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يف ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع (� � � ��ص ،)160ت�ن��اق����ش ال�ب��اح�ث��ة
ال�سوي�سرية راحيل جيجي م�س�ألة «املفهوم الوا�سع
لالقت�صاد :االقت�صاد بو�صفه ممار�سة اجتماعية
ون� �ق ��داً ل �ل��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة»؛ ح �ي��ث ت �ب ��د�أ ه ��ذه ال ��ورق ��ة
ب��ال �ع��ودة للفيل�سوف الأمل� ��اين م��اك����س ه��ورك��امي��ر؛
وذل� � ��ك يف ع �م �ل��ه امل � �ح� ��وري «ال �ن �ظ ��ري ��ة ال �ن �ق��دي��ة
وال�ن�ظ��ري��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة» ،وه��ي تنطلق يف ذل��ك من
�ضرورة التفريق بني مفهومني لالقت�صاد :ال�ضيق
وال��وا��س��ع؛ فالنظرية التقليدية كانت ت��رى ت�أثري
االقت�صاد على العالقات االجتماعية ،وذلك بت�أثري
من الفيل�سوف املجري جورج لوكا�ش يف عمله املهم
حول الت�شي�ؤ ال��ذي نظ َر لالقت�صاد بنظرة وا�سعة
وعري�ضة ،مع كل ما رافقها من ا�ستغالل ،وظلم،
وت�شي�ؤ ،واغرتاب...وغريها .وهو ما انعك�س ب�شكلٍ
كبري على فل�سفة النظرية النقدية وب�شكلٍ خا�ص
يف مراحلها الأوىل؛ فهي اقت�صرت فقط على مهمة
ن�ق��ده��ا ل�ل��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ،غ�ير �أن الأج �ي ��ال ال�لاح�ق��ة
للمنظرين م��ن ال�ن�ظ��ري��ة ال�ن�ق��دي��ة وم��ن �ضمنهم
هابرما�س قد اتخذوا طريقاً مغايراً للنقد ،ومنها
تو�سعت مهمة النظرية النقدية لت�صل �إىل موا�ضيع
تهم احلياة الواقعية و�أمناط املعي�شة اليومية.
ولكن ،ما الذي يعنيه فهم االقت�صاد باملعنى الوا�سع
عِ و�ضاً عن املعنى ال�ضيق؟
مبدئ ًّيا ،وب�شكل م�ت�ر ِّدد �إىل ح � ٍّد كبري م��ن املمكن
ال �ق ��ول �أن امل �ف �ه��وم ال���ض�ي��ق ي�ج�ع��ل زاوي � ��ة ال�ن�ظ��ر
حم��دودة �إىل درجة كبرية ،غري �أن املفهوم الوا�سع
يف املقابل من املمكن عن طريقه �أن يت�سع لي�شمل
ت �� �ص��ورات امل �م��ار� �س��ات االج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة
الب�شرية ،وه��و ما يجعل ه��ذه املمار�سات متداخلة
�إىل ح��دٍ كبري فيما بينها ،الأم��ر ال��ذي يجعل هذه
املمار�سات االقت�صادية بو�صفها منطاً من �أمن��اط
احل �ي ��اة االج �ت �م��اع �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة.ح�ي��ث ي�ح�ي��ل ه��ذا
املفهوم «املمار�سات االجتماعية» �إىل العامل املادي،
مب ��ا ف�ي�ه��ا امل �م��ار� �س��ات ال �ي��وم �ي��ة ك��ال �ت �� �س��وق ،و�أداء
االمتحانات� ،أو غري ذل��ك من املمار�سات اليومية
ال �ع��ام��ة ،ك�م��ا �أن �ه ��ا ت���ش�ير �إىل ال� �ع ��ادات وال���س�م��ات
املختلفة يف احلياة اليومية.
ولأج��ل ذل��ك ،تقوم الباحثة بتحديد ثالث �سمات
خمتلفة ملفهوم امل�م��ار��س��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،وه��ي على
النحو التاي (�ص:)165
 -1ال تقت�صر امل�م��ار��س��ات ع�ل��ى الأف �ع��ال املق�صودة

فقط� ،أو ال�سمات املتكررة واملعتادة ،ذل��ك �أنها من
املمكن �أن يتم ممار�ستها ب�شكلٍ �ضمني ولي�س ب�شكلٍ
�صريح.
 -2كما �أنها لي�ست تلك «احلقائق البهيمية» ،فهي
مت��ر م��ن خ�لال عملية ال�ف�ه��م وال �ت ��أوي��ل بو�صفها
�أ�شياء ،لها �أهداف وا�ضحة و�أخرى �ضمنية.
 -3ت�ن�ت�ظ��م امل �م��ار� �س��ات ع ��ن ط��ري��ق امل �ع��اي�ير ،فكل
مم��ار� �س��ة ت�ن�ت�ظ��م م ��ن خ�ل�ال ف �ك��رة �أ��س��ا��س�ي��ة وه��ي
�إجنازها بنا ًء على معايري متوقعة.
� -4أخ�يراً :فهي مت�أ�صلة �أو مالزمة لغاية معينة،
�أو لهدف معني.
ك�م��ا جن��د �أي �� �ض �اً يف ال�ف���ص��ل اخل��ام����س (�� ��ص،)183
وامل� �ع� �ن ��ون «ب �ن �ه ��اي ��ة ال� �ت� �ق ��دم يف �أزم� � �ن � ��ة م� ��ا ب�ع��د
ال �ك ��ول ��ون �ي ��ال �ي ��ة»؛ ح �ي��ث ت �ن��اق ����ش ال �ب��اح �ث��ة �آمي ��ي
�آل�ين مو�ضوع النظرية النقدية يف �أزم�ن��ة م��ا بعد
الكولونيالية ،مفتتحة هذا البحث بعبارة لإدوارد
�سعيد يف كتابه ال�شهري اال�ست�شراق والتي يتحدث
فيها عن النظرية النقدية ناقداً لها �أنها �صمتت
ع��ن النظرية العن�صرية ،وم�ق��اوم��ة االمربيالية،
واملعار�ضة �ضد الإمرباطورية.
الأم��ر املثري هنا �أن �ألني تتفق مع �إدوارد �سعيد يف
ن�ق��ده ،وذل ��ك ب�ع��د م��ُ��ض��ي م��ا ي�ق��ارب ال�ع�ق��دي��ن من
الزمان على �صدور اال�ست�شراق؛ وذل��ك من خالل
تتبع كتابات الأ�سماء البارزة يف النظرية النقدية
مثل هابرما�س ،و�أك�سل هونث ،على وجه التحديد،
غ�ير �أن ال�ب��اح�ث��ة ت���س�ت��درك �أ� �س �ب��اب ه ��ذا ال�صمت
املطبق ،معللة ذل��ك ب�سبب �أن ه��ذه الق�ضايا تقع
خ ��ارج جم ��ال اه�ت�م��ام��ات ال�ن�ظ��ري��ة ال�ن�ق��دي��ة ،فهي
تهتم �إىل حدٍ كبري ومنذ ن�ش�أتها بق�ضايا خمتلفة،
وم� �غ ��اي ��رة ،م �ث��ل:ال �ت �ق��دم ال �ت ��اري �خ ��ي ،وال�ت�ن�م�ي��ة،
وال�ت�ط��ور االج�ت�م��اع��ي وغ�يره��ا م��ن ال�ق���ض��اي��ا ذات
ال�صلة ،حيث اتخذا �إ�سرتاتيجية الي�سار الهيغلي،
م��ن ح�ي��ث اهتمامهما بالفعل ال�ت��وا��ص�ل��ي ك�م��ا هو
احل � ��ال ل� ��دى ه ��اب ��رم ��ا� ��س �أو االع� �ت ��راف ك �م��ا ه��ي
�أط ��روح ��ة ه��ون��ث .ك�م��ا �أن �ه �م��ا -ت���ض�ي��ف �أل �ي�ن -قد
اع�ت�م��دا يف م��وا��ض�ي�ع�ه�م��ا ع�ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ت��اري�خ��ي
والتطور االجتماعي لفهم خبايا معايري ر�ؤيتهما.
ويف خ �ت��ام ع��ر���ض ه ��ذا ال�ع�م��ل ال �ن��وع��ي ،ن�ستطيع
ا�ستخال�ص الكثري من النتائج ،ورمبا �أهمها� :أننا
�أمام حتوالت بنيوية عميقة تطال خمتلف م�سارات
احلياة؛ �سواء ب�شكل �ضمني �أو ب�شكلٍ �صريح ،فهي ال

تقت�صر على جمال واحد فقط ،كاملجال ال�سيا�سي
كما هو احلال يف ال�شكل احلايل لالحتاد الأوربي �أو
بقية التكتالت الإقليمية والعاملية ،التي تتغري بني
ف�ترة و�أخ ��رى يف اجت��اه��ات خمتلفة ،ومتعددة من
حيث االنفتاح او االنغالق ،غري �أن الثابت هنا �أن
ال�شعوب �أ�صبح ب�إمكانها �أن تقرر م�صائرها ،وتر�سم
خرائط خمتلفة مل�ستقبلها عن طريق اتباع الكثري
من الإجراءات الإدارية والتنفيذية وغريها ،وهذا
ينطبق على بقية النماذج االحتادية الأخرى خارج
�أوروبا .كما �أننا �أمام مفاهيم تت�سع ب�شكلٍ م�ستمر،
كمفهوم االقت�صاد الذي مل يعد مقت�صراً فقط على
املعامالت املالية ،والأ�سهم ،والأرق��ام ،فهو مرتبط
باملمار�سات االجتماعية املختلفة ،واملتعددة ،ذلك �أن
االقت�صاد قد �أ�صبح منذ فرتة طويلة مفهوماً وا�سعاً
ومل يعد النظر �إليه ح�سب النظرية التقليدية.
ويف اجل��ان��ب الآخ ��ر ،وه��و ال��ذي ال يقل �أهمية عن
غ�ي�ره ،جن��د �أن ال�ن�ظ��ري��ات والأف �ك��ار وم��ن �ضمنها
النظرية النقدية بالطبع ال ميكنها �أن تتقدم دومنا
التزود بالنقد املو�ضوعي على امل�ستويني :الداخلي
واخلارجي على ح ٍّد �سواء .ذلك �أن هذا النقد من
�ش�أنه لفت االنتباه للكثري من املوا�ضيع والق�ضايا
التي مل يتم االنتباه �إليها يف بداية ت�أ�سي�س �أو ن�ش�أة
هذه النظريات؛ فاخلوف من النقد هو يف الأ�سا�س
خ ��وف م ��ن احل �ي��وي��ة واال� �س �ت �م ��راري ��ة وال �ت �غ�ير يف
املوا�ضيع والأط��روح��ات اجلديدة ،التي بال�ضرورة
ت�تراف��ق م��ع ال �ت �غ�يرات ال �ت��ي مي��ر ب�ه��ا ال �ع��امل بني
فرتة و�أخ��رى .ففي �سياق النظرية النقدية ،جند
�أن �ه��ا مل ت�ت�ح��دث ع��ن امل�ق��اوم��ة واال��س�ت�ع�م��ار وغ�ير
هذه املوا�ضيع التي �شكلت م�ؤخراً م�ساراً مه ًّما يف
التخ�ص�صات العلمية والأك��ادمي �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،كما
وج��دن��اه يف نقد �إدوارد �سعيد للنظرية النقدية،
وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق ت�ت�ب��ع م���س��اه�م��ات وك �ت��اب��ات �أه��م
�أقطاب النظرية النقدية منذ ت�أ�سي�سها.
---------------------- الكتاب« :النظرية النقدية يف عامل متغري». امل�ؤلف  :م�ؤلف جماعي.النا�شر،Columbia University Press :
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الأخ��رى منط حكم خمتلفا عن املراحل ال�سابقة،
غري �أن ثمة �إ�شكالية تقوم يف هذا النظام وهي يف
ذل��ك التداخل بني العالقات اخلارجية وعالقتها
فيما بني الأع�ضاء من جهة ،وبني القانون املحلي
واالتفاقيات اخلارجية من اجلهة الأخرى.
ويف اجلزء الثالث من هذا الف�صل ،يذهب هابرما�س
بعيداً يف حتليله لهذا النظام الفيدرايل ،من حيث
�أن التغيريات �أو ال�ت��أث�يرات ال تقت�صر فقط على
الأنظمة ال�سيا�سية بني ال��دول بل ت�صل �أي�ضاً �إىل
اال�شخا�ص �أو امل��واط�ن�ين ذات�ه��م (� ��ص ،)8فهم من
ال�ضروري �أن ميار�سوا ال�سيادة عن طريق امل�شاركة
ال�شعبية فيما بينهم ،وهو ما ي�ضعنا �أم��ام مفهوم
«دولة امل�ساواة» املن�ضوية حتت القانون الدويل.
ي�ضع هابرما�س عدداً من ال�شروط لفهم االنحراف
الد�ستوري يف ظل جتربة االحت��اد الأوروب��ي وذلك
بهدف �إ�صالحها ،وبهدف �إعادة االعتبار للخيارات
ال�شعبية وفق املفهوم اجلديد للدميقراطية ،حيث
م��ن ال���ض��روري احل�صول على �إج�م��اع الأع���ض��اء يف
االحت��اد الفيدرايل حل��دوث �أي تغيري ،كما �أن حق
مغادرة االحتاد تكون مكفولة �ضمن مفهوم ال�سيادة
الأ�صلية دون �أن يعني ذلك تق�سيم االحت��اد ،وهذا
ي��ؤدي �إىل �ضرورة مراجعة الد�ستور القومي لكل
دولة على حدة مبا يتنا�سب والبناء املعماري الأكرب
لالحتاد الفيدرايل الأوربي.
ال�سيادة القومية وحقوق الإن�سان:
يف الف�صل الثاين (�ص )22من هذا العمل ،تتحدث
الفيل�سوفة الأمريكية و�أ�ستاذة العلوم ال�سيا�سية يف
جامعة ييل الأمريكية �سيال بنحبيب ،عن ال�سيادة
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ل �ل��دول وال �ق��ان��ون ال� ��دويل؛ وذل��ك
على �أث��ر ُحكم املحكمة الأمريكية بنا ًء على واقعة
حدثت يف � 17أبريل 2013م ،حيث �أ�صدرت املحكمة
الأمريكية العليا ق��راراً ط��ال انتظاره ،بعد �أن قام
املدعي النيجريي برفع دعوى �ضد ال�شركة الأملانية
للبرتول وذل��ك �إث��ر حماولتها �إ�سكات املتظاهرين
الذين يهدفون حلماية البيئة وعدم تدمريها من
قبل �شركات النفط ،حيث مت قتل بع�ض املتظاهرين
كما مت ��ض��رب بع�ضهم الآخ ��ر .تثري ه��ذه الواقعة
الكثري من الت�سا�ؤالت حول ال�سيادة الوطنية من
ج �ه��ة ،وح ��ول «اال��س�ت�ث�ن��اء الأم ��ري �ك ��ي» م��ن اجل�ه��ة
الأخ � � ��رى �أو ك �م��ا و� �ص �ف��ه ال �ب �ع ����ض «ب��ال�ف���ض�ي�ح��ة
الأمريكية» التي تتدخل يف �ش�ؤون ال��دول الأخرى
ع��ن ط��ري��ق �إ� �ص��دار الأح �ك��ام الق�ضائية ومالحقة
الكثري م��ن الأف ��راد وامل��ؤ��س���س��ات املختلفة �أو التي
ت�صل �أحياناً �إىل التدخالت الع�سكرية .كما اعتربه
و�صناع ال�سيا�سة تعبرياً عن «�سيادة
بع�ض الباحثني ُ
ج ��دي ��دة» وذل ��ك ع ��ن ط��ري��ق ظ �ه��ور ن �ظ��ام ق��ان��وين

جديد� ،أو نظام حكم عاملي .غري �أن هذا اال�ستثناء
الأم��ري�ك��ي لي�س ج��دي��داً فهو م�ت��داول وم�ن��ذ فرتة
لي�ست بالق�صرية يف �أدب �ي��ات النظرية ال�سيا�سية،
وب�شكلٍ خا�ص بعد قرار مونرو ال�صادر عن الرئي�س
الأمريكي اخلام�س.
ير م��ن الأ��س�ئ�ل��ة التي
مهما ي� ُك��ن ،ف ��إن ه�ن��اك ال�ك�ث� َ
تطرحها هذه الواقعة وغريها يف ال�سياق الدويل
وامل �ح �ل��ي ع�ل��ى ح� � ٍّد � �س ��واء؛ وم ��ن ��ض�م�ن�ه��ا :م ��ا هي
مكانة القانون ال��دويل مبا فيها القانون القومي
لكل دولة على حدة ،وهل تعترب د�ستورية �أو ملزمة
ق�ضائياً؟ �إذا �أخذنا يف االعتبار �أن القانون الدويل
�أ�صبح ج ��زءاً م��ن ال�صالحية الد�ستورية مبوجب
الكثري من االتفاقيات بني ال��دول كما هي احلال
بني جنوب �إفريقيا وهولندا.
تثري هذه الواقعة �أي�ضاً �س�ؤا ًال �آخر يف هذا ال�سياق؛
وذل� ��ك مب ��وج ��ب ال �ت �ط ��ورات الأخ� �ي��رة يف اجل��ان��ب
ال�ق��ان��وين والتطبيقي ع�ل��ى ح � ٍّد � �س��واء؛ ح�ي��ث من
املمكن اعتبارها ب�أنها تقود �إىل «د�ستورية عاملية»
مع �أو بدون الدولة ،والتي من املمكن اعتبارها كما
ذه��ب الكثري م��ن الباحثني ك�ب��ذرة «ل�ق��ان��ون واح��د
جلميع الدول» (�ص.)23
ت� ��رى ب�ن�ح�ب�ي��ب �أن� �ن ��ا ب �� �ص��دد ال� �ع ��ودة �إىل م�ف�ه��وم
ال�ك��ون�ي��ة �أو ال�ع��امل�ي��ة (� � ��ص )25م ��ن ج ��دي ��د؛ حيث
ن�ش�أت ه��ذه الكونية حت��دي��داً بعد الإع�ل�ان العاملي
حلقوق الإن�سان يف عام 1948م ،الذي حتول العامل
مبوجبه منذ ذل��ك الوقت من العاملية �إىل مبادئ
العدالة الكونية �أو الكو�سموبوليتية ،حيث اتخذت
ه��ذه الكونية جانبني� ،أحدهما� :أخ�لاق��ي والثاين
قانوين .ففي اجلانب الأول :هناك التزام باعتبار
ك��ل �شخ�ص م�ستقال ينبغي �أن تتوفر ل��ه الرعاية

والتقدير .يف حني �أن اجلانب القانوين ي�شري �إىل
اعتبار ك��ل �شخ�ص ب�صفته القانونية ال��ذي يجب
حماية حقوقه �أو حقوقها دومنا النظر للجن�سية.
غ�ير �أن ه��ذه االت�ف��اق�ي��ات كميثاق ح�ق��وق الإن���س��ان
وغ�ي�ره ت��واج��ه بعقبات اخل�صو�صية املحلية لكل
ثقافة على ح ��دة ،بالرغم م��ن توقيع الكثري من
ال��دول على ه��ذه املواثيق التابعة ل�ل�أمم املتحدة،
ك�م��ا ه��ي احل ��ال يف ات�ف��اق�ي��ة م�ن��ع وم�ع��اق�ب��ة ج��رائ��م
الإب � ��ادة اجل�م��اع�ي��ة ،وات�ف��اق�ي��ة ال�لاج�ئ�ين يف ال�ع��ام
1951م...وغريها من االتفاقيات ،كالتمييز العرقي
والتمييز �ضد الن�ساء التي مل توقعها بع�ض الدول
بحجة عدم اتفاقها مع اخل�صو�صية املحلية لها.
وال�س�ؤال هنا ح�سب بنحبيب :ما الذي من املمكن
فعله �إذا ت�صرفت ه��ذه ال ��دول ب��وق��اح��ة ،وتعاملت
بعنف مع هذه احلقوق؟ هل تعترب هذه االتفاقيات
جمرد طموحات ال ميكن حتقيقها؟ �أمل تواجه هذه
االتفاقيات بل�سعة من قبل هذه الدول؟
يف الف�صل الثالث من هذا العمل (�ص ،)91تتناول
امل ُ�ن �ظ��رة ال���س�ي��ا��س�ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة ال���ش�ه�يرة وي�ن��دي
براون ،م�س�ألة على قدر عالٍ من الأهمية ،تتطرق
م��ن خاللها لق�ضية الليربالية اجل��دي��دة و�أث��ره��ا
ع�ل��ى احل �ق��وق ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ب�ح�ي��ث �أن �ه��ا ق��د ت��أث��رت
�إىل حد كبري بهذه الإج ��راءات ،وهي تتبع يف ذلك
منهج مي�شيل فوكو �إىل ح ٍّد كبري ،و�أثر الليربالية
اجلديدة �أي�ضاً على القوانني ودورها يف االقت�صاد
ال�سيا�سي وجعله مرحلة من مراحل الر�أ�سمالية،
�أو االيديولوجيا التي فقدت بريقها لدى الطبقة
الر�أ�سمالية ،حيث �إنها قد �ش َّكلت الكثري من الأ�شياء
مب��ا ف�ي�ه��ا الإج� � ��راءات الإداري� � ��ة ل �ل��دول��ة وال�ع��ائ�ل��ة
واحل��رب والأدب وحتى �أي�ضاً التفكري يف الرغبات
ال �ي��وم �ي��ة ،غ�ي�ر �أن ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي �أن ال�ل�ي�برال�ي��ة
اجلديدة قد جعلت كل �شيء تابعاً لل�سوق �أو للبيع
وال �� �ش ��راء ،ذل ��ك �أن ه �ن��اك جم ��االت ت�ب�ق��ى ع�صية
عليها ،بالرغم من �أنها قد ن�شرت ه��ذه الفكرة �أو
هذا النموذج يف التفكري يف جميع املجاالت تقريباً،
حتى �أ�صبحنا �أم��ام مفهوم «الإن�سان االقت�صادي»
القائم على هذا النموذج يف تفكريه.
غري �أن املهم هنا يف هذه الورقة هو ت�أثري الليربالية
اجل ��دي ��دة ع �ل��ى احل �ي ��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ب���ش�ك��لٍ حم��دد
(�ص ،)96وهذا يعني �أنه ال ُيكن االكتفاء بالقول
ب��وج��ود ف���س��اد �أو ت��واط ��ؤ ب�ين ال�سيا�سة وال�ق��ان��ون
وال�ن�م��وذج االق�ت���ص��ادي ،ب��ل ميكن ال�ق��ول ب ��أن هذه
امل�ق��دم��ات ق��د ح��دث��ت يف امل��ا��ض��ي ل�ع��دة ع�ق��ود ،وهي
التي �شكلت احلياة ال�سيا�سية بطريقة عقالنية �إىل
ح��دٍ كبري ،ورمب��ا اعتباراً من االقت�صادي ال�شهري
�آدم �سميث واالدبيات الالحقة لذلك.
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يتط َّرق هذا العمل على مدى �أحد ع�شر ف�ص ً
ال ،وعن طريق �أقالم فل�سفية �شهرية ومرموقة على امل�ستوى العاملي ،للكثري من التحوالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية يف �ضوء فل�سفة النظرية النقدية التي ت�أ�س�ست يف العام 1923م ،على يد ماك�س هوركامير(1895م-
1973م) ،ذلك �أن العامل يعي�ش يف مرحلة زمنية خمتلفة تتطلب جتديد ال ُعدة املعرفية لفهم هذه امل�سارات والتحوالت ،و�إيجاد
بدائل خمتلفة؛ ففي هذه الف�صول جند ر�ؤى جديدة حول �إمكانية الدميقراطية االنتقالية وم�ستقبلها يف ِّ
ظل هذه التحوالت
املختلفة؛ عن طريق الفيل�سوف الأملاين ال�شهري هابرما�س ،كما جند �أي�ض ًا درا�سة حول حقوق الإن�سان يف ظل القانون الدويل والعوملة
التي تقودها الليربالية اجلديدة للفيل�سوفة �سيال بنحبيب؛ حيث � َّإن الليربالية �أ�سهمت يف انتهاك وتعرية هذه احلقوق يف خمتلف
املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية واحلياة االجتماعية �أي�ض ًا؛ مما يعني �ضرورة �إعادة �صياغة مفاهيم جديدة ،وعالقات خمتلفة
لنقد الر�أ�سمالية يف هذا الع�صر املعومل ،كما يعني �أي�ض ًا يف الوقت نف�سه حاجة النظرية النقدية ملواجهة الرتاث الأوروبي املتمركز
حول ت�صوراته ُور�ؤاه ،واال�ستجابة لهذه التحديات يف ظل الدرا�سات املختلفة ملا بعد اال�ستعمار.
يف ح�ي�ن جن ��د يف ال�ف���ص��ل ال �ث ��اين م ��ن ه ��ذا العمل
�أطروحة مغايرة ملا �سبقها؛ حيث ُتدافِع كري�ستينا
الفونت عن فكرة �أن حقوق الإن�سان عززت ال�سيادة
الوطنية بد ًال من جتاهلها كما عربت ذلك بنحبيب
يف الف�صل ال�سابق ،كما جند يف اجل��زء الأخ�ير من
الف�صل الثاين راي�نر فور�ست ال��ذي يتفق ويدافع
مع الفونت عن �أن هناك مزاعم بوجود توتر بني
حقوق الإن���س��ان وال�سيادة الدميقراطية ،ذل��ك �أن
هناك فكرة �شائعة بوجود هذا التوتر.
ي �ن �ت �ق��ل ال �ف �� �ص ��ل ال� �ث ��ال ��ث �إىل م �ن �ط �ق��ة م �غ ��اي ��رة
للبحث ،حيث تتناول املُنظرة الأمريكية ال�شهرية
وي�ن��دي ب ��راون ال�ق��ان��ون ال ��دويل �أو ال�ع��اب��ر للدول
والدميقراطية ،وتطرح ت�سا�ؤ ًال يقود ه��ذا البحث
ح��ول ق ��درة ال ��دول على �ضمان ال���س�ي��ادة ال�شعبية
ب �� �ش �ك��لٍ ع � ��ام ،وب �� �ش �ك��لٍ خ ��ا� ��ص يف ظ ��ل ال �ل �ي�برال �ي��ة
اجل��دي��دة ال�ت��ي جعلت ال��دمي�ق��راط�ي��ة ت�ت��آك��ل لي�س
يف اجل��زء اجلنوبي من العامل بل و�أي�ضاً يف اجلزء
ال�شمايل منه ،و�إن ك��ان ذل��ك ب�شكلٍ ح��اذق كما هي
احل� ��ال يف اخل �ط ��اب ��ات احل � ��رة ،واحل� �ق ��وق امل��دن �ي��ة،
والإجراءات ال�سيا�سية ،واحتادات العمال..وغريها.
م�ستقبل الدميقراطية :االحتاد الأوروبي �أمنوذجاً
يف ال �ف �� �ص��ل الأول ي �� �س �ع��ى ال �ف �ي �ل �� �س��وف الأمل� � ��اين
هابرما�س ال�ستك�شاف معنى التحوالت التي متر
بها الدميقراطية م�ستعيناً بذلك بتجربة االحتاد



الأوروب��ي يف هذا ال�صدد؛ حيث جند �أنف�سنا -كما
ي �ق ��ول ه ��اب ��رم ��ا� ��س -ب �� �ص��دد م �ف �ه��وم ج ��دي ��د ي�ق��وم
على الدميقراطية «ال�ع��اب��رة للقوميات»� ،أو تلك
الإج � ��راءات ال�ت��ي ت�سعى خل�ل��ق دمي�ق��راط�ي��ة «ف��وق
قومية» (�ص ،)3والتي تعترب فوق م�ستوى الدولة
باملعنى التقليدي لها؛ ذل��ك �أن ه��ذه النمط يتخذ
ال�ن�م��وذج ال�ف�ي��درايل ،ولكن لي�س باملعنى اخلا�ضع
ل �ل ��دول ��ة ك �م ��ا ه ��ي احل � ��ال يف ال �ك �ث�ي�ر م ��ن ال� ��دول
املختلفة ،ب��ل مبعنى يتناول ال�سيادة وامل�شروعية
بر�ؤى خمتلفة .فالع�صر احلايل -يقول هابرما�س-
يت�سم بازدياد عدم اال�ستجابة بني املجتمع الدويل
ال��ذي ي�صبح م�ستق ً
ال ب�شكلٍ متزايد ومنظم من
ج �ه��ة ،وب�ي�ن ال�ك�ث�ير م��ن ال�ك�ي��ان��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ال�ت��ي
تت�شرذم ب�شكل متوا�صل من اجلهة الأخ��رى ،وهو
ي�ط��رح يف ه ��ذا ال���س�ي��اق ال�ك�ث�ير م��ن الأ��س�ئ�ل��ة ح��ول
ط��ري�ق��ة �إدارة الأزم ��ة يف ظ��ل ال�ع��ومل��ة االقت�صادية
والتوا�صل الرقمي الذي يخلق عوامل �أكرث كثافة
وغنى مقارنة باحلقب الزمنية ال�سابقة.
يف اجلزء الأول من هذا الف�صل يتناول هابرما�س
امل���س��ائ��ل ال �ت��ي ت �ب��دو غ�ير ق��اب�ل��ة ل�ل�ح��ل يف منطقة
االحت��اد الأوروب��ي ،والتي مت جتنبها لفرتة طويلة
كما هي احلال يف م�س�ألة ال�سيادة؛ وذلك لأن البنك
امل��رك��زي الأوروب� ��ي ي�ت��وىل �إدارة ه��ذا امل��و��ض��وع من
وجهة نظر اقت�صادية ومالية؛ الأم��ر ال��ذي جعل

الكثري من االقت�صاديني يحذرون منذ فرتة طويلة
من الأو�ضاع التي ال تبعث على التفا�ؤل يف منطقة
االحتاد الأوروبي؛ وذلك ب�سبب تطبيق مبد أ� واحد
للجميع ،وه��ذا ال يتنا�سب مع الكل؛ مما يعني �أن
ل�صنّاع القرار
ه��ذا الو�ضع ُير�سل ر�سائل خاطئة ُ
حول الأو�ضاع الفعلية لالحتاد.
كما يتناول اجلزء الثاين من هذا الف�صل م�شروعية
ال�سلطة ،والتي كانت يف الثورة الفرن�سية ت�ستمد
م ��ن م� �ب ��د�أ امل �� �ش��روع �ي��ة ال ��ذات �ي ��ة ل �ل ��دول ��ة ،وال �ت��ي
م�صدرها احل��ري��ة وامل���س��اواة ب�ين امل��واط�ن�ين ،وه��ذا
ب �� �ش �ك��لٍ خم �ت �ل��ف ع ��ن ال �ن �م ��وذج ال� �ف� �ي ��درايل ال ��ذي
ي�ط��رح��ه ه��اب��رم��ا���س ه�ن��ا؛ ح�ي��ث ت�ق��وم دميقراطية
احلكم ال��ذات��ي على جمموعة م��ن خ�براء القانون
الذين يقومون ب�إ�صدار هذه القوانني عن طريق
جم �م��وع��ة م ��ن الإج � � ��راءات ال��دمي �ق��راط �ي��ة ،وه ��ذا
يعني �أن ال�شعب ي�ستطيع القيام بتعديل د�ستوري
من خالل تداول الق�ضايا العامة عن طريق اتباع
ه��ذه اخل�ط��وات ،يف حني �أن الو�ضع خمتلف ب�شكلٍ
كبري يف الواليات املتحدة الأمريكية منذ 1789م؛
حيث �إن ه��ذه الدميقراطية ق��د ظهرت م��ن منط
حكم الإم�براط��وري��ة الربيطانية وانف�صلت عنها
بعد ذلك باجتاه النظام الفيدرايل ،كما جند �أي�ضاً
�أن ه��ذا النمط م��ن ا ُ
حل�ك��م متبع يف �سوي�سرا بعد
ال �ث��ورة ال��د��س�ت��وري��ة يف 1848م ،وال �ت��ي ط ��ورت هي

