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م�ساع ُت ِّثل قيما ومعاين لهم� .أي �أ َّن ال َّرفاه يعدُّ منظومة
متكاملة ال ترتبط باحلالة االقت�صادية اجليدة فح�سب ،بل
هناك تو�سيع للمفهوم داخل املجتمع ي�شمل جوانب حياتية
واجتماعية و�سيا�سية خمتلفة حتقق -يف الأخ�ير -التوازن
النف�سي واالجتماعي واالقت�صادي داخل املجتمعات.
 فل�سفات ال َّرفاه:وتناق�ش امل�ؤلفة مكانة ال َّرفاه يف الليربالية واال�شرتاكية
الدميقراطية واملارك�سية واملحافظتية؛ بو�صفها فل�سفات
رئي�سية انبنت عليها معظم �سيا�سات ال�� َّرف��اه يف ال��ع��امل.
ف��ال��ل��ي�برال��ي��ة :ت��ع��ن��ي �أ َّن اال���س��ت��ق�لال��ي��ة وال��ف��ردي��ة وح��ري��ة
االخ��ت��ي��ار ،وت���ب���ادالت الأ�����س����واق ،وامل�������س���اواة �أم����ام ال��ق��ان��ون،
واحلقوق املدنية وال�سيا�سية هي الأ�شكال ال�سائدة للحقوق.
�أما اال�شرتاكية الدميقراطية ،فرتى الأفراد واملجموعات
�أ َّن��ه��م ف��اع��ل��ون �سيا�سيون �ضمن ال���دول���ة ،ال��ت��ي ه��ي امل���زود
الرئي�س للرفاه ،وامل�ساواة نتيجة من العدالة االجتماعية.
واملارك�سية :تهتم بالعالقة بني الدولة والنظام االقت�صادي،
ونظام الأفكار ،وانتقاد ال�سوق والدولة وترابطهما؛ �إذ ترى
�أن دول��ة ال�� َّرف��اه ت���ؤدي وظ��ائ��ف ر�أ�سمالية� ،أهمها الإ�سهام
يف ا���س��ت��غ�لال ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة� .أم���ا امل��ح��اف��ظ��ت��ي��ة :فرتكز
على الن�شاط الفردي والتنظيم ،فريكز ال�� َّرف��اه يف �أ�شكال
التقاليد يف املجتمع ،وا�ستقالل الأ�سرة وامل�ؤ�س�سات ،وت�أكيد
الواجبات واالل��ت��زام��ات ،وامل�ساواة فر�ص و�صول مت�ساوية
و�إج����راءات ع��ادل��ة .وي َّت�ضح �أ َّن امل���ؤل��ف��ة يف عر�ضها لبع�ض
الفل�سفات ال�سابقة ق��د انطلقت م��ن م��ن��ظ��وره��ا ور�ؤي��ت��ه��ا
لها كممار�سة ،ال بو�صفها جمموعة قيم و�أف��ك��ار� ،أو كما
تقدم الفل�سفة نف�سها .وتو�ضح امل�ؤلفة �أخ�يرا �أن الفل�سفة
ت�ضعف بفعل العمليات ال�سيا�سية وامل�شروعات ال�سيا�سية
واخل�����ص��وم��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة .وه���ذا ال��ت��داخ��ل ب�ين الفل�سفة
وال�سيا�سة ي���ؤدي �إىل تنظيم جديد من ال��ت��زاوج ينتج عنه
تنظيم خمتلف للرفاه� .إذ ُت ِّ
بي �أن الليربالية نف�سها تدخل
فيها �أربع مقاربات خمتلفة بفعل ت�أثريات ال�سيا�سة وهذه
الثالث مقاربات تختلف بتباينات ع��دة فيما بينها ،داخل
الفل�سفة الليربالية ذاتها.
 دولة ال َّرفاه:ُي��ع��دُّ م�صطلح دول���ة ال�� َّرف��اه �أك�ث�ر �شيوعا ،وا�ستعماال من
م�صطلح ال��� َّرف���اه ذات����ه ،وت�ستعمله امل���ؤل��ف��ة ب��و���ص��ف دول��ة
ال�� َّرف��اه البديل لدولة ال�سلطة التي يحكمها الديكتاتور؛
وهذا يعني �أ َّنها ت�ستبعد ال َّرفاه من �أي نظام ي�ستثني اخليار
ال��دمي��ق��راط��ي ،ف�لا م��ع��ن��ى ل��ل��رف��اه يف ظ��� ِّل ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة
واال���س��ت��ب��داد .وت�����س��ت��ع��ر���ض امل���ؤل��ف��ة ال��ع��دي��د م��ن الأ���ش��ك��ال
املختلفة م��ن حيث البنية ل��دول��ة ال�� َّرف��اه ،وت��ت��ع�� َّرف عليها
من خالل عدة معايري� ،أو�سعها انت�شارا و�شيوعا هو �إدراك
م��ع��اي�ير امل��ع��ون��ة ال��وا���س��ع��ة وع��ن��ا���ص��ره��ا امل��ك��ون��ة ،ول��ك��ن هنا
ن��ت�����س��اءل ع��ن م��ع��اي�ير ذل���ك يف دول���ة ال��� َّرف���اه ال��ع��رب��ي��ة وع��ن
الفل�سفة التي تتبعها تلك ال��دول ،وهل بالفعل ال َّرفاه هو
مب��ق��دار م��ا تقدمه ال��دول��ة م��ن معونة ل�شعبها� ،أم يتمثل
يف منظومة متكاملة من بناء الوعي والتعليم والتثقيف
وال�صحة والتنمية؟ �أم �أن امل��ع��ي��ار ال��دمي��ق��راط��ي �سيخرج
هذه الدول من فكرة ال َّرفاه؟ وماذا عن م�ؤ�شرات ال�سعادة
العاملية التي ت�ضع بع�ض ال��دول العربية على م�ؤ�شراتها
بحيث متثل ال�سعادة جزءا �أ�سا�سيا من فكرة ال َّرفاه؟ وتقدم

امل���ؤل��ف��ة من���وذج ال����دول ال��ق��وم��ي��ة يف �أوروب�����ا ال��غ��رب��ي��ة التي
تتحمل م�س�ؤولية ح�صول امل��واط��ن�ين على بع�ض خدمات
ال��ت��ع��ل��ي��م والإ����س���ك���ان واخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ص��ح��ي��ة،
وبينما قد ال تكون تلك الدول املزود املبا�شر لتلك اخلدمات
على ال��دوام� ،إال �أ َّن معظمها ي�أخذ على عاتقها �ضمان �أن
اخلدمات متاحة على نطاق وا�سع ،بوجود م�ستوى خدمات
مر�ض ،وه��ذا رمب��ا �أق ُّ��ل ما يح�صل عليه املواطن يف بع�ض
الدول العربية� ،إذا ا�ستثنينا البعد الدميقراطي الذي يبدو
�أنه حا�س ٌم يف هذا الأمر.
 من ُيو ِّفر ال َّرفاه؟!ِّ
ُتثري الباحثة ت�سا�ؤال مُتعلقا مبن يكون عليه توفري ال َّرفاه،
هل ال�سوق �أم الدولة .حيث تدر�س بداية �سوق العمل ثم
تدر�س �أداء الدولة من خالل الإعانات وت�أثريها يف ال َّرفاه
املادي .فال َّرفاه عن طريق ال�سوق يكون بالأجر الذي يعد
امل�����ص��در الأ���س��ا���س��ي ل��ل��رف��اه ،وي�����ش��ك��ل ال��ن�����ص��ف �إىل الثلثني
يف �أغ��ل��ب ال��ب��ل��دان م��ن م�����ص��ادر ال��دخ��ل .كما ُت��ع��دُّ البطالة
�أك�بر خطر ي��ه�� ِّد ُد ال�� َّرف��اه وت��زي��د ن�سبتها م��ن بلد �إىل �آخ��ر
(�ص ،)152:ففي حني ظ َّلتْ البطالة حمافظة على ن�سبتها
يف �أوروب���ا ،فقد زادت يف ال��والي��ات املتحدة .كما �أ َّن العمل
لي�س مرادفا بال�ضرورة للرفاه ،فهناك ما ي�سمى «فجوة
ال���روات���ب» .لأ���س��ب��اب خم��ت��ل��ف��ة؛ م��ن��ه��ا :التعليم وال��ت���أه��ي��ل
واختالف القطاعات ،كما تركز على خطورة �سوق العمل
ف��ق��د ث��ب��ت �أن���ه �أق ُّ����ل �أم��ن��ا وف��اع��ل��ي��ة بو�صفها م�����ص��در دخ��ل
و�ضمان مادي.
َّ
وه��ن��اك عمليات رئي�سية تتمثل بتقلي�ص ال��وظ��ائ��ف عرب
ت�سريح املوظفني لي�س ب�سبب انخفا�ض الطلب يف املنتجات،
ب��ل لرفع الأ�سهم ع�بر ت�سريح العمال ت�سريحا نهائيا �أو
التعامل م��ع ال�ضغوط التناف�سية و�إع����ادة تنظيم عملية
الإن���ت���اج ،وك��ذل��ك ن��ق��ل امل�����ص��ان��ع م��ن �أج���ل ك�سب امل��زي��د من
الأرب��اح ف��زادت البطالة وق�� َّل العمل .ويالحظ �أ َّن الكاتبة
ه��ن��ا مل ت�����ش��ر �إىل خ���ط���ورة ال��ل��ي�برال��ي��ة اجل���دي���دة امل��غ��رق��ة
يف ال��ف��ردي��ة ال��ت��ي ب�����د�أت ال ت��ه��دد ���س��وق ال��ع��م��ل واجل��ان��ب

االقت�صادي فح�سب ،بل تهدِّد اجلانب الدميقراطي ذاته،
الذي انطلقت امل�ؤلفة منه لت�ضعه املعيار الرئي�س لل َّرفاه.
كما �أ َّنها مل ت�ضع متقرحات لتعزيز دور الدولة التي حتاول
احلفاظ على التوازن وعدم ال�سماح لل�سوق باالجنراف نحو
الفردية املفرطة التي تنعك�س �سلبا على ال َّرفاه.
 عالقات ال َّرفاه ال�شخ�صية واالجتماعية:كما تبحث امل�ؤ ِّلفة مفهوم ال َّرفاه مبا يتجاوز اجلانب املادي،
ِّ
وتو�ضح �أ َّن الن�شاط املو ِّلد للرفاه يعقد عليه �أي�ضا يف املجال
ِّ
املحلي .حيث تعد الأ�سرة
غري الر�سمي للأ�سرة واملجتمع َ
�أو امل��ن��زل م��وق��ع��ا لإع����ادة ت��وزي��ع ال��دخ��ل .و ُت�� َب ِّ�ين �أ َّن هناك
طرائق خمتلفة ملقاربة ق�ضية العالقة بني الأ�سرة وال َّرفاه،
تتج�سد عرب مفهوم التكافل الأ�سري؛ �إذ ي�ساعد هذا املفهوم
َّ
املعياري على التمييز بني العون املتبادل املادي والفعال من
جهة وال�صالة االجتماعية واالندماج يف �شبكات العالقات
م��ن ج��ه��ة �أخ���رى (������ص .)184:ك��م��ا �أ َّن ه��ن��اك ج��ان��ب��ا م��ادي��ا
لثقافة الأ�سرة يتمثل يف فكرة التكافل الأ�سري املتم ِّثل يف
نقل امللكية ب�ين الأج��ي��ال ع�بر حت��وي��ل الأم���وال م��ن الآب��اء
�إىل �أبنائهم يف �أوروبا و�أمريكا بن�سب كبرية� ،أو نقل امللكية
عرب الإرث .كما ينظر �إىل ال�شبكات وال�صالة االجتماعية
واملوارد الثقافية يف الأ�سرة على �أ َّنها �شكل من �أ�شكال ر�أ�س
املال .وميكن ا�ستخال�ص أ� َّن الر�ضا عن احلياة الأ�سرية يف
ب��ل��دان االحت���اد الأورب����ي -ح��ي��ث الر�ضا ع��ن احل��ي��اة مرتفع
ج���دا ع��م��وم��ا -ه��و امل��ح��دِّد الأق����وى جل���ودة احل��ي��اة ال��ذات��ي��ة
(������ص .)188:وم��ن ث��م ف����إ َّن م�ستوى ال��ر���ض��ا داخ���ل الأ���س��رة
واحد من املحددات الرئي�سة ل�صنع ال َّرفاه داخل املجتمع.
كما ُت ِّ
بي امل�ؤ ِّلفة �أ َّن الأ�سرة ت�سهم ب�شكل �أ�سا�سي يف �صنع
ال�� َّرف��اه م��ن خ�لال م��ا يُ�س َّمى «االق��ت�����ص��اد الأ���س��ري» �أي�ضا،
ولي�س فقط التكافل بني �أفرادها .ولكنها حتذر من خطورة
اعتبار الأ�سرة مانحة للرفاه فح�سب .وخطر هذا املنظور
الإي��ج��اب��ي يتم َّثل يف �أ َّن الأ���س��رة م��وق��ع �سلطة ومعاملتها
��وح��دة يتناق�ض م��ع املعرفة ب�ش�أن �أوج��ه
بهذه الطريقة امل َّ
عدم امل�ساواة بني �أفراد الأ�سرة .فالأطفال مثال وا�ضح على
�أفراد الأ�سرة الذين يفتقرون �إىل ال�سلطة والنفوذ واملوارد
اخلا�صة �ضمنها ،كما �أ َّن الأ���س��رة م��ي��دان م��ع��روف للعنف.
وهذه الأ�سباب ت���ؤدِّي �إىل التحفظ يف �ش�أن االطمئنان �إىل
د َّقة دخل �أهل البيت و�إع��ادة توزيعه بينهم مع عدم الأخذ
يف احل�سبان باخلالفات الفردية يف احل�صول على املوارد.
وت�����ؤك����د� ،أخ���ي��را ،ع��ل��ى �أه���م���ي���ة امل��ج��ت��م��ع امل�����دين مبختلف
ت�����ش�� ُّك�لات��ه وم���ؤ���س�����س��ات��ه يف ���ص��ن��ع ال���� َّرف����اه .ح��ي��ث ميتلك
ن�شاطا موجها غالبا لتحقيق امل�صلحة العامة .وهي تردد
�أ���ص��داء الدميقراطية وتعترب عموما منتجة للرفاه ،من
ح��ي��ث ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��ب�ير ،وت��وف�ير االح��ت�رام ل�ل�أف��راد
وامل��ج��م��وع��ات ،وح�����ش��د امل��ق��اوم��ة لبنية ال�سيا�سة الر�سمية
وم�صاحلها.
-----------------
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«ال َّرفاه» ..ملاري دايل
ُم َّمد املحفلي *
على الرغم من �أنَّ ال َّرفاه يبدو مفهوما وا�ضحا ،ف�إنَّه ميتلك الكثري من الغمو�ض؛ كونه واقع ًا عند نقطة التقاء علوم خمتلفة :فل�سفية و�سيا�سية واجتماعية .ويرتبط يف هذا
اجلانب مب�صطلح �آخر وهو دولة ال َّرفاه ،وهي الدولة التي يكون عليها م�س�ؤول َّية توفري ال َّرفاه ل�شعبها ،مرتكزة على �أ�صول فكرية وفل�سفية و�سيا�سية مع َّينة.
ويعدُّ هذا الكتاب مرجعا �أ�سا�سيا يف ال َّرفاه حيث يتناول هذا املفهوم ابتداء من جانبه الفل�سفي والفكري ،ثم الو�صول �إىل ترابطاته الفكرية وال�سيا�سية ،وجتلياته االجتماعية،
ومن ثم ر�صد �آثاره على املجتمع .وعلى الرغم من �صغر حجم الكتاب -مقارنة ب�أهميته العلمية -ف�إنَّه ُيقدِّ م خال�صة لأبحاث ا�ستق�صائية �أجرتها الباحثة معتمدة على مقارنات
علمية ،متخذة يف الأ�صل ثالثة مناذج رئي�سية للدرا�سة؛ وهي :منوذج ال َّرفاه يف الدول الإ�سكندنافية ،ومنوذج ال َّرفاه يف �أوربا الغربية ،والنموذج الثالث :يف �أمريكا وكندا
وبريطانيا.

وينق�س ُم الكتاب �إىل �سبعة ف�صولَ ،ب ْيد �أ َّن��ه ي�شمل يف بنائه
ث�لاث��ة �أق�����س��ام م��رك��زي��ة ،مت�� ُّر ب�����ص��ورة منطقية اب��ت��دا ًء من
الت�أ�صيل الفل�سفي حتى التداخل الفل�سفي مع ال�سيا�سي
في ِّكز الق�س ُم
للرفاه ،و�صو ًال �إىل ال َّرفاه بو�صفه ممار�سةُ .
الأول ع��ل��ى ال��� َّرف���اه ب��و���ص��ف��ه م��ف��ه��وم��ا وم��و���ض��وع��ا للعمل
الأكادميي ،وي�شمل ف�صلني :يعر�ض الأول الأفكار الأ�سا�سية
يف ال��� َّرف���اه ووج��ه��ات ال��ن��ظ��ر الرئي�سية ال��ت��ي ت��ط��ور عربها
املفهوم ،مع تو�ضيح عدد من اال�ضطرابات الكامنة فيه .فيما
يركز الف�صل الثاين على مفاهيم �أخرى كالرخاء والرعاية
والفقر والإق�صاء االجتماعي ور�أ�س املال ،وما تك�شفه هذه
املفاهيم وامل��ق��ارب��ات ب�����ش���أن ال�� َّرف��اه ،ودرا���س��ة الأ���س��ب��اب التي
جعلتها حتجب مفهوم ال َّرفاه نف�سه� .أما الف�صالن الثالث
والرابع اللذان يُ�ش ِّكالن الق�سم الثاين ،فيناق�شان ارتباط
ال�� َّرف��اه بالأفكار الفل�سفية وامل��واق��ف الأخالقية من ناحية
وبال�سيا�سات وم�ؤ�س�ساتها م��ن ناحية �أخ���رى .ويف الق�سم
ال��ث��ال��ث م���ن ال��ك��ت��اب -وال�����ذي ي�����ش��م��ل ال��ف�����ص��ل�ين اخل��ام�����س
وال�ساد�س -تتوجه امل�ؤلفة �إىل فعل ال َّرفاه وممار�ساته ،يف
حم��اول��ة ال�ستك�شاف ال�� َّرف��اه بالنظر �إىل بع�ض ال�سياقات
التي يعمل فيها .يف حني ُخ�صِّ �ص الف�صل ال�سابع والأخري
للخامتة وتقدمي خال�صات ما تو�صل �إليه الكتاب.
وعلى الرغم من ه��ذا التق�سيم املنهجي ،ف���إن القارئ يجد
م��زج��ا وت���داخ�ل�ا ال ���س��ي��م��ا ب�ي�ن ال��ق�����س��م�ين الأول وال���ث���اين،
وحتى يف الق�سم الأخ�ير املتعلق بال َّرفاه بو�صفه ممار�سة،
ف���إن الت�أ�صيل الفل�سفي يظل حا�ضرا وبالقوة نف�سها التي
�سيطر فيها على اجلزء الأول .و�إن كان هناك من مالحظة
لي�س على التق�سيم فح�سب بل على امل�ضمون ،ف�إن املالحظة
ينبغي �أن تركز على الق�صور الذي اعرتى الكتاب فلم ينظر
�إىل مناذج �أخرى من ال َّرفاه ال �سيما تلك التي تنطلق من
خارج الت�أطري الفل�سفي ،ولدينا مناذج دول الريع النفطي
يف الوطن العربي ،وبع�ض الدول يف �شرق �آ�سيا و�إفريقيا.
 ما هو ال َّرفاه؟ُتناق�ش امل���ؤل��ف��ة ظ��ه��و َر امل�صطلح وتعيده �إىل ب��داي��ة القرن
ال����راب����ع ،ح�ي�ن ك����ان ي��ع��ن��ي ب���داي���ة رح���ل���ة ج���ي���دة ك��م��ا ت��ق��ول
(��������ص ،)24:ول��ك��ن ه���ل ب��ال��ف��ع��ل مي��ك��ن ل��ه��ذا امل�����ص��ط��ل��ح �أن
ي��ك��ون ق��د ظ��ه��ر ب��داي��ة يف ال��ق��رن ال���راب���ع ف��ق��ط؟ م����اذا عن
الثقافات الأخ���رى ،ويف اللغات الأخ���رى؟ م��اذا ع��ن ال�� َّرف��اه



بو�صفه معنى ولي�س بو�صفه لفظا؟ �إن امل�ؤلفة ق��د تركتْ
ك��ل ه��ذه ال��ت�����س��ا�ؤالت ،و�سعتْ �إىل ت�أ�صيل الكلمة كما تبدو
يف اللغة الإجنليزية ،فال َّرفاه بو�صفه فكرا �أي�ضاً موجود
يف الفل�سفات الكال�سيكية وال��ف��ك��ر ال��دي��ن��ي؛ وه���ذا م��ا كان
ينبغي التطرق �إليه ،و�إن كان على �سبيل الت�أ�صيل التاريخي
حلركة املفهوم .وتقدِّم امل�ؤلفة بعد ذلك عددا من التعريفات
احلديثة ،ثم تقول �إنها يف جمملها تنبهنا �إىل �أ�س�س املفهوم
و�إىل جمموعة �إ�شارات �أو�سع ،و�أولها اعتبار ال َّرفاه متعلقا
باجلماعة� ،أو باملوقف ال��ذي يجد امل��رء نف�سه فيه ب��د ًال من
الإ���ش��ارة �إىل جمموعة مطلقة م��ن احل��اج��ات �أو ال��ظ��روف.
وال��ث��ان��ي��ة �أ َّن ه��ن��اك مالحظة ت�شري �إىل امل�ستوى اجلمعي
وكيف يرتبط ن�شاط الفرد مبوارد ونواجت املجتمع والعك�س
بالعك�س .وتوجز للرفاه ثالثة معاين جوهرية (�ص:)28:
الأول اق���ت�������ص���ادي ك�لا���س��ي��ك��ي :ال���� َّرف����اه ب��و���ص��ف��ه �إ���ش��ب��اع��ا
للتف�ضيل ،وال��ث��اين فل�سفي �سيا�سي ،ال�� َّرف��اه بو�صفه مثال
�أعلى �سيا�سيا وهدفا للتنظيم ال�سيا�س باحلكومي ،والثالث:
�سيا�سي اجتماعي ،فال َّرفاه هنا يكمن يف اال�ستجابة ملجموعة
من امل�شكالت االجتماعية.
��ب�ين امل���ؤل��ف��ة �أن ال�� َّرف��اه يف الليربالية اجل��دي��دة يرتبط
وت ِّ
ب��ال��ن��ف��ع��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �إر����ض���اء ال��ت��ف�����ض��ي�لات؛ ف���الأف���راد
يحققون ال��ر���ض��ا م��ن ال�سلع واخل��دم��ات ال��ت��ي ي�شرتونها؛
وهذا يظهر من الأ�سعار التي يبدون على ا�ستعداد لدفعها
مقابل اخلدمات وال�سلع ،وهكذا فهم ال َّرفاه هو فهم ر�ضا
الأذواق املرتبط باال�ستهالك .ويف املجال االجتماعي �أي�ضا
ال��ت��ف�����ض��ي�لات ه��ي ال��ت��ي حت���دِّد ال��ق��ي��م .ف�����ص��اح��ب التف�ضيل
الأعلى هو �صاحب القيمة الأع��ل��ى .كما يتم و�ضع الكفاءة
يف درا���س��ات االقت�صاد الكال�سيكي احل��دي��ث ،فال َّرفاه ي��زداد
على نحو وا�ضح كلما ازداد دف��اع �أي ع�ضو يف املجتمع دون
�أن ي�تراج��ع رف��اه �أح��د .ولكن ه��ل ه��ذا امل��ب��د�أ حقيقة ه��و ما
هو عليه يف الليربالية اجلديدة؟ �أم �أ َّن الليربالية اجلديدة
خرجت ع��ن ط��ور فل�سفة الليربالية الكال�سيكية ،وترمي
مب�س�ؤولية ال�� َّرف��اه على ال�سوق ب�شكل منفرد دون �أن يكون
هناك للدولة �أي م�س�ؤوليات مبا�شرة عدى التنظيم ،وهي
ت�سعى �إىل تكري�س الفردية؟
وت�ؤكد دايل ارتباط ال َّرفاه يف علم ال�سيا�سة بغريه من املبادئ
وال�����ش��واغ��ل ك��امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة واحل��ري��ة واحل��ق��وق ،وكيف
�أ َّن ال�� َّرف��اه ه ٌ
��دف للحياة ال�سيا�سية (����ص .)32:ويف التوجه

الليربايل الفرداين يكون ال َّرفاه يف اال�ستقاللية الفردية
و�إ���ش��ب��اع ال��رغ��ب��ات .وه���ذا ي��ذك��ر ب��ال��ن��ف��ع��ي��ة �أو التناف�سية،
اجلميع �ضد اجلميع ،ولكن التعاون يكون �أنفع للم�صلحة
العامة� .أما عند املنادين بامل�ساواة من �أجل ال�شرط اجلماعي
وي��ب�ررون ع��ل��ى �أ���س�����س م��ت��ع��ددة كحماية الق�صر والأط��ف��ال
والعجزة و�سد التفاوت االجتماعي ويحظى العمل احلكومي
بدور حيوي �ضمن وجهة النظر هذه (�ص.)33:
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ل���رف���اه م���ن م��ن��ظ��ور اج���ت���م���اع���ي ،ف�ي�رك���ز على
االج��ت��م��اع وال�����س��ي��ا���س��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،وع��ل��ى مكافحة الفقر
والعوز واحلرمان وتعزيز الأ�شكال املختلفة من اال�ستجابة
االجتماعية للعوز وامل�شكالت االجتماعية.
ومبا يتعلق باملبادئ املحددة حلاجة الفرد يف ال َّرفاه ،ف ُتب َِّي
امل���ؤل��ف��ة ك��م��ا ت��ن��ق��ل ع���ن م��ا���س��ل��وم (�������ص� )40:أ َّن احل��اج��ات
الإن�سانية ،تبد�أ باحلاجات الفي�سيولوجية :الأكل وال�شرب
واملنام ،ثم الأمان :منزل ،وطن �أ�سرة ،ثم االنتماء :الرتابط
االجتماعي ،ثم التقدير :تقدير ال��ذات واالح�ترام والثقة
بالنف�س ،وحتقيق ال���ذات :ف�ضيلة� ،إب����داع ،ح��ل م�شكالت.
وكلها مت�صاعدة ،فال نفكر بالأمان �إال بعد �إ�شباع احلاجات
الفيزيولوجية .كما تعر�ض ر�أيا �آخر يبني �أ َّن هناك حاجات
أ�خ��رى ،برتتيب خمتلف عن الأول ،وهي ترى �أ َّن احلاجات
ن�سبية لي�س الختالف الآراء ولكن �أي�ضا لوجود حاجات غري
معيارية وي�صعب قيا�سها� .أو كما تقول ترجمتها.
 بني ال َّرفاه وال�سعادة:وتناق�ش امل�ؤلفة ال�سعادة بو�صفها مفهوما رائ��دا يف ميدان
ال�� َّرف��اه ،حيث تنقل ال��زع��م ب���أن ال�سعادة حت��اول � ْأن ت�صبح
علما ج��دي��دا (�����ص .)56:و ُت��ع��دُّ احل��ال��ة ال��ف��ردي��ة �أو احلالة
العاطفية م�ؤ�شرا رئي�سا على ج��ودة احلياة وال��رخ��اء .ومع
�أ َّن امل���ؤل��ف��ة مل ت��ت��ن��اول ه���ذا الأم���ر فيمكن يف ه���ذا اجل��ان��ب
النظر �إىل ما تقوم به بع�ض ال��دول ،ال �سيما ما قامت به
دول��ة الإم����ارات العربية ال��ت��ي �أن�����ش���أت وزارة لل�سعادة ،كون
الأم��ر هنا ينطلق م��ن مفهوم البحث ع��ن ال�سعادة للفرد،
ولكن خارج ال�سياقات الفل�سفية والفكرية للرفاه ،ويف حدود
توفري ال�� َّرف��اه االقت�صادي واالجتماعي للمجتمعَ .ب ْيد �أ َّن
الكاتبة ت���ؤك��د ال��ف��رق ب�ين املعنيني ب����أ َّن ال��رخ��اء ه��و املفهوم
ال�سائد ولي�س ال�سعادة ،فالهدف الأعلى هو �أن تعا�ش احلياة
جيدا مبعنى �أن يحقق الأفراد ذواتهم وي�شغلون �أنف�سهم يف

