ِف َٛٙاٌزّٕ١خ
ثمٍُ /دٔ.ظش ػبسف
وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ-عبِؼخ اٌمب٘شح
ٌعد مفهوم التنمٌة من أهم المفاهٌم العالمٌة فً القرن العشرٌن ،حٌث أُطلق على عملٌة تأسٌس نظم
اقتصادٌة وسٌاسٌة متماسكة فٌما ٌُسمى بـ "عملٌة التنمٌة" ،وٌشٌر المفهوم لهذا التحول بعد االستقالل -فً
الستٌنٌات من هذا القرن -فً آسٌا وإفرٌقٌا بصورة جلٌة .وتبرز أهمٌة مفهوم التنمٌة فً تعدد أبعاده
ومستوٌاته ،وتشابكه مع العدٌد من المفاهٌم األخرى مثل التخطٌط واإلنتاج والتقدم.
ٚلذ ثشص ِف َٛٙاٌزّٕ١خ  Developmentثظٛسح أعبع١خ ِٕز اٌؾشة اٌؼبٌّ١خ اٌضبٔ١خ ،ؽ١ش ٌُ ُ٠غزؼًّ ٘زا اٌّفِٕ َٛٙز
ظٛٙسٖ ف ٟػظش االلزظبد ٞاٌجش٠طبٔ ٟاٌجبسص "آدَ عّ١ش" ف ٟاٌشثغ ا٤خ١ش ِٓ اٌمشْ اٌضبِٓ ػشش ٚؽز ٝاٌؾشة
اٌؼبٌّ١خ اٌضبٔ١خ ئال ػٍ ٝعج ً١االعزضٕبء ،فبٌّظطٍؾبْ اٌٍزاْ اعزُخذِب ٌٍذالٌخ ػٍ ٝؽذٚس اٌزطٛس اٌّشبس ئٌ ٗ١ف ٟاٌّغزّغ
وبٔب اٌزمذَ اٌّبد ،Material Progress ٞأ ٚاٌزمذَ االلزظبد.Progress Economic ٞ
ٚؽز ٝػٕذِب صبسد ِغأٌخ رط٠ٛش ثؼغ الزظبد٠بد أٚسٚثب اٌششل١خ ف ٟاٌمشْ اٌزبعغ ػشش وبٔذ االططالؽبد اٌّغزخذِخ
٘ ٟاٌزؾذ٠ش  ،Modernizationأ ٚاٌزظٕ١غ .Industrialization
وقد برز مفهوم التنمٌة  Developmentثذا٠خ ف ٟػٍُ االلزظبد ؽ١ش اعزُخذَ ٌٍذالٌخ ػٍ ٝػٍّ١خ ئؽذاس
ِغّٛػخ ِٓ اٌزغ١شاد اٌغزس٠خ فِ ٟغزّغ ِؼٓ١؛ ثٙذف ئوغبة رٌه اٌّغزّغ اٌمذسح ػٍ ٝاٌزطٛس اٌزار ٟاٌّغزّش ثّؼذي
٠ؼّٓ اٌزؾغٓ اٌّزضا٠ذ فٛٔ ٟػ١خ اٌؾ١بح ٌىً أفشادٖ ،ثّؼٕ ٝص٠بدح لذسح اٌّغزّغ ػٍ ٝاالعزغبثخ ٌٍؾبعبد ا٤عبع١خ
ٚاٌؾبعبد اٌّزضا٠ذح ٤ػؼبئٗ؛ ثبٌظٛسح اٌز ٟرىفً ص٠بدح دسعبد ئشجبع رٍه اٌؾبعبد؛ ػٓ ؽش٠ك اٌزشش١ذ اٌّغزّش
العزغالي اٌّٛاسد االلزظبد٠خ اٌّزبؽخٚ ،ؽغٓ رٛص٠غ ػبئذ رٌه االعزغالي .صُ أزمً ِف َٛٙاٌزّٕ١خ ئٌ ٝؽمً اٌغ١بعخ ِٕز
عز١ٕ١بد اٌمشْ اٌؼششٓ٠؛ ؽ١ش ظٙش وؾمً ِٕفشد ٙ٠زُ ثزط٠ٛش اٌجٍذاْ غ١ش اٚ٤سث١خ رغبٖ اٌذّ٠مشاؽ١خٚ .رؼشف اٌزّٕ١خ
اٌغ١بع١خ" :ثأٔٙب ػٍّ١خ رغ١١ش اعزّبػِ ٟزؼذد اٌغٛأت ،غب٠زٗ اٌٛطٛي ئٌِ ٝغز ٜٛاٌذٚي اٌظٕبػ١خ"٠ٚ ،مظذ ثّغزٜٛ
اٌذٌٚخ اٌظٕبػ١خ ئ٠غبد ٔظُ رؼذد٠خ ػٍ ٝشبوٍخ إٌظُ اٚ٤سث١خ رؾمك إٌّ ٛااللزظبدٚ ٞاٌّشبسوخ االٔزخبث١خ ٚإٌّبفغخ
اٌغ١بع١خٚ ،رشعخ ِفب٘ ُ١اٌٛؽٕ١خ ٚاٌغ١بدح ٚاٌٛالء ٌٍذٌٚخ اٌم١ِٛخ.

والح ًقا ،تطور مفهوم التنمٌة ٌ١شرجؾ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؾمٛي اٌّؼشف١خ .فأطجؼ ٕ٘بن اٌزّٕ١خ اٌضمبف١خ اٌزٟ
رغؼٌ ٝشفغ ِغز ٜٛاٌضمبفخ ف ٟاٌّغزّغ ٚرشل١خ اإلٔغبْٚ ،وزٌه اٌزّٕ١خ االعزّبػ١خ اٌز ٟرٙذف ئٌ ٝرط٠ٛش اٌزفبػالد
اٌّغزّؼ١خ ث ٓ١أؽشاف اٌّغزّغ :اٌفشد ،اٌغّبػخ ،اٌّإعغبد االعزّبػ١خ اٌّخزٍفخ ،إٌّظّبد ا١ٍ٘٤خ.
ثبإلػبفخ ٌزٌه اعزؾذس ِف َٛٙاٌزّٕ١خ اٌجشش٠خ اٌزٙ٠ ٞزُ ثذػُ لذساد اٌفشد ٚل١بط ِغزِ ٜٛؼ١شزٗ ٚرؾغ ٓ١أٚػبػٗ
ف ٟاٌّغزّغ.
٠ٚالؽع أْ ِغّٛػخ اٌّفب٘ ُ١اٌفشػ١خ إٌّجضمخ ػٓ ِف َٛٙاٌزّٕ١خ رشرىض ػٍ ٝػذح ِغٍّبد:

أ  -غلبة الطابع المادي على الحٌاة اإلنسانٌة ،حٌث تقاس مستوٌات التنمٌة المختلفة بالمؤشرات المادٌة
البحتة.
ب  -نفً وجود مصدر للمعرفة مستقل عن المصدر البشري المبنً على الواقع المشاهد والمحسوس؛ أي
بعبارة أخرى إسقاط فكرة الخالق من دائرة االعتبارات العلمٌة.
ج  -إن تطور المجتمعات البشرٌة ٌسٌر فً خط متصاعد ٌتكون من مراحل متتابعة ،كل مرحلة أعلى من
نموذجا للمجتمعات األخرى وٌجب علٌها محاولة
السابقة ،وذلك انطال ًقا من اعتبار المجتمع األوروبً
ً
اللحاق به.
االختالف بٌن مفهوم التنمٌة فً اللغة العربٌة عنه فً اللغة اإلنجلٌزٌة:
٠زؼؼ االخزالف ثِ ٓ١ف َٛٙاٌزّٕ١خ ف ٟاٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٕٗ ف ٟاٌٍغخ اإلٔغٍ١ض٠خ ،ؽ١ش ٠شزك ٌفع "اٌزّٕ١خ" ِٓ "ّٔـّ"ٝ
إٌّٛ
ّٔٛاٚ .ئرا وبْ ٌفع
ّ
ثّؼٕ ٝاٌض٠بدح ٚاالٔزشبس .أِب ٌفع "إٌّّٔ" ِٓ "ٛب" ّٔ ّٕٛ٠بء فأٗ ٠ؼٕ ٟاٌض٠بدح ً ّٕٛ٠ ِٕٗٚ
ألشة ئٌ ٝاالشزمبق اٌؼشث ٟاٌظؾ١ؼ ،فاْ ئؽالق ٘زا اٌٍفع ػٍ ٝاٌّف َٛٙاٚ٤سٚث٠ ٟش ٖٛاٌٍفع اٌؼشث .ٟفبٌّٕبء ٠ؼٕ ٟأْ
اٌشٟء ٠ض٠ذ ؽبالً ثؼذ ؽبي ِٓ ٔفغٗ ،ال ثبإلػبفخ ئٌ.ٗ١
ٚؽجمًب ٌٙزٖ اٌذالالد ٌّف َٛٙاٌزّٕ١خ فأٗ ال ٠ؼ ّذ ِطبثمًب ٌٍّف َٛٙاإلٔغٍ١ض Development ٞاٌز٠ ٞؼٕ ٟاٌزغ١١ش اٌغزسٞ
ٌٍٕظبَ اٌمبئُ ٚاعزجذاٌٗ ثٕظبَ آخش أوضش وفبءح ٚلذسح ػٍ ٝرؾم١ك ا٘٤ذاف ٚرٌه ٚفك سؤ٠خ اٌّخطؾ االلزظبد( ٞاٌخبسعٟ
غبٌجبً) ١ٌٚظ ٚفك سؤ٠خ عّب٘١ش اٌشؼت ٚصمبفزٙب ِٚظبٌؾٙب اٌٛؽٕ١خ ثبٌؼشٚسح.
٠ٚالؽع أْ شجىخ اٌّفب٘ ُ١اٌّؾ١طخ ثبٌّف َٛٙاإلٔغٍ١ض ٞرخزٍف ػٓ ٔظ١شرٙب اٌّؾ١طخ ثبٌّف َٛٙاٌؼشث.ٟ
فؼٍ ٝعج ً١اٌّضبي رُؼبٌظ ظب٘شح إٌّ( ٛف ٟاٌّف َٛٙاٌؼشث ٟاإلعالِ )ٟوظب٘شح عضئ١خ ِٓ ػٍّ١خ االعزخالف اٌز ٟرّضً

ٚاططالؽب اٌض٠بدح ٚإٌّبء اٌّّضٚعخ ثبٌجشوخ
ئؽبس ؽشوخ اٌّغزّغ ٚرؾذدٖٚ ،وزٌه ٔغذ ِف" َٛٙاٌضوبح" اٌز٠ ٞؼٌٕ ٟغخ
ً
ٚاٌطٙبسحٚ ،عّ ٝاإلخشاط ِٓ اٌّبي صوبح ٔ ٛ٘ٚمض ِٕٗ ِبد٠ب ً ثّؼب١٠ش االلزظبد ،ف ٟؽ ّٕٛ٠ ٓ١ثبٌجشوخ أ ٚثب٤عش اٌزٞ
٠ضبة ثٗ اٌّضو ِٓ ٟهللا رؼبٌِ ٛ٘ٚ .ٟب ٠مبسْ ثبٌؼىظ ثبٌشثب اٌز ٞلبي ػٕٗ هللا (ّ٠ؾك هللا اٌشثب ٠ٚشث ٟاٌظذلبد)
[اٌجمشح.]276:
٠ٚزؼؼ ِٓ رٌه أْ ِف َٛٙإٌّ ٛف ٟاٌفىش اإلعالُِ٠ ٟؼجش ػٓ اٌض٠بدح اٌّشرجطخ ثبٌطٙبسح ٚاٌجشوخ ٚأعش ا٢خشح ٚئْ ٌُ
٠زغبً٘ ِغ ٘زا "اٌؾ١بح اٌط١جخ" ف ٟاٌذٔ١ب ،ثّٕ١ب ٠شوض ِف Development َٛٙػٍ ٝاٌجؼذ اٌذٔ ِٓ ٞٛ١خالي ل١بط إٌّٛ
ف ٟاٌّغزّؼبد ثّإششاد الزظبد٠خ ِبد٠خ فِ ٟغٍّٙب ،ؽ١ش رم َٛاٌّغزّؼبد ثبإلٔزبط اٌىّ ،ٟثظشف إٌظش ػٓ أ٠خ غب٠خ
ئٔغبٔ١خٚ ،رٙزُ ثبٌٕغبػ اٌزمٕ ٌٛٚ ٟوبْ ِذِ ًشا ٌٍج١ئخ ٌٕٚغ١ظ اٌّغزّغٚ ،رإوذ ػٍ ٝاٌزٕظ ُ١االعزّبػ ٌٛٚ ٟأد ٜئٌٝ
االػطٙبد ٌ٣خش /اٌغش٠ت.
ٚف ٟاٌٛالغ فاْ "اٌزّٕ١خ" رؼذ ِٓ اٌّفب٘ ُ١اٌمٍٍ١خ اٌز ٟرغّغ ث ٓ١اٌجؼذ إٌظشٚ ٞاٌغبٔت اٌزطج١مٚ ،ٟرغزذػ ٟاٌشؤ٠خ
اٌفٍغف١خ ٚاٌغ١ج١خ ٌٍّغزّؼبد ِٚمبطذ رطٛس٘ب
اقرأ أيضًا  :اٌؼٍّبٔ١خ
اٌزغـــذ٠ذ

اٌفمش

ِغ اٌزّٕ١خ اٌىً أطجؼ فم١شاً!!...
عٍّبْ خبْ
ثبؽش الزظبدِ -ٞشوض أٚوغفٛسد ٌٍذساعبد اإلعالِ١خ-ئٔغٍزشا
الفقر مفهوم مراوغ ،فربما كان هناك فقراء بقدر ما توجد دالالت متعددة للكلمة وبقدر عدد البشر
وتوقعاتهم ،فلغات العالم تتنافس مع بعضها البعض فً عدد الكلمات التً تشٌر إلى ظروف الفرد المرتبطة
بالمدركات المختلفة للفقر ..فمثالً :فً الفارسٌة ثمة ما ٌزٌد على  30كلمة تصف أولئك الذٌن ٌُعتبرون لسبب
أو آلخر فقراء ..وفً معظم لغات إفرٌقٌا ثمة -على األقل -من  3إلى  5كلمات لتعرٌف الفقر وهكذا.
ِٓ اٌفم١ش؟!
ٚالؼً١ب١ٌ ،ظ صّخ رؼش٠ف ِٛؽذ ٌٍفمش ف ٟوً اٌضمبفبد؛ ثً لذ ال رؼزجش وً اٌضمبفبد اٌفمش ػً ١جب ،فبٌفمش ٌُ ٠ىٓ ٌٚفزشح ؽٍ٠ٛخ
ِٓ اٌضِبْ ٚف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ ؽؼبساد اٌؼبٌُ ٔم١غ اٌغٕٚ ،ٝوبْ صّخ دائ ًّب ِغبي "اٌفمش االخز١بس "ٞأ ٞأٌٚئه اٌجشش اٌزٓ٠
سفؼٛا اٌضخشف ٚاٌّظٙش ٚأطٍمٛا ٠غجؾ ْٛفٍِ ٟىٛد هللاٚ ،وبْ اؽزشاَ أٌٚئه اٌفمشاء ثبخز١بسُ٘ (اٌّزظٛفخ ػٍ ٝعجً١
اٌّضبي) ِٓ رمبٌ١ذ اٌششق اٌّغزمشح.
ٚؽذ٠ضًب ِ-غ ارغبع االلزظبد اٌزغبسٚ ٞػٍّ١خ اٌزّذ -ٓ٠اوزغت اٌفمش دالٌزٗ االلزظبد٠خٚ ،أطجؼ اٌفم١ش ٕ٘٠ ِٓ ٛمظٗ
ِشػب
اٌّبي ٚاٌّّزٍىبد اٌز٠ ٟؾٛص٘ب اٌغٕ٠ٚ ،ٟزؾٛي اٌفمش ئٌِ ٝؼِٕ ٝطٍك ١ٌٚظ ٔغجً١ب ،ف١ظ١ش اٌفمش ػ١جًب ٚثؼذئز ٠ظ١ش
ً
٠زي ِٓ ٠ظبة ثٗ ٠ٚغت ػالعٗ.
ئْ اٌفم١ش ف ٟاٌّغزّؼبد اٌجشش٠خ لجً ع١طشح االلزظبد ٘ ٛرٌه اٌؼؼ ٛاٌز٠ ٞىغت لٛد  ِٗٛ٠ثظؼٛثخ أ ٚاٌز ٞاخزبس
اٌىفبف ،ث١ذ أٔٗ ٠ظً ػؼ ًٛا ف ٟاٌغّبػخٌ ،ىٕٗ الؽمًب أطجؼ رٌه اٌغش٠ت اٌّزششد اٌز٠ ٞزُ ػضٌٗ ٚر١ّٙشٗ ف ٟاٌٛالغ
اٌّؼبػ.
ٚؽجمًب ٤دث١بد اٌزّٕ١خ فاْ اٌفمش طفخ ٌّغزّغ ِب اٌفشد ف ٗ١ال ٠ؾمك ِغزِ ٜٛؼ ِٓ ٓ١اٌشفب٘١خٚ -اٌز ٞػبدح ِب ُ٠شبس ئٌٗ١
ثخؾ اٌفمش أ ٚؽذ اٌىفبف٠ٚ ،غت ٌزؼش٠ف اٌفمش اإلعبثخ ػٍ ٝصالصخ رغبؤالد؛ رؾذ٠ذ ِب٘١خ اٌؾذ ا٤دٔ ِٓ ٝاٌشفب٘١خٚ ،و١ف١خ
اٌز١مٓ ِٓ طؾخ فمش اٌفشدٚ ،رغّ١غ ِإششاد اٌشفب٘١خ ٚل١بط اٌفمش ػٍ ٝأعبعٙب.
) ،اٌز٠ ٞؼذ أؽذ ِ ِٓ Standard of Living (SOLفِ َٛٙغز ٞٛاٌّؼ١شخ ٚWell-beingرمزشة فىشح اٌشفب٘١خ
اٌّفب٘ ُ١اٌشبئؼخ ف ٟأدث١بد اٌزّٕ١خِٚ ،ؾٛس أػّبي اٌجٕه اٌذ ٌٟٚف ٟرمبس٠شٖ اٌغٕ٠ٛخ ػٓ اٌزّٕ١خ خالي فزشح اٌزغؼ١ٕ١بد.
٠ٚغزٙذف ِفِ َٛٙغز ٜٛاٌّؼ١شخ ل١بط وفبءح اٌؾ١بح؛ ِؼزّذًا ػٍِ ٝؼب١٠ش االعزٙالن اٌفشد ِٓ ٞاٌغٍغ ٚاٌخذِبد
اٌّشزشاح ِٓ دخً اٌفشد أ ٚرٛف١شٖ٠ٚ ،فزشع ِف َٛٙاٌفمش ٚعٛد ؽذ أدٔ ِٓ ٝاالعزٙالن ٚاٌذخً ٠مبط ػٍِ ٗ١غزٜٛ
فم١شا.
ِؼ١شخ اٌفشد٠ٚ ،شبس ئٌ ٗ١ثخؾ اٌفمش ،ؽ١ش ٠ظٕف أ ٞفشد ٠مغ دخٍٗ أ ٚاعزٙالوٗ ألً ِٓ ٘زا اٌؾذ ثبػزجبسٖ ً
ّ٠ٚىٓ رظٕ١ف ِٕب٘ظ ل١بط اٌفمش ئٌ ٝارغب٘:ٓ١
االرغبٖ اٚ٤ي :ارغبٖ اٌشفب٘١خ ٠ٚغزخذَ أطؾبة ٘زا االرغبٖ ِؼب١٠ش ِبٌ١خ ف ٟل١بط اٌشفب٘١خ ِضً :دخً اٌفشد ٚئٔفبلٗ
االعزٙالو ٛ٘ٚ ،ٟاالرغبٖ اٌغبئذ ف ٟأدث١بد اٌفمش.
٠ٚؼٕ٘ ٟزا االرغبٖ ثذساعخ اٌّإششاد االعزّبػ١خ ٌٍشفب٘١خِ ،ضًnon-welfarist :االرغبٖ اٌضبٔ :ٟارغبٖ اٌـ "ال سفب٘١خ"

اٌزغز٠خ ٚاٌظؾخ ٚاٌزؼٍ٠ٚ ،ُ١شوض ػٍ ٝلؼب٠ب ِضً :عٛء اٌزغز٠خ ،أ ٚغ١بة اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ،أ ٚا١ِ٤خ ،ثبػزجبس٘ب ٔزبئظ
ِجبششح الٔزشبس اٌفمش.
 ِٓٚعبٔت آخش ،أمغّذ االعزٙبداد ؽٛي رؼش٠ف اٌفم١ش ئٌِ ٝذسعز:ٓ١
اٌّذسعخ اٌّطٍمخ ٟ٘ٚ :رؼغ ؽذًا أدٌّٔ ٝغز ٜٛاٌذخً اٌؼشٚس ٞاٌز٠ ٞغت ػٍ ٝوً فشد ئؽشاصٖ ٌزؾم١ك ِغزٜٛفم١شاٚ ،رؾذ٠ذ ٘زا اٌّغز ٛ٘ ٜٛؽىُ رمذ٠شٌٍ ٞجبؽش أ ٚطبٔغ
ِؼ١شِ ٟؼمٛي-ؽذ اٌفمش٠ٚ ،ظٕف َِٓ د ٗٔٚثبػزجبسٖ ً
اٌغ١بعخ.
اٌّذسعخ إٌغج١خ ٟ٘ٚ :رزؼبًِ ِغ اٌفمش إٌغج-ٟأ ٞاسرجبؽ خؾ اٌفمش ثّؼذي رٛص٠غ اٌذخً ث ٓ١اٌغىبْٚ-ػبدح ٠زُ رٌهثزؼش٠ف ا٤فشاد اٌز٠ ٓ٠شىٍ ْٛأفمش  ِٓ %25-20عىبْ ِغزّغ ِب ثبػزجبسُ٘ اٌفمشاءٚ ،ثؼغ اٌذساعبد ف ٟاٌذٚي
إٌبِ١خ رشفغ ٘زٖ إٌغجخ ؽز ِٓ %50 ٝاٌغىبْ.
ٚػٍ ٝطؼ١ذ آخش ،فأٗ سغُ ثمبء اٌذخً اٌفشد ٞاٌّإشش ا٤وضش أزشب ًسا ٌم١بط اٌفمش ،فمذ رضا٠ذد أّ٘١خ ِإششاد اٌشفب٘١خ
االعزّبػ١خِ ،ضً اٌظؾخ ٚاٌزؼٍٚ ،ُ١لذ رضا٠ذ ٘زا االرغبٖ ف ٟدٚي اٌؼبٌُ إٌبِِٕ ٟز ِٕزظف اٌغجؼ١ٕ١بد ؽ١ش ٌٛؽع اسرفبع
اٌذخً اٌفشد ٞف ٟثؼغ اٌذٚي ،د ْٚؽذٚس رمذَ ف ٟثؼغ ِغبالد اٌشفب٘١خ االعزّبػ١خ ِضً :اٌزغز٠خ ٚاٌظؾخ٘ٚ ،زا ٠ؼٕٟ
ثشىً ػبَ ئِىبٔ١خ ؽذٚس ِفبسلخ ث ٓ١ؽذٚس ص٠بدح ف ٟدخً اٌفشد ٚرؾم١ك ئٔغبص فِ ٟغبالد اٌشفب٘١خ االعزّبػ١خ ..ػٍٝ
عج ً١اٌّضبي ،ال ٠زفك ِؼذي ّٔ ٛاٌذخً اٌفشد ٞاٌّزضا٠ذ ف ٟثبوغزبْ ِغ ِإششاد اٌشفب٘خ االعزّبػ١خ اٌّزذٔ١خ ثٙب ،ثّٕ١ب
٠أر ٟإٌّٛرط اٌغش٠الٔى ٟف ٟاالرغبٖ اٌّؼبد ،ؽ١ش ٠زبػ ٌّٛاؽٕٙ١ب سفب٘خ اعزّبػ١خ ال رزٕبعت ِغ ِؼذالد اٌذخً اٌفشدٞ
اٌّزٛاػؼخ ثٙب.
اٌفمشٚ...الغ أَ أعطٛسح:
٠ؾذد ثؼغ اٌجبؽض ٓ١صالصخ أثؼبد ٌّف َٛٙاٌفمش:
اٌجؼذ اٚ٤ي ٛ٘ :اٌّبد٠بد ف ٟٙرٍه ا٤ش١بء اٌزٔ ٟؼزجش ٔمظٙب فم ًشا٘ٚ ،زا إٌمض أ ٚاٌؾشِبْ أ ٚاٌفمذاْ ٌٗ ؽبثؼبْ ئِبٚعٛد ٞغ١ش ِبد ٞأٚ ٚعٛدِ ٞبد.ٞ
رٕزٌٍّ ٟفمش اٌٛعٛد ٞغ١ش اٌّبد ٞػٕبطش ِضً :اإلخفبق ف ٟاٌؼًّ أ ٚأؼذاَ اٌضمخ ف ٟإٌفظ أٔ ٚمض اٌؾت ،ثّٕ١ب ٠شًّ
اٌفمش اٌّبد :ٞاٌزفشلخٚ ،ػذَ اٌّغبٚاح ٚاٌزؾ١ض ٚاٌغٚ ًٙرؼزس اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌؾذ ا٤دٔ ِٓ ٝاٌؼشٚس٠بد اٌّطٍٛثخ
ٌٍؾ١بح-وّب رؾذد٘ب صمبفخ اٌّشءٚ -اٌغٛع ٚعٛء اٌزغز٠خ ٚاٌزششد ٚػؼف اٌظؾخ ...ئٌخ.
فم١شا فمؾ ػٕذِب ٠ؾظ ثٛعٛد إٌمض ف ٟئؽذ ٜرٍه اٌّبد٠بد أ ٚوٍٙب،
اٌجؼذ اٌضبٔ ٛ٘ :ٟئدسان اٌّشء ٌؾبٌزٗ ،فبٌّشء ٠ؼذ ًئْ رٍه اٌّبد٠بد ال رىزغت لّٙ١ب وجؼذ ِؼشف ٟف ٟاٌّف َٛٙئال ِغ ئدسان اٌطبثغ إٌغجٚ ٟاٌزارٌّ ٟف َٛٙاٌفمش ،ػبدح ٠ذفغ
٘زا اٌجؼذ اٌزار ٟاٌفم١ش ئٌ ٝرخط ٟفمشٖٚ ،رغ١١ش ِٛاص ٓ٠اٌم ٜٛاٌز ٟأدد ئٌٚ ،ٗ١لذ ٕ٠ضع ئٌ ٝػمذ سٚاثؾ رجؼ١خ ِغ عّبػبد
عب صائفًب ثبِ٤بْٚ ،أؽ١بًٔب ٠ظً ئٌ ُ٘ٚ ٝاٌمٛح.
أ ٚأفشاد أ ٚػمبئذ أل ٜٛرؼط ٗ١ئؽغب ً
اٌجؼذ اٌضبٌش :و١ف ٠ش ٜا٢خش ْٚاٌفم١ش ،ؽ١ش لذ ٠خزٍف ئدسان اٌفم١ش ٌؾبٌٗ ِغ سؤ٠خ ا٢خش٠ٚ ،ٓ٠زشرت ػٍ٘ ٝزا اإلدسانسد فؼً ا٢خش رغبٖ اٌفم١شٚ ،صّخ ٔٛػبْ ِٓ أٔٛاع سد اٌفؼً رغبٖ اٌفم١ش؛ اٌزذخً اٌّجبشش أ ٚغ١ش اٌّجبشش ِٓ خالي اٌظذلخ
أ ٚاٌّغبػذح أ ٚاٌزشث١خ أ ٚاٌمٙش ،أ ٚػذَ اٌزذخً-عٛاء وبْ ػذَ اٌزذخً ِجش ًسا  ْ٤اٌفمشاء ٠غزؾم ْٛفمشُ٘ أْ٤ ٚ
اٌزذخً ٌٓ ٠ف١ذ ثً ٚسثّب أػش.
ٚرزأصش رٍه ا٤ثؼبد اٌضالصخ ثبٌّىبْ ٚاٌضِبْ ٚاٌج١ئخ االعزّبػ١خ  /اٌضمبف١خ اٌّزٛاعذح فٙ١ب.
اٌفمش  ُ٘ٚٚػبٌّ١خ اٌزّٕ١خ:
ٚ٤ي ِشح ف ٟاٌزبس٠خ ،طبس اٌفمش ظب٘شح ِطٍمخ ،ؽ١ش اػزجشد ثالد ٚأُِ ثأعش٘ب فم١شح ػٍ ٝأعبط أْ دخٍٙب اإلعّبٌ ٟألً
ثبٌّمبسٔخ ِغ اٌذخً اٌغبئذ ف ٟرٍه اٌذٚي اٌز ٟرغ١طش ػٍ ٝااللزظبد اٌؼبٌّ٘ٚ ،ٟىزا أطجؼ اٌذخً اٌم ٛ٘ ِٟٛاٌّؼ١بس
اٌؼبٌّ ٟاٌغذ٠ذ ٚاٌشأعّبٌ١خ االلزظبد٠خ ٘ ٟاٌؾً اٌّؼٍٓ ٌٍؼالط إٌٙبئٌٍ ٟفمشٚ ،رٛطٍذ عٛ١ػ ِٓ خجشاء اٌفمش اٌؼبٌّٟ
ئٌ ٝاٌؼالط ثبٌزّٕ١خ ِٓ خالي ص٠بدح اإلٔزبط ٚاٌزطج١ك اٌّزضا٠ذ ٌٍؼٍُ ٚاٌّؼشفخ اٌزمٕ١خ ،فِ ٟٙفزبػ اٌشخبء ٚاٌغؼبدح.
٘ٚىزا أُػ١ذ رفغ١ش ٚرم ُ١١اٌجؼذ اٌّبدٌٍ ٞفمش ،ؽ١ش أد ٜرؾط ُ١اٌّغزّؼبد اٌزمٍ١ذ٠خ ،ف ٟعجِ ً١ب ٠ذػ ٝثباللزظبد
اٌم ِٟٛصُ االلزظبد اٌؼبٌّ ،ٟئٌ ٝفظً االلزظبد ػٓ عزٚسٖ االعزّبػ١خ ٚاٌؾؼبس٠خٚ ،ثبٌزبٌ ٟخؼغ اٌّغزّغ ١ٌ٢بد
ٚلٛاػذ االلزظبد ١ٌٚظ اٌؼىظ .وقد خلق االقتصاد العالمً منظومة من المرجعٌات الكونٌة جعلت الفرد ٌدرك أنه

فقٌر وفً حاجة إلى المساعدة ألن متوسط دخله أقل من المستوى العالمً المعٌاري ،وألنه ال ٌعٌش فً
رفاهٌة مثل بشر آخرٌن.

ٚأد٘ ٜزا اٌزغ١١ش فٔ ٟظشح اٌّشء ٌزارٗ ئٌ ٝرغ١ش ف ٟسدٚد اٌفؼً رغبٖ اٌفمش ،ؽ١ش أطجؼ اٌجشٔبِظ اٌغذ٠ذ ؽالً وً١ٔٛب أؽبدٞ
االرغبٖ ٠ؼزّذ ػٍ ٝاٌذخً ٚال ػاللخ ٌٗ ئؽاللًب ثبٌضمبفخ ٚال ثبٌشخض٠ ٌُٚ ،ؼذ اٌفشد ٍ٠غأ ئٌ ٝعزٚسٖ اٌضمبف١خ ٚػاللزٗ
ا٤عش٠خ اٌمذّ٠خ اٌز ٟوبٔذ رمذَ اٌؾٍٛي اٌجذٍ٠خ اٌىٍ١خ ٌٍفمشٚ ،ثذالً ِٓ رٌه عؼ ٝا٤فشاد ئٌ ٝرغّ١غ أٔفغ ُٙفِ ٟإعغبد
ِزّبصٍخ ِضً إٌمبثبد ٚاٌشٚاثؾِّ ،ب أد ٜئٌ ٝرّٕ١ؾ ا٤فشاد ف ٟاٌّغزّغ ٚئٌغبء أ ٞرفى١ش ثذ٠ ً٠غؼ ٝئٌ ٝاٌجؾش ػٓ ؽش٠ك
عذ٠ذ ٌٍؾ١بح ٚاٌزٕظ ُ١االعزّبػ٠ ٟؼزّذ ػٍ ٝاٌجغبؽخ ،أ ٚأشىبي رطٛػ١خ ٚأخالل١خ ِٓ اٌفمش اٌز ٞال ّ٠ىٓ أؽ١بًٔب رغبٚصٖ
ٌظشٚف ٘١ىٍ١خ ٚد١ٌٚخ لجً أْ رىِ ْٛؾٍ١خ.
ٚلذ افزشع اٌخجشاء أْ اٌفمشاء غ١ش لبدس ٓ٠ػٍ ٝرؾذ٠ذ ِظٍؾزٚ ،ُٙاٌز٠ ٟؾذد٘ب ٌّ٠ ِٓ ُٙزٍى ْٛاٌّؼشفخ ٚاٌغٍطخ-
اٌؾىِٛبد ٚاٌّإعغبد ٚاٌخجشاء-ػبٍِ ٓ١ػٍ ٝاالسرمبء ثِٚ ،ُٙشبسوخ اٌغّب٘١ش رٕؾظش ف ٟرأ١٠ذ اٌجشاِظ اٌزٚ ٟػؼٙب

"اٌخجشاء"٠ٚ ،مذَ اٌخجشاء اٌؾً اٌجغ١ؾ ٌٍفمش :اٌزّٕ١خ االلزظبد٠خ ٚسفغ ِغز ٜٛاٌذخً ،صاػّ ٓ١ئِىبٔ١خ ؽً وً
اٌّشىالد اٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌفمش ِٓ خالي االلزظبد ٚؽذٖ.

وقد عملت هذه االفتراضات والتوصٌات على تقوٌة التدخل السلطوي حٌث صار الفقر العالمً معضلة أكبر من
أن تترك لتحل حالً محل ًٌا ،وبذا سمحت بتدخل القوى الدولٌة-الحكومٌة و األهلٌة-باسم نشر السعادة والقضاء
على الفقر.
ِٚب ؽذس ثظٛسح ػبٌّ١خ ِغشدح ٘ ٛأٔٗ رّذ سؤ٠خ اٌؾبعبد اٌّطٍٛثخ ٚاإلطالؽبد اٌؼشٚس٠خ ٚاٌّإعغبد اٌّمزشؽخ
ثشىً ّٔط ٟصبثذ ،ثغغ إٌظش ػٓ االخزالفبد االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خٚ ،رُ فشع رٍه اٌشؤ٠خ ػٓ ؽش٠ك ششٚؽ ثشاِظ
اٌّغبػذاد ا٤عٕج١خ.
ٚلذ اخزٍفذ إٌزبئظ اٌفؼٍ١خ ٌٙزٖ اٌغ١بعبد ٚاٌجشاِظ ٚآصبس٘ب ػٍ ٝؽ١بح اٌفمشاء اخزالفًب ثًٕ١ب ػّب رٛلؼٗ اٌخجشاء
دٚسا
ٚاٌّزخظظ ،ْٛؽ١ش ئْ اٌؾبعبد اٌز ٟرجغٙ١ب ثشاِظ اٌزّٕ١خ ٘ ٟؽبعبد ّٔؾ ِؼ ِٓ ٓ١اٌؾ١بحٍ٠ ،ؼت ف ٗ١االلزظبد ً
ِشوضً٠ب ،ؽ١ش صّخ ِف َٛٙخبص ٌٍفمشٚ ،صّخ فئخ ِؼٕ١خ ِٓ اٌّغزٍٙىٚ ٓ١دافؼ ٟاٌؼشائت ٠غت ؽّب٠خ ؽمٛلُٙ
ٚاِز١بصار ،ُٙفشٍذ رٍه اٌغ١بعبد ػٍ ٝوً اٌّغز٠ٛبد ِٓٚ ،اٌٛاػؼ أْ وً أٔغبق اٌّغبػذح عزخٍك ف ٟإٌٙب٠خ ِض٠ذًا
ِٓ اٌفمش.
٠ٚؾزس ثؼغ اٌجبؽض ِٓ ٓ١اٌّفب٘ ُ١اٌز ٟرجذ ٚئ٠غبث١خ ِٓ اٌخبسط ِضً :االلزظبد اٌؼبٌّ ٟأ ٚاٌؼبٌُ اٌٛاؽذ ثّٕ١ب ٘ ٟرذػٛ
ف ٟاٌٛالغ ئٌ ٝئٌغبء اٌزؼذد٠خٚ ،لجٛي أْ اٌؾً اٌٛؽ١ذ اٌّّىٓ ٘ ٛارخبر اٌطش٠ك اٌز ٞعبس ف ٗ١اٌشّبي اٌغٕ ٟاٌم ٞٛاٌغؼ١ذ.
ئْ إٌظشح االلزظبد٠خ ٌٍؾ١بح لذ رإدٌ ٞفزشح ِؼٕ١خ ئٌ ٝص٠بدح ػخّخ ف ٟئٔزبط ا٤غشاع ٚاٌجؼبئغ أ ٞرّٕ١خ ا٤ش١بءٌ ،ىٕٗ
ٚالؼً١ب -ثغجت إٌذسح اٌذائّخ٠ -ؼبٔ ٟاٌغٕٚ ٟاٌفم١ش-ػٍ ٝؽذ عٛاء ِٓ-ػذَ ئِىبٔ١خ اٌؾظٛي ػٍ ٝوً ِب ٠ش٠ذ؛ فمذ ارؼؼ
ٌىض١ش ِٓ اٌجشش أْ اٌؾبعبد ٌ١غذ ِغشد  ُ٘ٚفمؾ ثً ِظطٍؼ ٠خٍك اٌششٖ ٚاٌغشغ ِٓٚ ،اٌّغزؾ ً١أْ ٠ف ٟااللزظبد
ثىً اٌؾبعبد ًِ ٛ٠ب ِب.
لذ ٕ٠زظ االلزظبد اٌىض١ش ِٓ اٌجؼبئغ ٚاٌخذِبد ٌٍٛفبء ثّٕظِٛخ ِؼٕ١خ ِٓ اٌؾبعبد ،ث١ذ أٔٗ ػٍٔ ٝطبق آخش ٠ذِش ِغبالد
ثأوٍّٙب ِٓ ِغبالد إٌشبؽ اإلٔغبٔٚ ،ٟاٌؾشف اٌزمٍ١ذ٠خٚ ،اٌمطبػبد ا١ٍ٘٤خ٠ٚ ،ؾطُ ِٕظِٛخ ل١ّ١خ وبٍِخ ِٓ اٌغّبػ١خ
ٚاٌزشاؽُ ِٓ ،صُ فاْ رأص١شٖ اإلعّبٌ ٟعٍج ،ٟثً ِٚذِش أؽ١بًٔب خبطخ ػٕذِب ال ٠ف ٟثٛػٛدٖٚ ،ف ٟاٌٛلذ رارٗ ٙ٠ذَ أثٕ١خ
اٌزشاؽُ ٚاٌزىبفً ،فال ٠غذ٘ب اٌفشد ئرا أساد اٌزشاعغ ٚاٌؼٛدح ٌٗٚ ،سثّب ٠ى ْٛإٌّٛرط اٌجبسص ٌزٌه ِ٘ ٛب ؽذس ِغ
ِإعغبد اٌٛلف اإلعالِ١خ ف ٟاٌؼبٌُ اإلعالِِ ِٓ ٟظبدسح ٚرأِ.ُ١
ٚال شه أْ اٌشؤ٠خ اإلعالِ١خ اٌز ٟرؾزشَ اٌؾبعبد ا٤عبع١خ اٌّبد٠خ ٌإلٔغبْ ٚرفشع ػٍ ٗ١اٌغؼٌٍ ٟشصق ٚػّبسح
ا٤سعٌ ،ىٕٙب ف ٟاٌٛلذ رارٗ رشثطٗ ثشؤ٠خ غ١ج١خ ٌٍشصق ٚاٌمذسٌ ،ذٙ٠ب اٌىض١ش ف٘ ٟزا اٌجبة ٌزمذِٗ خبطخ ِغ رط٠ٛش
ٚرفؼ ً١فش٠ؼخ اٌضوبح وأداح رّٕ٠ٛخ رزغبٚص عّغ ٚرٛص٠غ اٌظذلبد٘ٚ ،زا ِغبي ٠ؾزبط رٕبٚالً ِغزمالً

2005/05/08

لتالً فإن السٌادة تشٌر إلى معنٌٌن أحدهما إٌجابً وٌشٌر إلى قدرة الدولة -كوحدة
لسٌادة وجه داخلً ٌنصرؾ إلى عبلقة الدولة بمواطنٌها داخل إقلٌمها بحدوده

ٌم وسكانه ..فبٌنما كان الملوك فً أوربا ٌرددون "الدولة هً أنا" ،وٌرون أن حق إصدار القوانٌن التً ٌخضع لها رعاٌاهم
قاعدة ٌعمل بها ،وأن المجتمع السٌاسً ال ٌمكن أن ٌقوم وٌستمر إال إذا كان لدٌه فً ذاته سلطة المحافظة على الملكٌة،

تتوافر لها وفٌها العناصر األساسٌة التً أكدتها تلك الثورة وكرست بها بزوغ الدولة القومٌة مع صلح "وستفالٌا" .وتشمل
الدٌمقراطً.

دة أي بعد أن تم توسٌع أبعادها الخارجٌة وأصبح للعبلقات الدولٌة ظل واضح على مفهوم السٌادة مع نمو عدد الفاعلٌن
ى إحداث اضطراب فً النظام العالمً .ومع تنامً التفاعبلت على المستوى العالمً صار للبعد الخارجً للسٌادة دورا مهما

ً ٌثٌر عدة اعتبارات أٌدٌولوجٌة ودستورٌة من شؤنها أن تمس سلطات الدولة المطلقة على مواطنٌها .كما أن تطور
ر مضمونه التارٌخً السٌاسً حتى ٌومنا هذا ،ثم نستشرؾ مستقبل المفهوم.

طائه هذه الشهرة ،إال أن فكرة السٌادة بمستوٌاتها المتعددة ظهرت منذ ظهور المجتمعات البشرٌة وكٌاناتها السٌاسٌة األولى.
عً.

نا وإسبرطة وؼٌرهما من المدن الٌونانٌة القدٌمة مظاهر لهذه الدٌمقراطٌة .كما قامت الٌونان بتنظٌم عبلقاتها مع الدول

ومنا هذا.

لعرؾ حتى ٌقفوا على حقوقهم والتزاماتهم .وٌرى هذا الجانب من الفقه أنه فً ظل هذا التدوٌن لم ٌترتب على ذلك خضوع
ض اآلخر أن السٌادة للقانون ولٌست للحاكم .ونظرا ألن الٌونان قد تكونت من عدد من الدول المستقلة ،فإن مفهوم السٌادة –

راد إال امتٌازات مإقتة على تلك األراضً وهً امتٌازات كانت قابلة لئللؽاء فً كل وقت ،ولئلمبراطور حرٌة مطلقة فً

كثٌر من مظاهر هذه الدولة ،فقد اقتصرت الدٌمقراطٌة فً ببلد اإلؼرٌق على المواطنٌن األحرار ،وحقهم فً ممارسة الحكم
تملك ،أو حرٌة العقٌدة أو حرٌة المسكن ،ولم ٌكن للعبٌد والنساء أي حقوق ،إال أنه ٌرجع للٌونانٌٌن الفضل فً نشؤة بعض

شهدت تحوال فً مفهومها ،فقد كان تقدٌس الحكام معروفا فً العصور القدٌمة وامتد إلى بداٌة العصور الوسطى ،حٌث استمد
كبٌرة بٌن السلطة الزمنٌة ممثلة فً اإلمبراطورٌة وسلطة الكنٌسة ممثلة فً البابا ،وعلى الرؼم من ظهور القاعدة الكنسٌة
لطات السٌادٌة ..التنفٌذٌة والتشرٌعٌة والقضائٌة.

صطبؽت السلطة بصبؽة مسٌحٌة وحررتها من رواسب فكر العصر القدٌم ،وذلك بإهدار فكرة السلطان المطلق والتزام

اوٌة للنساء والعبٌد والمسلمٌن من ؼٌر العرب والعرب من ؼٌر المسلمٌن بعدل وفق دستور المدٌنة ،وذلك بعد هجرة
رج فً القواعد.

ن الكرٌم والسنة .وقد اعترفت دولة اإلسبلم مبكرا بوجود إرادة عامة ؼٌر إرادة األفراد ،لكن بعض حكام المسلمٌن خاصة

زءا من شخصٌتها .وأخذت فكرة السٌادة المطلقة فً الزوال لتحل محلها السٌادة المقٌدة التً استعرضها الفقٌه "جان بودان"
على القانون ،وبالتالً فلم ٌصل بالسٌادة إلى الحد الدٌمقراطً المطلوب حٌث استمرت مظهرا من مظاهر السلطة المطلقة.

ها من رواسب اإلطبلقٌة وأخضعها لمبادئ جدٌدة هً مبادئ القانون الطبٌعً إضافة إلى القانون اإللهً.

رها اإللهٌة إلى مصادر اجتماعٌة أساسها اإلرادة العامة للشعب واألمة ،وهذه اإلرادة هً التً تراقب الحاكم تمهٌدا إلعبلن

ن أي منحة للسلطة تكون مقصورة على فترة زمنٌة محدودة ..وتؤسٌسا على ذلك ال ٌمكن أن توصؾ السلطة المطلقة المإقتة
لثا :وهً سلطة مطلقة ال تخضع للقانون ألن صاحب هذه السلطة هو الذي ٌضع القانون وال ٌمكن أن ٌقٌد نفسه ،كما ال ٌمكن

ؾ متناقض ومع ذلك ال ٌعترؾ بؤي جهة تفرض احترام القانون الطبٌعً علً صاحب السٌادة ،وإال كانت هذه الجهة حسب

ٌه حدوث انقسامات فً الدولة.

ود حدود تتعلق بسلطة فرض الضرٌبة.

ى منها ،كما أنه ال ٌستطٌع أن ٌجد من ٌقوم بفرض وتنفٌذ هذه االستثناءات .ونجده لهذا السبب ٌضطر إلى اإلٌمان بحق

لشخص الذي ال تتمكن أي إرادة إنسانٌة من نقض أعماله .وبالرؼم من هذا التعرٌؾ فقد نقضه جروشٌوس نفسه عندما أباح
ألنه رأى أنها تتعارض مع المحافظة على األمن والنظام ،واعتبرها المسئولة عن االضطرابات والخبلفات التً سادت فً
عارضة ومقاومة حاكمٌه ،وتتمٌز أفكار جروشٌوس فً الدفاع عن الملكٌة المطلقة والسٌادة على أراضً الدولة والمساواة

هذا السبب وبدافع خوؾ اإلنسان من ؼٌره ،وبؽرٌزة حب البقاء ،اضطر اإلنسان إلى االتفاق مع ؼٌره من أبناء جنسه على أن
هً أن ٌنزل هإالء األفراد إلى واحد منهم عن كل سلطاتهم وحقوقهم الطبٌعٌة ،فإذا ما تم ذلك فإن الشخص الذي اتحد فٌه

هاجم "هوبز" الرأي القائل بؤن األفراد لم ٌنزلوا بالعقد الذي أقاموا به السلطة إال عن جزء من حقوقهم واحتفظوا ألنفسهم

حقوق وإنما مجرد امتٌازات ٌقررها الحاكم وٌسحبها كما ٌشاء .وأخٌرا فإن "هوبز" ٌرى أن الحاكم ؼٌر مقٌد بؤي قانون ألنه
صبح مستقبل عنه بل وسامٌا علٌه وأصبح هو صاحب السٌادة الذي ٌحكم من فوق المجتمع السٌاسً كله ،فعندما ٌقول بودان

اإلرادة العامة ال ٌمكن أبدا التصرؾ فٌها ،وصاحب السٌادة الذي هو كائن جماعً ال ٌمكن ألحد أن ٌمثله أو ٌنوب عنه سوى

ر وجودها إال باتفاق األفراد فٌما بٌنهم على الحٌاة فً جماعة ،وهذا االتفاق أو العقد االجتماعً لن ٌكون سلٌما ومشروعا فً
هذا الخضوع لرأي األؼلبٌة هو أٌضا أحد الشروط الضرورٌة للعقد االجتماعً؛ ألن اشتراط اإلجماع لكً ٌصبح القانون

تتداول كلمتا السٌادة والسلطة كما لو كانتا ذواتً مدلول واحد ؼٌر أنه من المهم أن نفرق بٌن السٌادة والسلطة.

صفة لمن له السلطة ال ٌستمدها من ؼٌر ذاته وال ٌشاركه فٌها ؼٌره ،ولم تدخل هذه الكلمة لؽة القانون إال فً القرن السادس

ثل وتقدٌم النموذج ،وتزداد قوة السلطة دائما وٌزداد استقرارها كلما زاد قبولها اختٌارٌا عن طواعٌة .وقد تعددت أنواع

ادة هً األمة ،ولكنها ال تستطٌع بصفة عامة أن تباشرها بنفسها ،ولذلك وجدت هٌئات أخرى فً ظل النظام النٌابً تقوم نٌابة
ر السلطة فً ظل الحق اإللهً ،وإنما هذه الهٌئات تباشر هذه السلطات أي نتائج فكرة السٌادة العامة المملوكة لؤلمة ،فً
عنها ،فضبل عن التؤكد من أنها لم تخرج عما منحه إٌاها صاحب السٌادة من اختصاصات بالنص الصرٌح ،ولكن هذه

صفات لبٌان ماهٌة السٌادة نتٌجة لهذا الخلط.

ك مثبل مدرسة ألمانٌة متطرفة فً نظرتها إلى السٌادة وضرورة أن توجد فً صورتها الكاملة المثالٌة ،وتهدؾ هذه المدرسة

دة ال ٌعلً علٌها وهو ٌمتلك السلطة والقوة لفرض الطاعة إلرادته ورؼبته .ولكن المشكلة هنا هً أٌن ٌمكن أن توجد هذه

 deوالسٌادة الواقعٌة.de facto

وٌعتبر روسو رائد الداعٌن لها وقد أصبحت فٌما بعد شعارا للثورة الفرنسٌة.

ء كبٌر من الشعب ٌكون هو صاحب السٌادة الفعلٌة  de factoوالذي قد ال ٌكون هو نفسه صاحب السٌادة القانونٌة de

ٌة ،فحتى الحاكم المطلق ال بد أن ٌتؤثر بالظروؾ التً تحٌط به سواء كانت هذه الظروؾ اجتماعٌة أو اقتصادٌة أو ثقافٌة كما

فً ممارسة السٌادة وفرض الطاعة على المواطنٌن.

ه ؼٌره؛ فالسلطة مما ٌمكن نقله ولكن اإلرادة ال ٌمكن نقلها والواقع أنه إذا لم ٌكن من المتعذرات أن تلتقً إرادة خاصة فً

لة األولى تكون اإلرادة العامة المعلنة عمبل من أعمال السٌادة ولها أن تسن القوانٌن ،وفً الحالة الثانٌة لٌست سوى إرادة

نسانٌة تسمو على سائر اإلرادات اإلنسانٌة األخرى ،وهذا السؤال أجابت علٌه النظرٌات المختلفة ،وهً:

فٌصبح حاكما بؤمر هللا .فً المقابل أبدع أنصار الملوك فً مواجهة الكنٌسة نظرٌة أخرى فً السٌادة هً نظرٌة "العناٌة
تً وضعته فً موضعه.
مكة المكرمة فقال" :أٌها الناس أنا سلطان هللا فً أرضه" وانتحلها أباطرة الصٌن قدٌما ،فكان اإلمبراطور هو ابن السماء.
الحرب األوربٌة الثانٌة حٌن وجه الشكر إلى العناٌة اإللهٌة التً اختارته زعٌما أللمانٌا ( 17إبرٌل 0828م) ،وكذلك

زء من الشعب أو أي فرد أن ٌدعً ممارستها".

قامة السلطة الجماعة.

وحق الناس فً خلع الحاكم وتولٌة ؼٌره إذا ثبت خروجه عن الشرعٌة ..فالنظام اإلسبلمً كما أسماه أبو األعلى المودودي

ٌر النظام الدولً ،بعد اتساع مدى التدخل وأسبابه خبلل هذا العقد الذي شهد فً النصؾ األول منه أحداث ومواقؾ وأزمات
لبوسنة والهرسك .وتعتبر قرارات األمم المتحدة فً تلك الفترة نقطة تحول أسٌاسٌة بالنسبة لمفهوم السٌادة وكٌفٌة إدارة األمن

ن حماٌة الدولة ضد التدخل فً شئونها الداخلٌة والحفاظ على النظام واالستقرار باتخاذ إجراءات لوقؾ العدوان الخارجً

االضطرابات الداخلٌة فً الدول من أن تنتقل عدواها إلى الجسد الدولً فتإثر على ؼالبٌة الدول التً تعتمد علٌها.
لحسابً (اإلٌرادات الوحدات السٌاسٌة المكونة له) وإنما أصبحت له فوق ذلك وفً حدود معٌنة إرادة ذاتٌة مستقلة .وقد سوغ
ن "البشرٌة" برمتها قد أصبحت شخصا قانونٌا دولٌا أو على األقل بسبٌلها ألن تكون كذلك .كما أضحى لهذا المجتمع الدولً

فً مؤمن من التدخل الخارجً لم ٌسلب تماما ،فإن القداسة التً أحاطت بها كمظاهر أساسٌة لسٌادة الدولة لم تعد كما كانت

ب من جراء تلك الحقوق إحداث اضطراب فً النظام العالمً .وفً كثٌر من الحاالت التً حدث فٌها ذلك ،مارس مجلس
.

لكن إلى حقٌقة أن الدولة لٌست عنصرا للفوضى واالضطراب فً المجتمع الدولً.

سٌة لكل فرد والمحفوظة من قبل مٌثاق األمم المتحدة ،وبالتالً فهو ٌدعو إلى حماٌة الوجود اإلنسانً لؤلفراد ولٌس حماٌة

 ،بل لٌس لؤلمم المتحدة نفسها مثل هذا الحق ،ذلك أن القبول بهذا العمل ال ٌعنً الحلول نفسها فً تقرٌر مصٌره والتحكم
ة لمواطنٌه.

ستمرار مثل هذا النظام وال ٌقلل من المسئولٌة الدولٌة فً عدم القضاء علٌه ،فمثل هذا السلوك ال ٌمكن أن ٌعنً شٌئا آخر

حال فً فلسطٌن وفً العدٌد من المناطق األخرى ،وأخٌرا ما حدث بالعراق (فً القرن الحادي والعشرٌن) بذرٌعة األمن أو
حٌث ال ٌتحول إلى أداة إلخضاع شعوب وجماعات وإذاللها وتسخٌرها لخدمة أهداؾ خاصة ،سواء أكان ذلك بالقوة المهنة أم

ٌجته إجهاض مفهوم التضامن البلزم والواجب على المجموعة الدولٌة تجاه الشعوب المستضعفة ،لصالح إضفاء المشروعٌة

ً بمعنى القدرة الفعلٌة أو الحقٌقٌة للدولة على رفض الخضوع ألي سلطة أخرى ؼٌر سلطتها هً ،بالضبط مثل مفهوم
ل العولمة تخضع الحٌاة االقتصادٌة والسٌاسٌة أكثر فؤكثر لتؤثٌر قوى السوق ،وهذه بدورها تخضع لتؤثٌر مصالح الشركات

ث لسٌادة العراق ما ٌحدث لها اآلن من اتتهاكات لو استمر النظام الدولً الثنائً القطبٌة .ومن التؽٌرات األخرى المصاحبة
ة اإلقلٌمٌة .وترتب على ذلك العدٌد من المظاهر السلبٌة تجاه سٌادة الدولة ،فلم تعد هناك خطوط فاصلة بٌن الشؤنٌن الداخلً
فً نطاقها اإلقلٌمً التً ٌترتب علٌها حدوث ضرر للؽـٌر.

التً سلفت اإلشارة إلٌها ال تزال فعالة ومإثرة فً تشكٌل بنٌة النظام الدولً فً وضعه الراهن.
أن التطورات الراهنة فً النظام الدولً لن تؤتً على المبدأ المذكور تماما فالسٌادة الوطنٌة ستظل باقٌة ما بقٌت الدولة
تضطلع بها الدولة بالمقارنة بما كان علٌه الحال فً ظل النظام الدولً التقلٌدي .وطالما بقٌت الدولة فستبقى معها رموزها

فً سٌادة الدول ،بما ٌإدي إلى اختفاء مفهوم السٌادة ،ثم الدولة القومٌة ذاتها فً مرحلة الحقة ،وستكون الوظٌفة الجدٌدة

ة الوظائؾ أو األدوار التً تضطلع بها الدولة بالمقارنة بما كان علٌه الحال فً ظل النظام الدولً التقلٌدي.

د المنال وإنما باعتبارها عملٌة فً طور التكوٌن.
أخرى تحت دعوة توطٌد صلة المواطنٌن بالسلطة ،وربما احتجاجا على تحٌز النظام الدولً الجدٌد لجماعات دون أخرى،

ة مفهوم السٌادة ،ولكن تعنً أن السٌادة قد تؽٌر مفهومها وتم إعادة توزٌعها ..فقبل الثورة الفرنسٌة كانت السٌادة ملكا
فٌها المجتمع الدولً ممثبل فً القوى المتحكمة به.

ولٌة على كافة األصعدة ،لكن هذا بداٌة جدل آخر ٌستحق بحث منفصل.

ٌصؾ المحللون الٌبرالٌة بؤنها أٌدلوجٌة قابلة للتؤوٌل لها مائة وجه ،تجٌد المراوؼة والتحول وتوظؾ
المفاهٌم اإلنسانٌة الكبرى والقٌم النبٌلة من أجل تحقٌق منافع مباشرة اقتصادٌة باألساس ،حتى ٌحار المرء
فً فهمها وتحدٌد موقؾ محدد منها ،ففً الفكر والنظرٌة تسمو قٌم الحرٌة والفردٌة لكن فً التطبٌق
تتبلشى الحرٌات وٌسود السوق وتهٌمن الرأسمالٌة المتوحشة .ورؼم االلتباس والجرائم الكبرى تجد
منظومة اللٌبرالٌة لدٌها من الكبرٌاء ما ٌدفعها للزعم بؤنها الحل التارٌخً واإلجابة األبدٌة ألسئلة المجتمع
والدولة كما فً أطروحة نهاٌة التارٌخ لفوكوٌاما ،فً حٌن ال ٌرى فٌها نقادها إال نسقا مثالٌا تؤكله آلٌات
االقتصاد فٌستعصً جوهره كرإٌة للتحرر والتحقق الفردي على التطبٌق.
وتذهب معظم الكتابات إلى أن استخدام مصطلح "لٌبرالً" بدأ منذ القرن  ،03ولكنه كان ٌحتمل
معانً متعددة ودالالت شتى ،فالكلمة البلتٌنٌة  liberتشٌر إلى طبقة الرجال األحرار ،أي أنهم لٌسوا
فبلحٌن مملوكٌن أو عبٌدا .والكلمة كانت ترادؾ "الكرٌم" أي "لٌبرالً" أو سخً فً تقدٌمه لمعونات
المعاٌش لآلخرٌن .وفً المواقؾ االجتماعٌة كانت الكلمة تعنً "متفتحا" أو ذا عقل وأفق فكري رحب.
وترتبط الكلمة كثٌرا بدالالت الحرٌة واالختٌار.
لكن اللٌبرالٌة بمفهومها السٌاسً لم تظهر إال فً أوائل القرن  ،08وأول
استخدام كان فً أسبانٌا فً عام  ،0701وبحلول األربعٌنٌات من ذلك القرن
كان المصطلح قد صار واسع االنتشار فً أوربا؛ لٌشٌر إلى مجموعة من
األفكار السٌاسٌة المختلفة .ولكن فً إنجلترا انتشر المصطلح ببطء برؼم أن
األعضاء ذوي الشعر المستعار ( Whigsأعضاء حزب برٌطانً مإٌد
لئلصبلح) أطلقوا على أنفسهم "اللٌبرالٌون" أثناء الثبلثٌنٌات من القرن ،07
وكانت أول حكومة لٌبرالٌة هً حكومة جبلدستون  Gladstoneالتً تولت
الحكم عام .0757
ويليام جالدستون

ولم تظهر اللٌبرالٌة كمذهب سٌاسً قبل القرن  ،08ولكنها قامت
كؤٌدلوجٌة على أفكار ونظرٌات تنامت قبل ذلك بـ 211عام ،حٌث نشؤت
األفكار اللٌبرالٌة مع انهٌار النظام اإلقطاعً فً أوربا والذي حل محله المجتمع الرأسمالً أو مجتمع
السوق.
كانت اللٌبرالٌة تعكس آمال الطبقات المتوسطة الصاعدة التً تتضارب مصالحها مع السلطة الملكٌة
المطلقة واألرستقراطٌة من مبلك األراضً ،وكانت األفكار اللٌبرالٌة أفكارا جذرٌة تسعى إلى اإلصبلح
الجذري وفً بعض األوقات إلى التؽٌٌر الثوري .فالثورة اإلنجلٌزٌة فً القرن  06والثورات األمرٌكٌة
والفرنسٌة فً أواخر القرن  07كانت تحمل مقومات لٌبرالٌة رؼم أن المصطلح لم ٌستخدم حٌنذاك
بالمفهوم السٌاسً .وقد عارض اللٌبرالٌون السلطة المطلقة للحكم الملكً والذي قام على مبدأ "الحق اإللهً

للملوك" ،ونادى اللٌبرالٌون بالحكم الدستوري ثم الحقا بالحكومة التمثٌلٌة أو البرلمانٌة .وانتقد اللٌبرالٌون
االمتٌازات السٌاسٌة واالقتصادٌة لدى مبلك األراضً والنظام اإلقطاعً الظالم ،حٌث كان الوضع
االجتماعً ٌحدد حسب "المولد" .كما ساندوا الحركات السٌاسٌة التً تنادي بحرٌة الضمٌر فً الدٌن
وتتشككوا فً السلطة المستقرة للكنٌسة.
وٌعتبر القرن  08فً كثٌر من الجوانب قرنا لٌبرالٌا ،حٌث انتصرت األفكار اللٌبرالٌة مع انتشار
التصنٌع فً البلدان الؽربٌة .وٌإٌد اللٌبرالٌون النظام االقتصادي الصناعً واقتصاد السوق الخالً من
تدخل الحكومة ،حٌث ٌسمح فٌه بمباشرة األعمال للحصول على الربح وتسود فٌه التجارة الحرة بٌن الدول
بدون قٌود .فهذا النظام -نظام الرأسمالٌة الصناعٌة -نشؤ فً البداٌة فً إنجلترا فً منصؾ القرن ،07
وأصبح راسخا فً أوائل القرن  ،08ثم انتشر فً أمرٌكا الشمالٌة ثم ؼرب أوربا وتدرٌجٌا طبق فً أوربا
الشرقٌة.
وقد حاول النموذج الرأسمالً الصناعً أثناء القرن العشرٌن التؽلؽل فً الدول النامٌة فً أفرٌقٌا
وآسٌا وأمرٌكا البلتٌنٌة ،وخاصة أن التنمٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة تم تعرٌفها بالمنظور االقتصادي الؽربً
المتمثل فً نظرٌة التقدم المادي ،ولكن العدٌد من البلدان النامٌة قاومت اللٌبرالٌة الرتباطها بالنظم
االستعمارٌة من جهة ولقوة الثقافة السٌاسٌة التقلٌدٌة فً الدول حدٌثة االستقبلل التً تناصر الجماعٌة
ولٌس الفردٌة؛ ولذلك كانت تربة خصبة لنمو االشتراكٌة والقومٌة أكثر من اللٌبرالٌة الؽربٌة.
ولقد نجحت الٌابان فً تطبٌق الرأسمالٌة ،ولكنها قامت على التعاونٌة ولٌست الفردٌة؛ فالصناعة
الٌابانٌة تتؤسس على األفكار التقلٌدٌة من وفاء للجماعة والشعور بالواجب األخبلقً ولٌس السعً لتحقٌق
المصلحة الذاتٌة للفرد وحسب.
وقد اقترنت النظم السٌاسٌة الؽربٌة بؤفكار وقٌم اللٌبرالٌة ،وهً نظم دستورٌة حٌث تحد الدساتٌر من
سلطة الحكومة وتحافظ على الحرٌات المدنٌة ،كما أنها تمثٌلٌة أو برلمانٌة أي أن الصعود إلى المناصب
السٌاسٌة ٌتم من خبلل انتخابات تنافسٌة.
وقد شهد التحول للدٌمقراطٌة الؽربٌة صعودا فً بعض الدول النامٌة فً الثمانٌنٌات ،ومع سقوط
االتحاد السوفٌتً بدأت محاوالت تحول دٌمقراطً أٌضا فً أوربا الشرقٌة.
ونبلحظ أنه فً بعض الحاالت ورثت دول أفرٌقٌة وآسٌوٌة األسلوب الؽربً للحكم اللٌبرالً من
حقبة ما قبل االستقبلل ،ولكن بدرجات نجاح متفاوتة ،فعلى سبٌل المثال ُت َعد الهند أكبر النظم الدٌمقراطٌة
الحرة فً العالم الثالث ،لكن فً أماكن أخرى سقطت النظم الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة؛ بسبب ؼٌاب الرأسمالٌة
الصناعٌة كؤساس اقتصادي وؼلبة التحالفات العشائرٌة ،أو بسبب طبٌعة الثقافة السٌاسٌة المحلٌة ،ففً
مقابل الثقافة السٌاسٌة فً معظم الدول الؽربٌة القائمة على أساس وطٌد من القٌم اللٌبرالٌة الرأسمالٌة مثل
حرٌة التعبٌر المطلقة وحرٌة الممارسة الدٌنٌة (أو الروحٌة االنتقائٌة العلمانٌة) والحق المطلق فً الملكٌة،
كمبادئ مستمدة من اللٌبرالٌة وراسخة فً أعماق المجتمعات الؽربٌة نادرا ما تواجه أي تحدي أو مسائلة،
نجد فً دول العالم الثالث مكانة مركزٌة للدٌن واحترام للجماعة وقٌمها ٌحدد مجاالت الحرٌة الفردٌة،
ومكانة للوالء األسري والعشائري تحفظ القٌم الجماعٌة.
ولقد ناقش بعض المفكرٌن السٌاسٌٌن -الناقدٌن والمإٌدٌن على حد سواء -العبلقة الحتمٌة بٌن
اللٌبرالٌة والرأسمالٌة .فٌرى الماركسٌون مثبل أن األفكار اللٌبرالٌة تعكس المصالح االقتصادٌة للطبقة
الحاكمة من أصحاب رأس المال فً المجتمع الرأسمالً؛ فهم ٌصورون اللٌبرالٌة على أنها النموذج
الكبلسٌكً لؤلٌدٌولوجٌة البرجوازٌة .وعلى الجانب اآلخر ٌرى مفكرون مثل فرٌدرٌك حاٌك  Hayekأن
الحرٌة االقتصادٌة -الحق فً الملكٌة وحرٌة التصرؾ فً الملك الخاص -هً ضمانة هامة للحرٌة
السٌاسٌة؛ لذلك فً رأي حاٌك ال ٌتحقق النظام السٌاسً الدٌمقراطً الحر واحترام الحرٌات المدنٌة إال فً
نطاق النظام االقتصادي الرأسمالً.
وال شك أن التطورات التارٌخٌة فً القرنٌن  08و 11قد أثرت فً مضمون األٌدٌولوجٌة اللٌبرالٌة،
فتؽٌرت مبلمح اللٌبرالٌة مع نجاح الهٌمنة السٌاسٌة واالقتصادٌة لدى الطبقات المتوسطة الصاعدة ،كما أن
السمت الثوري للٌبرالٌة فً بواكٌرها منذ القرن السادس عشر تجاه واقعها تبلشى مع كل نجاح لٌبرالً،

فؤصبحت اللٌبرالٌة أكثر محافظة وأقل سعٌا للتؽٌر واإلصبلح وتمٌل للحفاظ على المإسسات القائمة
اللٌبرالٌة .ومنذ أواخر القرن  08ومع تقدم الصناعة والتصنٌع بدأ اللٌبرالٌون فً إعادة النظر ومراجعة
األفكار والمفاهٌم اللٌبرالٌة الكبلسٌكٌة لتنشؤ لٌبرالٌة ..جدٌدة.
فبٌنما كان اللٌبرالٌون األوائل ٌإمنون بتدخل الحكومة المحدود جدا فً حٌاة المواطنٌنٌ ،عتقد
اللٌبرالٌون الجدد أن الحكومة مسئولة عن تقدٌم الخدمات االجتماعٌة فً مجاالت الصحة واإلسكان
والمعاشات والتعلٌم ،بجانب إدارة أو على األقل تنظٌم االقتصاد .ومن َثم أصبح هناك خطان من التفكٌر
اللٌبرالً :اللٌبرالٌة الكبلسٌكٌة واللٌبرالٌة الحدٌثة .ولذلك رأى بعض المحللٌن أن اللٌبرالٌة لٌست
أٌدٌولوجٌة متماسكة ،فهً تضم تناقضات بشؤن دور الدولة ،ولكن ٌمكن القول هنا إن اللٌبرالٌة فً التحلٌل
األخٌر -مثل جمٌع األٌدٌولوجٌات السٌاسٌة -قد تعرضت للتطور فً مبادئها الرئٌسٌة ،وذلك مع التؽٌرات
التارٌخٌة المحٌطة ،فبل ٌوجد أٌدٌولوجٌة سٌاسٌة جامدة أو متوحدة ،فكلها تحتوي على مجموعة من اآلراء
واالجتهادات التً قد تتعارض أو تتناقض .وبالرؼم من ذلك هناك تماسك ووحدة ضمنٌة فً قلب الفكر
اللٌبرالً ،وذلك فً االلتزام األساسً بحرٌة الفرد والمبادئ التً تترتب على مذهب الفردٌة.
اللٌبرالٌة ..أٌدلوجٌة مراوغة أفسدها رأس المال
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اللٌبرالٌة -بدرجة كبٌرة -هً أٌدٌلوجٌة الؽرب الصناعً ،والمفاهٌم
اللٌبرالٌة تبدو ؼٌر منفصلة عن الحضارة الؽربٌة على الوجه العام.
وقد تم تصوٌر اللٌبرالٌة مإخرا فً كتابات أنصارها بؤنها لٌست فقط
أٌدٌولوجٌة بل ما وراء  -أٌدٌولوجٌة  ،Meta-Ideologyفهً مجموعة من
القواعد تضع أرضٌة للنقاش السٌاسً والفكري ،وذلك ٌبٌن أن اللٌبرالٌة تعطً
األولوٌة لما ٌوصؾ بـ"الحق الفردي" على ما هو "فاضل أو صالح" ،أي أنها
تسعى إلى توفٌر حٌاة "جٌدة" للناس والجماعات حسب تعرٌفهم هم الفردانً لما
هو جٌد ،وذلك دون أن تضع أو تفرض أي مفهوم للصبلح أو الفضٌلة .وفً
جون لوك
مواجهة االنتقاد القائل بؤن اللٌبرالٌة محاٌدة من الناحٌة األخبلقٌة ٌإكد أنصارها
أن أفكارها وقٌمها لهذا السبب ذات جاذبٌة عالمٌة ،فبل أحد ٌخاؾ قدوم
بتساو ،وٌإكدون أن اللٌبرالٌة لٌست أبدا فلسفة "افعل
اللٌبرالٌة؛ ألنها تتعامل مع مصالح أعضاء المجتمع
ٍ
ما بدا لك!" ،فبالرؼم من أن اللٌبرالٌة تشجع االنفتاح والمناقشة وحرٌة اإلرادة فهً تتسم كذلك باتجاه
أخبلقً قوي ،وٌتجسد الموقؾ األخبلقً للٌبرالٌة فً نظرهم فً التزامها بمجموعة من القٌم والمبادئ
المتمٌزة ،وأهم محاورها ٌدور حول ما ٌلً:


الحرٌة






الفرد
العقل
العدالة
التسامح

مركزٌة الفرد

ٌعتبر مفهوم الفرد فً العالم الحدٌث مفهوما مستقرا لدرجة أن أهمٌته
السٌاسٌة تإخذ أحٌانا كإحدى الم َُسلمات ،فاللٌبرالٌة طورت ما كان علٌه المفهوم
فً الحقبة اإلقطاعٌة ،حٌث ساد إدراك للفرد باعتباره لٌس لدٌه مصالح خاصة به
أو هوٌة متفردة ،فكان ٌنظر إلى الناس باعتبارهم أعضاء فً مجموعات
اجتماعٌة ٌنتمون إلٌها كاألسرة والقرٌة والمجتمع المحلً أو الطبقة االجتماعٌة،
فحٌاتهم وهوٌتهم كانت تتحدد بدرجة كبٌرة بحسب صفات تلك المجموعات ،وذلك
فً عملٌة تؽٌر طفٌؾ من جٌل إلى آخر ،وعندما انهار النظام اإلقطاعً واجه
األفراد نطاقا أوسع من الخٌارات واإلمكانات االجتماعٌة ،وأتٌح لهم ألول مرة
ايمانويل كانط
التفكٌر الفردي المطلق وبشكل شخصً بحت ،فمثبل الفبلح المملوك الذي عاشت
وعملت أسرته فً نفس قطعة األرض أصبح اآلن رجبل حرا لدٌه القدرة على
اختٌار عمله وصاحب العمل ،وأن ٌترك األرض لٌبحث عن عمل آخر فً المدن الكبٌرة.
ومع سقوط معطٌات الحٌاة اإلقطاعٌة ظهر أسلوب جدٌد من التفكٌر ،فالتفسٌر العقبلنً والعلمً بدأ
تدرٌجٌا ٌحل مكان النظرٌات الدٌنٌة التقلٌدٌة وأصبح النظر والتعامل مع المجتمع من زاوٌة الفرد وتحرره
ولٌس الحفاظ على تضامن الجماعات االجتماعٌة.
وقد انتشرت نظرٌات الحقوق الطبٌعٌة فً القرنٌن  06و 07التً وظفت الخطاب الدٌنً بشكل
إٌجابً ولم تتحدث عن قطٌعة معه البتة ،وذهبت إلى أن هللا وهب األفراد حقوقا طبٌعٌةٌ ،عرفها جون لوك
بؤنها "الحرٌة والحٌاة والملكٌة"؛ فالفرد وحده ٌمتلك هذه الحقوق لذلك فهو أهم من أي جماعة اجتماعٌة.
وٌعتبر أصحاب نظرٌات "الحقوق الطبٌعٌة" أن وظٌفة المجتمع ٌجب أن تكون حماٌة مصالح واحتٌاجات
الفرد ،وقد عبر الفٌلسوؾ األلمانً إٌمانوٌل كانط ( )0713 - 0613عن اعتقاد مشابه لذلك بشؤن كرامة
ومساواة األفراد ،فهً ؼاٌات فً حد ذاتها ولٌست طرقا لتحقٌق أهداؾ اآلخرٌن.
وٌعتبر مبدأ أولوٌة الفرد على الجماعة الخط الرئٌسً للفكر اللٌبرالً ،حٌث دفع بعض اللٌبرالٌٌن
إلى تعرٌؾ المجتمع باعتباره "مجموعة من األفراد ٌسعى كل واحد منهم لتحقٌق مصالحه واحتٌاجاته".
وٌطلق على هذا الرأي المذهب "الذري" ،حٌث ٌنظر لؤلفراد كـ"ذرات متنافرة" بداخل المجتمع ،وٌإدي
هذا التفكٌر إلى أن استنتاج أن المجتمع نفسه ؼٌر موجود ،بل هو "متخٌل" فهو مجموعة من األفراد
المكتفٌن ذاتٌا .وتقوم هذه الفردٌة المتطرفة على االفتراض بؤن الفرد ٌتمركز حول الـ"أنا" فهو أساسا أنانً
ومعتمد على نفسه بدرجة كبٌرة .وٌصؾ ماكفٌرسون  Macphersonاللٌبرالٌة األولى بؤنها "فردٌة
مِلكٌة" ،فالفرد هو المالك ،وٌمتلك نفسه وقدراته الخاصة به وهو ال ٌدٌن بها للمجتمع .وقد تطورت هذه
الرإٌة وصار للٌبرالٌٌن فٌما بعد رأي آخر أكثر تفاإال بشؤن طبٌعة اإلنسان ٌإمن بؤن األفراد لدٌهم
مسئولٌة اجتماعٌة إزاء بعضهم البعض خاصة األفراد ؼٌر القادرٌن على رعاٌة أنفسهم (كالمسنٌن
والمستضعفٌن والمعوقٌن) .وسواء اعتبرت اللٌبرالٌة الفرد أنانٌا أو ؼٌر أنانً؛ فقد اجتمع اللٌبرالٌون على
الرؼبة فً خلق مجتمع ٌكون فٌه كل فرد قادرا على تنمٌة وتطوٌر قدراته ألقصى درجة ممكنة.
إن أهمٌة الفرد فً مذهب الفردٌة تفوق أي جماعة اجتماعٌة أو كٌان جماعً؛ فمن الناحٌة المنهجٌة
لمذهب اللٌبرالٌة ٌكون الفرد مركز النظرٌة السٌاسٌة والتفسٌر االجتماعً؛ فكل حدٌث عن المجتمع ال بد
أن ٌكون من منطلق األفراد الذٌن ٌشكلونه .وفً المقابل تقول الفردٌة األخبلقٌة بؤن المجتمع ٌجب أن ٌخدم
الفرد ،وبذلك ٌعطون أولوٌة لؤلخبلق الجماعٌة على حقوق واحتٌاجات ومصالح الفرد .هذا الموقؾ السابق
ٌ َُعد بمثابة موقؾ متمٌز عما ٌنادي به اللٌبرالٌون الكبلسٌكٌون والٌمٌن الجدٌد من األنانٌة الفردٌة التً
ترتكز على المصالح الشخصٌة واالعتماد على النفس ،بٌنما بلور اللٌبرالٌون الجدد هذا المفهوم بتؤكٌدهم
على أهمٌة المسئولٌة االجتماعٌة واإلٌثار جنبا إلى جنب مع مسئولٌات الدولة االجتماعٌة تجاه األفراد.
الحرٌة

من الطبٌعً أن ٌإدي االهتمام الشدٌد بالفرد إلى المسئولٌة تجاه حرٌته.
وٌعتبر اللٌبرالٌون حرٌة الفرد القٌمة السٌاسٌة العلٌا ،فهً المبدأ الموحِد
الجامع فً الفكر اللٌبرالً الحر .وكانت الحرٌة لدى اللٌبرالٌون األوائل حقا
طبٌعٌا الزما للوجود اإلنسانً ،فهً تعطً األفراد الفرصة لتحقٌق مصالحهم
وممارسة حق االختٌار مثل اختٌار السكن والعمل ...إلخ ،ورأى اللٌبرالٌون
فٌما بعد أن الحرٌة هً الشرط الوحٌد الذي ٌمكن لؤلفراد من خبلله تنمٌة
قدراتهم.
وبالرؼم من ذلك ال ٌقبل الكثٌر من اللٌبرالٌٌن بالحرٌة المطلقة ،فإذا
كانت الحرٌة ؼٌر محددة المعالم فهً تصبح "ترخٌصا ٌسمح باإلساءة
ايزيا برلين
لآلخرٌن .وفً كتابه "عن الحرٌةٌ ،" On Libertyقول جون ستٌوارت مٌل:
"إن المبرر الوحٌد لممارسة القوة بشكل صحٌح تجاه أي عضو فً المجتمع المتحضر والتً تكون ضد
إرادته هو منع الضرر عن اآلخرٌن".
وكان "مٌل" مإٌدا لمذهب التحررٌة ،وممارسة أدنى حد من القٌود على حرٌة الفرد .كما أنه فرق
بٌن "االهتمام بالمصلحة الشخصٌة" و"االهتمام باآلخر" وهو ما ٌمثل حدا على حرٌة اآلخرٌن أو إلحاق
الضرر بهم ،وٌذهب مٌل من الدفاع عن الحرٌة درجة رفض أي قٌود على الفرد قد ٌتم تقنٌنها لمنعه من
تدمٌر نفسه جسمانٌا أو أخبلقٌا ،فهذا األسلوب من التفكٌر ٌرفض القوانٌن التً تجبر سائقً العربات على
ربط حزام األمان أو سائقً الدرجات البخارٌة ارتداء الخوذة ،وٌساوٌها تماما بالرقابة التً تمنع األفراد
من القراءة أو االستماع إلى رأي ما .بل وٌدافع أصحاب الفكر التحرري المتطرؾ عن حق الفرد فً فعل
ما ٌشاء بما فً ذلك تناول المخدرات(!)
وفً حٌن نجد أن اللٌبرالٌٌن ٌتفقون على قٌمة الحرٌة فإنهم ٌختلفون فً دالالت هذه الحرٌة فً وعً
الفرد .ففً كتابه "مفهومان للحرٌة" فرق أٌزٌا برلٌن  Isaiah Berlinبٌن النظرٌة السلبٌة والنظرٌة
اإلٌجابٌة للحرٌة .وقد كان اللٌبرالٌون الكبلسٌكٌون ٌإمنون أن الحرٌة هً قدرة الشخص على التصرؾ
بالشكل الذي ٌختاره ،وكان هذا المفهوم للحرٌة مفهوما سلبٌا ،حٌث إنه قائم على ؼٌاب القٌود الخارجٌة
على الفرد .وفً المقابل ٌسعى اللٌبرالٌون الجدد إلى مفهوم أكثر إٌجابٌة للحرٌة ،وحسب تعرٌؾ برلٌن
هً القدرة على أن ٌكون الفرد سٌد نفسه ومستقل بذاته ،وتتطلب السٌادة على الذات أن ٌكون الفرد قادرا
على تنمٌة مهاراته ومواهبه وعلى اتساع فهمه وتفهمه وعلى الوصول إلى اإلنجاز والرضا .وتعنً
الحرٌة فً فكر جون ستٌورت مٌبل أكثر من مجرد التحرر من القٌود الخارجٌة؛ فهً قدرة األفراد على
التطور .وفً النهاٌة تحقٌق الذات بما ٌتفق مع رؼباتهم .وتلك المفاهٌم المختلفة بل والمتعارضة للحرٌة
أثارت الجدل األكادٌمً داخل المذهب اللٌبرالً فتبنى اللٌبرالٌون آراء مختلفة ،بالتالً حول العبلقة
المنشودة بٌن الفرد والدولة.
العقل
وترتبط الحرٌة فً الفكر اللٌبرالً بالعقل؛ إذ ٌعتبر المذهب اللٌبرالً
جزءا من مشروع التنوٌر ،فالفكرة المركزٌة والرئٌسٌة فً رإٌة التنوٌر هً
تحرٌر البشرٌة من قٌود "الخرافة والجهل" وإطبلق العنان لعصر العقل،
وكان من أهم المفكرٌن فً عصر التنوٌر جان جاك روسو بفرنسا وإٌمانوٌل
كانط بؤلمانٌا وآدم سمٌث وجٌرمً بانثام بإنجلترا .وقد أثرت عقبلنٌة عصر
التنوٌر فً المذهب اللٌبرالً فً كثٌر من الموضوعات ،فهً فً المقام األول
دعمت االعتقاد فً مركزٌة الفرد وحرٌته ،فبقدر عقبلنٌة اإلنسان ككائن رشٌد
ٌكون قادرا على تحدٌد مصلحته والسعً وراء منفعته الشخصٌة .وال ٌإمن
جيرمي بنثام
اللٌبرالٌون بؤن اإلنسان معصوم من الخطؤ ،ولكن اللٌبرالٌة دعمت الفرد بقوة
فً مواجهة "األبوٌة" .ورأت أنها ال تمنع األفراد من اختٌارهم الشخصً
الحر وحسب ،بل إنها ال تساعدهم على التعلم من األخطاء ،كما أنها تتٌح ألصحاب السلطة األبوٌة إساءة

استخدام وضعهم لتحقٌق أؼراضهم الخاصة.
وقد ورث اللٌبرالٌون عن العقبلنٌة التنوٌرٌة أٌضا إٌمانها الشدٌد بفكرة "التقدم" التً تعنً لدٌهم
التوسع فً المعرفة فٌمكن الناس من خبلل الثورة العلمٌة لٌس فقط فهم وتفسٌر العالم بل تشكٌله أٌضا
لؤلفضل .وبإٌجاز تعطً سلطة العقل اإلنسان القدرة على تحمل مسئولٌة اإلنسان عن نفسه وحٌاته وتقرٌر
مصٌره ،وبذلك تحرر العقبلنٌة الفرد من قبضة "الماضً" ومن ثقل "العادات والتقالٌد" ،وٌتقدم كل جٌل
عن الجٌل الذي سبقه فٌزداد مٌراث المعرفة والفهم تصاعدٌا .وهو ما ٌفسر التؤكٌد اللٌبرالً على التعلٌم،
فٌمكن للناس تحسٌن أوضاعهم من خبلل الحصول على المعرفة وهجر "الخرافات" و"التعصب" ،فالتعلٌم
فً حد ذاته خٌر ،فهو وسٌلة حٌوٌة لبلرتقاء والتنمٌة الذاتٌة للفرد.
وإذا كان التعلٌم على واسع النطاق فهو ٌحقق إنجازات تارٌخٌة واجتماعٌة.
ولعبت العقبلنٌة دورا هاما فً التركٌز على أهمٌة المناقشة والمناظرة والجدل .وبٌنما ٌحمل
اللٌبرالٌون عموما نظرة تفاإلٌة بصدد الطبٌعة اإلنسانٌة وٌرون اإلنسان كائنا عاقبل؛ فإنهم لم ٌذهبوا إلى
حد وصؾ اإلنسان بالمثالٌة والكمال؛ ألنهم أدركوا جٌدا تؤثٌر المصالح الشخصٌة وصفات األنانٌة ،وأن
النتٌجة الحتمٌة لذلك هً التنافس والصراع؛ لذا ٌتعارك األفراد من أجل الموارد النادرة ،وتتنافس األعمال
لزٌادة األرباح ،وتناضل األمم من أجل األمن أو الحصول على مٌزة إستراتٌجٌة وهكذا .ولكن ٌفضل
اللٌبرالٌون تسوٌة هذه الصراعات من خبلل المناقشة والتفاوض .ومن أهم مٌزات العقل أنه ٌعطً أساسا
جٌدا لتقٌٌم المطالب والدعاوى المتنافسة إذا كانت منطقٌة.
وٌمكن القول بؤن العقبلنٌة هً االعتقاد فً أن العالم لدٌه تكوٌن منطقً ٌمكن كشفه من خبلل
الممارسة العقلٌة للفرد والبحث النقدي ،ومن حٌث النظر المعرفً فالعقبلنٌة هً تدفق المعرفة من العقل
باتجاه العالم ولٌس العكس ،والتجربة مجرد أداة .وأبرز من كتب فً العقل والمعرفة كانط؛ وهو ما ٌختلؾ
عن المنحى التجرٌبً الذي ساد لدى اللٌبرالٌٌن وكان مإسسا على فكر دٌكارت.
ومن حٌث المبدأ العام تإكد العقبلنٌة على قدرة الفرد على فهم وتفسٌر الظواهر وعلى حل
المشكبلت .لكن العقبلنٌة ال تلقن الؽاٌات لسلوك اإلنسان ،بل تقترح أسالٌب الوصول إلى تلك الؽاٌات
دون االعتماد على العرؾ أو التقلٌد أو اتباع األهواء والرؼبات.
العدالة
ترمز العدالة إلى نوع خاص من الحكم األخبلقً ٌتعلق بالثواب والعقاب؛ فالعدالة هً إعطاء كل
فرد ما ٌستحقه .والعدالة االجتماعٌة تعنً توزٌع المنافع المادٌة فً المجتمع مثل األجور واألرباح ،وتوفٌر
متساو لبلحتٌاجات األساسٌة من إسكان ورعاٌة طبٌة ...إلخ.
ٍ
وتقوم النظرٌة اللٌبرالٌة للعدالة على االلتزام الصارم بالمساواة بشكل شكلً .وإذا كان التعامل مع
الناس فً المقام األول ٌقوم على اعتبارهم أفرادا ،فإن لهم الحق فً نفس الحقوق ونفس االحترام .وٌإمن
اللٌبرالٌون بالعالمٌة  ،Universalismأي أن كل الناس فً كل مكان لدٌهم معالم مشتركة أو عالمٌة فهم
ٌتساوون فً القٌمة األخبلقٌة ،وٌتمتع كل األفراد والناس بحقوق متساوٌة بحكم إنسانٌتهم ،فلهم حقوق
طبٌعٌة وإنسانٌة .فٌجب أال تقتصر الحقوق على طبقة ما أو جنس محدد ،وبالتالً ٌرفض اللٌبرالٌون بشدة
أٌة امتٌازات ٌتمتع بها جماعة دون األخرى على أساس من النوع أو الجنس أو اللون أو المذهب أو الدٌن
أو الخلفٌة االجتماعٌة .وٌجب أن ٌكون الناس متساوٌن أمام القانون وأن ٌتمتعوا بحقوق سٌاسٌة ومدنٌة
واحدة.
وٌنادي اللٌبرالٌون بالمساواة فً الفرص؛ أي أن كل فرد لدٌه الفرصة فً الصعود االجتماعً
وتحسٌن وضعه بجهده ودأبه .وذلك ال ٌعنً أن تكون المساواة مطلقة بتدخل من الدولة كما فً االشتراكٌة؛
ألن الناس لم ٌولدوا متساوٌن ،بل تختلؾ مهاراتهم ومواهبهم وبعضهم أكثر استعدادا لبعض األعمال من
ؼٌرهم ،ولكن ٌجب أن تكون أوضاع المعٌشة والظروؾ االجتماعٌة األساسٌة الدنٌا واحدة للجمٌع ..فمن
الضروري مكافؤة من ٌستحق وٌجتهد ،فالحوافز تساعد األفراد على العطاء وتحقٌق الذات وتنمٌة
المواهب؛ لذلك فالمساواة من المنظور اللٌبرالً هً أن ٌكون لدى كل األفراد فرصة متساوٌة لتنمٌة
قدراتهم ومهاراتهم ؼٌر المتكافئة.

وتحدث اللٌبرالٌون عن حكم من ٌستحق ( Meritocracyأي حكم ذوي اإلمكانٌات والموهبة)؛
فالمجتمع الذي ٌحكمه هإالء -ولٌس الحكم القائم على عوامل خارج إرادة البشر مثل الحظ أو الفرصة-
ٌعتبر مجتمعا عادال ألن معاملة الناس فٌه لٌست بحكم الجنس أو لون البشرة أو الدٌن ،بل تكون حسب
قدراتهم واستعدادهم للعمل .والمكانة والثروة الموروثة ال تتفق مع مبادئ الحكم باالستحقاق ،لكن معظم
اللٌبرالٌون ٌقبلون فكرة المٌراث؛ ألنه على الجانب اآلخر منع توارث الثروة ٌعنً التدخل فً حق الفرد
صاحب المال فً التصرؾ فً ملكه حسب اختٌاره الشخصً ،وذلك ٌمثل إساءة لمبادئ الحرٌة.
وٌختلؾ المفكرون اللٌبرالٌون فً كٌفٌة تطبٌق العدالة االجتماعٌة؛ ففً كتابه "نظرٌة فً العدالة"
ٌرى جون رولز أن الناس فً حاجة إلى مكافؤة عن العمل الذي ٌقومون به؛ لذلك تكون بعض األسالٌب
االقتصادٌة المتباٌنة ضرورٌة لتعطً حافزا لؤلفراد ،ولكنه ٌرى أن ٌطبق ذلك فقط لمصلحة الطبقات
األكثر فقرا وأقل مٌزة فً المجتمع .وفً رأٌه أن العدالة االجتماعٌة تفهم كمرادؾ لمفهوم القسط
 Fairnessوباتجاه المساواة .فالثروة فً المجتمع العادل ٌجب أن ٌعاد توزٌعها من خبلل نظام للشئون
االجتماعٌة وذلك لمصلحة األقل ؼنى .وعلى النقٌض ٌؤتً روبرت نوزٌك فً كتابه "البلسلطوٌة والدولة
والٌوتوبٌا"؛ لٌكون صدى لؤلفكار التحررٌة التً تبناها جون لوك فً القرن  .06وٌذهب نوزٌك إلى أن أي
توزٌع للثروة حتى لو كان ؼٌر عادل فإنه ٌعتبر -اجتماعٌا -عدال طالما طبقت قواعد معٌنة "للحفاظ على
العدالة" والتً تتضمن شرط الحصول على الملك بطرٌقة عادلة فً المقام األول -بدون سرقة أو تعدي
على حقوق اآلخرٌن -وأن تكون قد انتقلت بشكل عادل من شخص عاقل إلى آخر عاقل أٌضا .وبناء على
هذا ٌإكد نوزٌك على أهمٌة أال ٌنتهك حق الملكٌة باسم العدالة االجتماعٌة ،ورفض بشدة فكرة إعادة
توزٌع الثروة.
تلك اآلراء المتباٌنة حول العدالة االجتماعٌة تكشؾ عن تعارض ضمنً داخل الفكر اللٌبرالً حول
أفضل األوضاع لتحقٌق المجتمع العادل .وٌعتقد اللٌبرالٌون الكبلسٌكٌون أن استبدال النظام اإلقطاعً
بالسوق والمجتمع الرأسمالً ٌساعد على إٌجاد مناخ اجتماعً ٌمكن أن ٌزدهر فٌه الفرد وٌنمً قدراته،
فكل الناس سواء فً عٌن القانون ٌتمتعون بفرصة متساوٌة للصعود فً المجتمع .وقد رأى اللٌبرالٌون
الجدد أن الرأسمالٌة ؼٌر المقٌدة أدت إلى ظهور أشكال جدٌدة من ؼٌاب العدالة االجتماعٌة وذلك بتمٌٌز
البعض على حسب البعض اآلخر؛ لذلك ٌفضلون تدخل الحكومة فً الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة من
أجل ضمان وحماٌة الفرصة المتساوٌة ،وبالتالً تحقٌق مجتمع عادل.
التسامح
تتسم أخبلقٌات اللٌبرالٌة االجتماعً بقبول التنوع األخبلقً والثقافً
والسٌاسً .فقد ردد اللٌبرالٌون كثٌرا المقولة الشهٌرة لفولتٌر ()0667 - 0583
"أنا أكره ما تقول ولكننً سؤدافع حتى الموت عن حقك فً أن تقوله!" .فالحرٌات
األساسٌة التً تدعم النظم السٌاسٌة الدٌمقراطٌة -حرٌة التعبٌر والعبادة الدٌنٌة
والتجمع ...إلخ -كلها ضمانات النتشار التسامح كثقافة .وٌتفق معظم المعلقٌن
السٌاسٌٌن على أن اللٌبرالٌة تمضً ٌدا بٌد مع التعددٌة ،فٌعتبر تعدد القٌم واآلراء
والمصالح فً حد ذاته قٌمة وفضٌلة .ونقٌضه هو القمع السٌاسً أو انتشار
الطاعة العمٌاء .لذلك ومن حٌث المبدأ فإن اللٌبرالٌٌن ضد الرقابة أو أي وسٌلة
لمنع حرٌة التعبٌر فً المجتمع ،وضد أي ثوابت أٌا كانت.

فولتير

وهذا ٌفسر االستٌاء العمٌق الذي شعر به اللٌبرالٌون فً الؽرب من الفتوى التً أدلى بها اإلمام آٌة
هللا خومٌنً عام  0878بإعدام الكاتب اإلنجلٌزي سلمان رشدي عندما نشر كتابه "آٌات شٌطانٌة" والذي
رأى فٌه المسلمون إهانة لعقٌدتهم الدٌنٌة.
وٌعنً التسامح التقبل ،أي االستعداد لترك الناس ٌفكرون وٌتكلمون وٌتصرفون بؤسلوب قد ال ٌتفق
المرء معه .وٌعتبر التسامح لدى اللٌبرالٌٌن خلقا مثالٌا ومبدأ اجتماعٌا .ومن جانب آخر تمثل هذه القٌمة
هدؾ االستقبلل الفردي ،وتضع قاعدة تحكم سلوك األفراد مع بعضهم البعض.
وتعتبر كتابات جون مٌلتون وجون لوك فً القرن الـ 06حول الدفاع عن الحرٌة الدٌنٌة للمذاهب

المختلفة أولى إرهاصات دعم اللٌبرالٌٌن لقٌمة التسامح تجاه اآلراء المخالفة .وفً كتابه "رسالة حول
التسامح" رأى لوك أنه ما دمنا قبلنا أن وظٌفة الحكومة هً حماٌة أسلوب الحٌاة والحرٌة والملكٌة؛
فالحكومة لٌس لها الحق فً التدخل فً رعاٌة أرواح العباد؛ فذلك ٌلقً الضوء على تمٌٌز اللٌبرالٌٌن
الواضح بٌن ما هو "خاص" وما هو "عام" .فٌجب أن ٌمتد التسامح لٌشمل األمور الخاصة التً رأوا أنها
تشمل الدٌن ومسائل األخبلق التً ٌجب أن تترك للفرد.
وبالرؼم من ذلك لم ٌكن مفهوم البعض -ومنهم لوك على سبٌل المثال -للتسامح مطلقا؛ فهو لم ٌكن
على استعداد لتطبٌق التسامح على الكاثولٌك الرومان ،وكانوا فً نظره خطرا على الهٌمنة القومٌة بسبب
مباٌعتهم للبابا الذي هو أجنبً ،كما ٌإٌد اللٌبرالٌون المعاصرون القوانٌن التً تمنع وتصادر اآلراء المإٌدة
للعنصرٌة مثبل ،والقوانٌن ضد تشكٌل األحزاب السٌاسٌة المعادٌة للدٌمقراطٌة ،وٌرون أن انتشار تلك
اآلراء أو نجاح تلك األحزاب ٌهدد مناخ التسامح اللٌبرالً .وعملٌا نجد أنه فً حٌن ٌساند اللٌبرالٌون حق
المسلمٌن فً نقد مضمون كتاب سلمان رشدي "آٌات شٌطانٌة" ،فقد كانوا ٌإٌدون مقاضاة من ٌدافع علنا
عن إعدام سلمان رشدي.
وٌتعلق مفهوم التسامح وقبول االختبلؾ والتنوع -فً رأي اللٌبرالٌٌن -بقواعد المجتمع السوي ؼٌر
الممزق بالنزاعات والصراعات .وبرؼم أن األفراد والجماعات االجتماعٌة تسعى إلى تحقٌق مصالح
مختلفة ،إال أن هناك توازنا كامنا بٌن المصالح المتنافسة كما ذهب آدم سمٌث فً حدٌثه عن "الٌد الخفٌة"؛
فمثبل تختلؾ مصالح العمال وأصحاب األعمال :فالعمال ٌرٌدون أجورا أفضل وساعات أقل وتحسٌن
ظروؾ العمل  -وأصحاب العمل ٌرؼبون فً زٌادة أرباحهم عن طرٌق المحافظة على تكلفة اإلنتاج
المنخفضة والتً تشمل األجور ،ولكن ٌحتاج العمال إلى العمل وأصحاب العمل ٌحتاجون للعمالة ،فتلك
المصالح المتنافسة تكمل بعضها البعض ،أو بمعنى آخر تعتبر كل مجموعة هامة لتحقٌق أهداؾ المجموعة
األخرى .وقد ٌسعى األفراد والجماعات وراء مصالحهم الذاتٌة ،ولكن الموازنة الطبٌعٌة تفرض نفسها.
وقد أثر مبدأ الموازنة فً تطور األفكار اللٌبرالٌة من عدة جهات؛ فجعل بعض اللٌبرالٌٌن ٌوقنون بؤن
التوازن الطبٌعً سٌظهر فً الحٌاة االقتصادٌة ،وٌإمنون بتوازن المصالح بٌن الجماعات المتنافسة فً
النظام السٌاسً ،وٌدافعون عن تصور أن السبلم واالنسجام ممكن بٌن شعوب العالم.
وهذا التركٌز على التنوع والتسامح تعرض للكثٌر من النقد؛ فتصوٌر أنصار اللٌبرالٌة لها بؤنها
محاٌدة أخبلقٌا وال تفرض أي قٌم أو عقائد معٌنة ،بل فقط تخلق الظروؾ التً ٌمكن أن ٌعٌش فٌها أناس
ذوو األولوٌات األخبلقٌة والمادٌة المختلفة فً سبلم ونجاح ٌجعلها تتجنب القٌم المطلقة ؼٌر القابلة
للتفاوض وؼٌر قادرة على مواجهة واقع النزاع؛ فٌكون القٌد الوحٌد على التنوع هو أن ٌكون كل طرؾ
مإهبل لتقبل آراء وتصرفات اآلخرٌن ،وهكذا ٌكون التسامح هو القٌمة الجوهرٌة الوحٌدة لدى اللٌبرالٌٌن.
خال من األخبلق وؼٌر قادر على كبح جماح الجشع
وٌتمثل خطر هذا الوضع فً أنه ٌإدي إلى مجتمع ٍ
واألنانٌة .لذلك عاب المحافظون على اللٌبرالٌة أنها تقوم بدعم نسبٌة األخبلق والثقافة ،وفً نظرهم ٌإدي
ؼٌاب القٌم األساسٌة التً ٌقوم علٌها بنٌان المجتمع لجعل التفاعل المنظم والمتحضر مستحٌبل لؽٌاب
اإلجماع األساسً البلزم ألي مجتمع .والنتٌجة هً أن الناس ٌعلمون جٌدا حقوقهم ،ولكن ال ٌعترفون بؤي
واجب أو مسئولٌة .وفً العقود األخٌرة من القرن  11تعرضت اللٌبرالٌة الفردٌة إلى نقد من قبل حركة
المجتمعٌة السرٌعة االنتشار
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اتسم القرن  11بإعبلن اللٌبرالٌة انتصارها على مستوى العالم فً مقولة
فوكوٌاما الشهٌرة حول نهاٌة التارٌخ التً أؼفلت جرائم اللٌبرالٌة االقتصادٌة فً
حق الطبقات الدنٌا وفً حق الشعوب ؼٌر الؽربٌة ،وقد عبر عن ذلك فوكوٌاما
( )0878فً قوله" :إننا نشاهد نهاٌة التارٌخ وذلك فً نقطة النهاٌة للتطور
األٌدٌولوجً للبشرٌة وعالمٌة الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة الؽربٌة كآخر شكل للحكومة
اإلنسانٌة".
ومن السهل تؤسٌس هذه الفرضٌة على بعض الشواهد التارٌخٌة؛ فبعد سقوط
الفاشٌة فً عام  0834كانت الشٌوعٌة السوفٌتٌة البدٌل الرئٌسً للٌبرالٌة الؽربٌة،
فرانسيس فوكوياما
ولكن حتى هذا النظام انهار باندالع الثورات فً دول أوربا الشرقٌة فً الفترة
 0880 - 0878رافضة لمبادئ التخطٌط والتدخل الحكومً .وأما فً أفرٌقٌا وآسٌا وأمرٌكا البلتٌنٌة ٌتم
عملٌة دمقرطة النظم السٌاسٌة بانتشار التنافس الحزبً وتنامً االتجاه نحو اإلصبلح االقتصادي القائم
على السوق .وإذا كانت تلك العملٌات المستمرة تعكس التفوق الواضح للٌبرالٌة على األٌدٌولوجٌات
المنافسة (كنهاٌة للتارٌخ كما تزعم النظرٌة) ،أو أنه نتٌجة لظهور نظام رأسمالً كونً تسٌطر علٌه
شركات متعددة الجنسٌة (كما ٌحذرنا النقاد) ،فالمستقبل ٌبدو لنا ظاهرا :سوؾ تنكمش االختبلفات
االقتصادٌة والسٌاسٌة تدرٌجٌا فً معدالت مختلفة لتلتقً جمٌعا على النموذج اللٌبرالً.
لكن االنتصار اللٌبرالً ٌواجه تحدٌات داخلٌة وخارجٌة جدٌدة .فداخلٌا تتعرض اللٌبرالٌة فً
المجتمع الؽربً لنقد من قبل المفكرٌن الذٌن أعادوا اكتشاؾ أهمٌة المجتمع التراحمً .وظهرت "النظرٌة
المجتمعٌة" كرد فعل لمساوئ اللٌبرالٌة الفردٌة .وعلى سبٌل المثال رفض المفكران ألٌسدٌر ماك إنتٌر
وماٌكل ساندل الفردٌة على أنها سطحٌة ومعادٌة للجماعة االجتماعٌة ،حٌث إنها تعامل الذات على أنها
ؼٌر مسئولة تستمد هوٌتها من داخلها بدال من العوامل االجتماعٌة والتارٌخٌة والثقافٌة المحٌطة بها .ففً
نظرهم أن الذات جزء ال ٌتجزأ من الممارسات والعبلقات االجتماعٌة ،كما أن العٌب الذي ٌكمن فً
اللٌبرالٌة هو أنها ؼٌر قادرة على إنشاء سٌاسة الصالح العام؛ بسبب تركها للفرد اختٌار الحٌاة التً تروق
له والتً ٌستحسنها من مفهومه الشخصً .وٌساعد هذا الفراغ األخبلقً على تفكك المجتمع .ونظرا لعدم
تقٌدهم بالواجبات االجتماعٌة والمسئولٌة األخبلقٌة .وال ٌهتم األفراد إال بمصالحهم وحقوقهم الشخصٌة؛
فعلى المدى الطوٌل قد ٌفقد المجتمع اللٌبرالً المنابع الثقافٌة لمراجعة األنانٌة ؼٌر المقٌدة أو لتعزٌز
التعاون والجهد الجماعً.
وٌؤتً التحدي الخارجً للٌبرالٌة من خارج الؽرب .فمع نهاٌة النظام العالمً الثنائً القطب الذي
تمثل فً الؽرب الرأسمالً والشرق الشٌوعً أفسح المجال لقوى جدٌدة ؼٌر لٌبرالٌة كالتً ظهرت مع
الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة .ففً أوربا الشرقٌة أثبتت الصحوة القومٌة التً ٌستمد منها الشعب القوة والثبات
واألمن أنها أقوى من اللٌبرالٌة الحاسمة .وترتبط هذه القومٌة بالنقاء العرقً والسلطوٌة عنها بالمبادئ
اللٌبرالٌة مثل إقرار المصٌر والكبرٌاء الحضري .كذلك ظهرت نماذج متنوعة من األصولٌة فً الشرق
األوسط وفً بعض مناطق أفرٌقٌا وآسٌا .وٌنتشر اإلسبلم السٌاسً عن اللٌبرالٌة فً كثٌر من الدول
النامٌة؛ ألنه قادر على تقدٌم موقؾ ؼٌر ؼربً بدال من اتخاذ موقؾ ضد الؽرب .وذلك باإلضافة إلى أن
المناطق التً نجح فٌها اقتصاد السوق لم تكن دائما قائمة على قٌم ومإسسات لٌبرالٌة ،فمثبل قد ترجع
صحوة شرق آسٌا إلى قدرة الكنفوشسٌة للمحافظة على االستقرار االجتماعً عنها إلى تؤثٌر المبادئ
اللٌبرالٌة مثل المنافسة والبقاء الذاتً.
وبدال من االتجاه نحو عالم لٌبرالً موحد تتصؾ التنمٌة السٌاسٌة فً القرن  10بتنامً التنوع
األٌدٌولوجً ،وقد ٌكون اإلسبلم والكنفوشسٌة وحتى القومٌة السلطوٌة المنافسٌن الجدد للٌبرالٌة الؽربٌة.
وٌقول جون جراي صاحب كتاب "ما بعد اللٌبرالٌة" :إن هذا المنظور ٌنبع من طور أكبر؛ أال وهو انهٌار
المشروع التنوٌري الذي تعتبر اللٌبرالٌة جزءا منه .وٌفترض هذا المشروع أن هناك مجموعة من المبادئ
العقبلنٌة قابلة للتطبٌق العالمً ٌمكن أن ترسً أوضاعا تسمح لؤلفراد بالسعً وراء ؼاٌات ؼٌر متساوٌة.
وتقع مهمة اللٌبرالٌة فً إٌجاد مإسسات لتحقٌق هذا الهدؾ ،وهً تتمثل فً الحكومة التمثٌلٌة والتنافس
الحزبً واقتصاد السوق لتحقٌق حٌاة طٌبة للفرد بدون خلل وانهٌار اجتماعً.
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أثار ظهور ما ٌسمى باللٌبرالٌة الجدٌدة االهتمام ٌإعادة قراءة اللٌبرالٌة
الكبلسٌكٌة؛ فالحق أن تلك اللٌبرالٌة الجدٌدة هً عودة سلفٌة لمبادئ اللٌبرالٌة قبل أن
تتفاعل مع الحقبة االشتراكٌة فتهذبها وتتبنى بعض السٌاسات واألفكار التً تحترم
المساواة وحقوق الرفاهة للمواطن خارج منافسة السوق.
فاللٌبرالٌة الكبلسٌكٌة هً اللٌبرالٌة األولى التً ظهرت فً الفترة االنتقالٌة بٌن
اإلقطاعٌة والرأسمالٌة ،وقد وصلت إلى أوجهها فً بداٌة الفترة الصناعٌة من القرن
08؛ ولذلك فً بعض األحٌان ٌطلق على اللٌبرالٌة الكبلسٌكٌة "لٌبرالٌة القرن التاسع
عشر" ،وكانت المملكة المتحدة مهد اللٌبرالٌة الكبلسٌكٌة؛ حٌث تقدمت وتطورت
ديفيد ريكاردو
الثورات الرأسمالٌة والصناعٌة .لذلك تؤصلت األفكار اللٌبرالٌة بعمق فً الدول
األنجلوساكسونٌة مثل المملكة المتحدة وأمرٌكا أكثر من باقً دول العالم.
وقد أخذت اللٌبرالٌة الكبلسٌكٌة أشكاال كثٌرة ،ولكن تعتبر الحرٌة السلبٌة هً الصفة المشتركة بٌن
تلك النماذج المختلفة؛ فالفرد حر إذا ترك فً حاله بدون تدخل اآلخرٌن بؤي صورة؛ فمعنى الحرٌة هنا هو
ؼٌاب القٌود الخارجٌة على الفرد .فهذا التصور للحرٌة ٌفرق بشكل ملحوظ بٌن الدولة والفرد؛ فالدولة
كٌان ظالم لدٌه السلطة لعقاب المواطنٌن ومصادرة أمبلكهم بدفع الؽرامات وسلب حرٌاتهم بالسجن ،وفً
بعض األحٌان تقضً على حٌاتهم باإلعدام .فبالتالً قٌام الدولة حتى ولو كان ذلك عن طرٌق العقد
االجتماعً ٌقتضً حتمٌا التضحٌة بحرٌة الفرد الذي سٌفقد المقدرة على عمل ما ٌرٌده.
والقت تلك المبادئ األولى انتعاشا وإقباال شدٌدا فً النصؾ الثانً من القرن  .11وكان تؤثٌرها
ملحوظا مرة أخرى فً المملكة المتحدة والوالٌات المتحدة حٌث توجد صحوة معاصرة للٌبرالٌة الكبلسٌكٌة
تحت اسم اللٌبرالٌة الكبلسٌكٌة الجدٌدة أو اللٌبرالٌة الجدٌدة التً ظهرت كرد فعل للتدخل المتزاٌد للحكومة
فً الشئون االقتصادٌة واالجتماعٌة ،خاصة فً الفترة ما بعد الحرب والتً تجلت فً الٌمٌن الجدٌد.
وتؤثرت اللٌبرالٌة الكبلسٌكٌة فً القرن التاسع عشر بنظرٌات كبرى حول الطبٌعة اإلنسانٌة قام
بوضعها أصحاب الفكر النفعً أمثال جٌرمً بنثام وجٌمس مٌل .اعتبر بنثام فكرة الحقوق "هراء" ،وسمى
الحقوق الطبٌعة "هراء على ركائز" واستبدلها بما ٌإمن بؤنه أكثر عملٌة وموضوعٌة؛ أال أن الفرد ٌتحرك
بدافع مصالحه الذاتٌة التً تعرؾ بالرؼبة فً اللذة والسعادة وتجنب األلم .فٌرى بنثام وكذلك مٌل أن الناس
ٌحسبون قدر اللذة واأللم الصادر من كل فعل وموقؾ؛ فبالتالً ٌختارون ما ٌبشر بؤكبر قدر من اللذة
والسعادة .وٌإمن المفكرون النفعٌون أن السعادة واأللم ٌمكن قٌاسهم بالمنفعة آخذٌن فً االعتبار الكثافة
والمدة وهكذا ،فاإلنسان فً رأٌهم ٌتحرى أكبر قدر ممكن من النفع بالسعً وراء أكبر قدر من اللذة
والسعادة وأقل قدر ممكن من األلم.
ومن الناحٌة األخبلقٌة ٌمكن النظر إلى المنفعة لمعرفة "صحة" اتجاه السٌاسات والمإسسات فً
توفٌرها للسعادة ،تماما كالفرد فً قدرته على حساب أكبر قدر من السعادة الصادرة من الفعل؛ حٌث ٌمكن
االستعانة بمبدأ "أكبر قدر من السعادة ألكبر عدد" فً السٌاسات لصالح المجتمع ككل .وفً أوائل القرن
 08فً برٌطانٌا اجتمع حول بنثام مجموعة من المفكرٌن المتشددٌن فلسفٌا وعرضوا علٌه مجموعة
وكبٌرة من اإلصبلحات االجتماعٌة والسٌاسٌة والقانونٌة ،وكلها ترتكز على فكرة المنفعة العامة.
فقد كان للنفعٌة أثر بالػ فً اللٌبرالٌة وخاصة أنها تطرح فلسفة أخبلقٌة تفسر كٌؾ ولماذا ٌسلك الفرد
على النحو الذي هو علٌه .كذلك تبنت األجٌال البلحقة من اللٌبرالٌٌن التصور النفعً لئلنسان على أنه
مخلوق عقبلنً ٌسعى وراء مصالحه الشخصٌة ،وهً فكرة محورٌة وراء فكر الٌٌبرالٌة الجدٌدة أٌضا.
فٌستطٌع كل فرد فً نظرهم تحدٌد أفضل مصالحه الخاصة دون ؼٌره؛ فبل ٌمكن لؽٌره -الدولة مثبل-

أن تفعل ذلك له .وحسب بنثام الناس تتحرك فً إطار اللذة أو السعادة التً ٌتمتعون بها وبالطرٌقة التً
ٌختارونها؛ فبل ألحد سواهم ٌمكن أن ٌحكم على نوع أو درجة سعادتهم .فإذا كان كل فرد هو الحكم الوحٌد
لما سٌسعده؛ فالفرد وحده هو القادر على تحدٌد ما هو صحٌح أخبلقٌا.
والنظرٌة االقتصادٌة الكبلسٌكٌة تبلورت باألساس فً أعمال اقتصادٌٌن سٌاسٌٌن أمثال آدم سمٌث
ودٌفٌد رٌكاردو ( .)0712 - 0661وٌعتبر كتاب "ثروة األمم" آلدم سمٌث أول كتاب ٌدرس فً علم
االقتصاد؛ فقد اقتبس سمٌث أفكاره عن الطبٌعة اإلنسانٌة بشكل ملحوظ من االفتراضات اللٌبرالٌة
والعقبلنٌة ،وكان له إسهامه المإثر فً الجدل حول الدور المرؼوب فٌه للحكومة بداخل المجتمع المدنً.
ومثل جوانب أخرى من اللٌبرالٌة األولى كان أول ظهور علم االقتصاد السٌاسً الكبلسٌكً فً برٌطانٌا،
حٌث كان التحمس الشدٌد ألفكار ومبادئ هذا العلم التً تبنتها أٌضا الوالٌات المتحدة.
كتب آدم سمٌث كتابه فً وقت فرضت فٌه الحكومة قٌودا صارمة على النشاط االقتصادي؛ فكانت
المركنتلٌة النظام االقتصادي المسٌطر فً القرنٌن  05و 06حٌث تدخلت الحكومات فً الحٌاة االقتصادٌة
من أجل تشجٌع التصدٌر والحد من االستٌراد .وجاء سمٌث لٌقول بؤن االقتصاد ٌكون فً أوج نشاطه مع
عدم تدخل الحكومة .ففً رأٌه االقتصاد هو السوق أو سلسلة من األسواق المتعلقة بعضها ببعض .وتعمل
السوق حسب رؼبات وقرارات األفراد األحرار ،وإن الحرٌة فً السوق هً حرٌة االختٌار :مقدرة المنتج
على اختٌار السلعة التً ٌصنعها ،ومقدرة العمال على اختٌار أصحاب األعمال ،ومقدرة المستهلك على
اختٌار السلع والخدمات للشراء .فالعبلقات فً هذه السوق بٌن صاحب العمل والموظفٌن ،وبٌن البائعٌن
والمستهلكٌن عبلقات تطوعٌة أو عقدٌة.
وٌفترض االقتصادٌون الكبلسٌكٌون أن األفراد ٌسعون وراء تحقٌق مصالحهم الشخصٌة مادٌا بدافع
الرؼبة فً التمتع باللذة أو السعادة ،وذلك عن طرٌق تكوٌن واستهبلك الثروة .وتقوم النظرٌة االقتصادٌة
لحد كبٌر على فكرة "الرجل االقتصادي" ،وهً أن اإلنسان ٌسعى إلى أكبر قدر من المنفعة وذلك بالكسب
المادي.
وبالرؼم من أن الفرد موجه نحو مصالحه الشخصٌة ٌعمل االقتصاد ككل تحت ضؽوط ؼٌر بشرٌة
أال وهً قوى السوق التً تتفاعل بذاتها نحو الرخاء والرفاهٌة االقتصادٌة .على سبٌل المثال ال ٌمكن ألي
منتج لسلعة أن ٌحدد ثمنها؛ فالسوق هً التً تحدد الثمن حسب عدد السلع المعروضة للبٌع وعدد
المستهلكٌن الراؼبٌن فً شرائها؛ فتلك هً قوى العرض والطلب .إن السوق تدٌر نفسها بنفسها من خبلل
آلٌة التنظٌم الذاتً؛ فهً ال تحتاج إلى التوجٌه الخارجً .ومن َثم ٌجب أال تتدخل الحكومة فً السوق؛
ألنها تدار -على حد قول آدم سمٌث" -بٌد خفٌة" .وتعكس فكرة اإلدارة الذاتٌة للسوق المبدأ اللٌبرالً بؤن
هناك توافقا طبٌعٌا بٌن المصالح المتضاربة فً المجتمع .وٌعمل أصحاب األعمال والعمال والمستهلكون
نحو تحقٌق مصالحهم الشخصٌة ،ولكن قوى السوق تضمن توافق تلك المصالح؛ فمثبل ٌحقق العمل
التجاري ربحا إال من خبلل ما ٌرؼب المستهلك شراءه.
وقد استخدم االقتصادٌون فً المراحل البلحقة فكرة "الٌد الخفٌة" لشرح كٌؾ أن المشكبلت
االقتصادٌة -مثل البطالة والتضخم والعجز فً مٌزان المدفوعاتٌ -مكن القضاء علٌها من خبلل آلٌات
السوق؛ فمثبل تؤتً البطالة نتٌجة زٌادة عدد المإهلٌن للعمل عن الوظائؾ المتاحة أي عرض العمال ٌزٌد
عن الطلب لها .فتخفض قوى السوق من سعر العمالة أي أجورهم  ،فمع انخفاض األجور ٌمكن لصاحب
العمل تعٌٌن عدد أكبر من العمال وبالتالً تقل البطالة .لذلك تكون قوى السوق قادرة على القضاء على
البطالة بدون تدخل الحكومة شرٌطة أن مستوى األجور ٌكون مرنا مثل األسعار األخرى .وتإدي السوق
الحرة إلى كفاٌة اقتصادٌة ،فمن أجل الربح ال بد أن تكون التكلفة منخفضة فاإلسراؾ وعدم الكفاءة ال
سبٌل لهم فً العمل اإلنتاجً .فً نفس الوقت تمنع المنافسة إمكانٌة الحصول على أرباح مبالػ فٌها .إذا
كانت األرباح عالٌة بشكل ؼٌر عادي فً مجال معٌن فذلك سٌشجع المنتجٌن على دخول ذلك المجال،
فبالتالً سٌزٌد الناتج وٌنخفض مستوى األسعار واألرباح .وتنجذب الموارد االقتصادٌة نحو أكثر
االستخدامات ربحا أي نحو مجال اإلنتاج المتنامً والمزدهر ولٌس ؼٌر ذلك .وتعمل السوق بشكل
إٌجابً؛ ألنها دائما تسعى لتحقٌق رؼبات المستهلك ،فالمستهلك هو المسٌطر على زمام األمور ،ولكً
تحافظ المإسسات على ربحها العالً ال بد أن تعرؾ جٌدا وتوفً حاجات ورؼبات المستهلك .وبذلك

وبشكل طبٌعً تتحرك قوى السوق نحو رفع كفاءة وقوة االقتصاد الذي ٌستجٌب ذاتٌا ألي تؽٌٌر فً طلب
المستهلك.
وأصبحت أفكار السوق الحرة اعتقادا اقتصادٌا فً المملكة المتحدة وأمرٌكا أثناء القرن  .08ووصلت
مبادئ السوق الحرة ذروتها مع مبدأ  ،laissez faireأي "دعه ٌعمل" وذلك ٌعنً أن الحكومة ٌجب أال
ٌكون لها دورا اقتصادٌا وترك االقتصاد وحده والسماح ألصحاب األعمال مباشرة أعمالهم كٌفما ٌروق
لهم .وٌتضارب هذا المبدأ مع قوانٌن المصنع مثل منع توظٌؾ األطفال والحد من ساعات العمل وأي
الئحة من لوائح أوضاع العمل .وتقوم تلك الفردٌة االقتصادٌة على فكرة السعً ؼٌر المقٌد وراء الربح
والذي فً النهاٌة ٌإدي إلى المنفعة العامة .واستمر مبدأ "دعه ٌعمل" قوٌا فً المملكة المتحدة على مدى
القرن  08وكذلك فً الوالٌات المتحدة حتى عام  ،0821حٌث القى معارضة حادة .وفً أواخر القرن
 ،11تم أحٌاء فكرة السوق الحرة أثناء إدارة رٌجن فً الوالٌات المتحدة وحكومات تاتشٌر وماجور فً
المملكة المتحدة .فمن المتوقع أن تقوم الدولتان بزٌادة كفاءة االقتصاد وإنمائه ورفع "ٌد الحكومة المٌتة"
عنه ،والسماح للقوة الطبٌعٌة آللٌة السوق أن تثبت نفسها مرة أخرى .ومن المظاهر األخرى للٌبرالٌة
االقتصادٌة هً التجارة الحرة.

الحركة النقابية بين المهنية والسياسة
2001/04/19

جمال البنا

قد ال نجد فً الكتابات اإلسبلمٌة األولى إشارة إلى "النقابة" ،ولكننا
نجد فً القرآن الكرٌم إشارة إلى "النقٌب" ،قال هللا تعالى" :ولقد أخذ هللا
مٌثاق بنً إسرائٌل وبعثنا منهم اثنً عشر نقٌبًا" [المائدة ]01:مما ٌعود
باللفظ إلى ماض سحٌق ،وقد أحٌا الرسول هذا التقلٌد عندما أمر األنصار
أن ٌعٌنوا له اثنً عشر نقٌبًاٌ ،مثلون قبائلهم ،وقٌل فً استخدام لفظة
"النقٌب" :إنه هو الذي ٌنقب عن شئون اآلخرٌن؛ لؽرض خدمتهم".
وفً العصر العباسً األول ظهرت هٌئتان تحمل إحداهما اسم
"نقابة" ،وإن لم تكن نقابة فً حكم االصطبلح ،بٌنما ال تحمل األخرى اسم
نقابة ،وإن كانت بحكم طبٌعتها نقابة.
أما الهٌئة األولى فهً "نقابة ذوي األنساب" التً خصها الماوردي فً كتابه "األحكام السلطانٌة"
ببضع صفحات ،وهً وإن حملت اسم نقابة فإنها كما ٌتضح من اسمها بعٌدة كل البعد عن طبٌعة النقابات،
وأما الهٌئة الثانٌة فهً التً حملت اسم "األصناؾ" ،وهذه هً جذور النقابٌة فً الحضارة اإلسبلمٌة،
وتماثلها "الطوائؾ" التً ظهرت فً أوروبا قبل النقابات الحدٌثة.
األصناف ..نقابة ذات طبٌعة ثالثٌة
قد تحدث عن األصناؾ ابن بطوطة ،والخطٌب البؽدادي والطبري وٌاقوت ،ووصلت هٌئات
األصناؾ إلى أوجها أٌام المهدي وهارون الرشٌد ،وازدهرت فً بؽداد وسامراء بعدها.
وكان كل أصحاب حرفة ٌكونون "صنفا" مستقبلً ،وقال الٌعقوبً :إن أسواق الكرخ كان فٌها "لكل
تجار وتجارة شوارع معلومة ،وصفوؾ فً تلك الشوارع وحوانٌت ،ولٌس ٌختلط قوم بقوم وال تجارة
بتجارة ،وال ٌباع صنؾ مع ؼٌر صنفه ،وال ٌختلؾ أصحاب المهن من سائر الصناعات مع ؼٌرهم ،وكل
سوق مفردة ،وكل أهل صنؾ منفردٌن بتجارتهم".
وكذلك روعً التخصص الحرفً فً تنظٌم أسواق بؽداد األخرى كسوق باب الشام وسوق باب
البصرة ،وسوق باب الطاق ،ونستدل من أسماء أسواق مدٌنة بؽداد الكثٌرة التً توردها المصادر على
وجود التخصص حٌث نجد سوق النحاسٌن وباعة الدجاج والدباؼٌن والباقبلنٌٌن والسماكٌن وأصحاب
النعال والعطارٌن والصٌادلة وأصحاب الدهون والخزازٌن والجوهرٌن ،وفً بؽداد سوق خاصة لبٌع
أنواع الفواكه سمٌت بدار البطٌخ ،وكانت هذه أسواق الجانب الؽربً من بؽداد.

أما أسواق الجانب الشرقً فنجد أنه ال ٌنبؽً أن ٌتاجر التاجر فً البز إال إذا عرؾ أحكام البٌع …،
فقد قامت أسواق للدقاقٌن والخبازٌن والحبلوٌٌن وباعة الرٌاحٌن والصٌارفة والصاؼة وسوق السبلح
والنحاسٌن وللصفارٌن وللحدادٌن وسوق للوراقٌن وسوق الرفائٌن وسوق للحم"(.)0
وكان كل صنؾ ٌرتبط بالمحتسب ،وهو الموظؾ المدنً الذي ٌتولى التفتٌش على شئون الحرفة،
كما كانت ترتبط عادة بؤحد شٌوخ الصوفٌة ،وهكذا كانت لؤلصناؾ عبلقة وثٌقة بمجتمعها ذات طبٌعة
ثبلثٌة :مهنٌة ،وإدارٌة ،وروحٌة..
وكان لؤلصناؾ تقالٌد مرعٌة فً ترتٌب مستوٌات ممارسة المهنة ،ونقل الصبً إلى صانع ،والصانع
إلى معلم ،وكانت تنظم حفبلت لذلك ،وتلحظ اعتبارات معٌنة ،وٌظن أن هذه التقالٌد انتقلت إلى الطوائؾ
األوروبٌة؛ ألنها تكاد تكون واحدة ،ونحن ال نسمع عنها إال بعد عودتهم من الحروب الصلٌبٌة التً تعرفوا
منها على الحضارة اإلسبلمٌة"(.)1
المٌكنة ..قانون العرض والطلب
على أن الحركة النقابٌة الحدٌثة تدٌن بظهورها وتكوٌنها إلى الثورة الصناعٌة التً حدثت فً
برٌطانٌا وظلت من عام 0621م إلى 0721م على وجه التقرٌب ،إذ كانت نتٌجة هذه السلسلة من
االكتشافات واالختراعات أن ظهر المصنع اآللً الكبٌر الذي ٌضم اآلالت الحدٌدٌة التً ال تكل وال تمل
وتعمل بقوة البخار ،فطالما كان هناك فحم ،وهناك نار ،فإن اآللة تعمل ..ثم ظهرت وسائل اإلضاءة
الحدٌثة بدءًا من ؼاز المصباح حتى الكهرباء بحٌث أمكن للمصنع أن ٌعمل طوال اللٌل والنهار..
وقضت الصناعة اآللٌة على الوسائل الحرفٌة التً كانت هً أسلوب العمل ،وتشرد عمالها ،وأصبح
المبلذ الوحٌد أمامهم هو المصنع...
وكان الذي تولى إقامة هذه المصانع هم أصبل من تجار الؽزل والنسٌج التً ظهرت "المٌكنة" فٌها
أوال ،ثم أضٌؾ إلٌهم كبار المبلك الذٌن كانوا ٌملكون مناجم الفحم والحدٌد ..وكانوا جمٌعًا ال ٌستهدفون
سوى الربح ،وفً سبٌل الربح قامت منافسة "لقطع األعناق" كما ٌقول تعبٌر إنجلٌزي فٌما بٌنهم ،فكل
واحد ٌرٌد أن ٌستؤثر بالربح ،وفً هذا السبٌل فإنه ٌحاول أن ٌبٌع منتجاته بؤسعار أقل ،وكان الهبوط
بمستوى أجور العمال هو أسهل طرٌق أمامهم لضؽط التكلفة..
من ناحٌة أخرى ،فإن قانون العرض والطلب كان ٌسٌر ضد مصلحة العمال ،فتدمٌر الطرق الٌدوٌة
فً الحرؾ ،وتشرٌد عمالها جعل أعدا ًدا ؼفٌرة تقؾ على أبواب المصانع الحدٌثة ..لتعمل كعمال فً
الوقت الذي كانت المٌكنة ال تتطلب إال عد ًدا محدو ًدا منهم ،وبقدر ما كانت وسائل المٌكنة تتقدم وتتحسن
بقدر ما كان الطلب على العمال ٌقل ،وبالتالً ٌزداد العرض..
وهكذا وجد العمال فً أوائل الثورة الصناعٌة أنفسهم بٌن قانون ال ٌرحم هو قانون العرض والطلب،
ٌهبط بمستوى األجور ،وبٌن منافسة قاتلة ما بٌن أصحاب األعمال تجعل الهبوط باألجور هو السبٌل األول
لضؽط التكلفة ،وكانت النتٌجة أن هبطت األجور حتى وصلت إلى حد الكفاؾ..
مٌالد الحركة النقابٌة
استنجد العمال بالحكومة لمواجهة ما ٌتعرضون له من ظلم ،ولكن الحكومة أعطتهم أذا ًنا صماء؛
ألنها كانت حكومة أصحاب المال (الرأسمالٌة) ،واستنجدوا بالكنٌسة فؤوصتهم بالرضا بقدرهم واالستسبلم
له ..وحاولوا الثورة ،وتحطٌم اآلالت؛ فسلطت علٌهم السلطة سٌؾ القانون ،وجعلت اإلعدام عقوبة لتحطٌم
اآلالت..
وسط تلك الظروؾ التمعت فكرة "ماذا لو اتحد العمال الذٌن ٌحترفون حرفه واحدة فً "نقابة" تتولى
هً عرض العمل ،بدالً من أن ٌتكوكبوا أمام بوابات المصانع ،وٌسمحوا
ألصحاب األعمال بإجراء مناقصة فً األجور؟" إن هذه الوسٌلة تقلب قانون العرض والطلب
وتجعله كما لو لم ٌكن هناك سوى عامل واحد .هو النقابة التً "احتكرت" عرض العمل..
وكان الطرٌق أمامها حافبلً باألشواك والمثبطات ،ولكن العمال كافحوا – لمدة قرنٌن من الزمان -قبل

أن تستطٌع الحركة النقابٌة أن تكتسب القوة التً تمكنها من مجابهة أصحاب األعمال مجابهة الند للند ،وأن
تنزلهم من علٌائهم لٌجلسوا على مائدة المفاوضات التً تنتهً باتفاقٌة جماعٌة .وبالطبع فإن الذي جعل
أصحاب األعمال ٌقبلون الجلوس مع العمال هو أنه إذا فشلت المفاوضات فسٌلوذ العمال باإلضراب الذي
ٌشل العمل فً المصانع وٌوقؾ سٌل األرباح ألصحاب األعمال.
ولما كان اإلضراب أشبه بحرب على المستوى الصناعً فقد كان على العمال أن ٌتعلموا بطرٌقة
التجربة والخطؤ ،وأن ٌدفعوا ثمن ذلك ؼالبًا ،ولكنهم فً النهاٌة تعلموا الدرس.
وللحركة النقابٌة جوانب أخرى سٌاسٌة ،واجتماعٌة ال ٌتسع الحال لشرحها .وفً كتاب "الحركة
النقابٌة حركة إنسانٌة" قلنا بؤنها تؤتً بعد األدٌان ،وقبل الدٌمقراطٌة واالشتراكٌة فً النهضة بالشعوب
والجماهٌر ..وأنها أدخلت وسائل إنسانٌة فً الكفاح مع أصحاب األعمال تقوم على الشورى والتعاون
وأنها خاضت ؼمار السٌاسة ،بتكوٌنها األحزاب ذات االتجاهات الشعبٌة أو بمحاوالتها الخاصة كالتً قام
بها عمال برٌطانٌا خبلل المدة من  0737 – 0727إلصبلح نظام االنتخابات وحملت اسم "الحركة
المٌثاقٌة"..
الثورة التكنولوجٌة والتكتٌك النقابً الجدٌد
وتتعرض الحركة النقابٌة لتحدٌات جاء بها التقدم التكنولوجً وظهور الكومبٌوتر واإلنترنت مما
أخل بنوعٌة العضوٌة النقابٌة وانحسار عمال الصناعات الثقٌلة وزٌادة عمال الخدمات واستخدام الكمبٌوتر
فً المنازل ،فضبلً عن حركات االندماج ما بٌن المإسسات العمبلقة لتزداد عملقة ،ولٌمكن توفٌر أعداد
من العمال بعد أن قلص التقدم التكنولوجً أعدادهم من قبل ..بحٌث ظهرت الحاجة إلى "تكتٌك" نقابً
جدٌد حتى ال ٌتشرد العمال الٌوم كما تشردوا فً أعقاب الثورة الصناعٌة األولى.
ولما كان أسلوب عمل النقابات هو الضمانة الحقٌقٌة للعمال فً المجتمعات الحدٌثة ،فإن الهٌئات
الدولٌة حمت حق تكوٌن النقابات واالنضمام إلٌها ،واعتبرت ذلك من الحقوق األساسٌة لئلنسان .فنصت
الفقرة  3من المادة  12من اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان الصادر من األمم المتحدة سنة 0837م على
حق كل إنسان فً تكوٌن النقابات واالنضمام إلٌها ،كما عززت اتفاقٌتا األمم المتحدة الحقوق االجتماعٌة
والسٌاسٌة واالقتصادٌة هذا الحق.
وفً عهد سابق تكونت "منظمة العمل الدولٌة" سنة  0808كجزء من تسوٌة السبلم فً آثار الحرب
العالمٌة األولى ،وجعلت همها معالجة قضاٌا العمل وتسوٌتها ما بٌن األطراؾ الثبلثة( :الحكومات –
العمال – أصحاب األعمال) ،وتنضم الٌوم كل دول العالم تقرٌبًا إلى منظمة العمل الدولٌة بمقرها فً
جنٌؾ ،وٌكون تمثٌل كل دولة على أساس ثبلثً .أي بمندوبٌن من الحكومات وأصحاب األعمال والعمال.
وتنفرد منظمة العمل الدولٌة بٌن المنظمات الدولٌة بهذه الصفة ،وتعقد المنظمة مإتمرً ا سنوًٌا فً
ٌونٌو من كل عام ٌحضره مندوبو الدول األعضاء بصفتهم الثبلثٌة لمناقشة قضاٌا العمل ،ولوضع
"اتفاقٌات" و"توصٌات" .واالتفاقٌة تعد معاهدة ملزمة للدول التً تصدق علٌها.
وهناك عدد من االتفاقٌات التً أصدرتها المنظمة خاصة بحماٌة الحرٌة النقابٌة ،أبرزها االتفاقٌة 67
سنة 0837م عن حرٌة التكوٌن النقابً ،واالتفاقٌة  87لسنة 0838م عن حماٌة حق التنظٌم والمفاوضة
الجماعٌة ،ومعظم الدول مصدقة على هذه االتفاقٌات التً تعد من أعرق االتفاقٌات ومن االتفاقٌات
الخاصة بالحقوق األساسٌة لئلنسان.
وقد تكونت فً السبعٌنٌات منظمة عربٌة على ؼرار منظمة العمل الدولٌة هً منظمة العمل العربٌة
التً أصدرت أٌضًا اتفاقٌة عن الحرٌة النقابٌة.
الحركة النقابٌة فً المجتمعات اإلسالمٌة
وفً رأًٌ أن الفكر اإلسبلمً التقلٌدي قابل الحركة النقابٌة بشًء من التجهم عندما بدأت تظهر فً
الدول اإلسبلمٌة ،فربما نظر إلٌها بعضهم باعتبارها منظمات شٌوعٌة ٌكونها الشٌوعٌون ،وأنها تإدي إلى
القلق واالضطراب والفتنة.
وكان ال بد لتبدٌد هذه الشبهات ،وقد قام بهذه المهمة االتحاد اإلسبلمً الدولً للعمل الذي ت ّكون فً

جنٌؾ عام  ،0870وضم عد ًدا من النقابات فً السودان واألردن والمؽرب وباكستان وبنجبلدٌش.
وأهم عمل قام به االتحاد هو أنه وضع تنظٌر إسبلمً للحركة النقابٌة ٌختلؾ عن تنظٌرها فً
المجتمع الرأسمالً وتنظٌرها فً المجتمع االشتراكً ،وبرهن على تقبل المجتمع اإلسبلمً للنقابات بوجود
األصناؾ فً العهد العباسً ،فضبلً عن أن هدؾ النقابات وهو العدل هو نفسه هدؾ اإلسبلم.
ووصل عمق دراسات االتحاد فً هذا المجال درجة أثبتت فٌها أن اآلٌة " "171من سورة "البقرة"
التً تحدث فٌها القرآن عن ال َّدٌن بلورت عناصر االتفاقٌات الجماعٌة دون تطوٌع أو ابتسار ،وشرح
االتحاد ذلك فً الكتاب الذي أصدره عن "اإلسبلم والحركة النقابٌة" ،والذي ظهرت طبعته األولى سنة
0871م لٌكون تحت ٌد أعضاء المإتمر التؤسٌسً .وأعٌد طبعه فً الجزائر ،ثم طبع طبعة ثانٌة بعد أن
نفدت الطبعة األولى.
وقام االتحاد بنشاط كبٌر ،ولكنه قوبل بمعارضة من كثٌر من االتحادات العمالٌة التً ربطت
مصٌرها بالنظم الحاكمة ،وما ٌفرضه ذلك علٌها من اتباع لهذه النظم وعدم الخروج علٌها ،كما أن
االتحادات العمالٌة ذات االتجاهات الٌسارٌة ضاقت به أٌضًا ..وحدثت آخر معاركه مع االتحاد الدولً
للنقابات الذي ٌسٌطر علٌه اتحاد عمال الوالٌات المتحدة عندما أعلن االتحاد اإلسبلمً عن عزمه على عقد
مإتمر لنصرة القدس.
وتضمنت الكتب التً أصدرها االتحاد مجل ًدا عن الحرٌة النقابٌة من ثبلثة أجزاء ،وسلسلة من
الكتٌبات ،وكتابًا عن أزمة النقابٌة فً المجتمع الرأسمالً واالشتراكً… إلخ.
ومعظم النقابات فً الدول اإلسبلمٌة ترتبط بالنظم الحاكمة ،وٌعتمد بعضها فً تموٌل نشاطاته على
االتحادات العمالٌة الدولٌة ،ففً فترة األربعٌنٌات وما تبلها كانت الحركة النقابٌة فً الدول العربٌة ذات
التوجه الٌساري تعتمد على االتحاد العالمً للنقابات (براج) الذي ٌموله االتحاد السوفٌتً ،وكانت النقابات
فً المجتمعات العربٌة الرأسمالٌة تعتمد على االتحاد الدولً للنقابات الحرة (بروكسل).
ولما تهاوى االتحاد السوفٌتً تهاوى معه االتحاد العالمً ،وانفرد االتحاد الدولً للنقابات الحرة
بالهٌمنة على عالم النقابات العربٌة واإلسبلمٌة ،ولما كان هذا االتحاد ٌخضع للنفوذ األمرٌكً فإن توجهاته
كثٌرً ا ما تتعارض مع توجٌهات هذه النقابات.
وقد كان للحركة النقابٌة فً بعض الدول كتونس والسودان أثر كبٌر فً السٌاسات القومٌة فً فترة
األربعٌنٌات والخمسٌنٌات ،ولكن هذا األثر تقلص فً الفترة المعاصرة.
وٌظل االتحاد اإلسبلمً الدولً للعمل مشكبلً – فً رأًٌ – لبادرة أمل بالنسبة للحركة النقابٌة؛ إذ
ٌعتبر هو الوحٌد الذي ٌضع تنظٌرا نقابًٌا فنًٌا أصٌبلً بعٌ ًدا عن تلفٌقات بعض الكتاب ،أو استتباع بعض
األحزاب ،وٌتفق فً الوقت نفسه مع وجدان هذه الشعوب وتارٌخها وتقالٌدها.

( )0استشهد بها فً كتاب "اإلسبلم والحركة النقابٌة  -جمال البنا ،الطبعة الثالثة ،ص  -33دار الفكر اإلسبلمً.
( )1وقد عالجنا موضوع األصناؾ بتفصٌل فً كتاب "اإلسبلم والحركة النقابٌة" ،والذي أصدره االتحاد اإلسبلمً
الدولً للعمل.

