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َياسّية* الَفلَسفُة السِّ

دانيال فاينشتوك

 تقدمي

تشترك الشعوب العربية في كونها عانت من وطأة االستعمار، وفي أنها مارست املقاومة وحركات التحرير كحق شرعي، لكن عيبها األكبر، إذا ما 
استثنينا الشعب الفلسطيني، هو عدم التفكير في طبيعة السلطة ونوع الدولة وأسلوب احلكم. مبعنى آخر، لقد غاب وما زال بعد الفلسفة السياسية عن 
املجتمع العربي، وعالمة غيابه عدم وضع السؤال اآلتي: ما هو النظام السياسي األكثر مالءمة لطبيعتنا؟ أي ذلك الذي يحقق العدالة واإلنصاف ويوفر 
احلقوق ويحقق العيش الرغيد والرفاهية. بعبارة أخرى، ما هو النظام السياسي األكثر شرعية؟ إن عدم تفكير املجتمعات العربية في هذا األمر، وهي 
مستعمرة، وتركيزها على االستقالل فقط، هو الذي جعلها حقل جتارب ألنظمة حكم سمتها األساسية الظلم واالستبداد والتفاوت االجتماعي. من 
هذا املنطلق، يأتي تقدمينا لهذا املقال الذي يعرض ألهم نظرية في العدالة، أقصد نظرية العدالة كإنصاف جلون رولز الذي يرفض املؤسسة أو القانون أو 

النظام الذي ُيؤتي ثمارًا جيدة وينتج الظلم، في الوقت نفسه، ألن العدالة أساس النظام والدولة.

املخالفة  األصلية،  الوضعية  رولز  يفترض  للعدالة،  تصوره  ولبناء 
من  ولوك  وروّسو،  هوبس،  من  كل  افترضها  التي  الطبيعية  للحالة 
الوضعية  إن  عليه«.  »ُمجمع  كإنصاف  للعدالة  تصور  لتحديد  قبله، 
األولية أو ستار اجلهل بداية منطقية تفسيرية ملبادئ عادلة منصفة تكون 

أساسًا للمؤسسات الثالث بالدولة.

أنه  إال  الذاتي،  باالكتفاء  يتميز  جماعي،  احتاد  عن  عبارة  فاملجتمع 
يعاني من الصراع من أجل حتقيق أهدافه وآماله، هذا الصراع ناجت عن 
إلى مبادئ عليا.  بالعودة  يتم حل الصراع إال  املناهج. وال  اختالف 

إنها مبادئ العدالة كإنصاف.

توضع هذه املبادئ من طرف الكل الذي يتميز بالعقل واحلرية واملساواة 
مبادئ  لوضع  الكل  يجتمع  عندما  بالعدالة،  الشعور  على  واملقدرة 

تتصف باإلنصاف يكونون في حالة جهل تامة عن كل ما هو فردي أو 
شخصي يعود إليهم، إنهم يجهلون وضعهم االجتماعي واالقتصادي 
املشاريع هم  ينتمون، وأي من  أي جيل  وإلى  واملعرفي،  والتعليمي 
والقواني.  والدساتير  السياسية  األنظمة  يجهلون  إنهم  يخططون. 
ويجهلون ما سيكسبون وما سيخسرون من وراء وضعهم للمبادئ، 
وال يعرفون أنفسهم إال مبا هم عقالء متساوون في احلرية والقدرة على 
الشعور بالعدالة، وإملام عام بأهمية القانون والعدالة. إنهم ال يعرفون 
حتى الوضع السياسي الذي سيكون عليه بعد خروجهم من الوضعية 

األصلية، أو بعد خروجهم من وراء ستار اجلهل.

الفلسفة  مجال  في  التحليلي،  التقليد  مصير  صاحب  لقد 
والفلسفة  عام،  بشكل  املعيارية  الفلسفة  انهيار  األجنلوأمريكية، 
لزمن  ظلت  التحليلية  الفلسفة  ألن  وذلك  خاص.  بشكل  السياسية 

السياسة والتعليم
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إن  منهجًا.  نفسها  تعتبر  ألنها  احلجاج،  في  الصرامة  تفضل  طويل 
األطروحات  عرض  في  والوضوح  املصطلحات  استعمال  في  الدقة 
اجلوهرية  املواقف  من  مجموعة  توازيها  كانت  املرفوضة،  أو  املتبناة 
للواقع  األساسية  وباملكونات  العبارات،  صدق  بشروط  تتعلق  التي 
يستعمل  سياسي  أو  أخالقي  حكم  أي  إن  لها.  طبقًا  يكون  التي 
تعبير عن  أن يكون سوى  أو »عادل«، ال ميكن  احملاميل مثل »خيِّر« 
رد فعل عاطفي. واالنفعاالت، باعتبارها األساس األعمق ألحكامنا 
املعيارية، ال ميكن تقوميها، من هذا املنظور، مبيزان العقل، وعليه فإن 
أي نقاش عقلي لعدالة هذا القانون أو ذاك أو ظلمه، أو ألسس هذا 
جدوى.  دون  يكون  الخ،   ... التوزيعية،  للعدالة  ذاك  أو  النظام 
 )Ayer( آير  لـ  واملنطق«  الصدف  »اللغة،  املشهور:  الفصل  ويشكل 
التحليلية  الفلسفة  ممارسو  به  يشعر  كان  الذي  لالزدراء  متثيل  أفضل 
األوائل اجتاه أي اعتبار معياري، إذ يضع فيه األخالق في درجة الدين 
الغريب  من  ليس  لذا،  العقل.  حافة  في  معًا  بهما  يلقي  ثم  نفسها، 
-وفي السياق نفسه- أن يعلن بتير السليت )Peter Laslett( سنة 
1956 أن الفلسفة السياسية ببساطة قد ماتت، أو بعبارة أدق، عليها 
الذين  املرموقي  القدامى  فالسفتها  مؤلفات  دراسة  في  تختزل  أن 

اعتقدوا أنه من املمكن التفكير في مجال األمور اإلنسانية.

الذي  املنطقية،  الوضعية  للنزعة  الفلسفة األساسية  أعمدة  ازدهار  إن 
أنتجته مؤلفات فالسفة مختلفي املشارب مثل كواين، ودافيدسون، 
وجودملان، وآخرين، لزم عنه تراخي االرتباط بي الفلسفة التحليلية 
األطروحات الفلسفية، كما كان احلال من قبل توثيق  ومجموعة من 
للوهلة  يظهر  كما  ينطبق،  أن  املمكن  من  الذي  املنهج،  مع  العالقة 
األولى، بشكل سهل على املسائل املعيارية، كما ينطبق على املجاالت 
التقليدية لهذا التقليد )اللغة، العقل، ... الخ(. ودون شك، فإن 
رولز،  جون  هارفارد  جامعة  لفيلسوف  املشهور  العدالة  نظرية  كتاب 
الذي أعاد للفلسفة السياسية قيمتها املشرفة، ما زال -منذ نشره سنة 
في  للجدل  وإثارة  ذكرًا  األكثر  الفلسفية  املؤلفات  أحد  ميثل   1971-
هذا القرن، وميارس إلى يومنا هذا تأثيرًا عظيمًا على مسار النقاشات. 
وميثل مؤلفه مرجعًا مشتركًا بالنسبة ألي فلسفة سياسية تابعة )فرعية(. 
األساسية  لإلشكاالت  املقتضب  عرضنا  خالل  بوسعنا،  وليس 
للفلسفة السياسية للتقليد التحليلي، أن نفعل أفضل من البدء بتذكير 
النقاشات  ذلك  بعد  الرئيسي. وسنستغل  االستداللي  مختصر خلطه 
األساسية، التي فجرها كتاب رولز حتى نعرض للتطورات الالحقة.

 دليل نظرية العدالة

العدالة  مبادئ  اختيار  أن  مفاده  جدًا؛  بسيط  حدس  من  رولز  ينطلق 
بشكل  منظم  ملجتمع  القاعدية  املؤسسات  حتكم  التي  االجتماعية، 
جيد، يجب أن يتم انطالقًا من وجهة نظر تضمن قاعدة اإلنصاف. 
وهو ما يعني بالنسبة لرولز، أن اختيار املبادئ األساسية يجب أن يتم 
من منطلق عادل يحّيد، قدر اإلمكان، اآلثار غير املعقولة للخصائص 
يأملون من احلياة.  بها األفراد، والتي حتدد ما  التي يتصف  العرضية 
الناحية األخالقية، مبعنى أن  واحلال أن هذه اخلصائص اعتباطية من 
وبذلك،  اخلصائص.  هذه  إحدى  امتالكه  في  بتاتًا  يد  له  ليس  الفرد 
ال يوجد أي سبب أخالقي يجعل آثارها على حياة األفراد مهمة إلى 

هذا احلد. ويجسد رولز هذا الشرط اجلوهري لإلنصاف، الذي يحدد 
االفتراضي  االختيار  سياق  في  االجتماعية،  العدالة  مبادئ  اختيار 
الذي يصطلح عليه بـ »الوضعية األصلية« التي هي عبارة عن استرجاع 
املفترضون  متعاقدوه  يكون  أن  األساسية  ميزته  االجتماعي،  للعقد 
يختاروا  أن  عليهم  هؤالء  أن  نتخيل  أن  ميكن  اجلهل.  ستار  وراء 
مبادئ للمجتمع، من دون أن يعرفوا موقعهم في السلم االجتماعي 
يرثونها  التي  الهبة احملتملة لالمتيازات واملساوئ  واالقتصادي، وال 
أن  يضمن  أن  هي  اجلهل  ستار  وظيفة  إن  الطبيعي.  اليانصيب  من 
اختيار املبادئ لن يعكس آثار هذه اخلصائص التي تعتبر اعتباطية من 
الناحية األخالقية. هكذا يدعونا رولز أن نتمثل كيف يتمكن األفراد 
االفتراضيون، املوجودون على هذه الشاكلة، من اختيار املبادئ التي 
بتلك  األمر  )يتعلق  األولية  االجتماعية  اخليرات  توزيع  في  تتحكم 
احلرية املدنية والسياسية، وأيضًا بتلك املوارد املادية التي يكون لدينا 
بصددها أسباب مقنعة لنعتقد أن كل فرد عاقل يرغب في امتالك أكبر 
قدر ممكن منها، مهما كان تصوره اخلاص للعيش الرغيد(. وتتلخص 
السلم  في  املتعاقدين  مكانة  عن  معلومة  أي  غياب  في  فرضيته 
واملساوئ  االمتيازات  توزيع  واالقتصادي، وكذلك عن  االجتماعي 
أن  إلى  شيء  أي  قبل  املفترضون  املتعاقدون  سيسعى  لذا  الطبيعية، 
يطمئنوا أنه سيكون بإمكانهم في حالة ما ُرفع ستار البراءة، وكانوا في 
أسفل السلم، أنهم سيعيشون حياة كرمية. لذا سيختارون إستراتيجية 

احلد األقصى؛ أي الزيادة في رفع احلد األدنى االجتماعي.

قد يبدو من الوهلة األولى، أن هذه اإلستراتيجية تنتج نزعة مساواة 
سيبقى  حظوة  األقل  حصص  بزيادة  املهووس  أن  والواقع  صارمة، 
االجتماعية.  للموارد  عادل  غير  توزيع  كل  أمام  مقتنع  غير  دائمًا 
اخليرات  توزيع  يشهد  للذي  بالنسبة  باألحرى،  نفسه،  والشيء 
االجتماعية األولية، أي احلريات املدنية والسياسية. ال يوجد خلف 
ستار اجلهل مبرر ألي شخص الختيار حالة يكون فيها بعض األفراد 

متمتعي بحرية أكثر من غيرهم.

للموارد  بالنسبة  مختلف  الوضع  أن  يبي  دقة  أكثر  امتحانًا  أن  بيد 
املادية. فحسب فرضية نفسية قيِّمة مفادها أن السماح بدرجة معينة من 
الالمساواة املادية قد يؤدي في املقابل، وغالبًا، إلى إنتاج موارد أكثر 
للتوزيع مما هو عليه األمر في نظام مساواة صارمة، فإن الذين ميتلكون 
إذا  لإلنتاج  أكثر  محفزين  سيكونون  الغنى  لتوليد  املطلوبة  الوسائل 
لم  لو  مما  أكثر  أنشطتهم،  بخيرات  االستمتاع  ما،  إلى حد  أمكنهم، 
إنتاجًا. وانطالقًا  أكثر من مواطنيهم األقل  بها  التمتع  بإمكانهم  يكن 
من هذه اخلاصية النفسية اإلنسانية، يرى رولز أن شركاءه املفترضي 
املادي، طاملا  بالتفاوت  السماح  الوضعية األصلية،  سيختارون، في 
املعني  للمجتمع  حظًا  األقل  صالح  في  دائمًا  يكون  التفاوت  هذا  أن 
أكبر  إلى  بالوصول  تسمح  التي  االجتماعية،  املواقع  وأن  باألمر، 

اخليرات، متنح مع احترام مبدأ تكافؤ الفرص.

عمل  تسيير  على  يعمالن  مبدأين  إلى  رولز  توصل  عليه،  وبناًء 
أوسع  فرد  كل  مينح  األول  العادل:  للمجتمع  القاعدية  املؤسسات 
لكل  مساٍو  مجال  مع  يتوافق  والسياسية،  املدنية  للحرية  مجال 
اآلخرين؛ أما الثاني فيضمن عدم السماح بالتفاوتات املادية إال عندما 
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مرتبطة  تكون  وبالتالي  حظًا،  األقل  األشخاص  صالح  في  تكون 
الفرص.  تكافؤ  ملبدأ  للكل كذلك، طبقًا  اجتماعية مفتوحة  بأوضاع 
أسبقية  عالقة  في  رولز-  -حسب  يوضع  املبدأين  هذين  أول  إن 
مجتمع  من  تكون،  لن  احلرية  أن  مبعنى  الثاني،  إلى  بالنظر  معجمية 
عادل، محدودة باسم الزيادة في اخليرات. يرى رولز أن جتاوز عتبة 
ما في التطور االقتصادي، يجعل أي ربح خليرات ذي منفعة هامشية، 
التي قد نضحي بها عندما نخاطر باحلقوق واحلريات.  أقل من تلك 
املمنوحة، في  أوسع حرية، واألولوية  الذي يضمن  املبدأ  أولوية  إن 
من  يجعالن  للمواطني،  املفترض  القبول  إلى  املبادئ،  تبرير  مجال 

نظرية رولز منوذجًا لليبرالية.

التعاقدية  النزعة  إلى  توًا،  رأينا  كما  راجع،  للمبدأين  تبرير  أهم  إن 
التعاقدية جزءًا  النزعة  اعتبار هذه  املهم  التي وضعها رولز. لكن من 
من جهاز تبريري أوسع. الواقع أن الوضعية األصلية ال تفرض نفسها 
بالعدالة  يتعلق  ابتدائي  حلدس  منذجة  متثل  ألنها  إال  لالختيار  كأفق 
االجتماعية. واملبادئ التي تتولد بهذه الطريقة تخضع ملراحل تبريرية 
املبادئ  هذه  كانت  إن  مبعرفة  الواقع  في  األمر  ويتعلق  عدة.  إضافية 
كبير،  بشكل  تناظر  ونتائج  عينية  مشاكل  إلى  تطبق-  -عندما  تؤدي 
كان  إذا  ما  ومعرفة  مصداقية،  األكثر  واألخالقية  السياسية  أحكامنا 
ما  بناء على  للتحقق  املبادئ، مقبواًل وقاباًل  بهذه  املجتمع، احملكوم 
تخبرنا به العلوم االجتماعية الدقيقة عن الكائنات اإلنسانية واملجتمع. 
سيقول رولز، مستعيرًا عبارة نيلسون جودمان، إن املبادئ التي تبرر 
بهذه األساليب املختلفة متثل جزءًا من توازن انعكاسي، وبذلك فهي 

مبررة بقدر تبرير مبادئ العدالة االجتماعية.

ثالثة  في  األقل،  على  كبرى،  مساهمة  إذن  رولز  نظرية  متثل 
وتبرير  الكتشاف  منهجًا  علينا  تقترح  أواًل  فهي  مختلفة،  مستويات 
بي  إلى شق طريق،  يسعى  الذي  الفكري،  للتوازن  املعيارية  املبادئ 
نزعة تأسيسية عقالنية، يرى أن مثل هذه املبادئ هي إما بديهية وإما 
كل  ترجع  نسبية  ونزعة  عمومية،  أكثر  بديهية  مبادئ  من  مستنبطة 
مجموعة من املعايير إلى السياق الذي وَلّدها. ثانيًا تعرض علينا قائمة 
لتبرير  يستخدم  دليل  إلى  باإلضافة  الشخصية،  احلقوق  مبادئ  من 
أولويتها بالنظر إلى االعتبارات املتعلقة بنظام العيش الرغيد. وثالثًا، 
متكن  اجتماعية-دميقراطية  التوزيعية،  للعدالة  نظرية  عناصر  متنح 
مرنة  اقتصادية  مساواة  نزعة  بي  ظاهريًا،  األقل  على  التوفيق،  من 
ونزعة فردانية أخالقية. وحيث إن كتاب رولز قد مثل نقطة انطالق 
النقاشات الرئيسية في الفلسفة السياسية منذ 1971، نقترح اّتباع هذا 

التقطيع لتبيان هذا األخير.

 أسئلة املنهج

يسعى رولز، كما رأينا، إلى تبرير مبادئه للعدالة االجتماعية باعتماد 
نفسه،  الوقت  وفي  خالصة،  فلسفية  بركائز  يسمح  انتقائي  منهج 

باعتماد حدوس وازنة ونتائج العلوم االجتماعية الدقيقة.

لقد أدت هذه املنهجية إلى عدد ال يحصى من النقاشات. والواضح 
أن منهج رولز املفضل، وإن كان له أتباع )دانيالز، ونيلسون( إال أنه 

يفسح املجال للعديد من االعتراضات. وبالطبع، فلن نعالج هنا إال 
تلك التي أدت هي بدورها إلى تطويرات نظرية بديلة مهمة.

املتسقة،  النظريات  أسرة  من  متغيرًا  الفكري  التوازن  يعتبر  الدائرة: 
عن  ما،  حلكم  املتي  األساس  وضع  إلى  االتساقي  التبرير  ويسعى 
أو  أخرى،  أحكام  مع  يقيمها  التي  املنطقية  الروابط  إظهار  طريق 
تبيان  إلى  الفالسفة  الخ. وقد سعى بعض  أو وقائع، ...  نظريات 
يفترض  طاملا  األخالق  مجال  في  مشكاًل  يخلق  املنهج  هذا  مثل  أن 
في  الفكري،  التوازن  نصير  وينطلق  البرهنة.  عليه  كان  وإن  ذلك، 
حقيقة األمر، من احلدوس األكثر ثباتًا ومصداقية للمكون األخالقي 
املجموعة  هذه  أن  على  البرهنة  ويحاول  عادية،  بطريقة  ل  ُشِكّ الذي 
أفضل.  بشكل  تلك  االنطالق  حدوس  تناظر  املبادئ  من  تلك  أو 
اك مفترض في أساس مجموعة من  وبذلك، ال يسعون إلى إقناع شَكّ
املبادئ، بل إلى ربط مكون افتراضي مببادئ يعتقد فيها من قبل ضمنيًا 
التبرير التي  طبقًا حلدوسه األكثر ثباتًا. إذن هناك دائرية في صيرورة 
يقترحها التوازن الفكري الذي يضر، حسب بعض مناصريه، بشكل 

كبير، قوته التبريرية.

إن الواضع الرئيس لهذا االعتراض لرولز هو دون شك دافيد جونيه، 
فكرته  يستوحي  منهجًا  حاسمة،  مؤلفات  ثنايا  في  طّور،  الذي 
نظرية  من  استوحاها  كما  هوبس،  طوماس  كتابات  من  األساسية 
األلعاب إلنشاء أدواته النظرية األكثر أهمية. ويتجلى رهان جوتيه في 
االنطالق من وجهة نظر غير أخالقية كليًا )amoral(، بحيث يكون 
أقصى  بلوغ  إلى  يسعى  لفاعل  بالنسبة  البرهنة على عقالنيتها،  ممكنًا 
احلافز  اآلخرين  لكل  فيه  يكون  سياق  في  مصاحله،  حتقيق  درجات 
الرئيسية  وظيفتها  األخالقية  املبادئ  من  معي  عدد  قبول  أي  نفسه؛ 
الطابع  ذات  االستعدادات  وتطوير  األقصى،  التحديد  معارضة 
املرجح جدًا  من  املنهج،  هذا  مثل  معها.  التطابق  أجل  من  املكتسب 
أن يبرر مجموعة من املبادئ أخس من مبادئ رولز، وبخاصة أنه من 
الصعب معرفة كيف ميكن ملثل هؤالء األشخاص العقالنيي أن يكونوا 
يشكلون  ال  أشخاص  مساعدة  على  جتبرهم  مبادئ  لتقبل  مستعدين 
خطرًا عليهم إطالقًا. بيد أن جوتيه يزعم أن املبادئ التي اشتقت بهذه 
إذ  الدائرية،  اعتراض  مناعة ضد  األقل،  لها، على  الطريقة سيكون 
ال يتعلق األمر باستجالب األخالقية ملكون موجود فيها من قبل، بل 

باستعمال العقل إلقناع فاعل غير أخالقي بعقالنية األخالق.

التي  بالنمذجة  يتعلق  ثاٍن  اعتراض  هناك  املجردة:  الفردانية  النزعة 
إليه  بالنسبة  متثل  ملا  األصلية،  الوضعية  باعتماد  رولز،  وضعها 
احلدس  وبخاصة  االجتماعية،  بالعدالة  اخلاصة  القوية  احلدوس 
وقائع  تعكس  أن ال  االجتماعية يجب  العدالة  مبادئ  أن  مفاده  الذي 
مغلوطًا  تصورًا  وتقدم  املادي،  العائق  أو  الغنى  مثل  أخالقيًا  جائزة 
للمكون األخالقي. ولكي يعرض هذه احلدوس ضمن عملية اتخاذ 
خصائصه  من  مجرد  خيالي،  فرد  متثل  إلى  فعاًل  رولز  اضطر  قرار، 
حياته  في  يحدد،  ما  وبي  بينه  مسافة  وضع  على  وقادر  وانتماءاته، 
األخالقيي  الفاعلي  أن  بيد  أولية.  األكثر  التزاماته  من  اليومية، 
األخالقي  التأمل  على  قادرين  غير  ألنهم  كذلك.  ليسوا  الواقعيي 
بل يصل  تكونهم.  التي  تلك اخلصائص واالنتماءات  في معزل عن 
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في  االفتراضيي  الفاعلي  يحض  رولز  أن  إلى  القول  حد  البعض 
الوضعية األصلية على وضع مسافة حيال ما يشكل في الواقع، شرط 
إمكان كل تأمل أخالقي. هناك إذن عدم تطابق بي منهج تبرير املبادئ 

والكائنات التي يجب أن تنطبق عليها هذه املبادئ.

متت صياغة هذا النقد من طرف مفكرين يدعون بالقوماتيي )ساندل، 
الواقعية  النزعة  أن  يرون  الذين  بيل(،  تايلور،  فالتسر،  ماكنتير، 
مبادئ  تبرير  أن  تستلزم  اإلنسانية  األخالق  بسيكولوجيا  اخلاصة 
العدالة ال يتم بشكل مجرد، يتجاوز النظرة األبدية، بل انطالقًا من 
الذين توجه  اإلنسانيون  الفاعلون  الذي يوجد ضمنه  السياق اخلاص 
إليهم هذه املبادئ. وبذلك، علينا أن ال نضع جانبًا التاريخ والتراث 
اإلنسانية  املجتمعات  أعراف  باختصار  املشتركة،  العينية  واملعايير 
)بتعبير هيجل(، أثناء تبرير مبادئ التنظيم االجتماعي، علة ذلك أن 
ولن  منها،  انطالقًا  إال  أخالقيًا  تفكر  أن  ميكن  ال  اإلنسانية  الكائنات 
إذا  إال  متعي  إنساني  في مجتمع  فعاًل  برمتها  املعايير  تتجذر مجموع 

وجد صدى له في هذه األعراف.

مثل هذا التصور لعملية التبرير يضع طبعًا مشكل النسبية. هل يحق 
الثقافات  مع  ترابط  مجرد  والسياسية  األخالقية  املبادئ  اعتبار  لنا 
تايلور  وبخاصة  القوماتي،  املذهب  أنصار  بعض  حاول  والعادات؟ 
وماكينتير، البرهنة على أن النسبية ال تلزم عن النزعة القوماتية. ومن 
دون أن يكون ممكنًا تبرير نظرية معيارية انطالقًا من »وجهة نظر دون 
موقع« مجردة متامًا، سيكون مبقدورنا البرهنة أن النظرية )أ( أعلى من 
لـ:  نفسها  األخالقية  الظواهر  حسبانها  في  أدخلت  إذا  )ب(  النظرية 
)ب(، ومتكن في الوقت نفسه من حل بعض املعوصات )املعوقات( 

التي واجهت هذه األخيرة.

املرمى  إلى  ما،  مبعنى  االعتراضات،  من  ثالث  نوع  يوجه  الكونية: 
لكنه  املجردة،  كونيته  أي  القوماتية،  النزعة  استهدفته  الذي  نفسه 
نتائج جد  إلى  فيصل  للموضوع،  اخلاطئ  فهمه  املشكل خارج  يضع 
مختلفة. ينطلق منهج رولز، كما رأينا، من احلدوس األخالقية األكثر 
للمعاجلة.  نظريًا  جهازًا  يبني  ثم  األخالقي،  للفاعل  ومصداقية  ثباتًا 
يكون مبقدورنا حتديد  أن  أواًل،  تفترض عنصرين:  املقاربة  مثل هذه 
مجموعة فرعية من أحكامنا األخالقية تكون معرفيًا موثوقًا بها أكثر 
من غيرها. وثانيًا، أن يوجد بي األفراد تداعم مهم بي املجموعات 
الفرعية لألحكام املوثوق بها. بعبارة أخرى، إن ما يفرقنا، كما يزعم 
رولز، بصدد املسائل األخالقية هو هذا اجلزء من الالمعقول، الذي 
ال نعرف إطالقًا التخلص منه في حياتنا اليومية. إن إقصاء األحكام 
واحلدوس الناجتة عن عوامل التوتر )االنفعال املبالغ، احلمية، ... 
الخ( تولد نوعًا من اإلجماع األخالقي حول عدد من األحكام »لها 
وزن« بشكل خاص. وبذلك إن مجموع املبادئ التي تقدر على أخذ 

هذه احلدوس في احلسبان ستفوز بتأييد كل فاعل عاقل.

إلى  متواطئًا  العقل  يكون  أن  في  لرولز  الكونية  النزعة  منتقدو  يشك 
الليبرالية  فالدميقراطيات  األخالقية،  املسائل  يخص  فيما  احلد  هذا 
عنها  متخضت  والتعبير،  التفكير  حرية  على  تؤكد  التي  املعاصرة، 
فيما  للمقايسة  قابلة  غير  احلسن،  العيش  حول  متعددة،  تصورات 
بينها، ودون أن تكون إحداها أعلى عقالنيًا من األخرى. وبذلك ال 
توجد أي مجموعة من احلدوس واألحكام األخالقية، بحيث ميكننا 
القول إن العقل اإلنساني يجعلها ضرورية، والتي قد تستعمل كنقطة 

انطالقًا لبناء نظرية معيارية مقبولة من طرف أي شخص عاقل.

إن الواضع الرئيسي لهذا النقد، هو نفسه الذي استخلص اللزومات 

من ورشة »املسرح في التعليم« التي نظمها املركز في مدرسة األرثوذكسي.
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والواقع  بالذات.  رولز  شك  دون  هو  خصوبة،  األكثر  النظرية 
الثاني،  وكتابه   ،1985 العام  منذ  رولز  نشرها  التي  املقاالت  أن 
تقديره  على  يشهدان   ،1993 سنة  املنشور  السياسية،  الليبرالية 
العاقلي  األفراد  أن  يعترف  رولز  أن  واحلق  القوماتيي.  النتقادات 
زخم  وبسبب  جدًا،  املختلفة  االجتماعية  انتماءاتهم  بسبب  ميكنهم، 
متضاربة  جد  نظر  وجهات  إلى  يتوصلوا  أن  األخرى،  العوامل  من 
فيه  أخطأ  ما  لكن  الكبرى.  والسياسية  األخالقية  املسائل  حول 
أرادوا استنباطها  التي  املعيارية  النتائج  املشاعيون، حسب رولز، هو 
ببناء  لرولز  بالنسبة  يتعلق األمر  من هذه املالحظة. وفي احلقيقة، ال 
اجليدة  للحياة  ذاك  أو  التصور  هذا  على  االجتماعية  للعدالة  تصور 
بالضرورة  سيوجد  طاملا  معقول  بشكل  األفراد  يعيشها  أن  ميكن  التي 
سيكون  بحيث  احلر،  املجتمع  في  التصورات  هذه  مثل  من  تعددية 
هناك  دام  وما  األخريات.  حساب  على  الواحدة  تفضيل  اجلور  من 
تعدد في اآلراء األخالقية املشروعة، التي ميكن أن توجد في مجتمع 
املتضاربة،  األخالقية  التصورات  اعتماد  تقليص  وجب  تعددي، 
وسيكون تفضيل تبرير املبادئ الليبرالية أكثر سطحية مبعنى ما؛ وذلك 
قباًل  يعمل  مجتمع  داخل  املشتركة،  السياسية  الثقافة  على  باالعتماد 
وضمن  املؤسسة  الدستورية  الوثائق  ضمن  أي  ليبرالية؛  كدميقراطية 
اجلزئي  بالتطابق  توافق  بلوغ  بإمكانه  أن  رولز  يزعم  تأويلها.  تاريخ 
على  إحالة  كل  بتجنب  الليبرالية  للدميقراطية  األساسية  القيم  حول 
هذه  على  باألحرى  واالعتماد  متضاربة،  وفلسفية  أخالقية  مبادئ 
الثقافة السياسية التي يتقاسمها كل املواطني على الرغم من خالفاتهم 

العميقة جدًا.

إن  أواًل،  االعتراضات؛  من  العديد  التبريري  األسلوب  هذا  يواجه 
أكثر  لرولز  األولى  التبريرية  النظرة  بها  آخذنا  التي  احملافظة  النزعة 
الدميقراطية  مبادئ  يبرر  ال  املنهج  أن  يبدو  لكن  كذلك.  وضوحًا 
الدميقراطيات  قبل  قاربت من  التي  للمجتمعات  بالنسبة  إال  الليبرالية 
الليبرالية! فهو ال يسمح إطالقًا بتبرير منظور نقدي لألنظمة املتسلطة. 
مشاكل  تضع  رولز  ميارسها  كما  السياسية  الثقافة  اعتماد  إن  ثانيًا، 
السياسية  الثقافة  أن  البتة  الواضح  من  ليس  ألنه  جهة  من  جديدة. 
للدميقراطية الليبرالية متواطئة ومتجانسة بشكل كاٍف لكي تبرر نظرية 
السياق  في  وبخاصة  عجيبًا،  أمرًا  سيكون  كما  بالعدالة،  خاصة  ما 
األمريكي، أن يكون لنظرية رولز في »العدالة كإنصاف« احلظ األوفر 
بشكل  أقصيت  التي  اجلماعات،  إن  أخرى،  جهة  من  االنتقاء.  في 
منظم من ثقافة سياسية، من املرجح أن تكون ذات مصالح ووجهات 
نظر ستؤخذ في االعتبار من طرف نظرية للعدالة مالئمة؛ إال أن هذه 
اجلماعات بالضبط، بالنظر إلى تهميشهم، هم الذين سيكونون أكثر 
قابلية  األقل  يكونون  ثم،  ومن  املعنية،  السياسية  الثقافة  عن  استالبًا 

لالرتباط بتوافق عبر التطابق اجلزئي.

األول  التعاقدي  للمنهج  للكونية  املعارض  النقد  دفع  كذلك  مت  لقد 
ففي  التشاورية.  الدميقراطية  مفكري  طرف  من  األمام،  إلى  لرولز 
ممثليهم  بي  األقل،  على  )أو  املواطني  بي  التشاور  وحده  نظرهم 
األخالقية  القواعد  استحضار  فيه  يستحيل  سياق  ضمن  املنتخبي(، 
املفهومي  التقارب  خلق  على  قادر  اجلميع،  طرف  من  املقبولة 
واألخالقي املطلوب لكي يحصل اتفاق مبدئي حول تصور للعدالة. 

جومتان  نينو،  بنحبيب،  )كوهن،  احلركة  هذه  مفكرو  سعى  لقد 
وطومسون( إلى حتديد الشروط التي يتوجب على التشاور الدميقراطي 
يؤكدون  وجميعهم  أخالقيًا.  مقبولة  نتائج  يولد  لكي  يحترمها  أن 
البالغية  القوة  قبيل  التوتر )من  أن عملية دميقراطية ال تقصي عوامل 
الكبرى أو االقتصادية للبعض، واحلدود الزمنية، ... الخ(، والتي 
وتتصل  األساسية،  القواعد  بعض  في  التشكيك  األقل  على  تدعي 
ذاتها.  في  أخالقية  قيمة  أي  لها  يكون  لن  خاصة،  الفردية  باحلقوق 
إن التحدي الرئيسي لبرنامج البحث هذا يكمن في تَبُيّ هذه الضوابط 
الدميقراطية اخلاصة بالنظرية  وهذه الشروط مع احلفاظ على اخلاصية 
التي تكون  التشاور هي  )أي احلرص على أن تكون الضوابط وليس 

فاعلة في القرارات األكثر أهمية(.

 مسألة احلقوق

حماية  إلى  الرولزي  االستدالل  عن  ناجت  للعدالة  مبدأ  أول  يهدف 
التعبير  بحرية  هذه  وترتبط  األساسية.  واملدنية  السياسية  احلقوق 
والتجمع، وباملشاركة السياسية. لكن محتواها ليس هو األصل، بل 
منهج تبريرها، وكذا الدليل الذي طور انطالقًا من الوضعية األصلية 
االقتصادية،  احلقوق  إلى  بالنظر  احلقوق  هذه  تصدر  حق  أجل  من 
ومفاد هذا الدليل أنه إذا انطلقنا من عتبة ما من التطور االقتصادي، 
تنقص  االقتصادية  املوارد  من  أكثر  مهمة  لكمية  الهامشية  املنفعة  فإن 
السياسية واملدنية.  إلى أهمية حقوقه وحرياته  بالنظر  بالنسبة للفرد، 
لنتذكر كذلك منظور رولز للتعديالت الضرورية التي يجب إدخالها 
على احلقوق السياسية واملدنية حتى تصبح متوافقة مع بعضها البعض، 
وكذا من أجل ضمان أن يكون »مجموع« احلقوق املمنوحة لكل فرد 
متساوية من حيث األهمية، وأن تكون مهمة قدر اإلمكان بالنظر إلى 

قهرية املساواة.

شكلت كل واحدة من احلقوق املختلفة التي يشير إليها رولز موضوع 
ميكن  كتابات  وّلد  وحده،  التعبير  حرية  في  فاحلق  وافرة.  كتابات 
في  تتجلى  أن أصالة رولز ال  بيد  مثل هذا.  مقال  تكون موضوع  أن 
منظوره  في  باألحرى  بل  املختلفة،  احلقوق  هذه  حملتوى  مناقشته 
لتبريرها، وفي تعالقاتها، وفي األولوية املمنوحة إلى احلقوق السياسية 
واملدنية. لذا، سنقتصر هنا على االعتراضات املتعلقة مبنظومة احلقوق 

التي اقترحها رولز، بدل النقاشات املتعلقة باحلقوق اخلاصة.

تبرير  إلى  تسعى  التي  تلك  هي  أهمية  األكثر  النسقية  األطروحة  إن 
واالقتصادية  السياسية  احلقوق  مقابل  في  االقتصادية  احلقوق  ثانوية 
بناء على نظام أولوية اصطالحي. هذه األطروحة كانت موضع انتقاد 
 H. L.( أ. هارت هـ. ل.  اإلجنليزي  الفيلسوف  مهم جدًا وضعه 
النزعة  أي  رولز؛  لنظرية  الرئيسي  الهدف  ولنستذكر   .)A. Hart
في  رغبتها  ضمن  رولز،  حسب  احلسبان  في  تأخذ  ال  التي  النفعية 
األفراد،  بي  االختالفات  أقصى حد،  إلى  العام  الرغيد  العيش  رفع 
وميكن  الفردية.  للحقوق  كاٍف  بشكل  مهمة  مكانة  متنح  ال  وبالتالي 
نهاية  في  رولز،  نظرية  أن  يزعم  هارت  انتقاد  إن  ما  بطريقة  القول، 
التحليل، ال تتمكن من جتنب حجر العثرة الذي يظن النفعيون أنهم 
أو  )س(  في  »احلق«  مفهوم  اعتماد  يخفيه  ما  إن  جتنبه.  يستطيعون 
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الناس  يبحث  قيمًا  متثالن  و)ع(  )س(  أن  هو  هارت،  حسب  )ع(، 
في  احلق  إن  جوهرها.  في  للمقايسة  قابلة  غير  تبقى  ولكنها  عنها، 
حرية التعبير واحلق في امللكية اخلاصة، إذا اقتصرنا على هذين املثالي 
فقط، ال يعبران سوى عن كون »حرية التعبير« و«امللكية« هما قيمتان 
ما  غالبًا  القيم  أن هذه  الفاعلي. واحلال  الطلب من طرف  تستحقان 
تكون في صراع، سواء ألسباب عرضية أم ضرورية. فاإلقرار بوجود 
»حق« للواحد أو اآلخر، ال يعمل سوى على إخفاء عدم مقايستهما 
نظرية  حتميها  التي  القيم  على  سواء  يصدق  ما  وهو  جتميلي.  بشكل 
رولز بواسطة احلقوق )حرية التعبير، املشاركة السياسية، ... الخ( 
أو على تلك التي متنحها حماية أقل. وحيث أن رولز قد ترك الوعد 
حلم  فشل  وحيث  النفعية،  النزعة  وضعتها  التي  القيم  بي  بالتوفيق 
النفعيي في القدرة على التوفيق بي القيم، فإن رولز ميلك، باعتباره 
ليبراليًا، حسب هارت، وسيلة ما لترتيب هذه القيم ليتمكن من القيام 
بخيارات عقالنية عندما تتعارض فيما بينها. إن االقتصار على وضع 
لفظ »احلق« أمام بعض هذه القيم ال يحل املشكل إال بشكل سطحي. 
التي  القيم  بي  بالتوفيق  قاعدة تسمح  أي  أن رولز ال مينحنا  واحلقيقة 
إلى  باإلضافة  والتي  نظريته،  ضمن  حق  موضوع  واحدة  كل  متثل 
ذلك، من املمكن جدًا تصور توافقات سياسية يتم ضمنها تفضيل بعد 
العيش الرغيد العام على التوسيع الالمحدود حلق ما. فمثاًل، ميكن أن 
نتمثل بسهولة إمكانية احلد من احلق في إمكانية التمتع بامللكية اخلاصة 
بحرية، وذلك ألسباب بيئية، أو تقليص احلق في حرية التعبير بشكل 

ال يحمي األقوال احلاقدة أو احملرضة على العنف.

اخليرات  قائمة  أن  قبلنا  لو  حتى  أننا  هارت  يرى  أخرى،  بعبارة 
أي  لدينا  فليس  كاملة،  رولز،  وضعها  التي  األولى،  االجتماعية 
ترتيب  في  القيم  هذه  لوضع  النفعية،  النزعة  نرفض  عندما  وسيلة، 
حسب األهمية، بحيث نستطيع القيام بخيارات اجتماعية »عقالنية« 

بشكل تام.

عنوانه  مهم  مقال  في  لهارت  املهم  النقد  هذا  على  رولز  رد  لقد 
على  الرد  بإمكانه  أن  يرى  حيث  وأولوياتها«.  األساسية  »احلريات 
هذا االعتراض بإخراج عنصر من نظريته ظَلّ إلى حد اآلن مضمرًا. 
ذلك أنه يوجد، حسب رولز، في أساس نظريته مثال سياسي مضمر 
مختلف  لترتيب  كمعيار  يستعمل  الذي  هو  املثال  وهذا  للشخص، 
القيم، واملكون اإلنساني، حسب هذا املثال، له مصلحة من مستوى 
سلطتاها  عنها،  ترضى  التي  االجتماعية  التوافقات  تشجعه  مما  أعلى 
الغير ضمن  العيش مع  القدرة على  اللتان تتلخصان في  األخالقيتان 
للخير  يتصور بحرية مفهومًا  الوسائل لكي  حدود معقولة، وامتالك 
سيسعى إلى حتقيقه، أو في احلالة املعاكسة، إلى مراجعته. إن املثال 
إذن ال يبحث عن تأسيس سياسة تضمن مستوى ما من العيش الرغيد، 
بقدر ما متنح للفاعلي أكثر الوسائل لتشكيل تصورهم اخلاص بالعيش 
الرغيد، والسعي إلى حتقيقه مبجهوداتهم اخلاصة. وهو ما يبرز أولوية 

احلقوق واحلريات باملقارنة مع القيم األكثر رفاهية.

التبرير  محسوس  بشكل  يوضح  اجلواب  هذا  أن  من  الرغم  على 
فإنه  الرئيسية،  املدنية والسياسية  الرولزي ألولوية احلقوق واحلريات 
أنه  والراهن  لرولز.  التبريري  للجهاز  الظاهرة  الدائرية  كذلك  يقوي 

يجب تبرير األولوية باالبتداء مبثال للمكون اإلنساني الذي ال ميكن إال 
أن يريد هذه األولوية. بيد أن منهج رولز للتوازن االنعكاسي فيه كما 

رأينا سابقًا، ال يخاف الدائرية بقدر ما تخافه مناهج أخرى للتبرير.

تتعلق املجموعة الثانية من االعتراضات التي نود عرضها مبدى النظرية 
يتلخص جواب  النظرية احلقوق؟  تسند هذه  للحقوق. ملن  الليبرالية 
رولز في أن أصحاب احلقوق هم مواطنون أفراد لدولة - أمة خاصة، 
اخلاص. وكما سنرى ذلك، فإن كل  العام وليس  من خالل دورهم 

واحد من سمات هذا اإلسناد أثار انتقادات مهمة.

تكمن الوظيفة األخالقية للحقوق واحلريات، التي عرفها رولز، في 
تزويد األفراد بالوسائل التي يحتاجونها لكي يبنوا ألنفسهم، بشكل 
حر، تصورًا للحياة الرغيدة، ولتحقيقه ومراجعته في احلالة املعاكسة. 
لكن هل الوسائل التي يتوقعها رولز إلجناز هذه املهمة كافية؟ يجيب 
سلسلة  في  السؤال،  هذا  عن  كيمليكا  ويل  الكندي  الفيلسوف 
رولز  أمثال  الليبراليي  إن  بالنفي.  املهمة،  واملقاالت  املؤلفات  من 
الفاعلي األفراد ليس بإمكانهم  وديوركي، في نظره، يهملون كون 
ممارسة القدرات التي عينها املثال الليبرالي حول الشخص، وبخاصة 
مينحهم  اجتماعي  يكونوا ضمن سياق  لم  إذا  االختيار،  القدرة على 
مجموعة من خيارات احلياة. إذ يستحيل أن يتم االختيار من فراغ، 
ما يستلزم أن يكون الفاعل في سياق اختيار. والثقافات الوطنية على 

وجه اخلصوص هي التي متثل في نظر كيمليكا، مثل هذه السياقات.

في  ستستمر  ثقافتهم  أن  الساحقة،  األغلبية  ثقافات  أعضاء  يظن  قد 
منحهم سياقًا الختيار مناسب، أو مكتسب. في حي أن األمر مختلف 
متارسها  استيعابية  لضغوط  اخلاضعة  األقلية  ثقافات  ألعضاء  بالنسبة 
التي تشترك معها داخل دول متعددة األجناس. إن  ثقافات األغلبية 
املهمة املنجزة، إذا أمكن القول، بشكل آلي من طرف ثقافات األغلبية 
من أجل أعضائها، تفرض على أعضاء ثقافات األقلية أن تكون هذه 
بي  املساواة  فإن  وعليه،  خارجي.  تهديد  كل  ضد  محمية  األخيرة 
الغاية  لهذه  متنح  أن  األجناس  متعددة  الدول  على  تفرض  املواطني 
على  كيمليكا  كان  فإذا  األقلية.  ثقافات  مع  مشتركة  ثقافية  حقوقًا 
التي تشترك  الفردية،  حق، وجب إذن أن نضيف إلى قائمة احلقوق 
وهلة  ألول  تبدو  قد  جماعية  حقوقًا  الليبرالية،  النظريات  تبنيها  في 

معارضة للروح الفردية للنزعة الليبرالية.

أثارت نظرية كيمليكا كتابات نقدية مهمة. سنهتم منها  لقد سبق أن 
باملشكل التالي: إذا كان كيمليكا قد برهن فعاًل على عدم وجود أي 
تنتج  الليبرالية واحلقوق اجلماعية، فإن نظريته  النزعة  قبلي بي  تناٍف 
تكمن  لنظريته  الرئيسية  الصعوبة  إن  بعدي.  بشكل  مهمة  مشاكل 
الوطنية.  لألقليات  إال  اجلماعية  باحلقوق  يعترف  أن  يريد  ال  أنه  في 
واحلال أن تعليل إسناد احلقوق ال يهم األقليات الوطنية بشكل مباشر 
من  املواطنون  يتمكن  أن  في  تساهم  التي  اجلماعات  بل  خاص،  أو 
التي  هي  التجريبية  الفرضية  هذه  إن  االختيار.  على  قدرتهم  ممارسة 
متكن كيمليكا من اجلزم بأن الثقافات الوطنية هي وحدها أنواع الفئات 
خاطئة:  الفرضية  هذه  أن  يبدو  لكن  املهمة.  هذه  إجناز  على  القادرة 
)إذا فكرنا في بعض األمم األصلية  الوطنية  الثقافات  ذلك أن بعض 



89رؤى تربوية - العدد الثاين والثالثون

صغيرة احلجم وذات منو مؤسساتي واقتصادي جد محدود( ال تبدو 
مؤهلة إلجناز هذه املهمة، بقدر ما تفعل بعض اجلماعات املهاجرة )إذا 
فكرنا في الشبكات التعليمية واالجتماعية املهمة للجماعات املهاجرة 
اجلماعات،  بعض  تقوم  املقابل،  في  العالم(.  في  املوزعي  لليهود 
التي تنتظم حول خصائص ليست إثنية ثقافية، بدور جد مهم في قدرة 
األفراد على االختيار، والسعي إلى بناء تصور للعيش الرغيد )لنفكر 
اجلماعات  أو  للمثليني،  والسياسية  االجتماعية  اجلمعيات  في  مثاًل 
الصم(.  مثل  واجلسدية  النفسية  اخلصائص  بعض  حول  تنتظم  التي 
إن هشاشة الفرضية التجريبية، التي تسمح لكيمليكا باحلد من امتداد 
أن  نظرية مخالفة. والواقع  نتيجة  لها  الوطنية،  األقليات  إلى  نظريته 
األساس املعياري لنظريته يعِيّ كثرة من الفئات االجتماعية باعتبارها 
لكل  اجلماعية  باحلقوق  االعتراف  إن  جماعية.  حقوقًا  بالقوة  حاملة 
هذه اجلماعات يتنافى مع االنسجام االجتماعي الذي يتطلبه مجتمع، 
وإن كان تعدديًا بدرجة كبيرة. بيد أن احلد األدنى من إسناد احلقوق 
التمييز من  بنوع من  قد يسمح  بدل أخرى،  الفئات  لبعض  اجلماعية 
املفترض أن تتجنبه النظرية. إذن، من املمكن أن توجد أسباب عرضية 

وغير مفهومية لقبول القصر التقليدي للحقوق على األفراد فقط.

أوكي،  سوزان  وبخاصة  النسائيي،  املفكرين  من  عدد  وضع  لقد 
برهانًا من الطبيعة نفسها. كما أن النزعة الليبرالية متيل، كما أشار إلى 
ذلك كيمليكا، إلى جتاهل أن نظرية العدالة املناسبة يجب أن تأخذ في 
االعتبار مسائل العدالة الثقافية، كما تغض الطرف عن املظالم التي غالبًا 
ما متيز املجال اخلاص وبخاصة مجال األسرة. إن التمييز بي ما هو عام 
وما هو خاص كان دائمًا يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للنزعة الليبرالية. 
وميكن أن نذهب إلى حد القول إن املهمة الرئيسية لليبرالية هي وضع 
شروط مؤسساتية ضرورية متكن الفرد من التمتع مبجال خاص، شاسع 
للحياة  لتصوره  العيش طبقًا  إلى  يسعى  أن  اإلمكان، حيث ميكنه  قدر 
الرغيدة. وال يسمح للدولة الليبرالية بالتدخل في هذا املجال اخلاص 

إال عندما يسبب هذا السعي إلى احلياة الرغيدة ضررًا لآلخر.

من  األسري  املجال  استبعاد  إلى  الليبراليون  مييل  السبب  لهذا  لعله 
العام  املجالي  بي  الدقيقة  احلدود  كانت  ًا  وأَيّ العدالة.  معايير  حيز 
واخلاص، فمن املؤكد، كما ميكن أن نظن، أن العائلة تنتمي إلى هذا 
األخير. وهكذا، ال يجد جون رولز أي إحراج في صياغة فرضيته 
ال  األصلية  للوضعية  االفتراضيي  األفراد  أن  مفادها  التي  التبسيطية 
بالنسبة  الليبرالية  العدالة  العائلة. إن مجال  أفرادًا، بل أرباب  ميثلون 
لرولز في حلظة نظرية العدالة، يبدأ عند حدود الوحدة األسرية. وهذه 
البديهية الظاهرة هي بالضبط ما يحاول برهان أوكي التشكيك فيه. 
هو  االجتماعية  العدالة  معايير  من  األسري  للمجال  االستبعاد  فهذا 
االمتيازات  وهي  للرجال،  التقليدية  االمتيازات  باستدامة  يسمح  ما 
التي  العدالة  نظرية  نظر  وجهة  من  مشكاًل  تخلق  أن  يفترض  التي 
اجلنوسة.  مثل  أخالقيًا  االعتباطية  العوامل  أثر  »حتييد«  إلى  تسعى 
لنالحظ مشكلي بديهيي ينبثقان من مجال األسرة عندما نتفحصهما 
كمؤسسة عمومية على األقل جزئيًا. أواًل الشغل غير املأجور، الذي 
املنزلية، ...  األعمال  األطفال،  )تربية  تقليدي  بشكل  املرأة  أجنزته 
الشغل  بقدر  العادي  االقتصادي  للفعل  ضروري  كذلك  هو  الخ( 
بيد  الرجال.  على  حكرًا  عادة  يكون  الذي  عامة،  العمومي  املأجور 

أنه غير محمي بأي قانون وال بأية مؤسسة عمومية. ويتعلق األمر هنا 
بظلم واضح جدًا من الواجب على نظرية العدالة أن تهتم به من حيث 
املبدأ. وثانيًا، إذا كانت األسرة جزءًا مندمجًا في املجال اخلاص، لزم 
عن ذلك أن النساء لن يكون لهن، داخل األسرة، أي حق يحميهن 
من العنف الزوجي. ومن املالحظ أن االغتصاب داخل الزواج ما زال 

ينظر إليه ضمن العديد من التشريعات، كاستحالة مفهومية.

لقد أخذ جون رولز، في كتاباته التالية لنظرية العدالة، بعي االعتبار 
اعتراضات أوكي، وأقحمها في صياغاته الفرعية لنظريته.

 – الدولة  مجال  في  النظرية  حصر  أن  الكتاب  بعض  يرى  أخيرًا، 
الوطن، أمر اعتباطي فقط. واستداللهم على ذلك مماثل لذلك التي 
أوردناه من قبل في ثنايا محاججات بعض النسائيي. إن غاية نظرية 
رولز للعدالة هي حتييد األثر الذي ميكن للعوامل االعتباطية أخالقيًا أن 
يحدثها على انتظارات األفراد من احلياة. واحلال أن االنتماء للوطن 
بشكل  تؤثر  أن  ميكن  التي  الكثيرة  العوامل  بي  من  يكون  أن  يجب 
حاسم على ما ميكن أن نأمل فيه بشكل معقول. فإذا كان رولز يلح 
على جعل املواهب، والعوائق، واألوضاع االجتماعية واالقتصادية 
وراء ستار اجلهل، فعليه أن يفعل الشيء نفسه، بانسجام تام، بالنسبة 
منها  جتعل  أن  رولز  لنظرية  األولى  املبادئ  وعلى  للوطن.  لالنتماء 
املدنية،  احلقوق  جعل  إلى  تسعى  أن  وعليها  عاملية.  سياسية  نظرية 
والسياسية واالقتصادية لألفراد محمية من طرف مؤسسات مناسبة، 
رًا إال إذا  دون حتديد جغرافي. إن تقسيم العالم إلى حدود ال يكون مبَرّ
التنظيم االجتماعي، على املستوى العاملي،  كان مثل هذا النمط من 
السياسية  األخالق  مصير  ويقوم  الغاية.  هذه  لبلوغ  استعداد  أحسن 
الحترام  قبلي  مبرر  أي  كذلك  للنفعيي  )ليس  النفعية  غير  الدولية 
بابتس  وشارلز  باري،  براين  مثل  لفالسفة  بالنسبة  الوطنية(  احلدود 

ومتواس يوج، في جزء كبير منه، على هذا التوسع لنظرية رولز.

ومن املهم التنبيه إلى أن رولز، في مقال حديث، يتعلق بالعدالة في 
العالقات الدولية، لم يستحسن إحداث هذا التعديل على نظريته.

االختالف«  -«مبدأ  رولز  يحدده  الذي  للعدالة،  الثاني  املبدأ  إن 
املشهور- يدخلنا في إشكالية العدالة التوزيعية. والواقع أنه بعدما يتم 
حتديد مدى وحيز التأثير الدقيق للحقوق السياسية واملدنية املختلفة، 
هل  االجتماعية.  اخليرات  توزع  أن  يجب  كيف  معرفة  مسألة  تبقى 
حاجة؟  األكثر  مواطنيهم  جتاه  التزامات  امليسورين  للمواطني  يكون 
للمجتمع  غاية  املواطني  بي  املساواة  تكون  أن  الواجب  من  هل 

العادل؟ كيف نفهم ضرورة املساواة هذه؟

يكمن جواب رولز، كما رأينا، في القول إننا ال نستحق، من وجهة 
عدم  وباقي  اإلعاقات  )أو  االمتيازات  وباقي  املواهب  أخالقية،  نظر 
أوضاعنا  على  حاسم  أثر  لها  يكون  أن  املمكن  من  التي  االمتيازات( 
ضرائب  كموارد  إليها  ننظر  أن  وجب  وبالتالي  املختلفة،  املادية 
حوافز  منح  عن  )الناجت  مبررًا  املادي  التفاوت  يكون  وال  جماعية. 
أنه  حيث  من  إال  مثاًل(  للمبادرة  روح  بأفضل  املزودين  لألشخاص 
يولد احلالة االجتماعية األفضل، من بي جميع احلاالت االجتماعية 
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املمكنة، من وجهة نظر األشخاص األقل حظوة. وعليه، فإن نظرية 
رولز ليست ذات نزعة مساواتية باملعنى الدقيق، طاملا أنها ال متنح أي 
ألنها  التوزيع  إلعادة  نظرية  أنها  بيد  املادية.  للمساواة  مستقلة  قيمة 
تولدها  التي  االجتماعية،  املوارد  توزيع  أن  جدية،  بكل  تعترف، 
أن يكون ظاملًا، وأن  للسوق احلرة، ميكن على األقل  الكلية  العملية 
املجتمع الذي يريد أن يكون عاداًل عليه بذلك أن يقوم بإعادة توزيع 

طبقًا لهذا التوزيع.

في  رولز  جون  زمالء  أحد  نشر  قليل،  بزمن  العدالة  نظرية  نشر  بعد 
جامعة هارفارد، روبيرت نوزيك، كتابًا ينتقد فيه، بشكل حاد نظريته 
في العدالة التوزيعية. إذ يشكك نوزيك، في كتابه الفوضى والدولة 
واليوتوبيا، حتى في فكرة أن الدولة ميكن أن يكون لها دور مشروع هو 
توزيع املوارد. وحيث أن هذا يفترض، حسبه، أن املوارد مثل الهدايا 
التي تنزل من السماء، والتي ال تنتمي ألي فرد بالذات، بل تنتظر فقط 
أن توزع على األفراد الذين هم في أمس احلاجة إليها. والواقع، أن 
املوارد التي يفترض أن تعيد الدولة توزيعها، كما تتصورها النظريات 
أفراد  ميلكها  موارد  نزويك،  رأي  في  هي،  رولز،  لنظرية  املشابهة 
الدولة  تتحمل  بأن  باألمر  املعنيي  األفراد  إذا رضي  ما عدا  قبل.  من 
مواردهم من أجل حاجات مواطنيهم، فالدولة ال ميكنها أن تستحوذ 
على املوارد التي نحتاجها خللق اخلالفات السياسية للدولة -الراعية، 
إال بخرق حقوق هؤالء األفراد. إن الرسوم والضرائب التي تقتطعها 
من أجل تغذية هذه السياسات هي نوع من العمل الشاق. واحلقيقة 
أن الدولة تستحوذ على جزء من باكورة عمل املواطني؛ سواء قبلوا 

أم ال، لكي تضعها رهن إشارة مواطني آخرين أقل يسرًا.

إن كل محاولة لتقسيم املوارد االجتماعية، حسب نوزيك، طبقًا ملعيار 

أخالقي ما )أو غيره( لن يعمل سوى على خلق االستغالل. والواقع 
يقررون  التي  املعامالت  احلرة ومن خالل  اختياراتهم  انطالقًا من  أنه 
االنخراط فيها، سيضطر األفراد إلى قلب التقسيمات التي تنبني على 
واختيارات  إلى حياة  تتسلل  أن  الدولة  معيار مجرد. وسيكون على 
إن  باألمر.  املعني  معيار  إلى  اخليرات  تقسيم  إرجاع  بغية  مواطنيها 
اخليرات،  تقسيم  تقييم  من  ميكن  الذي  املعايير  من  الوحيد  النوع 
حسب  سيكون،  االعتراض  من  النوع  لهذا  قاباًل  يكون  لن  والذي 
نوزيك، بالضبط تاريخيًا. وال يتعلق األمر بتحديد ما إذا كان التقسيم 
سيستجيب أم ال ملعيار، بل يتعلق مبعرفة ما إذا كانت الصيرورات التي 
أنتجته تاريخيًا تستجيب ملعيار واحد أم ملعايير عدة مالئمة. وعليه، 
األول  يتعلق  مبدأين.  أساس  على  التقسيم  ُنقيِّم  أن  نوزيك،  يقترح 
باملعامالت. واملعيار املالئم هنا هو معيار احلرية. يجب ببساطة التأكد 
الثاني  ويتعلق  إكراه.  أي  غياب  في  تتم  املوارد  نقل  عمليات  أن  من 
امللكية  أن  من  التأكد  في  هنا  األهمية  وتكمن  األصلية.  باملكتسبات 
بالوضعية  التي كانت من قبل دون مالك، ال تضر  للمورد،  الفردية 

التي سيكون فيها اآلخرون لو بقي الشيء املعني غير مملوك.

يسمى  أن  ميكن  ما  يوجد  ونوزيك،  رولز  بي  االختالف  على  وبناء 
بأطروحة »ملكية الذات«. وتضم هذه األطروحة، املستوحاة بشكل 
في  وقدراتي  مواهبي  إن  صراحة.  نوزيك  حجج  لوك،  من  غامض 
ملكي. وبالتالي لي احلق في باكورة ممارسة هذه املواهب والقدرات. 
نظر  وجهة  من  والقدرات،  املواهب  تعتبر  أن  لرولز  بالنسبة  ويجب 
استحقاق  أي  يعكس  ال  وتوزيعها  اجتماعية.  كموارد  أخالقية، 
أخالقي. ومن املالئم عدم اعتبارها، أثناء صياغة نظرية العدالة، في 

ملكية األفراد اخلاصي.

لقد برهن ج أ. كوهي، في سلسلة مهمة من املقاالت، حاولت في 
ملاركس  األساسية  لألطروحات  حتليلي  تعبير  تقدمي  األولى  كتاباتها 
)وهو مشروع انخرط فيه االقتصادي جون رومير والفيلسوفان يون 
شائكة،  عالقة  املاركسيون  ويقيم  بارييس(.  فان  وفيليب  إيلستر، 
دون وعي، مع األطروحات التحررية لنوزيك. والواقع أن أطروحة 
ملكية الذات التي تشكل مقدمة الستدالل نوزيك، والتي مفادها أن 
ما تقوم به الدول-الراعية من إعادة توزيع يتأسس على االقتطاعات 
كذلك  مقدمة  تشكل  كما  والرسوم،  للضرائب  املشروعة  غير 
الرأسمالي  يجلبه  الذي  الربح  أن  يرى  الذي  املاركسي  لالستدالل 
نفسه  املبدأ  إن  بعبارة أخرى،  العمال ميثل استغالاًل لهم.  من شغل 
العالقات  بإدانة  »اليسار«،  من  انطلقنا  إذا  بوضوح،  يسمح  الذي 
يدين  اليمي«  طرف  »من  استدالل  ببناء  باملثل  يسمح  الرأسمالية، 

الدولة الراعية.

أمام هذه املعضلة ليس أمام املفكرين ذوي املنحى املاركسي، حسب 
بأنصار  إذن  فيلتحقون  الذات.  ملكية  أطروحة  رفض  سوى  كوهي 
أطروحاتهم،  يؤسسون  الذين  الليبرالي  املنحى  ذوي  التوزيع  إعادة 
وإن كان بشكل مضمر، على رفض أطروحة ملكية الذات. إن هذا 
أنصار  قدمها  التي  اخلاصة  املعايير  بذلك  يضمن  كوهي  أن  يعني  ال 
الذات  ملكية  أطروحة  رفض  مجرد  إن  الليبراليي.  التوزيع  إعادة 
التوزيع  إعادة  كبير من معايير  أمام عدد  املجال، كما سنرى،  يفسح 

مشهد من مسرحية »نافذة« في مدرسة األرثوذكسي.
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طريق  عن  األساسية  اخليارات  فحص  األنفع  من  ويبدو  املختلفة. 
استعراض تاريخي.

ميكن النظر إلى منظري العدالة التوزيعية باعتبارهم يسعون إلى صيغة 
معينة من املساواة. إنهم يسعون إلى تسوية قيمة معينة في املجتمع. 
الدقيق. ألن ال أحد منهم يرى أن  باملعنى  فهم ليسوا أنصار املساواة 
صارمة  مساواة  يستوجب  اخلاصة  املثمنة  للقيمة  عادل  توزيع  بلوغ 
احلاالت،  أغلب  في  القيمة،  هذه  تسوية  أن  واحلق  املادية.  للموارد 

يفرض نوعًا من الالمساواة في توزيع املوارد املادية.

لقد مثلت نزعة املساواة في العيش الرغيد اخليار النظري األكثر إغراًء 
النفعي. يتعلق  منذ زمن بعيد، وهنا يجب فهم العيش الرغيد مبعناه 
األمر بقياس حاالت ذاتية. يتحقق عيشي الرغيد، تبعًا لهذا التصور 
أشعر بالسعادة أو بالرضا. عندما يسعى هذا املنحى  لألمور، عندما 
املادية  املوارد  يوزع  أن  يود  إمنا  العيش-الرغيد  تسوية  إلى  املساواتي 
بشكل يجعل األفراد يشعرون ذاتيًا باملستوى نفسه من العيش الرغيد.

كانت  بالرفاهية  بـ:  سميت  التي  املساواة  نزعة  من  الصيغة  هذه  إن 
العديد من االنتقادات، كان أهمها ما يلي: أواًل، ال ميكن  موضوع 
مقارنة  ميكن  ال  وعليه  للفاعل،  ذاتية  حالة  باعتباره  الرفاه  قياس 
مستويات الرفاه للفاعلي املختلفي. ويتم احلديث في التراث النفعي 

عن مشكل مقارنات األشخاص فيما بينهم للمنفعة.

املشكل  هذا  على  الرفاهية  في  املساواة  نزعة  أنصار  فعل  رد  كان  لقد 
بطريقتي: أواًل، بالتلطيف من ضرورة املقارنة وذلك باإلحلاح على 
يًا، وثانيًا، بتحديد الرفاه  أن املقارنة بناء على مؤشر ترتيبي وليس عِدّ
فيها  تكون  التي  احلالة  في  بل  للفاعلي،  الذاتية  احلاالت  في  ليس 
العالم  حاالت  الرغيد في  العيش  يتحدد  تفضيالتهم مشبعة. وهكذا 

وليس في احلاالت الذاتية.

وأيًا كانت تعديالت مذهب الرفاهية، التي تسعى إلى إخفاء مشكل 
املقارنة بي مستويات العيش الرغيد، فإن هذه الصيغة من نزعة املساواة 
التفضيالت  مشكل  نسمه  أن  ميكن  خطورة،  أكثر  مبشكل  تصطدم 
املادية  املوارد  أن  رأينا،  كما  الرفاهية،  مذهب  يرى  الثمن.  الباهظة 
ع بحيث يكون للناس مستوى من الرفاه متساٍو تقريبًا.  يجب أن توَزّ
الواقع أن يخلق ال مساواة مادية  بيد أن إرضاء هذا الشرط ميكن في 
رغبات  إشباع  يستلزم  أن  ببساطة  املمكن  من  احلقيقة،  وفي  جمة. 
بعض األشخاص وتفضيالتهم، موارد أكثر أهمية بكثير من رغبات 
اآلخرين وتفضيالتهم. وال نعرف كيف يكون على العدالة أن تفرض 
على أولئك األشخاص الذين يجدون أنفسهم مستمتعي مبوارد أكبر 

ملجرد أن لهم أذواقًا أكثر غالء.

نزعة  على  أن  سنستخلص  االعتراض،  هذا  االعتبار  في  أدخلنا  وإذا 
أن  مفاده  الذي  مبدأ األخالق،  احلسبان  في  تأخذ  أن  املقبولة  املساواة 
املبدأ  هذا  اعتبار  إن  تفضيالتهم.  مسؤولية  يتحملوا  أن  األفراد  على 
التوزيعية،  للعدالة  التصور  املوارد. إن هذا  املساواة في  نزعة  أنتج  قد 
الذي اكتسب صيغته النموذجية في سلسلة مهمة من مقاالت رونالد 

لألفراد  عادل  مجتمع  الواقع  في  يضمن  لم  إذا  أنه  يزعم  ديوركي، 
على  يضمن  أن  فعليه  للمقارنة،  قابلة  رغيد  عيش  بدرجات  الشعور 
األقل امتالك األفراد الوسائل الضرورية لكي يحققوا مشاريع حياتهم 
بشكل جيد. ويتوقف الشرط املادي على االختيارات التي يقومون بها 
العيش  أن  الرئيسية هي  الفكرة  إن  املوارد.  فيما يخص استعمال هذه 
تتم  التي  الختياراتهم  تبعا  يختلف  أن  املفروض  من  لألفراد  الرغيد 
سيختار  الباهظة  التفضيالت  ذا  الشخص  فإن  وهكذا،  حر.  بشكل 
إنفاقًا أكبر قدرًا من موارده إلشباع هذا التفضيل، وبالتالي سيجد نفسه 
يكون  أن  ويجب  املتواضعة.  األذواق  ذي  الشخص  من  حاجة  أكثر 
التفاوت احلاصل، الذي ميثل مشكاًل بالنسبة لنصير الرفاهية، مقبواًل 

بالنسبة لنصير املساواة في املوارد باعتباره ناجتًا عن االختيار الفردي.

التفضيالت  مشكل  عن  اإلجابة  من  متكن  النظرية  هذه  كانت  وإذا 
من  كل  أثاره  الذي  ذلك  آخر،  مشكاًل  تثير  فإنها  الثمن،  الباهظة 
جائزة  على  مؤخرًا  احلاصل  سي،  أمارتي  واالقتصادي  الفيلسوف 
أخالقي  سبب  أي  سي  حسب  يوجد  ال  نوسباوم.  ومارتا  نوبل، 
املوارد  في  املساواة  في  الراغب  يريد  ما  إن  املوارد.  هذه  مثل  لتسوية 
حتقيق  على  الناس  بها  يتمتع  التي  القدرة  هو  املوارد،  بعون  تسويته 
غالبًا  واالجتماعية  الفردية  الظروف  أن  واحلال  حياتهم.  مشاريع 
بشكل  قدرة  إلى  مواردهم  األفراد  مختلف  يترجم  أن  على  تعمل  ما 
توزيعنا  يراعي  أن  وجب  قدراتنا،  تسوية  حقًا  نريد  كنا  فإذا  متباين. 
للموارد هذه االختالفات. إن االقتصار على تسوية املوارد قد يؤدي، 

حسب سي، إلى مظالم.

وسي  ديوركي  بها  يعترض  التي  احلجج  أن  جهته  من  كوهي  يرى 
إذ  الرفاهية.  معيار  رفض  لتبرير  كافية  ليست  الرفاهية  مذهب  على 
العيش  بأهمية  اإلميان  في  كوهي،  حسب  نستمر،  أن  املمكن  من 
الرغيد من أجل غايات إعادة التوزيع، وفي الوقت نفسه اعتبار هذا 
املعيار متأثرًا مبشكل التفضيالت الباهظة الثمن. وبذلك يقترح معيارًا 
االمتياز،  مفهوم  )يتضمن  االمتيازات  على  احلصول  في  للمساواة 
حسب كوهي العيش الرغيد. دون أن يختزل فيه(. إذ من املمكن، 
ومع  املوارد،  من  مالئمًا  قدرًا  ميلك  شخص  تخيل  كوهي،  حسب 
ذلك يكون عرضة للمعاناة القابلة للمعاجلة، التي من املفروض على 
ذي املنحى املساواتي أن يأخذها في احلسبان. فكلما زاد االعتراض 
بحذر.  معه  التعامل  وجب  الباهظة  األذواق  إمكانية  على  املؤسس 
التفضيالت  متييز  يتمكن من  أن  املساواتي  املنحى  أن على ذي  واحلق 
الباهظة، التي تنتج عن ممارسة اإلرادة، أو التي ميكن على األقل أن 
لإلحداث  ال  قابلة  ليست  التي  تلك  عن  املمارسة،  هذه  مبثل  تلغى 
املنحى  للرفض عن طريق ممارسة اإلرادة فقط. وليس على ذي  وال 
املساواتي، حسب كوهي، أن يرفض جملة وتفصياًل أن تؤخذ هذه 
األخيرة في االعتبار أثناء إعادة التوزيع، إذا كان قصده هو أن يعمل 
اإلمكان،  قدر  املوارد يعكس كذلك، وبإخالص  تقسيم  على جعل 
االختيارات الفردية، وفي الوقت نفسه يعمل على حتييد أثر الظروف.

نظرية  صياغة  وديوركي  وكوهي  سي  من  كل  يحاول  الواقع،  في 
للعدالة التوزيعية تناسب قدر اإلمكان مع مبدأ مفاده أن على الظروف 
املادية للمواطني أن تعكس اختياراتهم، بدل ظروفهم )الظروف هي 
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أن  رولز،  حسب  يجب،  التي  أخالقيًا،  االعتباطية  العوامل  تلك 
توضع وراء ستار اجلهل(. إنهم يتفقون حول املعيار األخالقي الذي 
يجب أن تستوفيه نظرية العدالة التوزيعية. بيد أن اختالفهم يكمن في 
مسألة معرفة أي الظروف بالضبط، التي يجب اعتبارها، لكي يعكس 
هذا  وفي  األفراد.  اختيارات  اإلمكان،  قدر  بإخالص  التوزيع، 
الصدد، نشير إلى أن نظرية سي، تواجه، هي كذلك، اعتراضًا، إذ 
تسويتها  يجب  القدرات  من  مجموعة  حتديد  املمكن  من  أنه  تفترض 
وهذه  للخير.  وتصوراتهم  قيمهم  كانت  أيا  الفاعلي،  لكل  بالنسبة 
من  منط  هناك  األرسطي:  املذهب  صيغ  أحد  في  متضمنة  النظرية 
الطبيعية لإلنسان. )لقد مت تعيي، بشكل واضح،  الغاية  النمو ميثل 
األسس األرسطية للنظرية، من طرف مارتا نوسباوم(. واحلال، أن 
تعدد تصورات اخلير ينتج من بي ما ينتج، تشكيكًا كبيرًا في النظرية. 
األفراد،  مختلف  يتمكن  لكي  ممارستها،  يجب  التي  القدرات،  إن 
الوسائل  امتالك  من  اجليدة،  احلياة  حول  املختلفة  التصورات  ذوي 
ملتابعة مشاريع حياتهم، من احملتمل أن  املطلوبة، بدرجة متساوية، 
املساواتي  املنحى  ذو  سيواجه  بحيث  آخر،  إلى  شخص  من  تختلف 
من  التعدد،  هذا  بسبب  أنه  نتصور،  أن  ميكن  جهة،  من  إحراجًا: 
كبير  بشكل  جانبًا،  توضع  أن  يجب  التي  الظروف،  د  تفَرّ أن  الالزم 
مشكل  أمام  بذلك  أنفسنا  سنجد  للخير.  اخلاصة  للتصورات  طبقًا 
املقارنة بي األشخاص مياثل مشكل أنصار الرفاهية! ومن البديهي أن 
مستحيل.  بل  صعب  أمر  عامة  سياسة  إلى  النظرية  هذه  مثل  ترجمة 
ومن جهة أخرى، ميكن أن يسلم ذو املنحى املساواتي أن التمييز بي 
أن  تود  نظرية  تام  أن يحايث بشكل  أبدًا  االختيار والظروف ال ميكن 
تطبق في سياق سياسي عام. سيكون عليه أن يقيس املقابل األخالقي 
املناسب ملختلف التنازالت التي على النظريات املختلفة أن تقوم بها، 

من أجل بلوغ مستوى العمومية املطلوب ضمن سياق سياسة عامة.

يدافع  فمثاًل  آخر.  منظور  من  املشكل  املتأخرة  املواقف  بعض  تضع 
املواطنة،  دخل  أو  كوني،  مرتب  مشروعية  عن  بارييس  فان  فيليب 
التي تدفع حتى ألولئك الذين بإمكانهم االشتغال ولكنهم ال يرغبون 
في ذلك. فاالعتبارات احليادية الليبرالية تناضل، في رأيه، من أجل 
مثل هذا النظام للتوزيع. واحلقيقة أنه إذا كان على الدولة الليبرالية أن 
تكون محايدة جتاه تصورات اخلير، فيجب أن ال تكون بذلك تتراوح 
إلى ذلك،  املأجور. ضف  العمل  التي ال تشمل  بي تصورات اخلير 
الزيادة طردًا في  يتوقف على متكن احلكومات من  أن االقتصاد  طاملا 
نسبة البطالة، وجب اعتبار العاطلي عن العمل أشخاصًا يستعبدون 
فهم  احملدود.  االجتماعي  املورد  على  احلصول  عن  إراديًا  أنفسهم 
ليسوا، كما يظنهم البعض، غير جديرين باملساندة من طرف الدولة.

 ماذا بعد الليربالية؟

لقد اعتبر التراث الفلسفي السياسي، في جزء كبير، املقاييس العامة 
لليبرالية شيئًا مكتسبًا، إن الدور الرئيس للفيلسوف، بالنسبة ملثل هذه 
األخالق االجتماعية، هو تعريف احلقوق واحلريات التي على الدولة 
أن تضمنها، فقد متت النقاشات ضمن هذا االتفاق الواسع حول هذا 
اإلقرار األخير. هناك خالفات عنيفة تفرق بي الفالسفة فيما يخص 
تقحم  أن  يجب  )هل  الدولة  مسؤولية  من  تكون  التي  احلقوق  طبيعة 

احلقوق االقتصادية؟(، وفيما يخص مداها )ملن يجب أن متنحها؟(. 
ومع ذلك، فإن هذه النقاشات قد متت على أساس اتفاق جد مهم.

الرئيسية  احلركة  تطورت  وقد  مناهضة.  أصوات  ارتفعت  لقد 
من  مجموعة  خالل  من  األمر،  بداية  الليبرالية،  للهيمنة  املعارضة 
نظري،  فوق-  ما  مستوى  ففي  »القوماتيي«،  بـ  سموا  املفكرين 
أقل  وبدرجة  ماكينتير  فالترز،  )ساندل،  الفالسفة  هؤالء  عارض 
رولز،  ظن  الذي  جدًا،  املجردة  االفتراضية  التعاقدية  النزعة  تايلور( 
وفي  خاللها.  من  الليبرالية  معايير  تبرير  إمكان  آخرون،  وليبراليون 
مستوى علمي، أرادوا التشكيك في أولوية احلقوق عند الليبراليي. 
فهم يؤاخذون الليبرالية من حيث أنها ال تولي أهمية كافية لواجبات 
املواطني، وللبحث عن اخليرات اجلماعية التي ال ميكن التعبير عنها 

دائمًا بلغة اخلير الفردي.

وعلى الرغم من أثرها على تطور النظرية الليبرالية، وجب املالحظة 
أن النزعة القوماتية لم تخلق أبدًا برنامج بحث إيجابي. ال أحد اقترح 
حلد اآلن، نظرية في العدالة القوماتية، وال نظرية جد ممفصلة تخص 
القوماتية، في  النزعة  املواطن وواجباته. لقد مثلت  موضوع فضائل 

جزء كبير منها، نوعًا من املصحح لليبرالية.

إال أن جزءًا من روح النزعة القوماتية باٍق في برنامجي البحث والتأمل 
الرئيسية،  البديلة  النظرية  النماذج  الراهن،  الوقت  اللذين ميثالن في 

إما النزعة األممية وإما النزعة اجلمهورية.

إن انتكاسة النزعة األممية في جمهوريات االحتاد السوفييتي السابق، 
اجلنسيات،  املتعددة  البلدان  من  كبير  عدد  على  املستمر  وتأثيرها 
املقام  في  عنت  وافرة،  مؤلفات  األخيرة،  السنوات  في  أنتج،  قد 
لها  الوطنية  للنزعة  تصور  حتديد  ممكنًا  كان  إذا  ما  معرفة  بأمر  األول 
بهذه  ارتبطت  التي  واملغاالة  االستغالل  ما، ضد كل  بطريقة  مناعة، 
حسب  الوطنية،  النزعة  ليست  العشرين.  القرن  في  األيديولوجيا 
بعض املفكرين، وبخاصة دافيد ميلر وبيل تامير، متطابقة مع أخالق 
الليبرالية  الدميقراطية  نظرية  إن  بل  ودميقراطية،  ليبرالية  اجتماعية 

ستكون ناقصة إذا أقصت بشكل قبلي النزعة الوطنية.

توجد اختالفات في وجهات النظر مهمة بي مختلف فالسفة النزعة 
األممية، لكن بإمكاننا على األقل حتديد األطروحة األممية األدنى التي 
حلياد  الليبرالية  األطروحة  كمنطق،  ولنأخذ،  الكل.  فيها  ينخرط 
تصور  أي  تبني  عن  متتنع  أن  الدولة  على  أن  مفادها  التي  الدولة، 
متناقض. تعارض النزعة الوطنية هذا املذهب، إذ من املشروع حسبها 
أن تنمي الدولة مصالح هذا الوطن أو ذاك الذي يدخل حتت حكمها. 
كان  وإن  األغلبية،  بوطن  األحيان  أغلب  في  األمر،  يتعلق  وبالطبع 
لنالحظ  مفهومية.  وليس  عرضية  ألسباب  إال  يصدق  ال  األمر  هذا 
مع  تتوافق  ال  األممي  املنحى  ذي  للموقف  املميزة  اخلاصية  أن  كذلك 
تصور فطري لالنتماء الوطني، الذي مفاده أن كل املقيمي في القطر، 
وبذلك،  الوطن«.  من  جزءًا  »يشكلون  سـ  تقليدي،  بشكل  احملدد 
مصالح  تنمية  هي  الدولة  مسؤولية  أن  األدنى  األممية  أطروحة  تدعي 
كل املقيمي في القطر الذي حتكمه. مثل هذه األطروحة قريبة جدًا من 
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الليبرالية، وبالتالي يصعب احلديث عن موقف مختلف حقًا.

قوميتها  تتحمل  أن  يجب  ليبرالية  دميقراطية  أي  أن  القوميون  يدعي 
فهي  كوني.  بعد  ذو  مذهب  الليبرالية  أن  يبدو  بالفعل،  تام.  بشكل 
مواطنينا،  ال متنحنا أي أسباب لتفضيل تشريع يتمركز حول مصالح 
الدميقراطيات  بأن  اإلقرار  يجب  أنه  واحلال  الخ.  الوطنية  وثقافتنا 
متارس مثل هذا التفضيل بشكل منظم. إن سياساتها للهجرة تفضل 
مع  الثقافي«  »االنسجام  من  نوعًا  ميثلون  الذين  اجلدد  الوافدين  دائمًا 
التوزيع ال تتوجه إال نحو  املستقبل، فسياساتها في إعادة  البلد  أفراد 
الوضعية  تكون  اخلارجية، حتى عندما  البلدان  أفراد  بدل  البلد  أفراد 
املادية لهذه األخيرة مزرية؛ تتولد سلطة مؤسساتها، على األقل، إما 
املبادئ  من  وإما  الوطن  تاريخ  من  املستقاة  األسطورية  احلكايات  من 
املجردة التي حتايث هذه املؤسسات ... الخ. مثل هذه احلظوة التي 
صرف.  ليبرالي  منظور  من  تبريرها  ميكن  ال  الوطن  ألفراد  تعطى 
األممية  النزعة  سند  إلى  إذن  الليبرالية  الدميقراطيات  فلسفة  وحتتاج 

لتتجنب السقوط في عدم االنسجام.

فالدليل  قوية.  فعل  ردود  الوطنيي  املفكرين  كتابات  أثارت  لقد 
كون  مجرد  إن  عدة.  اعتراضات  يواجه  لتونا  أثرناه  الذي  الوطني 
النزعة الوطنية تتمكن من اعتبار سلوكات الدميقراطيات الليبرالية ال 
أن ال تكون  ببساطة  املمكن  إذ من  لليبرالية.  تبريرًا  ذاته  مُيثل في حد 
الدميقراطيات الليبرالية دائمًا في مستوى التزاماتها األخالقية. وعليه، 
مستقل.  أخالقي  بتبرير  األدنى  الوطنية  األطروحة  ُتزود  أن  يجب 
كيف  تصور  الصعب  من  وحده.  يكون  ال  املستقل  التبرير  وهذا 
ميكن تطبيق األطروحة الوطنية األدنى، في سياق املجتمعات، التي 
الثقافات أكثر فأكثر، دون أن يؤدي ذلك إلى متييز  أصبحت متعددة 
أقل جاذبية. وعلى الوطني أن يواجه اإلحراج التالي، فإما أن يعرف 
يتقاسمون  ال  الذين  األفراد  تقصي  بطريقة  أي  قوية،  بطريقة  الوطن 
»األرضية« الوطنية نفسها - عندئذ قد يؤدي تطبيق األطروحة الوطنية 
إلى رفض حقوق أفراد األقليات، وإما يفضل تبني تصور أكثر مرونة 
بجانب  األخرى  الثقافية  اجلماعات  أفراد  بتضمي  سيسمح  للوطن، 
اجلماعة اإلثنية املشكلة لألغلبية. بيد أنه في هذه احلالة، لم نعد نرى 

بوضوح تام أين يتجلى شكل النزعة الوطنية الذي نواجهه.

النزعة  شك  دون  هو  تطورًا،  األكثر  البديل  البحث  برنامج  إن 
تقليدي،  بشكل  اجلمهوريون  الفالسفة  ويؤسس  اجلمهورية. 
عصر  في  الدولة  ومنظري  الهيلينيستية،  املرحلة  كتابات  إلى  استنادًا 
وبخاصة  النشيطة،  املواطنة  أهمية  على  السياسية  فلسفتهم  النهضة، 
التي  التشريعية. إن األولوية  املباشرة للمواطني في العملية  املشاركة 
مينحها اجلمهوريون للمشاركة قد أدت لفترة طويلة إلى االتهام بنزعة 
ملجتمعات  ميكن  كيف  تصور  الصعب  من  أنه  والراهن  الالزمنية. 
العامة أن متثل مواقع ملثل هذه الدميقراطية املباشرة. ويعارض فيليب 
بيتيت، في املؤلف الذي ساهم أكثر ودون شك في إعادة إحياء النزعة 
التي مينحها اجلمهوريون  السياسية، األولوية  الفلسفة  اجلمهورية في 

القدامى للمشاركة في املسار الدميقراطي.

إن املشاركة املتزايدة للمواطني في املسار التشريعي ليس لها، في نظر 

املميزة  فاخلاصية  أداتية.  أهمية  سوى  األحوال،  أقصى  في  بيتيت، 
احلرية  تصور  على  باألحرى  تقوم  نظره،  في  اجلمهورية،  للنزعة 

الفردية التي يضعها في املقدمة.

بينجامي  منذ  نقل  لم  إذا  بيرالن،  إليزابيل  املشهور  املقال  منذ 
كونسطان، صارت الفلسفة السياسية متيز بي تصور »سلبي« للحرية، 
مفاده أن الفرد حر متى لم مينعه أي عائق من فعل ما يريد، وبي تصور 
»إيجابي« مفاده أنه ال يكون حرًا إال إذا كان ما يرغب في فعله محددًا 
التصور األخير  بيرالن أن هذا  بالعواطف. وقد برهن  بالعقل وليس 
يتعرض بسهولة النزالقات خانقة للحريات. إذ يكفي، في الواقع، 
أن نقر بأن الفرد ليس مؤهاًل ملعرفة ما ميليه العقل، في حي أن مكونات 
أخرى مثل، احلزب أو الزعيم، أقدر على احلكم، لكي تتحول هذه 
للتقليد  السياسيون  الفالسفة  اختار  نقيضها. وقد  إلى  للحرية  النظرة 
كبيرة  بسهولة  يندمج  الذي  السلبي،  التصور  كبير،  بقدر  التحليلي، 

مع باقي األطروحات الليبرالية.

ثالث  تصور  وجود  فكرة  على  لبيتيت  اجلمهورية  النزعة  تتأسس 
النزعة  تصور  في  كبرى  تاريخية  أهمية  له  كان  الذي  للحرية، 
القرني  تاريخية عرضية في  اجلمهورية، ولكن مت استبعاده ألسباب 
الثامن عشر والتاسع عشر. هذا التصور الذي ميكن تسميته بـ: »احلرية 
كعدم السيطرة«، يتقاسم مع التصور السلبي فكرة أن احلرية مبعنى ما 
ل هذا املطلب بشكل مختلف. إن  يؤِوّ العوائق. لكنه  متعلقة بغياب 
العوائق،  فقط على غياب  تتوقف  للجمهوري، ال  بالنسبة  حريتي، 
بطريقة  شخص  أي  يستغلها  ال  أن  أمر  على  كذلك  تتوقف  ولكن 
اعتباطية. إن نصير احلرية السلبية حسب بيتيت يعتبر العبد، الذي ال 
بإمكانه ذلك، حرًا، في حي  يفرض عليه سيده ضوابط، وإن كان 
يرى اجلمهوري الذي يدافع عن احلرية كعدم سيطرة أنه ليس كذلك.

يرى اجلمهوريون الذين يتابعون بيتيت أن هذا التصور للحرية ساٍم، 
طاملا أنه مرتبط بشكل مطابق ملفهوم املساواة االجتماعية. )احلقيقة أن 
أوضاع مختلفة  احلرية كعدم سيطرة لن توجد في مجتمع أفراده لهم 
بتقييم  أن تعمل كمعيار الزم يسمح  أنها يجب  يعتبرون  متامًا(. فهم 
ما  إذا  املؤسسة مبررة  املعيار تكون  لهذا  السياسية، وطبقًا  املؤسسات 

زادت من احلرية باعتبارها عدم سيطرة على املواطني ]...[.

دانيال فاينشتوك
ترجمة وتقدمي: د. يوسف تيبس
أستاذ املنطق والفلسفة املعاصرة، جامعة محمد بن عبد الله، فاس، املغرب

الهامش

* مقتبسة من:
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وترجمت خصيصًا لـ رؤى تربوية.
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