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العدالة بين األخالق والقانون
ريــا الخزيرية
تعد العدالة من القيم االجتماعية ال�سامية يف احلياة ،وعدها بع�ض املفكرين �إحدى �سمات املجتمع املثايل باعتبارها ف�ضيلة �شخ�صية واجتماعية �أ�سا�سية يف التعامل مع الآخرين،
وباعتبار العدالة من املفاهيم ال�شائعة اال�ستخدام يف الأدبيات ال�سيا�سية واملنظمات الدولية والوطنية فهي تعد قاعدة اجتماعية �أ�سا�سية ال�ستمرار حياة الب�شر .نبني يف هذا
املقال �أهم ما ذكرته الكاتبة �أمل مربوك عبد احلليم يف بحث ن�شرته جملة التفاهم بعنوان « نظام العدالة ونظام حكم القانون بني كانط وجون رولز».

العدالة االجتماعية هي قاعدة �أ�سا�سية ال�ستمرار حياة الب�شر
مع بع�ضهم البع�ض ،حيث ا�ستحوذ هذا املفهوم على خمتلف
الأدب �ي��ات ال�سيا�سية واملنظمات ال��دول�ي��ة والوطنية ،كما �أن
ال�ع��دال��ة ف�ضيلة �سامية وق��د ناق�شت ال�ك��ات�ب��ة ه��ذا ال�سياق
ب�ضرب مثال باملفكر الغربي �أفالطون ال��ذي يعد من �أوائ��ل
العلماء االجتماعيني القائلني ب�أن «العدالة �أن ميتلك املرء
ما يتنمي �إليه فعال ،وي ��ؤدي الوظيفة اخلا�صة ب��ه» ويعني
ذلك �أن كل فرد يف الدولة �سواء كان طفال �أو رجال �أو امر�أة
�أن ي�ؤدي عمله املنوط به واملنا�سب ملكانته دون �أن يتدخل يف
عمل غريه.
م��ن ن��اح�ي��ة �أخ ��رى ت��رى ال�ك��ات�ب��ة وج ��ود ��ص��راع ح��ول مفهوم
العدالة االجتماعية ويت�ضح ذل��ك من خ�لال توزيع الدخل
والوظائف والفر�ص التعليمية وا�ستخدام امل��وارد الطبيعة،
مم��ا دف ��ع ع ��ددا م��ن امل�ف�ك��ري��ن وال�ف�لا��س�ف��ة �إىل �أن ي�ق��دم��وا
ر�ؤى خمتلفة عن مفهوم العدالة ال��ذي يرتبط بالأخالق (
ال�ضمري الإن�ساين احلي) ،وبني القانون(الأدبيات ال�سيا�سية)
لأجل الو�صول �إىل معرفة احلقوق والواجبات ال�صاحلة لكل
الأزمان.
ي�ع��د ج ��ون رول ��ز �أح ��د ه� ��ؤالء امل�ف�ك��ري��ن ال��ذي��ن �أو� �ض �ح��وا يف
كتاباتهم ب�أن العدالة واخلري من املفاهيم الأ�سا�سية .و قد
بني رول��ز يف كتابه «نظرية العدالة» �أن ال�شخ�ص الأخالقي
ي�ستقي من هذين املفهومني (العدل ،واخلري) ،حيث ت�صوره
للعدالة يتعار�ض مع الفل�سفة النفعية التي �سيطرت على
الفكر الغربي وتقوم على مبد�أ «املنفعة هي غاية كل �سلوك
�أخ�لاق��ي»� ،أي �أن �أخالقيات الأفعال التي يقوم بها الإن�سان
تعتمد على حتقيق املنافع ودفع الأ�ضرار ،وبالتايل �أراد رولز
�أن يقدم تف�سريا خمتلفا ومر�ضيا حلقوق وواجبات مت�ساوية
ل�ل�م��واط�ن�ين يف ال ��دول ال�ت��ي حت�ت�رم الآراء وت�ستمتع �إليها
(الدميوقراطية).
وناق�شت الكاتبة ر�ؤى الفيل�سوف كانط ( )1804-1724ملفهوم
العدالة وت�أتي �أي�ضا على عك�س النفعية؛ حيث تقوم الأخالق
ل��دي��ه على العقل وح ��ده .ن��ادى ك��ان��ط ب��وج��ود ق��وان�ين �أول�ي��ة
و�ضرورية تنظم ال�سلوك الإن�ساين حيث ارتبطت القوانني
الأخالقية عنده مبفهوم للحرية لديه يفر�ض ح��دودا على
ت���ص��رف��ات ال�ن��ا���س ون��واي��اه��م ال��داخ�ل�ي��ة .ل��ذل��ك ،ي ��رى كانط

�أهمية وج��ود القوانني و�أن يتم فر�ضها على جميع النا�س،
ويجب ال�سري وفق منهجها؛ وذل��ك لأن��ه من خالل القانون
ن�ستطيع �أن نطبق مبد�أ احلرية ،ويق�صد به معرفة حريتنا
دون ال �ت �ع��دى ع�ل��ى ح��ري��ة ال �غ�ير وب��ال �ت��ايل م��ن خ�ل�ال ذل��ك
ن�ستطيع ح�م��اي��ة ال �ف��رد ال�ع��اق��ل م��ن خ�لال وج ��ود دول ��ة بها
قوانني.
مبادىء العدالة:
ت��رى الكاتبة ب ��أن رول��ز حت��دث ع��ن ال�ع��دال��ة وم�ب��ادئ�ه��ا ،تلك
العدالة التي تنظر جلميع الفئات وتهتم باحلقوق والواجبات
واملنافع ،ذكر رولز �أن للعدالة مبدئني ،وهذه املبادئ معنية
ب�ت�ح�ق�ي��ق م �� �ص��ال��ح اجل �م �ي��ع يف و� �ض ��ع م �غ �ل��ف ب ��الإن �� �ص ��اف.
امل �ب��د�أ الأول ه��و احل��ري��ات ال��وا��س�ع��ة املت�ساوية لكل الفئات،
وامل�ب��د�أ الثاين يتمثل يف تنظيم �أ�شكال التفاوت االجتماعي
واالقت�صادي ويتحقق ذلك من خالل وجود �شرطني :الأول
الفر�ص املتاحة تكون من�صفة ��س��واء �أك��ان��ت يف الوظائف �أو
املواقع� ،أما ال�شرط الثاين فهو حتقيق م�صالح الفئة الأقل
م��رك��زا �أو الأق ��ل �سلطة ،ون�ستطيع ت�سميتها ب��الأق�ل�ي��ات �أي
االلتفات لها وحتقيق م�صاحلها ،ومبعنى �أن ال�شرط الثاين
يندرج منه (مبد�أ الفر�ص املن�صفة ،ومبد�أ الفرق) ،ومن ثم
قام رولز برتتيب �أولوليات املبادىء ا�ستنادا للعقالنية ،وذكر
�أن م�ب��د�أ احل��ري��ات املت�ساوية ي�سبق م�ب��د�أ الفر�ص املن�صفة،
والفر�ص املن�صفة ت�سبق مبد�أ الفرق وذلك برتتيب ت�سل�سلي
دون تربير االنتهاكات ثم التعوي�ض عنها.
القانون بني العام واخلا�ص:
وتناق�ش الكاتبة من زاوية �أخرى نظرية القانون عند كانط
التي ت�ساءل فيها عن :ما القانون؟ كما جاء يف كتابه «املبادئ
امليتافيزقية لنظرية احل��ق» و�أج��اب عليه ب��أن احلرية وفقا
ملنطق العقل حتدد بطبيعة عالقة ال�شخ�ص مع الأ�شخا�ص
الآخرين من خالل �أفعالهم التي ت�ؤثر على بع�ضهم
البع�ض ت��أث�يرا مبا�شرا؛ فهو ينظر �إىل �شكل العالقة بني
ال���ش�خ���ص�ين ب�غ����ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن ت �ع��ر���ض ال��رغ �ب��ة واحل��اج��ة
لكليهما ،ويرى كانط ب�أنه يجب �إجبار النا�س ب�شكل قانوين
حتى ال يتم التعدي على حرية الآخرين.
ويت�ضمن القانون اخلا�ص فيما يتعلق بامللكية ويق�صد به «ما
يل -وما لك» وي�شمل التعامالت والعقود ،وحقوق الزوج على

زوجته وحقوق الوالدين على �أبنائهما وحقوق �صاحب املنزل
يف ال��وق��ت احل ��ايل ،بينما يت�ضمن ال�ق��ان��ون ال�ع��ام (ال�ق��ان��ون
ال�سيا�سي) العالقة القانونية بني املواطن من ناحية والوطن
�أو الدولة من ناحية �أخرى.
من هنا ترى الكاتبة ب�أن كانط ناق�ش يف نظريته عدم �إمكانية
�أن تتحقق العدالة يف ع�لاق��ات الب�شر ب�ين بع�ضهم البع�ض
دون �أن تكون هناك مظلة قانونية حتكمها الدولة املدنية.
بينما يرى رولز احلقوق ال�سيا�سية واملدنية ال ميكن �سلبها
من امل��واط��ن ،و�أك�ثر تلك احلقوق احلرية يف الأه ��داف التي
نرغب الو�صول �إليها .من هنا ،يجب على الدولة �أن ترتك
مواطنيها ليعي�شوا بحرية تامة وفقا الختياراتهم الذاتية يف
ظل فر�ص امل�ساواة والعدل.
قانون ال�شعوب
�سعى رولز يف كتابه قانون ال�شعوب �إىل تو�سيع مفهوم العدالة
لت�شمل ال�ساحة الدولية و�إي�ضاح طبيعة العالقة بني ال�شعوب
الليربالية وغ�ير الليربالية ،وا�ستخدم كلمة ال�شعوب بدال
م��ن ال� ��دول ل�ت�م�ي��زه��ا ب �ع��دة مم �ي��زات م�ن�ه��ا� :أن ال���ش�ع��وب ال
حتركها منافعها اخلا�صة بل امل�صالح الأ�سا�سية دون �أن مت�س
م�صالح ال�شعوب الأخرى ،وهي بذلك متتلك جانبا �أخالقيا
ع�ك����س ال� ��دول ال �ت��ي ت�ك���س��ب م���ص��احل�ه��ا ع�ل��ى ح���س��اب ال ��دول
الأخرى فهي �شديدة الت�أثري على الدول الأخرى من حيث
تدخالتها العك�سرية التي قد ت�ؤدي �إىل احلروب وال�شرور.
وف���س��ر رول ��ز ق��ان��ون ال���ش�ع��وب م��ن خ�ل�ال ن�ظ��ري�ت�ين الأوىل
النظرية املثالية وهي :تف�سر املجتمعات الليربالية وال�سمحة
وت �ع ��رف ب ��أن �ه ��ا دول خ ��ارج ��ة ع ��ن ال �ق ��ان ��ون� ،أم� ��ا ال�ن�ظ��ري��ة
الالمثالية تندرج حتتها املجتمعات املغلوب على �أمرها �أي
تلك التي لها ظروف اقت�صادية واجتماعية من امل�ستحيل �أن
ت�صبح جيدة التنظيم.
من ناحية �أخرى ناق�شت الكاتبة املبادىء التي و�ضعها رولز
لتحقيق امل�ساواة بني ال�شعوب والتي تف�سح املجال لروابط
ال�ت�ع��اون ب�ين ال�شعوب ،وال ميكن م��ن خاللها �أن ت�صل �إىل
م�سمى الدولة العاملية .وهنا يتفق رولز مع كانط ب�أن فكرة
قانون ال�شعوب تقت�ضي �أن تنف�صل ال��دول عن بع�ض الدول
امل �ج ��اورة امل���س�ت�ق�ل��ة ال �ت��ي ت�ط�غ��ى ع�ل��ى غ�يره��ا وت���ص�ب��ح حتت
�سيطرتها فكلما زادت رقعة الدول �ضعف القانون.
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