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ال��ط��وي��ل��ة ال��ت��ي يق�ضيها ال�� ُع��م��ال يف امل�����ص��ان��ع م��ن��ذ ال��ف��ج��ر �إىل
غ��روب ال�شم�س دون �أي �إح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاههم وجت��اه
معاناتهم اليومية امل�ستمرة.
�إذا ك��ان��ت ال��ن��ق��ل��ة ال��ت��ي ح��دث��ت يف ه���ذا امل�صطلح م��ن اع��ت��ب��اره
واجبا �إىل اعتباره م�س�ؤولية وحما�سبة والتي بد�أت مع تات�شر
وريغان مطلع الثمانينيات من القرن املا�ضي ،ف�إن ما وراء هذا
االهتمام ال��ع��ام املتمثل يف ا ُ
خل��ط��ب ال�سيا�سية م��ن قبل القادة
تنظريات الكثري من املثقفني التي هدفت لتعزيز هذه القيمة
كما �سيت�ضح ذلك يف الق�سم الثاين حول اجلانب الفل�سفي وعلم
االجتماع وعلم اجل��رمي��ة وذل��ك م��ن �أج��ل فهم ه��ذه النقلة يف
املفهوم.
ويف اجل��ان��ب الفل�سفي ،جن��د �أن ه��ذه النقلة م��ا كانت لتحدث
دون ذلك التطور الذي حدث يف ال�سيا�سة والفل�سفة الأخالقية
يف حقبة م��ا بعد احل��رب ال��ب��اردة ،حيث �إن الفل�سفة الأجن��ل��و-
�أمريكية كانت حتت هيمنة تيارين فل�سفيني؛ هما :العواقبية
والتي تنظر للعواقب فقط ،والتعاقدية .ففي احلالتني كانتا
ت��ن��ظ��ران للم�س�ؤولية بو�صفها واج��ب��ا .غ�ير �أن���ه واع��ت��ب��ارا من
بداية العام 1970م �أ�صبحت الفل�سفة العواقبية خ��ارج مو�ضة
التفكري والتفل�سف (����ص .)42:كما جن��د �أن��ه يف ن�صف القرن
املا�ضي ك��ان��ت الفل�سفة النفعية تهيمن على من��وذج الفل�سفة
التحليلية ،وذلك من خالل الآراء املتفقة معها� ،أو تلك املُ�ضادة
لها.يف اجلانب الآخ��ر ،يعترب كتاب الفيل�سوف الأمريكي جون
راولز «نظرية يف العدالة» الكتاب الأب��رز يف هذا املجال والذي
يعترب معار�ضا ب�شكل جذري و�أ�سا�سي للفل�سفة النفعية ،والذي
�أ�س�س لنمط فل�سفي جديد؛ الأم��ر ال��ذي ق��ام بنقلة نوعية يف
فهمنا لطبيعة مبد�أ امل�س�ؤولية.
و�إ�ضافة لذلك ،جند �أنه وبعد فرتة ما بعد احل��رب ،وحتديدا
يف علم الإجرام (�ص )61:مت الرتكيز ب�شكل مبدئي على درا�سة
�أ�سباب وجذور اجلرمية ،وذلك من خالل الرتكيز ب�شكل بنيوي
على بع�ض الأ�سباب كالفقر ،و�سلبيات التعليم ،غري �أنه نادرا ما
مت االلتفات لأبعاد خرق القانون وجت��اوزه ،ذلك �أنه مت النظر
للجرمية لي�س على �أنها اختيار فردي من �ضمن خيارات �أخرى،
بل كفعل حتمي ال مفر منه يتعلق ب�صفات النظام االقت�صادي
الر�أ�سمايل املعُا�صر .حيث تعزز هذا ال�شك يف م�س�ؤولية الإن�سان
عن �أفعاله ب�شكل كبري ،ب�سبب وجود م�سوغات كثرية للعقاب؛
وذلك عن طريق الكتاب ال�شهري للفيل�سوف الفرن�سي مي�شيل
فوكو يف عام 1975م ،بعنوان «ال�ضبط والعقاب» ،وال��ذي ذهب
ف��ي��ه �إىل �أن ال�����س��ج��ن يعترب م��و���ض��ع��اً م�� ُه��م��ا مل��م��ار���س��ة ال�سلطة
ال�سيادية عِ و�ضا عن الوقاية من اجلرمية.
ويف ال��ف�����ص��ل ال��ث��اين (������ص- )70:وامل��ع��ن��ون ب���ـ»دول���ة ال���رف���اه يف
ع�صر امل�����س���ؤول��ي��ة» -يناق�ش مُ��ن��ك ال��ت��ح��والت ال��ت��ي ط���ر�أت على
مفهوم دولة الرفاه والنقلة امل�صاحبة له؛ حيث �إن هذه النقلة
ق��د ح��دث��ت يف ال��ب��ح��وث الأك��ادمي��ي��ة �أو يف ُخ��ط��ب ال��ق��ادة �إب���ان
االنتخابات ال�سيا�سية ،والتي �أثرت بدورها يف مهام دول �أوروبا
الغربية و�أمريكا ال�شمالية يف العقود الأخرية .وحتديدا عندما

�شعر عُلماء ال�سيا�سة واالقت�صاد ب�شيء من القلق فيما يتعلق
ب���أزم��ة دول���ة ال��رف��اه يف ف�ترة م��ا قبل الت�سعينيات م��ن القرن
امل��ا���ض��ي ،حيث �إن الأزم���ة ق��د تعمقت م��ع ازدي���اد تكاليف دول��ة
ال��رف��اه ،وب�شكل خا�ص مع انخفا�ض معدل املواليد من جهة،
وزيادة معدل املتقاعدين من اجلهة الأخرى .يف اجلانب الآخر
�أدت زي��ادة �أع��داد كبار ال�سن يف هذه املجتمعات لزيادة تكاليف
الرعاية ال�صحية ،كما �أدى ازدي��اد �أع��داد العاطلني عن العمل
اىل رفع التكلفة من اجلهة الأخ��رى؛ الأم��ر ال��ذي �أدى بدوره
حلدوث حتوالت وتغريات جذرية يف ال�سيا�سات املختلفة للدول
وال��رع��اي��ة االجتماعية ب�شكل خا�ص نتيجة ل��زي��ادة امل�صاريف
وال��ن��ف��ق��ات ع��ل��ى اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة ب�شكل ك��ام��ل ،غ�ير �أن ه��ذه
ال��ت��ح��والت واج��ه��ت م��ق��اوم��ة م��ن ق�� ِب��ل ال��ك��ث�ير م��ن ال��ن��اخ��ب�ين
واجلمهور .وه��و ما جعل الكثري من الأ�سئلة ُتطرح من قبل
ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��اح��ث�ين املتفقني م��ع ه��ذه ال��ت��ح��والت �أو عك�س
ذلك ،ومن �ضمنها و�أهمها :هل هذه التغريات جتميلية �شكلية
�أم حتويلية عميقة؟ وهل ُت�سهم هذه التحوالت يف ت�آكل املهمة
الأ�سا�سية لدولة الرفاه؟ �أم �أنها تقوم بعملية �إ�صالحية؟ ال�شك
�أن هذه الأ�سئلة حجاجية من الدرجة الأوىل ،فهناك الكثري
من املتفقني معها من جهة والكثري من املختلفني معها من
اجلهة الأخ��رى ،فهي تثري م�سائل مثل امل�ساواة بني املواطنني
وهي امل�س�ألة املطروحة �سابقا يف الف�صل الأول.
ويف م��ق��اب��ل ذل���ك ،ي��ط��رح مُ��ن��ك يف الف�صل ال��ث��ال��ث (�����ص)100:
وجهة النظر املعار�ضة ملفهوم امل�س�ؤولية وتبعاته املختلفة على
اجلميع؛ وذل��ك بعد �صعود وهيمنة الي�سار ال��ذي ط��رح �س�ؤال
حول �إمكانية القول ب�أن فعال معينا يت�سم بامل�س�ؤولية الكاملة.
وه��و الأم���ر ال���ذي ول��د ت�����ص��ورا خاطئا ح��ول ه��ذا امل��و���ض��وع من
قِبل ال�سيا�سيني والفال�سفة املعار�ضني لفكرة امل�س�ؤولية ب�شكل
كامل ،حيث �أ ّثر ذلك ب�شكل كبري على �صناع القرار على اعتبار
�أن الكثري من الأ�شخا�ص يقومون ب�أفعالهم ب��دون م�س�ؤولية
كاملة .ذل��ك �أن معظم االنتقادات وال���ردود متحورت من قبل

الي�سار لهزمية �أو قهر هذا التوجه؛ وذلك من خالل مناق�شة
م�س�ألة احل��ظ ال�سيئ وال�سيا�سة ،وب�شكل حم��دد بعد �صدور
ت��ق��ري��ر ب��ع��ن��وان «احل���رب ���ض��د ال��ف��ق��ر ب��ع��د  50ع��ام��ا» يف م��ار���س
2014م ،ال���ذي �أو���ض��ح الأ���س��ب��اب املختلفة ال���س��ت��م��رار ال��ف��ق��ر يف
�أمريكا ب�شكل بنيوي عميق ،والتي تعود -بح�سب التقرير� -إىل
نق�ص يف التعليم املتوفر ،وعدم فاعلية التدريب يف ر�أ�س العمل
التي ال تتواءم مع التغريات يف �سوق العمل.
تك َّررت هذه احلجج والكثري غريها ،والتي تعزو ا�ستمرار الفقر
لهبوط وتدين ثقافة العُمال ،والأجيال الالحقة تلك التي ال
تقيم وزنا للتعليم وال للتدريب وال للعمل ،مما يعني �أنه من
ال�ضروري التعامل مع هذه الثقافة التي انت�شرت ب�شكل كبري
يف املجتمع؛ وذل��ك بعد ت�صريح معُد التقرير يف العام 2014م،
وال���ذي �أث���ار الكثري م��ن ردود �أف��ع��ال الي�سار ح��ول العالقة �أو
الربط بني امل�س�ؤولية املفرت�ضة للفقر وطريقة التعامل معه،
ففي هذه احلالة تعود الأو�ضاع االجتماعية للفقراء �إىل احلظ
ال�سيئ واختيارات الأ�شخا�ص التي مل ت�ساعدهم على حت�سني
�أو�ضاعهم املعي�شية ولي�س �إىل �شيء �آخر ،وهو ما �سلط ال�ضوء
وفتح الت�سا�ؤالت يف املقابل حول �سلوكيات الأثرياء.كما تذهب
بع�ض هذه ال��ردود الأخ��رى �إىل �أن �سبب الفقر يعود اىل ك�ساد
2008م ،وت��ل��ك الآث����ار ال��ت��ي خلفها ع��ل��ى الأ���س��ر ،وذل���ك نتيجة
للف�ساد واالح��ت��ي��ال امل��ايل وال�سلوكيات املقننة م��ن قبل بع�ض
مكاتب االنتخابات الر�سمية التي ا�ستغلت بدورها هذه الأو�ضاع
املالية احلرجة للأ�شخا�ص.
ويف خ��ت��ام ه��ذا ال��ع��م��ل ،ي��ت��ح��دث مُ��ن��ك ع��م��ا وراء م��ف��ه��وم ع�صر
امل�����س���ؤول��ي��ة ،ح��ي��ث �إن ك��ل م��ف��ه��وم �أو ت�����ص��ور �سيا�سي ي�سرتعي
انتباهنا ل��وج��ود بع�ض امل��زاي��ا ف��ي��ه ،ح��ت��ى و�إن ك��ان يحيط به
الغمو�ض بنف�س قدر �أهميته ،وهو ما ي�ستدعي ت�سليط املزيد
من الأ�ضواء واالهتمام به� ،أو �إعادة ت�أويله واحلديث عنه ،وهو
ما يطرح ال�س�ؤال ح��ول م��دى حاجتنا لهذا املفهوم من جهة،
وك��ي��ف م��ن املمكن ب��ن��اء �أو �إع���ادة ب��ن��اء الكثري م��ن التحفيز �أو
�إق�صاء بع�ض املفاهيم املغلوطة عنه كما هي احلال يف اعتباره
امل�س�ؤولية بو�صفها عقابا �أو حما�سبة .الأمر الذي يجعلنا نعيد
النظر �أو نقوم بتقييم �أداء الأ�شخا�ص يف الفرتات املا�ضية ،وهل
ي�ستطيعون ال�سيطرة على �أفعالهم الفردية وحياتهم ب�شكل
ُكلي.
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«عصر المسؤولية» ..ليوشا ُ
منك
علي الرواحي *
ُمنذ البداية -في المقدمة ،وعلى مدى خمسة فصول مع خاتمة -يسعى ُمنك إلى إثبات وجهة نظره القائلة بأننا نعيش في
عصر المسؤولية الفردية؛ وذلك من خالل مسارين متوازيين :المسار السياسي والفلسفي على حد سواء؛ حيث إن هذه الفكرة
فكرة أننا نعيش عصر المسؤولية -ليس مبالغا فيها حسب قوله ،بل لها الكثير من الشواهد واألدلة؛ وذلك من خاللوالخطب والمشاريع السياسية من الجهة األخرى ،التي يعود
المناظرات والتنظيرات الفلسفية في العقود األخيرة من جهة،
ُ
إليها ُمنك بشكل مستمر ،ومتواصل ،وهو في ذلك يتحدث عن منطقة جغرافية وحضارية معينةُ ،مركزا في ذلك على صعود
هذا الخطاب في أمريكا وأوروبا تحديدا .غير أن هذا المصطلح ليس واضحا بما فيه الكفاية كما هي الحال في مصطلحات
أخرى كالديمقراطية ،والحرية وغيرهما (ص ،)4:فهو يستخدم بمعان كثيرة ،وملتبسة ،وهذا يؤدي إلى التباس في المعاني
عند الحديث عن هذا الموضوع ،غير أنه وفي المقابل نجد أن هناك رغبة في تحديد إطار وحدود هذا المصطلح ،ففي ظل
وجود دولة الرفاه ،أصبحت الكثير من المهام مناطة بالدولة؛ بحيث أن المواطن يعبر عن رغبته بالطرق المتعارف عليها لتأتي
الدولة لتنفيذ ذلك ،في حين أن مالمح هذا اإلطار تتلخص في جانبين:
 -1إذا كان شخص ما مسؤوال عن نتيجة فعل سيئ قام به أو اقترفه ،فإنه يطلب مساعدة من اآلخرين.
 -2كنتيجة لذلك ،فإنه يطرح تساؤال حول أحقيته بهذه المساعدة أو أن يتحمل مسؤولية فعله.
َي���َ��ض��ع��ن��ا ه���ذا الإط����ار �أم����ام ع���دد م��ن ال�����س��م��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة؛ ففي
املقام الأول جند �أن هذا الإط��ار ي�ضعنا �أم��ام ح�سا�سية خا�صة
جتاه بع�ض الأف��ع��ال ،التي بدورها جتعلنا نطرح ت�سا�ؤال حول
نتائجها؛ حيث �إنها جتعلنا نتنا�سى �أ�سباب هذه الأفعال ،لنقوم
بامل�ساعدة والبدء بزمام املبادرة ال�شخ�صية .ويف املقام الثاين،
يجلب لنا ه��ذا الإط��ار ت�سا�ؤال ح��ول �سياق ه��ذا الفعل �أو ذاك،
وتنا�سبه مع املعايري املتعارف عليها؛ مما يعني �أن هذه احلجج
والت�سا�ؤالت ت�ضعنا �أم��ام اعتبارات خمتلفة ولغة تبدو قدمية
كما هي احلال عند التعبري عن واجبات دولة الرفاه� ،أو العدالة
يف اجلرمية� ،أو غريها من امل�صطلحات اجلديدة� .أخ�يرا ،ويف
املقام الثالث ف�إن هذا الإطار ي�سعى مل�ساعدة كل �شخ�ص يرغب
مب�ساعدة الفقراء واالهتمام مب�صريهم ،وتوفري متطلباتهم
التي ت�سعى للتغلب على الكثري من العوائق وامل�صاعب.
ويف هذا ال�سياق ،وبهدف التغلب على العوائق �أو الأفكار اخلاطئة
التي رافقت هذا امل�صطلح منذ فرتة طويلة؛ حيث مت تقلي�صه
ليعني يف جوهره املبد�أ العقابي (�ص ،)21:غري �أنه ومع مرور
الوقت �أ�صبح امل�صطلح يعني االرتباط باحلقوق ،وال�سلوكيات
امل�س�ؤولة رغم �أن هذه املعاين اجلديدة لي�س من ال�سهل قبولها
�أو تداولها يف الف�ضاء ال��ع��ام؛ ذل��ك �أن��ه وع��ن طريق بناء هذه
اللغة واملعاين اجلديدة �أ�صبح من املمكن ت�شييد ر�ؤية جديدة
لقواعد االختيار ،والفعل الفردي يف املجتمع .فمن املهم جدا
هنا �أن ي�شعر الكثري من الأ�شخا�ص �أنهم يتحملون م�س�ؤولية
�أن��ف�����س��ه��م ،و�أن �أف��ع��ال��ه��م ت��ع��ود الخ��ت��ي��ارات��ه��م ال��ت��ي م��ن خاللها
يتعاملون مع العامل ،ويتفاعلون معه .كما �أنه وعلى م�ستوى
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املواطن ف�إن هذا امل�صطلح يجعله ي�شعر بامل�س�ؤولية الكاملة عن
الأف��ع��ال واالخ��ت��ي��ارات على خمتلف الأ�صعدة وامل��ج��االت .تقود
ال��ر�ؤي��ة الإي��ج��اب��ي��ة للم�صطلح الكثري م��ن الأ���ش��خ��ا���ص للنظر
�إىل اخلارج ،وال�شعور بالفخر بالنف�س �أو الثقة بالنف�س ،وذلك
ع��ن طريق القيام بتفا�صيل الكثري م��ن �أم���ور احل��ي��اة كما هو
ال�ش�أن يف الرغبة ب�إجناب الأط��ف��ال� ،أو تربية احليوانات .كما
�أنها جتعلهم يكر�سون الكثري من حياتهم يف الأعمال التجارية
�أو الأعمال اخلريية� ،أو يف املقابل ،للريا�ضة �أو للفن .ويف كل
ذلك ف�إن الأ�شخا�ص يتحملون م�س�ؤولية �أفعالهم �أو م�شاريعهم
ال�شخ�صية واجلماعية على حد ���س��واء .يعك�س املو�ضوع �أي�ضا
وبناء على الت�صور الإيجابي للم�صطلح تلك الرغبة العميقة
م��ن ق��ب��ل �أف�����راد امل��ج��ت��م��ع يف ال�����ش��ع��ور ب��امل�����س��اواة ،وال��ت��خ��ط��ي��ط
مل�ستقبل الدولة وم�ؤ�س�ساتها املختلفة؛ فالنقلة التي حدثت من
ع�صر «ما قبل ال�سيا�سة» �أو «ما قبل الد�ستوري» �إىل «ال�سيا�سي»
�أو «الد�ستوري» كانت مبثابة م�سوغ لن�شوء دولة الرفاه.
ويف الف�صل الأول واملعنون بـ»جذور �أو �أ�صول ع�صر امل�س�ؤولية»
(�������ص ،)29:ي�سعى مُ��ن��ك �إىل ت��و���ض��ي��ح م��ع��امل �أو م�لام��ح ه��ذا
ال��ع�����ص��ر وال��ن��ق��ل��ة امل��ف��اه��ي��م��ي��ة اجل���دي���دة ل��ه��ذا امل��ف��ه��وم وال��ت��ي
�أ���ص��ب��ح��ت م���وازي���ة ل��ل��م�����س���ؤول��ي��ة ال��ف��ردي��ة �أو امل�����س���ؤول��ي��ة جت��اه
الآخ��ري��ن يف نف�س الوقت ،وذل��ك من خ�لال جمالني وا�سعني:
املجال ال�سيا�سي ،واملجال الفل�سفي �أي�ضا.
ففي امل��ج��ال ال�سيا�سي ،جن��د �أن خ��ط��اب احل��ري��ة ق��د ازده���ر يف
�سنوات ما بعد احلرب الباردة يف الغرب ،وهو يهدف �إىل مقابلة
الو�ضع االجتماعي وال�سيا�سي بني االحت��اد ال�سوفييتي �سابقا

وال��ع��امل الغربي «ا ُ
حل���ر»؛ حيث انعك�س ذل��ك ب�شكل كبري على
ُخطب ودع���وات ال��ق��ادة يف تلك ال��ف�ترة ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�شجعون
ه��ذا ال��ن��وع م��ن اخلطابات وال��دع��وات يف مقابل التخويف من
الأوتوقراطية �أو احلكم الواحد يف الكثري من مناطق العامل،
وق��د ات�ضح ب�شكل جلي يف خطابات الرئي�س الأم��ري��ك��ي جون
كيندي ،ذل��ك �أن ال�سلوكيات احل��رة ال ميكن القيام بها ب�شكل
منفرد بل ت�ستدعي العالقات االجتماعية ،والتجمعات املختلفة
التي بال�ضرورة تكون م�شبعة بح�س امل�س�ؤولية؛ الأم��ر ال��ذي
جعل بع�ض ال ُك ّتاب والباحثني يذهب �إىل �أن «الكلمة املفتاحية
يف خطابات مارجريت تات�شر يف بداية الثمانينيات كانت تدور
ح��ول احل��ري��ة وامل�س�ؤولية االجتماعية» (����ص)33؛ وه��و الأم��ر
ال��ذي ينطبق على الرئي�س الأم��ري��ك��ي رون��ال��د ري��ج��ان يف تلك
ال��ف�ترة �أي�����ض��ا ،مم��ا ج��ع��ل ال�����ش��ع��ب الأم��ري��ك��ي ي��وا���ص��ل ب��داي��ات
احللم الأمريكي ال��ذي يُ�شعره ب�أنه خمتلف عن كل ال�شعوب.
كما ي�شمل ذل��ك �أي�ضا م��ق��ال ديفيد ك��ام�يرون رئي�س ال���وزراء
الربيطاين ال�سابق يف �صحيفة اجل��اردي��ان ح��ول ذل��ك ،قائال:
�إن «الكثري من الأح��داث املعا�صرة يف الوقت احل��ايل ت�أتي من
جتاهل �أو عدم طرح مو�ضوع امل�س�ؤولية من ق ِبل ال�سيا�سيني يف
املا�ضي؛ حيث �إنهم جتنبوا �أو جتاهلوا هذا ال�س�ؤال يف الفرتات
املا�ضية ،لكي ال يبينوا �أنهم �سريعو احلكم .غري �أننا مل نتمكن
م��ن �إن�����ش��اء جمتمع ق���وي ،ع���ادل ،عو�ضا ع��ن حت��دي��ده��م ب�شكل
ج��ي��د» ،كما ينطبق �أي�ضا على ج��ورج اوزب���ورن يف ف�ترة توليه
ملن�صب امل�ست�شار ال�بري��ط��اين خل��زان��ة ال��دول��ة يف خطابه �أم��ام
ح��زب املحافظني وذل��ك يف معر�ض حديثه ع��ن �ساعات العمل

