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«عن اللياقة السياسية»
لخربن باكر وخيرت يان خيلينج
سعيد الجريري *
مفهوم ّ
دال على تجنب اللغة أو السلوكيات اللغوية التي يمكن اعتبارها مسيئة أو تمييزية ضد
اللياقة السياسية أو اللياقة األدبية في الخطاب السياسي
ٌ
مهمشة والسيما األقليات .ويشيع استعمال المفهوم في سياق النقاش حول قضايا تتسم عادة ،بالحساسية
بعض الفئات المصنفة على أنها محرومة أو
َّ
كاإلسالم ،والهجرة ،وعبودية الماضي ،و" "Zwarte Pietالمساعد األسود للقديس سنتركالس في مهرجان  Sinterklaasالذي يتم االحتفال به سنويًا،
في كل من هولندا وبلجيكا ،وفي بعض المستعمرات الهولندية السابقة .في هذا السياق المتصل بالمفاهيم اإلشكالية المثيرة للجدل يأتي كتاب "عن
اللياقة السياسية" للهولند َّيين :خربن باكر"أستاذ الفلسفة بجامعة الهاي للعلوم التطبيقية والباحث في مجال األخالقيات والسالم" وخيرت يان خيلينغ
"الباحث في الموسوعة القانونية بجامعة ليدن" ،مقترحًا مقاربة تأملية حول هذه الظاهرة التي يبدو أنها تؤكد نفسها بشكل متزايد حاليًا ،فيعرضان
مفهومها فلسفيًا وتاريخيًا ،ويتعمقان في مناقشة القضايا الحالية ذات الصلة ،في أوروبا وأمريكا عامة ،وهولندا خاصة .ويؤسس الباحثان مقاربتهما على
أفكار الفيلسوفة األلمانية حنا أرندت في سياق الخلفية األخالقية لتطور المفهوم ،وي َريان أن اللياقة السياسية  -باألحرى الصواب السياسي  -ليست بريئة،
فهي تهدد حرية التعبير ،وتؤدي إلى الرقابة الذاتية ،وقد تعرض السلم االجتماعي للخطر.

يت�ألف الكتاب من �ستة ف�صول رئي�سة ،م�سبوقة بتقدمي
كتبه ال�سيا�سي والربملاين الهولندي ال�سابق بوري�س فان
دير هام ،ومتبوعة بكلمة ختامية للمحامي والفيل�سوف
الهولندي و�أ�ستاذ القانون بجامعة ليدن ب��ول كليتور.
ُ
الف�صل الأول مدخ ً
ال ي�ضيء معنى اللياقة
وق��د ُجعل
ال�سيا�سية ،من حيث هو مفهوم مثري للجدل ،يف الواقع
ال�سيا�سي وع�ل��ى �شبكة الإن�ترن��ت ،وك�ي��ف ي�ب��دو يف نظر
م��ؤي��دي��ه وم�ع��ار��ض�ي��ه .فيما ك��ان الف�صل ال�ث��اين م ��داراً
للنظر �إىل البيئة اخل�صبة ل�شيوع اللياقة ال�سيا�سية
يف الو�سطني الأوروب� ��ي والأم��ري �ك��ي ،وال�سيما مو�ضوع
و�س ِّلط ال�ضو ُء يف الف�صل الثالث على
�سيا�سة الهويةُ .
�ضجة هناك مثارها كيفية �ستحواذ اللياقة ال�سيا�سية
على اجلدل الهولندي ،يف العلوم ال�سيا�سية ،من خالل
«ت�سمية» امل�شاكل ،و«ال�صواب ال�شعبوي» ،والنقا�ش حول
الإ�سالم وم�ساره ،والتنوع واجلن�س.
و ُر ِّك � � � َز يف ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع ع�ل��ى م��ا ُو� ِ��ص ��فَ بالف�ضيحة
الأخالقية للياقة ال�سيا�سية ،من زوايا ال�صدق والنزاهة
والقدرة على التعبري عن ال��ر�أي ،والف�ضيلة والأخ�لاق،
وال�ت�ن��اف����س ب�ين اخل �ط��اب��ة ال �ف��ارغ��ة واحل�ق�ي�ق��ة العليا،
وامل���ص��داق�ي��ة وال�ل�ي��اق��ة ال�سيا�سية يف امل�ج�ت�م��ع امل�ف�ت��وح،
ُ
الف�صل اخلام�س
�ص
واحلاجة �إىل التفكري احلر .وخُ ِّ�ص َ
ل�ل�آث��ار االجتماعية للياقة ال�سيا�سية ،من حيث تكيف
ال ��ذات م��ع ال�سلوك ال�ع��ام والآراء ال�سائدة يف جمموعة
معينة بهدف قبولها ،وم��ا تتعر�ض ل��ه من �ضغوط ،يف
�سياق اخلوف من االتهام بالعن�صرية� ،أو رهاب الإ�سالم
«الإ� �س�لام��وف��وب �ي��ا»� ،أو احل��ري��ة ال�ع�ل�م�ي��ة� ،أو ال�ت�ط��رف
والإره � � � ��اب� ،أو ال ��رق ��اب ��ة ال ��ذات �ي ��ة يف ث�لاث �ي��ة ال�ث�ق��اف��ة
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واجل��رمي��ة وال�ع�ن��ف .ومل يغفل امل��ؤل�ف��ان يف ه��ذا الن�سق
�أي���ض�اً االن �ح��راف �إىل اليمني ب��اع�ت�ب��اره �أث ��راً للت�سامح
الق�سري ،وم��ا يتم م��ن ا�ستقطاب تدريجي (= ال ��دويّ
يف كولونيا الأملانية) ،وكيف متت تغذية رهاب الأجانب
بال�صمت ،ف�ض ً
ال عن دور و�سائل الإع�لام املنحازة� .أما
الف�صل ال�ساد�س ااخلتامي فهو خال�صة نتائج ما تو�صل
�إل �ي��ه ال�ب��اح�ث��ان ،م��رف�ق��ة ب�ع��دد م��ن ال�ت��و��ص�ي��ات امل�ح��ددة
للتعامل مع هذه الرغبة يف ال�صواب ال�سيا�سي بطريقة
مفتوحة ،ويت�ضمن الف�صل �أي�ضاً ق�ضايا ح��ول اللياقة
ال�سيا�سية �أ�س�سا النظر �إليها على �أفكار حنا �أرندت حول
القيم الليربالية وحت�سني الأداء ال�سيا�سي� ،إىل جانب
تقدمي حافز للتغيري االجتماعي.
ي�شخَ �ص مفهوم اللياقة ال�سيا�سية يف املناق�شات العامة
بني النخب ال�سيا�سية واملواطن الغا�ضب الذي قد يكون
على �صواب �سيا�سي يف العديد من املو�ضوعات احل�سا�سة.
لكن م ��اذا يعني امل�ف�ه��وم بالفعل؟ وف�ق�اً للباح َثني ،من
ال�ضروري فهم طبيعة اللياقة ال�سيا�سية ب�شكل �أف�ضل.
ذلك �أن املعنى يتم حتريكه من خالل ق�ضايا اليوم ،ولكن
�إذا ُفهمت ه��ذه الظاهرة ب�شكل �أف�ضل ومنظور �أو��س��ع،
فيمكن حتديد ما �إذا كانت اللياقة ال�سيا�سية متثل خطراً،
بالفعل ،على التفكري احلر .ففي ما يتعلق بق�ضايا مثل
التطرف والهجرة واملجتمع املتعدد الثقافات والتوترات
االجتماعية ،ف ��إن ط�لاب اجل��ام�ع��ات يف بع�ض الأح�ي��ان
يجدون �صعوبة يف التعبري عن �أنف�سهم �ضمن جمموعة
ك�ب�يرة .وه��ذا ينطبق على ال�ط�لاب ال��ذي��ن ينتمون �إىل
�أقليات عرقية ،ولكن � ً
أي�ضا على الطالب الذين هم على
ميني الو�سط .يف احلالة الأخ�ي�رة لأنهم يتعاملون مع

رواي��ة بي�ضاء وعلمانية وتقدمية مهيمنة يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية .ويبدو �أن��ه من ال�صعب� ،أي�ضاً� ،إثبات ما �إذا
كان املعلمون ي�شعرون باحلرية يف التعبري عن �آرائهم� .إن
هناك خط�أً ما.
يف ت�سعينيات القرن املا�ضي كان «ال�صواب ال�سيا�سي»
معاد ًال خلوف امل�س�ؤولني من �إحلاق الأذى بالأقليات� ،إال
�أنه الآن ب�سبب الأخ�لاق التقدمية املتفجرة و«�سيا�سات
الهوية» التي انتقلت من �أمريكا فقد حتولت هولندا من
ثقافة تقدمية مناه�ضة لل�سلطوية �إىل ج� ٍّو يبدو فيه
تق ُّل�ص الفكر ال�سيا�سي - ،حد و�صف حنا �أرن��دت  -وهو
يعك�س تفكري املرء يف وجهات النظر الأخرى ،و«العقلية
امل��و��س�ع��ة» ،وال�ك�ث�ير م��ن امل���ش��ارك��ة امل�ن�ظ��وري��ة ،وب��ال�ت��ايل
الو�صول �إىل حكم مدرو�س جيداً.
وم ��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ف� ��إن ل�ل�إن�ترن��ت ت ��أث ي�راً ك �ب�يراً يف
املجتمع� ،إذ يعِد بالكثري من احلرية ،و«�إمكانات �سيا�سية
جمانية كبرية» ،لكن،على العك�س ،ففي املمار�سة العملية
ه �ن��اك امل ��زي ��د م ��ن ال���س�ي�ط��رة ال���س�ل��وك�ي��ة ،ف �ق��د �أ��ص�ب��ح
الإن�ترن��ت يف �أي��دي ذوي ال�شركات الر�أ�سمالية يف وادي
ال�سيليكون ب�شكل متزايد ،و هُ م يريدون بقاء �سيطرتهم
على املحتوى؛ لأنهم ال يريدون �أن يكونوا م�س�ؤولني عن
املعلومات غري ال�صحيحة �أو التحري�ض على الكراهية �أو
انت�شار الدعاية الإرهابية� .إال �إن التعددية املطلقة للآراء
ال�سيا�سية على �شبكة الإنرتنت قد حتققت ،ولكن لي�س
بعد مبا يتوافق مع «عقلية �أرندت املو�سعة».
وي��رت�ب��ط ال �� �ص��واب ال���س�ي��ا��س��ي بتغيري وج �ه��ات نظر
القيمة ،فتاريخ هولندا مع ال�صواب ال�سيا�سي مرتبط
ب�أيديولوجية تقدمية ،ن�ش�أت حول الت�سامح والتعددية
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الثقافية ،فالإ�سالم ،على �سبيل املثال ،حمدد يف الو�ضع
الهولندي .وغالباً ما تهدف املناق�شات �إىل حظر اللغة
امل�سيئة �أو �أ��ش�ك��ال التعبري ال�ث�ق��ايف ،م��ا يخلق ف�ج��وة يف
النقا�ش حول الإ�سالم يف الطريقة التي يفكر بها النا�س
جتاهه ،وطريقة تفكريهم يف املجتمع ،وت ��ؤدي �سيا�سة
الهوية ،على الطريقة الأمريكية� ،إىل �صدام �أيديولوجي
بني حركة العدالة االجتماعية التي تريد التخل�ص من
اخلطيئة الأ�صلية الغربية ،واال�ستجابة املتطابقة التي
ً
حمافظا جديدًا.
تختار م�سا ًرا
�إن احل��دي��ث ع��ن اللياقة ال�سيا�سية (�أو ال�صوابية)
لي�س حم��اي�دًا ،وم��ن َث� َّم ال ميكن حتديده مبو�ضوعية.
ف�إن هناك مبد�أين ي�ضبطان التحديد ،وينبغي التمييز
بينهما :الأول :ال�صواب ال�سيا�سي العقائدي الذي يعني
�إرادة ت�صحيح املجتمع �أخالقيا وفق قناعة مقد�سة� .أي
�أن املعنى العقائدي ال يقبل امل�ساومة ،فعلى �سبيل املثال،
يجب �أن ُتحى التعبريات اال�ستعمارية لأنها خاطئة.
يف مثل هذه الأم��ور ،ي�شري املفهوم �إىل �إن�شاء حمرمات
ج ��دي ��دة� ،أو اال� �ض �ط ��رار� ،أح �ي ��ان �اً� ،إىل �إن���ش��ائ�ه��ا ،جلعل
املجتمع �أف�ضل معنوياً� .أم��ا امل�ب��د�أ الآخ ��ر فهوال�صواب
ال�سيا�سي املطابق ،املحفوف باخلوف و�سلوك القطيع،
فالنا�س يت�أقلمون لأنهم ال ي��ري��دون مل�س وت��رٍ ح�سا�س.
وهذا �شائع للغاية ولكن ي�صعب قيا�سه.
وت�ك��ون امل�صالح اجلماعية م��ع اللياقة ال�سيا�سية على
امل �ح ��ك ،وف � ًق ��ا ل �ل �ب��اح � َث�ين ،ف��ال �ه��دف م�ن�ه��ا ه ��و �إ� �س �ك��ات
ال � � ��ر�أي «اخل � ��اط � ��ئ»� .إن� �ه ��ا يف الأ�� �س ��ا� ��س �أي��دي��ول��وج �ي��ة
و�أخ �ل�اق � �ي� ��ة ،وت �ق �� �س��م ال� �ع ��امل �إىل �أع� � � ��داء و� �ض �ح��اي��ا.
وت�ب��دو يف �أح ��د �أ�شكالها ال�ت��زام�اً ي�ك��ون ال�ه��دف منه هو
التكيف (غ�ير النقدي) م��ع االعتقاد ال�سائد ،و�إ�سكات
الر�أي اخلاطئ ،وتكون اللغة و�سيلته املثلى �إذ يقول النا�س
ما يجب �أن يقولوه ،بد ًال من �إبداء �آرائهم كما هي.
ويرى الباحثان �أن اخلجل وال�شعور بالذنب ،يف ما يتعلق
ب��ال�ه��وي��ة ال�غ��رب�ي��ة ال�ب�ي���ض��اء ،ه��و �أر� ��ض خ�صبة ملقاومة
ال �� �ص��واب ال���س�ي��ا��س��ي ،ف���ض� ً
لا ع ��ن الأخ �ل��اق التقدمية
البعيدة املدى للم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية يف ما يتعلق بـ «ق�ضية
التعددية الثقافية» .وحتت ت�أثري �سيا�سات الهوية ،ي�شري
ال���ص��واب ال�سيا�سي ب�شكل �أ��س��ا��س��ي �إىل ج��وان��ب معينة
ي�شكل فيها عدم امل�ساواة االجتماعية �أو الثقافية نف�سه.
ويقتب�س الباحثان من مقال الفيل�سوف الفرن�سي با�سكال
بروكرن«طغيان التوبة ،مقال عن املا�سو�شية الأوروبية»:
«ال�غ��رب ه��و الأ� �س��و�أ» ،وه��و ر�سالة العديد م��ن املثقفني،
ت�ع�ب�يراً ع��ن ك��راه�ي��ة ذات �ي��ة ذات �صفة ن�ف��اق�ي��ة .وي��ري��ان
�أي�ضاً �أن فكرة احلقيقة الكونية ال��واح��دة غري منا�سبة
لال�ستخدام يف ال�سيا�سة ،فاحلقائق الأبدية غري القابلة
للتغيري لي�ست موجودة يف املجال العام .وميكن �أن ي�ؤدي

احتكار احلقيقة الواقعية �إىل قراءة «ا�ستبدادية» للوقائع،
لكن القبول (غري الناقد) باحلقائق امل�ؤكدة بالفعل �أمر
خطري � ً
أي�ضا ،وير�شح تدهوراً �سيا�سياً ،كما حدث يف زمن
النازية ،فالأفكار بحد ذاتها لي�ست خطرة ،و�إمنا القدرة
الذهنية ال�ضعيفة للنا�س ،ونتيجة لذلك ف�إنهم يبدون
مقاومة �ضعيفة ج �دًا لهذه الأف�ك��ار وال يحللون الآراء
التعددية اجتماع ًيا.
ويختتم الباحثان الكتاب مبالحظة �أن ال وج��ود ل�شيء
�أكرث �أهمية من التفكري الفردي :التفكري احلر باعتباره
�شرطاً لعامل م�ستقيم �أخالقياً ،فحرية التعبري لي�ست
ترخي�صاً للفرد ليقول �أي �شيء ي�ستلزم م�س�ؤولية .لكنهما
يعار�ضان كراهية الأج��ان��ب كحماية ل�ل��ذوق ال�سليم �أو
حلماية املثالية ال�صاحلة �ضد الأ�شخا�ص غري املعقولني،
ويجادالن حول احلرية الأكادميية املطلقة ،فكل �أ�شكال
الرقابة (الذاتية) يف و�سائل الإعالم غري مرغوبة ويجب
توخّ ي احلر�ص على ع��دم جعل املحرمات من احلقائق
الأخالقية املطلقة وغري املتغرية ،الأم��ر ال��ذي يقت�ضي
�أخالقاً ذات مزايا نوعية معززة ثقاف ًيا .وما يزيد الأمر
تعقيدًا هو حقيقة �أن التعامل هنا مع مفهوم متغري ،فما
ميكن �أن يقال ال�ي��وم ق��د ال يكون كذلك غ ��داً ،وم��ا كان
م�سيئاً بالأم�س ميكن �أن يكون لغة �شائعة ومقبولة غداً.
الكتاب مبجمله �صيحة عالية يطلقها خربن باكر وخريت
خيلينغ؛ ملراقبة جمتمعهما احل��ر املفتوح �أك�ثر من �أي
وقت م�ضى .وهو جمتمع ال يوجد فيه جمال للرقابة،
حيث يقع على عاتق اجلميع واج��ب �أ�سا�سي يف التفكري
ال�ن��اق��د ،وح�ي��ث ي�ج��ب ع�ل��ى ك��ل �شخ�ص �أي��ً��ض��ا حم��اول��ة
النظر �إىل املو�ضوع من وجهة نظر خمتلفة ،وحيث يجب
�أن تعرف ال�سيا�سة �أواجل��ام�ع��ة مكانها ودوره ��ا ،وحيث
يكون التنكر املحرتم �شيئاً خمتلفاً متاماً ،وحيث ينبغي

�أال ُتر َّوج املحرمات االجتماعية باعتبارها حقائق مطلقة.
لكن �أال يرتكب الباحثان اخلط�أ نف�سه �إذ يعدّان ال�صواب
ال���س�ي��ا��س��ي خ �ط ��راً ،ف�ي�ق� َع��ا يف الأخ� �ط ��اء نف�سها عندما
ينتقدان اخلط�أ ال�سيا�سي؟ امل�س�ألة جدلية ،ويف جدليتها
تتجلى الأفكار املثارة للجدل �أ�سا�ساً .لكن هل كل نقا�ش
ري عن ال�صواب ال�سيا�سي؟ و�إن تكن اللياقة
�أخالقي تعب ٌ
ال�سيا�سية هي الداء ومنوذج ترامب ال�سيا�سي هو البل�سم،
فثمة ت�سا�ؤل ي�شخَ �ص ،بال�ضرورة ،عما هو الأ�سو�أ� .أ مل
ت�صبح اللياقة ال�سيا�سية �أ��س��و�أ الآن ،بعد احل��ادي ع�شر
من �سبتمرب( )2001واغتيال ال�سيا�سي وعامل االجتماع
الهولندي بيم فورتوين (( 2002العدو اللدود للهجرة
�إىل هولندا ،م�ؤلف كتاب «�ضد �أ�سلمة ثقافتنا» ،الذي
كان يعد من �أبرز ال�سيا�سيني ال�شعبويني اليمينيني؟ �أال
ميكنك  -تي ّمناً برتامب  -قول �أب�شع الأ�شياء الآن عن
امل�سلمني �أو الالجئني �أو ال�سود؟ �أ َو مل ي َر الأ�سرتايل
منفذ مذبحة امل�سجدَين يف نيوزيالندا (مار�س )2019يف
ترامب رمزاً لهوية البي�ض ،ولي�س جمرد زعيم �سيا�سي؟
يف جدلية املفهوم هنا ميكن فهم ما تو�صف به «اللياقة
ال�سيا�سية» ل��دى منتقديها من قبيل النفاق ال�سيا�سي
ال ��ذي ي�ج��اور الدمياغوجية واالن�ت�ه��ازي��ة والو�صولية،
كما ميكن فهم و�صفه بال�شمولية  -بح�سب الفيل�سوفة
البنيوية جوليا كري�ستيفا � -أو املارك�سية الثقافية كما
ي��رى بع�ض املحافظني ب�أنها تقوي�ض مارك�سي للقيم
الغربية� ،أو �أن�ه��ا ن�ظ��ام ملعاقبة املعار�ضة ي�ستدعي �إىل
ال ��ذاك ��رة حم��اك��م التفتي�ش  -وف �ق �اً لل�سيا�سي واملفكر
الأمريكي باتريك بوكانن م�ؤلف كتاب «م��وت الغرب»-
فال�سيا�سيون ،ات�ساقاً م��ع اللياقة ال�سيا�سية ،يقدمون
خطاباً ال يعرب عن حقيقة توجهاتهم الفكرية ،وينتقون
عباراتهم وكلماتهم بعناية فائقة ،تتما�شى م��ع ال��ر�أي
ال �ع��ام ،وي�ق��ول��ون م��ا ال يعتقدونه يف ال��واق��ع� ،أو عك�سه
�أح �ي��ان �اً .ل�ك��ن ،ب��اخ�ت���ص��ار ،ه ��ذا ك�ت��اب ل�ك��ل م��ن ي��ري��د �أن
يفهم الأجندات الأ�سا�سية واخلطرية ،وهو ب�شكل خا�ص
لأولئك الذين يدعون �إىل مزيد من اللياقة ال�سيا�سية.
----------------------------------------------الكتاب :عن اللياقة السياسية
المؤلفان :خربن باكر و خيرت يان خيلينج
لغة الكتاب :الهولندية
دار النشرَ :بوم ،أمستردام
سنة النشر2018 :
عدد الصفحات 276 :صفحة
* باحث زائر في معهد هيغنز
للتاريخ الهولندي
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