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تعود رغبة فرنسا يف توفري درجة من احلماية لألشخاص الذين أصبحوا أكثر ضعفاً سواء 
بسبب املرض أو الظروف االجتماعية إىل زمن بعيد قبل الثورة الفرنسية. وعلى الرغم من أن الدولة 
مل تؤِد دوراً يف توفري هذه احلماية أو تنسيقها؛ فقد محلت عدة مؤسسات هذا العبء حتت مظلة 

الكنيسة؛ مما مسح إبعداد نظام رعاية اجتماعية.

إن نظام الرعاية االجتماعية يف فرنسا، مثل العديد من مؤسساته، جيد جذوره يف عصر ما قبل 
الثورة؛ األمر الذي يعدُّ غريباً نظراً إىل انعدام الدميقراطية يف فرنسا آنذاك حتت حكم ملوكها املستبدين.

القانوين  النظام  يف  مكرسة  ومسؤولية  اجتماعية  ضرورة  »احلماية«  مفهوم  يصبح  أن  قبل 
للدولة، فإن املنظمات الدينية قد منحت من خالل نظام احملسوبية مبنح »اتبعيها« احلماية على 
املساعدات كانت عشوائية وذات نوعية  من تلك  أايً  القول إن  املتاحة، وغين عن  وفق مواردها 
رديئة؛ ألهنا تفتقر إىل التنظيم. إذ كانت املساعدات عشوائية وقليلة ومل يتوافر أي تنظيم حقيقي هلا، 
فحىت داخل الكنيسة، كان الرعاة إذا وافقوا على تقدمي الدعم لدور العجزة ودور األيتام، مل جيروا 

أي ختطيط اجتماعي أو تعداداً اجتماعياً ملطابقة الضرورات االجتماعية.

ظهرت أول استجابة متسقة هلذه الضرورة االجتماعية يف إجنلرتا من خالل إصدار سلسلة 
من القواني اليت تقدم »للفقراء« درجة من احلماية يف عام 1601، وبقيت هذه القواني سارية 
حىت عام 1834، وقد منح قانون عام 1601 احلق يف مساعدة مجيع أعضاء الرعية، ومحّلت كل 

أبرشية مسؤولية تقدمي املعونة املالية لألطفال واملعاقي إذا تبي أهنم غري قادرين على العمل.

نظام الضمان االجتماعي الفرنسي
إدارة المخاطر االجتماعية تحت مسمى التضامن

كاثرين شكدام*

* ابحثة يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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إن اجلانب اآلخر ملثل هذه »احلماية« يعين أنه ترك -غالبًا- األفراد األكثر ضعفاً حتت 
وصاية النبالء ورجال الدين، الذين تعرضوا لإلساءة واالستعباد إىل حد كبري. 

كانت قواني مساعدة الفقراء هذه مثرية للجدل، ووصفها كارل ماركس أبهنا قمعية؛ ألهنا 
واستنكر  العمل.  ظروف  تدهورت  وابلتايل  الربجوازية؛  الطبقة  لدى  العمل  على  الفقراء  أجربت 
املفكرون الليرباليون مثل آدم مسيث، وديفيد ريكاردو، وتوماس مالثوس املزاعم بشأن مضاعفة قانون 
عدد الفقراء، ويروج لزايدة عدد املواليد املفرط، ويتسبب يف البطالة واخنفاض األجور. وإن النظرية 
اليت يتبعها الليرباليون هي نظرية التدخل غري االجتماعي على أساس أن الفقر -مهما كانت ظروفه- 
هو مسؤولية الفرد وليس الدولة، حيث إنه ليس على الدولة حتمل العبء اجلماعي. وقد رفضت 
الثورة الفرنسية مثل هذه الليربالية لتكريس فكرة أن من مسؤولية الدولة أن تقدم احلماية االجتماعية 

على أساس املساواة وتضمنها على النحو املعرب عنه يف إعالن حقوق اإلنسان لعام 1793.

ومبوجب  الثورة،  ظل  يف  ابلكامل  وأُلغي  فرنسا  يف  القدمي  االجتماعي  النظام  تفكك  لقد 
اخلاصة.  املؤسسات  أو  األفراد  وليس  االجتماعية«  »املخاطر  الدولة مسؤولة عن  القانون كانت 
والحظ املتابعون أن املفكرين الثوريي بدوا وكأهنم حياولون إخفاء نظام الرعاية االجتماعية القدمي 
يف فرنسا لتحرير املواطني من نفوذ الكنيسة ونبالئها؛ ومل يكن اهلدف حرمان الفقراء من احلصول 
على املساعدات املالية والطبية، بل صياغة نظام قائم على املساواة يستند إىل احتياجات األفراد، 

يتحمله اجملتمع الذي متثله الدولة.

مل تفكر الطبقة العاملة يف األشكال األولية للحماية االجتماعية احلقيقية فحسب، بل نظمتها 
بنحو مستقل عن الدولة، وهو ما ميكن أن يطلق عليه أبنه استجابة جذرية لواقع اجتماعي. ويف 
الغالب أتثر النظام التشريعي يف فرنسا وُأجرب على إصالح نفسه للحاق بركب واقعها االجتماعي؛ 
وإبمكان املرء أن يعّرف مؤسسات فرنسا على أهنا انعكاس لإلرادة االجتماعية-السياسية لألمة. 
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العمال  بدأ  والشيخوخة،  العمل،  واألمراض، واحلوادث يف  الوعي ابملخاطر،  مواجهة  ويف 
بتنظيم أنفسهم على وفق جمتمعات خمتلفة اليت سرعان ما أصبحت معروفة ابسم النقاابت، اليت 

كانت مشاهبة للنقاابت اليت ألغاها الثوريون الفرنسيون.

وعشية ثورة 1830 تضاعف عدد هذه اجملتمعات )مجعيات املعونة املتبادلة(، وشّكلت نقطة 
دعم لإلجراءات االجتماعية: االضراابت، واملظاهرات. ورافقت تطور الطبقة العاملة وجعلت من 
املمكن التخلص من أتثري الكنيسة والربجوازية. وإْن مل يكن العاملون يف فرنسا على دراية سياسية 
بسبب االفتقار للتعليم والوصول إىل املعلومات، فإهنم يفهمون مع ذلك القوة اليت متارسها مؤسسات 
الرعاية االجتماعية كوسيلة لتلقي اجلماهري آراءهم حول العامل. وحتت رمحة الكنيسة، رأى العمال 

إىل حد بعيد كيف حتولت السلطة مرة أخرى من خدمة اجملموعة خلدمة مصاحل قلة من النخبة.

وإن التزام الطبقة العاملة يف فرنسا بنحٍو رئيس هو ما جعل ممثليهم مسؤولي عن احتياجاهتم 
ورغباهتم؛ مما مسح لألمة بصياغة نظام الرعاية االجتماعية احلديثة. وشجع تقدم الوعي االجتماعي 
يف النهاية على االنتقال من التضامن إىل املقاومة والنضال، وميكن العثور على روح فرنسا الثورية 
يف مثل هذا الطموح االجتماعي، وهو ما ميكن للمرء القول أبن اعرتاف فرنسا مبسؤوليات األفراد 

حلصول األمة على الرفاهية اجلماعية: احلرية، واملساواة، والتضامن. 

لقد اعتاد العمال مبوافقة مجعيات النقاابت مجعيات املعونة املتبادلة يف فرنسا على مناقشة 
قضااي املصاحل املشرتكة، واألهم من ذلك قدمت تلك اجلمعيات منصة قوية ميكن من خالهلا مقاومة 
»الرعاة« األقوايء. ومن بي الشعار الذي ردده العمال يف مجيع أحناء البلد: )صوت الشعب هو 

صوت هللا( الذي جسد املزاج العام لذلك العصر.
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يف  فقط  ليس  االجتماعية  الديناميكيات  تغيري  إىل  وأدت  النقاابت؛  مكانة  ازدادت  وقد 
فرنسا ولكن عرب العامل الصناعي ومن طريق غرف النقاابت اليت أفسحت اجملال للفيدرالية املهنية مث 

الكونفدرالية الوطنية والدولية.

القيود  ذلك  يف  مبا  اضطهاد،  أي  من  خبلوها  حتلم   1789 عام  يف  فرنسا  وإذا كانت 
وحمدودة  يسرية  عامة  مساعدات  سوى  يقدم  مل  السياسي  واقعها  فإن  واالقتصادية،  االجتماعية 

.)1905 - 1830(

أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: رحلة مضطربة للتشريعات االجتماعية

الرفاهية«  »نظام  يف  النظر  فرنسا  تعيد  أن  إىل  العشرين  القرن  يف  الصناعية  الثورة  أدت 
ومستقبل الطبقة العاملة من منظور أفضل. وأاتحت فرتة التصنيع يف فرنسا -اليت سلطت الضوء 
على احلاجة إىل سن تشريعات بشأن حقوق العمال والتزامات الشركات جتاه قوهتا العاملة- اجملال 

حلركة اجتماعية قوية من خالل تشكيالت النقاابت.

وقد حاول أنصار اجلمهوريي »الراديكاليي« إجياد طريقة اثلثة بي الفكر اجلماعي والليربايل، 
الذي يعد بداية العصر االجتماعي، أو تربير تدخل الدولة على أساس الضرورة االجتماعية. وابت 
مبدأ »التأمي« عند احلاجة ميثل أداة ووسيلة للتخفيف من املخاطر وتقدمي استمرارية اجتماعية-
اقتصادية، وأصبح التضامن نوعاً من الضرورة السياسية بسبب اعتماد الدولة على رفاهية عماهلا.

حلادث  تعرضهم  حالة  يف  للعمال  احلماية  يوفر  -الذي   1898 نيسان   8 قانون  ويعد 
العمل.  أصحاب  يتحمله  مايل  واجب  أهنا  على  املخاطر  يصور  قانون  أول  العمل-  أثناء  يف 
اجلديد  االجتماعي  العقد  وأعاد هذا  الرعاية.  لتوفري  التأمي  إىل  الرعاة  العبء جلأ  ولتحّمل هذا 
العاملة ابلتفكري ابلتعويضات  للقوى  الباب  بنحٍو كبري، وفتح  الديناميكيات االجتماعية  تعريف 
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وااللتزامات. لكن األمر استغرق عقوداً طويلة من أجل أن تصبح الفرضية هي القاعدة.

مناقشات  تتخللها  ومؤملة،  خادعة  فرنسا  يف  االجتماعية  الرعاية  تشريعات  رحلة  وكانت 
برملانية مكثفة، ويعد اقرتاح القانون الذي قدمه مارتن اندو يف عام 1880 بشأن احلوادث املهنية 

مثااًل صغرياً على الغضب الشديد الذي ولدته مثل هذه الدعوات لإلصالحات االجتماعية.

اندوود  مثل  للسياسيي  الصليبية  احلملة  جزءاً  تقصري  دون  من  املسؤولية  مبدأ  أصبح  مث 
)1880( وفيليكس فور )1882(، وهذا األخري اقرتح قانوانً بشأن احلوادث يف مكان العمل. وقد 
صدر قانون تعويض العمال يف عام 1898، الذي فرض مسؤولية صارمة على صاحب العمل، 
وعلى الرغم من أن القانون كان مبنزلة حلٍّ وسط يف مواجهة معارضة رجال األعمال وأعضاء جملس 

الشيوخ، إال أنه ميثل خطوة أساسية يف قانون العمل ويف تطوير نظام الرفاه الوطين الكبري.

أترخيياً، بدأت احلوادث يف العمل ختضع للتنظيم يف فرنسا يف أواخر القرن التاسع عشر، 
وينص قانون 9 نيسان 1898 على املسؤولية الصارمة احملدودة ألرابب العمل، إال أن الضمان 
االجتماعي هو من قدم املساعدة لألفراد الذين أصيبوا يف أثناء أدائهم لعملهم ومل يتحمل أرابب 
العمل املسؤولية عن ذلك. إن اخلطر الذي يتعرض له العمال نتيجة أدائهم وظائفهم مينحهم احلق 
ابحلصول على تلك التعويضات عن أي أصابة تنجم عن ذلك، وكان على أرابب العمل املشاركة 

يف هذا الربانمج.

السبب وراء  لفرنسا كونه  التشريعي  التأريخ  العمال عاماًل أساسياً يف  قانون تعويض  كان 
انطالق بسلسلة من اإلصالحات والتشريعات؛ ومع تعرضها ملقاومة أقل إىل حد ما، حصلت فكرة 

التضامن على مكانة قانونية.
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بدأ سراين القانون اخلاص مبعاشات العمال والفالحي )ROP( يف عام 1910، ومن 
اجلدير ابلذكر وجود عدة تدابري حلماية املتقاعدين الكبار ابلسن، على األقل ابلنسبة لفئات معينة 
من السكان. وقدمت الدولة معاشات تقاعدية للمحاربي القدامى وموظفي اخلدمة املدنية السابقي.

ووظفت الشركات قوة عاملة عالية املهارة ومتخصصة، مبجاالت مثل )التعدين، والنقل(، 
وأنشأت خمططات تقاعدية خمصصة لإلدارة. ومل تؤثر هذه اإلجراءات إال على نسبة صغرية من 
إمجايل القوى العاملة اليت تعدادها 660 ألف شخص من أصل 11 مليون؛ أي ما يعادل 5 % 

فقط من إمجايل القوى العاملة يف ذلك الوقت، مبا يف ذلك اخلدم يف املنازل.

ومن أجل معاجلة الفقر الذي أصاب كبار السن يف املناطق الريفية واحلضرية الذين ليس 
للمساعدة اإللزامية للمسني املعوزين. وقد أثّر قانون  لديهم معاشات، وضعت اجلمهورية برانجماً 

1905 بنحٍو كبري على التطورات الالحقة يف جمال تقدمي احلماية للمسني.

يعدُّ قانون عام 1910 خطوة رئيسة استثمر فيها اإلصالحيون الكثري من األمل واجلهد 
على  يعتمد  إجبارايً  تقاعدايً  نظاماً  القانون  وضع  إذ  املسني؛  حلماية  السابقة  ابلقواني  مقارنة 
املساعدات املزدوجة من أصحاب األجور ومن أصحاب العمل حلوايل 12 مليون عامل وفالح 
يكتسبون أقل من 3000 فرنك يف السنة. وبدأت معاشات املستحقي املضمونة من الدولة يف 

سن اخلامسة والستي، بيد أهنا اخنفضت إىل الستي يف عام 1912.

وعلى الرغم من النطاق الطموح للمشروع، فقد أاثر مقاومة من عدة اجتاهات، وكان بعضها 
غري متوقع. ويشري املؤرخون يف كثري من األحيان إىل انعدام ثقنهم يف العمل املنظم، ومن الصحيح 
أن احتاد النقاابت العمالية )CGT( دعا أعضاَءه إىل مقاطعة نظام »التقاعد للموتى«، إذ رأوا 
أن سن الــ 65 يعدُّ متأخر جداً حلصول العمال على معاشاهتم. وقد أصر االحتاد على أن اإلطار 
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اإلداري للنظام -والسيما بطاقات اهلوية اليت يلتمس العمال فيها الطوابع لالحتفال مبسامهاهتم- 
يذكران أبسرار العمال )الدفاتر( اليت كانت تعمل يف السابق على التحكم يف حياة العمال اخلاصة 
ومسارات التوظيف. واقتصرت العداوة العمالية الصرحية على مناطق قليلة مثل )نورد(، ومع ذلك، 
حينما  النظام.  وأيد  جويسدي  جول  جوريس  جان  وعارض  العمال؛  حركة  التقاعد  نظام  قّسم 
ُخفض احلد األدىن للعمر إىل الــ 60 ووضعت ترتيبات مرنة لألفراد الذين ترتاوح أعمارهم يف أواخر 

اخلمسينيات يف عام 1912، تراجعت املعارضة وانضم العمال إىل النظام بنحٍو مجاعي.

كان قانون نيسان 1924 مبنزلة اإلشارة إىل التقدم السياسي واالجتماعي، وكان خطوة 
رئيسة حنو بناء أمنوذج الفرنسي للتقاعد، إذ أنشأت نظاماً مبتكراً ميتاز مبا أييت:

● حق قانوين معرتف به للحصول على املعاش التقاعدي الذي يعتمد على األجور وعلى 
مدة العمل.

● التربعات اليت مل ُتستثمر أو ُتدار بواسطة صندوق التقاعد، والتربعات املدفوعة يف سنة 
واحدة اللتي استعملت يف دفع املعاشات التقاعدية من طريق اخلزانة لتلك السنة.

● مستوى معاش حيدد بواسطة أجور املوظفي يف السنوات الثالث األخرية من العمل.

● حتقيق املساواة يف املعاشات، أي يُعاد تقييم املعاشات التقاعدية بي احلي واآلخر، مع 
األخذ يف احلسبان اجتاهات األجور. ففي عام 1924 أُعيد حساب املعاشات على أساس جداول 
األجور لعام 1919. ويف أوائل الثالثينيات من القرن العشرين، اختذت إجراءات جديدة لتحقيق 
املساواة استناداً على جداول األجور لعام 1920. فإن مجيع املتقاعدين الذين تقاعدوا من الدرجة 
الوظيفية نفسها لن تتأثر معاشاهتم ابلضرر الذي يلحقه التضخم، بل تزداد معاشاهتم على وفق 

املعاشات احلالية لتلك الدرجة الوظيفية. 
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ومبوجب هذا القانون، مل تكن املعاشات التقاعدية ُتصرف من املدخرات، أو من التأمينات، أو 
من تدابري املساعدات العامة، بل كانت ُتصرف من »األجور االجتماعية« اليت كانت تستقطع من 
األشخاص الذين ما زالوا يعملون، واليت استعملت مساعداهتم يف دفع املعاشات التقاعدية مباشرة. 
وكان نظام التدفق النقدي هذا منتظماً على خالف املخاطر اليت كانت تنجم من االستثمارات. 
ويف الوقت نفسه، فإن املنشورات اليت استهدفت املتقاعدين روجت بنحٍو متزايد ألشكال جديدة 
من االندماج االجتماعي تنظم أوقات فراغهم )السفر، والبستنة( أو الرفاه االجتماعي )الصحة، 

وقضااي املستهلك، والتفاعل االجتماعي(.

للحماية يف حاالت املرض واألمومة  أسس قانوان نيسان 1928 ونيسان 1930 نظاماً 
نيسان   30 قانون  وضع  بينما  عمل،  عقد  لديهم  الذين  للموظفي  والوفاة  والشيخوخة  والعجز 
1928 نظاماً خاصاً للمزارعي؛ وساعدت هذه القواني على صياغة نظام الرعاية االجتماعية يف 

فرنسا أكثر من أي نظام آخر إذ إهنما حددا االختصاص االجتماعي.

وعشية احلرب العاملية الثانية، كانت فرنسا تتطلع إىل تعزيز نظام الرفاهية من طريق إدخال 
نصوص نظام شاملة للحماية االجتماعية، إال أهنا كانت ضعيفة جداً لتطبق على نطاق واسع.

ومن عام 1920 إىل عام 1940، نشر أقلية من العمال النتائج إىل مجيع املوظفي حول 
العاملة. مث بررت  الطبقة  اليت يواجهها  الثالثينيات اليت ستزيد من املخاطر  األزمة االقتصادية يف 

النظرايت الكينزية سبب تدخل الدولة وتوزيع الدخل البديل.

أصبحت التأمينات االجتماعية اليت أُنشئت يف ذلك الوقت إلزامية، وطُبقت هذه اخلطوة 
يف مجيع أحناء أورواب. ويف املتوسط  ، حصل كل موظف اثنوي يف أورواب يف عام 1940 على خطة 

أتمي الشيخوخة والبطالة يف عام 1940.
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وحبلول عام 1940 يف فرنسا، كان هناك سبعة ماليي مشارك يف التأمينات االجتماعية. 
مث مت ضمان التمويل من خالل املشاركة بنسبة 8 % اليت ختصم من الراتب الرئيس بنسبة 4 % 
للموظفي و4 % ألصحاب العمل. ومت تغطية 80 % من مجيع النفقات الطبية من خالل هذا 
العامل. ووضعت شركة  النظام، وُدفع بدل يومي يف حالة اإلجازات املرضية 50 % من راتب 
ابتروانت )Patronat( خمصصات عائلية ملوظفيها كجزء من عملية نقل »موارد« إجيابية لنشر 
املساواة بي املوظفي. ويف هناية احلرب العاملية الثانية أصبح نظام احلماية االجتماعية معيارايً، إال 

أنه يفتقر إىل وجود هيكل حمدد من حيث إنَّه ال يليب احتياجات العمال.

نقطة التحول عام 1945: إنشاء الضمان االجتماعي الفرنسي

يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، اتبعت فرنسا أمنوذج دولة الرفاهية املتساوية على أساس 
مبادئ املساواة واألخّوة والتضامن، وأنشأت نظاماً أمنياً متطوراً؛ ومبوجب هذا النظام، حيق ألي 
شخص مولود أو مقيم يف فرنسا احلصول على استحقاقات الضمان االجتماعي، واملكوانت الرئيسة 

للنظام هي أنظمة الرعاية الصحية والبطالة.

وقد أوضحت إصالحات روكار )Rocard( لعام 1992 أن »أي شخص غري قادر 
على العمل بسبب سنه أو حالته البدنية أو العقلية أو وضعه االقتصادي له احلق يف احلصول على 
وسيلة الئقة للعيش من اجملتمع«. ويف عام 1999 صدر قانون خيول الفرنسيي ابحلصول على 
رعاية صحية دون أي مشاركة كشرط مسبق، ويتم توجيه النظام حملاربة الفقر واالستبعاد االجتماعي 

من جهة، وضمان حد أدىن من املعيشة للجميع من جهة أخرى.
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حتت قيادة الرئيس فرانسوا ميرتان، تبىن اجملتمع الفرنسي بنحٍو حاسم القيم االشرتاكية  الذي 
حاول أن يتم متثيل مبادئه ومحايتها داخل االحتاد األورويب، داعياً إىل إصدار »ميثاق اجتماعي« 

يضمن حقوق العمال األساسية1.

أصدرت حكومة روكار يف آب 1988 سلسلة من املراسيم تراوحت بي محاية األطفال يف 
مكان العمل، وقضااي الصحة البيئية، واملخاطر اليت يتعرض هلا العمال؛ وابلتايل توسيع نطاق وصول 
استحقاقات  لسن  األدىن  احلد  ورُِفع  الشعب.  ورفاهية  االجتماعية  القضااي  تشريعات  إىل  الدولة 
قانون يشمل  ُأصدر   1990 الثاين  1990، ويف كانون  18 سنة يف متوز  17 إىل  األسرة من 

املسني الذين يسكنون مع أقارهبم.

وضع قانون محاية صحة األسرة والطفل وتعزيزها -الذي صدر يف عام 1989- متطلبات 
التشريع  واملنازل. ويشرتط  الصحية لألطفال، والسيما يف دور احلضانة  اخلدمات  لتنظيم  إضافية 
أيضاً أن يعوض مكتب الضمان االجتماعي مقدمي اخلدمات عن الفحوص اإلجبارية اليت أجروها، 
املرافق الصحية.  املنزل، والرعاية املقدمة يف عيادات املستشفيات وغريها من  والرعاية اخلاصة يف 
وكان اآلابء واألمهات مسؤولي عن اختيار مقدمي اخلدمات، وكان لديهم أيضاً حوافز مالية ملتابعة 

اجلدول الزمين املوصى به لزايرات الرعاية الوقائية ألطفاهلم.

وقد ُعدِّل قانون عام 1990 اخلاص حبماية األفراد من التمييز بسبب حالتهم الصحية أو    
إعاقتهم قانون العقوابت، الذي يشمل ابلفعل التمييز على أساس العرق أو األصل واجلنسية واحلالة 

االجتماعية والعادات واجلنس.

وشهد عام 1990 أيضاً زايدة يف احلد األدىن لألجور، وبدأ احلصول على خدمات الرعاية 
النهارية للجميع لكل طفل دون سن الثالثة وزايدة يف اإلنفاق العام يف قطاع التعليم لضمان املساواة 

1- Politics In France: From Giscard To Mitterrand by Ian Derbyshire.
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يف الوصول إىل التعليم. وقد أدى قرار حمكمة العدل األوروبية يف 12 أيلول 2000 ابلسماح يف 
املنافسة احلرة يف املخططات اإلضافية إىل إضعاف نظام الرعاية االجتماعية الفرنسي إىل حد كبري؛ 

ألن املنافسة احلرة وخصخصة الرفاه ميكن أن تضعفا التزام الناس ابلتضامن االجتماعي.

القيم  على  لالقتصاد  أسبقية  تعطي  اليت  األورويب  لالحتاد  التجارية  األيديولوجية  وتعد 
الذين يدعون  الليربالية احلديثة  البطالة، ومتبعي  املستمرة، وتزايد  الشيخوخة  االجتماعية، وعملية 
لعدم تدخل الدولة، هي من بي التحدايت الناشئة اليت جيب على نظام الرعاية االجتماعية الفرنسي 
أن يتعامل معها، وهنا هو املكان الذي اصطدمت فيه ما يسمى ابألجندة ابالشرتاكية يف فرنسا )ال 

ينبغي فهمها كنقد( برؤية األيديولوجيي األوروبيي بـــ »السوق املفتوحة«.

دائماً  حتبذ  الثقايف  املؤسسايت  تطورها  يف  متداخلة  وألسباب  اترخيياً  فرنسا  حينما كانت 
التضامن واملسؤولية االجتماعية على الطموحات املالية للنخبة حىت تكون قيمها اجلمهورية قوية، 

فإن االحتاد األورويب قد فضل ابلفعل الرأمسالية والنزعة التجارية.

الذي  األمر  فرنسا؛  قضااي خطرية يف  إاثرة  إىل  الواقع  املتعارضة يف  اآلراء  هذه  أّدت  لقد 
أجرب املسؤولي احلكوميي يف كثري من األحيان على العمل ضد القيم اجلمهورية من أجل الوحدة 

األوروبية؛ مما دفع الكثريين للتفكري يف سيادة األمة حينما يواجهها االحتاد األورويب. 

للضمان  فرنسا  نظام  أتسيس  مبنزلة   1945 األول  تشرين  من  و19   4 قواني  وتعد 
االجتماعي، وسعى مؤسسيها لتحقيق األهداف الثالثة اآلتية:

1. الوحدة املؤسسية وإضفاء طابع العاملية للمخاطر: نظام واحد وأموال األغراض العامة.

املشاركة  نظام  خالل  من  السكان  مجيع  إىل  الوصول  منح  ميكن  حبيث  التدرجيي؛  التعميم   .2
املزدوجة.
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3. تعزيز الدميقراطية من خالل التمثيل االجتماعي العادل: أرابب العمل واملوظفي.

ويف حي أن اهلدف األول مل يتحقق بعد، فإن اهلدف الثاين سيتحقق مبرور الزمن. وإذا كان 
نظام الرعاية االجتماعية يف فرنسا أكثر من جمرد انعكاس لفكرته الوطنية، فإن مفهومه وتطوره مل 

حيداث من فراغ، بل أتثر ابلقوى اخلارجية، إذ استمدت فرنسا اإلهلام من جرياهنا األملان واإلجنليز.

كان أوتو فون بسمارك )1815 - 1898( -املستشار األملاين آنذاك- هو الذي حرض 
فكره الضمان االجتماعي يف بلده يف السنوات 1881 - 1889، الذي أنشأ أول نظام متكامل 
للتأمي االجتماعي. ومبوجب هذا املخطط، قامت أملانيا بتخصيص صناديق التأمي االجتماعي 

اليت يديرها شركاء اجتماعيي حمددين وليس الدولة كما حددها بسمارك من قبل.

كان على املستشار أن يستسلم ملعارضة كل من الربملان واألحزاب السياسية، إذ مت التحكم 
يف التأمي ضد احلوادث يف العمل من قبل الشركات والتأمي الصحي. ويف عام 1889، أنشأ 

بسمارك صندوق العجز والتأمي للتقاعد؛ مما أهلم اآلخرين يف أورواب على أن حيذوا حذوه.

وأهلم التقرير الذي قدمه االقتصادي والسياسي اإلجنليزي ويليام هنري بيفرييدج عام 1942 
حول دولة الرفاهية اليسار االشرتاكي الفرنسي مبا يف ذلك بيري الروك. 

العمل إىل دفع اشرتاكات الضمان االجتماعي مقابل  ودعا بيفرييدج كل مواطن يف سن 
احلصول على استحقاقات يف حالة املرض والبطالة والتقاعد؛ وذلك لضمان حصول اجلميع على 

احلد األدىن من مستوى املعيشة الذي ال ينبغي ألحد أن يقبل شيء أقل منه.

ويؤكد تقرير بيفريدج الثاين يف عام 1944 أن إنشاء نظام فعال للحماية االجتماعية يتطلب 
عماًل كاماًل! وكان لـــ بيري الروك -الذي ُيشار إليه يف كثري من األحيان ابسم األب الروحي لنظام 

الرعاية االجتماعية يف فرنسا- دور أساس يف التقدم االجتماعي يف فرنسا.
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استدعى ألكسندر ابرودي، وزير العمل والضمان االجتماعي آنذاك، بيري الروك يف أيلول 
1944، لوضع خطة فرنسا للضمان االجتماعي بناء على طلب اجمللس الوطين للمقاومة. ومن 
املسلم به أن هناك مؤسسات رعاية أو رفاه عامة كانت قد أُنشئت تدرجيياً، ولكنها كانت غري 

كاملة ومشتتة.

صمم بيري الروك منظمة جديدة، على وفق أحكام املادة األوىل من املرسوم الصادر يف 4 
العمال وأسرهم من املخاطر اليت من احملتمل أن تقلل أو تنهي  تشرين األول 1945، »حلماية 

قدراهتم على كسب لقمة العيش، ولتغطية نفقات األمومة ونفقات األسرة اليت يدعموهنا«. 

التضامن أن تكون فريدة من نوعها وعاملية ومدارة  املرتكزة على  املنظمة  وكان على هذه 
اجلمع  إىل  هتدف  عامة  خطة  االول  تشرين   4 قانون  وأنشأ  ممثليهم.  أو  عليهم  املؤمن  بواسطة 
اخلاص.  حلساهبم  والعاملي  واملزارعي،  والعام،  اخلاص  القطاع  يف  العاملي  األصول:  مجيع  بي 
املطبقة من  اخلاصة  االجتماعي  الضمان  االجتماعية من خالل وضع خطط  ومسح ابالستمرارية 
قبل. استبدلت الشبكة املنسقة من )الصناديق االجتماعية( املنشأة مبوجب هذا املرسوم مبنظمات 

متعددة، لكنها فشلت يف إنشاء وحدة إدارية.

واألمومة  واإلعاقة  املرض  خماطر  لتشريع  األول  تشرين   19 بتأريخ  آخر  مرسوم  وصدر 
والشيخوخة واملوت. وشارك قانون 22 أاير 1946 يف توسيع نطاق نظام الرعاية االجتماعية يف 
فرنسا ليشمل عموم السكان، ابستثناء العمال من دون أجر الذين يعارضونه. ومل تتمكن فرنسا من 

تطبيق اجلزء اخلاص بنظام الضمان االجتماعي الفردي على االطالق. 

السكان تقريباً، ويف 30 تشرين  العائلية جلميع  العالوات  قانون 22 آب 1946  ومدد 
األول 1946 دمج القانون تعويضات احلوادث يف العمل ضمن نظام الضمان االجتماعي.
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السياسية  املشكالت  من  العديد  من  الفرنسي  االجتماعي  الضمان  قانون  عاىن  وقد 
واالجتماعية مثلما تعرض نظام التأمي الذي أنشأه بسمارك يف مثانينيات القرن التاسع عشر لصراع 

سياسي عنيف بي الربملان واألحزاب السياسية.

يقّر دستور اجلمهورية الرابعة الذي صدر يف الــ 27 تشرين األول 1946، حبقوق اجلميع: 
»والسيما الطفل، واألم والعمال القدامى، ومحاية الصحة، واألمن املادي، والراحة والرتفيه. وحيق 
لكل إنسان غري قادر على العمل سواء بسبب عمره أو حالته البدنية أو العقلية يف احلصول على 

وسائل العيش املناسبة من اجملتمع«.

الثاين عام 1961 و12 متوز عام 1966، على نظام  وينّص قانون املؤرخ 21 كانون 
مستقل للتمويل اإلجباري لألمراض والتأمي ضد األمومة والعجز للمزارعي وللعمال غري الزراعيي 

غري األجراء )املهن املستقلة(.

فروع  ثالثة  وفق  على  للمخاطر  املايل  الفصل  على   1967 لعام  جيناين  قواني  ونصت 
خمتلفة -الصحة والشيخوخة واألسرة- من خالل إنشاء ثالثة صناديق وطنية، وصندوق التأمي 
للمتقاعدين  املشرتك  الوطين  والصندوق   ،)CNAMTS( أبجر  للعاملي  الوطين  الصحي 
النقدية  اإلدارة  وعهدت   .)CNAF( الوطنية  العائلية  األقساط  )CNAVTS(، وصندوق 

.)ACOSS( للفروع الثالثة إىل الوكالة املركزية ملنظمات األمن االجتماعي

وأنشأ قانون 29 كانون األول 1990 املسامهة االجتماعية املعممة )CSG(، اليت يتم 
مجعها من رأس املال والعمالة. وقد نص املرسوم املؤرخ 24 كانون الثاين 1996 على اإلسهام 
االجتماعي  الضمان  صندوق  إىل  عائداته  وتذهب   ،)CRDS( االجتماعي  الدين  سداد  يف 

)CADES( الذي يدير حاالت العجز يف مجيع خمططات الضمان االجتماعي.
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وخطت فرنسا خطوة أخرى يف التزامها بنظام الرعاية االجتماعية حينما قامت يف 22 شباط 
1996 إبصالح دستور اجلمهورية اخلامسة لتالئم متويلها من خالل خلق فئة جديدة من القانون: 
LFSS. وحدد القانون األساس املؤرخ يف 22 متوز 1996 احملتوى: توقعات اإليرادات، وأهداف 

.)ONDAM( اإلنفاق حسب الفرع واهلدف الوطين لنفقات التأمي الصحي

وأدخل قانون 28 متوز 1999 التغطية الصحية الشاملة للجميع، أي التغطية التكميلية ألشد 
الفئات فقراً. وكان هذا القانون مبنزلة ذروة خلطة عام 1945 لتحقيق عاملية فوائد الضمان االجتماعي.

عامل جديد

إن نظام احلماية االجتماعي يف فرنسا -املبين واملدروس ليتم تطبيقه يف اجملتمع الصناعي- 
يتنبأ هبا املؤسسون. وحبسب  املتوقع أن  اليت كان من  اهليكلية  التحدايت  يواجه اآلن سلسلة من 
تصميمه احلايل، فإن نظام الرعاية االجتماعي يف فرنسا ال ميكن أن يتعامل مع املخاطر اليت حتدد 
الدميغرافية  واالختالالت  اجلديدة،  العائلية  واهلياكل  والفقر،  األجل،  طويلة  البطالة  اآلن:  عصران 
هلا عواقب  أمهية، كانت  القضااي  أكثر  لكوهنا  نظراً  الشيخوخة،  وإن  العمل.  والتغريات يف سوق 

متعددة.

ومبا أن نظام الرعاية االجتماعية يف فرنسا يقوم على أساس فكرة أن يتحمل سكان فرنسا 
النشطون )األشخاص العاملون وأصحاب العمل( العبء املايل ملخططاته، وما دامت فرنسا قادرة 
على احلفاظ على توازن سليم بي املسامهي وأولئك الذين يتلقون مساعدات مالية، فإن املعاشات 
التقاعدية واملزااي األخرى غري النظامية تظل قابلة للتطبيق. ولكن هذا سيكون على فرض أن السكان 

ستبقى دميوغرافيتهم مستقرة يف تكوينها، أي نسبة السكان النشطي نسبة السكان غري النشطي.

اهلش؛  االقتصادي  التوازن  للبطالة،  العالية  النسبة  جبانب  لوحدها  الشيخوخة  وخلخلت 
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مما أجرب الدولة على الغرق يف الديون لتمويل نظام الرعاية االجتماعية. يف حي أنه إبمكان املرء 
احلماية  إهناء  يف  التفكري  الصعب  من  سيكون  واالجتماعية  السياسية  الناحية  من  أنه  يفهم  أن 
االجتماعية؛ بسبب اجلدوى االقتصادية، وسيكون من اجملحف أال نلتزم حبدود نظام الذي مل يصمم 

لتحمل واقعنا االجتماعي احلايل. 

إذا كان القادمي إىل السوق اآلن يعانون من البطالة اجلماعية، فال ميكن للمرء سوى أن 
يدرك أن على املسؤولي التغلب على ذلك من أجل إنقاذ نظام الرفاه االجتماعي يف فرنسا.

يبلغ عدد سكان فرنسا 27.5 مليون شخص يف عام )2017(، ومتثل األصول 42 % 
من السكان، وهذه النسبة ينبغي أن تكون يف حدود 37 % يف عام 2050. كان أساس فكرة 
النموذج االجتماعي لعام 1945 لوضع اجلزء األكرب من احلماية االجتماعية للعمالة منطقياً حينما 

كان عدد العمال أعلى أبربعة أضعاف من أولئك املنتفعي.

وتبلغ نسبة املسامهي النشطي مقابل املتقاعدين اليوم 1.8 إىل 1، وحبلول عام 2050 
سوف تصل إىل 1.2 إىل 1، وهي حقيقة ال ميكن التحكم فيها.

الفرنسي،  اليت مير هبا اجملتمع  التغيريات اهليكلية  البطالة  ويكمن وراء قضية الشيخوخة أو 
بسبب صعود هياكل صناعية واجتماعية جديدة، فعلى سبيل املثال: أدى ظهور االقتصاد الرقمي 
إىل تعطيل نظام احلماية االجتماعية يف فرنسا من طريق تعديل »النظام اإليكولوجي« بنحو عميق.

مت التفكري يف نظام الرعاية االجتماعية يف فرنسا يف عامل كان فيه العمل مستقر للجميع -وهو 
أجر اثبت مقابل وظيفة اثبتة- بعكس بيئة العمل احلالية. وستضطر فرنسا إىل السيطرة على بيئتها 
اجلديدة وامتالك التغيريات اليت خاضها جمتمعها إذا أرادت االنتقال بنجاح إىل ما ميكن أن يقال 

عنه الثورة الصناعية الثالثة.
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وحينما نشري إىل مفاهيم التحول الدميغرايف أو االجتماعي أو التكنولوجي؛ فهذا يعين أننا 
يف الوقت احلايل بي عاملي: بي االقتصاد الفوردي2، واالقتصاد الرقمي، والقوة اهلرمية الرأسية وقوة 
الشبكة األفقية، ونظام سياسي مركزي مغلق ونظام سياسي ال مركزي مفتوح، ودولة عاملة ودولة 

ميسرة ومنظمة.

وبينما تتخلص فرنسا من العصر الصناعي الحتضان العصر الرقمي، فمن املنطقي أن الرعاية 
االجتماعية ستحتاج إىل إعادة التفكري يف اهليكلية واألهم من ذلك إعادة تقييم املسؤوليات.

إن ظهور خماطر جديدة )مثل انعدام االستقرار(، وظهور روابط هشة جديدة يف دورة احلياة 
)الشباب وكبار السن النشطي(، وحتويل سوق العمل جيعل من الضروري إعادة التفكري يف أمنوذج 
االجتماعي الفرنسي، وال سيما أن عدد املسامهي اآلن ال يكفي للحفاظ على احتياجات أولئك 

الذين يتلقون مساعدات مالية.

أو سوء  الكفاءة  لعدم  انعكاساً  ليست  اهليكلية  الصعوابت  مثل هذه  أن  القراء  وسيالحظ 
اإلدارة، وإمنا عدم قدرة فرنسا على التكيف مع بيئة اجتماعية دائمة التطور. وحيث كان ينبغي لفرنسا 
أن تفضل التخطيط االسرتاتيجي من خالل االختبارات وعمليات احملاكاة، فإهنا بداًل من ذلك تدير 

سياسة شعبوية هتدف إىل هتدئة اخلالفات االجتماعية؛ مما يؤدي إىل أتخري احملتوم: اإلفالس.

من خالل الطموح للحفاظ على املستوى نفسه من قواعد احلماية االجتماعية يف أوقات 
ضعف النمو، إال أن فرنسا قد سارعت كذلك من وترية انعدام املساواة االجتماعي، وعلى خالف 
نظرائها األوروبيي: أملانيا، وبريطانيا، والنرويج، والسويد، الذين وضعوا العمل شرطاً أساساً للدعم، 

فإن نظام فرنسا يدور حول املساعدات االجتماعية فقط.

2- الفوردية: هي أساس النظم االقتصادية واالجتماعية احلديثة يف اإلنتاج الصناعي الضخم املوحد واالستهالك الشامل. أوجد هذ 
املفهوم هنري فورد. وهو ُيستخدم يف النظرية االجتماعية واالقتصادية واإلدارية حول اإلنتاج وظروف العمل واالستهالك، والسيما 

فيما خيّص القرن العشرين.
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إن ختيل مؤسسات جديدة وتركيبها يتماشى مع العصر الرقمي هو أمر مهم ومعقد جداً، 
وهذا العقد االجتماعي اجلديد جيب أن يبىن على القيم األساسية اليت بين على أتريخ فرنسا العظيم: 
احلرية، والتضامن، واملساواة. وإن مزيج من هذه القيم الثالثة هي ما تشكل األمنوذج االجتماعي 

الفرنسي.

تعدُّ ضمان حلصول كل شخص على حقه يف  االجتماعي  لألمنوذج  اجلديدة  احلدود  إن 
اجلديد،  االجتماعي  األمنوذج  هذا  ولبناء  االختيار.  االجتماعية وحرية  واحلركة  الشخصية  التنمية 

حنتاج إىل حتديد مخسة مبادئ أساسية:

● العاملية والتضامن.

● االستقاللية واحلرية.

● االلتزام الفردي.

● الدميقراطية االجتماعية.

● املساواة بي األجيال.

ويف القرن العشرين، قامت دولة الرفاه حبماية القواني يف إطار منوذج الشركات، الذي يتوافق 
مع أمنوذج اقتصادي صناعي للوظائف املستقرة وجمتمع له خماطر اجتماعية قصرية األجل. 

احلقوق  ذوي  لألشخاص  احلماية  اجلديد  األمنوذج  وّفر  والعشرين،  احلادي  القرن  ويف 
االجتماعية الفردية اليت تضمن االستقاللية االقتصادية واالجتماعية للجميع، يف ظل اقتصاد رقمي 

وجمتمع له خماطر اجتماعية طويلة.
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ومن املرجح أن يصبح احلكم الذايت شرطًا ال بد منه لقدرتنا على بناء نظام ضمان اجتماعي 
عادل يتكيف مع بيئتنا االجتماعية االقتصادية اجلديدة.

إن أفضل نظام ضمان اجتماعي ميكن للمرء أن حيلم به هو نظام يزيد من فرص األفراد 
التنمية الذاتية. وهو ما ينّص عليه املبدأ  يف بناء مستقبلهم واالستفادة الكاملة من قدراهتم على 
الدستوري: »احلق يف احلصول على وسائل كافية للعيش من اجملتمع احمللي«، الذي مت تعديله إىل: 
»احلق يف احلصول على القدرة الكافية من اجملتمع لضمان منو الفرد على وفق خياراته وتطلعاته«.

التشريعات  احلايل يف دولة مركزية حيمي  املرتابط  النهج  االنتقال من  اهلدف هو  وسيكون 
واالستحقاقات املالية بطريقة غامضة حنو هنج ال مركزي يف حالة اجتماعية تضمن حقوق الفرد 
بطريقة شفافة وعادلة. ويتخطى األمنوذج اجلديد مبدأ املنافع االجتماعية أو األجور املؤجلة أو بدائل 

الدخل لالنتقال، إىل التنقل واالستقالل االقتصادي واالجتماعي.

ويكمن اهلدف يف تصور املخاطر من منظور خمتلف متاماً. من منطلق األخذ ابحلسبان نسبة 
لألفراد  االجتماعي  االستثمار  منطق  إىل  التوجه  السلبيي، حنو  األفراد  قبل  الفوائد من  استهالك 

النشطي.

الذي  املركزي  الدور  اجلديد  االجتماعي  األمنوذج  الذايت يف جوهر  االستقالل  مبدأ  ويعيد 
يؤديه نظام الضمان االجتماعي، الذي يعاد تنظيمه فقط على وفق هيكله ومتويله ونطاق حكمه؛ 
وابلتايل سنعود إىل املفهوم السياسي القدمي للضمان االجتماعي كمؤسسة كربى للدميقراطية وكأداة 
للتضامن. بيد أن جدوى مثل هذا اإلصالح املنهجي لألمنوذج االجتماعي يف فرنسا سيتطلب إرادة 

سياسية هائلة وفهماً لالقتصاد االجتماعي.


