احلر  "التفعيل 
.

م�سحوبًا بالدعم عن طريق ت�سامن امل�سالح وامل�ساركية والتبادل النفعي يف عمليات التنمية"18

 Fabian(   
20

الجتماعية الليربالية  فابيان"  "جمعية  منظري  من  وغريه   )John St. Mill(  
19

مل �ستيوارت  جون  اإتخذ  كذلك 

Society( من ماأزق الليربالية مدعاة لإطالق �سيا�سة اإ�سالح اجتماعي. وقد اأ�سار هوؤلء الناقدين ب�سكل خا�س اإىل ثالث حالت 
الدميقراطية  لنظرية  النطالق  نقطة  التناق�سات  العاملية. ومتثل هذه  الأ�سا�سية  باحلقوق  امل�سا�س  اإىل  توؤدي  التي  التناق�سات  من 

الجتماعية وتطبيقاتها العملية وهي:

اأوًل: بعد حد معني توؤدي الالم�ساواة على ال�سعيد املجتمعي والقت�سادي اإىل ن�سوء بيئة من التعامل الجتماعي والقت�سادي 

ت�سوبها عالقات بينية من عدم ال�ستقاللية واخل�سوع، مما يلحق امل�سا�س بكرامة الأفراد املعتمدين على الغري )امل�سا�س بحق 

ا�ستقاللية الفرد الذاتية يف املجتمع(. 

ثانيًا: يعترب التحكم يف ال�سوؤون ال�سخ�سية من خالل تدخل طرف ثالث خرقًا للحقوق الأ�سا�سية، اإذا مت امل�سا�س بحق الإن�سان يف 

ا�ستقالله الذاتي من قبل الغري عن طريق عالقة عمل غري لئقة بكرامته )امل�سا�س بحق ال�ستقالل الذاتي ملواطني الدولة(.

ثالثًا: الالم�ساواة الجتماعية والقت�سادية، وكذلك عدم تكافوؤ فر�س التعليم والتثقيف تعيق من اإمكانات من يعاين حتت وطاأتها 

من املمار�سة الفعلية حلقوقه ال�سيا�سية كمواطن يف الدولة )امل�سا�س بحق ال�ستقاللية ال�سيا�سية(.

ينبثق من كل واحدة من هذه احلجج نتيجة وا�سحة للدميقراطية الجتماعية، باأن ل بد واأن توؤخذ كامل احلقائق الواقعية املكت�سبة 

بالتجربة العملية، ويف مقدمتها بيئة التعامل املجتمعي-القت�سادي، بعني العتبار �سمن دائرة �سالحية مفعول احلقوق الأ�سا�سية. 

م�ستوى  اإىل  لت�سل  وال�سيا�سية  الجتماعية  الأ�سا�سية  للحقوق  املجردة  ال�سكلية  ال�سالحية  تطوير  بالإمكان  ي�سبح  فقط،  وهكذا 

تفعليها على اأر�س الواقع.

يظهر التناق�س مع الدميقراطية الليربتارية جليًا يف كال املطلبني الأ�سا�سيني للدميقراطية الجتماعية: 

1 - جتاوز املفهوم ال�سلبي للحرية ل�سالح مفهوم عاملي للحرية، الذي يطالب بو�سع احلرية اليجابية وال�سلبية على نف�س

امل�ستوى من الأهمية.

 2 - جتاوز اعتبار احلرية مطابقة للملكية ل�سالح مفهوم حرية عاملي يوازن بني حريات الأفراد املعنيني كحريات متكافئ

امل�ستوى من حيث املبداأ.
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2-4 اخلطوط العري�شة للدميقراطية الجتماعية

كان هريمان هللر )Hermann Heller(، وهو اأ�ستاذ متخ�س�س يف القانون املتعلق ب�سوؤون الدولة وباحث يف العلوم ال�سيا�سية 

اإبان عهد "جمهورية فاميار"، اأول من و�سع اخلطوط العري�سة لنظرية �ساملة للدميقراطية الجتماعية. وبعك�س ممثلي مبادىء 

ال�سيوعية املارك�سية-اللينينية، فقد اأ�رش على التم�سك بالفكرة ال�سيا�سية للدميقراطية الليربالية، وكان يعتقد اأن من خاللها فقط 

ميكن حتول املجتمع الراأ�سمايل بنجاح وب�سكل م�رشوع. كما اأنه كان مقتنعًا باأنه ل ميكن التغلب كليًا على الالم�ساواة الجتماعية 

 .
21

والقت�سادية من خالل الإ�سالحات الجتماعية، واأن املجتمعات احلديثة تبقى دومًا م�سوبة ب�رشاعات غري قابلة للتغلب عليها

ولذلك فال بد للدمقراطية الليربالية اأن توا�سل تطورها و�سوًل اإىل دميقراطية اجتماعية، حتى تلقى الدولة الدميقراطية دعمًا عامًا 

من املجتمع كافة. ومبجرد ما يتبني اأن هناك تناق�سات قائمة ما بني م�ستحقات كينونة دولة القانون املادية وبني ال�رشوط الت�سغيلية 

لقت�ساد ال�سوق الراأ�سمايل، عندئٍذ �ستقف الليربالية ال�سيا�سية مدافعة عن دولة القانون ال�سكلية فقط، ولن تعد توا�سل دفاعها بنف�س 

والتزان.  للم�سداقية  فقدانها  الليربالية  الدميقراطية  �سيكلف  وهذا   .
22

املعوملة ا�ستحقاقاتها  ب�رشعية  لنف�سها  ادعائها  عن  القوة 

و�سيئًا ف�سيئًا �سيتنامى يف املجتمع الوعي باأن احلرية وامل�ساواة يجب اأن يتحققا كذلك يف جمال اأنظمة العمل وال�سلع واخلدمات اإذا 

.
2�

ما اأريد الإيفاء ب�رشعية متطلبات دولة القانون الدميقراطية

القانون،  �سيادة  تقرير م�سريه من خالل  يف  ال�سعب  اأولهما حرية  مركبتني،  هللر  املادية" ح�سب  القانون  "دولة  مفهوم  يت�سمن 

. تبعًا لذلك ت�سكل دولة القانون املادية �سكاًل من اأ�سكال العدالة التي مبوجبها يتم 
2�

وثانيهما امل�ساواة مبعنى م�ساواة تقييم امل�سالح

.
25

تقييم كافة امل�سالح مبعايري مت�ساوية لدى اتخاذ كل القرارات ال�سيا�سية

يرجع العجز الذي ي�سوب نظرية الليربالية ال�سيا�سية وتطبيقاتها العملية ح�سب هللر، اإىل التعامي عن احلقائق املكت�سبة بالتجارب 

العملية. فب�سبب التفاف الليربالية املنتظم حول ال�سوؤال عن ال�رشوط املكت�سبة بالتجربة العملية والالزمة ل�سالحية حقوق الإن�سان 

وحقوق املواطنة املت�ساوية، فاتها اإمكانية الثبات يف تربيراتها النظرية والإيفاء بها يف الواقع العملي. اإذ اأنه فقط عندما يتم �سمل 

احلقائق الواقعية للمعطيات الجتماعية-القت�سادية يف حيز �سالحية املعايري الأ�سا�سية املعوملة، ميكن حينها الو�سول اإىل تكامل 

. وتتمثل التحديات هنا يف الو�سول اإىل حل و�سط بني الطبقات الجتماعية ميكن من خالله مراعاة كافة امل�سالح  �سيا�سي مر�ٍسٍ

بالت�ساوي.

هناك اأربع مكونات تتبع ملفهوم الدميقراطية الجتماعية ح�سب هللر:

عملية اتخاذ القرارات دميقراطيًا،  .1

تو�سعة البعد الدميقراطي واحلفاظ عليه يف نتائج تلك العمليات،  .2

عملية ت�سكيل لكامل الت�رشيعات الد�ستورية املجتمعية تعتمد على معايري العدالة املعرتف بها يف املجتمع،  .�

ثقافة �سيا�سية موجهة نحو عدالة حلول الو�سط للم�سالح الجتماعية.  .�

 

ب�سكل عام، فاإن احلفاظ على اأطر التعامل املقبولة من قبل اجلميع للدميقراطية الليربالية يخدم كل م�سلحة فردية معنية على الوجه 

الأف�سل اأي�سًا.

وتبعا ِل هللر فاإن دولة القانون الدميقراطية هي التي متّكن املجتمع من التاأثري على نف�سه �سيا�سيًا من حيث املبداأ. وتفي املواطنة يف 

دولة ما با�ستحقاقاتها كاملة عندما ل ينتمي املواطنون ملجتمعهم ال�سيا�سي من حيث ال�سكلية القانونية فقط، واإمنا اإذا كانوا قادرين 

على التفاعل مع املعطيات ال�سيا�سية اأي�سًا. وي�ساأل هللر عن ماهية ال�رشوط الجتماعية التي يجب اأن تتوفر حتى ي�سبح املواطنون 

مواطني دولة مت�ساويني يف احلقوق.
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ت�ستند نظرية الدميقراطية الجتماعية لدى هللر على قناعته باأن التو�سل اإىل تكامل الدولة ال�سيا�سي يف جمتمع يحدد معامله ال�سوق 

الراأ�سمايل ممكن فقط، عندما ميار�س كافة املعنيني على امل�ستوى ال�سيا�سي قدرًا كافيًا من الإرادة للتوافق املن�سف. وتتمثل حجته 

العدالة،  يف  م�سرتكة  روؤية  تقا�سم  اأ�سا�س  على  ت�سوية م�ساحله  اإىل  التو�سل  ي�ستطيع  ل  الذي  املجتمع  اأن  يف  املركزية،  ال�سيا�سية 

�سي�سع مع الوقت م�سريه يف مهب الريح.

للعدل والإن�ساف حتى يف  اإرادة  اأن تكون هناك  اأوًل، يجب  للعدالة.  بالن�سبة  ثقافة اجتماعية  لتطور  اأربع مراحل  مييز هللر بني 

اإعادة  يجب  وثالثًا  ال�سيا�سية،  العملية  يف  عليه  وفاق جممع  على حتقيق  القدرة  ثانيًا  تاتي  اأن  قبل   ،
26

الراأ�سمايل ال�سوق  اقت�ساد 

القانون. وهذا يتطلب اعتماد بنيويات دميقراطية لدولة   على مقت�سيات كينونة دولة 
ً
النظام الدميقراطي الجتماعي بناء ت�سكيل 

القانون والنظام القت�سادي. وفقط حينئٍذ تتولد رابعًا الثقة لدى جميع مواطني الدولة باأن هناك اإمكانية لتنظيم عادل للنزاعات 

حول امل�سالح يف املجتمع.

وتتمحور نظرية هللر حول ذلك املجتمع الذي يبني جمريات عملية تقرير م�سريه ال�سيا�سي على قواعد املعايري الأخالقية للحرية 

ت�سبح  الليربالية  الدميقراطية  يجعل  الذي  هو  اأوًل،  الد�ستورية  املجتمع  معامل  جممل  على  املعايري  تلك  تطبيق  ففقط  والعدالة. 

دميقراطية اجتماعية ومينحها �رشعيتها يف املجتمع.

البيئات املجتمعية من  البيئة ال�سيا�سية فقط، واإمنا يف جميع  ينبغي فهم الدميقراطية الجتماعية كمجتمع ل يتم حتديد معامله يف 

خالل عقالنية تربير مبداأ العدالة فيها. ويعترب هللر اأن هناك ثالثة اأركان للعدالة املادية املح�سو�سة يف النظام املجتمعي الد�ستوري 

ال�سامل وهي: نظام عمل عادل، ونظام ممتلكات عادل، واأمان �سيا�سي اجتماعي �سامل. ويدع هللر حتديد الهيكلة الدقيقة لكل من هذه 

الأنظمة اأمرًا مفتوحًا، ويكتفي بالو�سف باأن هذه الأنظمة ينبغي اأن تت�سمن حق م�ساركة العاملني يف اتخاذ القرارات التي تتعلق 

 .
27

بتنظيم العمل، وحتديد حق امللكية، و�سيا�سة اجتماعية ذات توجه عاملي

اأن يحافظ على خ�سو�سية  الدميقراطية  القانون  ال�سامل من قبل دولة  الد�ستوري  للنظام املجتمعي  اأي ت�سكيل عادل  ينبغي على 

. وهنا ي�سع هللر، وبالنظر اإىل التجربة ال�سوفييتية يف تطبيق �سيا�سات التاأميم والتخطيط، احلدود 
28

القوانني القت�سادية ال�سائدة

. فهو يدافع عن القاعدة الأ�سا�سية القائلة: "كلما ازداد تدخل دولة القانون يف اأنظمة العمل 
29

الدفاعية �سد روؤى التاأميم ال�سامل

احلق  ماأ�س�سة  هو  هنا  يهمه  ما  اأن  اأي   .
ذاتية"�0 اإدارة  حل�ساب  الدولة  ملكية  لإزالة  ال�رشورة  اأحلت  كلما  واخلدمات،  وال�سلع 

للمواطنني لكي يتبنوا م�ساحلهم باأنف�سهم.

الدمقرطة املجتمعية

عملية  وجترى  اأوًل.  املجتمعية  الدمقرطة  تعني  هللر  ح�سب  �سامل  جمتمعي  نظام  يف   
�1

للعدالة كتحقيق  الجتماعية  الدميقراطية 

الدمقرطة املجتمعية ال�ساملة على م�ستويني:

اأوًل، على امل�ستوى اجلمعي: وهنا تقت�سي معايري العدالة �سون كرامة وحماية حقوق كافة الأفراد على قدم امل�ساواة من خالل 

تدخل الدولة.

ثانيًا، على امل�ستوى التف�سيلي: هنا تتطلب معايري العدالة هيكلة عادلة يف كل املجالت املجتمعية اجلزئية، حتى ينبع م�سمون 

العدالة من عقالنية الرجوع اإىل وجهة نظر اأولئك الذين مت�سهم القرارات.

اإن امل�رشوع املعرو�س هنا لنظرية دميقراطية اجتماعية يرجع اإىل هرمان هللر وهو يتفح�س ويكمل ويحّدث نظريته يف �سوء ما كان 

يدور من نقا�سات علمية منذ ذلك الوقت.
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الدميقراطية املعطوبة

يف الأبحاث الدميقراطية امل�ستندة على التجارب العملية احلديثة، اكت�سب م�سطلح الدميقراطية املعطوبة اأهمية ميكن تعليلها جيدًا 

. ينطبق هذا امل�سطلح على اأنظمة �سيا�سية التي واإن كان يتم فيها الإيفاء ببع�س عنا�رش النظام الدميقراطي 
�2

من الناحية النظرية

�سكليًا، مثل حق النتخاب العام بامل�ساواة، اإل اأنها تفتقد العنا�رش اجلوهرية الأخرى.

اأن  هللر  ويعترب  الجتماعية.  الدميقراطية  بعنا�رش  ُتكتمل  مل  كونها  معتلة،  هللر دميقراطية  نظر  يف  الليربالية  الدميقراطية  تبقى 

الدميقراطية ال�سكلية التي ل ي�سود نظام جمتمعها الد�ستوري ال�سامل معيار العدالة الذي حتدد معامله دولة القانون بناء على احل�س 

املادي، يعترب مثل هذه الدميقراطية باأنها منقو�سة وغري متوازنة. وكما علمته التجارب يف زمنه، فاإن مثل هذه الدميقراطية متثل 

خطرًا قائمًا يهدد الرجوع اإىل نظام حكم ا�ستبدادي.

النظام القت�سادي الجتماعي الهادف للعدالة والذي يقر اجلميع باإن�سافه كان ميثل ِلهللر ال�رشط ال�رشوري الذي يجب اأن يتوفر 

ل�ستقرار دولة القانون الدميقراطية. وكانت لديه القناعة باأن احلرمان من مثل هذا النظام العادل قد يقود اإىل كارثة �سيا�سية، ومن 

هنا فقد حُتظى �سيا�سة العدالة حتى مبوافقة الطبقة املتمتعة بامتيازات.

2-5 حقوق املواطن الجتماعية

 )John Locke, Thomas Paine( داأبت النظريات ال�سيا�سية الليربالية على �سياغة ال�رشوط 
��

منذ عهد جون لوك و توما�س باين

التي يجب الإيفاء بها كي ت�ستطيع ال�سلطة ال�سيا�سية اكت�ساب ال�رشعية ل�سالحيتها على ال�سعيد العاملي. ويتمثل املعيار الفي�سل 

لذلك يف امل�ساواة ال�سيا�سية بني املواطنني كونهم �رشكاء م�ساهمني يف التعاقد املجتمعي الذي يجب اأن يكون املرجعية لكل �سلطة 

�سيا�سية. "املواطنة"، اأي حالة املواطن القائمة ب�رشعيتها والتزاماتها، تعني حق كل مواطن اأن يقرر بالت�ساوي مع جميع املواطنني 

الآخرين يف القواعد الناظمة ملجتمعه ال�سيا�سي، واأن يكون على قدم امل�ساواة مع غريه لدى امل�ساهمة يف عمليات اتخاذ القرارات 

ال�سيا�سية لذلك املجتمع.

احلقوق املدنية والطبقات الجتماعية

 هو التعبري الذي ميكن به ح�رش وحّل التناق�سات ال�سائدة بني ال�سالحية ال�سكلية حلقوق 
و�سع املواطن القائم اأي "املواطنة"��

 )Thomas H. Marshall( املواطن املت�ساوية من جهة، وبني حتقيقها عمليًا على اأف�سل وجه من جهة اأخرى. قدم توما�س مار�سال

 عر�سًا ملختلف اأبعاد املواطنة ب�سكل 
عام 19�7 يف حما�رشته ال�سهرية حتت عنوان "حقوق مواطني الدولة والطبقات الجتماعية"�5

نظامي، وو�سح كيف تفتحت التطورات يف حقوق الإن�سان وحقوق املواطن اإبان القرن الثامن ع�رش. وكانت العقبات تقف دومًا يف 

�سبيل هذا التنوير، عندما ل تتوفر الو�سائل الالزمة لدى كافة املواطنني لتحقيق هذه احلقوق. وكلما ازداد التعرف على تلك العقبات 

واأمكن اإزالتها، كلما تقدم تطور حقوق املواطن ال�سيا�سية ليزهر حقوقًا اجتماعية. واأ�سحت ال�سبغة العاملية التي تكت�سبها حقوق 

احلقوق  تلك  يف طريق حتقيق  تقف  التي  العقبات  على  التعرف  يتم خاللها  �سيا�سية،  لعملية  الديناميكي  املحرك  املواطنني مبثابة 

التطابق  فيها  يزداد  جمتمعية،  ظروف  توفري  على  العمل  يف  ال�سيا�سية  العملية  هذه  هدف  ويتمثل  ف�سيئًا.  �سيئًا  لإزالتها  وال�سري 

اأخرى، بحيث يكت�سب املواطنون جميعًا املقومات  ال�سكلية للحقوق الأ�سا�سية من جهة وتاأثريها الفعلي من جهة  بني ال�سالحية 

الجتماعية الالزمة لكي يتمكنوا من حتقيق حقوقهم الأ�سا�سية يف حياتهم العملية.

�سيدت نظرية مار�سال حول اأبعاد املواطنة ال�ساحلة لكل زمان ومكان ج�رشًا بني اأ�سل الفهم الليربايل للحقوق الأ�سا�سية العاملية 

والقانون الدويل املعمول به حاليًا، والذي �رشى مفعوله كبقية احلقوق الأ�سا�سية الأخرى �سمن حزمة مواثيق الأمم املتحدة حول 

حقوق الإن�سان عام 1966.
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اأدنى من امل�ساواة الجتماعية بني جميع  دولة الرفاه كانت هي البداية التي هياأت احلرية يف القت�ساد التناف�سي مع �سمان حد 

ع حمددات وعالقات ن�سبية لعدم امل�ساواة يف الأو�ساع القت�سادية الجتماعية، من خالل حقوق املواطن  املواطنني. يجب اأن تو�سرَ

الجتماعية. وهنا يتحدث مار�سال عن "احلق يف حد اأدنى من الرخاء والأمن القت�ساديني )...( وح�سة كاملة من الإرث املجتمعي 

الطبقية  التناق�سات  . وهكذا ميكن احلد من 
ال�سائدة"�6 املجتمعية  املعايري  يتفق مع  العي�س ككائن متح�رش، مبا  اإىل حق  و�سوًل 

ب�سكل حا�سم.

ن�ساأت �رشورة توطيد ف�سيل جديد من ف�سائل احلقوق الأ�سا�سية يتمثل يف احلقوق الجتماعية الأ�سا�سية، حتى ميكن من خاللها، 

وحتت ظروف جمتمعية واقعية، احل�سول على اأحقية ل�سالحية احلقوق املدنية وال�سيا�سية الأ�سا�سية والإيفاء بها. "فحق حرية 

اخلطاب على �سبيل املثال ل يحظى اإّل بالقليل من م�سمونه، اإذا مل يكن لدى املواطنني ما ي�ستحق قوله ب�سبب تدين م�ستوى تعليمهم، 

الليربالية ببطانة  الأ�سا�سية  فاإن تبطني احلقوق  لذلك  . وتبعًا 
اإليهم"�7 ال�سماع  الكافية ل�ستقطاب  الو�سائل  لديهم  واإذا مل تتوفر 

اآهلية تلك احلقوق  من حقوق حرية جديدة ايجابية، كاحلقوق القت�سادية والجتماعية الأ�سا�سية، ليمثل ال�رشط الالزم لتحقيق 

واقعيًا.

باأن �سمان  اإدراك مواطني الدولة ذاتهم  اإىل  اإبان القرن الع�رشين،  يرجع ال�سبب يف النفتاح على احلقوق الأ�سا�سية الجتماعية 

احلقوق الأ�سا�سية لهم جميعًا ي�سبح ممكنًا فقط، عندما تت�سمن هذه احلقوق احلق يف احل�سول على "الو�سائل الالزمة لتحقيقها" 

غ من �رشعيتها منذ البداية "وعندئٍذ ل ي�ستطيع اإل القلة القليلة 
ّ
اأي�سًا. وبدون هذه اخلطوة تتعر�س هذه احلقوق للخطر، حيث ُتفر

من املواطنني ا�ستغالل تلك احلقوق فعليًا". وبعك�س دعاة املارك�سية-اللينينية الأ�سولية، الذين تبنوا الراأي باأن الإيفاء باحلقوق 

ال�سيا�سية يفرت�س �رشيان احلقوق الجتماعية ك�رشط م�سبق، يبني مار�سال بكل و�سوح، باأنه يجب اأن يكون هناك حرية الت�رشف 

. ففي �ساأن احلقوق 
�8

يف احلقوق ال�سيا�سية الليربالية جلميع املواطنني يف الدولة اأوًل، حتى يت�سنى للحقوق الجتماعية اأن تعم بينهم

الجتماعية، ل يدور الأمر حول جمموعة من احلقوق الأ�سا�سية القائمة بذاتها، واإمنا يدور حول ال�سمانات لالإيفاء بامل�ستحقات 

امل�ستنبطة من احلقوق املدنية وال�سيا�سية جلميع املواطنني.

2-6  احلقوق الأ�شا�شية العاملية 

امليثاق العاملي حلقوق الإن�شان

يف عام 1966، خطت الأمم املتحدة خطوة حا�سمة لو�سع احلقوق الأ�سا�سية ال�سيا�سية واحلقوق الأ�سا�سية الجتماعية اإلزاميًا على 

قدم امل�ساواة �سمن القانون الدويل. واأقرت الأمم املتحدة م�رشوعي اإتفاقيتني عامليتني وهما: العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 

وال�سيا�سية )التفاقية املدنية( والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية )التفاقية الجتماعية(. و�رشى 

مفعول هذين العهدين يف عام 1976 بعد امل�سادقة عليهما من قبل �5 دولة. وخالفًا لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان عام 19�8، فقد 

؛ حيث اأ�سبح الأمر بالن�سبة لها مبثابة الدخول يف اتفاقية 
�9

عّلال هذين العهدين ن�سوء واجبات اإلزامية للدول التي �سادقت عليها

متعددة الأطراف ب�سفة قانونية، تت�سمن اللتزام باحرتام احلقوق الأ�سا�سية املعلنة كما يقت�سيه القانون الدويل.

كثريا ما جرت العادة على مقابلة احلقوق ال�سيا�سية واحلقوق الجتماعية اإبان حقبة احلرب الباردة مع بع�سها البع�س. فبينما كان 

الغرب ي�رش على احلريات املدنية وال�سيا�سية، كانت الدول ال�رشقية ت�رش على احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية. واأدت 

اخلالفات حول اإعطاء الأولويات لأحدها دون الآخر اإىل اإعداد اتفاقيتني منف�سلتني. ومقابل موافقة "ال�رشق" على احلقوق ال�سلبية 

للحرية وافق ممثلو "الغرب" اأخريًا على احلقوق اليجابية للحرية.
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اأن الوليات املتحدة  اإّل   .
�0

1�8 دولة بامل�سادقة على التفاقية الجتماعية و151 دولة على التفاقية املدنية الأثناء قامت  يف هذه 

 قد وقع على هذه التفاقية عام 1977، اإّل 
�1

الأمريكية متتنع حتى الآن عن م�سادقة التفاقية الجتماعية. وكان الرئي�س جيمي كارتر

اأنه ولأ�سباب �سيا�سية اأيديولوجية مل تقم اإدارة كارتر اآنذاك بعر�سها على جمل�س ال�سيوخ للموافقة عليها من اأجل م�سادقتها. كذلك 

مل يكن لدى كال الإدارتني حتت رونالد ريجان وجورج بو�س ميوًل جاحمة لالعرتاف بحقوق الإن�سان القت�سادية والجتماعية، بل 

 merely desirable social"( كان راأيهما اأقرب اإىل اأن هذه احلقوق متثل يف اأح�سن الأحوال اأهدافًا اجتماعية جديرة بالعتبار

بهذه  اإعرتفت  كلينتون  اإدارة  اأن  العلم  ومع  ملزمة.  لتفاقيات  مادة  احلقوق  هذه  ت�سبح  اأن  املفرو�س  من  لي�س  ولذا   ،)"goals
.

�2

احلقوق، اإل اأنها اإرتاأت باأنه ل ين�سح بالدخول يف معركة مع اجلمهوريني يف جمل�س ال�سيوخ حول هذه امل�ساألة املبداأية

تكافوء احلقوق الأ�شا�شية واأ�شولها املعيارية

فيما يتعلق باحلقوق الأ�سا�سية، مت الإتفاق يف الأمم املتحدة على مبداأين اأ�سا�سيني وهما:

امل�ستوى من حيث  الأ�سا�سية متكافئة  املدنية وال�سيا�سية والثقافية والجتماعية والقت�سادية  باأن احلقوق  الأ�سا�سي  املبداأ  اأوًل: 

املبداأ. ول جتوز املماطلة يف الإيفاء باحلقوق القت�سادية والجتماعية �سوى بالقدر الذي يفر�سه الو�سع القت�سادي اخلا�س لبلد 

ما ا�سطراريًا.

ثانيًا: املبداأ الأ�سا�سي باأن احلقوق تبقى حمايدة من حيث النواحي الثقافية والدينية والعقائدية. يعني ذلك اأن هذه احلقوق �سارية 

املفعول على ال�سعيد العاملي، لكنه لي�س من ال�رشوري اأن يكون تف�سري العمل بها اأو العمل بها ب�سكل عام على وترية مت�ساوية يف كل 

دولة. ف�سالحية هذه احلقوق لها �سفة عاملية، ولذا فهي ل تعتمد على خ�سو�سية التقاليد احل�سارية يف بلد ما.

وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�سني  العهدين  اإىل  اجلوهرية  امل�سائل  كل  يف  ت�ستند  اأن  الجتماعية  الدميقراطية  ت�ستطيع 

وكذلك القت�سادية والجتماعية والثقافية املنبثقني عن الأمم املتحدة عام 1966. واإىل هذا احلد فهي ت�ستطيع ال�ستغناء عن 

تعليالت فل�سفية خا�سة لقواعدها املعيارية على �ساكلة نظرية عاملية للعدالة على �سبيل املثال.

الليربالية والجتماعية املن�سو�س عليها يف اتفاقيات الأمم املتحدة حول احلقوق الأ�سا�سية  مهما يكن الأمر، فاإن احلقوق املدنية 

والتي تت�سف ب�سموليتها على ال�سعيد العاملي، قابلة للتربير من حيث معياريتها. واأ�سبح تربيرها يف الوقت احلا�رش اإرثًا ح�ساريًا 

على ال�سعيد العاملي. وميكن اأن تكون هذه التربيرات متاأ�سلة يف تقاليد التوعية ويف ما ي�ستند اإليها من الفل�سفة العملية، اأو تتجذر 

باملثل يف التقاليد الدينية اأو العقائدية املتنوعة. ولكن لي�س بو�سع هذه الإختالفات يف التربيرات اأن تغري �سيئًا من الآهلية املجتمعية 

والعملية للحقوق الأ�سا�سية. ولهذا ميكن، بل ويجب غ�س النظر بعيدًا عن تربيرات خا�سة لنظرية الدميقراطية الجتماعية. ومتثل 

اأن ت�سب كلها يف نهاية  الفكر والتربير هذه بتنوعها، ميكن  اأ�ساليب  اأن  العملي على  الأ�سا�سية الربهان  التفاقيات حول احلقوق 

املطاف يف تفاهم جممع عليه حلقوق الإن�سان وحقوق املواطن الأ�سا�سية. وهذا بحد ذاته ي�سفي على دورها الذي تلعبه يف ت�سكيل 

الظروف احلياتية املجتمعية وال�سيا�سية للب�رش اأهمية خا�سة.

العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية

. وهذا الفهم 
��

ي�ستند العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية على فهم مادي للحرية متمايز يف تنوعه

ي�سف بطريقة دقيقة مف�سلة ومو�سعة ال�رشوط الجتماعية والقت�سادية التي ينبغي اأن يفي بها كل نظام جمتمعي يف العامل ل�سمان 

"املثال  هي  لها،  الفردية  املعايري  تن�سيب  ميكن  التي  العليا  الإر�سادية  وال�سورة  عامليًا.  العامة  املواطن  وحقوق  الإن�سان  حقوق 

النموذجي لالإن�سان احلر املتحرر من اخلوف والعازة". ويف مقدمة ما ي�سمي العهد من حقوق يف ف�سوله املتعددة احلقوق التالية:
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احلقوق الجتماعية الأ�شا�شية للعهد الدويل اخلا�س 

باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية )عام 1966(

- امل�ساواة يف احلقوق بني الرجل واملراأة

- احلق يف احل�سول على عمل 

- احلق يف �رشوط عمل مالئمة وعادلة

- حق الفرد يف اكت�ساب تكاليف متطلبات عي�سه من ممار�سة عمل يختاره اأو يقبله بحريته

 مت�ساوي لالأعمال املتكافئة
ٌ
- اأجور عمل عادلة واأجر

- تغطية كافية للمتطلبات املعي�سية

- ظروف عمل اآمنة و�سحية

- احلق يف تكوين نقابات وحرية ممار�سة العمل النقابي

- احلق يف الإ�رشاب عن العمل

- الأمن الجتماعي

- تاأمني م�ستوى حياة مالئم

- احلماية من اجلوع

- احلق يف �سحة ج�سدية وعقلية عالية ويف ما يلزمها من معاجلات طبية

- احلق يف التثقيف والتعليم والرتبية بهدف بناء ال�سخ�سية الإن�سانية 

والحرتام الفائق حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية

- التعليم الإبتدائي الإجباري، وامل�ساركة يف التعليم العايل واجلامعي ح�سب قدرات الفرد ال�سخ�سية

- احلق الثقايف احل�ساري

 

ن ما ي�سبه قاعدة للم�ساواة اقت�ساديًا 
ّ
متثل هذه احلقوق مبجملها قاعدة اإلزامية وا�سعة ل�سيا�سة الدميقراطية الجتماعية. وهي تكو

واجتماعيًا لكافة الب�رش من حيث الأبعاد املركزية التالية:

- اإمكانية العمل لك�سب العي�س واحلق باأن ي�ستطيع الفرد بنف�سه ك�سب ما يحتاجه لعي�س مالئم له،

- اأمن اجتماعي،

- تزويد املواطن باملقومات الجتماعية الأ�سا�سية )التعليم والرعاية ال�سحية(،

- �سون الكرامة الإن�سانية مبا يف ذلك يف جمال العمل،

- حماية حق التمثيل النقابي �سواء كان ذلك على �سعيد العمل اأو يف ال�ساحة ال�سيا�سية.

يتميز طابع هذا العهد الدويل بفهم ايجابي للحرية. اإل اأنه مت التعتيم فيه على البعد املتعلق بامل�ساركة امل�ستقلة يف �سنع القرار يف 

املجتمعية.  الدمقرطة  اإىل  الهادف  الجتماعي  الدميقراطي  البعد  وبالأحرى مت جتنب  الجتماعية-القت�سادية،  املمار�سات  حميط 

ف هذا العهد حدًا اأدنى مل�ستوى امل�ساواة يف تزويد الإن�سان باملقومات الجتماعية، ويدع م�سائل التوزيع العادل لفر�س العي�س 
ّ
ويعر

الفردية مفتوحة. ويتطرق العهد اإىل م�سطلح العدالة فقط يف �سياق اأجر العمل و�رشوطه. وحيث اأنه مل يتم تقدمي تو�سيحات دقيقة 

بة، فاإن قائمة احلقوق الأ�سا�سية تتطلب حوارًا بغر�س حتديد 
ّ
ملعايري العدالة، وبقيت امل�سائل احلا�سمة املتعلقة بالتوزيع العادل مغي

دقيق لتطبيقها عمليًاً على العدالة الجتماعية يف كل بلد على حده وعلى العالقات بني جمتمعات العامل ككل.
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اأ�شاليب تفعيل ال�شالحية للحقوق الأ�شا�شية

هناك اختالف بني اأ�سلوب تفعيل �سالحية احلقوق املدنية وال�سيا�سية واأ�سلوب تفعيل احلقوق الجتماعية والثقافية والقت�سادية. 

فبينما يتحتم تفعيل �سالحية احلقوق ال�سكلية يف كل بلد من بلدان العامل دون تاأخري، تتطلب ال�رشورة تفعيل �سالحية احلقوق 

. وطبقًا للمفهوم ال�سائد للقانون 
��

املادية ب�سكل تدريجي )progressively( وحتقيقها ح�سب معطيات كل بلد مبفرده واإمكاناته

 بواجبات 
�5

الدويل، ترتبط احلقوق املدنية وال�سيا�سية وجوبًا بنتائجها )obligations of result(، بينما ترتبط احلقوق املادية

م�سلكية )obligations of conduct(، وكذلك تختلف العقوبات التي ترتتب على خرق هاتني املجموعتني من احلقوق. فبينما قد 

 تقدمي �سكاوى دولية، يقت�رش الأمر يف حالة خرق احلقوق املادية على اإعداد تقرير 
�6

يتبع من عدم اللتزام بحقوق الإن�سان ال�سكلية

اإختباري من قبل جلنة الأمم املتحدة املعنية بالأمر. عالوة على ذلك فال يوجد هناك لكال املجموعتني من احلقوق اإجراءات خا�سة 

.
�7

لتقدمي ال�سكاوى ب�سبب امل�سا�س بها

يو�سع الواجب على عاتق كل دولة يف العامل، اأن ت�سعى جاهدة بكل قواها لتحقيق و�سمان هذه احلقوق مبا فيها احلقوق املادية 

اأي�سًا. و�سمن هذا املفهوم فاإن مفعول هذه احلقوق ي�رشي على جمملها بدرجات مت�ساوية بدون حمددات وب�سكل ملزم. وفقط 

�رشعة الوترية لتحقيقها ب�سكل كامل و�سامل، هي التي تخ�سع لتقديرات الدولة املعنية، والتي تتوقف ب�سكل خا�س على عاملني: 

اأوًل الإرادة ال�سيا�سية لل�سلطة امل�سوؤولة يف تلك الدولة، وثانيًا توفر املوارد القت�سادية الالزمة لذلك.

ميكن على اأي حال، العمل على اإعداد معامل موؤ�س�سية وهيكلية واإجرائية فارقة لكل جمال من جمالت املمار�سات املجتمعية، بحيث 

يكون الإيفاء بها ملزمًا لكل جمتمع يقبل اخل�سوع ل�سيادة معايري احلقوق الأ�سا�سية.

 

 الدميقراطية الجتماعية هي نواة برنامج حتقيق احلقوق املدنية والجتماعية والقت�سادية الأ�سا�سية ب�سكل حازم يف جميع 

اأنحاء العامل.

2-7 امل�شوؤولية الذاتية وواجبات املواطنة

حتى الآن، مل يتم اإقرار اإعالن حول واجبات الإن�سان من قبل الهيئة العامة يف الأمم املتحدة. وميكن النطالق من اأن ذلك لن يح�سل 

يف امل�ستقبل اأي�سًا. لكن ما ي�سمى مِبجل�س التفعيل البيني )Interaction Council(، وهو عبارة عن منظمة عاملية م�ستقلة تاأ�س�ست 

. وت�ستمل هذه الوثيقة على 19 مادة تتمحور حول "الت�سليم بقبول 
�8

عام �198، كان قد قام باإعداد وثيقة اإعالن واجبات الإن�سان

. يرى جمل�س التفعيل البيني 
مبداأ الكرامة لكافة الب�رش وحريتهم غري القابلة للتفريط بها، وم�ساواتهم وت�سامنهم فيما بينهم"�9

اأنه من ال�رشوري التاأكيد على واجبات الإن�سان لل�سبب الآتي: "يخدم مفهوم واجبات الإن�سان عملية التوازن بني مفهومي احلرية 

اأخالقية عامة، وقّلما تت�سمن واجبات  فاإن م�سودة امل�رشوع تت�سمن يف غالبها جمرد واجبات  . لكن وب�سكل عام 
وامل�سوؤولية"50

املواطن الجتماعية واملدنية.

اإجتاحت  التي  املالية  الأزمة  اأدت  الأ�سا�سية. فقد  الواجبات  بقائمة من  الأ�سا�سية  ي�ستدعي تكملة قائمة احلقوق  الكثري مما  هناك 

الدولة الجتماعية الع�رشية اإىل ات�ساع متزايد يف الهوة بني الإيرادات والنفقات. وباتت قدرة القت�ساد الوطني على حتمل حتديات 

الأ�سواق العاملية حمدودة. ويف بع�س البلدان اإزدادت اإحتجاجات املواطنني �سد فر�س املزيد من الأعباء ال�رشيبية. يجب خلق توازن 

اأخرى. وكلما  للفرد من ناحية  الذاتية  الأداء القت�سادي وامل�سوؤولية  الأمن الجتماعي وامل�ساواة من ناحية، وقدرة  اأهداف  بني 

توطد بناء الدولة الجتماعية، كلما تبني اأنه لي�س بامل�ستطاع �سمان احلقوق الجتماعية الأ�سا�سية دون مراعاة حازمة للواجبات 

الأ�سا�سية. هذا ويجب اأن يتم تربير الواجبات الأ�سا�سية بعناية وو�سعها يف اأطر تتنا�سب مع احلقوق الأ�سا�سية.
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فهم 
ُ
ي املثال،  �سبيل  على  الت�سامن  فكان  حيوية.  �رشورة  والواجبات  احلقوق  بني  الوثيقة  العالقة  كانت  الية، 

ّ
العم احلركة  اإبان 

باأن  الفرد  الت�سّلق، مبعنى توقع  الفرد جتاه املجموعة. وكان حب  الفرد، وواجب  كواجب مزدوج: مبعنى واجب املجموعة جتاه 

عترب جمانبة حادة لل�سواب. وتبعًا لهذه البديهية 
ُ
تت�سامن املجموعة معه دون اأن يقدم لها اأف�سل ما يف و�سعه من ت�سامن يف املقابل، ي

املتعارف عليها يف احلركة الجتماعية ال�سابقة العهد، فاإن التق�سري يف عملية الت�سامن ي�سع عالمة اإ�ستفهام على حقوق الفرد جتاه 

املجموعة.

عترب بناء الدولة الجتماعية على قواعد ال�سمان الجتماعي 
ُ
كانت هذه هي املبادئ التي اأدت اإىل قيام الدولة الجتماعية الع�رشية. وي

الأ�سا�سية هو الذي يج�سد حتقيق احلقوق الجتماعية الأ�سا�سية. وعلى نف�س الوترية التي تتبلور فيها الدميقراطية الجتماعية اإىل 

م�رشوع جمتمعي �سامل، يجب اأن ت�ساحبها مراعاة الواجبات الأ�سا�سية ب�سكل جدي ومتزايد. اإذ اأن ذلك ميثل ال�رشط املرجعي 

للحفاظ على نظام تاأمني اجتماعي وا�ستدامته.

يعترب طرح رولند دوركنز )Roland Dworkins( حا�سمًا لتربير الواجبات الأ�سا�سية، اإذ يقول: يقرتن حق احلرية احليوي لأي 

. ويلتزم كل فرد باأن ل يلجاأ اإىل ال�ستفادة من عون اجلماعة �سوى بقدر حاجته 
51

�سخ�س بواجب م�سوؤوليته الذاتية يف م�سلكية حياته

الطارئة الناجتة عن عدم جناح جهوده ال�سخ�سية املبذولة يف �سبيل تاأمني و�سائل عي�سه بنف�سه.

تبعًا لذلك، فاإن �سمان احلقوق لأي فرد يف دولة اجتماعية متوطدة يقرتن دومًا بالربهان على اإيفائه بواجباته. ومثلما ميكن �سحب 

حقوق املواطن ال�سيا�سية لقيامه بن�ساطات تتعار�س مع القواعد الأ�سا�سية الد�ستورية ملجتمعه، ميكن كذلك �سحب حقوق املواطن 

لة لها. داأبت بع�س الدول الجتماعية منذ مدة على تطبيق هذه املبادئ. ففي الدمنارك 
ّ
الجتماعية اإذا خالف واجباته الجتماعية املكم

على �سبيل املثال، ومنذ الت�سعينات من القرن الع�رشين، اأ�سبح ا�ستحقاق دفع التعوي�س بدل البطالة متوقفًا على اإثبات ال�سخ�س 

املعني باأنه قد قام ببذل جهود كافية للح�سول على فر�سة عمل له. يف حني اأن دوًل اأخرى جتري جتارب حاليًا حول طرق ممكنة 

لتحقيق هذه املبادئ.

الدميقراطية  مفهوم  يف  الإن�سان  كرامة  الأ�سخا�س.  لكافة  الكرامة  احرتام  من  بالطبع  بد  ل  الأ�سا�سية،  الواجبات  ممار�سة  لدى 

الجتماعية ل تتوقف على قدرته على الإجناز، ويعني ذلك اأنه يجب توفري احلقوق الجتماعية الأ�سا�سية احليوية الالزمة للعي�س 

بكرامة اإن�سانية لأي فرد، حتى واإن مل يحافظ على القيام بواجباته. يف هذه احلالة ميكن فقط تخفي�س ا�ستحقاقاته من املعونات 

الجتماعية. ومن هنا يحق مبداأ اإزدواجية التعامل مع م�ستويني خمتلفني من م�ستويات توفري ال�سمان الجتماعي:

امل�ستوى املرتفع من ال�سمان الجتماعي: وهو يحمي الفرد من خماطرات كبرية، وي�سمن له اأن ل يوؤول و�سعه اإىل و�سع  .1

ا كان عليه قبل وقوع املخاطرة وملدة زمنية منا�سبة، وميكن جعل النوع والكم لهذا ال�سمان يتوقف 
ّ
اأ�سواأ من حيث املبداأ مم

على مدى قيام ال�سخ�س املعني بواجباته.

طبق على كل اإن�سان، حتى اأولئك الذين
ُ
م�ستوى احلد الأدنى الأ�سا�سي للحياة من ال�سمان الجتماعي: وهذا امل�ستوى ي  .2

نق�سوا واجباتهم بتخلفهم عن املبا�رشة يف عمل كان باإمكانهم القيام به.

ل يجوز على اأي وجه تخفي�س تعوي�سات بدل الأجور اأو البطالة ب�سكل يجعل العي�س بكرامة اإن�سانية غري ممكن. يف حالة ما تتخلى 

اأي دولة اجتماعية عن التمييز بني م�ستويات ال�سمان املختلفة، فاإنها قد تتعر�س لتهمة خرق مبادئ العدالة. اإذ اأن الأ�سخا�س الذين 

بذلوا جهدًا كبريًا للح�سول على عمل ي�سعرون بالغنب يف حقهم اإذا تقا�سوا تعوي�سات مالية ت�ساوي ما يتقا�ساه غريهم من الذين 

مل يبذلوا جهدًا يف البحث عن عمل لهم. اإذًا ل بد اأن يتم تطبيق التمايز من حيث املبداأ بني هذين امل�ستويني من ال�سمان الجتماعي. 

اأما قدر هذا التمايز، وفيما اإذا كان العمل به �رشوريًا، فيمكن اإتخاذ القرار ب�سدده فقط �سمن اإطار حيز املت�سع ال�سيا�سي املتاح، 

ومن خالل اخلربات املجتمعية املكت�سبة ذات العالقة. 
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2-8 املخاطرات الجتماعية

الجتماعية  املخاطرات  بعيد  حد  اإىل  حتددها  الأ�سا�سية،  وال�سيا�سية  املدنية  حلقوقه  الفعلي  اإ�ستغالله  على  �سخ�س  اأي  قدرة 

والقت�سادية التي تعر�س ويتعر�س لها يف حياته.

مفهوم املخاطرة

مفهوم املخاطرة اأمر معقد بحد ذاته. فخالفًا لالأخطار حتتوي املخاطرات يف طياتها عن�رشًا من املبادرة الختيارية. ومتثل املخاطرات 

الناجمة عن البنيوية الجتماعية اأمرًا حا�سمًا بالن�سبة لنظرية الدميقراطية الجتماعية، لأنها حتمل ال�سيا�سة نوعا من امل�سوؤولية.

 
ً
على الكاهل ال�سيا�سي تقع م�سوؤولية كل تلك املخاطرات الجتماعية التي تهدد بعرقلة حتقيق احلقوق الأ�سا�سية للفرد، �سواء

اأكانت تنتج عن معطيات جمتمعية ن�ساأت عن قرارات جماعية، اأو من جراء تبعيات تلك القرارات.

من واجب املجتمع، لدى اإتخاذه قرارات جماعية ميكن التاأثري عليها �سيا�سيًا، اأن ي�سعى جاهدًا لدرء املخاطرات املتعلقة مب�سا�س 

احلقوق الأ�سا�سية لكافة املواطنني ب�سكل مقبول، واإذا اقت�ست ال�رشورة اأن يزيل ما حتدثه تلك املخاطرات من اأ�رشار.

وحيث اأن املخاطرات املجتمعية ناجمة عن القرارات اجلماعية ال�سيا�سية، فال ميكن ت�سحيحها اأو التعوي�س عنها �سوى من خالل 

املعاجلات والفعاليات ال�سيا�سية. اإذ اأن الفرد ل ي�ستطيع مبفرده اأن يجابهها اإّل ب�سكل حمدود فقط.

قام بول جون�سون )Paul Johnson( بت�سنيف املخاطرات الناجمة عن ثقافة ال�سوق الراأ�سمايل وتو�سيحها ب�سكل منتظم، هادفًا 

الكمالية يف ت�سخي�سه لها. فهو يفرق بني اأنواع املخاطرات، ويذكر منها املخاطرات ال�سحية واملخاطرات الناجتة عن النمط الدوري 

للحياة واملخاطرات القت�سادية وخماطرات البيئة اليكولوجية. من جانبه قام اأولري�س بيك )Ulrich Beck( باإ�سافة نوع اآخر 

اإىل تلك القائمة من املخاطرات، وهي التي تتاأتى من جراء الع�رشنة الإنعكا�سية املوؤثرة على حياة الإن�سان و�سحته. اإذ اأن جمرد 

التقنيات  اأ�سباب تولدها عن جممل ن�سيج  التعرف على هذه املخاطرات يتوقف قبل كل �سيء على املعرفة، يف حني ي�سعب ف�سل 

. ويدور مو�سوع هذه املخاطرات حول التلوث الكيميائي والإ�سعاع النووي والأمرا�س الع�رشية على �سبيل 
52

املنتجة للرثوة املادية

املثال ل احل�رش. ويف الغالب ل يكون بالإمكان التعرف على مثل هذه املخاطرات مبجرد الروؤية والإح�سا�س، بل يحتاج ت�سخي�سها 

اإىل حكم من قبل بيت خربة معتمد. والعلم وحده فقط ي�ستطيع بنظرياته ومن خالل التجارب املخربية واأجهزة القيا�س اأن يك�سف 

للناظر عن مثل هذه املخاطرات.

جميع  يف  لوقوعها  نظرًا  وذلك   ،
5�

العاملي ال�سعيد  على  الجتماعية  اأهميتها  لها  تعار  باأن  اجلديرة  املخاطرات  من  �سل�سلة  هناك 

. وتتعلق هذه املخاطرات باملميزات الأ�سا�سية العامة املعرتف 
5�

املجتمعات، ولأهميتها احليوية من اأجل البقاء الجتماعي لكل اإن�سان

املعتمدة  الأ�سا�سية  واحلقوق  الجتماعي  بالعرتاف  الإن�سان  متتع  ومدى  عليها،  والبقاء  احلياة  على  اجل�سدية  القدرة  مثل  بها، 

عامليًا.
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اأنواع املخاطرات

يتم التمييز بالن�سبة للدميقراطية الجتماعية بني نوعني من املخاطرات: خماطرات ناجمة عن خيارات خا�سة، وخماطرات ناجمة 

عن خيارات �سيا�سية )قارن مع اجلدول 2(.

جدول 2: نوعان من املخاطرات

اأمثلةالطابع املميزت�شخي�سنوع املخاطرة

I
خماطرات ناجمة 

عن خيارات 

خا�سة

يغامر الأ�سخا�س بهذه 

املخاطرات بناًء على 

ح�سابات ال�ستفادة 

ال�سخ�سية اخلا�سة 

55

اختيار املهنة

II
خماطرات ناجمة 

عن خيارات 

�سيا�سية

تقرتن هذه املخاطرات اإما 

بالقرارات التي ُتوؤخذ على 

م�ستوى الدولة ومت�س عامة 

املجتمع، واإما بالتخلف عن 

اإتخاذ قرارات �سيا�سية ملحة 

وحا�سمة. 

الجتماعية:  الرتكيبة  خماطرات   - اأ 

انتظام  من  املخاطرات  هذه  تنتج 

ا�ستمرارية تاأثريات تركيبات اجتماعية 

كال�سوق الراأ�سمايل على �سبيل املثال. 

البطالة

اجتماعية:  تكنولوجية  خماطرات   - ب 

تطبيق  جراء  من  املخاطرات  هذه  تنتج 

تقديرات  على  بناًء  معينة،  تكنولوجيا 

ال�ستفادة ال�سخ�سية اأو اجلماعية.

التلوث النووي 

با�ستعمال الطاقة 

النووية،  والتلوث 

الكيميائي.

ج - خماطرات ثقافية اجتماعية: يرجع 

�سبب هذه املخاطرات جزئيًا اإىل قرارات 

عن  التخلف  اإىل  اأو  حا�سمة،  �سيا�سية 

ممار�سة �سيا�سات حا�سمة.

التمييز ال�سيا�سي 

واملهني ب�سبب اجلن�س 

اأو اللون اأو الأ�سول 

.
56

العرقية

املخاطرات الناجمة عن خيارات خا�سة ي�سببها الت�رشف الفردي بخياره الذاتي، ولذا فيمكن جتنبها بنف�س الطريقة على ال�سعيد 

الفردي، ويجب اأن يتحمل الفرد بنف�سه م�سوؤولية ذلك. ومن هنا فهي ل تلعب �سوى دورًا ثانويًا بالن�سبة للدميقراطية الجتماعية. 

وعلى العك�س من ذلك، فاإن م�سببات كافة املخاطرات الناجمة عن خيارات �سيا�سية، ل ترجع اإىل ت�رشفات �سخ�س معني، حيث اأن 

م�سبباتها ترجع اإىل الكيان اجلماعي ككل. فالأمر هنا يدور حول خماطرات اإنبثقت عن موؤ�س�سات وتركيبات اقت�سادية اأو جمتمعية 

اأو تكنولوجية التي اأقرها املجتمع لنف�سه. ويلحق تهديدها يف الغالب عددًا كبريًا من الأ�سخا�س باخلطرعلى ال�سواء، ول تقع حتت 

تاأثريهم املبا�رش عليها. وتكت�سب املخاطرات الناجمة عن خيارات �سيا�سية اأهمية خا�سة لدى الدميقراطية الجتماعية، اإذ اأن لها 

امل�سبق  ال�رشط  التي متثل  الجتماعية  املميزات  تلك  على  الالزمة حل�سوله  للو�سائل  له،  ذنب  دون  الفرد،  بفقدان  مبا�رشة  عالقة 

حلريات الأفراد وتكافوؤ الفر�س فيما بينهم. ويف مقدمة الأمور التي يتميز بها طابع الدميقراطية الجتماعية، هو اأنها نظمت �سمانات 

ا�ستغالل  يف  احلق  واملواطنني  املواطنات  لكافة  توفر  فهي  �سيا�سية.  خيارات  عن  الناجمة  املخاطرات  تبعيات  لإحتواء  اجتماعية 

الو�سائل الجتماعية لتحقيق حقوقهم الأ�سا�سية، وبالذات يف حالة وقوع خماطرات تتعلق اأ�سبابها بالرتكيبات الجتماعية.
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املخاطرات واحلقوق

نظرية  كانت  حني  يف  الجتماعية؛  الرتكيبات  عن  الناجمة  املخاطرات  جميع  اإىل  الجتماعية  الدميقراطية  نظرية  تتطرق  حاليًا 

 تتطرق يف طروحاتها ب�سكل رئي�سي اإىل املخاطرات الجتماعية الناجمة عن اقت�ساد ال�سوق 
57

الدميقراطية الجتماعية الكال�سيكية

الراأ�سمايل. كانت النظرية يف هذا ال�سياق ت�ستند دومًا اإىل طرح عام يدور حول كيفية جتاوز التناق�س بني توفري احلقوق الأ�سا�سية 

من  املجموعات  لتلك  احلقوق  هذه  بتحقيق  الكفيلة  الجتماعية  الو�سائل  توفر  وعدم  ناحية،  من  املواطنني  جلميع  �سكليًا  العاملية 

املواطنني التي اأ�سبحت تعاين كل منها حتت وطاأة املخاطرات الجتماعية من ناحية اأخرى. ومتحور الأمر يف البداية حول �سمانة 

التاأمني الجتماعي الكامل لتلك العينات من النا�س، الالتي مل ت�ستطع درء خماطرات البطالة الداهمة عن نف�سها من خالل حتقيق 

جناح �سخ�سي يف �سوق العمل.

اأخذت �سل�سلة من املخاطرات الجتماعية الأخرى  اأمام م�ساواة املراأة مع الرجل،  انطالقًا من احلاجز املجتمعي الذي كان يقف 

تتك�سف بالتدريج جليًا �سمن الروؤى ال�سيا�سية. لكن جميع هذه املخاطرات الجتماعية طرحت على الواقع نف�س الإ�سكالية، األ وهي 

اأن �سبل و�سول فئات معينة من الأ�سخا�س اإىل الو�سائل الالزمة لتمكينهم من ممار�سة حقوقهم الأ�سا�سية قد بقيت مغلقًة اأمامهم. 

من هنا تربز مع�سلة جذرية ملاأ�س�سة التطلعات املطلبية للدميقراطية الجتماعية. ومع اأن م�سببات هذه املع�سلة متباينة اإل اأن امل�ساكل 

الناجمة عنها تظل نف�سها.

ومن هنا ت�ستحق نظرية الدميقراطية الجتماعية نعتها باأنها تت�سم "بالطابع الجتماعي" وذلك ل�سببني: اأوًل لأنها هي التي اأ�ساًلً 

تطرقت مو�سوعيًا اإىل ما يجري من تق�سري يف حتقيق احلقوق الأ�سا�سية من جراء م�سببات تعود اإىل الرتكيبات الجتماعية، وثانيًا 

لأنها �سخ�ست ال�رشوط الجتماعية التي يجب الإيفاء بها، كي يكون بامل�ستطاع تنفيذ ا�ستحقاق �سالحية احلقوق الأ�سا�سية لكافة 

الب�رش على ال�سعيد العاملي وتطبيقها عمليًا اأي�سًا.

مبا اأن نظرية الدميقراطية الليربتارية حددت نف�سها لتقت�رش على جمرد حتقيق �سالحية �سكلية للحقوق الأ�سا�سية واملوؤ�س�سات 

الدميقراطية، فاإنها تظهر مغلقة يف ت�سكيلتها، وذلك خالفًا للدميقراطية الجتماعية التي اإلتزمت باأن تبقى منفتحة جتاه املخاطرات 

الجتماعية. فمن املوا�سيع املطروحة للبحث لدى الدميقراطية الجتماعية، هي امل�ساءلة عن مدى تاأثري املخاطرات الجتماعية على 

حتقيق �سالحية احلقوق الأ�سا�سية، وعن قواعد العمل ال�سيا�سي الالزم للحد من تلك املخاطرات اأو للتعوي�س عن موؤثراتها. ففي 

مقدمة الأمور التي تهم الدميقراطية الجتماعية يف هذا ال�سياق هو كيفية اإيجاد الو�سائل وحتديد الإ�سرتاتيجيات التي ميكن توظيفها 

�سيا�سيًا، حتى ي�سبح بالإمكان عند وقوع اأي حالة من حالت املخاطرات اإغالق اأو ت�سييق الهوة بني التطبيق ال�سكلي والتطبيق 

احلقيقي للحقوق الأ�سا�سية.

نية منا�سبة للتاأمني �سد كافة املخاطرات املجتمعية ذات 
ُ
تت�سمن الدميقراطية الجتماعية التزام الدولة الدميقراطية باأن تهيىء ب

املوا�سفات التالية :

لها طبيعة �سيا�سية،  -

ينتج عنها احلد من تطبيق احلقوق الأ�سا�سية،  -

يظهر تعميم موؤثراتها على الكيان اجلماعي،  -

ل يتم اإيقافها من خالل امل�ساعدة الذاتية للفرد اأو اجلماعة فقط،  -

ال من خالل و�سائل التحكم ال�سيا�سية املتوفرة للمجتمع.
ّ
ميكن احلد منها اأو �سبطها ب�سكل فع  -
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الأنواع املختلفة من املخاطرات الجتماعية، قدمية كانت اأو حديثة، تويف يف الوقت احلا�رش بال�رشوط ال�سيا�سية للدولة للتفاعل على 

�سعيد اجتماعي ) قارن جدول �(.

جدول �: جمموعات املخاطرات املجتمعية

جمموعات املخاطرات املجتمعيةمنذ حوايل عام

خماطرات نابعة من تركيبات اأ�سواق اقت�سادية يف النظام الراأ�سمايل18�0

خماطرات نابعة من النماذج الثقافية لظروف وعالقات اجلن�سني1860

خماطرات نابعة من عدم جتان�س الثقافات واحل�سارات يف املجتمعات احلديثة1960

خماطرات مرافقة ملجريات زخم عمليات الت�سنيع1970

خماطرات مرافقة للع�رشنة املت�سارعة1975

خماطرات مرافقة لقت�ساد املعرفة فيما بعد الع�رشنة1990

خماطرات ناجتة عن عمليات العوملة القت�سادية واملجتمعية1990

طاملا ل تخ�سع العوملة لل�سيطرة ال�سيا�سية لإن�سباطها، �سيبقى هناك نوع خا�س من املخاطرات من �ساأنه اأن يزيد من حدة تاأثري 

جميع املخاطرات الأخرى. ومن خالل ذلك، اأ�سحت خروقات احلقوق الأ�سا�سية املدنية وال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية عامة 

بالن�سبة لل�سواد الأعظم من �سعوب العامل. فعملية العوملة مت�سعبة الأ�سكال ومليئة باملتناق�سات، لذا فهي حتمل يف طياتها الكثري من 

املخاطرات. اإل اأن املخاطرة املركزية امل�ستجدة للعوملة تتمثل يف اأن الفر�س املتاحة للتطوير ال�سيا�سي ا�سمحلت، وبالتايل ا�سمحلت 

الة تقت�رش على كيانات جمتمعية 
ّ
اإتخاذ قرارات �سيا�سية فع اأنه مل يعد بامل�ستطاع  اإذ  معها الفر�س املتاحة لدرء هذه املخاطرات. 

 �سيا�سيًا و�سلطة تنفيذية على 
ً
الة اإر�ساء

ّ
منظمة على امل�ستوى الوطني اأو الإقليمي وحدها، بل تتطلب هذه القرارات ال�سيا�سية الفع

امل�ستوى العاملي الأو�سع. لكن مثل هذه العوملة اليجابية التقدمية املن�سودة مل تاأخذ جمراها على ال�ساحة العاملية حتى الآن.

2-9 النرثوبولوجيا ال�شيا�شية

الفكرة عن ال�سورة النمطية لالإن�سان تلعب دورًا هامًا يف اإثارة اجلدل القائم بني الدميقراطية الليربتارية والدميقراطية الجتماعية. 

فالأفكار الأ�سا�سية املحمولة عن طبيعة الإن�سان لها تاأثري على م�سمون اإجابات الأ�سئلة الكثرية حول الواقع ال�سيا�سي العملي. ويف 

مقدمة الأمثلة على ذلك:

- هل ميكن اأن يكون لالأفراد م�سلحة يف العدالة؟

- هل يوجد ا�ستعداد لدى الأفراد لالإنتماء اإىل جمتمعهم يف اأدائهم؟

- ماذا يعني الفقر اأو ماذا تعني البطالة لل�سخ�سية الإن�سانية؟

- ما مدى اأهمية الت�ساركية الجتماعية؟

- ما هي تبعيات اخلروقات املتوا�سلة ملعايري العدالة؟
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 هل الطبيعة الإن�شانية واقعية اأم مثالية ؟

يعد �سبب اخلالف حول ال�سورة النمطية لالإن�سان من �سمن اأ�سباب النزاع بني الدميقراطية الليربتارية والدميقراطية الجتماعية. 

ويظهر هذا اخلالف بو�سوح يف �سياق التناف�س بني مفهومي احلرية املختلفني املف�سلني لدى كل منهما. فبينما تعتمد الدميقراطية 

اأن الدميقراطية الجتماعية  اإذ  الليربتارية مفهوم احلرية ال�سلبي، ت�ستند الدميقراطية الجتماعية على مفهوم احلرية اليجابي، 

على  اإىل حر�سهم  بالإ�سافة  اأي�سًا،  اجلد  على حممل  اأعمالهم  يف  العامة  امل�سلحة  ياأخذون  النا�س  غالبية  باأن  الفر�سية  من  تنطلق 

م�ساحلهم الذاتية )قارن جدول�(.

الدوافع من وراء م�شلكية الإن�شان

يعتمد �سلوك الإن�سان ال�سيا�سي على العالقات املجتمعية وعلى الفر�س املتاحة للتفاهم مع من من حوله. اإذ اأن اأف�سليات الناخبني 

يف الإقرتاع لي�ست اأمرًا حم�سومًا يف داخلهم م�سبقًا، بل اإنها تتبلور يف �سياق عملية �سيا�سية جارية. فقط من خالل تداول احلوار 

مع خمتلف الجتاهات ال�سيا�سية املوروثة، ومع احلجج املطروحة الهادفة ل�سد حاجيات املجتمع، يتبلور لدى الإن�سان التعقل يف 

ت�رشفه ال�سيا�سي.

جدول � : مقارنة بني الدميقراطية الليربتارية والدميقراطية الجتماعية

الدميقراطية الجتماعيةالدميقراطية الليبتارية

انرثوبولوجيا واقعيةانرثوبولوجيا مرتئبةانرثوبولوجيا 

مفهوم حرية ايجابيمفهوم حرية �سلبيمفهوم احلرية

م�سالح �سخ�سية وم�سالح عامةم�سالح �سخ�سيةدوافع م�شلكية

�سخ�س ينتهج منحى التفاهماأناين بح�سابات عقالنية�شورة الإن�شان النمطية

اأن اإ�سالحات تقوم بها الدولة الجتماعية ميكنها اأن جتد قبوًل �سيا�سيًا، حتى  اأظهرت التجارب املكت�سبة يف النقا�سات البحثية، 

 .
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مقنع ب�سكل  العام  الو�سط  يف  الإ�سالحات  هذه  تربير  يف  جنحت  اإذا  جمتمعية،  اأغلبية  قبل  من  التملك  م�سالح  �سد  وقفت  ولو 

وحيثما ينجح احلديث يف تقدمي مربرات جيدة ل�سيا�سة ما، فاإن الناخبني ي�سوتون ل�سالح تلك ال�سيا�سة، حتى واإن كانت تقف �سد 

تلك  وي�سقطون  املبداأية  الناخبون مب�ساحلهم  يت�سبث  ال�سيا�سية،  التربيرات  تغيب  عندما  املقابل  املبا�رشة. ويف  املادية  م�ساحلهم 

احلكومة املعنية يف اأقرب انتخابات لحقة.

اأهمية عند  العام واأهدافه املجتمعية  الناخبني يولون اعتبارات ال�سالح  اأن معظم  الإنتخاب،  الدرا�سات حول عمليات  كذلك تظهر 

اإتخاذهم القرار باإدلء الأ�سوات. ولذلك ل ميكن تعليل ت�رشفات الإن�سان باأنها تاأتي ح�رشًا من منطلق تعظيم فائدته ال�سخ�سية. 

باأن هناك ثقة متبادلة  الإن�سان. فالثقة والعتماد  الت�سامنية وامل�سالح امل�سرتكة تلعب كذلك دورها يف ت�رشفات  الدوافع  اأن  كما 

للحفاظ  اأدائه  لتوظيف  ال�ستعداد  اأمت  على  الإن�سان  �سيكون  بل  الت�سامني.  للت�رشف  الإن�سان  لدى  القابلية  يعززان  الغري،  مع 

على ال�سالح العام يف حالة ما افرت�س باأن كثريًا من الآخرين ومن القائمني على العمل يف املوؤ�س�سات اأنف�سهم يت�رشفون من قبيل 

الت�سامن اأي�سًا.
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يقع الت�رشف الفردي للناخب حتت تاأثري تركيبة من العوامل العقالنية املرتاكمة. من هذه العوامل التي تلعب دورًا هامًا: حاجة 

الفرد اإىل الأمان وال�ستمرارية، دوافع عقالنية للت�رشف وفق تعظيم الفائدة، معايري اأخالقية، م�سالح جماعية م�سرتكة، وتف�سريات 

ايديولوجية. لكن اأي العوامل �ستكون مهيمنة عندئٍذ، فذلك يتوقف دومًا على الظروف املجتمعية وعلى قدر اإن�سياع ال�سيا�سة العامة 

نحو العدالة.

هناك اأي�سًا تركيبات جمتمعية معينة، مثل املجتمع املدين الفاعل اأو النظام الجتماعي املبني على العدالة، والتي من �ساأنها اأن ت�ساعد 

ب�سكل  العامة  امل�سلحة  جتاه  الت�رشفات  اأو  الت�سامنية  الت�رشفات  �ستظهر  ذلك،  وبعك�س  املجتمع.  يف  الت�سامني  الت�رشف  على 

�سعيف فقط، حيثما ل توجد م�ساريع جماعية م�سرتكة، وحيث تكون �سيا�سة التفاهم م�سابة باخللل، وحيث تهيمن ثقافة فردية 

درء املخاطر.

 

اإن�سان بغ�س  اإليها كل  التي يحتاج  الأ�سا�سية  الإن�سانية  ال�رشورات  الفل�سفية �ست �رشورات مركزية من  حتدد النرثوبولوجيا 

الثقة،  الإعرتاف،  املجتمعي، وهي:  ينحدر منها، ودرجة تطوره  التي  والديني، واملنطقة اجلغرافية  اإنتمائه احل�ساري  النظر عن 

د، التفاهم واحلاجة اإىل حيز اجتماعي فاعل.
ُّ
ال�سهوة، الت�سي

كما اأظهرت جتربة القرن الع�رشين باأن كل �سيا�سة ل حترتم �رشورات الإن�سان الأ�سا�سية جزئيًا اأو حتى تتجاهلها كليًا حمكوم 

 على قاعدة م�سطنعة وبو�سائل ق�رشية. الليربالية ت�سع 
ً
عليها بالف�سل عاجاًل اأم اآجاًل. الأ�سولية جتعل من الثقة �سيئًا مطلقًا بناء

الإن�سان  تراعي حاجة  اأمرًا مطلقًا ول  ال�سلطة  من  والفا�سية جتعل  التفاهم،  وال�سيوعية ل حترتم  املطلق،  م�ستوى  على  ال�سهوة 

د 
ّ
للتفاهم ولالإعرتاف به. وكذلك فاإن �سيا�سة املرونة القت�سادية غري املحدودة تتجاهل حاجات الإن�سان الأ�سا�سية من الثقة والت�سي

غ نف�سها من قواعدها.
ّ
وبذلك فهي تفر

احلاجات الإن�سانية الأ�سا�سية ل تنبثق عنها برامج عمل، بل تنبثق عنها بالأحرى معايري وحمددات لأي �سيا�سة اإن�سانية. وحيثما 

يتم الإيفاء بتلك احلاجات الإن�سانية الأ�سا�سية، ميكن التوقع باأن يتقبل الإن�سان املعني بتلك املحددات.

الإ�شتنتاجات بالن�شبة للدميقراطية الجتماعية

املعرفة املكت�سبة من النرثوبولوجيا ال�سيا�سية تدعو الدميقراطية الجتماعية اإىل اأن تخل�س منطقيًا لال�ستنتاجات التالية:

اأوًل: تعتمد اإمكانات الت�سامن ال�سيا�سية واملجتمعية على نوع تركيبات العمل املجتمعي املدين ال�سائدة، وعلى موؤ�س�سات الدولة 

الجتماعية الفاعلة، وعلى املوؤ�س�سات ال�سيا�سية املوجودة.  

ثانيًا: يتحدد الت�رشف الفردي من خالل تركيبة من عوامل عقالنية مرتاكمة. فالتوقعات من الآخرين باأن يكون لديهم ا�ستعدادًا 

للتعاون، والتوقعات باأن املوؤ�س�سات القائمة جديرة بالإعتماد عليها تلعب، من بني اأمور اأخرى، دورًا يف قرار الفرد باأن يراعي 

امل�سلحة العامة يف ممار�ساته وباأن يت�رشف بروح ت�سامنية.

ثالثًا: حينما يرى املواطنون اأن العدالة تاأخذ جمراها يف املوؤ�س�سات والبنيويات العامة تزداد احتمالية احليوية يف املجتمع املدين 

والتعامل بروح النزاهة.

رابعًا: دول احلد الأدنى اجتماعيًا وبقايا الدول الجتماعية هي التي ُتغذي الأنانية يف ت�رشفات املواطنني وتعتمد عليها لتكت�سب 

ال�رشعية من خاللها.
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خام�سًا: ظروف احلياة املجتمعية واحليثيات ال�سيا�سية التي ل ي�سعر املواطن فيها بالأمان، مت�س ب�رشورات الإن�سان الأ�سا�سية 

واحليوية. وهذا يوؤدي اإىل ن�سوء مع�سلة كبرية حول �رشعية النظام من ناحية، ويولد خماطرات اجتماعية وتنفريًا �سيا�سيًا اأو 

اإنحالًل يف التكامل املجتمعي من ناحية اأخرى.

2-10 الـعدالــــــــــة

من حيث املبداأ، متثل احلقوق ال�سيا�سية والجتماعية الأ�سا�سية الواردة يف ميثاق الأمم املتحدة قاعدة معيارية لإ�سفاء ال�رشعية على 

الدميقراطية الجتماعية نظريًا و�سيا�سيًا. لكن ل ي�ستطيع نظام �سيا�سي معني اأن يكت�سب ال�رشعية لنف�سه من خالل ماأ�س�سة احلقوق 

الأ�سا�سية  فقط، بل من الأهمية مبكان كذلك اأن يتولد الإح�سا�س لدى املواطنني بالعدالة اأي�سًا يف توزيع الإجنازات املجتمعية وفر�س 

العي�س يف جمتمعهم.

مهام العدالة

للعدالة يف الدميقراطية الجتماعية مهام رئي�سة متعددة:

1 - مهمة العدالة الناظمة: 

اإىل  ترجع  والأحزاب  امل�سرتكة  امل�سالح  ال�سيا�سية. جتمعات  وامل�ساريع  العمليات  ل�رشعية  رجعيًا  قيا�سيًا  معيارًا  العدالة  متثل 

هذا املعيار عندما تتنازع فيما بينها للتو�سل اإىل حل مقبول مل�سكلة معينة. ومن خالل حجج تتوخى العدالة يف طرحها، جتري 

العدالة كمعيار مرجعي ل تتمتع مبرتبة منزهة عن  الفر�س واحلقوق الجتماعية ب�سكل نزيه.  النزاعات حول  املحاولت حلل 

اجلدل، بل ُتعترب بالأحرى كفكرة مبداأية موؤثرة قابلة لإجماع التفاهم عليها.  

2 - مهمة العدالة التكاملية:

تاأخذ العدالة دور عامل التكامل يف املجتمع اجتماعيًا و�سيا�سيًا. بع�س فئات املجتمع باأو�ساع اجتماعية اأ�سواأ، تتوقع من العدالة 

. يف نف�س الوقت، فاإن فئات املجتمع باأو�ساع جمتمعية اأف�سل، لها 
حت�سني اأو�ساعها �سمن "نظام العمل واملميزات الكامل"59

م�سلحة يف اأن تاأخذ العدالة جمراها، لأنها حتتاج اأن يكون املجتمع متما�سكًا �سيا�سيًا واجتماعيًا. من ال�رشوري اأن يكون هناك 

قدر معني من الإجماع على معايري العدالة يف املجتمع، لكي ميكن للنظام الد�ستوري الدميقراطي لدولة القانون اأن يحافظ اأ�ساًل 

املبادىء  تفعيل �ساحلية  بالإمكان  ي�سبح  الر�سمية  القرارات  وبنيويات  الق�ساء  اأحكام  اأنه من خالل  املعلوم  كيانه. ومن  على 

الأ�سا�سية للعدالة تدريجيًا.

3 - مهمة العدالة التوجيهية:

الدميقراطية  للعمل الجتماعي وال�سيا�سي. تفرت�س  الهامة  اإعداد وتهيئة احلجج واملعايري والتوجهات  العدالة كذلك يف  تخدم 

الجتماعية الإعرتاف امل�سبق بفكرة العدالة الجتماعية كموجه عام لل�سيا�سة نحو ال�سالح العام. ويجب اأن ت�ستمل فكرة العدالة 

الجتماعية على طروحات معيارية حتدد كيفية تنظيم املجريات القت�سادية واملجتمعية، كما يجب اأن تت�سمن مقايي�سًا ملراعاة 

املجتمع،  يف  ممكنًا  بالعدالة  اللتزام  على  التفاهم  اإجماع  يكون  اأن  وينبغي  والقت�سادية.  الجتماعية  امل�سالح  يف  الختالفات 

املقايي�س  التف�سيالت حول كيفية �سياغة  ، حتى واإن بقيت بع�س 
60

ال�سيا�سية للقرارات  لكي ميكن الأخذ بهذا اللتزام كتوجه 

وت�سمينها ب�سكل حمدد يف تلك التوجهات مو�سوعًا للجدل.
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4 - مهمة العدالة يف اإ�شفاء ال�شرعية: 

من �ساأن العدالة كذلك اأن تلعب دورها كعامل لإ�سفاء ال�رشعية على النظام ال�سيا�سي يف مدارك املواطنات واملواطنني. وينبغي اأن 

يتم فهم ال�سيا�سات املتبعة يف �ستى املجالت، وفهم العملية ال�سيا�سية من قبل كافة املواطنني باأنها عادلة، لكي تكون موؤثراتها 

ونتائجها �رشعية. والنتائج ال�سيا�سية تكت�سب �رشعيتها فقط، عندما يتم احلوار علنًا يف �سياق النقا�سات ال�سيا�سية التي تدور 

حول العدالة يف الو�سط العام، وتتولد القناعة بها لدى الغالبية من املواطنات واملواطنني.

واملمار�سات  العامة  ال�سيا�سات  و�سع  احلكم،  نظام  وهي:  الثالث،  ال�سيا�سية  الأبعاد  ي�سمل  ال�رشعية  اإ�سفاء  يف  العدالة  تاأثري 

ال�سيا�سية )polity, policy, politics(. على ال�سعيد الأول، نظام احلكم، املتعلق بالنظام الد�ستوري ال�سائد يف املجتمع، تلعب 

الإلزامات  ماأ�س�سة  خالل  من  وتوؤمنها  بالت�ساوي،  املواطنني  بني  والواجبات  احلقوق  توزيع  يف  دورها  للعدالة  الأ�سا�سية  القيم 

القانونية. على ال�سعيد الثاين، و�سع ال�سيا�سات العامة، املتعّلق بربامج العمل ال�سيا�سي، تعمل القيم الأ�سا�سية للعدالة على توزيع 

من�سف للفر�س واملوارد الالزمة لالأ�سخا�س ليتمكنوا من الت�رشف مبطلق احلرية. اأما على ال�سعيد الثالث، املمار�سات ال�سيا�سية، 

املتعلق بالعمليات ال�سيا�سية التنفيذية، فتعمل القيم الأ�سا�سية للعدالة على �سمان توفري الفر�س املتكافئة للم�ساركة يف عمليات �سنع 

القرارات ال�سيا�سية وعلى توطيد ثقافة �سيا�سة التعامل الأف�سل مع النزاعات.

 هل العدالة قابلة لالإجماع عليها؟

 تنعك�س معايري العدالة يف جمتمع ما يف نظامه القانوين العديل ب�سكل جزئي فقط. ومن بني الأ�سئلة التي ُتطرح كذلك، هو ال�سوؤال 

اإىل املعطيات املرجعية للمجريات الدميقراطية التي ن�ساأت  القانون ت�ستند عادة  القائم. ف�رشعية  الدائم عن �رشعية النظام العديل 

القوانني يف ظلها، اإذ اأن �رشعية جمريات �سن القوانني توؤدي اإىل اإ�سفاء ال�رشعية على النظام العديل. وتتطلب العدالة يف هذا ال�سدد 

اأن يحظى اجلميع بفر�س مت�ساوية للم�ساركة يف عمليات تكوين الراأي والإرادة. ويجب اأن يكون للمواطنني القدرة على ممار�سة 

ا�ستقالليتهم ال�سيا�سية على قدم امل�ساواة، واأن ي�ستطيعوا تفعيل القوانني امل�رشوعة. وانطالقًا من هذا املفهوم يكون احلق القانوين 

هو التج�سيد للمبداأ الدميقراطي.

كيف ميكن تربير معايري العدالة؟ هذا ال�سوؤال بات مو�سوع ان�سغال للبحث وللحوار الأكادميي املتعلق بالعدالة منذ عقد ال�سبعينات 
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)Michael Walzer(
 

 ومي�سائيل فالت�رش
61

)John Rawls( من القرن الع�رشين. وكثري من اأ�سحاب النظريات مثل جون رولز

، اأوردوا يف نظرياتهم اأ�سبابًا خمتلفة 
6�

)Juergen Habermas( ويورجن هابرما�س 
6�

)Ronald Dworkin( و رونالد دوركن

ومعايري متباينة يف فحواها للعدالة الجتماعية وال�سيا�سية.

م�شامني العدالة

معظم اأ�سحاب النظريات يف مو�سوع العدالة، يجمعون على اأن امل�ساواة الأ�سا�سية يف حقوق الإن�سان ويف احلقوق املدنية واملوؤ�س�سات 

اأ�سحاب  فاإن  ذلك،  على  عالوة  للعدالة.  احليوية  والعنا�رش  امل�سبقة  ال�رشوط  ن يف جمملها 
ّ
تكو الليربالية  للدميقراطية  ال�سيا�سية 

نظريات العدالة املذكورين يرون اأن مرجعية مقيا�س امل�ساواة ل تنح�رش فقط يف احلقوق ال�سيا�سية واملدنية، بل تتعداها لت�سمل 

احلقوق الجتماعية والثقافية والقت�سادية وتكافوؤ الفر�س.
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من حيث امل�سمون، تتقا�سم جميع فكر العدالة امل�ساواتية الفر�سيات التالية:

اأوًل: العدالة هي امل�ساواة يف احلرية.

ثانيًا: عدم امل�ساواة يف الدخل والرثوة ت�ستلزم تربيرها.

 .
65

ثالثًا: ل تكون عدم امل�ساواة م�رشوعة، اإل اإذا اأمكن تربيرها على اأ�سا�س مراعاة حقوق الآخرين

رابعًا: العدالة تعني فر�سًا مت�ساوية للعي�س. ينبغي اأن يبقى توزيع فر�س احلريات اليجابية مت�ساويًا تقريبًا على مدى

احلياة ولي�س يف بدايتها فقط. 

خام�سًا: تعود العدالة يف مرجعيتها اإىل فر�س امل�ساركة الفردية واجلماعية يف قرارات الدولة والقرارات املتعلقة بالقت�ساد 

واملجتمع.

�ساد�سًا: العدالة اإنعكا�سية. وتن�سب اإىل تلك املجريات التي مت فيها حتديد ال�رشوط واملعايري لتطبيق العدالة يف كل حالة

معينة بحد ذاتها.

�سابعًا: حتديد العدالة مزدوج. من الناحية الأوىل يتم حتديدها من خالل حزمة من املعايري، ويكتمل حتديدها من خالل

املجريات التي يتم فيها حتديد تلك املعايري وتف�سريها من قبل املعنيني �سويًا من الناحية الثانية.

اأ�سا�س العدالة يف الدميقراطية الجتماعية يتمثل يف مفهوم احلرية اليجابي، الذي يقود اإىل فكرة العدالة بو�سفها م�ساواة 

التوزيع لفر�س العي�س.

مع اأن العهدين الدوليني اخلا�سني بحقوق الإن�سان املنبثقان عن الأمم املتحدة عام 1966 يربران امل�ساواة يف احلقوق الأ�سا�سية 

بقيان امل�سائل احلا�سمة املتعلقة بتوزيع فر�س 
ُ
الجتماعية وال�سيا�سية وتطبيقها ب�سكل اإلزامي مبقت�سى القانون الدويل، اإل اأنهما ي

ف �سمن العر�س للحق الأ�سا�سي 
ّ
عر

ُ
قدمان من هذا اجلانب القليل فقط من معايري العدالة. فعلى �سبيل املثال، ل ي

ُ
العي�س مفتوحة، وي

يف "�رشوط عمل عادلة" ما هي هذه ال�رشوط حتديدًا، ويبقى ال�سوؤال مفتوحًا عن ما هي املعايري التي ميكن مبقت�ساها حتديد اأي 

�رشوط عمل تعترب عادلة واأيها غري عادلة.

ي هذه املعايري يف كل 
ّ

لكن ل ميكن التخلي بالن�سبة للدميقراطية الجتماعية عن معايري العدالة القابلة لالإجماع عليها. يجب تق�س

جمتمع وت�سخي�سها ب�سفافية. ومن هنا، فال ميكن ال�ستغناء عن احلوار العلني العام عند تنفيذ عمليات الإ�سالح ب�ستى اأنواعها 

النظام القت�سادي(. حتتاج  اأو  التعليمي  النظام  اأو جمالت  التاأمني الجتماعي  اأو بنظام  بالنظام ال�رشيبي  )�سواء كانت تتعلق 

الدميقراطية الجتماعية اإىل تفاهم يف الراأي العام حول معايري العدالة الجتماعية واإجراءاتها. فهذه  يجب اأن تكون متوطدة يف 

عتاد على الإدراك بها تدريجيًا. ومن الطبيعي اأن تكون هذه املعايري عر�سة لالإهمال 
ُ
عروق الثقافة ال�سيا�سية للمجتمع نف�سه، اأو اأن ي

ولإيقاف العمل بها، مما يتطلب تربيرها يف الو�سط العام جمددًا ب�سكل علني.

)Philanthropy – العدالة وعالقتها بالت�شامن والإن�شانية )حب الب�شر

من حيث املفهوم يجب التمييز بني العدالة وكل من الت�سامن والإن�سانية )حب الب�رش(. اإذ اأن العدالة هي وحدها التي تقود اإىل فر�س 

واجبات للتنفيذ العملي ميكن ماأ�س�ستها حتت اأُطر قانونية ب�سكل ميكن اأن تقع فيه حتت طائلة العقوبات يف حالة عدم القيام بها. 

اأما مفهوم الت�سامن، فينطوي على و�سف فعل لتقدمي الدعم املتبادل من منطلق دواٍع اأخالقية، ويف نف�س الوقت ل يكون اإجباريًا 

ول يرقى اإىل مرتبة القيام بالواجب من وجهة النظر القانونية. والتعبري اللغوي للت�سامن املتعارف عليه يف الوقت احلا�رش ينم عن 

واجب اأخالقي للتعامل ي�ستند على ال�ستعداد املتبادل للم�ساعدة بني النا�س �سمن كيانهم املجتمعي.
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حب الب�رش )فيالنرتوبي(  )Philanthropy( يعود يف الأ�سل كذلك اإىل واجبات تعامل اأخالقية مع اللذين هم بحاجة اإىل امل�ساعدة، 

ول ميكن اأن يطلب منهم التعامل باملثل مقابل ذلك. لكن الأمر هنا يختلف عنه يف حالة الت�سامن، حيث اأنه من غري املتوقع اأن تكون 

هذه املعاملة متبادلة مبعنى مقابلة اجلميل بجميل مثله، كون تقدمي مثل هذه امل�ساعدة هو عبارة عن اإكرامية اإن�سانية. والبيئة املعنية 

باملعاملة من قبيل الإن�سانية، اأي حب الب�رش، تقع خارج حميط العالقات الر�سمية للدولة، وتنح�رش مرجعيتها يف العالقة بني من هم 

يف حاجة مزمنة للم�ساعدة واأولئك اللذين ي�ستطيعون تقدمي مثل هذه امل�ساعدة دون اأن يتوقعوا �سيئًا باملقابل.

التمييز بني هذه الأبعاد اأو بالأحرى الأبعاد الثالث يف التعامل، له اأهمية بالغة بالن�سبة للدميقراطية الجتماعية وخا�سة بالن�سبة 

 الإن�سان على �سبيل املثال عن اأنظمة ال�سمان الجتماعي باأنها اأنظمة ت�سامنية، فعندئٍذ ميكن اأن يتولد 
ّ

للدولة الجتماعية. اإذا عرب

الظن باأن هذه الأنظمة عبارة عن اأنظمة توفر نوعًا من اخلدمات الطوعية التي ميكن للمواطنات واملواطنني عمليًا اأن يتكافلوا بها 

فيما بينهم؛ اإل اأن هذا التكافل لي�س اإلزاميًا عليهم من وجهة النظر القانونية. وعلى العك�س من ذلك، اإذا اأكد الإن�سان على العدالة 

كقاعدة ُتبنى عليها هذه الأنظمة، عندئذ تتبع النتيجة باأن املواطنني املعنيني �سي�سبح لهم احلق يف احل�سول على اخلدمات اأو املعونات 

التي توفرها تلك الأنظمة.

بها هذه  اأ�سبحت  التي  الكيفية  اجتماعية، هو  يتلقى خدمات  ملن  الغري  الذات واحرتام  دورًا حا�سمًا يف احرتام  يلعب  الذي  الأمر 

اخلدمات اأو امل�ساعدات م�رشوعة قانونيًا. فاإذا اعترب الت�سامن �سببًا لل�رشعية القانونية لهذه اخلدمات، عندئٍذ قد يدور ال�سك حول 

ا�ستحقاقها. اأما اإذا اأرجعت اأ�سباب ال�رشعية اإىل العدالة، فعندئٍذ يكون احل�سول على اخلدمات اأو املعونات عبارة عن اإيفاء مبطلب 

ق من وجهة النظر القانونية. وب�سبب زخم ما ينبثق عن هذا التمييز من تبعيات فاإن الدميقراطية الجتماعية تويل ملفهوم العدالة 
ُ

حم

اأهمية مركزية.

احلوار العلني يف الو�شط العام حول العدالة

بني  من  مقنع.  ب�سكل  اإليه  وتو�سيلها  العام  العلني  الو�سط  يف  العدالة  معايري  ا�ستنباط  يتم  اأن  يجب  الجتماعية  الدميقراطية  يف 

املقومات التي ينبغي توفريها من اأجل ذلك تعد الثقافة ال�سيا�سية التي تنطوي على حد اأدنى من م�ساطرة القيم ال�سيا�سية، التي 

ميكن للحوار يف الو�سط العام اأن يعتمد عليها. كما اأنه من ال�رشوري اأن يكون هناك حد اأدنى من ال�ستعداد للتفاهم العقالين بني 

اأطراف النزاع املختلفة. ويجب اأن تكون هذه الأطراف م�ستعدة للتوافق لكي ت�سفي امل�سداقية على دميقراطية دولة القانون وتعزز 

 هامة من هذه املقومات تتوفر يف كثري من املجتمعات، اإل اأنه ل يوجد يف اأي مكان حوار علني عام يجري 
ً
قدرتها. ومع اأن اأجزاء

باجلماهري،  الت�سال  على و�سائل  الإعالمي واحلواري  الطابع  يغلب فقط  ل  الأحيان  بعقالنية حم�سة. يف كثري من  العدالة  حول 

بل وتاأخذ هذه الو�سائل كذلك طابع الت�سلية يف اإخراجها، اأو طابعًا ايديولوجيًا اأو طابع التورية يف متثيل امل�سالح. وعلى الأخ�س 

�سحف ال�سوارع و�سحف الإثارة وحمطات الإر�سال التجارية اخلا�سة، التي ت�سل عادة اإىل ال�سواد الأعظم من اجلمهور، كلها 

متثل منطلقات بيئة �سيئة للحوار العام املتجه نحو التفاهم. اأما يف و�سائل الإعالم املطبوعة التي ا�ستهرت بنوعيتها وجديتها، اأو يف 

برامج حمطات الإر�سال اململوكة للحق العام، فمن الأوىل هناك اأن تتبلور �سبل توا�سل للراأي العام مدعومة بحجج منطقية حول 

ة وعناية كافية بالنوعية، وجمتمعًا مدنيًا له قوة التاأثري على و�سائط الإعالم 
ّ
ق�سايا العدالة. ويتطلب ذلك و�سائل ات�سال واإعالم حر

اجلماهريية.

هناك �سل�سلة من الفروقات املتميزة بني احلوار العلني العام وبني ما يجري بالتوازي معه من حوارات اأكادميية حول العدالة.

املوؤمترات  الكنائ�س،  اجلامعات،  الإعالمية،  الأو�ساط  النقابات،  )مثل  العام  احلوار  فيها  يجري  التي  ال�ساحات  اأن  مع  اأوًل: 

والأحزاب( لها ترابط مع بع�سها البع�س، اإل اأن اأ�ساليب طرحها تختلف كليًا يف ت�سكيلها، بينما يتبع احلوار الأكادميي عادًة 

اأ�سلوبًا علميًا يف طرح احلجج.
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ثانيًا: ين�ساأ احلوار العام عادة على مرجعية من امل�ساكل العملية، وياأتي �سدفة ودون ا�ستمرارية. ول يدور حموره حول الو�سول 

اإىل تعريف عام للعدالة يف الراأي العام، بل يدور حول اأحوال ومالب�سات حمددة �سيئة.

ثالثًا: يف الغالب ما يجري احلوار العام بطريقة ووترية غري كاملتني، حيث اأنه ل يتم فيه تو�سيح املعطيات واملقومات الالزمة 

لطرح احلجج ب�سكل وا�سح.

بع�سها  مع  وثيقًا  تالزمًا  اخلطاب  وفن  وامل�سالح  الإعالم  و�سلطة  اليديولوجية  البنيويات  تتالزم  العام  احلوار  يف   : رابعًا 

.
66

البع�س

عتمد عليها يف اإعداد امل�ساريع 
ُ
ومع ذلك فاإن النظريات الأكادميية حول العدالة حتقق مفعولها داخل احلوارات العلنية العامة، وي

لطرح احلجج املحددة. وبهذا فهي ت�ساهم يف اإ�سفاء احليوية على الثقافة الجتماعية يف املجتمع. يف حني ت�ساهم الثقافة ال�سيا�سية 

املبنية على مركبات من توجهات الإرث التاريخي والتجارب الجتماعية وال�سيا�سية وثقافة التف�سري الأكادميي، ت�ساهم يف ح�سم 

.
67

القرار املتعلق بكيفية فهم العدالة

 احلوار العام اأو احلوار الأكادميي حول العدالة، فلكل منهما تبعًا لذلك اأهمية �سيا�سية بالغة. اإذ اأنه ميكن من خالل احلوار 
ٌ
�سواء

ت�سفية احل�ساب مع الأو�ساع وال�سيا�سات امل�سكوك يف اأمرها. وبني ال�رشعية ال�سيا�سية وا�ستحقاقات معايري العدالة توجد عالقة 

الدائر  بامل�سداقية يف احلوار  توا�ساًل جديرًا  عندما جتد  فقط  ال�سيا�سات �رشعيتها  تكت�سب  واقعيًا،   .
68

لتفكيكها قابلة  اأزلية غري 

اإقناع الغالبية يف املجتمع بوجهة نظرها من العدالة. من منطلق هذا الفهم فاإن حوار العدالة  حول العدالة، وت�ستطيع من خالله 

العلني العام، وبالتايل الراأي العام الدميقراطي يلعبان دورًا هامًا يف طريق التو�سل اإىل ت�سويات �سيا�سية تتالءم مع الو�سع القائم 

حينئٍذ.

الإ�شرتاتيجية الباغماتية

مريكل  وولفجاجن  قدم  الأوروبية،  الجتماعية  الدميقراطية  دول  يف  القائمة  والجتماعية  القت�سادية  ال�سيا�سة  م�ساكل  �سوء  يف 

يف  العدالة  حول  براغماتي  ب�سكل  ال�سيا�سي  احلوار  اأثناء  الرتكيز  يتم  اأن  مفاده  مقرتحًا   2002 عام   )Wolfgang Merkel(
اأهمية حيوية، وثانيًا باأنه ميكن قيا�سها عن طريق مقارنتها  اأوًل ذات  الدميقراطية الجتماعية على خم�سة عوامل تت�سف باأنها  

مبثيالتها عرب احلدود الدولية، وثالثًا باأنه ميكن الإقرار بوجود عجز وا�سح فيها يطال معظم البلدان املعنية. وهذه العوامل هي:

1 - ن�سبة الفقر،

2 - النفقات على التعليم،

� - ال�سمولية يف �سوق العمل،

� - نفقات الدولة لإ�سفاء النمط الجتماعي على كيانها،

5 - عدم امل�ساواة يف اإيراد الأفراد.

ميكن اأن يتمثل التطبيق الرباغماتي للحوار حول العدالة الجتماعية ح�سب وجهة نظر مريكل، يف اعتماد وترتيب الأولويات لهذه 

العوامل كما وردت اأعاله، والنطالق منها لأ�سباب مو�سوعية يف احلالت التي ت�سح فيها املوارد، اأو اعتماد اأولويات مغايرة اإذا 

اأمكن تربيرها ب�سكل اأف�سل. وياأتي يف مقدمة الأ�سباب املو�سوعية لهذا الرتتيب لأولويات العوامل املذكورة ما يلي:
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1 - مكافحة الفقر تاأتي على راأ�س الأولويات، اإذ اأن وجود حالة الفقر يعني م�سا�سًا عميقًا لكرامة الإن�سان على جميع اأ�سعدة

التعامل.

2 - التعليم هو مفتاح باب املوارد للفرد من اأجل ا�ستغالل الفر�س املتاحة يف احلرية ولالإمكانات التي تتيحها التطورات

املجتمعية ب�سكل مفيد.

عد من اأهم مقومات املحا�س�سة الجتماعية
ُ
� - اأن يكون لالإن�سان ن�سيب يف ممار�سة العمل من اأجل جني اأرزاقه هو اأمر ي

للفرد والعرتاف به اجتماعيًا.

� - حجم نفقات الدولة من اأجل تكري�س كينونتها الجتماعية قد تكون موؤ�رشًا ملقيا�س الأمن الجتماعي فيها.

 على القدرة يف الأداء يعترب اأمرًا مرغوبًا فيه، اإل اأنه يظل عاماًل 
ً
5 - مع اأن و�سع حمدودات لفوارق الدخل بني الأفراد بناء

ثانويًا بالن�سبة للعوامل ال�سابقة.

تاأتي اخلطوة الثانية يف هذه الإ�سرتاتيجية الرباغماتية باإجراء عملية مقارنة بني البلدان، ومن ثم اتباع حذو البلد الذي يظهر باأنه 

املثال الأف�سل على هذا ال�سعيد.

هذه الطروحات املذكورة اأعاله حتتاج اإىل حتديد اأكرث دقة. ففي جمال التعليم مثاًل، لي�ست النفقات احلكومية فقط هي العامل الهام، 

لكن وقبل كل �سيء يخ�س�س للم�ساواة احلقيقية يف فر�س الدخول اإىل هذا املجال كذلك اأهمية بالغة. اأما فيما يتعلق بنفقات الدولة 

على كينونتها الجتماعية، فال تنح�رش الأهمية على حجم تلك النفقات فقط، بل وكذلك على هيكلتها. لكن هذا الطرح من قبل مريكل 

يبني بطريقة منوذجية كيف ميكن انطالقًا من الو�سع احلايل، اأن ت�سري اخلطوات بداية من معايري العدالة ثم اإىل مبادىء العدالة 

الو�سطية للحقوق الأ�سا�سية وو�سوًل اإىل تطبيق احلوار ب�سكل دقيق وحمدد على امل�ستوى الذي يتم فيه و�سع ال�سيا�سات العامة 

واإقرارها. وهو يبني اأي�سًا اأن تبادل لعب الأدوار والتفاعل بني اخلربات ال�سلبية املحددة واملكت�سبة بالتجارب العملية وتف�سريها 

بالن�سبة لو�سع �سيا�سي معني، هو الذي ميكن اأن تنبثق عنه اإ�سرتاتيجيات هامة يف �ساأن العدالة.

2-11 الإ�شتدامة69

 عام 1987، وموؤمتر الأمم املتحدة حول البيئة والتنمية يف ريو دي جانريو عام 1992, 
70

)Brundtland( منذ تقرير برونتالند

اأ�سبحت الإ�ستدامة والتنمية امل�ستدامة جزءًا من مكونات اأجندات عمل املنظمات العاملية ومبادرات املجتمعات املدنية يف الكثري من 

الإ�ستدامة  ت�سلك طريق  اأن  احلديثة  املجتمعات  على  باأن  وال�سيا�سي،  العلمي  ال�سعيد  على  الإجماع  وي�سود  الوطنية.  احلكومات 

الو�سع يف هذا املخزون، وذلك لأن  يتدهور  الطبيعية" اأو بحيث ل  "الرثوات  ا�ستنفاذ خمزون موارد  يتم فيه  ب�سكل ل  والتنمية 

م�ستقبل احلياة والنمو والرفاهية تتوقف كلها على هذه املوارد. والتنمية امل�ستدامة تتطلب كذلك باأن تكون الفر�س املتاحة لأجيال 

امل�ستقبل ل�سد حاجاتهم يف حدها الأدنى اأكرب من تلك الفر�س املتاحة لالأجيال احلا�رشة.

مع الوقت تبلور هناك عدد كبري من املقرتحات لتعريف التنمية امل�ستدامة. لكن كل هذه التعريفات تتفق فيما بينها على �رشورة 

ا�ستهداف تنمية اإيكولوجية حتافظ على املوارد املوجودة، واأن ترتبط كذلك مع تطلعات العدالة الجتماعية وتوفري قدر اأكرب من 

الرخاء لفقراء هذا العامل.
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الدميقراطية الجتماعية والإ�شتدامة: التاأثري املتبادل

حتى  تكون  اأو  تناق�س،  اأي  دون  الجتماعية  الدميقراطية  مبادىء  مع  للرتابط  قابلة  لالإ�ستدامة  الأ�سا�سية  املبادىء  معظم  تبقى 

واقت�ساد  الإ�ستدامة  بني  منها  بكثري  واأ�سهل  اأق�رش  والإ�ستدامة  الجتماعية  الدميقراطية  بني  الإرتباط  وخطوط  فيها.  مت�سمنة 

اأن الدميقراطية الجتماعية والإ�ستدامة لهما منابع  اإىل  اأمرًا مفاجئًا بالنظر  اأو الليربتارية ال�سيا�سية. وهذا لي�س  النيوكال�سيكية 

م�سرتكة لإهتمامهما بحماية العمل والأر�س من تعديات قوانني ال�سوق اجلاحمة.

منذ ثمانينات القرن الع�رشين، ازداد الوعي بربط عالقة بني الفقر والظلم الجتماعي والتخلف يف التنمية من ناحية، والق�ساء على 

البيئة من ناحية اأخرى. فقد ورد يف تقرير منظمة التعاون القت�سادي والتنمية )OECD( اأن "عدم امل�ساواة ميثل تهديدًا مبا�رشًا 

. واأ�سحت 
للتنمية امل�ستدامة"؛ كما ورد يف تقرير برونتالند اأن "الفقر هو �سبب رئي�سي وموؤثر للم�ساكل العاملية املتعلقة بالبيئة"71

ال�سعوب الفقرية يف الدول النامية هي ال�سحية الأوىل للتدمري البيئي الذي نتج ب�سكل اأو اآخر عن اإدخال اقت�ساد ال�سوق العاملي 

ال�ساحل الفريقي  ال�سوق يف منطقة  املنتهجة لقت�ساد  القطن  التقليدية. مثال على ذلك هو دخول بع�س معامل  اأ�سكال احلياة  يف 

د، على الهجرة اإىل مناطق جافة 
ّ
وال�سودان، الأمر الذي اأجرب املزارعني ورعاة املوا�سي املعتمدين على اقت�ساد من اأجل البقاء املجر

واأقل خ�سوبة. وكانت العواقب الأيكولوجية ملحاولت املزارعني يف ا�ستغالل تلك املناطق زراعيًا لي�ست اإل اإت�ساع رقعة الت�سحر 

فيها.

اإىل جانب ذلك يتفاقم �سح العر�س على مياه ال�رشب على الكرة الأر�سية با�سطراد، بينما يت�ساعد الطلب عليها يف نف�س الوقت. 

البلدان الغنية تلجاأ اإىل عمليات مكلفة للحد من هذه امل�سكلة من خالل حفظ املياه وحتليتها وتنقيتها، يف حني اأن البلدان الفقرية ل 

. وكذلك الأمر مع ال�سعاب املرجانية، التي متثل م�سدرًا للعي�س لكثري من الفقراء والتي اأ�سبحت اليوم مهددة 
72

ت�ستطيع عمل املثل

يف وجودها الطبيعي. ولي�س من امل�ستبعد اأن تتحطم اأو تندثر نهائيًا عن الوجود يف غ�سون عقود قليلة، الأمر الذي تفقد الب�رشية من 

جرائه م�سادرًا للمواد الغذائية وي�سبب اأ�رشار تاآكل الياب�سة يف حميط طبيعتها اجليولوجية.

تعتمد  ال�سناعية  البلدان  ففي  بالالم�ساواة.  اأي�سًا  ترتبط  الغنية  العامل  بلدان  يف  كذلك  بالبيئة  ال�سارة  القت�سادية  املمار�سات 

ال 
ّ
القت�ساديات الزراعية على ا�ستعمال املبيدات احل�رشية ومواد مكافحة الأع�ساب ال�سارة. ويقوم بعمليات الر�س لهذه املواد عم

. فاأقل النا�س حظًا يف 
7�

�سون بذلك لأ�رشار �سحية خطرية
ّ
يف كثري من الأحوال ما يكونوا من املهاجرين بطرق غري �رشعية، ويتعر

ال�ستفادة من املنجزات املجتمعية هم الذين يتحملون يف اأكرث احلالت عواقب النمو القت�سادي اجلائر على البيئة، وهذا ميثل خرقًا 

للمبادىء الأ�سا�سية للدميقراطية الجتماعية وللحماية الجتماعية لالأفراد وملبداأ امل�ساواة يف القيم الإن�سانية للمواطنني.

من هنا ينبع اأحد املطالب الأ�سا�سية للدميقراطية الجتماعية وهو:  اقت�ساد مبراعاة لالإ�ستدامة الإيكولوجية. ومن اأجل ذلك يجب 

الإيفاء بال�رشوط التالية :

اأوًل: يف كل مكان يف العامل يجب على احلكومات اأن حتد من اإهتماماتها بامل�ساريع التي تتطلب اإ�ستهالكًا عاليًا للطاقة )مثل حرق 

الفحم احلجري، وال�سدود واإ�ستئ�سال الأحراج اجلائر(، وعو�سًا عن ذلك اأن تعري الهتمام مل�ساريع اأكرث رفقًا باملوارد الطبيعية 

)مثل ا�ستغالل الطاقة ال�سم�سية وحتري�س الأرا�سي اجلافة(. من العوامل التي تلعب دورًا رئي�سًا هنا هو رفع م�ستوى الكفاءة 

ب�سكل ملمو�س عند ا�ستعمال الطاقة وا�ستغالل املوارد الطبيعية.

ثانيًا: اإحدى املقومات الأ�سا�سية لنجاح عمليات الإ�ستدامة يف املجريات القت�سادية تتمثل يف ات�ساع م�ساركة العامة يف عمليات 

�سنع القرار: ينبغي اأن تكون جلميع املواطنني م�ساهمة يف القرارات التي تتخذ يف ال�ساأن البيئي ويف التعامل مع املوارد الطبيعية، 

واأن يلعبوا دورًا موؤثرًا يف تنفيذها و�سبطها.
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ثالثًا: ل ت�ستطيع الدول ال�سناعية اأن تطلب من الدول النامية باأن تكبح جماح تطلعاتها اإىل الرفاه، بينما ت�ستمر هي نف�سها �سائرة 

يف املحافظة على النهج الإ�ستهالكي يف اأ�ساليب حياتها؛ بل عليها هي الأخرى اأن ت�سع التغيريات يف اأ�ساليبها ن�سب اأعينها.

رابعًا: يجب اأن ل حتذو الدول النامية حذو اأخطاء املجتمعات ال�سناعية، بل اأن ت�سلك من البداية طرق التنمية امل�ستدامة.

خام�سًا: على املدى البعيد يتوقف، رخاء كل اأمة على قدرة النظام الإيكولوجي املتكامل يف البقاء. ولذا يجب على كل اأمة اأن ت�ساهم 

باأكرب قدر ممكن من اجلهد يف احلفاظ على الأنظمة الإيكولوجية، لي�س يف موطنها وح�سب بل وعلى ال�سعيد العاملي.

القت�شاد امل�شتدام يخلق فر�شاً للعمل

الإنتقال اإىل نهج الإ�ستدامة يف املجريات القت�سادية ميكن اأن يتحول كذلك اإىل اإ�سرتاتيجية توفري ال�سباع  يف اأمكنة العمل التي 

تبحث املجتمعات اخلدمية عنها. وكثريًا ما يقال من قبيل الإدعاء، اأن ال�رشكات القت�سادية متيل نحو اإيالء الأف�سلية لبلدان ذات 

"اإغراء" مثل هذه ال�رشكات، قد تلجاأ هذه البلدان اأي�سًا اإىل  معايري بيئية متدنية امل�ستوى بغر�س التوفري يف النفقات. ويف �سبيل 

تخفي�س متطلبات تعليماتها البيئية. لكن يف الواقع، فاإن احتمالية اأن يكون الأمر عك�س ذلك تتزايد ب�سكل م�ستمر. ففي البلدان التي 

. فالدمنارك على �سبيل 
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لد اأماكن عمل اإ�سافية
ّ
ت�سود فيها معايري بيئية عالية امل�ستوى، يتم تطوير �سناعات وتكنولوجيات حديثة تو

املثال ت�سيطر على �سوق توربينات الرياح، وتغطي حوايل 25% من حاجتها للطاقة بهذه الطريقة. اإذا اإكت�سبت التقنيات التي تقت�سد 

يف ا�ستهالك الطاقة اأهميتها يف امل�ستقبل، ف�ستعم الفائدة على تلك البلدان ال�سباقة يف تطوير تلك التقنيات، حيث اأنها ت�ستطيع اأن 

تكون ال�سباقة يف جتربتها يف ال�سوق قبل غريها.

مثال اآخر على البدائل اجلديدة لالإجراءات املولدة لأمكنة العمل يف جمال البيئة، جنده يف عمليات اإعادة هيكلة املوؤ�س�سات الزراعية 

كبرية احلجم. فهذه املوؤ�س�سات تعتمد حاليًا على زراعة احلبوب يف م�ساحات وا�سعة وعلى من�ساآت كبرية لرتبية املوا�سي با�ستعمال 

اأ�سمدة �سناعية ومواد �سناعية لوقاية النباتات. من بني �سيئات هذا الأ�سلوب الإنتاجي اأنه يق�سي على احليوانات الربية والأ�سماك 

التي تعي�س يف حميط تلك املوؤ�س�سات، وي�ساهم يف زيادة ما ي�سمي باأثر البيوت الزجاجية ويف املزيد من تلوث املياه. وحيث اأن هذه 

املوؤ�س�سات الزراعية الكبرية ل يتم حما�سبتها وحملها على دفع النفقات املرتتبة على تلوث البيئة الناجت من الطرق امل�ستعملة يف 

اإنتاجها، فاإنها ت�ستطيع اأن تعر�س منتجاتها باأ�سعار اأقل من اأ�سعار املزارعني الذين يتبعون و�سائل الإ�ستدامة يف مزارعهم. ولو كان 

د مبعايري البيئة، لكان هناك �سبب يدعو املزارعني اإىل التحول 
ّ
يف الدولة نظام �رشيبي يراعي النفقات "اخلارجية" املرتتبة على التقي

. وبذلك ميكن التو�سل اإىل ك�سب اأماكن اإ�سافية للعمل يف املجال الزراعي، كما ميكن 
75

لتباع عمليات اإنتاجية اأقل �رشرًا على البيئة

للفالحني مبزارعهم ال�سغرية اأن ي�ستمروا يف البقاء.

ومن ال�سهل تقدير عدد اأماكن العمل اجلديدة التي قد تن�ساأ لو اأمكن ت�سميم اأنظمة التدفئة والتربيد يف العمارات ال�سكنية بطريقة 

مقت�سدة للطاقة، ولو اأمكن ت�سميم مركبات ت�ستهلك � ليرتات وقود فقط لكل 100 كم، ولو يتم هيكلة املدن الكبرية لتكون حركة 

ال�سري فيها بوا�سطة موا�سالت عامة عو�سًا عن الطرق ال�رشيعة متعددة امل�سارب، ولو اأمكن تغيري البنية التحتية لأنظمة التزويد 

باملياه امل�رشفة يف �سياع املياه عبثًا، ولو اأمكن زيادة حجم اإعادة ت�سنيع املواد امل�ستعملة والنفايات، وت�سميم وت�سنيع اأنظمة جديدة 

لتوليد الطاقة وتخزينها وتوزيعها. �ستكون جمانبة لل�سواب اأن ُتعترب مثل هذه الإ�سرتاتيجية من اأجل الإ�ستدامة باأنها متثل عبئًا 

كبريًا من حيث النفقات غري املنتجة، بل هي يف الواقع تعر�س نف�سها كفر�سة �سانحة لرفع م�ستوى الفعالية القت�سادية والتوفري 

املايل، ولتح�سني نوعية احلياة وخللق اأماكن عمل جديدة.
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3 - العمل والتعامل ال�شيا�شي

3-1 واجبات العمل والتعامل ال�شيا�شي

يف جميع احلالت التي يتم فيها امل�سا�س باحلقوق الأ�سا�سية ل�سخ�س ما جراء خماطرات ترجع اأ�سبابها لتعامالت �سيا�سية، تكون 

توؤمن  اأن  الدولة  ال�سيا�سي. ويجب على  العمل والتعامل  تقع على عاتقها واجبات  التي  الأوىل  الدولة طرفًا مقاباًل معنيًا واجلهة 

للمواطنني الذين يقعون حتت تاأثري هذه املخاطرات فر�سًا للعي�س، بحيث تظل قدرتهم على التعامل بحرية م�ساوية لقدرة اأمثالهم 

من املواطنني الذين مل يقعوا �سحية تلك املخاطرات، اإذ اأن واجب جتنب وقوع مثل هذه املخاطرات يقع ب�سكل اأولوي على عاتق 

الدولة. لكن من واجب املواطن اأوًل اأن ي�ساهم بقدر ا�ستطاعته يف جتنب هذه املخاطرات واإزالة اآثارها، كحالة البطالة مثاًل، فيكون 

من واجب املواطن العاطل عن العمل اأن يبذل كل جهد م�ستطاع يف �سبيل اأن ي�ستعيد له مكانًا للعمل. وميكن اأن يتوقف حتديد حجم 

الدعم الذي تقدمه الدولة من قبيل م�سوؤوليتها، على مدى م�ساهمة املواطن التي قدمها من اأجل ذلك من منطلق حتمله مل�سوؤوليته 

ال�سخ�سية. اإذ اأن هذه امل�سوؤولية نابعة من العدالة نف�سها كواجب على كل مواطن جتاه جمتمعه.

للدولة  الأعمال  ت�رشيف  على  والقدرة  ال�ستقرار  تاأمني  يف  تتمثل  الجتماعية،  الدميقراطية  �سيا�سة  مقومات  اأولوية  فاإن  لذلك، 

الدميقراطية الجتماعية التي ل تاألو جهدًا يف حماية احلقوق الأ�سا�سية ملواطنيها ب�سكل فعال. 

جدول 5 يلخ�س قائمة واجبات العمل والتعامل للدولة الدميقراطية الجتماعية يف جمالت املخاطرات املجتمعية املركزية:

جدول 5: واجبات الدولة يف العمل والتعامل يف جمالت املخاطرات املركزية

تو�شيحهاواجبات العمل والتعامل للدولةنوع املخاطرة

امل�سا�س باحلقوق 

الأ�سا�سية القت�سادية 

الجتماعية

- تقدمي الدولة للمعونات 

الجتماعية

- تاأمني ال�ستقاللية الجتماعية

- تنفيذ قوانني العمل

- تاأمني املتطلبات الجتماعية للعي�س الكرمي

- توفري التثقيف والتعليم

- الرعاية ال�سحية

- اإجراءات وقائية يف جمال العمل

- تنظيم عمليات ال�سوق الراأ�سمالية

امل�سا�س باحلقوق 

�لأ�سا�سية

ال�سيا�سية واملدنية

- توزيع موارد املواطنني

ال�سيا�سية ب�سكل متكافئ

- �سمان قيام راأي عام فعال

- توفري فر�س مت�ساوية للت�ساركية يف جمريات

العمليات ال�سيا�سية

- دمقرطة جمتمعية
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واجبات املواطنني يف العمل والتعامل

تعود مرجعية واجبات الدولة يف العمل والتعامل املذكورة دومًا اإىل حتقيق احلقوق الأ�سا�سية املتعارف عليها عامليًا. اإل اأن القيام 

:
76

بهذه الواجبات يف جمتمعات املخاطرة احلديثة ي�سبح ممكنًا فقط، اإذا حتققت �رشوط اأ�سا�سية �سمن املجالت املجتمعية الفرعية

اأوًل: يجب اأن يوفر النظام ال�سيا�سي �سمن مفهوم امل�ساركة الدميقراطية قدرًا كافيًا من فر�س امل�ساركة والرقابة، كي 

يت�سنى حتقيق امل�ساواة يف ا�ستقاللية املواطنني ال�سيا�سية وقدرتهم يف التاأثري الفعلي على ممار�سات الدولة العملية.

ثانيًا: يجب اأن ي�سمل نظام احلقوق الأ�سا�سية كامل اأنواعها اخلم�سة مبا فيها احلقوق القت�سادية والجتماعية، واأن يوفر 

قدرًا كافيًا من التزام احلق العام جتاهها، واأن يوؤ�س�س لأن تكون املواطنة الجتماعية يف الدولة كحق مدين للمواطن قابل 

للعقوبات.

ثالثًا: الثقافة ال�سيا�سية هي اأ�سا�س وهدف العمل والتعامل ال�سيا�سي يف الدميقراطية الجتماعية. ل بد اأن يكون لقيم احلرية 

والعدالة والت�سامن الأ�سا�سية قدر كاٍف من التاأثري على الثقافة ال�سيا�سية ول بد من ت�سجيع هذه القيم.

رابعًا: العلنية ال�سيا�سية املفتوحة للراأي العام تعترب �رشطًا هامًا لكي ميكن التو�سل اإىل تفاهم �سيا�سي حول ت�سويات عادلة 

بني امل�سالح املتباينة.

خام�سًا: املجتمع املدين هو تعبري مهم عن جت�سيد امل�ساركة الدميقراطية واحلق يف تقرير امل�سري

ال�سيا�سي، ويف نف�س الوقت فهو مبثابة اأداة فعالة يف التاأثري الدميقراطي على الراأي العام ال�سيا�سي وعلى النظام ال�سيا�سي 

ككل.

�ساد�سًا:  القدر املنا�سب من الدمقرطة الفاعلة يف املجالت املجتمعية الفرعية كالثقافة واحل�سارة والقت�ساد والإدارة 

والإعالم، ميثل اأحد املوؤ�رشات على مدى حتقيق ال�ستقاللية الجتماعية ويدخل كعامل موؤثر يف تعزيز الثقافة ال�سيا�سية يف 

املجتمع.

�سابعًا: الدولة الجتماعية كمظلة لنظام التاأمني الجتماعي، هي الأداة الأهم ل�سمان الأمن الجتماعي يف مواجهة 

املخاطرات من جراء الرتكيبة املجتمعية.

ثامنًا: النظام القت�سادي الأ�سا�سي يعرب يف جممله عن مدى ال�ستقاللية الجتماعية لدى العاملني مقابل الأجر، ويوؤثر 

كاأداة حا�سمة يف ت�سكيل اأو�ساع العمل وحتديد �رشوطه و�رشوط اتفاقيات تعرفة الأجور، ويحدد اأي�سًا م�ستوى اخلدمات 

وال�سلع التي تقع يف متناول يد املجتمع.

تا�سعًا: الناظمات القت�سادية ت�سمن مراعاة احلقوق الأ�سا�سية لالإن�سان يف عمليات الت�سكيالت القت�سادية، وخا�سة فيما 

يتعلق بتاأمني فر�س العمل واحلفاظ على البيئة.

عا�رشًا: نظام اأرباب العمل والتعهدات يقرر يف جممله اأيًا من امل�سالح واأي قيم اجتماعية واأي حقوق تاأخذ ن�سيبها يف 

توجيه �سيا�سة اأرباب العمل والتعهدات.

اأحد ع�رش: �سيا�سة التن�سيق عرب احلدود الوطنية اأ�سبحت يف ع�رش القت�ساد املفتوح والعامل املعومل اإحدى اأهم املقومات 

الالزمة لحت�سان الأ�سواق �سيا�سيًا.

اإثنا ع�رش: نظام التعليم هو مفتاح امل�ساواة يف فر�س احلياة بني اأفراد املجتمع.
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3-2 نا�شطون، اأنظمة واإ�شرتاتيجيات

تاريخ نظرية و�سيا�سة الدميقراطية الجتماعية يطغى عليه التوقعات، باأن املجتمعات احلديثة قابلة لإعادة ت�سكيلها جذريًا من جديد 

اإذا اأمكن حتريك م�سالح الأغلبية وبلورة منهاج عمل قابل للتحقيق. وكانت الدمقرطة الكاملة جلميع املجالت املجتمعية الفرعية 

تعترب تقليديًا ال�رشط امل�سبق لالإيفاء بال�ستحقاق الدميقراطي لكامل الكيان املجتمعي. وكانت نقطة النطالق هنا من فر�سية "قابلية 

على  الجتماعية  الدميقراطية  قاعدة مل�رشوع  ت�سييد  الناحية مت  املجتمعية. من هذه  املعطيات والظروف  التنفيذ" ال�ساملة جلميع 

منط منوذجي عقالين وبّناء. اإل اأن هذا النمط كان ي�ستند دومًا اإىل جتارب عملية تاأخذ جمراها يف جمتمعات احلا�رش، ولذا فهو 

. وكذلك احلال بالن�سبة 
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يختلف مبدئيًا عن �رشابية التعامل النظري ال�ساذج املرت�سخ يف خميلة ال�سرتاكية الأورثوذك�سية املتزمتة

للكثري من النماذج القدمية للدميقراطية الجتماعية، والتي كانت ت�ستند اإىل فر�سيات نظرية مقت�سبة للتعامل، فقادت بدورها اإىل 

طغيان اجلوانب املعيارية على نظرية الدميقراطية الجتماعية، مما جعلها حتى يومنا هذا متثل مو�سع �سعف من النواحي العلمية 

وال�سيا�سة العملية.

هذه  تراعي  بحيث  منها،  تنطلق  بدء  كنقطة  نظريًا  للنا�سطني  فر�سية  تختار  اأن  ينبغي  الجتماعية  للدميقراطية  احلديثة  النظرية 

الفر�سية منذ البداية اأي خطط عمل ميكن حتقيقها من وجهة نظر النا�سطني ولعبي الأدوار، واأي حمددات �ستواجههم، واأي املوارد 

�ستكون مو�سوعة حتت ت�رشفهم، واأي �رشوط نظام �سيخ�سعون لها. فهذه الفر�سية تعترب مبثابة خلق توليفة بني نظرية العمل 

اأنها تاأخذ يف احل�سبان خا�سة، التوافق بني امل�سالح والنفوذ لالعبي الأدوار املجتمعية، وتو�سح  اإذ   ،
78

والتعامل ونظرية النظام

. وفيما يلي بع�س الأ�سئلة املحددة للطرح النظري لالعبي الأدوار:
79

بوا�سطة ذلك جتزئة املجتمع اإىل اأنظمة فرعية ب�سكل متمايز

- كيف تعر�س املوؤ�س�سات وبنيويات النظام نف�سها من خالل م�سالح ودوافع لعبي الأدوار؟

- ما هو الدور الذي تلعبه م�سالح املتنفذين من لعبي الأدوار يف الأنظمة الفرعية املجتمعية؟

- اأي حمددات يف اأداء العمل يتحتم على لعبي الأدوار التقيد بها حتديدًا يف املوؤ�س�سات والأنظمة الفرعية املجتمعية؟

- كيف ي�سع نهج العمل والتعامل لأي نظام فرعي �رشوطًا للعمل والتعامل من قبل النا�سطني فيه؟

- اأين تقع املقومات وهوام�س املناورة لإحداث تغيريات على الأنظمة املجتمعية الفاعلة نف�سها؟

تتميز الأنظمة املجتمعية الفرعية بع�سها عن بع�س من خالل م�ساهمتها اخلا�سة يف تطوير املجتمع ومنطقها اخلا�س بها يف العمل 

التغيريات  اأجل  ال�سيا�سية من  للتطلعات  يبقى مفتوحًا  العمل داخل نظام جمتمعي فرعي  املناورة يف ت�رشيف  . وباب 
80

والتعامل

الت�سكيلية وللقابلية على الدمقرطة، وذلك �سمن حدود معينة. اإذ يجب على كل نظام فرعي كالقت�ساد اأو العلم مثاًل، اأن يوا�سل 

م�ساهمته يف الرخاء املجتمعي ح�سب ما تقت�سيه ناظمات تفعيل العمل فيه. وتبعًا لذلك يتعني على كل م�رشوع اإ�سالح يتحقق يف 

الدميقراطية الجتماعية اأن يفي بال�رشوط الثالث التالية:

اأن يكون ثانيًا متوافقًا من حيث املبداأ مع منطق التفعيل  ربرًا من حيث املعايري تربيرًا جيدًا. ويجب 
ُ
اأوًل م اأن يكون  يجب 

لتكوين  القابلة  امل�سالح  مراعاة  على  قادرًا  يكون  اأن  ثالثًا  عليه  ويجب  الفرعية.  املجتمعية  الأنظمة  من  نظام  لكل  الوظيفي 

الأغلبية.
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لكنه حتت املعطيات ال�سائدة يف الأ�سواق العاملية املفتوحة، قد اأ�سبحت �رشوط العمل والتعامل مقيدة ومعقدة، غري وا�سحة املعامل 

ومت�سعبة. وقد اأدى ذلك اإىل تبعيات من �ساأنها اأن توؤثر خا�سة يف كيفية الإجابة على اأحد الأ�سئلة املحورية يف نظرية الدميقراطية 

الجتماعية األ وهو: اإىل اأي مدى وباأي الأدوات ميكن تنظيم الأ�سواق �سيا�سيًا دون اأن تتعر�س وظائف تلك الأ�سواق اإىل خلل غري 

مرغوب فيه؟

التحكم  ي�سعب  �ساحًةً  ال�سيا�سية  الأدوار  لالعبي  املفتوحة  الأ�سواق  اأ�سحت  عليها،  الوطنية  احلكومات  �سيادة  انح�سار  يف �سوء 

املثال  عن  والبحث  الت�ساوؤلت  مراحل طرح  من  نوعها  من  الدخول يف مرحلة جديدة  ذلك  ويعني   .
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عليها والتاأثري  ت�سكيالتها  يف 

النموذجي للت�سكيل العقالين يف بناء الدميقراطية الجتماعية. ولكن ل يجوز ال�ستنتاج من ذلك، اأن جمريات العمليات القت�سادية 

اأ�سبحت من حيث املبداأ غري قابلة للتنظيم. بل اأن تنظيمها اأ�سبح من املوؤكد اأكرث �سعوبة، ويف النتيجة اأ�سبحت �سالحيات التنظيم 

مفتوحة ب�سكل وا�سع ب�سبب الرتفاع احلاد يف تعدد اجلهات خمتلفة امل�سالح والت�سورات التي يجب اأن تلعب دورها بامل�ساركة يف 

عمليات التنظيم.

3-3 عمليات التوجيه ال�شيا�شي

النمط الد�ستوري لدميقراطية دولة القانون هو النمط الوحيد الذي يتواءم مع الدميقراطية الجتماعية. اإذ اأنه ي�سب جل اهتمامه 

التنظيمية، على خلق املقومات لتفعيل حقوق الإن�سان وحقوق املواطن املتعارف  الدولة وموؤ�س�ساتها واأ�سكالها  اأهداف  من حيث 

عليها عامليًا. وال�سمانات الد�ستورية املرتبطة بدميقراطية دولة القانون هي التي تكفل ال�ستحقاقات ال�سكلية للحقوق الأ�سا�سية. 

اإل اأن دولة القانون ل ت�سمن بنف�سها التفعيل احلقيقي للحقوق الأ�سا�سية. فالتو�سل اإىل حتقيقها ميكن فقط من خالل تاأثري املجتمع 

التنظيم  ال�سيا�سي وعلى �سيا�سات  الت�سكيل املجتمعي  الأ�سا�سية تقع على عاتق  التحقيق للحقوق  اأن مهمة  اإذ  بنف�سه على نف�سه. 

والتوزيع ال�سائدة فيه.

جميع املجالت املجتمعية التي يكون فيها حتقيق احلقوق الأ�سا�سية لالأفراد مهددة باخلطر، يجب اأن تكون مو�سوعًا ملحًا على 

اأجندة العمل للبدء مب�رشوع ت�سكيل �سيا�سي لها، اأي ل بد من اإحداث توجيه �سيا�سي فيها. والتوجيه ال�سيا�سي هو املفهوم الذي 

 كان ذلك على 
ً
ي�سمل كافة الن�ساطات املجتمعية التي ي�ستطيع املجتمع من خاللها اأن يوؤثر على ذاتية تركيبته وتطوير نف�سه، �سواء

وبرامج  امللزمة  القرارات  كافة  تنفيذ  �ساأنها  من  التي  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  ت�سمل جميع  والدولة  بدونها.  اأو  املاأ�س�سية  ال�ساكلة 

العمل املوجبة. ومن خالل الدولة ينظم املجتمع نف�سه. لكن املجتمع املدين والو�سط العلني العام هما اللذان ي�ساركان اأي�سًا يف اتخاذ 

القرار حول حتديد اأي من املجالت املجتمعية تتطلب وميكن اتخاذ اإجراءات تنظيمية فيها. وهما بذاتهما يبلوران اآلية للتاأثري على 

الإجراءات الناظمة ب�سكل غري ر�سمي.

تعتمد املجتمعات احلديثة ثالث اأدوات للتنظيم ال�سيا�سي الذاتي وهي: الدولة، وال�سوق، واملجتمع املدين. وميكن اأن يتم تاآلف هذه 

الأدوات فيما بينها بطرق خمتلفة. اأما بخ�سو�س اأيًا من هذه الأدوات املوجهة يتم ا�ستغاللها للو�سول اإىل الأهداف ال�سيا�سية، فيبقى 

هذا القرار م�ساألة �سيا�سية. وينطوي حتت هذه امل�ساألة تقدير احليثيات التي ثبت لها تاأثريها بالتجربة العملية، وحدود اإمكانيات 

تاأثريها، والأعرا�س اجلانبية غري املعتمدة لكل من هذه الأدوات الثالث. ولكن ويف نف�س الوقت ينطوي حتتها كذلك وب�سكل دائم 

القرارات التقييمية ملدى مالئمة تلك الأدوات ل�رشوط ا�ستقاللية العمل والتعامل للمواطن ول�رشوط الإيفاء مب�سوؤوليات املواطنة.

  

املتبادل  التفاعل  اأن  اإل  الإن�سانية.  احل�سارة  تاريخ  يف  دورها  دومًا  تلعب  كانت  املجتمعي،  للتنظيم  املذكورة  الثالث  الأدوات  هذه 

. فعلى �سبيل املثال، 
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للعالقات بني هذه الأدوات كان يتنوع ويتباين بني حقبة زمنية واأخرى ويف غ�سون احلقبة الواحدة نف�سها

كانت ال�سرتاكية املتزمتة اإبان اأوج مّد تيارها، متيل حتى لفرتة طويلة بعد احلرب العاملية الثانية اإىل النمط املثايل لعمل وتعامل 
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الدولة، والذي كانت تف�رشه كتعبري منطقي عن الإرادة اجلماعية املجتمعية. يف حني كانت هذه ال�سرتاكية ت�ستبعد اأن يتم التوجيه من 

خالل املجتمع املدين وت�سكيل الأ�سواق. ومت ا�ستخدام هذه الأدوات املوجهة على وجه خمالف متامًا لذلك يف الليربالية الأرذودك�سية 

املتزمتة، والتي متيزت بعملها على حترير ال�سوق اإىل حد بعيد من توجيه الدولة واملجتمع املدين ملجريات العمل فيه، وتوقعت من 

ال�سوق باملقابل توجيها ذاتيًاً متكاماًل لتلك املجريات.

تعدد وتنوع اخلربات املكت�سبة اإبان القرن الع�رشين بالن�سبة لأدوات التوجيه املجتمعي، اإ�سافة اإىل الأدبيات العلمية التي ل ح�رش 

لها، والتي ورد فيها حتليالت وتو�سيحات لتلك الأدوات، جميعها ان�سبت يف ا�ستخال�س بع�س ال�ستنتاجات امللحة ومنها ما يلي:

دولة، �شوق، جمتمع مدين

اأوًل: تت�سف كل واحدة من اأدوات التوجيه الثالث مبواطن عجز معينة يف وظائفها، من �ساأنها اأن حتد من مالئمة 

ا�ستعمالها كاأداة ل�سيا�سة متجهة نحو امل�سالح املربرة على ال�سعيد العاملي.

ثانيًا: النحياز اإىل اإيجاد احللول من خالل منوذج التوجيه الحتكاري املح�س لأداة واحدة، يتعار�س كليًا مع كل اخلربات 

املكت�سبة بالتجارب العملية. ففي الواقع ال�سيا�سي العملي توطد التوجيه القائم على مزيج من التعددية لتلك الأدوات 

كتح�سيل حا�سل.

خلي الثبات على توجه �سيا�سي اأو على م�سلحة �سيا�سية مكانه ل�سالح براجماتية مبداأية ت�ستند اإىل القيم 
ُ
ثالثًا: حيثما ي

ال�سيا�سية، فاإن احلل لو�سع معني للتوجيه ال�سيا�سي يف جمتمع حمدد، يكمن فقط يف طريقة معينة للمزج املوؤقت بني 

الأدوات الثالث املتاحة.

رابعًا: يتوقف مدى جناح مثل هذه التاأليفة على الثقافة ال�سيا�سية والر�سيد الجتماعي من ناحية، وفيما اإذا اأمكن خلق 

تعا�سد بني هذه الأدوات ب�سكل تتعاظم فيه اأف�سليات كل اأداة، ويف نف�س الوقت ت�سمحل فيه مواطن عجزها اإىل حدها 

الأدنى من ناحية ثانية، بحيث حتدث من خالل تفاعلها املتبادل تاأثريًا ملمو�سًا يف التوجيه ال�سيا�سي املن�سود.

خام�سًا: يجب اأن يكون ال�ستخدام ال�سيا�سي العملي لالأدوات انعكا�سي الفعل، ويجب اأن توؤدي اخلربات اإىل املبادرة 

بالت�سحيح الذاتي. اإذ اأن الأف�سليات ومواطن العجز اخلا�سة بكل من هذه الأدوات تتغري با�ستمرار يف الواقع العملي مثلما 

تتغري املقومات الثقافية لدى اجلهات القائمة على ذلك.

 باإجراء حتاليل ملعرفة مدى اأهمية املو�سوع املتعلق باأدوات التوجيه الثالث يف احلقبة احلا�رشة. 
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)Claus Offe( قام كلو�س اأوفه

فبني اأن التو�سع املفاجئ ملنطق ال�سوق، يجر خلفه تبعيات تعم الكيان املجتمعي على امل�ستوى الوطني والعابر للحدود الدولية مع ما 

ي�ساحبها من تقييد حم�سو�س للدولة الوطنية يف قدرتها على التعامل مع هذا الو�سع من جراء العوملة املجتمعية والقت�سادية. لذا 

يتطلب هذا التو�سع "اإعادة ت�سميم" للموؤ�س�سات املجتمعية وال�سيا�سية القائمة. فالتوازن بني اأدوات التنظيم الجتماعي الرئي�سية، 

ال�سوق والدولة واملجتمع، وبني ما يقع حتت ت�رشفها من و�سائل حتكم، املال والنفوذ والت�سامن، يحتاج يف الأو�ساع املتغرية 

موجة  اجتياح  بداية  منذ  ال�سنني  عقود  اإبان  والجتماعية  اليكولوجية  املجالت  يف  املكت�سبة  اخلربات  اأن  كما  جديدة.  هيكلة  اإىل 

العوملة القت�سادية، تدعو اإىل اإعادة تنظيم اإمكانيات التوجيه الثقايف وال�سيا�سي، بحيث ي�ستطيع جماراة متطلبات التنظيم املجتمعي 

بنوعيتها اجلديدة. داخليًا تراجعت قدرة الدولة احلديثة على التنظيم ل�سببني: اأولهما اأن مركزية تدخل الدولة وبريوقراطيتها يف 

املجتمعات احلديثة املعقدة قد اأثبتت عدم جدواها من جوانب متعددة وعدم مالءمتها لذلك. وثانيهما اأن ا�ستعدادية اجلزء الأكرب 

من الأجيال احلديثة ال�سابة قد غريت وجهات تطلعاتها واأخذت تقلع ب�سكل متزايد م�ستمر عن موؤ�س�سات النظام ال�سيا�سي الكربى، 
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والتي كانت حتى حينه متثل قبلة الدولة من حيث توقعاتها ب�سكل خا�س من عملية امل�ساركة وحماولتها اجلاهدة يف عملية التثقيف 

ال�سيا�سي. ولذلك اأ�سبحت ال�رشورة ما�سة لتباع اأ�سكال جديدة من التوجيه ال�سيا�سي والجتماعي. واأ�سبحت الإجراءات غري 

املبا�رشة من قبل الدولة لتحفيز فئات فاعلة اأخرى يف املجتمع، ون�ساطات املجتمع املدين، واأ�سكال جديدة من التعاون بني الدولة 

وال�سوق واملجتمع املدين،  هذه كلها اأ�سبحت تكت�سب مزيدًا من الأهمية يف هذا ال�سدد.

3-4 الدمقرطة املجتمعية

وحق  لنف�سه  الناظم  ال�سوق  اأن  ترى  فهي  الأ�سا�س.  من  املجتمعية  الدمقرطة  عن  لت�سورات  مكان  ل  الليربتارية  الدميقراطية  يف 

ن يف جمملها قاعدة �ساحلة لتطبيق حقوق الإن�سان واملواطن. واأ�سبح املجتمع يف مفهومها 
ّ
امللكية غري املحدود وحرية التعاقد تكو

املخاطرات  من جراء  العاملية  الأ�سا�سية  بخرق احلقوق  التهديدات  اأ�سبحت  كما  وقيمها،  والدولة  لل�سيا�سة  مكان  ل  بيئة خا�سة 

طرحها  يجدر  ل  التي  الق�سايا  من  كلها  املجتمعية  ال�ستقاللية  وفقدان  والالم�ساواة  الجتماعية  الرتكيبة  مالب�سات  عن  الناجمة 

يف  الدمقرطة  م�ساريع  لربط  الالزمة  للمقومات  تفتقر  الليربتارية  الدميقراطية  اأ�سبحت  فقد  وبهذا،  نظرها.  للبحث يف  كمو�سوع 

الأنظمة املجتمعية الفاعلة مع احلقوق الأ�سا�سية يف امل�ساواة واحلرية.

 يف املقابل، فاإن الدمقرطة املجتمعية متثل ق�سية حمورية بالن�سبة للدميقراطية الجتماعية. وهي تنطلق من الفر�سية باأن املوؤثرات 

احلقيقية للحقوق الأ�سا�سية يجب اأن تتحقق، وبالذات يف نطاق الأنظمة الفرعية املجتمعية. و�سواء كان ذلك يف القت�ساد اأو يف النظام 

التعليمي اأو الإعالم اأو الأدوات الر�سمية اأو يف اأنظمة ال�سمان الجتماعي، فالأمر يدور فيها كلها حول ت�ساوؤلت دميقراطية �سيا�سية 

الفاعلة  املجتمعية  الأنظمة  للعاملني يف  اأي م�ساهمات ميكن ويجب  والعدالة؟  الأ�سا�سية  حمورية مثل: كيف ميكن �سمان احلقوق 

تقدميها يف �سبيل حتقيق اخلري للمجتمع باأكمله.  

باتت  املجتمعية،  الفرعية  الأنظمة  لكافة  كاملة  دمقرطة  عن  عبارة  باأنها  الجتماعية  الدميقراطية  بحق  املتزمتة  ال�سرتاكية  ادعاء 

غري قابلة للتربير فيما يخ�س املجتمعات الع�رشية احلديثة، وذلك لالأ�سباب التالية: كافة القرارات حول توليفة الأنظمة املجتمعية 

الفرعية )كمنطقية وظائفها وتنظيم جمالت امل�سوؤولية وعالقاتها( والتي طاملا تطال تاأثرياتها رغد العي�س يف املجتمع، يتم اتخاذها 

اأن يتم تدار�س هذه  الكامل. وعلى هذا امل�ستوى يجب  اإقرارها على ال�سعيد املجتمعي  التي مت  ح�رشًا على م�ستوى الدميقراطية 

القرارات، كونها بالطبع قرارات �سيا�سية يف الو�سط العلني العام، ومن ثم اإ�سفاء ال�رشعية ال�سيا�سية عليها. ل يجوز لأي نظام 

جمتمعي فرعي اأن يكون فاقدًا لل�رشعية ال�سيا�سية يف تركيباته ونهج فاعليته ويف تبعياته املجتمعية ال�ساملة. واإذا ح�سل وكان لأي 

نظام جمتمعي فرعي، وخا�سة للنظام القت�سادي موؤثرات يتعدى مفعولها دائرة اأولئك الذين اتخذوا القرارات ب�سدده، فال �سمان 

عندئٍذ ل�رشعية ذلك النظام. ومن املفرو�س اأن يكون كل قرار �سيا�سي مي�س ماهية الأنظمة املجتمعية الفرعية ملتزمًا باحرتام احلقوق 

الأ�سا�سية لكافة املعنيني به.

اإ�رشاك  م�ساألة  على  ن�سبيًا  يقت�رش  تطبيقه  كان  واإن  اأي�سًا،  القت�سادي  املجال  يف  اعتماده  ميكن  املجتمعية"  "الدمقرطة  مفهوم 

اإذا  لالإرباك،  مدعاة  ي�سبح  املفهوم  هذا  اأن  اإل  العمل.  اأرباب  ولدى  املعامل  يف  العمل  باأداء  تتعلق  التي  القرارات  يف  امل�ستخدمني 

ارتبطت به الت�سورات باأن ماأ�س�سة مبداأ الأغلبية الدميقراطي من كافة العاملني يف موؤ�س�سة العمل ممكنة اأو �رشورية يف الأنظمة 

املجتمعية الفرعية.
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 الت�شاركية على النحو الفاعل 

تتطلب الدميقراطية الجتماعية ت�ساركية على نحو فاعل من الأداء يف جميع الأنظمة املجتمعية الفرعية. ويجب اأن تقر هذه الت�ساركية 

يف �سوء احلقوق الأ�سا�سية للمعنيني ومبراعاة منطقيات الأداء الفاعل يف كل حالة، ولهذا الطرح مربراته ومنها:

اأوًل: الت�ساركية يف القرارات ت�سمن اآهلية احلقوق الأ�سا�سية وحتقيقها يف كافة جمالت التعاون املجتمعي.

ثانيًا: الت�ساركية على النحو الفاعل ترفع يف العادة من م�ستوى اإجناز الأنظمة الفرعية التي تتم الت�ساركية فيها لكافة املجتمع 

ولالأنظمة الفرعية الأخرى يف جمالت التما�س معها.

ن كذلك اإمكانات الناظمات الدميقراطية لكافة املجتمع، حيث اأنه من خالل الدمقرطة يتوطد ح�سور الو�سط العلني 
ّ

ثالثًا: هي حت�س

العام يف الأنظمة املجتمعية الفرعية.

الأداء  ل�رشوط  الأ�سا�سية  الفر�سيات  باملقابل متعار�سًة مع  تكون  قد  فاعلة  الكاملة ملجالت جمتمعية  الدمقرطة  اأن عملية  غري 

الفاعل للدميقراطية الجتماعية. فماأ�س�سة مبداأ الإجماع والأغلبية يف جمالت جمتمعية فاعلة قد يوؤدي يف العادة اإىل:

رابعًا: و�سع ت�ساوؤلت حول منطقية وظائف الأنظمة الفرعية املعنية، وبالتايل حول اأدائها جتاه كافة املجتمع،

وخام�سًا: توؤدي كذلك اإىل املزيد من ت�سييق حيز �سالحيات الدولة التوجيهية يف الأنظمة الفرعية،

و�ساد�سًا: توؤدي اإىل اإحالل �سيادة التكتالت اجلماعية مكان ال�سيادة الدميقراطية لل�سعب.

ومن هنا تتطلب الدميقراطية الجتماعية اأن يكون لكل نظام جمتمعي فرعي تعلياًل خا�سًا به لكيفية حتقيق الت�ساركية على نحو 

ب�سكل  التالية  واملعطيات  ال�رشوط  اإىل  الت�ساركية  هذه  ت�ستند  اأن  ويجب  الفرعي.  النظام  ذلك  يف  العاملني  الفاعل جلميع  الأداء 

متزن:

�سابعًا: يجب كحد اأدنى �سمان حقوق امل�ساركة يف اتخاذ القرارات، والتي ل و�سيلة لال�ستغناء عنها يف �سبيل احلفاظ على كرامة 

كافة الأفراد املعنيني )ال�ستقاللية الجتماعية(.

�سالحيتهم  تفعيل  من  املعنيني  الأ�سخا�س  كافة  ميّكن  ب�سكل  القرارات  اتخاذ  يف  امل�ساركة  حقوق  معامل  ت�سكيل  ينبغي  ثامنًا: 

وخرباتهم املرتبطة باأداء ومهام اأعمالهم.

اأي مبعنى  اأن يعطى لكل نظام جمتمعي فرعي بذاته هام�سًا كافيًا للمناورة يف منطقية العمل واملهام املتعلقة به،  تا�سعًا: يجب 

احلفاظ على م�سوؤولية اتخاذ القرارات من قبل اخلرباء املكلفني بذلك يف كل هذه الأنظمة.

عا�رشًا: يجب اأن جتري ترتيبات الت�ساركية يف اتخاذ القرارات، بحيث تتالءم مع طريقة الأداء الفاعل لكل نظام فرعي بذاته.

تظل اأ�سكال امل�ساركة يف �سنع القرارات يف جميع املجالت املجتمعية الفرعية املختلفة �رشورية ومفيدة اأي�سًا لتحفيز الأداء، ولكن 

فقط يف حالة اإيجاد توازن بني منطقية الأداء الفاعل ومبداأ الت�ساركية.
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يف اأي موؤ�س�سة عمل اقت�سادي، ُتعد ال�ستثمارات على �سبيل املثال من �سمن املوا�سيع اجلوهرية يف جمال منطقية الأداء الفاعل. واإذا 

تعلق الأمر بها، فيجب عندئٍذ اأن تبقى اأولوية اتخاذ القرارات ب�سددها يف اأيدي امل�ستثمرين. اأما اإذا كان الأمر يدور حول ق�سايا 

امل�ساواة يف معاملة امل�ستخدمني فيما يتعلق بالأجور والتاأهيل والرتفيع، فهي ق�سايا مت�س ب�سكل اأويل الكرامة الإن�سانية لهوؤلء 

امل�ستخدمني، ولذا يجب اأن تخ�سع عملية اتخاذ القرارات فيها حلد بعيد اإىل نوع من اأ�سكال امل�ساركة يف اإتخاذ القرارات.

�ستبعد 
ُ
ي �ستبعد تغييب الت�ساركية يف اتخاذ القرارات �سمن الأنظمة املجتمعية الفرعية واأن 

ُ
ي اأن  يف اأي دميقراطية اجتماعية يجب 

تغييب دمقرطتها الكاملة على حد �سواء. اإذ اأن الأمر املهم يبقى دومًا الت�ساركية على النحو الفاعل.

3-5 املجتمع املدين

يلعب املجتمع املدين دورًا حموريًاً يف الدميقراطية الجتماعية، وذلك لعدة اأ�سباب متكافئة يف اأهميتها وهي:

اأوًل: يف العمل على �سعيد املجتمع املدين تتحقق الطروحات ال�سيا�سية الدميقراطية حول التوجيه الذاتي للمجتمع ب�سكل مبا�رش 

من خالل املواطنني املت�ساوين اأنف�سهم.

ثانيًا: من خالل تدخالت املجتمع املدين يف عمليات اتخاذ القرارات الدميقراطية يف املجتمع، ميكن دعم حتقيق م�سالح املواطنني 

والتاأثري ب�سكل دميقراطي على جمريات التمثيل.

ثالثًا: من خالل التدخل ال�سعبي الن�سط ي�ستطيع املواطنون اكت�ساب ال�سالحيات للت�رشف باأ�سلوب مميز، بحيث متكنهم من 

القيام بدورهم كمواطنني.

رابعًا: ميكن لن�ساطات على �سعيد املجتمع املدين اأن توفر امل�ساعدة الذاتية وم�ساعدة الآخرين، والتي يف كثري من الأحيان تتالءم 

من حيث النوع والكم مع الحتياجات املادية والجتماعية لالأفراد ب�سكل اأف�سل من امل�ساعدات الجتماعية التي تقدمها الدولة.

�ساملة  اإ�سرتاتيجية خ�سخ�سة  مع  امل�ساواة  قدم  على  املدين  املجتمع  الليربتارية م�رشوع  الدميقراطية  ت�سع  اأن  النادر  من  لي�س 

للمتطلبات ال�سيا�سية. وكثريًا ما يتم اخللط بني بيئة ال�سوق واملجتمع املدين. وبهذا يخ�س عليها الفهم باأن هناك لكل واحد من 

اأ�ساليب التنظيم املجتمعي، الدولة وال�سوق واملجتمع املدين، جماًل للعمل والتعامل خا�س به، واأن لكل منها موارد تنظيمية تختلف 

عن الأخرى.

اإن جمرد احل�س من ال�سالحيات التنظيمية للدولة، مرتبطًا بزحزحة امل�سوؤولية وحتويلها على املجتمع، اأي مبعنى اآخر خ�سخ�سة 

اأن يخطىء الهدف يف حتقيق التطلعات نحو جمتمع مواطنة ن�سط. هذا ومع العلم باأن فكرة جمتمع  املهام ال�سيا�سية، من �ساأنه 

املواطنة لي�ست فكرة عمل وتعامل من قبيل الدولة، بل هي يف الأ�سل فكرة منهجية �سيا�سية للعمل والتعامل.

:
8�

هناك ثالث �سمات متيز العمل والتعامل يف جمتمع املواطنة

- النخراط الطوعي يف العمل

- يتم تنظيم العمل والتعامل ذاتيًا

- التعامل والعمل موجه نحو ال�سالح العام اأي�سًا
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لي�س باإمكان جمتمع املواطنة النا�سط �سيا�سيًا اأن يكون بدياًل ملوؤ�س�سات الدولة. اإذ اأن �سمان احلقوق يبقى دومًا مهمة جوهرية 

منوطًة ب�سلطة الدولة. كما اأن العمل والتعامل على �سعيد املجتمع املدين لي�س ممار�سة من قبيل خ�سو�سية ال�ستقاللية، بحيث ميكن 

لالأ�سخا�س من خالله اأن يتفاهموا على ت�سوية م�ساحلهم فيما بينهم. ومع اأنه ل يعترب كذلك عماًل حكوميًا اأو ر�سميًا اإل اأنه يبقى 

يف نف�س ال�سياق عماًل وتعاماًل �سيا�سيًا، ي�ستطيع املواطنون واملواطنات من خالله بلورة اأهدافهم وال�سعي وراء حتقيقها من خالل 

.
85

الت�سامن يف اأدائهم

ي�ستطيع املجتمع املدين اأن يتوىل �ست مهام اجتماعية و�سيا�سية:

اأوًل: ي�ساعد املجتمع املدين يف تكوين جمموعات �سغط )لوبي( من املواطنني حيال موؤ�س�سات النظام ال�سيا�سي وميثل امل�سالح 

املجتمعية. وهذا ميثل اإحدى مقومات التوجيه الدميقراطي لل�سيا�سة.

ثانيًا: يتوىل وظيفة التنظيم ال�سيا�سي الذاتي يف املجتمع.

ثالثًا: ينظم احلوارات ال�سيا�سية وعمليات التفاهم املتبادل يف الو�سط العام.

رابعًا: يقوم مبهام جماعية م�سرتكة مل�ساعدة الذات اجتماعيًا.

خام�سًا: يحفز املواطنني على اتباع النهج الجتماعي يف العمل ال�سيا�سي.

�ساد�سًا: يولد ويجدد الر�سيد الت�سامني والجتماعي يف املجتمع.

ومع اأن حتفيز الروح الجتماعية بني املواطنني من خالل ال�سيا�سة وتوليد روح الت�سامن بينهم، من الأوىل اعتبارهما كموؤثرات 

جانبية للعمل على �سعيد املجتمع املدين، اإل اأنهما يظهران على هذا ال�سعيد اأكرث قوة ومفعوًل من ظهورهما على �سعيد التثقيف 

الدميقراطية  اأهمية مركزية  يف  املدين  للمجتمع  اأ�سبح  بالذات  ذلك  اأجل  . ومن 
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اأهدافه اأ�ساًل هدفني من  الذي ميثالن  املجتمعي 

ال�سيا�سية ويف خلق الدوافع للعمل الت�سامني يف املجتمع.

ممكنًا  اأ�سبح  اإذ  لالإعالم.  الدميقراطي  النهج  �سمن  اأهمية  تزداد  ن�ساطاته  �سياق  يف  املدين  املجتمع  يقيمها  التي  املنتديات  اأخذت 

اإىل  الأعلى  راأ�سيًا من  التي جتري  اأحادية الجتاه  الت�سال  الت�سالت احلوارية، جمابهة ممار�سات  اأ�سكال من  هنا، ومن خالل 

الأ�سفل، والتي تقوم بها الأو�ساط الإعالمية العامة واإخراجات ا�ستعرا�س النظام ال�سيا�سي لذاته. فاملجتمع املدين يقدم منتديات 

للتفاهم العلني املفتوح ي�ستطيع املواطنون واملواطنات فيها تبادل امل�سورة فيما بينهم بعيدًا عن الأو�ساط الإعالمية الوا�سعة وعن 

الو�سط ال�سيا�سي العام الكبري. وبهذا فاإن املجتمع املدين يتوىل دورًا وظيفيًا لإ�سفاء ال�رشعية على الدميقراطية ولتحقيق العدالة 

الجتماعية.

وحيث اأن املجتمع املدين يعزز امل�ساريع الجتماعية مل�ساعدة الذات، ويتدخل يف النظام ال�سيا�سي ويحكم بنف�سه حتت مظلة موؤ�س�سات 

دولة القانون، فهو يتوىل بذلك القيام بوظيفة توجيهية هامة يف املجتمع، ويرفع من امل�ستوى النوعي للدميقراطية فيه. واأخريًا ولي�س 

اآخرًا،  فاإن املجتمع املدين يتيح الفر�سة لتعا�سد ال�رشعية والدميقراطية والفعالية، وهنا يكمن ال�رش احلقيقي يف عدم ال�ستغناء 

عن دوره.
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اإ�سافة لذلك ميثل املجتمع املدين اأحد احلقول الهامة للدميقراطية النعكا�سية، حيث اأنه يتيح الإمكانات للمواطنات واملواطنني اأن 

يتفاهموا حول التطبيقات العملية للدميقراطية، واأن يتبادلوا خالل ذلك اخلربات واحلجج املتعلقة ببدائل التنمية والتطوير لديهم. 

واملجتمع املدين كان ويبقى دومًا �ساحة لعملية تعليم �سيا�سي اأي�سًا يف جمال الدميقراطية واإمكانات تطويرها. وهو يف نف�س الوقت 

�سورة معربة عن ثقافة املجتمع ال�سيا�سية ومواطن اإنتاجها. و�سمن هذا املفهوم، فاإن املجتمع املدين ل يعترب عن�رشًا مكماًل اأو 

عاماًل حم�سنًا للدميقراطية فقط، بل هو اإحدى املقومات الهامة لتفعيلها وتطبيقها.

الإمكانات الجتماعية والقت�شادية للمجتمع املدين

م م�سطلح القطاع الثالث املمار�سات العملية على �سعيد املجتمع املدين من زاوية موؤثراتها الجتماعية والقت�سادية. ويعترب 
ّ
يقي

الكثري من جمعيات ومنظمات املجتمع املدين م�سدرًا لإنتاج الأمن الجتماعي والعمل اخلريي والرفاه يف املجتمع. فالنخراط يف 

العمل على �سعيد املجتمع املدين، الذي يتغلغل يف جمالت ال�سحة اجل�سدية والنف�سية ويف جتربة العرتاف املجتمعي ومعنى احلياة 

يتعلق  وفيما  وكذلك،  املجتمع.  يف  للفرد  بالن�سبة  عنها  ي�ستعا�س  ل  اأهمية  ميثل  ال�سحيح،  والتعامل  العمل  طريق  نحو  والإر�ساد 

باملوؤ�رشات القت�سادية، فالقطاع الثالث ي�ساهم بقدر قيم يف حتقيق الرفاه املجتمعي. يقدر عدد املنخرطني طوعًا يف العمل على �سعيد 

املجتمع املدين يف جمهورية اأملانيا الحتادية بحوايل 21 مليون �سخ�س، وعدد املنظمات غري الربحية بحوايل 500.000 منظمة، فيما 

 .
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تبني احل�سابات اأن جمموع "�ساعات العمل املنجز" يقدر بحوايل �,2 مليار �ساعة يف العام

وبهذا فاإن القطاع الثالث يولد بالقيا�س قدرًا حم�سو�سًا من الرخاء القت�سادي. وقد لعب هذا الأ�سلوب من اإنتاج الرخاء دورًا هامًا 

يف اأملانيا. ويف �سياق التحديدات امل�ستجدة ملهام الدولة ولأ�سكال ت�رشيفها لالأعمال �ستكت�سف اأهمية القطاع الثالث "من جديد".

التن�شيط من خالل الدولة

من واجب الدولة الدميقراطية اأن تدعم اأن�سطة املجتمع املدين، واأن ت�ساهم يف اإن�ساء جمتمع مواطنة مفعم باحليوية. فمن ناحية يجب 

على الدولة اأن ت�سمن حقوق احلرية ال�سلبية التي تهيء هي اأوًل الإمكانية ل�ستعمال حقوق احلرية اليجابية؛ ومن ناحية اأخرى 

يجب عليها اأن تخلق تركيبة من املنا�سبات للمجتمع املدين ليمار�س ن�ساطاته فيها. فعلى �سبيل املثال، ميكن هيكلة اخلدمات العامة 

بامل�سنني والتعليم  الثقافة والعناية  باملبادرات لأن�سطته. يف جمال  للقيام  تتناول فيه تطلعات املجتمع املدين وتدعم حاجته  ب�سكل 

املجتمعية على وجه اخل�سو�س يوحي  ال�رشاكة  الدولة وعنا�رش  ال�سوق وعنا�رش كينونة  الربط بني عنا�رش  اأن  تبني  املدر�سي، 

ن فعالية الأداء وتوجيهه نحو ال�سالح العام 
ّ

اأن حت�س بالأمل يف النجاح. مثل هذه الأ�سكال من اجلمع بني هذه العنا�رش، ميكنها 

وربطه بالعامل احلياتي املحلي. يف حني اأن الف�سل احلاد بني حدود جمالت ال�سوق والدولة والت�رشاكية املجتمعية قد اأثبت عدم 

جدواه. اأما اإذا كان بالإمكان اجلمع بني و�سائل القطاع القت�سادي اخلا�س ومتطلبات الدولة واملبادرات ال�سخ�سية لذوي العالقة، 

عندئٍذ تن�ساأ مناذج من العمل والتعامل يف هذا امل�سمار، من �ساأنها اأن جتمع احل�سنات لكل بعد من اأبعاد العمل والتعامل الثالث 

)ال�سوق والدولة والت�رشاكية املجتمعية( وجت�رشها ل�سالح اإجناز املهام املطروحة.

املجتمع املحلي ياأتي يف املقام الأول كمكان اأمثل لإثبات جدوى تطبيق الأفكار اجلديدة لدولة التن�سيط والتحفيز، اإذ اأنه هو املكان 

الذي جترى يف �ساحته اأن�سطة املجتمع املدين ب�سكل رئي�سي. وميكن حتفيز ودعم الن�ساط يف العمل التطوعي للمواطنني من خالل 

اأية مكافاآت مادية اأو معنوية لهم اعرتافًا مبا يقومون به.  تفريغ الوقت لهم واإتاحة فر�س التاأهيل واإكمال التعليم، اأو من خالل 

ومن الأهمية مبكان هنا اأن ل يفتح املجتمع املحلي اأبوابه ملبادرات النا�سطني فقط، بل وكذلك اأن يعمل على متكني الأعداد املتزايدة 

"اإ�سرتاتيجيات  من املهم�سني وامل�ستثنيني من امل�ساركة املجتمعية من قبيل املواطنة يف القرارات التي تهم العامة وذلك من خالل 

التمكني" )Empowerment Strategies( الهادفة. اإل اأنه تظهر من هذا القبيل حمدودية م�رشوع "جمتمع املواطنة املحلي", �إذ 
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اأن مثل هذه التطورات على ال�سعيد القت�سادي، حيث تت�ساعد معدلت البطالة با�ستمرار ويتزايد عدد املهم�سني، تعمل على هدم 

مقومات امل�ساواة يف فر�س املواطنات واملواطنني ليبادروا باأي ن�ساط على �سعيد املجتمع املدين املحلي. 

اأحد ال�رشوط الالزمة لأن يكون املجتمع املدين فاعاًل، يقت�سي اأن تهيء الدولة املقومات الجتماعية والقت�سادية التي ل منا�س 

منها لتاأمني حياة املواطنني. وانطالقًا من هذا املفهوم، فاإن املجتمع املدين يعترب يف الواقع م�رشوعًا مركزيًا ل�سيا�سة الدميقراطية 

الجتماعية، ولكنه لي�س بدياًل ل�سيا�ساتها الجتماعية القت�سادية.

حقول العمل على ال�شعيد العاملي 

يف كل م�ساريع الدمقراطية تقريبًا على ال�سعيد العاملي، يلعب النا�سطون يف املجتمعات املدنية دورًا مركزيًا. فهم الذين ين�سجون 

�سبكات التعاون ال�سيا�سي الإقليمي ويعملون على تعميقه، وي�ساهمون يف دمقرطة املوؤ�س�سات العاملية العابرة للحدود الدولية مثل 

الأيام  املالحظ هذه  الدويل. ومن  امل�ستوى  ال�سيا�سي على  للتنظيم  اأنف�سهم كعنا�رش  الدولية، ويكر�سون  املتحدة واملنظمات  الأمم 

هو اإ�سطراد الزيادة يف عدد املنظمات غري احلكومية يف العامل. وعلى ال�ساحة العاملية، تلعب املنظمات غري احلكومية ب�سكل رئي�سي 

دور النا�سطني �سد �سيطرة ال�سوق املطلقة ويف حماولة اإعادة احتوائها �سمن ال�سيا�سة الناظمة للق�سايا الجتماعية واليكولوجية 

كموا�سيع  العامة  الأو�ساط  يف  عامليًا  الهامة  الق�سايا  من  الكثري  احلكومية  غري  املنظمات  وتطرح  القت�سادية.  ال�سوق  وجمريات 

للبحث والنقا�س، كما اأنها تقوم عالوة على ذلك بحرا�سة ومراقبة التقيد باأحكام التفاقيات العابرة للحدود الدولية.

املجتمع املدين والتكامل احل�شاري وال�شكاين

مدى  على  رئي�سي  ب�سكل  متوقفًا  الجتماعي  والندماج  التاأقلم  بات  فيها احل�سارات،  تتعدد  التي  احلا�رش  الع�رش  يف جمتمعات 

تثقيف املواطنات واملواطنني من خمتلف الهويات والأ�سول على ثقافة �سيا�سية م�سرتكة للدميقراطية. وهنا توىل املهمة اإىل املجتمع 

اإىل  التو�سل  ويتم  احل�سارات.  متعددة  الدميقراطية  يف  ال�ستقرار  يتوطد  اأن  اأجل  من  والتكامل  التاأقلم  عملية  ي�سهل  لكي  املدين 

انتهاج �سيا�سة جمتمعية م�سرتكة على اأف�سل وجه، اإذا كان املجتمع املدين نف�سه يت�سمن تركيبات ح�سارية تغطي اأجزاوؤها بع�سها 

بع�سًا. واإذا ما متت اللقاءات بني الفئات احل�سارية املختلفة يف املجتمع للتفاهم على امل�ساريع الجتماعية والإيكولوجية والريا�سية 

وامل�ساريع املتعلقة مبدينتهم، عندئٍذ تقرتب عملية التاأقلم والتكامل كثريًا من النجاح املن�سود.

تكت�سب مهمة املجتمع املدين يف الندماج احل�ساري يف �سياق عملية العوملة اأهمية مزدوجة على �سعيدين: اأولهما، تو�سع النفتاح 

الجتماعية  امل�ساكل  معظم  وقوع  هو  وثانيهما  اإليها،  الهجرة  تيارات  تزايد  جراء  من  احل�ساري  التعدد  جتاه  املدن  �سكان  لدى 

والإيكولوجية والقت�سادية الناجتة من العوملة عمليًا يف نف�س احليز الجتماعي. وهنا ي�ستطيع املجتمع املدين اأن ي�سع حدًا لت�ساعد 

ظواهر ال�ستقطاب الجتماعي واحل�ساري وت�سعيد النزاعات بني الفئات املجتمعية املختلفة.

العدالة واملجتمع املدين

"حزب العمل" الهولندي، حول ال�سوؤال فيما  اأو�ساط  فيما يتعلق باملجتمع املدين فقد مت النقا�س، كما ح�سل على �سبيل املثال يف 

تكون  لأن  ت�سلح   
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)Michael Walzer( فالتزر  مي�سائيل  من  املطروحة  املحلي"  املجتمع  قبيل  من  العدالة  "فكرة  كانت  اإذا 

خطًا ار�ساديًا عري�سًا جديدًا من خطوط الدميقراطية الجتماعية. تتطلب هذه الفكرة اأن يتم يف امل�ستقبل اإقرار توزيع العطاءات 

املجتمع  اإطار  يف  الأوىل  من  امل�سكن،  اأجرة  ودعم  املدر�سي  التعليم  وم�ساعدات  الدخل  م�ساعدات حت�سني  مثل  الهامة،  الجتماعية 

احلياتي للمعني نف�سه واحليز املجاور له. اإذ اأن املواطنات واملواطنني الذين يعرفون منهم املحتاجني للم�ساعدة حولهم ويعرفون 

ظروفهم احلياتية، واللذين يتحملون يف نهاية الأمر اأعباء تلك امل�ساعدات، اأولئك هم الذين ي�ستطيعون قبل غريهم اأن يتخذوا القرار 

حول حجم هذه امل�ساعدات ونوعها.
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هناك اإ�سكالية يف "فكرة العدالة من قبيل املجتمع املحلي". فعندما يتوقف تاأمني ظروف احلياة الجتماعية كليًا على رغبة وتقديرات 

واإرادة املواطنني يف اجلوار للعطاء، ي�سبح م�سريه رهنًا بيد اأولئك املواطنني. ويف اأ�سواأ احلالت ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل حرمان 

املحتاجني من هذه امل�ساعدات الجتماعية ال�رشورية لعي�سهم، وبالتايل اإىل عدم �سمان توفري امل�ساواة يف الكرامة الإن�سانية. اأ�سف 

اإىل ذلك اأن اإ�سرتاتيجية "العدالة من قبيل املجتمع املحلي" قد توؤدي اإىل تعميق عدم امل�ساواة يف احل�سول على الإمدادات الجتماعية 

الأ�سا�سية، حيث اأن هذه امل�ساعدات قد تكون وافرة يف بع�س التجمعات املحلية و�سحيحة اأو حتى نادرة يف املحليات املجاورة لها. 

وهذا من �ساأنه اأي�سًا اأن مي�س مبقومات العرتاف بالفرد اجتماعيًا، حيث ينتفي حقه يف ت�سكيل الظروف الجتماعية حلياته. واإذًا، 

فال ميكن يف اأي وقت اأن يقوم املجتمع املدين مقام الدولة الجتماعية اأو ي�ستعا�س به عنها، ويعني ذلك اأن ال�سمانات الأ�سا�سية 

حلماية املقومات املادية لكرامة الإن�سان ل ينبغي اأن تكون رهنًا بجاهزية املجتمع املدين ملمار�سة ن�ساطاته.

موارد، حمددات وحدود

بالن�سبة للدمقراطية الجتماعية ميكن للمجتمع املدين اأن ميار�س الن�ساطات التالية:

وظائف املجتمع املدين

دمقرطة جمتمعية يف جمالت عمل وتعامل خمتارة  -

حت�سني عوامل تاأثري املواطنات واملواطنني على تكوين الراأي على ال�سعيد العام  -

م�ساعدات الذات الت�سامنية  -

الت�سحيح الدميقراطي للعمل والتعامل الإداري والتخطيط ال�سيا�سي  -

ت�سحيح التبعيات "�لإ�سكالية" لنظام ال�سوق )ربط الفعاليات القت�سادية املحلية مع �سبكات املجتمع املدين(  -

التنبيه على واجبات املواطنني والإيفاء بها  -

بهذا، يفتح املجتمع املدين الباب لإتاحة فر�س معتربة للدمقرطة املبا�رشة ولتطبيق ال�سيغة الت�سامنية للعمل والتعامل. فلي�س هو 

ال�سبب الأخري اأن يكون ال�سعف الذي اعرتى الأحزاب ال�سيا�سية الأوروبية منذ اأعوام الت�سعينات هو الذي عمل على ازدياد اأهمية 

املجتمع املدين بالن�سبة للدميقراطية الجتماعية ب�سكل كبري. فالكثري من موؤثرات العوملة على عامل احلياة والعمل، اأ�سبحت غري 

قابلة للمعاجلة �سيا�سيًا ب�سكل مالئم �سوى �سمن اإطار احليز املحلي والإقليمي، حيث ميثل املجتمع املدين �ساحة عمل مركزية ملثل 

هذه املعاجلة. ومع ذلك فاإن املجتمع املدين ل ي�ستطيع باأي حال من الأحوال اأن يتحمل كامل عبء املهام الالزمة للتوجيه املجتمعي. 

ف�سمان حقوق املواطن الجتماعية هو بال�رشورة يف كل الأحوال �رشط اأ�سا�سي للدميقراطية الجتماعية.

3-6 الو�شط العلني العام

الو�شط العلني العام والدميقراطية

الراأي العام ال�سيا�سي التحاوري املنفتح ميثل اأحد العنا�رش الأ�سا�سية للدميقراطية الجتماعية. فهو الذي يهيء خللق تفهم م�سرتك 

للعدالة الجتماعية وي�سحذه من خالل احلوارات واملناق�سات العملية، وميكن ربطه مب�ساريع العمل والتعامل ال�سيا�سية. ويكون هذا 

اأحد ال�رشوط احليوية للتكامل ال�سيا�سي يف الدميقراطية الجتماعية. فالراأي العام الفاعل ل يقت�رش على تزويد الأفراد باملعلومات 

واحلجج فقط، بل يعزز فهم املواطنني كذلك لت�سكيل كيانهم املجتمعي على نحو ي�ستند اإىل مراعاة القيم من وجهة نظر ال�سيا�سة 

الثقافية والجتماعية والقت�سادية على �سبيل املثال ل للح�رش.
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يف جمتمعات الت�سال والإعالم الع�رشية، وحاملا تدور احلوارات فعليًا على �سعيد الو�سط العام العلني، تت�سابك فيها عنا�رش فن 

. والعتقاد 
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اخلطاب )الريتوريك( وعنا�رش ايديولوجية وجتميلية وحججية وعنا�رش الدعاية ال�سفوية وتتداخل يف بع�سها البع�س

. فالو�سط 
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باأن ما يدور يف الراأي العام من حوارات ت�ستند ح�رشًا اإىل حجج مو�سوعية بحتة، ما هو اإل �رشب من �رشب اخليال

والآراء،  واملعلومات  اجلماليات  وعنا�رش  ال�ستهالكي  ال�سلوك  على  والتاأثري  الت�سلية  عنا�رش  من  مزيجًا  يخلط  العام  الإعالمي 

وعنا�رش التوتر واملرح باأ�سكال وخمرجات خمتلفة. لكن اإعالم الراأي العام امللتزم بالدميقراطية ينبغي عليه اأن يكفل الفر�س كحد 

اأدنى لت�سمني هذا املزيج حمتويات ت�ستند اإىل احلجج املو�سوعية.

الإعالم.  دميقراطيات  اإىل  تتحول  الأحزاب  دميقراطيات  واأخذت  لطابعها.  تغيري  عملية  يف  ت�سري  اأوروبا  يف  الدميقراطيات  بداأت 

واأ�سبحت ال�سيا�سة تقع حتت �سيطرة نظام اإعالمي يتم فيه ب�سكل خا�س اإبراز الأحداث املثرية للجدل وال�ستعجاب، وي�ستطيع 

املحرتفون لل�سيا�سة ا�ستعرا�س اأنف�سهم ب�سكل مثري من خالله، وتعر�س فيه ال�سور باأ�سلوب دراماتيكي. ويف حني تراقب الأو�ساط 

يف  يداأب  العقالنية،  اآرائهم  تكوين  املواطنون  ي�ستطيع  لكي  الكال�سيكي،  النمط  من  الأحزاب  دميقراطيات  يف  ال�سيا�سة  الإعالمية 

تقدمي  عليهم  يتعلموا كيف يجب  لكي  الإعالمي،  النظام  الأدوار على مراقبة هذا  �سيا�سيًا ولعبو  النا�سطون  الإعالم  دميقراطيات 

الت�سليات  هذه  مثل  امل�ستطاع.  بقدر  عليه  ال�سيطرة  اأنف�سهم  هم  ي�ستطيعون  الإعالم  م�رشح  يف  مكانًا  يتبوؤوا  اأن  �سبيل  يف  اأنف�سهم 

. وهنا تتولد ال�سكوك فيما اإذا كان بالإمكان 
91

ال�سيا�سية )Politainment( تكون مدعاة للمرح وت�ستقطب الكثري من امل�ساهدين

تقدمي معلومات كافية عما يجري حقيقًة يف الأحداث ال�سيا�سية، وفيما اإذا كان تبادل احلجج والآراء حتت هذه املعطيات ممكنًا.

الإخراج ال�شيا�شي يف الأو�شاط الإعالمية

اأخذ اإحرتاف ال�ستعرا�س للذات يف ال�سيا�سة من خالل الو�سائل الإعالمية حيزًا وا�سعًا، ويتم ذلك يف كثري من الأحيان طبقًا لقواعد 

التمثيل امل�رشحي. وقد اأ�سبح هذا مع الوقت اأحد الأن�سطة الهامة على م�رشح النظام ال�سيا�سي. ويالحظ هنا ثالث اإ�سرتاتيجيات 

لالإخراج وال�ستعرا�س ال�سيا�سي:

1 - �سيا�سة الأحداث: هنا يتم عر�س م�ساهد الأحداث ح�رشًا من اأجل الو�سائل الإعالمية. وميكن عر�س احلدث احلقيقي

باملحاكاة،اأو باإدخال الو�سائل التجميلية عليه اأو حتى فربكته.

2 - �سيا�سة املظاهر ال�سخ�سية: تنطبق هذه ال�سيا�سة على احلالة عندما يكت�سب �سخ�س ما �سفات مميزة مرغوبة جمتمعيًا

ب�سكل خا�س وذلك من خالل ا�سطناعه لأعمال وت�رشفات ظاهرية مربجمة لهذا الغر�س.

� - �سيا�سة التوهيم الرمزي: وهنا يتم اختالق الأحداث فقط من خالل عر�سها ومتثيلها يف الو�سائل الإعالمية.

يف دميقراطية الإعالم، يتم من حيث املبداأ فك الرتابط بني ا�ستعرا�س ال�سيا�سة يف الو�سط العام وتنفيذها الفعلي على اأر�س الواقع. 

وعندئٍذ ل ي�ستطيع اجلمهور اأن مييز ب�سكل مبا�رش فيما اإذا كان عر�س ال�سيا�سة من قبيل الغوغائية اأو كان عر�سًا ملا يحدث فعاًل 

على اأر�س الواقع.

اجلانب القت�شادي لو�شائل الإعالم اجلماهريية الع�شرية

تخ�سع و�سائل الإعالم الع�رشية للمنطق القت�سادي. فاإنتاجها ميثل قبل كل �سيء نوعًا من اأنواع ال�سلع ال�ستهالكية. وعلى كمية 

بيعها وت�رشيفها يف ال�سوق يتوقف احلكم فيما اإذا تو�سلت موؤ�س�سة الإعالم اإىل حجم معامالت ومرابح مر�سية اأم مل تتو�سل. ومن 

هنا فقد اأ�سبح كل �سيء يف نظام الإعالم موجه نحو تعظيم القدرة على ا�سرتعاء انتباه اجلمهور وا�ستقطابه.
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طريق  عن  ال�سوق  من  م�ستقباًل  اأو  حاليًا  املناف�سة  املوؤ�س�سات  اإخراج  على  يقت�رش  الأمر  يعد  مل  اجلماهريي،  الإعالم  اأ�سواق  يف 

�رشائها، بل تعدى ذلك با�ستغالل الطيف الوا�سع لإمكانيات ا�ستعمال منتجاتها الإعالمية وال�ستفادة منها. وكل و�سيلة اإعالم قائمة 

بذاتها ميكن ت�سخريها لت�سويق منتجات و�سيلة اإعالم اأخرى غريها. هذا وقد اأ�سبح �سوق و�سائل الإعالم اجلماهريي، وعلى وجه 

اخل�سو�س �سوق الو�سائل املتلفزة، حتت �سيطرة جمموعة �سغرية من ال�رشكات الإعالمية الكربى. واأخذت �رشكات الإعالم العاملية 

الكربى متار�س اأن�سطتها عرب احلدود اجلغرافية وال�سيا�سية، وبهذا عملت على تفكيك اآخر معقل من معاقل الولء والنتماء الإقليمي 

واحل�ساري والعقائدي وال�سيا�سي. فاملثل الأعلى لهذه ال�رشكات هو جني الأرباح والفوائد ل غري.

تتكون دميقراطية الإعالم يف جوهرها من نظام اإعالم يعتمد على ن�سبة عدد امل�ساهدين والقارئني ون�سبة الت�سغيل مل�ساهدة العرو�س 

الإعالمية. ويف هذا الجتاه كذلك ت�سب جميع القرارات التي تتخذ حول كيفية الر�سال واأ�سلوب الإخراج والعر�س. وياأخذ ذلك بعدًا 

عميقًا لينطبق حتى على جمالت الن�رشات الإخبارية والربامج املو�سوعية والتقارير ال�سيا�سية، هذا واإن ح�سل ومت عر�سها اأ�ساًل 

اإمكانات الإخراج والعر�س بدون هوادة قبل عر�س املحتوى  يف �سبكات الإعالم اخل�سو�سية. والأولوية تعطى دومًا ل�ستنزاف 

املو�سوعي. 

اإمتد �سغط الرغبة يف احل�سول على ن�سبة عالية من امل�ساهدين مع الوقت ليوؤثر كذلك ولو جزئيًا على موؤ�س�سات الإعالم اململوكة 

للحق العام. وهناك معركة تناف�سية جتري رحاها بني موؤ�س�سات الإعالم التابعة للحق العام وتلك التي تتبع القطاع اخلا�س. واأخذت 

اأهمية ن�سبة امل�ساهدين تت�ساعد باعتبارها مقيا�سًا ملدى جناح الإنتاج الإعالمي. والأهداف التجارية من وراء الديناميكية الذاتية 

لنظام الإعالم يف القطاع اخلا�س، جلبت معها خطرًا يهدد با�ستمرار اأن يتزايد تهمي�س املوا�سيع ال�سيا�سية اأو جتريدها من طابعها 

ال�سيا�سي.

الأحزاب واملوؤ�ش�شة البملانية حتت ال�شغط

من  على كل  لي�سيق اخلناق  عاد  قد  ال�سيا�سية  العمليات  �سري  تباطوؤ  الزمنية وبني  الإعالمي  الإنتاج  النا�سئ بني �رشعة  ال�رشاع 

الأحزاب واملجال�س النيابية التي قد تتكبد خ�سائر كبرية من جراء تبعيات املنطق الإعالمي. فحيز املناورة لعملها اآخذ يف النح�سار. 

وهي تعلم اأن جناحها يف تقدمي نف�سها �سيا�سيًا ويف معارك النتخابات، يرجع ف�سله ب�سكل رئي�سي اإىل قوة مر�سح حزبها، الذي 

يقف على راأ�س قائمتها النتخابية يف تنفيذ اإرادته وحزمه على ال�سعيد الإعالمي. ومبجرد ما تظهر يف الو�سائل الإعالمية اختالفات 

يف الراأي بني قيادة احلزب املخولة بالن�ساط الإعالمي واأع�سائه، تنحدر �سمعة احلزب على ال�سعيد الإعالمي. ولهذا يبادر اأع�ساء 

احلزب بالتحرك العاجل مقدمًا اأو لحقًا لالإجماع على طروحات القيادة املعلنة يف الأو�ساط الإعالمية ودعمها.

وتزداد قوة هذا املوؤ�رش عندما يقوم رئي�س احلكومة )وهو يف العادة رئي�س احلزب الفائز يف النتخابات( بتنظيم اإجماع من قبل 

اأو يف حلقات  التي يجريها خارج الربملان  اجلماعات ال�ساغطة الكبرية يف احلزب على مو�سوع معني يطرح يف �سياق املفاو�سات 

الهوام�س اجلانبية  اأبعدوا نحو  اأنهم قد  اأنف�سهم  الفردي اخلا�س. وبهذا يجد الربملانيون  النقا�س، ومن ثم يقدمه كنجاح جلهده 

لالأحداث، ول ي�سعهم يف كثري من الأحيان اإل اأن يكتفوا باملطالبة باإدخال تعديالت لحقة على بع�س الأمور التف�سيلية اجلانبية يف 

بع�س املجالت. اأما فيما يتعلق بالقرارات حول اخلطوط العري�سة ل�سيا�سة احلكومة فتبقى م�ساركة هوؤلء الربملانيني يف كثري من 

الأحيان م�ساركة هام�سية تبعًا لذلك.
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ال�شروط الالزمة لراأي عام دميقراطي 

حتى ي�سبح بالإمكان احلفاظ على راأي عام دميقراطي، يرتتب على عملية التوا�سل ال�سيا�سي على ال�سعيد العلني العام اأن تفي 

:
92

بثالث مهام وهي

يجري على ال�ساحة ال�سيا�سية. 1 - مهمة ال�سفافية: يجب اأن تتاح الفر�سة لكل مواطن اأن يفهم ما 

2 - مهمة دعم تبني املواقف: يجب اأن تعطى الفر�سة لكل مواطن اأن يتخذ موقفًا نزاعيًا من مواقف 

الآخرين اإن هو رغب يف ذلك.

� -  مهمة الإر�ساد: يجب اأن يتبلور راأي وا�سح علني يف الو�سط العام لي�ستطيع كل مواطن اأن ي�سرت�سد به بطريقته اخلا�سة.

تخدم احلوارات العلنية يف الو�سط العام عملية التنظيم ال�سيا�سي الذاتي للمجتمع. ففيها تقام جولت اجلدل والنقا�س حول العدالة، 

وفيها يتم طرح احلجج املمثلة ملختلف الآراء، كما تتولد من خاللها اإمكانات الندماج املجتمعي للمحيط ال�سكني الذي جتري فيه. 

وهناك �رشوط اأخرى لها اأهميتها حتى يكون الراأي العام فاعاًل وهي:

- يجب اأن يكون يف يد جميع املواطنات واملواطنني �سالحية احل�سول على املعلومات ذات الأهمية )فر�سة التوا�سل ال�سلبي(.

- يجب اأن تتاح الفر�سة جلميع املواطنات واملواطنني اأن ي�ساركوا باأنف�سهم يف عملية التوا�سل ب�سكل ن�سط

) فر�سة التوا�سل اليجابي(.

- يجب اأن تكون الدعوة جلولت النقا�س عامة وعلنية.

- جميع القرارات الهامة يجب اأن يتم تقدميها وتربيرها من قبل احلكومة والربملان علنيًا للراأي العام.

لأ�سباب  اأهمية خا�سة، وذلك  ال�سلبي واليجابي  التوا�سل  امل�ساواة يف فر�س  ببعد  يناط  الدميقراطية الجتماعية  من وجهة نظر 

بديهية. يجب اأن يو�سع حتت ت�رشف كل مواطن قدرًا كافيًا من املعلومات وفر�سًا كافية للم�ساركة الن�سطة من اأجل اأن ميار�س 

حقوقه يف ا�ستقالليته ال�سيا�سية الذاتية. اإذ اأن جودة م�سمون القرارات الدميقراطية تتوقف على جودة احلوار العلني الذي يجري 

يف الو�سط العام قبل اتخاذها، وكالهما مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالآخر. وعندما ينتفي وجود راأي عام فاعل يف دميقراطية ما، ي�سبح 

 يف مهب الريح.
ً
م�سريها هباء

الدائم  ح�سورها  يعد  فلم  وعر�سها،  ال�سيا�سية  الإ�سرتاتيجيات  لإخراج  م�رشحًا  اليوم  باتت  اجلماهريية  الإعالم  و�سائل  اأن  مبا 

موؤكدًا اأثناء احلوارات العامة التي تدور حول عدالة النظام املجتمعي الد�ستوري. ولذا فيجب تعزيز ا�ستخدام منتديات التوا�سل 

يف املجتمع املدين من اأجل ذلك. وزيادة على ذلك، فهناك اإمكانية للحفاظ على "املجالت املحمية" �سمن الأنظمة الإعالمية اأو اإقامتها 

من جديد، ومنها جمال احلق العام ملحطات الإذاعة، حيث من املتوقع هنا اأن تبقى درجة اعتماد املحطة على ن�سبة "ك�تا" امل�ستمعني 

اأو امل�ساهدين للدعايات التجارية يف حدودها الدنيا. واإذا مل تنجح مثل هذه البدائل، فذلك يعني اأنه قد ا�ستلب من منوذج الدميقراطية 

الجتماعية واحدة من مقومات اأدائها الفاعل.
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. يف 
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فيما يتعلق بالراأي العام، يتم عادة �سمن اإطار النظام ال�سيا�سي للدميقراطية الجتماعية اعتماد معايري الدميقراطية الت�ساركية

هذا النموذج من الدميقراطية ي�ساهم يف العادة عدد كبري من املواطنني النا�سطني يف بلورة القرارات التي تتخذ على جميع م�ستويات 

الحتادات  �سعيد  وعلى  ال�سيا�سي،  النظام  مع  البيني  الإعالمي  التفاعل  �سعيد  على  وخا�سة  م�ستمر،  ب�سكل  ال�سيا�سي  النظام 

والهيئات والأحزاب، و�سمن مبادرات املجتمع املدين، حيث يحر�س املواطنون دومًا على �سياغة اهتماماتهم وم�ساحلهم وتنفذيها 

اأر�س الواقع. وتربز ميزة الدميقراطية الت�ساركية من خالل منتديات التوا�سل املبا�رش. ف�سمن هذه املنتديات يتم التفاهم  على 

بني املواطنني على طرق ال�سري يف عملهم واأهدافه، كما يتم تناقل املعلومات بينهم ومعاجلتها، كما وميكن من خاللها اأي�سًا التفاهم 

حول معايري العدالة عن طريق طرح احلجج املنطقية. عالوة على ذلك، فاإن الدميقراطية الت�ساركية حتتوي يف طياتها �سمولية الراأي 

العام التي يتم فيها الرجوع اإىل كافة ممثلي النا�سطني ولعبي الأدوار على �سعيد العمل املجتمعي، كما تتبلور فيها ثقافة التوا�سل 

والت�سال التي تراعي ما حتتاجه العمليات ال�سيا�سية من وقت طويل حتى تاأخذ جمراها.
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4 - القت�شاد ال�شيا�شي

اأ - القت�شاد

4-1 العوملة والقت�شاد ال�شيا�شي

 

ا�ستطاع اإطار عمل القت�ساد ال�سيا�سي للدميقراطية الجتماعية منذ بداية الت�سعينات، ومن خالل �سل�سلة من القرارات والأحداث 

وال�سيا�سي  القت�سادي  والتعامل  العمل  تعريف �رشوط  التحول  واأعاد هذا  مثاليًا.  علمانيًا  اأن يجتاز حتوًل  �سيا�سيًا،  امل�ستوجبة 

.  وينطبق ذلك، كما 
9�

الجتماعي جذريًا لكافة الفعاليات على امل�ستوى الوطني للدول وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي الإقليمي من جديد

�سيتم تربيره بالتف�سيل يف فقرة لحقة على اأبعاد العمل والتعامل الهامة اقت�ساديًا و�سيا�سيًا اجتماعيًا، وعلى الربامج عميقة الأثر يف 

ت�سكيل العوملة ت�سكياًل ايجابيًا يف حالة ما مت حتقيق ذلك على املدى القريب املنظور، مثلما ينا�سل من اأجله النا�سطون ال�سيا�سيون يف 

. واأي�سًا يف حالة حتقيق جناح مرموق يف ت�سكيل ظروف العمل والتعامل القت�سادي والجتماعي 
95

حركة الدميقراطية الجتماعية

والتعامل  العمل  اإطار  يبقى  ال�سيا�سية،  والإمكانات  الأ�سا�سي  القانون  من حيث  يكون ممكنًا  اأن  املفرو�س  من  والذي  ال�سيا�سي، 

املتغري جذريًا واردًا من خالل حقيقة وجود التكامل املعومل لأ�سواق املنتجات واملال. حتى واإن مل ت�سبح الأ�سواق املفتوحة حقيقة 

من حقائق احلياة، بل بقي وجودها رهنًا ل�سل�سلة من القرارات ال�سيا�سية، ف�سيبقى جوهر اأداء وظائفها يف املناف�سة املعوملة يف نطاق 

ال�سلع واخلدمات وال�ستثمارات كما يبدو موؤثرًا.

تاأخذ جمراها فعاًل يف  الت�سعينات، والتي بداأت  العابرة للحدود الوطنية منذ بداية  التكامل املتنامي لالأ�سواق  لقد جتاوزت عملية 

ال�سبعينات من خالل التخلي عن موؤ�س�سات بريتون وودز )BrettonWoods(، جتاوزت هذه العملية احلاجز الرئي�سي الذي كان 

. مع نهاية المرباطورية ال�سوفييتية ال�سيوعية عام 1989 مت ادماج كامل مناطق اأوروبا الو�سطى وال�رشقية يف ال�سوق 
96

اأمامها

التجارة  منظمة  اإىل   )GATT( والتجارة  اجلمركية  بالتعرفات  املتعلقة  العامة  التفاقية  من  التحول  و�ساهم  العاملي.  الراأ�سمايل 

العاملية )WTO( يف حترر جوهري يف �رشوط التجارة العاملية. اإ�سافة لذلك اأ�سبح التحقيق املوفق لتفاقية ال�سوق املوحد لالحتاد 

الأوروبي املنعقدة يف ما�سرتخت)Maastricht( مبثابة خطوة ليربالية هامة يف اأقوى منطقة اقت�سادية يف العامل. وانطلقت تبعًا لهذه 

ر عارمة يف �سيا�سة القت�ساد والتجارة لدى جميع الأمم التجارية يف العامل.
ّ
اخلطوة موجة  حتر

هناك  تغيريات جوهرية يف ال�رشوط الأطرية القت�سادية  تاأخذ جمراها على اأربع اأ�سعدة على النطاق العاملي: 

اأوًل: ا�ستد التناف�س يف اأ�سواق املنتجات غري املحمية واملعرو�سة للتجارة يف الأ�سواق املعوملة على م�ستوى العامل، كنتيجة ل�سهولة 

دخول اقت�ساديات الأجور املنخف�سة اإىل الأ�سواق.
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ثانيًا: اأدت املرونة بعيدة املدى يف الأ�سواق املالية اإىل ازدياد كبري يف حركة التدفقات املالية العابرة للحدود الدولية وبالأخ�س 

للمبالغ الهائلة للمودعني يف املوؤ�س�سات ال�ستثمارية.

ثالثًا: ت�سع املرونة يف الأ�سواق املالية اجلديدة على ال�سعيد العاملي ميزانيات الدول حتت ال�سغط، اإذ �ستكون النتيجة هي احتمال 

تراجع ال�ستثمارات ب�سكل كبري يف حال راأى بع�س امل�ستثمرين اأن ديون بع�س الدول اأ�سبحت بالغة احلجم.

رابعًا: ميار�س راأ�س املال الذي يتم توظيفه يف ا�ستثمارات عابرة  للحدود الدولية باأحجام عمالقة، �سغطًا �سديدًا ل�سالح �سيا�سة 

�رشكات ت�ستهدف الربح ال�رشيع املرتفع، لأنه يتبع جمرد امل�سلحة الربحية بعد حترره من جميع مقيداته املحلية.

 

للعوملة من  النموذج اجلديد  اأمام  للثبات  الفر�سة  الأزمات القت�سادية متتلك  للدول عند وقوع  الوطنية  بينما كانت القت�ساديات 

خالل التاأقلم على اإ�سرتاتيجيات متباينة جدًا، وقعت تركيبات الدولة الجتماعية ويف ظل ال�رشوط املتغرية حتت ال�سغط، كما وقعت 

بقدر متفاوت اأنظمة ال�سبط القت�سادي حتت ال�سغط اأي�سًا. واملطلوب الآن من الد�ستور املوؤ�س�سي لكٍل من القت�ساد ال�سيا�سي 

وتنظيم الدولة الجتماعية يف املجتمعات املختلفة اأن جتابه هذا التحدي. ويجب على اإ�سرتاتيجيات العمل الواقعية لقت�ساد �سيا�سي 

جديد للدميقراطية الجتماعية، اأن جتد اأجوبة على هذه التحديات حتت ظروف العوملة، من �ساأنها اأن تلبي يف ذات الوقت القرارات 

فة من قبل النا�سطني.
ّ
الأ�سا�سية املعيارية واأن تويف نظريًا ب�رشوط التحقيق املعر

 لذلك، �سيتم اأثناء عر�س القراءات التالية حول القت�ساد ال�سيا�سي يف الدميقراطية الجتماعية الرتكيزعلى تو�سيح اإ�سرتاتيجيات 

العمل حتت ظروف الأ�سواق املفتوحة. اأما التربيرات الواردة باإ�سهاب يف الف�سل اخلا�س بالعوملة، حول ما الذي يبدو اأن يكون 

قاباًل للتغيري يف العوملة، وماهي النتائج املحتملة التي قد ترتتب على مثل هذا التغيري حتت �رشوط العمل املتوقعة حاليًا، وما الذي 

اإليها  اإليها يف هذا العر�س بل �ستتم ال�سارة  اأن يتم التطرق  اأف�سل ال�سنياريوهات، فلي�س من املت�سع  ل ميكن تغيريه حتى حتت 

ا�ستباقيًا فقط.

القت�شاد ال�شيا�شي

دالرَرَة  الرفاه  اأنظمة  . متثل 
97

والدميقراطية وال�سوق  والدولة  الجتماعية  الطبقة  بني  العالقة  يف  بالبحث  ال�سيا�سي  القت�ساد  يعنى 

متغرية اأ�سا�سية يف القت�ساد ال�سيا�سي، وذلك لأنه من خاللها تتاأثر النتائج الرتكيبية والجتماعية للنظام القت�سادي اأثناء م�سرية 

اأن يو�سح قبل كل �سيء العالقة بني النظام  الت�سكيل ال�سيا�سي. لذلك يجب على القت�ساد ال�سيا�سي يف الدميقراطية الجتماعية 

ال�سيا�سي والنظام القت�سادي ونظام الرفاه.

 

�سيتم التطرق اإىل القت�ساد ال�سيا�سي على ثالث مراحل متتالية:

 

1 - بال�ستناد اإىل  النظرية املعيارية للدميقراطية الجتماعية �سيجري حتليل امل�ساكل واملتطلبات، 

2 - يتبع ذلك حتليل تاريخي منتظم ملا ينتج ونتج عن التطوراملجتمعي من م�ساكل وخماطر واإ�سرتاتيجيات اإيجاد احللول

لتلك امل�ساكل،

� - وبعد ذلك يتم اعتماد اأ�سلوب البحث التجريبي املقارن للتجارب يف تقدمي حلول �سيا�سية للم�ساكل والتي مت حتقيقها

بنجاح يف املجتمعات املختلفة الأخرى.
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تبني عملية التحليل املقارن اأي �رشب من �رشوب القت�ساد ال�سيا�سي للدميقراطية الجتماعية ميكن تطبيقه عمليًا �سمن توافقات 

ثقافية و�سيا�سية خمتلفة. و�سيتبني يف هذا ال�سياق قبل كل �سيء، اأن القت�ساد ال�سيا�سي يقع ل حمالة حتت تاأثري حقول متعددة 

م�سحونة بالتوتر والتي ميكن عر�سها بيانيًا كما يلي:

عدالة اجتماعية واأمانالإنتاجية والنمو

حماية الت�سغيل غري احلر و�سمان اجتماعي �ساملمرونة وجتدد 

التكامل الجتماعي وال�سبطحرية التملك والتعاقد

امل�ساركة يف �سنع القرار وحتديد الإطار ال�سيا�سيا�ستقالل الأداء يف عمل ال�رشكات 

وبالذات، ب�سبب عدم اإمكانية جتنب حقول التوتر هذه، فمن الثابت اأن التوليف الربغماتي بني العديد من املبادئ التنظيمية ال�سابطة 

 كان هذا 
ً
املت�سعبة، لهو النموذج الأكرث جناحًا من بني جميع النماذج الأخرى التي تعتمد مبداأ منفردًا فقط للتنظيم وال�سبط، �سواء

 )trade off( "املبداأ هو الدولة اأو ال�سوق اأو الت�سامن. يقود التوليف بني عدة مبادئ تنظيمية خمتلفة غالبًا اإىل "�سفقات ت�سوية

ال�سيا�سي بالذات  ال�سابق، فاإن القت�ساد  اأوهام يف  اآثارًا جانبية غري مرغوب بها. وبعك�س ما كان ي�سود من  بينها، جتر وراءها 

 99

)Eduard Heimann(
 

 وادوارد هاميان
98

)Karl Polanyi( لي�س حقاًل لو�سفات الع�ساة ال�سحرية. لقد اأظهر كارل بولين

باأن العالقة بني ال�سيا�سة وال�سوق كانت دومًا مميزة من خالل تعاي�س تكافئي معني )symbiosis( م�سحون بالتوتر. ولذا فاإن 

لالقت�ساد  الرئي�سي  الهدف  لهو  الأ�سا�سية،  احلقوق  �سمولية  اإىل  وبالنظر  الع�رشية  املتطلبات  مع  بالتما�سي  بفاعلية  ت�سكيلهما 

ال�سيا�سي للدميقراطية الجتماعية.

 اأمناط الراأ�شمالية

اإنه لأمر غري متنازع عليه اليوم يف اأبحاث القت�ساد ال�سيا�سي، باأن اقت�ساديات ال�سوق تختلف اإىل حد كبري عن بع�سها البع�س حتى 

يف البلدان ال�سناعية الغربية. فهي اإما اأن ت�سل اإىل نتائج مت�سابهة عن طرق خمتلفة متامًا، واإما اأن تظهر نتائج خمتلفة متامًا. بيد 

اأن اقت�ساديات ال�سوق تكون حمت�سنة يف الغالب يف اأنظمة رفاه معينة. لذلك ياأخذ القت�ساد ال�سيا�سي باحل�سبان اللعبة امل�سرتكة 

بني النظام ال�سيا�سي والقت�سادي ونظام دولة الرفاه.

 

. فهي بهذا لي�ست جمرد ردود فعل فقط للحماية �سد 
100

لقد تطورت موؤ�س�سات الرفاه بالتوازي مع موؤ�س�سات التن�سيق القت�سادي

 .
101

الراأ�سمالية الع�رشية و�سد النواق�س الجتماعية لل�سوق، بل اأ�سبحت مكونًا اأ�سا�سيًا من مكونات الراأ�سمالية احلديثة نف�سها

وهناك عالقة تبادلية بني اقت�ساد ال�سوق ودولة الرفاه، فكالهما يوؤثر على الآخر.

 
102

)Michel Albert( األربت  مي�سيل  يفرق  الراأ�سمالية.  لأنواع  متباين  منطي  لت�سخي�س  حماولت  اجلارية  الأبحاث  ت�سمنت 

 Vivien( �سمدت  فيفني  فت 
ّ
وتعر الراين(.  نهر  اإىل  )ن�سبة  الراينية  والراأ�سمالية  الأطل�سية  الراأ�سمالية  بني  املثال  �سبيل  على 

 market( وراأ�سمالية ال�سوق )managed capitalism( على ثالثة اأمناط من الراأ�سمالية: الراأ�سمالية املدارة 
10�

)Schmidt
هال  بيرت  من  كل  يتبناها  التي  النمطية  اعتماد  �سيتم  الف�سل  هذا  يف    .)state capitalism( الدولة  وراأ�سمالية   )capitalism
ال�سوق  اقت�ساديات  تفرق بني  والتي  الراأ�سمالية  اأنواع  لت�سخي�س   

10�

)David Soskice( �سو�سكي�س  )Peter Hall( ودايفيد 
الليربالية غري املن�سقة واقت�ساديات ال�سوق الجتماعية املن�سقة. وترجع الختالفات بني هذين النمطني للراأ�سمالية يف اجلوهر اإىل 

اأبعاد القت�ساد ال�سيا�سي التالية:
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- نظام العالقات يف املجالت ال�سناعية )العالقات بني احتادات اأرباب العمل والنقابات(

- نظام التدريب املهني ونظام موا�سلة التعليم

)corporate governance( نظام ولية املوؤ�س�سات -

- العالقات بني موؤ�س�سات اأ�سحاب العمل

- العالقة بني الإدارة وامل�ستخدمني

- امل�ساركة يف اتخاذ القرار داخل املعامل

- ماأ�س�سة التعا�سد بالتاأثري امل�سرتك بني القت�ساد وال�سيا�سة

ينظر هال و�سو�سكي�س اإىل القت�ساد ال�سيا�سي ك�ساحة يلعب فيها الكثري من الالعبني النا�سطني، فيفرت�سان اأن كل نا�سط يف هذه 

. ويق�سد هنا مب�سطلح 
105

ال�ساحة يحاول اأن يحقق م�ساحله بطريقة عقالنية ومن خالل اإ�سرتاتيجية التفاعل املتبادل مع الآخرين

هال  ولكن  �سواء.  حد  على  واحلكومات  الكربى  ال�رشكات  جتمعات  وكذلك  وال�رشكات  واملدراء  الأفراد  الالعبني  اأو  النا�سطني 

اأن ال�رشكات هي النا�سط الأ�سا�سي يف القت�ساد الراأ�سمايل، فهي التي تلعب الأدوار املحورية  و�سو�سكي�س يعتربان بفر�سيتهما 

فيما يتعلق بالتحول التكنولوجي والقدرة على املناف�سة العاملية. فالأمر يدور بالتايل حول اقت�ساد �سيا�سي يعاين ب�سكل خا�س ما 

يجري من اأحداث داخل ال�رشكة، وبني ال�رشكات وموؤ�س�سات العمل واحلكومة. 

تقدم مبادرة البحث حول اأمناط الراأ�سمالية من قبل هال و�سو�سكي�س اإطارًا منطقيًا للتحليل، ميكن اأن يتم �سمن حدوده تقييم مقارن 

وناقد لن�سيج املوؤ�س�سات يف اقت�ساديات ال�سوق املختلفة �سمن معايري الدميقراطية الجتماعية. وهنا يدور الأمر دومًا حول ال�سوؤال 

عن كيفية الربط  يف البلدان املختلفة بني القدرة على الأداء القت�سادي ومعايري الدميقراطية الجتماعية. �سيتم يف ما يلي تو�سيف 

النوعني من الراأ�سمالية ب�سكل اأو�سح:

اقت�شاديات �شوق ليبالية غري من�شقة 

)الوليات املتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، اأ�شرتاليا، كندا، نيوزلندا وايرلندا(

اأوًل: يتم متويل معظم ال�رشكات عن طريق �سوق راأ�س املال، والذي يكايفء ال�رشكات على التوزيع املتكرر لالأرباح العاجلة 

التي يتم حتقيقها على امل�ساهمني، وبنف�س الوترية يعاقب الإدارة ال�سيئة باإعالن الإفال�س اأو بال�ستحواذ العدائي على ال�رشكة 

.)"shareholders - منوذج "امل�ساهمني(

اإ�سرتاتيجية  حتدد  امل�سلحة  وهذه  عالية.  اأرباح  على  احل�سول  اإمكانية  يف  تنح�رش  وحيدة  م�سلحة  امل�ساهمني  لدى  ثانيًا: 

ال�رشكة.

لل�رشكات  الإدارة  جمال�س  يف  مقعد  على  حتوز  ال�رشكات  ول  البنوك  فال  �سعيف،  بينها  فيما  ال�رشكات  ت�سابك  يكون  ثالثًا: 

الأخرى.

رابعًا: يكاد ل يوجد تنظيم على امل�ستوى فوق املوؤ�س�ساتي يف جمالت الأبحاث اأو نقل التكنولوجيا اأو يف توحيد املوا�سفات.

خام�سًا: الحتادات هي بالأحرى منظمات متثيل للم�سالح قبل اأن تكون موؤ�س�سات للتوجيه الذاتي. والت�رشيع احلازم يحول 

دون قيام بنى �سبيهة بالتجمعات الت�سامنية مل�ساعدة الذات.

�ساد�سًا: تت�سف عالقات العمل بكونها عالقات ت�سغيل ق�سرية الأمد اأو موؤقتة.
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�سابعًا: تتم املفاو�سات حول الأجور على م�ستوى موؤ�س�سة العمل فقط.

ثامنًا:  �سوق العمل مرن ومدعوم من خالل نظام تاأهيل يوؤدي للح�سول على تاأهيالت عامة، والتي ميكن نقلها اإىل خارج ال�رشكات 

واإكمالها من خالل موا�سلة التاأهيل.

 تا�سعًا: يرتكز منوذج الإنتاج وا�سع النطاق على م�ستويات من التدريب واأجور العمل املتدنية.

عا�رشًا: ي�ستطيع النظام اأن يوؤقلم نف�سه مبرونة و�رشعة على متغريات ال�سوق.

اأحد ع�رش: ي�ستطيع منوذج الإنتاج اأن ياأتي بتجديدات جذرية �رشيعًا )خطوط اإنتاج جديدة اأو عمليات اإنتاج جديدة، والتي تنتج 

منتجات منطية من خالل تكنولوجيات جديدة(.

ثاين ع�رش: ل تزال اآليات التوازن التي ميكن لها اأن حتتوي عمليات التحديث اجتماعيًا متاأخرة التطوير.

اقت�شاديات ال�شوق املن�شقة 

)اأملانيا، اليابان، �شوي�شرا، هولندا، بلجيكا، ال�شويد، الرنويج، الدمنارك، فنلندا والنم�شا(

اأوًل: تن�سيق العالقات القت�سادية يف معظمها يتم من خالل تركيبات تنظيمية غري متما�سية بال�رشورة مع ال�سوق، ومن خالل 

الأنواع املختلفة من التعاون والتفاعالت املتبادلة بني ال�رشكات.

ثانيًا: تتم عملية التمويل من خالل قرو�س بنكية، وبهذا فال�ستثمارات الطويلة الأجل ممكنة.

ثالثًا: يتم تقييم عمل الإدارة ورقابتها غالبًا من خالل �سبكات من جلان تتكون من متثيل ي�سمل البنوك وال�رشكات وامل�ستخدمني 

والفعاليات الر�سمية على م�ستوى الدولة، وقلما يتم التقييم والرقابة من خالل ال�سوق.

رابعًا: متثيل م�سالح امل�ساهمني فيها عادة اأ�سعف من متثيل م�سالح القطاعات الجتماعية الأخرى 

.)stakeholders منوذج ال(

خام�سًا: ل يتم حتديد الأجور يف داخل نطاق ال�رشكة، بل يتم التفاو�س حولها على امل�ستوى القطاعي.

�ساد�سًا: ت�سود بالفعل عالقات ت�سغيل طويلة الأمد.

الروابط  القطاع عامة، وتتحمل  لهذا  املوؤهالت احلرفية  بال�رشكات مع  للموؤهالت اخلا�سة  التاأهيل  يتم ربط منوذج  �سابعًا: 

العليا لحتادات العمال ولأرباب العمل ما يرتتب على ذلك من نفقات.

ثامنًا: ي�ستمر العمل مبدئيًا على نف�س خطوط الإنتاج وبنف�س عملياته القائمة بالفعل ، ول جتري عليها �سوى تغيريات جزئية 

بخطوات �سغرية. وتتحقق القدرة على التجديدات حريًا على خطوات �سغرية.

تا�سعًا: ال�ستقرار والتوازن الجتماعي مرتبطان مع بع�سهما البع�س.
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عا�رشًا: يتاأقلم النظام على اأو�ساع ذات اإ�سكاليات جديدة ببطء دون مرونة.

 

اأحد ع�رش: يتم حتديد قواعد لعبة التعاون من قبل املتمر�سني امللمني مبا يجري يف الداخل من خفايا الأمور.

ق اأحد اأنواع الراأ�سمالية على  ّ
ل تدور الأبحاث يف مو�سوع "متنوعات الراأ�سمالية" )varieties of capitalism( حول تو�سيح تفو

الآخر. فكال النوعني من اقت�ساديات ال�سوق جمهزة ومتوطدة اأي�سًا ب�سكل جيد، ويظهران مقدرة مر�سية على الأداء القت�سادي 

امل�ستدام. ولكن فر�سية هال و�سو�سكي�س على �سبيل املثال تو�سح ملاذا تتفاعل ال�رشكات من بلدان خمتلفة مع نف�س التحديات املعوملة 

ب�سكل خمتلف متامًا.

 

مثال: تتعامل ال�رشكات الربيطانية مع حتدي تغريات اأ�سعار �رشف العملة، التي من �ساأنها اأن جتعل ت�سدير منتجاتها اإىل الأ�سواق 

الأجنبية غالية الثمن، برفع اأ�سعار ب�سائعها فتحمل بذلك فروقات الأ�سعار على الزبائن. اأما ال�رشكات الأملانية، فتتفاعل مع نف�س 

اأن تدافع بذلك عن مكانتها  اأقل، مقابل  اأرباحًا  اأ�سعار ب�سائعها كما هي، حتى ولو جنت من جراء ذلك  التحدي باأن حتافظ على 

. وميكن تف�سري ردود الفعل املختلفة هذه كما يلي: على ال�رشكات الربيطانية اأن حتافظ على ن�سبة اأرباحها، 
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وح�س�سها يف ال�سوق

الأملانية  ال�رشكات  اأما  امل�ساهمني،  على  �رشيعًا  املتحققة  الأرباح  توزيع  على  ال�رشكات  يكافئ  راأ�سمايل  �سوق  على  تعتمد  كونها 

فت�ستطيع باملقابل اأن "تتحمل" تراجع اأرباحها، لأن و�سولها لراأ�س املال ل يعتمد على الأرباح العاجلة ق�سرية الأمد.

لديها خالل فرتة وجيزة يف حال خ�سارة ح�س�سها يف  لها بال�ستغناء عن م�ستخدمني عاملني  و�سع ال�رشكات الربيطانية ي�سمح 

ال�سوق. ف�سوق العمل املفتوح ونق�س احلماية �سد اإنهاء اخلدمات، يعترب من هذا املنطلق منفعة لها. اأما ال�رشكات الأملانية يف املقابل، 

فتعتمد على العاملني لديها على املدى الطويل، ملا ميلكون هوؤلء من موؤهالت نوعية خا�سة بال�رشكة، ول ميكن "ا�ستقطابهم للعمل 

للعيان  الدميقراطية الجتماعية تظهر  املختلفة �سمن مفهوم  الراأ�سمالية  لأنواع  الدقيق  التقييم  لدى  اأخرى.  لديها" من �رشكات 

نواق�س مبداأية لقت�ساديات ال�سوق غري املن�سقة:

اأوًل: حيث اأن القيمة ال�سوقية لل�رشكة وم�سالح امل�ساهمني الربحية فيها يلعبان يف هذا النوع من اقت�ساد ال�سوق دورًا مهمًا، 

تتوجه اإمكانات ال�رشكات نحو جني الأرباح ق�سرية الأمد. اأما النتائج طويلة الأمد املرتتبة على عمل هذه ال�رشكات مثل الق�سايا 

الجتماعية اأو اليكولوجية، فال حتظى اإلرَ بالقدر القليل من الهتمام. 

ثانيًا: عندما تتمتع الإدارة العليا لأي �رشكة ب�سالحيات تنفيذية غري خا�سعة ن�سبيًا للرقابة، فاإنها �ستهمل م�سالح فئات اأخرى 

ويف مقدمتها م�سالح امل�ستخدمني فيها، كما ل يتم مراعاة الأخذ براأيهم يف عمليات �سنع القرار ب�سكل كاف.

ثالثًا: تعتمد اقت�ساديات ال�سوق غري املن�سقة على �سوق عمل مرن جدًا وغري من�سبط. فموؤهالت العمال يف هذه القت�ساديات تكون 

يف العادة عامة قبل اأن تكون متخ�س�سة يف جمال ال�رشكات نف�سها. لذلك يكون موقف العمال اأقرب اإىل املوقف ال�سعيف حيال 

اأرباب العمل. و�سعف النقابات هنا وغياب املفاو�سات املركزية حول حتديد تعرفة الأجور يزيد الو�سع تفاقمًا.

القواعد الأ�شا�شية الأوىل لو�شع منهجية م�شروع الد�شتور القت�شادي

من الأمور الأ�سا�سية لالقت�ساد ال�سيا�سي يف الدميقراطية الجتماعية هو التفريق املرتتب على ذلك بني اأهداف القت�ساد اجلمعي 

وو�سائله. فبالنظر اإىل احلقوق الأ�سا�سية لالأفراد، يجب على القت�ساد اأي�سًا اأن يكفل اأكرب قدر ممكن من حرية الت�رشف الفردية، 

اأي مبعنى الإكثار من اعتبارات ال�سوق قدر الإمكان. يف نف�س الوقت وبالنظر اإىل معيار احلرية املادية، فاإن ال�رشط امل�سبق لكفالة 

احلرية اليجابية هو توفري فر�س الو�سول اإىل وال�ستفادة من املميزات الجتماعية. وحتى يتم تاأمني ذلك، يجب ت�سكيل و�سبط 
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العمليات القت�سادية �سيا�سيًا. فالأ�سواق حتتاج اإىل احت�سان �سيا�سي يوجهها نحو الهدف. 

اأي�سًا  ويتطلب املبداأ الأ�سا�سي حلرية الت�رشف اليجابية ومبداأ ت�ساوي الكرامة للجميع ف�ساًل عن ذلك، وجوب احرتام الأفراد 

�سمن النظام القت�سادي وحمايتهم على قدم امل�ساواة. والنتيجة املرتتبة على ذلك ملوؤ�س�سات العمل، هي قيام عالقة متوترة بني 

حقوق العمال وحقوق اأرباب العمل.

تتمتع احلقوق الأ�سا�سية باأولوية مطلقة يف الدميقراطية الجتماعية. لذلك يجب على النظام القت�سادي اأن يكون منفتحًا من حيث 

املبداأ لتدخالت اإجراءات �سيا�سية.  ففي نهاية املطاف تبقى احلقوق الأ�سا�سية هي التي حتدد اأهداف القت�ساد الوطني، اإذ اأن معامل 

النظام القت�سادي واأ�سكاله التنظيمية وجمرياته العملية ونتائجه، يتم حتديدها اإىل حد بعيد من خالل هذه احلقوق الجتماعية 

والقت�سادية الأ�سا�سية. ونظام القت�ساد اجلمعي لأي جمتمع هو دومًا وليد نتائج العمليات ال�سيا�سية التي حُت�سم بها الق�سايا 

الأ�سا�سية لالقت�ساد ال�سيا�سي. وت�سب يف هذه العملية كذلك املعرفة املكت�سبة واخلربة يف �ساأن مقومات ونتائج الأدوات القت�سادية 

املختلفة، وفيها تتم عملية التوازن بني الأهداف الفرعية امل�سحونة بالتوتر.

عمليًا ومعياريًا  امل�رشوعة  ال�سيا�سية  القت�سادية  الأدوات  اختيار  يربر  الذي  هو  الجتماعية  الدميقراطية  يف  ال�سيا�سي  القت�ساد 

من حيث فاعليتها. واملهم هنا هو اإيجاد اأجوبة على الأ�سئلة التالية: اأي الأدوات تكفل اجلدوى القت�سادية واحلقوق الأ�سا�سية يف 

اآن واحد اأثناء عملية اإنتاج ال�سلع وتقدمي اخلدمات؟ كيف ميكن تعريف وحتديد �سعة هوام�س العمل والتعامل املتعلقة بالقرارات 

امل�ستقلة على ال�سعيد اخلا�س وبامل�سالح العامة؟ اأي �سكل تنظيمي للموؤ�س�سات يوؤمن الإنتاجية وينظم القت�ساد على اأف�سل وجه؟

تاأتي بع�س التف�سيالت املوؤ�س�ساتية لنظام القت�ساد امل�رشوع يف الدميقراطية الجتماعية كنتيجة للخربات التاريخية املكت�سبة يف 

جمال اأنظمة اقت�سادية اأخرى وتف�سرياتها العلمية التي ميكن عر�سها كما يلي:

- �رشورة  الحت�سان ال�سامل لالأ�سواق �سمن نطاق الظروف املعي�سية الجتماعية وال�سيا�سية واليكولوجية للمجتمع؛

- �رشورة وجود مت�سع كاف لنطالق تطور منطق ال�سوق، اإذ بهذا فقط ميكن تاأمني الإنتاجية وم�سادرالإنتاج على 

الوجه الأف�سل؛

- �رشورة كفالة الآليات املنا�سبة مل�ساركة العمال وموظفي ال�رشكات يف �سنع القرار؛

- �رشورة ال�سبط القت�سادي اجلمعي بهدف التوازن التجاري اخلارجي والت�سغيل الكامل وا�ستقرار الأ�سعار والبدء

يف م�سرية ازدهار اقت�سادي  متوازنة؛

- �رشورة وجود �سيا�سة ن�سطة ل�سوق العمل؛

- �رشورة التن�سيق ال�سيا�سي عرباحلدود الدولية من اأجل احت�سان ال�سوق.

التناق�شات بني القت�شاد الليبتاري والقت�شاد الجتماعي

يتجلى التناق�س الأ�سا�سي بني التف�سري الليربتاري والتف�سري الجتماعي للدميقراطية الليربالية يف تباين التقييم للو�سع القانوين 

مفهوم  يف  الإنتاج  و�سائل  ملكية  باأن   )Robert Nozick( نوت�سك  روبرت  اأو�سح  لقد  ال�سوق.  وقواعد  الإنتاج  و�سائل  مللكية 

لطرف  الأ�سا�سية  منها من خالل احلقوق  لذا ل يجب احلد  الإن�سان.  تكون حقًا من حقوق  لأن  مبا�رش  ب�سكل  موؤهلة  الليربتارية 

اأ�سبح مرتبطًا مبفهوم احلرية ول يقبل النف�سال عنه.  . فحق �سالحيات الت�رشف بو�سائل الإنتاج �سمن هذا املفهوم، 
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ثالث

تفرت�س الليربتارية اأن احل�سول على ملكية و�سائل الإنتاج �سمن نطاق ليربايل �سامل، يجب اأن يبقى �ساأنًا فقط من �سوؤون ا�ستعمال 

ال�سخ�س حلريته، ولي�س هناك ما ي�ستدعي اأن ت�سع الدولة اأحكامًا ناظمة بهذا ال�ساأن. اإذ اأن الأمر يتعلق فقط بعملية ا�ستخدام الفرد 

حلريته، فيما اإذا اأراد اأن يكون مالكًا لو�سائل الإنتاج اأم ل. والفكرة الليربتارية ل تعري اهتمامًا حلقيقة اأن ملكية و�سائل الإنتاج 

 بكرامة وحرية طرف ثالث. والنتيجة املنطقية 
رَ

لي�ست موزعة بالت�ساوي اأ�ساًل، واأن لعدم امل�ساواة يف التوزيع تداعيات توؤدي اإىل امل�س

لهذه الفكرة هي اأن ال�سوق يحر�س على �سمان احلقوق يف احلرية املطلقة لفئة من "مواطني القت�ساد" يف املجتمع دون غريهم.  كما 
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�سمح به �سيا�سيًا باعتباره عاماًل لت�سييق اخلناق على حرية 
ُ
اأنها تعترب التدخالت من قبل الدولة يف هذا املجال، لي�س فقط اأمرًا ل ي

املواطنني، بل اأي�سًا كم�سدر لأ�سباب اخللل يف اأداء الأ�سواق الوظيفي.

اإن التف�سري الجتماعي للدميقراطية الليربالية يرجع اإىل جتارب تاريخية مرت بها الأ�سواق املنتظمة ذاتيًا. فقد كانت التجربة اإبان 

حقبة الراأ�سمالية املبكرة يف كافة الدول الأوروبية م�سدرًا للت�سورات، باأن ال�سوق يقود بال �سك اإىل احلد ب�سكل جائر من فر�س 

احلرية ل�رشيحة وا�سعة من املواطنني، كونهم جزءًا من هذا القت�ساد، كما يقود اإىل حتطيم نف�سه من جراء عمليات متركز القوة 

القت�سادية. كما ينطلق هذا التف�سري الجتماعي للدميقراطية الليربالية من اأن ال�سوق املنتظم ذاتيًا يوؤدي من خالل ف�سل التطوير 

النابع من داخل نظامه اإىل خماطر وخ�سائر يف معدلت الرفاه العام، من �ساأنها اأن تهدد فر�س احلرية واملقومات احلياتية واحلقوق 

الأ�سا�سية ل�رشيحة وا�سعة من املواطنني باخلطر. بيد اأن نظرية الدميقراطية الجتماعية وعلى النقي�س من ال�سرتاكية املتزمتة، 

ل ترف�س املوؤ�س�سات القت�سادية الليربالية ب�سكل ع�سوائي، بل تتفح�س اإىل اأي حد تتواءم هذه املوؤ�س�سات مع احلقوق الأ�سا�سية 

العامة عامليًا. ويف حال عدم توافقها تتبنى نظرية الدميقراطية الجتماعية - وا�سعة حتقيق الهدف يف كل حالة ن�سب عينيها - و�سع 

حمددات عمل قانونية، واإقحام الدولة يف ال�سوؤون الجتماعية، واإجراء ت�سحيحات على �سعيد الناظمات القت�سادية.

املاآخذ الجتماعية على تاأثريات الأ�سواق املنتظمة ذاتيًا، ميكن �سمها يف رزمة من الأبعاد املنطوية على التهديد باخلطر من حيث 

اإليها قد تاأتي يف �سياق التطور التاريخي. وتتلخ�س هذه املاآخذ فيما  املبداأ. وهي مفتوحة من حيث املبداأ لإ�سافة خربات جديدة 

يلي:

اأوًل: كل فرد ل يحالفه احلظ يف احل�سول على دخل كاف داخل ال�سوق ي�سبح م�ستهدفًا لأن يكون مهددًا من حيث ظروف حياته 

الكرمية وحتى يف اأ�سواأ احلالت ببقائه الطبيعي على احلياة، مما يعترب انتهاكًا حلقوقه الأ�سا�سية املبداأية وملقومات ا�ستقالليته 

الذاتية.

�ساأنه  الدخول يف عقد عمل جمحف، من  قبول  اإىل  امللكيات، ي�سطرون  ب�سبب كونهم معدومني من  الذين  الأ�سخا�س  اإن  ثانيًا: 

الأ�سا�سية وفقدان  انتهاك حقوقهم  �سيعانون حتت وطاأة   الإن�سانية،  ال�سخ�سي وكرامتهم  تقرير م�سريهم  ينتهك معايري  اأن 

ا�ستقاللهم الجتماعي.

 

ا�ستغالل  املقومات احلياتية ومن  توزيع  امل�ساواة يحرمون من احل�سول على ن�سيبهم يف  ب�سبب عدم  الذين  الأ�سخا�س  ثالثًا: 

اأن ا�ستقاللهم ال�سيا�سي مل يعد  فر�سهم يف امل�ساركة ال�سيا�سية، هوؤلء يبقون مقيدين كليًاً يف ممار�ستهم حلقوق املواطنة، كما 

مكفوًل.

يف �سوء اأبعاد التهديد هذه مت ر�سم خطوط اإر�ساد موؤ�س�ساتية �سمن القت�ساد ال�سيا�سي للدميقراطية الجتماعية على ال�سكل 

التايل:

 

- اإذا اأحلقت ممار�سة حقوق ملكية و�سائل الإنتاج م�سا�سًا بحقوق الإن�سان لطرف ثالث، فيجب حتديدها ل�سالح اأولوية 

احلقوق الأ�سا�سية.

- اإذا تعار�ست حقوق الأفراد الأ�سا�سية مع بع�سها البع�س، فيجب حتديدها ح�سب ما تقت�سيه احلقوق الأ�سا�سية يف امل�ساواة.

- تنظم دولة القانون الدميقراطية حقوق امللكية ال�رشعية، وتاأخذ باحل�سبان تاأثرياتها الجتماعية املحتملة على احلقوق

الأ�سا�سية املكفولة لطرف ثالث.

- ال�سوق هو عبارة عن موؤ�س�سة جمتمعية، يعتمد و�سع حدودها وحتديد اأهدافها وعملها الوظيفي على املعايري الليربالية

وامل�سوؤوليات  للناظمات  ال�سوق  اأن يخ�سع  ينبغي  ولذلك  الأ�سا�سية.  الجتماعية  والقت�سادية ومعايري احلقوق  وال�سيا�سية 

ال�سيا�سية.
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- يحقق ال�سوق �سمن هذه املحددات ماآرب جمتمعية جوهرية )الرفاه واحلرية(.

- ل ترقى موؤ�س�سة ال�سوق من حيث �سمان احلريات اإىل م�ستوى موؤ�س�سات دولة القانون الدميقراطية.

- ينبع اتخاذ القرار ال�سيا�سي املتعلق بال�سوق وحمدداته، من �سميم امل�سوؤولية جتاه �سمان احلقوق الأ�سا�سية القت�سادية

الت�رشف  وحرية  ال�رشورية،  الحتياجات  مع  املتنا�سب  الطلب  نحو  التوجه  بالب�سائع،  د 
رَ
التزو )الإنتاجية،  والجتماعية 

القت�سادي(.

- تركيبة ال�سوق وامتداد حدوده ونظامه الداخلي وجمالت تاأثريه ال�رشعية، كلها تتوقف على القرارات ال�سيا�سية التي 

ت�ستمد �رشعيتها من احلقوق الأ�سا�سية.

- جمريات تنظيم التطور القت�سادي اجلمعي تتبع حتمًا مقت�سيات احلقوق الأ�سا�سية الجتماعية والقت�سادية، وتتوقف 

.
108

على طبيعة اأدوات النظام القت�سادي وتركيبة امل�سوؤولية ال�سيا�سية

- لدى حتديد الطريقة لتوجيه القت�ساد اجلمعي الوطني، ل تقت�رش الأهمية على الرجوع اإىل احلقوق الأ�سا�سية فقط، بل 

تعتمد اأي�سًا على راأي الأغلبية ال�سيا�سية يف كل حالة، وعلى م�ستوى املعرفة العلمية حول ال�سوق ونتائج التدخل احلكومي فيه.

-  بالنظر اإىل تنظيم قانون العمل وامل�ساركة يف �سنع القرار واإىل ال�ستقاللية يف حتديد تعرفة الأجور، فاإن املعايري املتعلقة 

بتطبيق احلقوق الأ�سا�سية ت�سكل احلدود الدنيا ل�سيغة القت�ساد ال�رشعية. وبنف�س القدر يجب اأن تتم مراعاة حقوق كل من 

.
109

يعنيه الأمر من قريب اأو بعيد من اأفراد املجتمع

4-2 الحت�شان املجتمعي لل�شوق

�سبقة ثبتت �سحتها 
ُ
بنى اأي نهج يف النظرية القت�سادية للدميقراطية الجتماعية، لكي تبقى واقعية، على اأربع معطيات م

ُ
يجب اأن ي

بالتجربة العملية وهي:

 

 والقائل باأن ال�سوق ال�سابط لنف�سه، والذي يتزعزع مبجرد بدء 
110

)Karl Polanyi( اأوًل: الربهان الذي قدمه كارل بولنيي

املحاولة ل�سبطه، ما هو اإل وهم عقائدي. فقد كانت جميع الأ�سواق القائمة حقًا حمت�سنة جمتمعيًا.

 

ثانيًا: الإدراك باأن كل منوذج اقت�سادي يراد تطبيقه عمليًا يف اإطار دميقراطية اجتماعية، ل بد اأن يكون قادرًا على اإثبات وجوده 

يف املناف�سة مع مناذج اقت�سادية مغايرة التنظيم، واإل فاإنه �سيفقد القدرة يف احلفاظ على وجوده كما وعلى �رشعيته ال�سيا�سية 

.
111

على حد �سواء

 

ثالثًا: من نتيجة الأبحاث حول "متنوعات الراأ�سمالية" )varieties of capitalism(، تبني اأنه يوجد يف العامل احلقيقي اأ�سكال 

الأنظمة  املكت�سبة من  تكون اخلربات  اأن  ولذا يجب  التفاوت والختالف.  عالية من  على درجات  ال�سوق  التنظيم لقت�ساد  من 

القت�سادية املختلفة، هي الأ�سا�س الذي ُتبنى عليه القرارات ال�سيا�سية القت�سادية.

 

رابعًا: الطرح النظري الذي يقرتح اأنه عند و�سع نظرية توجيه �سيا�سي اقت�سادي للدميقراطية الجتماعية، فاإن الأمر يدور فقط 

حول اإيجاد اإجابات �سافية ت�ستند اإىل جتارب عملية مقنعة على ال�سوؤال عن اأي التوليفات هي الأكرث مالءمة للتوفيق بني منطق 

ال�سوق وممار�سات الدولة ومبادرات املجتمع املدين، بحيث ت�سل هذه الجابات اإىل اأقرب حد ممكن عمليًا من الأهداف املربرة 

معياريًا.

 

يف �سوء ما تو�سل اإليه و�سع الأبحاث العلمية، يعترب من الثابت بالتجربة العملية اأن لكل �سكل من اأ�سكال التوجيه الثالث، املجتمع 

املدين وال�سوق والدولة، ميزات ايجابية يف اأدائها الوظيفي كما اأن لها نقاط �سعفها اأي�سًا. ولذلك اأ�سبح كل �سكل توجيهي منها 

يف حاجة اإىل تكملة نوعية من خالل ال�سكلني الآخرين. وهنا ي�ستدعي الت�رشف الربغماتي امل�ستند على املبادئ، ا�ستهداف حت�سني 

الأداء الوظيفي لكل حالة على الوجه الأف�سل، ويف نف�س الوقت العمل على تخفيف تداعيات ف�سلها قدرالإمكان.
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كانت الليربتارية يف الآونة ال�سابقة تفرت�س الكمالية والتقان يف قدرة ال�سوق على توجيه ذاته، كما اأنها حررته كليًا من العتماد على 

التوجيه من قبل الدولة اأومن قبل املجتمع املدين. وكانت تنظر لل�سوق وكاأنه هو الذي ميثل الإطار ال�رشعي للحرية، فاأ�سبح ال�سوق 

بهذا يف نظرها منزهًا عن توجيه النتقادات اليه وتقييمه. وعلى النقي�س من ذلك، كانت ال�سرتاكية املتزمتة متيل اإىل اعتبار دور 

الدولة يف التوجيه اأمرًا مثاليًا، وف�رشته كتعبري منطقي لالإرادة ال�سعبية املجتمعية. كذلك مت فك ربط الدولة اإىل حد كبري من عملية 

التوافق حول اأ�سكال التوجيه على ال�سعيد املجتمعي وعلى �سعيد ال�سوق. واقعيًا ل يوجد هناك اأي تربير نظري لهذين املبداأين 

العقائديني، وكالهما يوؤدي عند حماولة تطبيقه كل بطريقته املختلفة اإىل انتهاكات �سارخة للحقوق الأ�سا�سية.

ال�شوق

ق�سرية  فرتة  وبا�ستثناء  الأ�سواق،  اأن  واملجتمع  ال�سوق  اأو�ساع  لتاريخ  درا�سته  يف   
112

)Karl Polanyi( بولنيي  كارل  اأثبت 

وال�سيا�سية  والجتماعية  الثقافية  الروابط  اأعماق  يف  حمت�سنة  دائمًا  كانت  الع�رشين،  القرن  بداية  يف  بالكوارث  م�سحونة  كانت 

اأن  يجب  وال�سوق  الدولة  باأن  الع�رشين،  القرن  من  الع�رشينات  يف  العاملية  القت�سادية  الأزمة  منذ  اآخرًا  ات�سح  لقد  ملجتمعاتها. 

على  قادرة  لرقابة  الأ�سواق  عندما تخ�سع  للرفاه. وفقط  ناجت ممكن  اأف�سل  اأجل حتقيق  بع�سهما من  الت�سابك مع  وثيقي  يكونا 

الت�رشف ولإجراءات تكميلية ناظمة، وعندما يتم تعريف جمالت �سنع القرارات القت�سادية وحتديدها من خالل قرارات �سيا�سية، 

و�سط  يف  املجتمعات  وجدت  الأثناء  هذه  يف  املجتمعي.  التوجيه  يف  الأهمية  ذات  وظيفتها  باأداء  تقوم  اأن  الأ�سواق  ت�ستطيع  عندئٍذ 

و�رشق اأوروبا وبعد مرحلة نيوليربالية انتقالية، وجدت طريقها ثانية لحت�سان الأ�سواق. ومل يعد هناك ومنذ بداية القرن احلادي 

والع�رشين اأدنى �سك لدى التيارات ال�سيا�سية الأ�سا�سية الكربى �سمن الدميقراطيات احلديثة وعلى �سوء ت�رشفاتها عمليًا حول 

�رشورة هذا "الحت�سان".

لقد كان لهذا الإدراك العلمي موقفًا �سعبًا ملدة طويلة. ولكنه ا�ستطاع اأن يثبت اأقدامه تدريجيًا يف خمتلف البلدان و�سمن التيارات 

�سّلمة متداولة على ال�سعيد العام. لقد كانت التجارب واحلجج التالية هي عامل احل�سم يف 
ُ
املتعددة، واأ�سبح منذ الثمانينات فقط م

تاريخ الدميقراطية الجتماعية لتمهيد الطريق لعملية التعلم هذه:

 اأن �سبب رف�س مارك�س لتوجيه ال�سوق يعود اإىل فر�سية ثبت خطوؤها بالتجربة 
11�

)Eduard Bernstein( بني ادوارد برين�ستاين

العملية. تنباأ مارك�س باأن الراأ�سمالية تقود حتمًا اإىل عمليات تركيز اقت�سادية توؤدي يف نهاية املطاف اإىل وقوع توجيه القت�ساد 

اجلمعي ح�رشًا يف يد عدد قليل من اأ�سحاب الحتكارات )monopolists( ومن امل�سيطرين على ال�سوق )oligopolists(. لكن 

ني وبعك�س هذا التوقع، اأن تعقيدات القت�ساد الراأ�سمايل تتزايد، واأن اأعدادًاً كبرية ل ح�رش لها من ال�رشكات ال�سغرية 
رَ
برن�ستاين ب

واملتو�سطة والكربى تتاأ�س�س وتن�ساأ يوميًا. ذهبت حجة برين�ستاين اإىل اأبعد من ذلك باأن اعرتف بال�سوق كاأداة للتن�سيق، كونه وحده 

هو الذي يبقى يف و�سع ي�ستطيع به اأن يتعامل بفاعلية مع الكمية الهائلة من املعلومات القت�سادية دومنا خ�سارة ل لإنتاجية العمل 

ول للموارد املجتمعية ول لإمكانيات التاأثري ول ل�سيادة امل�ستهلك.

ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  الباهظ  بثمنه  التوجيه  ذلك  حقيقة  وانك�سفت  املوجه،  ال�سوفييتي  ال�سيوعي  القت�ساد  توطد  عندما 

والجتماعي، اكت�سبت عندها هذه احلجة املزيد من الأهمية. ولقد مت ا�ستكمال هذه احلجة وارتفع �ساأنها من خالل العامِل القت�سادي 

 يف الع�رشينات من القرن املا�سي، اإذ تبني له اأن هناك يف الأ�سواق العاملة املتحررة من 
11�

)Eduard Heimann( ادوارد هاميان

املمار�سات الحتكارية، توجد اأدوات فعالة للتاأثري املجتمعي على �سنع القرارات القت�سادية. ومت بالتوازي مع ذلك تطوير فكرة 

م�رشوع الدميقراطية القت�سادية. وهذه الفكرة تدعم مبداأ �سبط ال�سوق، ولكنها تريد اأي�سًا اأن تتاأكد من تاأمني م�ساركة النقابات 

واملمثلني ال�سيا�سيني يف �سنع القرار القت�سادي على كافة امل�ستويات، بدءًا من امل�سنع فاإىل ال�رشكة واإىل القطاع املهني وو�سوًل 

اإىل كامل نطاق القت�ساد الوطني.
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4-3 حقوق امللكية واحلريات املت�شاوية

ت�سكل فكرة النيوليربالية حول حق التملك اخلا�س غري املحدود يف التاريخ الأوروبي ظاهرة ا�ستثنائية جاءت متاأخرة الأوان. ف�سواء 

يف الفكر القانوين اأو يف املمار�سات ال�سيا�سية العملية، كانت الأف�سلية دومًاً للت�سورات باأن امللكية اخلا�سة هي نوع من الو�ساية 

القت�سادية، ولذا فهي متنح لفرتة زمنية معينة. ومت النطالق من فر�سية اأنه ل ي�سح للملكية اخلا�سة اأن تخدم املنفعة اخلا�سة 

فقط، بل وال�سالح العام كذلك. وقد اأ�سبح هذا املفهوم الجتماعي للملكية اخلا�سة اأوًل مدعاة اإ�سكالية لل�سيا�سية املطلقة عندما 

حرر هذه ال�سلطة ال�سيا�سية من ارتباطها بامل�سوؤولية الجتماعية، واأ�سبح هو باملقابل الذي يحر�س على الرفاه العام للمجتمع. 

عطى احلق لأ�سحاب امللكيات اخلا�سة باأن يتمتعوا 
ُ
وا�ستطاع مناه�سوا ال�سيا�سة املطلقة باملقابل تربير وجهة النظر باأنه يجب اأن ي

بحرية الت�رشف مبلكيتهم، حيث اأن ذلك ميثل ال�رشط امل�سبق حلريتهم. وبهذا مت التغا�سي عن ما كان قد مت - وبالذات يف هذا 

التوقيت - من اإقرار باأحقية املجتمع املحلي يف التحفظ ب�سكل اأو اآخر على حرية ت�رشف املالكني باأمالكهم، وذلك من قبيل امل�سلحة 

العامة يف جباية ال�رشائب ل للح�رش. ل ميكن يف اأي جمتمع اأن يبقى حق الت�رشف املطلق للمالكني يف اأمالكهم قائمًا دون حمددات. 

فهذه اأ�سطورة خيال �سيا�سية. والأمر هنا يتوقف دومًا على قدر وحدود العامل ال�سيا�سي للح�سم يف اأحكام امللكية.

من الأمثلة على الأ�سئلة العملية احلا�سمة يف هذا ال�سدد: لأي غر�س من اأغرا�س ال�سالح العام �سيتم حت�سيل ال�رشائب وباأي قدر، 

وكيف يتم حتديد الن�سب الت�ساعدية لفر�س ال�رشائب؟ ولكن يجب اأن يكون من الثابت، باأنه ل يجوز للدولة يف اأي حال من الأحوال 

نزع امللكية بالكامل من اأي �سخ�س دومنا تعوي�س من�سف. وما دون ذلك يبقى املو�سوع منوطًا بالقرار ال�سيا�سي النابع من غالبية 

املجتمع، ومتوقفًا على تقاليد الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة يف ذلك البلد.

فكرة امللكية يف اأحكام القانون جلمهورية اأملانيا الحتادية

للمواد التالية يف القانون الأ�سا�سي جلمهورية اأملانيا الحتادية اأهمية خا�سة بالنظر اإىل البعد الجتماعي مللكية املوارد القت�سادية:

 

املادة 14 )امللكية، قانون الإرث ونزع امللكية(:

لزمة، وا�ستعمالها ينبغي اأن يخدم اأي�سًا ال�سالح العام يف نف�س الوقت؛ 
ُ
")1( ُتكفل امللكية وقانون الإرث )...(؛ )2( امللكية م

.")...( 
115

)�( يجوز نزع امللكية فقط اإذا كان ذلك لأغرا�س ال�سالح العام

املادة 15 )التحويل اإىل ملكية اجتماعية عامة(: 

اأ�سكال  من  �سكل  اأي  اإىل  اأو  العامة  امللكية  اإىل  الإنتاج  ومدخالت  وامل�سادرالطبيعية  والعقارات  الأرا�سي  ُتنقل  اأن  "ميكن 
القت�ساد العام  بقانون يحدد وي�سوي نوع ومقدار التعوي�س".

 حول كيفية 
116

لقد اأقرت املحكمة الد�ستورية الحتادية يف اأحد اأحكامها ال�سادرة ب�سدد قانون امل�ساركة يف اتخاذ القرار يف ال�رشكات

. وتفرق املحكمة بني نوعني من اأبعاد ا�ستخدام 
117

تقييم العالقة بني خمتلف احلقوق الأ�سا�سية اخلا�سة بامللكية كل منها مع الآخر

امللكية اخلا�سة: اأحدهما البعد القانوين لتملك الرثوات والآخر البعد الجتماعي للملكية.

 ."118

"ت�سكيل حياته حتت م�سوؤوليته ال�سخ�سية يرتبط البعد القانوين لتملك الرثوات مع احلرية ال�سخ�سية، فهو يوؤمن للمالك 

كعالقة  الحتادية،  الد�ستورية  املحكمة  قبل  من  الت�رشف  حرية  وحق  الأ�سا�سي  التملك  حق  بني  العالقة  تف�سري  مت  وبتايل 

ترابط وثيق ن�سبيًا. ول ترى املحكمة حاجة اإىل اأن ت�سيق الدولة حدود ا�ستعمال حقوق امللكية "طاملا تعلق الأمر بوظيفة امللكية 

بالبعد  الأمر  يتعلق  حاملا  ولكن   ."119

باعتبارها عن�رش تاأمني حلرية الفرد ال�سخ�سية، فاأنها تتمتع بح�سانة خا�سة وا�سحة املعامل
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ع تزداد ات�ساعًا 
ّ الجتماعي للملكية، فاإن املحكمة الد�ستورية ترى �رشورة لتدخل الدولة: "وباملقابل فاإن هوام�س �سالحية امل�رشرَ

من اأجل فر�س اأنظمة لتحديد امل�سمون واملحددات لوظائف امللكية اخلا�سة، كلما ازداد ارتباط �ساأن امللكية ب�سالت اجتماعية اأو 

املحكمة   توؤكد  اإذ  اقت�سادية.  �رشكة  يف  اخلا�سة  امللكية  حالة  يف  املثال  �سبيل  على  الو�سع  هذا  وينطبق   ."120

باأداء عمل اجتماعي

باأنه: اإذا "�عتمد" العمال وموظفو ال�رشكة "على ال�ستفادة من ملكية خا�سة لغريهم"، كي يتمكنوا من ت�سكيل حياتهم مب�سوؤولية، 

ع تقع مهمة اأن يتعامل مع احلقوق الأ�سا�سية 
ّ فاإن حريتهم يف الت�رشف ويف ممار�سة املهنية قد ت�سبح حمدودة. وعلى عاتق امل�رشرَ

لعدميي امللكية واحلقوق الأ�سا�سية للمالكني على قدم امل�ساواة، ولذا فعليه اأن ي�سع القواعد واحلواجز القانونية لالنتفاع من امللكية 

اخلا�سة يف حيز التنفيذ.

ميثل القانون املتعلق مب�ساركة امل�ستخدمني يف �سنع القرار حماولة لتنظيم البعد الجتماعي حلق التملك. علمًا اأن القانون يقت�سي 

اأنه بالإمكان اأن يجري النتفاع احلر من امللكية يف بعده القانوين كرثوة )على �سبيل املثال ي�ستطيع اأحد ال�رشكاء يف ال�رشكة اأن 

ي�سحب ح�سته من الأمالك(، الأمر الذي ل يحتاج اإىل موافقة امل�ستخدمني عليه، اإلرَ اأن امللكية اخلا�سة تخ�سع يف نف�س الوقت حلق 

النق�س من قبل امل�ستخدمني بال�رشكة يف كل ما يتعلق بالبعد الجتماعي للملكية.

القانوين كرثوة، فهي خا�سعة ق�رشًا  اأي�سًا يف بعدها  القانون الأ�سا�سي فاإن امللكية اخلا�سة بالطبع ملتزمة اجتماعيًا  اإىل  بالنظر 

لل�رشيبة التي يتم القرار ب�ساأنها �سيا�سيًا، مما يعني اأنه يجوز "نزع ملكية" جزء من الرثوة لأغرا�س ال�سالح العام.

امللكية اخلا�شة وانتهاكات احلقوق الأ�شا�شية

للملكية اخلا�سة  اإذ ميكن  معينة.  ثالث حتت ظروف  لطرف  الأ�سا�سية  تنتهك احلقوق  اأن  الإنتاج  لو�سائل  للملكية اخلا�سة  ميكن 

لو�سائل اقت�سادية على �سبيل املثال اأن توؤدي اإىل منع عدميي امللكية من حتقيق رغبتهم يف التملك ب�سبب:

- ارتفاع الأ�سعار واحلد من �سيادة امل�ستهلكني ب�سبب الرتكيز الحتكاري يف ال�سوق واحلد من املناف�سة فيه؛

- امل�سا�س بامل�ساواة ال�سيا�سية من خالل التحريك غري املتوازن للموارد يف عملية الت�سال؛

- تعطيل برامج العمل الدميقراطية يف �سياق التهديد بالعقوبات �سد ال�سلطات ال�سيا�سية.

لذلك  ي�سود يف الدميقراطية الجتماعية التزام �سيا�سي بالعمل على احلد من انتهاكات احلقوق الأ�سا�سية من خالل �سيا�سة الحت�سان 

القت�سادي وو�سع ناظمات له.

4-4 ال�شبط القت�شادي 

. لذا فاإنه من ال�رشوري وجود �سيا�سة �سبط اقت�سادية تعمل 
121

تتك�سف �سمن الأ�سواق نواق�س وظائفية نابعة من داخل نظمها

العمل  الأ�سواق قادرة على  باأن  فة �سيا�سيًا. والعتقاد 
ّ
املعر العقالنية القت�سادية وم�سالح املجتمع  التناق�سات بني  على تقلي�س 

كميكانيكيات توجيه �سابطة لنف�سها، وباأنها تتما�سى من حيث املبداأ مع القيم الجتماعية، هذا العتقاد يقف على طرف النقي�س مع 

جميع املعارف املكت�سبة بطريق التجربة عن الأ�سواق. يتطرق مو�سوع �سيا�سة ال�سبط القت�سادي اإىل عر�س قواعد عامة لتخاذ 

القرارات القت�سادية ومراقبة تنفيذها وو�سع العقوبات املرتتبة على عدم تنفيذها. وهي �سيا�سة تتطلب احلد الأعلى من ال�رشوط 

.
122

امل�سبقة، وقلما تكون خالية من املوؤثرات اجلانبية
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ت�سود بني املنطق الوظيفي لالأنظمة ال�سيا�سية اخلا�سة ب�سنع القرار واملنطق الوظيفي لالأنظمة القت�سادية الفرعية توترات مبداأية 

وتناق�سات ل ميكن اإزالتها مبجرد مناقلة منطق اأحدهما اإىل الآخر. لذلك يجب و�سع حدود واأهداف للمنطق القت�سادي بو�سائل 

املنطق ال�سيا�سي وبقدر الإمكان دومنا تقزمي لفحواه بطريقة غري مرغوب فيها.

لقد مت موؤخرًا اإجراء جتربتني وا�سعتي النطاق على ال�سعيد املجتمعي ل�سهر املنطقني الوظيفيني يف بع�سهما البع�س. لكن ثمن 

كال التجربتني كان باهظًا اجتماعيًا وباءتا بالف�سل. التجربة الأوىل كانت التجربة الليربتارية الهادفة اإىل اإعطاء ال�ستقاللية ملنطق 

ال�سوق يف مواجهة منطق التوجيه ال�سيا�سي. وقد اأدت هذه التجربة اإىل الأزمة القت�سادية العاملية يف �سنوات ما بعد احلرب العاملية 

اإىل توجيه  ال�سوفييتية والتي كانت تهدف  لل�سيوعية  املوؤ�س�سة  اللينينية  املارك�سية  التجربة  الثانية فكانت  التجربة  اأما   .
12�

الأوىل

النظام القت�سادي الفرعي ح�رشًا بو�سائل ال�سلطة ال�سيا�سية. اأ�سفرت هذه التجربة وبعد ع�رشات ال�سنني عن تراجع التطور يف 

الإنتاجية، واأخريًا اإىل انهيار جممل النظام القت�سادي ال�سيا�سي.

اأ�سكال ال�سبط القت�سادي الذي يكون يف و�سع  ميكنه من املواءمة بني الأ�سواق  حتبذ الدميقراطية الجتماعية ذلك ال�سكل من 

فة �سيا�سيًا اإىل اأبعد حد ممكن. يتعني على الأداء الوظيفي لالأ�سواق اأن يحافظ على قدرته بقدر الإمكان على الإنتاج 
َّ
والأهداف املعر

من جميع جوانبه. وحيث اأن الأ�سواق بطبيعتها مرنة وديناميكية وقابلية التنبوؤ م�سبقًا بح�ساباتها حمدودة، يرتتب على �سيا�سة 

لأدوات  الربغماتي  والنفتاح  فاملرونة  لذلك  واآلياتها.  اأهدافها  يف  اأي�سًا  وديناميكية  مرنة  تكون  اأن  الناجحة  القت�سادي  ال�سبط 

ال�سبط القت�سادي لي�ست جمرد حل �سيا�سي و�سط بني امل�سالح، بل هي يف الغالب وليدة التوترات الداخلية بني احلقوق الأ�سا�سية 

اجلوهرية و�رشوط الأداء الوظيفي لقت�ساد املجتمع. فاملزيد من الرفاه، والختيار احلر يف ال�ستهالك يجب اأن يتم بالتوافق مع 

اأهداف الت�سغيل الكامل وا�ستدامة البيئة اليكولوجية وموا�سلة النمو القت�سادي.

اإنه ملن ال�رشوري من اأجل �سبط �سيا�سي ناجح لالأ�سواق اأن يتم و�سع اأطر قانونية �سمن مفهوم �سن التعليمات الت�رشيعية، على 

اأن مينح املجتمع ال�سيا�سي من حيث  . ويجب 
12�

اأن يتم تطبيقها ومراقبتها وتنفيذها �سمن مهام ال�سلطات التنفيذية والق�سائية

املبداأ اإمكانية التاأثري على النظام الفرعي لقت�ساد ال�سوق. هذا ويعني ال�سبط ال�سيا�سي تدخل الدولة اأي�سًا يف حيز عمل ال�رشكات 

من خالل اإجراءات التوجيه لالقت�ساد اجلمعي. ومع هذا فيجب اأن تبقى هذه احليزات مفتوحة ب�سكل ي�سمح باحلفاظ على اأن�سطة 

ال�رشكات املرغوبة اجتماعيًا ودعمها عند احلاجة.

 

تظهر الأ�سواق يف العادة العديد من الختاللت املرتبطة بوظيفتها القت�سادية الإنتاجية ارتباطًا متينًا. هذا وميكن التفريق بني 

:"125

ال�سوق لف�سل  �سببية  مركبات  "ثالث 

)natural monoplies( 1 - وجود احتكارات طبيعية

عدم  اإىل  املثال،  �سبيل  على  والت�سالت  بالطاقة  وكالتزويد  احلديدية  كال�سكة  ال�سوق،  قطاعات  لبع�س  املح�س  ال�سبط  �سيوؤدي 

اإمكانية تقدمي اخلدمات املطلوبة اأو اإمكانية تقدميها فقط باأ�سعار باهظة. وحيث اأن الأمر يتعلق هنا وبالذات بخدمات البنى التحتية 

من خالل  وفقط  لإجنازها.  الدولة  قبل  من  ر�سمي  تدخل  من  بد  فال  املجتمع مبجمله،  تخ�س  التي  الأ�سا�سية  الهامة  والمدادات 

التدخل بالإجراءات ال�سيا�سية يف حالت كهذه، ميكن تنفيذ الأعمال وتقدمي اخلدمات ب�سكل اقت�سادي حتت �رشوط م�سابهة ل�رشوط 

ال�سوق.

2 - التاأثريات اخلارجية ال�شلبية  

تظهر التاأثريات اخلارجية ال�سلبية دائمًا عندما تقحم اأطراف م�ساركة يف ال�سوق طرفًا ثالثًا بتحمل اأعباء ونفقات معينة تت�سبب يف 

ن�سوء تكاليف اجتماعية يرتتب على املجتمع ال�سيا�سي مبجمله اأن يقوم بالتعوي�س عنها. وهذا هو احلال على �سبيل املثال يف حالة 
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الإثقال على تلويث البيئة باملواد ال�سارة، واأي�سًا يف حال البطالة الناجتة عن امل�سرية القت�سادية لديناميكية ال�سوق نف�سه. ومثال 

للتاأثريات اخلارجية ال�سلبية جنده يف الأزمات املالية املوؤثرة العابرة للحدود الدولية والتي تن�ساأ من جراء العوملة، وتوؤدي  اآخر 

بدورها اإىل خ�سارة  يف النمو القت�سادي ت�سفر عن تف�سي البطالة على نطاق وا�سع. ولذا يجب على �سيا�سة ال�سبط القت�سادي اإما 

ل تكاليف تبعات هذه التاأثريات اخلارجية على م�سببيها اأنف�سهم، لكي يتم تخفيف 
ّ
اأن متنع حدوث هذه التاأثريات قطعًا، اأو اأن حتم

الأعباء عن املجتمع ككل.

3 - حالت املعلومات غري املتماثلة

قد ين�ساأ يف جمالت عدة عدم متاثل مبداأي يف وفرة املعلومات لدى البائعني وامل�ستهلكني للخدمات واملنتجات فيما يخ�س الأ�سعار اأو 

جودة النوعيات على حد �سواء. فمن ي�سرتي �سيارة م�ستعملة على �سبيل املثال، ل ي�ستطيع تقييم نوعية ال�سيارة اإذا كانت جيدة اأو 

�سيئة قبل اإبرام عقد البيع. عدم معرفة نوعية ال�سلعة اأو بالأحرى اخلدمة املبتغى �رشاوؤها، تظهر اأي�سًا عند اللجوء اإىل خدمة طبية، 

اإذ اأن املعرفة الطبية هي من اخت�سا�س الطبيب ولي�ست من اخت�سا�س املري�س.

 يف هذه احلالة من ف�سل ال�سوق نوعًا جديدًا من املخاطر الناجتة عن التقنيات احلديثة. وهذه 
126

)Ulrich Beck( يرى اأولريخ بيك

فاإذا  تداعياتها.  الغالب على تخمني  قادرين يف  لكونهم غري  اأي�سًا  بل  العميقة فقط،  بتاأثرياتها  بها  املعنيني  تثقل كاهل  املخاطر ل 

توفرت معلومات مثاًل حول حجم ال�رشر ملادة خطرة، عندئٍذ يعتمد تقييم حجم اخلطر وب�سكل رئي�سي على راأي اخلرباء. وبهذا 

ي�سبح �ساحب العالقة "حتت رحمة" راأي اخلرباء.

 

وتبعًا لذلك جتابه م�سكلة املعلومات غري املتماثلة نوعني خمتلفني من التحديات اللذين يحتاجان اإىل ال�سبط ال�سيا�سي:

 

اإىل  اأو كمية املواد ال�سارة فيها ون�سبتها  اأولهما يدور حول الإلزام باإظهار وتعريف موا�سفات املنتج، كمركبات املواد الغذائية 

املواد املكونة لهذا املنتج.

ثانيهما يدور حول التقييم املحايد للمخاطر، اأي حول كيف ميكن تخمني امل�ساكل الناجتة عن كمية معينة من املواد ال�سارة على 

�سبيل املثال. فهنا يعتمد املواطن على ما يدليه اخلرباء من اآراء، حيث اأنه ل ي�ستطيع اأن يختربها بنف�سه. لذا فاإنه ملن مهام الدولة 

اأن ت�سعى للو�سول اإىل اآراء اخلرباء والإعالن عنها. وعالوة على ذلك فاإن اتخاذ الحتياطات الوقائية ملنع ن�سوء خماطر كهذه، يقع 

�سمن �سالحيات ال�سبط ال�سيا�سي.

ظهرت منذ الت�سعينات ثالث موؤ�رشات للتنمية تدل على تزايد احلاجة اإىل ال�سبط القت�سادي ب�سكل ملح: اأوًل من خالل اخل�سخ�سة 

الدولية، والذي قاد  ال�سوق عرب احلدود  اندماج  الدولة، وثانيًا من خالل عملية  ال�سابق من قبل  املتزايدة خلدمات كانت تقدم يف 

ه بني التاأثريات املتاأتية من اخلارج واإمكانات �سبطها ال�سيا�سي، وثالثًا من خالل الت�سعيد غري املنظور للمخاطر 
رَ
اإىل ات�ساع الهو

املرافقة للرقي، وللمخاطر البيئية الناجتة عن عمليات النمو غري املن�سبط.

والليربتارية التي اأرادت اأن تكون �سيا�سة ال�سبط مقت�رشة فقط وب�سكل رئي�سي على �سمان �رشوط املناف�سة، وقعت ب�سبب هذه 

اأ�سئلة  فهناك  لذا  �سابطة.  اقت�سادية  �سيا�سة  وجود  �رشورة  اليوم  الوا�سح  من  اأ�سبح  اإذ  النف�س،  عن  الدفاع  فخ  يف  التطورات 

مطروحة على جدول الأعمال اليومي مثل: ماهي الأدوات ال�سيا�سية القت�سادية التي ت�سلح لهذا التوجه، وبوا�سطة اأي �سكل من 

اأ�سكال �سنع القرار ال�سيا�سي ميكن حتديد اأهداف ال�سيا�سة القت�سادية، وكيف ميكن حتريك وتنظيم الإرادة ال�سيا�سية لتحقيقها 

على النطاق العاملي؟
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يتولد عن التقدم العلمي والتقني حاليًا نوعان من املخاطر يجعالن احلاجة ملحة اإىل و�سع اإ�سرتاتيجيات �سيا�سية م�سادة وخمتلفة 

متامًا ملعاجلتهما وهما: املخاطر الناجتة عن الرتكيبة الجتماعية واملخاطر الناجتة عن اأ�سكال جديدة من اإمكانيات الإنتاج العلمية 

والتقنية. املخاطر من النوع الأول، والتي نبتت يف تركيبة املجتمع الراأ�سمايل نف�سه، ينبغي حتديد م�سبباتها بال�سبط والتعامل معها 

�سيا�سيًا ب�سفافية. اأما املخاطر من النوع الثاين، فهي تولد باملقابل حالة مغايرة من الإ�سكاليات. وت�سكل الطاقة النووية مثاًل حيًا  

لهذا النوع من املخاطر، اإذ اأن النزاع ل يدور فقط حول اأي نوع من املخاطر ينتج عنها وما حجمها، بل اأي�سًا ما هي اخل�سائر التي 

ميكن اأن يتكبدها املجتمع يف رفاهه اإن هو اأقر ال�ستغناء عن هذه التكنولوجيا احلديثة.

اإ�شرتاتيجيات ال�شيا�شة ال�شابطة 

لقد مت حتى الآن بلورة اأربع اإ�سرتاتيجيات لل�سبط القت�سادي اجلمعي �سمن اإطار م�ساريع الدميقراطية الجتماعية، كما ومتت 

جتربتها العملية بقدر متفاوت. بالن�سبة لال�سرتاتيجيتني الأوليتني فلم يخرجا اإل بالكاد خارج حيز و�سع الربامج. اأما الثنتني 

الأخريني فقد مت تطبيقهما بنجاح يف العديد من البلدان ولفرتات زمنية طويلة الأمد. 

وهذه الإ�سرتتيجيات الأربع هي:

1 - دميقراطية القت�ساد

2 - دمقرطة حقوق املالكني من خالل �سناديق دعم العاملني

� - تن�سيق القت�ساد اجلمعي ح�سب النظرية الكينزيانية

� - خلق اأ�سكال خمتلفة من التعاون يف ال�سبط على �سعيد "امل�ساركية املوؤ�س�ساتية اجلديدة"

 )neo-corporatism( بني الدولة وال�رشكاء الجتماعيني 

 وتتقبل جميع الإ�سرتاتيجيات الأربع النهج الوظيفي لتوجيه الأ�سواق وليدة النظام الراأ�سمايل اإىل ذلك احلد الذي ي�سطدم عنده 

مع احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني املعنيني.

1 - دميقراطية القت�شاد:

مت تطوير نهج دميقراطية القت�ساد بطريقة مثالية يف اأملانيا بالتعاون امل�سرتك بني علماء القت�ساد ومنظري العمل النقابي اأثناء 

، وحظي منذ ذلك الوقت وحتى حقبة الت�سعينات بجدواه الرباجمية، حتى واإن مل يتم تطبيقه ب�سكل 
127

حقبة قيام جمهورية فاميار

. وهذا النهج يتبع الت�سورات باأنه ميكن التو�سل 
128

�سامل من قبل اأي من احلكومات التي قادتها اأحزاب الدميقراطية الجتماعية

نوع  طريق  عن  امل�ستويات  جميع  على  اتخاذها  يتم  جمعية  واقت�سادية  اقت�سادية  �سيا�سية  قرارات  خالل  من  ال�سوق  توجيه  اإىل 

. وينطلق هذا النموذج من الأ�سلوب الهرمي ل�سنع القرار، والذي ميثل قمته جمل�س 
129

من امل�ساركة على النحو النيابي الربملاين

اقت�سادي اجتماعي مركزي، يتم تاأليفه من ممثلي احلكومة وامل�ستخدمني واأرباب العمل مثالثة بالت�ساوي، وهذا املجل�س هو الذي 

اأي�سًا  القمة، فيوجد  القرارات �سمن م�ستويات ما حتت  اأما على �سعيد �سنع   .
1�0

املن�سودة الأهداف القت�سادية اجلمعية  يطور 

جمال�س اقت�سادية واجتماعية فاعلة، على �سبيل املثال على �سكل جلان اإ�رشاف على ال�رشكات، والتي حتدد وتطبق اأهداف التوجيه 

.
1�1

املركزية

يطرح منوذج دميقراطية القت�ساد عددًا من الأ�سئلة الهامة، منها: كيف ميكن الو�سول اإىل حل و�سط، اأو بالأحرى اإىل توافق بني 

ممثلي الفعاليات ال�سيا�سية امل�ساركة وبني ممثلي امل�ستخدمني وبني اأرباب العمل؟ وكيف ينبغي اتخاذ القرار يف حالة عدم التوافق؟ 

هل هذا النظام من املرونة مبكان ليتفاعل فورًا مع متطلبات اندماج الأ�سواق عرباحلدود الدولية؟ واأما ال�سوؤال الأهم فهو: كيف 
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فيما يخ�س  النهائي  القرار  امل�ستثمرين ل ميلكون يف هذه احلالة  اأن  اإذ  امل�ستثمرين؟  اهتمام  يثري  اأن  القبيل  هذا  لنظام من  ميكن 

ا�ستثمارتهم، واأن جميع القرارت املتعلقة بال�رشكات تخ�سع حلق النق�س من قبل املمثلني امل�ساركني الآخرين. فبهذه الطريقة تكون 

عملية الو�سول اإىل و�سع م�ساريع القرارات باأ�سلوب اأكرث دميقراطية من اأنظمة اقت�ساد التخطيط املركزي. غري اأنه يرتتب على 

ذلك يف نف�س الوقت احتمال حتديد حرية ت�رشف اإدارة ال�رشكات بنف�س القدر الذي تزداد فيه الدمقراطية. وبتايل يفقد النظام كل 

احلوافز لال�ستثمارات اخلا�سة، وبهذا يفقد اأي�سًا اأحد املقومات الأ�سا�سية للقدرة العملية على اأدائه. عندها ل ي�ستطيع منطق الأداء 

القت�سادي اأن يتطور حتت هذه الظروف �سوى ب�سعوبة.

مل حتاول احلكومات التي تقودها اأحزاب الدميقراطية الجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية اأن تطبق ب�سكل جدي فعاًل نهج 

دميقراطية القت�ساد بكامل اأوجهه، وذلك على عك�س طروحاتها يف براجمها احلزبية. هذا ومل يعد النتباه يتوجه جديًا يف املح�سلة 

اإىل منوذج �سبط دميقراطية القت�ساد بعد ف�سل اقت�ساد التخطيط املركزي على غرار القت�ساد ال�سيوعي ال�سوفييتي. ومع هذا ل 

تزال هناك عنا�رش متفرقة من هذا النموذج تلعب دورًا يف الربامج القت�سادية لالأحزاب الدميقراطية الجتماعية.

2 - �شناديق دعم امل�شتخدمني املحفزة للدميقراطية :

لقد مت و�سع فكرة هذا النموذج من قبل النقابات ال�سويدية ومن قبل بع�س املنظرين القت�ساديني ال�سويديني البارزين، ومت تطبيقها 

. يف الأوقات التي تركد فيها الأجور 
1�2

لفرتة ق�سرية يف ال�سبعينات. هذا النموذج يتبع منطقًا �سيا�سيًا اقت�ساديًا يف غاية الب�ساطة

احلقيقية للم�ستخدمني ب�سبب �سعف النمو القت�سادي، يتم �رشف ح�س�س لهم يف ال�رشكة كجزء من دخلهم. يتم جمع هذه احل�س�س 

يف �سناديق خارجة عن نطاق عمل ال�رشكة، ومن هناك يعاد ا�ستثمارها يف �رشكات القطاع اخلا�س الأخرى يف البلد. وبهذا تفلت 

�سلطة اتخاذ القرار القت�سادي من يد ال�رشكات املعنية اإىل يد مالكي �سناديق الدعم هذه، وذلك دون اأن يتم يف اأي وقت نزع اأي 

ملكية قائمة خا�سة لو�سائل الإنتاج .

اعتربت روابط اأرباب العمل ال�سويدية �سناديق العاملني املحفزة للدميقراطية ولأ�سباب مفهومة اأ�سلوبًا مهذبًاً مموهًا من اأ�ساليب 

نزع امللكية. ولقد توقفت هذه التجربة بعد وقت ق�سري حتت ال�سغط الهائل املمار�س من قبل روابط اأرباب العمل لأ�سباب �سيا�سية، 

وقبل اأن يتمكن هذا النموذج من اإظهار النتائج القت�سادية له.

لدى تطبيق فكرة �سناديق امل�ستخدمني اخلارجة عن نطاق ال�رشكات ين�ساأ خطر الإلتبا�س باأن يتورط ممثلوا امل�سالح يف لعبة "دور 

. فهم يتعر�سون بذلك اإىل توترات ي�سعب حتملها، 
1��

مزدوج"، وبالتحديد كاأع�ساء نقابيني ويف نف�س الوقت كمالكني راأ�سماليني

حيث اأنهم يتقم�سون من ناحية وظيفة املالك ومن جهة اأخرى عليهم اأي�سًا اأن ميثلوا م�سالح امل�ستخدمني. ويقع الإ�سكال الرئي�سي 

لهذا النموذج اأي�سًا يف اأن م�ستثمري القطاع اخلا�س واإدارات ال�رشكات �سيفقدون بالتدريج ثقتهم يف �سيطرتهم على اتخاذ القرار، 

وبهذا يفقدون اأي�سًا الدوافع للم�ساركة يف منوذج من هذا النوع. و�سيان اأكان هذا النموذج قد ف�سل ب�سبب النواق�س يف منطق تنفيذه 

ال�سيا�سي اأم ل، تبقى قدرته للقيام بوظيفته �سمن منطقه القت�سادي مو�سعًا لل�سك واجلدل.

3 - التن�شيق الكينزياين لالقت�شاد اجلمعي

اأن  اأوروبا،  الجتماعية يف  الدميقراطية  اأحزاب  تقودها  التي  لأغلب احلكومات  الثانية  العاملية  بعد احلرب  الثالثة  العقود  تبني يف 

�سيا�سة التن�سيق القت�سادي اجلمعي ح�سب النظرية الكينيزيانية هو الطريق الأمثل لالقت�ساد ال�سيا�سي يف الدميقراطية الجتماعية. 

وقد ب�رشت هذه الإ�سرتاتيجية من خالل جتنبها جميع مطبات اقت�ساد التخطيط املركزي، بالو�سول اإىل تلك الأهداف ال�سيا�سية 

القت�سادية وال�سيا�سية املجتمعية التي مثلت املحور التقليدي للدميقراطية الجتماعية. وبدى من جمريات الواقع العملي خالل 

التي  الو�سيلة  العثور على  اأنه مت  الكينزياين  التن�سيق  �سياق عملية  الب�رشى. وظهر يف  الذهبي" �سحة هذه  القت�سادي  "الع�رش 
ميكن اأن يتم بها الربط بني ميزات كل من �سبط ال�سوق و�سبط الدولة، دون اللجوء اإىل عمليات م�ساومات جديرة بالذكر حللول 

الو�سط.
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اآلف ال�سبط الكينيزياين بني �سيا�سة اإنفاق حكومي يجري بعك�س وترية الدورة القت�سادية، التي اأمكن من خاللها خلق توازن 

مقبول يف امل�سارات القت�سادية لراأ�سمالية ال�سوق، وبني برامج الإنفاق العامة التي تعزز الطلب �سمن القت�ساد الكلي ال�سامل، 

وحتفز على اإنتاج اخلدمات وال�سلع العامة. وبهذه الطريقة اأمكن يف اآن واحد ويف �سوء ا�ستقرار احلالة القت�سادية وتاأمني الت�سغيل 

الكامل العام، حتقيق املهام العامة التي مت حتديدها �سيا�سيًا، والتي كانت على كل حال م�سمولة �سمن برامج الإ�سالح ال�سيا�سي 

للدميقراطية الجتماعية.

وقد �سهدت عقود ال�ستينات وال�سبعينات من القرن املا�سي فرتة ازدهار لهذا النموذج من ال�سبط القت�سادي. اإل اأنه ومنذ منت�سف 

اإىل  الدولية  للحدود  العابر  التن�سيق  عملية  يف   )Bretton Woods( وودز  بريتون  اأدوات  مفعول  تقلي�س  قاد  عندما  ال�سبعينات 

اندماج �رشيع لالأ�سواق على ال�سعيد العاملي، اأخذ هذا النموذج من �سبط القت�ساد اجلمعي يفقد من قوة فاعليته ب�سكل حم�سو�س. 

ومع فقدان ال�سيطرة على حتديد الفوائد البنكية، ومع التدفق الالحمدود لراأ�س املال اإىل اأ�سواق املال املندجمة عامليًا، فقدت �سيا�سة 

ال�سبط الكينزيانية للدولة على ال�سعيد الوطني اأداة اأ�سا�سية هامة من اأدواتها الفاعلة. غري اأن هذه ال�سيا�سة يف الواقع وكما اأكد 

كثري من املراقبني، مل ت�سبح عدمية الفاعلية، ولكنها فقدت الكثري من قدرتها على توجيه القت�ساد اجلمعي حتت تاأثري متطلبات 

.
1��

العوملة

4 - �شبط  تعاوين من خالل امل�شاركية اجلديدة بني املوؤ�ش�شات

كانت �سيا�سة ال�سبط الكينزيانية التي مت تطبيقها على قدر كبري من النجاح يف كثري من البلدان الأوروبية بقيادة اأحزاب الدميقراطية 

امل�ساركية اجلديدة بني  باأداة �سبط تعاوين من خالل  اأملانيا الحتادية( م�سحوبة  ال�سويد وهولندا وجمهورية  الجتماعية )مثل 

املوؤ�س�سات. وقد اأمنت هذه الإ�سرتاتيجية قيام تفاهمات حول اأطر املعطيات القت�سادية والقيم امل�ستهدفة وتنفيذها عمليًا، بعد اأن 

يتم التوافق عليها بني النقابات وروابط اأرباب العمل والفعاليات ال�سيا�سية. ومع العلم اأن هذا ال�سبط التعاوين اجلديد مل يحل 

مكان ا�ستقاللية حتديد تعرفة الأجور بالكامل، اإلرَ اأنه ا�ستطاع اأن ين�سق يف العديد من اأوجه العمل بني خمتلف الفعاليات امل�سوؤولة 

عن التوجيه القت�سادي اجلمعي. ويرجع الف�سل يف فاعلية هذه الآلية اإىل توفري ال�سمان على ال�سعيد املوؤ�س�سي واإىل اأن التفاهمات 

على الأهداف ومراقبة التنفيذ اأ�سبحت تقع اإىل حد بعيد يف يد واحدة.

يعتمد هذا النوع من ال�سبط اإىل حد بعيد وقبل كل �سيء على الثقة املتبادلة بني الفعاليات امل�ساركة يف تطبيقه. وينبغي اأن جتدد هذه 

.  وحيثما تنعدم هذه "الثقة"، يفقد هذا 
1�5

الثقة حيويتها با�ستمرار طيلة جمرياتها العملية ومن خالل نتائج هذا التعاون امل�سرتك

النموذج مقوماته الأ�سا�سية. 

ت�سبح  اإذ  ل حمالة.  اأزمة  يف  اجلمعي  القت�سادي  لل�سبط  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  هذه  تقع  القت�سادية،  العوملة  م�سرية  �سياق  يف 

الرتكيبات التعاونية ع�سية على التنظيم ب�سبب �سغط الأ�سواق املفتوحة، وتتغري مع ذلك مقومات جناحها. ففي "رابطة التحالف 

من اأجل العمل" الأملانية )1998- 2002(، والتي تاألفت كمحاولة لل�سبط التعاوين، تبني على �سبيل املثال باأن فرقاء التفاو�س 

. ومل تعد قوة الروابط التعاونية 
1�6

اأ�سبحوا يف و�سع ل يجعلهم قادرين على التو�سل اإىل اتفاقات وحلول و�سط �رشورية اإل بالكاد

الذاتية كافية لإيجاد حلول م�سرتكة للمتطلبات اجلديدة. وات�سع طيف البدائل اأمام ال�رشكات لختيار الهجرة اإىل بلدان اأجنبية اأكرث 

مالءمة من حيث التكاليف. يف حني فقدت النقابات من قوة متثيلها يف هذه الرابطة ب�سبب ان�سحاب الأع�ساء منها، الأمر الذي قل�س 

بدوره من ا�ستعدادها للتطور والتجديد.

يخ�سع ال�سبط التعاوين التقليدي يف عملية العوملة من حيث نتائجه اإىل حتولت مفتوحة اجلوانب، واأ�سبح �سنع كثري من القرارات 

الهامة يجري يف الغالب ب�سكل ل مركزي اأو على امل�ستوى القطاعي.
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4-5 اخلريات العامة وحقوق املواطن

متثل اخلدمات وال�سلع العامة يف جمملها عن�رشًا اأ�سا�سيًا يف القت�ساد ال�سيا�سي للدميقراطية. وينبغي على النظرية والربجمية اأن 

تربرا اأي خدمات و�سلع عامة يجب على �سيا�سة دميقراطية اجتماعية اأن توفرها كحد اأدنى، وما هي ال�رشوط التي يجب الإيفاء بها 

ات الجتماعية املختلفة، واأي �سلع وخدمات عامة يجب اأن تكون متاحة على ال�سعيد الإقليمي والوطني 
رَ

للو�سول اإليها �سمن اخلري

والعاملي حتى يتم الإيفاء مبعايري العدالة والت�سامن.

امل�شطلح والوظيفة

الذين  الب�رش  جلميع  منها  واملنفعة  ا�ستعمالها  يتاح  التي  والرثوات  وال�سلع  اخلدمات  العامة" تلك  "اخلريات  مب�سطلح  يق�سد   

يعي�سون يف احليز الطبيعي وال�سيا�سي الذي يتم عر�سها فيه. ل ميكن، اأو ل ينبغي ا�ستثناء اأي اأحد من ا�ستعمالها. وي�رشي مفعول 

ذلك اإما كنتيجة للموا�سفات الطبيعية لهذه اخلدمات وال�سلع العامة، اأو كنتيجة للناظمات القانونية اأو للحقوق ال�رشعية. فجودة 

نوعية الهواء تعطي مثاًل على ال�ستعمال غري املقيد كنتيجة ملوا�سفاته الطبيعية، كما ميثل الأمن الجتماعي الأ�سا�سي مثاًل حلرية 

النتفاع من خالل اأحقية قانونية، ومتثل حماية حقوق الإن�سان اأو التعليم املدر�سي املجاين يف كثري من البلدان اأمثلة على عمومية 

النتفاع من اخلدمات من خالل اأحقية �رشعية نابعة من احلقوق الأ�سا�سية العامة. و�سمن هذا املفهوم ميكن فهم القوانني واحلقوق 

اأي�سًا كخدمات و�سلع عامة. 

اإنه ملن الأهمية مبكان للدميقراطية الجتماعية اأن يكون توفري اخلدمات وال�سلع العامة من حيث �سيادة احلقوق الأ�سا�سية املت�ساوية 

اأو من حيث العدالة يف التوزيع مكفوًل. وهاتني احليثيتني متثالن اخلدمات الجتماعية التي يجب اأن تكون متاحة �سوا�سية للجميع. 

ول يقت�رش النتفاع منها على من ميلك امل�سادر املادية مبفرده. وت�سمل اخلريات وال�سلع واخلدمات العامة احلقوق واملوؤ�س�سات 

والأمن الجتماعي والفردي، مثلما ت�سمل الهواء النقي والبيئة ال�ساحلة والعناية ال�سحية والتعليم. وهذه اخلدمات وال�سلع ل يتم 

تقدميها وتوفريها من خالل ال�سوق ال�سابط لنف�سه ول من خالل جمرد اإبرام عقود بني الأفراد ، بل اإنها تعتمد على الفعل والقرار 

.
1�7

ال�سيا�سي

�سيا�سة عدالة  اجتماعية وليدة  اقت�سادية  كاإ�سرتاتيجيات  الليربتاري �سالحيتها  املنظور  العامة ل جتد يف  وال�سلع  هذه اخلدمات 

�رشعية، بل تعتربها يف اأح�سن الأحوال �رشًا ل بد منه، حيث اأن اإنتاجها يحتاج اإىل عمليات �سنع قرار جماعي من �ساأنها اأن حتد من 

حرية الفرد وخا�سة من حق التملك للمواطنني.

متثل هذه اخلدمات وال�سلع "العامة املح�سة" وال�سلع "اجلماعية امل�سرتكة" مرجعية هامة للدميقراطية الجتماعية. فبالن�سبة لالأوىل 

لينبغي اأن يخ�سع النتفاع بها لأي نوع من اجلدل واملناف�سة عليها، مثلها مثل الأمن الداخلي واخلارجي اأو البيئة النظيفة، كما اأنه 

ل ميكن ا�ستثناء اأحد من حيز �سالحيتها. وهذا ينطبق اأي�سًا على اخلدمات وال�سلع اجلماعية امل�سرتكة، اإل اأن هذه، وعلى العك�س من 

الأوىل، ل يتم اإنتاجها، بل هي موجودة بطبيعتها كمثال الهواء النقي. لذلك ميكن العبث يف نوعية املوجودات اجلماعية امل�سرتكة اأو 

يتم اإتالفها من خالل ممار�سات طرف ثالث، ولذا يتطلب احلفاظ عليها و�سع حمظورات �سد اأنواع معينة من املمار�سات.
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هناك ثالث اأ�سباب ت�سفي الأهمية على كل من اخلدمات العامة املح�سة واملوجودات اجلماعية امل�سرتكة بالن�سبة لنهج الدميقراطية 

الجتماعية وهي:

 اأوًل كون الأمر يتعلق غالبًا وبدون ا�ستثناء بخدمات و�سلع اجتماعية ذات اأهمية بالغة ل�سمان ظروف حياتية كرمية اأو حتى 

لتاأمني جمرد احلياة نف�سها؛

ثانيًا كون الأمر يتعلق بتلك اخلدمات وال�سلع التي ينبغي، ا�ستنادًا اإىل مفهوم احلقوق الأ�سا�سية للدميقراطية الجتماعية، اأن 

تبقى بعيدة عن تزويد ال�سوق لها؛

ثالثًا كونها عبارة عن تلك اخلدمات وال�سلع، التي تتطلب اتخاذ قرار �سيا�سي حول توفريها وحجمها وتوزيعها، حيث اأن هذا 

ال�سيا�سي حول �سكل ونوعية احلقوق  باأن يكونوا م�سدر القرار  ال�سيا�سي للمواطنني  الأمر بالذات يتفق مع احلق الأ�سا�سي 

امل�سرتكة بينهم �سيا�سيًا.

 على حقوقه الأ�سا�سية اأحقية الت�رشف بكم معني من اخلدمات وال�سلع العامة. لكن 
ً
لكل �سخ�س يف الدميقراطية الجتماعية بناء

ماهيتها، وكيف يتم متويلها وتوفريها، وكيف يتم تنظيم �رشوط التو�سل اإليها عند احلاجة، هذه كلها تبقى رهنًا لأ�سئلة مفتوحة.

اخلريات العامة والعدالة 

ا�سرتاط توفري اخلدمات وال�سلع العامة يف منوذج الدميقراطية الجتماعية ياأتي من خالل مفهوم العدالة الذي مت تفاهم املجتمع عليه 

يف و�سع معني. وجميع النظريات الداعية للم�ساواة يف العدالة التي ترتكز على اأ�سا�س م�ساواة الكرامة وم�ساواة احلرية جلميع 

الب�رش، والتي ت�سعى لحتواء العن�رش املادي يف مفهوم احلرية، كلها و�سلت اإىل النتيجة باأن عليها اأن تقدم على الأقل قاعدة دنيا 

. ويتم تف�سري وتربير هذه القاعدة للم�ساواة لتكافوؤ فر�س احلياة يف النظريات املختلفة 
1�8

للم�ساواة يف تكافوؤ فر�س احلياة للجميع

بطرق خمتلفة. ففي نظرية العدالة ِل جون رولز )John Rawls( تنبثق هذه القاعدة عن نهج التجهيز الأ�سا�سي العادل للمواطنات 

. اأما يف نظرية العدالة امل�ستندة اإىل املجتمعات 
1�9

واملواطنني بتلك اخلدمات الجتماعية التي متكنهم من حتقيق فر�سهم يف احلرية

، فيما ميثل 
1�0

املحلية ِل ميخائيل فالت�رش )Michael Walzer( فهذه القاعدة مرادفة لبيئة توزيع اخلدمات ح�سب الحتياج اإليها

عند رونالد دوركني )Ronald Dworkin( ال�سقف املرتفع من احلد الأدنى يف امل�ساواة يف توزيع فر�س احلرية الفردية جوهر 

.
1�1

فكرته ملفهوم العدالة باأنها امل�ساواة يف املوارد طيلة اأمد احلياة

 يختلف �سقف احلد الأدنى للعدالة لدى كفالة فر�س املعي�سة املادية عمليًا من نهج اإىل الآخر، ويتم تربيره بحجج خمتلفة، اإل اأنه 

يرتكز يف جميع احلالت على مبادئ امل�ساواة يف كرامة الإن�سان واحلرية اليجابية. وتت�سمن هذه املبادئ امل�ساواة يف ال�ستقاللية 

اخلا�سة وامل�ساواة يف ال�ستقاللية ال�سيا�سية وامل�ساواة يف اإمكانية الت�رشف يف اخلدمات الجتماعية، التي هي يف احلقيقة �رشطًا 

مرجعيًا حلياة كرمية ولتحقيق الفر�س املت�ساوية مل�ساركة مواطني الدولة جمتمعيًا. وهي متتد اأي�سًا لت�سمل امل�ساركة يف �سنع القرار 

على ال�سعيدين املجتمعي والقت�سادي، اأي لت�سمل مقومات ال�ستقاللية الجتماعية.

اأما فيما يتعلق برتتيبات ال�سقوف املعيارية للم�ساواة فيتم تقريرها �سيا�سيًا. يجب على كل جمتمع �سيا�سي اأن يو�سح اأوًل ماهي 

الأمان  اأو يف  املدر�سي  ال�سحية والتعليم  العناية  اخلدمات الجتماعية وباأي حجم يجب توفريها، كخدمات عامة مثاًل يف جمالت 

الأ�سا�سي. ويف خطوة ثانية يجب على املجتمع اأن يقرر �سيا�سيًا، فيما اإذا كان احل�سول على اخلدمات العامة جلميع الأفراد جمانًا 

اأم مقابل ر�سوم اأ�سا�سية، والتي ميكن اأن تكون مت�ساوية للجميع اأو مدرجة يف �رشائح ح�سب الو�سع الجتماعي. بالطبع ل ميكن اأن 

يطرح هذا ال�سوؤال حول املوجودات الطبيعية كالهواء. ومن ثم يجب اأن يتم تو�سيح نوع التمويل الالزم لتوفري اخلدمات العامة.
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اأما الإجابة على ال�سوؤال حول ماهية اخلدمات العامة وحجم وطريقة توفريها، فتتوقف على مفهوم العدالة لدى املجتمع ال�سيا�سي 

املعني. وهنا تن�سب العدالة اإىل عالقتها بثالثة اأبعاد من اأبعاد العمل والتعامل ال�سيا�سي، وهي:

1 - نظام املوؤ�س�سات املجتمعية،

2 - الأداء العام واحلقوق، 

� - توزيع فر�س العي�س على ال�سعيد املجتمعي.

جتد اخلدمات وال�سلع العامة مكانها �سمن البعدين الأولني للعمل والتعامل ال�سيا�سي. ففي البعد الأول هناك موؤ�س�سات مثل الق�ساء 

تاأتي رقابة املجال اجلوي،  الثاين  للبعد  العامة  للنظام احلكومي تعترب خدمات وثروات عامة. وكاأمثلة على اخلدمات  اأو من�ساآت 

توفري املدار�س العامة، الأمن، رقابة املواد الغذائية، قانون البناء يف امل�ساكن املحلية واإجنازات ال�سمان الجتماعي.

اخلريات العامة وال�شمان الجتماعي

اأهمية خا�سة يف �سبيل حتقيق احلرية  له  النوعية والطريقة  بالرغم من اختالف  العامة والت�رشف بها   توفري اخلدمات وال�سلع 

جلميع املواطنني. املواطنون الذين ي�ستطيعون ا�سباع معظم حاجاتهم ب�سبب ثراء م�سادرهم، ل يعريون العتبار اإل للقليل من هذه 

اخلدمات العامة كالأمن العام والبنية التحتية. اأما بالن�سبة لأولئك الذين ل ي�ستطيعون ب�سبب قلة م�سادرهم املادية ا�ستمالك الكثري 

تاأمني  لتاأمني فر�سهم يف احلرية.  الأ�سا�سي  املرتكز  العامة ميثل  املادية  وال�سلع  باخلدمات  تزويدهم  فاإن  الب�سائع اخلا�سة،  من 

اأوًل  الدولة مل�سادر الدخل، كتقدمي امل�ساعدة الجتماعية على �سبيل املثال، يقع حتت قائمة اخلدمات العامة. فهي تتيح للمواطن 

اإمكانية الطلب واحل�سول على الب�سائع اخلا�سة يف ال�سوق، وبالتايل اإمكانية حتقيق فر�سته يف العي�س. وميكن للمجتمع ال�سيا�سي 

اعتبار القوة ال�رشائية للمواطن املحتاج يف هذه احلالة ك�سلعة عامة تنتجها الدولة.

�شمان توفري اخلريات العامة - دور ال�شوق ودورالدولة ودوراملجتمع املدين

اإذا كان من  اأم  اأن يتم توفريها ح�رشًا من قبل الدولة،  اإذا كانت ال�سلع واخلدمات العامة ينبغي  لقد اأ�سبح مو�سعًا للجدل فيما 

املفرو�س اأن تقوم فعاليات اأخرى كال�سوق واملجتمع املدين على �سبيل املثال بامل�ساركة يف اإنتاجها وتوفريها. وقد هيمنت الفكرة 

ال�سائدة باأن امل�سوؤولية يف توفري اخلدمات العامة تقع على عاتق الدولة وحدها على حلقات النقا�س لفرتة طويلة. ولكن ذلك كان عبارة 

عن �سوء تفاهم، فاجلانب الهام يف توفري ال�سلع العامة يتمثل فقط يف مدى القابلية للت�رشف بها وا�ستعمالها واقعيًا. لذلك فالأمر 

مرتوك حلرية الدولة اأن تقرر فيما اإذا اأرادت اأن ت�سارك املنتجني من القطاع اخلا�س اأو من مبادرات املجتمع املدين يف توفريها. 

فالدولة ت�ستطيع اأن تنظم اإنتاج اخلدمات العامة بالتعاون مع اإحدى هذه الفعاليات اأو مع كلتيهما، طاملا كانت هي نف�سها التي تاأخذ 

.
1�2

على عاتقها �سمان توفريها يف نهاية املطاف

  

اأن ينتجها املجتمع املدين وحده، مثاًل كتلك التي ترمي اإىل حت�سني م�ستوى املعي�سة  هناك العديد من اخلدمات العامة التي ميكن 

)كامل�ساعدة الذاتية الجتماعية(. هذا وميكن تقدمي م�ساهمة كبرية يف كثري من حقول اخلدمات من خالل العمل التطوعي للمواطنني. 

بيد اأنه بالن�سبة لتلك اخلدمات العامة التي من �ساأنها اأن مت�س احلقوق الأ�سا�سية لالإن�سان وللمواطنني، فاإن مبادئ الدميقراطية 

العامة  الأ�سا�سية  املنبثقة عن احلقوق  بالأحقيات  الإيفاء  هنا حول  يدور  الأمر  اأن  اإذ  تاأمينها.  الدولة  تكفل  اأن  تتطلب  الجتماعية 

عامليًا.

 ميكن دعم مبادرات املجتمع املدين كمنتج للخدمات العامة بطرق خمتلفة. اإذ يجب على الدولة اأن تخلق بنيويات وفر�سًا منا�سبة 

لتحفيز مبادرات املجتمع املدين. ومن جهة اأخرى، ميكن اأن تتولد من خالل اإعادة هيكلة اخلدمات العامة روؤى جمتمعية جديدة 



77

بالثقافة  املتعلقة  الجتماعية  اخلدمات  اأداء  جمالت  يف  املواطنني  ملبادرات  هائلة  اإمكانيات  باب  فتح  وميكن   .
1��

املبادرات لتخاذ 

واملدار�س والعناية بال�سيخوخة كاإ�سرتاتيجية لتوفري اخلدمات العامة.

يراهن نهج الدولة املن�سطة على التج�سري بني ال�سوق والدولة واملجتمع املدين. وهذا ل يعني اأن الدولة �ستن�سحب من م�سوؤوليتها 

ال�ساملة عن �سمان توفري اخلدمات العامة. ومن خالل التاآلف بني الأ�سكال املختلفة للقيام باملهام، ينتج نوع من حم�سلة القوى التي 

تعزز فاعلية العمل. والأهم من ال�سوؤال التلقائي الربغماتي عن ما هي الفعاليات التي يجب اأن ت�سارك يف اإنتاج اأي نوع من اخلدمات 

العامة، هو ال�سوؤال احليوي الذي يطرح نف�سه اأمام م�رشوع الدميقراطية الجتماعية: ما هي اخلدمات العامة التي يجب اأن تكون 

موجودة حتت الت�رشف وما هي ال�رشوط التي متكن املواطن من الو�سول اإليها.

اخلريات العامة على ال�شعيد العاملي 

لقد مت تطوير فكرة "اخلريات العامة العاملية" )global public goods( يف اإطار امل�ساريع اجلديدة لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

اخلدمات  من  ل�سل�سلة  ال�سياغة  ت�سع  ناحية  من  فهي  ال�سيا�سي.  العمل  مع  بعالقة  مبا�رشة  البداية  من  وارتبطت   )UNDP(

الأ�سا�سية، كالأمن الدويل وال�ستدامة اليكولوجية وا�ستقرار الأ�سواق املالية، والتي بطبيعتها تاأتي باخلري جلميع النا�س ويجدون 

فيها م�سلحة مت�ساوية لهم جميعًا. وهي تت�سمن من ناحية اأخرى �سل�سلة من املنافع اجلماعية الأ�سا�سية، كالو�سول اإىل العناية 

الطبية والتعليم والتدريب وال�سمان الجتماعي واإىل فر�س العمل، والتي يجب ولأ�سباب معيارية اأن ت�سبح متاحة جلميع الب�رش 

حتى يت�سنى كفالة احلد الأدنى من �رشوط معينة حلياة كرمية يف جميع اأنحاء العامل. ومت ربط هذا التوجه بالتعاون امل�سرتك من اأجل 

التنمية، وبالتايل اعتباره كم�رشوع تعاوين قائم على ال�سعيد العاملي.

تقع اأوىل امليزات اخلا�سة لهذا النموذج يف ات�ساله املبا�رش مع الأمم املتحدة ومع اأ�رشة التعاون الدويل من اأجل التنمية. وتقع امليزة 

للتجزئة، ولهذا فهي ت�سب  الأ�سا�سية اجلماعية غري قابلة  ال�سلع  العديد من  باأن  للتوعية، والتي تبني  الداعية  الأخرى يف فحواه 

يف النهاية يف م�سلحة اجلميع. وقوة هذا النهج املميزة تقع يف توجهه نحو العامل الثالث. وهو يت�سمن من هذا املنظور بع�سًا من 

التوجهات املعيارية الإلزامية التي تو�سح ب�سكل مبا�رش ما هو احلد الأدنى الذي يجب القيام به، حتى يتم  يف الأجزاء املغبونة من 

العامل خلق املقومات الأ�سا�سية حلياة كرمية، ويف نف�س الوقت حتى ميكن اإن�ساء عالقة م�سوؤولة بني الفقراء والأغنياء يف هذا العامل. 

وامليزة الأخرى هي اأنه ميكن حتميل جزء هام من امل�سوؤولية عن توفري املنافع اجلماعية على عاتق الأغنياء ومن هذا املنظور على 

عاتق البلدان الأقدر على اإنتاج اخلدمات. 

مة لتحديد مفهوم ومعامل القيم الأ�سا�سية للدميقراطية الجتماعية بدقة، لالأخذ بها على م�ستوى 
ّ
وميكن فهم هذا النهج كمحاولة قي

العمل والتعامل العابر للحدود الدولية وعلى الأخ�س على م�ستوى العالقة بني دول ال�سمال ودول اجلنوب.

ب - الدولة الجتماعية

4-6 العمل وكرامة الإن�شان 

اإحدى الفر�سيات التي ل ي�سوبها ال�سك حول م�ستقبل جمتمع العمل، تتمثل يف اأن ا�ستمرارية �سرية العمل املتوا�سلة يف الأ�سواق 

التي وقعت حتت تاأثري العوملة مل تعد �سوى حالة ا�ستثنائية، حيث اأ�سبحت القاعدة يف الأغلب �سرية عمل غري متوا�سلة ومتقطعة على 

 طوعًا اأو اإجبارًا مع بطالة عمل جزئية اأو كلية.
ً
مراحل تتخللها وظائف موؤقتة، �سواء
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تقود العوملة القت�سادية مع ما يرافقها من حتولت تكنولوجية مت�سارعة يف جمتمعات املعرفة اإىل حتولت �رشيعة يف بنيويات العمل 

ويف تغيري اأماكنه، كما وتوؤدي اإىل فقدان عاجل وم�ستمر لقيمة املعرفة املهنية املكت�سبة بالتعلم من اأجل احل�سول على عمل. واأ�سبح 

التعلم املتوا�سل على مدى احلياة وال�ستعداد الدائم لتغيري املهنة من املتطلبات امللحة يف جمال العمل م�ستقباًل. مل تعد املوؤهالت 

العالية والنادرة التي ح�سل عليها الإن�سان بطريقة تراكمية حتميه من القلق وعدم الأمان على مكان عمله؛ فهي قد ت�سهل يف اأح�سن 

الأحوال جت�سري التحول من مكان عمل اإىل اآخر. ومل يكن املهنيون املوؤهلون والأكفاء م�ستثنيني من هذه التطورات. فالإنتقا�س من 

القيمة املهنية واخلرباتيه والقدرات العملية ب�سكل متكرر ومفاجئ ل ي�ستثني حتى اأولئك الذين قد حالفهم احلظ مبكان عمل دائم، 

وترتب�س ملعظمهم اأ�سكال خمتلفة غري قابلة للتنبوؤ بها من عمليات ال"ترقيع" يف �سرية حياتهم العملية. واملزيج من مركبات العمل 

املوؤقت يف جمال املهنة، والبطالة املوؤقتة، واإعادة التاأهيل املهني، والعمل اجلزئي، والبطالة املتكررة، ومتطلبات جتديد املعرفة يف 

اأ�سبح �سائدًا يف ميادين عمل جديدة، وبات م�سريًا  اأمكنة عمل موؤقتة  الكامل يف  جمال العمل من خالل دورات تعليمية، والدوام 

حمتومًا يتقا�سمه اجلميع.

وبالرغم من اأن جمعًا غفريًا من العاملني يف "اقت�ساد املعرفة" اجلديد عليه اأن ياأخذ مثل هذا املزيج يف �سرية العمل باحل�سبان، اإل 

اأنه من اجلدير ت�سحيح هذه ال�سورة النمطية ال�سائعة من منطلقني وهما: اأوًل، اإمكانية الت�سغيل الكامل دون بطالة لي�ست منفية 

على الإطالق، وثانيًا اأنه بالرغم من فقدان عالقة العمل الطبيعية املعتادة من اأهميتها بالن�سبة للكثريين، اإل اأنها ل تزال تلعب دورًا 

هامًا يف بع�س املجالت.

4-7  احت�شان ال�شاأن الجتماعي يف الأ�شواق 

 باأن النهج العري�س لعملية حت�رش الراأ�سمالية �سيا�سيًا 
1��

)Armatya Sen( جميع اخلربات والدرا�سات تدعم طرح اأرماتيا �سن

يجب اأن يتيح لكل فرد قادرعلى العمل فر�سة للم�ساركة يف احلياة العملية. فالنخراط يف احلياة العملية من �ساأنه اأن يهيئ الظروف 

املواتية لي�سبح احرتام املرء لذاته واعرتاف املجتمع به جتربة حياة واقعية. ولذا فاإن جميع امل�ساريع الت�سحيحية التي اأخذت تنف�س 

يديها اإىل الأبد من مبداأ العمل من اأجل ك�سب الرزق، وتراهن عو�سًا عنه على اأ�سكال بديلة من و�سائل تاأمني البقاء على العي�س، هذه 

امل�ساريع ل جتد لها موطن قدم على اأر�س الواقع اإل بالكاد. فاإمكانية احل�سول على عمل ثابت للجميع باأجر جمٍد لي�س فقط مطلبًا 

اأ�سا�سيًا للعدالة الجتماعية، بل هو هدف اأي�سًا ميكن حتقيقه من خالل �سيا�سة واقعية. ومع ذلك �سيكون النخراط يف �سوق العمل 

م�ستقباًل من خالل عالقات عمل متاأزمة، كما �سيتم قطعًا اإ�سفاء املزيد من املرونة على عالقات العمل املعتادة.

ومن هنا ل بد من طرح �سوؤالني حموريني:

1 - كيف ميكن التو�سل يف �سوء املعطيات املكت�سبة باخلربات العملية املعروفة اإىل توفري اإمكانية عمل للجميع؟

2 - كيف ميكن التوفيق بني هذا القدر من املرونة يف �سوق العمل الذي ل ميكن تفاديه، وبني الأمان الجتماعي وال�ستمرارية؟  

بتاأييد  حتظرَ  لن  ال�سيا�سة  هذه  فمثل  بالف�سل.  عليه  حمكوم  املعومل  القت�ساد  الأ�سواق" يف  "�سد  �سعار  يتبنى  �سيا�سي  نهج  اأي 

�سعبي ب�سبب ما يرتبط بها من انخفا�س حاد يف الرفاه املجتمعي. ولذا فمن الأحرى اأن يو�سع على الأجندة ال�سيا�سية �سعار "مع 

اأي مبعنى  التاأثري،  اأن تتم منهجتها بحيث تكون �سيا�سة ت�سكيل لالأو�ساع قادرة على  ال�سيا�سة ينبغي  الأ�سواق". لكن مثل هذه 

�سيا�سة توؤدي اإىل حت�رش الراأ�سمالية ولي�س �سيا�سة التخلي عن ال�سيا�سة ل�سالح الأ�سواق.

الفرد  الالزمة لحرتام  فاملقومات  اجتماعيًا.  الأ�سواق  احت�سان  ملدى  املقيا�س  هما  للجميع  الكرامة  الفر�س وتوفري  تكافوؤ  تاأمني 

لذاته ولالعرتاف به اجتماعيًا وللتاأمني املادي حلياته، يجب اأن تكون مكفولة للجميع وعلى قدم امل�ساواة. عندئٍذ فقط ومن خالل 

.
1�5

اإ�سرتاتيجية عدالة كهذه، ميكن ملجتمع حديث اأن يحافظ على متا�سكه ب�سكل م�ستدام
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انح�سار تاأثري الدولة الوطنية يف ع�رش العوملة على التحكم يف العر�س والطلب، وتراجع القت�ساد املوجه وفقًا للنظرية الكينزيانية، 

ل يعنيان باأي حال من الأحوال نهاية الإمكانات ال�سيا�سية لت�سكيل وتهيئة الفر�س للجميع. فال�سيا�سة الوطنية امل�سوؤولة جتاه توفري 

اأماكن العمل مع انتهاج �سيا�سة �سعار "مع الأ�سواق" ل تزال حتظى بحيز كبري من قدرتها على املناورة للقيام مبهامها.

اإ�سرتاتيجيات  اإ�سرتاتيجيات واقعية، كونها  الوقت الطريق لو�سع  اأ�سباب مقنعة توؤيد ذلك، والتي تر�سم يف نف�س  وهناك خم�سة 

ربة وواعدة بالنجاح.
ُ

جم

اأوًل: الظروف واملعطيات التي ت�سود قطاع العمل الذي كان قبل العوملة "حمميًا" ن�سبيًا تعترب من العوامل احلا�سمة ل�ستهداف 

. وهنا ميكن ا�ستغالل اإمكانات عالية للت�سغيل وا�ستنزافها، ويتوقف ذلك على القرارات ال�سيا�سية 
1�6

الت�سغيل الكامل بدون بطالة

املتعلقة بال�رشائب اأو مبقتطعات ال�سمان الجتماعي اأو بالدعم املايل لذوي الأجور املتدنية. مثل هذه القرارات ال�سيا�سية ميكن 

اأن تتخذ �سمن اإطار مهام العمل ال�سيا�سي على ال�سعيد الوطني اأو ب�سكل اأو�سع على امل�ستوى الأوروبي.

على  والإبقاء  اجلزئي  العمل  وقت  بني  الربط  خالل  من  اأنه  الت�سغيل  جمال  يف  الهولندية  باملعجزة  تعرف  ما  اأظهرت  ثانيًا: 

ا�ستحقاقات اجتماعية وتقاعدية معتادة ميكن احلد من البطالة ب�سكل حم�سو�س دون اأن يوؤدي ذلك اإىل الإثقال على امليزانيات 

و�سناديق ال�سمان الجتماعي.

ثالثًا: لقد برهنت ال�سيا�سة الليربالية الجتماعية التي تتبعها الدمنارك منذ ت�سعينات القرن املا�سي اإمكانية التاآلف بني املرونة 

قابل يف 
ُ
. فال�سطرار لإعادة التاأهيل يف املهنة والبحث احلقيقي عن مكان عمل ي

1�7

القت�سادية والأمان الجتماعي رفيع امل�ستوى

الدمنارك مبكافاآت تاأمينية كرمية. ويف نف�س الوقت يتم اإ�سغال الوظائف ال�ساغرة موؤقتًا من خالل تدوير اإ�سغال الوظائف. وبهذه 

الطريقة تعم الفائدة على اجلميع، حيث يتم اإر�ساء حاجة املجتمع لالأمان، واحتواء الطلب على التغيريات املباغتة للتاأهيل املهني 

يف القت�ساد، واحلفاظ على التما�سك املجتمعي.

ن الحتاد الأوروبي من خالل توحيد العملة والأ�سواق قابلية التناف�س والنمو القت�سادي يف البلدان الأوروبية. 
ّ

رابعًا: لقد ح�س

وقد اأوجد باتفاقيات للت�سغيل العام وبامليثاق الجتماعي وباإ�سالح املوؤ�س�سات ال�سيا�سية منطلقات هامة للتكامل اليجابي. وهذه 

بدورها لها اأهميتها للو�سول اإىل �سيا�سة ت�سغيل اأوروبية متفق عليها.

عال.  م�ستوى  على  للن�ساء  الت�سغيل  ن�سبة  تكون  متدنية،  وبطالة  عالية  عام  ت�سغيل  ن�سبة  ت�سود  حيثما  مكان،  كل  يف   : خام�سًا 

�ستكون  الأطفال والعمل،  تربية  التوفيق بني  فيما يخ�س  الن�ساء  تلبي رغبة معظم  لالأ�رشة، والتي  ف�سيا�سة اجتماعية حمابية 

بدورها اأي�سًا م�ساهمة هامة يف الو�سول اإىل هدف الت�سغيل الكامل.

هذه هي الإ�سرتاتيجيات الواقعية لتحفيز الت�سغيل الكامل. وكلها تهدف اإىل اإ�سالح جذري للدول الجتماعية، ولكن لي�س مبعنى 

تقزمي الدولة، بل مبعنى حتديثها حتت الظروف املتغرية. توفر الدولة الجتماعية املرنة "اجلديدة" للفرد الفر�سة للح�سول على 

مكان معرتف به يف عامل العمل اأو تعر�س عليه اأن يتابع تاأهيله. فدولة اجتماعية مثل هذه، هي التي حتفزعلى امل�ساركة يف العمل 

وعلى املبادرة الذاتية. لهذا حتمل الدولة على عاتقها جزءًا من التن�سيق بني املتطلبات القت�سادية واملنطلقات واملعطيات الفردية.
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4-8 حق العمل للجميع 

لكل اإن�سان حق بالعمل، متليه اأ�سباب تعود اإىل امل�ساواة يف الكرامة الإن�سانية واإىل املواطنة الجتماعية. فللم�ساركة بالعمل لك�سب 

العي�س اأهمية ق�سوى لحرتام الفرد لذاته وبالتايل لنيل العرتاف املجتمعي املرتبط بذلك.  فمن باب اأوىل اأن يقع على الفرد نف�سه 

واجب ال�سعي باأق�سى جهده ليوؤمن لنف�سه مدخاًل اإىل �سوق العمل. وعلى الدولة الواجب باأن حتفز تهيئة الفر�س واملنا�سبات لذلك، 

واأن تقلل من عقبات الدخول اإىل �سوق العمل، واأن توؤمن امل�ساواة يف هذا ال�سدد بني كل املواطنات واملواطنني.

من املعلوم اأن احلق يف العمل حتت �رشوط اقت�ساد ال�سوق ل يتيح فعليًا �سمانة لبقاء مكان عمل مت احل�سول عليه �سابقًا بطريقة اأو 

اأخرى، ول احلق يف اللجوء اإىل الق�ساء للح�سول على ت�سغيل يف اأي وقت كان.  ولكن عن هذا احلق تنبثق اإجراءات �سيا�سية واجبة 

على الدولة:

لزمة من خالل �سيا�ستها يف القت�ساد الوطني باأن ت�سعى للو�سول اإىل و�سع الت�سغيل الكامل والق�ساء على 
ُ
اأوًل: اإن الدولة م

البطالة.

ثانيًا: اإن الدولة ملزمة �سيا�سيًا اأن تعطي اأولئك الذين بذلوا جهودًا للح�سول على عمل ومل يجدوه تاأمينًا اجتماعيًا مرتبطًا مع 

م�ساعدة هادفة اإىل احل�سول على عمل جديد لهم حتت ظروف تطورات �سوق العمل املتوقعة يف امل�ستقبل القريب.

وكنتيجة  العمل.  �سوق  من  املواقف  تغيري  واإىل  القيم  اإىل  النظرة  تغيري  اإىل  احلال  بطبيعة  العمل  التحول يف جمتمع  يوؤدي  قد   

للتحول الثقايف والتمايز يف الثقافة املجتمعية، ميكن اأن يفقد العمل معناه لبع�س املجموعات الجتماعية بالن�سبة مل�رشوع حياتهم 

وهوياتهم. وقد تنال اأ�سكال اأخرى من العمل الجتماعي عندئٍذ اأهمية اأكرب، وت�ساهم اإ�سافة لك�سب العي�س من ورائها يف احرتام 

الفرد لذاته ويف العرتاف املجتمعي به يف مراحل احلياة املختلفة. لهذا �سيكون من املمكن م�ستقباًل اأن يفهم احلق يف العمل كحق 

يف امل�ساركة يف خمتلف الأعمال التي لها قيمة اجتماعية.

ثالثًا: يتحتم على �سيا�سة الدولة الجتماعية حماية عالقات العمل بطريقة ل تطال العاملني لدى اأرباب العمل فقط، بل اأن تراعي 

كذلك و�سع العاطلني عن العمل على قدم امل�ساواة.

العاطلني عن العمل، واإلرَ  القائمون على راأ�س عملهم بامتيازات �سمن الرتكيبة املجتمعية مقارنة بغريهم من  اأن يحظى  ل ينبغي 

العمل  عالقات  اأ�سكال  من  �سكاًل  التعيينات  هذه  مثل  ف�ستكون  ذلك،  ح�سل  اإن  اأو  جديدة،  �سواغر  يف  تعيينات  دون  ذلك  �سيحول 

املتاأزمة. فحماية عالقات العمل التي تقت�رش فقط على القائمني على راأ�س عملهم تهدد رفاه املجتمع باأ�رشه باخلطر وتعترب ظلمًا 

اجتماعيًا. ولذا فمن املفرو�س اأن ت�سكل حماية عالقات العمل بطريقة تطال فائدتها العاملني والباحثني عن العمل على حد �سواء. 

يعني ذلك للعديد من البلدان اأن تتجاوز هوة عدم التكافوؤ ال�سائد حاليًا بني احلماية "الفائ�سة عن املعدل" التي يتمتع بها العاملون 

الدائمون الذين يكونون نواة موؤ�س�سة العمل، وبني احلماية "املنقو�سة" يف حقل الأعمال اجلزئية املوؤقتة وعالقات العمل املتاأزمة، 

لت�سبح احلماية متكافئة على وجه التقريب يف جميع املجالت. وتقدم كل من الدمنارك وهولندا مثاًل على هذا ال�سكل من اأ�سكال 

اإنهاء اخلدمة  الت�سدد يف تطبيق تعليمات  اأ�سبح من املمكن حلحلة  اإ�سرتاتيجيات عدم �رشذمة �سوق العمل. وبهذه الإ�سرتاتيجية 

للنواة من امل�ستخدمني الدائمني من ناحية، وا�ستحداث حقوق حلماية امل�ستخدمني بدوام جزئي من ناحية اأخرى، ولكن بطريقة ل 

ت�سكل فيها عقبات اإ�سافية لتعيينات م�ستخدمني جدد.
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4-9 احلقوق الأ�شا�شية والدولة الجتماعية

 

تتميز الدميقراطية الجتماعية بكونها منطًا �ساماًل من كينونة الدولة الجتماعية التي حتمي كافة احلقوق الأ�سا�سية. وينبغي على 

هذه الدولة اأن تفي باملهام املجتمعية التالية:

ُتعنى الدولة الجتماعية بالعدالة الجتماعية، وتكفل تطبيق احلقوق الأ�سا�سية والتوزيع العادل لفر�س العي�س للجميع.  اأوًل: 

و�سمن هذا املفهوم متثل مثل هذه الدولة ال�ستجابة ال�سائبة للدميقراطية الجتماعية املتعلقة بدرء املخاطرات املجتمعية التي 

حتدق بحقوق املواطنني.

ثانيًا: ت�ساهم الدولة الجتماعية يف فعالية العمليات القت�سادية يف م�سرية النمو القت�سادي، اإذ اأنها ترفع من جاهزية املواطن 

لالنخراط يف عمليات التحولت املجتمعية والقت�سادية. وهي تخدم عالوة على ذلك حتفيز النمو القت�سادي لأنها تن�سط العر�س 

.
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والطلب يف ال�سوق نتيجة �سمانها حد اأدنى لدخل املواطن

ت�رشف  حتت  ت�سع  اأنها  حيث  ال�سيا�سي،  وال�ستقرار  املجتمعي  التما�سك  يف  حا�سم  ب�سكل  الجتماعية  الدولة  ت�ساهم  ثالثًا: 

.
1�9

املواطنات واملواطنني باقة كبرية من اخلدمات العامة

  

كال�سيكيًا قام اأزا برجز )Asa Briggs( بو�سف الدولة الجتماعية كالتايل:

اأول  وهي:  ثالث  نواٍح  يف  وبالأخ�س  ال�سوق،  اآليات  تغيري  اإىل  واإدراك  بوعي  جاهدة  ت�سعى  التي  الدولة  هي  الرفاه  "دولة 
ً�سمان حٍد اأدنى لدخل الفرد اأو العائلة بغ�س النظر عن القيمة ال�سوقية لعمله اأو ملمتلكاته، وثانيًا احلد من عدم ال�سعور بالأمن 

الجتماعي وعدم الطمئنان، عن طريق متكني الأفراد والعائالت من اأن يتجاوزوا املخاطرات الجتماعية مثل املر�س وال�سيخوخة 

 ممكن من عرو�س للخدمات الجتماعية امل�ستدامة 
ً

والبطالة، لئال توؤدي هذه اإىل اأزمات اجتماعية، وثالثًا توفري اأف�سل م�ستوى

."150

لكافة املواطنني بغ�س النظر عن اأو�ساعهم الجتماعية وانتمائهم الطبقي

"معادلة" عدم الطمئنان الجتماعي الناجت عن تبعيات راأ�سملة الأ�سواق من خالل �سمانات اأمن  حتر�س الدولة الجتماعية على 

اجتماعي م�ستقلة عن اإطار تلك الأ�سواق، وينبغي هنا اأن يكون النوع والكم وموقع املمار�سات لتوفري الأمن الجتماعي م�ستندًا 

احلقوق  توفري  اأن  الأ�سا�سية،  احلقوق  حول  املتحدة  الأمم  عن  املنبثقة  التفاقيات  تبني  للمواطن.  الأ�سا�سية  احلقوق  مراعاة  اإىل 

الجتماعية والقت�سادية الأ�سا�سية هو "فقط" واجب ملزم �سمن مهام عمل موؤ�س�سات الدولة املعنية، خالفًا للنتائج التي لبد من 

حتقيقها من خالل تطبيق احلقوق املدنية وال�سيا�سية. لي�س من املمكن اإلزام اأي دولة خارجًا عن طاقتها اأن توفر احلقوق الجتماعية 

يف  الدول  بني  امل�ساواة  من  تقت�سيه  ما  �سوء  ويف  اأ�سا�سية،  حقوقًا  بال�رشورة  احلقوق  هذه  كون  ولكن  ملواطنيها.  والقت�سادية 

تطبيقها، اأ�سبح من الواجب الإيفاء بها حتت كل الظروف مهما كانت، وبالقدر الذي ت�سمح به الإمكانات القت�سادية للبلدان املعنية. 

و�سمن هذا املفهوم اأ�سبح اللتزام من حيث مقت�سيات احلقوق الأ�سا�سية للتو�سل اإىل النمط الجتماعي للدولة التزامًا عامليًا.

وبعك�س ذلك يتم حتديد كيفية تنظيم التاأمني الجتماعي وقدر امل�ستحقات الجتماعية من خالل القرارات ال�سيا�سية، اإذ اأن العوامل 

التي حتددها تتوقف على الناجت القومي الإجمايل وعلى اإنتاجية العمل وعلى النظام ال�سيا�سي والثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة يف كل 

بلد بعينه. لكن وب�سكل عام يجب احلفاظ على املبداأ الدميقراطي يف الدميقراطية الجتماعية القائم على الت�سامن ووحدة احلال بني 

املر�سل وامل�ستقبل طبقًا للقاعدة: "الإن�سان للوطن والوطن للجميع". ويجب اأن يكون حق م�ساركة املواطنني يف القرارات املنبثقة 

عن كينونة الدولة الجتماعية حمفوظًا للجميع.
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والتعليم،  الرتبية  ال�سحة،  وهي:   
151

اأدائها يف  كربى  جمالت  خم�س  اخل�سو�س  وجه  على  لت�سمل  الجتماعية  الدولة  مهام  متتد 

الإ�سكان، ال�سمان الجتماعي، واخلدمات ال�سخ�سية الأخرى املتعلقة بالأفراد. وال�سوؤال هنا الذي يبقى حا�رشًا يف الأذهان هو: اأين 

يقع احلد الأدنى للحماية بالن�سبة لهذه القطاعات �سمن الدميقراطية الجتماعية مع �سمان اأن تبقى احلقوق الجتماعية الأ�سا�سية 

حمفوظة حتت كل الظروف؟ ومتى وحتت اأي معطيات تويف دولة ما با�ستحقاقات ومقومات الدولة الجتماعية؟ من املعلوم اأن هناك 

اأ�سكاًل خمتلفة من اأ�سكال الدولة الجتماعية يف العديد من البلدان، وتتوقف طبيعة هذه الدولة الجتماعية على النظام ال�سائد وعلى 

.
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م�ستوى التطور الجتماعي القت�سادي، وكيفية تداول ال�سلطة ال�سيا�سية اأو الرتكيبية ال�سيا�سية العقائدية فيها

اأمناط الدولة الجتماعية يف الدميقراطيات املتطورة اقت�شادياً

اإ�سبنج-اأندر�سون )Gösta Esping-Andersen( باإعداد مقارنة منتظمة بني الدول الدميقراطية التي تبلورت يف  قام جو�ستا 

فح�سب   .
15�

الجتماعية والدميقراطية  واملحافظة  الليربالية  الرفاه  دولة  اأنظمة  بني  ففرق   ،
15�

الع�رشين القرن  من  الأخري  الربع 

اأقرب النظم لنظام دولة الرفاه الدميقراطية الجتماعية  اإ�سبنج-اأندر�سون، تعترب نظم بالد الن�سف ال�سمايل من الكرة الأر�سية 

)وعلى راأ�سها ال�سويد(، اأما اأملانيا الحتادية فت�سلح كمثال حي على نظام دولة الرفاه املحافظة، كما تعترب قيم النظام يف الوليات 

املتحدة الأمريكية كتج�سيد للنظام الليربايل.

تت�سف الدول الجتماعية من النموذج ال�سكندنايف بال�سمات التالية:

فة حتديدًا يف 
رَ
- اأحقية احل�سول على معظم املنجزات الجتماعية فيها ت�ستند اإىل دولة املواطنني الجتماعية املعر

احلقوق الجتماعية.

- الدولة تنفق قدرًا عاليًا من املال يف �سياق معظم الربامج النتقالية والتج�سريية، كبديل عن اأجرة العمل يف حالة البطالة

الذي يقارب م�ستوى الدخل كما كان قبل البطالة.

- يتم متويل الدولة الجتماعية يف معظمه من ال�رشائب العامة.

- يقدم النظام عالوة على ما يقدمه يف قطاعي ال�سحة والرتبية، طيفًا وا�سعًا من اخلدمات الجتماعية الأخرى مثل تلك 

التي تقدمها يف جمال العناية اليومية بالأطفال والعناية بال�سيخوخة.

- �سيا�سة ن�سطة يف جمال العناية بالأ�رشة ت�ستهدف الو�سول اإىل ن�سبة عالية من ت�سغيل الن�ساء، ويتحقق ذلك من خالل

الإمكانات املتاحة للعناية اليومية بالأطفال من قبل الدولة.

- ترتاوح �سيا�سة حماية وتوفري اأماكن العمل بني م�ستوى منخف�س )الدمنارك( وم�ستوى مرتفع )ال�سويد(، ولكنها تتعزز 

على كل الأحوال من خالل �سيا�سة نا�سطة يف �سوق العمل ومن خالل برامج موا�سلة التعليم املهني.

- تتم املفاو�سات الأهم بخ�سو�س حتديد الأجور والعالقات ال�سناعية ب�سكل تعاوين على امل�ستوى املركزي، وت�سلح

نتائجها للتطبيق على الق�سم الأعظم من العاملني.

- تلتزم الدولة باتباع �سيا�سة القت�ساد اجلمعي بهدف توفري الت�سغيل الكامل.

- درجة الدعم الجتماعي عالية جدًا، مبعنى اأن النتقال من اإمالءات �سوق العمل اإىل �سبكة الأمان الجتماعي مبا فيها من

مميزات يجري ب�سكل ي�سري ن�سبيًا.

اأما نظام الدولة الجتماعية املحافظ، املنت�رش يف القارة الأوروبية، فيتميز بال�سمات التالية:

- لبنة البنية الأ�سا�سية للنظام باأكمله هي ال�سمان الجتماعي امل�ستند اإىل ت�سغيل فئات جمتمع ح�سب مهنها وو�سعها.

- يوجد هناك هوة عميقة بني م�ستويات ال�ستحقاقات املالية �سمن الربامج الجتماعية، على �سبيل املثال ن�سبة بدل اأجور 

عالية يف نظام التقاعد، ون�سبة بدل اأجور منخف�سة يف نظام التاأمني �سد البطالة )ايطاليا(.

- يتم متويل اجلزء الأكرب ل�سناديق ال�سمان الجتماعية عرب املقتطعات الن�سبية من الأجور والرواتب.

- بغ�س النظر عن الرعاية ال�سحية، تقدم الدولة القليل فقط من اخلدمات الجتماعية املنخف�سة امل�ستوى، وهنا يلعب 
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القطاع الثالث والقطاع اخلا�س كمقدم للعرو�س املتعلقة بالتاأمينات الجتماعية دورًا كبريًا.

- توؤدي ال�سيا�سة املتعلقة بالأ�رشة، والتي من الأحرى اأن تو�سف بال�سلبية والتي ترتكز على النمط الذكوري كمعيل لالأ�رشة،

اإىل انخفا�س ن�سبة ت�سغيل املراأة.

- �سمانات حماية الت�سغيل العالية يتم ربطها على الأرجح ب�سيا�سة �سلبية يف �سوق العمل.

- هناك برامج تعليم مهني �ساملة، يتم تنظيمها ب�سكل متتد فيه لت�سمل الفرعيات واجلزئيات.

- يت�سف النظام املتعلق باأطراف حتديد تعرفة العمل والأجور )قطاع عام، دولة، احتاد النقابات العمالية، القطاع اخلا�س،

اأرباب العمل( باحلزم وال�رشامة )عالقات �سناعية من�سقة، �سيطرة مفاو�سات التعرفة القطاعية مع ق�سط كبري من اللتزام 

بتعميم �سالحيتها(.

يتميز النموذج الليربايل للبلدان الجنلو�ساك�سونية ب�سيطرة مبادئ ال�سوق، وي�ستند على القواعد التالية:

- تف�سيل برامج هامة لتلبية احتياجات فئات خا�سة م�ستهدفة، يتوقف �سمان ح�سولها على اخلدمات التي تقدمها هذه 

الربامج على اإبراز ما يثبت احتياجاتها لها.

- م�ستوى تعوي�سات بدائل الأجور من خالل الربامج الجتماعية املختلفة يعترب متدنيًا.

- الق�سم الأكرب من متويل هذه الربامج ياأتي من م�سادر ال�رشائب العامة.

- بعيدًا عن القطاع ال�سحي والنظام التعليمي فلي�س هناك بوادر لتقدمي خدمات منتظمة اأخرى.

- ال�سيا�سة املتعلقة بالأ�رشة متخلفة ن�سبيًا.

- حماية ت�سغيل وعمل متدنية و�سيا�سة �سوق عمل �سلبية ونظام تعليمي مهني بطيء التطور. 

- العالقات ال�سناعية غري من�سقة ويتم ن�سيجها غالبًا يف كوالي�س ال�سوق، كما اأن قوة النقابات متوا�سعة مع مفاو�سات

تعرفة اأجور عمل ل مركزية، وذلك لأن ن�سبة املمثلني للعاملني فيها متدنية.
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جدول 6 يبني معامل الأنظمة املختلفة ح�شب ا�شبنج- اأندر�شن.
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جدول 6 : معامل الأنظمة ح�سب ا�سبنج – اندر�سن

النمط
املوا�شفات

وال�شمات املميزة

التوافق بني الدولة 

وال�شوق والأ�شرة
مثال على الدول

دولة الرفاه 

الليبالية 

- احتياجات مثبتة للعناية الجتماعية 

-  تعوي�سات عامة �سئيلة                

- برامج تاأمني اجتماعية متوا�سعة

- حقوق اجتماعية حمدودة يف �سموليتها

- متلقي امل�ساعدات من الدولة 

مت�ساويني ن�سبيًا يف الفقر

-  العناية بالفقراء كبرية

  - �رشوط احل�سول على امل�ساعدات الجتماعية

مت�سددة كما اأن املبالغ املالية متدنية     

التاأكيد على دور ال�سوق 

احلر وعلى دور  الأ�رشة

الوليات املتحدة 

الأمريكية، كندا، 

اأ�سرتاليا، بريطانيا 

العظمى

دولة الرفاه 

املحافظة 

- تاأمينات اجتماعية ح�سب الأو�ساع الجتماعية 

- مكافاآت اجتماعية عالية ملوظفي الدولة

- الأولوية للحفاظ على الفوارق يف الأو�ساع

الجتماعية 

- اللتزام احلازم باحلفاظ على بقاء اأ�سكال

الأ�رشة التقليدية 

- اإبقاء الن�ساء غري العامالت خارج �سبكة

ال�سمان الجتماعي 

- اخلدمات التي تقدم لالأ�رش غري متطورة 

- مبداأ امل�ساعدات والدعم: تتدخل الدولة عندما

ت�ستنفذ الأ�رشة كل و�سائل امل�ساعدة الذاتية

انتزاع ال�سوق من دوره 

كمنتج للرفاه

فرن�سا, �أملانيا, 

ايطاليا

دولة الرفاه على 

النمط العاملي 

- مناذج عاملية، اأو�ساع اجتماعية مت�ساوية 

- على الدولة اأن توفر امل�ساواة على م�ستوى عال 

- العاملون يف خمتلف املجالت ال�سناعية

يتمتعون بنف�س حقوق املوظفني اأو موظفي 

الدولة

- جميع الطبقات تابعة لنظام تاأمني عاملي �سامل

- ي�سبح ال�سوق مهم�س

- تتحمل الدولة م�سوؤولية كبرية للخدمات

الجتماعية 

- تقدم للن�ساء اإمكانية التوفيق بني الأ�رشة

والعمل

تتحمل الدولة امل�سوؤولية 

الرئي�سية عن الرفاه 

الجتماعي

الرنويج، ال�سويد، 

الدمنارك، فنلندا 
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اأي منوذج من مناذج الدولة الجتماعية مالئم للدميقراطية الجتماعية؟ 

تتميز مناذج الدول الجتماعية عن بع�سها فيما اإذا قامت مباأ�س�سة حقوق املواطنني الجتماعية يف نظام حمدد واإىل اأي مدى قامت 

م�ساعدة  من  متنوعة  اأ�سكاًل  فقط  وتعرف  للمواطنني،  الجتماعية  احلقوق  مباأ�س�سة  تقم  مل  الجتماعية  الليربالية  فالدولة  بذلك. 

الفقراء دون اأن يكون لهم حق م�رشوع فيها. اأما النموذجان الآخران من الدولة الجتماعية، فقد قاما مباأ�س�سة اأنواع خمتلفة من 

احلقوق الجتماعية للمواطنني فيها. وتبعًا لذلك، فاإن الدولة الجتماعية الليربالية ل تفي باللتزامت املنبثقة عن احلقوق الجتماعية 

بالفعل من  الأ�سا�سية  ُتطبق احلقوق  نف�سه: هل  املفتوح  ال�سوؤال  للدميقراطية الجتماعية يطرح  بالن�سبة  الأ�سا�سية.  والقت�سادية 

خالل الدولة الجتماعية املحافظة اأم بالأحرى من خالل الدولة الجتماعية املنتهجة للدميقراطية الجتماعية؟ تعتمد الإجابة عن هذا 

ال�سوؤال على الظروف التجريبية العملية لكل بلد بعينه. يتمتع النموذجان بقابلية ت�سمح لهما بالتجاوب مع ال�ستحقاقات املنبثقة 

عن احلقوق الأ�سا�سية الجتماعية والقت�سادية وحتقيقها، واإن كان ذلك يجري بطرق خمتلفة. اإل اأن القدر املتحقق من امل�ساواة 

الجتماعية والقت�سادية متغاير يف كل منهما.

مع العلم اأنه ل ميكن ا�ستنباط منوذج معني بالتحديد من نظرية الدميقراطية الجتماعية، اإل اأنه ميكن و�سع معايري للحكم على 

النماذج املختلفة يف هذا الإطار. اأهم معيارين هما:

- هل ت�سمن الدولة الجتماعية احلقوق الأ�سا�سية الجتماعية والقت�سادية؟ 

- هل يتم احتواء الذين يتلقون العطاء الجتماعي ب�سورة كافية �سمن حقوق امل�ساركة يف تركيبة اتخاذ القرارات املتعلقة

بذلك ال�سمان؟

 �سمن النمط املحافظ من نظام الدولة الجتماعية اأو �سمن النمط الدميقراطي الجتماعي. تلعب 
ً
ميكن اأن يتحقق املعياران �سواء

مناذج الإدارة الذاتية يف اأنظمة ال�سمان الجتماعي يف اأملانيا وال�سويد دورًا مركزيًا. ويوجد يف البلدين عالوة على ذلك اأحقية �رشعية 

يف العطاء الجتماعي، كما اأنهما يكفالن حتقيق احلقوق الأ�سا�سية الجتماعية.

وهناك معيار اأ�سا�سي اآخر للحكم على مناذج الدولة الجتماعية املختلفة، يتمثل يف القاعدة التي تبني على اأحقية املواطنات واملواطنني 

يف احل�سول على العطاءات الجتماعية. وقد تعتمد هذه القاعدة اإما على احلقوق املدنية، واإما على العازة اأو على امل�ساهمات التي 

 على العازة، فال يوجد اأي نوع من الأحقية القانونية لتربير 
ً
تقتطع من الأجور. يف حال تطبيق القاعدة على اأ�سا�س ال�ستحقاق بناء

احل�سول على اخلدمات الجتماعية. ويف حالة تطبيق هذا املبداأ على اأ�سا�س امل�ساهمات، يتمتع دافعو امل�ساهمات فقط باأحقية طلب 

على  املواطنني يف احل�سول  اأحقية  فاإن  املدنية  اأ�سا�س احلقوق  على  القاعدة  تطبق  اأما حني  الجتماعية.  العطاءات  على  احل�سول 

العطاءات الجتماعية مكفولة د�ستوريًا.

لي�س من املهم للدميقراطية الجتماعية اأن يكون حق املواطن يف العطاءات الجتماعية مكفوًل د�ستوريًا فقط، بل اأن تكون قيمة هذه 

العطاءات كافية، بحيث تكفل لل�سخ�س املعني بها م�ساركة يف احلياة املجتمعية بالت�ساوي مع غريه من املواطنني. ويتوقف تبعًا لذلك 

التقدير الدقيق لقيمة هذه العطاءات اأي�سًا على العتبارات املجتمعية املحددة. على كل حال، ينبغي تثبيت نوع وقيمة م�ستحقات 

التاأمني من خالل عملية جتري حتت مراقبة دميقراطية. كما اأن الكيفية التي تتكفل الدولة بالتاأمينات الجتماعية من خاللها، لي�س 

لها اأن مت�س كرامة الإن�سان اأو الو�سع الجتماعي لالأ�سخا�س امل�ستفيدين منها، بل عليها من الأحرى اأن تكون حمفزة وم�سجعة 

لهم.
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وحتى تتم بلورة نظام حقوق اجتماعية �سامل يف دميقراطية ما، يجب اأن تتحقق املتطلبات التالية:

,
156

- ينبغي على منوذج الدولة الجتماعية اأن يتوىل املهمة الداعمة وال�سابطة لل�سوق

- يجب اأن يتم دعم �سمان احلقوق الجتماعية �سيا�سيًا،

- يفرت�س يف �سمان احلقوق الجتماعية اأن يكون وليد النقا�س يف الو�سط العلني العام. 

ال�شمات املميزة للدولة الجتماعية على ال�شعيد املوؤ�ش�شي واملايل

لقد اأظهر ا�سبج-اندر�سن )Esping-Andersen( يف درا�سات مقارنة وم�ستندة اإىل التجارب العملية، باأن الدول الجتماعية ل 

تختلف فقط يف حجم اإنفاقها على الرفاه، بل اأي�سًا يف ال�سكل الذي يتم فيه ماأ�س�سة الإنفاق.

تكفل الدول الجتماعية املحافظة والدول الجتماعية املنتهجة للدميقراطية الجتماعية ا�ستحقاقات �سمان اجتماعي عالية ن�سبيًا 

عليها،  املفرو�سة  والر�سوم  ال�رشائب  قيمة  ارتفاع  من  فبالرغم  ذلك.  خالل  من  ال�سيا�سي  ولءها  ت�سمن  حتى  الو�سطى  للطبقة 

ميكن لهذه الأنظمة الجتماعية اأن تتوقع قبوًل من الطبقة الو�سطى من قبيل دوافع عقالنية. وبهذا ي�سبح لدى تلك الأنظمة قاعدة 

 .
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دميقراطية �سلبة. اإن �سكل ماأ�س�سة الدولة الجتماعية نف�سه، هو الذي يخلق املقومات لقدرتها على امتالك ال�رشعية دميقراطيًا

اأي�سًا م�سالح الطبقة الو�سطى العري�سة حتظى كذلك بدعم هذه الطبقة وتاأييدها لها. �سمن  فموؤ�س�سات دولة الرفاه التي تخدم 

هذا املفهوم تقوم دولة الرفاه العامة من النمط ال�سكندنايف كنتاج للماأ�س�سة ال�سيا�سية امل�ستدامة التي من خاللها يتولد التعا�سد 

.
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التلقائي بني امل�سالح واملوؤ�س�سات

 

ل يوجد هكذا تعا�سد للعطاء الجتماعي يف دولة الرفاه الليربالية حتى ول مع ممثلي الطبقة الو�سطى. ويبقى �سمان تاأمني هذه 

الطبقة لنف�سها اجتماعيًا منوطًا يف معظمه بال�سوق. ومع اأنه يتم يف حالت خا�سة تقدمي دعم من قبل الدولة الليربالية لعقود تاأمني 

�سد املخاطرات الجتماعية يتم اإبرامها يف ال�سوق، اإل اأن هذه الإجراءات ل تلغي اعتمادها على ال�سوق. ففي هذا النمط من الدولة 

الجتماعية ي�سمحل ال�ستعداد لدفع املزيد من ال�رشائب، حيث اأن زيادة ال�رشائب هذه �ستمثل للطبقة الو�سطى عبئًا اإ�سافيًا اإىل 

عبء حتملها تكاليف تاأميناتها اخلا�سة. وبذلك ل يوجد من جانب الطبقة الو�سطى اأي م�سلحة ذاتية اجتماعية اقت�سادية يف متويل 

الدولة الجتماعية. فالت�سعيد اللولبي يف تقلي�س امل�ستحقات الجتماعية اأ�سبح مربجمًا م�سبقًا، وذلك ب�سبب الت�سديد امل�ستمر يف 

فح�س معايري احل�سول عليها وتثبيتها على م�ستويات متدنية. ولكن مع هذا، ميكن اأن يقوم اأي�سًا يف دولة الرفاه الليربالية تكامل 

اأمن اجتماعي. ول يجوز ال�ستهانة بهذه الدوافع من حيث تاأثريها يف  اأخالقي واجتماعي انعكا�سًا للم�سلحة املجتمعية يف نظام 

 .
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توجيه دفة العمل ال�سيا�سي

يف الأبحاث العلمية املتعلقة بالدولة الجتماعية يتم التفريق بني ثالثة مبادئ خمتلفة يف جمال العناية والتاأمني:

1- العناية مبواطني الدولة: متنح هذه العناية الأمن الجتماعي يف اأبعد �سورة للمواطن بغ�س النظر عن و�سعه ال�سخ�سي، 

�سواء كان يعمل من اأجل ك�سب العي�س اأو ل يعمل. وفائدتها تعم على جميع مواطني الدولة. فتنظيمها النمطي هو التاأمني 

 .
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املوحد، وي�ساهم ذلك يف ت�سوية عدم امل�ساواة املجتمعية ب�سكل كبري

2- التاأمني الجتماعي ح�سب مبداأ الرعاية: وهو نظام تاأمني اختياري اأو نظام توفري للرعاية الجتماعية ب�سكل ثانوي، وهنا ل

تتحرك الدولة �سيا�سيًا اجتماعيًا �سوى يف حالة الف�سل على �سعيد ال�سوق اأو الأ�رشة. وت�سرت�سد الدولة مببداأ الدعم احلكومي. 

ويتم تقدمي العطاءات الجتماعية يف هذا النموذج من الدولة الجتماعية فقط يف حالة اإثبات العوز اأو ملجموعات معرفة باأنها 

 .)
161

معوزة ب�سكل خا�س )مثاًل اإذا كان اأحد الوالدين منفردًا برتبية الأطفال، والعائالت كثرية الأطفال، الخ ...
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 �- ال�سمان الجتماعي: يرتكز على التاأمني الإلزامي القانوين �سد خماطر قد تهدد قاعدة الوجود الجتماعي للموؤمن عليه.

ال�سمانات الجتماعية هي عبارة عن جتمعات ت�سامنية م�سرتكة، يربر فيها اأحقية احل�سول على التاأمينات الجتماعية من 

حيث املبداأ، من خالل ت�سديد املوؤمن عليهم لأق�ساط التاأمني. من احلالت النمطية لل�سمان الجتماعي يعد تاأمني الأ�سخا�س 

تعوي�س  قيمة  ويرمي حتديد  العائلة.  من  الأقارب  التاأمني  هذا  ي�سمل  ما  وغالبًا  العمل،  اأرباب  من  الغري  ل�سالح  العاملني 

ال�سمان الجتماعي اإىل احلفاظ على موقع الع�سو املوؤمن عليه يف هرم توزيع م�ستويات مردود العمل اأي�سًا يف حالة ا�ستحقاق 

.
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التاأمني.  فاأق�ساط ال�سمان الجتماعي وا�ستحقاقات املوؤمنني تكون يف العادة م�سنفة يف �رشائح متنا�سبة مع الدخل

ت�سري عملية متويل الدولة الجتماعية يف النماذج الثالث اإىل فروقات وا�سحة: يتم متويل العناية مبواطني الدولة والتاأمني الجتماعي 

ح�سب مبداأ الرعاية من خالل م�سادر ال�رشائب، يف حني يتم متويل ال�سمان الجتماعي يف العادة من خالل اأق�ساط ت�ستقطع كن�سبة 

من الدخل املتاأتي من ممار�سة العمل. وكيفية متويل الدولة الجتماعية لها تاأثري يف قدرة القت�ساد الوطني على املناف�سة يف ال�سوق 

؛ وعليها يتوقف اأي�سًا اأي من املوؤثرات تطراأ يف الدولة الجتماعية 
16�

العاملي، وبالتايل على اإمكانية الو�سول اإىل هدف الت�سغيل الكامل

من جراء التغريات يف عملية التوزيع. وهنا ي�سبح لنمط التاأمني الذي يتم اختياره يف كل حالة )تاأمني، رعاية اأو العناية مبواطني 

.
16�

الدولة( تاأثريه اخلا�س على الآهلية ال�سيا�سية ل�رشعية الدولة الجتماعية

جمتمع الرفاه يف الوليات املتحدة الأمريكية – منوذج الدميقراطية الليبتارية

تقدم الوليات املتحدة مثاًل على منوذج للتاأمني يعتمد على مبداأ الرعاية. فال اأحقية قانونية ملواطني الوليات املتحدة الأمريكية 

. فعلى كل رجل وكل امراأة ك�سب تكاليف معي�ستهم من حيث املبداأ من قبيل 
165

يف تاأمني اجتماعي، اإذ اأن الهيمنة هنا ملبداأ ال�سوق

التحاقهم بالعمل. اأما العائلة فتاأتي يف الدرجة الثانية على �سلم ترتيب اإنتاج الرفاه، بيد اأن الت�سامن الأ�رشي ي�سكل حلقة هامة 

واأ�سا�سية يف احلماية الجتماعية. كما تلعب عالوة على ذلك اجلمعيات الكن�سية وتقاليد م�ساعدة اجلريان وغريها من موؤ�س�سات 

املنفعة العامة دورًا هامًا يف اإنتاج الرفاه لي�سل اإىل فئات ال�سعب املحتاجة، اإذ ل ت�سود هنا �سوى حقوق اجتماعية منتق�سة على �سكل 

فرادي معزول ومتفرق.

كثريًا ما يتكرر الدفاع عن هذا النموذج بحجة اأنه مينع ثقافة العتماد على الغري لدى املعنيني، واأنه يعزز هوام�س حرية الأفراد يف 

العمل والتعامل. وبالتايل فاإن هذا النموذج يج�سد ال�سيا�سة الجتماعية التي تالئم حيثيات حمافل ال�سيا�سة الليربالية على الوجه 

الأف�سل. لكن يف الواقع يقف يف مواجهة هذا املوقف الدفاعي حجج يف غاية الأهمية وهي: 

 

ل يتمتع مواطنو الوليات املتحدة الأمريكية اإل ما قل بتاأمني �سد املخاطر الجتماعية، وذلك لأنهم ل ميلكون حقًا اأ�سا�سيًا   -

يف "دخل بديل" كتعوي�س من قبل الدولة الجتماعية عن اأ�رشار تلك املخاطر. فنوع وحجم م�ساعدة الدولة يبقى غري موؤكد. 

لذا يتولد لدى اأفراد املجتمع �سعور بعدم الأمان الجتماعي قد يهدد وجودهم يف العي�س، مما ي�سكل للمواطنني جتربة حمبطة، 

وت�سعف قدرتهم على امل�ساركة يف العمل املجتمعي وال�سيا�سي.

احرتام املواطنني لذاتهم والعرتاف الجتماعي بهم مهددان بالزوال، اإذ اأن الأ�سخا�س املعوزين للم�ساعدة يعتمدون عند   -

احل�سول عليها على ح�سن النية الفردية لدى اأ�سخا�س اآخرين غريهم اأو لدى منظمات املنفعة العامة. 

يقود النظام يف الوليات املتحدة الأمريكية اإىل تعميق هوة عدم امل�ساواة الجتماعية. وتت�سف عمليات التغيري والتطوير   -

يف التوزيع باأنها حمدودة وم�ستويات الفقر مرتفعة. 
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احلقوق و الواجبات يف دولة الرفاه

تكفل  الذي  بالقدر  الرفاه  لدول  الجتماعية  اجلودة  تقا�س  اأن   
166

)Esping-Andersen( اندر�سن  اإ�سبنج  جو�ستا  اقرتح  لقد 

هذا  ويعني   .  "decommodification" ال   
167

مبعامل ي�سمى  ما  تاأثري  بقدر  اأو  للمواطنني،  واخلدمات  احلياتية  ال�سلع  فيه 

عفى 
ُ
ي بذلك  ال�سوق.  يف  اأدائهم  م�ستوى  عن  النظر  بغ�س  لالأفراد،  الهامة  واخلدمات  احلياتية  ال�سلع  توفري  �سمان  امل�سطلح 

ال�سخ�س موؤقتًا اأو ب�سكل دائم من اإجباره على العمل، لي�ستعي�س عن ذلك مبعونات النفقات العامة. فتبعًا لذلك يعني م�سطلح الـ 

"decommodification" اأن تقوم الدولة بو�سع ترتيبات خارج نطاق �سوق العمل وحتت غطاء ال�رشعية احلكومية، من �ساأنها 
اأن حتمي املعنيني من التدهور املطلق لأو�ساعهم. وينطلق ا�سبنج اندر�سن من اأن تاأثري معامل ال "decommodification" يف 

دول الرفاه الدميقراطية الجتماعية ال�سكندنافية عاليًا ن�سبيًا، بينما يبقى تاأثريه متدنيًا يف دول الرفاه الليربالية.

من  �سل�سلة  هناك  الجتماعية؟  الدميقراطية  لفكرة  منا�سبًا  النحو  هذا  على  املقيا�س  هذا  هل  هو:  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال  ولكن 

الأ�سباب الوجيهة التي تنم عن اأن ال�سهولة التي يتم بها التهرب من مقت�سيات ال�سوق اجلربية ل يجب اأن تكون املقيا�س احلا�سم 

لتحقيق احلقوق الجتماعية الأ�سا�سية:

بالبطالة  يتعلق  فيما  �ساغطة  م�ساكل  املا�سي،  القرن  ت�سعينات  يف  مرة  ولأول  واجهت  الجتماعية  ال�سكندنافية  الدول  اأول": 

ال  تاأثري معامل  املتبع لتحقيق  الناجتة عن انخفا�س عوائد ال�رشائب. لهذا مل يعد يعترب الطريق ال�سكندنايف  التمويل  و�سحة 

املجال. هذا  ممار�سة" يف  "كاأف�سل  امل�ستويات  اأعلى  "decommodification" على 

ثانيًا": حال ما يوؤخذ تكامل احلقوق والواجبات بعني العتبار، تظهر هناك م�سكلة تتمثل يف اأنه اإذا تخلف اأنا�س عن امل�ساركة يف 

نظام العمل القائم، فاإنهم ي�ساهمون يف النتقا�س من احلقوق الجتماعية لالآخرين من خالل ا�ستنفاذهم ملوارد التمويل الجتماعي 

ب�سكل غري مربر، الأمر الذي يحد من فر�س حرية الت�رشف لالآخرين. اإذا ازداد عدد الأفراد اخلارجني من اإجبارية �سوق العمل 

عن حد معني، فقد ين�ساأ خطر عدم اإمكانية توفري تاأمني كاٍف للرعاية الجتماعية جلميع اأفراد املجتمع بحجمها املعتاد. اإذ يتطلب 

الآخرين من جهة، وم�سالح  مراعاة حقوق  �سخ�س  كل  من  والقت�سادية  الجتماعية  املمكن من احلقوق  الأكرب  القدر  �سمان 

.
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املجتمع ككل من جهة اأخرى

يرتكز مقيا�س عامل ال "decommodification" ح�رشًا على احلقوق الأ�سا�سية للفرد، وب�سورة اأقل على واجباته الأ�سا�سية، 

النظام  امل�ساركة يف  الفرد  لي�س فقط من حق  اإذ  الدميقراطية الجتماعية.  اأن يكون هو وحده مقيا�سًا ملدى حتقيق  لذلك ل ي�سلح 

الجتماعي للعمل، بل اإنه واجب عليه اأي�سًا. اإذا ا�ستنكف ال�سخ�س عن القيام بالعمل رغم وجود فر�سة حقيقية لعمله، عندئٍذ يحق 

�رشعًا للدولة الجتماعية اأن تفر�س عليه عقوبات ب�سكل تنتق�س من قدر ا�ستحقاقه من اخلدمات وال�سلع احلياتية املقدمة.

حاليًا تتوجه اأنظمة ال�سمان الجتماعي الأكرث تقدمًا من ناحية تقدمي الدعم املادي على اأعلى امل�ستويات، نحو اإعادة ت�سمني اأولئك 

اإليه ثانية، حتى ولو كلف الأمر ا�ستعمال �سغط العقوبات. ففي ال�سويد  الذين مل ينجحوا يف البقاء يف �سوق العمل باأ�رشع وقت 

على �سبيل املثال، يتم تقدمي التاأهيل املكثف للقادرين على العمل الذين مت ت�رشيحهم من قطاعات عمل اأخرى مل تعد منتجة، بهدف 

ا�ستيعابهم يف اأماكن عمل يف جمالت اأكرث اإنتاجية. واإذا كان اللتحاق مبكان العمل "اجلديد" ي�ستدعي انتقال امل�ستخدم اإىل منطقة 

�سكن جديدة، تقوم الدولة بتقدمي دعم مادي له وفقًا لذلك. كما يجب على كل امل�ساركني باإجراءات التاأهيل هذه اأن يوافقوا ويلتزموا 

باإمكانية النتقال من مكان عمل يف منظقة ما اإىل مكان عمل يف منطقة اأخرى.

تربط مثل هذه ال�سيا�سة يف التعامل مع �سوق العمل بني الأهداف املو�سوعة لالإنتاجية القت�سادية ولالأمان الجتماعي وللحقوق 

والواجبات الفردية بطريقة فعالة. ول تتعر�س احلقوق الأ�سا�سية الجتماعية اإىل اأي خطر من خالل هذه ال�سيا�سة، ل بل تعزز هذه 

ال�سيا�سة من �رشعيتها. وبهذا فهي تتالئم واأهداف الدميقراطية الجتماعية. فالأ�سل واملهم اأن يتم التوازن بني حقوق كل فرد 

وواجباته.



89

اعتماد الدولة الجتماعية على الروايات التي تك�شبها ال�شرعية

تعتمد بلورة منط معني للدولة الجتماعية على املواقف والدوافع والقناعات ال�سائدة يف املجتمع. ففي نهاية الأمر، يعرب املواطن 

العقالنية  تلعب  ال�سياق  هذا  ويف  لالإ�سالح.  معينة  م�ساريع  عن  عزوفه  اأو  موافقته  عن  النتخابات  خالل  من  مبا�رش  غري  ب�سكل 

. ميكن اأن تنبع احلجج املوؤيدة اأو املعار�سة مل�ساريع 
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القت�سادية للم�سلحة الفردية ومل�سلحة املجتمع وق�سايا العدالة دورًا هامًا

حمددة للدولة الجتماعية من اعتبارات اقت�سادية عقالنية اأو اعتبارات دميوغرافية اأو اعتبارات من قبيل التجربة التاريخية. وغالبًا 

ما تندمج هذه العتبارات مع الدوافع الآنية ال�ساخنة. وبهذه الطريقة تن�ساأ "روايات راأي عام" )narrative(، التي تك�سب الدولة 

 .
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الجتماعية �رشعيتها

 

ففي حالة ال�سويد تعك�س الرواية ال�سائدة لدى �رشائح الطبقة الو�سطى والفالحني والعمال،  تعك�س القناعة ب�رشورة تطابق الدولة 

الجتماعية ب�سكل متكافئ مع امل�سالح الجتماعية القت�سادية، وارتبط ذلك بفكرة اأن يدخل جمتمع ما بحجم معقول ي�سهل �سبطه 

والتاأمينات  احلقوق  �سمان  املواطنون  يتبادل  باأن  عام  وعي  يتبلور  وهنا  الجتماعية.  الدولة  مع  الت�سامن  من  متبادلة  عالقة  يف 

لبع�سهم بع�سًا، كما ي�سبح احل�سول على عطاءات ال�سمان الجتماعي من الدولة حقًا للمواطنني غري قابل لل�سك فيه. وتاأتي اإ�سافة 

لذلك ناحية تو�سيحية من قبيل العقالنية القت�سادية، التي عزت النجاح القت�سادي يف البلد اإىل الت�سامن املج�سد يف تنظيم الدولة 

الجتماعية.

 

باملقابل من رواية الدولة الجتماعية اليجابية للمجتمع ال�سويدي، تقف الرواية ال�سلبية للوليات املتحدة الأمريكية. فهنا وحتت 

تاأثري التقاليد الكلفانية الزاهدة، يتم حتميل اأفراد املجتمع الذين يعتمدون على عطاءات الدولة الجتماعية نوعًا من الذنب الأخالقي 

الديني. لذا يعترب عدم جناح الفرد يف �سوق العمل ف�سال ذريعًا على ال�سعيد ال�سخ�سي. وتلعب يف هذه الرواية اأي�سًا ت�سورات دينية 

دورها اإذ تعترب الفقر والعوز نوعًا من العقوبة الإلهية. احلقوق الجتماعية للمواطنني ل جتد مكانًا لها يف هذه الرواية. فالعطاءات 

ال�سعور بالفقر ب�سكل ملمو�س، لكي تقوى دوافعهم ل�سحذ  اإىل ال�ستمرار يف  الدولة تدعو املعنيني  ال�سحيحة من قبل  الجتماعية 

همهم للعمل من اأجل الو�سول اإىل عائد اقت�سادي اأكرب، ويف نف�س الوقت لكي ل يغيب عن وعيهم باأنهم هم امل�سوؤولون اأوًل واآخرًا 

عن و�سعهم املزري القائم.

بدايات  يف  الرواية  كانت  وا�سح.  حتول  اإىل  املا�سيني  القرن  ون�سف  القرن  اإبان  اأملانيا  يف  الجتماعية  الدولة  رواية  خ�سعت  لقد 

الدولة الجتماعية يف زمن المرباطورية القي�رشية، ترتكز على فكرة الدولة الأبوية )ولية الأمر( ال�سلطوية، التي تزود كل فرد 

باحتياجاته ح�سب و�سعه الجتماعي. وطبقًا للت�سور املحافظ للمجتمع اآنذاك، كان تق�سيم املجتمع اإىل جمموعات و�رشائح ذات 

مقامات اجتماعية خمتلفة امل�ستويات جزءًا اأ�سا�سيًا من الرواية، والتي كانت تعطي كاًل ح�سب و�سعه الجتماعي ولي�س ح�سب ما 

ي�ستحقه وفقًا ملا يقت�سيه معيار امل�ساواة بني اأفراد املجتمع. ومل يكن تلقي العطاء الجتماعي و�سمة عار اجتماعية، بيدرَ اأنه مل يكن 

اأي�سًا مقبوًل دون حتفظ كحق ثابت للمواطن.

لقد حظيت اخلربات املكت�سبة يف اأملانيا من ف�سل جمهورية فاميار )Weimar Republic(  بزخم من التاأثري على رواية الدولة 

 قليٌل اأن جمهورية فاميار، يف م�سعاها لك�سب الولء لها بني املواطنني 
ٌ
الجتماعية يف حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية. راأى نفر

. وطالب حاملوا تلك الرواية اإعادة 
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عن طريق �سيا�سة اجتماعية، قد جتاوزت قدراتها واأنها بذلك قد اأثقلت على القت�ساد اأي�سًا

بناء ال�سيا�سة الجتماعية وهيكلتها. �سحيح اأن اأيًا من الأحزاب املمثلة يف الربملان مل ي�سع �رشورة الدولة الجتماعية بعد احلرب 

العاملية الثانية مو�سع ت�ساوؤل، ولكن الأحزاب املحافظة واأحزاب الدميقراطية الجتماعية كانت تختلف يف رواياتها منذ ذلك الوقت. 

فاملحافظون مييلون اإىل الراأي باأن ال�سخ�س املعوز هو نف�سه املت�سبب اأ�سا�سًا يف و�سعه ال�سيء، وباأن هناك عالقة �سببية بني كرم 

عطاءات الدولة الجتماعية وف�سلها القت�سادي. وي�سدد املعار�سون من الدميقراطيني الجتماعيني على اأن امل�سببات البنيوية يف 

ال�سببية بني  بالعالقة  لذلك  اإ�سافة  ال�سوق، ومت�سكوا  املعوزين يف  الأ�سخا�س  لف�سل  اأوًل وقبل كل �سيء  توؤدي  التي  املجتمع هي 

احلماية الجتماعية وقدرة الأداء القت�سادي.
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4-10  التعليم

البالغ  اأثره  للتعليم  اأن  اإذ  الجتماعية،  للدميقراطية  املحورية  املرتكزات  اأحد  ميثل  التاأهيل  وموا�سلة  والتدريب  التعليم  يف  احلق 

اأو  املهنة  اأو يف  املدر�سة  الفردية، �سواء كان ذلك يف  القدرات  يتنا�سب مع  الذي  امل�ستقبلية لكل مواطن. فالتعليم  الفر�س  اإتاحة  يف 

اآفاق حرية  اأن يهيء لل�سخ�س الفر�س املنا�سبة التي توؤهله لتقرير م�سري حياته بنف�سه. فالتعليم يفتح له  يف اجلامعة، من �ساأنه 

القرار وامل�ساركة يف اإمكانيات املجتمع، ويزيد من الوعي الذاتي امل�ستقل يف احلياة. وهو اأي�سًا اأحد املفاتيح اإىل اأبواب جمتمع عادل 

اجتماعيًا ومزدهر اقت�ساديًا. ففي جمتمع املعرفة متثل القوى العاملة ذات التاأهيالت العالية والتي لديها ال�ستعداد واملقدرة على 

موا�سلة التاأهيل، املرتكز الأ�سا�سي لالإنتاجية وللمقدرة على املناف�سة والتقدم القت�سادي. واأ�سبح التعليم اليوم، اأكرث من اأي وقت 

م�سى مبثابة التاأمني ال�سخ�سي الأف�سل لدى الفرد �سد البطالة. فالأ�سخا�س الذين يفتقرون اإىل تاأهيالت مهنية مكتملة يقعون يف 

�رشك البطالة قبل الآخرين ولفرتات زمنية اأطول من الأ�سخا�س احلا�سلني على درا�سات جامعية.

وبالتايل فاإن املهمة املركزية للدميقراطية الجتماعية تتمثل يف تهيئة فر�س لالنطالق احلر والتفتح جلمبع املواطنات واملواطنني 

على قدم امل�ساواة، لي�س �سكليًا فقط، بل اأي�سًا على اأر�س الواقع. بهذا يرتبط املفهوم ملبداأ الدولة الجتماعية ارتباطًا وثيقًا بهدف 

الو�سول اإىل تكافوؤ الفر�س. اإن ال�ستثمارات يف التعليم هي يف نف�س الوقت ا�ستثمارات يف فر�س احلرية ال�سخ�سية ويف اإمكانيات 

التطور الجتماعية.

 

 باأن حت�سن م�ستوى التعليم يف جمهور العاملني يف الدول التي 
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)OECD( اأثبتت درا�سات منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

اأجريت فيها الأبحاث، قد �ساهم يف ت�سعيد اإنتاجية العمل. فتقدم التعليم وحت�سينه جلمهور العاملني اأدى اإىل زيادة الدخل املحلي 

الإجمايل يف جميع الأمم ال�سناعية الهامة. فال �سك اأن ال�ستثمارات يف التعليم اأمر جمدي. ولكن اأبعاد تاأثري تقدم التعليم ل تاأتي 

اأكلها يف املجتمع غالبًا اإل بعد فرتات طويلة من الزمن. وتاأثري البعد الزمني يف عمليات التعليم والإ�سالحات يت�سح كمثال يف اأن 

مقدرة اأداء التلميذ، الذي اأنهى ال�سف الأول ثانوي �سنة �200 تكون ل تزال متاأثرة بتغيريات قد ح�سلت يف اأ�ساليب تدري�س تعود 

القرن  من  ال�ستينات  اإىل  اأحيانًا  درا�ستهم  تعود  قد  مدر�سني  قبل  من  عمليًا  التعليمية  الأ�ساليب  هذه  تطبيق  ويتم   .1990 عام  اإىل 

 .
17�

املا�سي

دعم الطفولة املبكرة 

يخطو الب�رش خطواتهم الكربى يف تطورهم عادة اإبان الطفولة املبكرة، اإذ اأن مقدرتهم على ا�ستيعاب التعليم لن تكون متبلورة طيلة 

. ومع اأن الفر�س التي مل ت�ستغل يف هذه املرحلة لن تكون بال�رشورة �سائعة اإىل الأبد، 
17�

حياتهم كما كانت يف هذه املرحلة من احلياة

ولكن ا�ستغاللها من جديد �سوف يكلف جهدًا اأكرب بكثري. لذا فاإن الدعم والعناية من خالل اإتاحة املجال للتعليم يف هذا العمر �سوف 

 .
175

يحظى باأف�سل فر�س النجاح

 اأن �سن الطفولة املبكرة هي املرحلة الأهم ل�ستقاء التعليم وتعزيز القدرة على الإدراك. املق�سود بهذا هو القدرة 
176

اأثبتت الدرا�سات

على ا�ستيعاب وفهم املعلومات وعلى تف�سريها والتعامل معها باإنتاجية من ناحية، ومن ناحية اأخرى املقدرة على التعليم ب�رشعة 

وب�سكل فعال ومتجدد. وت�سكل القدرة على ال�ستيعاب والإدراك اأمرًا اأ�سا�سيًا لالقت�ساد املعريف يف ظل التحول ال�رشيع للتكنولوجيا 

ب�سكل  التعليم  امل�سبق ل�ستئناف  لالأطفال، وال�رشط  التعليمي اجليد  لالأداء  املفتاح  الوقت  نف�س  املهارات. فهي يف  تتطلبه من  وما 

لون نتائج جيدة يف اإمتحانات ك�سف مدى القدرة على الإدراك، 
ّ

ناجح ولتن�سيط الإذهان يف عمر الرا�سدين. فالتالميذ الذين يح�س

�سينجحون على الأغلب يف اجتياز املرحلة الثانوية و�سوًل اإىل املرحلة اجلامعية.
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يتاأثر تطور مقدرة الطفل على الإدراك كثريًا مبن�ساأ وم�ستوى تعليم والديه. ويحتاج املجتمع اإىل نظام تعليم يوؤمن منطلقات مت�ساوية 

لكل الأطفال لكت�ساب املقدرة على الإدراك بغ�س النظر عن الن�ساأة الجتماعية، وذلك ل�سمان تكافوؤ الفر�س للجميع. ويجب قدر 

الإمكان حماولة منع توريث الو�سع الجتماعي من الأبوين اإىل الأطفال. يف حني اأن اأنظمة التعليم القائمة يف بلدان مثل الوليات 

املتحدة الأمريكية واأملانيا وبريطانيا العظمى ل تفي بهذه املهمة اإل بالكاد، بينما تقدم الدول ال�سمالية الثالث باملقابل، وهي ال�سويد 

والدمنارك والرنويج، اإح�سائيات ايجابية لهذه املهمة. فلي�س فيها مل�ستوى تعليم الأبوين اليوم اأي تاأثري على قدرة الأطفال على 

الإدراك ول على اأدائهم املدر�سي. وتراهن هذه البلدان يف هذه الأثناء ومنذ عقود على العناية التي تعم اجلميع، وذلك عن طريق تقدمي 

عرو�س مي�رشة جلميع الأطفال لالإلتحاق بريا�س الأطفال. ويح�سل الأطفال املنحدرين من اأ�رش م�ستورة قليلة احلظ اقت�ساديًا اأو/ 

وثقافيًا من حيث املبداأ على نف�س احلوافز لكت�ساب القدرة على الإدراك كغريهم من الأطفال القادمني من اأ�سول اجتماعية متميزة. 

لذا يتمتع الأطفال ال�سكندنافيون عند دخولهم املدار�س وبغ�س النظر عن اأ�سولهم الجتماعية بقدرات جيدة على الإدراك، الأمر 

الذي يدعم كامل م�سريتهم التعليمية يف احلياة م�ستقباًل. لهذا ال�سبب حتظى عملية حتفيز الأطفال يف �سن مبكرة قبل املدر�سة باأهمية 

خا�سة لتكافوؤ الفر�س احلقيقية بني اأفراد املجتمع.

 

التعليم املدر�شي 

مل يكن للمن�ساأ الجتماعي حتى الآن تاأثريات تنح�رش فقط على تنمية القدرات الإدراكية لالأطفال، بل اأي�سًا على فر�س امل�ساركة 

يف العملية التعليمية وبالأحرى على اإنهاء مرحلة التعليم املدر�سي. من ال�سعوبة مبكان اأن تتم يف اأنظمة التعليم التي مت تخطيطها 

. لقد اأثبتت التجارب واخلربات 
177

�سابقًا، ترخية رباط العالقة بني ظروف املن�ساأ العائلي للتلميذات والتالميذ وجناحهم املدر�سي

العاملية باأن املدر�سة "املوحدة" هي الو�سفة الناجحة �سد التمييز يف عملية التعليم. من فوائد اأنظمة املدر�سة املوحدة، اأن التالميذ 

ال�سعفاء والأقوياء ي�ساعدون بع�سهم بع�سًا يف الدرا�سة. ففي حني يتعلم ال�سعفاء من الأقوياء، يكت�سب املوهوبون ر�سيدًا اجتماعيًا 

عن طريق تقربهم من ال�سعفاء وم�ساعدتهم.

كما اأن للمدر�سة النهارية )دوام طيلة اليوم( اأهمية بالغة يف جمال تكافوؤ الفر�س يف التعليم. اإذ ميكن بوا�سطتها حت�سني م�ستوى 

الأداء التعليمي يف ال�رشائح الجتماعية املتدنية. ويف نف�س الوقت ت�ساهم املدر�سة النهارية اأي�سًا يف التو�سل اإىل اأهداف دميقراطية 

اأف�سل يف الأعمال املهنية واحلياة العامة، وتدعم امل�ساواة بني الرجل واملراأة  اأخرى: فهي متكن الوالدين من م�ساركة  اجتماعية 

بالأطفال  العناية  اأن  اإذ  لكال اجلن�سني.  النمطي  العمل  املتوارثة عن توزيع  التقليدية  الأفكار  ا�ستمرار وجود  وخا�سة على خلفية 

على مدار اليوم هي منطلق هام لتكافوؤ الفر�س عند احل�سول على العمل، وخا�سة للن�ساء. وبهذا ت�ساهم املدر�سة النهارية يف اإزاحة 

.
178

العقبات القائمة يف وجه دوام العمل الكامل لالأبوين، وتدعم بذلك امل�ساواة بني اجلن�سني بفعالية

تتالءم املدار�س التعليمية العامة مع الدميقراطية الجتماعية من حيث اأنها قائمة على اأ�سا�س حتقيق امل�سوؤولية والتحكم الذاتيني 

للتالميذ. فهنا يجب تن�ساأة اجلميع على امل�سوؤولية الذاتية يف التعلم والت�رشف من جهة، كما ينبغي على املوؤ�س�سة التعليمية اأن تكون 

. لذا يجب نقل �سالحية ت�سكيل العملية التعليمية من يد الدولة اإىل يد 
179

قادرة على التخطيط لعملها مب�سوؤولية ذاتية من جهة اأخرى

املخت�سني املعنيني مبا�رشة بالتعليم. وميكن اأن يتم بالتوافق بني الدولة واملخت�سني تثبيت معايري اجلودة ومقايي�س الأداء للعملية 

واأولياء  التالميذ  اإ�رشاك  هنا  وتغيريه. ويجب  مراقبته و�سبطه  وكيفية  والتزاماته  العمل  والتعريف مباهية م�سامني  التعليمية، 

اأمورهم يف ت�سكيل العملية الرتبوية. و�سيقود ذلك اإىل مفهوم جديد للمدر�سة، فتعرف باأنها املكان الذي ي�ساند فيه النا�س بع�سهم 

لدمقرطة  مالءمة  الأكرث  ال�سكل  هي  كهذه  تنظيم  فعملية   .
180

احلياة �سعوبات  على  وللتغلب  والقدرات  الكفاءات  لكت�ساب  بع�سًا 

التعليم املدر�سي كنظام جمتمعي فاعل.

 واإن املدر�سة امل�سوؤولة القائمة بذاتها، �ست�سبح منظمة تتعلم هي بنف�سها مع الوقت، وتنظم عملية تبادل املعلومات مع حميطها 

اخلا�سة  والتالميذ  التلميذات  واأو�ساع  واملحلية  الإقليمية  الأطرية  املعطيات  با�ستيعاب  لها  ي�سمح  و�ستكون يف و�سع  املجتمعي، 

ب�سكل يوؤتى ثماره.
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التعليم املهني 

ي�سكل التعليم املهني الأويل املوؤ�س�س، اأحد املقومات الأ�سا�سية للح�سول على عمل منا�سب يتمكن الإن�سان من خالله اليفاء بواجب 

م�سوؤوليته الذاتية. تتبلور م�ساركة الفرد املجتمعية والعرتاف به اجتماعيًا، وتتبلور كذلك هويته ب�سكل اأ�سا�سي من خالل التعليم 

والتاأهيل والعمل، حتى واإن تال�ست الأهمية م�ستقباًل باعتبار الرغبة يف مهنة عمل م�سمونة للحياة كعامل اإر�سادي لتربير نوعية 

.
181

التعليم والتاأهيل

لذا يحتاج جميع الفتية اإىل اأن يكون هناك اإقرارًا باأحقية قانونية للح�سول على تعليم مهني اأويل اأ�سا�سي وموؤهل. ومن اأهم املبادئ 

الأ�سا�سية ل�سيا�سة التعليم املهني ما يلي:

- لكل املتقدمني بطلب للح�سول على مكان للتعليم املهني، مبا يف ذلك ذوي الحتياجات اخلا�سة، حقًا �رشعيًا يف التعليم املهني. 

- يجب تاأمني اإمكانية للخيارات الفردية مل�سرية التعليم املهني. 

- تبقى معايري التعليم املهني خا�سعة للم�سوؤولية العامة. 

- على الدولة والقطاع القت�سادي اأن يتوليا م�سوؤولية التعليم املهني ب�سكل تعاوين. 

-  ينبغي على اأنظمة التعليم الوطنية اأن تكون قابلة للتوافق ولالإن�سمام حتت مظلة الأنظمة العاملية. 

هذا و�سيكون الأمر حيويًا مل�ستقبل نظام التعليم املهني فيما اإذا كان �سيفلح يف توفري تعليم مهني منا�سب جلميع الفتية حتى حتت 

.
182

الظروف القت�سادية ال�سعبة

التعليم اجلامعي

نف�س  ن يف 
ّ

يح�س الناجح  فالتعليم اجلامعي  املوؤهلني.  اأعداد اخلريجني اجلامعيني  زيادة  ا�ستمرار  املعرفة احلديث  اقت�ساد  يتطلب 

الوقت فر�س احلرية الفردية ومقومات م�ستوى الرفاه املجتمعي. غري اأن الدرا�سة اجلامعية التي متتد ملدة زمنية طويلة، ت�سفر 

. ففي الدول التي تي�رش اإمكانية تق�سري مدة امل�ساقات التعليمية تزداد اأعداد الطلبة امللتحقني 
18�

غالبًا عن انخفا�س يف عدد اخلريجني

باجلامعة. وقد ت�ساعد العرو�س املتمايزة مل�ساقات الدرا�سات اجلامعية على التوفيق بني املوؤهالت واحتياجات �سوق العمل، وعلى 

جتاوز العوائق النف�سية الفردية لاللتحاق بدرا�سة جامعية. اإ�سافة لذلك، فاإن تنوع العر�س مل�ساقات الدرا�سات اجلامعية يعمل على 

.
18�

تناق�س وا�سح يف ن�سبة الطلبة الذين ينقطعون عن درا�ساتهم اجلامعية

ل ينعم اأبناء الطبقة العاملة يف معظم الدول بتمثيل متنا�سب يف اجلامعات، حيث يتمتع اأبناء املوظفني احلكوميني واأبناء اأرباب العمل 

واأبناء العاملني يف املهن احلرة واأبناء موظفي ال�رشكات بتح�سيل جامعي باأعداد تفوق كثريًا ن�سبهم العددية بني ال�سكان. و�سيبقى 

 على الو�سع الجتماعي القائم حتى 
ً
املن�ساأ العائلي القوة املوجهة مل�سار عملية التعليم للجيل القادم، و�ستبقى اآليات الختيار بناء

. ولذا ي�ستوجب على املهمة لل�سيا�سة التعليمية العادلة يف جمال التعليم اجلامعي، اأن تدعم ب�سكل هادف 
185

الآن العامل الأكرث تاأثريًا

ال�سباب املوهوبني القادمني من العائالت الأقل حظًا، عن طريق تقدمي م�ساعدات مالية لتغطية الر�سوم اجلامعية وتكاليف املعي�سة. 

موا�شلة التعليم – التعلم مدى احلياة

ومن  نف�سه  تطوير  يف  ال�ستمرار  من  ويف و�سع ميّكنه  م�ستعد،  فرد  كل  كان  اإذا  احلياة  مدى  لعمٍل  الإمكانيات  توفري  فقط  ميكن 

موا�سلة تعليمه وتاأهيله. وينبغي اأن تتاأ�س�س القدرة وال�ستعداد ملوا�سلة التعليم منذ بداية مراحل التعليم الأوىل، حيث اأن فيها 

تن�ساأ قاعدة التاأهيل للتعلم الالحق. امل�سوؤولية الذاتية والتوجيه الذاتي للم�ساركني يلعبان يف جمال التعليم املتوا�سل دورًا اأ�سا�سيًا. 
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ويجب اأن يو�سع املواطنون يف و�سع ي�ستطيعون فيه التعرف على احتياجاتهم لال�ستمرار بالتعليم وعلى اخليار املنا�سب لهم من 

عرو�س التعليم، واأن يكت�سبوا القدرات ويتو�سلوا لنجاح؛ وبالأحرى اأن ي�سبحوا قادرين على تقييم العالقة بني التكاليف الالزمة 

.
186

والفوائد العائدة من موا�سلتهم للتعليم

م�سلحة  يف  بفائدتها  ت�سب  التعليم  فموا�سلة  تناق�س.  اأي  للتعليم  ال�سيا�سي  والقرار  القت�سادي  القرار  بني  ين�ساأ  اأن  ينبغي  ل 

موؤ�س�سة العمل كذلك، ولذا يجب دعمها من قبل ال�رشكات يف القطاع اخلا�س اأي�سًا. ويجب تنظيم العمل يف املعامل ب�سكل تنفتح فيه 

 .
187

اأبواب للمزيد من التعلم ولي�ستطيع العمال تطوير قدراتهم

تفادي  و�سيعتمد  العالية.  املوؤهالت  ذوي  ل�سالح  التعليم مييل  موا�سلة  يف  بامل�ساركة  يتعلق  فيما  وا�سح  توازن  عدم  هناك  ليزال 

هذا اخللل م�ستقباًل على مدى تو�سيع الإمكانيات ملوا�سلة التعليم. وعلى عاتق امل�سوؤولية العامة يقع واجب الدعم امل�ستدام لأولئك 

. هذا وقد ي�ساهم تطوير مناذج جديدة لتنظيم اأوقات الدوام يف العمل، مثل ح�ساب ر�سيد �ساعات العمل وغريها، 
188

املتاأخرين تعليميًا

يف توفري الأوقات الالزمة ملوا�سلة التعليم ولتحفيزال�ستفادة منها.

ت�سلح التجربة ال�سويدية من هذا املنظور لأن تكون منوذجًا للممار�سة الف�سلى يف هذا املجال. فمثاًل يتم اعتماد اأوقات التاأهيل بغر�س 

احت�سابها لدى حتديد امل�ستحقات التقاعدية وموعد حلول التقاعد. وف�ساًل عن ذلك، فقد مت رفع احلد الأعلى للعمر يف ال�سويد لأحقية 

 :
189

احل�سول على اأموال التعليم العامة من �5 اإىل 50 �سنة. كما اأن العرو�س القائمة لتعليم الرا�سدين يف ال�سويد متعددة اجلوانب

فهناك مدار�س �سعبية حملية وثانويات م�سائية وعرو�س خا�سة للذين ل يجيدون الكتابة، وهناك عرو�س تعليم جمانية مقدمة من 

قبل موؤ�س�سات ذات منفعة عامة تعود غالبيتها اإىل مبادرات من اجلهات املعنية يف جمال تعليم العمال واإىل التجمعات الدينية واإىل 

حركة مناه�سة امل�رشوبات الروحية، واأخريًا فهناك عرو�س �سخية ملوا�سلة التعليم املهني واإمكانيات اإعادة التعلم التي تقدم جزئيًا 

.
190

تارة من قبل الدولة وجزئيًا تارة من اأطراف حتديد تعرفة الأجور )الدولة واأرباب العمل والحتادات النقابية العمالية(

 

مبادئ ال�شيا�شة التعليمية يف الدميقراطية الجتماعية 

تن�س مبادئ ال�سيا�سة التعليمية يف الدميقراطية الجتماعية على ما يلي:

تقرير م�سريه  على  القدرة  له  يهيء  بحيث  الإمكان  قدر  مبكرة   �سنرَ  يف  يبداأ  �سامل  اأ�سا�سي  تعليم  يف  اإن�سان احلق  لكل  اأول": 

بنف�سه.

 

ثانيًا: لكل اإن�سان احلق يف تدريب مهني وموا�سلة تاأهيله املهني.

وي�سمل احلق يف التعليم ثالثة اأبعاد: اأولهم اأنه حق اجتماعي اأ�سا�سي جلميع املواطنني، واأن له ثانيًا تاأثريًا على تطبيق مبداأ تكافوؤ 

 على من�سئها اأو حالتها القت�سادية، وثالثًا فهو 
ً
الفر�س، اإذ ل يحق تف�سيل فئة من املجتمع اأو ه�سم حقوق اأخرى ب�سكل نظامي بناء

يربر اأن احلق يف التعليم يتطلب التزام الدولة بانتهاج �سيا�سة تعليمية ايجابية ن�سطة. وفقط هكذا ميكن �سمان حتقيق مبداأ تكافوؤ 

الفر�س لي�س �سكليًا فقط، بل اأي�سًا ت�سكيليًا واقعيًا.
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4-11 م�شتقبل اقت�شاد ال�شوق الجتماعي

 

اأمناط الراأ�شمالية يف معر�س املقارنة 

يوجد هناك طيف وا�سع من اأمناط الأنظمة الراأ�سمالية التي تختلف عن بع�سها يف كيفية تنظيم ال�سوق اأو التخلي عن تنظيمه، لكنها 

. واملوؤ�س�سات املهيمنة يف كل 
191

تتمحور جميعها يف جمموعتني ذات منطني اأ�سا�سيني: النمط الليربايل ومنط اقت�ساد ال�سوق املن�سق

منط منهما، والتي تنظم عالقات الفاعلني يف ال�سوق مع بع�سهم البع�س، مثل ال�رشكات والدولة والبنوك واجلمعيات القت�سادية 

ن البنية الداخلية لكل منط من القت�ساديات ال�سيا�سية. لقد 
ّ
والنقابات، لي�ست قابلة للتاآلف فيما بينها كيفما طاب. وهي التي تكو

منت هذه الأمناط جميعها تاريخيًا، واأخذت ت�سكل يف جمال املناف�سة على ال�سعيد العاملي م�سفاة ملعاجلة التحديات النابعة من خارج 

النظام، وهي تكافئ احللول الكامنة يف النظام والتي جتيب على التحولت البنيوية التي تطراأ عليه. ل يتفوق اأحد هذين النمطني 

اأنهما يف  اإل  لل�سيا�سية القت�سادية على الآخر يف كافة الأوجه. فبغ�س النظر عن اختالفهما النوعي على مدى مراحل تطورهما، 

و�سع ميّكنهما من احلفاظ على قدرتهما يف الأداء القت�سادي، كل على طريقته حتت وطاأة هيمنة العوملة. بيد اأن م�ستوى هذه القدرة 

يتفاوت اإذا ن�سبت لختالف م�ستويات الأداء لكل منهما.

ال�سوق  اقت�ساديات  من  وكل  النوعي.  الأداء  اأبعاد  من  �سل�سلة  يف  القت�ساد  من  النوعني  كال  بني  نظامية  فروق  هناك  توجد  لذا 

اإىل توزيع متفاوت للدخل  اأنها متيل  اأ�سكال متنوعة من مقدرة التجديد التكنولوجي، كما  غري املن�سق واملن�سق تعمل على تطوير 

والعمل.

لقد اأثبتت اأنظمة الإنتاج يف اقت�ساد ال�سوق املن�سق باأنها جمدية يف حالة تطبيق "اإ�سرتاتيجيات تنويع جودة الإنتاج"، وباأنها معيقة 

. ومن الظاهر عالوة على ذلك، اأن اأنظمة القت�ساد املن�سق متفوقة يف 
192

اإنتاج ق�سري املدى يف حالة التوجه لإ�سرتاتيجيات �سوق 

جمال اإخراج اإبداعات حمدودة، لكنها متاأخرة باملقابل يف اإخراج جتديدات تكنولوجية اأ�سا�سية. ويرتتب على هذه الفوارق يف اأطر 

العمل املوؤ�س�سي لالقت�ساد ال�سيا�سي ظهور فوارق اأي�سًا يف الإ�سرتاتيجيات التي تتبناها ال�رشكات واأرباب العمل. وتت�سح مثل هذه 

الفوارق الإ�سرتاتيجية على �سبيل املثال يف الأ�ساليب املختلفة التي تنتهجها كل من ال�رشكات الربيطانية التابعة لقت�ساد ال�سوق 

ال�سوق. فمثاًل عندما  القت�سادية يف  التحديات  نف�س  املن�سق يف مواجهة  ال�سوق  التابعة لقت�ساد  الأملانية  املن�سق وال�رشكات  غري 

تطراأ تغيريات على اأ�سعار �رشف العمالت ب�سكل يوؤدي اإىل ارتفاع اأ�سعار ت�سدير منتجاتها اإىل الأ�سواق الأجنبية، متيل ال�رشكات 

الربيطانية اإىل رفع اأ�سعار تلك ال�سلع على زبائنها امل�ستوردين للحفاظ على ن�سب ربحيتها. وباملقابل متيل ال�رشكات الأملانية حتت 

نف�س هذه الظروف غالبًا اإىل احلفاظ على اأ�سعار �سادراتها مع اأخذها باحل�سبان ن�سبة من الأرباح اأقل، ولكنها ت�ستطيع بذلك اأن 

.
19�

تدافع عن ح�س�سها من ال�سادرات يف ال�سوق اخلارجي

يقدم نهج "متنوعات الراأ�سمالية" )varieties of capitalism( اإطارًا حتليليًا يف�رش ردود الفعل املختلفة من قبل ال�رشكات على 

نف�س التحديات. فال�رشكات الربيطانية يتوجب عليها يف �سوق القت�ساد غري املن�سق اأن حتافظ على معدلت ربحيتها، حيث اأنها 

تعتمد على ال�سوق الراأ�سمايل الذي يكافوؤها بتدفق اأرباح عاجلة تتولد على فرتات ق�سرية املدى. اأما خ�سائر ح�س�سها يف ال�سوق، 

فت�ستطيع تعوي�سها يف �سوق عمل منفتح جدًا، من خالل اإجراءات عاجلة لإنهاء خدمات بع�س القوى العاملة لديها. وعلى العك�س 

من ذلك ت�ستطيع ال�رشكات الأملانية حتمل تراجع ن�سب اأرباحها لفرتة معينة، حيث ي�سمح النظام املايل يف اقت�ساد ال�سوق املن�سق 

الو�سول اإىل م�سادر راأ�سمال بغ�س النظر عن عدم تدفق الأرباح على املدى الق�سري.
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التقييم النوعي �سمن مفهوم الدميقراطية الجتماعية للبنية املوؤ�س�ساتية لقت�ساد ال�سوق غري املن�سق واملوجهة نحو تعظيم قيمة 

ح�س�س امل�ساهمني )shareholder value( يبني اأن هذه البنية تعاين من نق�س مبداأي يف اأربع جوانب:

اأوًل: ت�سخم الإ�سرتاتيجيات املتبعة من قبل ال�رشكات املتوجهة نحو جني الأرباح ق�سرية الأمد من حجم امل�ساكل الجتماعية 

والبيئية من خالل ا�ستبعادها واإهمالها للتبعيات والتداعيات ال�سلبية طويلة املدى الناجتة عن هذه الإ�سرتاتيجيات.

ثانيًا: يتم ا�ستبعاد جمموعات اجتماعية خمتلفة وعلى راأ�سها امل�ستخدمني من امل�ساركة يف عمليات اتخاذ القرارات القت�سادية 

الهامة من خالل اأ�ساليب قيادة ال�رشكات، التي تعتمد ح�رشًا على �سلطة ال�سالحيات املنوطة بالإدارة ول تخ�سع للراقبة.

ثالثًا: اعتماد اقت�ساد ال�سوق غري املن�سق على �سوق عمل مرن جدًا وغري من�سبط، وت�سوده غالبية من العمالة غري املوؤهلة - على 

وعدم  العمال  تبعية  من حدة  يزيد  لأنه  اإ�سكالية،  ذاته  بحد  ن 
ّ
يكو  - املن�سق  ال�سوق  اقت�ساديات  يف  املوؤهلة  العمالة  من  العك�س 

ا�ستقالليتهم اإىل حد من املمكن تفاديه.

رابعًا: يتجاوب �سعف النقابات وغياب املفاو�سات املركزية لتحديد تعرفة الأجور يف اقت�ساديات ال�سوق غري املن�سق مع تركيبة 

عالقات العمل هذه، بل ويقويان من توجهاتها على هذا النحو.

البعد املعياري لالأداء

على القت�ساد ال�سيا�سي للدميقراطية الجتماعية اأن يعمق حتليله لالأبحاث املتعلقة باأنواع الراأ�سمالية، لي�سمل اأبعاد الأداء للدمقرطة 

وللحفاظ على كينونة الدولة الجتماعية وللم�ساركة الجتماعية، واأن يرجع اإىل اأولوياته بناء على ذلك. ويق�سد بها هنا البعد الأدائي 

�سمن اإطار �سالحية احلقوق اليجابية للحرية، اأي تكافوؤ فر�س العي�س، والأمان الجتماعي وال�ستقاللية، واحلماية من خماطر 

بنيوية اجتماعية. كما يق�سد بها كذلك تاأمني كرامة امل�ستخدمني يف مكان العمل، والتوزيع العادل للدخل، ومتثيل منا�سب للم�سالح 

املختلفة يف �سنع القرارات، �سواء كان ذلك على م�ستوى موؤ�س�سات العمل اأو على م�ستوى القت�ساد اجلمعي. اإل اأن اأبعاد الأداء هذه 

يف القت�ساد ال�سيا�سي ينبغي اأن تو�سع يف عالقة حتليلية ومعيارية مع قدرات اأداء القت�ساد اجلمعي مثل البطالة والت�سخم املايل 

والنمو القت�سادي، واأن تتم املوازنة فيما بينها.

ميثل العمل مقابل الأجر بعدًا مركزيًا من اأبعاد احلرية اليجابية. ل ي�سمن النا�س من خالل اأجور العمل دخلهم وبالتايل ح�سولهم 

بهم  والثقايف  املجتمعي  لالعرتاف  الأ�سا�س  اأي�سًا  ي�سمنون  بل  فح�سب،  احلياة  يف  لال�ستقاللية  الالزمة  الجتماعية  املميزات  على 

ولحرتام الذات لأنف�سهم. اأي اأن اإمكانية احل�سول على دخل من خالل العمل هي كذلك اإحدى املقومات الأ�سا�سية لتحقيق حقوق 

املواطنني يف احلرية اليجابية. لذلك ت�سكل اإمكانية الدخول اإىل �سوق العمل بالن�سبة لالقت�ساد ال�سيا�سي يف الدميقراطية الجتماعية 

اقت�ساديات  ا�ستطاعت  املا�سي،  القرن  من  الثمانينات  ومنذ  اأنه  ويبدو  والعدالة.  احلرية  حتقيق  وملدى  لأدائه  اأ�سا�سيًا  مقا�سًا 

ال�سوق غري املن�سق اأن تثبت نف�سها اأكرث يف جمالت الأداء القت�سادي الهامة، مثل الت�سخم املايل والبطالة، وذلك ملا تتميز به هذه 

القت�ساديات من مرونة �سوق العمل العالية، وقابلية على �رشعة التاأقلم مع معطيات ال�سوق من خالل �سنع قرارات اإدارية �ساملة 

دون معوقات، وعن طريق الك�سب ال�رشيع لراأ�س املال يف اأ�سواق املال. يف املقابل تعاين الكثري من اقت�ساديات الأ�سواق املن�سقة منذ 

ذلك احلني من بطالة بنيوية عالية. ويبني املوؤلفون الليربتاريون على هذا النجاح ا�ستنتاجهم، باأن اقت�ساديات ال�سوق املن�سق غري 

قادرة على اأقلمة اأ�سواق عملها مع التحول الذي طراأ على اأ�ساليب الإنتاج ما بعد نظرية  فورد، ول مع تناف�سية العوملة. لكن مثل 

هذه املقارنة ال�ساذجة بني اقت�ساديات �سوق غري من�سق مع �سوق من�سق فيما يخ�س ن�سبة البطالة م�سللة، وذلك من وجهات نظر 

عدة. فاإذا ما قورنت على �سبيل املثال ن�سبة البطـالـة يف الوليات املتحدة الأمريكية مع نظرياتها يف اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة على 

مر الع�رشين �سنة املا�سية، ف�سوف يظهر باأنها كانت اأحيانًا اأعلى واأحيانًا اأدنى، واأنها تتذبذب مع تغريات الأو�ساع القت�سادية 
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اجلمعية ب�سكل عام. ففي خالل الفرتة من �198 اإىل 1988 كان لدى كل من ال�سويد والرنويج و�سوي�رشا والنم�سا ن�سبًا من البطالة 

اأدنى مما هي عليه يف الوليات املتحدة الأمريكية )حيث قاربت ن�سبة البطالة لدى تلك الدول نظريتها يف اليابان، اأي كانت اأقل من 

�%(. كذلك الأمر لدى جاراتها من بلدان اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة اأي�سًا مثل الدمنارك وفرن�سا وهولندا وبلجيكا، والتي �سهدت 

اأعداد العاطلني عن العمل يف ال�سويد وهولندا والرنويج و�سوي�رشا  9-12%(. يف حني كانت  اأعلى )ما بني  يف املقابل ن�سب بطالة 

والنم�سا يف �سنة 1992 اأقل مما هي عليه يف الوليات املتحدة الأمريكية)7,5%(. واأي�سًا يف عام الزدهار القت�سادي الأمريكي عام 

1998، كانت ن�سب البطالة يف هولندا والرنويج و�سوي�رشا ل تزال اأقل منها يف الوليات املتحدة الأمريكية )6,�%(، بينما جتاوزت 

ن�سبة البطالة يف بريطانيا العظمى كاقت�ساد �سوق غري من�سق، يف الفرتة من 1990 اإىل 1998 يف اأربع من جمموع ثماين �سنوات معدل 

.
19�

)OECD( الن�سب يف دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

للبطالة العالية يف بع�س اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة العديد من امل�سببات التي ل ميكن ق�رشها على املتغريات املوؤ�س�ساتية �سمن 

منهجيات خمتلف الأمناط الراأ�سمالية فقط، كما تو�سح املقارنة بني اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة. ومع اأن اقت�ساديات ال�سوق غري 

املن�سقة تبدو وكاأنها تتجاوب مبرونة اأكرث مع تطورات ال�سوق، واأنها ت�ستطيع تقلي�س البطالة بوترية اأ�رشع مع انتعا�س ال�سوق، 

لكنها من حيث املبداأ ل ت�ستطيع اأن تتفادى الرتفاع يف ن�سب البطالة رغم مرونة تركيبتها املوؤ�س�سية وخا�سة تلك املتعلقة ب�سوق 

عمل اأكرث مرونة وغري من�سبط )تبادل عمالة �رشيع وارتباط �سعيف باملعمل(. عالوة على ذلك يجب اأن تو�سع التكاليف الإ�سافية 

الناجتة عن �سوق عمل مرن كهذا ب�سفافية اأمام املجتمع، ملقارنة عالقتها مع اإح�سائيات البطالة. علمًا اأن اأهمية مثل هذه املقارنة ل 

تنح�رش يف الكم بل تنظر اأي�سًا اإىل نوع اأماكن العمل. فالوظائف متدنية الأجر على �سبيل املثال، ميكن اأن تدفع املعنيني اإىل م�سيدة 

الفقر رغم الت�سغيل، بل وتعيق ممار�ستهم حلقوق احلرية املادية، بدًل من خلق املوارد ال�رشورية لهم. وي�سيق �سوق العمل املرن 

وغري املن�سبط اخلناق على امل�ستخدمني الواقعني �سمن ال�رشيحة ال�سفلى ملقايي�س التاأهيل والدخل قبل غريهم، ويحد من حقهم يف 

ت�سكيل الظروف املعي�سية الذاتية ب�سكل م�ستقل. ياأتي اإ�سافة اإىل ذلك، اأن اقت�ساديات ال�سوق التي تتم فيها عمليات حتديد الأجور 

ب�سكل غري من�سق، ويتم تنظيمها فقط على م�ستوى ال�رشكة، متيل اإىل توطيد فروقات كبرية يف الأجور وتثبيتها. ولكن حيثما تتجاوز 

الالم�ساواة القت�سادية احلد املعقول لالإن�ساف والإنتاج، كما هو احلال يف الوليات املتحدة وبريطانيا العظمى، جند تف�سيًا للفقر 

والعوز الجتماعي على نطاق اأو�سع مما هو عليه يف اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة. وكذلك الأمر فيما يخ�س "التوريث الجتماعي" 

للحالت املعي�سية، والتوزيع غري العادل لتكافوؤ الفر�س املرتتب على ذلك يف اقت�ساديات ال�سوق غري املن�سقة، حيث تربز هذه الظواهر 

. اأي مبعنى اأنه يوجد هناك نواق�س حادة �سمن اأبعاد احلرية اليجابية والكرامة املت�ساوية يف اقت�ساديات ال�سوق 
195

ب�سكل اأقوى

غري املن�سق.

من جهة اأخرى، يوؤدي غياب قطاع عمل باأجور متدنية يف اقت�ساديات ال�سوق املن�سق غالبًا اإىل بطالة �ساملة وطويلة الأمد. يت�سبب 

التحول من القت�ساد ال�سناعي اإىل القت�ساد املعريف واقت�ساد اخلدمات يف تغيريات بنيوية للعمل، وت�سع �سوق العمل والأنظمة 

املوؤ�س�سات،  اأمام حتديات �سعبة. وغالبًا ما تظهر  املن�سقة  ال�سوق  التعاونية يف اقت�ساديات  التوجيه  الجتماعية كما وموؤ�س�سات 

وبالذات تلك التي اأقيمت للحماية من خماطر �سوق العمل، تظهر كعائق اأمام م�ساعي الق�ساء على البطالة. ففي الدول التي يتم فيها 

متويل اأنظمة ال�سمان الجتماعي اأ�سا�ساأ من خالل الأق�ساط املرتبطة بالدخل، وترتفع بذلك تكاليف العمل، ت�سبح تلك الأنظمة �سببًا 

. يف بع�س اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة املت�سفة باأ�سواق عمل من�سبطة جدًا ونظام جامد لتحديد 
196

يف تف�سي ظاهرة البطالة الدائمة

تعرفة الأجور، ميكن مالحظة ا�ستقطاب اجتماعي متنامي بني املواطنني الأ�سليني واملواطنني الأجانب كما هو احلال يف اأملانيا. ومن 

املمكن مقارنة ذلك مع ال�ستقطاب احلا�سل يف اقت�ساديات ال�سوق غري املن�سقة. هذا وتعرب ظاهرة ممار�سة العمل ب�سكل غري قانوين 

الوا�سعة النت�سار عن عدم الندماج يف �سوق العمل املن�سق.

على خلفية تغري اإطار ظروف ال�سوق العاملية لالإنتاج وازدياد ظهور جمالت اأكرث تخ�س�سًا يف ال�سوق، ت�ستطيع القطاعات القت�سادية 

العاملية البارزة اأن حتافظ على مقدرتها على املناف�سة فقط من خالل جتديد م�ستمر لالإنتاج ولعملياته، ومن خالل تقلي�س التكاليف. 

وبذلك �ستوؤدي املناف�سة العاملية بال�رشورة اإىل رفع اإنتاجية ال�رشكات. وبالنتيجة �سيقود هذا اإىل اأن ت�سبح اإمكانيات الت�سغيل يف 
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. ويف الواقع فقد تناق�ست 
197

القطاعات املك�سوفة حمدودة حتى يف البلدان التي ت�ستطيع احلفاظ على مكانتها يف الأ�سواق العاملية

ن�سبة الت�سغيل يف القطاعات املك�سوفة يف معظم اقت�ساديات ال�سوق املتطورة، يف حني اأنها تزايدت باملقابل القطاعات املحمية فقط 

املتدنية �سمن  الأجور  اإما يف جمال  املحمية  القطاعات  هذه  الت�سغيل يف  زيادة  . وتظهر 
198

وت�ستهلك حمليًا( تنتج  التي  )اخلدمات 

اأو يف جمال اخلدمات الجتماعية املقدمة من الدولة. وهذا بدوره يعترب نتيجة لحت�سان الدولة  القطاعات القت�سادية اخلا�سة، 

الجتماعية لأنظمة الإنتاج، ولتمويل الدولة الجتماعية، وللقرارات ال�سيا�سية التي ترتبط بن�سبة ال�رشائب املفرو�سة التي ميكن 

للمجتمع تقبلها.

وبالتايل يجب على اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة اأن تتفاعل مع التحديات املتغرية لطرق الإنتاج واأطر الظروف الدولية اجلديدة ب�سكل 

اأخذ منظومة الدولة الجتماعية وما لها من تاأثريات على العملية  يختلف عن تفاعل اقت�ساديات ال�سوق غري املن�سقة، وهنا يجب 

القت�سادية ونتائجها بعني العتبار لدى اإجراء مثل هذه املقارنة يف الروؤيا.

اقت�شاد ال�شوق الجتماعي

ت�سمى "اقت�ساديات �سوق اجتماعية" تلك الأنظمة القت�سادية املحت�سنة يف الدول الجتماعية القائمة على احلقوق الأ�سا�سية من 

ناحية، والتي تخ�سع ل�سيا�سة �سبط اقت�سادي جمعي وخا�س يهدف اإىل الو�سول اإىل و�سع الت�سغيل الكامل من ناحية اأخرى. 

للدولة  الراأ�سمالية لتحتوي بعدًا منطيًا  اأمناط  ال�سيا�سي للدميقراطية الجتماعية، ل بد من تو�سيع منهجيات  بالن�سبة لالقت�ساد 

الجتماعية. يقود حتليل العالقة املتبادلة بني الدولة الجتماعية والنمط القت�سادي اإىل التمييز بني اأربع اأمناط مثالية للرابطة بني 

اقت�ساد ال�سوق والدولة الجتماعية:

1 - اقت�ساديات ال�سوق غري املن�سقة بربطها مع بقايا الدول الجتماعية )الليربالية(: ينظر هنا اإىل النقابات كعائق يف طريق اتخاذ 

القرارات الإدارية، ولذا فهي تلعب دورًا �سئياًل يف التن�سيق بني اأن�سطة ال�رشكات. وغالبًا ما يوجد يف هذه الدول نظام حزبي ثنائي 

الأقطاب، حيث يرت�سم خط النزاع بينهما يف الغالب من خالل ق�سايا التوزيع القت�سادي.

2 - اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة على م�ستوى جممل الدولة بالرتابط مع دولة اجتماعية �ساملة تنتهج امل�ساواة واإعادة التوزيع 

وتقدمي اخلدمات: تتميز اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة على امل�ستوى الوطني باإجراء التفاو�سات على م�ستويات القمة وبالتفاهمات 

بني التنظيمات الهرمية لأرباب العمل وللنقابات حول جميع املوا�سيع الهامة، بدءًا من تعرفة الأجور وال�سيا�سة العامة وو�سوًل 

املحايد، ومن  الو�سيط  بدور  غالبًا  الذاتي  التن�سيق  موؤ�س�سات  يف  وت�سطلع احلكومات  القرارات.  وامل�ساركة يف �سنع  التعليم  اإىل 

التكتالت احلزبية  الدميقراطية الجتماعية فيها مع وجود بع�س  الأحزاب  البلدان بهيمنة  النادر بدور مقرر مبا�رش. تتميز هذه 

ال�سغرية.

� - اقت�ساديات �سوق من�سقة على امل�ستوى القطاعي بالتاآلف مع دول اجتماعية تنتهج طريق التحول املرتبط بالت�سغيل والدخل: 

تتيح هذه الدول الفر�س للح�سول على التاأهيل املهني يف املعامل اأو يف املدار�س احلكومية بالتن�سيق مع ال�رشكات والنقابات. وتنظم 

النقابات اأع�ساءها يف قطاعات �سناعية، وتلعب دورًا هامًا يف تنظيم ظروف العمل داخل امل�سانع ويف حتديد تعرفة الأجور. ويهيمن 

الليربالية  التيارات  بني  التمييز  �سوء  على  اجلوهر  يف  الأحزاب  هذه  تت�سكل  حيث  الأقطاب،  ثالثي  حزبي  نظام  البلدان  هذه  يف 

والكاثوليكية والدميقراطية الجتماعية.

� - اقت�ساديات �سوق من�سقة �سمن جمموعات �سناعية )keiretsu( بالرتابط مع بقايا دول اجتماعية ليربالية اأو ذات ولية اأبوية: 

يت�سكل النظام احلزبي يف هذه البلدان من خالل هيمنة الأحزاب "ال�سعبية" ومن خالل املناف�سة بني اأحزاب تقوم على م�سالح غري 

عقائدية.
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تويف النماذج امل�سار اإليها حتت ثانيًا وثالثًا وكما اأظهر التحليل الدقيق ملثال النموذج الياباين، وكذلك النموذج املو�سوف حتت رابعًا 

ال�سوق غري  اأن منوذج اقت�ساديات  للدميقراطية الجتماعية مع اختالفات هام�سية معينة. يف حني  الالزمة  اإىل حد ما، بال�رشوط 

املن�سقة بالرتابط مع دولة اجتماعية ليربالية، كما يتحقق يف مثل الوليات املتحدة الأمريكية، يعترب منوذجًا لدميقراطية راأ�سمالية 

ليربتارية.

ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  العديد من  باأن  يتبني  املختلفة،  الراأ�سمالية  القت�ساديات  الرفاه يف حتليل  دولة  ترتيبات  من خالل ت�سمني 

القت�سادية ترتبط بعالقة تاأثري تباديل معقدة مع الفعاليات التعاونية وال�سيا�سية، من خالل اإعادة هيكلة البنيويات القائمة. وعالوة 

اأنظمة الإنتاج، ومناذج عدم امل�ساواة  اأي�سًا العالقات يف التجاذب بني الأنواع املختلفة من  على ذلك، يو�سح هذا النهج التحليلي 

الجتماعية القت�سادية، واأنظمة الدولة الجتماعية وتركيبية الفعاليات التعاونية وال�سيا�سية يف الأحزاب ويف جتمعات امل�سالح.

خليط املوؤ�ش�شات

يحدد  الجتماعية،  الدولة  وهيكلة  العمل ومتويلها،  اأرباب  ومنظمات  العمل،  �سوق  اأنظمة  بني  املوؤ�س�ساتية  العالقات  ن�سيج  يحدد 

ال�رشوط لكيفية ال�ستفادة من ال�سفات اليجابية لقت�ساديات ال�سوق غري املن�سق، وكيف ميكن اأن يتم حتديد النواحي ال�سلبية 

فيها من خالل اتباع اأنظمة تاأمني اجتماعي منا�سبة. فلقد ا�ستطاعت الدمنارك على �سبيل املثال من خالل التخلي عن احلماية �سد 

اإنهاء خدمات العمل، من اإقامة واحدًا من اأكرث اأ�سواق العمل مرونة، والذي ل يتفوق عليه �سوى اأ�سواق العمل يف الوليات املتحدة 

، حيث تتمكن ال�رشكات الدمناركية من تو�سيع قاعدة م�ستخدميها اأو تقلي�سها ب�سهولة. وتتم 
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الأمريكية ويف بريطانيا العظمى

ت�سوية عدم الأمان للم�ستخدمني املرتتب على ذلك، من خالل تقدمي بدل بطالة عالية باملقارنة مع نظرياتها عامليًا، ومن خالل �سيا�سة 

ن�سطة لإعادة انخراطهم يف �سوق العمل، ومن خالل العديد من املميزات الجتماعية الأخرى.

وعلى العك�س من ذلك، فقد ت�سببت اأنظمة الإنتاج التي ت�ستند اإىل قطاع مو�سع من العمل باأجور متدنية، واإىل �سوق عمل مرن وغري 

من�سبط يف ظهور عواقب اجتماعية وخيمة، وخا�سة عندما ل تعتمد هذه الأنظمة �سوى على اأنظمة تاأمني اجتماعي �سعيفة البنية 

والأداء. ول تنح�رش النتائج الجتماعية غري املحبذة على فقر العمال رغم ت�سغيلهم وانعدام الأمان الجتماعي فقط، بل تتعداها 

اإذ  اأ�سكال ال�سغوط من عدم النخراط والندماج الجتماعي. ويظهر هذا بو�سوح يف مثل الوليات املتحدة الأمريكية،  اإىل  اأي�سًا 

مكث يف ال�سجون الأمريكية عام �199 1.��9.695 �سخ�س، اأي ما يعادل ن�سبة 519 �سجني من كل 100.000 مواطن. يف اأملانيا 

كانت هذه الن�سبة لل�سنة ذاتها تعادل 80 �سجينًا لكل 100.000 مواطن. لقد قام برو�س و�سرتن )Bruce Western( وكاثرين 

بكيت )Katherine Beckett( بعملية اإح�سائية تفيد باأن ن�سبة العاطلني عن العمل من الرجال اإىل امل�ساجني الذكور يف اأوروبا 

اأعلى من ال )20- 50( اإىل 1؛ بينما تقل ن�سبة العاطلني عن العمل اإىل امل�ساجني يف الوليات املتحدة الأمريكية عن � اإىل 1. فاإذا ما 

اأ�سيفت اأعداد امل�ساجني اإىل �سوق العمل ح�سابيًا، ف�ستكون ن�سبة الت�سغيل يف اأوروبا يف الفرتة من 1976 اإىل �199 اأعلى مما كانت 

عليه يف الوليات املتحدة الأمريكية وذلك طيلة خم�سة ع�رش عامًا من بني هذه الت�سعة ع�رش عامًا. وت�سري هذه الإح�سائيات اإىل اأن 

ن�سبة البطالة الر�سمية يف اأملانيا للعام 1995 كانت 7,1%، بينما كانت يف الوليات املتحدة الأمريكية 6,5%  فقط. اإذا اأدخلت اأعداد 

امل�ساجني يف ح�ساب ن�سب البطالة يف كال البلدين �ستكون ن�سبة البطالة يف اأملانيا �,7%، وترتفع يف الوليات املتحدة الأمريكية اإىل 

7,5%. بعبارة اأخرى ميكن القول، باأنه فقط عندما يتم ا�ستيفاء نظام املقارنة ب�سمولية ميكن احلكم ب�سكل واقعي على مدى تاأثري 

الأمناط القت�سادية احلقيقية على احلقوق الأ�سا�سية العاملية.
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عالقات خمتلطة بنوعية حمددة

تبقى حقوق  اأن  واأنه ميكن  ال�رشورية،  القت�سادية  الأطرية  ال�رشوط  باأنه ميكن تطبيق  حتى يف ظل �رشوط ومعطيات طموحة، 

املواطنني الجتماعية مكفولة من خالل نظام دولة اجتماعية �ساملة ت�سمن حقوق امل�ساركة الكافية يف �سنع القرار، واأن العرتاف 

الد�ستوري لل�سلطة ال�سيا�سية العليا بحق التدخل املبداأي يف القت�ساد قائم حقًا، تظل النتيجة احلتمية الواردة باأن اختيار الرتتيبات 

املوؤ�س�ساتية لالقت�ساد ال�سيا�سي يف و�سع حمدد، يبقى فقط رهن القرار الربجماتي للخيار بني بدائل راأ�سماليات الرفاه املتنوعة. 

قرارات  اتخاذ  لدى  نظر  وجهتي  العتبار  بعني  النظر  وجهات  من  وجهتان  توؤخذ  اأن  يجب  الجتماعية  الدميقراطية  منظور  من 

�سيا�سية حول العالقة النوعية املختلطة:

اأوًل: النتيجة القت�سادية ال�ساملة املتوقعة ح�سب واقع املعرفة امل�ستنبطة من التجارب املتوفرة، بالنظر اإىل الناجت الإجمايل العام 

الذي ميكن الو�سول اإليه واإىل معدلت النمو املقبولة من الناحية اليكولوجية؛

ثانيًا: القرارات اخلا�سة بالأف�سليات امل�رشوعة �سيا�سيًا بالنظر اإىل ح�سنات النموذج النوعية، كن�سبة ت�سغيل عالية وتاأمني اأماكن 

العمل وال�ستدامة والإنتاجية والقدرة على التجديد.

اقت�شاد ال�شوق الجتماعي يف العوملة

لي�س هناك من مربر للتوقعات باأن العوملة �ستوؤدي حتمًا اإىل تقارب اأمناط الراأ�سمالية �سمن النموذج الليربايل دون اأن يكون هناك 

دولة اجتماعية ت�ستند اإىل احلقوق الأ�سا�سية. اإذ اأن جناحات النماذج ال�سكندنافيه وجناحات بع�س الدول الأوروبية تفند ذلك.

لقد تبني اأنه حيثما توجد هناك موؤ�س�سات قائمة على تن�سيق الأ�سواق، تتجه الفعاليات اإىل ال�ستفادة اأي�سًا من هذه البنى الناجتة عن 

الت�سيق. حتى واإن كانت هذه البنى والآليات قد تغريت يف اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة اإبان العقدين املا�سيني وتاأقلمت مع حتديات 

جديدة، فما زال لعبو القت�ساد ال�سيا�سي يراهنون هنا على التن�سيق والت�سوية والتوا�سل. ويبدو اأن هذا هو �سبب عدم مراهنة 

اقت�ساديات الأ�سواق املن�سقة بالنظر اإىل التحديات اجلديدة لأ�سواق العوملة، وبعك�س الأ�سواق غري املن�سقة، عينيًا على مرونة جذرية 

وعدم ان�سباط لعالقات العمل، ول تراهن كذلك على احل�س من التاأمني الجتماعي، بل تراهن على اإ�سرتاتيجيات التاأقلم املنظمة.

املال  لأ�سواق  املعومل  التكامل  اأف�سل مع  ب�سكل  تتفاعل  ال�سوق غرياملن�سقة  اقت�ساديات  باأن  النيوليربايل  املنظور  العك�س من  على 

والإنتاج، تبني اخلربات احلديثة باأن لدى اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة الفر�س الأف�سل على املدى املتو�سط والبعيد للحفاظ على 

مكانتها. فالنظام الإنتاجي الذي ي�ستند اأ�سا�سًا على قطاع الأجور املتدنية، وعلى دولة اجتماعية �سعيفة البنية، وعلى م�ستويات 

ال�رشائب املنخف�سة، ل ي�ستطيع اأن يتفاعل مع املناف�سة املعوملة �سوى من خالل التقلي�س امل�ستمر لل�سبط وللتاأمني الجتماعي فقط. 

يف حني ت�ستطيع اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة باملقابل اأن تتفاعل ب�سكل اأكرث متايزًا مع التحديات نف�سها وبتوقعات موؤملة للنجاح، 

كما وت�ستطيع من خالل مهارة امل�ستخدمني الذين يتمتعون باأمان اجتماعي، احلفاظ على مكانتها يف اأ�سواق منتجات متخ�س�سة 

منا�سبة  خم�س�سات  خالل  من  تاأهياًل  الأقل  اخلدمات  مهن  قطاع  يف  املتدنية  الدخول  م�سكلة  حل  هنا  ميكن  كما  اجلودة.  وعالية 

لتح�سني الأجور فيها.
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اأولوية البعد ال�شيا�شي

هناك حقيقة ل نزاع عليها، باأنه توجد دميقراطيات رفاه راأ�سمالية متنوعة تقوم باأداء وظائف خمتلفة هادفة اجتماعيًا واقت�ساديًا 

تطورت  كيف  حول  تدور  الجتماعية  للدميقراطية  ال�سيا�سي  القت�ساد  يخ�س  فيما  اأهمية  الأكرث  الأ�سئلة  فاإن  ولذا  و�سيا�سيًا. 

اقت�ساديات ال�سوق املختلفة، وكيف ولأي الأ�سباب تغريت، وقبل كل �سيء كيف واإىل اأي حد ميكن احت�سان معايري الدميقراطية 

الراأ�سمالية" اأن  "متنوعات  اأبحاث  تثبت  املختلفة.  ال�سوق  اقت�ساديات  اأنواع  من  نوع  لكل  املوؤ�س�ساتية  الرتكيبة  يف  الجتماعية 

ميكنها  الأ�سا�سية  احلقوق  تعتمد  اجتماعية  دولة  مع  وبالرتابط  املن�سقة  ال�سوق  اقت�ساديات  نوع  من  ال�سيا�سية  القت�ساديات 

احلفاظ على مكانتها بنجاح، وذلك اأي�سًا حتت �رشوط الأ�سواق املفتوحة، طاملا ا�ستطاعت اأن جتعل تركيباتها قادرة على التاأقلم مع 

املعطيات املتغرية. و�سيبقى احت�سان و�سبط الأ�سواق كما والدولة الجتماعية ال�ساملة حتى حتت ظروف العوملة، م�رشوعًا واعدًا 

للدميقراطية الجتماعية. وتت�سمن اأبحاث املقارنة بني الدول الجتماعية دللت حا�سمة، تبني فيها ماهية ال�رشوط البنيوية التي 

ت�سبط الدولة الجتماعية بنجاح م�ستدام، والتي يف نف�س الوقت تقوم مب�ساهمة فاعلة يف الديناميكية القت�سادية.

لقد ازدادت �رشورة ال�سبط القت�سادي ال�سيا�سي وات�سعت دائرته ب�سكل ظاهر منذ الت�سعينات من خالل ثالثة عوامل يف التوجه 

. بدايًة من خالل ازدياد عمليات اخل�سخ�سة املتنامية فيما يتعلق باملنتجات واخلدمات 
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نحو التطور الجتماعي وال�سيا�سي العام

اإىل ن�سوء  املقدمة من قبل الدولة يف بلدان عديدة، وثانيًا من خالل عمليات تكامل الأ�سواق العابرة للحدود الدولية، والتي قادت 

اإمكانيات �سبطها ال�سيا�سي من جهة  هوة اآخذة يف الت�ساع بني امتداد التاأثريات اخلارجية الناجتة من الأ�سواق من جهة وبني 

لقد متت ال�ستعا�سة عن �سيا�سة  املن�سبطة.  التنمية غري  لعمليات  البيئية كنتيجة  اأخرى، وثالثًا تزايد خماطرالتح�رشرَ واملخاطر 

احلد من ال�سبط الذي جرى يف ال�سبعينات والثمانينات �سمن العديد من املجالت، بالتوجه نحو �سيا�سات اإعادة �سبط متنا�سبة مع 

امل�ساكل ال�سائدة. ومن خالل هذه التطورات اأ�سبح املوقف الليربتاري الذي يريد ح�رش �سيا�سة ال�سبط والتنظيم فقط على �سمان 

�رشوط املناف�سة، اأ�سبح يف موقع دفاعي. ولذا فقد طرح للنقا�س على اأجندة القت�ساد ال�سيا�سي للدميقراطية الجتماعية تربيرات 

جديدة و�ساملة ل�سيا�سة اقت�سادية �سابطة. فهذه التربيرات بالن�سبة لل�سيا�سة القت�سادية ال�سابطة، وبالنظر اإىل تركيبة امل�ساكل 

املو�سوفة اآنفًا يف املجتمعات املختلفة، وبالن�سبة لل�ساحات العاملية العابرة للحدود الوطنية تعترب حت�سياًل حا�ساًل. اأما الأمر الهام، 

فيدور اأوًل حول تطور اآليات ال�سيا�سة ال�سابطة واأ�ساليب �سنع القرار ال�سيا�سي ب�سدد اأهداف توظيف هذه الآليات، وكذلك حول 

.
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تهيئة اإرادة �سيا�سية م�ستعدة لتنفيذها يف �ساحة معوملة

4-12 روؤى العمل والتعامل

الدولة الجتماعية

اخلبات النابعة من التجارب والتوجهات:

متطلبات  جراء  من  نوعها  يف  جديدة  م�ساكل  القت�سادي  التطور  يف  عالية  مب�ستويات  البلدان  يف  الجتماعية  الدول  جميع  تواجه 

الأ�سواق املفتوحة طاملا بقيت تتم�سك باحلقوق الأ�سا�سية العاملية. ولكن مبجرد ما ترغب احلكومات القائمة يف تلك البلدان يف التوجه 

نحو التحرر من هذه املعاناة، فاإنها �ستواجه خماطرات ن�سوء اأزمات من عدم ال�ستقرار وعدم التكامل املجتمعي بالغة العواقب، 

من �ساأنها اأن تهدد ا�ستعداد املجتمع للم�ساركة ومقدرته على التما�سك الجتماعي واإ�سفائه ال�رشعية ال�سيا�سية على نظام العمل 

والتعامل ال�سيا�سي باخلطر.
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مع العلم اأن دول الرفاه الليربالية بقيت على قيد احلياة اقت�ساديًا كنتيجة لتخفي�سها من م�ستوى طموحاتها، ولزحزحة مواقع 

التزامها جتاه التاأمني الجتماعي نحو القطاع اخلا�س، اإل اأنها اأوقعت بنف�سها يف ماأزق ال�رشعية املعيارية من خالل ن�سوء م�ساكل 

.
202

ع�سرية احلل، تتمثل يف تفاقم عدم امل�ساواة وانت�سار الفقر

امل�ستحقات  م�ستوى  بتخفي�س  قامت  اأن  بعد  عام  ب�سكل  تنظيمها  على  حمافظة  فبقيت  الجتماعية  الدميقراطية  الرفاه  دول  اأما 

املادي. وكان  الدعم الجتماعي  ي�ستحق احل�سول على  لكي  للفرد  الذاتية  امل�سوؤولية  اأهمية مبداأ  ت�سديدها على  الجتماعية، وبعد 

ذلك ب�سكل اأ�سا�سي نتيجة لقبول املواطنني مب�ستويات �رشائب عالية، مما اأدى اإىل ارتفاع ن�سبة الت�سغيل يف جمالت خدمات القطاع 

العام، وجعل النظام الزدواجي لرتكيبة ال�رشائب حمفزًا للنمو القت�سادي. فطاملا بقي ا�ستعداد املواطنني يف هذه البلدان قائمًا 

على حتمل عبء هذه الن�سبة من ال�رشائب العالية، ف�ستجد نف�سها يف مواجهة م�سكلة رئي�سية واحدة فقط، تتمثل يف اأن التو�سعة 

الفوارق يف �سلم الأجور �سمن  التاأهيل تتطلب بال�رشورة تو�سيع  املتدنية  الت�سغيل �سمن قطاع اخلدمات  ال�رشورية يف معدلت 

�رشائح الدخول املتدنية حتى ميكن التو�سل اإىل درجة اأعلى من الت�سغيل العام. ولكن هذا املطلب يدخل يف تناق�س مع مبداأ امل�ساواة 

التقليدي لنهج هذه البلدان بالتوجه نحو القيم الأ�سا�سية، وي�سطدم تبعًا لذلك بحواجز �سيا�سية.

اأما دول الرفاه املحافظة يف القارة الأوروبية، فقد ظلت تواجه �سل�سلة من امل�ساكل ع�سرية احللول، ومنها خلق تركيبات �رشائبية 

حمفزة لالقت�ساد وللت�سغيل، ومعاجلة العجز يف ا�ستدامة متويل الأنظمة الجتماعية والتعامل مع ارتفاع حواجز احلماية لأماكن 

عمل امل�ستخدمني.

الدول  تواجه  الدميوغرايف،  التحول  مع  بالتزامن  املفتوحة  الأ�سواق  من جراء �سغوطات  املزدوجة  امل�سكلة  ا�ستمرار  اإىل  بالنظر 

اأحد  ت�سكل  والتي  تقريبًا،  امل�سبع  الت�سغيل  م�ستويات  اإىل  الو�سول  م�سكلة  الأ�سا�سية  املالية  احتياجاتها  تاأمني  لدى  الجتماعية 

الأهداف املعيارية الأ�سا�سية للدميقراطية الجتماعية واملرتكز الأ�سا�سي الأهم لتاأمني اإمكانية التمويل امل�ستدام للدولة الجتماعية.

الدولة  تفكيك  عملية  ت�سعيد  يف  ت�ساهم  قد  اإ�سرتاتيجيات  اتباع  عليه  يحظر  بطبيعته  الجتماعية  الدميقراطية  م�رشوع  اأن  ومبا 

الجتماعية وانطالق التطور التنازيل لالأجور الذي يتبع ح�رشًا من مقت�سيات ال�سوق، فيمكن اأن ياأتي حل م�ساكل ا�ستدامة الدولة 

الجتماعية مع املحافظة يف نف�س الوقت على �رشوط �رشعيتها املعيارية، من قبيل تلك الإ�سرتاتيجيات التي اأثبتت جناحها يف بع�س 

البلدان ال�سباقة يف هذا املجال.

اأوًل: يتبني اأن متويل الدولة الجتماعية عن طريق �رشيبة الدخل يف الأ�سواق املفتوحة يحظى باأف�سلية وا�سحة حيال التمويل 

عن طريق ال�سرتاكات املرتبطة ب�سلم الأجور. فال�سرتاكات التي توؤدي بدورها اإىل ارتفاع النفقات اجلانبية الإ�سافية لالأجور، 

اإنتاجية، ومن ناحية  تت�سبب من ناحية يف ن�سوء م�ساكل �سعبة ل�سوق العمل خا�سة لدى ال�رشائح ذات الدخل املتدين والأقل 

اأوقات الأزمات، حيث تكون  املالية وبالذات يف  اأ�سولها  ال�سقوط يف �رشك ا�ستنزاف  اإىل  اأخرى فهي تدفع بالدولة الجتماعية 

احلاجة يف اأ�سدها ليت�سنى للدولة تاأدية التزاماتها املالية. وهذه ال�سرتاكات وامل�ساهمات تعترب ح�سا�سة جتاه املتغريات وخا�سة 

العائلة  اأدوار اجلن�سني �سمن  الطارئة يف  التغريات  با�ستيعاب  لها  ي�سمح  اإىل و�سع ل  توؤول  الدميوغرايف، حيث  التحول  حيال 

واحلياة العملية.

ثانيًا: باإجراء عملية مقارنة بني البلدان، يظهر اأن قدرًا منا�سبًا من خم�س�سات التقاعد الأ�سا�سي املمول من ال�رشائب ي�سكل حاًل 

مل�ساكل تاأمني ال�سيخوخة القابلة للتمويل امل�ستدام حتت ظروف الأ�سواق املفتوحة، بدون اأن يكون لذلك اأي اآثار جانبية �سلبية 

اأن يكون من  اإنه من امل�سكوك فيه  اإذ  اأ�سواق العمل. فتاأمني ال�سيخوخة يويف مبعايريالعدالة العامة التي ي�سهل تربيرها.  على 

وظائف الدولة الجتماعية اأن ت�سمن م�ستويات دخل �سبق واأن مت احل�سول عليها مرة ع�سوائية اإىل اأمد غري حمدود ويف جميع 

الأو�ساع املعي�سية. ي�ساف اإىل هذا، باأنه ميكن ت�سوية النزاعات حول التوزيع بني الأجيال يف ق�سايا التقاعد باعتماد مبداأ التقاعد 

الأ�سا�سي، وب�سكل يقبل تربير عدالته اأمام الأجيال املعنية.
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التن�سيط  برامج  فاإن  العدالة،  ملبداأ  امل�ساواة  اأبعاد  اأهم  اأحد  املجتمعي ميثل  العي�س  لك�سب  العمل  النخراط يف  اأن  ثالثًا: وحيث 

 - الت�سغيل  و�سع  حت�سني  يف  م�ساهمتها  بافرتا�س   – املن�سطة  الجتماعية  العطاءات  تنظيم  وبرامج  العمل  ل�سوق  والتاأهيل 

ت�ستحق الأولوية اأمام جمرد التعوي�س املادي، واأمام اإجراءات حماية املكانة الجتماعية. فكل امل�ساريع التي تتبع املعيار القائل 

اأماكن  مع  تتنا�سب  ب�رشوط  الوفاء  حدود  يف   - الأجر" تظهر  دفع  اإىل  بالعمل  القيام  "يوؤدي  "making-work-pay" اأي 
العمل املعرو�سة - باأنها �رشعية بامتياز، حيث اأن امل�ساركة يف العمل لك�سب العي�س املجتمعي متثل منطلقًا هامًا لتمكني الأ�سخا�س 

املعنيني من امل�ساركة يف معظم العالقات احلياتية املجتمعية الأخرى، ويف نف�س الوقت متثل ال�سمان الأف�سل للحفاظ على مواقعهم 

يف احلياة العملية والعمل على حت�سينها.

رابعًا: عملية اإعادة جتميع القطاعات املجزاأة من اأ�سواق العمل من خالل اعتماد اأ�سكال من احلماية �سد اإنهاء اخلدمات، التي 

هي يف نف�س الوقت من الأوىل لها اأن تكون �سديقة حمفزة للت�سغيل وتعمل على م�ساواة املعايري ما بني اأ�سناف العمل املختلفة، 

 فيما يتعلق ب�رشوط العدالة اأو بالنظر اإىل حتقيق هدف الت�سغيل الكامل. وال�رشط امل�سبق لهذه 
ً
تبدو هذه العملية �رشعية �سواء

العملية هو اأن يكون هناك تاأمينًا منا�سبًا يف حالة البطالة، ي�سمح للمعنيني احلفاظ على م�ستوى معي�ستهم لفرتة زمنية منا�سبة 

قابلة حل�ساب مدتها، وميّكنهم من العودة اإىل العمل من خالل اأف�سل اإجراءات الدعم املتاحة.

املعريف،  امل�ستجدة يف القت�ساد  النوعية  العمل من  ال�سيخوخة، لأماكن  تاأمني  اإن و�سع احلماية الجتماعية، مبا فيها  خام�سًا: 

قدم  على  و�سعها  اجلزئي،  العمل  دوام  خالل  ومن  "freelancing" كما  ال  والتي تن�ساأ من خالل ال "outsourcing" و 

امل�ساواة مع عالقات العمل العادية التقليدية ليمثل املنطلق الأف�سل ل�ستنفاذ اإمكانات الت�سغيل املتوفرة. فعملية امل�ساواة هذه 

جراء  من  النا�سئة  املخاطر  وقوع  حالة  يف  وحتقق  الكامل،  الت�سغيل  هدف   اإىل  الو�سول  نحو  فعالة  م�ساهمة  تقدم  اأن  متكنها 

الرتكيبة الجتماعية الظرف املنا�سب لتوزيع القدر الأدنى من احلماية املت�ساوية للجميع.

�ساد�سًا: بالن�سبة للدول الجتماعية التي توؤدي خدماتها املجتمعية مب�ستويات متطورة وحتت الظروف القائمة يبدو اأن عملية 

ة التقليدية 
رَ
اإ�سالح جذري لأنظمة الأمان للدولة الجتماعية فيما يتعلق بالعائلة والأطفال، متثل الطريق الأمثل لتحقيق امل�سلح

للدميقراطية الجتماعية يف تنظيم جهاز الأمان الجتماعي بطريقة توؤدي يف نف�س الوقت اإىل م�ساهمة منتجة للتطور القت�سادي 

وت�ساند العدالة وتعمل على ا�ستدامة تنظيمها.

يعر�س "مركز التجديد لالإ�سالح امل�ستدام للدولة الجتماعية" ترابطًا بينيًا لإ�سرتاتيجيات الإ�سالح بالرتكيز على العائلة والتعليم، 

وت�سمل عنا�رشها ما يلي:

 من عمر مبكر قبل املدر�سة، والذي ميكن ت�سهيل متويله من خالل 
ً
اأوًل: حق املواطن يف تلقي الرعاية بالأطفال طيلة النهار ابتداء

ا�سرتاكات تتنا�سب مع �رشائح الدخل،

ثانيًا: رفع ن�سبة الن�ساء الالتي ميار�سن العمل،

ثالثًا : رفع حم�سو�س مل�ستوى تكافوؤ الفر�س من خالل جتاوز توريث الو�سع الجتماعي،

رابعًا: رفع حم�سو�س ملعدلت الولدة.

بهذه الطريقة ي�سبح بالإمكان ومن داخل نف�س امل�سادر املوؤ�س�ساتية الو�سول اإىل اأهداف امل�ساواة بني اجلن�سني، وتكافوؤ الفر�س 

الجتماعية، وا�ستدامة متويل الدولة الجتماعية، واإىل تطبيق اأ�س�س �سيا�سة ال�سعي لإتاحة فر�س بديلة. اإن بداية التعليم والتثقيف 

يف اأ�سغر �سن ممكن متثل يف الوقت نف�سه ال�سمان الأف�سل لتعزيز املقدرة لحقًا على جتديد التعلم. ومتثل الأنظمة ال�سفافة يف مدار�س 

الدوام النهاري الكامل ركيزة بنيوية هامة ملثل هذه الدولة الجتماعية.
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بالنظر اإىل قواعدها املعيارية، وا�ستدامة اأ�س�س متويلها، وفاعلية اأدائها القت�سادي تغدو الدولة الجتماعية مطابقة يف منهجيتها 

لنهج الدميقراطية الجتماعية تطابقًا كافيًا اإذا اأوفت بال�رشوط التالية:

اأوًل: ينبغي اأن يتمتع جميع املواطنني باحلق يف تاأمني م�ستوى معي�سي منا�سب عند وقوع اأي حالة من حالت املخاطر، لكن هذا 

احلق ممكن اأن يكون م�رشوطًا بوجوب التزام املواطن من حيث املبداأ مب�سوؤولية ذاتية.

ثانيًا: يف حالة وقوع اأي نوع من خماطر البنيوية الجتماعية، ينبغي عندئذ ومن اأجل التفعيل احلقيقي للحقوق الأ�سا�سية، �سمان 

احلفاظ على الظروف املعي�سية ملن يعانون منها وذلك مب�ستوى منا�سب، وملدة زمنية منا�سبة اأي�سًا، ولكن لي�س بدون حدود.

ثالثًا: على املدى الطويل وفيما يتعلق بجميع حالت املخاطر التي ميكن التنبوؤ بها واأخذها يف ح�سابات اخلطط املعي�سية، يبدو من 

وجهة نظر العدالة واحلقوق الأ�سا�سية الجتماعية اأن وجود نظام تاأمني اأ�سا�سي يكفي لهذا الغر�س، بحيث يرتك للموؤمنني فيه 

احلرية لإبرام عقود تاأمني اأخرى اأ�سمل �سد املخاطر على م�سوؤولياتهم ال�سخ�سية.

رابعًا: اأنظمة التاأمني الجتماعية التي توفرها دولة اجتماعية معينة، والتي تذهب يف مزاياها اإىل اأبعد من هذه املتطلبات، ميكن اأن 

تكون حمبذة من وجهة نظر انطوائها حتت مفاهيم العدالة ال�سائدة يف جمتمع تلك الدولة، ولكنها لي�ست منبثقة بال�رشورة عن 

مبادئ العدالة واحلقوق الأ�سا�سية العامة عامليًا.

خام�سًا: بالرجوع اإىل خربات الدول الجتماعية الأوروبية، كهولندا مثاًل اإبان حقبة الت�سعينات من القرن املا�سي، واأملانيا اإبان 

الأعوام بعد مطلع القرن اجلديد، ميكن تربير العتقاد باأن قدر اعتماد تطوير الدولة الجتماعية على التكوينات البنيوية املحددة 

مل�سارها لي�س قدرًا مطلقًا، بل قدرًا ن�سبيًا ميكن التاأثري عليه �سيا�سيًا. فتحت �سغط الأزمات املتولدة بالتاأثري اخلارجي والداخلي، 

تبدو كذلك املجتمعات التي يتم فيها دعم البنيويات الجتماعية للدولة من خالل تنظيم قوي للم�سالح، تبدو بال ريب يف و�سع 

ميكنها من تنفيذ اإ�سالحات جذرية حمتذية بذلك اأمثلة مناذج ناجحة يف بلدان �سبيهة.

القت�شاد

الأنظمة  بني  عام  تقارب  �سيح�سل  املفتوحة  الأ�سواق  �سغط  وحتت  باأنه  العتقاد  يربر  ل  الآن  حتى  للتجارب  النظري  التف�سري 

القت�سادية املختلفة على ال�سعيد ال�سيا�سي بالن�سبة اإىل منوذج ال�سوق الليربايل، بل من املرجح اأن الأمناط املختلفة من القت�ساد 

ال�سيا�سي ويف �سوء تبلور ح�سناتها املوؤ�س�ساتية ميكنها اأن جتد الإ�سرتاتيجيات الف�سلى للحفاظ على مكانتها يف الأ�سواق املفتوحة. 

والنمط الأكرث مالءمة لتحقيق متطلبات الدميقراطية الجتماعية على اأف�سل وجه هو منط اقت�ساد ال�سوق املن�سق بارتباطه بدولة 

اجتماعية م�ستندة على احلقوق الأ�سا�سية، والذي يكون لي�س فقط قاباًل للبقاء، بل وقادرًا على الأداء والتناف�س القت�ساديني ويكون 

ناجحًا �سيا�سيًا اأي�سًا، وذلك مع اإدخال �سل�سلة من الإ�سالحات ال�رشورية لأقلمته على متطلبات العوملة ك�رشط م�سبق. مثل هذا 

النمط يفي مقارنة مع غريه من الأمناط باملتطلبات الأ�سا�سية املعيارية للدميقراطية الجتماعية على اأف�سل وجه:

اأوًل: فهو يقدم �سكاًل من�سقًا بني القرار على امل�ستوى القت�سادي اجلمعي وم�ستوى حتديد الأجور وظروف العمل.

ثانيًا: هو يف و�سع يجعله قادرًا على اإجناز تكامل بني اأنظمة دولة اجتماعية مدعومة باحلق الأ�سا�سي واأنظمة اأداء اقت�سادي 

بطريقة متبادلة وحمفزة على ال�ستقرار، وبهذا ي�ستطيع اأن يفي على وجه التقريب بال�ستحقاق الكلي للحقوق الأ�سا�سية.

املجتمعات  وال�سيا�سي يف  الجتماعي  للتكامل  اأكرب  اإمكانات  على  باملقارنة مع غريه،  النمط يحتوي  اأن هذا  الوا�سح  ثالثًا: من 

املعنية، حيث اأنه ل يولد �سوى القدر القليل من التهمي�س ومن عدم امل�ساواة الال�رشعية.
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تنم املقارنة بني البلدان �سمن هذا الإطار عن العديد من اإ�سرتاتيجيات التكيف الواعدة بالنجاح:

البحث  اإ�سرتاتيجيات فعالة يف �سيا�سة  القطاعات املعر�سة للخطر من خالل  العاملني يف  اأعداد  اأنه ميكن احلفاظ على  اأوًل: مع 

العلمي و�سيا�سة التحديث والتعليم، ولكن ل ميكن زيادة هذه الأعداد اإل بالكاد.

ثانيًا: اإنه ملن املتوقع اأن ينح�رش الت�سغيل الإ�سايف فقط على القطاع اخلدماتي املحمي، اإذ اأنه وح�سب منط الدولة الجتماعية 

ونظام التمويل فيها، ي�ستطيع القطاع العام اأن يقّدم هنا م�ساهمة متفاوتة القدر طبقًا لذلك. ولكن ويف كل الأحوال، فاإن ملقدرة 

ول�سمان  الكامل.  الت�سغيل  اإىل هدف  للو�سول  املجال  هذا  اإيجاد فر�س عمل يف  يف  اأهمية ق�سوى  القت�سادي اخلا�س  القطاع 

اقت�ساد  اأن  . وحيث 
20�

بالدولة الجتماعية املتعلقة  الف�سول  الواردة يف  الإجراءات  بد من حتقيق  الهدف، ل  اإىل هذا  الو�سول 

 يف م�رشوع الدميقراطية الجتماعية اأمر م�ستبعد كليًا، ينبغي ا�ستهداف وتاأمني التو�سع يف اخلدمات الجتماعية 
"املرا�سلة"�20

املرتبطة بالتدبري القت�سادي على امل�ستوى ال�سيا�سي.

 ثالثًا: حتتاج اأنظمة ال�سبط القت�سادية ال�سيا�سية بحد ذاتها اأ�سكاًل معينة من التكيف مع ظروف الأ�سواق املفتوحة. فعوامل 

 )de-industrialization( الت�سنيع  يف  الرتاجع  املرنة وظاهرة  اجلديدة  والتكنولوجيات  املفتوحة  املال  راأ�س  اأ�سواق  ثاأتري 

من �ساأنها اأن جتعل اإبتداع اأ�سكال جديدة من العقود على حتديد تعرفة الأجور وظروف العمل اأمرًا �رشوريًا. ويظهر كذلك اأن 

التخلي عن املركزية يف الرتكيبات املوؤ�س�سية وانفتاحها نحو حلول خا�سة مقربة ومقبولة من ال�رشكات اأ�سبح اأمرًا �رشوريًا 

اأي�سًا.

رابعًا: اإن ال�سيا�سات املتبعة لفتح املجال اأمام اإ�سفاء مرونة كافية على اأ�سواق العمل، ولتاأهيل واإعادة تاأهيل القوى العاملة على 

م�ستوى عال، ولإ�سالح بنيويات الدولة الجتماعية والتي حتفز العاطلني عن العمل على القبول باأعمال لك�سب عي�سهم، متثل هذه 

ال�سيا�سات يف جمملها منطلقات م�سبقة هامة للنجاح.

اأن هناك  التقليدي ل�سيا�سة الدميقراطية الجتماعية يف  للنهج  اإل ب�سعوبة بالن�سبة  التي ل ميكن جتاوزها  العقبة  خام�سًا: تقع 

حدودًا �سيقة بالن�سبة لل�رشائب التي ميكن فر�سها على الأموال املنقولة. ووجود مثل هذه احلدود يدل على اأن بع�سًا من امل�ساكل 

املفتوحة،  الأ�سواق  الوطنية حتت ظروف  الدولة  م�ستوى  على  لها حاًل مر�سيًا  والتي مل جتد  القت�سادي،  للتطور  الأ�سا�سية 

تتطلب اتفاقات عاملية عابرة للحدود الوطنية حول اأنظمة ال�سبط. فيما يتعلق بالنظام ال�رشيبي، فهناك اإجراءات �سارية متثل 

خطوة هامة للتناغم على امل�ستوى الإقليمي لالحتاد الأوروبي. بينما تفتح املقرتحات املطروحة حللول امل�ساكل التي تذهب اإىل 

اأبعد من ذلك اآفاقًا زمنية طويلة.

�ساد�سًا: اإ�سرتاجتية ال�سيا�سية القت�سادية للدميقراطية الجتماعية �سرتتكب خطاأً اإ�سرتاتيجيًا ذا عواقب وخيمة، اإذا ما انتظرت 

الوطني  امل�ستوى  على  العوملة  مع  للتكيف  اإ�سالحات  حتقيق  اإىل  ت�سعى  اأن  من  بدًل  موحدة،  عوملة  اإطار  ا�ستكمال  يتم  حتى 

اأف�سل وجه يف ظل ظروف جتريبية منظورة، والتي  اأهدافها على  اإىل  اأن ت�سمن الو�سول  والإقليمي، والتي من خاللها ميكن 

  .
205

باملنا�سبة �ستبقى يف اجلوهر عقالنية اأي�سًا حتى يف اأح�سن حالة من حالت ال�سنياريوهات املتفائلة

ففي حالة ماتكون اأنظمة ال�سمان الجتماعي ممولة من م�سادر �رشائب الدخل ب�سكل اأ�سا�سي، ميكن تربير امل�ساواة يف التاأمني 

الأ�سا�سي يف جميع جمالت التاأمني �سد املخاطر الجتماعية على اأنها عادلة. ويتطابق مثل هذا الإجراء مع متطلب احلقوق الأ�سا�سية 

.  اإذا كان الأ�سخا�س املعنيون يحيطون يف 
206

العامة، وميكن اإ�سفاء ال�رشعية عليه من قبل معايري نظرية العدالة املت�ساوية للجميع

مرحلة مبكرة من خمطط حياتهم علمًا باأداء هذا التاأمني على وجه التقريب من حيث نوعية متطلبه وم�ستواه، عندئذ يحقق هكذا 

نظام نف�س متطلبات التاأمني الأ�سا�سي مل�ستويات العدالة املتوخاه، وذلك اإذا مت يف نف�س الوقت توفري �سمانات كافية لت�سغيل هوؤلء 
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اإذا  فيما  ليقرروا  املعنيني  لالأ�سخا�س  الذاتية  اخلا�سة  للم�سوؤولية  الأمر  يرتك  اأن  الظروف  هذه  ظل  يف  املمكن  ومن  الأ�سخا�س. 

املكفول. عندئذ حتقق مثل هذه  الأدنى  تاأمني احلد  اإىل  اإ�سافة  اأنف�سهم اجتماعيًا  تاأمني  كانوا يريدون، وباأي حجم وباأي طريقة، 

الفردية من حيث  امل�سوؤولية اخلا�سة  للدولة الجتماعية املتطلبات املعيارية لعالقة متوازنة بني احلقوق وواجبات  الإ�سرتاتيجية 

اليفاء ب�رشوط احلد الأدنى من املواطنة الجتماعية.

تتطلب نظرية اللتزامات ال�سيا�سية جتاه املخاطر الجتماعية البنيوية حيثيات اأخرى لتكملتها، وذلك باأنه اإذا مت عند حلول مثل هذه 

املخاطر فقدان مكان العمل ب�سكل غري متوقع، فيجب اأن مينح الفاقد لعمله بدل الأجر املرتبط ن�سبيًا بالدخل املتحقق وملدة زمنية 

منا�سبة، حتى تتاح  له الإمكانيات الكافية للتطلع اإىل توجه مهني جديد، اأو لتعديل خطط حياته طبقًا لذلك. فيما يتعلق باملدة الزمنية 

املطلوبة لهذا ال�ستحقاق بتحديد العالقة الن�سبية بني بدل الأجر املزمع وبني م�ستوى الدخل املتحقق �سابقًا، فيمكن اإقرارها يف ظل 

مراعاة الظروف الجتماعية-الثقافية لكل حالة بعينها.

املعايري  حدود  جتاوز  تربر  اأن  ما،  ملجتمع  ال�سيا�سية  الجتماعية  الثقافة  يف  املتجذرة  الجتماعية  العدالة  مقايي�س  لبع�س  ميكن 

الدنيا للتاأمني الأ�سا�سي يف تقدمي بدل اأجر مب�ستويات اأعلى من خالل اأنظمة ال�سمان الجتماعي. وقد كان هذا هو احلال يف الدول 

ال�سكندنافية حتى الآن. لي�س بال�رشورة اأن تكون مقايي�س العدالة العامة املعللة عامليًا ول احلقوق الأ�سا�سية العامة ال�سائدة عامليا، 

هي املرجعية احلتمية ل�ستنباط الأحقية يف مثل هذه امل�ستويات املرتفعة من تاأمني �سامل مل�ستويات معي�سية عالية حتققت يف ظروف 

معنية �سابقًا. بل اأبعد من ذلك ميكن اأن تتعر�س مثل هذه الإ�سرتاتيجية لالإعرتا�س املنطقي القائل باأن مثل هذا التاأمني مل�ستويات 

معي�سية خمتلفة كانت قد حتققت يف ظرف ما �سابقًا، وطاملا يتم متويله من امليزانيات العامة ولي�س ح�رشًا من ال�سرتاكات املرتبطة 

ب�سكل  املت�ساوية  توزيع احل�س�س غري  تثبيت  على  يعمل  لأنه  للعدالة،  امل�ساواتية  التاأمني مي�س مبعايري مفهوم  بالدخل، مثل هذا 

دائم مل�ستويات معي�سية حتققت يف حالة ما، وبهذا فهو ي�سع معايريًا داخلية على �سعيد الدولة الجتماعية لأ�سكاٍلٍٍٍٍ مريبة من عدم 

امل�ساواة. اأما يف حال ما مت الو�سول اإىل توافق اجتماعي حول هذا النوع من التاأمني الجتماعي �سد املخاطر يف جمتمع معني، عندها 

ي�سبح بالإمكان �سياق اأ�سباب وجيهة مل�رشوعيته.

لقد اأ�سبح هذا الو�سع الرتكيبي يف ظل ظروف الأ�سواق املفتوحة، وتناف�س اأنظمة ال�سبط القت�سادي املرتبطة بها، ومنطية الدول 

الجتماعية معر�سًا للتحولت. ف�سواء كان متويل التاأمني عن طريق ال�سرتاكات املتنا�سبة مع الدخل من العمل، اأو كان التمويل من 

م�سادر ال�رشائب العامة، فكلتا الطريقتني حتددان هوام�س العمل لإ�سرتاتيجيات تاأمني الدخل. وكال النوعني من التمويل يجران 

خلفهما موؤثراتهما ال�سلبية على �سوق العمل، اإذ يت�سببان يف تداعيات اأي�سًا على ا�ستدامة تنظيم الدولة الجتماعية يف جميع احلالت، 

با�ستثناء حالة ا�ستعداد املجتمع لال�ستمرار يف دفع �رشائب دخل تفوق املعدل بكثري. بهذا العتبار ميكن اأن تلعب العوملة  يف و�سع 

معني ويف معظم البلدان دور امل�سفاة التي تتيح املجال لرفع م�ستوى التاأمني الجتماعي املكفول دومًاً اإىل حدود اأعلى من حدود 

 على احلجج التي �سبق �رشدها مواءمة هوام�س هذا التحديد املفرو�س 
ً
التاأمني الأ�سا�سي الجتماعي املقبول. ميكن بال ريب وبناء

من قبل الأ�سواق املفتوحة مع مبادئ العدالة العامة واحلقوق الأ�سا�سية العامة. يف نهاية الأمر فامل�ساألة متعلقة بتوافقات حوارية 

حول �سيا�سة عدالة معينة يف املجتمع، عن كيف تريد اأن متالأ حيز �سمانات الدولة الجتماعية املعرف من خالل احلقوق الأ�سا�سية 

ومبادئ العدالة العامة.
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5 - �شيا�شة العوملة

5-1 الدميقراطية الجتماعية والعوملة

العوملة كمخاطرة �شيا�شية

العوملة عملية بالغة التعقيد، م�سحوبة بالعديد من املجريات واملعامل املختلفة واملتناق�سة فيما بينها. وهي ل متثل تطورًا متجهًا نحو 

. ف�سكلها الذي تغلب عليه ال�سلبية حتى الآن، واملتمثل يف جمرد احلد من الناظمات ال�سائدة يف الدولة الوطنية، 
207

منحي هدف معني

بات له ولأ�سباب عديدة تاأيرثات بالغة ال�سكالية على الدميقراطية وعلى �رشيان مفعول احلقوق الأ�سا�سية ال�سيا�سية والجتماعية 

:
208

على ال�سعيد العاملي

 

اأوًل: فبينما اأخذت الأ�سواق وعمليات تدمري البيئة والهجرة واجلرمية املنظمة والت�سالت اللكرتونية اجلماهريية تعرب جميع 

. ومن 
209

احلدود الدولية وتتجاوزها ب�سكل متزايد، بقيت الدميقراطية حمدودة �سمن اإطار عمل الدولة الوطنية ب�سكل رئي�سي

مقدرة  يهدد  الذي  الأمر  بفظاظة،  الدميقراطية  مبادئ  انتهاك  بالإمكان  واأ�سبح  املواطنني  حقوق  مفعول  اإبطال  مت  ذلك  خالل 

الدميقراطية يف اأدائها كما ويهدد �رشعيتها.

ثانيًا: تركز العوملة القت�سادية حاليًا على اإلغاء احلدود الوطنية. وبهذا تعمل اأي�سًا على انكما�س البنيويات الثقافية والجتماعية 

واليكولوجية لحت�سان الأ�سواق. هذا مع اأن هذه البنيويات قد عملت على تروي�س راأ�سمالية ال�سوق وجعلتها مقبولة وبالذات 

. وحماولة اإلغائها من �ساأنها اأن تهدد بقاء اأ�س�س الدميقراطية احلديثة.
210

يف معظم الدول املتقدمة اقت�ساديًا

ثالثًا: تتحلل احلداثة املنقادة وراء ال�سوق واملدفوعة من العوملة ب�سكل متزايد من احلقوق الأ�سا�سية ال�سيا�سية والجتماعية. 

وتتن�سل القوى التي تلتف وراء هذا التطور اإىل حد بعيد من الرقابة ال�سيا�سية ومن امل�سوؤولية جتاه اأولئك الأ�سخا�س وحقوقهم 

الالئي ت�رشروا مبا�رشة من هذه القوى.

رابعًا: اأ�سبحت جمتمعات �سيا�سية عدة تتقا�سم نف�س امل�سري ال�سيا�سي الناجم عن ما ت�سببه العمليات العابرة للحدود من م�ساكل، 

دون امتالك الو�سائل ال�رشورية للعمل اجلماعي امل�سرتك ملعاجلتها.

الأ�سا�سية  احلقوق  على  املخاطر  من  جديدة  اأنواع  توليد  يف  ال�سبعينات  ومنذ  حاليًا  املجردة  ال�سلبية  ب�سيغتها  العوملة  تت�سبب 

والدميقراطية. فهي حتد ب�سكل ظاهر من فر�س تاأثري العمل ال�سيا�سي على م�سببات ف�سل التطور القت�سادي والجتماعي، طاملا 
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اأعمالها  اأبعاد  . يف حني يتم تقزمي �سيادة الدولة الوطنية يف العديد من 
211

كانت هذه امل�سببات من طبيعتها العبور للحدود الدولية

املركزية، دون خلق اأ�سكال �سيادية عابرة للحدود الدولية كبدائل لها. فاإ�سافة اإىل خماطر الدرجة الأوىل الجتماعية والقت�سادية 

واملجتمعية واليكولوجية منها، تاأتي خماطر من الدرجة الثانية تتمثل يف عدم املقدرة على التعامل �سيا�سيًا مع املخاطرات املذكورة 

. 
212

من الدرجة الأوىل ب�سكل منا�سب

التحديات للدميقراطية

ت�سع العوملة ال�سلبية الدميقراطية اأمام ثالث حتديات مرتبطة مع بع�سها البع�س ولكن من ال�سهل التفريق بينها بو�سوح:

اأوًل: على ال�سعيد املعياري، يجب اإيجاد اإجابة لل�سوؤال عن اإمكانيات التجديد للدميقراطية على امل�ستوى العاملي ب�سكل فعال.

ثانيًا: يجب تطوير مناذج لل�سبط امل�سوؤول للعوملة قابلة للتحقيق �سيا�سيًا ومنا�سبة لطبيعة امل�ساكل.

ثالثًا: يجب تنظيم تاآلفات �سيا�سية بني لعبي الأدوار ال�سيا�سية لتحقيق اأف�سل النماذج ب�سكل تدريجي.

 

العوملة والديقراطية الجتماعية

يتطلب ع�رش العوملة اأن ي�سار اإىل عوملة الدميقراطية اأي�سًا. وينطوي حتتها العنا�رش التالية:

اأوًل: كفالة املقدرة على الأداء الفاعل لعملية �سنع القرار وملجريات العمل يف الدميقراطية الليربالية،  

حتى يتم التعامل �سيا�سيًا مع امل�ساكل ال�سيا�سية على م�ستوى معومل.

ثانيًا: تاأمني ال�سيادة الدميقراطية على م�ستوى اتخاذ القرار حلل امل�ساكل ال�سيا�سية التي ل تزال 

بعد قابلة للحل على م�ستوى الدولة الوطنية.

ثالثًا: احت�سان الأ�سواق املفتوحة اجتماعيًا و�سيا�سيًا واإيكولوجيًا على ال�سعيد العاملي.

رابعًا: �سمان مقومات العمل ال�سيا�سي لتحقيق الدميقراطية داخل كل جمتمع بعينه.

ل متثل العوملة ال�سلبية حقيقة حياتية م�سّلم بها )fact of life(، ينبغي على لعبي الأدوار ال�سيا�سية واملجتمعية التعاي�س معها. 

فهي قابلة للت�سكيل، واإن كان ذلك �سمن حدود ل جمال للتنبوؤ بها حاليًا. لذا يجب تو�سيح ال�رشوط امل�سبقة من حيث املنطلقات 

املعيارية ومنطقية النظام ونظرية الفعاليات التي ميكن حتقيق العوملة اليجابية يف ظلها.

ينطوي حتت املنطلقات املعيارية الفكرة املنهجية حلقوق املواطن العاملية. كما ينطوي حتت منطلقات منطقية النظام اإيجاد الإجابة 

الفعاليات  الدوليه. ويتبع منطلقات نظرية  للدمقرطة عرب احلدود  الواقعية  ال�سوؤال حول مدى  العملية على  التجربة  اإىل  امل�ستندة 

اإيجاد الإجابة على كيفية التن�سيق بني م�سالح الدول املختلفة وم�سالح الفعاليات املجتمعية �سمن مفهوم العوملة اليجابية.
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اإئتالف  الفروقات الأخرى، ت�سبح موؤهلة لأن تكون قاعدة خللق  التي بتجاوزها جميع  العديد من امل�سالح امل�سرتكة عامليًا  هناك 

مو�سع بني الفعاليات ولعبي الأدوار: 

اأوًل: بدون العوملة اليجابية تظل القواعد الطبيعية احليوية لوجود الأمم مهددة من خالل التدمري الذاتي للبيئة اليكولوجية.

ثانيًا: ميكن للظروف احلياتية الجتماعية يف اأجزاء كبرية من الإن�سانية اأن تتزعزع تكرارًا من خالل الأزمات، اإذا مل يكن هناك 

حد اأدنى من احلماية الجتماعية.

ثالثًا: اأ�سواق املال غري املن�سبطة ب�سكل كاف تت�سف غالبًا بكونها م�سدرًا لن�سوب احلرائق القت�سادية وا�سعة الإنت�سار التي 

ل ميكن احلد منها.

هذه اخلربات تعترب نقاط انطالق مل�رشوع عوملة الدميقراطية الجتماعية.

5-2 املواطنة العاملية 

العوملة واحلقوق الأ�شا�شية 

تعترب اآهلية مفعول احلقوق الأ�سا�سية العامة حالة مكافئة اأو رديفة لو�سع معومل �سلبي للمواطن. وتتطلب العوملة عالوة على ذلك، 

.
21�

و�سعًا معوملًا ايجابيًا للمواطن، الذي يخول كل النا�س ب�سالحيات التاأثري على القرارات املتعلقة بحقوقهم الأ�سا�سية

 

 .
21�

تزيد العوملة من احتمالت انتهاك احلقوق الأ�سا�سية. وينبغي للمواطنني اأن يتمكنوا من حماية اأنف�سهم من هذه  النتهاكات

اء ممار�سات مبا�رشة من قبل اأنا�س اآخرين يف 
ّ
ويف عامل يتم فيه امل�سا�س بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية ومب�ساحلهم احلياتية من جر

بلدان اأخرى، فاإن حمايتهم تبقى معتمدة على مقدرتهم على التعاون امل�سرتك والفعلي مع جميع الفعاليات النا�سطة الأخرى. لذلك 

يجب اأن ت�ستكمل احلقوق الأ�سا�سية العامة باعتماد حقوق �سيا�سية عاملية للمواطن. حيث اأن املواطنة العاملية متنح جميع املواطنني 

 .
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املتعر�سني لنتهاكات حقوق الإن�سان احلق يف التاأثري الن�سط على م�سببات هذه النتهاكات ب�سكل تعاوين جماعي م�سرتك

املواطنة العاملية 

املواطنة العاملية تتطلب حتقيق املجتمع ال�سيا�سي ملواطنني عامليني. ويجب على الأ�سكال املوؤ�س�ساتية وغري املوؤ�س�ساتية لهذا املجتمع 

اأن تتطور ب�سكل برغماتي حتت الظروف ال�سائدة.

ميكن فهم املواطنة ال�سيا�سية ك�سكل من اأ�سكال التعاون بني اأ�سخا�س تفاهموا على قواعد م�سرتكة ت�سلح لإدارة حياتهم اجلماعية 

امل�سرتكة. وهذا يعني يف اجلوهر �سمانة متبادلة للحقوق والواجبات املت�ساوية، ولالإمكانيات املت�ساوية للت�ساركية يف �سنع القرارات 

ال�سيا�سية. �ست�سبح حقوق املواطن العاملي منطلقًا هامًا للدمقرطة ال�سيا�سية على ال�سعيد العاملي.
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املعايري الجتماعية واحلقوق الأ�شا�شية العامة عاملياً

متييز القانون الدويل بني اأ�سلوب حتقيق احلقوق ال�سيا�سية املدنية كالتزامات بالنتيجة، وبني اأ�سلوب حتقيق احلقوق الجتماعية 

والقت�سادية كالتزامات بالعمل والتعامل، ل يوؤدي اإىل انف�سام املواطنة العاملية. لدى التمعن يف ال�رشوط املتعلقة بالتجارب العملية 

املختلفة التي يجري يف ظلها حتقيق النوعني من احلقوق الأ�سا�سية، يتبني اأن تطبيق احلقوق الأ�سا�سية الجتماعية والقت�سادية، 

، ميكن اأن يقود اإىل ميول تدمريية للذات، اإذا مل يتم معه مراعاة م�ستوى 
216

على �ساكلة تذهب اإىل اأبعد من حقوق العمال اجلوهرية

الإن�سان، وتلعب دورًا  ارتباطًا وثيقًا مع حقوق  العمال اجلوهرية  بلد بعينه. فبينما ترتبط حقوق  الأداء القت�سادي لكل  مقدرة 

ايجابيًا للتقدم القت�سادي والجتماعي، يبقى تاأثري احلقوق الجتماعية التي تذهب اأبعد منها متوقفًا على م�ستوى تطور كل بلد 

بعينه.

 

وحتى من منظور اقت�سادي بحت، فاإن اعتماد حقوق العمال اجلوهرية يعمل على تعزيز النمو القت�سادي ورفع فاعلية القت�ساد 

الوطني. لذا ينبغي اأن تخ�سع هذه احلقوق اأي�سًا لنف�س نظام الرقابة ال�سارم الذي ي�رشي مفعوله على احلقوق املدنية وحقوق 

ياأخذ قراره حول تطبيق احلقوق الجتماعية  اأن  اإليه،  املواطنة. وعلى كل بلد، وح�سب م�ستوى التطور القت�سادي الذي و�سل 

والقت�سادية التي تذهب اإىل اأبعد من تطبيق حقوق العمال اجلوهرية. علمًا اأن ال�سغط الذي ياأتي من اخلارج على تطبيق مثل هذه 

احلقوق، �سيوؤدي يف بلد هو بطبيعته غري م�ستقر اقت�ساديًا غالبًا اإىل نك�سات اقت�سادية، وبالتايل اإىل الوقوع يف تناق�س مع اأهدافه 

املن�سودة.

ميكن التاأثري على عملية التقدم يف تطبيق احلقوق الجتماعية والقت�سادية يف بلد ما ب�سكل غري مبا�رش فقط، وبالتحديد عند ممار�سة 

ال�سغط عليه ل�سمان حقوق املواطنة الأ�سا�سية وال�سيا�سية وكذلك حقوق العمال اجلوهرية. فاإذا ما مت تاأمني هاتني املجموعتني من 

احلقوق، يغدو حتقيق حقوق اجتماعية اإ�سافية اأمرًا حمتماًلً.

مبا�رشًا  اإلزامًا  ت�سكل  بحيث  اجلوهرية  العمال  حقوق  ماأ�س�سة  وينبغي  بل  ميكن  املعوملة،  الجتماعية  الدميقراطية  منظور  فمن 

ل�سمانها، بينما يتوقف تفعيل احلقوق الجتماعية والقت�سادية التي تذهب اإىل اأبعد من ذلك على م�ستوى التطور لكل بلد بعينه.

5-3 مناذج من الدمقرطة املعوملة 

النزاع بني الجتاهات الأ�شا�شية 

يجب اأن يتم جتاوز فقدان ال�سيادة ال�سيا�سية وممار�سات نزع ال�رشعية الناجتة عن العوملة ال�سلبية من خالل اعتماد عوملة ايجابية. 

لهذا ينبغي اإيجاد اآليات جديدة ل�سنع القرارال�سيا�سي وللعملية التوجيهية.

لقد اأعدت الأو�ساط العلمية عدة م�ساريع لرتكيبات العوملة اليجابية، تختلف عن بع�سها البع�س يف توجهاتها الأ�سا�سيية. فهناك 

، الذين يقّدرون باأنه لي�س من 
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)Benjamin Barber( دميقراطيو قاعدة متطرفون، مثل عامِل ال�سيا�سة الأمريكي بنيامني باربر

املتوقع اأن يتم تروي�س الراأ�سمالية املعوملة اإل من خالل التن�سيط العاملي للمجتمعات املدنية. وهوؤلء ي�سوقون احلجج باأن موؤ�س�سات 

الدميقراطية التمثيلية ابتعدت عن امل�سالح احلقيقية للمواطن واأنها مل تعد يف و�سع قادر على تنظيم �سوابط عاملية موؤثرة. بينما 

 اإىل المتناع 
218

)Carl-Christian von Weizsaecker( يدعو الدميوقراطيون الليربتاريون مثل كارل كر�ستيان فون فاي�سيكر

اإىل اأبعد حد عن ال�سبط ال�سيا�سي لالأ�سواق العاملية. فهم ينتقدون عقلية التوزيع يف ال�سيا�سة الدميقراطية، ويراهنون كبديل عن 

ذلك على توخي العقالنية وتكري�س التقدم من خالل اإلزامية ال�سوق، فرييدون التخلي نهائيًا عن ا�ستعمال ال�سبط القت�سادي عرب 

الأ�سواق   اأن  ينطلقون من فر�سية  العاملية. وهم  العدالة  لت�سكيل  ت�سعى  التي  ال�سيا�سة  بعيد  اإىل حد  الدولية، ويرف�سون  احلدود 

�ستعمل مع مرور الزمن على ت�سوية الظروف املعي�سية يف جميع اأرجاء العامل. 
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العنا�رش  اأحد  هو  الدولية  للحدود  عابرًا  مدنيًا  جمتمعًا  اأن  حقًا  الجتماعية.  الدميقراطية  منظور  من  مقبولة  لي�ست  الروؤى  هذه 

الأ�سا�سية للدميقراطية العاملية، لكنه ل ي�ستطيع اأن يوفرها منفردًا، لعدم قدرته على القيام مقام املوؤ�س�سات العابرة للحدود الدولية 

اأو الحتادات التعاونية اأو الأنظمة ال�سابطة الأخرى. وبوجه عام فاإن الثقة بال�سوق املعومل وحده وبقوته ال�سابطة �سيوؤدي اإىل 

نتائج هّدامة كالجحاف بالبيئة، ون�سوب اأزمات مالية وت�سغيلية، وتوزيع غري عادل بل ومتفجر لفر�س العي�س على نطاق عاملي.

وبناء على ذلك يطرح ال�سوؤال املحوري التايل: كيف ميكن اأن يتم ت�سكيل النظام الدميقراطي العاملي؟ عند الإجابة على هذا ال�سوؤال 

ل يدور الأمر حول "ابتداع" جمهورية عاملية مثالية متناغمة، بل حول تكثيف واقعي للتعاون العابر للحدود الدولية. ومن الأهمية 

مبكان يف هذا اخل�سو�س اأن يتم اعداد جمموعة قواعد ب�رشعية دولية من اأجل تنظيم عوملة ايجابية. وهذا ممكن فقط من خالل عملية 

مفتوحة ملقاربة الأهداف يتم يف �سياقها توظيف العديد من الأدوات املختلفة.

عملية الدمقرطة على ال�سعيد العاملي هي يف الواقع لي�ست اأقل من خطوة ثالثة يف تاريخ العامل لتربير الدميقراطية العاملية. فلقد متثلت 

اخلطوة الأوىل يف اإقامة مدائن كدول يف اليونان القدمية، ثم متت اخلطوة الثانية اإبان ع�رش التنوير الأوروبي بتاأ�سي�س الدميقراطية 

. بالن�سبة مل�رشوع الدميقراطية الجتماعية حتظى اخلطوة الثالثة لتربير 
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من خالل دمقرطة الدولة الوطنية منذ القرن الثامن ع�رش

الدميقراطية باأهمية خا�سة، اإذ اأنه فقط اإذا مت التو�سل اإىل اإن�ساء بنيويات ل�سنع القرارات الدميقراطية قادرة على القيام بوظائفها 

على �سعيد ال�ساحة ال�سيا�سية العاملية، ميكن حينئذ حتقيق الدميقراطية الجتماعية على �سعيد عاملي. و لهذا اأ�سبحت عملية حتديث 

الدميقراطية الليربالية اإحدى ال�رشوط امل�سبقة لقيام الدميقراطية الجتماعية. 

مناذج الدمقرطة على ال�شعيد العاملي 

لقد قامت الأبحاث احلديثة يف مو�سوع الدمقرطة العاملية باإعداد �سل�سلة من القرتاحات املختلفة لتحقيقها. جميع القرتاحات التي 

توؤخذ بعني العتبار �سمن اإطار نظرية الدميقراطية الجتماعية، يجب اأن ت�ستند على املرتكزات املرجعية ال�سيا�سية للدميقراطية 

 :
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الجتماعية. وهنا توىل النماذج الأربعة التالية باأهمية خا�سة

)global governance( 1 - منوذج احلكم العاملي

)Demarchy-Model( "2 - منوذج "دميارت�سي 

 )cosmopolitan democracy( منوذج دميقراطية التعاي�س احل�ساري على ال�سعيد العاملي - �

� - منوذج اجلمهورية العاملية التكافلية

كل منوذج من هذه النماذج بات حمت�سنًا �سمن تقاليد نظرية من نظريات التفكري ال�سيا�سي تختلف كل عن الأخرى، ويتبنى مثاليات 

خمتلفة من حيث الهيكلة املوؤ�س�ساتية، ويتبع طريقًا خمتلفًا يف �سياغة معايري اإيجاد القرارات العابرة للحدود الدولية. كما تتفاأوت 

م�سكلة  حل  اأجل  من  كاقرتاحات  نف�سها  تطرح   جميعها  ولكن  والتنفيذ.  للتحقيق  بقابليتها  يتعلق  فيما  بع�سها  عن  النماذج  هذه 

الدمقرطة على ال�سعيد العاملي.

1- منوذج احلكم العاملي 

"احلكم  تعبري   1995 لعام  تقريرها  يف   )Commission on Global Governance( "العاملي احلكم  "مفو�سية  فت 
ّ
عر لقد 

. وهذا يعني يف اجلوهر اأنه ميثل اأحد اأ�سكال 
221

العاملي" باأنه منوذجًا نوعي خم�س�س للتوجيه ال�سيا�سي العابر للحدود الوطنية

الدميقراطية الليربالية للعوملة ال�سيا�سية. ويت�سم هذا النموذج باملعامل التالية قبل غريها:
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- هو ن�سيج من العالقات بني عنا�رش التوجيه املختلفة؛ 

-يت�سف باأخالقيات معوملة، متثل القاعدة لعملية ال�سبط املعومل؛

- يهدف اإىل اإ�سالح الأمم املتحدة من خالل اأنواع .جديدة من املوؤ�س�سات الدميقراطية،

- يهدف اإىل اإن�ساء موؤ�س�سات جديدة ملراقبة وتنفيذ احلقوق الأ�سا�سية الجتماعية والقت�سادية؛

- ي�سعى اإىل تو�سيع ودمقرطة الإقليمية ال�سيا�سية وحياكة ن�سيجها؛ 

- يهدف اإىل تكثيف م�ساركة املواطنني على كافة الأ�سعدة.

)Demarchy-Model( "2 - منوذج "دي مارت�شي

مت طرح هذا النموذج بغر�س جتاوز نواق�س الدميقراطية يف منوذج احلكم العاملي ال�سابق ذكره، فهو يقرتح يف واقع احلال نوعًا 

من املجتمع املدين العاملي. لذلك �سمي هذا النموذج ب "دميارت�سي" فهو يبتعد بنف�سه عن النماذج الأخرى التي تركز حريًا على 

املوؤ�س�سات. اأ�سا�س فكرة هذا النموذج مبني على الت�سور باأن مدى حتقيق الدميقراطية العاملية ممكن فقط بالقدر الذي يتاأتى لها 

مبا�رشة من خالل اأمناط احلياة والتجارب اليومية على ال�سعيد العاملي. ويفرت�س اأن املجتمعات ال�سيا�سية ذات الأهمية بالن�سبة 

للدميقراطية العاملية مل تعد تتمثل يف التجمعات واملجتمعات املحلية، بل تتمثل يف التكتالت املجتمعية العابرة للحدود الدولية ذات 

امل�سالح امل�سرتكة اأو ذات الق�سايا امل�سرتكة )على �سبيل املثال فيما يتعلق بامل�ساكل القائمة يف بع�س املجالت مثل حماية البيئة اأو 

نات هذا النموذج فيما يلي:
ّ
حرية الأديان اأو امل�ساواة بني اجلن�سني اأو حقوق الإن�سان(. وتتلخ�س مكو

- بناء اأ�سكال جديدة فاعلة لل�سبط ال�سيا�سي؛

- تنظيم عمليات تقدم ال�ست�سارات املبا�رشة العابرة للحدود وعمليات اإيجاد القرارات يف �ساحات �سيا�سية منطية؛

- خلق ربط انعكا�سي ملثل هذه العمليات مع جمتمعات �سيا�سية نا�سطة، و بالأحرى مع جمموعات املجتمع املدين؛

- ت�سميم بنيويات جديدة كليًا حلكم ذاتي دميقراطي؛

- اإمكانية اإعادة اإحياء منوذج دويالت املدائن للدميقراطية املبا�رشة على ال�سعيد العاملي؛

- زوال الدولة الوطنية.

3 - منوذج دميقراطية التعاي�س احل�شاري على ال�شعيد العاملي

. وهذا 
لقد مت طرح هذا النموذج على غرار منوذج "دميارت�سي" اأي�سًا لتاليف نقاط �سعف الدميقراطية يف منوذج "احلكم العاملي"222

النموذج هو اأي�سًا م�ساهمة �سمنية يف نظرية الدميقراطية الجتماعية. فهو ينطلق من اأن الإن�سانية اأ�سبحت يف واقع احلال من ناحية 

معنوية ومادية جمتمعًا ذا م�سري م�سرتك، لذا فعلى الأ�رشة الإن�سانية اأن تفهم وتنظم نف�سها الآن كوحدة �سيا�سية. ويت�سف هذا 

النموذج باملعامل التالية:

- يظهر اأنه ومنذ مدة طويلة تتولد اأخالقيات حمبذة لقيام كيان جمهوري على ال�سعيد العاملي لتقرير امل�سري 

باأ�سلوب دميقراطي؛

- ميكن التو�سل اإىل دميقراطية عاملية فقط يف حالة ما فهم جميع النا�س اأنف�سهم كجزء من جمتمع �سيا�سي عاملي؛

- من املفرو�س اأن ت�سب جميع املمار�سات الدميقراطية  �سمن التجمعات ال�سيا�سية و�سمن املجتمعات املدنية يف بوتقة واحدة؛

- ينبغي اأن يتم تنظيم اأن�سطة املجتمعات املدنية من خالل قوانني دميقراطية ملزمة على امل�ستوى العاملي؛

- ينبغي تطبيق القوانني الدميقراطية العاملية من خالل اأ�سكال للعمل ال�سيا�سي العابر للحدود الدولية؛ 

- �سيادة املواطنة العاملية ينبغي اأن تنتظم من خالل مراكز القوة املختلفة التي تكمل بع�سها بع�سًا؛ 

- تعني دميقراطية املواطنة العاملية، جتاوز الت�سبث بفكرة �سيادة الدولة الوطنية وبالتايل جتاوز املواطنة الوطنية البحتة؛
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- ُتفهم دميقراطية التعاي�س احل�ساري على ال�سعيد العاملي كنوع من م�ساعفات املواطنة )ميار�س الفرد حقوقه كمواطن

يف الدولة الوطنية وعلى ال�سعيد الإقليمي وعلى �سعيد الدميقراطية العاملية(؛

- تلعب الأمم املتحدة دورًا مف�سليًا يف هذا النموذج بعد اأن يتم اإ�سالحها جذريًا؛

- يجب اأن تو�سع املوؤ�س�سات الدولية كمنظمة التجارة العاملية والبنك الدويل و�سندوق النقد الدويل وغريها، حتت اإ�رشاف 

جمال�س اإدارة اأكرث اإن�سافًا يف تركيبة ممثليها؛

- يجب  اإن�ساء "حمكمة عدل عاملية حلقوق الإن�سان"؛

- يجب تو�سيع الأنظمة ال�سيا�سية للتعاون الإقليمي وحت�سني فاعليتها ودمقرطة اأ�سكال الو�سول اإىل �سنع القرار فيها؛

- يجب �سمان احلفاظ على حقوق املواطن العاملي وتفعيلها على جميع امل�ستويات، حتى ولو وبالإكراه عند ال�رشورة؛

- يجب �سبط القت�ساد الكلي العاملي وو�سع حمدادات له بفاعلية من خالل البنى الدميقراطية.

4 - منوذج اجلمهورية العاملية التكافلية

 لقد لقي 
22�

ي�ستند هذ النموذج بالكامل اإىل اعتبارات معيارية لل�سوؤال التايل: ما هي املنطلقات الأخالقية للدميقراطية يف عامل معومل؟

هذا النموذج يف اأجزاء من الدميقراطية الجتماعية الأملانية �سدى وا�سعًا. ومع اأن هذا النموذج  يحوي يف طياته �سل�سلة من العنا�رش 

امل�سرتكة مع النماذج الأخرى، اإل اأنه يختلف عنها يف اعتباراته باأن وجود �سيغة الدولة العابرة للحدود الدولية هي التي متثل وقبل 

كل �سئ ال�رشط امل�سبق للدميقراطية العاملية. العالمات الفارقة لهذا النموذج هي:

- يطالب املجتمع الدويل اأن يتم و�سع ت�رشيع عاملي �سامل اإلزامي مو�سع التنفيذ، بحيث يحمي احلقوق الأ�سا�سية جلميع

النا�س يف كل مكان من العامل ب�سكل فعلي؛

- يجب اأن تكون هناك �سلطة عاملية غري منحازة، لها �سالحية اإ�سدار القوانني العامة وتنفيذها ق�رشًا؛

- يجب اأن تتمتع هذه ال�سلطة ب�سفات كيان الدولة لكي تتمكن من القيام مبهامها؛  

- اجلمهورية العاملية التي تقوم على اأ�س�س دولة القانون الدميقراطية هي اجلواب الأخالقي الوحيد واملنا�سب على 

حتديات العوملة؛

- اجلمهورية العاملية الدميقراطية يجب اأن تكون مهيكلة على كل امل�ستويات ويف كل املجالت ح�سب مبادئ الفدرالية التكافلية؛

- تتيح اجلمهورية العاملية الدميقراطية حيزًا كافيًا لقيام اأ�سكال خمتلفة من اأن�سطة املجتمع املدين ومن اأن�سطة �سيا�سية 

اأخرى لتقرير امل�سري،

- �ستكون اإجراءات ماأ�س�سة مثل هذه اجلمهورية العاملية املعقدة عبارة عن عملية م�ستمرة طويلة املدى. 

خارطة طريق مفتوح للدمقرطة على ال�شعيد العاملي

لي�س هناك من منوذج من هذه النماذج يعطي منفردًا جوابًا �سافيًا على ال�سوؤال حول كيفية حتقيق الدميقراطية الجتماعية على 

ال�سعيد العاملي. لكن اإذا كان بامل�ستطاع تركيب توليفة بني عنا�رش منفردة من عنا�رش هذه النماذج مع بع�سها، بحيث ميكن اإح�سان 

تربيرها مبدئيًا من حيث معايريها وقابليتها للتحقيق، عندئذ �سرتت�سم معامل عملية للعوملة اليجابية على النحو التايل:

- حتقيق املواطنة العاملية: جتيز هذه املواطنة للمواطنات واملواطنني يف جميع اأرجاء العامل اأن ي�ساركوا يف اإيجاد القرارات

على جميع م�ستويات املجتمع الدويل ال�سيا�سي،

- احت�سان الأ�سواق العاملية اجتماعيًا وثقافيًا وايكولوجيًا: يف دميقراطية عاملية يجب اأن يخ�سع القت�ساد لبنى 

امل�سوؤولية ال�سيا�سية،
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- ت�سكيل اأكرث فاعلية ملنظمة الأمم املتحدة: ينبغي تعزيز املوؤ�س�سات القائمة من حيث التمثيل فيها وحتمل امل�سوؤولية،

جمتمع مدين عاملي عابر للحدود الدولية؛

- اإن�ساء موؤ�س�سات فعالة جديدة يناط بها �سلطات �سيا�سية فوق ال�سلطات الوطنية؛

- القناعة باأن الدميقراطية العاملية هي عبارة عن جمرد �سكل جديد معقد ل�سبط �سيا�سي واعد: يجب تطوير وتو�سيع

اأ�سكال جديدة للتفاعل املتبادل بني الفعاليات ال�سيا�سية التي تعمل من خالل كينونة ماأ�س�سية اأو ل ماأ�س�سية؛

- معظم الأفكار املنهجية املذكورة با�ستثناء الأخرية منها، جتمع على عدم ا�ستعمال تعبري "الدولة العاملية". ولأ�سباب 

تتعلق بالتكافل الدميقراطي، ل جتوز منهجة الدميقراطية العاملية يف �سيغة دولة.

ت�سكل هذه املعامل قاعدة بنية �سيا�سية للدميقراطية الجتماعية على �سعيد ال�سيا�سة العاملية، وميكن تكملتها بعد ببع�س عنا�رش 

اأخرى من مكونات النماذج الأربع املعرو�سة اأعاله: 

- الفكرة املنبثقة عن منوذج "دميارت�سي" باأن احللول العملية للم�ساكل ال�سيا�سية للدميقراطية العاملية واعدة بالتاأكيد 

ً
ت�ستحق اهتمامًا خا�سا.

- ت�سرتعي فكرتان من منوذج دميقراطية التعاي�س احل�ساري على ال�سعيد العاملي انتباهًا خا�سًا: اأوًل فكرة اأن عملية 

ماأ�س�سة مواطنة الدولة العاملية �رشورية وممكنة،  وثانيًا فكرة اأنه يجب تعزيز البنويات الت�رشيعية الفوق وطنية.

- ميكن اأن يرتبط بنموذج اجلمهورية العاملية التكافلية فكرة قيام منظمة ت�ساندية لبنيويات �سنع القرار ال�سيا�سي على 

اأي�سًا عن�رشًا من عنا�رش كينونة الدولة )على �سبيل املثال يف جمال  �سعيد املجتمع الدويل. فهذه الفكرة تت�سمن يف الواقع 

الإجبار على تنظيم حقوق املواطنني(، ولكن ل ميكن اعتبارها قطعًا كنوع من اأنواع الدول العاملية.

- حتظى باأهمية بالغة تلك الفكرة املاأخوذة من امل�سودة التي طرحتها "مفو�سية احلكم العاملي" 

خالل  من  اإل  واقعيًا  يكون  لن  الدويل  للمجتمع  ال�سيا�سي  التن�سيق  باأن   ،)Commission on Global Governance(

اإيجاد طرق �سنع  التعاون وال�ست�سارة  الأ�سكال املختلفة من  اأن تتم املواءمة بني  املبادرات، كما ينبغي  الت�سكيل يف  تعددية 

القرار.
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ترتكز الطريقة املفتوحة للت�سكيل ال�سيا�سي على ال�سعيد العاملي تبعًا لذلك وقبل كل �سيء على العنا�رش ال�ستة التالية:

اأوًل: فكرة املواطنة العاملية املرتكزة على احلقوق والواجبات لتلك املواطنة، والتي تخول املواطنني بامل�ساركة الفعالة يف �سنع 

القرارت ال�سيا�سية التي تعنيهم يف جميع اأرجاء العامل .

ثانيًا: دمقرطة وا�ستكمال وتو�سيع املوؤ�س�سات ال�سيا�سية الفوق وطنية واملوؤ�س�سات العابرة للحدود الدولية القائمة، وخا�سة 

تلك التابعة لالأمم املتحدة ومنظماتها الفرعية. يف هذا ال�سياق يبدو اأن التوجه لإن�ساء حمكمة دولية وجمل�س اأمن اقت�سادي 

دويل )ب�سالحيات الرقابة وحتديد الأطر والتدخل يف العمليات القت�سادية( �سيكون واعدًا بجدواه.

ثالثًا: تو�سيع وتكثيف وزيادة الدمقرطة الداخلية لالأنظمة الإقليمية القائمة على التعاون ال�سيا�سي )ويف مقدمتها الحتاد 

الأوروبي،  دول رابطة جنوب �رشق اآ�سيا )ASEAN(، رابطة جنوب اآ�سيا للتعاون الإقليمي )SAARC(، ال�سوق امل�سرتكة 

على  والعمل    )NAFTA( ال�سمالية  اأمريكا  لدول  احلرة  التجارة  منظمة   ،
22�

)MERCOSUR( اجلنوبية  اأمريكا  لدول 

ت�سبيكها ب�سكل تباديل.

رابعًا: اإقامة اأنظمة عابرة للحدود الدولية: يجب تنظيم امل�سوؤولية ال�سيا�سية يف �سبيل اأداء فاعل يف املجالت الفرعية الهامة من 

القت�ساد العاملي واملجتمع الدويل )مثل التجارة والعمل والبيئة وال�سحة والأمن(. لقد ابتداأ العمل باإقامة هكذا اأنظمة عابرة 

 .)WTO( ومنظمة التجارة العاملية )ILO( للحدود الدولية �سمن اتفاقية كيوتو و�سمن اتفاقيات منظمة العمل الدولية

غري اأنه يجب اإ�رشاك الدول التي ت�سملها �سوابط الأنظمة العابرة للحدود الدولية يف اإيجاد القرارات ب�سكل اأف�سل واأكرث 

اإن�سافًا.

خام�سًا : يجب تعزيز دعم املجتمع املدين العابر للحدود الدولية من قبل موؤ�س�سات الدولة الدميقراطية. اإ�سافة لهذا يجب 

اأن مينح املجتمع املدين وزنًا اأكرب لدى امل�ساأورات وعملية اإيجاد القرارات يف املجتمع ال�سيا�سي الدويل. هذا، ويلعب املجتمع 

املدين العابر للحدود الدولية دورًا هامًا يف تاأمني حقوق الإن�سان، ويف توفري الظروف الإن�سانية يف جمالت العمل، ويف احلفاظ 

على البيئة وامل�ساواة بني اجلن�سني. ولي�س هناك اأي حدود حتدد اآفاق املوا�سيع التي يتداولها املجتمع املدين ول اإمكانيات 

قيامه مبهامه.

�ساد�سًا: ل تنح�رش اأهمية الراأي العام العاملي فقط يف بلورة مواطنة الدولة العاملية وح�سب، بل له اأي�سًا دور يف الرقابة على 

الدمقرطة املعوملة وانتقادها. وحني يجري احلوار حول  امل�ساكل يف اإطار من الراأي العام العاملي، ميكن عندئذ اأن يتولد الوعي 

اأي�سًا الو�سط الهام الذي من خالله ميكن  يف �ساأن مواطنية الدولة العاملية ب�سكل اأكرث م�سداقية. فالراأي العام العاملي هو 

التوا�سل يف الأفكار التي حتدد امل�ساكل املجتمعية وتبحث عن حلولها.

ي�ستطيع املجتمع املدين اأن يلعب دورًا حموريًا يف جمالني من املجالت الهامة لدمقرطة املجتمع العاملي: اأوًل اأثناء امل�ساورات حول 

املعايري والأهداف ل�سبط وحتديد الأطر على ال�سعيد العاملي، وثانيًا لدى الرقابة والتدقيق يف مدى اللتزام بهذه املعايري من خالل 

ن�سيج  �سمن   
225

)spheres of authority( والعمل  ال�سلطة  جمالت  بع�س  يف  املعوملة.  الدمقرطة  ميدان  يف  املختلفة  الفعاليات 

العالقات بني اخلرباء واملوؤ�س�سات ومبادرات املواطنني، التي تهتم جميعها باإيجاد احللول العملية لبع�س امل�ساكل املعينة كعمالة 

الأطفال اأو تدمري البيئة اأو جتارة املخدرات، ميكن تطوير املعايري الالزمة وال�رشاف على تطبيقها على الوجه الأف�سل. ولكن ويف 

نهاية الأمر تقع م�سوؤولية الرقابة  واللتزام بالأهداف املو�سوعة على عاتق املنظمات الدولية والأنظمة العابرة للحدود الدولية.
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�سمن اإطار املجتمع املدين تتاح الفر�س لعمليات التفاهم و تبادل اخلربات امل�سرتكة. حيث تتبلور يف منتدياتها معايري هامة وقيم 

اأ�سا�سية، من �ساأنها اأن ت�ساعد يف عملية توجيه العوملة. فاملجتمع املدين ل ي�ساعد يف تطوير اآليات التوجيه فح�سب، بل يحفز الت�سامن 

ال�رشوري اأي�سًا لتنفيذ هذه الآليات من خالل العمل اجلماعي امل�سرتك.

ولذلك فان املجتمع املدين يلعب دورًا هامًا يف ميادين ال�سيا�سة املعوملة ولكنه ل ي�ستطيع وحده اأن يحتمل اأعباء الدمقرطة على ال�سعيد 

العاملي.

عوملة الدميقراطية الجتماعية 

لقد اأظهرت التحليالت باأن الدميقراطية الجتماعية يف ظل ظروف العوملة متثل م�رشوعًا �سيا�سيًا مت�سعبًا ومعقدًا، ولكنه لي�س باأي 

د اأمل يتم دعمه معياريًا. اإن الدميقراطية  الجتماعية يف �ساحة العوملة قابلة للتوافق مع م�سالح كثري من 
ّ
حال من الأحوال جمر

الفعاليات ال�سيا�سية ومع ظروف املجتمع العاملي والأ�رشة الدولية. يتبني ذلك من خالل املبادرات اجلارية حاليًا للتن�سيق عرب احلدود 

فكرة  يتنا�سب مع  املختلفة مبا  ال�سيا�سية  القرارات  اتخاذ  م�ستويات  وت�سبيك  تو�سيع  الجتماعية  الدميقراطية  الدولية. وتتطلب 

املواطنة العاملية. ويجب اأن يكون مبداأ التكافل الجتماعي امل�رشوع هو القاعدة الأ�سا�سية لتوزيع القرارت بني هذه امل�ستويات.

5-4 احت�شان ال�شوق العاملي 

يف الربع الأخري من القرن الع�رشين، اأزيلت كليًا اأو قلت ب�سكل ملحوظ كثري من املعيقات على امل�ستوى الوطني التي كانت ماثلة 

اأمام جتارة ال�سلع واخلدمات. اإذ انخف�ست كلفة النقل والت�سالت ب�سكل كبري، مما اأتاح للمنتجني فر�سة عر�س ب�سائعهم عمليًا 

يف جميع الأ�سواق على امل�ستوى العاملي.  لذا فقد منت الأ�سواق التي كانت �سابقًا حمدودة على امل�ستوى الوطني والإقليمي لت�سبح 

�سوقًا عاملية موحدة �سخمة. واأخذت املناف�سة حول اجلودة والأ�سعار والتكلفة تتجاوز من حيث املبداأ جميع احلدود.

 

م�سكلة العوملة القت�سادية الكربى تتمثل يف غياب الحت�سان الجتماعي وال�سيا�سي والبيئي لالأ�سواق. وينطبق هذا ب�سكل خا�س 

على الأ�سواق املالية، حيث ترتكز مبالغ طائلة من املليارات على عدد قليل من �سناديق التقاعد وال�ستثمار. وميكن تاأمني التحويالت 

واملناقالت املالية �سد خماطر توظيفها وتقلبات �سعر �رشف العملة. اأما راأ�س املال النقدي الذي يتذبذب يوميًا يف الأ�سواق املالية، 

ر نف�سه من تقلبات تيارات التبادل التجاري، لي�سبح اأكرث ا�ستقاللية. وميكن للقرارات املفاجئة، التي ت�سبب اأ�سكاًل عنيفة 
ّ
فقد حر

من ردود الفعل وتثري الفزع يف الت�رشفات �سمن اأ�سواق الأوراق املالية، اأن تودي باقت�ساديات وطنية بكاملها بني ليلة و�سحاها 

يف اأزمات �سعبة تنتج عنها �سل�سلة من ردود الفعل املت�رشعة �سمن جمموعات كاملة من الدول. فالبنية احلالية ل�سوق املال العاملي 

تعترب يف معظمها ليربتارية. فهي تفتح الباب لفر�س حتقيق �رشيع مل�سالح وفوائد خا�سة هائلة. اإل  اأن ثمن ذلك قد  يكون تداعيات 

وخيمة على م�ستويات املعي�سة وعلى الوظائف يف جمال الكثري من القت�ساديات املعنية �سواء منفردة اأو جمتمعة، وتتعر�س احلقوق 

الأ�سا�سية ل�سكان مناطقها للخطر.

تن�ساأ من جراء نق�س الرقابة ال�سيا�سية لل�رشكات العاملية العابرة للحدود الوطنية مع�سلة اأخرى للعوملة القت�سادية. فهذه ال�رشكات 

تقيم لها مواقع يف بلدان عدة، وذلك غالبًا يف نف�س الوقت، كما اأنها تختار تلك املواقع يف البلدان التي تت�ساهل يف تطبيق املعايري البيئية 

و الفرو�س ال�رشيبية ويف و�سع الر�سوم الجتماعية، وبهذا تنمو تلك ال�رشكات لت�سبح �سلطة اقت�سادية قوية ت�ستطيع اأن ت�سارك 

اأحيانًا حجم ميزانيات بع�س هذه الدول  اأن حجم تداولها التجاري قد يفوق  اإمالء �رشوط عملها. حتى  البلدان يف  حكومات تلك 

ال�سغرية. وتلتف بع�س هذه ال�رشكات على �سيادة الدولة يف حت�سيل ال�رشائب، من خالل تدوير اأرباحها بعمليات حما�سبية منا�سبة 



116

وحتويلها اإىل الدول الأن�سب لها �رشائبيًا. وكثريًا ما جتزئ هذه  ال�رشكات عمليات اإنتاجها، بحيث يتم ت�سنيع مفردات عنا�رش 

املنتج يف البلدان الأوفر للت�سنيع اقت�ساديًا. ف�سيارة جممعة يف الوليات املتحدة الأمريكية على �سبيل املثال، حتتوي على اأجزاء 

منتجة يف اآ�سيا واأوروبا واأمريكا الالتينية. من ناحية ميكن من خالل ذلك اأن تقلل ال�رشكات تكاليف الإنتاج، ومن ناحية اأخرى يوؤدي 

ذلك اإىل اإ�سعاف موقف امل�ستخدمني فيها، وحتى اإىل اإ�سعاف حكومات الدول التي لها مقر فيها. يجب اأن تتم مواجهة اجلوانب 

ال�سلبية للعوملة هذه باإعادة الحت�سان ال�سيا�سي لالأ�سواق مبقيا�س عاملي. وقد مت من اأجل ذلك تطوير و�سفات قابلة للتحقيق من قبل 

علماء متمر�سني ومب�ساركة لعبي اأدوار موؤثرين. هذا وقد و�سلت بع�س مكونات هذه الو�سفات مرحلة التحقيق اأي�سًا.

اأهداف عمليات ال�شبط القت�شادي العابرة للحدود الدولية 

 :
226

يقرتح ديفيد هلد )David Held( الإجراءات اخلم�س التالية لل�سبط القت�سادي العاملي العابر للحدود الدولية

للحدود  العابر  امل�ستوى  على  القت�سادي  والعمل  ال�سيا�سية  الأهداف  بني  التوازن  حول  جمددًا  التفاأو�س  يتم  اأن  يجب  اأوًل: 

الدولية، كما يجب اإ�سدار قانون لر�سم وو�سع اأطر جمريات ال�سوق.

ثانيًا: هناك حاجة لأ�سكال جديدة من التن�سيق القت�سادي بني املنظمات العاملية الفاعلة مثل �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل 

الغر�س،  لهذا  بالتن�سيق  وكالة خمت�سة  اإن�ساء  ينبغي  اإذ   .
227

الكبار ال�سبعة  والتنمية، وجمموعة  القت�سادي  التعاون  ومنظمة 

ال لالأن�سطة القت�سادية للم�ستويات املختلفة من الأعمال الإقليمية والعاملية.
ّ
بحيث تكون يف و�سع يخولها بالتن�سيق الفع

ثالثًا: يجب تنظيم اأ�سواق املال العاملية. اإذ اأن لهذا اأهمية خا�سة،  واإل فيمكن اأن تن�ساأ خماطر بالغة على احلقوق الأ�سا�سية، 

وتغدو قدرة الدول واملجتمعات على ممار�سة مهامها ال�سيا�سية مهددة باخلطر.

رابعًا: �سيا�سة البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل اأ�سبحت بحاجة اإىل حتديث جذري، ويجب خلق �رشوط عاملية عامة لال�ستدانة 

تتالءم مع عمليات التنمية.

 

خام�سًا: تكت�سب كل اإجراءات ال�سبط القت�سادي العابرة للحدود الدولية هذه ال�رشعية فقط، اإذا ما انبثقت عن عمليات اتخاذ 

قرار �سيا�سي خا�سع للرقابة الدميقراطية. وتعترب دمقرطة قرارات املوؤ�س�سات العابرة للحدود الدولية واإ�سالح جمل�س الأمن 

الدويل خطوات هامة على الطريق ال�سحيح لتحقيق هذا الهدف.

متثل هذه الإجراءات اخلم�س التزامات للعمل ال�سيا�سي على ال�سعيد الدويل والعاملي، وهي مربرة دميقراطيًا �سيا�سيًا.  فبم�ساعدتها 

فة على اأ�سا�س احلقوق الأ�سا�سية والدميقراطية. بهذه الطريقة ميكن للعوملة ال�سلبية 
ّ
ميكن اإعادة احت�سان الأ�سواق يف تركيبة معر

املجردة اأن تتحول تدريجيًا اإىل عوملة ايجابية.

228

م�شروع التنظيم وال�شبط القت�شادي العابر للحدود الوطنية التابع لبنامج الأمم املتحدة الإمنائي

التاأثري على ت�سكيل العوملة، تطوير فكرة  اأجل  اإطار امل�ساريع اجلديدة لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي )UNDP(، من  لقد مت يف 

 . وتهدف فكرة احت�سان ال�سوق العاملي �سمان تلك ال�رشورات العامة لكل 
العاملي"229 ال�سعيد  على  العامة  ال�رشورات  "توفري 

الدويل  الأمن  املثال،  �سبيل  على  ال�رشورات  هذه  وت�سمل  الأ�سا�سية.  لتحقيق حقوقهم  م�سبقًا  كونها متثل �رشطًا  العامل  مواطني 

والتعليم  والرتبية  ال�سحية  العناية  برامج  يف  الدخول  اإمكانية  اأي�سًا  وكذلك  املايل،  ال�سوق  وا�ستقرار  اليكولوجية  وال�ستدامة 

وال�سمان الجتماعي، وتوفري فر�س العمل. تنطلق هذه الفكرة من املبداأ باأن لكافة الب�رش يف جميع اأرجاء العامل احلق يف التمتع 

بهذه ال�رشورات العامة كي تكفل للجميع حياة كرمية لئقة بالإن�سان.
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تبني هذه الفكرة ما يجب اأن يحدث كحد اأدنى حتى ميكن توفري مثل هذه ال�رشورات حلياة لئقة بالإن�سان يف الأجزاء املغبونة من 

العامل. ويت�سارك يف حتمل امل�سوؤولية عن ذلك، جميع البلدان الغنية والقادرة على التحرك الفعال. وبنظرة �ساملة تقدم فكرة " توفري 

ال�رشورات العامة على ال�سعيد العاملي" تكملة منطقية مل�رشوع الدميقراطية الجتماعية، فهي تبني بهذا كيف يتم حتقيق القيم 

الأ�سا�سية مل�رشوع الدميقراطية الجتماعية واأهدافه على امل�ستوى العابر للحدود الدولية.

عنا�شر واإ�شرتاتيجيات احت�شان ال�شوق العاملي يف الدميقراطية الجتماعية 

من منظور الدميقراطية الجتماعية يدور الأمر فيما يتعلق بالأ�سواق املندجمة لل�سلع اأوًل حول ثالثة م�ساريع وهي:

اأوًل: يجب اإزالة جميع املثبطات التجارية القائمة حاليًا يف نظام منظمة التجارة العاملية )WTO(، وبالأخ�س تلك التي تلحق 

الغنب بالدول النامية.

ثانيًا: يجب تطبيق معايري منظمة العمل الدولية )ILO( لعالقات عمل لئقة بالإن�سان على ال�سعيد العاملي، ب�سكل يجب اأن يتم فيه 

التعريف والتاأ�سري اإىل تلك املنتجات امل�سنعة مبا يتفق مع هذه املعايري يف الأ�سواق. 

ثالثًا: يجب العمل، وبخطوات حثيثة على اإن�ساء نظام معومل لتاأمني معايري ايكولوجية لالإنتاج وللمنتجات. على اأن تتجاوز قواعد 

النظام اجلديد، وتفوق يف جمال تغطيتها تلك القواعد اليكولوجية القائمة حاليًا. وميثل تنفيذ برتوكول "كي�ت�" خطوة هامة يف 

هذا التوجه.

�سيا�سيًا.  نتائجها  وتنظيم  العاملي  ال�سوق  يف  تنتج  التي  املخاطر  من  احلد  املعومل  ال�سعيد  على  الجتماعية  الدميقراطية  تبتغي 

واحت�سان الأ�سواق العاملية الذي يتيح الإمكانية لتحقيق ذلك، يتطلب خلق الرتابط بني الإ�سرتاتيجيات التالية:

1- اإ�شرتاتيجيات ال�شيا�شة التنموية:

على ال�سيا�سة التنموية اأن حتقق �سمن اأولوياتها هدفني: اأوًل تاأمني احلقوق الأ�سا�سية احليوية لكافة الب�رش يف جميع اأنحاء العامل؛ 

وثانيًا ت�سييق هوة عدم امل�ساواة ال�سا�سعة القائمة حاليًا بني م�ستويات معي�سة الدول الفقرية والدول الغنية.

ميكن اأن تعزز ال�سيا�سة التنموية ال�ستقرار والعرتاف املتبادل يف العالقات العاملية. وهي يف نف�س الوقت �سيا�سة اأمن وقائي، وت�ساعد 

اأي�سًا على جتنب زحف موجات الالجئني الكربى التي ت�سبب معاناة للمعنيني وم�ساكل تاأقلم  يف جمتمعات الدول امل�ستقِبلة.

د اإعادة توزيع امل�ساعدات املالية على ميزانيات الدول النامية يعترب بالطبع قليل اجلدوى، ول ي�ساعد �سوى على ا�ستقرار 
ّ
اإن جمر

الأنظمة احلاكمة "ال�سيئة"، اإذ انه ي�سهل تف�سي الف�ساد ومتييز الطبقة احلاكمة. ولذا يجب اأن ترتكز م�ساعدات التنمية على توفري 

مولدة  عمل  اأماكن  وخلق  والتدريب  والتعليم  فاعاًل،  �سحيًا  نظامًا  اإن  الدميقراطية.  دعم  وعلى  للجميع  العامة  وال�سلع  اخلدمات 

للدخل متثل كلها عنا�رش من �ساأنها اأن تعزز التطور الدميقراطي لأي بلد على اأف�سل وجه، كما وحتقق فر�س حياة اأف�سل جلميع 

املواطنني فيه.

والعامل املقرر للو�سول اإىل هذه الأهداف يقع اأوًل يف تركيبة منظمة التجارة العاملية نف�سها، اإذ ينبغي عليها اأن تبا�رش بدمقرطة 

عمليات �سنع القرارات فيها. فنظام جتارة عاملي من�سف ي�سب يف النهاية اأي�سًا يف م�سلحة الأمم التجارية القوية، كما ورد يف "تقرير 

.
2�0

)Brandt-Report( "بر�ندت
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عالوة على ذلك يلعب قطاع الزراعة يف معظم الدول النامية دورًا اأ�سا�سيًا يف التنمية القت�سادية ويف توفري فر�س العمل. لذا يجب 

ت�سهيل عمليات ا�سترياد املنتجات الزراعية اإىل الدول الغنية ب�سكل جوهري، حتى يتم خلق فر�س عمل يف تلك الدول النامية.

لقد مت و�سع خطوط عري�سة لتنمية م�ستدامة اأثناء انعقاد موؤمتر القمة يف مدينة جوهان�سبورغ عام 2002، حيث دار املو�سوع حول 

ت�سجيع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة من العامل الغني اإىل العامل الفقري حتى يتم هناك منو اقت�سادي مت�سارع، مع حت�سني حماية 

البيئة بو�سائل متوافقة مع هذه التكنولوجيا. واخلطوط العري�سة لهذا التوجه قابلة للتطبيق �سيا�سيًا يف الدول الفقرية والغنية على 

حد �سواء.

2- اإ�شرتاتيجية دعم الدميقراطية: 

لقد بنت معظم الدول النامية، اإذا مل يكن نظام حكمها دكتاتوريًا، جمرد دميقراطيات �سعيفة ي�سودها اخللل. فقد ثبت يف اأبحاث 

اإىل التجارب العملية، باأن هناك عالقة بني عجز تطور املجتمعات وعدم ال�ستقرار ال�سيا�سي فيها. وميكن  الدميقراطية امل�ستندة 

التو�سل  التي مت  الرفاه  ملنجزات  توزيع من�سف  املجتمعي وت�ساعد على  القت�سادي  التطور  تدعم  الدميقراطية  اأن  النطالق من 

. كما اأنه اأ�سبح من الثوابت اأن التنمية القت�سادية الناجحة تعزز بدورها الت�ساركية ال�سيا�سية والدميقراطية. لذا يجب 
2�1

اإليها

لأي �سيا�سة تنموية ناجحة اأن تدعم الدميقراطية والتنمية القت�سادية اأي�سًا.

3- اإ�شرتاتيجيات ال�شيا�شات القت�شادية واملالية: 

اأوًل، تتطلب عملية احت�سان ال�سوق العاملي اإدخال اإ�سالح على �سندوق النقد الدويل )IWF(، بحيث يكون قادرًا على منح قرو�س 

مببالغ حمددة من اأجل الرتميم يف حالة الأزمات احلادة، واأن يكون فاعاًل يف جمال الوقاية من وقوع الزمات، كما وعليه اأن يجعل 

تو�سياته حلكومات الدول �سفافة، بحيث ميكن تدار�سها على �سعيد الراأي العام. ويجب اأن تكون القرو�س متوافقة مع ظروف 

التنمية لكل بلد بعينه. وكذلك يجب على �سندوق النقد الدويل اأن يراعي قبل كل �سيء اآراء اخلرباء احلياديني عند تقدمي اقرتاحاته 

للدول وفر�س �رشوطه عليها. والرتكيبة الداخلية ل�سندوق النقد الدويل بحاجة اإىل احتواء اأكرث ان�سافًا ل�سالح الدول الفقرية. 

ول بد من جتاوز حق النق�س املنوط عمليًا بالوليات الأمريكية. ومبا اأن اأغلب الدول املانحة ل�سندوق النقد الدويل تنتمي للعامل 

الغني واأغلب الدول امل�ستفيدة للعامل الفقري، لذا يجب التو�سل بطريقة توافقية اإىل توزيع جديد و�رشوري لالأ�سوات فيه. وميكن 

لعملية تطبيق نظام البنوك العاملي على ال�سعيد الإقليمي اأن تقدم اأي�سًا م�ساهمة يف مثل هذا الحتواء املن�سف مل�سالح املعنيني.

ثانيًا، يجب ف�سل مهام البنك الدويل عن مهام �سندوق النقد الدويل، بحيث يكر�س البنك الدويل ن�ساطه ملكافحة الفقر، بينما يعمل 

�سندوق النقد الدويل ح�رشًا على معاجلة الأزمات النقدية. ومن املفرو�س اأن يقدم �سندوق النقد الدويل فقط قرو�سًا ق�سرية 

الأمد، ويتبنى البنك الدويل التمويل الطويل الأجل لربامج تنموية بنيوية. و�سي�ساعد هذا التق�سيم يف املهام على الف�سل احلاد بني 

م�رشوعي تقلي�س الديون من جهة ومتويل م�ساريع تنموية من جهة اأخرى.

ثالثًا، ينبغي اأن يتحول "منتدى ال�ستقرار املايل" الذي تاأ�س�س عام 1999 اإىل �سلطة مالية عاملية. �ستلعب مثل هذه املوؤ�س�سة دورًا 

حموريًا يف عملية احت�سان الأ�سواق نظرًا لتنامي التدفقات املالية العاملية. ومن املفرو�س اأن تقوم هذه املوؤ�س�سة ب�سبط التدفقات 

اأخرى.  ناحية  من  القت�سادية  الأزمات  باإدارة  تخولها  التي  بالأدوات  تت�سلح  واأن  ناحية،  من  الدولية  للحدود  العابرة  املالية 

وينبغي عليها كذلك اأن تراقب الأ�سواق وحتر�سها و اأن تتدخل فيها اإن تطلب الأمر.

رابعًا، لقي اقرتاح اإن�ساء جمل�س اأمن جديد لل�سوؤون القت�سادية والجتماعية  �سمن الأمم املتحدة ترحيبًا وا�سعًا من قبل بيوت 

بالتوافق  املتحدة  لالأمم  العاملية  والجتماعية  القت�سادية  الأن�سطة  جميع  املجل�س  هذا  ين�سق  اأن  املقرر  ومن  وال�سيا�سة.  العلم 

املوؤ�س�سة  املجل�س  هذا  يكون  اأن  وميكن  كما  املجال.  هذا  يف  العاملة  واملوؤ�س�سات  املنظمات  ير�سد  واأن  الأ�سا�سية،  احلقوق  مع 

املالئمة لو�سع القواعد امللزمة لأعمال ال�رشكات العاملية العابرة للحدود الدولية يف الدول النامية مو�سع التنفيذ، ول�سمان التزام 

ال�رشكات بها حتى واإن تطلب ذلك فر�س عقوبات عليها.
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4- اإ�شرتاتيجيات لعوملة اجتماعية:

يهدف الحت�سان الجتماعي لالأ�سواق املفتوحة اإىل تطبيق احلقوق الأ�سا�سية الجتماعية والقت�سادية على ال�سعيد العاملي.  وكما 

مت �رشحه �سابقًا، فال يتم تطبيق احلقوق الأ�سا�سية ب�سورة فورية، بل ب�سكل تدريجي متوا�سل ح�سب ما ت�سمح به الإمكانيات 

واقرتحوا  الدويل،  القانون  من  القاعدة  لهذه  انتقادًا  ال�سناعية  البلدان  بع�س ممثلي  لقد وجه  للبلدان.  والجتماعية  القت�سادية 

بدًل عنها اأن يكون هناك اإلزامًا على جميع الدول، بغ�س النظر عن م�ستوى منوها القت�سادي والجتماعي بتكفل تطبيق احلقوق 

الأ�سا�سية الجتماعية حاًل ودون تاأخري. وحجتهم يف ذلك تقول اأنه اإذا كان مفعول اأحكام البنود الجتماعية ل ي�رشي على جميع 

البلدان بالت�ساوي، عندئذ تتمتع بع�س الدول بامتيازات تناف�سية دون غريها. فاإذا مل يوجد يف اأحد البلدان تاأمني �سد البطالة على 

�سبيل املثال، عندها تنخف�س التكاليف الإ�سافية اجلانبية لالأجور على ال�رشكات، وبهذا ت�ستطيع توظيف القوى العاملة بتكاليف 

اأقل. اإل اأن هناك بالطبع حجة م�سادة تقول باأن الإلزام  للدول النامية لتنفيذ احلقوق الأ�سا�سية الجتماعية، قد ي�سبب لها م�ساكل 

اقت�سادية واجتماعية عوي�سة، اإذ �ستفقد هذه البلدان بالفعل ميزاتها التنفا�سية احلالية التي ترجع اإىل انخفا�س التكاليف اجلانبية 

لالأجور، مما �سيعر�س فر�سها يف التنمية القت�سادية للخطر. فالتنمية القت�سادية ت�سكل فعاًل الأ�سا�س لتاأمني احلقوق الجتماعية 

اأ�ساًل.

لدى التعامل مع احلقوق الجتماعية املنبثقة عن ميثاق الأمم املتحدة و�رشورة كفالتها، يجب التفريق بني حقوق العمال اجلوهرية 

واملعايري القيا�سية الجتماعية املو�سعة. تت�سمن حقوق العمال اجلوهرية منع العمل بال�سخرة و منع التمييز ومنع عمل الأطفال، 

القيا�سية  املعايري  اأما  الأجور.  تعرفة  فيما يخ�س حتديد  املفاو�سات اجلماعية  يف  الحتادات واحلق  ت�سكيل  تكفل حرية  اأنها  كما 

الجتماعية املو�سعة، فتتعلق بالأ�سكال املختلفة من التاأمينات الجتماعية كالتاأمني �سد البطالة والتاأمني ال�سحي والتقاعد، وتتعلق 

اأي�سًا باإجراءات �سيا�سية يف �سوق العمل، كربامج اإعادة التاأهيل وت�سكيل من�سف لعقود العمل )مثل حتديد احلد الأدنى لالأجور، 

احلد الأق�سى ل�ساعات العمل، الرعاية ال�سحية يف مكان العمل واحلق يف امل�ساركة يف �سنع القرار(.

 

بينما توؤثر حقوق العمال اجلوهرية ايجابيًا يف دعم وحتفيز النمو ورفع امل�ستوى املعي�سي، يوجد من بني احلقوق على �سعيد املعايري 

القيا�سية الجتماعية املو�سعة حقوق جوهرية اأي�سًا من �ساأنها اأن تثبط التقدم القت�سادي يف البلدان الأقل منوًا. وتبعا لذلك يجب 

مراجعة هذه املعايري القيا�ساية الجتماعية من حيث تاأثريها العميق على النمو وامل�ستوى املعي�سي ومتحي�سها ب�سكل برغماتي. 

ولذا لبد من طرح ال�سوؤال التايل: هل تتنا�سب املعايري القيا�سية الجتماعية يف حالة جمتمعية معنية مع م�ستوى الإجنازات الإنتاجية 

احلا�سل فيها، اأم اأنها دون ذلك امل�ستوى اأو اأعلى منه ب�سكل ت�سبح فيه عبئًا على ذلك املجتمع؟

متثل حقوق العمال اجلوهرية اإحدى املقومات لقدرة اأ�سواق العمل على القيام بوظائفها اأ�ساًل ب�سكل منا�سب، وجلعل التطور على 

�سعيد اقت�ساد ال�سوق ممكنًا. فحظر العمل بال�سخرة ل يقود اإىل احلفاظ على كرامة ال�سخ�س املعني فقط، بل اأي�سًا لتوظيف القوى 

العاملة ح�سب مقدرتهم الفردية وميولهم، مما يوؤدي اإىل تعزيز فاعلية القت�ساد اجلمعي. وب�سكل مماثل يهدف حظر عمل الأطفال 

اإىل تعزيز الفاعلية القت�سادية ال�ساملة، حيث اأن عمل الأطفال يهدر ر�سيد املوارد الب�رشية على املدى الطويل. لذلك يجب ال�سري 

�رشيعًا يف تطبيق حقوق العمال اجلوهرية، لأنها تعزز التطور القت�سادي يف كل بلد يقوم بذلك. وباملقابل ميكن للمعايري القيا�سية 

الجتماعية املو�سعة اأن تتحقق على التوايل وبالتوافق مع التطور القت�سادي لكل بلد.
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فيما يتعلق بتنفيذ حقوق العمال اجلوهرية و املعايري القيا�سية الجتماعية يوجد هناك يف الوقت احلا�رش خم�س اإ�سرتاتيجيات تتناف�س 

فيما بينها وهي:

1 -  اآليات الرقابة  للعهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية: 

تلتزم الدول الأع�ساء املوقعة على هذا العهد الدويل بتقدمي تقارير منتظمة كل خم�س �سنوات عن كيفية تطبيق هذه احلقوق الأ�سا�سية 

فيها، وترفع هذه التقارير اإىل جلنة احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية للنظر واإبداء الراأي فيها. وقد ي�سدر عن تقرير 

اخلربة لهذه اللجنة تو�سيات لتحقيق اأف�سل للحقوق املعنية. هذا وي�سكل احلكم ال�سادرعن جمل�س حقوق الن�سان التابع لالأمم 

املتحدة على بلد ما باأنه مار�س انتهاكًا �سارخًا للحقوق، العقوبة الأكرث حدة يف هذا ال�سدد.

 :
2�2

2 - عملية حتديد املعايري واإجراءات الرقابة من قبل منظمة العمل الدولية

على حتديد احلقوق  تعمل  اأنها  يعني  هذا  والقت�سادية.  الجتماعية  بتطبيق احلقوق  اللتزام  الدولية مدى  العمل  منظمة  تراقب 

الأ�سا�سية بدقة، وعلى �سياغة املعايري القيا�سية الجتماعية وتقدم معلومات اإر�سادية لتحقيقها، ومتار�س ال�سغط من خالل الراأي 

العام على كل بلد يتبني فيها عجز يف موازين حتقيق تلك احلقوق.

 

�- اإدخال بنود لأحكام اجتماعية �سمن اإطار اتفاقية منظمة التجارة العاملية:

البلدان ال�سناعية لإدراج املعايري القيا�سية الجتماعية كمواد �سمن اتفاقية منظمة التجارة العاملية. وتطالب هذه   تخطط بع�س 

املعايري  من  معني  طيف  بتحقيق  اأوفت  اإذا  فقط  امل�ساركة  للدول  التابعة  لالأ�سواق  الدخول  حق  على  البلدان  حت�سل  باأن  البلدان 

القيا�سية الجتماعية. واذا انتهكت اإحدى البلدان هذه املعايري  القيا�سية الجتماعية، ف�سيغلق ال�سوق ولو جزئيًا يف وجهها ح�سب 

قواعد منظمة التجارة العاملية. هذا وترف�س الدول النامية مثل هذا القرتاح، لأنها تخ�سى اأن يلحق بها الغنب يف قدرتها على املناف�سة 

من جرائه.

 

�. عقد ميثاق �رشف بني ال�رشكات العاملة عامليًا عرب احلدود الدولية: 

يف عام 1998 كان هناك 215  بندًا م�سجاًل كبنود ميثاق �رشف لدى منظمة العمل الدولية، وكانت هذه البنود متفاوتة يف �سموليتها 

ووا�سحة يف �سياغتها. ويتوقف حتقيقها على ال�سغط الذي ميار�سه ممثلوا العمال يف جمال�س الإدارة، والذي تولده جمموعات 

املجتمع املدين يف اأو�ساط الراأي العام. ولكن مل تنجح املحاولت حتى الآن باإ�سدار ميثاق �رشف عام له اأهلية على م�ستوى العامل بني 

ال�رشكات العاملة عرب احلدود الدولية، الذي يقت�سي اأن تكون املعايري القيا�سية الجتماعية الأ�سا�سية اإلزامية.

5 - منح اأختام جودة النوعية ر�سميًا لأمناط الإنتاج التي تويف باملتطلبات الجتماعية والبيئية:

متنح اأختام اجلودة يف العادة من قبل منظمات املجتمع املدين ملنتجات اأو ل�رشكات تويف باملعايري الجتماعية اأو البيئية. وحيث يتوجه 

الزبائن لدى اختيارهم املنتج اإىل مثل هذا اخلتم، فهم يدعمون ا�ستمرار حتقيق املعايري القيا�سية الجتماعية والبيئية )مثال على 

.)"Fair Trade" ذلك: التجارة النزيهة

5-5 الدميقراطية الجتماعية يف اأوروبا 

لقد اأدت العوملة ال�سلبية كما و�سف اآنفًا، لفقدان اآهلية التوجيه ال�سيا�سي على امل�ستوى الوطني. وهنا يطرح ال�سوؤال نف�سه فيما اإذا 

كان باإمكان الدول الأع�ساء ا�سرتجاع اآهلية التوجيه ال�سيا�سي على م�ستوى الحتاد الأوروبي، و اإذا كان بالإمكان توظيف قوة 

اأوروبا يف �سبيل التقدم نحو العوملة اليجابية.
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الأوروبي منطني خا�سني يف  الأ�سواق؟ يقدم الحتاد  ال�سبط الجتماعي وال�سيا�سي على  ا�ستعادة ك�سب �سلطة  هل بالإمكان هنا 

هذا املجال، يبدو اأنهما موؤهالن مل�رشوع الدميقراطية الجتماعية. اأوًل، تتعقب جميع الدول الأع�ساء واإن كان ذلك بقدر متباين، 

عنا�رش م�رشوع الدميقراطية الجتماعية. وثانيًا يوجد لدى املجموعة الأوروبية موؤ�س�سات �سيا�سية )الربملان الأوروبي واملفو�سية 

الأوروبية واملحكمة العليا واملجل�س الأعلى والبنك املركزي(، ميكنها اأن تخدم �سيا�سة ناجحة جتاه الندماج اليجابي. كما ميكن 

مب�ساعدتها جتاوز نواق�س التكامل ال�سلبي القائم حتى الآن.

اإذا مت التو�سل للنجاح على امل�ستوى الأوروبي يف ا�سرتداد �سلطة ال�سبط ال�سيا�سي على الأ�سواق، ف�سيكون العجز الدميقراطي 

الدول  على  القت�سادية  العوملة  تفر�سه  الذي  ال�سغط  من  كبري  جزء  معه  و�سيتال�سى  معظمه،  يف  تال�سى  قد  القت�سادية  للعوملة 

الأع�ساء يف املجموعة.

والقدرات التي يتمتع بها الحتاد الأوروبي، متثل عالوة على ذلك منطلقًا مرجعيًا باأنه ميكن ك�سب  القدرة على ال�سبط ال�سيا�سي 

على ال�سعيد العاملي. وبالتايل ميكن اأن يقف الحتاد الأوروبي مبثابة منوذج لدمقرطة تقدمية عابرة للحدود الدولية. فاإذا ما جنح 

احت�سان الأ�سواق اجتماعيًا على امل�ستوى الأوروبي، �سرتتفع بالتايل احتمالت جناح م�رشوع العوملة اليجابية.

عند النظر عن قرب اإىل اإمكانيات العمل والتعامل ال�سيا�سي داخل الحتاد الأوروبي، تربز يف احلال بع�س التعقيدات التي تدعو اإىل 

الرجوع اإىل اأر�س الواقع العقالين، وجتعل التفا�سل يف فر�س الدميقراطية الجتماعية يف اأوروبا واردًا. اإن تاريخ جناح التكامل 

الأوروبي املنقطع النظري هو واقعيًا ويف جوهره تاريخ تكامل �سلبي حتى الآن، وتاريخ اإزالة معوقات الدولة الوطنية التي تقف 

. وبقي التكامل القت�سادي املن�سبط وتكامل الدولة الجتماعي يتعرثان يف م�سريتهما خلف 
2��

حجر عرثة �سد قيام �سوق موحدة

هذا التاريخ.

 

اإىل  بالنظر  حموريًا  موقعًا  تتبواأ  مرتابطة  قرائن  و�سوح  بكل  درا�ساته  يف   
2��

)Fritz W. Scharpf( �ساربف  فرتز  �رشح   لقد 

الدميقراطية الجتماعية يف اأوروبا:

اأوًل: لقد كانت معظم املوؤثرات الناجمة عن عملية التوحيد الأوروبي حتى الآن ت�سب يف �سالح الأ�سواق احلرة ولي�س يف �سالح 

الآهلية للتوجه ال�سيا�سي. فقد داأبت املفو�سية الأوروبية وحمكمة العدل الأوروبية  على اإزالة جميع عقبات الدخول اإىل الأ�سواق 

ذلك  خالل  من  و�ساقت  الأوروبية.  القانونية  التنظيمات  �سيا�سة  على  لل�سوق  ليربتارية  روؤى  طغت  كما  ف�سيئًا.  �سيئًا  الوطنية 

الإمكانيات الوطنية للت�سكيل يف املجال الكلي لالقت�ساد. والآن يوجد يف الحتاد الأوروبي اقت�ساد حر ومثبت قانونيًا، ولكن ل 

الة على امل�ستوى الوطني اأو على امل�ستوى الأوروبي الأو�سع.
ّ
توجد حتى الآن اأدوات �سبط فع

ثانيًا: ل ي�رشي مفعول احلق القانوين الأوروبي مبا�رشة داخل كل دولة وح�سب، بل يفر�س اأحقيته باأن يعلو على كل احلقوق 

القانونية الوطنية عامة،  ومن �سمنها احلقوق القانونية الد�ستورية. وبهذه الطريقة اأ�سبح نظام ال�سوق القانوين للدميقراطية 

الليربالية تدريجيًا هو ال�سائد على امل�ستوى الأوروبي. وهكذا فقد انتزعت ال�رشعية عن الروؤى القت�سادية املختلطة للدميقراطية 

واملحكمة  املفو�سية  لأن  جمراه،  ياأخذ  اأن  التطور  لهذا  اأمكن  لقد  القانون.  بقوة  األغيت  اأو  الوطني،  امل�ستوى  على  الجتماعية 

الأوروبية هما اللتان قامتا على تف�سري العقود الأوروبية الأ�سلية بدون م�ساركة فعلية من قبل احلكومات الوطنية يف كل بلد.

  

ثالثًا: ت�سود ظاهرة عدم التماثل بتباعاتها بعيدة الأثر الحتاد الأوروبي. ففي حني اأمكن تنفيذ اإجراءات التكامل ال�سلبي جزئيًا 

وبدون موافقة احلكومات الوطنية، حتتاج جميع اإجراءات التكامل اليجابي )اأي كل الإجراءات الت�سحيحية لل�سوق( اإىل اإجماع 

احلكومات الوطنية عليها. ولذلك اأ�سبح تنفيذها اأ�سعب من تنفيذ �سيا�سات ال�سوق الليربالية نف�سها.
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الجتماعية  وال�سيا�سات  اقت�ساديًا،  ال�سوق  توجيه  مثل  الجتماعية،  للدميقراطية  الهامة  ال�سيا�سية  املنهجيات  جميع  رابعًا: 

و�سيا�سة �سوق العمل وال�سيا�سات اليكولوجية و�سيا�سة التعليم تقع جميعها �سمن جمال التكامل اليجابي. ومن املطلوب يف 

هذه املجالت ال�سيا�سية اأن يتم التو�سل اإىل اتفاق بني ممثلي خمتلف احلكومات يف جمل�س الوزراء الأوروبي. ولكن ذلك بات من 

ال�سعوبة مبكان ب�سبب اختالف امل�سالح القت�سادية واختالف املواقف الأيديولوجية واختالف البنيويات املوؤ�س�ساتية لكل بلد. 

ولذلك فاإن موؤثرات عدم التماثل املذكور اأعاله ل ت�سب يف �سالح م�رشوع الدميقراطية الجتماعية.

ي�ساف اإىل هذه النقاط الأربع، اأن جميع احلكومات يف اأوروبا ل ت�ستطيع اأن تتبع فقط ت�سوراتها الرباجمية، حيث اأنها �ستبقى على 

الدوام مرتبطة اأي�سًا بامل�سالح الوطنية لبلدانها.

كل ما ذكر اأعاله من �ساأنه اأن يقلل من احتمالية اأن تتبلور دميقراطية اجتماعية على نطاق وا�سع يف اأوروبا فقط من خالل املوؤ�س�سات 

الأوروبية القائمة فعليًا. لكن التوقعات الأكرث واقعية، هي اأن ي�سار اإىل تثبيت معايري قيا�سية اجتماعية م�سرتكة واأطر تنظيم ملزمة 

من خالل الحتاد الأوروبي، ومن ثم ينبغي على احلكومات الوطنية اأن ترتجمها اإىل �سيا�سة اجتماعية حمددة قابلة للتطبيق. هذا 

الجتماعي وطرق  التاأمني  اأنظمة  تركيبة  اأن  اإذ  الوطنية.  الدولة  ل�سيا�سة  اأمد طويل م�رشوعًا  وعلى  الجتماعي  التاأمني  و�سيبقى 

متويلها تختلف كثريًا من دولة اإىل اأخرى، مثلما هو احلال عليه يف تفاأوت الأداء القت�سادي.

 لقد اأقر روؤ�ساء الدول وروؤ�ساء احلكومات يف الحتاد الأوروبي عام �200 الد�ستور الأوروبي الأول، وهو يحتوي على عنا�رش هامة 

من الدميقراطية الجتماعية من بينها ميثاق حلقوق الإن�سان وللحقوق املدنية، كما يت�سمن اأي�سًا اإمكانية طرح املواطنني موا�سيع 

لال�ستفتاء وطلب العمل على معاجلتها من قبل املفو�سية الأوروبية.

روؤى م�شتقلبية ل�شيا�شة اجتماعية اأوروبية م�شرتكة 

على  ت�ستحوذ  الجتماعية  فال�سيا�سة  املحددات.  من  لكثري  تتعر�س  الجتماعية  ال�سيا�سة  جمال  يف  الأوروبية  الناظمات  زالت  ما 

اهتمام كبري من احلكومات الوطنية ل�سفاء ال�رشعية على �سيا�ساتها لك�سب زخم الناخبني جلانبها، الأمر الذي يجعل التنازل عن 

ال�سالحيات الوطنية يف املحافل فوق الوطنية حمدودًا. 

تختلف الأولويات اليديولوجية لل�سيا�سات الجتماعية الوطنية بدرجة عالية، كما هو احلال مثاًل بني حكومات تطمح اإىل م�ستوى 

عال من احلماية على م�ستوى الدولة الجتماعية وبالأحرى اإىل احلفاظ عليه، وحكومات اأخرى تريد الت�سعيد من امل�سوؤلية الذاتية 

لالأفراد. عالوة على ذلك توجد هناك فروقات �سا�سعة يف قابليه التمويل للعطاء الجتماعي من قبل الدولة والتي تتوقف على م�ستوى 

تتفاوت يف حتديد  لالأنظمة الجتماعية، والتي  البنيوية  الفروقات  اإهمال  ينبغي  فاإنه ل  ذلك،  واأبعد من  القت�سادي فيها.  التطور 

متويل  لأنظمة  املختلفة  الأ�سكال  يف  املوؤ�س�ساتية  الفروقات  تظهر  كما   .)... األخ  اأ�رشة،  �سحة،  )تقاعد،  والأولويات  الثقل  مراكز 

متفارقة وملوؤ�س�سات اإنتاج للرفاه )موؤ�س�سات عامة اأو نفعية جماعية اأو خا�سة(.

وهكذا فاإن عملية التحول اإىل نظام اجتماعي اأوروبي موحد ت�ستدعي بال�رشورة اإجراء تغيريات جذرية يف تلك الدول التي عليها 

اأن تتحول اإىل نظام موؤ�س�سات اجتماعي مغاير، مثل التحول من خدمات �سحية ممولة من ال�رشائب اإىل نظام تاأمني �سحي يتم من 

خالله دفع اأجرة اخلدمات الطبية من قبل املوؤمن عليه، اأو مثل التحول من نظام تقاعد اأ�سا�سي ممول من ال�رشائب اإىل نظام تاأمني 

 .
2�5

تقاعدي مرتبط بالدخل

 
2�6

اإحدى املوؤهالت اليجابية لإعداد تنظيمات اأوروبية موحدة تتمثل يف اأن حجم الإنفاق الجتماعي يف جميع دول الحتاد الأوروبي

اأنه توجد هناك وخا�سة يف الحتاد  اإىل  التعاون القت�سادي والتنمية  . وت�سري بيانات منظمة 
2�7

للده�سة ينم عن  تطابقات مثرية 
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، حيث تظهر البيانات اأن الدول الأغنى تنفق ن�سبيًا جزءًا اأكرب من 
2�8

الأوروبي، عالقة مميزة بني الرفاه وحجم النفقات الجتماعية

الناجت املحلي الإجمايل على اخلدمات الجتماعية من الدول الفقرية. وهذا التنا�سب النمطي اخلا�س بالحتاد الأوروبي ميكن تف�سريه 

كتعبري عن اإجماع اجتماعي �سمني بني الدول الأع�ساء، والذي تبعًا له ينبغي اأن تزداد اأهمية الدولة الجتماعية كمرادف مل�ستوى 

الوطنية، يتم مبوجبه حتديد  اتفاق وا�سح بني احلكومات  اإىل  التو�سل  التوافقي ميكن  الإجماع   على هذا 
ً
.  وبناء

2�9

الرفاه فيها

�سقف معني ل يجوز النزول عنه للنفقات على ال�سوؤون الجتماعية. وهذا الإجراء �سيحد من وترية "التناف�س على تقنني اخلدمات 

الجتماعية" بني الدول الأوروبية.

من هذا املنظور، ومع اأن ال�سيا�سة الجتماعية الأوروبية مل تتميز بتكامل ايجابي وعلى الأرجح لن تقوم دولة اجتماعية اأوروبية 

موحدة فعليًا، غري اأنه من املمكن ومن خالل جتارب الدول املختلفة ومن املعلومات املكت�سبة من املمار�سات العملية الف�سلى، من 

املمكن اأن يتم تعديل م�ستويات الدول الجتماعية يف الحتاد الأوروبي لت�سبح على م�ستوى واحد، قد ي�ساهم يف حل كثري من امل�ساكل 

.  بيد اأن ذلك يتطلب وجوب اتخاذ قرارات عاجلة غري مريحة على ال�سعيد ال�سعبي، قد توؤدي اإىل فقدان 
2�0

التي تتعر�س لها حاليًا

الت�سوية  الرهان على قواعد  يبقى  القرارات. ولهذا  اتخاذ مثل هذه  املرجح توقع  التالية، ولهذافلي�س من  الأغلبية يف النتخابات 

الأوروبية قائمًا، والتي تتحمل بدورها امل�سوؤولية عندئٍذ، ويت�سنى بذلك احلفاظ على قدر كبري من املنجزات ال�سيا�سية الجتماعية 

يف كل بلد بعينه اإىل اأمد اأبعد.

 

عندما يتحتم اتخاذ القرار من قبل احلكومات الوطنية للقيام باإ�سالحات مت�س الدولة الجتماعية، فاإنه من املحتمل واقعيًا عدم 

الو�سول اإىل حلول موحدة، غري اأنه من املمكن اأي�سًا تبني عملية التن�سيق الجتماعي ال�سيا�سي على النطاق الأوروبي املو�سع. لهذا 

الغر�س يجب اأن تكون اخلطوة الأوىل هي التفاق املبدئي حول الأ�سكال امل�ستقبلية لالأنظمة الجتماعية الأوروبية، الأمر الذي قد 

يوؤدي اإىل تقارب اأنظمة ال�سبط الوطنية املختلفة عن بع�سها يف املجالت الفرعية. ومن ثم يف خطوة ثانية ينبغي اأن تتم ت�سوية الأنظمة 

لتتواءم مع منوذج متفق عليه، الأمر الذي - ويف �سوء عدم وجود عدد هائل من الأمناط املوؤ�س�ساتية املتفاوتة بالرغم من اختالفها 

. ولذا باتت عملية اللتمام �سمن منوذج اأوروبي التي تاأخذ جمراها يف جميع دول الحتاد، 
2�1

- ميكن حتقيقه على املدى الطويل

عملية حمتملة على املدى البعيد.

5-6 العوملة كعملية مفتوحة 

اأمكن يف حالة من احلالت  التي  ال�سابطة  ال�سيا�سات  اأن  النطالق من  مفتوحة. ول ميكن  عملية  اليجابية يف جمملها  العوملة  اإن 

بقاء  اأن  حتى  اجلديدة.  واخلربات  التجارب  �سوء  يف  تطويرها  اأو  تعديلها  يتم  اأن  ميكن  حيث  الأبد،  اإىل  �ستدوم  اليها  التو�سل 

الجتماعية  والظروف  موؤكدًا.  غري  يظل  العام  ال�سالح  م�سلحة  يف  وت�سب  عامة  و�سلع  خدمات  تخلق  التي  ال�سابطة  ال�سيا�سات 

للعوملة واحل�سابات ال�سيا�سية وم�سالح الدول املتغرية واملختلفة، هذه كلها من �ساأنها اأن جتعل من �سيا�سة العوملة م�رشوعًا مفتوح 

اجلوانب يف نتائجه. وينبغي اأن ينبثق من مثل هذا النفتاح املبداأي نظرية واقعية للدميقراطيةالجتماعية.

من  ال�سيناريو  هذا  مثل  ويتكون  ال�سنياريوهات".  " اأف�سل  اإىل  للتو�سل  تقديرات  اإجراء  ميكن  اأنه  اإل  النتقاح،  هذا  من  بالرغم 

اقرتاحات للعوملة اليجابية التي يبدو اأنها قابلة للتحقيق من حيث املبداأ خالل زمن منظور. اإذ يبدو ممكنًا على �سبيل املثال، اأن ي�سار 

اإىل تاأ�سي�س دائرة للرقابة املالية على ال�سعيد العاملي، وباأنه ميكن فر�س �رشائب على التدفقات املالية العابرة للحدود الدولية. 

كما اأنه من الوارد اأي�سًا اأن يتم تنفيذ معايري اجتماعية وايكولوجية كتلك ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية اأو عن تلك ال�سادرة 

عن بروتوكول كيوتو. وهناك جمال ثالث ميكن حتقيقه من حيث املبداأ متعلق بالرتتيبات النزيهة للتجارة العاملية، ويف فر�س رقابة 

اأف�سل على ت�رشفات واأعمال ال�رشكات  العاملية الكربى العابرة للحدود الدولية.
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هناك قاعدتان ت�رشيان على جميع جمالت ال�سيا�سة يف العامل املعومل:

اأوًل: جميع العنا�رش الأ�سا�سية املعيارية للدميقراطية التي تتمثل يف �سيادة احلقوق الأ�سا�سية وال�سبط القت�سادي واحلد الأدنى 

من ال�سمان الجتماعي هي رهن "اللتزامت بالنتائج" )obligations of result( ويجب حتقيقها فورًا.

 ثانيًا: م�ستوى التاأمني الجتماعي والقدر الذي يتم فيه توزيع الت�ساركية املجتمعية يف الفر�س وتوزيع الدخل وفر�س احلياة 

املرتبطة بالرثوات، هي جميعها رهن اللتزامت بتحديد هدف العمل ال�سيا�سي )obligations of conduct(، ويتوقف حتقيقها 

على الإمكانية املتوفرة يف الو�سع القائم بعينه.

تريد نظرية الدميقراطية الجتماعية اأن تاأخذ العرب من الواقع، وتريد اأن تتوجه باآلياتها نحو الظروف املجتمعية القائمة يف كل حال 

بعينه. فهي ل ت�ستند فقط على القواعد املعيارية الطموحة يف تطلعاتها، بل اإنها تت�سدى دومًا وجمددًا للتحولت املجتمعية وتتفاعل 

معها. ومن خالل ذلك يتم ربط الهدفني ببع�سهما البع�س: جعل الدميقراطية اأكرث اجتماعية واأكرث دميقراطية، ويف نف�س ال�سياق 

تقدمي م�ساهمة لفاعلية الأداء القت�سادي  وللتكامل املجتمعي  ول�ستقرار الدميقراطية.
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6 - الثقافة ال�شيا�شية

لقد �سيقت من قبل بع�س اأفراد ممثلي نظرية الدميقراطية الجتماعية احلجة القائلة باأنه يف نهاية الأمر ميكن اعتبار الدميقراطية 

الجتماعية رديفة للثقافة ال�سيا�سية، واأنها يف جمموعها لي�ست اإل �سكاًل من اأ�سكال الثقافة ال�سيا�سية. وقد مت تبطني هذه احلجة 

 .
2�2

اأي�سًا بالدعاء باأن الدميقراطية الجتماعية يف ظل الظروف الراهنة هي مثيلة متطابقة مع امل�رشوع ال�سيا�سي للمجتمع املدين

وبالرغم من اأن هذه احلجة ت�سري بو�سوح اإىل عن�رش هام يف منهج الدميقراطية الجتماعية، اإل اأنها تبقى قا�رشة يف طروحاتها. 

التي ت�سفي عليها �رشعيتها وتعمل على جتديدها وحتافظ  ال�سيا�سية  الثقافة  اأن الدميقراطية الجتماعية حمت�سنة يف  العلم  فمع 

عليها، اإل اأنها تذهب اإىل اأبعد من ذلك بكثري. فالدميقراطية الجتماعية يف املقام الأول، عبارة عن بنية �سيا�سية ماأ�س�سية مع نظام 

متكامل من احلقوق واملوؤ�س�سات وبرامج عمل. والدميقراطية الجتماعية التي ل يبقى من تاأثرياتها �سوى تاأثريها كثقافة �سيا�سية 

فقط، لي�ست اإل اأحد اأ�سكال الليربتارية على �سعيد املجتمع املحلي اأو املجتمع املدين. ففيها ي�سبح الأمن الجتماعي عندئٍذ معتمدًا 

فقط على عفوية املبادرات املجتمعية للمواطنني. اأما اإذا حتقق باملقابل م�رشوع الدميقراطية الجتماعية بالكامل، ف�ستتوطد حقوق 

يتم ماأ�س�ستها �سيا�سيًا م�سحوبة ب�سلطة اإيقاع عقوبات الدولة، كحق امل�ساركة يف �سنع قرارات ال�رشكة على �سبيل املثال اأو كاحلق 

يف الأمن الجتماعي.

التي  للعمل،  وال�ستعداد  والعادات  واملواقف  والتوجهات  جماعيًا،  الفاعلة  القيم  جمموعة  هي  جمتمع  لأي  ال�سيا�سية  الثقافة  اإن 

يتبناها املجتمع حيال ال�سيا�سة. فهي تلعب دورًا مف�سليًا يف اإ�سفاء الواقعية وال�سبغة والفاعلية على اأي نظام �سيا�سي.

تعتمد الدميقراطية الجتماعية خالفًا عن الدميقراطية الليربتارية، ولأ�سباب عدة، على عنا�رش ثقافة �سيا�سية حمددة:

قبل  من  املجتمعي  امل�سري  تقرير  مبادرات  تدعم  واأن  الت�سامني  ال�سيا�سي  العمل  تعزز  اأن  ال�سيا�سية  الثقافة  على  يجب  اأوًل: 

املجتمع املدين.

ثانيًا: ينبغي كذلك اأن تتمخ�س الثقافة ال�سيا�سية عن توجهات الأكرثية ال�سيا�سية الهادفة اإىل حتقيق القيم الأ�سا�سية وبرامج 

العمل ال�سيا�سي املتطابقة معها.

ثالثًا: ينبغي اأن ت�سجع ا�ستمرار احلوار على �سعيد الراأي العام. ويجدر بهذا احلوار اأن يلقي ال�سوء على امل�سالح املتناف�سة 

فيما بينها وعلى برامج العمل ال�سيا�سي املرتبط بها، واأن يحفز حلقات اجلدل حول مفهوم العدالة.

رابعًا: حتتاج الثقافة ال�سيا�سية اإىل حيز عام ميكن اأن يتم فيه احلوار املتجه نحو التفاهم. اإذ يجب اأن يوجد هناك ا�ستعداد خللق 

توازن منا�سب بني التوافق والنزاع.



126

6-1 �شمولية الدميقراطية الجتماعية عاملياً

الدولة  وهياكل  ال�سكلية  املوؤ�س�سات  اإىل  بالنظر  فقط  الجتماعية  الدميقراطية  �سمولية طموحات  ال�سوؤال حول  يطرح  اأن  ل ميكن 

التنظيمية واأنظمة العمل املجتمعي. فهي تتقرر بالدرجة الأوىل على م�ستوى الثقافة ال�سيا�سية. وقد اأظهرت اأبحاث الثقافة ال�سيا�سية 

منذ ال�ستينات باأن املوؤ�س�سات ال�سكلية للدميوقراطية، والتي ل يتم احت�سانها بعمق �سمن ثقافة �سيا�سية متهاودة معها، لن تكون يف 

و�سع تتمكن فيه من الأداء الفعال اأو من ال�ستمرار على البقاء. فالدميقراطية بهذا املعنى لي�ست حمايدة ثقافيًا. اإن فكرة م�ساواة 

"الثقافة الغربية" بالدميقراطية، وكما يتم طرحها �سواء من قبل املوؤيدين الغربيني اأو من املناه�سني للغرب، لي�ست مربرة. فالثقافة 
التي حتتاجها الدميقراطية الليربالية للقيام بوظيفتها لي�ست تقليدًا حمددًا من التقاليد الثقافية العاملية املتبلورة دينيًا، بل هي جتذير 

اجتماعي لعدد من املعايري الأ�سا�سية للثقافة احلديثة. وتعود هذه املعايري يف مرجعيتها اإىل تنظيم من�سف للتعامل مع التباينات يف 

كافة جمالت العمل.

وتغدو الدللة التاريخية واردة جدًا يف هذا ال�سدد، باأن التقاليد الغربية كما ت�سكلت يف اأوروبا منذ القرن التا�سع مل ت�سفر بحد ذاتها 

عن قيام دميقراطية، بل هي القطيعة احلادة مع تلك التقاليد عند العبور اإىل ثقافة احلداثة. فقد كانت عملية التنوير والثورة احلبلى 

 .
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بالدميقراطية اإبان القرن الثامن ع�رش يف فرن�سا ويف الوليات املتحدة الأمريكية، هي التي خلقت القواعد الثقافية للدميقراطية

.
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كما اأن حقوق الإن�سان والدميقراطية قد انبثقا من الطموحات الع�رشية لال�ستقالل

لقد اأظهرت التحليالت امل�ستندة للتجارب العملية اأنه حاملا تنهار الثقافة ما قبل احلداثة، تن�ساأ يف احلال اختالفات يف طرق املعي�سة 

وال�ساأن الديني والنظام ال�سيا�سي. ل ميكن لهذه الختالفات عندئذ وبب�ساطة اأن حت�سم من خالل توجيهات �سلطوية نحو مدخل 

معلوم باملطلق اإىل منابع احلقيقة. لقد ن�ساأ يف جميع التقاليد الدينية الثقافية على ال�سعيد العاملي يف حال القطيعة مع ثقافة ما قبل 

الفروقات  مع  التعامل  حول  القرار  اتخاذ  وعاد  للحداثة.  والثقافية  ال�سيا�سية  الأ�سا�سية  القيم  اإىل  يتوجه  ليربايل  تيار  احلداثة، 

كمعايري  والدميقراطية وحدها  الإن�سان  �ستبقى حقوق  املعنيني.  للنا�س  والعامة  ال�ستقاللية اخلا�سة  ليقع حتمًا يف حيز  النا�سئة 

ثقافية وكتقنيات لتذليل الفروقات يف نظام جمتمعي م�سرتك. وكما هو احلال يف الثقافة الليربالية للحداثة، مبا يف ذلك التقاليد الغربية 

اأي�سًا التي مل ت�ستطع ادعاء الآهلية يف اأي حلظة دومنا منازع، حتاول التيارات املحفزه لليربالية - ح�سب ماهية اخلربات التجريبية 

وامل�ساكل للمجتمعات املعنية - اأن ت�ستحوذ على الآهلية �سد التيارات الأخرى التي حتاول اإحياء ثقافة التقاليد الدينية. والفرق 

بني اأ�ساليب التح�رش الليربالية والتقليدية والأ�سولية يعترب اليوم املبداأ الد�ستوري لكل الثقافات. اإن ال�سوؤال الأ�سا�سي ال�سيا�سي، 

هو ال�سوؤال عن املوقف الذي يجب تبنيه جتاه الدميقراطية الليربالية. يرف�س الأ�سوليون اأ�س�س الدميقراطية الليربالية ب�سكل عام 

اأو يقزمونها ب�سكل كبري. وهنا يكمن مبداأهم الد�ستوري. ولكن يوجد هناك اأي�سًا يف الغرب اأ�سوليون يناه�سون حقوق الإن�سان 

. لذلك ل ميكن الدعاء باأن الثقافة "الغربية" والدميقراطية هما بالأحرى رديفان.
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والدميقراطية

لقد اأ�سبح وا�سحًا ح�سب العديد من الدرا�سات التي اأجريت يف العقدين الأخريين، باأن مبادئ النعكا�سية بني احلقوق والواجبات 

يف كل ثقافات العامل قد اأخذت ت�سب يف نظام القيم، حتى واإن كانت مبطنة بتالعب تعبريات مغايرة. ونف�س ال�سيء ينطبق على القيمة 

الأ�سا�سية للت�سامن، اأي اللتزام بامل�ساعدة الإن�سانية املتبادلة. يوجد هناك يف كل ثقافة من الثقافات ومنذ القرن الع�رشين على اأبعد 

حد، جمموعات نا�سطة يف املجتمع املدين ويف ال�سيا�سة ويف اأو�ساط احلوار الثقايف العام، التي تريد الدفاع عن احلقوق الأ�سا�سية 

وقيم الدميقراطية اأمام اأعدائها، كما ت�سعى وراء تو�سيعها اأي�سًا.

تقدم الهند احلديثة مثاًل بارزًا يف عدة اأوجه خمتلفة بهذا اخل�سو�س. لقد بنى غاندي ونهرو دميقراطية ليربالية، والتي مع اأنها 

اأظهرت بالطبع العديد من الختاللت، اإل اأنها عملت بفاعلية ب�سكل عام، واأثبتت قدرًا كبريًا من ال�ستقرار منذ اأكرث من ن�سف قرن، 

با�ستثناء فرتة انقطاع ق�سرية. اأ�سبحت الهند، وبغ�س النظر عن بع�س ال�ستثناءات التي تعود اإىل الإ�سرتاتيجيات املوجهة نحو 

النزاع ال�سيا�سي، مثاًل للتعاون البناء بني الهندو�سية والإ�سالم يف اإطار دميقراطية دولة القانون. كال الديانتني، با�ستثناء بع�س 

اجلماعات الأ�سولية الهام�سية، تدعمان الدميقراطية الليربالية وقيمها الأ�سا�سية.
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6-2 الختالفات الثقافية واملواطنة الجتماعية

  

 تفرت�س الدميقراطية امل�ستقرة اأن لدى الأغلبية الكربى من املواطنني العديد من التوجهات ال�ستجابية ومنها:

- الثقة يف املواطنني من حولهم،

- قبول توادي ومرتبط بالقيم للنظام ال�سيا�سي الذي يعي�سون فيه،

- انتهاز اإمكانيات الت�ساركية والقيام باأداء م�سوؤول يف النظام ال�سيا�سي،

- ت�سامح ايجابي، 

- املقدرة على الربط بني النزاعات يف م�سائل مو�سوعية والتوافق يف القناعات الأ�سا�سية للدميقراطية،

- القدرة على الف�سل بني اخلالفات ال�سيا�سية الفكرية والعرتاف باإن�سانية الآخرين.

ولكن قائمة  احلد الأدنى هذه يجب اأن ت�ستكمل بعن�رشين اإ�سافيني يف املجتمعات متعددة الثقافات: اأوًل يجب اأن يتاح جلميع النا�س 

 ل يجوز اأن تتوقف روح الثقة والت�سامح والقبول بالآخر 
ً
فر�سة امل�ساركة يف احلوار الذي يدور يف الو�سط املجتمعي العام، وثانيا،

عند حدود الثقافة العرقية اأو بالأحرى عند حدود الو�سط الثقايف الديني.

تتفق هذه احلدود الدنيا للثقافة ال�سيا�سية الدميقراطية مع ف�سائل املواطنة يف الدولة الدميقراطية كما مت ا�ستنباطها من نظرية 

"دور مواطن الدولة". يجب على جميع الهويات التي تتبلور داخل جمتمع منتظم دميقراطيًا من خالل مقومات ذوق ثقافية اأو 
ثقافة عرقية اأو عقائدية اأو دينية - ثقافية، يجب على جميع هذه الهويات اأن تتقا�سم فيما بينها تلك الثقافة ال�سيا�سية والدميقراطية 

بحدودها الدنيا. وميثل ذلك املنطلق لالعرتاف املتبادل ول�ستدامة التكامل يف املجتمع امل�سرتك.

ولكن الآن تطرح الت�ساوؤلت التالية: يف ظل اأي الظروف البنيوية وال�سيا�سية والقانونية ميكن حتقيق هذه احلدود الدنيا للثقافة 

اخلا�سة  الثقافية  الهوية  على   
ً
اعتداء ال�سيا�سية  الثقافة  هذه  مثل  تبني  تقت�سي  التي  التوقعات  متثل  األ  امل�سرتكة؟  ال�سيا�سية 

ل�سالح  ال�سلمي  التعاي�س  نهج  التخلي عن  ال�سيا�سية،  الثقافة  ملثل هذه  الأ�سا�سية  امل�سائل  التوافق يف  يعني  األ  ملجموعات معينة؟ 

الندماج املجتمعي؟

 

اإر�ساء ذلك الدور الذي يلبي متطلبات  الت�ساوؤلت. فلكي ي�سبح بالإمكان ملواطن الدولة  هناك �سعوبات عملية لالإجابة على هذه 

الدميقراطية الجتماعية يف جمالت وا�سعة من التاأثري الجتماعي، ل بد من مراعاة اأنه يجب اأن تتاح للوافدين فر�سة احل�سول 

على الو�سع الفعلي ملواطن الدولة، اإذ اأن م�ساركة الوافدين اأوًل يف تطوير النظام احلقوقي الذي اأ�سبح الآن قا�سمًا م�سرتكًا، هو 

ال�رشط امل�سبق لتجعله مقبوًل لديهم. واأبعد من ذلك، ل يجوز اأن يجرب الوافدون على التخلي عن هويتهم الثقافية. فالذي يعي�س يف 

دميوقراطية دولة القانون لي�س بحاجة لإبراز هويته الثقافية. يف نف�س الوقت ينبغي اأن يكون م�ستعدًا لأن ي�سارك يف ت�سكيل املجتمع 

املفتوح ح�سب مدلول د�ستور دولة القانون.

اإن العالقة التبادلية يف دميوقراطية دولة القانون بني الن�سهار يف بوتقة الثقافة ال�سيا�سية، وبني الختالف على امل�ستوى الثقايف-

العرقي وبالأحرى الثقايف-الديني لطرق املعي�سة، قد باتت اأمرًا �رشوريًا ل حيادة عنه. وحتتاج الثقافة ال�سيا�سية اجلامعة اإىل لغة 

م�سرتكة، اأو على الأقل اإىل اإمكانية ا�ستمرار التفاهم عن طريق الرتجمة. وميثل هذا �رشط احلد الأدنى للتفاهم على م�ستوى الراأي 

اأن يغذي الهوية ال�سيا�سية  العام. عالوة على ذلك، ينبغي وجود قدر معني من معرفة التاريخ الثقايف امل�سرتك، والذي من �ساأنه 

اجلماعية  للثقافة ال�سيا�سية. حتقيق هذين ال�رشطني للثقافة ال�سيا�سية يعتمد على النظام التعليمي قبل غريه. فهو ي�ساهم بالقدر 

الأكرب يف عملية الندماج ال�سيا�سي والثقايف. وهنا ميكن اأن تبقى فروقات يف طرق املعي�سة على امل�ستوى الثقايف-العرقي، وبالأحرى 

يف  غاية  بني طريقتني  ما  يختارا  اأن  ما،  وللكاثوليكي يف جمتمع  للم�سلم  املثال، ميكن  �سبيل  فعلى  الثقايف-الديني.  امل�ستوى  على 

الختالف للمعي�سة اليومية، بينما يتوافقان يف قيمهما الأ�سا�سية الجتماعية وال�سيا�سية.
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العملية،  املتبادل بني فرقاء  ال�ستغناء عن العرتاف  بها. ل ميكن  املعنيني  الأمد تغري هويات جميع  الندماج عملية طويلة  عملية 

وت�ستلزم من جميع امل�ساركني فيها قدرًا معينًا من قابلية التغري للذات. فاإذا ما جنحت عملية الندماج يتولد هناك و�سع جديد، 

املجتمعات  من  جمتمع  ولكل  ال�سيا�سية.  الثقافة  على  تاأثري  يطراأ  ذلك  جراء  ومن  جزئيًا.  وتتغري  اجلميع  مواقف  بها  و�ستتاأثر 

امل�ستقبلة للوافدين احلق يف اأن ي�سع �رشوطًا لالإقامة على اأرا�سيه، واأن يجعل تلك ال�رشوط ملزمة �سمن مفهوم الثقافة ال�سيا�سية 

لدولة القانون الدميقراطية. مع توافد اأنا�س بهوية ثقافية خمتلفة تتغري املاهية الأ�سا�سية املجتمعية التي تقرر م�سري قواعد الدولة 

القائمة عليها.

تتطلب عملية الندماج يف املجتمعات املتعددة الثقافات �سيا�سة العرتاف بحقوق الآخرين، والتي تت�سمن اأوًل امل�ساركة املت�ساوية 

للجميع يف امل�سادر املجتمعية ويف الفر�س املتاحة. وبدون هذا ال�سق املادي من العرتاف املرتبط باأبعاد احلقوق اليجابية للحرية، 

�سي�سبح تطور �سق البعد الثقايف من العرتاف اأمرًا اأقل احتماًل. يجب اأن ي�ستند العرتاف بالآخر على جميع احلقوق الأ�سا�سية. 

فاحلق الأ�سا�سي لالإن�سان يف الثبات على ثقافته، ل يت�سمن فقط احلقوق الأ�سا�سية للمواطنة واحلقوق ال�سيا�سية الأ�سا�سية، بل 

يت�سمن وبنف�س القدر احلقوق الأ�سا�سية الجتماعية والقت�سادية اأي�سًا.

 لهذا ت�ستند �سيا�سة العرتاف بالآخرين �سمن اإطار الدميقرطية الجتماعية على ثالث عنا�رش مت�ساوية يف الأهمية، وهي: 

- العرتاف بالهوية الثقافية لالآخرين،

- العرتاف بدميقراطية دولة القانون كاأ�سا�س ملواطنة م�سرتكة للجميع،

-  الت�ساركية املت�ساوية للجميع يف املوارد والفر�س التي يوفرها املجتمع.
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7 - مناذج من خمتلف البلدان

7-1 مقارنة بني البلدان

الدميقراطية الجتماعية ومثلها مثل احلقوق الأ�سا�سية التي ت�ستهدف حتقيقها، تن�سب لنف�سها ا�ستحقاق جتاوز كل احلدود الثقافية 

على م�ستوى عاملي. والإطار الذي تر�سمه احلقوق الأ�سا�سية والقيم الأ�سا�سية للدمقراطية الجتماعية يفتح هوام�س وا�سعة ل�رشوب 

حمددة من الأخالقيات وامل�ساكل اخلا�سة، وللتجارب التي مير فيها كل جمتمع بعينه. فيما يلي �سيتم ت�سخي�س �ست دول ب�سكل 

خمت�رش يف �سوء م�ستويات الدميقراطية الجتماعية فيها. تكمن يف اأ�سا�س هذا الختيار فكرة الت�سخي�س لثالث بلدان، وهي ال�سويد 

وهولندا واأملانيا، والتي بالرغم من اختالف جمتمعاتها متكنت كل على طريقتها اخلا�سة باليفاء بقدر عال من حتقيق متطلبات 

الدميقراطية الجتماعية. يف حني اأن الوليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى باملقابل متيالن بدورهما بطرٍق خمتلفة ومقادير 

متباينة لتكوين القطب النمطي املعاك�س املتمثل يف الدميقراطية الليربتارية. اأما اليابان، فقد وقع اخليار عليها كونها بلدًا منوذجًا 

لثقافة تختلف بالكامل عن منوذج الدائرة الثقافية الأوروبية، والتي بغ�س النظر عن ذلك قد اأوفت وعلى طريقتها اخلا�سة بكثري 

من معايري منوذج الدميقراطية الجتماعية.

7-2 ال�شويد 2�6

 "دكتاتورية الرفاه", 
2�7

بالرغم من عدم غياب الأ�سوات املحذرة، والتي بالغت حتى اأنها �سخ�ست لهذا البلد كونه موطن �سيادة

منت�سف  ومنذ  لكن   .
2�8

الجتماعية للدميقراطية  مثايل  كنموذج  مهيمنًا  املا�سي  القرن  �سبعينات  حتى  اال�سويدي  النموذج  بقي 

ال�سعوبات  الدميقراطية الجتماعية موقعها، ومع  ال�سويد" تتعكر مع خ�سارة حكومة حزب  "منوذج  بداأت �سورة  ال�سبعينات، 

القت�سادية العاملية املتنامية املحيطة. فمن ناحية، هناك عجز متفجر يف امليزانية وارتفاع يف م�ستويات الت�سخم وال�رشائب، وهناك 

من ناحية اأخرى ن�سب متدنية من البطالة مع ن�سبة توظيف عالية للن�ساء. ال�سويد بلد م�سامل للغاية، فهو مل يتورط منذ حوايل 200 

عام يف اأي نزاعات حربية؛ ولكن من جهة اأخرى مت اغتيال رئي�س وزرائه ومل يتم العثور على املجرمني حتى اليوم. ومن الأمور 

املعامالت  جميع  على  الطالع  له  يتيح  الذي  ال�سويدي  للمواطن  احلق  ذلك  هو  اأوروبا،  وجنوب  و�سط  ملواطني  بالن�سبة  املربكة 

الر�سمية العامة با�ستثناء قليل من الأمور املختومة على �رشيتها، وذلك ب�سكل �سخ�سي ودون اعطاء اأي اأ�سباب. واأمر اآخر مربك هو 

ما يعرف مبواطني ال�سويد "ال�سفافيني"، حيث ت�سجل وجتمع ات�سالتهم العامة يف �سجل �سخ�سي ميكن تفح�سه على مدى متا�سي 

ال�سخ�س املعني مع القانون عند احلاجة دون علمهم.
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بعد النهيار املروع مل�ستوى الت�سغيل بداية الت�سعينات، و�سعت ال�سويد قدمها ثانية على م�سار حتقيق الت�سغيل الكامل، واأوفت 

اإ�سافة اإىل ذلك مبيثاق ال�ستقرار الأوروبي ب�سكل م�ستفي�س: فاإىل جانب تقلي�س ن�سبة البطالة اإىل حوايل الن�سف، من 8.1 % �سنة 

1996 اإىل 6.� % 2002، تظهر امليزانية العامة فائ�سًا ماليًا منذ عدة �سنوات، حيث و�سل الفائ�س عام 2002 اإىل 1.5 % من الناجت 

.
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املحلي الإجمايل

النظام ال�شيا�شي

"منوذج ال�سويد" لأن يكون مثاًل للتوازن ال�سيا�سي: فالتوافق الجتماعي والتفاو�س والتكامل توطدت جميعها كتعابري  ي�سلح 

. والطابع اخلا�س املميز لت�سوية التوازن بني امل�سالح املختلفة دميوقراطيًا وموؤ�س�ساتيًا، يتمثل يف 
250

حمورية يف النظام ال�سيا�سي

الو�سائل امل�ستعملة مثل ال�ست�سارات واملفاو�سات ال�ساملة التي جتري داخل وخارج الأو�ساط الربملانية ويف مقدمتها احلق يف اإبداء 

الراأي للقوى ال�سيا�سية الهامة يف اإطار ما يدعى "عملية التعادل". بهذه الطريقة تتمكن ال�سويد من ا�ستيعاب الأفكار واحلركات 

. يجري الف�سل بني الدولة واملجتمع 
251

الجتماعية اجلديدة �سيا�سيًا، وبالتايل اأخذ احليطة من ن�سوء ا�ستقطابات �سيا�سية كربى

يف ال�سويد على �سكل �سئيل، بعك�س كثري من البلدان الأخرى. هذا وتتمتع القوى املجتمعية بتاأثري مبا�رش على العملية ال�سيا�سية، 

 .
252

وبالتحديد من خالل ممثلي الروابط والأحزاب ال�سيا�سية

ين�س الد�ستور ال�سويدي على اأن يكون راأ�س الدولة ملكًا. غري اأن حزب العمال الدميقراطي الجتماعي )SAP( يطمح اإىل نظام 

. اأرفع مركز يف ال�سويد بعد مركز راأ�س الدولة هو مركز رئي�س املجل�س النيابي، ويتم انتخابه لفرتة ت�رشيعية كاملة. 
25�

جمهوري

وهو لي�س فقط رئي�س املجل�س النيابي وح�سب، بل يقوم مبهام تكون عادة يف دول اأخرى من �سالحيات رئي�س الدولة، وله يف عملية 

. منذ العام 1998 اأ�سبح من املمكن للناخب اأن ي�سع على 
25�

ت�سكيل احلكومة دور رائد. متتد الفرتة الت�رشيعية ملدة اأربع �سنوات

منها  كل  انتخابية، حتظى  دائرة   29 اإىل  ال�سويد  وتق�سم  لتف�سيله عن غريه.  مر�سح معني  اإ�سم  اإىل جانب  اإ�سارة  القرتاع  ورقة 

بحوايل ع�رشة مقاعد نيابية اأو اأكرث من ذلك بقليل. �10 مقعدًا من بني ��9 هي مقاعد برملانية ثابتة للدوائر، فيما تخ�س�س املقاعد 

�لربملانية �لـ �9 املتبقية لنواب التوازن. وهناك عقبة احلد الأدنى البالغة ن�سبة �% والالزم جتاوزها للدخول اإىل املجل�س النيابي. اإذا 

مل ي�ستطع اأحد الأحزاب جتاوز هذه الن�سبة، فباإمكانه الدخول اإىل الربملان بالرغم من ذلك، اإذا متكن من احل�سول على ن�سبة %12 

. بجانب النتخابات ميكن اأن جتري يف ال�سويد اأي�سًا ا�ستفتاءات ت�ساورية 
255

من الأ�سوات كحد اأدنى يف اإحدى الدوائر النتخابية

�سعبية. اإل اأن مثل هذه ال�ستفتاءات مل حتدث حتى الآن �سوى خم�س مرات فقط، وكان ذلك عام 1922 ملنع امل�رشوبات الروحية، 

و1955 لتغيري اجتاه حركة ال�سري من الي�سار اإىل اليمني، و1957 لعتماد التقاعد الإ�سايف العام، و1980 يف �ساأن الطاقة النووية، 

 .
256

واأخريًا يف عام �199 لدلء الراأي فيما يتعلق بع�سوية ال�سويد يف الحتاد الأوروبي

يعترب النظام احلزبي ال�سويدي اأحد الأنظمة الأكرث ا�ستقرارًا يف العامل الغربي، وكمثال منوذجي لنظام حزبي "ثابت مكانه". فقد 

الجتماعي  الدميقراطي  العمال  حزب  وهي:   ،)1988-1921( عامًا  �سبعني  حلوايل  ال�سيا�سية  احلياة  يف  اأحزاب  خم�سة  حتكمت 

)SAP(، احلزب الليربايل، احلزب اليميني املحافظ، حزب الفالحني، واحلزب ال�سيوعي ال�سويدي. لكن هذه ال�سورة من ال�ستقرار 

. بدايًة اآلت عملية التاآلف بني الكتل احلزبية اإىل الفو�سى، مع اأنها كانت ولزمن طويل 
257

احلزبي ال�سيا�سي اأخذت تتغري منذ 1988

الكتلة ال�سرتاكية والكتلة  الي�سار/اليمني كانت هناك كتلتان كبريتان،  ال�سويدي. على طول حمور  عالمة فارقة لنظام الأحزاب 

، وكانت هاتان الكتلتان حتددان املوقف من العديد من امل�سائل املو�سوعية. هذا وقد بداأ بعد �سيا�سي جديد يرت�سخ يف 
258

ال�سعبية

الإنق�سام تتحدد من خالل  اأ�سبحت معامل هذا  التوازن اليكولوجي، حيث  ال�سيا�سي يف �سياق طروحات ق�سايا  �ساحة النق�سام 

الي�سار/اليمني كليًا،  ال�سيا�سي اجلديد حمور  البعد  . لقد قو�س هذا 
259

التوازن اليكولوجي اإزاء  النمو القت�سادي  م�سطلحات 

ون�ساأت كتلة جديدة بني الأحزاب. وا�ستطاع حزب اخل�رش اجلديد تفكيك النظام احلزبي امل�ستقر والدخول لأول مرة جمل�س النواب 

ال�سويدي. 
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فقد حزب العمال الدميقراطي الجتماعي من اأهميته بعد اأن كان يهيمن على النظام احلزبي ال�سويدي لفرتة طويلة. منذ عام 1917 

�سارك هذا احلزب يف 71 من 85 عامًا يف احلكومة، ومنذ عام 19�2 ولغاية عام 1976 كان احلزب وملدة �� عامًا احلزب املهيمن 

على احلكومة. لكن �سلطة احلكومة انتقلت عام 1976 اإىل حزب املركز، الذي ا�ستحوذ من العام 1976 حتى 1978 ومن عام 1979 

. يعود النجاح املفاجئ حلزب املركز اإىل اأنه اأدرج ومنذ عام 1960 الق�سايا املتعلقة بالبيئة 
260

اإىل 1982 على مركز رئي�س الوزراء

يف برناجمه ال�سيا�سي، حيث ا�ستطاع اأن يجري عدم الر�سى ال�سعبي عن ممار�سات الإجحاف بالبيئة والهجرة اإىل املدن من جراء 

الناخبني. ولكن جاذبية هذا احلزب عادت تن�سمر منذ  اأ�سوات  ليك�سب مزيدًا من  البنيوية،  الدميقراطية الجتماعية  ال�سيا�سات 

الثمانينات ب�سكل �رشيع. وح�سل حزب العمال الدميقراطي الجتماعي عام 1991 على ن�سبة �7.7% فقط من الأ�سوات، وا�ستطاع 

عام �199 اأن ي�ستقرعلى ن�سبة �.�5%، ليعود ويخ�رش �سنة 1998 حوايل 9% من اأ�سواته يف انتخابات املجل�س النيابي. وتعود هذه 

اخل�سارة اإىل كون احلزب قد اأجرى تقنينات على عطاء دولة الرفاه، يف حني �ساعفت الأحزاب الي�سارية والتي رفعت �سعار احلفاظ 

 2002 على م�ستوى عطاء دولة الرفاه ح�ستها من الأ�سوات. هذا وعاد حزب العمال الدميوقراطي الجتماعي يف انتخابات عام 

ليح�سل على حوايل �0% من اأ�سوات الناخبني.

 

. يوجد 
261

تكمن اإحدى خ�سائ�س النظام ال�سيا�سي ال�سويدي املميزة يف �سالحيات الو�سي العديل التابع للربملان ملمار�سة الرقابة

عمليًا اأربع اأو�سياء عدليني ين�سبون لفرتة اأربع �سنوات من قبل املجل�س النيابي، ولكنهم يعملون با�ستقاللية عن الربملان. تتمثل 

مهامهم الرئي�سية يف ال�سهر على تطبيق القانون من قبل املحاكم ومن قبل الدوائر الر�سمية الإدارية. ويتولد لدى املواطنني من خالل 

وجود الو�سي العديل ثقة عالية يف عمل املحاكم والدوائر الأخرى. وعالوة على ذلك توجد هناك هيئات و�ساية اأخرى اإىل جانب اأولئك 

الأو�سياء الأربعة ل يتم ت�سميتها من قبل الربملان ولكنها تقوم مبهام �سبيهة. وحاليًا توجد مثل هذه الهيئات على �سبيل املثال يف 

.
262

جمالت حماية امل�ستهلك وامل�ساواة وال�سحافة ومنع ال�سطهاد العرقي و�سوؤون ذوي الحتياجات اخلا�سة

 

ال�سوؤون  مبداأ الطالع على  اأولهما  اأهمية خا�سة:  ذاتا  ال�سيا�سية، فهناك حيثيتان مو�سوعيتان  ال�سلطة  يتعلق مبراقبة  فيما  اأما 

واملعامالت الر�سمية العامة، وثانيهما النطالق من اأن الدعم احلكومي املايل لل�سحافة ي�سمن تعددية الآراء يف الأو�ساط ال�سحفية 

، يتم دعم ال�سحف 
26�

من القطاع اخلا�س. وحتى يتم و�سع حد للتمركز املتنامي لل�سحافة يف يد واحدة وكما ح�سل منذ ال�سبعينات

من اأموال الدولة العامة.  

نظام احلقوق الأ�شا�شية

احلق الأ�سا�سي يف امل�ساواة بني الرجال والن�ساء: لقد مت ا�ستيعاب الن�ساء يف �سوق العمل يف ال�سويد اإىل حد كبري، اإذ بلغت ن�سبة 

اأنها متثل الن�سبة الأعلى يف الدول التي متت فيها التحليالت الإح�سائية. تو�سعت ال�سويد يف   6�.9%، ما يعني 
26�

ت�سغيل الن�ساء

عرو�سها لفر�س رعاية الطفولة من قبل الدولة وب�سكل جيد. هذا واأوجدت ال�سويد عالوة على هذا �سيا�سة "معيار ك�سب العي�س 

ن�ساء  وت�سارك   .
265

الأ�رشة يف  ال�رشيكني  من  لكل  منف�سلة  �رشيبة  فر�ست  حيث   ،)dual-breadwinner-norm( املزدوج" 

ال�سويد يف املوؤ�س�سات ال�سيا�سية بن�سبة اأكرب منها يف البلدان الأخرى، حيث تبلغ ح�سة الن�ساء يف الربملان منذ النتخابات النيابية 

.
266

عام 1998  %�2.7

"التقاعد  ال�سيخوخة من خالل  �سن  بلوغ  ال�سويد حني  تفعيل هذا احلق يف  يتم  كافية:  نفقات معي�سية  الأ�سا�سي يف توفري   احلق 

. لكل فرد مقيم يف ال�سويد 
267

ال�سعبي العام" )AFP(، وهو تاأمني اأ�سا�سي جلميع امل�سنني بغ�س النظر عن احتياجهم لذلك اأو عدمه

منذ ثالث �سنوات على الأقل احلق يف احل�سول على التقاعد الأ�سا�سي املقطوع عند بلوغه �سن 65، والذي يتم متويله من �سندوق 

. اإل اأن ا�ستحقاق التقاعد الأ�سا�سي الكامل ل يتحقق اإل اإذا مكث املرء �0 �سنة على الأقل مقيمًا يف ال�سويد. يتلقى حوايل 
268

ال�رشائب

. لقد وعد  نظام التقاعد الإ�سايف 
269

ن�سف املتقاعدين ال�سويديني دخاًل اإ�سافيًا من تاأمني مرتبط باملهنة و/اأو تاأمينًا تقاعديًا خا�سًا

العام الذي اأدخل عام 1958 املتقاعدين باأنهم �سيح�سلون على تقاعد ن�سبته 65% من معدل اأف�سل خم�سة ع�رش عامًا من دخولهم 

قبل التقاعد. اإل اأنه مت تعديل التقاعد الإ�سايف هذا ب�سكل كامل من جراء الأزمة القت�سادية التي مرت على البالد يف عقد الت�سعينات. 
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ومنذئذ مل يعد يح�سب معدل الدخل لفرتة خم�سة ع�رش عامًا واإمنا ملجمل فرتة العمل على مدى احلياة. وف�ساًل عن ذلك دخل يف ح�ساب 

 طبقًا لذلك.
270

معادلة التقاعد العمر املتوقع للحياة، فكلما ارتفع معدل توقع �سنني احلياة كلما تنق�س الدفعات ال�سهرية

جتدر الإ�سارة يف �سدد احلق الأ�سا�سي يف توفري النفقات املعي�سية الكافية، باأن ال�سويد هو البلد الذي يتمتع باأقل ن�سبة فقر، وهذا 

. وفيما يتعلق مبكافحة الفقر حتتل ال�سويد املركز الأول، لي�س فقط 
271

ما ي�سري اإليه "موؤ�رش الفقر العاملي" ال�سادر عن الأمم املتحدة

يف الدول ال�ست مو�سوع هذا البحث، بل اأي�سًا باملقارنة مع الدول ال�سبعة ع�رش الأكرث تطورًا يف العامل.

احلق الأ�سا�سي لتاأ�سي�س النقابات م�سمون يف ال�سويد مثله مثل احلق يف الإ�رشاب عن العمل. ينتمي حوايل 90% من العمال اإىل 

. وتعلل هذه الن�سبة العالية من بني اأمور اأخرى، باأن الع�سوية يف التاأمني �سد البطالة كانت مرتبطة ولزمن طويل 
272

اإحدى النقابات

.
27�

بع�سوية النقابة. غري اأنه ومنذ عام �199 اأ�سبح التاأمني �سد البطالة اإجباريًا جلميع العاملني

الدولة الجتماعية

. تتبني اإحدى 
27�

باتت ال�سويد يف حلقات النقا�س الدولية كنموذج مثايل لدولة الرفاه الكاملة، يثري اإما الإعجاب اأو يكون مو�سعًا للنقد

ال�سافية،  الدخول  اإىل �سيا�سة معادلة  امل�ساواة ب�سكل عميق. ويرجع ذلك  ال�سويدية يف هيمنة مبداأ  ال�سيا�سة الجتماعية  مميزات 

وم�ساواة و�سع العمال جمتمعيًا مع موظفي ال�رشكات وموظفي الدولة على قدم امل�ساواة. واأنظمة ال�سمان الجتماعي ال�ساملة 

متثل التعبري الأقوى لهذه الكينونة التكافوؤية. ولقد داأبت ال�سويد دائمًا على رف�س اأنظمة ال�سمان املرتكزة اإىل الو�سع الجتماعي 

قدم  على  الن�ساء  و�سع  حماولتها  يف  تتمثل  امل�ساواة  ملبداأ  وتطبيقها  ال�سويدية  الجتماعية  للدولة  اأي�سًا  املميزة  والطبيعة  للفرد. 

. وقد حتققت يف 
275

العائلية للحياة  كاأ�سا�س  الزواج  الرجال، وت�سككها منذ مرحلة مبكرة يف جدوى موؤ�س�سة  امل�ساواة مع و�سع 

ال�سويد مبادئ م�ساواة املراأة مع الرجل ب�سورة اأقوى بكثري مما هو احلال يف معظم الدول الأوروبية الأخرى، وذلك لي�س يف جمال 

ال�سيا�سة فح�سب، بل يف جمالت العمل اأي�سًا.

جميع  ي�سمل  اأنه  اإذ  عاملي.  كنظام  �سموليته  يف  فنجدها  ال�سويدي  الجتماعي  ال�سمان  تاأمني  لنظام  الأخرى  املركزية  امليزة  اأما 

ال�سكان فيما يتعلق باملخاطر الجتماعية املركزية كال�سيخوخة واملر�س، وت�سود الرعاية العامة املرتبطة بالدعم الجتماعي. ويتم 

اأو معونات من الطراز الذي قد  اإطار حمددات امل�ساعدات الجتماعية عن تخ�سي�س معونات معتمدة على احلاجة،  ال�ستغناء يف 

يو�سم م�ستلموها بو�سمة عار. وال�سمان الجتماعي هو بالأحرى عبارة عن نظام "تزويد مواطن الدولة"، ممول من ال�رشائب 

ومن ا�سرتاكات الأفراد املكلفني. وحتظى الإجراءات الوقائية امل�سبقة �سمن ال�سيا�سة الجتماعية يف ال�سويد عمومًا باأولوية اأمام 

جمرد حتويل امل�ستحقات املادية. ويظهر ذلك بو�سوح يف جمال البطالة على �سبيل املثال، حيث يتم الإنفاق على �سيا�سة ن�سطة يف 

. ومع ذلك فاإن املبالغ التي يتم دفعها مل�ستحقيها اأعلى ن�سبيًا باملقارنة مع تلك 
276

�سوق العمل اأكرث مما ينفق على العاطلني عن العمل

.
277

التي تدفع يف بلدان اأخرى، وتكفل معدلت م�ستويات معي�سية اأعلى من �سقف احلد الأدنى الالزم ملجرد البقاء على قيد احلياة

اإن ريادية دولة الرفاه ال�سويدية هي باملفهوم ال�سيق نوع من ال�سيا�سة املجتمعية، اإذ تولد وعي بقبول التوجيه الر�سمي احلكومي 

ملكونات ال�سوؤون الجتماعية ال�ساملة. وحتى الأحزاب ال�سعبية ذاتها ان�سمت لت�ساطر يف هذا الوعي. مل تكن التجارب بعيدة الأثر 

. ومنذ اأن ف�سلت 
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يف �ساأن توجيه القت�ساد اجلمعي التي مرت بها ال�سويد اإبان عقدي ال�سبعينات والثمانينات مو�سع خالف قط

هذه التجارب يف ظل ظروف العوملة، اأخذت ال�سويد تتكيف يف تطويرها لدولة الرفاه مع املعطيات القت�سادية املتغرية ب�سكل مده�س. 

فعندما عاد حزب الدميقراطية الجتماعية اإىل احلكم عام �199، وا�سل ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية احلكومة ال�سعبية ال�سابقة، خا�سة 

اأنه مت يف جمالت مثل امل�ستحقات املالية يف احلالت املر�سية والإعاقة  اإل  فيما يتعلق باحلفاظ على بنى اأنظمة الأداء الجتماعي. 

العمل للح�سول على  العاطلني عن  امل�ستحقات وت�سديد �رشوط احل�سول عليها. وبهذا قويت احلوافز لدى  والبطالة، تقنني هذه 

مكان عمل باأ�رشع وقت ممكن. كذلك بذلت ال�سيا�سة جهدًا بالغًا تكلل بنجاح كبري يف �سبيل ا�ستقرار قيمة العملة واللتزام بانتظام 

.
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املوازنة
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نظام التعليم

اعتمدت ال�سويد منذ عام 1962 نظام املدر�سة املتكاملة ال�ساملة الإجبارية ومدتها 9 �سنوات. ل تعطي هذه املدر�سة عالمات للطالب 

. ويلتحق حوايل 98% من خريجي هذه املدر�سة طوعيًا باملدر�سة الثانوية 
حتى ال�سف الثامن، ول تعرف "الر�سوب يف ال�سف"280

، حيث يتم توفري عر�س وا�سع للمواد الدرا�سية، اإذ انبثق هذا العر�س عن تكامل للمواد والدورات التي كانت 
281

ملوا�سلة تعليمهم

تعطى يف مدار�س املرحلة املهنية واملتو�سطة والثانوية �سابقًا. ومن ثم يلتحق �0% اإىل �5 % من خريجي هذه املدار�س الثانوية كل 

.
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�سنة باجلامعات

الثانوي  املحلية والتعليم  ال�سعبية  املدار�س  للرا�سدين، مثل  التعليم  اأي�سًا من خالل عر�س طيف وا�سع من فر�س  ال�سويد  تتميز 

امل�سائي وعرو�س خا�سة ملن ل ي�ستطيعون الكتابة، بالإ�سافة اإىل عر�س وا�سع من التعليم احلر للمنفعة العامة، والذي يعود ب�سكل 

خا�س اإىل مبادرات من اأو�ساط املعنيني بتعليم العمال، ومن هيئات دينية وحركة املناه�سني للم�رشوبات الروحية. كما توجد عرو�س 

وا�سعة بغر�س موا�سلة التعليم املهني واإمكانيات لتغيري التاأهيل، والتي تقدم جزئيًا من قبل الدولة وجزئيًا من قبل اأطراف التفاو�س 

.
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على حتديد تعرفة الأجور

تبلغ نفقات التعليم  حوايل 7% من جمموع نفقات الدولة. فمن بني الدول ال�ست مو�سوع هذا البحث تعد ال�سويد من الدول الأكرث 

اإمكانات القراءة  �1 من حيث  9 من  PISA مع هذه املوؤ�رشات: حتتل ال�سويد املركز  اإنفاقًا على التعليم. وتتطابق نتائج درا�سة 

واملركز 10 يف اإمكانات الإملام بالعلوم الطبيعية، واملركز 15 فيما يخ�س علم الريا�سيات. وتعد ن�سبة الأمية يف ال�سويد البالغة �.7 

% من اأدنى الن�سب يف العامل.

منط الراأ�شمالية

. وات�سم التطور القت�سادي ال�سيا�سي هنا منذ احلرب 
28�

ي�سود يف ال�سويد كما هو احلال يف اأملانيا واليابان منط اقت�ساد �سوق من�سق

بطبيعة مميزة ب�سكل خارج عن العادة، من خالل منوذج متجان�س من الرتكيبات املوؤ�س�سية. وقد �سهلت هذه الرتكيبة للحكومات 

الدميقراطية الجتماعية حتى نهاية ال�سبعينات اعتماد توجيه اقت�سادي ما بعد حقبة النموذج الكينزياين )منوذج رين-مايدنر( 

"�سيا�سة ت�سامنية  العمل. وتعزز ذلك من خالل  الت�سغيل يف �سوق  ا�سباع  ، الذي متخ�س عنه 
285

)Rehn-Meidner-Model(
لتحديد الأجور" و�سيا�سة ن�سطة يف �سوق العمل و�سيا�سة انتقائية يف املجال ال�سناعي.

العالقات ال�شناعية و�شيا�شة �شوق العمل:

النقابات  اأن درجة تنظيم  اإىل  اأملانيا. وين�سب ذلك  اأكرث مبا�رشة منها يف  للتاأثري على املعامل ب�سكل  اإمكانيات  ال�سويد  للنقابات يف   

اأعلى بكثري مما هي عليه يف اأملانيا، ومن ناحية اأخرى ين�سب ذلك اإىل غياب التمثيل املزدوج للعمال من قبل اأع�ساء جمل�س �سوؤون 

. يف عام 1978 عقدت 
286

العمال يف املعمل ومن اأع�ساء النقابة. فالنقابات هي املمثل الوحيد للعمال على م�ستوى املجريات يف املعامل

الرابطة النقابية العليا )التنظيم القطري( والرابطة املركزية لأرباب العمل "اتفاقية �سالتزيوبادن الرئي�سية" والتي  و�سعت الأ�س�س 

لعالقات العمل يف حقبة ما بعد احلرب. وقد فر�ست هذه التفاقية، باأن جترى ت�سوية كل امل�سائل املتعلقة بحقوق العمل كما هو احلال 

يف الرنويج، من خالل نظام عقود تعرفة الأجور ولي�س من خالل القوانني. مما يعني اأنه كان هناك مبدءًا اأ�سا�سيًا لت�سوية الأمور 

خارج نطاق تدخل الدولة، غري اأن اخلروقات لهذا املبداأ اأخذت تتزايد يف ال�سبعنيات، فتم بعدها اعتماد عدة قواعد قانونية لتنظيم 

�سوؤون العمل احلقوقية، ومنها: 

اأوًل: يف عام �197 مت اإقرار قانون احلماية من الت�رشيح، الذي �سحب حرية اتخاذ قرار الت�رشيح من يد اأرباب العمل وجعل 
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الفرد  تبعية  بتنامي  للت�رشيح مرتبطة  القانونية  الإنذار  لذلك جعل مدة  اإ�سافة  باأ�سباب مو�سوعية.  الت�رشيح مرتبطة  قرارات 

للم�سنع، كما وعزز هذا القانون من التاأثري النقابي على عملية الت�رشيح.

ثانيًا: يف عام 1978 مت اإقرار قانون بيئة العمل، والذي اقت�سى اأن يكون التعريف اليجابي للو�سع ال�سحي يف مكان العمل هدفًا 

من اأهداف حماية العمل القانونية. وبالن�سبة جلعل احلياة العملية اأكرث اإن�سانية  ذهب ت�رشيع حماية العمل ال�سويدي اإىل حد اأبعد 

. وهكذا ي�ستطيع املكلفون بحماية العمل حتت ظروف معينة اأن يتخذوا بكل ا�ستقاللية قرارًا 
287

من جميع قوانني الدول الأخرى

باإيقاف الأعمال اخلطرة، مما نتج عنه اأن كانت ال�سويد يف الت�سعينات البلد الأقل يف عدد حوادث العمل من بني املجتمعات املتقدمة 

 .
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يف ال�سناعة وتقدمي اخلدمات

ال�سيا�سة كانت  اأن  1990 ب�سكل مفاجئ و�رشيع. وهذه الظاهرة تطلبت تف�سريًا لها، خا�سة  ال�سويد بعد عام  البطالة يف  ارتفعت 

. اأدت 
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"جمتمع العمل" متجذرة بعمق يف املجتمع ال�سويدي تتبع بالفعل لتحقيق هدف الت�سغيل الكامل، كما كانت ايديولوجية 

التغيريات يف نظام النقد العاملي و�سدمة اأ�سعار النفط حتى الثمانينات اإىل تفاقم الو�سع يف جمال الت�سغيل. وتبعًا للعودة اإىل اعتماد 

عدم �سبط اأ�سواق املال العاملية )1985/ 1986( حدثت بالفعل تغيريات يف م�ستوى الفوائد البنكية التي كانت حلينه حتدد من قبل 

الدولة، اأ�سفرت عن ت�رشيب كبري لراأ�س املال للخارج من قبل قطاع ال�سناعات ال�سويدية الكربى. من العام 1989 و�ساعدًا �ساءت 

 على ذلك كف اأرباب 
ً
اأحوال الت�سغيل �رشيعًا، ومن عام 1990 حتى 1992 انخف�س الناجت الجتماعي ال�سويدي ب�سكل وا�سح. وبناء

العمل عن التعاون امل�سرتك القائم حتى حينه �سمن الرتكيبة املوؤ�س�سية، ومت النتقال اإىل �سيا�سة حتديد الأجور الالمركزية املرنة 

.
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واإىل تقلي�س م�ستوى الأداء الجتماعي

اإنه ملن الثابت، اأن العوملة والتحولت القت�سادية منذ عام 1980 قد اأ�سعفت منوذج التوافق ال�سويدي. ولكن لغاية الآن يظهر اأن 

. اإل اأنه من الظاهر اأن ال�سويد مل تتوفق حتى الآن يف مكافحة البطالة مقارنة مع 
291

النظام ال�سيا�سي والقت�سادي مل ي�سب بالجهاد

بلدان اأخرى. ن�سبة البطالة يف ال�سويد )�.6 %( اأعلى باملقارنة مع اليابان )7.�%( ومن بريطانيا العظمى )7.�%(. بينما تتم�سك 

  .
292

ال�سويد باملعايري املعتادة حلماية العمال، وتقل�ست م�ستويات البدلت يف حالة البطالة

               

الثقافة ال�شيا�شية واملجتمع املدين

. فعلى �سبيل املثال 
29�

تتميز ال�سويد بثقافة التوافق الربغماتية، وترتبط هذه الثقافة ارتباطًا وثيقًا بهيمنة الدميقراطية الجتماعية

مت�سكت جميع الأحزاب وحتى عقود الت�سعينات بنهج الت�سغيل الكامل. وهناك توافق وا�سع حول ال�سعار ال�سيا�سي والثقايف امل�سمى 

 .
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"بيت ال�سعب"، حيث جتد برامج الرفاه الجتماعي ال�سامل الهادفة نحو حت�سني الظروف املعي�سية للجماهري قبوًل وا�سعًا بـِ 

قد  برملانهم  يف  ال�سويديني  املواطنني  ثقة  اأن  اإل  فيها،  اأهمية لريب  الجتماعية  الدميقراطية  ال�سيا�سية متنح  البلد  ثقافة  اأن  ومع 

انح�رشت اأخريًا ب�سكل وا�سح. فبعدما كان لدى حوايل 50% من ال�سكان عام 1988 ثقة يف املجل�س النيابي تقل�ست هذه الن�سبة عام 

. 
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1996 لت�ساوي 18% فقط

لل�سويد  يكن  مل  لأنه  وذلك  تاريخيًا،  دورًا  والأقليات  الهجرات  تلعب  ومل  وثقافيًا،  عرقيًا  جتان�سًا  ذلك  على  عالوة  ال�سويد  تظهر 

م�ستعمرات خا�سة بها، ولأنها تقع جغرافيًا على مناأى من الأحداث. يتبع ت�سع اأع�سار ال�سكان كني�سة الدولة الفنجيلية-اللوثرية، 

اإل اأن تاأثري الدين يف ال�سيا�سة الداخلية يظل حمدودًا مقارنة مع البلدان الأخرى. وعلى العموم فقد �ساهم التجمع الكن�سي للبلد 

.
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وب�سكل حم�سو�س يف جعل القبول مبمار�سات الدولة ككل حت�سياًل حا�ساًل، الأمر الذي مييز كل الدول ال�سكندنافية
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لدى مقارنة ال�سويد مع البلدان الأخرى امل�سمولة �سمن هذا البحث يظهر، وبالرغم من احل�سور البارز لكينونة الدولة، اأن الفرق 

بني الدولة واملجتمع �سئيل جدًا فيها. فالقوى املجتمعية فيها عالية التنظيم  وتتمتع بتاأثري مبا�رش على العملية ال�سيا�سية. والفر�سية 

القائلة اأن دولة الرفاه ال�ساملة تنتزع من املواطنني ا�ستعدادهم للقيام بعمل تطوعي دون اأجر يف موؤ�س�سات فخرية ل تنطبق هنا، 

حيث اأن �6% من �سكان ال�سويد يقومون باأعمال تطوعية بال اأجر اأو بن�ساطات �سمن الحتادات املختلفة اأو ل�ساحلها.

اإطاللة

لقد كان الرتباط بني الدميوقراطيني الجتماعيني واملجموعات املركزية يف املجتمع وثيقًا على الدوام يف ال�سويد. لذلك بقي و�سيبقى 

منوذج الرفاه هذا حمموًل على اأكتاف توافق جمتمعي وا�سع. ولذا فتغري احلكومة وبالأحرى تقوية الكتلة ال�سيا�سية ال�سعبية يف 

ال�سويد يكاد ل يكون لهما تاأثري �سلبي على دولة الرفاه. وبالرغم من هذا وذاك فقد و�سلت ال�سويد اأي�سًا يف هذه الأثناء اإىل حدود 

 .
297

منو دولة الرفاه

7-3  بريطانيا العظمى298

كثريًا ما يتم طرح منوذج بريطانيا العظمى اأثناء اجلدل حول الدولة الجتماعية والدميقراطية الجتماعية. لقد احتلت اململكة املتحدة 

�سواء يف الت�سنيع اأو يف حترير التجارة دورًا طليعًا رائدًا. ووفقًا لذلك فقد تطورت هنا بوادر لنظام دولة اجتماعية يف وقت اأبكر، 

وب�سكل مغاير مما كان احلال عليه عند اجلريان ال�سكندنافيني والأوروبيني يف القارة الأوروبية. عالوة على ذلك احتلت بريطانيا 

العظمى دورًا تاريخيًا مميزًا، وكانت حتى نهاية احلرب العاملية الثانية قوة ا�ستعمارية عاملية. وبالتايل كانت التطورات ال�سيا�سية 

الداخلية والقت�سادية والجتماعية داخل "الوطن الأم" لالمرباطورية ت�سفي طابعًا تاأثرييًا على تطورات الدولة الجتماعية يف دول 

"الكومونويلث" احلالية.

اأثرت طروحات ويليام بيفريدج )William Beveridge( بعد عام 19�5 على نظام الدولة الجتماعية يف معظم الدول ال�سناعية 

 لتكون مثاًل هامًا 
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)Costa Esping-Andersen( الغربية. وت�سلح بريطانيا العظمى من وجهة نظر كو�ستا ا�سبنج اندر�سن

للنموذج الليربايل، وبالأحرى للنموذج الأنكلو�ساك�سوين لدولة الرفاه. وحاليًا متثل الأفكار املنهجية لدولة الرفاه التي تبناها حزب 

موقعًا  احلاكم  العمال  حزب  ويتبواأ  الجتماعية.  الدميقراطية  واحلكومات  الأحزاب  ملختلف  هامًا  توجيهيًا  اإطارًا  اجلديد  العمال 

حموريًا على امل�ستوى العاملي اأي�سًا يف �ساحات اجلدل حول "الطريق الثالث" للدميوقراطية الجتماعية الع�رشية.

اأو من منظور  العملي  ال�سيا�سي  املنظور  كان من حيث  �سواء  اأهمية ق�سوى  الربيطانية  الجتماعية  الدميقراطية  لتطور  يوىل  لذا 

اأكادميي نظري علمي.

النظام ال�شيا�شي

ميكن اأن ينظر اإىل بريطانيا العظمى كدولة مركزية موحدة، حيث اأن النظام ال�سيا�سي يتميز اإىل حد كبري بت�سابك ال�سلطات. يناط 

بالربملان اليوم عمليًا �سيادة مطلقة، فهو غري ملزم �سكليًا ل بالد�ستور ول باأحكام عدلية )كاملحكمة الد�ستورية يف اأملانيا الحتادية 

على �سبيل املثال(. وبهذا ي�ستطيع ولفرتة حمددة، اأي  فرتة الدورة الت�رشيعية، اأن ميار�س �سلطات وا�سعة غري حمددة. وميكن 

الأكرثية  على  القائمة  احلكومة  �سيادة  تغدو  ولذا  الب�سيطة.  بالأكرثية  الربيطاين  الربملان  يف  والقوانني  القرارات  تتخذ جميع  اأن 

الب�سيطة غري حمدودة تقريبًا. ومما يعزز من قوة احلكومة كذلك، هو قانون النتخاب النمطي لربيطانيا العظمى املبني على اأ�سا�س 

الأكرثية الب�سيطة اأي�سًا. وينتج عن هذا القانون اأنه قد ت�سيطر اأقلية الناخبني على الأكرثية. ت�سكيل احلكومات عن طريق التاآلفات 
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احلزبية يعترب ا�ستثناءًا نادرًا يف الربملانية الربيطانية. ويتم حتييد القوى املعار�سة يف غالب جمريات العملية الت�رشيعية بالكامل، 

ول يت�سع لها جمال لإمكانية امل�ساركة يف عملية الت�سكيل الربملاين. وعمل املعار�سة مقت�رش على انتقاد احلكومة دون اأن ت�ستطيع 

تعديل اأو اإعاقة الربامج الت�رشيعية. من هنا ميكن تف�سري الديناميكية العالية للتقلبات يف نظام كينونة دولة الرفاه، اإذ ميكن اأن تنقلب 

ال�سيا�سات راأ�سًا على عقب خالل مدة زمنية ق�سرية. وخري مثال على ذلك هي الت�رشيعات املتعلقة بالعمل وبالنقابات التي نفذتها 

حكومة ثات�رش )Thatcher( يف ال�سبعينات. فقد جنحت احلكومة املحافظة وخالل ب�سع �سنوات يف اأن تغري جذريًا نظامًا لعالقات 

م يف ال�سبعينات من 
َّ
العمل الذي كان متجذرًا وناميًا تاريخيًا. وبينما كان ينظر اإىل هذا امل�ستوى العايل من الديناميكية ال�سيا�سية ويقي

زاوية النتقاد يف املقارنة العاملية، تتبلور حاليًا القناعة بفر�س هذا النموذج يف النجاح، حيث اأن حزب العمال حاليًا ل ي�سطدم اإل مبا 

قل من املعوقات عند تنفيذ �سيا�سة احلكومة لربامج الإ�سالح .

نظام الأحزاب يف بريطانيا العظمى ميكن ت�سخي�سه "بنظام احلزبني". مع اأن حزب الدميقراطيني الأحرار  ا�ستحوذ كحزب ثالث 

املناف�سة يف جوهرها بني حزب  عابرة. تنح�رش  يعدو كونه ظاهرة  ذلك ل  اأن  اإل  الأهمية،  املا�سية على دور متنامي  ال�سنوات  يف 

املحافظني وحزب العمال فقط. ففي حني اأنه ي�سود يف القارة الأوروبية طراز من ال�سيا�سات التوافقية، تتميز بريطانيا العظمى من 

خالل ثقافة حلقات اجلدل الغنية بتقاليدها. فالنقا�سات ال�سجالية حول قرارت التوجهات ال�سيا�سية هي �سغل �ساغل على جدول 

  هذ� 
�00

)SchmidtVivian( الأعمال. ولذلك يو�سف الربملان الربيطاين غالبًا باأنه برملان اخلطابات. وقد و�سفت فيفيان �سمدت

النقا�س تتم �سياغة  النوع من  "نقا�سات توا�سلية" )communicative discourse(. فمن خالل هذا  ِب  النقا�سات  النوع من 

حول  العري�س  العام  الراأي  يف  النقا�س  يتوا�سل  اأن  ميكن  ذلك،  يتم  اأن  بعد  وفقط  معلومة.  نخبة  بني  خلوة  �سكل  على  ال�سيا�سة 

القرارات ال�سيا�سية التي تتخذها هذه النخبة.

نظام احلقوق الأ�شا�شية

امليثاق  ا�ستيعاب  لدى  اأ�سا�سية مدونة. وفقط  العظمى غياب د�ستور مكتوب، ول توجد حتى حقوق  من طبيعة مميزات بريطانيا 

1998 وميثاق حقوق الإن�سان الأوروبي يف النظام القانوين الربيطاين، مت اإىل حد ما �سد هذه  الأوروبي للحقوق الجتماعية عام 

املحاكم  اأحكام  ملزمة، وبع�س  باأنها  اعتبارها  ب�سكل جزئي مواثيق خمتلفة ميكن  الغائبة  الأ�سا�سية  مقام احلقوق  تقوم  الثغرة. 

يف  الجتماعية  الأ�سا�سية  احلقوق  اعتماد  �سيتم  الأوروبي  الد�ستور  مفعول  ي�رشي  عندما  كل،  على   .
�01

فردية ال�سادرة يف حالت 

بريطانيا العظمي �سكليًا اأي�سًا.

احلق الأ�سا�سي لت�سكيل النقابات يف بريطانيا العظمى مكفول. اأقر حزب العمال يف عام 1999 حدًا اأدنى عامًا على ال�سعيد الوطني 

لالأجور. وبعد �سنة من ذلك �سدر قانون يلزم اأرباب العمل بدفع نف�س الأجور للعاملني بدوام جزئي، واعطائهم كذلك نف�س �رشوط 

.
�02

الت�سغيل واملميزات املختلفة التي يح�سل عليها العاملون بدوام كامل

حتققت امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف بريطانيا العظمى ب�سكل جزئي فقط، كما هو احلال يف معظم دول القارة الأوروبية. تك�سب 

الن�ساء يف املعدل ما ن�سبته �.�7% من اأجر الرجال، بينما يبلغ املعدل يف الحتاد الأوروبي �.76%. وحتظى ن�سبة �.��% فقط من 

 .
�0�

الن�ساء القادرات على العمل بفر�سة العمل بدوام كامل. وتبلغ ح�سة الن�ساء يف الربملان 17.1% ويف احلكومة �.%�5

الدولة الجتماعية

 حتت منط دولة الرفاه الليربالية. يف احلقبة ما بني عام 19�0 حتى 1976 
�0�

تقع بريطانيا العظمى يف قائمة اأمناط ا�سبنج-اندر�سن

 )William Beveridge( اإىل خطة طورها وليام بيفريدج النظام  ال�سهري. يعود هذا  العظمى نظام بيفريدج  جت�سد يف بريطانيا 

خالل احلرب، وت�سمل ثالث مكونات: اعتماد تاأمني حكومي منظم ي�سمن احلد الأدنى للبقاء للجميع، اعتماد اخلدمات ال�سحية 
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. حتى عام 1975 �سعت معظم احلكومات الربيطانية بغ�س النظر عن اأ�سولها احلزبية اإىل 
�05

الوطنية، و�سيا�سة ت�سغيل وطني كامل

 وقد ا�سطدمت، كما هو احلال يف غريها من الدول الأخرى، يف 
�06

�سيا�سة حتقيق الت�سغيل الكامل بال�ستناد على قواعد الكينيزيانية

ظل ظروف الأ�سواق املفتوحة منذ ال�سبعينات بحدود �سيقت اخلناق عليها. وقد اأدى ذلك بعد اأزمة النفط يف ال�سبعينات، اإىل توطيد 

ازدواجية الت�سخم والركود القت�سادي معًا. يف �سوء ذلك، ن�ساأ عام 1979 التوجه القت�سادي وال�سيا�سي الجتماعي اجلديد حتت 

حكومة مارجريت ثات�رش. مت تكري�س هذا التوجه اجلديد من خالل اعتماد �سيا�سة نقدية ومالية مقيدة وقائمة على �سيا�سة متوجهة 

. وقادت الإ�سالحات يف حقبة ثات�رش يف جمموعها اإىل توجيه تطور دولة الرفاه الربيطانية 
�07

نحو خ�سخ�سة املخاطر الجتماعية

نحو النموذج الليربايل ب�سكل قوي. وحيث اأن القيم الليربالية متجذرة تقليديًا يف الثقافة ال�سيا�سية لربيطانيا العظمى، تقبل ال�سكان 

اإعادة البناء اليربايل اجلديد بارتياح اأكرث مما هو احلال يف الدول الأخرى.

وقد حافظت حكومة رئي�س الوزراء توين بلري )منذ 1997( يف الكثري من الأمور على توجهات حكومة مارغريت ثات�رش، ولكنه ركز 

. وتهدف الإ�سالحات على تكثيف دمج الفقراء القادرين على العمل يف �سوق العمل. ول يتم ذلك عن 
�08

بو�سوح على مكافحة الفقر

.
�09

طريق الإجبار، ولكن عن طريق الدعم والت�سجيع

وعلى العموم فاإن النظام الربيطاين هو نظام فعال يف تفادي الفقر املتقع، ولكنه يولد قدرًا يفوق املعدل من عدم امل�ساواة الجتماعية. 

الأطفال  رعاية  وخم�س�سات  الجتماعي  ال�سمان  من  موؤلفة  تركيبة  على  يقوم  متوا�سع  اأ�سا�سي  تاأمني  حتقيق  اإىل  يهدف  فهو 

وامل�ساعدة الجتماعية املخ�س�سة للمحتاجني.

يهيمن يف بريطانيا العظمى يف جمال الرتتيبات املوؤ�س�سية لتوليد الرفاه تاأثري الأ�سواق على توزيع املوارد، وعلى القدر الذي تتم فيه 

.
�10

امل�ساركة يف �سوق العمل، يف حني تعترب ح�سة ناجت الرفاه املتاأتي من قبيل النتماء اإىل امل�سانع والحتادات �سئيلة ن�سبيًا

 

اأما بالن�سبة لل�سمان الجتماعي العام، والذي يغطي على �سبيل املثال البطالة واحلوادث والأمومة وال�سيخوخة، فيتم التمويل عن 

طريق ال�سرتاكات وال�رشائب، يف حني يتم متويل اخلدمات ال�سحية الوطنية واحلد الأدنى من ال�سمان الجتماعي ح�رشًا من 

ال�رشائب.

نظام التعليم

الأخري  القرار  للوالدين  باأن  الت�سورات  ملدة طويلة، و�سادت  غائبًا  ال�سعبي  بالتعليم  العظمى  بريطانيا  العام يف  الهتمام  لقد كان 

فيما يخ�س الأطفال، ولذا ينبغي اأن يبقي اللتحاق باملدر�سة �ساأنًا لالختيار احلر. ومع اأنه مت اإن�ساء مدار�س الفقراء لالأطفال من 

الطبقات الجتماعية الدنيا، لكنها مل تن�ساأ لتخدم العملية التعليمية اأ�سا�سًا، بل خلدمة الرتبية الدينية الأخالقية، والتي كانت ر�سالتها 

العرتاف بالظروف الجتماعية القائمة. مل يكن هناك يف بريطانيا العظمى حتى عام 1902 مدار�س حكومية لإكمال الدرا�سة، بل 

كان هناك فقط مدار�س تابعة ملوؤ�س�سات املنفعة العامة ومدار�س خا�سة. وهيمن على نظام التعليم يف املرحلة ما قبل تاأ�سي�س التعليم 

.
�11

احلكومي، نظام الطبقات املميزة اجتماعيًا والذي مل يتال�سى �سوى تدريجيًا يف القرن الع�رشين

اأخذت املدار�س احلكومية العامة تنت�رش فقط، عندما اأ�سبحت هناك �رشورة لتجنيد عدد كاف من اجلنود الأ�سحاء املوؤهلني للحرب 

. لذا مت حينها تكليف الدائرة املخت�سة بالتعليم لأول مرة بالعناية بتغذية كافية لالأطفال اأي�سًا. ولغاية 
�12

لتجنيدهم يف حرب البور

الثانوي �رشيعة وانت�رشت ب�سكل وا�سع. ولكن اللتحاق  التعليم  اإقامة موؤ�س�سات  العاملية، كانت وترية  بداية الأزمة القت�سادية 

. ثار بعد احلرب جدال حول الإبقاء على النظام املدر�سي مبراحله الثالث اأو 
�1�

باملدر�سة كان ولغاية ��19 مقابل ر�سوم مدر�سية

ا�ستبداله باملدر�سة ال�ساملة. واأخريًا ترك اأمر اتخاذ القرار بهذا اخل�سو�س للدوائر املحلية املعنية بالرتبية والتعليم. ومن ثم اأخذت 

.
�1�

فكرة اعتماد املدر�سة ال�ساملة حتت �سغط حكومات العمل تتوطد اأكرث فاأكرث
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. وكان التاأهيل 
�15

لفرتة طويلة مل يكن للتعليم املهني وزن �سيا�سي يف بريطانيا العظمى بخالف معظم دول اأوروبا الغربية الأخرى

املهني يف بريطانيا العظمى يتم من خالل العديد من املدار�س والتي كانت معظمها من املدار�س اخلا�سة. ومل تكن توجد هناك جهة 

مركزية ملنح ال�سهادات. وكان ق�سم كبري من ال�سباب يدخل يف احلياة العملية دومنا تاأهيل مهني، حيث اأن ال�رشكات مل تكن تبايل 

باأهليتهم. وتبعًا لذلك كانت البطالة بني ال�سبيبة ت�سكل م�سكلة جدية. فقط يف بداية عام 1988 باعتماد "برنامج اإ�سالح التعليم" 

)Education Reform Act( �سدرت تعليمات �سيا�سية لتحديد م�سامني الرتبية والتعليم ولتحديد جهة ملنح �سهادات موحدة 

.
�16

للخريجني

 مت تو�سيع التعليم اجلامعي بعد نهاية احلرب ب�سكل كبري، حيث مت فتح العديد من اجلامعات والكليات التقنية يف جميع اأنحاء البالد 

لتح�سني فر�س التعليم العايل. وكان لهذا التوجه جناح وا�سح للعيان، اإذ ت�ساعف عدد ال�سبيبة امللتحقني بالتعليم العايل يف الفرتة 

 .
�17

ما بني 1988 و 1995

على كل، كان نظام التعليم الربيطاين ناجحًا على الدوام يف ما يتعلق بتعليم نخبة �سغرية عالية التاأهيل. وباملقابل ظهرت يف جمال 

. لكن التلميذات والتالميذ 
�18

التعليم العام، اأي التعليم امل�ستهدف جمموعات وا�سعة من اجلمهور، العديد من النواق�س الوا�سحة

نتائج   )OECD( والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  عن  ال�سادرة   PISA درا�سة  وح�سب  ذلك  رغم  لون 
ّ

يح�س الربيطانيني 

جيدة واأعلى من املعدل. كما حت�سل بريطانيا العظمى يف جميع الخت�سا�سات الرئي�سية الثالث على نتائج تفوق كثريًا معدل دول 

الجتماعي  الو�سع  فيلعب  التعليمي،  النظام  نقاط �سعف  تظهر  للمو�سوع  متفح�سة  وبنظرة  اأنه  اإل   .
�19

الأخرى    OECD ال 

القت�سادي للوالدين يف بريطانيا العظمى دورًا حا�سمًا بالن�سبة لنجاح الأطفال يف موا�سلة التعليم فيما بعد. التحاق التالميذ ذي 

اقت�سادية  اجتماعية  خلفية  من  املنحدرين  التالميذ  مع  مقارنة  نادرًا  اأمرًا  يعترب  باجلامعات،  �سعيفة  اقت�سادية  اجتماعية  خلفية 

عالية امل�ستوى، اإذ يلتحق 27% فقط من تالميذ املدار�س احلكومية باجلامعات، بينما تبلغ ح�سة التحاق تالميذ املدار�س اخلا�سة 

 .
�20

%82

منط الراأ�شمالية 

. النظام املايل والعالقات ال�سناعية وامل�ساركة باتخاذ 
�21

تتبع بريطانيا العظمى للنموذج الكال�سيكي من اقت�ساد ال�سوق الليربايل

القرارات تاأخذ �سكاًل مغايرًا كليًا ملا هو احلال عليه يف اأملانيا. حتظى الأ�سواق املتناف�سة ب�سدة يف بريطانيا العظمى باأهمية بالغة، 

فتتوىل وظائف مركزية للتوجيه يف املجتمع. �سوق الأ�سهم املايل متبلور ومتميز بن�سوجه، يف حني اأن م�ستوى حماية الت�سغيل بات 

�سعيفًا باملقارنة مع اقت�ساد ال�سوق املن�سق.

العالقات ال�شناعية

التاأثري بوجه عام  يف اقت�ساد �سوق ليربايل كما هو احلال يف  اأرباب العمل دورًا متنفذًا وقوي  ل تلعب احتادات العمال وروابط 

اقت�ساد ال�سوق الربيطاين. ومع اأن النقابات الربيطانية قد تعترب باأنها كانت قوية ن�سبيًا وخا�سة يف منت�سف واأواخر ال�سبعينات، 

اإل اأن �سلطتها احلقيقية يف التاريخ الربيطاين بعد احلرب كانت دومًا �سعيفة ن�سبيًا باملقارنة مع الآخرين. واأدت الت�رشيعات النقابية 

. لكن اأهمية روابط اأرباب العمل الربيطانية باتت هي اأي�سًا يف 
�22

خا�سة حلكومة ثات�رش اإىل انكما�س وا�سح وم�ستمر لدور النقابات

. وبالنتيجة ترتاجع عملية تنظيم عالقات العمل عن 
�2�

تراجع م�ستمر، وتعترب تركيبة هيكلتها اأقل فعالية مما هو احلال عليه يف اأملانيا

، اأي 
�2�"atomistic exchange relationships" طريق اتفاقيات حتديد تعرفة الأجور. تظهر لدى العالقات ال�سناعية ميول اإىل

عالقات متبادلة على �سعيد جهات متعددة و�سغرية احلجم.
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كانت  ففي حني   .
�25

املعمل �سوؤون  م�ستوى  على  العادة  يف  فهي جتري  والنقابات،  العمل  اأرباب  بني  مفاو�سات  ما ح�سلت  فاإذا   

ال�رشكات يف اأملانيا تواجه يف مفاو�ساتها غالبًا عددًا كبريًا من النقابات املختلفة، تلجاأ كثري من ال�رشكات الربيطانية مع الزمن اإىل 

التفاو�س مع "الحتادات الفرعية املنفردة". ويف هذا ال�سياق تعرتف ال�رشكات بنقابة واحدة فقط ك�رشيك يف املفاو�سات، وبهذا 

تتجنب مواجهة عدد كبري من النقابات املختلفة، مبا كان يتفق مع التقليد النقابي لبنية الرتكيبة النقابية على اأ�سا�س املجال املهني 

الوا�سع ولي�س على اأ�سا�س تخ�س�سات مهنية فرعية.  

ل يوجد يف اقت�ساديات ال�سوق الليربالية كما هو احلال يف بريطانيا العظمى، اأي التزام لل�رشكات لعتماد اأع�ساء جمل�س �سوؤون 

. واأ�سلوب امل�ساركة يف �سنع القرار كما هو قائم يف اأملانيا، غري معروف يف 
�26

عمالها اأو اأي نوع اآخر من متثيل العمال يف قراراتها

بريطانيا العظمى ب�سكل عام، علمًا اأن هناك بع�س مواقع الإدارة الربيطانية التي تعري اأهمية ملمثلي العمال يف �رشكاتهم، وذلك حتت 

ظروف معينة. فعلى �سبيل املثال ينظر اإىل ممثلي العمال يف مراحل اإعادة هيكلية ال�رشكة ك�رشيك هام للحديث مع اإدارة ال�رشكة 

حول مثل هذا املو�سوع.

 

التاأهيل املهني وموا�شلة التعليم والتاأهيل

، اإذ لي�س هناك من منظور اأرباب العمل 
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تعترب التاأهيالت املهنية من نوعيات حمددة يف الواقع �سعيفة التطور يف بريطانيا العظمى

اإل القليل من الهتمام بالتاأهيل احلثيث للعمال. وهناك ثالث اأ�سباب م�سوؤولة عمليًا عن ذلك: اأوًل، معدلت مدة بقاء العمال واملوظفني 

منتميني لل�رشكة ق�سرية ن�سبيًا، مما يوؤدي اإىل املخاطرة باأن ال�ستثمار يف تاأهيل اأحد العمال غري جمٍد بل قد ت�ستفيد منه �رشكة 

اأخرى مناف�سة. ثانيًا،  وذلك بالتناغم مع اأوًل، ميكن وب�سبب املرونة الزائدة يف اأ�سواق العمل اأن يتم توظيف عمال موؤهلني خالل 

فرتة ق�سرية، كما ميكن اأن ي�رشحوا بنف�س ال�رشعة اإذا اقت�ست احلاجة لذلك. ثالثًا واأخريًا، لي�س هناك �رشورة لكفاءات نوعية 

�سناعيًا اأو على �سعيد ال�رشكة حتى تتمكن من ال�ستفادة من املناف�سة بقدر �رشورتها يف اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة. ولذلك فاإن 

.
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فوائد املناف�سة �سمن �سوق العمل الربيطاين حاليًا تقع يف معظمها كما كانت عليه �سابقًا يف النطاق الأ�سفل لالإنتاجية

اأما بالن�سبة للعمال، فلي�س لديهم حوافز للح�سول على مهارات نوعية تهم اخت�سا�س ال�رشكة، لأن النتماء الق�سري ن�سبيًا لل�رشكة 

يدعو اإىل الرتكيز على القدرات العامة التي يبدو للعاملني اأنه ميكن ال�ستفادة منها يف �رشكات اأخرى اأو يف فروع مهنية اأخرى. 

. لقد 
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لذلك متيل ال�رشكات يف بريطانيا العظمى اإىل الرتكيز على منتجات �سهلة الت�سنيع وعلى طرق اإنتاج موحدة املعايري و�سائعة

�سع مو�سوع الرتاجعات يف الإنتاجية املرتتبة على ذلك على ب�ساط البحث من قبل معظم احلكومات الربيطانية بعد احلرب، ولكن 
ُ
و

، فاإن ت�سجيع بناء القدرات العامة جمدية لالقت�ساد 
��0

)Hall and Soskice( مل تتم معاجلتها بالكامل. وح�سب هال و�سو�سكي�س

املفاجئ  من  ولي�س  الق�سري(.  املدى  يف  الأقل  )على  نف�سه  املهني  بالفرع  املخت�سة  املعرفية  القدرات  ت�سجيع  من  اأكرث  الربيطاين 

على خلفية هذه الأفكار اأن تتجه مبادرات احلكومة العمالية احلالية ب�سكل اأقوى نحو اعتماد التثقيف العام يف قطاع التعليم. اأما 

متوا�سعة. اإجراءات دعم املهارات املهنية كما جت�سدت  يف تاأ�سي�س "اجلامعة لل�سناعة" "University for Industry" فهي 

البنى الداخلية لل�شركات وعالقاتها البينية

ي�سعى مدراء ال�رشكات يف اقت�ساديات ال�سوق الليربالية اإىل تعظيم الربحية ل�رشكاتهم ب�سكل اأقوى مما يفعل نظراوؤهم يف اقت�ساديات 

ال�سوق املن�سقة. وللو�سول اإىل هذا الهدف تو�سع حتت ت�رشف الإدارة موارد تنفيذية كبرية. ففي حني اأن الإدارة العليا لل�رشكات 

يف اأملانيا تخ�سع للرقابة من قبل جمل�س الإ�رشاف الأعلى، واأن قراراتها يجب اأن حتظى باملوافقة عليها من قبل ممثلي العمال ومن 

امل�ساهمني وغريهم، تظل ال�سلطة يف ال�رشكات الربيطانية اأكرث مركزية. فاملدير التنفيذي )CEO( الذي يقود ال�رشكة ويرتاأ�س جمل�س 

الإدارة، لي�س مقيد اليدين، ل من خالل جمل�س الإ�رشاف ول من خالل م�سالح العمال. ويتخذ املدير التنفيذي )CEO( القرارت 

منفردًا، ويف العادة بالت�ساور مع املدراء الآخرين، ويتحمل تبعًا لذلك امل�سوؤولية الكاملة عن تلك القرارات. وتطبيق القرارات يجري 
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التنفيذي"  املدير  "كنظام هيمنة  الربيطانية  ال�رشكات  اأ�سفل" على �سكل هرمي. ولذا ميكن ت�سخي�س هيكلة  اإىل  "اأعلى  منطيًا من 

. وال�رشكات يف جمملها هنا تتمتع غالبًا مبرونة اأكرث من ال�رشكات يف اقت�ساديات ال�سوق 
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)"CEO-dominated system"(

املن�سقة، كما اأن ال�سعف الذي يعرتي حماية الت�سغيل ي�ساعد على اإجراء حتولت اإىل توجهات جديدة يف ال�رشكات ب�سال�سة.

تقوم العالقات البينية لل�رشكات على اأ�سا�س عالقات ال�سوق وت�ستند اإىل عالقات قانونية ر�سمية قابلة لالحتكام الق�سائي. ويتم هنا 

تناقل التكنولوجيا يف الغالب من خالل تبادل بني املوظفني املوؤهلني علميًا اأو تقنيًا. وكذلك فاإن ظاهرة انتقال العلماء اأو املهند�سني 

من معاهد الأبحاث اإىل قطاع القت�ساد احلر وبالعك�س اأكرث انت�سارًا هنا مما هي عليه يف القت�ساديات الكال�سيكية لالأ�سواق املن�سقة. 

اإزاء ذلك فمن النادر اأن تكون هناك جمعيات اأبحاث م�سرتكة بني ال�رشكات اأو تقوم �سبكات تعاون طويل املدى بينها.

 

اأنظمة التمويل وتركيبة ملكية ال�شركات

ثمن الو�سع احلايل للمردود الذي جتنيه اأي �رشكة يف بريطانيا العظمى تثمينًا عاليًا. فهو الذي يقرر اإمكانية ال�رشكة يف الدخول 
ُ
ي

اإىل اأ�سواق املال الديناميكية للح�سول على راأ�س املال. وحيث اأنه ل ميكن مل�ستثمرين احل�سول على املعلومات الداخلية لل�رشكة اإل 

عرف ِب "�سبكة رقابة مرئية" - اأ�سبح دخولهم اإىل ال�سوق املايل 
ُ
بالكاد - خالفًا ملا هو عليه احلال يف اأملانيا مثاًل، حيث يوجد ما ي

. وعالوة على ذلك، فاإن تركيبة ملكية 
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يعتمد ب�سكل رئي�سي على معايري تقييم ال�سوق لل�رشكات املن�سورة علنيًا، واأولها الربحية

ال�سوق  اقت�ساديات  يف  عليه  احلال  هو  اأقوى مما  ب�سكل  املردود  نحو جني  ال�رشكات  توجه  تربر  العظمى  بريطانيا  يف  ال�رشكات 

والبنوك  كال�رشكات  اإ�سرتاتيجية،  م�سالح  لهم  م�ستثمرين  قبل  من  اأملانيا  يف  ال�رشكات  يف  امل�ساهمات  معظم  تتم  فبينما  املن�سقة. 

والقطاع العام، يختلف الو�سع يف بريطانيا عن ذلك، اإذ ي�سكل مثاًل حوايل 80% من مالكي ال�رشكات الربيطانية فئة من م�ستثمري 

. وت�سعى ال�رشكات 
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املحافظ املالية وفئات �سكانية خا�سة، والتي تعترب اأن الربحية العالية هي املربر الوحيد مل�ساحلها الأ�سا�سية

الربيطانية اإىل حتقيق هدف الو�سول اإىل العوائد العالية من خالل جتديدات جذرية يف قطاعات جديدة، ومن خالل الأ�سعار املناف�سة 

يف قطاعات قائمة اأخرى.

اإن اإمكانية ح�سول ما يدعى بال�ستيالء "املعادي" على ال�رشكات، وذلك اأي�سًا لغر�س الربح ال�رشيع، الذي ينجم عن التمويل الطائل 

لل�سوق ب�سبب بنية اأ�سواق املال، هي هنا اأعلى منها يف اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة. وتنجح ال�رشكات الربيطانية من خالل التوجه 

احلاد نحو الربحية بالرتابط مع بنائها الهرمي يف اإعادة هيكلتها ب�سكل �سل�س، فتتمكن من التوجه نحو اأ�سواق جديدة اأكرث ربحية 

لالقت�ساد  بالن�سبة  ما هو منطي  اإىل  التوجه  يقود هذا  اأخرى  ناحية  الأقل مردودًا. ومن  اأعمالها  لفروع  اأي�سًا  �سل�س  تقنني  ومن 

.
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)short-termism( "الربيطاين املعروف ِب "الأجال الق�سرية

عالقة ال�شركات مع م�شتخدميها

اأقوى بكثري مما هو احلال عليه يف  تتحدد العالقات هنا بني ال�رشكات والأفراد العاملني فيها من خالل قوى ال�سوق على وترية 

اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة. وي�ستقر العمال ملدة ق�سرية ن�سبيًا يف عملهم مع ال�رشكات، ويبقى انتماوؤهم لل�رشكة �سعيفًا. فتنفيذ 

اإنهاء اخلدمات يتم �رشيعًا وخالل مدة زمنية ق�سرية، وذلك ب�سبب �سعف النقابات وتدين م�ستوى احلماية �سد اإنهاء اخلدمات، 

.
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واأي�سًا ب�سبب قدرة العمال املوؤهلني يف اأ�سواق العمل املرن اإيجاد مكان عمل جديد لهم ب�سهولة

يهيمن يف ال�رشكات الربيطانية مبجملها اأ�سلوب الإدارة الهرمي ب�سكل اأقوى مما هو عليه يف اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة. فبجانب 

اأ�سلوب عمل الفريق الواحد  اأي�سًا يف تنظيم العمل. وهكذا فاإن  اآنفًا عن هيمنة املدير التنفيذي، يجد هذا املو�سوع �سداه  ما ذكر 

للم�ستخدمني ذوي التاأهيل العايل، كما يحدث كثريًا يف اأملانيا مثاًل، هو بالأحرى نادر الوجود يف بريطانيا العظمى. كما اأن اأ�سلوب 

.
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التوزيع التقليدي للعمل والتقيد احلازم باحلفاظ على هذا التوزيع هو النمط ال�سائع
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الثقافة ال�شيا�شية واملجتمع املدين

تتميز الثقافة ال�سيا�سية يف بريطانيا العظمى مبعلمني وهما: النق�س يف عملية التكامل املعياري والرباغماتية. فتعددية القيم التي 

تبلورت يف مرحلة ما بعد احلرب مازالت قائمة حتى الآن. ول يزال هناك فرق �سا�سع بني قيم املحافظني وقيم حزب العمال. فبينما ل 

يزال املحافظون يحاججون لتبني حلول ليربتارية ودعم موجه للفقراء ح�سب حاجتهم، يتبنى حزب العمال �سيا�سة م�سّكلة اجتماعيًا 

الربيطانية.  ال�سيا�سة  عاليًا يف  تثمن  الرباغماتية  فاإن  املعياري،  البعد  النظر عن  العمل. وبغ�س  امل�ساواة يف فر�س  لتحقيق  ت�سعى 

 what counts is what“( "وهكذا كان على �سبيل املثال �سعار حزب العمال لإ�سالح القطاع العام "ما يح�سب هو فقط ما يعمل

هذه  تقف  حيث  اخل�سو�س،  وجه  على  الأوروبية  بريطانيا  �سيا�سة  يف  اأي�سًا  اأو�سح  ب�سورة  الرباغماتية  وتظهر   .)”works
النق�س يف  فاإن  بالرباغماتية. وكذلك  تت�سم  اأن  "بالروؤيوية" قبل  املت�سمة  القارة  الأوروبيني يف  الربغماتية يف مواجهة مع �سيا�سة 

التكامل املعياري وغلبة الأ�سلوب الرباغماتي ي�سمحان باإ�سالحات اأكرث ديناميكية مما هو احلال عليه يف باقي دول اأوروبا. 

اإن مبادرات املجتمع املدين وعملية امل�ساركة الدميقراطية تعطيان �سورة ذات وجهني: فمن ناحية ا�ستطاعت منظمات املنفعة العامة، 

، ومن 
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مثل املنظمات يف جمال العمل اخلريي اأوحماية البيئة، اأن ت�سجل يف ال�سنوات الأخرية تناميًا يف عدد الأع�ساء املنتمني اإليها

ناحية اأخرى كانت ن�سبة امل�ساركة يف النتخابات يف عام 2001 منخف�سة للغاية. وكانت ن�سبة امل�ساركة يف النتخابات يف اخلم�سينات 

ترتاوح بني 70% و 80%، بينما ت�سل يف هذه الأثناء اإىل حوايل 59 % فقط. وكتف�سري لهذا ميكن اعتبار قوة املوقع غري املتنازع 

عليه ظاهريًا حلزب العمال، وعدم وجود فروقات حم�سو�سة يف كثري من ميادين ال�سووؤن ال�سيا�سية بني الأحزاب املهيمنة. لقد وجد 

الباحث يف ا�ستطالع الراأي فيليب جولد )Philip Gould(  موؤخرًا ازديادًا يف اأعداد املواطنني الذين خابت اآمالهم، كما اأن فئات 

جماهرية وا�سعة اأ�سبحت غري مبالية اإزاء البيئة ال�سيا�سة.

احلا�شر وامل�شتقبل

باإمعان النظر يف التطور احلايل للدولة الجتماعية الربيطانية باملقارنة مع غريها على ال�سعيد الدويل، ميكن بال ريب تعداد النجاحات 

، ومت اعتماد احلد الأدنى 
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امللفتة للنظر للبلريية )ن�سبة اإىل توين بلري(: فلقد مت اإر�ساء احلقوق الأ�سا�سية يف الد�ستور الربيطاين

الفقر،  يعانون  الذين  اأعداد  وتخفي�س  التقاعد  ملخ�س�سات  اأدنى  حد  اعتماد  مت  كما  الجتماعية،  امل�ساعدت  قيمة  ورفع  لالأجور 

بالإ�سافة اأنه مل يتم ت�سديد حدة اإعادة التوزيع من الأ�سفل اإىل الأعلى، وقبل كل �سئ متت اإعادة هيكلة خدمات الرفاه من خالل اإدارة 

اقت�سادية جمعية بارعة، اأ�سفرت عن ن�سبة ت�سغيل اأعلى من املعدل. ويف املقابل فما زالت ن�سب الفقر العالية بني املتقاعدين والأطفال 

الوا�سحة  العالقة  وم�سكلة   ،)”in work poverty“( "ت�سكل م�سكلة حقيقية، مثلها مثل م�سكلة الن�سبة العالية  "للفقر يف العمل

اأو�ساط  املتنامي حديثًا يف  العمل عن الن�سباطية والغرتاب  التعليم والو�سع الجتماعي القت�سادي، وتراجع �سوق  بني فر�س 

وا�سعة من اجلمهور عن العملية ال�سيا�سية. 

7-4 مملكة الأرا�شي املنخف�شة )هولندا( ��9 

النظام ال�شيا�شي

هولندا هي عبارة عن اأمة م�سدرة ولها دولة ذات بنية مركزية. النقابات هنا غري موحدة، ون�سبة ع�سويتها البالغة �8% تنم )باملقارنة 

مع البلدان ال�سكندنافية( عن درجة متدنية ن�سبيًا من التنظيم النقابي. ل ميكن اأن نتحدث عن هيمنة الدميقراطية الجتماعية يف 

الو�سع احلايل لهولندا، اإذ اأن الأحزاب املحافظة يف الربملان تلعب دورًا مف�سليًا، والدميقراطيون امل�سيحيون �ساركوا منذ اإقرار حق 

النتخاب العام يف تاأليف جميع احلكومات.
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. يتكون الربملان الهولندي من جمل�سني. يتاألف املجل�س الأول من 75 ع�سوًا، ويدعون 
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نظام احلكم يف هولندا هو ملكي برملاين

اأي�سًا �سيوخ. ويتم انتخابهم من جميع اأع�ساء حكومات الأقاليم ملدة اأربع �سنوات. ي�سم املجل�س الثاين 150 نائبًا، والذين ينتخبون 

اأي�سًا ملدة اأربع �سنوات. ل يجوز لأحد اأن يكون يف اآن واحد ع�سوًا يف املجل�سني، ول يجوز لأي ع�سو من املجل�سني اأن يكون وزيرًا 

. كل من احلكومة والربملان يف هولندا يعتربان تقليديًا كمجالني منف�سلني، 
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يف نف�س الوقت اأو اأن يتبواأ من�سب اأمني عام يف الدولة

اأي�سًا فيما يتعلق باملتطلبات التاأهيلية ال�سخ�سية املختلفة لأع�ساء كل منهما، ولذا فاإن ن�سبة الوزراء ووزراء الدولة من الذين لديهم 

. وغالبًا ما يحوم النتقاد حول �سعف تاأثري الربملان على ت�سكيل احلكومة، يف 
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خربات برملانية هي حريًا �سغرية باملقارنة اأوروبيًا

. ل جتري 
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حني ت�ستطيع امللكة اأن تتدخل يف عملية ت�سكيل احلكومة وحتظى يف النهاية باإمكانيات تاأثري غري م�رشعنة دميوقراطيًا

م�سادقة على  تثبيت احلكومة يف الربملان، ول يتم الت�سويت على منح الثقة. وبالتطابق مع ذلك، ليجوز اأن يطرح الربملان عدم الثقة 

 عليه ل 
ً
باحلكومة وبالتايل اإجبارها على ال�ستقالة. ولكن هناك ن�س يف الد�ستور حول مبداأ "م�سوؤولية احلكومة اأمام الربملان"، وبناء

ت�ستطيع امللكة على �سبيل املثال اأن ت�ستدعي اأحدًا رئي�سًا للوزراء اإذا مل يكن حا�ساًل على الأكرثية املطلقة يف املجل�س الثاين.

بها  يناط  الد�ستورية. ولي�س هناك هيئة عدلية  املحاكم  اإىل ق�ساء  اأملانيا الحتادية الحتكام  لتعرف هولندا مقارنة مع جمهورية 

.
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وظيفة فح�س القوانني ال�سادرة من حيث توافقها مع املعايري الد�ستورية

. ل يوجد هناك بند مانع )حد اأدنى 
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 يعطي قانون النتخاب الهولندي على امل�ستوى الدويل مثاًل متطرفًا لقانون النتخاب الن�سبي

لن�سبة الأ�سوات الالزمة لدخول جمل�س النواب(، بحيث اأن احل�سول على ن�سبة 0.67% من الأ�سوات تكفي لدخول املجل�س الثاين 

واحل�سول على مقعد فيه. تق�سم كامل البلد اإداريًا اإىل 19 دائرة انتخابية ت�ستطيع الأحزاب اأن تقدم فيها قوائم خمتلفة للمر�سحني، 

القائمة جلميع  البارزين من كل الأحزاب عادة على راأ�س  اأ�سماء املر�سحني  اأمرًا نادرًا ما يح�سل. تو�سع  اأ�سبح الآن  ولكن ذلك 

الدوائر النتخابية. يوؤ�رش حوايل 90% من الناخبني يف العادة بعالمة على الإ�سم الأول من قائمة املر�سحني للحزب الذي يريدون 

.
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انتخابه

لي�س لالأحزاب يف هولندا دورًا خا�سًا يف اأحكام الد�ستور، بل تعترب كاحتادات حرة تخ�سع للتعليمات التي تنظم الحتادات والروابط 

متويل  اأو  الدميقراطية  البنية  تنظيم  حتدد  لوائح  هناك  لتوجد  اأنه  ذلك،  على  ويرتتب  املدين.  القانون  كتاب  يف  عليها  املن�سو�س 

الأحزاب اأو و�سع رقابة على نفقاتها. والأحزاب ل حت�سل على خم�س�سات مالية مبا�رشة من الدولة، با�ستثناء بع�س امل�ساندات 

الربملان منفردين فيتم  الربملانية واأعمال نواب  الكتل  اأعمال  اأما  املعركة النتخابية.  الدعاية يف  القليلة كم�ساهمة يف تكاليف  املالية 

.
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دعمها مبا�رشة من م�سادر الدولة

نظام احلقوق الأ�شا�شية

والأ�سا�سي  الأول  اجلزء  �سمن  هولندا  يف  الأ�سا�سية  للحقوق  �ساملة  قائمة  يف  الأ�سا�سية  الكال�سيكية  واحلريات  احلقوق  جمعت 

للد�ستور )الف�سل1, �مل��د1 - �2(. ويقع على راأ�س القائمة من الد�ستور )املادة 1( البند الذي يحرم جميع اأنواع التمييز ب�سبب 

النتماء لديانة ما اأو لقناعة �سيا�سية اأو لعرق اأو جن�س، اأو لأي �سفة اأخرى مهما كانت. كما يحدد الد�ستور عالوة على احلقوق 

الليربالية يف احلرية حقوقًا اأ�سا�سية اجتماعية اأي�سًا. ويحدد الد�ستور باأن التوزيع العادل للرفاه والرثوة يف املجتمع واإيجاد وتاأمني 

اأماكن العمل، واإقامة نظام �سامل لل�سمان الجتماعي، كما واحلفاظ على بيئة منا�سبة للمعي�سة وبالأحرى العمل على توفريها، هي 

. هذه املواد يف الد�ستور لها فقط �سفة احلث على تفعيلها؛ فهي ل متثل حقوقًا اأ�سا�سية 
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كلها من مهام الدولة )املادة �1؛ 19؛ 21(

فردية ميكن الحتكام اإىل الق�ساء يف �ساأنها كما هو احلال عليه بالن�سبة للحقوق الأ�سا�سية الأملانية.

يتم �سمان احلق الأ�سا�سي يف احل�سول على نفقات معي�سية كافية يف حالة ال�سيخوخة يف هولندا من خالل التاأمني العام لل�سيخوخة. 

اإذ اأنه وبغ�س النظر عن حجم ال�سرتاكات املدفوعة، يكون جلميع املواطنني بعد بلوغ عامهم الرابع وال�ستني احلق يف خم�س�سات 
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ال�سكان موؤمنون من  اأن جميع  ال�سعبية يف هولندا، حيث  التاأمينات  العام )AWO( من �سمن  ال�سيخوخة  تاأمني  تقاعدية. ويعد 

.
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خاللها

يوجد هناك حق اأ�سا�سي لت�سكيل النقابات جلميع العمال ولل�رشطة وملوظفي الدولة وملنت�سبي اجلي�س اأي�سًا. وتبلغ درجة تنظيم 

.
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النقابات ما ن�سبته 28% يف الوقت احلايل

 

الدولة الجتماعية

لقد مر تطور ال�سمان الجتماعي يف هولندا مبرحلتني خمتلفتني: تغطي املرحلة الأوىل الفرتة الزمنية حتى نهاية احلرب العاملية 

الثانية، واملرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد عام 19�5. يف املرحلة الأوىل مت اعتماد تاأمني اجتماعي م�ستلهم من منوذج تاأمني العمال 

من  الثانية  املرحلة  يف  القت�سادية.  املنظمات  الدولة و/اأو  اأملانيا،  هما، بخالف  التاأمني  على  القائمني  ولكن  الأملاين.  الب�سماركي 

 Beveridge( الن�ساطات الجتماعية ال�سيا�سية، مت ا�ستنباط نوع جديد من ال�سمان الجتماعي الذي يعترب اأقرب اإىل منوذج بيفريدج

Model(. فتم تاأ�سي�س ما ي�سمى بالتاأمني ال�سعبي، واأ�سبح هذا التاأمني يف يد هيئات حكومية. وكانت الفكرة الأ�سا�سية تتمحور 
حول تاأمني اجلمهور �سد خماطر معينة، بغ�س النظر عن م�ساألة انخراطهم يف عمل ما. دخل التاأمني ال�سعبي الأول حيز التنفيذ 

مع نفاذ مفعول قانون ال�سيخوخة لعام 1957. ومع اأن القانون قد ا�ستند بالفعل اإىل معايري التاأمني التقليدية، اإل اأنه �سمل جميع 

�سكان مملكة الأرا�سي املنخف�سة عامة. ول يتم حتديد حجم ا�ستحقاقات التقاعد ح�سب اأق�ساط ال�سرتاكات املدفوعة، بل من خالل 

القانون. والنخراط يف العمل ل يربر التاأمني الإلزامي، بل مكان الإقامة يف الأرا�سي املنخف�سة. كما مت كذلك تعديل قانون الأرامل 

وقانون الأيتام وعالوة الطفال ب�سكل ي�سمل جميع �سكان مملكة الأرا�سي املنخف�سة. يوجد اليوم يف الأرا�سي املنخف�سة خم�س 

.
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 واأربع تاأمينات للعاملني
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تاأمينات �سعبية

دولة الرفاه الهولندية هي خلطة مميزة لي�س لها نظري يف اأوروبا الغربية. مل يتم نبذ مبداأ التاأمني هذا رغم تو�سيع دائرة الأ�سخا�س 

. ويعد ال�سمان 
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املنتفعني منه لت�سمل جميع ال�سكان، اإذ تتعاي�س التاأمينات ال�سعبية والتاأمينات الكال�سيكية للعمال جنبًا اإىل جنب

الجتماعي يف الأرا�سي املنخف�سة ب�سكل عام من الأ�سكال الأقوى يف اأدائها والأو�سع يف �سموليتها على �سعيد الحتاد الأوروبي، 

وعلى الأخ�س يف جمال تقدمي اخلدمات املتعلقة مبنافع الأفراد ال�سخ�سية )مثل العناية بالبيوت ورعاية الأ�رشة والعناية املتنقلة 

 .
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باملر�سى وت�سغيل كبار ال�سن وعمل ال�سباب(

منط الراأ�شمالية 

 .
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ميكن ت�سنيف اقت�ساد الأرا�سي املنخف�سة ح�سب الت�سنيف النمطي ِل بيرتهال ودايفد �سو�سكي�س كنوع من القت�ساد املن�سق

وتتلخ�س دواعي هذا الت�سنيف واأ�سكال العالقات ال�سناعية الهولندية فما يلي :

:)Polder Model( منوذج بولدر

تاألقت الأرا�سي املنخف�سة منذ عام �199 بزيادة يف اأماكن العمل وانخفا�س البطالة والزدهار القت�سادي. مل تبق هذه التطورات 

غري ملفتة لالنتباه خارج الأرا�سي املنخف�سة، اإذ اأخذ البع�س يتكلم عن "املعجزة الهولندية" وعن ما يدعى "منوذج بولدر". ويف 

مقدمة ما لفت الأنظار الأجنبية ظاهرة ا�ستدامة العتدال يف حتديد الأجور وموقف النقابات املتعاون، والت�سالت غري الر�سمية بني 

. ومن اأبرز مميزات منوذج بولدر 
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اأرباب العمل والعمال، وكذلك بني ال�رشكاء الجتماعيني واحلكومة والحت�سان املوؤ�س�ساتي

كانت اإقامة "موؤ�س�سة العمل" و"املجل�س القت�سادي الجتماعي".
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الهيئة  وهي   ،19�5 عام  العمل" فعاًل  "موؤ�س�سة  تاأ�س�ست  احلرب.  بعد  ما  حقبة  يف  عمليًا  املوؤ�س�ساتية  الهيئات  هذه  تاأ�س�ست  لقد 

الأهم، حيث ياأتي ال�رشكاء الجتماعيون واحلكومة للتحاور من خاللها. تعمل هذه املوؤ�س�سة حتى اليوم على كل اأ�سعدة احلياة 

القت�سادية، كمثاًل على �سعيد �سيا�سة الأجور وال�سمان الجتماعي واإدارة عالقات العمل. وقد كان يف البدايات ملوؤ�س�سة العمل 

اأي�سًا مهامًا ا�ست�سارية للحكومة، لكن مت حتويل هذه املهام عام 1950 اإىل "املجل�س الجتماعي القت�سادي" الذي تاأ�س�س حديثًا. 

يتاألف هذا املجل�س على نهج الت�ساركية الثالثية املت�ساوية من اأحد ع�رش ممثاًل لكل من روابط العمل العليا وراأ�س املال والعر�س. فيما 

يتعلق مبمثلي العر�س، فهم لي�سوا ممثلي احلكومة، بل رئي�س البنك املركزي ورئي�س مكتب التخطيط املركزي وعلماء اقت�ساديون 

. وجتري املفاو�سات بني احلكومة 
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و�سيا�سيون �سابقون. فهوؤلء ميكن اأن يلعبوا دورًا موؤثرًا ومعتدًل ب�سبب خرباتهم الطائلة

والحتادات غالبًا يف موؤ�س�سة العمل. وب�سبب هاتني الهيئتني �ساع احلديث عن تقاليد هولندية منطية للتفاو�س قد اأثبتت جدارتها 

منذ زمن طويل.

اإىل و�سع  اآلت  التي  التحولت  امل�سوؤول عن  ال�سناعية وحده هو  للعالقات  املوؤ�س�ساتي  النمطي من الحت�سان  النوع  يكن هذا  مل 

اأف�سل. بل يعود منو الت�سغيل اإبان الت�سعينات اأ�سا�سًا اإىل حزمة الإجراءات الوا�سعة ال�ساملة التي مت اتخاذها مثل: 

،)Wassenaar - التحفظ يف ارتفاع الأجور )اتفاقية فا�سنار -

- الدعم احلكومي لالأجور، لتحفيز اأرباب العمل على توظيف ذوي املوؤهالت املتدنية،

- مرونة اأوقات دوام العمل،

- اإدخال اإ�سالحات على التاأمني يف احلالت املر�سية والعجز عن العمل،

- �سيا�سات دعم التوظيف بدوام عمل جزئي. 

التحفظ يف ارتفاع الأجور:

مت اعتماد �سيا�سة التحفظ يف الأجور عام 1982 من خالل اتفاقية مركزية بني النقابات واحتادات اأرباب العمل ) اتفاقية فا�سنار(، اإذ 

مت التو�سل اإىل اتفاق بني فيم كوك )Wim Kok(، زعيم احتاد النقابات، وكري�س فان فني )Chris van Veen(،  ما معناه اآنذاك 

العودة اإىل ثنائية الت�ساركية يف مفاو�سات حتديد الأجور دون تدخل من قبل الدولة. ا�ستطاع القت�ساد الهولندي من خالل هذه 

التفاقية اأن يتكيف بنجاح مع الظروف اجلديدة )املناف�سة العاملية والعوملة(. و�ساهمت هذه التفاقية يف تخفي�س قيمة العملة عمليًا 

مما رفع مقدرة ال�رشكات واملنتجات الهولندية على املناف�سة يف جمال ال�سادرات. تت�سمن �سيا�سة التحفظ يف الأجور �سفقتني من 

املقاي�سة: اأوًل، مقاي�سة التحفظ يف رفع الأجور بتخفي�س معتدل لأوقات العمل الأ�سبوعية وال�سنوية؛ ثانيًا، تعوي�س التحفظ يف رفع 

الأجور من خالل تخفي�س ال�رشائب واأق�ساط ال�سرتاكات يف التاأمينات الجتماعية. وقد اأمكن متويل ذلك ب�سبب حت�سن الأحوال 

املالية العامة وب�سبب اإيجاد اأماكن عمل جديدة يف جمال اخلدمات، الأمر الذي اأدى اإىل تو�سيع قواعد التح�سيل ال�رشيبي. ويكمن 

جناح هذه التفاقية يف ظاهرة النمو املتزايد يف جمال الت�سغيل.

الدعم احلكومي لأجور العمالة غري املوؤهلة:

 يف �سياق التوجه ال�سيا�سي املقرر عام 1990 بهدف رفع ن�سبة الت�سغيل، اأ�سبح من املفرو�س خلق اأماكن عمل ب�سيطة ورخي�سة 

. ومنذ عام �199 مت تنفيذ برامج متعددة وخا�سة، تهدف اإىل اإعادة دمج العمال ذوي امل�ستويات 
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لعمال تنق�سهم اخلربة واملوؤهالت

التعليمية والأجور املتدنية يف �سوق العمل. ومنذ ذلك احلني انخف�ست البطالة بني ال�سبيبة والبطالة طويلة الأمد. وكمثال على ذلك، 

الوظائف التي يطلق عليها اإ�سم "وظائف ملكرت" )Melkert-jobs(، ن�سبة اإىل وزير ال�سوؤون الجتماعية والعمل. فقد مت هنا خلق 

وظائف لل�سبيبة العاطلة عن العمل يف القطاع العام، بحيث يعملون ملدة �2 �ساعة يف الأ�سبوع مقابل 120% من احلد الأدنى لالأجور 

كحد اأعلى. واإ�سافة اإىل ذلك اعتمدت احلكومة دعمًا خا�سًا للت�سغيل، فقررت اإعفاء اأرباب العمل جزئيًا اأو كليًا من م�ساهمتهم يف 

اأق�ساط التاأمينات الجتماعية. يف مقدمة امل�ستفيدين من هذه املبادرة هن الن�ساء الالتي تعطلن عن العمل ملدة طويلة وينحدرن من 

اأقليات عرقية تفتقر للتاأهيل. يتم دعم هذه الوظائف حديثًا باإعانة مالية لي�سل اأجر �ساعة العمل يف حده الأعلى اإىل 115% من احلد 

الأدنى لالأجور. وقد ي�سل الدعم املايل اإىل 25% من الدخل ال�سنوي، وغالبًا ما ي�ستفيد املبتدئون يف العمل املهني من هذا العر�س.
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املرونة يف اأوقات الدوام:

اأُقرت يف الأرا�سي املنخف�سة عام 1996 اتفاقية امل�ساركة الثنائية "للمرونة والأمان". تقدم هذه التفاقية حاًل و�سطًا لي�س فقط بني 

اأرباب العمل والعمال، واإمنا اأي�سًا بني العمال بوظائف م�ستقرة وبني عمال بوظائف غري م�ستقرة، حيث اأنها تخلق توازنًا جديدًا 

بني ت�سعيد املرونة يف �سوق العمل وتوفري �سمان اجتماعي حم�سن. من خالل ذلك اأ�سبح بالإمكان تاأمني عالقات العمل املاأزومة 

. وتقرر اأن يدخل اأي عقد عمل بني امل�ستخدم من قطاع 
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ب�سكل اأف�سل، مثاًل يف جمال العمل بدوام جزئي والأعمال املتقطعة احلرة

العمل احلر ورب العمل حيز التنفيذ تلقائيًا بعد دوام يف العمل ا�ستمر ملدة ثالث اأ�سهر دون انقطاع.  ومت تخفي�س احلد الأق�سى 

للفرتة التجريبية يف بداية عالقة العمل، كما ومت التفاق على اأن تتحول عقود العمل املوؤقتة اإىل عقود دائمة، اإذا جتاوزت فرتة العمل 

الكلية للم�ستخدم ثالث �سنوات. وقد اأدى تق�سري فرتة احلماية �سد اإنهاء اخلدمات من �ستة اأ�سهر اإىل اأربعة اأ�سهر، واإلغاء فرتة 

احلد الأق�سى من �ستة اأ�سهر للعاملني بدوام جزئي، وت�سهيل متطلبات تاأ�سي�س �رشكات تعمل بدوام عمل جزئي، كل ذلك اأدى اإىل 

 .
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املزيد من املرونة يف عالقات العمل

 

اإ�شالح تاأمني العجز عن العمل:

الهدف الرئي�سي لل�سيا�سة الهولندية املتجه نحو الو�سول اإىل ن�سبة اأعلى من الت�سغيل، يعني اأي�سًا باأن ال�ستقالة من احلياة العملية 

ل يجوز الت�سامح ب�ساأنها، ل بل ول يجوز اأن تدعم باإعانة مالية. لذلك  قررت احلكومة بالرغم من مقاومة النقابات، اأن تعيد تنظيم 

التاأمني �سد املر�س والعجز عن العمل من جديد، فو�سعت يف عام 1992 من خالل قانون جديد حوافز مالية لأرباب العمل، حتى 

. ومبوجبه اأ�سبح من املمكن اأن يح�سل اأرباب العمل 
�61

ل يتم ا�ستغالل التاأمني �سد العجز عن العمل للتخل�س من العمالة الزائدة

الذين يوظفون عاماًل عاجزًا جزئيًا عن العمل ملدة عام، على تعوي�سات اإعانة مالية قد ت�سل اإىل ن�سف اأجره ال�سنوي الإجمايل. يف 

�199 نقل متويل التعوي�سات املر�سية من �سناديق التاأمني املر�سي ليتحمله  حني مت من خالل قانون التاأمني �سد املر�س لعام 

اأرباب العمل. وهدف ذلك اأن يتم تخفي�س اأوقات التغيب عن العمل ب�سبب املر�س اأو احلوادث. وكت�سوية لهذا مت تخفي�س م�ساهمات 

.
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اأرباب العمل يف التاأمني �سد املر�س بحوايل �% من الأجر الإجمايل

�شيا�شات دعم الت�شغيل اجلزئي:

من العنا�رش الإ�سافية الهامة واملميزة  للطريق الهولندي، هو الزدياد املت�سارع يف الت�سغيل اجلزئي  ودخول املراأة اإىل �سوق العمل. 

قبل �0 عامًا كانت يف هولندا الن�سبة الأقل لعمل الن�ساء يف جممل منطقة منظمة التعاون القت�سادي والتنمية. لكن هذه الن�سبة ارتفعت 

منذ �197 من 29 % اإىل 60% لت�سكل الزدياد الأكرب يف دول هذه املنظمة. ومن بني العوامل التي �ساهمت بالتاأكيد يف هذا التطور، 

هو امل�ستوى العايل من التعليم، والن�سبة املنخف�سة من املواليد، واحلركة الن�سائية املطالبة بامل�ساواة بني اجلن�سني. حتى ال�ستينات 

كانت دولة الرفاه الهولندية تتميز مبا ي�سمى ِب "منوذج املعيلني". كانت الن�ساء تتزوج غالبًا يف بداية ع�رشيناتهن من العمر، وندر 

ما كان منهن من ت�ستمر بعد اأول ولدة يف مزاولة العمل. وكانت الن�ساء تتوىل دور ربة املنزل والأم، بينما كان للرجال دور تاأمني 

الدخل لالأ�رشة. وحتى عام �197 مان من املمكن لرب العمل اأن ي�رشح الن�ساء من عملهن ب�سبب جمرد عقد الزواج اأو احلمل. كما 

عانت الن�ساء فوق هذا وذاك من غنب �رشيبي، اإذ كانت دخولهن جتمع اإىل دخول اأزواجهن. فقط منذ عام 1990 مت اعتماد ال�رشيبة 

. وقد تغريت النظرة جتاه 
�6�

لة ملداخيل الرجال
ّ
الفردية، وبالتايل مت اإغالق امللف التقليدي باأن مداخيل الن�ساء لي�ست اإل مداخيل مكم

القيم املتعلقة بالدور التقليدي للن�ساء، وكذلك تال�سى املوقف ال�سلبي من الن�ساء الالتي يجمعن بني تربية الأطفال والعمل يف اآن 

واحد. ومل تعد تر�سى الن�ساء بال�ستمرار يف حتمل اخل�سائر املادية واملهنية الناجتة لهن ب�سبب عملهن الرتبوي، وطالنب باأوقات 

عمل مرنة تتيح لهن الربط بني تربية الطفال وممار�سة املهنة. وهنا اكت�سف اأرباب العمل اأي�سًا، وبالأخ�س من قطاع اخلدمات، اأن 

يف القوى العاملة الأنثوية اإمكانية لاللتفاف على الأجور العالية. فمثاًل ا�سُتخدمت الن�ساء يف الأعمال امل�رشفية لإدخال البيانات بعقود 

.
�6�

عمل جزئي ولفرتة حمددة. ولذا حتولت كثري من عقود العمل الدائم اإىل عقود عمل جزئي
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الت�سغيل اجلزئي التي مت ابتاعها منذ  اإىل امل�ساواة بني العمل اجلزئي والعمل الكامل يف ارتفاع ن�سبة  ال�سيا�سة الهادفة  �ساهمت 

اأمام  ال�سمان الجتماعي من  املتعلقة ب�سقف م�ستحقات  القانونية  املنخف�سة مثاًل، احلواجز  الأرا�سي  األغيت يف  الثمانينات. فقد 

. وف�ساًل عن ذلك تقل�س الفرق 
�65

عمال الدوام اجلزئي. وحاليًا يتحقق ال�سمان الجتماعي لهوؤلء منذ ال�ساعة الأوىل من بداية العمل

يف اأجر �ساعة العمل بني العمل بالدوام الكامل والعمل بالدوام اجلزئي اإىل 7% يف القطاع اخلا�س، بينما يقل هذا الفرق عن ذلك يف 

. ينتج عن ترتيبات نظام ال�سمان الجتماعي ونظام �رشيبة 
�66

القطاع العام، حيث يتوطن حوايل ن�سف جميع اأماكن العمل اجلزئي

 .
�67

الدخل حوافز مغرية للقبول بالعمل اجلزئي. عالوة على ذلك، فقد اأقر الربملان حقًا قانونيًا ملمار�سة العمل بدوام جزئي

دور ال�شيا�شة:

اإجراءات  لتخاذ  ال�سجاعة  باملرء  تهيج  معينة  حلظات  ففي  اأعاله.  املذكورة  الإجراءات  تلك  تنفيذ  يف  هامًا  دورًا  ال�سيا�سة  لعبت 

.  تعر�ست حكومة لوبرز الأوىل ب�سبب اإجراءاتها اخلارقة للعادة اإىل انتقاد �سديد، وت�ساعد هذا النتقاد حلكومة لوبرز 
�68

قا�سية

اأثار هذا املو�سوع  اإذ  الثالثة )ائتالف حكومي بني حزبني( يف حدته عندما دار الأمر حول التكيف مع قانون العجز عن العمل، 

. وخ�رش حزبا الئتالف يف النتخابات التالية اأ�سواتًا كثرية. غري اأن اجلدير باملالحظة 
�69

مقاومة قوية و�ساحبته مظاهرات عارمة

هنا اأن جميع الأحزاب الئتالفية يف الفرتة بني 1982 و2002 قد تتبعت ب�سورة اأكرث اأو اأقل نف�س ال�سيا�سة القت�سادية. ويرجع 

ذلك من بني اأ�سباب اأخرى، اإىل اأن موؤ�س�سات مثل "املجل�س العلمي ال�ست�ساري ل�سيا�سة احلكومة" قد اأعدت هذه ال�سيا�سات واأثرت 

من خالل تقاريرها على النقا�س الدائر يف الراأي العام. هذا وقد �ساهم "املجل�س العلمي ال�ست�ساري ل�سيا�سة احلكومة" يف اإثارة 

. وقد �ساعد ذلك على ت�سجيع القبول املجتمعي لتلك الإجراءات.
�70

النقا�س الأكرث براغماتية حول موا�سيع حرجة

الثقافة ال�شيا�شية واملجتمع املدين

تقرر  التي  "التقوقع" هي  كانت ظاهرة   .
�71

ال�سيا�سية يف هولندا الثقافة  دورًا مميزًا يف  بالتناوب  الديني  والعامل  الكنائ�س  تلعب 

املتبادل بني  الف�سل والنعزال  اإىل  امليل  اأنه كانت هنالك ظاهرة  املا�سي، مبعنى  القرن  ال�ستينات من  ال�سيا�سية حتى عقد  احلياة 

خمتلف التجمعات الثقافية والدينية وال�سيا�سية. وكانت اجلماهري منظمة اجتماعيًا و�سيا�سيًا بالتوازي مع خط التما�س الطائفي. 

وكانت "القوقعة" وا�سحة املعامل خ�سو�سًا لدى طوائف الربوت�ستانت والكاثوليك. وكان التواد امل�سيحي يف هولندا يثمن ول يزال 

يثمن عاليًا. ويظهر هذا بو�سوح مثاًل يف ال�ستعداد العايل لل�سكان للتربع ال�سخي، ويف تعدد منظمات الرفاه اخلريية. لكن عملية 

التغيري البنيوية الجتماعية والثقافية التي اأخذت جمراها يف هولندا اإبان حقبة ال�ستينات، ولدت اندفاعًا نحو العلمانية واأدت اإىل 

تال�سي ظاهرة "التقوقع"، وبالتايل زالت خطوط الف�سل بني الأديان والأهمية املن�سبة ملثل هذا الف�سل. ولكن ل زالت التوجهات 

نحو الت�سبث بالقيم امل�سيحية تلعب دورًا كبريًا يف هولندا حتى اليوم. وهكذا ل ت�سمح الأحزاب ال�سعبية يف الأرا�سي املنخف�سة باأن 

تتم مقارنتها مثاًل مع حزب املحافظني الربيطانيني، حيث اأن التعاليم الدينية لديها حتتل مركزًا قيميًا مرموقًا وحيث اأنها تكر�س 

. وبالرغم من، اأو بالأحرى ب�سبب اأن هولندا عبارة عن جمتمع جمزاأ اجتماعيًا وثقافيًا، تتميز 
�72

نف�سها لبناء وتو�سيع دولة الرفاه

 .
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الثقافة ال�سيا�سية فيه بالليربالية والت�سامح

غري اأنه يظهر يف الأرا�سي املنخف�سة، وكما يف بلدان اأخرى اأي�سًا، اأن ال�ستعداد للعمل ال�سيا�سي حاليًا اآخذ يف الرتاجع. وهكذا 

ارتفع عدد الذين ل يبالون بامل�ساركة ال�سيا�سية، با�ستثناء امل�ساركة يف النتخابات، يف الفرتة من �سنة 1971 اإىل 1998 من 59 اإىل 

. ويظهر اأن يف هولندا، مقارنة بغريها من الدول على ال�سعيد الدويل، يوجد قدر كبري خارج عن العادة للتوجه نحو التم�سك 
�7�

%79

.
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بالقيم املادية بعد النحدار فيما بعد التوجه املادي بني فئات ال�سعب ي�سل اإىل 27 % مقابل 18 % لنظريه يف اأملانيا
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اإطاللة

اإذا مت التفاهم على اأن الدميقراطية الجتماعية هي عبارة عن القدر الذي تتمتع به اجلماهري العاملة وفاقدو التوا�سل مع اأحداث 

ال�سوق باحلقوق يف احلماية التي متكنهم من امل�ساركة املت�ساوية يف احلياة ال�سيا�سية املجتمعية، عندئذ ي�سبح بالإمكان اإ�ستنباط 

خال�سة موازنة خمتلطة للو�سع يف هولندا: كان هناك يف عام 1979 عدد قليل من البيوت الفقرية، وتزايد عددها ب�سكل يثري الده�سة 

منذ بداية الثمانينات. فقط يف الن�سف الثاين من الت�سعينات اأمكن اإعادة تخفي�س ن�سبة البيوت الفقرية. ولكن ثمن النجاح ال�سيا�سي 

يف �سوق العمل يف هولندا كان على ح�ساب املزيد من تردي فر�س الطبقات الدنيا من ال�سكان. وقد اأدى تقنني احلقوق الجتماعية 

كما يبدو بو�سوح، اإىل اأن الطبقات الدنيا يف املجتمع الهولندي مل ت�ستطع اأن تاأخذ ن�سيبها اإل ما قل من ا�سرتداد القت�ساد لعافيته. 

حتظى الأرا�سي املنخف�سة مبيزان ايجابي باملقارنة على ال�سعيد الدويل فيما يتعلق مبدى حتقيق الدميقراطية الجتماعية: تبلغ 

ن�سبة الفقر احلالية حوايل 8,1%، وهي اأقل بكثري من ن�سبة الفقر يف بريطانيا العظمى )12,5%( ويف الوليات املتحدة الأمريكية 

)12,5%(. وتاأرجحت ن�سبة العاطلني عن العمل لفرتات طويلة حول الرقم القيا�سي الأدنى 0,7%. تدل هذه البيانات على اأن هولندا 

باملقارنة مع البلدان الأخرى ت�ستطيع اأن تقدم نف�سها كنموذج للنجاح.

7-5  اأملانيا

النظام ال�شيا�شي

يتميز النظام ال�سيا�سي الأملاين بعدد كبري من الأ�سخا�س الذين يتمتعون ب�سالحية ممار�سة حق النق�س )فيتو(، فيتبووؤن مراكز 

قوية على ال�ساحة ال�سيا�سية. تعترب حدود �سيادة الربملان �سيقة جدًا من خالل الد�ستور ومن خالل الرقابة على املعايري احلقوقية 

الد�ستورية على ال�سعيد الت�رشيعي. متت �سياغة الرتكيبة الربملانية بالف�سل بني ال�سلطات وبو�سع حمددات لل�سلطة، لأن املجل�س 

الحتادي ب�سفته ممثل للوليات الحتادية، يتمتع بقاعدة �رشعية مغايرة لتلك التي يتمتع بها املجل�س النيابي الحتادي. يتم متثيل 

الوليات الحتادية يف املجل�س الحتادي من خالل حكوماتها ولي�س من خالل نواب منتخبني.

بنية كيان الدولة الأملانية هي بنية فدرالية حتد من قدرة عمل الربملان الحتادي اإىل حد بعيد. ومع اأن احلق يف الت�رشيع منوط باملجل�س 

النيابي الحتادي، اإل اأن لدى ممثلي الوليات الفدرالية حق امل�ساركة املوؤهلة يف جميع الق�سايا التي مت�س الوليات. وتناط مهمة 

 .
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تنفيذ القوانني الحتادية من حيث املبداأ باإدارات الوليات

 من بني الدول الدميقراطية الليربالية تعترب اأملانيا هي الدولة التي وطدت املاأ�س�سية القانونية لدولة الأحزاب بحزم �سمن الد�ستور، 

وذلك لي�س فقط من خالل القانون الأ�سا�سي، بل اأي�سًا من خالل قانون الأحزاب وقوانني النتخابات. يق�سم نظام الأحزاب الأملاين 

ال�سامل اإىل ق�سمني: فاحلزب امل�سيحي الدميقراطي املتبلور من خالل تاأثريات امل�سيحية-الدميقراطية والنيوليربالية معًا، واحلزب 

الأخرى  امل�ستوى الحتادي. والأحزاب  الأكرثية على  كاأحزاب منفردة قادرة على احل�سول على  تعد  الدميقراطي الجتماعي مل 

كحزب الدميقراطيني الأحرار الذي يح�سب يف حالة الرتدد على النيوليربالية، واحتاد الت�سعني/حزب اخل�رش، وحزب ي�سار ما بعد 

ال�سيوعية اأ�سبح ل غنى عن دخولها يف تاآلفات مع اأحد احلزبني الكبريين من اأجل احل�سول على الأكرثية يف املجال�س النيابية، �سواء 

على م�ستوى الوليات اأو على امل�ستوى الحتادي. هذا وقد تبلور يف الوليات اجلديدة )اأملانيا ال�رشقية �سابقًا( يف هذه الأثناء نظام 

.
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اأحزاب ثالثي مع ن�ساأة حزب الي�سار ما بعد ال�سيوعية كقوة ثالثة معتربة

يديل الناخبون يف نظام النتخابات الأملاين املختلط ب�سوتني: �سوتًا مبا�رشًا ملر�سح الدائرة النتخابية، و�سوتًا اآخر للقائمة احلزبية 

املعدة على �سعيد الولية. وال�سوت الثاين هو العامل املقرر لتوزيع املقاعد الربملانية، حيث اأن النتخابات املبا�رشة لنواب ال�سوت 
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 %5 ن�سبة  على  ح�سلت  التي  الأحزاب  فقط  العتبار  يف  توؤخذ  املقاعد  توزيع  عند  املقاعد.  توزيع  عملية  �سياق  يف  حت�سب  املبا�رش 

اأو على ثالث مقاعد مبا�رشة. نظام النتخابات الأملاين هو بالنتيجة نظام انتخاب ن�سبي مرتبط ب�رشط  اأدنى  من الأ�سوات كحد 

.
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احليلولة

اإذا كان با�ستطاعته انتخاب م�ست�سار جديد يف نف�س  اإ�سقاطها  حق انتخاب احلكومة مناط باملجل�س النيابي الحتادي، وي�ستطيع 

. تقود تركيبة قانون النتخاب الأملاين والنظام احلزبي يف ظل الظروف البنيوية الجتماعية احلالية 
�79

الوقت )نزع الثقة البّناء(

. خالفًا لربيطانيا العظمى، ل ميكن حلزب الأكرثية يف اأملانيا اأن يتفرد 
�80

عمليًا اإىل حتمية ت�سكيل حكومات ائتالفية ب�سكل م�ستمر

بال�سلطة. وتبعًا لذلك باتت �سلطة احلكومة على درجة عالية من النق�سامات. لذا تن�ساأ يف العادة حاجة ما�سة للتوافق الإجباري. 

وتزداد احلاجة ملثل هذا التوافق الإجباري قوة من خالل التنظيم املركز وال�سامل للم�سالح �سمن اإطار ا�ستقاللية حتديد تعرفة 

الأجور. فالتكامل القوي للم�سالح الجتماعية القت�سادية هو من جهة اأ�سا�س فاعلية وا�ستقرار النظام الأملاين، ومن جهة اأخرى 

ترتبط به تبعيات ق�رشية بعيدة التاأثري. وقدرة النظام الأملاين على ا�ستيعاب اأبعاد جديدة من النزاع حمدودة جدًا، فهو متوجه يف 

الأ�سا�س اإىل حل النزاعات التقليدية )مثال "امل�ساألة الجتماعية"(. اأما النزاعات امل�ستجدة )مثل امل�ساكل البيئية( فنادرًا ما تدخل يف 

.
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ثنايا املفاو�سات، ولذا ي�سعب ا�ستيعابها، وقادت يف الغالب اإىل التوجه نحو تو�سيع النظام احلزبي الأملاين

جتري عملية اإ�سدار القوانني يف اأملانيا الحتادية يف معظمها، من خالل مقرتحات القوانني التي تقدمها احلكومة، حتى واإن كان 

اإقرار القوانني من قبل املجل�س النيابي الحتادي  ملجل�س النواب الحتادي احلق لتبني املبادرة لإ�سدار القوانني. يف النهاية يتم 

 .
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واملجل�س الحتادي. يف حالة عدم الو�سول اإىل توافق بني املجل�سني، ي�سار اإىل ت�سكيل جلنة و�ساطة تتاألف من ممثلي الهيئتني

جتري التداولت وامل�ساورات املف�سلية يف اللجان الربملانية قبل غريها، وت�سكل هذه اللجان بالتنا�سب مع قوة الكتل يف املجل�س. 

توىل لالحتادات اأي�سًا اأهمية كبرية، وذلك لأنها م�سمولة بامل�ساركة يف عملية الت�رشيع )مثاًل ا�ستدعاء ممثلي الحتادات يف اللجان 

ل�سماع اأرائهم(. تخ�سع جميع القوانني لرقابة املعايري من خالل املحكمة الد�ستورية الحتادية. وميكن اأن يتم تقدمي طلبات للرقابة 

لدى املحكمة الد�ستورية من قبل احلكومة الحتادية اأو حكومة الولية اأو من قبل اأع�ساء املجل�س النيابي الحتادي. اأما املواطنون 

العاديون فيمكنهم اأن يرفعوا دعاوى د�ستورية فقط، عندما يكونون هم اأنف�سهم معنيني ب�سكل �سخ�سي.

نظام احلقوق الأ�شا�شية

احلقوق الأ�سا�سية، باعتبارها حقًا قانونيًا مبا�رشًا، هي ملزمة لل�سلطة التنفيذية والت�رشيعية ويف الأحكام الق�سائية. وامل�سا�س باأي 

منها يكون مدعاة لالحتكام اأمام املحكمة الد�ستورية. لكن القانون الأ�سا�سي يتطرق اإىل احلقوق الجتماعية ب�سكل حمدود فقط. 

وتن�س مواده الأهم يف هذا ال�سدد على ما يلي:

اإلزامي  واجب  وحمايتها  واحرتامها  بها.  امل�سا�س  من  مع�سومة  الإن�سان  كرامة   :)1(  1 املادة 

جلميع اأجهزة ال�سلطة يف الدولة.

املادة 6 )�(: لكل اأم احلق يف احلماية والرعاية من قبل املجتمع.

املادة 20 )1(: جمهورية اأملانيا الحتادية هي دولة احتادية دميقراطية واجتماعية.

 عن الدولة الجتماعية كتح�سيل حا�سل، فهي تلزم الدولة بكفالة التوازن بني التناق�سات الجتماعية، وبالتايل 
�8�

تعرب املادة 20

 .
�8�

تلزمها بتوطيد نظام اجتماعي عادل وب�سمان اأمن اجتماعي ملواطنيها
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احلق يف نفقات معي�سية كافية يف اأملانيا مكفول مبوجب القانون الحتادي للعون الجتماعي لعام 1961. فهو يتيح للمحتاجني فر�سة 

اللجوء اإىل الق�ساء للح�سول على حقهم يف الإعانة. ويف�سل القانون بني نوعني مبداأيني من الإعانة: اأوًل، امل�ساعدة لتوفري نفقات 

معي�سية والتي تقدم كاأداء مايل، وثانيًا امل�ساعدة يف حالت معي�سية خا�سة كتمويل لالحتياجات املادية وخلدمات اأخرى )على �سبيل 

اأملانيا.  التاأمني يف  الأدنى من  الإعانة يوفران احلد  النوعان من  . وهذان 
�85

للرعاية( اأو احلاجة  الإعاقة  اأو  الأمومة  املثال يف حالة 

.
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وتعترب الإعانة الجتماعية باملقارنة على ال�سعيد الدويل اأداة فعالة ن�سبيًا ملكافحة العوز والفقر

 2001 اإن احلق يف التجمع اجلماهريي ويف حرية تاأ�سي�س الحتادات مثبت ن�سًا يف الد�ستور. وت�سري اإح�سائية الحتادات للعام 

. وتعد اجلمعية الأملانية لق�ساء الأوقات احلرة �8 مليون 
�87

اإىل ما جمموعه 5��,701 احتاد م�سجل يف جمهورية اأملانيا الحتادية

. وتبلغ درجة التنظيم )الن�سبة املئوية لعدد اأع�ساء احتاد واحد على الأقل 
�88

ع�سوية يف خمتلف الحتادات واجلمعيات يف عام 1997

اإىل عدد ال�سكان الرا�سدين( �6%، وتبعًا لذلك تعترب جمهورية اأملانيا الحتادية دولة ذات ن�سيج اجتماعي كثيف.

يتم التو�سل يف اأملانيا اإىل �رشوط عمل مريحة وعادلة عن طريق التفاو�س بني احتادات اأرباب العمل والنقابات. ويخلو نظام التفاو�س 

حول حتديد تعرفة الأجور تقريبًا بالكامل من تاأثري الدولة. وميثل احتاد النقابات الأملاين املظلة العليا للنقابات، فهو ي�سم حاليًا �1 

نقابة مهنية. وجنحت النقابات يف املا�سي غالبًا يف حتقيق مطالبها اجلوهرية ومنها: �8,5 �ساعة عمل يف الأ�سبوع، حت�سني قواعد 

اأدنى  اأ�سابيع حد  اإىل خم�س  اأربع  لالإجازة،  مالية  املرَر�سية، مكافاآت  الأجور يف احلالت  دفع  ا�ستمرار  القرار،  امل�ساركة يف �سنع 

لالإجازة ال�سنوية، وقانون حماية عمل ال�سبيبة، وغريها. ول يجوز للنقابات اتخاذ اإجراءات ن�سالية )كالإ�رشاب عن العمل( خالل 

فرتة �سالحية عقود اأجور تعرفة العمل )"اللتزام بال�سالم"(. اأما يف حال انتهاء �سالحية عقود الأجور اأو اإعالن التن�سل منها، 

ويف حال اأنه مل يتم بعد ذلك التو�سل اإىل اتفاق جديد بني اأرباب العمل وممثلي العمال، فيمكن عندئذ اللجوء اإىل الإ�رشاب. ويف هذه 

 .
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احلالة يجب على 75% على الأقل من الأع�ساء يف النقابة املعنية اأن ي�سوتوا ل�سالح الإ�رشاب

الدولة الجتماعية

يناهز عمر ال�سيا�سة الجتماعية الر�سمية يف اأملانيا 120 عامًا، وعاي�ست كثريًا من الأنظمة ال�سيا�سية، بدءًا من القي�رشية الفلهلمينية 

وو�سوًل اإىل جمهورية اأملانية موحدة. اإن النموذج الأ�سا�سي املتبع يف ال�سيا�سة الجتماعية الأملانية هو نظام ال�سمان الجتماعي 

. لقد حافظ هذا النظام على نف�سه من 
�90

الب�سماركي، والذي يعترب كمثل منوذجي لنظام الدولة الجتماعية املوؤ�س�ساتية املحافظة

.
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حيث اجلوهر خالل كل العهود بل وتو�سع با�سطراد

اختارت اأملانيا بهذا طريقًا و�سًطا بني ال�سمان الجتماعي ح�سب النموذج الليربايل املتوجه نحو ال�سوق، وبني رعاية تعتمد امل�ساواة 

الجتماعي  ال�سمان  على  مبني  الو�سطي  الطريق  هذا  اأ�سا�س  الدولة.  مواطني  جلميع  الرفاه  دولة  كينونة  قبيل  من  وال�سمولية 

احلكومي الإلزامي، الذي ميول ب�سكل اأ�سا�سي من خالل ا�سرتاكات العاملني املوؤمن عليهم وم�ساهمات اأرباب عملهم. وبا�ستثناء 

الدولة النازية وجمهورية اأملانيا الدميقراطية، مل تكن الدولة هي املمول الأ�سا�سي لل�سيا�سة الجتماعية يف اأملانيا. حاليًا ميول حوايل 

.
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ثلث امليزانية الجتماعية فقط من ال�رشائب

تقوم الفكرة الرائدة لل�سيا�سة الجتماعية الر�سمية بداية على تاأمني احلماية للعمال املحتاجني. وتو�سعت هذه الفكرة لحقًا لت�سبح 

تاأمينًا �ساماًل جلميع العمال واأفراد عائالتهم. ومازال التاأمني الجتماعي مرتبطًا مبمار�سة املوؤمن عليه للعمل، غالبًا الأعمال غري 

. يحظى احلفاظ على و�سع الفرد الجتماعي من قبل ال�سيا�سة 
�9�

احلرة، ولي�س لنتمائه للجن�سية اأو ل�سكان اجلمهورية الحتادية

الو�سع  من  معتربًا  جزءًا  ال�سيخوخة  تاأمني  يناقل  ال�سيخوخة.  بتاأمني  يتعلق  فيما  وخا�سة  كبرية،  باأهمية  اأملانيا  يف  الجتماعية 

 .
�9�

الجتماعي الذي مت الو�سول اإليه يف احلياة العملية اإىل �رشائح تقاعد ال�سيخوخة



150

ميكن التو�سل اإىل النجاح يف الإ�سالحات الجتماعية الهامة فقط يف حال توافق احلزبني ال�سعبيني الكبريين، اأي احلزب الدميقراطي 

. ومل تو�سع الرتتيبات املوؤ�س�ساتية يف القطاع الجتماعي مبدئيًا مو�سع ت�ساوؤل من 
�95

امل�سيحي واحلزب الدميقراطي الجتماعي

اأملانيا عن بريطانيا  لل�سيا�سة الجتماعية مييز  املبداأية  امل�سائل  الكبريين يف  الأ�سا�سي بني احلزبني  التوافق  اأي منهما. وهذا  قبل 

العظمى، ولكن لي�س عن ال�سويد اأو هولندا. جميع دول الرفاه تقريبًا التي اأجنزت با�ستمرار عالقة تكاملية بني ال�سيا�سة القت�سادية 

وال�سيا�سة الجتماعية، تتميز من خالل توافق اأ�سا�سي بني الأحزاب ال�سعبية واأحزاب العمال، والذي ميكن اإرجاعه اإىل اإمكانية 

. غري اأن التناق�سات بني احلزبني ال�سعبيني ازدادت حدة يف امل�سائل القت�سادية 
�96

التو�سل اإىل حلول و�سط على �سعيد دولة الرفاه

والجتماعية، لي�س فقط تبعًا لإعادة توحيد اأملانيا، ولكن ب�سكل عام خالل العقد الأخري.

نظام التعليم

تتحدد امل�سوؤولية عن التعليم يف اأملانيا من خالل الرتكيبة الفيدرالية للدولة. متلك الوليات الفدرالية احلق يف �سن الت�رشيعات واإدارة 

العملية التعليمية. اأما التعليم التاأهيلي وموا�سلة التعليم خارج النطاق املدر�سي، وقواعد التعليم اجلامعي الأ�سا�سية، ودعم التاأهيل 

املهني والعلمي، ودعم ال�سبيبة والعلماء النا�سئني، فهي اأمور مركزية تقع �سمن �سالحيات الحتاد. كما يقوم الحتاد والوليات 

مبهام م�سرتكة كتو�سيع وبناء اجلامعات والتخطيط العام للتعليم والتاأهيل. علمًا اأن القرارات حول حتديد البنيويات وامل�سامني 

املو�سوعية الهامة توؤخذ فقط من خالل م�ساهمة م�سرتكة بني الحتاد والوليات )"مبداأ الإجماع"(.

 على اأبحاث علمية اجتماعية خمتلفة حول عدم م�ساواة الفر�س يف جمال التعليم يف اأملانيا، تولد نقا�س 
ً
يف منت�سف ال�ستينات وبناء

مو�سع حول ال�سيا�سة التعليمية، اأ�سفر عن انطالق اإ�سالحات اأ�سا�سية يف النظام التعليمي. وتبعًا لذلك فقد مت للمرة الأوىل تاأ�سي�س 

ل�سوؤون  ت�رشيعي  اإطار  واإقرار   ،)1969( اجلامعات  لبناء  املايل  الدعم  اعتماد  مت  كما   ،)1969( والتعليم  للرتبية  احتادية  وزارة 

التعليم اجلامعي) 1976(. ويف نف�س الوقت مت تو�سيع التعليم املدر�سي على نطاق اجلمهورية والذي يوؤهل ملوا�سلة التعليم، ومت 

اأ�ساليب الإدارات الذاتية اجلامعية. وقد تنامت م�ساركة الطلبة املحتاجني،  تاأ�سي�س كليات جامعية متخ�س�سة، كما واأعيد تنظيم 

التو�سعة ولإقرار  العايل كنتيجة لإجراءات  التعليم  الإناث يف  الدنيا، وكذلك م�ساركة  الطبقات الجتماعية  املنحدرين من  وخا�سة 

.
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برامج الدعم املايل احلكومي ملوا�سلة التعليم

يتعر�س الو�سع التعليمي يف اأملانيا حاليًا مرة اأخرى اإىل النتقاد. اإذ اأفادت درا�سة PISA باأن م�ستوى التعليم املدر�سي العام قد 

اأظهر نواق�س وا�سحة باملقارنة الدولية. فالتالميذ املنحدرين من عائلة ذات اإمكانيات مادية حمدودة ينالون بفر�س اأقل بكثري يف 

الو�سول اإىل اإنهاء الدرا�سة اجلامعية مقارنة مع اأولئك املنحدرين من اأبوين متعلمني. ول يوجد مكان اآخر تكون فيه العالقة بني 

. والنظام املدر�سي املف�سل يف املراحل التعليمية املبكرة يجعل حلحلة 
�98

الأ�سل الجتماعي واملوؤهالت املكت�سبة اأ�سيق منها يف اأملانيا

هذه العالقة اإىل الأف�سل اأمرًا �سعبًا يف اأملانيا.

تتمثل البنية الأ�سا�سية للتاأهيل املهني يف اأملانيا يف النظام الثنائي الذي يعمل على الربط ما بني التدريب العملي يف امل�سنع والتعليم 

املهني املدر�سي. تقع م�سوؤولية التاأهيل املهني �سمن �سالحيات جمال القت�ساد احلريف، وبالأخ�س غرفة ال�سناعة والتجارة وغرفة 

املهن احلرفية. هذا الربط بني النظام الثنائي والقت�ساد، هو من ناحية ذو جدوى اإذ ي�سمن عالقة ربط قوية للممار�سة العملية يف 

عامل املهن احلقيقي، ولكن من ناحية اأخرى تن�ساأ عنه م�ساكل عندما ت�سح العرو�س لأماكن تدريب كافية ب�سبب الظروف البنيوية اأو 

ظروف الك�ساد القت�سادي. ولذا فاإنه من الأهمية مبكان مل�ستقبل التاأهيل املهني، اأن يتم حتى يف ظل ظروف اقت�سادية �سعبة تاأمني 

اأماكن تدريب مهني منا�سبة جلميع ال�سبيبة.

، حيث اأنه يت�سم بغياب التن�سيق ن�سبيًا بني 
�99

اأما م�ستوى التنظيم احلكومي لتعليم الرا�سدين يف اأملانيا فهو باملقارنة �سعيف جدًا

القائمني عليه وتعددية العرو�س املت�سعبة. ومع العلم اأنه يوجد هناك عرو�س كافية ملوا�سلة التاأهيل املدعوم ماليًا من قبل الدولة، 

لكن يقوم على معظمها جهات حرة. ومن خالل عرو�س موا�سلة التاأهيل، يتم ال�سعي وراء اأهداف خمتلف ال�سيا�سات املتعلقة ب�سوق 

 .
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العمل والتعليم اجلامعي وال�سوؤون الثقافية
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يعترب حجم الإنفاق على التعليم يف اأملانيا متدين يف املقارنة الدولية، فبلغت ح�سة اإنفاق الدولة على التعليم  يف العام 2000 ما ن�سبته 

.
�01

1% فقط من جمموع النفقات. وباملقارنة بلغت هذه احل�سة يف هولندا 10% ويف ال�سويد %7

منط الراأ�شمالية

. يف اقت�ساديات 
�0�

، تقدم اأملانيا مثاًل منطيًا لقت�ساد �سوق من�سق
�02

ح�سب الت�سنيف النمطي من قبل بيرت هال ودايفيد �سو�سكي�س

اإ�سرتاتيجية التفاعالت البينية املتبادلة. يتوقف توطيد التوازن، على  ال�سوق املن�سق حتل ال�رشكات كثريًا من امل�ساكل من خالل 

الأقل يف بع�س منه، على وجود موؤ�س�سات م�ساندة. وي�سف هال و �سو�سكي�س اقت�ساد ال�سوق املن�سق الأملاين يف املجالت اخلم�سة 

الهامة كما يلي:

 

الأنظمة املالية:

البيانات  لالإف�ساح عنه �سمن  كليًا  الذي ل يخ�سع  املال  راأ�س  اإىل  بالو�سول  ال�رشكات  الأملاين  املوؤ�س�سي  ال�رشيبي  النظام  يخول 

واملعلومات املالية العامة العلنية اأو الأرباح احلالية لل�رشكات. تلعب القرو�س البنكية يف جمال متويل ال�رشكات دورًا كبريًا يف اأملانيا. 

فهي التي متكن ال�رشكات من ال�ستثمار يف م�ساريع طويلة الأمد، ومن ت�سغيل العمال املوؤهلني حتى يف اأوقات الأزمات القت�سادية 

اأي�سًا.

يتم توجيه القت�ساد على �سعيد موؤ�س�ساتي تعاوين، مما يعني مثاًل اأن اإ�سرتاتيجية ال�رشكات ل يتم حتديدها من زاوية م�سالح 

امل�ساهمني فقط، بل من منظور م�سالح طيف وا�سع من ممثلي امل�سالح املجتمعية. تتم مراقبة ال�رشكات من قبل جمال�س الإ�رشاف، 

قيمة  فاإن  لذلك  هامًا.  دورًا  الر�سمية  الفعاليات  وممثلو  العمال  وممثلو  ال�رشكات  ممثلو  البنك  ممثلي  بجانب  فيها  يلعب  حيث 

املتحدة  الوليات  يف  احلال  هو  كما  ال�رشكة  توجيه  عملية  يف  الأهمية  ذات  لها  لي�س  امل�ساهمني،  وم�سالح  ال�سوقية  ال�رشكة  �سهم 

  .
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�لأمريكية

البنية الداخلية لل�شركات:

اأملانيا  العامون يف  اإذ بالكاد ميتلك املدراء  للمراقبة.  الداخلية لل�رشكات يعزز نظام املراقبة عن طريق عملية ت�سبيك  الهيكلية  بناء 

هوام�س املناورة من جانب واحد، خالفًا ملا هو احلال عليه يف اقت�ساديات ال�سوق الليربالية. وبدًل عن ذلك يتحتم على اإدارة ال�رشكة 

اأن حت�سل يف القرارات الهامة املتعلقة بال�رشكة لي�س على موافقة جمل�س الإ�رشاف الذي يجل�س فيه ممثلون عن العمال وامل�ساهمني 

فح�سب، بل عليها اأن تاأخذ اأي�سًا باآراء املديرين الآخرين واملوردين وكبار الزبائن. وت�سجع هذه الرتكيبة القائمة على التوافق يف 

الو�سول اإىل القرارات على تبادل املعلومات وتدعم تطوير عملية ت�سبيك املراقبة.

تو�سع يف اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة حوافز لالإدارة تقوي من دوافعها يف التحرك والعمل �سمن �سبكة الأعمال. حيث يف�سل اإبرام 

عقود عمل طويلة الأمد مع املديرين. وحيث اأنه يتوقع من مدراء ال�رشكات اأن ي�ستثمروا يف مقدرتهم على تاأمني التوافق، فاإنهم لذلك 

يعريون انتباهًا خا�سًا للحفاظ على �سمعتهم. ويوؤدي كل ذلك اإىل عدم وقوع املدراء يف اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة حتت ال�سغط 

.
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امل�ستمر لتحقيق الربحية لل�رشكة بقدر ما هو احلال عليه لدى املدراء يف اقت�ساديات ال�سوق غري املن�سقة



152

العالقات ال�شناعية:

تطبق ال�رشكات يف اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة اإ�سرتاتيجيات لالإنتاج ترتكز على الأداء الفعال للعمالة عالية الكفاءات. وتتمتع هذه 

القوى العاملة املوؤهلة با�ستقاللية عالية امل�ستوى يف عملها. ولديها دوافع مل�ساطرة الإدارة يف توفري املعلومات ال�رشورية لتح�سني 

املنتجات وتنمية العملية الإنتاجية. واعتادت ال�رشكات يف �سياق اإ�سرتاتيجية اإنتاج كهذه اأن حتافظ على قواها العاملة. وت�سعر هذه 

ال�رشكات باأنها معر�سة للخطر اإذا حاولت �رشكات اأخرى جذب قواها العاملة اإليها. وبرغبتهم يف م�ساركة الإدارة يف املعلومات، 

يعر�س العمال اأنف�سهم خلطر ال�ستغالل. لذلك فاإن اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة بحاجة اإىل موؤ�س�سات ت�ستطيع حل مثل هذه امل�ساكل 

يف العالقات ال�سناعية.

 يف النظام الأملاين للعالقات ال�سناعية جترى املفاو�سات حول حتديد تعرفة الأجور يف املجالت ال�سناعية بني النقابات واحتادات 

اأرباب العمل، ويتم حتديد اأجور مت�ساوية للعمال بنف�س م�ستوى التاأهيل يف اأي كان من الفروع ال�سناعية. ي�سع هذا النظام �سعوبات 

اأمام ال�رشكات ل�ستقطاب عمال من �رشكات اأخرى. وغري ذلك، تتكفل ال�رشكات بدفع الأجر الأعلى املمكن للعمال ملا يظهروه من 

انتماء لل�رشكة. ويحد هذا النوع من تن�سيق املفاو�سات يف القت�ساد من التاأثريات الت�سخمية يف اتفاقيات حتديد الأجور.

ميثل نظام املجال�س العمالية يف امل�سانع واملعامل، والتي تتاألف من ممثلني منتخبني للعمال، نظامًا تكميليًا للموؤ�س�سات على م�ستوى 

ال�رشكات. ولهذه املجال�س العمالية حقوق معينة يف امل�ساركة يف عملية اتخاذ القرار حول اإنهاء خدمات العاملني وظروف العمل. 

فهي  العمل،  ظروف  يف  ال�سلبية  التغيريات  من  اأو  التع�سفي  الت�رشيح  من  العمال  حتمي  ال�رشكات  يف  العمال  جمال�س  اأن  وحيث 

ت�سجعهم اأي�سًا على ال�ستثمار يف مهارات نوعية تتعلق بال�رشكات وعلى بذل جهد خا�س يف العمل. وميكن لعمل ممثلي العمال يف 

هذه املجال�س اأن يكون فعاًل فقط اإذا جنح الطرفان )احتاد اأرباب العمل والنقابات( يف التو�سل اإىل اإبرام عقود حتديد تعرفة اأجور 

. تعترب النقابات قوية ن�سبيًا يف اأملانيا، 
�06

جيدة. وتعمل النقابة املعنية ككفيل خارجي لعمل ممثلي العمال يف جمال�س عمال ال�رشكة

وهناك حماية قانونية عالية للعمل. لذلك فاإن �سوق العمل اأقل مرونة بكثري مما هو احلال عليه يف الوليات املتحدة الأمريكية على 

�سبيل املثال.

نظام التدريب وا�شتمرارية التاأهيل:

ال�رشكات  واأعمال  ال�سناعية  املجالت  يف  متخ�س�سة  قديرة  نوعية  كفاءات  منطيًا  يتطلب  املن�سقة  ال�سوق  اقت�ساديات  يف  العمل 

اخلا�سة. فنظام التاأهيل وا�ستمرارية التعليم الذي يعد العمال بهذه الكفاءات، يوىل يف اقت�ساد ال�سوق املن�سق كما هو احلال عليه يف 

اأملانيا باأهمية عالية. يف مثل هذا النظام ينبغي على العاملني اأن يتوقعوا باأن موؤهالت معينة لديهم متكنهم يف نهاية الأمر من ممار�سة 

عمل جذاب، بينما حتتاج ال�رشكات التي ت�ستثمر يف موا�سلة التاأهيل/التعليم لعمالها اإىل �سمانات باأن يكت�سب عمالها كفاءات قابلة 

لتوظيفها يف العمل لديها، وباأنهم لن ي�ستدرجوا من قبل ال�رشكات الأخرى التي ل ت�ستثمر يف تاأهيل عمالها. ويف العادة يتم اإيجاد 

احللول لهذه امل�ساكل يف اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة بطرق خمتلفة.

التاأهيل وموا�سلة  التي حتر�س على نظام  النقابية  ال�سناعي واملنظمات  العمل  اأرباب  اأملانيا على طيف وا�سع من منظمات  تعتمد 

طلب من ال�رشكات الكربى اأن توظف املتدربني وتوؤمن لهم امل�ساركة يف نظام التدريب. ومن 
ُ
التعليم املدعوم من الأموال العامة. وي

التي  امل�سانع  ت�ستفيد  اأن  يعني احلول دون  "الركوب املجاين"، مبا  العمل من ظاهرة  اأرباب  النقابات واحتادات  خالل ذلك حتد 

م�ستوى  على  يتم  التاأهيل  ومتطلبات  التدريب  خطط  حول  التفاو�س  اأن  ومبا  الآخرين.  جهود  من  التدريب  عملية  يف  ت�سارك  ل 

اأي�سًا يف م�سانع  اأن يعملوا لي�س فقط يف امل�سنع الذي تدربوا فيه، واإمنا  ال�سامل، ميكن خلريجي دورة تدريبية معينة  ال�سناعة 

اأخرى. ومن جهة اأخرى ميكن اأي�سًا التحقق من اأن التدريب قد اأك�سب املتدرب قدرات متخ�س�سة حتتاجها ال�رشكة بعينها. وت�سكل 

التابعة  ال�رشكات  اأغلب  اإليها  وينتمي  كثرية،  لأع�سائها مميزات  تقدم  ال�سمولية  وا�سعة  منظمات  الأملانية  العمل  اأرباب  احتادات 
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لأحد القطاعات. فهي تتمو�سع يف مواقع جيدة جدًا، وتوفر الرقابة املطلوبة التي يقت�سيها هذا النظام، كما توفر اأي�سًا املنتديات 

ال�ست�سارية التي يتم فيها حتديد م�ستويات التدريب ون�سبه. وهكذا يحيط الأ�سخا�س الذين اأنهوا تدريبهم بقدرات نوعية خا�سة 

.
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ل�رشكات معينة وبقدرات عامة على حد �سواء، والتي متكنهم من احل�سول على عمل يف اأماكن اأخرى

العالقات بني ال�شركات:

العاملني من ذوي  تبادل  فاإن  لذلك  الأمد.  العمل طويلة  ا�ستعمال عقود  ت�ستغل  املن�سق  ال�سوق  اقت�ساديات  ال�رشكات يف  كثري من 

نقل  عملية  فاإن  لذلك  وطبقًا  الليربالية،  ال�سوق  اقت�ساديات  يف  عليه  هو  بكثري مما  اأقل  ال�رشكات،  بني  والتقنية  العلمية  الكفاءات 

التكنولوجيا اأي�سًا اأ�سعف. ولكن ال�رشكات ت�سون فيما بينها عالقات وثيقة بهدف دفع عملية انت�سار تقنيات معينة يف القت�ساد. 

ويتم دعم هذه العالقات يف اأملانيا من قبل كثري من املوؤ�س�سات. ففي التعاونيات واحتادات العمل التجاري الأخرى يتم نقل تقنيات 

جديدة من خالل عملية تعاون م�سرتك مع موظفي الدولة لتحديد اأين ميكن حت�سني العمل يف ال�رشكة، وما هي الأموال العامة التي 

ميكن حتريكها لهذا الغر�س. ي�ساعد و�سول احتادات العمل التجاري والتعاونيات اإىل املعلومات اخلا�سة عن القطاع اأي�سًا على 

تعزيز فاعلية برامج الدعم الر�سمي احلكومي فعليًا.

وف�ساًل عن ذلك، كثريًا ما يتم متويل جزء كبري من البحث العلمي بالتعاون بني ال�رشكات و�سبه املوؤ�س�سات الر�سمية للبحث العلمي. 

فيما ت�ساعد معايري القيا�س التقنية امل�ستخدمة، والتي ت�سجعها الحتادات ال�سناعية، على انت�سار تقنيات جديدة، وت�ساهم يف توطيد 

قاعدة معرفية م�سرتكة، والتي بدورها تي�رش التعاون بني العاملني يف العديد من ال�رشكات املختلفة. بالإ�سافة اإىل ذلك، فقد توطد يف 

اأملانيا نظام التوافقية القانونية لإبرام العقود الذي ي�سجع على اإبرام عقود بني ال�رشكات، وبالتايل على دعم هذا النوع من اأ�ساليب 

  .
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نقل التكنولوجيا

الثقافة ال�شيا�شية واملجتمع املدين

تعترب الت�ساركية الدميقراطية والهوية الوطنية من العنا�رش الهامة يف الثقافة ال�سيا�سية لكل بلد. ويتبواأ مواطنو جمهورية اأملانيا 

النزاعات  ب�سبب  داخليًا  املمزقة  بلجيكا  يف  حتى  بالوطن.  العتزاز  درجات  ترتيب  اأ�سفل  يف  مركزًا  الأوروبية  باملقارنة  الحتادية 

 .
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الحتادية اجلمهورية  يف  عليه  احلال  هو  اأكرث مما  ببلدهم  يعتزون  اللذين  من  اأنا�س  هناك  يوجد  الأم،  لغة  فيها حول  الدائرة 

اإبان ال�سرتاكية القومية )النازية(.  اأملانيا  "التثبيط" يف وترية العتزاز الوطني ب�سكل رئي�سي اإىل التجارب التي مرت بها  يعود 

وترتكز عنا�رش الهوية الوطنية للمواطنني اأكرث على �سيادة دولة القانون واعتزازهم بالأداء القت�سادي والجتماعي املميز للنظام 

وباأبنائهم من كبار املو�سيقيني وال�سعراء الأملان اأي�سًا.

الت�ساركية الدميقراطية يف البلد كبرية ن�سبيًا. ميار�س ��% من املواطنني ن�ساطًا اأو عدة اأن�سطة طوعيًا، وبهذا ينخرط 22 مليون 

والكنائ�س  والروابط  الحتادات  يف  الأن�سطة  فبجانب   .
�10

املواطنني بني  تطوعية  اأعمال  يف  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  يف  اإن�سان 

واجلمعيات اخلريية وغريها من منظمات املنفعة العامة، والوكالت الطوعية، وحركة الإيواء للم�رشدين واملوائد اخلريية املجانية، 

ي�سمل انخراط املواطنني اأي�سًا العمل يف الأحزاب والنقابات، وتكري�س اجلهد يف اخلدمات التطوعية وامل�ساركة يف عمل جمموعات 

امل�ساعدة الذاتية وحلقات املقاي�سة. 

�سل  درا�سة  يف  ذلك  وثبت  ال�سبيبة.  لدى  ال�سيا�سي  الهتمام  تناق�س  فهو  اأملانيا،  يف  ال�سيا�سية  الثقافة  يف �سدد  القلق  يثري  ما  اأما 

)Shell( الرابعة ع�رشة حول ال�سبيبة ال�سادرة عام 2002، حيث ورد فيها اأن ��% فقط من ال�سبيبة من الفئة العمرية بني 12 اإىل 
�2 عام ي�سنفون اأنف�سهم كمهتمني بال�سيا�سة )باملقارنة مع عام 1999: ��%; 1991: 57%(. وكذلك يرتاجع ال�ستعداد لالنخراط 

يف العمل ال�سيا�سي، وتتال�سى تدريجيًا اأهميته يف ت�سكيل احلياة لدى ال�سبيبة. كما وتوؤكد الدرا�سة ظاهرة ميول متزايدة للملل من 
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ال�سيا�سة لدى ال�سبيبة. وهذه الظاهرة ل تبان تلقائيًا عن طريق الرف�س لدولة القانون الدميقراطية اأو بامليول املتطرفة، بل برتاجع 

اأعداد الأع�ساء يف الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات واحتادات ال�سبيبة من الأجيال ال�سابة. واأ�سبح ا�ستعداد ال�سبيبة هذه الأيام متجهًا 

اأكرث نحو اأنواع واأ�سكال ق�سرية الأمد من الأعمال التطوعية )على �سبيل املثال كمعاونني اأثناء كارثة في�سان نهر الأودر(. فهم 

 .
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يهابون الرتباط الطويل الأمد باملنظمات، ويف�سلون مبادرات العمل التطوعي املقت�رشة على م�ساكل وم�ساريع حمددة

 

وميثل الفرق يف تبني املواقف بني �سكان �رشق اأملانيا وغربها �سمة اأخرى من �سمات الثقافة ال�سيا�سية يف اأملانيا. اإذ يتم التم�سك 

الت�سديد يف  التوازن الجتماعي وقوانني احلماية الجتماعية، بينما يتم  ثل 
ُ
اأكرب على م اأملانيا ال�رشقية �سابقًا ب�سكل  والت�سديد يف 

غرب اأملانيا باملقابل على قوانني احلرية الليربالية. ويويل املواطنون الحتاديون اجلدد اعتبارات اأكرب لكينونة الدولة الجتماعية 

وتوزيع املوازنة، الأمر الذي ل يرجع فقط اإىل اأن اعتماد املواطنني يف الوليات اجلديدة على امل�ستحقات الجتماعية هو اأعلى من 

. وهناك خا�سية اأخرى للثقافة ال�سيا�سية يف الوليات الحتادية اجلديدة وتتمثل 
�12

اعتمادهم عليها يف الوليات الحتادية القدمية

يف تف�سيل املواطنني لعنا�رش ا�ستفتائية يف الدميقراطية، كال�ستفتاءات ال�سعبية مثاًل. وميكن اإرجاع م�سدر هذه امليزة التف�سيلية 

اإىل اأنه كانت قد �سادت يف جمهورية اأملانيا الدميقراطية �سعارات دميقراطية قريبة من ال�سعب من قبيل الدعاية فقط، ولكنها حرمت 

من ممار�ستها فعليًا.

 يتمتع احلزب الدميقراطي ال�سرتاكي يف الوليات الحتادية اجلديدة، وهو وريث احلزب ال�سرتاكي الأملاين املوحد �سابقًا، مبوقع 

قوي يف نظام الأحزاب. فهو ل�سان احلال املف�سل لأولئك الذين كانت لهم مواقف قريبة من نظام جمهورية اأملانيا الدميقراطية وكانوا 

مرتبطني به مهنيًا ب�سكل وثيق، وهو يخدم ف�ساًل عن ذلك كحو�س ا�ستيعاب مليول معار�سة لأولئك الذين مل يتم ا�ستيعابهم من قبل 

الأحزاب امل�سنفة كاأحزاب "بهيمنة" غربية. يوجد يف برملانات الوليات الحتادية اجلديدة غالبًا تركيبة ثالثية الأحزاب من احلزب 

. ومبا اأنه ل يوجد يف الوليات الحتادية 
�1�

امل�سيحي الدميقراطي واحلزب الدمقراطي الجتماعي واحلزب الدمقراطي ال�سرتاكي

اجلديدة بيئة كن�سية، لذا ل يتم انتخاب احلزب امل�سيحي الدميقراطي لأ�سباب دينية، بل لأ�سباب براغماتية.

�ستبقى الثقافة ال�سيا�سية يف اأملانيا وملدة طويلة مف�سولة من خالل خط متا�س بني �رشق اأملانيا وغربها. وينبغي اأن يبقى فهم الثقافة 

ال�سيا�سية يف �سياق اإعادة توحيد اأملانيا من خلفية عدم التجان�س الوا�سح على ال�سعيد الدميوغرايف وال�سيا�سي والقت�سادي.

7-6 اليابان��1  

مل يلعب حزب الدميقراطية الجتماعية يف ال�سيا�سة اليابانية دورًا مركزيًا اأبدًا. ومع ذلك توطد نوع من الدميقراطية الجتماعية يف 

اليابان، يرتكن اإىل النظام املجتمعي وال�سيا�سي والقت�سادي ال�سامل، والذي متيز بعمليات عالية التطور تنتهج الأ�سلوب التوافقي 

�سم اإىل العنا�رش املركزية للدميقراطية الجتماعية اإ�سافة اإىل الد�ستور ب�سيغته التقدمية اخلارجة عن 
ُ
يف عملية �سنع القرار. وي

العادة، وعي ال�سكان املتميز بالعدالة واحل�س الوطني.

النظام ال�شيا�شي

الدميقراطي  احلزب  هيمنة  هي  النظام  هذا  يف  لالنتباه  امللفتة  ال�سمة  اإن  تعددي.  �سيا�سي  نظام  على  الياباين  الرفاه  نظام  يرتكز 

انقطاع  با�ستثناء فرتة   ،1955 للوزراء ب�سكل م�ستمر منذ عام  اأخرج من ظهرانيه رئي�سًا  ال�سنني، والذي  الليربايل منذ ع�رشات 

ق�سرية من �199 اإىل �199. فقط ويف وقت متاأخر ن�سبيًا مع نهاية ال�ستينات، تو�سع طيف اأحزاب املعار�سة، ويف مقدمتها احلزب 

ال�سرتاكي الياباين الذي اكت�سب ثقاًل موؤقتًا يف ال�ساحة ال�سيا�سية. لذا وقع النظام ال�سيا�سي يف اليابان يف دائرة النتقاد بكونه 
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ل دميقراطي، ولكنه بالنظر اإىل طريقة الو�سول اإىل اإيجاد القرار ال�سيا�سي فيه يعترب نظامًا �سيا�سيًا ينتهج الأ�سلوب التفاو�سي 

للو�سول اإىل احلكم. وهذا النظام هو �سكل من الأ�سكال املعروفة باإ�سم �سينجيكاي )Shingikai(، اأي هيئات الت�ساور الوزارية، 

عمل  يف  عادة  يندجمون  الر�سمية،  �سبه  الهيئات  هذه  يف  والأخ�سائيون  العام  والراأي  امل�سالح  روابط  ممثلو  ماأ�س�سته.  مت  الذي 

الوزارات اأو يف اأعمال رئا�سة الوزراء. من خاللهم يو�سع حتت ت�رشف الراأي العام ال�سيا�سي قنوات قانونية للم�ساركة يف ت�سكيل 

ال�سوؤون ال�سيا�سية. وتعطي ال�سينجيكاي يف نف�س الوقت الدولة اليابانية و�سيلة بيدها ل�ستيعاب اإمكانات نزاع حمتملة يف عمليات 

اتخاذ القرار، حيث ت�ستدعي امل�ساركني يف حقول ال�سيا�سة املعينة واملعنيني فيها اإىل هذه الهيئات الت�ساورية للتداول معها. ي�ستند 

الو�سول اإىل �سنع القرار يف هذه الهيئات على التوافق، ولذلك ت�ستغرق هذه العمليات غالبًا وقتًا طوياًل.

احل�س الوطني

بها.  ال�سيا�سي والجتماعي اخلا�س  العامل اخلارجي نظامها  التا�سع ع�رش مبعزل عن  القرن  اليابان وحتى منت�سف  لقد طورت 

. منذ ذلك احلني حتاول اليابان اللحاق بالدول 
�15

اأح�س املواطنون يف اليابان باإهانة كربى ب�سبب النفتاح الق�رشي للبلد عام �185

الأوروبية والوليات املتحدة الأمريكية وال�سري مع ركابها. وداأبت اليابان على اإر�سال موظفني حكوميني اإىل بلدان اأوروبا الغربية 

ليجمعوا هناك خربات ب�سكل منتظم ليتم تطبيقها يف اليابان. وهكذا ا�ستند على �سبيل املثال النظام التقاعدي ونظام الرعاية ال�سحية 

الياباين على النموذج الب�سماركي. وانعك�س احل�س الوطني الياباين يف ال�سعي اجلاهد لت�سل اليابان اإىل نف�س امل�ستوى من القوة 

والرثوة كالبلدان املتقدمة. وف�ساًل عن ذلك، كان للح�س الوطني اأثناء اأزمة النفط يف ال�سبعينات تاأثريات فاعلة لعملية اندماجية يف 

الداخل. و�سجع الإدراك بح�سا�سية اليابان الناجمة عن اعتمادها على ا�سترياد املواد الأولية، �سجع ال�ستعداد لدى اأرباب العمل 

والعمال على التعاون فيما بينهم مبا�رشة. وهنا يكمن تاأثري عامل احل�س الوطني يف جاهزية ال�سكان للتحرك الفاعل. وتولدت هذه 

اجلاهزية لدى ال�سكان يف اليابان من خالل امل�ساركة اجلماعية يف جني ثمار التقدم القت�سادي، وقد �ساهم هذا جوهريًا يف ا�ستتاب 

الدميقراطية الجتماعية بعد عام 1975.

نظام احلقوق الأ�شا�شية

اإن النقابات اليابانية م�ستقلة ون�سيطة. ولكن منظمة العمل الدولية انتقدت القوانني اليابانية التي حتظر على اأفراد اجلي�س وال�رشطة 

والطفائية النتماء اإىل النقابات و/اأو الإ�رشاب عن العمل. وباملثل ل يجوز ملوظفي الدولة اأي�سًا اأن ينظموا اإ�رشابات، وتو�سع 

. وتبعًا لذلك بات احلق يف الإ�رشاب مكفوًل 
�16

اأمامهم حمددات فيما يخ�س التو�سل اإىل اتفاقيات لتحديد تعرفة الأجور اجلماعية

جزئيًا فقط. 

ال�سلك  الرتقاء يف  اإىل  الن�ساء  اأي�سًا. وتطلعات  بالكامل  لي�س مكفوًل  اليابان  يف  والن�ساء  الرجال  امل�ساواة بني  الأ�سا�سي يف  احلق 

الوظيفي تكاد تكون حمدودة، وهن معر�سات اأي�سًا اإىل التمييز �سدهن يف �سلم الأجور. وح�سب تقارير جديدة لروابط النقابات 

اليابانية، فاإن التحر�س اجلن�سي يف اأماكن العمل منت�رشة بكرثة. �سحيح اأن القوانني ت�سع التحر�س اجلن�سي والغت�ساب حتت 

. تتعر�س الأقليات اليابانية  مثل الآينو )Ainu( والبوراكومني 
�17

طائلة العقوبة، ولكن العقوبة يف هذه احلالت تبقى رحيمة جدًا

.
�18

)Burakumin( وكذلك الـ 6�0.000 كوري املتواجدون يف اليابان للتمييز املجتمعي والقت�سادي

�سحيح اأن د�ستور الدولة اليابانية ين�س على احلق يف العمل )املادة 27( وعلى احلق يف العي�س الإن�ساين الكرمي )احلد الأدنى للعي�س، 

املادة 25(، ولكن هاتني املادتني وح�سب التف�سري القانوين العام ل متثالن قاعدة لالحتكام اإىل الق�ساء من اأجل الو�سول اإىل هذا 

احلق. ومع هذا ت�سكل هاتان املادتني قاعدة ل نزاع عليها للدولة الجتماعية يف اليابان. اإ�سافة لذلك يق�سي الد�ستور الياباين يف 

�مل��د 11 و 97 ، باأن حقوق الإن�سان حقوق اأبدية ل يجوز امل�سا�س بها، ويتمتع بها املواطنون ملجرد كونهم ب�رش.
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الدولة الجتماعية

يف املقارنة الدولية حول حجم اإنفاق الدولة على ال�سوؤون الجتماعية من�سوبًا للناجت الجتماعي الكلي، تقع اليابان يف النهاية ال�سفلى 

الجتماعية  للنفقات  الكلي  الجتماعي  الناجت  من   %1�,1 فقط   1991 عام  خ�س�ست  فقد  التطور.  عالية  ال�سناعية  الأمم  لقائمة 

العامة. وبهذا تقع اليابان خلف الوليات املتحدة الأمريكية )16,2 %(، وتنفق باملقارنة مع اأملانيا )29,1%( ن�سف مبالغ النفقات 

الجتماعية العامة. يعود ذلك اإىل حد كبري اإىل اأن اخلدمات الجتماعية يف اليابان متول ب�سكل مغاير جزئيًا ملا هو احلال عليه يف بلدان 

املقارنة. 

بالرغم من اأن الد�ستور الياباين يت�سمن باملادة 25 فقرة عن الدولة الجتماعية، واأنه قد مت منذ عام 19�7 اإ�سدار قوانني يف العديد 

1970 كان قد بو�رش ببناء  اإل اأن اليابان تعترب بلدًا قد تاأخر يف �سرية التطور الجتماعي. فقط يف عام  من املجالت الجتماعية، 

نظام �سامل لل�سمان الجتماعي. ويرجع ذلك اإىل اأن احلزب الدميقراطي الليربايل احلاكم كان معجبًا ولفرتة طويلة بنمط الدولة 

اإل حتت ال�سغط املتنامي من قبل املواطنني ومن قبل  اأن حتقيقها ب�سكل �سامل مل يتم  اإل  الجتماعية وتبناها كمنارة ل�سيا�سته، 

املجتمعات املحلية. كما تنامت النتقادات للحزب الدميقراطي الليربايل ب�سبب الجحاف يف حق البيئة اإبان عقد ال�ستينات يف �سياق 

تبنيه �سيا�سة "الأولوية لالقت�ساد".

 تتبني خ�سو�سيات النظام الجتماعي الياباين يف العناية ال�سحية املجانية للم�سنني فوق 70 عامًا، التي مت اعتمادها حتت �سغط 

احلزب ال�سرتاكي واأحزاب معار�سة اأخرى، وكذلك يف التاأكيد على اتباع �سيا�سة �سوق العمل والت�سغيل. تلعب �سيا�سة الت�سغيل 

يف نظام الرفاه الياباين دورًا مف�سليًا يف تاأمني احلد الأدنى الكايف للبقاء. اإذ يف�رش احلق يف عي�س اإن�ساين كرمي ب�سكل يجب فيه اأن 

يح�سل املواطنون اأوًل وقبل كل �سيء على مكان عمل، حتى يتمكنوا هم باأنف�سهم من تاأمني بقائهم. وفقط عندما يتعذر اإيجاد مكان 

عمل �سواء باملبادرة ال�سخ�سية اأو مببادرة حكومية، متنح الدولة املواطن خم�س�سات احلد الأدنى الكايف للبقاء. 

مل ت�سفر الأزمات النفطية يف اليابان عن انح�سار نظام الرفاه، ولكنها كانت مدعاة للتحول يف الروؤى امل�ستقبلية. ويف حني كانت دولة 

حتذى به لل�سيا�سة اليابانية، اإل اأن الغرب فقد مكانته الآن كمثل 
ُ
الرفاه من النمط الأوروبي حتى بداية ال�سبعينات متثل منوذجًا ي

اأعلى لليابان. وكانت اليابان ل تريد من خالل ماأ�س�سة دولة الرفاه على النمط الأوروبي اأن تفقد قدرتها على املناف�سة العاملية. فتم 

بن�سيب  املجتمعية  والفئات  الأ�رشة  حتظى  اأن  املفرو�س  من  واأ�سبح  الياباين".  النحو  على  الرفاه  "جمتمع  �سعار  رفع  ثم  من 

الفن  قبيل  من  الثقل  لنقاط  عملية زحزحة  كان جمرد  بل  الجتماعي،  الأداء  تقلي�س  يت�سمن  مل  ذلك  ولكن  الرفاه.  ناجت  من  اأكرب 

اخلطابي فقط، وتكييف �رشعة التو�سع يف النفقات الجتماعية مع املعطيات القت�سادية املرافقة للتحول الدميوغرايف املتوقع. هذا 

وقد تو�سعت نفقات الدولة على ال�سوؤون الجتماعية با�ستمرار من عام 1951 حتى عام 2000. وفقط يف الأعوام 1988 اإىل 1991, 

حيث مرت اليابان بانتعا�س اقت�سادي منقطع النظري، ح�سل تراجع طفيف يف تلك النفقات.

ياأتي متويل دولة الرفاه اليابانية من م�سادر خمتلفة: يتم متويل تاأمني التقاعد والتاأمني املر�سي وتاأمينات العناية والتاأمني �سد 

احلوادث و�سد البطالة من خالل م�ساهمات اأرباب العمل واأق�ساط ا�سرتاكات العاملني. اإل اأن م�ستوى هذه امل�ساهمات اأدنى منها 

يف اأملانيا. ويتم دعم التاأمني �سد البطالة وتاأمني التقاعد )التقاعد الأ�سا�سي فقط( من اأموال الدولة العامة. ويدفع املري�س اإ�سافة 

ل�سرتاكاته يف التاأمني �سد املر�س ما ن�سبته 20 اإىل �0% من نفقات العالج الطبي.

منط الراأ�شمالية

. ولكن يف اليابان ل ين�سق اقت�ساد ال�سوق �سمن 
�19

تتبع اليابان كما هو حال اأملانيا وهولندا وال�سويد لقت�ساديات ال�سوق املن�سق

القطاعات القت�سادية كما يف اأملانيا، بل ين�سق �سمن جمموعات من ال�رشكات. لقد مت بناء ال�سبكات الهامة من املوؤ�س�سات القت�سادية 

على منط كايرت�سو )Keiretsu(، اأي على �سكل جمموعات اأو عائالت من ال�رشكات، وعلى ال�سبكة الكثيفة املنبثقة عن ذلك، والتي 

تتجاوز ارتباطاتها احلدود القطاعية. وال�سكل الأهم من هذا التن�سيق هو الكايرت�سو العمودي  حيث تتمو�سع �رشكة رئي�سية يف 

مركز جمموعة كاملة من ال�رشكات الأ�سغر. 
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يتميز القت�ساد  ال�سناعية احل�سا�سة،  اأملانيا وبالذات يف املجالت  ال�سناعي يف  القطاع  لنف�س  التابعة  ال�رشكات  ففي حني تتعاون 

الياباين باملناف�سة احلادة بني ال�رشكات داخل نف�س الفروع القطاعية. ولذلك يتم التعاون املن�سق يف املجالت احل�سا�سة يف اليابان 

اأي بني �رشكات تعمل يف قطاعات فرعية خمتلفة ولكنها نظمت نف�سها حتت مظلة عائلة واحدة من  وبالطبع يف نف�س الكايرت�سو، 

ال�رشكات.

اإن لبنية "تن�سيق الكايرت�سو" هذا تاأثريات عميقة على اأنظمة التاأهيل وعلى العملية ال�سائعة لنقل التكنولوجيا. تنظيم التاأهيالت 

الكايرت�سو  داخل  تقريبًا  بالكامل  جمراها  تاأخذ  ال�سناعية،  القيا�سية  املعايري  وحتديد  التكنولوجيا  ونقل  ال�رشكات  داخل  املهنية 

�سجع العمال دومًا على ك�سب كفاءات نوعية يف تخ�س�س ال�رشكة اأو جمموعة ال�رشكات، والتي ميكن ال�ستفادة منها 
ُ
العمودي. وي

التاأهيل النوعي الدقيق، تعر�س عليهم ال�رشكات  اإقناع العمال بال�ستثمار يف مثل هذا  �سمن كامل عائلة ال�رشكات. وحتى ميكن 

وخا�سة الكبرية منها باملقابل ت�سغياًل مدى احلياة.

 ولكي ت�ستطيع ال�رشكات اليابانية اللتزام بهذا الوعد، فقد �سعدت قدرتها على التكيف مع منتجات جديدة اأو جمالت اإنتاجية 

ي�ستند  الذي  الإنتاج هذا  الكايرت�سو ح�سب احلاجة. مثل نظام  العاملة داخل جمموعة �رشكات  القوى  تناقل  جديدة، حيث ميكن 

غالبًا على تن�سيق الكايرت�سو، ي�ستغل جدوى امل�ستوى العايل من تكامل اليد العاملة يف ال�رشكة اأو بالأحرى يف جمموعة ال�رشكات. 

يف  امل�ساركة  اإمكانية  فيها  للعاملني  الفر�سة  تتيح  بها"  خا�سة  "نقابات  اليابانية  ال�رشكات  اأقامت  فقد  التوجه،  هذا  ولتعميق 

القرارات املتعلقة ب�سوؤون ال�رشكة الهامة.

الت�ساور  اأنظمة  وثانيًا  الياباين،  الإدارة  نظام  اأوًل  وهي:  اأعمدة  ثالثة  على  الياباين  القت�سادي  النظام  يرتكز  �ساملة،  وبنظرة 

الت�ساركية على م�ستوى ال�رشكات )اإدارة وعاملني( وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي )الت�ساركية الثالثية(، وثالثًا منوذج امل�ساهمات على 

اأ�س�س بنكية. وتت�سابك هذه الأعمدة الثالث بن�سيج �سيق فيما بينها، بحيث ميكن فهم النظام القت�سادي الياباين فقط من منظور 

�سامل لهذا الن�سيج.

نظام الإدارة الياباين:

برز يف الن�سف الثاين من الثمانينات تفوق وا�سح يف اأداء �سناعة ال�سيارات اليابانية، والذي اأجرب املناف�سني الأمريكيني والأوروبيني 

على التعرف، تيمنًا باملثل الياباين الأعلى، على اأ�ساليب جديدة من تنظيم العمل ال�سناعي والتعامل معها، حتى يتم اللحاق بال�سبق 

. فقد مت ك�سف �رش النجاح الياباين من قبل علماء باحثني يف معهد م�سا�سو�ست�س للتكنولوجيا )MIT(، الذين 
�20

الياباين يف الإنتاجية

قاموا يف الفرتة ما بني عام �198 اإىل 1989 يف اأربعة ع�رش بلدًا مب�سح ودرا�سة 90 م�سنعًا لتجميع و�سناعة ال�سيارات. وا�ستعمل 

الباحثون بعدها ولأول مرة تعبري "الإنتاج املرن" )lean production( لي�سفوا به تنظيم �رشكة تويوتا، وذلك لأنه هنا وبالعك�س 

من م�سانع ال�سيارات الغربية يتم ا�ستخدام قدر اأقل من كل مدخل من مدخالت الإنتاج: ن�سف العاملني يف امل�سنع، ن�سف امل�ساحة 

لإنتاجهم  اليابانيون  لإخراج منتج جديد. ويحتاج  الالزم  الوقت  والعدة، ون�سف  الأدوات  ال�ستثمار يف  لالإنتاج، ن�سف  الالزمة 

واحتاجت  املتعددة.  املنتجات  من  كبريًا  كمًا  وينتجون  اأقل،  اأخطاء  ويرتكبون  الالزمة،  املخازن  حمتويات  ن�سف  من  بكثري  اأقل 

م�سانع ال�سيارات اليابانية اإىل معدل 16,8 �ساعة عمل لإنتاج �سيارة واحدة، بينما احتاجت امل�سانع الأمريكية اإىل 25,1 �ساعة عمل 

.
�21

واحتاجت امل�سانع الأوروبية اإىل �6,2 �ساعة عمل

عندئذ اأ�سبح الأمر وا�سحًا، باأن التفوق الياباين يف الأداء ل يرجع �سببه اإىل التكنولوجيا بال�رشورة، بل اإىل التغيري يف تنظيم العمل 

ال�سناعي، والذي يتمثل جوهريًا يف عمل الفريق الواحد، ولكن تدخل فيه عنا�رش اأخرى اأي�سًا، والتي ميكن تو�سيفها يف جمموعها 

ف فل�سفة كايزن يف �ساأن 
رَ

بكلمة كايزن )KAIZEN( )حرفيًا: "التحول نحو الأف�سل" اأو "التح�سني امل�ستمر"(. ل يقت�رش و�س

الفل�سفة  للحياة الجتماعية والعائلية. متثل هذه  اأي�سًا و�سف  يت�سمن  لليابانيني وح�سب، بل  ال�رشكات على احلياة القت�سادية 
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يف امل�سانع وال�رشكات القاعدة الأ�سا�سية للكوادر العاملة والكوادر الإدارية. فهي تعني تعا�سد جهد اجلميع دومًا للتح�سني، واأن 

يتجنب اجلميع كل نوع من الإ�رشاف يف امل�سنع، واأن ي�سعر اجلميع باللتزام بقاعدة "ت�سفري الأخطاء"، واأن تكون جودة النوعية 

من اأولويات التفكري اأثناء العمل، واأن ت�ستمر املراقبة جلودة النوعية مبا يتفق ومتطلبات الزبائن. هذا وقد مت نقل الطريقة اليابانية 

املثالية يف احلال اإىل ال�رشكات الأمريكية والأوروبية. ولكن ما زالت تاأثريات هذا التنظيم اجلديد للعمل على الت�سغيل يف �سوق العمل  

 .
�22

مو�سعًا للجدل

اأنظمة الت�شاور على م�شتوى جمريات العمل يف امل�شانع:

كان احلديث يف الثمانينات والت�سعينات �سمن النقا�س يف العامل الغربي حول مقدرة القت�ساد الياباين على الأداء يركز دائمًا على 

اأعلى جهد ممكن  باملطلق، ويكر�سون  ل�رشكاتهم  باأنهم موالون  اإليهم  بالنظام، وينظر  والتزامهم  امل�سامل  اليابانيني  العمال  طابع 

العمال  بالكاد يختلف  اإذ  املقولت.  ف�سيت�سح يف احلال عدم �سحة هذه  التاريخ،  اأُلقيت نظرة ق�سرية على  لو  لكن   .
�2�

ل�رشكاتهم

فهم  لهذا  م�ساحلهم.  مقدمة  يف  لديهم  اأي�سًا  يقعان  الدخل  م�ستوى  ورفع  العمل  مكان  فتاأمني  الأجانب.  زمالئهم  عن  اليابانيون 

التي قام بها  املتكررة  تثبته الإ�رشابات  اأي�سًا عندما يجدون ذلك �رشوريًا. وهذا ما  العمايل  للن�سال  اأنف�سهم ويلجاأون  ينظمون 

العمال اليابانيون مبا�رشة بعد احلرب العاملية الثانية. وحتى بداية ال�سبعينات كان اجلناح الي�ساري املتنفذ يف النقابات يتاألف مما 

 .
�2�

ي�سمى باجلماعات املُع�سكرة

اإىل اخلم�س حاليًا. وميكن تف�سري هذا  ال�سبعينات  الثلث يف  اليابان من حوايل  للعاملني يف  النقابي  التنظيم  تراجعت بالطبع درجة 

الرتاجع ب�سكل رئي�س من خالل تنامي اأعداد املعتمدين على العمل يف معي�ستهم. اإذ ازدادت اأعدادهم بني عام 1970 و2001 من 7,�� 

مليون اإىل 5�,7 مليون �سخ�س، بينما بقي باملقابل عدد العمال املنتظمني نقابيًا منذ منت�سف ال�سبعينات ثابتًا. والنقابات اليابانية 

ممثلة ب�سكل رئي�سي �سمن ال�رشكات الكربى )ال�سناعة، النقل، الت�سالت( ويف القطاعات الر�سمية و�سبه الر�سمية ب�سكل جيد. 

وو�سلت درجة التنظيم يف ال�رشكات التي يعمل فيها اأكرث من 1000 م�ستخدم اإىل حوايل 55% منذ عام 1960. باملقابل و�سلت درجة 

التنظيم يف ال�رشكات الأ�سغر وبعدد من العاملني يرتاوح ما بني 100 اإىل 999 عامل اإىل حوايل 17%، ويف �رشكات باأقل من 100 

.
�25

عامل تكاد درجة التنظيم ل تتجاوز �,%1

اأبعد تقدير. ويرتكز ذلك قبل كل �سيء  ال�سبعينات على  ال�سناعية ثابتًا على حاله منذ منت�سف  للعالقات  ال�سكل احلايل  لقد بقي 

على قاعدتني: املفاو�سات اجلماعية لتحديد تعرفة الأجور وم�ساركة العاملني يف اتخاذ القرار على جميع امل�ستويات. فيما يتعلق 

باملفاو�سات اجلماعية اليابانية لتحديد تعرفة الأجور، وخالفًا لأملانيا، ل يتم اإبرام عقود حتديد اأجور تغطي فروعًا اقت�سادية كاملة 

اأو تعم على نطاق القطاعات الأخرى يف الدولة، بل جتري املفاو�سات بني نقابات العاملني يف املعمل وال�رشكات، ولكن بالتوافق التام 

مع الحتادات العامة. وهكذا يتم التو�سل على مدى عدة اأ�سابيع اإىل حتديد �سقفية قيم ملفاو�سات حتديد الأجور يف ال�رشكات. وبعد 

اأوًل على ال�رشكات الكربى ومن ثم  اأ�سابيع  اإبرام العقود الأوىل يف ال�رشكات الأهم، تعم موجة من الإبرامات وعلى مدى ب�سعة 

. وبالتايل ميكن بالكاد التفريق بني نتائج هذه 
�26

على الو�سطى فال�سغرية. ولكن تتم مع ذلك دائمًا مراعاة الو�سع اخلا�س لل�رشكة

املفاو�سات وبني تلك التي حتدث يف اأنظمة يتم حتديد الأجر فيها من خالل عقود ت�سمل فروع اقت�سادية كاملة. اإل اأن دخل الأجور 

يتاأرجح ح�سب حجم ال�رشكة، اإذ يقل الدخل ال�سنوي من الأجر يف ال�رشكات ال�سغرية )من 10- 99 عامل( بحوايل الثلث عن نظريه 

يف ال�رشكات باأكرث من 1000 عامل.

اأما فيما يتعلق مب�ساركة العاملني باتخاذ القرار فيجدر مالحظة مايلي: ازدادت يف اليابان ح�سة العمال باأعمال غري منتظمة اإىل 

. فاملجموعة الكربى من العاملني باأعمال 
�27

%5 15,2%( بحوايل اأكرث من  1975 )9,9%( و1990 )  اإجمايل العاملني بني العام 

 .
�28

5,56 مليون عامل اإىل   �,6 1995 من  1985 وعام  ازداد عددها بني عام  العاملة بدوام جزئي. وقد  القوى  غري منتظمة هي 

وهنا يجدر التنويه اإىل اأنهم غالبًا ما يعملون عددًا من ال�ساعات يقارب عدد �ساعات العاملني بدوام كامل. وت�سكل الن�ساء الأكرثية 

ال�ساحقة من العاملني ب�سكل غري منتظم. اإل انه يتم جتاهل م�سالح العاملني على �ساكلة الت�سغيل غري النظامي اجلديدة من نقابات 
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ال�رشكات. ومبا اأن الإدارة ت�ستطيع تغيري عدد القوى العاملة الغري نظامية مبرونة متناهية ح�سب ما يقت�سيه الو�سع القت�سادي، 

تبقى عالقات الت�سغيل الدائم للعمال النظاميني حتت احلماية. ل تعري غالبية نقابات ال�رشكات جهدًا لأولئك املهددين بالت�رشيح قبل 

. اأدت هذه النواق�س يف التمثيل النقابي للم�سالح املتباينة اإىل مبادرات تنظيمية 
�29

غريهم، وهم العاملون بالت�سغيل غري النظامي

جديدة. فقد تاأ�س�ست يف العديد من املدن ما يطلق عليها احتادات جمتمعية حملية، والتي حتاول تنظيم جميع العمال على امل�ستوى 

املحلي بغ�س النظر عن اأ�سكال ت�سغيلهم. كما ن�ساأت مع الوقت نقابات متثل الن�ساء العامالت فقط، "كنقابة الن�ساء طوكيو" على 

�سبيل املثال )Josei Yunion Tokyo( والتي تاأ�س�ست �سنة 1998.

اأنظمة الت�شاور على امل�شتوى ال�شيا�شي:

اإن ماهية واأ�سلوب تاأثري الدولة يف العملية القت�سادية حترك امل�ساعر يف كل منا�سبة لدى ال�رشكاء التجاريني الغريبني لليابان. اإنه 

ل�سيء طبيعي يف اليابان اأن حتاول الدولة التدخل يف احلدث القت�سادي والتاأثري فيه مبا يتفق مع اأهدافها. وت�سمل اأدوات الدولة 

بجانب الإجراءات العتيادية للعوملة اآليات عديدة اأخرى، بداية من خمططات م�سرتكة بني الوزارات وال�رشكات لتو�سيع اأو تقلي�س 

جمالت اقت�سادية معينة، لت�سل اإىل جتميد العمل بقانون املناف�سة اأحيانًا، وال�سماح بقيام جتمعات اقت�سادية احتكارية يف حالت 

.
��0

الركود القت�سادي، وو�سوًل اإىل تكري�س اجلهد يف الأبحاث والتطوير ب�سكل من�سق

من بني الو�سائل الهامة للتاأثري على "املناخ" القت�سادي تربز عملية التوجيه على ال�سعيد الإداري )Gyosei Shido( عن طريق 

ممار�سة تاأثري غري ر�سمي للبريقراطية. وهي ترتكز على الرتباط الوثيق بني نخبة من املوظفني احلكوميني وال�سيا�سيني وقادة 

التعاون  ويجري  والقت�ساد.  الدولة  بني  العالقات  يف  التعاوين  العن�رش  اأهمية  على  اليابان  يف  حكومي  تاأكيد  وهناك  القت�ساد. 

 على التو�سيات، وكثريًا ما تقرر الدولة وال�رشكات م�سري التطلعات امل�ستقبلية ل�سناعات كاملة، ويتخذان بالتوافق مع 
ً
هنا بناء

بع�سهما اإجراءات تهدف اإىل دعم ال�رشكات واإعادة هيكلتها. لذلك ُتعترب اإجراءات الدولة للتوجيه يف اليابان اأقوى من غريها يف 

بلدان اأخرى من حيث معرفتها باحتياجات القت�ساد وتوجيهها طبقًا لذلك.

منوذج امل�شاهمات على اأ�ش�س بنكية:

 .
��1

تعترب اليابان مثلها مثل اأملانيا من البلدان التي يعتمد نظام املوؤ�س�سات القت�سادية فيها على منوذج امل�ساهمات املرتكز على البنوك

اإذ يتم متويل ال�ستثمارات يف معظمه مثل اأملانيا عن طريق النظام البنكي، بينما ت�سيطر املوؤ�س�سات املالية وال�رشكات ال�سناعية على 

. مل يكن الو�سع دائمًا كذلك، اإذ يف عام 19�9 
��2

اجلزء الأكرب من راأ�سمال الأ�سهم، وبالتحديد على �,68% كما كان يف عام 1995

كان 69,1% من راأ�سمال الأ�سهم يف يد اأ�سخا�س ب�سفتهم اخلا�سة ولي�س يف يد �سخ�سيات اعتبارية م�سجلة. 

ال�رشكات  على  الع�سكرة  والتجريد من  الدمقرطة  �سياق  الأمريكي يف  الحتالل  اإدارة  الثانية، ق�ست  العاملية  بعد احلرب  مبا�رشة 

قانون مناه�سة  ات�ساعًا. ومنع  اأكرث  ب�سكل  الأ�سهم  كاأفراد، وتوزعت  الكبار  امل�ساهمني  انفرادية  الكربى )zaibatsu(. واختفت 

، ونتيجة لذلك متلك الأ�سخا�س ب�سفة �سخ�سية اجلزء 
���

الحتكار لعام 19�7 الأ�سخا�س العتباريني من �رشاء الأ�سهم حل�سابهم

.
���

الأكرب من الأ�سهم. ويف تلك املرحلة كان ال�سوؤال حول توجه تطور الراأ�سمالية يف اليابان مفتوحًا

وبداأت  القانون،  هذا  التخفيف من وطاأة  بداأ   ،19�9 عام  اأولها  اأُقرت  والتي  الحتكار،  مناه�سة  لقانون  املتعددة  التعديالت  مع 

. واأخذ الكثري من مالكي الأ�سهم ب�سكل �سخ�سي يتخل�سون من اأ�سهمهم 
��5

مرحلة "متلك الأ�سهم على �سعيد املوؤ�س�سات" يف اليابان

يف مرحلة الت�سخم املايل. ونتيجة لذلك بلغت ح�ستهم يف موجودات الأ�سهم عام 1960 �6%، لت�سل عام 1991 اإىل ما يعادل %2�,2 

الت�سابك املتقاطع بني ال�رشكات. ويف �سياق  �195 تزايد  فقط. ومع تعديل قانون مناه�سة التوحد القت�سادي الحتكاري لعام 

"التجمعات  . وعاي�ست 
��6

عقد الجتماعات املنتظمة لروؤ�ساء ال�رشكات، بادر هوؤلء بت�سكيل �رشكاتهم يف جتمعات �رشكات جديدة



160

�مل�ؤ�س�سية" دفعة اأخرى لالأمام، عندما اأ�سبحت اليابان ع�سوًا يف منظمة التعاون القت�سادي والتنمية يف عام �196، وحتتم عليها 

اأ�سهم  �رشاء  اإىل  الآن  الأجنبي  املال  راأ�س  يعمد  باأن  تخوف  هناك  كان  اإذ  املال،  راأ�س  اأ�سواق  حترير  على  املوافقة  املنا�سبة  بهذه 

ال�رشكات اليابانية على نطاق وا�سع. واأقرت ال�رشكات اليابانية الكربى حتت قيادة م�سانع تويوتا لل�سيارات باأن ياأخذ تفعيل �سعار 

"التملك الآمن لالأ�سهم" جمراه. وتبعًا لذلك باعت ال�رشكات اأ�سهمها لبع�سها البع�س وا�سرتت من بع�سها البع�س، وغالبًا داخل 
نف�س جمموعة ال�رشكات. ومنذ ذلك احلني مل تتغري الرتكيبة الأ�سا�سية مللكية الأ�سهم. كانت ن�سبة �,7% من الأ�سهم عام 1995 غالبًا 

يف حوزة موؤ�س�سات ا�ستثمار اأجنبية، التي ت�سببت يف ا�سطراب كبري يف اأ�سواق الأ�سهم املالية اليابانية من خالل بيعهما و�رشائها 

املتكرر لالأ�سهم، وحتى اأنها ا�ستطاعت يف بع�س احلالت اأن حتكم �سيطرتها على بع�س ال�رشكات اليابانية. 

الثقافة ال�شيا�شية واملجتمع املدين

معياري  متطلب  خالل  من  بو�سوح  معاملها  تتحدد  والتي  التكامل،  قوية  �سيا�سية  ثقافة  على  الياباين  ال�سيا�سي  النظام  ي�ستند 

للم�ساواة. كانت الثقة قوية يف النظام ال�سيا�سي الدميقراطي يف اخلم�سينات وال�ستينات، اأي اأثناء مرحلة اإجنازات الن�سب العالية 

من معدلت النمو القت�سادي. وكانت قناعة �سائدة يف ذلك الوقت بت�ساوي الفر�س يف املجتمع الياباين. ولكن الأمر مل يعد كذلك منذ 

ال�سبعينات. وبدًل من ذلك بداأت �سفاه املواطنني اليابانيني تردد وب�سهولة كلمات "غري عادل" عند اإبدائهم اآرائهم حول جمتمعهم. 

وبالنظر اإىل عدالة توزيع الدخل الذي يكاد يكون مثاليًا باملقارنة العاملية، يبدو هذا ال�سعار املعرب مفاجئًا، حتى ولو كانت موؤ�رشات 

التوزيع يف الت�سعينات قد �ساءت بالفعل بع�س ال�سيء. والوعي بعدم العدالة ينبع من قبيل الإدراك باأن املكافاأة مل تعد متنح ح�سب 

 على م�ستوى 
ً
نتائج املجهود ال�سخ�سي املبذول، بل ح�سب الأداء. اإ�سافة لذلك اأخذ ت�سنيف النتماء اإىل طبقات اجتماعية يتبلور بناء

تعليم الأبوين ب�سكل اأكرث مما كان عليه يف ال�سابق، حتى اأن م�سداقية املجتمع التعليمي الياباين املفتوح، والذي يقت�سي باأن كل 

مواطن وبغ�س النظر عن اأ�سله واأمالكه، ينبغي اأن ي�سل اإىل مكانته الالئقة به ح�سب موهبته وقدرته وجمهوده، هذه امل�سداقية 

قد تزعزعت.

يتما�سى هذا التغيري يف الوعي حريًا مع حتول النظرة اإىل القيم. ميكن مالحظة تولد ت�سورات يف �ساأن القيم ما بعد املادية يف اليابان 

منذ نهاية ال�ستينات. فهي ت�سكل القاعدة حلركات اجتماعية متعددة، والتي كانت ول تزال ناجحة على م�ستوى املجتمعات املحلية 

ب�سكل خا�س. ت�سل اأعداد مبادرات املواطنني ومنظمات املتطوعني اإىل املاليني يف عددها. اإذ اأن املجتمع املدين يف اليابان قوي اأي�سًا، 

حتى واإن كانت قلة فقط من املنظمات والحتادات تتمتع بتمثيل م�سالح �سيا�سية على النطاق الوا�سع للبلد.

اإطاللة

توجد يف اليابان جميع عنا�رش الدميقراطية الجتماعية، وذلك بالرغم من اأن خلق هذه العنا�رش قد مت بدون وجود حزب دميقراطي 

اجتماعي قوي، وبدون قاعدة ثابتة ليديولوجية الدميقراطية الجتماعية. وقد �ساهمت النخب البريقراطية والأكادميية وال�سيا�سية 

اليابانية يف الدميقراطية الجتماعية، كونها ثابرت من اأجل البحث عن حلول ناجعة، على جمع معلومات واأفكار ومنهجيات من 

جميع اأنحاء العامل وعملت على تطبيقها.

والنظام الياباين لي�س خاليًا من جوانب اإ�سكالية. ولأنه متوجه يف تركيزه نحو الداخل، ول يزال يهيمن عليه عن�رش قومي قوي، 

بات من ال�سعب على هذا البلد اأن ياأخذ مبادرات عملية اأو يتجه بنيته لدمج الأقليات الأجنبية.  وقد بداأت هجرة القوى العاملة اإىل 

اليابان منذ فرتة، ومن املتوقع اأن تزداد م�ستقباًل. ولذا فلن ت�ستطيع اليابان اأن تتحا�سى التعامل مع ق�سايا �ساخنة كهذه. ل يتمتع 

الأجانب حاليًا بجميع احلقوق املن�سو�س عليها يف الد�ستور الياباين. ول تزال الأقليات الأثنية كالآينو من �سمال اليابان على �سبيل 

املثال تتعر�س للتمييز. نعم حت�سنت حالتهم القانونية منذ الت�سعينات، ولكن لي�س بالقدر الكايف.

وكذلك الأمر بالن�سبة للم�ساواة بني اجلن�سني، فهي بحاجة ما�سة اإىل التح�سني. ونف�س ال�سيء ينطبق على م�ساألة دعم من ل ماأوى 

لهم، وعمال العمل اليومي وم�ستحقي امل�ساعدات الجتماعية. وعالوة على ذلك يبقى مو�سوع تخطي عرب املا�سي يف اليابان م�سكلة 

مربحه، تثقل على عالقات اليابان مع البلدان املجاورة. يف �سوء هذه امل�ساكل املفتوحة يبقى "�سئ من حتى" ب�ساأن الدميقراطية 

الجتماعية يف اليابان، رغم ات�ساع بناء اأنظمة ال�سمان الجتماعي فيها و�سموليتها وقدرتها على الأداء.  
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7-7  الوليات املتحدة الأمريكية ��7

النظام ال�شيا�شي

الوليات املتحدة الأمريكية هي عبارة عن نظام حكم رئا�سي متبلور ونا�سج. ومتثل بنية الدولة الثنائية ميزة فارقة لهذا النظام. 

فكل من احلكومة والربملان يتمتعان ب�رشعية خا�سة قائمة بذاتها من خالل الناخبني، ولكن اأحدهما يعتمد على الآخر فيما يخ�س 

. متثل ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الت�رشيعية �سلطات د�ستورية قائمة بذاتها جمهزة ومت�سابكة يف 
��8

قدرتهما على العمل والتعامل

كثري من الأمور. ل ميكن اإق�ساء الرئي�س عن مركزه من خالل الربملان لأ�سباب �سيا�سية، وباملقابل ل ي�ستطيع هو اأن يحل الربملان. 

يظهر التعبري عن هذه ال�ستقاللية اأي�سًا يف و�سية عدم التوافق، والتي مبوجبها ل يجوز لأي ع�سو يف احلكومة اأن يكون ع�سوًا يف 

. ينتخب الرئي�س يف الوليات املتحدة الأمريكية واقعيًا من قبل ال�سعب، عن طريق انتخاب بالأكرثية. وينتخب اأع�ساء 
��9

الربملان

املجل�س النيابي كل �سنتني اأي�سًا من ال�سعب مبا�رشة. وتتمثل كل ولية من الوليات املتحدة الأمريكية اخلم�سني بوا�سطة �سيخني 

 .
��0

يف جمل�س ال�سيوخ، والذي يتم انتخاب اأع�سائه ملدة �ست �سنوات

 John( لوك  وجون   )Montesquieu( مونتي�سكيو  يتبناه  الذي  ال�سلطات  ف�سل  مببداأ  كثريًا  الأمريكي  احلكم  نظام  تاأثر  لقد   

Locke(. فهما يوؤيدان الف�سل بني ال�سلطات مع ت�سابكها يف نف�س الوقت، حتى ل ي�ساء ا�ستخدام ال�سلطة. وتبعًا لهذه املنهجية، مت 
اإيجاد موؤ�س�سات منف�سلة عن بع�سها وم�ستقلة على �سعيد الكوادر ومن حيث �رشعيتها، ولكنها مت�سابكة فيما بينها. فمن جهة يناط 

بكل �سلطة د�ستورية جماًل خا�سًا من ال�سالحيات، ومن جهة اأخرى تت�سابك هذه ال�سالحيات، بحيث اأن لكل مرجع حقوق معينة 

تخوله من التدخل يف �سالحيات املرجعيات الأخرى. وبهذا يتكون النظام من جتمع مرتابط من املوؤ�س�سات التي تتبادل الرقابة، 

القت�ساد  يف  تتدخل  اأن  من  قوية  حكومة  اأي  حا�سم  ب�سكل  مينع  اأن  وعليه  وتوازنات"،  "مراقبة  نظام  اأخرى  بعبارة  اأنه  اأي 

واملجتمع.

يهدف النظام الد�ستوري الأمريكي تبعًا لذلك اإىل تطبيق احلد الأق�سى املمكن من الف�سل بني ال�سلطات وتقييد ال�سلطة، وبهذا وعلى 

وجه اخل�سو�س يهدف اإىل احلماية الفاعلة حلرية الفرد اأمام املمار�سات ال�سلطوية غري املربرة للدولة. واملعامل التالية تعطي و�سفًا 

  :
��1

للنظام الد�ستوري بجزئياته

 

- تناط ال�سلطة الت�رشيعية مبجل�س الأمة )Congress(، حيث يعمل كال جمل�سيه معًا على قدم امل�ساواة )جمل�س ال�سيوخ 

وجمل�س النواب(. يجب اأن يوافق الرئي�س على جميع القوانني قبل اإمكانية و�سعها يف حيز التنفيذ.

- تناط ال�سلطة التنفيذية بالرئي�س، وهو يف نف�س الوقت رئي�س الدولة ورئي�س الوزراء. ولكنه مرتبط بقراراته بن�سائح 

وموافقة جمل�س ال�سيوخ.

- تناط ال�سلطة الق�سائية العليا مبحكمة العدل العليا )Supreme Court( وباملحاكم الفدرالية التي يعينها جمل�س الأمة

)Congress(. وت�ستطيع حمكمة العدل العليا اأن حتكم على اأي قانون باأنه خمالف للد�ستور، وبذلك ميكنها اأن تتدخل بعمق 

يف �سالحيات ال�سلطة الت�رشيعية.

- ُت�ستكمل �سورة الف�سل الأفقي لل�سلطات بني ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الت�رشيعية وال�سلطة الق�سائية، من خالل ف�سل

عمودي من قبيل هيكلة فدرالية قوية للدولة.

- يت�سمن الد�ستور الأمريكي �سمان احلقوق املدنية الليربالية، ولكن لي�س احلقوق الجتماعية والقت�سادية. يخ�سع احرتام

احلقوق املدنية من قبل اأجهزة الدولة لل�سيطرة الق�سائية.
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. وبالكاد ت�سكل الأحزاب الأمريكية باملقارنة مع الأحزاب يف الأنظمة 
��2

 لي�س للمناف�سة احلزبية يف النظام الأمريكي اأي وظيفة فاعلة

ل  فهي  انتخابية.  معارك  خلو�س  منظمات  الغالب  يف  ت�سكل  بل  ال�سيا�سي،  التوجيه  يف  تاأثري  ذات  موؤ�س�سات  الأخرى،  الربملانية 

تلتزم بال�رشورة بربامج �سيا�سية ثابتة، ول تتقدم لالنتخابات بربنامج حكومي يتم اإعداده م�سبقًا، وهي ل تعمل يف جمل�س الأمة 

ككتلة برملانية مغلقة. وال�سلطة التنفيذية ل تنبثق عن الكتل الربملانية. ول تلعب التبعية احلزبية يف القرارات املو�سوعية يف جمل�س 

. ولكن 
���

ال�سيوخ والنواب دورًا ذا اأهمية تذكر، بل على الأغلب يلعب ارتباط ع�سو جمل�س الأمة الفردي بامل�سالح الدور احلا�سم

 .
���

الآن معهود حتى  براجمي غري  ا�ستقطاب  وتبلور  ال�سيا�سي،  النظام  يف  بو�سوح  تنامت  املا�سيني  العقدين  يف  الأحزاب  اأهمية 

واأخذت الأحزاب الأمريكية منذ الثمانينات تتمايز ايديولوجيًا عن بع�سها البع�س ب�سكل متزايد، وت�سيغ نواياها للعمل ب�سكل اأكرث 

. وقويت وترية امليل لال�ستقطاب اليديولوجي اإبان الت�سعينات ب�سكل ملحوظ. و�سيبقى الأمر رهن النتظار، فيما اإذا 
��5

و�سوحًا

ا�ستقر هذا املوؤ�رش على حالته.

التفا�سل  اأن  اإذ  الدولة.  عمل  يف  وال�ستمرارية  التكامل  نق�س  يف  �سيء،  كل  قبل  الأمريكي  احلكم  لنظام  املركزية  امل�سكلة  تتمثل 

املوؤ�س�ساتي احلاد يف النظام، ونق�س مقدرة الأحزاب على التكامل، يتيح الفر�س اأمام م�سالح معينة لتقوية نفوذها. لهذا ال�سبب 

 .
��6

فال�سيا�سة هنا �سعيفة من حيث التن�سيق ومتقلبة اأي�سًا

  

تقدم الوليات املتحدة الأمريكية مثاًل حيًا للدميوقراطية التعددية. ومع العلم اأن نظام احلكم الأمريكي يتمتع باإمكانات معتربة 

الأمر  يتعلق  عندما  غالبًا  يف�سل  اأنه  اإل  التنظيم،  على  عالية  قدرة  لها  الأمر مب�سالح جمموعات  يتعلق  عندما  واملراعاة،  للم�سايرة 

لدمج  الدائمة  امل�ساكل  يظهر هذا جليًا وعلى وجه اخل�سو�س يف  التنظيم.  على  القابلية  ولكنها ع�سية  مب�سالح جماعات عري�سة 

.
��7

الأقليات العرقية اأو يف ال�سعاب املرتتبة على التذليل ال�سيا�سي الجتماعي للفقر

نظام احلقوق الأ�شا�شية

اأجور  تزال  ل  الق�سائية.  الأحكام  من خالل  تدعيمها  ويتم  قانونيًا،  عليها  من�سو�س  املتحدة  الوليات  يف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 

الن�ساء مقابل عملهن يف املعدل اأقل من اأجور الرجال، ولكن الهوة يف الرواتب خلريجي اجلامعات ت�سيق با�ستمرار، ويكاد ل يختلف 

معدل راتب امراأة ذات الـ 20 عامًا عن معدل راتب مثيلها يف العمر من الرجال. متتهن الن�ساء منذ مدة طويلة مهنًا يف جمالت الطب 

.
��8

والقانون وال�سحافة، حتى اأنهن ميثلن اأكرثية الطالب يف كليات ال�سحافة والقانون يف اجلامعات

تعترب عدم امل�ساواة يف الدخل ويف العناية ال�سحية يف الوليات املتحدة الأمريكية مقارنة مع الدول الأخرى مو�سوع هذا البحث عالية 

.
��9

ن�سبيًا. اأما البطالة فهي يف املقابل منخف�سة )1,�% يف عام 1999(

اأن احلركة  اإل  الأجور،  التفاو�س حول حتديد  يف  النقابات، واحلق  تاأ�سي�س  للعمال حق  يوؤمن  الأمريكي  الد�ستور  اأن  من  بالرغم 

العمالية �سعيفة ن�سبيًا. لي�س اأكرث بكثري من �1% من العمال واأقل من 10% من امل�ستخدمني يف القطاع اخلا�س يتبعون لنقابة ما. 

.
�50

ويعود انخفا�س درجة تنظيم العمال يف النقابات اأوًل اإىل عوامل ثقافية، وثانيًا اإىل مقاومة اأرباب العمل العنيفة لذلك

الدولة الجتماعية

الهامة  امل�سائل  ينظم  فهو   .
�51

الأ�سا�سية الأمريكية  الجتماعية  ال�سيا�سية  الوثيقة   19�5 لعام  الجتماعي  ال�سمان  ميثاق  ميثل 

املتعلقة ب�سمان ال�سيخوخة وتاأمني ورثة �سحايا احلروب واملعوقني ب�سكل موحد على امل�ستوى الحتادي. اأما املجالت الجتماعية 

بالأحقيات  يتعلق  فيما  �سا�سعة  فروقات  هناك  تزال  ل  الفدرالية، حيث  الوليات  م�ستوى  على  تنظيمها  فيتم  الأخرى،  ال�سيا�سية 

ال�سالحيات ومتويل  والوليات حول  الحتاد  بني  هنا  امل�ستمر  والنزاع    .
�52

قدرها وكذلك  تغطيتها  ونوعيتها وجمالت  املكفولة 

الأداءات الجتماعية يطبع ال�سيا�سة الجتماعية الأمريكية بطابعها اخلا�س.
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تتميز الرتتيبات املوؤ�س�ساتية لإنتاج الرفاه يف الوليات املتحدة مبعامل فارقة من خالل هيمنة مبداأ ال�سوق. اإذ تهيمن التوقعات يف 

اأن تعمل الإجراءات احلكومية على احلد من تاأثري قوى ال�سوق. فبالتوافق مع ذلك، يتم تغييب املحددات  باأنه ل يجوز  اأمريكا، 

احلكومية القانونية حلقوق العمل. وتلعب الأداءات الجتماعية التي توؤديها موؤ�س�سات العمل للتاأمني الجتماعي دورًا هامًا فوق 

العادة. ويف حالة البطالة قبل �سن التقاعد ل توجد التدابري الكافية املوؤثرة ملعاجلتها، فعلى كل فرد يف الوليات املتحدة الأمريكية اأن 

يك�سب تكاليف عي�سه من خالل العمل. والدعم احلكومي العام للعناية بالأطفال ال�سغار متدين جدًا، وينظر للعناية بالأطفال كق�سية 

 .
�5�

خا�سة كليًا

تتبواأ الأ�رشة املرتبة الثانية يف ترتيبات اإنتاج الرفاه، ولت�سامنها اأهمية خا�سة للحماية الجتماعية ال�سخ�سية. ويعود �سبب الفقر 

يف املدن اإىل العالقات الأ�رشية غري امل�ستقرة.

 

تقدم الدولة اأمنًا اجتماعيًا فقط لقدماء املحاربني ولكبار ال�سن وللمعوقني. اأما احلماية الجتماعية للمعوزين الآخرين من املجموعات 

  .
�5�

ال�سعبية فهي من �سالحيات الهيئات الكن�سية ومن�ساآت نفعية عامة اأخرى

يتقبل املجتمع يف الوليات املتحدة الأمريكية ظاهرة عدم امل�ساواة ب�سدر اأو�سع مما هو احلال عليه يف اأوروبا، الأمر الذي يعترب 

�رشطًا جوهريًا  للنظام املتوجه نحو ال�سوق. هذا بالإ�سافة اإىل اأن م�ستوى عدم امل�ساواة يف الدخول يف اأمريكا اأعلى منه يف معظم 

.
�55

الدول الأوروبية

ميكن تو�سيح خ�سو�سيات اأخرى للنظام الأمريكي بوا�سطة مثال النظام ال�سحي:

يعترب النظام ال�سحي يف الوليات املتحدة الأمريكية، بقيا�س ح�ستة يف النفقات ال�سحية ن�سبة للدخل القومي العام، الأغلى تكلفة على 

الإطالق يف جميع اأنحاء العامل. يكمن ال�سبب يف ذلك يف تكاليف العالج الباهظة ويف تكاليف التاأمني العالية. ومبا اأن النظام ال�سحي يف 

الوليات املتحدة الأمريكية يخ�سع ملبداأ اقت�ساد ال�سوق يف حرية التحديد لأ�سعاره، لذا فال توجد هناك اإجراءات فاعلة لكبح جماح 

اأو من احلماية الكافية للم�ستهلكني. وال�سمان الجتماعي يف حالة  . فهذا النظام يخلو من الرقابة احلكومية 
�56

ارتفاع التكاليف

. فعلى جانب القيام بالأداء الجتماعي يف هذا اخل�سو�س يهيمن القطاع اخلا�س كليًا، وهذا هو 
�57

املر�س يعترب �سيئًا باملقارنة العاملية

احلال اأي�سًا يف نظام التعليم، ويتم توجيه قطاع ال�سحة ح�سب مقت�سيات اقت�ساد ال�سوق. ويظهر الغنب الناجت عن ذلك على �سبيل 

املثال يف اأن توقعات البقاء على قيد احلياة للن�ساء من العرق الأ�سود تقل ب�ست �سنوات عنها لدى الن�ساء من العرق الأبي�س، حتى اأن 

. اأما فيما يتعلق بالتاأمني ال�سحي للفئات العمرية القادرة على العمل، فال ت�سع الوليات 
�58

هذا الفرق يبلغ عند الرجال ثمانية اأعوام

املتحدة الأمريكية اأي تعليمات ر�سمية. وتتمخ�س عن ذلك نتيجتان: اأوًل، يرتبط التاأمني ال�سحي غالبًا بعالقة العمل، ويتحمل اأرباب 

حون اأو العاملون 
رَ
العمل اجلزء الأكرب من ا�سرتاكات التاأمني، وت�سبح ا�ستقاللية امل�ستهلكني املوؤمنني مقيدة جدًا؛ وثانيًا، يفقد امل�رش

 .
�60

. حوايل 15% من ال�سكان لي�س لديهم اأي تاأمني �سحي
�59

قيد الت�رشيح من العمل غالبًا مع تركهم لوظائفهم احلماية التاأمينية

نظام التعليم

. ويكاد ل ميكن القول اأنه توجد هناك �سيا�سة 
�61

يرى بع�س املوؤلفني اأن �سيا�سة التعليم هي جوهر ال�سيا�سة الجتماعية الأمريكية

تعليمية مو�سوعة من قبل الدولة، بل بالأحرى ميكن احلديث عن ا�ستدامة اأكرث لعملية الت�سوية يف م�ساواة فر�س التعليم باملقارنة 

ثل امل�ساواة ال�سائدة يف اأمريكا، والتي مبوجبها يجدر بنظام التعليم اأن يراعى 
ُ
ثل الليربتارية وم

ُ
. ويرتبط ذلك مع م

�62

مع اأوروبا

امل�ساواة يف فر�س بداية احلياة للجميع. وقد �ساهم التو�سع يف نظام التعليم يف الوليات املتحدة الأمريكية يف تبطني املجتمع الأمريكي 

بطبقة و�سطى عري�سة، والتي ينتمي اأتباعها لأ�سول متباينة جدًا.

  ل يوجد يف الوليات املتحدة احتكار حكومي للتعليم كما هو احلال يف اأملانيا. فقد تاأ�س�س نظام التعليم بدايًة من قبل الكنائ�س ومن 
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ثم اأخذت تقوم به التجمعات ال�سكانية واملجتمعات املحلية. وقد مت بناء وتو�سيع اجلامعات واملدار�س على م�ستوى كل ولية من 

الوليات واملجتمعات املحلية دون م�ساركة فعالة من قبل الحتاد. ولذا تعترب م�ساركة الكنائ�س وم�ساركة الهيئات اخلا�سة الأخرى 

يف النظام التعليمي م�ساركة عالية احل�سور.

 ومبا اأن نظام الرتخي�سات �سمن املجال التعليمي يف الوليات املتحدة الأمريكية غري منظم ر�سميًا من قبل الدولة، تلعب ال�سهادت 

دورًا لدى الدخول يف احلياة العملية اأقل اأهمية عما هو احلال يف اأوروبا، وبهذا فاإن نظام التوظيف يف الوليات املتحدة الأمريكية 

اأملانيا. وكل من يرغب بتدريب عملي، يتم حتويله  التنظيم كما يف  تاأهيل مهني ثنائي  اأي�سًا  اأوروبا. ل يوجد  انفتاحًا عنه يف  اأكرث 

. تلعب ال�سمعة الطيبة للمن�ساآت التعليمية يف الوليات املتحدة يف فر�س التقدم الجتماعي لالأفراد دورًا اأكرب 
�6�

للتدريب يف مكان عمله

مما هو احلال يف اأوروبا. ويتطلب اللتحاق باإحدى املدار�س اخلا�سة غري التابعة للقطاع العام غالبًا دفع ر�سوم مدر�سية باهظة. 

وبالرغم من وجود مبادرات خا�سة ومنح درا�سية متعددة، تن�ساأ من خالل ذلك عقبات مالية متنع اللتحاق بهذه املدار�س للعائالت 

حمدودة الدخل. 

منط الراأ�شمالية

اإليها  نظر  اإذا  الليربالية  ال�سوق  لقت�ساديات  ميكن   .
�6�

الليربايل ال�سوق  لقت�ساد  منطيًا  مثاًل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  متثل 

كاقت�ساد جمعي، اأن تكون قادرة على الإجناز متامًا كما هو احلال يف اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة، ولكنها ت�سل اإىل مثل هذا الإجناز 

باأ�ساليب وطرق خمتلفة. ويكون اعتماد ال�رشكات يف اقت�ساديات ال�سوق الليربالية على عالقات ال�سوق اعتمادًا قويًا يف العادة لتحل 

اإ�سكاليات التن�سيق الطارئة، التي ميكن باملقابل تذليلها يف اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة لي�س من خالل التن�سيق على �سعيد الأ�سواق، 

 .
�65

بل بالأحرى من خالل التعاون والعمل الإ�سرتاتيجي امل�سرتك

  

تثبت الأ�سواق القادرة على التناف�س يف جميع جمالت عمل ال�رشكات الأمريكية باأنها �سلبة البنيان، وباأنه ل يوجد دعم موؤ�س�ساتي 

.
�66

كاف لأ�سكال التن�سيق بني ال�رشكات خارج نطاق التن�سيق على �سعيد ال�سوق

اأنظمة التمويل:

يتم متويل ال�رشكات يف الوليات املتحدة الأمريكية يف معظمه عن طريق �سوق راأ�س املال. ويف عملية التزود براأ�س املال يكون �سوق 

الأوراق املالية الأمريكي الكبري مرجعًا هامًا، وهو يتميز ب�سفافية عالية من خالل جمموعات من لعبي الأدوار غري املتجان�سني. 

اهتمام  وتركيز  اأخرى.  �رشكة  اأي  اإدارة  جمل�س  يف  مقعدًا  بنك  اأي  حتى  ول  �رشكة  اأي  متلك  ل  اإذ  قليل،  ال�رشكات  بني  الت�سابك 

. وتتوقف اإمكانية احل�سول على راأ�س املال من م�سادر 
�67

امل�ساهمني على اأرباح اأ�سهم عالية يحدد يف اجلوهر اإ�سرتاتيجية كل �رشكة

خارجية على قيمة ال�رشكة يف �سوق الأوراق املالية وعلى املعلومات املبا�رشة املتوفرة بحرية حول البيانات احلديثة لأرباحها وحول 

تقييمها يف ال�سوق. ل توجد حمددات قانونية كثرية يف طريق اندماج  ال�رشكات و�رشائها من قبل �رشكات اأخرى. وهناك ت�ساهل مع 

عملية "ال�ستحواذ العدائي" لل�سيطرة على ال�رشكات ب�رشائها .

العالقات ال�شناعية:

ال�سوق  اقت�ساديات  يف  نظرياتها  مع  مقارنة  ن�سبيًا  �سعيفة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  العمل  اأرباب  وروابط  النقابات  تعترب 

املن�سقة. واحلماية القانونية من الت�رشيح �سعيفة، وتتميز عالقات العمل من خالل عالقات ت�سغيل ق�سرية الأمد. ومفاو�سات حتديد 

، ول توجد اأي ناظمات قانونية تفر�س على ال�رشكات اإن�ساء جمال�س اإدارة 
�68

الأجور جتري فقط على م�ستوى املعمل اأو امل�سنع

�سوؤون العمال. ويعترب �سوق العمل مرن جدًا ب�سكل عام.
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اإدارة ال�رشكة العليا تتمتع غالبًا بال�سلطة املطلقة عليها. وميكنها توظيف القوى العاملة على عجل اأو ت�رشيحها كذلك مبا يتوافق 

مع الو�سع العام لالقت�ساد. بهذا ت�ستطيع ال�رشكات اأن تتعامل مبرونة كبرية مع تطورات ال�سوق، وباملقابل فاإن ال�سغط للتكيف 

مع متغريات ال�سوق هو اأي�سًا كبري عليها.

 

. اإن 
�69

ب�سبب مرونة �سوق العمل، ميكن ت�رشيف املنتجات الأعلى تكلفة واملجدية اأ�ساًل لت�سغيل العاملني لفرتة اأطول، بفاعلية اأقل

منوذج الإنتاج النمطي الأمريكي هو اإنتاج تقوم به عمالة متدنية التاأهيل ومنخف�سة الأجور.

نظام التدريب وموا�شلة التاأهيل:

عرو�س  تقدم   .
�70

املرونة عايل  العمل  �سوق  مع  متكيفة  الليربالية  ال�سوق  اقت�ساديات  يف  التاأهيل  وموا�سلة  التدريب  اأنظمة  تبقى 

التدريب املهني وموا�سلة التاأهيل عادة من قبل موؤ�س�سات تعليمية، التي ت�سعى عن طريق ح�س�س تعليمية �سكلية، اي�سال جمرد 

املوؤهالت والقدرات العامة للم�ساركني. وال�رشكات ل ترغب يف ال�ستثمار يف تدريب العاملني لديها ويف تو�سيل القدرات ال�سناعية 

اأخرى مناف�سة. وهذه  لديها من قبل �رشكات  الذين تدربوا  العمال  ا�ستقطاب  تتاأكد من عدم  اأن  لها  لي�س  اأن  اإذ  املتخ�س�سة لهم، 

.
�71

ال�رشكات الأخرية عندئذ �ست�ستفيد من التزام �رشكات اأخرى بالتدريب دون اأن ت�ستثمر نف�سها يف التدريب

اأن  الأمد ويتحركون يف �سوق عمل مرن،  القبول بوظائف ق�سرية  الذين ل ي�سعهم �سوى  العمال  اإنه من غري املجدي من منظور 

اأكرث  تتوقف حريًا على قدرات وبراعات  املهنية  اأن م�سريتهم  اإذ  باأنف�سهم يف قدرات م�سنعية ذات نوعية حمددة.  ي�ستثمروا هم 

. لذا تراهن كثري من برامج التدريب ووموا�سلة التاأهيل، حتى تلك املتعلقة باقت�ساد 
�72

عمومية ميكن ا�ستخدامها يف جمالت عديدة

املوؤ�س�سات اأو بالعلوم الهند�سية، على تو�سيل القدرات الأكرث عمومية من تو�سيل كفاءات تخ�س�سية.

وبالطبع فاإن م�ستوى اأعلى من التاأهيل العام يخف�س من تكاليف املوا�سلة الإ�سافية يف التاأهيل. لذلك ت�ستثمر ال�رشكات يف الوليات 

برامج  ال�رشكات  تقدم  املن�سقة.  ال�سوق  اقت�ساديات  ذلك يف  يتم  ما  بقدر  لي�س  ال�سناعي، ولكن  التعليم  فعاًل يف  الأمريكية  املتحدة 

ملوا�سلة التاأهيل يف جمالت الأن�سطة القابلة للت�سويق، بحيث تتولد لدى العاملني حوافز للتعليم. وتكون النتيجة خروج جمع من 

العاملني اللذين يت�سلحون بقدرات عامة جيدة، والتي ميكن ا�ستغاللها على وجه اخل�سو�س لتغطية معدلت الت�سغيل املتزايدة يف 

قطاع اخلدمات، حيث هناك اأهمية خا�سة لهذه القدرات. ل يقدم هذا اجلمع من العاملني قوى عاملة متخ�س�سة اأو عاملني يحيطون 

 .
�7�

مبعارف نوعية خا�سة بال�رشكات

العالقات بني ال�شركات:

تتمركز العالقات بني ال�رشكات يف اقت�ساديات ال�سوق الليربالية غالبًا �سمن عالقات ال�سوق، وت�ستند اإىل العقود الر�سمية القابلة 

. وفعاًل توجد هناك يف الوليات املتحدة الأمريكية تدابري قانونية ملنع الفئوية الحتكارية والحتكارات من 
�7�

لالحتكام الق�سائي

القيام بتفاهمات تتعلق بالأ�سعار. ولكن ال�رشكات التي تريد اأن تربم عقودًا لعالقات مع �رشكات اأخرى، ل تلقى �سوى القليل من 

الدعم من قبل النظام القانوين الأمريكي.

يتم نقل املعرفة التقنية يف الوليات املتحدة الأمريكية عن طريق انتقال عمل العامِل اأو املهند�س من �رشكة اإىل اأخرى )اأو من معهد 

العلمية مبناقلة  الكوادر  التحرك. وبذلك تقوم  العمل املرن هذا  . وي�سهل �سوق 
�75

القطاع اخلا�س( اإىل موؤ�س�سة عمل يف  لالأبحاث 

املعرفة التقنية. ولكي ي�سبح نقل التكنولوجيات ممكنًا، تعتمد اقت�ساديات ال�سوق الليربالية مثل الوليات املتحدة اإىل حد بعيد على 

منح الرتاخي�س امل�سنعية اأو على بيع التجديدات الإبداعية.
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تلعب جمعيات البحث العلمي وعالقات التعاون بني ال�رشكات فيما يتعلق بنقل املعرفة التقنية يف اقت�ساديات ال�سوق الليربالية، دورًا 

اأقل اأهمية من دورها يف اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة. تخاطر ال�رشكات التي تتعاون مع �رشكات اأخرى منذ �رشيان مفعول "امليثاق 

الوطني للبحث التعاوين" )National Cooperative Research Act( لعام �198، باأن تتلقى دعوى ق�سائية بتهمة خمالفتها 

 .
�76

قانون منع الفئوية الحتكارية

الثقافة ال�شيا�شية واملجتمع املدين

ترعرع يف الوليات املتحدة الأمريكية تقليد ثقايف لالعرتاف باحلريات ال�سخ�سية، والذي تر�سخ يف اإعالن ال�ستقالل ويف الد�ستور 

 .
�77

الأمريكي. وبهذا فاإن الثقافة الأمريكية فرداوية اإىل حد بعيد ومتميزة من خالل ارتباطها العاطفي بال�ستقاللية والتناف�سية

ومن بني ال�سهادات الدالة على هذه الثقاقة، جند مبداأ امل�ساعدة الذاتية والقيام بالأعمال اخلريية اخلا�سة وهيمنة مفهوم القدرة على 

الأداء على مفهوم العدالة. هناك بالفعل ميول قوية يف الوليات املتحدة الأمريكية لتف�سري هوة عدم امل�ساواة الجتماعية الوا�سعة، 

ووجدت  الكالفاين،  والقدر  الق�ساء  مبداأ  قبيل  من  الفكرة  هذه  تهياأت  بع�سهم.  مع  النا�س  لتعاي�س  طبيعي  نتاج  عن  عبارة  باأنها 

اإىل جناح الفرد كدللة على  اأ�سبح ينظر  . وتبعًا لذلك، 
�78

التعبري عنها يف �سياق العلمانية من خالل مفهوم الداروينية الجتماعية

اجتهاده، ويعزى ف�سله باملقابل اإىل عدم اجتهاده. ومن كل هذه العنا�رش نبع التطور ملوقف �سلبي ن�سبيًا حيال التدخالت الجتماعية 

 .
�79

�ل�سيا�سية

ياأتي اإنتاج الرفاه يف الوليات املتحدة الأمريكية باملقارنة مع معظم الدول الأوروبية يف معظمه من من�ساآت نفعية عامة ومن التجمعات 

الكن�سية. وهناك اأي�سًا اأ�سكال كثرية من الأعمال اخلريية على ال�سعيد اخلا�س وا�سعة النت�سار.

اأما و�سع عامل الحتادات الأمريكية، والذي اأده�س املراقبني ب�سكل خا�س، مثل توكوفيل )Tocqueville(، فقد تغري جذريًا يف 

اأع�سائها وازدياد ال�سيخوخة بينهم. ومل  . تعاين كثري من الحتادات اليوم من تناق�س عدد 
�80

الثلث الأخري من القرن الع�رشين

تتبواأ  التي  هي  القدامى  املحاربني  احتادات  اأو  الن�سائية" واملا�سونيني  للنوادي  العام  "الحتاد  مثل  الكربى  الحتادات  تلك  تعد 

مركز الثقل الجتماعي وال�سيا�سي يف املجتمع الأمريكي، بل جمموعات م�سالح �سغرية يقودها اأنا�س مهنيون متمر�سون. وحتاول 

بالأطفال  العناية  اإىل  البيئة  التي متتد من حماية  توجهاتها  يخدم  الت�رشيع مبا  وعلى  العام  الراأي  على  توؤثر  اأن  املجموعات  هذه 

الذين يعي�سون يف الفقر، اإىل تقلي�س نفوذ املانحني من اأ�سحاب روؤو�س الأموال يف ال�سيا�سة، وو�سوًل اإىل احلد من املتطلبات جتاه 

الدولة. هذا وقد انت�رشت جماعات امل�سالح العامة يف ال�سبعينات ب�سكل قوي ووا�سع، وكانت موجة التو�سع هذه تت�سم بليربالية 

.
�81

وا�سحة
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7-8 النماذج يف املقارنة

اأ - النظام ال�شيا�شي

جدول  رقم 1 : الأنظمة ال�سيا�سية يف املقارنة

)اأنظر اإىل ال�سفحة التالية(

امل�سدر :

 Lehner, Franz/Widmaier, Ulrich )2002(: Vergleichende Regierungslehre. 4. überarbeitete Auflage.

 Opladen: Leske + Budrich. Ismayr, Wolfgang )2003(: Die politischen Systeme Westeuropas. 3.

 Auflage. Opladen: Leske Budrich.
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الف�شل بني ال�شلطاتقانون النتخابنظام الأحزابنظام احلكم
ملانيا

اأ

نظام حكم 

برملاين

- للمناف�سة احلزبية وظيفة فاعلة 

- الأحزاب :

 )CDU( احلزب امل�سيحي الدميقراطي - )SPD( احلزب الدميقراطي الجتماعي -

 )PDS( احتاد 90/اخل�رش - حزب ال�سرتاكيني الدميقراطيني -

)FDP( حزب الدميقراطيني الأحرار - )CSU( احتاد امل�سيحيني الجتماعيني -

-  قانون النتخاب الن�سبي مع الفقرة القانونية املانعة )يجب على

الأحزاب احل�سول على 5% من الأ�سوات لتتمكن من احل�سول 

على مقاعد برملانية(

- بنية احتادية )فدرالية( )يتقا�سم الحتاد واملقاطعات 

ممار�سة  �سلطات الدولة( - من املحتمل اأن تخ�سع 

القوانني التي يقرها الربملان للرقابة من خالل املحكمة 

الد�ستورية الحتادية

طانيا 
ي
ر
ب

ى
م

ظ
ع

ال

نظام حكم 

برملاين

- واقعيًا نظام ثنائي

 - احلزبان الكبريان هما: حزب املحافظني وحزب العمال

- انتخاب بالأكرثية الب�سيطة يف دوائر انتخابية ذات مقعد واحد

- لي�س هناك حمددات ل�سلطة احلكومة على ال�سعيد

املوؤ�س�سي، بل تتم الرقابة عليها ومنحها ال�رشعية ب�سكل 

دميقراطي من خالل التناف�س بني الأحزاب

ن
با

اليا

نظام حكم ملكي 

برملاين

- تلعب الإنق�سامات الداخلية لالأحزاب دورًا هامًا

- متيز نظام الأحزاب حتى عام �199 من خالل تكرار الأغلبية الوا�سحة للحزب الليربايل الدميقراطي 

- املعار�سة مت�رشذمة ب�سدة وهي �سعيفة ن�سبيًا 

- حتى عام �199: انتخاب بالأكرثية  يف دوائر انتخابية متعددة 

املر�سحني - يتيح نظام النتخابات دخول الأحزاب ال�سغرية اأي�سًا 

اإىل املجل�س النيابي  - يهدف اإ�سالح قانون النتخاب للعام �199 اإىل 

تقوية التكامل داخل الأحزاب واإىل ا�ستقرار نظام احلكم، فهو يطرح 

قانون انتخاب خمتلط من قانون انتخاب ن�سبي وانتخاب بالأكرثية 

ملجل�س النواب؛ يهدف اإىل احلد اأي�سًا من متركز ال�سلطة؛ وهناك اأي�سًا 

الفقرة القانونية املانعة ملجل�س النواب وهي �%

- نظام املجل�سني )عن�رش فا�سل بني ال�سلطات(

- جمل�س النواب وفيه 511 ع�سوًا، وجمل�س ال�سيوخ وفيه

252 ع�سوًا 

- يف مقدمة ما يوؤثر كفا�سل بني ال�سلطات هي الفرتات

الت�رشيعية املختلفة لكال املجل�سني 

دا
ن
ول

ه

نظام حكم  ملكي 

برملاين

 - يرتكز نظام الأحزاب على "نظام اأعمدة" - يوجد خم�س اأحزاب عمودية

 )PvdA ,KVP,CHU,ARP,VVD( - 1960: تعر�س النظام احلزبي لل�سغط والنتقادات

- تاأ�س�س حزب جديد )D‘66( - وجب على الأحزاب اأن ت�سع لنف�سها اإ�سرتاتيجيات منهجية وبراجمية جديدة

- فقدت خطوط التما�س الفا�سلة بني الطوائف الدينية )الناظمة داخليًا لنظام الأعمدة( كثريًا من اأهميتها

- بالكاد يوجد متويل لالأحزاب من الدولة

- قانون انتخاب ن�سبي حاد  - ل توجد فقرة مانعة لدخول املجل�س 

النيابي - يعطي الناخب �سوت تف�سيلي لأحد املر�سحني الذين ت�سعها 

الأحزاب على قوائمها النتخابية - يعد البلد بالكامل كدائرة انتخابية 

واحدة ولكنه يق�سم اإداريًا اإىل 19 دائرة انتخابية -  يتم انتخاب جميع 

برملانات املقاطعات كل 12 �سنة

- نظام املجل�سني )يت�سمن املجل�س الأول 75 ع�سوًا

ويت�سمن املجل�س الثاين 150 ع�سوًا(

د
ي
و

�ش
ال

نظام حكم 

برملاين

) ملكي برملاين (

- ا�ستمرارية عالية يف نظام الأحزاب )من 1921 - 1980(

- اأحد اأنظمة الأحزاب الأكرث ا�ستقرارًا يف العامل الغربي

- توجد خم�س اأحزاب

               )SAP( هيمنة حزب العمال الدميقراطي الجتماعي -

- حتول 1988: بناء كتل جديدة بني الأحزاب بناًء على ق�سايا معينة

- يوجد 29 دائرة انتخابية - لكل دائرة انتخابية يف املعدل حوايل 

ع�رش مقاعد  - يوجد ��9 مقعدًا يف جمل�س النواب )الرايخ�ستاج(، 

منها �10 مقاعد ثابتة للمقاطعات و�9 مقعدًا للت�سوية  - مدة 

الدورات النتخابية اأربع �سنوات - احلاجز املانع لدخول املجل�س 

Saint-( "النيابي �% - توزع املقاعد ح�سب نظام "�سانت لج

Lague(  - توجد اأي�سًا ا�ستفتاءات ا�ست�سارية 

- 1970: النتقال من نظام املجل�سني اإىل نظام املجل�س 

الواحد يف جمل�س النواب )الرايخ�ستاج( -  تتم  رقابة 

احلكومة ح�سب مبداأ امل�سوؤولية الوزارية اأمام الربملان 

- توجد اإدارة م�ستقلة عن ال�سيا�سة اإىل حد بعيد

ة
د
ح

ملت
ت ا

يا
ل

و
 ال

ة
كي

ي
ر
م

لأ
ا

نظام حكم 

رئا�سي

- لي�س للتناف�س احلزبي دورًا هامًا 

- الأحزاب هي لتجميع امل�سالح وللتوجيه ال�سيا�سي دون اأهمية تذكر

- لي�س لالأحزاب ثوابت براجمية

- ل متثل الأحزاب يف جمل�س ال�سيوخ كتاًل مغلقة

- قانون انتخاب بالأكرثية

- يتوجه النظام ملمار�سة الف�سل بني ال�سلطات ح�سب 

Montes- )املبادئ العلمية ملونتي�سكيو وجون لوك: 

quieu, Locke( وميثل الف�سل بني ال�سلطات وت�سابكها 
 اأ�سا�سيًا - يوجد ف�سل راأ�سي بني ال�سلطات على �سكل 

ً
مبداأ

بنية الدولة الفدرالية
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الف�شل بني ال�شلطاتقانون النتخابنظام الأحزابنظام احلكم

ملانيا
اأ

نظام حكم 

برملاين

- للمناف�سة احلزبية وظيفة فاعلة 

- الأحزاب :

 )CDU( احلزب امل�سيحي الدميقراطي - )SPD( احلزب الدميقراطي الجتماعي -

 )PDS( احتاد 90/اخل�رش - حزب ال�سرتاكيني الدميقراطيني -

)FDP( حزب الدميقراطيني الأحرار - )CSU( احتاد امل�سيحيني الجتماعيني -

-  قانون النتخاب الن�سبي مع الفقرة القانونية املانعة )يجب على

الأحزاب احل�سول على 5% من الأ�سوات لتتمكن من احل�سول 

على مقاعد برملانية(

- بنية احتادية )فدرالية( )يتقا�سم الحتاد واملقاطعات 

ممار�سة  �سلطات الدولة( - من املحتمل اأن تخ�سع 

القوانني التي يقرها الربملان للرقابة من خالل املحكمة 

الد�ستورية الحتادية

طانيا 
ي
ر
ب

ى
م

ظ
ع

ال

نظام حكم 

برملاين

- واقعيًا نظام ثنائي

 - احلزبان الكبريان هما: حزب املحافظني وحزب العمال

- انتخاب بالأكرثية الب�سيطة يف دوائر انتخابية ذات مقعد واحد

- لي�س هناك حمددات ل�سلطة احلكومة على ال�سعيد

املوؤ�س�سي، بل تتم الرقابة عليها ومنحها ال�رشعية ب�سكل 

دميقراطي من خالل التناف�س بني الأحزاب

ن
با

اليا

نظام حكم ملكي 

برملاين

- تلعب الإنق�سامات الداخلية لالأحزاب دورًا هامًا

- متيز نظام الأحزاب حتى عام �199 من خالل تكرار الأغلبية الوا�سحة للحزب الليربايل الدميقراطي 

- املعار�سة مت�رشذمة ب�سدة وهي �سعيفة ن�سبيًا 

- حتى عام �199: انتخاب بالأكرثية  يف دوائر انتخابية متعددة 

املر�سحني - يتيح نظام النتخابات دخول الأحزاب ال�سغرية اأي�سًا 

اإىل املجل�س النيابي  - يهدف اإ�سالح قانون النتخاب للعام �199 اإىل 

تقوية التكامل داخل الأحزاب واإىل ا�ستقرار نظام احلكم، فهو يطرح 

قانون انتخاب خمتلط من قانون انتخاب ن�سبي وانتخاب بالأكرثية 

ملجل�س النواب؛ يهدف اإىل احلد اأي�سًا من متركز ال�سلطة؛ وهناك اأي�سًا 

الفقرة القانونية املانعة ملجل�س النواب وهي �%

- نظام املجل�سني )عن�رش فا�سل بني ال�سلطات(

- جمل�س النواب وفيه 511 ع�سوًا، وجمل�س ال�سيوخ وفيه

252 ع�سوًا 

- يف مقدمة ما يوؤثر كفا�سل بني ال�سلطات هي الفرتات

الت�رشيعية املختلفة لكال املجل�سني 

دا
ن
ول

ه

نظام حكم  ملكي 

برملاين

 - يرتكز نظام الأحزاب على "نظام اأعمدة" - يوجد خم�س اأحزاب عمودية

 )PvdA ,KVP,CHU,ARP,VVD( - 1960: تعر�س النظام احلزبي لل�سغط والنتقادات

- تاأ�س�س حزب جديد )D‘66( - وجب على الأحزاب اأن ت�سع لنف�سها اإ�سرتاتيجيات منهجية وبراجمية جديدة

- فقدت خطوط التما�س الفا�سلة بني الطوائف الدينية )الناظمة داخليًا لنظام الأعمدة( كثريًا من اأهميتها

- بالكاد يوجد متويل لالأحزاب من الدولة

- قانون انتخاب ن�سبي حاد  - ل توجد فقرة مانعة لدخول املجل�س 

النيابي - يعطي الناخب �سوت تف�سيلي لأحد املر�سحني الذين ت�سعها 

الأحزاب على قوائمها النتخابية - يعد البلد بالكامل كدائرة انتخابية 

واحدة ولكنه يق�سم اإداريًا اإىل 19 دائرة انتخابية -  يتم انتخاب جميع 

برملانات املقاطعات كل 12 �سنة

- نظام املجل�سني )يت�سمن املجل�س الأول 75 ع�سوًا

ويت�سمن املجل�س الثاين 150 ع�سوًا(

د
ي
و

�ش
ال

نظام حكم 

برملاين

) ملكي برملاين (

- ا�ستمرارية عالية يف نظام الأحزاب )من 1921 - 1980(

- اأحد اأنظمة الأحزاب الأكرث ا�ستقرارًا يف العامل الغربي

- توجد خم�س اأحزاب

               )SAP( هيمنة حزب العمال الدميقراطي الجتماعي -

- حتول 1988: بناء كتل جديدة بني الأحزاب بناًء على ق�سايا معينة

- يوجد 29 دائرة انتخابية - لكل دائرة انتخابية يف املعدل حوايل 

ع�رش مقاعد  - يوجد ��9 مقعدًا يف جمل�س النواب )الرايخ�ستاج(، 

منها �10 مقاعد ثابتة للمقاطعات و�9 مقعدًا للت�سوية  - مدة 

الدورات النتخابية اأربع �سنوات - احلاجز املانع لدخول املجل�س 

Saint-( "النيابي �% - توزع املقاعد ح�سب نظام "�سانت لج

Lague(  - توجد اأي�سًا ا�ستفتاءات ا�ست�سارية 

- 1970: النتقال من نظام املجل�سني اإىل نظام املجل�س 

الواحد يف جمل�س النواب )الرايخ�ستاج( -  تتم  رقابة 

احلكومة ح�سب مبداأ امل�سوؤولية الوزارية اأمام الربملان 

- توجد اإدارة م�ستقلة عن ال�سيا�سة اإىل حد بعيد

ة
د
ح

ملت
ت ا

يا
ل

و
 ال

ة
كي

ي
ر
م

لأ
ا

نظام حكم 

رئا�سي

- لي�س للتناف�س احلزبي دورًا هامًا 

- الأحزاب هي لتجميع امل�سالح وللتوجيه ال�سيا�سي دون اأهمية تذكر

- لي�س لالأحزاب ثوابت براجمية

- ل متثل الأحزاب يف جمل�س ال�سيوخ كتاًل مغلقة

- قانون انتخاب بالأكرثية

- يتوجه النظام ملمار�سة الف�سل بني ال�سلطات ح�سب 

Montes- )املبادئ العلمية ملونتي�سكيو وجون لوك: 

quieu, Locke( وميثل الف�سل بني ال�سلطات وت�سابكها 
 اأ�سا�سيًا - يوجد ف�سل راأ�سي بني ال�سلطات على �سكل 

ً
مبداأ

بنية الدولة الفدرالية
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ب - نظام احلقوق الأ�شا�شية

جدول 2 : العوز الن�ساين و الفقر يف املداخيل

املرتبة البلدان

)موؤ�رش الفقر( 

بني 17 بلد مت 

اختياره

موؤ�شر 

الفقر

)القيمة 

الن�سبية(

الحتمالية عند 

الولدة لعدم 

 و�شول �شن الـ60

)ن�سبة هذه املجموعة 

 من ال�سكان(

2000 - 2005 

ن�شبة ال�شكان 

التي تعاين 

من الأمية* 

 الوظيفية 

)من 65-16 

�سنة(

ن�شبة البطالة 

 طويلة الأمد

 ) اإىل ن�سبة 

ال�سكان القادرين 

 على العمل( 

2001

ن�شبة ال�شكان الذين 

يعي�شون حتت خط 

 الفقر

)بدخل قدره 50% من 

معدل الدخل العام( 

2000-1990

اأملانيا

بريطانيا

 اليابان

هولندا

ال�شويد

الوليات املتحدة

الدرجة 6

الدرجة 15

الدرجة 10

الدرجة �

الدرجة 1

الدرجة 17

% 10,2  

1�,8

11,1

8,�

6,5

15,8

% 9,2

8,9

7,5

8,7

7,�

12,6

% 1�,�

21,8

..

10,5

7,5

20,7

% �,2

1,�

1,�

1,6

1,1

0,�

% 7,5

12,5

11,8

8,1

6,6

12,5

-  تعني الأمية الوظيفية �سعوبة املقدرة على فهم ن�س عادي.

امل�سدر :

http://www.undp.org/hdr2003/indicator/pdf/hdr03_table_4.pdf [download 22.07.2004]

مالحظة: موؤ�رش الفقر = املوؤ�رش الذي يقي�س اأربع جمالت: طول مدة و�سحة احلياة، املعرفة والو�سع التعليمي، م�ستوى املعي�سة 

Human Poverty Index 2 :وال�ستثنائية الجتماعية. التعبري باللغة الإجنليزية ملوؤ�رش الفقر هو

جدول � : الأعمار املتوقعة

العمر املتوقع )�شنة(البلد

78 اأملانيا

78بريطانيا العظمى

81اليابان

78هولندا

80ال�شويد

77الوليات املتحدة الأمريكية

امل�سدر :

 2003 Freedom House
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ج - الدولة الجتماعية

جدول �: موا�سفات الدول الجتماعية مدار البحث

)اأنظر اإىل ال�سفحة التالية(

امل�سدر:

Esping, Andersen, Gosta )1998(: Die drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Zur politischen 
Ökonomie des Wohlfahrtsstaates. In: Lessenich, Stephan/Ostner, Ilona )Hrsg.(: Welten des 
Wohlfahrtskapitalismus. Der Sozialstaat in vergleichender Perspektive. Frankfurt a.M./New York: 

Campus, S. 19-56.
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التمويلاخل�شائ�س املميزة
هدف التاأمني 

الجتماعي

ملانيا
اأ

- متثل الدولة الجتماعية الأملانية النوذج النمظي لنظام ن�سيج حمافظ من املوؤ�س�ساتية القت�سادية ح�سب ا�سبنج 

– اندر�سن - دور تدخل ن�سيط للدولة - ارتباط قوي للتاأمني مع ممار�سة العمل - دور مركزي للعائلة كموؤ�س�سة تاأمني 
واإمداد - عالقة قوية بني التاأمينات والو�سع الجتماعي )تتحدد امل�ستحقات ح�سب الدخل ال�سابق( - موقع مميز ملوظفي 

الدولة الر�سميني - حقوق الفرد لي�ست مرتبطة بو�سعه كمواطن يف الدولة بل بو�سع عمله

- يتم متويل التاأمني �سد البطالة و�سد املر�س والتقاعد والعناية بالأمومة من ا�سرتاكات العاملني 

ومن ما يقابلها من اأرباب العمل 

- تاأتي اإعانات مالية من الدولة اإىل تاأمني التقاعد وحماية الأمومة من اأموال ال�رشائب

- ميول التاأمني �سد احلوادث من قبل اأرباب العمل فقط

- متول امل�ساعدات الجتماعية من ال�رشائب 

- يف الغالب لتاأمني

امل�ستوى املعي�سي

ى
م

ظ
ع

طانيا ال
ي
ر
ب

- يقدم النظام �سكاًل مهجنًا من اأنواع دولة الرفاه املختلفة، فهو يت�سمن عنا�رش من نوع دولة الرفاه املحافظة كما يت�سمن 

اأي�سًا عنا�رش من اأنواع دولة الرفاه الليربالية ودولة الرفاه الدميقراطية الجتماعية على ال�سواء - يعمل ال�سوق والأ�رشة 

على حتقيق وظائف هامة لدولة الرفاه - اإن التزامات التاأمني املمولة عن طريق ال�سرتاكات وعن طريق املبالغ امل�ستقطعة 

لالأداء الجتماعي تكفل فقط احلد الجتماعي الأدنى - اأي تاأمني خارج عن هذا النطاق يتم تنظيمه ب�سكل فردي خا�س  - 

عائدات التاأمني متدنية ب�سكل عام - ال�سمة املميزة: اآهلية عاملية  - منوذج  بيفريدج 

)Beveridge-Model(

- يتم متويل ال�سمان الجتماعي العام الذي يغطي خماطر كالبطالة واحلوادث والأمومة وال�سيخوخة

من ال�سرتاكات ومن ال�رشائب معًا

- يتم متويل اخلدمات ال�سحية الوطنية واحلد الجتماعي الأدنى من ال�رشائب

- تاأمني احلد الأدنى

ن
با

اليا

- ن�سبة منخف�سة من اللتزامت الجتماعية ولكن اأداء اجتماعي عايل - جلميع املواطنني احلق وعليهم الواجب يف العمل 

)املادة 27 من الد�ستور( - تهيمن العائلة والدولة يف تدابرياإنتاج الرفاه  - التاأمني ال�سحي: تاأمني �سامل جلميع ال�سكان 

- لاللتزامات الجتماعية التطوعية من قبل اأرباب العمل للقطاعني اخلا�س والعام اأهمية ق�سوى - ت�ستهدف �سيا�سة �سوق 

العمل و�سيا�سة التوظيف الو�سول اإىل ن�سبة عالية من الت�سغيل، ليت�سنى متويل ال�سمانات الجتماعية

- ميول التاأمني للتقاعد �سد املر�س وللعناية و�سد احلوادث و�سد البطالة من خالل ا�سرتاكات 

اأرباب العمل والعاملني

- ولكن امل�ساهمات هناك هي اأقل مما هو احلال يف اأملانيا

- م�ساهمات مالية من الدولة تدعم التاأمني �سد البطالة

- يتم متويل تاأمني التقاعد جلميع ال�سعب )تقاعد اأ�سا�سي جلميع املواطنني( جزئيًا من اأموال ال�رشائب 

- نظام التاأمني ال�سحي: يتحمل املري�س 20-�0% من تكاليف العالج الطبي

- تاأمني م�ستوى

املعي�سة

دا
ن
ول

ه

- منط خمتلط من دولة الرفاه )من ناحية، عنا�رش من منوذج بيفريدج، ومن ناحية اأخرى عنا�رش من النموذج 

الب�سماركي( - هذا النمط املختلط من دولة الرفاه هو حالة فريدة يف غرب اأوروبا. - من ناحية هناك مكونات من رعاية 

لكافة املواطنني، ومن ناحية اأخرى هناك مكونات من اأنظمة تاأمني تراعي اأو�ساع العاملني - الدين والكني�سة يلعبان دورًا 

خا�سًا يف تطور الدولة الجتماعية - حتى ال�ستينات: كان هناك تعميد )"نظام الأعمدة"(

- ميول ال�سمان الجتماعي العام )والذي يغطي خماطر كال�سيخوخة والبطالة والأمومة 

والإعاقة وغريها( من ال�سرتاكات

- ميول تاأمني احلد الأدنى الجتماعي من ال�رشائب )يوؤمن احلد الأدنى للمعي�سة(

- متفاوت

د
ي
و

�ش
ال

- دولة رفاه دميقراطية اجتماعية - بقي لفرتة طويلة النموذج النمطي لدولة الرفاه احلديثة - ال�سمات املركزية: اآهلية عاملية 

- ال�ستغناء عن تقدمي العناية من قبيل الو�سم بالعوز - العناية مبواطني الدولة على قدم امل�ساواة - امل�ستحقات املالية 

الجتماعية عالية ن�سبيًا

- ميول ال�سمان الجتماعي العام )يغطي خماطر كاحلوادث، وال�سيخوخة والأمومة والأبوية، واملر�س(

من ت�سديد ال�سرتاكات )اأرباب العمل( ومن اأموال ال�رشائب

- وباملثل ميول التاأمني �سد البطالة 

- ميول �سمان احلد الأدنى الجتماعي فقط من ال�رشائب

- تاأمني م�ستوى املعي�سة

ة
د
ح

ملت
ت ا

يا
ل

و
 ال

ة
كي

ي
ر
م

لأ
ا

- م�ستحقات مالية اجتماعية متدنية - يف الغالب موقف �سلبي من التدخل الجتماعي ال�سيا�سي - يهيمن مبداأ ال�سوق على 

اإجراءت اإنتاج الرفاه وبعد ذلك تاأتي العائلة - على كل فرد اأن يك�سب تكاليف معي�سته مبداأيًا من خالل العمل - ترتكز 

الإعانات الجتماعية احلكومية على قدماء املحاربني وامل�سننني واملعاقني. اأما املجموعات الأخرى فتتكفل بها الكنائ�س 

واملن�ساآت النفعية العامة - ل تقدم م�ساعدة اجتماعية من ناحية مبداأية للعاطلني عن العمل القائمني بذاتهم فقط 

- ميكن القبول بعدم امل�ساواة الجتماعية اأكرث مما هو احلال يف اأوروبا - ل تكفي امل�ستحقات الجتماعية للحفاظ على م�ستوى 

املعي�سة - نقابات �سعيفة

- ميول نظام التاأمني احلكومي لل�سيخوخة والإعاقة من خالل ا�سرتاكات اأرباب العمل والعاملني

- يتم متويل التاأمني �سد البطالة من خالل ا�ستيفاء �رشيبة مرتبطة بهذا الغر�س على الأجور امل�ستوفاة 

من اأرباب العمل

- يتم اإعانة بع�س اأنظمة التاأمني الر�سمية من الحتاد الفدرايل

- تاأمني احلد الأدنى
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التمويلاخل�شائ�س املميزة
هدف التاأمني 

الجتماعي

ملانيا
اأ

- متثل الدولة الجتماعية الأملانية النوذج النمظي لنظام ن�سيج حمافظ من املوؤ�س�ساتية القت�سادية ح�سب ا�سبنج 

– اندر�سن - دور تدخل ن�سيط للدولة - ارتباط قوي للتاأمني مع ممار�سة العمل - دور مركزي للعائلة كموؤ�س�سة تاأمني 
واإمداد - عالقة قوية بني التاأمينات والو�سع الجتماعي )تتحدد امل�ستحقات ح�سب الدخل ال�سابق( - موقع مميز ملوظفي 

الدولة الر�سميني - حقوق الفرد لي�ست مرتبطة بو�سعه كمواطن يف الدولة بل بو�سع عمله

- يتم متويل التاأمني �سد البطالة و�سد املر�س والتقاعد والعناية بالأمومة من ا�سرتاكات العاملني 

ومن ما يقابلها من اأرباب العمل 

- تاأتي اإعانات مالية من الدولة اإىل تاأمني التقاعد وحماية الأمومة من اأموال ال�رشائب

- ميول التاأمني �سد احلوادث من قبل اأرباب العمل فقط

- متول امل�ساعدات الجتماعية من ال�رشائب 

- يف الغالب لتاأمني

امل�ستوى املعي�سي

ى
م

ظ
ع

طانيا ال
ي
ر
ب

- يقدم النظام �سكاًل مهجنًا من اأنواع دولة الرفاه املختلفة، فهو يت�سمن عنا�رش من نوع دولة الرفاه املحافظة كما يت�سمن 

اأي�سًا عنا�رش من اأنواع دولة الرفاه الليربالية ودولة الرفاه الدميقراطية الجتماعية على ال�سواء - يعمل ال�سوق والأ�رشة 

على حتقيق وظائف هامة لدولة الرفاه - اإن التزامات التاأمني املمولة عن طريق ال�سرتاكات وعن طريق املبالغ امل�ستقطعة 

لالأداء الجتماعي تكفل فقط احلد الجتماعي الأدنى - اأي تاأمني خارج عن هذا النطاق يتم تنظيمه ب�سكل فردي خا�س  - 

عائدات التاأمني متدنية ب�سكل عام - ال�سمة املميزة: اآهلية عاملية  - منوذج  بيفريدج 

)Beveridge-Model(

- يتم متويل ال�سمان الجتماعي العام الذي يغطي خماطر كالبطالة واحلوادث والأمومة وال�سيخوخة

من ال�سرتاكات ومن ال�رشائب معًا

- يتم متويل اخلدمات ال�سحية الوطنية واحلد الجتماعي الأدنى من ال�رشائب

- تاأمني احلد الأدنى

ن
با

اليا

- ن�سبة منخف�سة من اللتزامت الجتماعية ولكن اأداء اجتماعي عايل - جلميع املواطنني احلق وعليهم الواجب يف العمل 

)املادة 27 من الد�ستور( - تهيمن العائلة والدولة يف تدابرياإنتاج الرفاه  - التاأمني ال�سحي: تاأمني �سامل جلميع ال�سكان 

- لاللتزامات الجتماعية التطوعية من قبل اأرباب العمل للقطاعني اخلا�س والعام اأهمية ق�سوى - ت�ستهدف �سيا�سة �سوق 

العمل و�سيا�سة التوظيف الو�سول اإىل ن�سبة عالية من الت�سغيل، ليت�سنى متويل ال�سمانات الجتماعية

- ميول التاأمني للتقاعد �سد املر�س وللعناية و�سد احلوادث و�سد البطالة من خالل ا�سرتاكات 

اأرباب العمل والعاملني

- ولكن امل�ساهمات هناك هي اأقل مما هو احلال يف اأملانيا

- م�ساهمات مالية من الدولة تدعم التاأمني �سد البطالة

- يتم متويل تاأمني التقاعد جلميع ال�سعب )تقاعد اأ�سا�سي جلميع املواطنني( جزئيًا من اأموال ال�رشائب 

- نظام التاأمني ال�سحي: يتحمل املري�س 20-�0% من تكاليف العالج الطبي

- تاأمني م�ستوى

املعي�سة

دا
ن
ول

ه

- منط خمتلط من دولة الرفاه )من ناحية، عنا�رش من منوذج بيفريدج، ومن ناحية اأخرى عنا�رش من النموذج 

الب�سماركي( - هذا النمط املختلط من دولة الرفاه هو حالة فريدة يف غرب اأوروبا. - من ناحية هناك مكونات من رعاية 

لكافة املواطنني، ومن ناحية اأخرى هناك مكونات من اأنظمة تاأمني تراعي اأو�ساع العاملني - الدين والكني�سة يلعبان دورًا 

خا�سًا يف تطور الدولة الجتماعية - حتى ال�ستينات: كان هناك تعميد )"نظام الأعمدة"(

- ميول ال�سمان الجتماعي العام )والذي يغطي خماطر كال�سيخوخة والبطالة والأمومة 

والإعاقة وغريها( من ال�سرتاكات

- ميول تاأمني احلد الأدنى الجتماعي من ال�رشائب )يوؤمن احلد الأدنى للمعي�سة(

- متفاوت

د
ي
و

�ش
ال

- دولة رفاه دميقراطية اجتماعية - بقي لفرتة طويلة النموذج النمطي لدولة الرفاه احلديثة - ال�سمات املركزية: اآهلية عاملية 

- ال�ستغناء عن تقدمي العناية من قبيل الو�سم بالعوز - العناية مبواطني الدولة على قدم امل�ساواة - امل�ستحقات املالية 

الجتماعية عالية ن�سبيًا

- ميول ال�سمان الجتماعي العام )يغطي خماطر كاحلوادث، وال�سيخوخة والأمومة والأبوية، واملر�س(

من ت�سديد ال�سرتاكات )اأرباب العمل( ومن اأموال ال�رشائب

- وباملثل ميول التاأمني �سد البطالة 

- ميول �سمان احلد الأدنى الجتماعي فقط من ال�رشائب

- تاأمني م�ستوى املعي�سة

ة
د
ح

ملت
ت ا

يا
ل

و
 ال

ة
كي

ي
ر
م

لأ
ا

- م�ستحقات مالية اجتماعية متدنية - يف الغالب موقف �سلبي من التدخل الجتماعي ال�سيا�سي - يهيمن مبداأ ال�سوق على 

اإجراءت اإنتاج الرفاه وبعد ذلك تاأتي العائلة - على كل فرد اأن يك�سب تكاليف معي�سته مبداأيًا من خالل العمل - ترتكز 

الإعانات الجتماعية احلكومية على قدماء املحاربني وامل�سننني واملعاقني. اأما املجموعات الأخرى فتتكفل بها الكنائ�س 

واملن�ساآت النفعية العامة - ل تقدم م�ساعدة اجتماعية من ناحية مبداأية للعاطلني عن العمل القائمني بذاتهم فقط 

- ميكن القبول بعدم امل�ساواة الجتماعية اأكرث مما هو احلال يف اأوروبا - ل تكفي امل�ستحقات الجتماعية للحفاظ على م�ستوى 

املعي�سة - نقابات �سعيفة

- ميول نظام التاأمني احلكومي لل�سيخوخة والإعاقة من خالل ا�سرتاكات اأرباب العمل والعاملني

- يتم متويل التاأمني �سد البطالة من خالل ا�ستيفاء �رشيبة مرتبطة بهذا الغر�س على الأجور امل�ستوفاة 

من اأرباب العمل

- يتم اإعانة بع�س اأنظمة التاأمني الر�سمية من الحتاد الفدرايل

- تاأمني احلد الأدنى
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جدول 5 : ن�سبة ال�رشائب والر�سوم يف املقارنة العاملية، % من الناجت املحلي الإجمايل، )2001-1980(

البلد

198019902001

�شرائب

ر�شوم 

ا�شرتاكات 

اجتماعية

�شرائب

ر�شوم 

ا�شرتاكات 

اجتماعية

�شرائب

ر�شوم 

ا�شرتاكات 

اجتماعية

�,2�,6�7,522,��5,721,7�6اأملانيا

�,29,��5,2�0,7�6,8�1,0�7بريطانيا

--17,825,121,��0,1اليابان

27,0��,626,9��,025,6�9,9هولندا

8�7,5�9,05�,6�7,�5�,2,��ال�شويد

الوليات 

املتحدة 

الأمريكية

21,127,019,826,7--

امل�سدر: 

OECD-Revenue Statistics 1965-2001, Paris 2002 )http://www.sozialpolitik-aktuell.de/docs/2/

tab/TabelleII13.pdf(

جدول 6 : النفقات الجتماعية، % من الناجت املحلي الإجمايل ) 1995-1980 (

النفقات الجتماعية % من الناجت املحلي الإجمايل

1998*19801995البلد

اأملانيا

بريطانيا العظمى

اليابان

هولندا

ال�شويد

الوليات املتحدة الأمريكية

2�,7

18,�

9,9

28,5

29,8

1�,�

28,0

22,5

1�,8

27,8

��,0

15,8

27,29

2�,70

1�,66

2�,90

�0,98

1�,59

 على:
ً
- هذه الأرقام بناء

 http://www.oecd.org/statisticsdata/0,2643,en_2649_34635_1_119656_1_1_1,00.html 

امل�سدر: 

Scharpf, Fritz W./Schmidt, Vivien A. )2000(: Welfare and Work in the Open Economy. Volume I 
and II. Oxford: University Press, p. 364.
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جدول 7: النفقات الجتماعية العامة، % من الناجت املحلي الإجمايل ) 1998 (

الإعاقةالتقاعداملجموعالبلد

اجنراز 

اخلدمات 

الأ�شرية

الإجنازات 

النقدية 

الأ�شرية

البطالة
�شيا�شة �شوق 

عمل ن�شيطة
ال�شحة

اأملانيا

بريطانيا 

اليابان

هولندا

ال�شويد

الوليات 

املتحدة 

الأمريكية

27,29

2�,70

1�,66

2�,90

�0,98

1�,59

10,�6

9,77

5,67

6,21

7,�6

5,07

1,05

2,6�

0,�2

2,�9

2,10

0,86

0,80

0,�9

0,26

0,�0

1,68

0,29

1,9�

1,7�

0,21

0,81

1,6�

0,22

1,�2

0,�2

0,50

2,60

1,9�

0,25

1,26

0,�1

0,25

1,�2

1,96

0,18

7,80

5,62

5,65

5,97

6,6�

5,86

امل�سدر:  

OECD, Social expenditures database )SOCX(

جدول 8 : املتقاعـدين والتقاعـد

)%(البلد
 1

الن�شبة لعدد ال�شكان
2
ن�شبة النفقات من الناجت املحلي الإجمايل

اأملانيا

بريطانيا العظمى

اليابان3

هولندا

ال�شويد

 3
الوليات املتحدة الأمريكية

17

16

-

1�

17

-

1�,1

11,8

-

12,9

11,�

-

1( ن�سبة من جتاوزت اأعمارهم 65 عامًا

2( ن�سبة نفقات التقاعد اإىل الناجت املحلي الإجمايل

 Eurostat ل يوجد بيانات لهذه البلدان يف جداول اإح�سائيات )�

امل�سدر: Eurostat بو�سع 2001
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جدول 9 : ن�سبة الجناب

البلد

ن�شبة الجناب

19802001

�,1,�1اأملانيا

1,91,7بريطانيا العظمى

�,1,81اليابان

1,61,7هولندا

1,71,6ال�شويد

1,82,1الوليات املتحدة الأمريكية

امل�سدر: 

World Bank )2003(: World Development Indicators. Washington: 100 – 102 

جدول 10 : م�ستحقات الأمومة

البلد
حجم امل�شتحقات املاية يف فرتة الأمومةمدة اإجازة الأمومة

100% من الدخل�1 اأ�سبوعاأملانيا

18 اأ�سبوعبريطانيا العظمى

90% من الدخل يف الأ�سابيع ال�ستة الأوىل ، 

وبعدها مبلغ مقطوع ) 115 يورو لكل اأ�سبوع (

60% من الدخل�1 اأ�سبوعاليابان

100% من الدخل16 اأ�سبوعهولندا

�6 اأ�سبوعال�شويد

80% من الدخل يف ال�سنة الأوىل وبعدها مبلغ 

مقطوع

ل يوجد اأي م�ستحقات12 اأ�سبوعالوليات املتحدة الأمريكية

امل�سدر: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/index_de.html [2.8.2004]  
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د.   �شوق العمل 

جدول 11: ن�سبة العاطلني عن العمل )ن�سبة العاطلني امل�سجلني اإىل جمموع القادرين على العمل غري احلر(

البلد

ن�شبة العاطلني عن العمل

ن�شاءرجالاملجموع

8,17,68,6اأملانيا

6,06,75,1بريطانيا العظمى

85,0�,5,�اليابان

62,7�,9,�هولندا

6,7 *�,7 *7,1 *ال�شويد

6,�*7,�*1,�*الوليات املتحدة الأمريكية

- الأرقام من العام 1999

امل�سدر:

 ILO )2002(: Key Indicators of the Labour Market 2001-2002. Geneva: International Labour Office, 

pp. 262-283.

جدول 12 : ن�سبة امللتحقني بالعمل لعدد ال�سكان يف العام 2000

البلد

ن�شبة الت�شغيل

ن�شاءرجالاملجموع

5�,76�,6��,5اأملانيا

�,59,767,�52بريطانيا العظمى

59,572,7�7,1اليابان

�,61 *�,80*70,9 *هولندا

66,769,56�,9ال�شويد

62,770,056,0الوليات املتحدة الأمريكية

- الأرقام من العام 1999

امل�سدر:

ILO )2002(: Key Indicators of the Labour Market 2001-2002. Geneva: International Labour Office, 

pp. 55-67.
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جدول �1: درجة التنظيم النقابي

درجة التنظيمالبلد

28% 1اأملانيا

�0% 2بريطانيا العظمى

22%اليابان

28%هولندا

90%ال�شويد

�1%الوليات املتحدة الأمريكية

1( www.gesis.org/Dauerbeobachtung/Sozialindikatoren/Daten/System_Sozialer_Indikatoren/

keyindik/P009.pdf [26.7.2004] 
2(www.boeckler.de/cps/rde/xchg/SID-3D0AB75D91C0F2DF/hbs/hs.xsl/512_15731.html 

[26.04.2004] 
امل�سدر: 

Freedom House 2003 

جدول �1: التغيريات يف درجة التنظيم النقابي ويف نظام التفاو�س حول الأجور مع مرور الزمن

نظام التفاو�س حول الأجوردرجة التنظيم النقابيالبلد

197�-1950198�-197�1992-1985197�-1950198�-197�1992-1985

�8�0�72,02,02,0�أملانيا

بريطانيا 

العظمى

�551�11,72,11,0

���1251,�2,02,0اليابان

�0�628�,7�,�2,1هولندا

718695�,7�,72,9�ل�س�يد

�ل�ليات 

املتحدة 

�لأمريكية

292�151,�1,01,0

مالحظات: 1( اتفاقات الأجور على م�ستوى العامل، 2( اتفاقات الأجور على م�ستوى القطاع ال�سناعي، �( اتفاقيات مركزية دون 

عقوبات، �( اتفاقيات مركزية مع عقوبات )الأرقام هي معدلت تلك الفرتة(.

امل�سدر:

Hall/Soskice 2001: 59



179

جدول 15 : الأعباء املرتتبة على ذوي الدخل املنخف�س

الأعباءالبلد

اأملانيا

بريطانيا العظمى

اليابان

هولندا

ال�شويد

الوليات املتحدة الأمريكية

�7,7

28,�

19,�

�8,8

�9,2

29,2

مالحظة: ر�سوم ا�سرتاكات اأرباب العمل و العاملني يف التاأمينات الجتماعية ز يف �رشيبة الدخل ال�سخ�سية.

امل�سدر: 

Ferrera, Maurizio/Rhodes, Martin )2000(: West European Politics. Recasting European Welfare 
States. Volume 23, April 2000, Number 2, p. 147. 

جدول 16 : ن�سبة العاطلني عن العمل 1970 – 1998

19701973197619791981198419871990199319961998البلد

اأملانيا

بريطانيا 

اليابان

هولندا

ال�شويد

الوليات 

املتحدة 

الأمريكية

0،6

2،4

1،2

0،9

1،5

5،0

1،0

2،1

1،3

2،2

2،5

4،9

3،9

4،8

2،0

4،1

1،6

7،7

3،2

4،5

2،1

3،6

2،1

5،8

4،5

9،1

2،2

5،8

2،5

7،6

7،9

11،4

2،7

10،6

3،1

75

7،6

10،2

2،8

8،0

2،1

6،2

6،2

5،9

2،1

6،0

1،6

5،6

8،8

10،3

2،5

6،5

8،2

6،9

10،3

8،0

3،3

6،6

8،1

5،4

11،2

6،5

4،2

4،1

6،5

4،6

امل�سدر: 

Scharpf, Fritz W./Schmidt, Vivien A. )2000(: Welfare and Work in the Open Economy. Volume I 
and II. Oxford: University Press, p. 341.
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جدول 17 : الن�سبة املوحدة للعاطلني عن العمل  اآذار �200

2004البلد

اأملانيا

بريطانيا العظمى

اليابان

هولندا

ال�شويد

الوليات املتحدة الأمريكية

9,7

�,7

�,7

�,7

6,�

5,7

امل�سدر:  

http://www.oecd.org/dataoecd/41/13/18595359.pdf [download 1.8.2004] 

جدول 18 : الن�سبة املئوية للعاملني بدوام جزئي

197519851995البلد

7,�7,910,2اأملانيا

1�,016,6-بريطانيا العظمى

10,711,61�,9اليابان

8,211,520,8هولندا

15,718,917,2ال�شويد

10,�11,71�,5الوليات املتحدة الأمريكية

مالحظة: ن�سبة ال�سكان املوؤهلني عمريًا للعمل )15-65 �سنة( الذين يعملون بدوام جزئي.

امل�سدر: 

Scharpf, Fritz W./Schmidt, Vivien A. )2000(: Welfare and Work in the Open Economy. Volume I 
and II. Oxford: University Press, p. 351. 
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هـ - نظام التعليم

)PISA( جدول 19 : نتائج الدرا�سة ال�سادرة عن  بيزا

1
العلوم الطبيعيةالريا�شياتالقراءةالبلد

اأملانيا

بريطانيا العظمى

اليابان

ال�شويد

الوليات املتحدة المريكية

OECD معدل

املركز 22

املركز 7

املركز 8

املركز 9

املركز 15

املركز 15

املركز 20

املركز 8

املركز 1

املركز 15

املركز 19

املركز 16

املركز 19

املركز �

املركز 2

املركز 10

املركز �1

املركز �1

�1 م�سنفًا�1 م�سنفًا�1 م�سنفًامن جمموع

1( مل ت�سارك هولندا يف درا�سة بيزا 2000 هذه.

امل�سدر: 

Deutsches PISA-Konsortium )Hrsg.( )2003(: PISA 2000. Ein differenzierter Blick auf die Länder 
der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: Leske + Budrich, S. 52. 

جدول 20 : الن�سبة املئوية لنفقات الدولةعلى التعليم 1992- 2000

البلد
الن�شبة املئوية لنفقات الدولة على التعليم 

2000-1992

1اأملانيا

�بريطانيا العظمى

6اليابان

10هولندا

7ال�شويد

2الوليات املتحدة الأمريكية

امل�سدر: 

Baratta, Mario von )2002(: Der Fischer Weltalmanach 2003. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch 
Verlag, S. 31-49. 
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جدول 21: نفقات البحث العلمي والتنمية ربالن�سبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل

نفقات البحث العلمي والتطوير بالن�شبة البلد

املئوية من الناجت الإجمايل

2,51اأملانيا

1,89بريطانيا العظمى

06,�اليابان

1,89هولندا

27,�ال�شويد

�2,7الوليات املتحدة الأمريكية

امل�سدر:

 globus Infografik GmbH, 59. Jg.، Ic-9368, 2. August 2004

جدول  22 : الرتابط  بني املن�ساأ الجتماعي والنجاح يف التعليم )الفروقات بني متو�سط القدرات على القراءة و فهمها للفئة العمرية 

اأو  الأعلى  لالأب  البنية الجتماعية )الو�سع الجتماعي  الأ�سفل من  الأعلى والربع  الربع  املنحدرين من عائالت من  15 �سنة  من 

لالأم(  

البلد

القدرة على القراءة 

للربع الأعلى من البنية 

1

الجتماعية

القدرة على القراءة للربع الأ�سفل 

من البنية الجتماعية

فروقات القدرة على القراءة بني 

الربع الأعلى وبني الربع الأ�سفل 

من البنية الجتماعية

5�8�27111�أملانيا

576�7�102بريطانيا العظمى

5��50727اليابان

***هولندا

556�8�72�ل�س�يد

552�5597الوليات املتحدة الأمريكية

* لالأ�سف ل يوجد اأرقام لهذه الدولة

 1( الأرقام هي مقيا�س القدرة على القراءة: كلما ارتفعت الأرقام ازدادت القدرات.

امل�سدر: 

Deutsches PISA-Konsortium )Hrsg.( )2003(: PISA 2000. Ein differenzierter Blick auf die Länder 
der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: Verlag Leske + Budrich, S. 384. 

مالحظة: يف كل البلدان يوجد عدم تكافوؤ يف اكت�ساب املقدرة على القراءة ولكن على قدر متباين. وترتبط عالقة املن�ساأ الجتماعي مع 

التفوق التعليمي يف الدول على الوجه التايل: )اأنظر العمود الرابع يف اجلدول اأعاله( يتبني اأن الفرق يف اأملانيا )111 نقطة( يف قدرة 

القراءة بني ال�سبيبة من ال�رشائح الجتماعية العليا وال�سفلى هو الأكرب بني هذه الدول. حتى  يف الوليات املتحدة الأمريكية املعروفة 

كمثال لعدم التكافوؤ يف فر�س التعليم جند هذا الفرق اأقل من اأملانيا رغم ارتفاعه )97 نقطة(. ت�سجل اليابان اأدنى فرق )27 نقطة( 

وتليها ال�سويد )72 نقطة(. فيما يتعلق بالطاقات العلمية يف الريا�سيات والعلوم الطبيعية، بينت درا�سات بيزا )PISA( اأن هناك 

فروقات مثيلة متفاوتة ب�سبب املن�ساأ الجتماعي يف هذه الدول. 
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7-9 اخلال�شة

يقدم هذا التمثيل البياين لنماذج الدميقراطية يف البلدان املختارة اأجزاء من املعطيات املادية التجريبية، التي ترتكز عليها منهجية 

الدميقراطية الجتماعية املعرو�سة هنا. فهو يك�سف للعيان ال�سالت والرتابطات الهامة بو�سوح اأكرث تف�سياًل. وينطبق ذلك على 

�سبيل املثال على العالقة بني ال�سكل املوؤ�س�سي للنظام ال�سيا�سي وبني فر�س الت�سكيل ال�سيا�سي للعالقات املجتمعية. وهكذا ميثل 

النظام ال�سيا�سي للوليات املتحدة الأمريكية مثاًل، مبا ي�سعه من حمددات ملمار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية، حاجزًا عاليًا اأمام �سيا�سة 

الت�سكيل القت�سادي واملجتمعي، يف حني اأن الدميقراطية الربملانية كما هي �سائدة على �سبيل املثال يف بريطانيا العظمى اأو يف هولندا 

القت�ساد  جمالت  يف  جذرية  تغريات  لإجراء  فر�سًا  النق�س،  بحق  يتمتعون  �سلطويني  لعبني  وجود  ودون  تقدم  ال�سويد،  يف  اأو 

ال�سيا�سي وت�سكيل املجتمع.

الثقافة ال�سيا�سية واملجتمع املدين ي�سعان �رشوطًا هامة لكيفية ال�ستفادة من فر�س الت�سكيل ال�سيا�سي. اأما الثقافة الفردية التي 

تهيمن عليها اأفكار ع�سامية متزمتة، باأن الفرد هو الذي يتحمل يف نهاية املطاف ذنب فقره، هذه الثقافة كما هي موجودة يف الوليات 

املتحدة، لي�س بو�سعها اأن تقدم منطلقات مالئمة ل�سيا�سة الدميقراطية الجتماعية. يف حني اأن ثقافة الت�سامن ال�سائدة يف ال�سويد 

والتي تتميز مب�ساطرة التزام الفرد فيها ب�سوؤون املجموعة، تقدم يف املقابل دوافع قوية لنتهاج �سيا�سة دميوقرطية اجتماعية.

الدميقراطية الجتماعية والدميقراطية الليربتارية كالهما، وكما يظهر من التحاليل اجلارية يف الدول، ل متثل منهجية �ستاتيكية 

�ساكنة ميكن اأو يجب اأن يلتزم بها بلد ما اإىل الأبد. بل يحددان بالأحرى معامل اأمناط مثالية، ي�ستطيع اأي بلد اأن يتقارب منها بقد 

اأكرب اأو اأقل يف حدود �سيا�سته العملية. ولي�ست الثقافة ال�سيا�سية وحدها هي التي جتعل اختيار هذه الأمة اأو تلك يقع على اإحدى 

تتطلب  التي  العميقة  الأزمات الجتماعية والقت�سادية  الغالب عن  الناجتة يف  يلعب دورًا مقررًا هنا، اخلربات  اإمنا  الأمناط.  هذه 

اإجابات جديدة على الت�ساوؤلت الأ�سا�سية لدى ت�سكيل القت�ساد ال�سيا�سي. فهكذا قاد الركود القت�سادي الكبري يف عقد الثالثينيات 

يف الوليات املتحدة الأمريكية اإىل اقرتابها من منط الدميقراطية الجتماعية يف جمالت القت�ساد اجلمعي وال�سمان الجتماعي، 

ولكن لفرتة وجيزة فقط. اأما املثال ال�سويدي، فقد اأظهر اأن �سكاًل من اأ�سكال ماأ�س�سة العطاء احلكومي الجتماعي الذي ل ي�سمل 

فقط املحتاجني للم�ساعدة، بل ي�سمل اأي�سًا الطبقة الو�سطى العري�سة، ميكن اأن يوؤدي بدوره اإىل ا�ستقرار الثقافة ال�سيا�سية الذي 

من �ساأنه اأن يجعل ا�ستمرارية دعم م�رشوع الدميقراطية الجتماعية حمتماًل.

الدميقراطية الجتماعية يف  ال�سيا�سي يف  املختلفة لالقت�ساد  العمل  املوؤ�س�سات يف جمالت  الوثيقة بني  العالقة  اأي�سًا  للعيان  يظهر 

دول مو�سوع هذا البحث. وبينما تطور بلدان اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة اأي�سًا اأ�سكاًل من ال�سمان الجتماعي احلكومي امل�ستند 

على احلقوق الأ�سا�سية، تقدم الوليات املتحدة الأمريكية مثاًل منطيًا لبلد قد اأقام على قواعد اقت�ساد �سوق ليربايل جمرد ما قد 

يعترب بقايا كينونة دولة اجتماعية. بني العنا�رش اجلزئية لكال النوعني من القت�ساد يوجد جتاذب قوي، واإىل حد ما عالقة وظائفية 

تفر�سها املعطيات الظروفية اأي�سًا.

ولتعدد متنوعات الأنظمة اأهمية خا�سة يف فهم نهج الدميقراطية الجتماعية. تتطلب احلقوق الأ�سا�سية العامة، كونها متثل قاعدة 

معيارية للدميقراطية الجتماعية، ممار�سة عملية لقت�ساد �سيا�سي يكفل هذه احلقوق الأ�سا�سية جلميع املواطنني. و يرتك القت�ساد 

والقت�سادية  والتاريخية  املوؤ�س�ساتية  ظروفه  ح�سب  بلد  ولكل  الت�سكيل  لعملية  خمتلفة  خليارات  عري�سًا  هام�سًا  الإطار  هذا  يف 

والثقافية، وح�سب اخلربات التي اكت�سبها من خالل ممار�سة احللول للم�ساكل التي واجهته. 

من خالل املقارنة بني الدول، يت�سح اأي�سًا الدور املحوري الذي يلعبه نظام التعليم يف توزيع فر�س احلياة الجتماعية يف كل جمتمع. 

اإذ اأثبت املثال ال�سويدي وب�سكل يثري الإعجاب، اأن دعم البدء املبكر بالتعليم والتدرج الالحق يف النظام املدر�سي على �سعيد املدر�سة 

اليومية، ميثل ال�سمان الأف�سل ويقدم الدعم الأمثل للمواهب وللم�ساواة يف الفر�س الجتماعية.
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ال�سوق  اقت�ساد  اأن  البطالة،  ن�سب  اأرقام  تبني  وهكذا  املقارنة.  �سعيد  على  املفتاحية  ال�ستنتاجات  من  �سل�سلة  عن  اجلداول  تنم 

الليربايل للوليات املتحدة الأمريكية يح�سل باملقارنة على عالمات جيدة، ولكنه لي�س اأف�سل من اقت�ساديات ال�سوق املن�سقة التي 

نفذت اأ�سكاًل فعالة من اإ�سالحات التحديث مثل هولندا. وكما هو متوقع، توؤدي الدميقراطيات الليربتارية اإىل حد ما، كما هو احلال 

يف الوليات املتحدة الأمركية وبريطانيا العظمى التي من الأوىل اعتبارها بقايا دول اجتماعية، توؤدي يف الواقع اإىل انت�سار وا�سع 

للفقر وعدم امل�ساواة الجتماعية. ومن الدللت الوا�سحة جندها يف الفروقات الهامة يف جمال التعليم، حيث تتبواأ ال�سويد قمة الهرم 

يف جميع الأبعاد، ولكن الوليات املتحدة اأي�سًا تظهر مبظهر جيد باملقارنة يف هذا ال�سدد. بينما اأدى نظام التعليم الأملاين القائم على 

عملية غربلة مبكرة للطالب، وعلى نظام املدر�سة الن�سف نهارية اإىل نتائج اأودت به اإىل ذيل �سلم ترتيب الدرجات. 

بالن�سبة للنموذج الياباين فهو بحاجة اإىل تو�سيح، حيث يظهر منه اأن املعطيات الرقمية تتناق�س مع التحاليل النوعية. ويرجع ذلك 

اأوًل اإىل اأ�ساليب احل�ساب املختلفة لالإجنازات الجتماعية. فمثاًل تنتج الن�سبة املتدنية للنفقات الجتماعية خا�سة يف جمال البطالة، 

من جراء املبالغ الفلكية التي تنفق لتمويل برامج توليد فر�س عمل يف جمال اقت�ساد الن�ساطات العمرانية، والتي ل تتحملها موازنة 

اإىل حد جيد مبتطلبات  ال�ساملة. واليابان تويف  الدولة الجتماعية  اأ�ساًل من �سلب برامج  بالرغم من كونها  النفقات الجتماعية، 

املتطلبات مثل  اأخرى من  الوقت يف جوانب  نف�س  اأنها مق�رشة يف  الدميقراطية الجتماعية ويف مقدمتها احلقوق الجتماعية، مع 

متطلب الدمقرطة املجتمعية.

 تثبت اليابان باأن منهجية الدميقراطية الجتماعية لي�ست هي ت�سورات اأوروبية مركزية فقط، ت�ستمد اآهليتها للتطبيق ح�رشًا يف 

دائرة الثقافة الأوروبية. فجوهر منهجية الدميقراطية الجتماعية ل ي�ستند اإىل اأي من التقاليد الثقافية الدينية اخلا�سة، لأنها تهدف 

يف النهاية اإىل حتقيق احلقوق الأ�سا�سية العامة عامليًا. وينبغي لهذه احلقوق اأن تكفل تكافوؤًا عادًل لفر�س احلياة التي ميكن للفرد 

عندئٍذ اأن يحولها اإىل حقيقة حياتية، كل ح�سب اأفكاره الثقافية.

يظهر مثال الوليات املتحدة الأمريكية، اأنه بالرغم من تعدد املعابر التدريجية للتج�سري بني الدميقراطيات الجتماعية عالية التطور 

والأقل تطورًا، توجد هناك اأي�سًا حدود موؤ�س�ساتية التي من بعدها تغري الدميقراطية طابعها. ومع اأن الوليات املتحدة الأمريكية 

قد حققت عددًا من برامج احلماية الجتماعية، اإل اأن الثغرات يف هذه الربامج و�سعف تاأ�سي�سها لكي ت�سبح حقوقًا اجتماعية عامة، 

وهيمنة الأ�سواق يف املجالت القت�سادية الهامة، كلها تدعو اإىل تربير و�سف منطها كدميقراطية ليربتارية. اإن ذلك ميثل ت�سخي�سًا 

جذريًا للطبيعة الالمتغرية لهذه الدميقراطية، بل ميثل قبل كل �سئ ت�سخي�سًا للو�سع القائم على مرجعية تنا�سب القوى بني لعبي 

الأدوار على �سعيد الدميقراطية الليربتارية والدميقراطية الجتماعية يف هذا البلد.

اأما يف مقدمة ما تظهره هذه املقارنات للعيان، فهو الربهان احلقيقي باأن الت�سكيل املحدد ب�سكل خا�س لالأ�س�س الجتماعية للدميقراطية 

�سمن الإطار الذي تر�سم حدوده احلقوق الأ�سا�سية ال�ساملة، لي�س اإل �ساأنًا اأخالقيًا خا�سًا مبجتمع بعينه، وباخلربات التي مر فيها 

عمليًا يف �سياق حله للم�ساكل التي واجهها. اإن متطلب الدميقراطية الجتماعية متطلبًا �سموليًا، ولكنه يرتك حيزًا وا�سعًا خليارات 

خمتلفة لت�سكيل ثقايف وجمتمعي واجتماعي بطرق متبانية.
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8  - املمار�شة ال�شيا�شية العملية

8-1 لعبو الأدوار ال�شيا�شية على �شعيد الدميقراطية الجتماعية

 .
�82

هناك مداخل ثالث لتحديد لعبي الأدوار الهامة احلقيقيني على �سعيد الدميقراطية الجتماعية

اأولً: مدخل حتليل امل�سالح، الذي يطرح ت�ساوؤًل حول امل�سالح ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية، التي ترتبط مع م�رشوع 

الدميقراطية الجتماعية، ويف نف�س ال�سياق حول لعبي الأدوار الذين يكر�سون عملهم من اأجل ذلك،

ثانياً: مدخل تاريخي، الذي يحدد هوية النا�سطني الذين عملوا من اأجل امل�رشوع خالل امل�سار التاريخي، 

هوية  وال�سيا�سي  املجتمعي  لالندماج  الجتماعية  الدميقراطية  اأهمية  قبيل  من  يحدد  الذي  نظري،  جمتمعي  مدخل  ثالثاً: 

النا�سطني، الذين من خلفية دوافعهم جتاه م�سالح �سيا�سية دميقراطية ودوافع م�سالح مواطني الدولة، يكر�سون عملهم من 

اأجل امل�رشوع. 

حتت منظور حتليل امل�سالح ينطوي قبل كل �سيء، متثيل م�سالح نقابية للعمال وملوظفي ال�رشكات، وكذلك الأحزاب ال�سيا�سية التي 

تفهم نف�سها كممثل لهذه امل�سالح.

ولكن العتبارات التاريخية تظهر اأنه قد مت دعم اأجزاء كبرية من م�رشوع الدميقراطية الجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية 

اأي�سًا من قبل اأحزاب م�سيحية دميقراطية ومن موؤ�س�سات جمتمعية. وعالوة على ذلك، كانت يف الدول ال�سكندنافية اأحزاب املزارعني 

عتمد عليها للدفاع عن الدولة الجتماعية ال�ساملة. 
ُ
املتو�سطة وال�سغرية احلجم وروابطها املجتمعية، قد عملت كجبهة ي

مواطنني  كانوا  اأو  الناخبني  من  كانوا  �سواء  الو�سطى،  الطبقة  من  فئات  باأن  بو�سوح  يبني  فهو  النظري،  املجتمعي  املدخل  اأما 

ملتزمني مببادرات املجتمع املدين، ميكنهم دعم م�ساريع الدميقراطية الجتماعية التي يرون فيها م�ساهمة يف اإقامة جمتمع عادل 

واأهمية بالغة لالندماج ال�سيا�سي ملجتمعهم.

تظهر املقارنة بني البلدان، باأن هناك طيفًا وا�سعًا من لعبي الأدوار املحتملني يف الدميقراطية الجتماعية. وتبني كذلك باأنها لي�ست 

امل�سالح الجتماعية القت�سادية فقط، بل اأي�سًا م�سالح �سيا�سية واأخالقية ثقافية هي التي تولد الدوافع لدى النا�سطني جمتمعيًا 

ليكر�سوا عملهم يف �سبيل م�رشوع الدميقراطية الجتماعية.



186

تت�سمن قائمة لعبي الأدوار يف الدميقراطية الجتماعية على ال�ساحة الدولية، هيئات ومنظمات مثل املجتمع املدين العابر للحدود 

الوطنية واأنظمة اإقليمية للتعاون ال�سيا�سي كالحتاد الأوروبي، وكثريًا من بلدان العامل الثالث.

الأمر الهام لتحقيق م�رشوع الدميقراطية الجتماعية على جميع امل�ستويات، مبا فيها امل�ستوى املجتمعي الوطني وامل�ستوى الإقليمي 

وامل�ستوى العاملي، يتمثل يف ت�سكيل ائتالف عري�س قدر امل�ستطاع لالعبي الأدوار يف هذا امل�سمار. لهذا فاإنه من الأهمية مبكان اأن 

باأن الدميقراطية الجتماعية لي�ست ايديولوجية معينة، بل م�رشوع �سيا�سي ميكن حتقيقه �سيئًاً ف�سيئًا بخطوات  يكون وا�سحًا، 

متتالية، كما اأن دوافع وم�سالح خمتلفة ميكن اأن ت�ساهم يف حتقيقه اأي�سًا.

8-2 الت�شكيل والتكيف

تتك�سف بطبيعة احلال توترات بني خمتلف الأهداف املعيارية للدميوقراطية الجتماعية. وينطبق ذلك مثاًل اإزاء العالقة بني امل�ساواة 

الثقايف واملواطنة امل�سرتكة، وبني الدمقرطة  يف فر�س العي�س والديناميكية القت�سادية، وبني احلرية وامل�ساواة، وبني الختالف 

املجتمعية والقدرة على الإجناز القت�سادي، وبني ال�سمان الجتماعي احلكومي وامل�سوؤولية الذاتية للفرد.

الدميقراطية  م�ساريع  لتحقيق  املتاحة  والو�سائل  احلقيقية  الأهداف  بني  الوا�سح  للتفريق  �رشورة  هناك  ولأن  ال�سبب،  لهذا 

الأهداف  و�سائل حتقيق  تقييم  وينبغي  باملبادئ.  فقط كرباغماتية م�سحوبة  الجتماعية  الدميقراطية  تفهم  اأن  الجتماعية، ميكن 

اأثبتت جدواها لتحقيق  التي  الو�سائل  اإن جميع  املتاحة الأف�سل.  احلقيقية دومًا يف �سوء اخلربات املكت�سبة ويف �سوء اخليارات 

الأهداف، هي و�سائل م�رشوعة. فالإنفتاح والعتبار من اخلربة، ورف�س و�سائل وطرق حمببة لكنها مل توؤد للنجاح، واللجوء اإىل 

اآليات جديدة عندما تب�رش بالنجاح حتت ظروف متغرية، متثل جميعها اأ�س�سًا مل�رشوع الدميقراطية الجتماعية من حيث النظرية 

ومن حيث التطبيق العملي.

يت�رشف لعبو الأدوار ال�سيا�سيون على الدوام حتت مقيدات الظروف البنيوية للنظام ومنطقياته، ومن خالل توافقات النا�سطني. 

وميكن من حيث املبداأ ا�ستنفاذ القدر املحدود اأ�ساًل لل�سلطة ال�سيا�سية على ت�سكيل القت�ساد ب�سكل اأف�سل، كلما تعمق الفهم جلوهر 

اإىل  �سيا�سيًا  النظام القت�سادي  الدوام ت�سكيل  اأنه ميكن على  الوظيفة القت�سادية بدقة، وكلما مت احرتامها فعليًا. ومع  قوانني 

حد معني، واأنه ميكن التاأثري على منطق الوظيفة القت�سادية من خالل و�سع اأطر وو�سائل منا�سبة للتدخل، اإل اأن تر�سيم احلدود 

النهائية يتم فعليًا من خالل املكونات اجلزئية للنظام القت�سادي نف�سه. ويف العادة تثاأر جتاوزات تلك احلدود لنف�سها من خالل 

النتائج احلتمية للف�سل الوظيفي ومن خالل ممار�سات تدخل الدولة غري املرغوب فيها.

التي  القا�سية  النظام  كاأحد �رشوط  نف�سه  املعومل  العاملي  القت�ساد  املفتوح �سمن  القت�ساد  يفر�س  قدر  باأي  مفتوح،  لت�ساوؤل  اإنه 

من  اإ�سرتاتيجيات  اإىل  اللجوء  عن طريق  الجتماعية  الدميقراطية  اأهداف  اأثناء حتقيق  املجالت  من  العديد  يف  معها  التعامل  يجب 

التكيف، والتي ل ي�سعها اأن تلتف حول ال�رشوط الأطرية القا�سية هذه. و�سيبقى من غري املوؤكد، باأي قدر ميكن لل�رشوط القت�سادية 

نف�سها اأن تت�سكل �سيا�سيًا. حتى اإذا ما مت ا�ستحداث توافق �سبه اإجماعي على م�ستوى املعرفة الجتماعية العلمية لهوام�س املناورة 

املمكنة العابرة للحدود الوطنية، وداأب عالوة على ذلك عدد كبري من لعبي الأدوار على �سعيد احلكومات الوطنية وعلى ال�سعيدين 

القت�سادي واملجتمعي، على تبني مناهج عمل �سيا�سية تتفق مع ذلك،  �سيبقى اأمر حتقيقها على الدوام متوقفًا على توافق طويل 

الأمد موثوق به بني لعبي اأدوار حق النق�س والفيتو من الالعبني ال�سيا�سيني على ال�سعيد الدويل. فطاملا ت�سبثت الوليات املتحدة 

الأمريكية على �سبيل املثال كاأقوى لعب على ال�سعيد الدويل بالإ�سرتاتيجية ال�سيا�سية الليربتارية يف العالقة مع الأ�سواق املفتوحة 

ومع اإمكانيات حرية الأداء ال�سيا�سي على �سعيد الدولة الوطنية، ف�ستبقى احلدود �سيقة لتحقيق حتى املقرتحات املنطقية لت�سكيل نوع 

من الحت�سان القت�سادي على �سعيد دويل. ويف هذه احلالة يوؤثر ال�سوق العاملي املفتوح وكاأنه واقعًا حياتيًا مع اأنه لي�س كذلك.
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ال�سيا�سيني  الالعبني  بني  توافق  ا�ستحداث  يتم  ينتظروا حتى  باأن  يكتفون  ل  الجتماعية  الدميقراطية  �سيا�سة  ان�سار  اأن  وحيث 

الهامني دوليًا من اأ�سحاب حق النق�س، وخا�سة اأن حدوث مثل هذا التوافق غري موؤكد من حيث املبداأ اإن مل يكن غري حمتمل احلدوث 

اإ�سرتاتيجية  على  ذلك  يف  و�سيعتمدون  املاأزق،  مع  للتعامل  الأف�سل  الثاين  للحل  �سيلجاأوا م�سطرين  فاإنهم  املجالت،  من  كثري  يف 

امل�سار املزدوج. فبينما ي�سعون مبا لديهم من قوة ل�ستحداث �رشوط الت�سكيل القت�سادي العابر للحدود الوطنية من ناحية، فاإنهم 

يعتمدون من ناحية اأخرى يف �سوء هذا الو�سع على و�سع وحتقيق اإ�سرتاتيجيات منا�سبة للتكيف، من �ساأنها اأن تتوافق يف ظل 

ظروف املعطيات الوطنية اأو الإقليمية مع احلد الأق�سى املمكن لتحقيق الأهداف ال�سيا�سية املن�سودة.

اإنه ملن املمكن بال ريب حتت اعتبارات عملية اأن يتم على املدى الطويل، تبني �سيا�سة على امل�ستوى الدويل توؤدي للنجاح ومبقيا�س 

معومل، والتي تتطابق مع �سيا�سات الحت�سان الجتماعي للراأ�سمالية يف الدميقراطيات الجتماعية الأوروبية. ولكن ل احلفاظ على 

الو�سع القائم للعوملة ال�سلبية، ول اللجوء اإىل اتباع اخلطوات املربرة ق�رشًا يف عملية العوملة اليجابية، ميكن اأن ُتف�رش كديناميكيات 

 ,
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تلقائية متثل عملية تطور غري قابلة لالنعكا�سية. لقد بني ريجر وليبفريد )Rieger and Leibfried( ب�سكل منطقي معقول

باأن احلماية القت�سادية وخا�سة يف الوليات املتحدة الأمريكية متثل بدياًل منطيًا عمليًا ومقبوًل �سعبيًا لغياب التاأمني الجتماعي 

ال�سيا�سي للدخل.

وللت�ساوؤل حول اإمكانيات الت�سكيل امل�سوؤول للعوملة، بالتوافق مع املتطلبات املعيارية املربرة للدميقراطية الجتماعية، بات من املهم 

معرفة اأي من تاأثريات العوملة املذكورة مت �سبطها اإىل حد بعيد من خالل تلك املتطلبات املعيارية، اأو حتى اأمكن الرجوع عنها ب�سكل 

ميكن من خالله اإعادة �سياغة �رشوط العمل والتعامل لالعبي الأدوار ال�سيا�سية يف �ساحة العمل ال�سيا�سي املو�سعة التي كانت �سائدة  

ك�رشوط فاعلة قبل العوملة.

م�شاهد )�شيناريوهات( احلالة الأف�شل

مع اأن نتائج هكذا عوملة ايجابية هي تاريخيًا عبارة عن ف�سيلة تكميلية، وبالتايل يجب اأن يتم التعامل معها يف اأي نظرية ت�ستند اإىل 

التجارب العملية ككمية ف�سيلية فقط، اإل اأنه ميكن تقدير اإطار "�سيناريو احلالة الأف�سل" ب�سكل عقالين. ين�ساأ هذا ال�سيناريو ببناء 

نظام على ال�سعيد الدويل، يتم فيه حتليل كل التاأثريات املحتملة جلميع القرتاحات املعروفة للت�سكيل اليجابي ل�سبط اجتماعي 

اقت�سادي على ال�سعيد العاملي والتي تبدو اأنها قابلة للتحقيق من حيث املبداأ، والتي بالإ�سافة اإىل ذلك حتظى بدعم من ائتالفات 

لعبي الأدوار. وكنتيجة لذلك ترت�سم الأو�ساع املوؤاتية التالية:

اأوًل، تدفقات مالية: يبدو اأنه من الوارد اأن يتحقق اإن�ساء دائرة رقابة مالية دولية تابعة لالأمم املتحدة، وكذلك اإيجاد �سكل لفر�س 

 .)Tobin tax( رشائب على التدفقات املالية ق�سرية الأجل العابرة للحدود الوطنية على غرار منوذج توبني لل�رشائب مثاًل�

بهذا ميكن على الأغلب حتجيم التدفقات املالية امل�سارباتية والق�سرية الأجل اإىل حدود ل باأ�س بها �سواء من حيث كرب حجمها 

اأو من حيث ق�رش تردد حتركاتها. ولكن امل�سلك املو�سوعي الأ�سا�سي نف�سه، باأن مبالغ مالية كبرية تدخل بغر�س امل�ساربات اإىل 

اقت�ساديات وطنية معينة وتخرج منها متى �ساءت، ل ميكن التخل�س منه حتى ول من خالل موؤ�س�سة رقابة دولية. و�سيبقى الأمر 

حتى يف اأح�سن اأ�سكال العوملة اليجابية اأي�سًا، �رشطًا للعمل والتعامل ذا �سالحية م�ستمرة جلميع لعبي الأدوار على ال�سعيدين 

الوطني والإقليمي.

العاملي،  النطاق  على  واليكولوجية  الجتماعية  املعايري  على  للرقابة  احلازم  التنفيذ  اإن  وايكولوجية:  اجتماعية  معايري  ثانيًا: 

كمعايري منظمة العمل الدولية، والتعامل ب�سكل حازم مع برتوكولت ريو/ كيوتو، �سيجعل العامل مبجمله اجتماعيًا وايكولوجيًا 

اأكرث اأمانًا، و�سيكفل ال�ستدامة ويحد من امتيازات نقل مواقع عمل ال�رشكات غري املقبولة. بالطبع، لن تتغري ظروف التناف�س 

احلاد على النطاق العاملي جذريًا �سمن القطاعات املعر�سة للمخاطرات، وبالتاأكيد لن تقود املعايري الجتماعية واليكولوجية، 
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على الأقل يف امل�ستقبل املنظور، اإىل قيام دولة اجتماعية عاملية موحدة مب�ستويات من التاأمني والإجنازات الجتماعية تقارن بتلك 

املعايري. بل غالبًا �سيبقى القدر املتفاوت يف بناء كينونة الدولة الجتماعية يف بلدان خمتلفة كموقع اقت�سادي له جدواه، عاماًل 

موؤثرًا تتوقف عليه قدرة كل بلد بعينه على التناف�س يف الأ�سواق، وبالتايل تتوقف عليه فر�س التطور القت�سادي الجتماعي 

ب�سكل عام. لن ت�ستطيع القت�ساديات الوطنية الأكرث اإنتاجية اأن تتفادى هذا البعد من حدة التناف�س املعومل، حتى حتت ظروف 

اقت�ساد عاملي نزيه اأي�سًا، كما ولن ت�ستطيع اأن تتجنب حدة التناف�س فيما بينها.

ثالثًا: التناف�س يف جمال الإنتاجية العالية: �ستزداد وترية التناف�س يف جمالت الإنتاجية العالية من الب�سائع واخلدمات يف القطاعات 

املعر�سة للمخاطرات، من خالل ناظمات اأكرث ان�سافًا للتجارة العاملية، ومن خالل رقابة اأف�سل على ممار�سات ال�رشكات العاملية 

العابرة للحدود الدولية. اإذ اأن اإجراءات من هذا النوع �ست�ستدعي بوجه خا�س توقعات بانفتاح اأكرب لالأ�سواق، ومبدخل اأ�سهل 

لعرو�س من بلدان الأجور املنخف�سة، وبرقابة اأف�سل لالحتكارات يف الأ�سواق العاملية.

ا�شتدامة العوملة

مع اأن جميع �سيا�سات ال�سبط العاملية املذكورة، تبدو من منظور الدميقراطية الجتماعية مربرة نظريًا ب�سكل جيد، ومن املنظور 

ال�سيا�سي الدمقراطي مرغوب بها اإىل حد كبري وقابلة للتحقيق �سيا�سيًا من حيث املبداأ، اإل اأن التمعن يف موؤثراتها املتوقعة يبني 

باأنها ترتك �سل�سلة من العنا�رش اجلوهرية لآثار الأ�سواق املفتوحة على القت�ساد ال�سيا�سي للفعاليات على �سعيد الدول الوطنية 

وال�سيا�سات الإقليمية حا�رشة وغري منقو�سة. ومن هذا املنطلق، فلي�س هناك ما يوؤيد اأن اإعادة الحت�سان لالأ�سواق املفتوحة على 

ال�سعيد الدويل �ستلغي من ناحية مبداأية �سغوط العوملة للتكيف، واأنها �ستتمكن من اإعادة توطيد �رشوط العمل والتعامل يف ال�ساحة 

الدولية التي �سبق واأن حتققت على امل�ستوى املجتمعي الوطني اإبان احلقبة الذهبية للدميقراطية الجتماعية.

تبادلية واقعية مربرة  يدور حول عالقة  املفتوحة  الأ�سواق  الدميقراطية الجتماعية حتت ظروف  ل�سيا�سة  بالن�سبة  الأهم  والأمر 

ب�سكل جيد بني الت�سكيل والتكيف. وفيما يخ�س جمال القت�ساد ال�سيا�سي، تدور اأهمية الأمر حول التخطيط والتحقيق لإ�سالحات 

تتكيف مع تلك الظروف من العوملة التي �ستبقى، ح�سب جميع التوقعات التجريبية العملية م�سيطرة اإىل اأمد طويل. يف نف�س الوقت 

يجب موا�سلة العمل على الت�سكيل اجلديد لتلك ال�رشوط الأطرية لالأ�سواق املعوملة التي تبدو قابلة لتحقيقها �سيا�سيًا على املدى 

والتي  العوملة،  النا�سئة من خالل  التغيريات  اأن يح�سب مقدمًا ح�ساب  التكيف يجب  اإ�سرتاتيجيات  على جانب  املتو�سط.  الزمني 

العمل  اإ�سرتاتيجيات  املتطلب تقع جميع  اإىل الحت�سان املعومل لالأ�سواق. حتت هذا  التو�سل  يتم  اأي�سًا عندما  �سي�ستمر مفعولها 

والتعامل املو�سحة يف ف�سول هذا الكتاب عن مو�سوع القت�ساد ال�سيا�سي.

8-3 الدميقراطية الليبتارية: دميقراطية معطوبة

توجد هناك بني اأنظمة احلكم ال�سيا�سية الالدميقراطية باملطلق، واأنظمة احلكم الوتوقراطية ودميقراطيات دولة القانون امل�ستتبة 

. فهي تن�ساأ اإما اأثناء املرحلة النتقالية اإىل الدميقراطية اأو ك�سل من اأ�سكال انهيارها. تتميز الدميقراطيات 
�8�

اأ�سكال انتقالية خمتلفة

املعطوبة باأنها، ومع العلم اأنها بتبنيها قانون انتخاب عام بامل�ساواة قد و�سعت يف الواقع قاعدة هامة لأ�س�س الدميقراطية، لكنها 

مل توِف يف جوانب اأخرى مبعايري الدميقراطية كليًا اأو جزئيًا. فهي من املمكن اأن حتمل يف طياتها بذور الدمقرطة ال�ساملة، اإذا كان 

عطبها جمرد تعبري فقط عن بداية تطور نحو الدميقراطية املتفتحة كليًا. وهي ت�ستطيع اأن متهد لنهيار دميقراطيات قائمة، عندما 

تن�ساأ عن طريق هدم البنيويات الدميقراطية القائمة قبل ذلك. وهي ت�ستطيع اأن تبقى فاعلة كت�سويهات دائمة لأنظمة حكم �سيا�سية 

بدميقراطية كاملة �سكليًا.
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 الأعطاب العميقة للدميقراطية 
�85

)Wolfgang Merkel( يف �سياق ممار�سة احلكم ال�سيا�سي تظهر ح�سب ت�سنيف فولفجاجن مريكل

يف الأبعاد التالية:

اأعطاب الدميقراطية

اأوًل يف الدخول اإىل ال�سلطة: ينطبق ذلك اإذا التقت جمموعات معينة من املواطنني بعقبات ل ميكن جتاوزها، اأو ميكن جتاوزها 

ب�سعوبة بالغة فقط للم�ساركة يف تكوين اإرادة �سيا�سية وللم�ساركة يف النتخابات.

ثانيًا يف اأحقية ال�سلطة: ينطبق ذلك عندما يتم جتاوز حدود دولة القانون ملمار�سة ال�سلطة، كامل�سا�س باحلقوق الأ�سا�سية اأو 

احلد منها على �سبيل املثال.

ثالثًا يف احتكار ال�سلطة: ينطبق ذلك عندما يتم �سحب ال�رشعية الدميقراطية وممار�سة ال�سلطة يف جمالت معينة من املجتمع، 

مثاًل عندما يتن�سل اجلي�س يف بلد ما من اخل�سوع اإىل الرقابة الدميقراطية.

رابعًا يف تركيبة ال�سلطة: ينطبق هذا يف حالة ما مت ا�ستبعاد م�سالح معينة من عملية تكوين الإرادة ال�سيا�سية.

خام�سًا يف طريقة ممار�سة ال�سلطة: يكون هذا هو احلال عندما يلحق الغنب بحقوق اأفراد اأو جماعات من خالل ممار�سة ال�سلطة 

ال�سيا�سية. 

 ميكن اأن تفهم الدميقراطية الليربتارية املح�سة بهذا املعنى كدميقراطية معطوبة. وهناك �سل�سلة من الأ�سباب الهامة تدعم ذلك. 

فالعطب �سمن اأحقية ال�سلطة ين�ساأ عندما يطلق العنان بالكامل لتوؤول و�سائل الإعالم خا�سعة لالعتبارات التجارية، وبالتايل ت�سبح 

مقومات تكوين راأي عام دميقراطي مقيدة يف جوهرها. ويتم انتهاك احتكار ال�سلطة الدميقراطية، عندما يتمكن نا�سطون اجتماعيون 

واقت�ساديون متنفذون من ممار�سة تاأثري حا�سم على العملية ال�سيا�سية، بينما يحرم عدد كبري من املواطنات واملواطنني ب�سبب فقر 

م�سادرهم الجتماعية والقت�سادية من الت�ساركية يف التاأثري ال�سيا�سي الفعال. لهذه الأ�سباب نف�سها تن�ساأ اأي�سًا اأعطاب يف تركيبة 

ال�سلطة، عندما تبقى الفر�س املت�ساوية للم�سالح الجتماعية والقت�سادية م�ستبعدة من التاأثري على العملية ال�سيا�سية.

 عندما يجري ال�ستنكاف عن تاأمني امل�سادر الجتماعية والقت�سادية لل�رشائح ال�سعيفة اجتماعيًا واقت�ساديًا من ال�سكان، عندئذ 

ولهذه  اأي�سًا.  نف�سها  ال�سيا�سية  الدميقراطية  ومعايري  بل  الجتماعية،  العدالة  �رشوط  فقط  لي�س  الليربتارية  الدميقراطية  تنتهك 

الأ�سباب كذلك، باتت الدميقراطية الجتماعية كنتيجة حتمية ملتطلب الدميقراطية الليربالية الداعية اإىل احرتام احلقوق الأ�سا�سية 

جلميع املواطنني على قدم امل�ساواة.
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9 - اإطاللة

يف حا�رش العامل املعومل يقف منوذجان متناف�سان من الدميقراطية قبالة بع�سهما البع�س. النموذج الليربتاري )الليربايل املتزمت( 

تقريبًا يف  يتم حتقيقه  الدميقراطية الجتماعية كما  الأمريكية، ومنوذج  املتحدة  الوليات  التقريب يف  تتم ممار�سته على وجه  كما 

معظم الدول الأوروبية. ت�ستند الدميقراطية الليربتارية على احلقوق املدنية وال�سيا�سة الأ�سا�سية وحدهما، وترى اأن يف الأ�سواق 

الناظمة لنف�سها ويف احلرية الالحمدودة للملكية ويف عالقات التعاقد احلرة، ترى فيها جت�سيدًا جمتمعيًا �رشعيًا للحرية. يف حني اأن 

الدميقراطية الجتماعية تتطلع اإىل حتقيق احلقوق الجتماعية والقت�سادية والثقافية الأ�سا�سية اأي�سًا، وتريد اأن توفر لها وجودًا 

واقعيًا من خالل �سوق اقت�سادي اجتماعي مرتبط بدولة اجتماعية م�ستندة على احلقوق الأ�سا�سية.

الدميقراطية  وتتوافق  اأي�سًا.  ككل  العاملي  النظام  وت�سكيل  ب�سكل فردي  املجتمعات  ت�سكيل  اإىل  النهجني يف مرجعيتهما  يعود كال 

اإىل عوملة �سيا�سية، لكي ت�سمن مراعاة  الليربتارية مع منط ال�سوق املعومل، فيما تتطلع الدميقراطية الجتماعية عالوة على ذلك 

امل�سوؤولية الدميقراطية يف عملية العوملة.

ل تنتزع العوملة من الدميقراطية الجتماعية قواعد اآهليتها، ولكنها ت�سعها اأمام حتديات جديدة، وجتعل �رشورة وجودها اأكرث 

اإحلاحًا. ومن اأبحاث التجارب العملية مت التعرف على ثالث حقائق ميكنها اأن تلعب دورًا توجيهيًا ملنهجيات الدميقراطية الجتماعية 

امل�ستقبلية:

اأوًل: الأ�سواق القت�سادية الجتماعية مع دول اجتماعية م�ستندة اإىل احلقوق الأ�سا�سية، ت�ستطيع اأن تعزز من ثباتها يف �ساحة 

تبني منوذج  اأبدًا  تفر�س  ل  فالعوملة  الليربالية.  القت�سادية  الأ�سواق  ت�ستطيعه  الذي  الأقل  على  القدر  بنف�س  املعوملة  املناف�سة 

الدميقراطية الليربالية يف كل البلدان التي تريد احلفاظ على قدرتها التناف�سية.

ثانيًا: حتقيق الدميقراطية تدريجيًا على ال�سعيد العاملي، والت�سكيل ال�سيا�سي على نطاق وا�سع من العامل للعالقات القت�سادية 

واملجتمعية العابرة للحدود الوطنية لي�س اأمرًا �رشوريًا فقط، بل وممكنًا كذلك.

�سيتحتم  عندئذ  دويل،  اإطار  �سمن  امل�سوؤوليات  وحتمل  القرارات  �سنع  لعملية  �سيا�سية  تركيبة  اإىل  التو�سل  اأمكن  اإذا  ثالثًا: 

على جميع بلدان اجلنوب وال�سمال اأن ت�ستعد للتعاي�س والتكيف مع توزيع جديد للعمل على النطاق العاملي ومع ت�سعيد حاد 

كافة  اأجل �سمان  القت�سادي من  وال�سعيد  الجتماعية  الدولة  على �سعيد  املنا�سبة  املقومات  توفري  على  العمل  اإن  للمناف�سة. 

احلقوق الأ�سا�سية، ليمثل املهام امل�ستقبلية للدميقراطية الجتماعية.
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الدميقراطية الجتماعية ت�سع ن�سب عينيها امل�ساواة يف احلرية و�سمان مقوماتها الجتماعية والقت�سادية والثقافية. وهذه مهمة 

م�ستمرة ميكن اإجنازها بطرق خمتلفة ومب�ستويات اإجناز خمتلفة، متوقفًا ذلك على مدى توفري املوارد واملقومات الالزمة يف كل 

حالة. وتنطلق احلقوق الجتماعية من حقيقة اأن كل مواطن يقوم بتاأمني �سوؤونه احلياتية مب�سوؤوليته الذاتية اإن اأمكنه ذلك، واأن 

باإمكانه اأن يتوقع دعمًا اأكيدًا من املجتمع يف حالة اأن جهوده ال�سخ�سية ل تكفي لذلك.

وبدون تاأ�سي�س جيد للحقوق يف ال�سمان الجتماعي ويف الت�ساركية، وبدون التزام احلكومة ب�سيا�سة اقت�سادية وجمتمعية ت�ستند 

الجتماعية  الدميقراطية  فاإن  ولذا  ق�سريًا".  "كما  املواطنني  من  الكثري  نظر  يف  الجتماعية  الدميقراطية  تبقى  احلقوق،  هذه  اإىل 

لي�ست جمرد مطلب لتح�سني حياة الإن�سان ولتعزيز �سمان حقوقه الأ�سا�سية، بل هي اإحدى املقومات الالزمة للدميقراطية لاليفاء 

بتطلعاتها و�سمان ا�ستمراريتها على هذا النحو.
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10 - ملخ�س باللغة الجنليزية

10 - English Summary
The Future of Social Democracy 

The present volume examines not only the future of social democracy, but its foundations and 
historical roots as well. The analytic portion focuses on four related questions: how does a modern 
democracy acquire legitimacy; what is the role of social justice in it; what basic rights does it 
necessarily protect; and what significance does democracy have for the stability and efficacy of a 
given society? 

All contemporary democracies of the Western, constitutional type are founded upon the basic 
liberal model, the pillars of which include: a state committed to the rule of law; equal and universally 
applicable civic rights; and political power that is constitutionally linked to popular sovereignty. 

Social democracy developed out of the critique of the contradictions inherent in liberalism. 

Hermann Heller, a prominent political scientist and constitutional law scholar during Germany‘s 
Weimar Republic, was the first to sketch the outlines of a comprehensive theory of social democracy. 

The deficiency that Heller detected in political liberalism is its refusal to confront empirical reality. 

Liberalism systematically evades the question of how or whether equal human and civic rights can 
be validated under the unequal empirical conditions that prevail in liberal societies. Hence, in his 
view, liberalism cannot in practice fulfill the promise inherent in its theoretical committments. To 
correct this deficiency Heller advocated structural reforms that would establish a social welfare state 
and economic democracy. 

The civic, political, social, economic, and cultural basic rights set forth in the United Nations charters 
of 1966 and ratified by 148 countries from all cultural zones and stages of development, represent 
the normative basis of modern-day social democracy. In all cases where the basic rights of persons 
are jeopardized by risks for which political authorities should reasonably assume responsibility, 

the state has a prima facie duty to act. It must insure that the life chances of citizens subject to such 
risks are not inferior to those of citizens who have not been victimized by equivalent risks. Indeed, 

in the first instance the state has an obligation to prevent such risks from occurring at all. If it 
cannot do that, it must compensate ”losers“ for the consequences of the risks they have undergone. 

But all citizens are likewise obligated to make whatever contribution they can toward avoiding or 
compensating for such risks by their own efforts. 

The state fulfills its obligations to act on several levels. It offers social protection against risks that 
violate its citizens‘ basic rights; guarantees them equal educational opportunities, not only for 
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acquiring skills, but also for partaking in broader cultural life; and it safeguards their dignity in 
economic and social contexts. To accomplish those ends, it may need to regulate markets in a 
capitalist economy and guarantee a functioning public sphere, among other things. 

Citizens too have certain obligations that complement their basic rights: not simply to accept the 
dignity of all human beings, but actively to assume responsibility for their own lives. Every citizen 
is obliged to request the aid of the community only to the extent that his or her own efforts to earn 
a living have not met with success. This is a precondition for the maintenance of the entire social 
security system. 

For social democracy civil society plays a crucial role. Not only does it offer opportunities for citizens 
to advance their own interests and exert a democratizing influence on representative procedures; it 
also allows for the provision of supplementary social support. Furthermore, civil society promotes 
the political socialization of the citizenry, and assumes important society-wide steering functions. 

Another fundamental element of social democracy is an open, discursive political public sphere. 

The latter insures that a shared understanding of social justice can emerge from practical discourses 
and be connected to projected political actions. This is one of the essential conditions for success 
in the process of political integration undertaken by social democracy. A functioning public sphere 
not only provides the individual with information and arguments; it furthermore enables citizens 
to reach agreement about the values that will shape their commonwealth, for example in matters of 
educational, economic, and social policy. 

In practice, the political economy of social democracies may accommodate a wide range of 
variations. The relationship between politics and the market is everywhere characterized by specific 
areas of tension: productivity and growth, flexibility and innovation are constantly pitted against the 
principles of social justice and social security. Hence, the fundamental goal of political economy in 
a social democracy is to harmonize the market‘s operation with the policy 
requirements generated by liberal, political, economic, and social basic rights. Of course, the 
functional capacity of the market should ideally be maintained in all of its productive aspects. Yet 
the goals of rising living standards and free consumer choice have to be balanced against those of full 
employment, ecological sustainability and long-term economic growth prospects. The coordinated 
market economy is therefore a more appropriate arrangement for social democracy than the liberal 
market system, since the latter often lacks the institutional means to balance productive against 
social aims. 

For the political regulation of markets to succeed, a suitable legal framework must be created, 

and various micro- and macroeconomic strategies for managing supply and demand need to be 
instituted, in order to insure the primacy of the common good and basic rights over individual 
private interests. In principle, the political community must be in a position to influence the market 
subsystem so as to minimize potential conflicts between the rationality of individual economic 
decisions and goals that have been defined politically as in the interest of the entire society. Yet 
economic enterprises need to have sufficient latitude to continue and enhance the socially desirable 
entrepreneurial activities they engage in. 

Social democracy is also characterized by a comprehensive social welfare state that insures protection 
of the basic rights alluded to earlier as well as maintaining a just distribution of life chances. It 
likewise contributes to economic efficacy and growth as well as to social cohesion and political 
stability. The social state acts as a kind of shock absorber, damping down the insecurities generated 
by market capitalism by underwriting state-sponsored security guarantees that are independent 
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of the market. It provides a minimum income to individuals and families, while offering effective 
protection against sickness, poverty in old age and unemployment. Moreover, it provides a range of 
social services such as child supervision and care for the aged. 

In the economically advanced democracies there are three types of social state: the universalistic 
social state on the Scandinavian pattern; the conservative version well represented in Continental 
Europe; and the liberal model characteristic of the Anglo-Saxon countries. These types of social state 
may be distinguished in part by ascertaining whether and to what degree they have institutionalized 
social civic rights. One condition for the achievement of social democracy is that there must be a 
constitutionally guaranteed civic right to social services. The liberal social state, in which there is 
only a form of poor relief without any legally binding claim on the part of recipients, would thus 
fail to meet the criterion for social democracy. The other two variants, by contrast, clearly have 
institutionalized social civic rights. 

Social democracy requires a social market economy tied to social citizenship. Globalization thus 
poses new challenges for social democracy. Since the 1970‘s it has spawned unprecedented risks to 
social rights, while at the same time considerably reducing the opportunities for political actors to 
address the root causes of unwelcome economic and social developments. The sovereignty of the 
nation state is being dismantled along a range of dimensions in which it used to be able to act alone; 
yet transnational institutions capable of replacing the sovereign nation state‘s capacity for action 
have yet to be created. The age of globalized markets demands that democracy also be globalized. We 
must make sure that the procedures liberal democracies have adopted to make decisions and take 
action also begin to operate at the global level. Open markets must be imbedded socially, politically, 

and ecologically. Market globalization is not just a fact of life to which all social and political actors 
must accommodate themselves; it can be shaped and reshaped by deliberate political intervention. 

Global civic rights and global democratization are among the prerequisites for a positive future 
development. 

Contemporary societies are becoming more and more multicultural. To offer fair terms of integration 
to all their members, societies must embrace a politics of recognition. Besides the preservation of 
cultural identity on the basis of equal civic rights, such politics should also encourage the equal 
participation of all in the social and economic resources of the society. 

The present volume, ”The Future of Social Democracy,“ also investigates the political practice of 
social democracy )or the approximations of it( in six countries )Germany, Great Britain, Japan, the 
Netherlands, Sweden, and the USA(. The policies of each of these countries will be compared with 
respect to their success or failure in insuring their citizens against social risks and in the granting of 
equal social and political participation. It will turn out that a culturally universal model of democracy 
finds fullest expression in social democracy, since all five categories of basic rights are most effectively 
secured by it. Social democracy should therefore be considered a condition for the achievement of 
full participatory, stable democratization. By contrast, libertarian democracy, which is concerned 
exclusively with the assignment of civic and political rights while ignoring social and economic 
ones, deserves to be labeled a ”defective“ democracy. It can neither ensure the efficacy of basic rights 
in the real world, nor can it vouchsafe the equality and political autonomy of its citizens. 

Social democracy, already largely a reality in a range of mostly European countries, is not only 
a model for the nation-state, but a project for progressive globalization as well. It guarantees the 
efficacy of democracy even under conditions of social and economic globalization.
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كلمة �شكر

نتقدم بال�سكر اجلزيل للزمالء التالية اأ�سماوؤهم مل�ساهمتهم القيمة بالتعليق والن�سح يف اإعداد هذا العمل اأو بع�س اأجزائه، وهم:

Prof. Dr. Dieter Birnbacher, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf; Dr. Michael Dauderstädt, 

Internationale Politikanalyse, FES, Bonn; Christoph Egle, Johann Wolfgang Goethe-Universität, 

Frankfurt am Main; Prof. Dr.Volker Gerhardt, Humboldt-Unitersität zu Berlin; Dr. Erik Gurgsdies, 

FES Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin; Prof. Dr. Lew Hinchman, Clarkson 
University, New York; Dr. Werner Kamppeter, Deutsche Botschaft, Tokyo; Christian Krell, Berlin; 
PD Dr. Eun-Jeung Lee, Tokyo und Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Prof. Dr. Herfried 
Münkler, Humboldt-Universität zu Berlin; Dr. Alfred Pfaller, Internationale Politikanalyse, FES 
Bonn; Prof. Dr. David S. Randolf, College of Social Science and Philosophy, University of the 
Philippines, Manila; Prof. Dr. Gesine Schwan, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt)Oder(; Prof. 

Dr. Reimund Seidelmann, Justus-Liebig-Universität Gießen; Eric Seils, Universität zu Köln; Dr. 

Daniel Sparringa, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesien; Prof. Dr. Hiroki Sumizawa, 

Japan Women‘s University, Tokyo; Prof. Dr. Mario Telo, Université Libre, Brüssel; Norbert von 
Hofmann, FES, Singapur; Prof. Dr. Jiro Yamaguchi, School of Law, Hokkaido University Japan und 
Prof. Dr. Karl Georg Zinn, RWTH Aachen.

هذا واعتمد هذا العمل جزئيًا على نتائج اأحد م�ساريع البحوث يف جامعة دورمتنوند بتمويل من جمعية البحوث العلمية الأملانية. 






