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بَ ْي العدالـــــة واحلـــــريَّة
فاطمة بنت نا�صر

يف مقاله املن�شور مبجلة الت�سامح ،والذي حمل عنوان «العدالة واحلرية :تعار�ض �أم تكامل؟» ،يتت َّبع الباحث والأكادميي املغربي ُممد �سبيال هذين املفهومني من
حيث الن�ش�أة والتطور ،و�أين و�صلت بهما احلال اليوم .ولعلنا جند تاريخاً حاف ً
ال بذكرهما يف فروع الفل�سفة وتاريخها ،خا�صة ذلك املتعلق باجلانب ال�سيا�سي؛ حيث
نرى تداخ ً
ال كبرياً بينهما� .إال �أ َّن هذه الإرث الفكري قلما جنده جامعاً لهذا التداخل �أو مف�سراً لرتابطية هذه العالقة؛ فالعدالة يف الغالب متثلها امل�ؤ�س�سة وتتبع
ال�شق ال�سيا�سي� .أما احلرية ،فغالبا ما تن�سب للإن�سان �سواء كفرد �أو جماعة .وكالهما يتطور وتتطور مفاهميه مبرور الزمن؛ فقد جند اليوم �أن قانون حمورابي
الذي كان ي�ضرب به املثل يف العدالة هو قانون همجي يتعار�ض مع حقوق الإن�سان ،ولكنه كان وال يزال ي�شكل نقطه فارقة يف وقته ويف تاريخ تطور مفهوم العدالة.
وك��ذا احل��ال بالن�سبة للحرية؛ ففي ال��وق��ت ال��ذي كانت تفرق
فيه الت�شريعات ب�ين احل��ر والعبد حتى يف ال���دم ،تتطور احلرية
اليوم لت�شمل اجلميع دون تفريق لعرق �أو دي��ن .ولع َّل التف�صيل
يف م�سرية ه��ذي��ن املفهومني �أم���ر ���ض��روري لفهم ع�لاق��ة ال��ت�لازم
احل��ال��ي��ة بينهما ،وف��ه��م ع�لاق��ة امل��ا���ض��ي ال��ف��ات��رة بينهما ،وك��ذل��ك
ال�ست�شراف م�ستقبلهما.
�أوال :العدالة
م َّر هذا املفهوم بثالث مراحل؛ هي:
الع�صور الأوىل :ونعني هنا الع�صور ال��ت��ي �سبقت مب��ا يعرف
الأدي����ان الكتابية .كالع�صر ال��ي��ون��اين .ال���ذي اع��ت�بر ال��ع��دال��ة كما
يقول الكاتب ف�ضيلة �أخالقية ومل تتخذ حينها �شك ًال قانونياً؛
حيث ي��ك��ون منبعه القناعة ون��ب��ذ ال��ط��م��ع ،وجن��د ذل��ك يتجلى يف
وجهة نظر �أر�سطو حولها؛ حيث ي�شدد على �أن ال ي�أخذ املرء �أكرث
من حاجته �أو �أكرث من ح�صته ون�صيبه .ويف هذا الع�صر ارتبطت
ال��ع��دال��ة مب��ف��ه��وم الطبيعة وح��ده��ا ،ال��ت��ي ت�سند لطبيعة الب�شر
وحدها مهمة �إع�لاء ال�ش�أن الأخ�لاق��ي ومهمته يف �صون العدالة
وتفعيلها بني الب�شر.
الع�صور الو�سطى :وفيه ربط مفهوم العدالة وتطبيقه بالإرادة
الإلهية التي متثلت يف ال�شرائع ال�سماوية والكتب التي جاءت بها.
وهنا نرى ربط العدالة بالإرادة الإلهية؛ حيث يكون �أمر التفاوت
ب�ين الب�شر يف امل��ن��ازل االجتماعية املختلفة �أم���را خا�ضعا لإرادة
ال���ذات الإل��ه��ي��ة التي ت�ستوجب الطاعة دون �إب���داء م�برر النعدام
العدالة يف بع�ض املوا�ضع .ويكون النا�س يف ر�ضا مبا ق�سمه اهلل
بينهم ويف تف�ضيل بع�ضهم على بع�ض.
التحوالت الإبي�ستيمية ( )1ال��ك�برى :وب���د�أت ه��ذه التحوالت
يف ال��ق��رن اخل��ام�����س ع�����ش��ر ،وك���ان حم��رك��ه��ا الأول ال��ع��ق��ل ون�شاطه
الفكري .وهذا الن�شاط جتلى يف جانبني؛ الأول مرتبط بالفيزياء
التي نقلت ال��ع��امل الطبيعي م��ن نظامه املغلق �إىل جم��ال الكون
املفتوح وال�لان��ه��ائ��ي .وال��ث��اين �إن�����س��اين حيث تبلورت ف��ك��رة العقد
االج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي �أت���ت لتنظم ال��ع�لاق��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال�سيا�سية
و�أعلت من �ش�أن الإرادة الإن�سانية التي غلبت يف هذه املرحلة الإرادة
الالهوتية .فتق�سيم ثروات الوطن قائم هنا على مبد�أ التعاقدية
بني الب�شر وهم �أ�صحاب امل�صلحة الفعليني .وهنا ن�سفت فكرة �أن

اخلريات هبات اهلل وهو مُقدرها ومُق�سمها بني النا�س.
ثاني ًا :احلرية
مل ت�شذ احل��ري��ة يف تطورها ع��ن ال��ع��دال��ة؛ فتطورت م��ن حالة
�إي��ع��ازه��ا للطبيعية وم���ن �إرج��اع��ه��ا ك��م��ق��در �إل��ه��ي �إىل � ْأن و�صلت
كحق ومكت�سب �إن�ساين .ون��رى مثال �أن كانط وديكارت ف�صَّ ال يف
تلك املرحلة بني الطبيعة والإن�سان؛ ف�أ�صبحت احلرية يف القرن
اخلام�س ع�شر تعرب عن حرية ال�ضمري وتتمثل يف :حرية القرار
وح��ري��ة الإرادة وح��ري��ة االخ��ت��ي��ار .وه���ذه ال��ن��ظ��رة امل��ث��ال��ي��ة ملفهوم
احلرية تغريت كثرياً يف القرن الع�شرين لتكون نظرة �أكرث واقعية
و�شمولية .ولعل هذا لي�س بالغريب؛ فالأمر يحتاج الوقت فقط
ليتم اخ��ت��ب��ار تطبيقها وم��ن ث��م احل��ك��م عليها؛ فهل ح��ق��اً منتلك
ح��ري��ة االخ��ت��ي��ار والإرادة وغ�يره��ا؟ واق��ع��ي��ا ،ال؛ فنحن حماطون
مبجموعة من احلتميات والثوابت التي حتدد ممار�ستنا حلريتنا
�شئنا ذلك �أم �أبينا؛ فاحلرية املطلقة لي�ست �سوى «وهم» كما يقول
الفيل�سوف الهولندي �سبينوزا ،وعقبه نيت�شه الذي �أكد على هذا
الوهم واعترب حرية الإرادة جم��رد أ�ك��ذوب��ة �أو زل��ة مفيدة ك�شفت
عيوباً كثرية ملفهوم احلرية املطلقة .ومن ذلك الزمن وحتى اليوم
ال تزال احلرية متثل مقاومة لهذه املحددات احلتمية.
ثالثا :احلرية والعدالة مع ًا
ُي����ؤ ِّك���د ال��ك��ات��ب ت��ل�ازم ه��ذي��ن امل��ف��ه��وم�ين ك��م��ا ي��ت�����ض��ح يف �سابق
امل��ق��ال ،غ�ير �أن ه��ذا ال��ت�لازم مل يكن ل��ه ح�ضور حتى مت ربطهما
بالليربالية وم��راح��ل تطورها .فالتطور الليربايل ك��ان مرتبطا
مب��ف��ه��وم احل���ري���ة ول��ك��ن ل��ي�����س احل���ري���ة ال���ف���ردي���ة ،و�إمن����ا احل��ري��ة
امل�ؤ�س�سية التي ترتبط بالدول و�أنظمتها .وهي ت�شمل ثالث حريات
�أ�سا�سية :حرية االقت�صاد ،وحرية ال�سوق ،واحل��ري��ة ال�سيا�سية.
ويف املقابل ،ف���إ َّن الليربالية تقدم الفرد على ال�سلطة التي -كما
يقول الكاتب -لديها ميل تلقائي �إىل احلد من احلريات .وانت�صار
الليربالية للفرد يجعله حمدد ال�سلطات الأول؛ له حق انتخاب
من ميثله وكذلك من يراقب ممثليه يف ال�سلطة .وي��رى الكاتب
�أن ال��ل��ي�برال��ي��ة ت��ط��ورت ه��ي �أي�����ض��اً ل��ت�ترك اع��ت��دال��ه��ا وم��وازن��ت��ه��ا
لتتحول �إىل م��ا ي��ق��ول عنه «ال��ل��ي�برال��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة» وت���ارة �أخ��رى
«الليربالية املتوح�شة» ،ويف كالهما يرى �أنها ت�سمح للقوي بالتهام
ال�ضعيف .وهنا يجب التنويه ب�أن الليربالية املتطرفة كما �سماها

الكاتب �أ�صبغت على امل�صطلح �شيئاً من ال�سلبية ،رغم �أنها وردت
يف تعريفها الأجنبي يف قامو�س �أوك�����س��ف��وردAn extreme( :

laissez-faire political philosophy advocating
only minimal state intervention in the lives
 ،)of citizensولعل الكاتب ترجم كلمة ( )extremeبكلمة

«م��ت��ط��رف��ة» ،ول��ك��ن مبقارنة ه��ذا التعريف ب��غ�يره م��ن التعريفات
جند �أن معنى ( )extremeهي منح الفرد احل��د الأق�صى من
ال�سلطة وتهمي�ش تدخل الدولة يف حياة الأفراد .وكذلك يف قوله
«الليربالية املتوح�شة» التي و�صف بها التطبيق العملي لليربالية
املتطرفة وال��ت��ي �شهدتها مرحلة م��ارج��ري��ت تات�شر يف بريطانيا
ورونالد ريجان يف �أمريكا .من املهم الوقوف هنا قلي ًال لتو�ضيح
�أ َّن املفاهيم الليربالية لي�ست بطبعها �شريرة �أو متطرفة �أو حتى
وح�شية ،ولكن تطبيقها العملي مرتبط ومرهون ب�أو�ضاع الدولة
وحالتها والقائمني على �ش�ؤونها؛ فمارجريت تات�شر التي ذكرها
ال��ك��ات��ب ب���أن��ه��ا �صاحبة الليربالية املتوح�شة مل تكن م��ن احل��زب
ال��ل��ي�برايل �أ���س��ا���س��ا ،و�إمن���ا م��ن امل��ح��اف��ظ�ين! �إال �أن ليربالية نظام
الدولة هي التي �أتاحت لها الو�صول لل�سلطة ،وه��ي كذلك التي
�أتاحت لها اتخاذ قرارات قا�سية �سميت يف وقتها ()Tatcherism
ن�سبة لها .وكانت ممار�ستها لها يف �إف�ساح املجال لل�سوق ولل�شعب
دون تدخل احلكومة« ،بل �إ َّن وظيفة احلكومة هي يف االبتعاد قدر
الإمكان عن طريقهم».
ويف اخل��ت��ام ،ي�ستعر�ض ال��ك��ات��ب �آراء امل��ف��ك��ر رول���ز ،ال��ت��ي تتفق
ف��ي��ه��ا احل���ري���ة وم���ب���د�أ ال���ع���دال���ة وذل�����ك ب��ق��ب��ول ال���ن���ا����س بحتمية
الفروقات بينهم� ،شرط �أن تكون هذه الفروقات �أداة ملنفعة ،و�أن
تت�ساوى الفر�ص للجميع .وي��رى الكاتب �أن ه��ذه النظرية حتد
من الليربالية املتوح�شة .غري �أ َّن التوح�ش ال��ذي ُي��ك�� ِّرره الكاتب
كان توح�ش �سلطة ال�سوق الر�أ�سمايل والقائمني عليه ،ومل تكن
الليربالية لدى الغرب حمل اتهام؛ فهم يدركون ت�أثرها كغريها
ب��ق��وة ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ول��غ��ة امل�����ص��ال��ح .وت��ردي��ه��ا ب�سببهما ال يعني
�شيطنتها �أبداً؛ ففي النهاية لي�ست الليربالية �سوى فكرة ب�شرية
تطورت مع الزمن و�ستتطور مع الزمن لت�صون احلرية وحتقق
العدالة.
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