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العدالة التوزيعية والنماذج البديلة للنظر يف العقاب
 ...وت�ضع ذل��ك يف �سياق تاريخ الفل�سفة ال�سيا�سية،
وذل��ك يف الوقت نف�سه ال��ذي تفح�ص فيه الإ�شكاالت
امل �ع��ا� �ص��رة� � ،ش ��أن م���س��أل��ة احل �ج��ز اجل �م��اع��ي .وي�ط��ور
ج��ورج لوكا�س النقا�ش اجل��اري ح��ول العدالة بنظره
يف مو�ضوع احلرب .ويلفت عنايتنا �إىل الطريقة التي
بوفقها �أم�سى يتطلب تطور احلرب يف الزمن احلديث
�أن نعيد تقومي فهمنا لنظرية احلرب العادلة وملنزلة
ال �ق��ان��ون ال� ��دويل ومل�ه�ن��ة ال�ع���س�ك��ر .ويف ك��ل م��ن ه��ذه
الف�صول ،من الأهمية الإ�شارة �إىل كيف �أن التحليالت
الفل�سفية تتطور جنبا �إىل جنب بع�ضها البع�ض ويف
�ضوء الواقع ال�سيا�سي الراهن.
و�إذ �شكل العقاب والعدالة يف احلرب مو�ضوع اهتمام
تقليدي يف الفل�سفة ال�سيا�سية التطبيقية ،ف�إن وجهة
نظر بديلة متثلت يف النزعة ال�سلمية يعر�ض �إليها
�أحد الباحثني ،فيقدم �إلينا نظرة جمملة على مو�ضوع
ال�سلم والالعنف ،م�ستك�شفا قوة الالعنف باعتبارها
منهجا للحركية ال�سيا�سية ،م�ضمنا ا�ستك�شافه هذا
عر�ضا تاريخيا م��وج��زا ع��ن النزعة ال�سلمية وذاك��را
لأمثلة حديثة وناجحة عن الالعنف .ويف �صلة بهذا
الف�صل ،يفح�ص ب��ول ت�شور�شل مفهوم “الت�سامح”
ال� ��ذي ه��و ق�ي�م��ة م�ف�ت��اح�ي��ة يف الأن �ظ �م��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة
الليربالية ،ومو�ضوع �شائك يف الفل�سفة ال�سيا�سية
الليربالية .وي�ق��دم لنا نظرة �إجمالية تاريخية عن
ت �ط��ور امل �ف �ه��وم ،ك�م��ا ي �ق��دم ل�ن��ا ع��ر��ض��ا م�ع��ا��ص��را عن
امل�شاكل التي ال زالت عالقة بهذا املفهوم .وهو مفهوم
ي�شتغل ع�بر م�ف��ارق��ات الت�سامح وع�بر مفهوم حياد
الدولة حيث تطرح عدة �إ�شكاالت عينية عملية :حرية
اخل�ط��اب ،خ�ط��اب ال�ك��راه�ي��ة ،التحدي ال��ذي يطرحه
الدين ...
�أم ��ا ��ش�ي�ل��ي ول �ك��وك ����س ف�ت�ف�ح����ص م �� �س ��أل��ة ال �ه �ج��رة،
مت�سائلة عما �إذا ك��ان م��ن ح��ق ال��دول الليربالية –
الدميقراطية ط��رد املهاجرين بينما ت�ؤمن ه��ي ،من
حيث املبد�أ ،بحقوق الأجانب الذين يوجدون يف حاجة
�إىل امل �� �س��اع��دة .وت��رك��ز ع�ل��ى ح�ل�ق��ة منطقية مفرغة
حتكم ه��ذا النقا�ش ،وتتعلق مبعرفة م��ن ه��و ال�ق��ادر
على التعبري ع��ن موافقته على ح��ق تقرير م�صريه
واال�ستفادة من ذلك .وح�سب ما توحي به ،ف�إن املبادئ
ال�ل�ي�برال�ي��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،م�ث��ل احل��ري��ة وامل �� �س��اواة،
ينبغي �أن ت�سري نحو ت��وزي��ع ع��ادل ي�خ�ترق احل��دود.
لكن ه��ذه احللول املقرتحة تطرح من امل�شاكل �أكرث
مم��ا حت�ل�ه��ا ،وه��ي مت�سي �أك�ث�ر تعقيدا ع�ن��دم��ا ن��أخ��ذ
بعني االعتبار التفاوتات الطبقية واجلن�سية املتعلقة
بالهجرة والعابرة للحدود.
هذا وي�شكل البحثان الأخريان م�ساهمتني فريدتني
يف الكتاب:
يف �إ�سهام م�شرتك بني جريمي وي�سني�سكي وماثيو
فورهي�س يتناول الباحثان باملناق�شة م�س�ألة م�ستقبل
الفل�سفة ال�سيا�سية .ويعمدان �إىل فح�ص النزوعات
احلالية يف املبحث مبدهما �إي��ان��ا بتحليل اختباري/
�إح�صائي للمن�شورات ذات ال�صلة بالفل�سفة ال�سيا�سية

حديثة يف الع�شرين �سنة الأخ�ي�رة .وم��ع اعرتافهما
ب ��أن التكهن مب�ستقبل الفل�سفة ال�سيا�سية �أ�شبه ما
يكون بالعرافة (�ص :)199 .هل كان ب�إمكان �أفالطون
�أن يتنب�أ م�سبقا ب��دور الإن�ترن��ت وو��س��ائ��ط التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي يف ت �ق��وي��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة ال �ت �� �ش��اوري��ة؟
�إال �أنهما ينتهيان �إىل بع�ض النتائج :وم��ن بينها �أن
املفاهيم الأك�ثر ت��رددا يف خطاب الفل�سفة ال�سيا�سية
ال�ي��وم ول��رمب��ا يف امل�ستقبل املنظور ه��ي :الليربالية،
ال �ع��دال��ة ،راول � ��ز .ويف م��ا ي�خ����ص ت �ق��ال �ي��د ال�ف�ل���س�ف��ة
ال�سيا�سية املا�ضية ،ف�إن �أكرب تقليد تتم الإحالة عليه
هو تقليد التعاقد االجتماعي .ويف ما يخ�ص م�سائل
الفل�سفة ال�سيا�سية التطبيقية ،ف�إن امل�سائل التي ترتدد
هي ممار�سات ال�شغل والأحزاب ال�سيا�سية وال�سيا�سات
االج�ت�م��اع�ي��ة امل �� �س��اوات �ي��ة ودول� ��ة ال��رع��اي��ة وال��رع��اي��ة
ال�صحية ومللكية الفكرية والتج�س�س التكنولوجي
على حياة النا�س احلميمية وع��دم امل�ساواة يف الدخل
والتعذيب وال�صلة بني ال�سيا�سة وامل��ال  ...وي�ست�شف
من هذه اخلال�صات احل�ضور الهام للتقليد“ :لدينا
داع قوي لالعتقاد ب�أن م�ستقبل الفل�سفة ال�سيا�سية ال
يت�ضمن تخليها ب�أي حال عن ما�ضيها” (�ص،)202 .
وعلى َن� َف��اق �سوق ب�ضاعة راول��ز �أو ما �سماه امل�ؤلفان
“�صناعة راولز” (���ص� ،)204 .إذ“ :ي�ستمر راول��ز
يف اح �ت�لال م��وق��ع ال �� �ص��دارة يف الفل�سفة ال�سيا�سية
ويف النظرية ال�سيا�سية ،ولي�س هناك �أدن��ى احتمال
يحمل على الظن ب�أن الأمر �سوف يتغري يف امل�ستقبل
القريب”.
�أخ�يرا ،ف�إن �إدوادو مانديتا يقدم لنا كلمة ختامية
تذكرنا ب�أن الفل�سفة ـ تاريخيا وثقافيا ـ لها حمل منه
تطلق �أنظارها .ولذلك تبقى املركزية الأوربية ـ التي
يفرت�ض �أنها حمل ما تفت�أ الفل�سفة ال�سيا�سية تنطلق
منه ـ ت�شكل حتديا مركزيا للفل�سفة ال�سيا�سية :اَّ
هل
�أمكن ت�أ�سي�س فل�سفة �سيا�سية �شمولية غري قطرية؟
ومب ��ا �أن ك��وك�ب�ن��ا �أم �� �س��ى ق��ري��ة � �ص �غ�يرة ،وااله �ت �م��ام
الكوين �أم�سى ي��زداد ،فهل ميكن �أن نت�صور الفل�سفة
ال�سيا�سية م��ن منظور غ�ير م�سكون ب�شبح املركزية
الأورب�ي��ة؟ وبهذا دار البحث الأخ�ير على “تفكيك”
ت��اري��خ الفل�سفة ال�سيا�سية ال�غ��رب�ي��ة ب��اال��س�ت�ن��اد �إىل
م���ش��روع الفيل�سوف الأرج�ن�ت�ي�ن��ي الأم��ري�ك��ي �إن��ري�ك��ي
دي�سل ،وذلك من خالل “هدم” و”تفكيك” مرويات
الفل�سفة ال�سيا�سية ،متهيدا لأمر “بناء” تاريخ عاملي
لها مغاير (���ص .)214 .وبغاية �إجن��از ذل��ك ،ف��إن��ه ال
بد من خرق �سبعة حدود َ�س َّي َجت الفل�سفة ال�سيا�سية
ال �غ��رب �ي��ة :امل��رك��زي��ة ال�ه�ل�ي�ن�ي��ة ،ال �ت �غ��ري��ب ،امل��رك��زي��ة
الأورب�ي��ة ،التحقيبات التي تكر�س الزمنية الغربية،
الدنونة و�إهمال الإ�سهام الدينوين يف النظر ال�سيا�سي،
النزعة اال�ستعمارية� ،أ�سطورة احلداثة .وبهذا تتحول
دعوة “تفكيك” مرويات الفل�سفة ال�سيا�سية املعا�صرة
�إىل دع��وة �إىل “نزع ال�ط��اب��ع اال�ستعماري” ـ �أو قل
�إيجابا “حترير” ـ الفل�سفة ال�سيا�سية (�ص.) 217 .
وينتهي الكتاب بعدة ملحقات تزود القراء برتتيب
زم �ن��ي لأه� ��م حم �ط��ات ت��اري��خ ال�ف�ل���س�ف��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة،
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ومبعجم ب��أه��م املفاهيم امل�ت��داول��ة يف حقل الفل�سفة
ال�سيا�سية اليوم ،وبالئحة مبوارد وم�صادر البحوث،
وبتوجبه للقارئ بثبت من املراجع م�ستفي�ض .وكل
ذلك من مزايا هذا الكتاب/املو�سوعة.
وم��ن م��زاي��ا ه��ذا الكتاب� ،أن الباحثات الفل�سفيات
من الن�ساء حتققن “االنتقام” من تاريخ الفل�سفة
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ال �غ��رب �ي��ة ال� ��ذك� ��وري .وه� �ك ��ذا جن ��د م��ن
الباحثات يف الكتاب عددا مهما ي�شكل ثلث امل�ساهمني.
وف �ي��ه �أي �� �ض��ا ي�ت�ح�ق��ق ال �ت �� �ص��ال��ح ب�ي�ن ال�ت�ق�ل�ي��دي��ن
الأ�سا�سيني يف الفل�سفة الغربية املعا�صرة :التقليد
الأجنلو�سك�سوين (ال�بري�ط��اين ،الأم��ري�ك��ي ،الكندي
الأ� �س�ت�رايل) والتقليد ال �ق��اري (الأمل� ��اين ،الفرن�سي،
الإيطايل ،النم�ساوي  ،)...ف�أنت ترى الباحث يتنقل
بني التقليدين بكل ي�سر ،بل ميازج بينهما املمازجة،
حتى ول��و �أن القارئ الأجنلو�سك�سوين مل يتعود بعد
على ت�شقيقات وتعقيدات الفال�سفة القاريني .وهذا
ما مل يكن ممكنا منذ ن�صف قرن خال .وذلك التمازج
ب��اد يف �إع �م��ال مفاهيم م ��أخ��وذة م��ن تقليد الفل�سفة
القارية« :التفكيك»« ،اجلنيالوجيا»« ،الأركيولوجيا»
...
وم ��ن م��زاي��اه �أي �� �ض��ا حت�ي�ين امل �� �ص��ادر وامل ��راج ��ع� ،إذ
حول كل مو�ضوع مو�ضوع ،مبا يف ذلك املوا�ضيع التي
لطاملا تدوولت يف الفل�سفة ال�سيا�سية� ،ش�أن «العدالة»
و»ح �ق��وق الإن �� �س��ان» و»ال �� �س �ي��ادة» ،يحيل ال�ب��اح��ث �إىل
ع�شرات املرجعيات امل�ستحدثة.
�أخ�يرا من بني العيوب التي اعتورت الكتاب بع�ض
الأح �ك��ام امل�ب�ت���س��رة ال �ت��ي �أ� �ص��دره��ا ب�ع����ض امل�ساهمني
يف ه��ذا الكتاب ،وذل��ك مثل املوقف من فل�سفة راول��ز
وه��اب��رم��ا���س ،ح�ي��ث ن �ق��ر�أ« :م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ري لي�ست
نظريتا راول ��ز وه��اب��رم��ا���س �إال حل�ظ�ت�ين� ،أو وقفتني
وتهمي�شني ع�ل��ى [فل�سفة ك��ان��ط ال���س�ي��ا��س�ي��ة� ،أو ما
ي�ع��ادل قيمة �صفحة �أو �صفحتني م��ن فل�سفة احلق
لهيجل» (���ص .)25 .وه��ذا لعمري من تلك املبالغات
التي تعج بها بع�ض الكتابات اجلديدة� ،ش�أنها يف ذلك
�ش�أن االدع��اء ب��أن الفل�سفة املعا�صرة برمتها �إمن��ا هي
جمرد «حت�شية» على كتاب «نظرية العدالة» ل�صاحبه
جون راولز ( ،)1971وذلك على النحو الذي كان اعترب
بوفقه وايتهيد �أن الفل�سفة الغربية برمتها «حت�شية»
على �أفالطون� ،أو كان اعترب به فوكو الفكر الغربي
املعا�صر ب�أكمله حماولة لالنفالت من قب�ضة هيجل.
.............................
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بوا�سطة من التعاقد االجتماعي؟ �أم هل الدول وباقي
اجلمعيات تاريخيا ومعياريا �أهم من الأف��راد الذين
ي�شكلونها؟ هل نحن الب�شر متحاربون ومتناف�سون �أم
نحن متعاونون ومتعقلون؟ هل ميكن �أن نحيا على
نحو �أف�ضل من غري تفاعل اجتماعي وتنظيم �شرعي،
�أم �أننا نفيد من رقابة وعناية ال�سلطات احلاكمة؟
كيف ينبغي لنا �أن ننظم حياتنا و�أن نهيكل تنظيماتنا
االج�ت�م��اع�ي��ة و�أن ن��رب��ط ب�ي�ن ب�ع���ض�ه��ا ال�ب�ع����ض عرب
كوكبنا؟ �أم كيف نحدد ون�ؤ�صل ملفاهيم مفتاحية �ش�أن
احلقوق الب�شرية والعدالة وامل�ساواة واحلرية؟
وي���ض�ي��ف ب ��أن��ه م��ا م��ن ف�ل���س�ف��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة �إال وه��ي
ا�ستلهام لع�صرها و�إل �ه��ام ل��ه يف �آن .ويف �أي��ام�ن��ا هذه
ان�ب�ث�ق��ت �إ� �ش �ك��االت ت� ��دور ع �ل��ى ال��دن��ون��ة وال�ت�ح��دي��ث
وال �ع��ومل��ة وال��دم �ق��رط��ة وال �ل�برل��ة وامل���ش��اك��ل العالقة
اخل��ا��ص��ة ب��ال�ن��زع��ة امل��رك��زي��ة الأورب��ي��ة وب��ال�ت�ط��ور ما
بعد الكولونيايل .ولهذا تعكف الفل�سفة ال�سيا�سية
ال�ي��وم على مراجعة الأن �ظ��ار ال�سائدة ح��ول احل��دود
وال �ه �ج��رة وال���س�ي��ادة  ،ك�م��ا تعمل ع�ل��ى تغيري فهمنا
ل �ق��واع��د ال�لاع �ن��ف ومل �ع��اي�ير احل �ي��اة ال��رخ �ي��ة ول ��دور
ال �ق��ان��ون ال� ��دويل .وت�ستمر الفل�سفة ال�سيا�سية يف
م �� �س��اءل��ة م �ن��زالت (وك� ��ذا ت�ط�ب�ي��ق) م �ب��ادئ ال �ع��دال��ة
ال�ت��وزي�ع�ي��ة وال �ع��دال��ة ال�ت�ق��ومي�ي��ة ،وم�ف��اه�ي��م حقوق
الإن���س��ان ،والأف �ك��ار ال��دائ��رة على امل�ع��اي�ير الأ�سا�سية
الت �خ��اذ ال� �ق ��رار ال �� �س �ي��ا� �س��ي .وث �م��ة حت��دي��ات جليلة
اخلطر تواجه الفل�سفة ال�سيا�سية اليوم :ثمة حتدي
ال�س�ؤال امل ُ�شكَل :هل ثمة مقوالت متعالية وحقائق
�أبدية ومعايري عابرة للثقافات �أم �أن كل مفهوم فيها
تاريخي؛ ومن ثمة ن�سبي؟
وحتد �آخر :هل ميكن ممار�سة الفل�سفة ال�سيا�سية
يف حميط ال ي�سعف بالتفكري الفل�سفي ،ال �سيما يف
بع�ض �أنحاء العامل؟
وم �� �س ��أل��ة ث��ال �ث��ة ه��ي الأخ� � ��رى :ه�َّل� ااَّ ك��ان��ت ن�ظ��رة
�أف �ل�اط� ��ون الأب� ��وي� ��ة ـ م �ط��ال �ب �ت��ه ب �ح �ك��م ال�ف�لا��س�ف��ة
وبفال�سفة احلكم ـ للحكمة ال�سيا�سية ال تزال منا�سبة
لع�صر الدميقراطية؟
ومبا �أن الفل�سفة ال�سيا�سية مبحث ذو جذور غربية،
ف�إنه ينه�ض ال�س�ؤال :هل ميكن �أن تكون ثمة فل�سفة
�سيا�سية م�صاغة يف ال�صني �أو نفاجارو �أو ال�ساحل
الإفريقي؟
وه� ��ل مي �ك��ن ل� �ه� ��ؤالء ال ��ذي ��ن ال ي�ت�ف�ل���س�ف��ون ع�ل��ى
الطريقة الإغريقية ـ املت�شددون الدينيون ـ �أن يتلقوا
�أفكار الفل�سفة ال�سيا�سية و�أن يتفهموها؟
وه��ل �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ال يحيون يف احل��وا��ض��ر ـ وقد
ارتبط كلمة �سيا�سة  Politcaنف�سها باحلا�ضرة
 Polisـ يحتاجون �إىل الفل�سفة ال�سيا�سية؟
ال�ت�ف�ك�ي��ك ��س�ي��د امل �ن��اه��ج ه �ن��ا :ي ��أت��ي ع �ل��ى ال �ق��دمي
واجل��دي��د م�ع��ا .ففيما يخ�ص م�ساءلة ال �ق��دمي ،يتم
الت�سا�ؤل حول الطبيعة الب�شرية وما �إذا كان الإن�سان
بالطبع حيوانا مدنيا (�سيا�سيا) (كما زعم �أر�سطو)
مع حماولة فهم ما الذي يعنيه «ما هو غري �سيا�سي»
�أو «الال�سيا�سي» ،كما يتم الت�سا�ؤل عن طبيعة ال�ش�أن
ال�سيا�سي ،وعن منزلة «املُثُل» (هل بقي زمن للحديث
عن ُمثل �سيا�سية مثال؟).
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وق��د ��ص��ارت للفل�سفة ال�سيا�سية ال�ي��وم ال فح�سب
�إ� �ش �ك��االت ج��دي��دة ت�ن�ظ��ر ف�ي�ه��ا و�إمن� ��ا �أي �� �ض��ا مباحث
تتفرع �إليها:
ثمة� ،أوال ،مبحث «امليتا� -سيا�سة» (ما وراء ال�سيا�سة،
�أو بلغة القدماء ال�سيا�سة من الو�ضع الثاين) .ودور
ه��ذا امل�ب�ح��ث« :ال�ت���س��ا�ؤل ع��ن طبيعة م��ا ه��و �سيا�سي
وحول مناهج ت�سويغ النظريات ال�سيا�سية» (�ص.)9.
هنا ،على ه��ذا امل�ستوى� ،أم�ست تطرح ت���س��ا�ؤالت عن
الطبيعة الب�شرية وم�س�ألة الن�سبية.
ث��م هناك مبحث «النظرية ال�سيا�سية املعيارية».
وي �ت �ن��اول ب��ال�ن�ظ��ر ال �ن �ظ��ري��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال�ع�ي��ان�ي��ة
ح��ول ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�ظ�ي��م ال���س�ي��ا��س��ي :اال��ش�تراك�ي��ة،
الر�أ�سمالية ،الدميقراطية  ...وهي النظريات التي
تقوم على ما انتهت �إليه امليتا�-سيا�سة  ،تنظر يف ما
هو �أف�ضل �أو �أعدل بالن�سبة �إىل املجتمع (�ص.)9 .
ون �� �ص�ي�ر وج� �ه ��ا ل ��وج ��ه �أم� � ��ام م �ب �ح��ث «ال �ف �ل �� �س �ف��ة
ال�سيا�سية التطبيقية» عندما ن�ستخدم النظريات
ال�سيا�سية املعيارية يف حل م�شاكل عملية ملمو�سة؛
�ش�أن الهجرة واجلرمية والإرهاب ...
واحل � ��ال �أن ه ��ذا ال �ك �ت��اب ي�ت���ض�م��ن ه ��ذه امل�ب��اح��ث
الثالثة:
ث �م��ة ب �ح��وث ت��دخ��ل يف ب ��اب «م ��ا وراء ال���س�ي��ا��س��ة»
(مثال :الف�صول الدائرة على ال�سيادة وعلى حقوق
الإن �� �س��ان) وث �م��ة ب �ح��وث ت �ن��درج يف �إط� ��ار ال�ن�ظ��ري��ات
ال�سيا�سية املعيارية (مثال الف�صلني الدائرين على
الدميقراطية والنزعة الكونية) و�أخريا ،ثمة بحوث
ت��دخ��ل يف ��س�ي��اق ال�ف�ل���س�ف��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة التطبيقية:
ال �ع��دال��ة ال �ت��وزي �ع �ي��ة ،ال �ع��دال��ة ال�ت�ق��ومي�ي��ة ،احل ��رب،
ال�سلم ،الهجرة ...
وه�ك��ذا ،مثال ،يف ما يخ�ص املبحث الأول ،ت�ضمن
ال �ب �ح��ث الأول ن �ظ��رة ت ��أم �ل �ي��ة يف ت ��اري ��خ ال�ف�ل���س�ف��ة
ال�سيا�سية .وق��د نظر امل��ؤل��ف م��ن خاللها يف �أم��ر ما
�إذا كان من الأهم اعتبار الفل�سفة ال�سيا�سية من جهة
نظر التاريخ �أم ميكن النظر �إليها ب�إعمال مفاهيم
غري تاريخية .وعنده �أن ثمة تعالقا بني الفل�سفة

ال�سيا�سية والتاريخ« :لئن كانت الفل�سفة (ال�سيا�سية)
بال تاريخ قفر ،ف�إن التاريخ بال فل�سفة غابة ،ونحن
�أكيدا يف حاجة �إىل الإثنني» .كما يندرج �ضمن نف�س
املبحث البحث ال��دائ��ر على مفهوم «ال�سيادة» .وفيه
يعترب امل�ؤلف م�س�ألة ال�سيادة يف �صلتها مب�سائل مثل
الع�صيان امل��دين وحت��دي النزعة الفو�ضوية وتطور
القانون ال��دويل ،وما ي�سميه البع�ض ع�صر «ما بعد
ال�سيادة»� .أما �سيغفريد فون ديفيل في�ستك�شف منزلة
حقوق الإن�سان يف ال�سياقني املحلي وال��دويل .ويرى
�أن ث�م��ة خ�صومة ك�برى ب�ين ال�ن�ظ��ري��ات الأخ�لاق�ي��ة
للحقوق والنظريات ذات التوجه ال�سيا�سي الأف�صح.
ثم بعد ذلك ،يذهب �إىل �أن ثمة طريقا و�سطا ميكن
�إي �ج��اده ع��ن ط��ري��ق ال�ن�ظ��ري��ات ال��و��ص�ف�ي��ة امل �ح��دودة
للحقوق.
وفيما يتعلق باملبحث الثاين من مباحث الفل�سفة
ال�سيا�سية ـ مبحث النظريات ال�سيا�سية املعيارية ـ
ت�ستك�شف جليان بروك املوا�ضيع ذات ال�صلة مب�س�ألة
ال �ن��زع��ة ال �ك��ون �ي��ة .وت �ه �ت��م مب �� �س ��أل��ة حت��دي��د امل�ف�ه��وم
ومب�س�ألة كيف ينبغي �أن يبدو عامل كو�سموبوليتاين
(� � � ��ص .)16.و�إذ ت �ط��ور ف �ك��رة ال�ف�ل���س�ف��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة
الليربالية ،ف ��إن جاكلني �آن كيغلي تفح�ص امل�شاكل
النا�شئة .وهي تعترب م�شكلة نظرية العقد االجتماعي
وال�ت���س��وي�غ��ات امل��آل�ي��ة ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة (ال �ت��ي ت�سميها
نزعة تو�سيل الدميقراطية) ،و�أف�ك��ار الدميقراطية
الت�شاورية والعقل العمومي .وتذكرنا ب�ش�ساعة وتعقد
مفهوم “الدميقراطية” وب�صلته مبفاهيم �أخ��رى
�أخالقية� /سيا�سية� ،ش�أن “امل�ساواة” و”اال�ستقالل”
و”الأ�صالة” .وتبني كيف �أن النظرية الدميقراطية
تتطور باعتبارها ن�ق��دا للنزعة الأب��وي��ة .كما تنظر
يف النقود الن�سائية وما ي�سمى التعددية الت�صارعية
ـ امل ��ؤم �ن��ة ب � ��أن �أ� �س��ا���س احل� �ي ��اة ،مب��ا يف ذل ��ك احل �ي��اة
ال�سيا�سية ،الت�صارع على نحو ما �أو�ضحه الفيل�سوف
ال���س�ي��ا��س��ي الأمل� ��اين ك ��ارل ��ش�م�ي��ث ـ ب��اع�ت�ب��اره��ا ن�ظ��رة
ج��ذري��ة �إىل احل �ي��اة ال�سيا�سية بح�سبان ه��ذه حقال
للقيم املتنازع عليها ولل�صراعات من �أج��ل ال�سلطة
وان �ت��زاع االع �ت�راف ،وه��ي ��ص��راع��ات ال مي�ك��ن ت�ف��ادي
حدوثها.
ويف ما يخ�ص املبحث الثالث ـ الفل�سفة ال�سيا�سية
التطبيقية ـ جند البحث الدائر على م�س�ألة العدالة ـ
ال �سيما الفل�سفة ال�سيا�سية الليربالية الدميقراطية.
وعديدة هي الف�صول التي تلقي نظرة على املفاهيم
اخلا�صة بالعدالة وبتطبيقها .وهكذا يعترب �أوفاديا
ع ��زرا م���س��أل��ة ال�ع��دال��ة ال�ت��وزي�ع�ي��ة م��ن خ�ل�ال �أع�م��ال
حديثة� ،ش�أن �أعمال راولز ودووركني وهايك ونوزيك
 ..وي�ف�ح����ص احل �ج��ج املتعلقة ب �ع��دم امل �� �س��اواة وب��دور
ال��دول��ة يف �إع ��ادة ت��وزي��ع ال�ث�روة و��ض�م��ان امل���س��اواة يف
الفر�ص وتدبري االخ�ت�لاف االجتماعي وال�سيا�سي.
ويربط اعتباره بامل�شكلة النا�شئة املتعلقة بالعدالة
البيئية ال�شاملة ،مظهرا كيف �أن م�س�ألة العدالة
التوزيعية تطبق يف �سياق عاملي ع�صيب لكي يتناول
م�شكلة ت��وزي��ع امل� ��وارد وتقليل امل�خ��اط��ر يف مواجهة
ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي .وم��ن ج�ه��ة اع�ت�ب��ار �أخ ��رى ،تفح�ص
ت � ��رودي ك ��ون ��واي وج �ه��ا �آخ� ��ر ل�لاه �ت �م��ام ب��ال �ع��دال��ة:
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�إىل �أين ت�سري الفل�سفة ال�سيا�سية املعا�رصة؟..
قراءة يف كتاب :دليل بلوم�سبوري �إىل الفل�سفة ال�سيا�سية
حممد ال�شيخ
الت�أم جممع م�ؤلف من �أربعة ع�شر �أ�ستاذا من �أ�ساتذة الأخالقيات وال�سيا�سيات باجلامعات الربيطانية والأمريكية والنيوزيالندية
وال�سويدية والرتكية لكي ُيخرج �إىل جمهور القراء العاديني منهم واملتخ�ص�صني ،املهتمني بالفل�سفة بعامة وبالفل�سفة ال�سيا�سية
بخا�صة ،دليال جديدا �إىل الفل�سفة ال�سيا�سية .هذا يدر�س مو�ضوع «ال�سيادة» ،وذلك مو�ضوع «العدالة» ،وثالث «حقوق الإن�سان» ورابع
الت�سامح» ،وخام�س «الدميقراطية» ...
وما �أ�شد ما كانت احلاجة �إىل هذا الدليل! �إذ على ر�أ�س كل عقد �أو عقدين من الزمن تتجدد موا�ضيع الفل�سفة ال�سيا�سية .ذلك �أنّ
�سوقها نافقة يف الغرب .ونحن لو �أخذنا معلمة للت�أريخ للفل�سفة ال�سيا�سية املعا�صرة ـ بح�سب ما تكاد جتمع عليه �أهم الكتابات يف هذا
ال�صدد ـ كتاب «نظرية العدالة» ل�صاحبه جون راولز ( )1971لألفينا �أن عقد ال�سبعينيات من القرن املا�ضي �شهد على النقا�ش حول
مو�ضوع «العدالة» بالأوىل ،و�أن عقد الثمانينيات �شهد على ال�سجال حول مو�ضوع «اجلماعة» بالأحرى ،و�أن عقد الت�سعينيات �شهد
على اخل�صومة حول مو�ضوع «املواطنة» بالأجدر ،و�أن عقد الت�سعينيات �شهد على اجلدل حول «الدميقراطية الت�شاورية» بالأجد ،و�أن
العقد الأول من الألفية الثانية �شهد على املجادلة حول «االعرتاف» بالأخ�ص .على �أن هيمنة مفهوم ال تعني �إحماء مفهوم �آخر ،فقد
متت مناق�شة موا�ضيع «العدالة» و»حقوق الإن�سان» ،مثال ،ومذاهب «الدميقراطية» و»الليربالية» منذ �أمد وال تزال ترافق �أي نقا�ش
فل�سفي �سيا�سي.
وال �ي��وم -يف الن�صف الأول م��ن ال�ع�ق��د ال �ث��اين من
القرن الواحد والع�شرين  -ما هي �أهم الق�ضايا التي
�أم�سى يتداول فيها الفال�سفة ال�سيا�سيون؟
ك��ان امل�ع��ول يف العقد الأخ�ي�ر م��ن ال�ق��رن الع�شرين
والعقد الأول من القرن الواحد والع�شرين ،على كتاب
الفيل�سوف ال�سيا�سي الكندي ويل كمليكا« :الفل�سفة
ال�سيا�سية املعا�صرة :مدخل ( ،»)2001/1990حيث
ك��ان ر�أى �أن الفل�سفة ال�سيا�سية املعا�صرة تتجاذبها
موا�ضيع ومنازع .واملوا�ضيع الأ�سا�سية هي :امل�ساواة
وال�ل�ي�برال�ي��ة ون�ظ��ري��ة امل��واط �ن��ة ،وامل �ن��ازع ه��ي :امل�ن��زع
ال�ن�ف�ع��ي وامل �ن��زع ا ُ
حل� � � َّراين وامل �ن��زع اجل �م��اع��ي وامل �ن��زع
اجل�م�ه��وري املدين واملنزع ال�ت�ع��ددي ال�ث�ق��ايف وامل�ن��زع
املارك�سي واملنزع الن�سائي .على �أ�سا�س �أن��ه ميكن َع ُّد
النزعة املارك�سية والنزعة اجلماعية والنزعة الن�سائية
ونزعة اجلمهورية املدنية ونزعة التعددية الثقافية
مبثابة مدار�س فل�سفية �سيا�سية نقدية ت�شكل التيار
الأعظم املناه�ض للنظريات الدميقراطية الليربالية.
واليوم ،بعد م�ضي �أزيد من ع�شرين �سنة على �صدور
هذا الكتاب اجل َّماعة ،بد�أ م�شهد الفل�سفة ال�سيا�سية
يتغري بع�ض التغري� .أم�سينا �أمام مو�ضوعات جديدة
م��ا ك��ان يخطر ب�ب��ال فال�سفة ال�سيا�سية منذ ن�صف
ق��رن �أنها �سوف مت�سي من اخت�صا�صهم« :الهجرة»،
«ال� �ت� �ع ��ذي ��ب»« ،امل ��راق� �ب ��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ف��ائ �ق��ة»،
«الإرهاب»...

و�أول ما يثري االنتباه يف ه��ذا الكتاب �أننا ما عدنا
�أم ��ام ج�ي��ل م��ن الفال�سفة ال�سيا�سيني ال��ذي �شغلوا
ال�ساحة الفل�سفية ال�سيا�سية منذ منت�صف القرن
الع�شرين �إىل �أواخ��ره ـ �ش�أن راول��ز ودوورك�ين وهايك
ونوزيك وهابرما�س وهونيث وتايلور وفريزر وفالتزر
و�ساندل وماكنتاير  ...ـ و�إمن��ا �أ�صبحنا �أم��ام �أ�سماء
جديدة ال نكاد نعرث لها على ن�ص مرتجم �إىل العربيةـ
كوهن وزيزيك وجو�س وجامنب ونان�سي ...
وال���ش��يء نف�سه ي�ق��ال ع��ن مفاهيم لأول م��رة يتم
نحتها وتداولها على ه��ذا النطاق الوا�سع� ،ش�أن «ما
ب�ع��د ال �� �س �ي��ادة» و»م ��ا ب�ع��د ال�ك��ول��ون�ي��ال�ي��ة» و»ال �ن��زع��ة
ال�ك��ون�ي��ة الأخ�لاق �ي��ة» و»ال �ن��زع��ة ال�ك��ون�ي��ة امل�ؤ�س�سية»
و»التوافق الت�شابكي» ...
ك�م��ا �أم���س�ي�ن��ا �أم ��ام ت �ي��ارات يف الفل�سفة ال�سيا�سية
م���س�ت�ج��دة :م��ن زم ��ن ال���ش�ي��وع�ي��ة وال �ل �ي�برال �ي��ة� ،إىل
زمن النزعة الليربالية والنزعة ا ُ
حل ِّريانية والنزعة
اجل �م��اع �ي��ة ،ف� ��إىل زم ��ن ال �ن��زع��ة ال�ن���س��ائ�ي��ة وال�ن��زع��ة
ال�ك��ون�ي��ة وال �ن��زع��ة ال�ف��و��ض��وي��ة وغ�ي�ره��ا م��ن ن��زع��ات
الفل�سفة ال�سيا�سية اليوم.
ب��داي��ة ،يعني امل�شرف على ه��ذا الكتاب �أن��درو فياال
ـ وهو �أ�ستاذ الفل�سفة والأخ�لاق بجامعة كاليفورنيا ـ
البغية منه يف العبارة التالية« :حماولة توفري �إطاللة
��ش��ام�ل��ة ع�ل��ى م��ا ي ��روج يف ح�ق��ل الفل�سفة ال�سيا�سية
امل �ع��ا� �ص��رة ،وال ��وق ��وف ع �ل��ى ع �م��ق الإ�� �ش� �ك ��االت ال�ت��ي

تتناولها» (���ص .)2.ومنذ مدخل الكتاب من�سي وقد
و�ضعنا يف قلب ما يحدث اليوم يف م�ضمار الفل�سفة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة .وال�ك�ل�م��ة امل �ف �ت��اح ه�ن��ا ه��ي ك�ل�م��ة «ال�ن�ق��د
ال��رادي�ك��ايل» �أو «التفكيك» :تفكيك ت��اري��خ الفل�سفة
ال�سيا�سية برمته من حيث هو ب�ضاعة �أوربية مركزية،
وتفكيك �أه��م املفاهيم ال�ت��ي ت�ستند �إل�ي�ه��ا م��ن حيث
هي مفاهيم ذات خلفية الهوتية وميتافيزيقية .فها
هم اليوم �أ�صحاب النزعة الن�سائية والنزعة الكونية
وال �ن��زع��ة ال �ف��و� �ض��وي��ة وغ�ي�ره��م ي��دف �ع��ون احل��واج��ز
وي �ت �ح��دون ح� ��دود امل �ب �ح��ث ـ مب��ا يف ذل ��ك االدع � ��اءات
الأوربية املركزية لطراز الفل�سفة ال�سيا�سية الذي مت
تكري�سه عرب تاريخ هذا املبحث.
وه� �ك ��ذا ،ي�ن�ب�ه�ن��ا امل �� �ش��رف ع �ل��ى �أن ح �ق��ل الفل�سفة
ال�سيا�سية حقل وا��س��ع م��ن ال�ب�ح��ث ،ذو ت��اري��خ عميق
م��دي��د ،م�شكَّل م��ن جملة م�سائل �شائكة دائ ��رة على
امل�شروعية و ُب�ن��ى ال��دول��ة الأ��س��ا��س�ي��ة ودور املواطنني
داخ � ��ل ه� ��ذه ال ��دول ��ة و� �س �ل��وك ال �� �س �ل �ط��ات احل��اك �م��ة
والعالقات بني الدول ومنزلة القواعد ـ �ش�أن العدالة
واحلقوق ـ يف �إطار ال�سياقات املحلية والدولية (�ص.
 ،)1وذو منهج �إ�شكايل.
وخلف جملة ه��ذه الإ��ش�ك��االت تثوي �أ�سئلة عميقة
ح ��ول ال�ط�ب�ي�ع��ة ال�ب���ش��ري��ة :ه��ل ال �ك��ائ �ن��ات ال�ب���ش��ري��ة،
�أف���رادا ك��ان��وا �أم ال ،ال تعد ع�ضويتهم يف اجلماعات
االجتماعية مت�أتية ب�شكل م�شروع عن الوفاق الفردي
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