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الطريق الثالث� :أنا�شيد احلريَّة اجلديدة
عبداهلل املقبايل
بعد �أن تخ َّل�ص العربُ -جزئ ًّيا -من اال�ستعمار ،وبد�أ ُّ
كل فريق منهم يُعدُّ العدة للهجرة من اخليمة �إىل الوطن� ،شدوا الرحال �إىل املدنية احلديثة ،ترافقهم ترانيم احلرية والأمل
مب�ستقبل �أف�ضل مما خ َّلفه �أجدادهم .لكنهم ا�صطدموا بتجارب مل تكن مثالية� ،أو على الأقل ال ميكن اجلزم ب�أنها الطريق الأجنع لتطبيقها على املنظومة االجتماعية العربية؛ لذا
انطلق ِّ
املنظرون العرب والدار�سون يتت َّبعون هذا التطور بالدرا�سة والتحليل؛ ع َّلهم ي�ستدركون بذلك �شيئا مما فاتهم منذ رحيل ابن خلدون �إىل يومنا هذا .ومن بني هذه الدرا�سات
التي �سعت جهدها للبحث عن النظرية الأن�سب والأقدر على �إدارة التجربة االجتماعية العربية املتو�شحة بتجارب دميقراطية خجولة :درا�سة «املجتمع املدين ..جدل احلرية والتنوع
واال�ستبداد يف النظريات ال�سيا�سية»  -يف جملة «الت�سامح»  -ل�صاحبها ُم َّمد عثمان اخل�شت ،وهو �أكادميي وباحث من جمهورية م�صر العربية .حيث �سنتناولها ب�شيء من التف�صيل.
والدرا�سة من عنوانها ال َتعِد بالكثري ،و�إمنا تقدِّم قراءة موجزة لتطور املجتمع املدين عرب النظريات ال�سيا�سية املتعددة؛ فيبد�أ اخل�شت مقاله با�ستنكاره تركيز كتب الفكر ال�سيا�سي
ربر توجه الدار�سني هذا بعدم وجود مفهوم ُمدَّد وبدقة للمجتمع املدين..
على مفهوم الدولة ،يف حني يرى �أ َّن مفهوم املجتمع املدين �أوىل باالهتمام واملناق�شة ،لكنه يعود �سريعا لي ِّ
م�شريا �إىل ربط بع�ضهم لهذا املفهوم بر�ؤية �شمولية «م�ستبدة» ،بينما يربطه �آخرون بر�ؤية ليربالية عائمة بال «�ضفاف» .وعليه؛ �سي�سعى اخل�شت للك�شف عن هذه املغالطات؛ لي�ؤكد
�أثر الأيديولوجية املنحازة التي حتكم كثريا من املفكرين ال�سيا�سيني وتوجه مفهوم املجتمع املدين.
�إ َّن ال �ت �ط � َ
�رف -ب �ك ��ل �أن� ��واع� ��ه�� -س�ب��ب ال�ف���ش��ل يف امل�ن�ظ��وم��ة
ال�سيا�سية يف ن�ظ��ر ال�ك��ات��ب؛ فالهيمنة امل�ط�ل�ق��ة ل�ل��دول��ة ثبت
ف�شلها ،كما «�سيثبت» تال�شي ال�سلطة وانعدامها ف�شله �أي�ضا؛
ل ��ذا ف��احل� ُّ�ل ي�ك�م��ن يف ال���ش��راك��ة ب�ين ال��دول��ة وامل�ج�ت�م��ع امل��دين
والقطاع اخلا�ص؛ بحيث تكون هذه ال�شراكة للتنوع والتكامل،
للجميع امل�ؤتلف ال للواحد املطلق� .شراكة توزع فيها ال�سلطة
وتقت�سم ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات.
وع ��ن ظ �ه��ور م�صطلح «امل�ج�ت�م��ع امل� ��دين» ،ي �ب ِّ�ين ال�ك��ات��ب �أ َّن
امل�صطلح ن�ش�أ يف الع�صر احلديث ،يف ن�سخته الغربية؛ للداللة
على منطقة تتو�سط امل�سافة بني الأ�سرة والدولة ،و�أن املجتمع
يت�شكل ب�ن��ا ًء على العقد االج�ت�م��اع��ي .ومب��ا �أ َّن ال�ك��ات��ب تطرق
للعقد االج�ت�م��اع��ي ،ف�لاب��د �أن ي�ع��رج على ج��ون ل��وك للحديث
ع��ن نظريته ال�سيا�سية .ح�ي��ث تبنى ج��ون ل��وك ث�لاث��ة حقوق
ل �ل �ف��رد؛ ه ��ي :احل ��ق يف احل �ي ��اة ،واحل ��ق يف احل ��ري ��ة ،واحل ��ق يف
امللكية ال�شخ�صية ،وهي حقوق ال تعد مو�ضعا للتفاو�ض �أو حتى
وتن�ص نظرية العقد االجتماعي على طبيعة العالقة
املناق�شةُّ .
بني ال�سلطة والأف ��راد؛ ف�صاحب ال�سلطة ي�ستمد �شرعيته من
تفوي�ض الأف ��راد ،بينما يتنازل الأف��راد عن ج��زء من حرياتهم
م��ن �أج��ل حفظ الأم ��ن وحتقيق امل�صالح العامة امل�شرتكة� .إ َّن
ف�ك��رة ال�ع�ق��د االج�ت�م��اع��ي -ب�ح���س��ب اخل���ش��ت -ج � ْ
�اءت مل��ا يُ�سمَّى
باحلق الإلهي للحكام وامل�ل��وك؛ لأ َّن اهلل خلق النا�س �سوا�سية.
وكانت الفكرة �إيجاد حل ثالث بني الفو�ضى واال�ستبداد�« ..إنه
احلكم الد�ستوري ال��ذي مينع الفو�ضى واال�ستبداد م�ع��ا» .ث َّم
يتطرق الكاتب �إىل توما�س جيفر�سون الذي ا�ستلهم �أفكار لوك؛
مما كان له الأث��ر يف �إدراج هذه الأفكار يف «�إع�لان اال�ستقالل»
الأمريكي عن التاج الربيطاين.
وبعد �أن يفرغ من ج��ون ل��وك ،ينتقل الكاتب �إىل التنويري
الأ�سكتلندي �آدم فريج�سون ،الذي يراه �صاحب الف�ضل الأكرب يف
ق�سم فريج�سون مراحل
انت�شار ا�صطالح «املجتمع املدين» .وقد َّ

التطور الثقايف االجتماعي �إىل ثالث مراحل :يت�صرف الإن�سان
يف الأوىل حتت ت�أثري الغريزة «الوح�شية»� ،أما يف املرحلة الثانية
فيت�صرف الفرد فيها وفق مبد�أ امل�صلحة الذاتية ،ويف الثالثة
ظهور املجتمع املدين ،وهي املرحلة التي تظهر املجتمع املتمدين.
ويجزم الكاتب اطالع كانط وهيجل على كتاب فريج�سون ،كما
ي�ج��زم �أي���ض��ا ب ��دور هيجل امل �ح��وري يف «ب �ل��ورة م�ف�ه��وم املجتمع
املدين فل�سفيا»؛ حيث ميَّزه عن باقي املفاهيم الأخرى ،مت�أثرا
بالواقع ال�سيا�سي االجتماعي الذي كانت تعي�شه �أوروبا .ويرى
اخل�شت �أ َّن املجتمع املدين عند هيجل يقوم على مبد�أين مهمني؛
الأول :الذاتية الأنانية؛ حيث ت�صبح الذات هدف الفرد الأول،
خا�ضعة لرغباته ،م�ست�سلمة حلاجياته اخلا�صة .واملبد�أ الثاين:
التبادلية؛ حيث تتقاطع الذاتية الفردية مع ذوات الآخ��ري��ن،
كما ال ت�شبع حاجات الفرد �إال بالتكامل مع الآخ��ري��ن .وعليه،
يكون املجتمع و�سيلة لتحقيق ال��ذات الفردية ،واملجتمع املدين
ما هو �إال و�سيلة البد منها لتحقيق الرغبات الفردية .ولعالج
ه��ذا الت�شظي يف الرتكيبة االجتماعية ك��ان ال ��زواج والنقابات
املنقذين واملخل�صني للفرد من ب�ؤ�سه .وهذا املجتمع املدين مير
بثالث حلظات كما ي�سرد لنا اخل�شت:
« -1حل �ظ ��ة ..م�ن�ظ��وم��ة احل ��اج ��ات»؛ ح�ي��ث ي���س�ع��ى الإن �� �س��ان
لتلبية حاجاته الذاتية ،ويف �سبيل حت�صيل هذه احلاجات يحقق
حاجات غريه.
 -2حلظة حتقيق العدالة القانونية.
 -3حلظة رعاية و�ضمان �أمن ورفاهية �أفراد املجتمع املدين.
وبعد ذل��ك ،ي�ع� ِّرج اخل�شت على الت�صور ال�ل�ي�برايل؛ فيع ِّرف
ال�ل�ي�برال�ي��ة ب��أن�ه��ا م��ذه��ب «ر�أ� �س �م��ايل» ي�ن��ادي ب��احل��ري��ة وي��ؤم��ن
بالتعددية .وي��أخ��ذ ال�ف��رد يف الت�صور ال�ل�ي�برايل دور امل��رك��ز �أو
ال�ق�ط��ب يف االه�ت�م��ام وال��رع��اي��ة .ويف خ�ت��ام ت�ط��واف��ه ،ي�ق�دِّم لنا
الكاتب م��ا ي�سمى بـ»الطريق ال�ث��ال��ث» .والطريق الثالث -كما
� �ش��اع ع �ن��ه -ع �ن��وان ل�ك�ت��اب �أل �ف��ه ال�ف�ي�ل���س��وف وع ��امل االج�ت�م��اع

�أن�ت��وين غ��دن��ز ،و�سمه يف ع�ن��وان ف��رع��ي :جتديد الدميقراطية
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وك ��أن ��ه ي �ق��دم ح�ل ًّ�ا -ط��ري �ق��ا و� �س �ط��ا -ب�ع��د ف�شل
الر�أ�سمالية وال�شيوعية معا .اخل�شت تتبع م�صطلح الطريق
ال�ث��ال��ث فيعرفه -مقتب�سا م��ن غ��دن��ز -ب��أن��ه نهج ج��دي��د يُ�شري
�إىل الإط��ار املرجعي للتفكري ،و�صناعة ال�سيا�سات التي تهدف
مل��واءم��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة م��ع امل�ت�غ�يرات الع�صرية.
وي��ذك��ر الكاتب �أ َّن امل�صطلح ن�ش�أ ع�شية انتهاء احل��رب العاملية
الثانية ،لكن الإعالن عنه �صراحة ت�أخر حتى العام 1951م .كما
يذكر الكاتب اهتمام توين بلري وبيل كلينتون بالطريق الثالث،
وقد فات على اخل�شت �أن يذكر منزلة غدنز عند بلري باعتباره
مر�شده الأيديولوجي كما ت�شري امل�صادر ال�صحفية.
والطريق الثالث يهدف �إىل جت��اوز التجارب الدميقراطية
ما قبل احل��رب العاملية ،مقدِّما «املركب ال��ذي يتجاوز الق�ضية
ون�ق�ي���ض�ه��ا» (ال �ك��ات��ب ن�ق�لا ع ��ن ه �ي �ج��ل) .ح�ي��ث ت �ق��وم فل�سفة
الطريق الثالث على ال�ت�ع��اون ب�ين احلكومة واملجتمع امل��دين،
هذا التعاون يتبادل فيه الفريقان الرقابة ،و�أن لكل فرد حقوقا
مكفولة وواج �ب��ات م�ف��رو��ض��ة عليه ي�ج��ب �أن ي��ؤدي�ه��ا يف �سبيل
ال��و��ص��ول �إىل عي�ش م���ش�ترك .ف��ال��دول��ة م�س�ؤولة ع��ن التوزيع
العادل للرثوة ،وحتقيق العدالة االجتماعية ،وتنمية امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية وحماية الأف ��راد م��ن ال�صراعات ،كما على ال�ف��رد �أن
يتحمل م�س�ؤوليته االجتماعية جتاه جمتمعه .واحل� ُّ�ق �أ َّن هذا
امل�ب��د�أ ميثل �أ�سمى ما يف النفعية الرباجماتية من قيم مبنية
على امل�صلحة امل�شرتكة يف ر�أيي .ورغم �أن الطريق الثالث واجه
ان�ت�ق��ادا م��ن بع�ض امل�ن�ظ��ري��ن وال �ن �ق��اد ،غ�ير �أن ��ه ب��دا -ول�ف�ترة
طويلة م��ن ال��زم��ن -الو�سيلة الأجن��ع لتجاوز �أزم��ة الفردانية
وامل�صالح ال��ذات�ي��ة ل�ضمان عي�ش م�شرتك للجميع .وللمزيد
حول هذه الق�ضية� ،أن�صح القارئ العزيز ب�أن يطلع على كتاب
غدنز املو�سوم «الطريق الثالث» ال��ذي ترجمه حممد حميي
الدين و�أحمد زايد ل�صالح ،م�شروع مكتبة الأ�سرة يف جمهورية
م�صر العربية.
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