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إهداء

الُخويل َطريف د ُمحمَّ املهندس إىل
وبالفلسفة السياسية، للمفاهيم الفلسفية بالتحليالت امُلوَلع الليربايل، ف امُلثقَّ هذا

األمريكية.
ط. ي.





تصدير

تتناَول أنها يف تجتمع ُمختِلفة، وثقافية فكرية َمواِضع يف نُرشت دراسات مجموعة هذه
الفلسفة تيَّارات عليه ترتِكز مما وَمفاهيم ُمصطَلحات بضعة والنقدي الفلسفي بالتحليل
الثالث والطريق واملاركسية واالشرتاكية الليربالية قبيل من وامُلعاِرصة، الحديثة السياسية
والعوملة والنَسوية االستعمارية بعد وما واملقاومة والقومية واالستعمارية والديمقراطية
من الركائز، أو الكربى امَلفاهيم هذه تحت تندِرج فرعية َمفاهيم بخالف الحضارات؛ وحوار
االجتماعية والعدالة القيمة وفائض واالحتكار الطبيعية والقوانني االجتماعي الَعقد قبيل
األَقليات وحقوق االجتماعية والهندسة والجزئي الكيل والتخطيط والراديكالية والفابية
السياسية للفلسفة َمعالم رسم يف جميعها تُسِهم الغربية؛ واملركزية واإلمربيالية شني وامُلهمَّ
الفلسفة ِحَقب عرب الحضاري وامَلسار السيايس الواقع تشكيل يف أسهمْت ما بقدر الحديثة،

وامُلعاِرصة. الحديثة
حوار إنها حيث من العلمية املعرفة فلسفة تُماِثل السياسة فلسفة نجُد ربما هذا ويف
الجانبنَي أحد يستطيع فال منهما؛ وُمركَّبجديل والتجربة، النظرية بني أو والواقع الفكر بني

بحال. اآلَخر إغفال — الواقع أو الفكر —
الفلسفة َمسار عْرب التاريخي لتتابُعها ُمواِكبًا الركائز أو امَلفاهيم تتبُّع جاء وقد
ارتهنْت فقد نفسها؛ فرضْت ركيزة أول هي الليربالية وكانت وامُلعاِرصة، الحديثة السياسية
َمعَلًما تُمثِّل الليربالية باتْت حتى اإلقطاعية، النُّظم وانهيار الوسطى العصور بأُفول نشأتها
ونضجها نموُّها أدَّى ثم رها، تطوُّ مدار عىل وتطوَّرت األوروبية، الحداثة تجربة َمعاِلم من
فباتْت االشرتاكي، الفكر أي وَمثاِلبها؛ سلبياتها تجاُوز يُحاِول الذي امُلقاِبل التيَّار ظهور إىل
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ولعل عليه، الِحفاظ ينبغي الذي الواقع األمر فلسفة تُمثِّل الرأسمايل بإطارها الليربالية
كان ملاذا لنا يُفرسِّ امُلعاش الواقعي العالم أو الواقع باألمر والليربالية الرأسمالية ارتباط
فيلسوف هو الحديث العرص من ُمتتاِلية ِحَقب يف البارز التجريبية واملعرفة العلم فيلسوف
ثم رسل برتراند ثم ِمل ستيوارت جون ثم لوك جون كان فهكذا أيًضا، البارز الليربالية

بوبر. كارل
أي اليسار؛ االشرتاكية امَلذاِهب لتُمثِّل كائن، هو وما اليمني تُمثِّل الرأسمالية باتْت
التقابُل إنه يكون. أن ينبغي ما هو ُمعتِنقوها يراه ما وتحقيق والنقض التغيري إىل النزوع
تساءل حتى طويًال، الحديثة السياسية الفلسفة أُطر َحكم الذي واليسار اليمني بني
القرن سبعينيات يف (١٩٠٩–١٩٩٧م) Isaiah Berlin برلني أشعيا الليربايل الفيلسوف

جديدة. سياسية فلسفة أية إنجاب عن عجز قد العرشون القرن كان إذا عما املايض
االنهيار كان حتى ماثًال، االشرتاكي واليسار الليربايل اليمني بني التقابُل هذا ظل
َصوب العرشين القرن من األخري الَعقد شهدها التي ات وامُلتغريِّ السوفيتي، لالتحاد امُلدوِّي
أصًال، للنظامية كثريًا يفتِقر الذي الجديد، العاملي النظام — زوًرا أو ا حقٍّ — ي ُسمِّ ما
السيايس الفكر بها يموج صاخبة َمفاهيم من وسواها العوملة وتِرية ارتفاع بعد سيما ال

عنده. ف بالتوقُّ ا حقٍّ الجدير املفهوم الثالث؛ بالطريق ي ُسمِّ ما ليُمثِّل الراهن،
هو والعرشين، الحادي قرننا يف وجدليَّتهما والواقع الفكر يُميِّز ما أبرز من ولعل
تُمثِّل الخصوص وجه وعىل أخرى، حضارية َمراِكز وبُروز الغربية املركزية عرص انتهاء
ُمتألًِّقا َمركًزا هنالك امُلتصاِعدة والتنمية والتصنيع التحديث وُمعدَّالت آسيا رشق نهضة
مع أيًضا بل الواعدة، والصني الرائدة اليابان العمالَقني مع فقط ليس يُحتذى، ونموذًجا

أكيد. بعزم امُلنطِلقة اآلسيوية النُّمور بقية
النمو نَواِتج من نتيجة وهما واإلمربيالية، باالستعمارية الغربية املركزية اقرتنْت لقد
ف نتوقَّ سوف التي امُلرتَكزات من بدورها واالستعمارية الليربالية. له وطَّدت الذي الرأسمايل
الحداثة، بعد ما بعرص امُلرتَهن االستعمارية بعد ما عرص وبُروز أُفولها عند ثم عندها،
النقدي وَموِقفها النَسوية الفلسفة أي الراهنة؛ الفكرية التيَّارات أهم من واحد عند وتحديًدا
والطبقات األَقليات لحقوق ورؤيتها واالستعمارية، الغربية للمركزية الرافض الراديكايل
نقطة عند ننتهي وأخريًا القومية، ُمقاِبل يف وللعوملة املقهورة، والثقافات والشعوب شة امُلهمَّ

وكمثال. كواقع العربية، القومية عن امَلشبوب الدفاع وهي ا حقٍّ ساخنة
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تصدير

يف تُساِهم والتحليل والنقد بالعرض الركائز هذه تتناَول التي امُلقِبلة الصفحات ولعل
القارئ. ذهن يف الحديثة السياسية والفلسفة السيايس للفكر َمعاِلم ترسيم

السبيل. قصد وباهلل

الخويل طريف يمنى أ.د.
٢٠٠٨م يناير ١٥ يف الروضة منيل
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اليمنيواليسار أوًال:





االشرتاكي واليسار اليمنيالرأساميل

يُمثِّل بينما القائم، الوضع عىل اإلبقاء يف الراغِبني امُلحاِفِظني َموِقف اليمني يُمثِّل عام، بشكل
التغيري وإما التدريجي، أي الفابي1 التغيري إما التغيري؛ يف الراغِبني الثوريِّني َموِقف اليسار

الجذري. أي الراديكايل
القرن يف الليربالية تبلورْت فقد االشرتاكي، واليسار الرأسمايل لليمني بالنسبة أما
كانت فقد امِللكية، يف والحق الرأسمالية ُمنطَلقات عن تُداِفع نبيلة فلسفة عرشلتكون الثامن
الربجوازية؛ =) امُلالك ِصغار طبقة الوسطى، الطبقة عن الدفاع أجل من أصًال الليربالية
بسائر بها، الكامل االعرتاف عن وللبحث آنذاك، نامية طبقة كانت التي املدن)2 سكان أي
ُمهيِمنة كانت التي اإلقطاعيِّني طبقة مواجهة يف هذا وامِللكية. والحرية الحياة يف حقوقها
والسياسية االجتماعية الحياة جوانب سائر عىل وبالتايل االقتصادية، الحياة عىل أساًسا

الجزئي، الهجوم عىل الحربية ُخططه كانت الذي فابيوس، الروماني القائد إىل الفابية ُمصطَلح يعود 1

دائًما. النرص يضمن الطريق بهذه وكان الوسط؛ ثم امَليَرسة، ثم فقط، الجيش َميَمنة يُهاِجم أن بمعنى
الذي إنجلرتا، يف الُعمال حزب نْهج هي التي الفابية، االشرتاكية امُلصطَلح: استعمال ُصَور أشهر ومن
يُنادي الذي املاركيس لألسلوب تماًما كُمقاِبل التدريجية، الطريقة بهذه االشرتاكية القيَم تحقيق عىل عمل

الدموية. بالثورة
ما لتُصِبح بعد فيها ونَمت شأنها تعاَظم التي الطبقة وهي املدن، سكان حرفيٍّا تعني الربجوازية 2
اإلقطاعيِّني طبقة إىل ينقسم الوسطى العصور يف األوروبي املجتمع كان هكذا األعمال؛ رجال طبقة ى يُسمَّ
االجتماعي ر التطوُّ أسفر ثم والنُّبالء، الفرسان من صغرية طبقة وبينهما األرض، وعبيد الفالِحني وطبقة
الُعمال). =) والربوليتاريا امُلالك) =) الربجوازية طبقتَي إىل أساًسا املجتمع انقسام إىل الحديث العرص يف
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الوسطى العصور بانتهاء اإلقطاعيِّني طبقة زَوت وقد الوسطى، العصور يف والثقافية
الحديث. العرص وإرشاقة

وبالتايل امِللكية، وفلسفة الربجوازية الطبقة فلسفة أصولها يف الليربالية كانت هكذا
وسائل عن يدها الدولة ترفع أن — للرأسمالية فلسفة هي حيث من — الليربالية تعني
املعروف للمبدأ تحقيًقا وذلك وِرصاعهم؛ الُحر تناُفسهم يف لألفراد ِملكيَّتها وترتك اإلنتاج
الليربايل/الرأسمايل عار الشِّ عنه يُعربِّ والذي ،Laissez faire الُحر االقتصاد مبدأ باسم

نفسه. ِتلقاء من يسري العالم إن يُمر، َدعه يعمل، َدعه الشهري:
األفراد، بني االقتصادية العالقات يف الدولة ل تتدخَّ أال أصولها يف الليربالية وتعني بل
الليربايل. لالقتصاد العامة الصورة هو التناُفس فكان الطبقات؛ بني أو الجماعات، بني أو
الخاصة امِللكية عن فتُداِفع الواقع، األمر عىل والِحفاظ اليمني تُمثِّل الليربالية باتْت هكذا
فتقوم اليسار، االشرتاكية تُمثِّل بينما التناُفس، قيمة د وتُجسِّ الربجوازية) =) املالكة والطبقة
العدالة لتحقيق اإلنتاج لوسائل — األفراد ِملكية ال الدولة ِملكية — العامة امِللكية أجل من
الظلم أشكال وعىل عليه الثورة بْله عيوبه، مُلداواة الواقع األمر تغيري عن وبحثًا االجتماعية،
الطبقي التقاُرب وعن الربوليتاريا) =) العاملة الطبقة حقوق عن تُداِفع إنها فيه، والقهر

التعاُون. قيمة د وتُجسِّ إجماًال
تطرًُّفا، وأكثرها االشرتاكي الفكر ُصَور أشهر من املاركسية كانت سنرى، وكما
هي الليربالية أن حني يف العاملة، الطبقة أو الربوليتاريا فلسفة هي املاركسية وبالطبع
واملاركسية عموًما االشرتاكي الفكر أن نُالِحظ هذا ويف املالكة، الطبقة أو الربجوازية فلسفة
يف الفرد فيَضيع والجماهري، الطبقة أعيُنها نُصب تضع شمولية، فلسفة هي خصوًصا
بالفرد اهتمامها وترفع أعيُنها نُصب الفرد تضع فردية، فلسفة الليربالية بينما هذا ِغمارها،
عنها االستقالل حرية له وترتك بعجالتها تربطه ال األقل عىل أو بالطبقة، اهتمامها فوق
عن املسئولة هي الليربالية إن ُمتاحة؛ حرية كل له ترتك حيث من وَمطاِمحها، أهدافها وعن
الغربية. الحضارة تسود التي مة السِّ هذه الفرد، شأن من واإلعالء وتقديسها الفردية ِسمة
بوصفها الدولة اضمحالل املاركيسهي النظام غاية فكانت السياسية، الناحية من أما
املاركسية أن من الرغم عىل الربجوازية؛ عىل للِحفاظ الرجعية أداة اليمني، أداة وألنها دولة،
الدولة بسقوط يُنادي الذي anarchism الالسلطوي الفوضوي الفكر وكان شمويل؛ نظام
أو الدولة سلطة من وتُحد الفرد، شأن من تُعظِّم الليربالية نجُد وبينما ُمواِزيًا. تيَّاًرا
ليس البتة، عنها غنًى ال رضورية سة ُمؤسَّ الليربالية يف الدولة فإن هذا ومع الجماعة،
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وهي الفرد، حْول أخريًا تَتمرَكز أبعد غاية لتحقيق وسيلة بوصفها وإنما غاية بوصفها
ضمانًا وذلك الخارج؛ من األجانب األعداء ودفع الداخل، يف والقانون النظام األمن؛ تحقيق
واملرض، الجهل من امُلواِطِنني لتحرير أداة الدولة إن ثم الحرية. مُلمارسة الصالحة لألجواء

والصحية. التعليمية الخدمات بتقديم اضطالعها طريق عن
ولو — الربوليتاريا ديكتاتورية — الديكتاتورية هو املاركيس السيايس النظام وكان
واستكانوا ُمحدَّدة أيديولوجيا ارتَضوا الجميع أن أساس عىل ويقوم تة، ُمؤقَّ بصفة حتى
النقيض هو الليربايل السيايس النظام نجُد هذا ُمقاِبل ويف . ُمعنيَّ فلسفي َمذَهب إىل
إلزام أو دوجماطيقي خضوع أو بالرأي انفراد أو بالسلطة استبداد وألي للديكتاتورية،
لها وجود ال الحقة الحقيقة تُمثِّل التي النهائية امَلبادئ أن أساس عىل وذلك ؛ ُمعنيَّ بَمذَهب
الليربايل يستطيع ما وُقصارى وبطالنًا، صحًة تتفاَوت آراء فقط ثَمة البرش، إمكانيات يف
ذلك أن هو — (١٨٧٢–١٩٧٠م) Bertrand Russell رسل برتراند أشار كما — تأكيده
السجون يف وللزَّج للَعداء َمثاًرا الرأي اختالف يغدو ال وبالتايل غريه؛ من أصح له يبدو الرأي

الفكرية. الحرية وتحقيق الديني للتساُمح امَلجال ويتَّسع وامُلعتَقالت،
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الليربالية؟ هي ما

ويشهد الديمقراطية، أساس الليربالية تَُعد اآلَخر والرأي الحرية عن الدفاع أساس عىل
وأنها الدستوري، الحكم أُسس إرساء أجل من وجاَهدت كاَفحت التي هي أنها التاريخ
التنفيذية السلطة بعضها؛ عن لطات السُّ استقالل ووجوب أصوله، البرش علَّمت التي هي
َمجِلس أي والنُواب الربملان =) الترشيعية السلطة عن القائمة) والوزارة الحكومة =)
عن الليربالية داَفعت — وأصًال بل — وأيًضا القضائية، السلطة وعن مرص) يف الشعب
أقىص إىل امَلجاالت كافة يف حرياته وإطالق بالقانون، ُملتِزًما دام ما نفسه امُلواِطن استقالل
انتخاب وحرية والفعل، والقول واالعتقاد والفكر والدين الرأي حرية ها وأهمُّ ُممِكن؛ حد
الوسائل من ُممِكن قسط أكرب إقرار رضورة مع العام؛ االقرتاع يف رأيه وإبداء يُمثِّله، من

حرياته. عىل وتطاُولها الحكومات ف تعسُّ من تُحد التي

الدقة وجه عىل هو وهذا الفرد، حرية الحرية»؛ «مذهب هي «الليربالية» أن الحْظنا لعلنا
يف Liberty حرية اللفظة من املأخوذ ،Liberalism الليربالية ملصطلح اللغوي املعنى
الالتيني؛ األصل ذات األوروبية اللغات يف البدائل وسائر الفرنسية يف Libertéو اإلنجليزية
إىل تُشري التي ،Liber ُحر الصفة من امُلشتَق ،Libertas حرية الالتيني االسم إىل راجعة فهي
وأيًضا العبودية، من االنعتاق وأساسه كريمة، وسجايا رفيعة َمنِزلة يُفيد اجتماعي وضع
والَقرس القهر غياب إىل أيًضا liber ُحر الصفة تُشري كما والجزية، والسجن األَرس من
ُمعوِّقات وسائر إلخ، … القرار أو االختيار يف أو الفعل يف واإلكراه، واإلجبار واإلرغام

ومضمونًا. اسًما الحرية َمذَهب هي إذن الليربالية الحرية.
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التي الحقيقية امُلشِكلة امُلِلحة. امُلشِكلة أو الدافع هي تُكن لم األمر واقع يف الحرية أن عىل
ووسط، ويسار يمني حْول اختالف أو تناُزع كل أساس هي والتي لَحلها، الجميع تستنفر
امتالك طبًعا املقصود وليس االمتالك، أو التملُّك يف الفرد حق أي امِللكية؛ ُمشِكلة هي
ِملكية املقصود بل إليه، وما واألثاث كاملالبس االستهالكية والسلع الشخصية امُلقتنَيات

وامَلصارف. الكربى وامَلتاجر والرشكات وامَلصانع وامَلراعي كامَلزارع اإلنتاج وسائل
الذي الحال وبطبيعة لألفراد، ِملكيتها يرتك الذي هو الرأسمايل، النظام أي اليمني،
ِقلة فقط بل شخص، كل يتملَّك لن اإلنتاج، َموارد عدد وِقلة األفراد عدد بكثرة يقيض
النظام أي اليسار، أما الرأسماليني. أو الربجوازيني أو امُلالك طبقة هي ُمعيَّنة طبقة أو
شخص لكل ِملًكا اإلنتاج َمواِرد سائر تبقى أن عىل ويُِرص يرفضهذا، الذي فهو االشرتاكي،
النظام وهو الوسط نجُد وذاك هذا وبني للجماعة. أو للدولة عامة ِملكية أي شخص، ولَال
والحيوية األساسية اإلنتاج—خصوًصا َموارد من بعًضا يجعل العالم ُدَول ُمعَظم يف امُلطبَّق
ويكون الُحر، تناُفسهم يف لألفراد ِملًكا اآلخر بعضها ويرتك للدولة، ِملًكا — واالسرتاتيجية
التي وتلك لألفراد املرتوكة امَلوارد لحجم تبًعا اليسار تجاه أو اليمني تجاه الوسط تأرُجح

السيطرة. هذه وحدود َمدى وأيًضا الدولة، عليها تُسيِطر
—غريزة امِللكية أي — وأنها امِللكية، يف الفرد حق تُؤكِّد لكي أساًسا الليربالية قامت لقد
ق ُمحقَّ خطر األقل عىل أو ُمستحيل وأُدها لذلك األخرى؛ الغرائز كل عىل تعلو قد فطرية
بواجبات وربطها بحدود تحديدها هو يُمِكن ما وُقصارى السوية، اإلنسانية الحياة عىل
يف الليرباليون وقال تملك، ال التي العاملة الطبقة وحقوق والجمارك كالرضائب والتزامات،
يف يتساَمح ال ولكنه أبيه َمقتَل يف يتساَمح قد الشخص أن َمفادها عجيبة َقولة الصدد هذا

ُممتَلكاته. عىل االستيالء
ُصَور أقىص أي ،Communism الشيوعية يت ُسمِّ قد املاركسية نجُد هذا ُمقاِبل يف
— الخاصة امِللكية أي — الفردية امِللكية إلغاء أجل من تقوم ألنها االشرتاكية؛ أو اليسار
امِللكية هذه اإلنتاج؛ لوسائل العامة امِللكية تحقيق طريق عن الجميع بني امِللكية وإشاعة
العديدة، وَمذاهبه ة الجمَّ اته بُمتغريِّ عموًما االشرتاكي الفكر ويف املاركسية، رأي يف العامة
التي والتصدُّعات والنوائب الباليا كافة من والَخالص امَلشاكل كل لَحل الذهبي امِلفتاح هي

االجتماعي. ثَم ومن والسيايس، االقتصادي البُنيان تَشوب
وِباسمها الجميع، تشغل التي األُم وامُلشِكلة الفَرس َمرِبط هي امِللكية أن نجُد هكذا
واالجتماعي الطبقي التنظيم أساس الواقع يف وهي ُمتصاِرعني، ويسار يمني إىل تفرَّقوا
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تنظيم علم هو فاالقتصاد عضوي؛ برباط والسياسة االقتصاد ربطت التي وهي عموًما،
هي امِللكيات) =) والثروة املجتمع، يف القوة تنظيم علم هي والسياسة املجتمع، يف الثروة
اللغات يف بَدائلها وبسائر ،authority اإلنجليزية يف ُسلطة كلمة إن حتى للقوة، اآلخر الوجه
امُلماِرس أو امُلحِدث أو املالك تعني التي auctor الالتينية الكلمة من ُمشتَقة الهندوأوروبية،
اآللهة، كل إله — الرومان عند جوبيرت ونظريه — اإلغريق عند زيوس كان هنا ومن للحق؛

السواء. عىل والبرش اآللهة عىل لطة السُّ وصاحب امُللك مالك ألنه
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اقتصادي اجتماعي بُنيان بالطبع ثَمة يُكن لم البرشية، ُعمر من السحيقة البدائية العهود يف
هو الليربايل الفكر ُرواد ألحد طريف تعبري حد وعىل ِملكية. ثَمة يُكن لم ألنه ذلك سيايس؛
قطعة حْول سياًجا وضع وْغد أوَّل من امُلشِكلة أتَت (١٧١٢–١٧٧٨م) روسو جاك جان
يُكن لم الوْغد هذا يأتي أن وقبل ِملكي! إنها بها، لآلخرين شأن وال يل هذه وقال أرض،
الجميع كان لكن فوىض، ثَمة كان أجل عليها؛ والحفاظ لتنظيمها حاجة وال ِملكيات، ثَمة

ُمتساِوين. أحراًرا
أنشطته يُماِرسأُوىل وبدأ الحيوان، فصيلة من النهائي خروجه اإلنسان استكمل وحني
وكان واإلنتاج؛ العمل قيمة عَرف الزراعة، ثم الحيوان وصيد الثمار كالِتقاط االقتصادية
عىل التعدِّي يقتيض قد سطٌو وهو نشيط، آخر فرد إنتاج عىل كسول فرد يسطو أن يَحدث
واألخطار، بامَلخاوف امَليلء الوضع هذا لَهجر استعداد عىل اإلنسان جعل مما ذاتها، الحياة
إنقاذًا ولآلخرين، للحاكم حريته من كبري قطاع عن التناُزل يقتيض هجًرا كان ولو حتى
ِعقاب حق تمِلك أعىل لقوة ينوية الدَّ الجميع ارتىض لقد الحرية. هذه من الباقية للبقية
نظام اإلنسان عرف هكذا األطراف. جميع بأمرها فيأتِمر امُلتناِزعني، بني والفصل الخارجني

الطويل. تاريخه عْرب ر تطوُّ أيما تطوَّرت والتي املجتمع، يف السياسية لطة والسُّ الُحكم
تنظيم لنشأة أي والسياسة، االقتصاد لنشأة البسيط األنثروبولوجي التفسري هذا عىل
واالقتصادية السياسية الليربالية، األُسس ترتِكز البرشي، ع التجمُّ يف القوة وتنظيم الثروة

السواء. عىل
بني — َعقد تحت خطٍّا ولنَضع — َعقد املسألة أن نُالِحظ السياسية الناحية فمن
أفضل لظروف ِنْشدانًا حياتهم، تنظيم يف ُمعنيَّ ِبدور الحاكم ليَقوم واملحكومني، الحاكم
الفالسفة بها اهتَم التي االجتماعي الَعقد فكرة إنها البرشسويٍّا؛ ولحياة اإلنساني لالجتماع
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رولز جون الفيلسوف بعد وفيما — روسو جاك وجان لوك جون خصوًصا الليرباليون،
يف بأنهم ليُخِربوهم بحدودهم، ويُلِزموهم امللوك طغيان من ليحدُّوا وذلك اهتمام؛ أيما —

لقطيع. ُمالًكا وليسوا الشعب ِخدمة
Thomas Hobbes هوبز توماس اإلنجليزي الديكتاتورية فيلسوف إن ا وحقٍّ
ُمخاِلفة نتائج إىل ليِصل االجتماعي، الَعقد بفكرة االهتمام يف سبَقهم قد (١٥٨٨–١٦٧٩م)
وأيًضا الحاكمة، لطة السُّ نشأة تفسري أن هو حال كل عىل الفكرة ُمقتىض أن إال كثريًا،
والطاعة، بالوالء له يَدينون الذين واملحكومني الحاكم بني َعقد وأخريًا، أوًال ودورها طبيعتها
انحَرف أو فشل أو عَجز إذا إنه بحيث ذكرنا، كما — حياتهم يف ُمعنيَّ ِبدور ليَقوم فقط
مع جديد َعقد وإبرام عْزله حقهم من أصبح املحكومون، له خوَّله الذي الدور هذا أداء يف

آخر. حاكم
حق رفض لتُؤكِّد — االجتماعي الَعقد بفكرة ُمسلَّحة — الليربالية انطلَقت هنا من
الوسطى العصور يف شائًعا كان كما األرض عىل هللا وَرثة أنهم أو الحكم، يف اإللهي امللوك
يف وبديهية بل به، ُمسلًَّما أمًرا اآلن أصبح الذي الرفض بهذا القديمة. والعصور اإلقطاعية
التقدُّم خطوات أعظم من بعًضا البرشية أنجَزت النقاش، عن فضًال الذِّكر إىل حاجة غري
الشعوب وجعلت الفرد، بحكم القانون حكم استبدلْت لقد البرش. تاريخ يف االجتماعي
الحديثة الدعائم ُمرِسيَة الصدد هذا يف ُقدًما تسري أن واستطاعت رعايا، ال ُمواِطنني
ُممثِّلني خالل من الحكم عىل اإلرشاف يف امُلواِطنني حق وتأكيد املنشود، الديمقراطي للحكم
والقضائية والترشيعية التنفيذية — الثالث لطات السُّ بني الفصل وَمبدأ نُواب، أو ُمختارين
(١٦٨٩–١٧٥٥م) مونتسكيو وضع أن بعد امَلكني الديمقراطي األساس أصبح والذي —
أقىصضمانات وضع عىل الليربالية ودأبَت القوانني». «روح الثالثة األجزاء ذا الخالد كتابه
لطوي السُّ االنحراف ُصَور وبني بينها وللَحيلولة لعملها، لطة السُّ ُمماَرسة لضبط ُممِكنة
والديكتاتورية والظلم كالَعسف والقديمة، الوسطى العصور منها عانَت ما َشد التي

قانون. وبال حدود بال األموال وتكديس
والذي الليربايل، االقتصاد أيًضا يعود البسيط األنثروبولوجي التفسري ذلك نفس وعىل
بل امِللكية يف الفرد بحق االعرتاف هو — أوضحنا كما — وِمحَوره َمرَكزه نعترب أن يُمِكن

الحق. هذا وتأكيد
ُمباِرش امتداٌد العمل العمل. ناتج ِملكية البداية يف تعني كانت امِللكية أن ولنُالِحظ
البداية يف أجمعني. لعباده هللا وَهبها إلهية فِهبة وَمواردها األرض أما اإلنسان، لشخص
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ُمستِغالٍّ يجُد ال عاِدم أكثرها وفرية، َمواردها جرداء شاسعة واألرايض قليلني، البرش كان
آنذاك. اإلنتاج َموارد كل وهي توزيعها يف خطرية ُمشاَحنة ال ُمستثِمًرا، أو

جعل مما ما، حدٍّ إىل الوضع هو هذا كان عرش، السابع القرن يف الليربالية َمنشأ وحتى
جرداء قطعة تحويل يف فرد كل حق بوصفها امِللكية عن يتحدَّث لوك جون الليربالية رائد
إذن إنه إنتاج؛ وسيلة أو إنتاج َموِرد أي وُمنِتجة، ُمثِمرة َمزَرعة إىل عمله األرضبفضل من
من وال الليرباليني اليمني أهل ِقبل من ال فيه، نقاش ال الذي العمل ناتج يف الطبيعي الحق
عديدة شعارات —ضمن رفعوا الذين الشيوعيني من حتى وال االشرتاكيني، اليسار أهل ِقبل
ظروف يف ُرفع شعاًرا بالطبع كان وإن يزرعها»، ملن «األرض الشهري: شعارهم — لهم

ُمغاِيرة. وألهداف ُمغاِيرة
امِللكية حقوق أن وطاملا ُمستِمرة، اإلنتاج ووسائل قصرية، اإلنسان حياة أن بيَد
عمل بغري فضل، وال جهد بغري الرشعيون الوَرثة اها يتلقَّ فسوف وَمصونة، مكفولة الفردية
بغري تتضاعف قد وهي ُمضاَعفة، لوَرثتهم تركوها فقد عمًال، إليها أضافوا وإذا وجهد،
ُمثِمرة أنها — مثًال األغنام وقطيع الزراعية كاألرض — اإلنتاج وسيلة طبيعة فمن عمل؛
األموال ورءوس امِللكيات م تضخُّ إىل أدَّى مما األجيال، عْرب وتنمو الثروات وترتاكم َولود؛
تفاَقم ما بعد خصوًصا السيايس، االقتصادي التنظري أجل من الجميع استنفَرت بصورة

الصناعية. بالثورة األمر
العاملة الطبقة واستغالل املال رأس تشغيل إمكانيات تضاعَفت الصناعية الثورة مع
بظهور الذروة بلَغت التي الرأسمايل، النظام َمساوئ كافة فتبلوَرت َمهولة، بصورة
الصناعات قيام إىل التكنولوجي العلمي م التقدُّ أدَّى ثم الحديثة، واإلمربيالية االستعمار

الُعمال. ِصغار مَلهارات حاجة غري يف هي التي امُلتكاِملة الضخمة
اكتسبَت لقد امُلناِفسني؛ ِصغار ابتالع عىل القادرة امُلتكاِملة الضخمة الصناعات هذه
وهذا ثمنها، ويف فيها امُلطَلق التحكُّم وبالتايل السلعة، بسوق االنفراد أي االحتكار، عىل القدرة
أصحاب لجشع سهلة فريسة — ُمستهِلكني أو ُمنِتجني أو ُعماًال — الجميع جعل إىل أدَّى
العرشين القرن َمطالع مع واسعة بصورة استرشى الذي االحتكار إن ثم واألعمال، املال
أي الليربالية، عنه وتُداِفع به تُنادي الذي امُلميِّز طابَعها الرأسمالية يُفِقد بأن كفيًال كان

التناُفس.
االطمئنان عىل يبعث ال وترتاكم تنمو الخاصة امِللكيات لرتك التاريخي النتاج كان هكذا
يجُدوا ولن شيئًا، يِرثوا لن من يُوَلد األخرى الناحية من وأنه خصوًصا الليربالية، ألُسس
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يتزايد البرش تَعداد إن إنتاج. وسيلة وجهدهم عملهم بواسطة ليجعلوها أرض قطعة
هي، كما زالت ما واألرض مالتوس، تعبري حسب هندسية بُمتواِلية أو رهيبة، بصورة
لإلنتاج َموِرد أو أرض قطعة أية ثَمة يُعد ولم ر، للتصحُّ أو البحر لنحر تعرَّضت وربما
يهلك سوف امُلعِدم الشخص أن امُلؤكَّد من وأصبح لدولة؛ أو لهيئة أو لشخص ِملًكا ليس
من تَُعد إنتاج وسيلة إىل عمله بواسطة يُحوِّلها جرداء أرض قطعة يجَد أن قبل جوًعا
الشخص يبيعها سلعة ُمجرَّد أصبح قد ذاته العمل أن لة وامُلحصِّ الشخصية؛ ُممتَلكاته
هي امُلِلحة امُلشِكلة أصبحت بل فحْسب، هذا ليت ويا أقل؛ أو أكثر أو يومه، قوت ليجَد
إنها سواها؛ شيئًا العظمى األغلبية تملك ال والتي بالعمل، اة امُلسمَّ السلعة لهذه سوق إيجاد

وغربًا. رشًقا أجمع العالم تُؤرِّق والتي البطالة باسم املعروفة امُلشِكلة
بل الحديثة، العصور بداية منذ خطرية ات ُمؤرشِّ إىل تميل البطالة ُمشِكلة بدأت وقد
«التسييج ظاهرة باسم ُعرفت ظاهرة اآلونة تلك يف انترشت إذ اإلقطاع؛ عرص أُفول وُقبَيل
سياًجا ليضع والنفوذ البأس ذوي من أو األرشاف من واحد يأتي أن وهي التسوير»؛ أو
فقراء بُسطاء ورعاة ُمزاِرعون يَقطنها َمشاًعا األصل يف كانت أرض قطعة حول سوًرا أو
بتسييجها، قام الذي لذلك ا خاصٍّ األرضِملًكا فتُصِبح يومهم، قوت بالكاد منها يستخرجون
ال الذين فأصبح البطالة، من أصًال تُعاني واملدن املدن، إىل البُسطاء قاطنوها ويهجرها
رسطانيٍّا نموٍّا تنمو البطالة َجحاِفل أخذت ثم وجيوًشا؛ َجحاِفل منه يقتاتون عمًال يجُدون
أنظمة اليدوية بالصناعات استبدل الذي التكنولوجي العلمي التقدُّم ر وتطوُّ نشأة مع
استغالل من تتمكَّن وثانيًا الُعمال، من كبري عدد عن تستغني أوًال فهي اآليل؛ التصنيع
والقدرة القوة ذوي األِصحاء الرجال أجور من كثريًا أَقل زهيدة، بأجور واألطفال النساء
يحكم دائًما سيظل الذي العرضوالطلب لقانون وتبًعا البطالة، تفاَقمت هكذا ل. التحمُّ عىل
الربوليتاريا أو امَلطحونني الُعمال — الكادحة الطبقة عمل أصبح األسواق، كل يف السلع كل
عنك ودْع الكريمة؛ الحياة ُمقتَضيات أبسط وال اليوم، ِبقوت تفي تكاد ال بْخسة سلعة —

والثروات. الخاصة امِللكيات تكوين
االشرتاكي الفكر ظهَر لها؛ ه امُلوجَّ النقد فتصاَعد الرأسمالية، َمساوئ تبلورْت لقد
والطوباوية سيمونية والسان والبالنكية اإليكارية مثل: العديدة، بمذاهبه ليرباليتها، مُلواَجهة
إلخ. … واملاركسية الالسلطوية والفوضوية والفابية والتعاونية واألكاديمية والراديكالية
لنشأة التفسري إعطاء يف بدوره أسَهم راته وتطوُّ ونموَّه األنثروبولوجي امَلنظور نجُد هكذا
الليربالية؟ الفلسفة ر وتطوُّ الليربايل الفكر نشأة عن ماذا ولكن واليسار، اليمني بني الرصاع
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اللغة تاريخ حتى وال الفكر تاريخ يعرف ولم الحرية»، «مذهب هي ذكرنا كما الليربالية
الليربالية من ع نتوقَّ أن بد ال لذلك الحرية؛ ُمصطَلح من وفضفضة ُهالمية أشد ُمصطَلًحا
اقتصادية سياسية تنظيمات ومن َمشاِربهم، تتبايَن فالسفة من طويلة قائمة تُعطينا أن

ما. حد إىل بينها فيما تختلف
تُمثِّل تقريبًا أوروبا وغرب وسط ُدَول كل فإن أخرى، ناحية ومن ناحية، من هذا
أَدىل فيلسوًفا أوروبا غرب يف دولة تَعدم وال الليربالية، نهر يف َروافد تاريخها من ِحَقب
أما أملانيا. تَليها ُمَعىل، وِقْدح أعظم باٍع صاحبة فرنسا وتبقى لليربالية، التنظري يف ِبَدلوه
َمعِقًال اآلن وحتى نة امُلهجَّ الشيطانية نشأتها منذ كانت فقد األمريكية املتحدة الواليات
األمريكية الثورة أن عن فضًال ودينيٍّا؛ واجتماعيٍّا وسياسيٍّا اقتصاديٍّا الليربالية، َمعاقل من
الليربالية، للَمبادئ محضتطبيق أو عملية ترجمة ُمجرَّد الفرنسية، الثورة كرائدتها كانت،

منها. السياسية خصوًصا
إنها أصيلة، إنجليزية نبتة أساًسا الليربالية فإن وذاك، هذا كل من الرغم عىل لكن
التنظري أصول علَّمتْها التي العريقة األمة هذه يد عىل البرشية تها تلقَّ التي الدروس أحد
أول فكان العلمي؛ واملنهج الحديث العلم أصول علَّمتْها حيث من ربما الحديث، السيايس

عرش. الثامن القرن بدايات مع إنجلرتا يف الليربالية ملصطلح وتداُول واستعمال َسك
عرش الخامس القرن أواخر يف نظري وكمثال عميل كواقع الليربالية بشائر الَحت وقد
الربجوازي؛ العرص وبداية اإلقطاعي العرص أُفول مع أي عرش، السادس القرن وبدايات
ميكيافيليل اإليطايل وأهمهم الحقبة، هذه ُمفكِّري كتابات من بعض بها وأرهَصت
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ِطيات بني من اقتصادية باشرتاكية ح لوَّ قد األخري هذا كان وإن مور، توماس واإلنجليزي
واجتماعية. سياسية ليربالية

الرأسمايل الربجوازي النظام تبلَور أن بعد إال الليربالية الفلسفة تتبلور لم حال أية عىل
أواخر يف الزمان من بقرنني ذلك بعد أي باسمه، الرسمية ثة امُلتحدِّ الليربالية تَُعد والذي ذاته،
يف الليربالية، ُمصطَلح نشأة كانت حيث عرش، الثامن القرن وبدايات عرش السابع القرن

ذكرنا. كما إنجلرتا
الثورة مع روابط من يخلو وال بَحت، سيايس مغًزى ذا آنذاك الليربالية ُمصطَلح كان
يف والعملية النظرية الحياة َمناحي سائر عىل وهيمنتها الدينية، سات امُلؤسَّ سطوة عىل
القرنني يف الديني اإلصالح وعرص النهضة عرص بدايات منذ بدأت التي الثورة إنها أوروبا.
التقدُّم باطِّراد عرش السابع القرن يف ُعودها واشتَد ونَمت عرش، والخامس عرش الرابع
ثَمة يُعد ولم الوصاية، عن واستغنائه ورشده، اإلنسان وقدرة بالعقل واإليمان العلمي،

نهاًرا. جهاًرا بها وامُلطاَلبة إليها والدعوة حرياته عن الحديث يف حرج

لوك جون الرائد: الفيلسوف

لوك جون اإلنجليزي الفيلسوف أي لليربالية، الروحي األب بَمجيء تُنبئ إذن األجواء كانت
القول صاحب الصيت، الذائع التجريبية املعرفة فيلسوف (١٦٣٢–١٧٠٤م) John Lock
لها شعاًرا أصبح وبالتايل الليربالية؛ َمبادئ ص يُلخِّ الذي امِللكية» الحرية، «الحياة، الشهري:

الخاصة. وامِللكية الشخصية الحرية بني الرتابط بْله العالقة عىل يُؤكِّد
أجل من الدولة قامت التي الطبيعية الحقوق أهم من حق امِللكية أن لوك جون أكَّد
لن امِللكية أن عىل عمله، لناتج وبالتايل لشخصه، اإلنسان ِملكية هو فيها واألصل تأمينها،
املجتمع يف امِللكيات وتفاُوت ذاتها؛ اإلنتاج َموارد إىل تمتد بل الحدود، هذه عىل تقترص
وإمكانياتهم ومَلكاتهم جهدهم طاقات وتفاُوت العمل، يف األفراد قدرات تفاُوت إىل راجع

وَمواهبهم. وذكائهم
وأيًضا اإلنتاج، َموارد إىل امُلمتَدة الخاصة للِملكية ُمقِنًعا، يبدو الذي التربير، بهذا
الليربالية يصوغ إنه لوك؛ جون إمامها مع الليربالية كانت وآخر، شخص بني لتفاُوتها
الطبيعية»؛ «القوانني باسم تُعَرف عرش الثامن القرن ساَدت فكرة أساس عىل ويُشكِّلها
بصورة وتُنظِّمها وأنشطتهم، عاتهم البرشوتجمُّ حياة تحكم قواننيطبيعية ثَمة أن اها وُمؤدَّ
فاته ترصُّ يف نفسه هو أنه مثًال ليجَد ذاته، باستبطان يكتشفها أن فرد ألي ويُمِكن تلقائية،
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الذات» عىل «امُلحاَفظة كقانون طبيعية، بقوانني محكوم االجتماعية وتعامالته وعالقاته
الطبيعية والقوانني االجتماعي الَعقد فكرتي أن والواقع اآلخرين». مع «التعاُون وقانون
والقوانني الليربالية، السياسة أساس االجتماعي الَعقد لليربالية؛ الفلسفي األساس هما

لوك. لجون االجتماعي الفكر ِمحَورا بالتايل وهما الليربايل، االقتصاد أساس الطبيعية
وأنه الخاصة، امِللكية عن لوك جون دفاع َحيثيات هي الطبيعية القوانني فكرة وكانت
طبيعية تلقائية بحدود أي طبيعية، بقوانني محكومة فهي مت، تضخَّ مهما منها خوف ال

محدودة. العمل عىل الفرد قدرة أن أبسطها ومعقولة،
العمل، ناتج ِملكية أساًسا كانت لوك جون عنها داَفع التي امِللكية أن نُالِحظ هكذا
أال تضمن بحيث امِللكيات يف التفاُوت حدود تأمني عليها يجب الدولة أن جاَهر إنه حتى
ِملكية أن جدًال افرتضنا إذا وأننا جهده، إىل يرجع ال ما فيمتلك آخر، عىل شخص يجور
اآلخرين. حق من بل حقه من ليست الزيادة هذه فإن عمله، ناتج عىل زادت ما شخص

الليربالية ُمقتَضيات عىل الخروج دون من به الواقع إلزام يُمِكن كيف ولكن حسن! هذا
الصدد. هذا يف الطبيعية القوانني تُسِعفنا أن يصعب لوك؟! جون أرادها التي

الفرنسيون الفيزيوقراطيون

جماعٌة عرش— الثامن القرن يف أي — لوك جون عىل التايل القرن يف الليربالية لواءَ حمل وقد
الطبيعية، الحكومة أنصار أي الفيزيوقراطيني باسم ُعرفوا الفرنسيني، االقتصاديني من
الطبيعة، تحكم عامة قوانني تُوَجد فكما الطبيعية؛ القوانني بفكرة اعتقاد أقوى يُمثِّلون وهم

املجتمع. تحكم عامة قوانني ثَمة
قانونان: املجتمع تحكم التي القوانني أهم

الخاصة. َمصلحته تحقيق عىل يعمل فرد كل تجعل التي الخاصة امَلنفعة قانون (١)
وُمحاَولة اآلخرين ُمناَفسة عىل مجبول فرد كل أن اه وُمؤدَّ الُحرة امُلناَفسة قانون (٢)

عليهم. ق التفوُّ

الخاصة؛ امَلنفعة لقانون أي لألول ضوابط يُمثِّل الُحرة، امُلناَفسة قانون أي الثاني،
تحقيق يكفل امُلناَفسة وقانون الخاص الصالح تحقيق يكفل امَلنفعة قانون أخرى بعبارة

واحد. آن يف العام والصالح الخاص الصالح بني قان يُوفِّ مًعا أنهما أي العام؛ الصالح
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أجمعني؛ لعباده الخري يُريد ، وخريِّ عادل وهللا الطبيعية، القوانني هذه واضع هو هللا
الظلم يُدانيها أن ويستحيل للبرش، الخري فيها عادلة القوانني هذه تكون أن وجب ثَم ومن
عرقلتَها تُحاِول فال إليها، ترَكن أن الدولة عىل يجب وبالتايل خلفها؛ من وال يديها بني من
بتحقيق كفيلة — الطبيعية القوانني — هللا قوانني فية. التعسُّ الوضعية البرشية بالقوانني

وتجديف. كفر لهذا إنكار وأي أجمعني، للبرش والعدل الخري
الُحر تناُفسهم يف لألفراد وترتكه االقتصادي، النشاط عن تماًما يدها الدولة فلَرتفع
يعمل، «َدعه للَمبدأ: تحقيًقا االقتصادية األفراد حريات ترتك أي الخاصة، منفعتهم عن بحثًا
الليربالية شعار يَُعد الذي الشهري امَلبدأ وهذا نفسه.» ِتلقاء من يسري العالم إن يُمر، َدعه
الفرنسيني. االقتصاديني هؤالء من واحد وهو جورناي، دي فنسنت وْضع من االقتصادي
واالجتماعية السياسية األوضاع ر وتطوُّ التكنولوجي، العلمي التقدُّم الطِّراد ونتيجة
واإلنتاج، العمل وأنظمة االقتصادية الحياة ُمقتَضيات ت تغريَّ ما رسعان الِبنيات، د وتعقُّ
لوك جون تفاؤل وسذاجة إليها، والركون الطبيعية القوانني فكرة سذاجة عن ُمفِصحة
نظرية أن واتَّضح القصور، يَشوبها رؤاهم وأصبحت الفرنسيني، الفيزيوقراطيني وأولئك

واألحوال. األوضاع تُطاِبق تُعد لم ببساطة لوك جون

الكالسيكيون االقتصاديون

العرشين، القرن حتى تواتَروا إنجليز، جملتهم جماعة عرش التاسع القرن َمطَلع مع نهض
االقتصاد لِعلم الرشعيني اآلباء من الواقع يف وهم الكالسيكيني؛ االقتصاديني باسم وا وُسمُّ
التاسع القرن يف وساي ومالتوس بنتام وجريمي ريكاردو ديفيد منهم بأَرسه، الحديث
رائدهم أن عىل العرشين؛ القرن يف رست وتشارلز جيد وتشارلز مارشال وألفرد عرش،
الروحي األب يَُعد الذي (١٧٢٣–١٧٩٠م) سميث آدم االقتصاد علم س ُمؤسِّ هو الحق
يف وضع بأرسه، االقتصاد لعلم الروحي األب األمر واقع يف وهو الحديث، الليربايل لالقتصاد
أوضاع يف الحادة ات التغريُّ مع ية ُمتمشِّ الليربايل لالقتصاد أصوًال األمم» «ثروة الشهري كتابه

العرشين. والقرن عرش التاسع القرن صاحبَت التي واإلنتاج، والعمل امِللكية
االقتصادية للحرية دعوتهم أو — ليرباليتهم يُقيمون ال الكالسيكيون االقتصاديون
البرش، لصالح طبيعية قوانني من الكون يف تبُثه وما ة الخريِّ اإللهية العناية أساس عىل —
العامة، وامَلصلحة الخاصة امَلصلحة بني الطبيعي التواُفق من نوع وجود أساس عىل بل
أعىل أجر عن يبحث الصانع مثًال: الحريات؛ أطلْقنا مهما الطبيعي التواُزن بتحقيق كفيل

30



الليربالية الفلسفة ر تطوُّ

ق فيُحقِّ قيمتها، ترتفع لكي لتجويدها فيَضطر الخاصة، َمصلحته ق يُحقِّ كي لصناعته
رأس دورة رسعة عن يبحث الصانع آخر: مثال الصنع؛ جيدة سلعة بإيجاد عامة َمصلحة
فإنه يجتذبهم ولكي الخاصة، َمصلحته ق يُحقِّ لكي بضائعه يبيعهم عمالء عن — املال

وهكذا. عامة؛ َمصلحة ق فيُحقِّ األسعار، خفض عىل يعمل
والتواُزن االقتصادي؛ نشاطهم يف األفراد حريات إطالق يجب بل يُمِكن هذا عىل
وال املنشود، االنضباط بتحقيق كفيل السوق، تحكم خفية يًدا يُمثِّل يكاد الذي التلقائي

اإلنتاج. وسائل عىل سيطرتها عن فضًال الدولة ل لتدخُّ حاجة
ثَمة وهل طبيعي؟ قانون سوى التلقائي التواُزن هذا يكون أن عىس ماذا ولكن

امُلصطَلحات؟ يف إال اللهم التلقائي والتواُزن الطبيعي القانون بني حقيقي اختالف
«التواُزن هذا قوانني يف يبحث علًما الكالسيكيون االقتصاديون س أسَّ حال أية عىل
ب ويتشعَّ ر ليتطوَّ عرش؛ التاسع القرن بداية يف الحديث االقتصاد علم ميالد فكان التلقائي»،
بالطبع وأشهرهم االشرتاكيني االقتصاديني جهود إليه ت انضمَّ أن بعد سيما ال كثريًا،
والفروع، األصول ُمتعدِّد بًا، ُمتشعِّ واسًعا ضخًما علًما اآلن االقتصاد ليَغدو ماركس؛ كارل

بكليهما. له عالقة ال وما ونقائضهما بينهما والوسط واالشرتاكية، الليربالية يستوعب
امُلعاِرصة الليربالية عىل الغالبة السمة باتَت العرشين القرن يف األخرية العقود ومنذ
االقتصادية، األنشطة يف إطالًقا الدولة ل تتدخَّ أال عىل إرصارها عن تماًما تراجَعت أنها هي
وتحفظ العام، للصالح االقتصادية األنشطة ه تُوجِّ قوانني وْضع بوجوب الجميع وسلَّم
وسًطا َموقًفا تتَّخذ اآلن إنها امُلستهِلكني. حقوق وأيًضا تَمِلك، ال التي العاملة الطبقة حقوق
َمداها بلَغت لها، كابحة قوة كانت التي االشرتاكية إىل وأقرب امُلحاِفظة الرجعية عن أبعد

هذا؟ عن فماذا وخبا؛ عال الذي املاركسية إعصار مع
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أوجه من أكثر بينها االختالف أوجه لعل َمديدة، عديدة االشرتاكية وامَلذاهب النظريات
األوسع ليست أنها إال االشرتاكية، النظريات وأهم أشهر املاركسية كانت ربما التقاُرب،
والتطبيقات االشرتاكية، األحزاب من شتَّى صنوًفا يشهد الذي الواقع أرض عىل انتشاًرا

االشرتاكية. والترشيعات االشرتاكية

االشرتاكية؟ هي فما

لوسائل العامة امِللكية عىل يقوم بأن عادًال يكون أن يُحاِول واقتصادي اجتماعي نظام هي
شكل العامة امِللكية هذه تتَّخذ قد عاملة؛ ألكثرية امُلالك من أقلية الستغالل منًعا اإلنتاج،
كاشرتاكية التعاُونية امِللكية أو (١٨١٨–١٨٨٣م)، ماركس كارل كاشرتاكية الدولة، ِملكية
إنجلرتا، يف (١٧٧١–١٨٢٥م) أوين وروبرت فرنسا يف (١٧٦٠–١٨٢٥م) سيمون سان
شارل كاشرتاكية الجماعة ِملكية أو قليلة، أيٍد يف املال رأس تركيز عدم عىل تُؤكِّد التي
القمع، إىل حاجة يف وليس بطبعه خريِّ اإلنسان أن رأى الذي (١٧٧٢–١٨٥٨م) فورييه
فورييه شارل كان لذلك فيه؛ وليس املجتمع يف َخلل بسبب والجرائم لألخطاء ارتكابه وأن
املركزية إىل يقودان واتِّساعها شموليتها إن وقال الدولة، مفهوم حاَرب ُسلطويٍّا، ال فوضويٍّا
كل تُمثِّل «الزمر»، أسماها صغرية جماعات إىل البرش ينقسم أن ورأى والبريوقراطية،
ضمريه من ِبواعز فيها فرد كل ويعمل أعضائها، احتياجات تكفي إنتاجية وحدة جماعة

بينهم. َمشاًعا امِللكية وتكون قليلة، عمل ساعات
يف اشرتاكية جمعية ألقدم تنتمي إنجليزية حركة وهي الفابية، االشرتاكية أيًضا ثَمة
الدموية الثورة ترفض التي الالماركسية االشرتاكيات تيَّارات أقوى من واحًدا وتُمثِّل العالم،



السياسة فلسفة يف ركائز

القائد إىل نسبة اسمها اتَّخذت وقد الالطبقي؛ الشيوعي املجتمع إىل امُلفاجئ الكيل واالنقالب
ككل الجيش يُهاِجم أال اها ُمؤدَّ اسرتاتيجية طريق عن هانيبال عىل انترص الذي فابيوس
منها فرغ إذا حتى الجيش، بَميمنة فيَنفرد امُلناِسبة اللحظة تأتي ريثما ينتظر بل أبًدا،

النرص. له كان النهاية ويف وهكذا، امُلقدِّمة ثم امَليرسة إىل انتقل ُحطاًما وتركها
االشرتاكي املجتمع لتحقيق تدريجية اسرتاتيجية الفابيون االشرتاكيون يتبنَّى هكذا
وذلك حياته؛ وعىل إنتاجه عىل املجتمع وسيطرة واإلدارة الترشيع طريق عن الفقر، وإلغاء
والقرارات األغلبية قبول طريق عن ق تتحقَّ ديمقراطية أوًال االشرتاكية تكون أن أساس عىل
عقول يف دة ُممهَّ السبل تكون أن بد ال لذلك العام؛ االقرتاع يف نسبة بأعىل تحظى التي
إىل والدعوة الُعمال، أوضاع عن الواقعية بالحقائق تنويرها عىل العمل فينبغي الجماهري،
قلقلة تُسبِّب ال حتى تدريجية — ثانيًا — االشرتاكية هذه وتكون بها، واإلقناع االشرتاكية
قرارات أية عىل تعتمد ال ورابًعا سلمية؛ دستورية — ثالثًا — وتكون األوضاع؛ يف واضطرابًا
الدين ُمهاَجمة أو عنوة، الخاصة امِللكيات استالب َقبيل من أخالقية، ال الجمهور يعتربها

الدينية. سات وامُلؤسَّ
لتفاُقم نتيجة عرش، والتاسع عرش الثامن القرنني يف االشرتاكي الفكر تبلَور وقد
الريف، من الهجرة وبداية الصناعية، الثورة قيام بعد خصوًصا الرأسمايل، النظام َمساوئ
حتى تطرَّقت بشعة، بصورة استغاللها إمكانية وزيادة العاملة، الطبقة حجم وزيادة
وساعات هي تستغرق طويلة، عمل وساعات ُمنخِفضة بأجور واألطفال النساء استغالل
آخر شكًال الُعمال استغالل جعل مما تأمينات، أو ضمانات أية بال العامل، عمر كل النوم

العبودية. أشكال من
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قاعات من بفلسفته يخرج أن استطاع الذي االشرتاكي الفيلسوف هو ماركس كارل كان
تحقيقها، أجل من الحياة بذْل حد إىل بها يُؤِمن من تدفع ويجعلها األكاديمي، البحث
صداع العرشين القرن من األخري قبل العقد حتى كانت بحيث بها، يُؤِمن ال من وتُؤرِّق

امُلزِمن. العالم
تُقاسيه ما بأن ماركس آَمن فقد األوضاع؛ تغيري أجل من ُوضعت املاركسية ألن وذلك
الفاسد االجتماعي النظام إىل يرجع ما بقدر ألفراد، أفراد ظلم إىل يرجع ال العاملة الطبقة
الفهم ُمحاَولة عىل االقتصار يف الفالسفة لُسنة ُمخاِلًفا بهذا فكان تغيريه؛ من بد ال الذي
أن يستطيع لكي اإلنسان أن ماركس أكَّد وقد التغيري. ُمحاَولة دون والتوضيح، والوعي
عىل سيطرته فتُصِبح علميٍّا، فهًما يتناولها التي املادة فهم أوًال عليه يجب العالم يُغريِّ
بما الفهم هذا أساس ماركس وضع الطبيعة. َسري عىل بسيطرته أشبه املجتمع ر تطوُّ

.Dialectical Marterialism الجدلية املادية أسماه
كل يُفرسِّ الذي امَلذهب هي — الجدلية من ماركس فكر يف أسبق وهي — املادية
غري عوامل بأية تُؤِمن ال أنها بمعنى تاريخية؛ مادية هنا وهي وحَدها، املادية بالعلل يشء
هذا فُكل غريها، وال دينية وال فلسفية وال علمية ال التاريخ، وتحرُّك املجتمع ر لتطوُّ مادية
العوامل وهي خلفها، تكمن التي التحتية الِبنية هو التاريخ ويُحرِّك يُحرِّكها ما فوقية، ِبنية

صورتني: يف تتمثَّل التي االقتصادية األحوال أي املادية؛

والتكنولوجيا ورأساملال والطاقة الخام كامَلواد الطبيعية املصادر أي اإلنتاج: ُقوى •
العاملة. واأليدي
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طابعه املجتمع عىل يُضفي فما للمجتمع، الطبقي التقسيم أي اإلنتاج: عالقات •
فيه. اإلنتاج عملية تحكم التي العالقات نظام هو امُلعنيَّ

التنظري وطابع املجتمع هيئة تُحدِّد التي األساسية القوة هي املادية العوامل تلك
أسلوب فهي آخر؛ إىل نظام من املجتمع ر تطوُّ وتُقرِّر فيه، واالقتصادي االجتماعي
املادية الحاجات إنتاج أسلوب أي الناس، لحياة الرضورية امَلعيشة وسائل عىل الحصول
فويرباخ لودفيج أبحاث من كثريًا ماركس استفاد لقد وامَلسكن. وامَللبس كالغذاء الرضورية
واعتباره الديني الفكر دحض ويف املادية، هذه إثبات يف (١٨٠٤–١٨٧٢م) L. Feuerbach
إياها ُممنِّيًا الفاسد، الواقع األمر تسكني عىل تُساِعد يجعلها حيث من الشعوب أفيون

اآلخرة. الحياة يف بالجزاء
ما بقدر جديًدا، فلسفيٍّا َمذهبًا التاريخية املادية يعترب لم هذا كل مع ماركس أن غري
لالسرتاتيجية وقاعدة والتاريخي، االجتماعي التحليل يف ُمفيًدا علميٍّا أسلوبًا يعتربها كان

التاريخ. مَلسار العلمي الفهم أساس فهي السياسية؛
َمنِطق أي الجدل جدلية. بأنها التقليدية املادية عن تتميَّز التاريخية املادية وهذه
يف وترى والطبيعة، العالم عن سكونية أية تنفي أنها يعني وهذا َمنهجها، هو هيجل
فهمه يُمِكن ال الطبيعة حوادث من حادث فأي فهمهما؛ أساس الدائَمني والتغريُّ الحركة
بالحوادث ارتباطه حيث من إليه نظرنا إذا وتربيره فهمه ويُمِكن ُمنفِرًدا، إليه نظرنا إذا

ُمستِمرة. وحركة ُمستِمر تغريُّ يف إنه حيث ومن األخرى،
خطوات عْرب تسري أن بد ال — الفكر يف أو الطبيعة يف سواء حركة وأية — الحركة هذه

الثالث: الهيجيل الجدل

أ. هي: كما القضية (١)
أ. ال نقيضها: إىل تتحول ثم (٢)

إىل يتجاوزهما ثم نقيضها، يف وما القضية يف ما خرس يجمع ُمركَّب إىل نِصل ثم (٣)
وجانب الحق من جانب — نقيضها ومن القضية من — منهما جانب كل يف أفضل. هو ما
وال بينهما ق يُوفِّ الذي امُلركَّب يف بل منهما، أي يف تُوَجد ال الكاملة الحقيقة الباطل؛ من
الجدل من أعىل مرحلة يف يُصِبح ما رسعان بدوره امُلركَّب هذا منهما، أي مع يتعارض

دواَليك. وهكذا يتجاوزهما، الذي امُلركَّب إىل تِصل ثم نقيضها، إىل تنقلب «قضية»
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امليتافيزيقي هو فهيجل ُمتطرِّفة؛ ِمثالية بصورة الجديل املنهج هذا هيجل قدَّم وقد
خطوات الجدل جعل فقد للروح، أو للفكرة انعكاس ُمجرَّد الواقع يرى الذي الصميم
الطبيعة؛ يف يتمثَّل الذي ذاته، يف الروح أو الذاتي الروح من ينتقل الذي الروح؛ صريورة
واألخالق بالقانون اإلنسان يف يتمثَّل الذي لذاته، الروح أو املوضوعي الروح أي نقيضه إىل
بهذا الجدل والفلسفة؛ والفن الدين يف يتمثَّل الذي امُلطَلق الروح إىل يِصل ثم والسياسة؛

الفكرة. انحطاط فهي الطبيعة أما ذاتها، ي تُنمِّ إذ الفكرة هو
املاديان وهما (١٨٢٠–١٨٩٥م) F. Engles إنجلز فردريك ورفيقه ماركس أن غري
القرشة هذه الجدل عن نزعا قد للواقع، انعكاس ُمجرَّد الفكرة يف يَريان اللذان الصميمان
وبذلك الجدلية، الواقعي العالم لحركة الواعي االنعكاس ُمجرَّد الفكرة جدل فجعال امِلثالية،
مع كان أن بعد امِلثايل، رأسه إىل فريتفع منها ينعكس ثم املادية قدمه عىل يِقف الجدل جعال
ماركس جدل إن املاديتنَي. قدميه إىل فريتفع منها وينعكس امِلثايل رأسه عىل يِقف هيجل
املجتمعات وأشكال التاريخ وَمسار املادة وأشكال الطبيعة عمليات ر أساستطوُّ وهو مادي
أو الخارجي العالم يف سواء للحركة، العامة القوانني علم إنه اإلنتاج. عمليات ر لتطوُّ تبًعا
أشكال وتحليل تفصيالتها، بكل املادة امتالك هدفه للبحث منهج وهو البرشي، الفكر يف

الداخلية. قوانينها واكتشاف امُلختِلفة رها تطوُّ
استخَلصا باألصح أو وَمقوالت، ثالثة قوانني الجدل لهذا وإنجلز ماركس وضع وقد

وهي: الجدل، قوانني هيجل جدل من

ات التغريُّ من انتقال هو العالم يف يحدث الذي فالتغريُّ الكيف: إىل الكم من ات التغريُّ (١)
أخرى كيفية إىل ُمعيَّنة كيفية حالة من اليشء وانتقال والعكس، الكيفية ات التغريُّ إىل الكمية
ج لتدرُّ تحطيم هي والطفرة ر، التطوُّ َمجال يف طفرة هو امُلتدرِّجة الكمية ات للتغريُّ نتيجة
لدرجة الكمية ات التغريُّ ج تدرُّ مثل جديد، كيف إىل االنتقال هي أو لليشء الكمي التغريُّ
إىل سائل من آخر، كيف إىل كيف من انتقلت ُمعيَّنة مرحلة إىل وصَلت إذا حتى املاء، حرارة

بخار.
التناُقض هو العالم يف امُلستِمرة والحركة التغريُّ سبُب وتداُخلها: األضداد رصاع (٢)

السْلب. َمبدأ هيجل أسماه ما وهو األشياء، يف الكامن
تنفي مرحلة كل النفي، نفي من سلسلة عْرب يتم كله ر التطوُّ َسري النفي: نفي (٣)
مرحلة كل الفناء، يعني ال هنا والنفي وهكذا. ثالثة، مرحلٌة نفَسها هي تنفيها ثم سابقتها،
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هدم مًعا، واحتفاظ نفي هو الجديل النفي واحد؛ آن يف وتحفظها السابقة املرحلة تنفي
.١ = ١− × ١− الجرب: بقانون هذا عىل امَلثل الجدليون يرضب أبعد؛ ر وتطوُّ

املضمون والتفاُعل، واملعلول العلة وامِلقدار، والكيف الكم مثل: كثرية؛ فهي امَلقوالت أما
والكيل، والجزئي الفردي والواقع، اإلمكان والحرية، الرضورة وامَلظهر، املاهية والصورة،
وَمظهر القوة الحقيقي، والالُمتناهي الزائف الالُمتناهي والجذب، الطرد واالختالف، الُهوية
أمام دائًما مفتوح وامَلجال إلخ. … والعيني امُلجرَّد امُلتِصل، والكم امُلنفِصل الكم قها، تحقُّ

الجديل. ر التطوُّ علينا يُمليها أخرى َمقوالت
قبضته من يُفِلت ال الذي الجدل إليقاع وفًقا تسري كلها الدنيا سنجُد الصورة بهذه
بني تقع التي الخالفات إن حتى الروحي، العالم يف وال املادي العالم يف ال يشء القوية

العظيم! الهيجيل الجدل ذلك إال ها يُفرسِّ ال نفسه الشيوعي الحزب داخل الرفاق

واحدة عملية فنجُده البرشية، تاريخ تناُول يكون املادية الجدلية النظرة هذه أساس عىل
العلوم قوانني عن تختلف قوانني وهي اكتشافها؛ يُمِكن لقوانني تخضع فيها، تكرار ال
تكرَّرت وكلما أينما ُمتداِخلة، لظواهر وتتابُعات اقرتانات ل تُسجِّ التي والكيميائية الطبيعية
النبات، وعلم (الجيولوجيا) األرض طبقات علم إىل شبًها أقرب قوانني إنها الظواهر. هذه
العملية هذه يف مرحلة كل ُمستِمرة. تغيري عملية لها تبًعا تتم التي امَلبادئ ن تتضمَّ التي
مع فإنها ُمتكرِّرة، وغري وفريدة جديدة كونها من الرغم وعىل جديدة. سمات تحمل جديدة،
للقوانني وخضوًعا نفسها، لألسباب نتيجة ُمباَرشة، عليها السابقة الحالة من تنبعث ذلك

قبلها. كانت التي تلك من عليها السابقة الحالة انبعاث إىل أدَّت التي نفسها الطبيعية
يظل الذي امَلجال ذلك هو التاريخية الحركة هذه َمبدأ عن للبحث الوحيد امَلجال
تتعلَّق التي تلك هي تفسريها امُلراد الظواهر كانت وملا التجريبي. العلمي لالختبار مفتوًحا
يكون أن عىل االجتماعية، البيئة طبيعة يف يكمن أن يجب التفسري فإن االجتماعية، بالحياة

علميٍّا. تفسريًا
بواسطة الواقع أوضاع من التخلُّص إىل يتطلَّعون الذين باملثاليِّني ماركس ضاق لقد
هو — الربوتستانتية الفردية من بسبب — فيه وقعوا خطأ أكرب أن ورأى عليا، وُمثل قيَم
وآَمن بالكلية. حياتهم أسلوب قلب إىل يُؤدِّي أن شأنه من أنفسهم يف ما تغيري بأن إيمانها
التي القوانني تُشِبه حتمية قوانني أحداثه َمسار يف تتحكَّم التاريخ بأن راسًخا إيمانًا هو
هذه إىل ل بالتوصُّ تكون الطبيعة عىل السيطرة أن وكما الطبيعة؛ ظواهر َمسار يف تتحكَّم
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تُمكِّننا التي قوانينه إىل ل بالتوصُّ — أيًضا — تكون التاريخ عىل السيطرة فإن القوانني،
تعجيًال. تقبل كانت وإن استثناءً، وال ا ردٍّ تقبل ال والتي سيكون، بما التنبُّؤ من

أال االشرتاكية، النظريات من سواها عن املاركسية النظرية يُميِّز َمعلًما نُالِحظ هنا ها
التاريخي. الواقع الواقع، عن إخبار من تدَّعيه ما وبالتايل علمية، خاصة من تزعمه ما وهو
عالم يكون أن ماركس أراد البيولوجيا، عالم باستري وكان الفيزياء عالم نيوتن كان فكما
تحكمه التي الحتمية القوانني إىل ل التوصُّ فيستطيع ويفهمه، ويُحلِّله يدرسه الذي التاريخ

ووظيفته. العلم لطبيعة تبًعا أحداثه، من سيكون بما التنبُّؤ من تُمكِّننا والتي
رصاع هو: ماركس إليه ل توصَّ كما التاريخ حركة يحكم الذي األسايس والقانون
الحضارة انتقلت أن فُمنذ أخرى؛ إىل مرحلة من جدليٍّا ًرا تطوُّ ر يتطوَّ الذي الطبقات
الجديل االنتقال ومع والرقيق، األحرار بني الرصاع بدأ امِللكية إىل الشيوعية من اإلنسانية
ومع األرض، رقيق وطبقة األرض ُمالك طبقة بني الرصاع أصبح اإلقطاعية املرحلة إىل
طبقة وبني املال) رأس ُمالك (أي الربجوازية طبقة بني الرصاع أصبح الصناعي االنقالب
واملحكومني، الحاكمني بني الدائم الرصاع إنه الكادحني). الصناعة ُعمال (أي الربوليتاريا
يملكون ال الذين الُعمال وبني اإلنتاج وسائل يملكون الذين بني واملقهورين، القاهرين بني

اإلنتاج. بعملية ويقومون
الرصاع يف امُلختِلفة بالطبقات عالقته هو اإلنسان حياة يف العمل األسايسعىل الباعث إن
تظهر ُمستِرتة، حرب العالقة فهذه يُدِركه؛ ال اإلنسان ألن قوته تزيد باعث وهو االقتصادي،
بأَرسه املجتمع تشكيل إعادة إىل إما دائًما تنتهي كانت حرب أخرى، تارة وتختفي تارة

مًعا. الطبقتنَي انهيار إىل وإما ثورية، بطريقة
عىل يقِض لم اإلقطاعي، املجتمع أنقاض عىل قام الذي الحديث الربجوازي املجتمع
جديدة ظروًفا وأوجد القديمة، الطبقات َمحل تُحل جديدة طبقات أقام لكنه التناقضات،
بلغت قد أشكاًال كانت وإن القديمة، األشكال من بدًال الرصاع من جديدة وأشكاًال للقهر،
«نظرية أسماها التي االقتصادية ماركس نظرية حه تُوضِّ ما وهذا تناُقضها، يف الذروة

القيمة». وفائض القيمة
أن وخالصتها (١٧٧٢–١٨٢٣م) ريكاردو ديفيد بها قال التي هي القيمة نظرية
املبذولة — العمل كمية أي — العمل ساعات عدد مع طرديٍّا تناُسبًا تتناسب السلعة قيمة
عمله يبيع العامل أن وخالصتها ماركس، إليها ل توصَّ فقد القيمة فائض نظرية أما فيها.
يبيع الربجوازي لكن الحياة، رضورات من األدنى الحد يكفيه الذي أجره ُمقاِبل للربجوازي
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بيع ثمن وبني العامل أجر بني السعر فاِرق للعامل؛ دفعه مما بكثري أعىل بأجر العمل ناتج
الربجوازي استغالل َمدى يُبلِور الذي وهو القيمة»، «فائض ماركس أسماه ما هو عمله
يفيض آخر رأسماًال بدورها تُشكِّل التي فائضالقيمة، برتاُكم ترتاكم فالثروات للربوليتاري؛
أكرب صناعي ع توسُّ يف أي أخرى، إنتاج عملية يف فيستِغله الربجوازي، حاجات إشباع عن

دواَليك. وهكذا أعىل، قيمة فائض ق يُحقِّ الُعمال، من أكرب عدد واستغالل
عمله كان وملا بْخس، بثمن كسلعة عمله يبيع العامل أن يف أوضح التناُقض ويبدو
سلعة نفسه العامل ويُصِبح والتثقيف، الرتفيه وسائل كل من محروم فهو عمره، يستغرق
كلما اإلنتاج، زاد كلما إنتاجه؛ وقوة حجم مع طرديٍّا تناُسبًا شقاؤه ويتناسب شقية،
بينما الشقاء، له يُسبِّب الذي عمله عن العامل اغرتاب ح يُوضِّ مما العامل، قيمة انخفَضت

ونعيًما. رفاهية امُلستِغلة للربجوازية يُسبِّب
فالربجوازية طويًال؛ حتى وال األبد إىل الوضع هذا يستمر لن الجديل، الحال وبطبيعة
الربجوازية أن إال فنائها، عوامل ذاتها يف تحمل أخرى، اقتصادي ر تطوُّ مرحلة أية شأن
كبريتنَي طبقتنَي إىل االنقسام طريق يف فأكثر أكثر يسري فاملجتمع بساطة؛ أكثر بأنها تتميَّز
الِحَرفيني الربوليتاريا تبتلع فسوف والربوليتاريا؛ الربجوازية هما تماًما، ُمتعاِرضتنَي
— الضخمة التكنولوجية الصناعات أمام الصمود يستطيعوا لن ألنهم — والتُّجار ناع والصُّ
ِحدة من سيزيد مما قليلة؛ أيٍد يف الثروة فترتكَّز وسوفتنكمشالربجوازية، الفالحني، وأيًضا
الربوليتاريا ساعد يَشتد سوف الربجوازي. النظام بانهيار ل ويُعجِّ وقوته الطبقي الرصاع
تُحاِفظ ديكتاتورية حكومة وتُكوِّن لطة، السُّ َمواقع إىل وتِصل الربجوازية فتَقهر ويقوى،
وسائل كل م تُؤمِّ الربجوازية، والعادات النظام بقايا ي وتُصفِّ الربوليتاريا، َمكاسب عىل
دولة، بوصفها تنتهي أو نفسها، الدولة وتضمحل والقهر، االستغالل فيختفي اإلنتاج،
تنضم فشيئًا وشيئًا القائم. الربجوازي النظام عىل للحفاظ الرجعية أداة هي الدولة ألن
أو اإلنجليزي املجتمع سيكون األغلب وعىل — املجتمع هذا إىل األخرى بعد الواحدة َول الدُّ
املجتمع وغايته: التقدُّم ذروة ألنه األمر، نهاية يف أجمع العالم سيشمل الذي — األملاني
من بدًال حاجته. حسَب ولكلٍّ قدرته حسَب كلٍّ من َمبدأ: يحكمه الذي الالطبقي، الشيوعي
كانت مهما الجميع فيتساوى إنتاجه؛ حسَب ولكلٍّ قدرته حسَب كلٍّ من الربجوازي: امَلبدأ

أعمالهم.
وتعويض التاريخ َمسار عرقلة ُمحاَولة األساليبيف كل سوفتستخدم الربجوازية لكن
دموية بثورة للقيام الُعمال يتَّحد أن الرضوري من لذلك الشيوعية؛ نحو املحتوم تقدُّمه
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الوضع آالم ف تُخفِّ لكي فقط السالح، بقوة الشيوعية ق وتُحقِّ الربجوازية تقهر عنيفة،
كانت وإن الشيوعية، املرحلة إىل للوصول املطلوبة التاريخية امَلراحل وتخترص ها، وتُقرصِّ

االقتصادي. ر التطوُّ ملراحل الحتمية النهاية هي حال أية عىل املرحلة هذه
يُؤكِّد بًا خالَّ طوباويٍّا ُحلًما بَدت فقد الكثريين؛ ألباب عرصها يف النظرية هذه َفتنْت
عن هذا فهل وحرمان. قهر طول بعد املطحونني، للكادحني املوعودة اليوتوبيا َمجيء
تطبيقاتها مُلعَظم أو لبعض امُلدوِّي االنهيار كل إذن ملاذا صادقة؟ النظرية كانت هل حق؟

امُلخِلصة؟

41





املاركسية النظرية نقد

علمية نظرية هي حيث من املاركسية نقد أوًال:

من سواها عن دونًا فيها النظر يَلفت ما أول أن نجُد املاركسية النظرية وتقويم نقد يف
علمية. نظرية بأنها الزعم هو اشرتاكية، نظريات

وطرح بالعلم، االنتشاء يف والدوار الثََّمل حد بلغ الذي عرصه يف ماركس جاء فقد
هكذا، تكون أن يُمِكن وال علمية ليست أنها نرى وسوف علمية، نظرية بوصفها نظريته
ولكنها العلمي، الشكل لها يكون وأن بالعلم ح تتمسَّ أن تُحاِول الفروض أوسع عىل أنها أو

يشء. يف العلم من ليست األمر حقيقة يف
الوقت يف وجديل وقطعي وتنبُّؤي حتمي ُمبَهم، غامض ُمضطِرب ماركس منهج فأوًال:
يُمِكن ال ان ُمتضادَّ العلمي واملنهج الجديل واملنهج الجدل؛ عىل يعتمد بأنه صاَرح لقد نفسه.
ُمركَّب إىل نقيضها إىل الفكرة من وينتقل التناُقض عدم قانون يحذف فالجدل يلتقيا؛ أن
من ننتظر أن البتة املعقول غري ومن بهذا، يسمح ال والعلم مًعا، بهما يُِقر أي بينهما يجمع
التي القضية حذف هي العلمي للمنهج امُلميِّزة السمة جدلية. تكون أن العلم قضايا كل
عن فضًال نقيضها عن للبحث ُمربِّر بغري صوابًا، منها أكثر بأخرى وإحاللها خطؤها ثبت
مًعا، عنارصموجودة ُمجرَّد والكمية كمي، العلم عاَلم إن ثم ونقيضها، القضية من ُمركَّب
يُؤكِّد كما الكيف، إىل الكم من االنتقال البتة يعنيه ال العلم الجدلية. الوحدة نقيض أنها أي
يفرتض العكس عىل بل الطبيعة، َمسار يف جدلية انقالبات أية العلم يفرتض وليس الجدل.
الجديل املنهج بني التضاُرب عن يكشف َمنِطقي تحليل أبسط أن القول جملة ما. استمرارية
الشيوعيون دأب لذا امَلنِطق؛ بأساسيات ُمِلم أي عن خافيًا هذا يُكن ولم العلمي، واملنهج

الربجوازية. النظر وجهة عن يكشف ألنه الجدل يُناِقض العلم َمنهج إن القول عىل
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والتناقض، االضطراب هذا بكل ماركس منهج وكان املنهج، هو أساًسا العلم كان وملا
له كالطبيعة، علًما تجعله أن أي التاريخ، عْلمنة تُحاِول إنها زائفة؛ علمية نظريته كانت
الشيوعية أن إىل لينتهي حتًما، ستحدث تنبُّؤات أي يقينية، تنبُّؤات منها نستخلص قوانني
قطًعا سيحدث محتوم، أمر هي بل لها، نُعدِّ أو ننقدها أو نرفضها، أو نقبلها نظرية ليست
الوضع، آالم ف تُخفِّ التي الدموية الثورة هو نفعله أن نستطيع ما وُقصارى أبَينا، أم ِشئنا
عن وفضًال حال. أية عىل حتًما االشرتاكية، ستعُقبها التي التاريخية املرحلة تُقرصِّ فقط أي
التاريخ ال أنه أدركنا فقد ماركس، يشهدهما لم اللتني والكوانتم النسبية عرص يف اآلن أننا

املنظور. هذا بمثل حتميٍّا يكون أن يُمِكن آخر علم أي أو الطبيعة وال كالطبيعة، علم
التي التاريخية الوقائع من أتى قد املنهجي الَخلل ِمصداق أن نجُد هذا عن وفضًال
وبالتايل كاذبة؛ ذاتها النظرية أن يعني مما تقريبًا، ماركس تنبُّؤات كل فكذَّبت حدثت

وعدتنا: كما َمقضيٍّا حتًما الشيوعية ليست

وتنكمش محدودة، غري زيادة تزداد سوف الربوليتاريا طبقة بأن ماركس تنبَّأ (أ)
اتجاه د تعقَّ فقد أبًدا؛ يحدث لم وهذا محدود، غري انكماًشا املال رءوس أصحاب طبقة
املعلومات وثورة التكنولوجية، الثورة عىل تعتمد وأصبحت كثرية، حاالت يف وتغريَّ الصناعة
عن للعامل الكيفية امَلهارة أهمية زادت الُعمال. عىل اعتمادها من أكثر والكومبيوتر
يَلتفت لم ثالثة طبقة ظهرت الربوليتاريا، تزداد أن من وبدًال للُعمال، الكمي العدد أهمية
واملحاسبني والفنيني والعلميني املهندسني طبقة وهي عرصه، طبيعة بحكم ماركس إليها

الربوليتاريا. دور ومن الربجوازية دور من أهم اإلنتاج عملية يف ودورها … واإلداريني
تُفِلس الكربى سات امُلؤسَّ تُعد لم االحتياجات ر وتطوُّ امُلنتَجات ر تطوُّ من وبسبب
الكربى املؤسسة عليها. تعتمد قد بل للربوليتاريا، فتُضمهم الصغرية الصناعات أصحاب
جلود من يلزمها ما إلنتاج صغرية صناعات عىل تعتمد — مثًال — السيارات لصناعة
غري انكماًشا األموال رءوس أصحاب طبقة تنكمش لم األخرى الناحية من وغريه. املصانع

امُلساِهمني. صغاُر الرشكات من كثري أسهَم امتلك العكس، عىل بل محدود،
الربجوازية طبقتَي الطبقاتسوفتُخترصإىل إن القائلة ماركس نبوءة أيًضا كذبْت (ب)
تختفي لن الصناعة تقدَّمت ومهما يحدث، أن امُلحتَمل وليسمن يحدثهذا لم والربوليتاريا؛
بطابعها ُمتميِّزة الريفية الحياة وتظل الربوليتاريا، إىل تنضم ولن بالذات، امُلزاِرعني طبقة
جوانبه أحد يف هو العرشين القرن أواخر يف االشرتاكية تاريخ إن القول ويُمِكن . امُلعنيَّ
اإلنتاج ماركس عالج لقد الفالحني. طبقة وبني الربوليتارية الحركة بني الرصاع تاريخ
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أو يموتوا أن الروس الفالحني من ماليني خمسة كلَّف الذي األمر بالغة، بسطحية الزراعي
نظامه. ق يتحقَّ حتى لوا يُرحَّ

الطبقات عن بل طبقتني، عن ماركس أعقبت التي رات التطوُّ تُسِفر لم حال أية عىل
الزراعيني. الُعمال (٤) اآلخرين. امُلالك (٣) األرايض. ُمالك كبار (٢) الربجوازية. (١) اآلتية:
عن فضًال هذا الصناعيني. العمال طبقة (٦) والفنيني. اإلداريني من وسطى طبقة (٥)
امُلصطَلح. يف دقة تحرَّينا إذا هكذا ليست وهي برجوازية، ماركس عدَّها التي فني امُلثقَّ طبقة
طبقة اتحاد يُحطِّم أن شأنه من البلدان، ُمعَظم يف الواقع األمر وهو ر التطوُّ هذا ومثل
األخرى. بالطبقات عالقاتهم لتداُخل وذلك ُمتِحدة، ككتلة وضعهم أو الصناعيني الُعمال

املجتمع حتًما يتبعه سوف الشيوعية وَمجيء الربوليتاريا انتصار بأن ماركس تنبَّأ (ج)
الربوليتاريون يتَّحد سوف نظريٍّا، تطبيقيٍّا؛ وال نظريٍّا ال محتوًما، هذا وليس الالطبقي،
يعود فلن الربجوازية، الربوليتاريا وابتلعت انترصوا أنهم ولنفرتض الربجوازيني، ليُواِجهوا
الخاصة واملشاكل الرصاعات أن املعقول إىل األدنى بل لتُواِجهه، وتتَّحد تخشاه خطر أمامها
سوف انتصارها حالة يف إنه ثم جديد، من طبقات إىل مها فتُقسِّ داخلها ستنشأ بالربوليتاريا
إنه الجديد. املجتمع يف الُجدد الُحكام طبقة ويُشكِّلون الثورية الحركة قادة لطة السُّ إىل يقفز
الشيوعية، املجتمعات يف ق تحقَّ ما هذا والبريوقراطية. األرستقراطية من جديد نوع ُمجرَّد

املحكومني. وطبقة الُحكام طبقة بني الشاسع البَون ولُوِحظ
يف زيادة الُعمال، بؤس زيادة إىل يُؤدِّي سوف القيمة فائض تراُكم بأن ماركس تنبَّأ (د)
وأكَّد الُعمال؛ من أكرب عدد بؤس أي َمداه يف وزيادة الواحد، العامل بؤس شدة يف أي شدته
عنه يغرتب الذي الشاق عمله يف العامل فاستغراق معنوي، وأيًضا مادي البؤس أن ماركس

العقلية. ُقواه تشويه ومن العامل بالهة من يزيد أن شأنه من
الذي هو تماًما العكس بل بالطبع، كال العمال؟ بالهة زادت وهل هذا؟ حدث فهل
اجتماعية ونواٍد سكنية مجتمعات إقامة يف يُستغل اآلن القيمة فائض من جزء حدث؛
ا حقٍّ التعليم وأصبح الحديثة، الرتبوية النُّظم تطوَّرت للعمال. ترفيهية وأنشطة ورياضية
تُشد التي واملرئية املسموعة اإلعالم وسائل رت وتفجَّ بروليتاري. أو برجوازي ُمواِطن، لكل
العظمى املعلومات ثورة أتت ثم الواحدة، اإلعالمية للمادة نفسها اللحظة يف كلها الطبقات

زر. بكبسة للجميع ُمتاحة جعلتها التي اإلنرتنت وثورة
كماليات فجعلت بالجملة، إنتاج إىل أدَّت التي التكنولوجية الصورة عن فضًال هذا كل
الوعي نموُّ هي والنتيجة الطبقات. كل ُمتناَول يف — األساسيات عن فضًال — كثرية
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لطبقة الثقايف التكوين ر وتطوَّ أخرى، وترفع حكومات تُسِقط الُعمال طبقة وباتت الُعمايل،
بها. يحلم ماركس يُكن لم ولدرجة الربوليتاريا،

إنجلرتا وبالذات تكنولوجيٍّا، امُلتقدِّمة َول الدُّ أكرب يف ستبدأ الشيوعية ماركسبأن تنبَّأ (ه)
كانت دولة يف شيوعي انقالب أول ق تحقَّ فقد تماًما؛ هذا عكس هو حدث والذي وأملانيا،
بامُلفكِّر عالقته من الرغم عىل تماًما ماركس استبعدها التي روسيا هي تكنولوجيٍّا، ُمتخلِّفة
روسيا وأعقبت الروسية، الربجوازية يف االشرتاكي الفكر ُممثِّل (١٨١٤–١٨٧٦م) باكونني
شيوعية انقالبات توالت العرشين القرن من الثالث الربع ويف الصني. هي تخلًُّفا أكثر دولة

وأفغانستان. الشمالية كاليمن ُمتخلِّفة دولة يف
ولكن َمحلها، لتُحل الشيوعية َمجيء وبالتايل الرأسمالية باضمحالل ماركس تنبَّأ (و)
الحرة الرأسمالية أي ل، التدخُّ عدم رأسمالية هي وحلَّلها ماركس عرفها التي الرأسمالية
— فهي الدولة لت تدخَّ لو فحتى قيود؛ فرض أو ل تدخُّ بأي تسمح ال والتي ُمطَلقة حريًة
واألمر عليها. واإلبقاء لحمايتها إال ل تتدخَّ ولن الربجوازية أداة — ماركس لنظرية تبًعا
ولكن فعًال، تماًما اختفت الرأسمالية هذه مثل أن هو ماركس نبوءة كذَّب الذي الواقع
نظام حل البلدان ُمعَظم يف دائًما. َمحلها حل الذي الوحيد البديل هي االشرتاكية تُكن لم
العامة، وامِللكية الخاصة امِللكية بني يجمع ُمختَلط نظام أو امُلقيَّدة، الخاصة الرأسمالية
والتحريم والتخطيط والتوجيه بإرشاد الحكومات ل تتدخَّ رأسماليًة الدَُّول أكثر يف وحتى
وشملهم الُعمال حقوق وحماية والرضائب، الجمارك ورفع التسهيالت ومنح واإللزام،
حق للُعمال أصبح بل البطالة، ضد والتأمني وامَلعاشات االجتماعية والتأمينات بالضمانات

أجورهم. رفع عىل املال رءوس أصحاب وإجبار العمل عن اإلرضاب

حدَّدت حني الطريق هذا يف الحاسمة الخطوات بأُوىل قامت التي هي السويد وكانت
بعض رأى حتى ماركس عاش لقد األسبوع. يف ساعة وأربعني بثماٍن العمل ساعات
الرأسمالية. بانهيار إيذانًا بل لنبوءته، تفنيًدا هذا يف يَر لم لكنه الُعمال، أحوال يف اإلصالحات
أنجزت التي التوفيقية والحلول التدريجي فالتعديل النظر؛ قصري هذا ماركسيف وكان
عليها. وإبقاءً الرأسمالية أشكال من لشكل تطويًرا إال تُكن لم األكثر، تُنِجز وسوف الكثري
الذي فما السلمي، بالتطوير تدريجيٍّا أحوالهم تحسني يستطيعون أنهم الُعمال رأى وإذا

يشء؟! كل ر تُدمِّ دموية بثورة امُلخاَطرة إىل يدفعهم
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العلم تجعل وأن تتعْلمن، أن تُحاِول أنها ليتَّضح ماركس، نبوءات الواقع كذَّب هكذا
اإلنتاج عملية تحليل عىل تنَصبُّ كانت وإذا التاريخي، الواقع وعن عنه رغًما جدليٍّا التاريخي
مستقبله وليس اإلنتاج تاريخ مايض وصف عىل تقترص أن يُمِكنها كان فقد االقتصادي،
نقدي منهج إيجاد هي الجدلية املادية وظيفة تكون وبذلك االحتمال، عوالم يف يظل الذي
التنبُّؤ عن كفَّ قد كان إذا إال قيمة ذا ماركس قاله ما يكون أن يُمِكن وال املعارص، للمجتمع

الالطبقي. الشيوعي املجتمع َمجيء حتمية تأكيد وعن باملستقبل
من عنها يلزم ما النظرية من نستنبط أن بمعنى التجريبي، االختبار هو العلم ديدن
حائزة النظرية ظلت تطابُق ثمة كان فإذا التجريبي، بالواقع لنُواِجهها وتنبُّؤات نتائج
وقد تعديلها. أو تركها ويتم حِرج َموِقف يف فالنظرية تناُقض ثَمة كان إذا أما للقبول،
تصدَّعت ثم التاريخية، والوقائع الواقع مع الحد هذا كل إىل املاركسية تنبُّؤات تناقضت
املعارص العلم يف — االحتمال حل أن بعد العلمية السمة ادِّعائها أركان من الباقية البقية
أن حاولت حني الشيوعية، َمجيء بها وتُؤكِّد املاركسية عليها تقوم التي الحتمية َمحل —

حتميٍّا. كان الذي عرش التاسع القرن علم عرصها، كعلم تتعْلمن
يستطع لم أي االشرتاكية، َمجيء ويُعلِمن التاريخ، يُعلِمن أن ماركس يستطع لم إذن

ناجًحا؟ فيلسوًفا يكون أن استطاع فهل ناجًحا؛ عامًلا يكون أن

فلسفية نظرية هي حيث من املاركسية نقد ثانيًا:

مضمون ذات نظرية بوصفها أي علمية، نظرية هي حيث من املاركسية نقد من انتهينا
حاولت أنها واتَّضح أحداثه، بُمقِبل التنبُّؤ من يُمِكننا الواقع، عن إخباري وُمحتًوى معريف
حيث من أي لها، بقيت التي األرض عىل نُناِقشها أن اآلن وعلينا ففشلت، علمية تكون أن

فلسفية. نظرية هي
الواقع عىل أساًسا يعتمد التجريبي العلمي االختبار باألحرى أو النقاش كان إذا
النظرية قدر من يُحط ليس هذا. عىل كثريًا يُعوِّل ال الفلسفي النقاش فإن والوقائع،
ر بتصوُّ دائًما تُعنى سوف فالفلسفة امُلضطِرم؛ الَفج العالم هذا عىل تنطبق ال أنها الفلسفية

للعلم. كائن هو ما ترتك وربما يكون، أن ينبغي ما
الفلسفية؟ النظريات َمنازل عىل والحكم الفلسفي النقاش ِمعيار إذن هو ما لكن
نفسها مع النظريات اتِّساق أي االتِّساق هو األول ني؛ شقَّ من عادًة ن يتكوَّ الفلسفي امِلعيار
الثاني الشق أما بعامة. التفكري ومقوالت امَلنِطق مقوالت ومع منهجها، وقواعد وُمسلَّماتها
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الفروض وفرض أِعنته عىل القول إلقاء الفلسفة يف يجوز فليس والتدليل، الربهنة قوة فهو
ويطلب بذاتها واضحة بديهية ليست قضية يطرح أن للفيلسوف البتة يِحق وال جزاًفا،
نُناِقش وحني لها. امُلثِبتة والرباهني الكافية بامُلسوِّغات أتى قد يُكن لم ما بها، التسليم منا
َمواطن يف قدمها وزلَّت كثرية تناُقضات يف وقعت أنها سنجُد املنظور هذا من املاركسية

عدة.
يف يسري التاريخ إن القول أي التاريخية، بالحتمية الزعم عىل املاركسية تعتمد فأوًال:
َمراحل ماركس مع هي — إيقاعات أو أنماط أو َمراحل يف َقولبته يُمِكن محتوم َمسار
هيزيود أيام منذ معروفة وعتيقة، قديمة فكرة وهذه به؛ التنبُّؤ يُمِكن ثَم ومن — جدلية
من أبًدا تنقطع ولم امُلختار، هللا شعب َمآل عن اليهود وفكرة وأفالطون وهرياقليطس
وهيجل وكوندرسيه وبوسويه فيكو مع هذا، يومنا حتى ُمستِمرة وظلَّت الفلسفة، تاريخ
عمر من القرون عرشات مرور ومن هذا من الرغم وعىل وغريهم؛ … وتوينبي وشبنجلر
الحتمية دعاوى انهيار عن فضًال ُمثِبتًا، برهانًا أو ُمؤيًِّدا واحًدا دليًال لها نجْد لم البرشية،
العلم أن ماركس ر يتصوَّ فلماذا والكوانتم، النسبية َمعاول املعارص، العلم َمعاول تحت
لنا يُخبِّئه عما بالكشف القديمة العهود حلم تحقيق عىل القادر هو بالذات االجتماعي
وَمآل التاريخ بَمسار التنبُّؤ يف القديم العهد وإنجيل الكهنوت َمحل يُحل وأن املستقبل؟

زائًفا. نبيٍّا إذن هو كان ق، تتحقَّ لم ماركس نبوءات كانت وملا البرش؟
قوله ومع نفسه مع يتناقض جعلته — التاريخية ماركس حتمية أي — إنها ثم
بحتمية سلًفا ًدا ُمحدَّ التاريخ كان فإذا فهمه. ال العالم تغيري الفيلسوف ة َمهمَّ الشهري:

التغيري؟ يُمِكن فكيف قاطعة،
وليس حتًما، اآلتي الشيوعي املجتمع بَمجيء التعجيل عىل يقترص سوف التغيري إن
طويًال العالم يبقى أن إما بديَلني؛ أمامنا وضع أن ماركس فعله ما كل حقيقيٍّا؛ تغيريًا هذا
الشيوعية، بَمجيء ل تُعجِّ دموية ثورة ليُقيموا الُعمال يتَّحد أن وإما ورصاع، فوىضونزاع يف
الدعائية الوسائل إىل باإلضافة هذا األول، االحتمال أحد يختار أن املعقول من ليس وبالطبع
لقد الثاني. االحتمال ماركس بها أحاط الذي العنف تمجيد لدرجة الالعقالنية اإلعالمية
األهلية والحرب العنف د مجَّ حني عقالنيٍّا فيلسوًفا بوصفه نفسه مع ُمتناِقًضا ماركس كان
تأِت لم أجيال أجل من الثورة بجيل التضحية وإىل شامل، وخراب دمار إىل تُؤدِّي قد التي
إىل األدنى امُلقِبلة؟! األجيال هذه صالح عن ض يتمخَّ سوف العنف أن أدرانا ومن بل بعد،
قادة األقوياء الرجال حكم العقل، يُساِير ال حكم وإىل الحرية ضياع إىل يُؤدِّي أن املعقول
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االنقالبات بيَّنت كما آخر، طغيان إىل يُؤدِّي بالعنف الطغيان قهر إن ثم الناجحني. الثورة
النامية. البلدان يف يوم كل تحدث كانت التي

تجعله ماركس حتمية كانت اإلنسانية، لإلرادة دور أي تُلغي الحتمية كانت وملا
لكي اتَِّحدوا!» العالم ُعمال «يا الشهري: قوله مع أخرى، زاوية من نفسه مع أيًضا يتناقض
حتمية منه استنبط التي األساسية امُلقدِّمات أهم من الربوليتاريا فاتِّحاد للثورة؛ يُخطِّطوا

الشيوعية. َمجيء
— بخاصة ماركس يُؤكِّد وكما بعامة معلوم هو كما — التاريخية الحتمية أن غري
اإلنتاج، بعالقات فقط محكوم فهو اإلنسان؛ إرادة عن ُمستِقل التاريخ َمسار أن تعني
أن عن فضًال هة، امُلوجِّ اإلرادة عنرص ل تدخُّ دون من وتخطيط اتِّحاد هناك ليس ولكن
نتيجة سيأتي هذا أن تذكَّرنا وإذا امُلدبِّر؛ امُلخطِّط والعقل والصحوة، العقل يعني االتِّحاد
ماركس تناَقض كيف أدركنا العقلية، ُقواهم وتشويه بالهتهم وازدياد الُعمال بؤس لتفاُقم

االجتماعية. للثورة تنظريه يف
ل تُعجِّ باألحرى أو الشيوعية إىل بالرضورة ستُؤدِّي اجتماعية ثورة أية أن رأى إنه ثم

الشيوعية. إىل تُؤدِّ لم إيران ثورة فمثًال صحيًحا، هذا وليس بها،
صالح يف أحدهما لألخالق، نَمَطني ثَمة أن خالصتها أخالقية، نظرية له وماركس
الطبقي والتفاوت امِللكية تمجيد طريق عن القائم الوضع عىل حفاظ إىل يُؤدِّي الربجوازية
الطبقي التقارب د يُمجِّ الربوليتاريا صالح يف اآلخر األخالقي والنمط اليمينية)، (األخالق
(األخالق القيمة فائض وتراُكم امِللكية ونبذ الحرية من مَلزيد القليلة العمل وساعات
الربجوازية القيَم يعتنق بورجوازي كل أن َمفادها قضية عىل ماركس ويُؤكِّد اليسارية).
دائًما، صحيًحا هذا وليس اليسارية، الربوليتارية القيَم يعتنق بروليتاري وكل اليمينية،
أنصار من كثري مثل هذا يف مثله االشرتاكية القيَم يعتنق لكنه برجوازي نفسه وماركس
االجتماعي الوضع لتأثري ُمربِّر بغري املاركيستعميم الحكم وهذا وتطبيقيٍّا. نظريٍّا االشرتاكية
عديدة ُمؤثِّرات فثَمة ماركس؛ يزعم كما فقط لطبقته نتاًجا ليس واإلنسان اإلنسان، قيَم عىل

وقيَمه. اإلنسان شخصية تُشكِّل
فكيف الجوانب؛ لبقية وإغفال واحد لجانب تعميم دائًما املاركسية التفسريات إن
أخرى عوامل هناك أن والواقع التاريخ؟! حركة عىل الوحيد امُلؤثِّر هو االقتصاد أن ر يُتصوَّ
وأُفولها وازدهارها الحضارات لنشأة األسايس العامل ظل الذي كالدِّين أقوى، تأثري لها
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األسايس السبب وهو وكالعلم الوسطى، العصور َطوال وسقوطها اإلمرباطوريات وقيام
االستعمار. إىل وأيًضا الُعمال بؤس إىل أدَّت التي الصناعية للثورة

املعرفة، وبني االقتصادية الظروف بني ُمتداِخلة العالقات بوبر، كارل أوضح وكما
وإن املعرفة). =) الثانية إىل ببساطة االقتصادية) الظروف =) األوىل نرجع أن ويستحيل
انتهت وبالتايل اإلنتاج وسائل كل تحطَّمت فلو الثانية؛ عىل األوىل ِكفة ح نُرجِّ أن يُمِكن كان
اختَفت لو أما ثانيًة. االقتصادية الحياة نُقيم أن ألمكنَنا املعرفة، لدينا وبقيَت عالقاته،
أن تستطيع فلن واالقتصادية، املادية احتياجاتها بكل بدائية قبيلة وجاءت تماًما املعرفة
وليس — إذن املعرفة ُمتقدِّمة. معرفة كنَف يف كانت التي كتلك اقتصادية حياة تُقيم

االجتماعية. للحياة التحتي البناء وهي حسًما األكثر العامل هي — االقتصاد
ُمغَلق، ملجتمع صارمة أيديولوجية ماركس يُشكِّل األخطاء من الركام هذا وبكل
أية املجتمع يقبل فال امَلواقف، كل وُمواَجهة املشاكل كل حل أسلوب سلًفا تحدَّد أيديولوجيٍّا

طارئة. مُلشِكلة مِرن أصيل لحل ل التوصُّ ُمحاَولة حتى وال آراء تباُدل وال ديمقراطية
—ستقلب الدموية الثورة هي — واحدة برضبة تفرتضأنها كلية، نظرة املاركسية إن
التاريخ نهاية أنها ماركس ر يتصوَّ التي الشيوعية، اليوتوبية املرحلة إىل التاريخي ر التطوُّ

العالم. وخاتمة
وعال تردَّدت التي فوكوياما لفرنسيس التاريخ» «نهاية دعوى رس م نتفهَّ هذا وعىل
وأمىضتمثيل أقوى السوفيتي االتحاد كان فقد العرشين، القرن من األخري العقد يف ِصيتها
القرن من الثاني النصف وشهد طريقها؛ يف للسري عينيٍّا وتمثيًال املاركسية، النظرية لتطبيق
املتحدة الواليات وليربالية رأسمالية وتُمثِّله اليمني بني الباردة الحرب أُوار اسِتعار العرشين
يف والسائرون السوفيتي االتحاد له انربى وقد واليسار فلكها، يف والسائرون األمريكية
ِغرة حني وعىل فيها؟! ريب ال آتية الشيوعية أَوليست لهم، ملك املستقبل أن الزاعمون فلكه،
امُلتشدِّد اليميني األمريكي امُلفكِّر — فوكوياما فرنسيس فخرج السوفيتي، االتحاد انهار
عىل امُلربَم والقضاء الليربايل لليمني امُلؤزَّر النرص هو هذا أن ليُعِلن — اليابانية األصول ذو
ماركس زعم كما الشيوعية تكون لن التاريخ نهاية أن يعني مما االشرتاكي، اليسار غريمه

املتوالية. واإلصالحات نفسها، تُجدِّد التي والرأسمالية الليربالية تلك هو بل
التاريخ ألن الُعقالء؛ حفيظة رؤيته تُثري الذي فوكوياما ُمناَقشة بصدد اآلن لسنا
وقائًما َمراحل عىل يكون أن األفضل من النقد مثل اإلصالح أن غري بعد، ينتِه لم ببساطة
ِحدة، عىل كلٌّ االجتماعية سات امُلؤسَّ مع تتعامل جزئية اجتماعية هندسة أساِس عىل
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اإلصالح تُريد التي الكلية االتجاهات سلًفا. ُمحدَّد بأسلوب وليس يُناِسبها، الذي باألسلوب
إن ثم شامل، فساد أو خراب إىل تُؤدِّي وقد شيئًا، تُصِلح ال قد فاصلة قاصمة واحدة برضبة
من االجتماعية العالقات يف جديد تحكُّم فكل منطقيٍّا، ُمستحيلة االجتماعية الكلية النزعة
التحكُّم إىل األخرى هي تحتاج التي االجتماعية العالقات من جديدة مجموعة يخلق أن شأنه
امُلربِّز السوفيتي القائد لينني إيلتش فالديمري أعلن لذلك نهاية؛ بغري سلسلة يف وهكذا فيها،
أية املاركسية النظرية يف يِجد لم لطة السُّ توىلَّ أن بُمجرَّد السوفيتي الشيوعي الحزب أن
ُمكرَّسة كانت ماركس بحوث فكل االجتماعي، لإلصالح ُخطط أو اجتماعية تكنولوجيا

فشلت. التي التاريخية نبوءاته لخدمة

وَمواطن املاركسية النظرية يف األخطاء وضوح كان ومهما ماركس، مع اختلفنا مهما ولكن
الفلسفة، أقطاب أعظم من واحًدا كان ماركس أن إنكار يستطيع ال أحًدا فإن فيها، الزلل

له. ل يُسجَّ مما الكثري هناك وأن
العملية الحياة َمشاكل أكثر عىل العقالني العلمي املنهج يُطبِّق أن ُمخِلًصا حاَول
حياته بذَل نادر وبإخالص املقهورين، املطحونني مُلساَعدة جة ُمتأجِّ رغبته كانت إلحاًحا،
كانت عريضة حياة بفرص الحائط ُعرض رضب أحوالهم، تحسني أجل من وفعًال قوًال
يف تسبَّبت التي والفاقة العنَت إال دعوته من يلَق ولم آسف، وال نادم غري أمامه مفتوحة

بَنيه. من نفٍر موت
عموًما، أوروبا ويف أملانيا وطنه يف القاه الذي االضطهاد من هربًا لندن إىل هاَجر وحني
أقطاب وأحد الثري، األعمال رجل إنجلز فردريك الويف وتابعه رفيقه من يستجدي كان
مكتبة األول ُشغله كان فقد ماركس أما بريطانيا. يف آنذاك، َمعِقلها يف النسيج صناعة
ما كل محموم ِبنَهم قرأ َكلل، وال َملل بال يومه ساعات ُجل فيها يقيض الربيطاني، املتحف
غريبًا هذا وليس مثله، أحد يقرأ لم كما ربما وهوامش، وَمراجع بحوث من يديه يف وقع
عىل وحصل برلني، جامعة يف والفلسفة التاريخ درس قد كان مثله. جبَّارة شخصية من
بني املادي «املذهب هو: خالص أكاديمي موضوعها برسالة الفلسفة يف الدكتوراه درجة
— املحبوبة زوجته والد — أوستفالن ف امُلثقَّ امُلحامي من وبتأثري وأبيقور». ديمقريطس
ألنه ١٨٤٠ عام انتُقد وملا اإلنساني، والفكر القديمة الكالسيكية اآلداب عىل بحماس اطَّلع
بعزيمة انكبَّ يكفي، بما االقتصاد يدرس لم أنه حني يف وتخطيطه االقتصاد تنظيم يُحاِول
عرصه علماء أعلم ماركس كان ١٨٤٨ العام جاء فلما سنوات، ثماني دراسته عىل حديدية

باالقتصاد.
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أحواله، وتحسني اإلنسان تقدُّم لدفع وسيلة إال املعرفة يف يرى يُكن لم هذا كل يف وهو
أصاب. مما أكثر أخطأ ماركس أن أثبت قد التاريخ َمسار كان وإن الكادحني؛ أحوال

قَلب أنه ويكفي يطول، الحديث فإن الفيلسوف ماركس عن أما ماركس، عن هذا
الديناميكية الحركية النظرة أصول وعلَّمنا والتاريخ، للمجتمع اإلستاتيكية الوضعية النظرة

فيه. الَحدية ات التغريُّ حيث من اإلنساني التاريخ َمسار إىل تنظر التي
العام، بالصالح مباٍل غري ذاته عىل ُمنغِلق ُمكاِبر إال يُنِكرها ال ُعليا ُمثًال ثَمة أن شك وال
والحياة الطبقي التقارب وتحقيق املجتمع يف الثروات توزيع وعدالة االجتماعية كالعدالة
كحق العمل قيمة وتقديس قدراتهم، تواضعت ومهما أعمالهم كانت مهما للجميع الكريمة
ُمثل وهي إلخ، … اإلنسان ألخيه اإلنسان استغالل ونبذ لهم، ورشف عليهم وواجب للجميع
شك وال الليربايل، الرأسمايل املجتمع يف تتحقق مما أكثر االشرتاكي املجتمع يف تتحقق قد
نقاط أهم من االشرتاكية جعل وأنه سواه، يفعله لم ما القيَم لهذه فعل ماركس أن أيًضا
القرنني يف الفلسفة تيَّارات أهم ومن والفكري، الحضاري البرشي التاريخ َمسار يف التحوُّل

والعرشين. عرش التاسع
اآلن وارًدا يُعد لم االشرتاكي، املجتمع وتحقيق القيَم تلك مثل تحقيق نَنُشد حني ولكن
هناك تزال وال ِبباع، باًعا عام، مائة من أكثر منذ عنا رحل الذي ماركس كارل نتبع أن
واالشرتاكية الفابية كاالشرتاكية املعارص، واقعنا يف فعلها تفعل ة ُمتبرصِّ اشرتاكية تيَّارات
واعية ة ُمتبرصِّ تيَّارات إنها الصني، يف دائًما رة امُلتطوِّ لة امُلعدَّ واملاركسية الديمقراطية

املثال. وأخطاء الواقع ات مُلتغريِّ
تراجعت مثلما اليميني، تطرُّفها من كثري عن املعارصة الليربالية تراجعت لقد
هذا ويف الثالث، بالطريق اآلن يُعرف فيما لتُصب تطرُّفها من كثري عن اآلن االشرتاكية
للتنظري كفلسفة — بوبر كارل طرحها التي االجتماعية الهندسة فكرة اعتبار لنا يِحق

الثالث. الطريق هذا إىل لتُؤدِّي ا حقٍّ دة امُلمهِّ عاب الشِّ من كانت — السيايس وللتخطيط
ما الذي البارز الليربالية فيلسوف فهو الثالث؛ الطريق بوبر كارل د يُمهِّ أن َغْرو وال
وفاته وقبل الفلسفة، حملته ما أنبَل هي التنوير قيَم بَمعية االشرتاكية القيَم أن يُؤكِّد فتئ
األقل اآلخرين تجاه باملسئولية العاقلني إحساس بمعنى اشرتاكي، دائًما إنه قال بعامني
النبيلة، الدوافع هذه مثل تُحرِّكهم ال لألسف البرش أن بيَد الحياة، يف ونصيبًا حظٍّا منهم

العرشين. القرن يف الليربالية الديمقراطية فالسفة أبرز من بوبر يظل ذلك ومع

الثالث. الطريق ذلك الجزئية االجتماعية الهندسة د تُمهِّ كيف اآلن والسؤال
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ثالث طريق اجلزئية االجتامعية اهلندسة

فإنه األول، البحث وَمناهج العلم فيلسوف هو (١٩٠٢–١٩٩٤م) بوبر كارل كان لنئ
ُصَور أنَرض من واحدة يُمثِّل الذي املفتوح، املجتمع فيلسوف بوصفه أكثر يشتهر
بوبر حاز فقد جمهورها، وشيوع السياسة َمجال لسعة ونظًرا الليربالية؛ الديمقراطية
طبَّق الذي (١٩٤٥م)، جزأين يف وخصومه» املفتوح «املجتمع كتابه من أساًسا شهرته
النطاق واسع اهتماًما ولقي العربية، بينها من لغة، عرشين من أكثر إىل وتُرِجم الخافَقني

ُمختِلفة. وُمستَويات َمجاالت يف
حيث واالجتماعية، السياسية لفلسفته عنوانًا وصار املفتوح باملجتمع بوبر اسم اقرتن
واالجتماع، السياسة ُمشِكالت عىل النقدي العقالني العلم منهج لتطبيق العيني التمثيل
للتقدُّم طريًقا للمجتمع تكُفل كي السياسية الفلسفة يف النقدية العقالنية ُمماَرسة حيث
مجتمع صورة يف هنا ها العلمي املنهج إيجابيات تنعكس ُمطِرًدا. ًما تقدُّ للعلم تكفل مثلما
امُلشِكالت من االنتقال ويكون األرجح، والرأي األقدر الحل ليفوز اآلخر، والرأي للرأي مفتوح
املجتمع ليُصب الحقيقة، بامتالك الزعم يُمِكنه أحد وال ديمقراطي، إطار يف حلولها إىل
اآلخر، والرأي للرأي َمجال كل إفساح من بد ال كالقطيع. اآلخرين ويقود إطارها داخل
واملناقشات والتعددية الديمقراطية يستلزم وهذا امُلشِكلة، حل عىل األقدر الرأي ليتغلَّب
الديكتاتورية دعاوى وينقضكل املفتوح، املجتمع باختصار: والتسامح؛ والعقالنية النقدية
الشمويل اإلطار داخل املجتمع صبُّ معه ويستحيل والتطرف والتعصب بالرأي واالنفراد
هذا أكان سواء التاريخ، وَمنطق الواقع وَمنطق العلم مَلنطق ُمجاٍف هذا ألن د؛ امُلوحَّ والنسق

سواها. أو املاركسية هو د امُلوحَّ الشمويل النسق
أصًال هو منه، الثاني خاصالجزء وبشكل املفتوح»، «املجتمع كتاب إن القول ويُمِكن

للماركسية. ه ُوجِّ نقد أقوى كثريون واعتربه املاركسية، للنظرية نقد وفروًعا
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كانت إجماًال، امُلغَلق وللمجتمع للماركسية نقده إطار يف بوبر أن نُالِحظ هذا ويف
كلية؛ يوتوبية نزعة من املاركسية عليه تنطوي ما هو برشاسة حاَربها التي الجوانب أهم
برضبة أنها املاركسية افرتضت ا؛ حادٍّ تناقًضا العلمية النزعة مع تتناقض الكلية النزعة
والَجنة اليوتوبية املرحلة إىل التاريخي ر التطوُّ تقلب —سوف الدموية الثورة هي — واحدة
تخطيًطا يطرح الذي اليوتوبي الفكر مَلسرية ُمواَصلة جوهره يف وهذا للكادحني؛ املوعودة
لكل املرحيل الطابع عن األبصار صارًفا األرض، إىل السماء جلب أو الفاضلة للمدينة كليٍّا
يُعلِّمنا كما عة، ُمتوقَّ غري أخرى َمشاكل حلولها عن يتولَّد التي َمشاكله وعن د، ُمعقَّ بناء

العلمي. التفكري وأصول العلم منهج
نحو الكيل امَلنِزع هذا فإن العلمي، التفكري نقيض هو الرومانتيكي التفكري كان وإذا
ُمتكاِمل ككلٍّ املثالية املدينة عن بحث الرصيحة، «الرومانتيكية من نوع هو إنما أفضل عالم

املستقبل». يف أو املايض يف
يرى الحالتني كلتا يف نحن. واقعنا يف حضوًرا أكثر املايض يف عنها البحث كان ربما
إىل نداءات االجتماعية» العدالة مجتمع نحو «سريوا أو املايضاملجيد» عىل «عودوا أن: بوبر
والرأي الواحد االتجاه قبضة إحكام يستلزم الكيل طابعها العقل، إىل منها أكثر العواطف
مندوحة ال وبالتايل وإخماده، اآلخر الرأي أمام األبواب وغلق بأَرسه، املجتمع عىل د امُلوحَّ
ال األرض، عىل السماء َجنة بُصنع نواياهم أخلص ومع والعنف. والقرس القهر أساليب عن
بسائر االنصياع يأبى الذي الحي امُلضطِرم الواقع ألنه الجحيم؛ حدود جلب يف إال يُفِلحون
جملًة نُريد ما بكل ليأتينا كانت، أيٍّا شمولية كلية هندسة إطار يف والصب امُلتكثِّرة جزئياته

وتفصيًال.
أفضل؟ عالم عن البحث إىل سبيل ال أنه هذا يعني هل ولكن

الجهد ُمجَمل حادي هو أفضل عالم عن البحث إن القول يُمِكن بل بالطبع، كال
يظل أن وينبغي أفضل») عالم عن «بحثًا عنوانه كتاب (لبوبر لإلنسان العاقل الواعي
تُواِجه التي امُلشِكالت وحل امَلثالب َدْرء أجل من األوضاع تغيري عىل دائًما نعمل وأن هكذا،
باألسلوب هذا يكون ال ولكن العليا، وامُلثل املنشودة األهداف من دوًما واالقرتاب املجتمع
طريق عن بل امُلغَلق، املجتمع عىل قبضته يُحِكم الذي املركزي والتخطيط الشمويل، الكيل
امُلتِسقة Social Piecemeal Engineering الجزئية االجتماعية بالهندسة بوبر أسماه ما

الجزئية؟ االجتماعية الهندسة هي فما ليرباليته؛ مع
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تكييفها أو االجتماعية سات وامُلؤسَّ النُّظم إنشاء تعني إطالقها عىل االجتماعية الهندسة
زرقاء ملخطوطات تبًعا نقول األنيق باملصطلح أو قبًال، مرسومة لخطة وفًقا وتعديلها
املجتمع قلب إىل تنحو شمولية تكون أن يُمِكن املخطوطة أو الخطة أن عىل blue prints
دموية؛ بثورة حتى أو واحدة، برضبة ُمتطرِّفة، َحدية بصورة وضع، إىل وضع من بأَرسه

بشدة. بوبر رفضها التي الكلية االجتماعية الهندسة هي وهذه
أبسط زرقاء مخطوطات جزئية؛ االجتماعية الهندسة تكون أن يُمِكن هذا، ُمقاِبل يف
تطوير أو ُمتوطِّن، مرض أو البطالة ُمكاَفحة عىل مثًال تنصبُّ مخطوطة حدوًدا، وأضيق
كما ما خطأ يشوبها أن بد ال اإلنسان واقع يف ُمحاَولة كل كانت وملا إلخ. … تعليمي نظام
بدوره الخطأ تجعل املحدودة الجزئية الهندسة مخطوطات فإن العلمي، التفكري يُعلِّمنا

كيل. بتخطيط امُلغاَمرة من ُمخاَطرًة أقل عنه الناجم والخرسان أيرس، َدْرؤه محدوًدا،
أكثر عن وتبحث خطوة، خطوة الطريق س تتلمَّ الجزئية االجتماعية الهندسة إن
فتُحل الحلول، أفضل إىل للوصول اآلخر والرأي الرأي يتبارى إلحاًحا، امُلشِكالت
فعًال، قة امُلتحقِّ بالنتائج عة امُلتوقَّ النتائج نُقاِرن والديكتاتورية، القمع َمحل الديمقراطية
ويف بل إصالح كل يف منها َمفر ال والتي فيها، املرغوب غري النتائج ظهور الدوام عىل ب نرتقَّ
والعنف املشبوب س التحمُّ َمحل املرحيل العقالني التناول يُحل هكذا إنسانية. ُمحاَولة كل
مفتوًحا امَلجال ليُرتَك — ومستقبله ماضيه — التاريخ بحتمية دعوى كل ونرفض والقرس.

الواقع. يف ُمستَجدات أية وفق والتصويبات للتعديالت
روح من أيًضا بل العلمي املنهج روح من ا حقٍّ القريبة االجتماعية الهندسة هي تلك
عىل تتوقَّف فهي للسياسة؛ العلمية األُسس إنها القول يُمِكن حتى (التكنولوجيا)، التِّقانة
ألهدافنا، وفًقا االجتماعية سات امُلؤسَّ تبديل أو تعديل أو لتشييد الرضورية الواقعية السياسة
الَكساد تفادي يف مثًال رِغبْنا إذا فعًال اتخاذها يجب التي هي الخطوات بأي تُخِربنا سوف

أخرى. سة ُمؤسَّ عن الناتج الربح توزيع عدالة أو ما، سة مُلؤسَّ
َقبيل من االجتماعية التكنولوجيا يُشِبه ما شيئًا يتصوَّر هنا االجتماعي املهندس
موجود هو ما تركيِب وإعادة وتشغيل الجديدة، االجتماعية سات وامُلؤسَّ النُّظم تصميم
العامة االجتماعية الهيئات فتشمل واسع، بمعنًى تُستعمل هنا االجتماعية النُّظم فعًال.
سات ُمؤسَّ الرشطة، وامَلصارف، التأمني رشكات صغري، أو كبري ِتجاري عمل أيَّ والخاصة،
تتناولها كلها إلخ، … واإلعالمية والقضائية الدينية الهيئات والصحية، التعليمية الخدمات
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ونحكم ُمعيَّنة، أهداًفا ق تُحقِّ نجعلها أن علينا وسائل بوصفها الجزئية االجتماعية الهندسة
منها. الهدف تحقيق عىل وقدرتها مُلالءمتها تبًعا ِحدة عىل منها كلٍّ عىل

يف الثانية، العاملية الحرب أعقاب يف الجزئية االجتماعية للهندسة ره تصوُّ بوبر طَرح
عَزف ُمتواِضع، جزئي ترقيع كأسلوب فبَدْت واالشرتاكية، الرأسمالية بني الرصاع ُمحتِدم
واآلن تجزئة؛ يقبل ال ككلٍّ والكمال لإلصالح التوَّاقون الجانبني، كال من سون امُلتحمِّ عنه

امَلنال. ُمستحيل نُقل لم إن َمناًال، وأبعد التواءً أكثر طريقهم أن اتَّضح

يعمل، «َدعه رأسمالية امُلطَلقة، الرأسمالية انتهاء العرشين القرن بدايات شهدْت ذكرنا، كما
الرأسمالية إنها الدولة، من ل تدخُّ أو توجيه أي بال نفسه» ِتلقاء من يسري العالم إن يُمر، َدعه
وتنبَّأ آنذاك، الصاعدة االشرتاكيات وحاربتْها الصناعية الثورة عرص يف سائدة كانت التي
الشيوعية َمحلها تُحل لم وإن قت تحقَّ التي الوحيدة نبوءته هي وهذه بأُفولها، ماركس
ًما تقدُّ تعديلها أو تكييفها أو امُلتطرِّفة الرأسمالية تلك اختفاء كان حال أية عىل زعم. كما

الرأسمالية. هذه مثل النتهاء ارتياحه يُعِلن نفسه وبوبر شك، بال إيجابيٍّا
نهاية منه األخري العقد شهد انتهاءها، العرشين القرن بدايات شهدْت ومثلما
أوروبا. رشق يف االشرتاكية باسم امُلغَلقة الشمولية األنظمة وانهيار امُلتطرِّفة االشرتاكيات
الهندسة وتتقدَّم السواء؛ عىل واليسار اليمني االتجاهني، كال من التطرُّف فشل ثبَت لقد
حالٍّ وتبدو ُعليا، وُمثل أهداف وفق وتوجيهها وصياغتها تقنينها حني الجزئية االجتماعية
فيلسوف عاَلجها فكرة إنها الطرفني، أحد بها يستأثر أن يصعب األطراف، كل ُمتناَول يف
خطوط اتجاه يف العرشين القرن من الثاني النصف ليربالية بتطوير اسمه اقرتن ليربايل

عليها. يُثني بوبر فتئ ما التي الديمقراطية االشرتاكية
جوهرها يف أتْت قد ليربايل فيلسوف عاَلجها التي الجزئية االجتماعية الهندسة نجُد لهذا
القيَم تزرع كيف عَرفْت التي الفابية واالشرتاكية بل الديمقراطية، االشرتاكية إىل أقرب
الُعمال حزب يُناِزع حيث الرأسمالية، َمعِقل اإلنجليزية، الحضارة ُصلب يف االشرتاكية

الحكم. بزمام ويُمِسك كثريًا عليه ويتغلَّب امُلحاِفظني حزب
ُمتأثِّرون بأنهم يُِقرون بريطانيا يف األكربين الحزبني كال زعماء أن نُالِحظ هذا ويف
واالجتماعية السياسية وبفلسفته املعارصين، إنجلرتا فالسفة وأهم أشهر هو الذي ببوبر
أيًضا ِمل، ستيوارت جون وفاة منذ الليربالية مَلسار وتغيري حقيقي تطوير أول يَرونها التي

١٨٧٣م. العام إنجلرتا يف

56



ثالث طريق الجزئية االجتماعية الهندسة

الرأسمايل التطرُّف أُفول من رأَيناه ما بعد الثالث، الطريق عن كثريًا يتحدَّثون اآلن إنهم
وكاد الثالث الطريق مصطلح وظهر السواء، عىل اليساري االشرتاكي والتطرُّف اليميني
صَخٍب وذي عداه، ما كل بابتالع يُنِذر كغوٍل العوملة مصطلح ظهور حتى نفسه يفرض
التفكري بإيجابيات نكتفي العوملة، َمتاهات يف ندور أن ودون سواه؛ ما كل عىل يطغى عاٍل
الثالث، الطريق ُصلب يف الة فعَّ كآلية الجزئية، االجتماعية الهندسة يف تمثَّلت وقد العلمي

الجانبني. لكال ُمرِبًحا طريًقا يبدو الذي
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الغربية لليربالية قبيح وجٌه

الليربالية، َمبادئ ص يُلخِّ الذي امِللكية» الحرية، «الحياة، الشهري: شعاره يرفع لوك رأَينا
الحرية بني العالقة وهو الليربالية، أُسس أهم من يُصِبح سوف اعتباٍر عىل يُؤكِّد بهذا وكان
يستقلُّ الفردية) امِللكية َمجال =) خاص بَمجال فاالعرتاف الخاصة؛ وامِللكية الشخصية
يد كانت ولو واحدة، يد يف ترتكَّز وال امِللكيات ع تتوزَّ أن يتطلَّب ل تدخُّ دون الفرد فيه
لحرية رشًطا امِللكية لتُصِبح امِللكيات، ع تنوُّ تتطلَّب الحرية أن الليربالية رأت هكذا الدولة.

األفراد.
هي أو ذاتها، الحرية هي بل للحرية رشًطا ليست الليربالية يف امِللكية أن والواقع
التي الحرية هي امِللكية املعارصة: األمريكية الليربالية به د يُجسِّ الذي السكي هارولد بتعبري

قت. تحقَّ
الليربالية خالصة يُبلِور كان امِللكية» الحرية، «الحياة، الشعار لوك رفع حني هكذا
د يتجسَّ والعمل العمل، هو الذي والمتدادها لحياته، الوحيد املالك هو اإلنسان أن وهي
الحفاظ هي الحكومة غاية فتكون للحرية، العيني التمثيل هي خاصة ِملكية يف ناتجه
أما يملكون. ومن والعقارات الضياع ألصحاب فقط الوطن ويغدو الخاصة، امِللكية عىل
أنهم َموِضع من أكثر يف لوك أكَّد فقد العمل، عىل قدرتهم غري يملكون ال الذين األُجراء
امُلواِطنني حقوق يف وال السياسية الحياة يف يُشاِركوا أن يُمِكن وال ل، والتعقُّ األهلية ناقصو
فال ِملكية ال حيث وهكذا شيئًا؟! فيه يملكون ال داموا ما بالوطن شأنهم فما وحرياتهم؛
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بعد فيما االشرتاكي الفكر يتنامى أن الطبيعي من فكان إنسانية؛ وال ُمواَطنة وال حرية
يملكون. ال الذين وُمواَطنة وحقوق حريات عن ليُداِفع

َمذَهب أنها الليربالية زعم عىل ببساطة نُصدِّق ال تجعلنا هذه يملكون الذين حرية
ُغلو وال إنسان؛ هو حيث من اإلنسان حرية أو امُلواِطن حرية عن امُلداِفعني وأقوى الحرية
وغايتها أصًال الحديثة السياسية الفلسفة هدف هي وكرامته اإلنسان حرية إن قلنا إذا
اتَّخذها التي الزاوية من الهدف هذا تحقيق يُحاِول َمذاهبها من َمذَهب كل وتفصيًال، جملًة
تنطلق َمذاهبها جميع ولكن يُصيب، الكل وليس يُحاِول، الكل له، تبدَّى الذي املنظور ومن

الهدف. هذا صْوب
والنازية؟! الفاشية حتى ُمعِرتض: وُرب

يف مُلواِطن وكرامة بحرية تقتنع لم «الفاشية» أي فاألُوىل والنازية؛ الفاشية حتى أجل
الخطأ يف لتقع الفرد، ِعزة عن أعماها انشغاًال الدولة بعزة فانشغلت مقهور، ضعيف وطن

الغاية. عن تُلهي التي الوسيلة خطأ التقليدي،
إال السامي الجنس وتحقري اآلري الجنس بسيادة الدعوة ترفع فلْم «النازية» أما
واقتسام االستعماري َمدهما يف وفرنسا إنجلرتا الكربيان الليرباليتان الدولتان أمعنَت حني
النازية: األملانية الرصخة فانطلقت وحدهما، لهما ِملك العالم وكأن بينهما فيما املعمورة
رعناء هوجاء رصخًة وراء ومن أمام من االستعماري الليربايل الضغط جعلها هنا! نحن

العواقب. مأمونة أو الُخطى ُمرتيِّثة غري
إىل األنظار لفُت يعنينا بل والفاشية، النازية ُمحاَكمة اآلن يعنينا ليس الحال وبطبيعة
الثمرات من كانت االستعمار» «حركة أن وهي وُمحِرقة، ُمِرشقة الجنوب كشمس حقيقة
لليربالية البيضاء األيادي هي الكواهل عىل رانَت التي االستعمار وكوابح لليربالية، اليانعات

الثالثة. الدرجة من إنسان فيه امُلواِطن ثالثًا، أصبح الذي العالم عىل الغربية
وبال من — يزال وال — األمرَّين ذاق الذي الثالث العالم يف َموِقعنا ُمنطَلق ومن
لليربالية، القبيح الوجه هذا عن النظر نُغض أن نستطيع ال للغرب، والتبعية االستعمار

الجميل. وجهها أو الليربالية إيجابيات من االستفادة إىل نتطلَّع حني
لنَنْتبه األوروبية أُطرها داخل نضعها حني لليربالية العميق م التفهُّ يكون هذا عىل
رأينا كما — أنها يف يتمثَّل ما بقدر والكرامة، الحرية ليس ا حقٍّ الليربالية يُميِّز ما أن إىل
قوتها، َمكَمن هو هذا لعل كنظرية، الحًقا ِصيغت ثم أوروبي، كواقٍع أوًال ِصيغت —
بحث ثم أوًال للنظرية صياغة هي التي واملاركسية االشرتاكية النظريات بعكس فهي
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غريمه عىل وانتصاره الواقع، األمر فلسفة هو الليربايل اليمني إن قيل لذلك تطبيقها؛ عن
بني االجتماعي العقد عىل القائمة الديمقراطية كانت وإذا التاريخ؛ نهاية هو االشرتاكي
بقدر صنيعتَها أو الليربالية عىل حكًرا ليست فإنها اإليجابيات، أهم هي واملحكومني الحاكم
االجتماعي العقد فالسفة وأهم له. بالتنظري الليربالية قامت الذي العرص اتجاه كانت ما

الخاصة. امِللكية الليربالية: أقداس ُقدس عىل شعواء حملة شنَّ قد روسو جاك جان
حديثًا الناشئة امُلالك صغار طبقة عن دفاًعا بدأت أن منذ الليربالية، النظرية نموُّ كان
واالقتصاديني ل التدخُّ عدم ورأسمالية فرنسا يف والفيزوقراطيني التِّجاريني بليربالية مروًرا
الحياة وازدهار اإلقطاع انهيار منذ الحديثة الغربية الحضارة ر تطوُّ ذاته هو الكالسيكيني،
االستعماري امَلد وانفجار الصناعية الثورة مرحلة إىل «وصوًال الربجوازية وظهور املدن يف

لليربالية. القبيح الوجه هو االستعمار إن للغرب». التبعية صنوف من تاله وما
الحرب قيام حتى ١٨١٥م عام بونابرت نابليون حروب نهاية منذ الفرتة كانت لقد
ذاتها وهي إنجلرتا، يف خاصًة الليربايل الحكم فرتات أظهر هي ١٩١٤م عام األوىل العاملية
إذ الليربالية، َول الدُّ بها اضطلعت ة كَمهمَّ الثالث عاَلمنا االستعمار فيها اجتاح التي الفرتة

الليربالية. أقطاب وباَركها الليربالية أهداف وأكَّدتها الليربالية؛ آليات أفرزتها
األدبيات تاج يَُعد الذي الحرية» «يف الرائع وكتابه ِمل ستيورات جون مع وحتى
الهند، باحتالل يُندِّد الرشقية الهند رشكة يف الشخيص مَلوِقعه نظًرا ِمل أن نجُد الليربالية،
احتالل يف امُلتقدِّمة َول الدُّ وواجب حق عن ليُداِفع املذكور كتابه يف صفحات يُفِسح هذا ومع

القارص! بَمثابة ألنها امُلتخلِّفة؛ َول الدُّ
نفسه بَمجامع — جدٍّا الليربايل — اإلنجليزي الفكر يتَّجه أن الرضوري من كان إذ
وفتح الغربية للصناعات الخام امَلواد َمصادر ن يُؤمِّ أنه طاملا االستعماري، امَلد لتأكيد
بد ال التي امُلتخلِّفة البلدان يف تُزاِحمها صناعات ظهور دون والحيلولة مُلنتَجاتها، األسواق
للُمباَدرة — الغربي عاَلمهم يف فقط — ِمرصاَعيه عىل امَلجال لينفتح هكذا، تبقى وأن
الذي الليربايل، االقتصاد مثاليات آخر إىل … ق الخالَّ والتنافس الربح وهامش الفردية
َول الدُّ إنسان أما األبيض. أو الغربي فقط اإلنسان، حقوق تأكيد إىل سياساته تهدف
حق كل سحب عن الليربالية َول الدُّ تتواَن فلْم إلخ، … الجزائر أو مرص أو الهند يف امُلحتَلة،
حالة يف كما أحيانًا، والحياة والكرامة، واالستقالل الحرية يف — وطنه حق عن فضًال — له
القاهرة جامعة طالب الجراحي الحكم عبد عىل وسالًما التحرير. وحروب حركات شهداء
اإلنجليزي االحتالل سجون يف التعذيب من نَْحبه قىض الذي — آنذاك األول فؤاد جامعة —

ُمستِقلة. ُحرة مرص تكون بأن تُنادي ُمظاَهرة قاد ألنه فقط
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االضطالع إىل اليوم األمريكية املتحدة الواليات تنزع أن ًعا وُمتوقَّ ا جدٍّ طبيعيٍّا يبدو واآلن
وتنظيمه العالم ُمقدَّرات عىل السيطرة وهو باألمس، وفرنسا إنجلرتا به قامت الذي بالدور
عن وِرثت قد أمريكا أن العرصطاملا آلليات وطبًقا الغرب، َمصالح مع يتَّفق بما وتوجيهه

الليربالية. عرش وفرنسا إنجلرتا
والعمل اإلرسائييل، العنرصي املرشوع لتأسيس الغربية الليربالية اندفعت حني وباملثل
لواء حاملة إرسائيل أن هذا َموِقفهم تربير يف يستوي فإنه وبقائه، تفوُّقه تكريس عىل
املرشوع إنجازات وأبهى أقوى أنها أو امُلتخلِّف، االستبدادي الرشق يف الليربالية الديمقراطية

أشكاله. وأعىل االستعماري
أيشخص ليكتسب يريد، حيث واإلقامة االنتقال يف اإلنسان بحقوق الصيحة فتُجلَجل
فلسطني! يف اإلقامة حق — البؤس ُمخيَّمات يف امُلكدَّسني الفلسطينيني عدا — العالم يف
هاتها توجُّ تُغريِّ وال أنملة ِقيَد الليربالية اإلنسان حقوق تُقِلق وال اليهود. لرشاذم انتمى طاملا
أن طاملا أراضيهم، من وطردهم َمنازلهم وهدم وتعذيبهم الفلسطينيني عظام لتكسري
هيمنة تأكيد أي االستعماري، وَمدها الغربية للحضارة النهائية األهداف يُؤكِّد ما هذا يف
تصاُعد مع أدنى أو قوَسني قاَب بات ما وهو أوحد، كمرشوع الغربي الحضاري املرشوع

العوملة. صيحات

اليوم وليس اإلنسانية، الحضارة خصائص من خاصًة امُلتوايل م التقدُّ يظل حال أية عىل
ماضيني، قرنني منذ كانت كما اليوم الغربية االستعمارية وضع ليس وبالتايل أبًدا، كاألمس
وتصاُعدها األمريكية اإلمربيالية مع لها وانعكاسات امتدادات بعض وجود من الرغم عىل

الُجدد. امُلحاِفظني مع البشع
االستعماري املرشوع تاريخ يف فارقة لحظة الثانية العاملية الحرب نهاية كانت لقد
الدولتان خرجت لها وكنتيجة الحرب هذه أعقاب ويف إفالسه. لتُعِلن األوروبي، الغربي
الزحف ُمواَصلة عىل قادرتني غري ُمتهاِلكتني وفرنسا إنجلرتا الكربيان االستعماريتان
َول الدُّ يف القومي وامَلد التحرير حركات شأن تعاَظم األخرى الناحية ومن االستعماري.

امُلحتَلة.
الحداثة تُعد لم والتنوير. الغربية الحداثة لقيَم ه امُلوجَّ النقد تصاُعد هذا مع وتزاَمن
العيني والتمثيل والوحيد الواحد التقدُّم طريق بوصفها بها ُمسلًَّما الحرب، قبل كانت كما

اإلنسانية. الحضارة إيجابيات لكل

64



االستعمارية

دأبْت تياراٍت العرشين القرن من الثاني النصف يف الغربية الفلسفة شهدت ثَم ومن
آخر طريق عن والبحث إفالسها، أو انتهائها أواِن وإعالن والتنوير الحداثة قيَم نقد عىل

الحداثة. بعد ما تيارات باسم التيارات هذه تُعَرف أخرى، قيَمية ومنظومة
الغربية الفلسفة شهدت الحداثة بعد ما هات توجُّ وصياغة الحداثة نقد إطار ويف
البائد االستعماري املرشوع عىل بالالئمة تنحو الواقع ومع النفس مع صادقة نبيلة دعاوى
الغربي االستعماري الزحف كان التي املرحلة تلك انتهاء رضورة عىل وتُؤكِّد وجرائمه،
القومي التحرُّر عرص إنه والحضارات. الثقافات بني العالقات وشكل العالم خريطة يرسم

امُلستِقل. الوجود يف الحضارية الكيانات كل بحق والتسليم
يف وازدهرت وأينَعت فرنسا وخصوًصا أوروبا يف ظهرت التي النَِّسوية الفلسفة ولعل
سياِق يف أتَت التي التيارات أبرز من العرشين، القرن من األخريين العقدين إبَّان أمريكا
االستعمار عىل هجومها بِحدَّة النَِّسوية وامتاَزت االستعمارية؛ بعد وما الحداثة بعد ما

َمزاعمه. لزيف وفضحها
ا؟ حقٍّ ُمتِقدة استعمارية بعد فلسفًة السياسية فلسفتها كانت وكيف النَِّسوية هي فما

65





االستعامرية بعد لفلسفاتما نموذج

النَِّسوية1 الفلسفة

النسوية؟ الفلسفة هي ما

Feminism النسوية بالفلسفة يُعَرف ما مرة ألول ظهر العرشين القرن سبعينيات يف
املركزية رفض أجل من أسايس بشكل تقوم الغربي، الفكر لتيارات حقيقية كإضافة
واعتبار الذكورية بالخربة اإلنسانية الخربة ُمطابَقة ورفض Androcentrism الذكورية
النسوية وتجدُّ جميًعا، والحضارة والتاريخ والفلسفة والعلم للعقل الوحيد الصانع الرجل

وكبتُه. قمُعه طال الذي اإلنسانية وللتجربة البرشي للوجود اآلخر الجانب إلبراز
ذكورية إىل للبرش القاطعة التصنيفات خلخلة عىل النسوية الفلسفة تعمل هذا ويف
األعىل وجود لتعني سادت (هرياركية) هرمية تَراتُبية ِبنية من عليه تنطوي بما وأنثوية،

الفكر، عالم مجلة يف: العلم، وفلسفة النسوية الخويل، طريف يمنى د. انظر: التفاصيل من ملزيد 1

٢٠٠٥م، أكتوبر–ديسمرب الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطني املجلس الثاني، العدد ،٣٤ املجلد
يمنى د. ترجمة النسوية، الفلسفة منظور من العلم العلم: أنثوية شيفرد، جني ليندا وقارن: ص٩–٦٩.

٢٠٠٤م. أغسطس ،٣٠٦ العدد الكويت، املعرفة عالم سلسلة الخويل، طريف
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إىل األُرسة من الغربية الحضارة يف امتدت والخاضع؛ السيد واألطراف، امَلركز واألدنى،
وكما واإلمربيالية، االستعمارية األشكال يف ُصَورها أعىل فكانت جمعاء، اإلنسانية إىل الدولة
يف الظلم عينه هو والعبيد للنساء أرسطو ُمعاَلجة يف نراه الذي الظلم كود: لوريان تقول

بِمكياَلني. والكيل البرش تصنيف إنه النامي. العالم شعوب ُمعاَلجة
والقهر الظلم وأشكال الهيمنة هياكل كل وُمقاَومة فضح عىل النسوية الفلسفة وتعمل
واملقهور، ش امُلهمَّ لآلخر االعتبار وإعادة االستبدادية، وامُلماَرسات النماذج وتفكيك والقمع،
واالرتقاء ر التطوُّ من عملية عن والبحث االختالف، وجوهرية الُهوية صياغة عىل والعمل
النسوية الفلسفة أمعنَت وعدًال. توازنًا األكثر إىل ويُؤدِّي مألوف هو ما يقلب الذي امُلتناِغم
العادلة، غري قسمتها استجواب يف لت وتوغَّ الرتاتُبية، الذكورية للِبنية النقدية تحليالتها يف
إعطاء عملية عن تولَّدت إنها قيل حتى عنه، املسكوت أجواء وتخرتق الصمت تكرس وراحت

لها. عناوين ال مقوالت وَعنَونة لها، اسم ال مُلشِكالت أسماء
التنوير ومُلنطَلقات الغربية الحضارة يف القائم للوضع امُلتِقدة النقدية النزعة وبهذه
وما modernism-post الحداثة بعد ما إطار يف النسوية الفلسفة تندرج والحداثة،
للحضارة النقدية التيارات أقوى يستقطبان اللذين colonialism-post االستعمارية بعد

الغربية.
إىل امتدادها فإن النسوية، للحركة الفتًا إنجاًزا النسوية الفلسفة ظهور كان ولنئ
أهداًفا سواها من أكثر أحرزت ا حقٍّ اسرتاتيجية رضبة العلم وفلسفة اإلبستمولوجيا َمجال
عمًقا وأكثر واعية استجابة النسوية الفلسفة وجعلت النسوي، والفكر النسوية للحركة

الراهن. الحضاري للموقف
الجانب وأُحادي الذكورية، للقيَم تجسيًدا سواه من أكثر الحديث العلم كان فقد
عىل والسيطرة الهيمنة بروح فانطلق أنثوي، هو ما لكل واستبعاده عليها باقتصاره
العلم ُقوى واستغالل البيئية، الكارثة عن ض تمخَّ مما واستغاللها وتسخريها الطبيعة
يفقد بعالم لتُنِذر العوملة وجاءت األخرى، والشعوب الثقافات قهر يف والتكنولوجية املعرفية
الوحيد الذكوري التفسري لرتفض النسوية العلم فلسفة وتأتي وخصوبته. وثراءه تعدديته
ُمختِلفة وقيَم وَمجاالت جوانب وتفعيل إبراز و«تُحاِول السلبية بنواتجه للعلم املطروح
يف الذكورية، السيطرة بحكم شأنها من والحط وإنكارها تهميشها جرى باألنثى، خاصة
َمسار يف منشود تواُزن إلحداث أكرب، بدور وتقوم امَلجال لها يُفَسح أن يجب أنها حني
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وبالقيَم بامليتافيزيقا عالقتها تقطع التي اإلبستمولوجيا عن وكبديل والفكر».2 الحضارة
تُمد تحريرية، تكون أن النسوية العلمية اإلبستمولوجيا تريد األصالة، عىل علمية تكون لكي
الشكل عن لتكشف وامليتافيزيقا اإلبستمولوجيا بني والقيمة، والوجود املعرفة بني عالقة
واألهداف بالقيَم ل ُمحمَّ هو ما بقدر علًما العلم وترى العالم،3 يف البرش لوجود العادل
إنها باآلخر؛ واالعرتاف الثقافية التعددية يقبل ديمقراطيٍّا يكون أن بد وال االجتماعية،
امليثودولوجيا تنفي ال الجانب، أُحادية تُداوي أنثوية رات بتصوُّ والعالم الطبيعة عىل االنفتاح
املنشود، التوازن أجل من معها تتكامل أن فقط بل َمحلها، تُحل أن تريد أو السائدة العلمية

واملركزية. االستقطابية ضد فالنسوية
إبداعية أكثر فتجعله أنكرها، قيًَما العلم إىل تُضيف أن النسوية الفلسفة تُحاِول هكذا،
الحضاري، ودوره الثقايف واقعه مُلتطلِّبات ُمستجيبًا إنسانية، وُمواءمة دفئًا أكثر وإنتاًجا،
إن القول يُمِكن بحيث النابض، الحي بالواقع ُمرتِبطة تطبيقية ذاتها العلم فلسفة وتجعل
أما العلم، من تأخذ منها، وتستفيد العلم إيجابيات تُبلِور جميعها التقليدية العلم فلسفات

أفضل. ويجعله ينقصه ما العلم إىل تُضيف أن تُحاِول فهي النسوية الفلسفة
فيًضا العقد ذلك وشهد ُمتِقدة، واعدة بداية السبعينيات يف النسوية الفلسفة بدأت
الجوهرية الفلسفية االفرتاضات أبرز يتحدَّى الفلسفة، فروع سائر يف النسوي اإلنتاج من
السياسة وهي السهلة اللينة الفلسفة بفروع ى يُسمَّ بما بدأت التفصيل؛ شديدة بدائل ويُقدِّم
الحقيقة كبد إىل وصلت قد النسوية الفلسفة كانت الثمانينيات ومع والجمال. واألخالق
الشاقة العسرية الفلسفة بفروع ى يُسمَّ ما إىل تطرَّقت حني جذورها، من األوضاع وقلب

العلوم. وفلسفة وامليثودولوجيا واإلبستمولوجيا امليتافيزيقا وهي
وأطروحتها اإلبستمولوجية، نظريتها لها النسوية العلم فلسفة أن نُالِحظ هذا ويف
الحميم اشتباكها عن فضًال العلمي، التفكري مَلنِطق الخاصة ورؤيتها امليثودولوجية
العلم وأخالقيات البيئة فلسفة قضايا َقبيل من الصدد، هذا يف امُلستَجدة بالقضايا
األخرى االجتماعية سات وامُلؤسَّ الحضارية باألبنية العلم وعالقة العلمية، امُلماَرسة وقيَم

Robert Audi (ed. In chief). The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge uni- 2

.versity Press, 1995. pp. 262-3
Sandra Harding, The Science Question in Feminism, Cornell University Press, Ithaca & 3

.London, 1986. p. 24
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الفلسفة إن األخرى. والشعوب الثقافات لقهر أداة واتخاذه امُلختِلفة، الثقافية وباألشكال
استعمارية. بعد فلسفٌة هاتها توجُّ جملة يف النسوية

استعمارية بعد فلسفٌة النسوية

النقدي َموِقفها هو يشء كل وقبل أوًال هو النسوية الفلسفة بإزاء يستوقفنا ما أن نجُد هكذا
هذا يستوقفنا ال وكيف لإلمربيالية؛ والرشسة النبيلة وُمقاَومتها الغربي الرافضلالستعمار
والحق وامُلقاَومة؟ واالستعمار الغزو تاريخ يكون أن عليه غلب قد الحديث العربي وتاريُخنا

البرشية. به ُمنيت ما َشد هو االستعمار بل املرض، وال الجهل وال الفقر ال أنه
الهيمنة عقل الذكوري، العقل أي النسوية، للفلسفة الشاغل الشغل إىل ونعود
التنويري العقل يف نهائيٍّا وتبلَور د تجسَّ لقد والتجريبية. التنظريية بخصائصه والسيطرة،
وآلياته. العلم بواسطة الطبيعة عىل بالسيطرة اإليمان ُسَويدائه يف يُراِبط الذي الحداثي
وخالصة الحداثة قيَم ُصلب عرش الثامن القرن منذ الغربية الفلسفة يف التنوير قيَم مثَّلت
التنوير فقيَم االستعمارية؛ للحركة األيديولوجي األساس نفسه اآلن يف وهي الحداثة، تجربة
حقه ومن األبيضباقتدار، األوروبي الرجل قطعه والذي والوحيد، الواحد م التقدُّ طريق هي
ا حقٍّ االستعمار ليغدو كرًها، أو طوًعا امُلتخلِّفة األخرى الشعوب عىل يفرضه أن وواجبه

عليه. وواجبًا األبيض، للرجل
النموذج مركزية إنها البائدة، االستعمارية للحركة األيديولوجي األساس هو هذا وكان
األوروبية املركزية هو آخر وجه ولها العاقل، الحداثي التنويري لإلنسان الذكوري
املتحدة الواليات إىل األطلنطي، املحيط من اآلخر الشاطئ إىل امتدت التي Eurocentrism
امُلطَلق، ق والتفوُّ بالسيادة تتمتَّع الغربية والثقافة األوروبية الحضارة أن وتعني األمريكية،
تبًعا تقدُّمها ليكون األخرى، والثقافات الحضارات سائر عىل الحكم َمعايري تُمثِّل وبالتايل
األبيض، الرجل فردانية إنها للجميع. األعىل املثل هو الذي الغربي النموذج من اقرتابها مَلدى
األشياء، ناموسكل أصبح الوجود، َمرَكز وحده فهو ،solipsism وحدية األنا حد تبلغ التي
تبًعا … العارشة أو الثالثة أو الثانية أدنى، َمنزلة يف فأنت وإال األبيض الرجل تكون أن إما

الجامع. الهرمي الرتاتُب يف منه االقرتاب مَلدى
ثالوث وقهرت االستعماري، امَلد بفضل العاملني الغربية الحضارة مركزية سادت
العالم شعوب وقهرت امُلِلحة، البيئة ُمشِكلة لتخلق الطبيعة وقهرت املرأة، قهرت األطراف؛
عىل الحضارة ويف العلم يف أصًال الهرمي الرتاتُب لرتفض النسوية الفلسفة وجاءت الثالث؛
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وباملثل األنثوية، وقيَمها للمرأة تحريًرا الذكوري، العقل مركزية تقويض إىل نازعًة السواء،
م امُلتضخِّ اآلخر الوجه ُمواَجهة عن سواها من أكثر مسئولة بأنها تشعر ثم للبيئة، تحريًرا

الغربية. الحضارة مركزية أي الذكورية، للمركزية
فلسفة هي ما بقدر للمرأة فلسفة تكون لكي طريقها النسوية الفلسفة وجدت لقد
ِنري من الثالث العالم وشعوب والقوميات الثقافات لتحرُّر فلسفة هي ما بقدر للبيئة
الحداثة لقيَم رافضة حداثية بعد فلسفٌة هذا كل يف وهي الغربية، واملركزية االستعمارية
بعد فلسفٌة هي النسوية الفلسفة إن حيث من — استعمارية قيًَما رأيناها التي — والتنوير

استعمارية.
أوان يف النسوية» «الفلسفة عن ضت تمخَّ التي الثانية» النسوية «املوجة نشأت لقد
االستعمارية بعد ما الذكورية. للفلسفة تجسيد أقوى يُمثِّل الذي البائد االستعمار انتهاء
واإلنتاج، املعرفة يف الغربية األبنية مُلراَجعة بَمناهج لتتسلَّح النسوية تاريخ يف فارقة لحظة
العنرصية إىل أيًضا أدَّت هرمية وتراتُبية جائرة مركزية من فيها عما الكشف من وَمزيد

الحافل. الغربية الجرائم سجل يف واالستعمارية
من تحرَّرت التي املجتمعات مع الغربية النسوية الفلسفة التَقت االستعمارية بعد ما يف
األبيض، الرجل قهر من الخالص يف التَقت الالتينية، وأمريكا وأفريقيا آسيا يف االستعمار
االستعمار عن دفاًعا املارينز إىل ُمفكِّرينا من نفٌر ينضم وبينما له. بالنسبة آخر كان كالهما
للتحرُّر النضال يف شاَرْكن الالتي امُلكاِفحات النساء بدور الغربية النسوية تفخر األمريكي،
املرأة فكانت امُلناِضلني، الرجال إنجاب عىل ن يقتِرصْ ولم بأنفسهن شاَرْكن االستعمار، من
أن نُالِحظ وهنا القومية.4 الذات وتحقيق الحرية أجل من النضال يف ظاهرة وقوة خفية قوة
بَمجامعها ودخلت القومي، التحرُّر حركات يف انصهرت الثالث العالم يف النسوية الحركة
وجميلة — ١٩١٩م ثورة شهيدات أوىل — محمد شفيقة وأمثال االستعمار.5 ُمقاَومة يف
وريم األخرس وآيات إدريس وفاء الفلسطينيات وامُلستشَهدات املحيديل، وسناء حريد أبو
عرفه ما كل من وأمىض أقوى للنسوية وبرهانًا وتبيانًا انتصاًرا يُمثِّلن إلخ، … الريايش

السواء. عىل الواقع أو الفكر

Brinda J. Mehta, Postcolonial Feminism, in: Lorraine Code (ed.). Encyclopedia of Feminist 4

.Theories, op. cit., pp. 395-396
زغلول. صفية أم شعراوي هدى املرصية املرأة تحرير يف األعىل الِقْدح صاحبة أيتهما الحكم يصعب مثًال، 5
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واللغة بالهوية امُلتعلِّقة الشائكة بالقضايا للعلم وفلسفتها الجديدة النسوية اشتبكت
القوميات، ضد إنها ولف فرجينيا امُلجدِّدة األديبة قالت سابقة، مرحلة يف والقومية.
وسواهن — االشرتاكيات النسويات وبحثت بلدها، هو كله العالم فهذا امرأة وبوصفها
العابر بالتحليل النسوية تسلَّحت بعد فيما ولكن القوميات، ُمواَجهة يف التكتُّل عن —
قد امُلختِلفة. الثقافات عْرب باملرأة امُلتعلِّقة امَلفاهيم وتقويم استكشاف أجل من للثقافات،
ال بعضها، مع تتحاور الثقافات لكن الغربية، الثقافة من مأخوذة معرفية أدوات تستخدم
كل تقويض أجل من أصًال قامت فالنسوية األرقى؛ نفسها تعترب أو األخرى تفوق ثقافة

اتفقنا. كما الهرمي الرتاتُب أشكال
مسألة أهمية واضًحا وبات Gender النوع أو الجنوسة مفهوم أهمية تناَمت ثم
العالم مجتمعات يف النساء وضع عن تنفصل ال التي الجنوسة، قضية بحث يف القومية
والقوميات الثقافية السياقات النسوية بحثت القومي. التحرُّر حركات نجاح بعد الثالث
الهرمي الرتاتُب يعكس ألنه الثالث؛ العالم مصطلح استعمال عن يُحِجمن بعضهن امُلختِلفة،
مُلواَجهة الجنوب ونساء الشمال نساء التحاد الدعوة وظهرت تقويضه، إىل يسَعني الذي

للعوملة. واالقتصادية الثقافية األخطار
التي كلينتوك ماك آن تتقدَّم والقوميات، الثقافات تحرُّر عىل حرصالنسوية إطار ويف
مدفوعة كانت وكيف االستعمارية قهر يف نجاحها وَمدى القومي امَلد حركات بدراسة ُعنيت
العسكرية كالعروض القومية بالرموز وتلتهب واالستنارة، التقدُّم يف الصادقة بالرغبة
ُممِتع هو وكم القدم، كرة مباريات يف واالنتصار الطعام وأصناف واألناشيد واألعالم
الجنس منظور من االستعماري السياق يف التفرقة قضايا يُعاِلج الذي كلينتوك ماك كتاب
والنهب القهر عن بل العامل جنس عن سؤاًال ليست الجنوسة أن ح تُوضِّ حيث والجنوسة!6
بفعل املسلوبة العمل قوة عن بل البرشة، لون عن سؤاًال ليس الِعرق وسؤال اإلمربيايل،

اإلمربيالية.
للثقافات وحيش وتدمري اآلخر ثقافة وقهر ثقايف غزو عن اإلمربيالية تنفصل وال
عىل اإلمربيالية ُمقاَومة تنطوي وبالتايل امُلنتِرصة، الغازية بالثقافة وإحاللها البدائية،
للثقافة نقد وعىل الضياع، من وحمايتها األنا ثقافة عىل اإلبقاء وُمحاَولة ثقافية، ُمقاَومة

Impartial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Cotext, Routledge, London 6

.& New York, 1995
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ُمفاَرقة عىل امُلنطوي الزمان هما َمجازيَّني، تعبريَين كلينتوك ماك واستعملت اإلمربيالية.
األرضية الكرة تاريخ تُمثِّل حني يكون األول زمانية؛ ُمفاَرقة عىل امُلنطوي واملكان مكانية
املوضوعية وكأنها تبدو حني يف ُمعَظمه تُشوِّه — طبًعا غربية — واحدة نقطة من بأَرسها
يَبدون ن عمَّ الغربيون يتحدَّث حني فتكون زمانية ُمفاَرقة عىل امُلنطوي املكان أما التامة،
خارج بأنهم والُعمال امُلستعَمرات وسكان النساء عىل فيحكمون ُمتخلِّفني، رجعيِّني أمامهم
يُماِرس كي لألمور وتشويه األبيض الرجل من أالعيب إنها والحداثة. امُلتحرضِّ املكان
Trinh ِمنْه-ها تي ترينْه الفيتنامية األصول ذات الكاتبة عملت هنا من والسيطرة. الهيمنة
ُمِربزًة الصينية، خصوًصا األقىص الرشق ثقافات تحليل عىل (١٩٥٢م–؟) T. Minh-Ha
الثقافة هيمنة عىل بالقضاء تتحقق النسوية القضية أن عىل لتُؤكِّد فيها النسوية العنارص

ومركزيتها. الغربية
وتوجيهه اآلخر قهر واألطراف، امَلركز عرص ينتهي أن يجب االستعمارية بعد ما يف
فلسفة ظهور من بد ال السيد، أو األقوى وَمصالح لرؤى وفًقا ليسري عليه الوصاية وفرض
تصون وبالتايل األطراف، تلك وحقوق بقيمة وتُِقر الجائرة املركزية تلك تنقض جديدة
النسوية العلم فلسفة وكانت الثالث. العالم ولشعوب وللطبيعة للمرأة أُهِدرت التي الحقوق
فيه الثقافية والتعددية العلم ديمقراطية عن تبحث وهي االتجاه هذا يف للسري جادة ُمحاَولة
كانت غربية أيحضارة أمام مفتوًحا ُمشرتًَكا إنسانيٍّا إنجاًزا العلم فيكون باآلخر، واالعرتاف
وَمزاعم التقليدية للموضوعية نقدها ويف امرأة. أم كان رجًال إنسان أي وأمام رشقية، أم
الرجل مركزية من امَلزاعم تلك خلف يكمن عما تكشف كانت القيمة، من العلم تحرُّر
مع البشائر بدأت األخرى. واألجناس واألعراق الثقافات وإلغاء الغربية، والحضارة األبيض
واحديٍّا، ذاته عىل ُمنغِلًقا كيانًا ليس الراهن الغربي العلم نسق أن أثبت الذي كون توماس
للمجتمع؛ العامة الثقافية املنظومة داخل كَمراحل وتطوَّرت نشأت اجتماعية ظاهرة بل
يف معرفية أنساًقا ثَمة أن يعني هذا أن ح لتُوضِّ ُخطاه ُمقتِفيًة النسوية العلم فلسفة وتأتي
أكَّد كما الغربية، الحضارة أو الغربي للعلم مركزية ال وبالتايل أخرى، وأمكنة أخرى أزمنة

فيريآبند.
والعقبات الغربية املركزية عىل رشسة حملة هاردنج ساندرا الكربى الرائدة شنَّت
هريوشيما كوارث من حملته بما الثانية العاملية الحرب رأت لإلمربيالية. اإلبستمولوجية
وبني بينه والفصل بالعلم الوضعي التسليم زيف عن كشف قد رهيب ودمار وموت
إقامة مرشوع نهاية هي الحرب هذه كانت مثلما االجتماعية، والعوامل التكنولوجيا
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أكثر لنماذج الوصول إىل يدعونا الذي االستعمار بعد ما عرص إنه غربية. ُمستعَمرات
هو علم عن تكشف ديمقراطية أكثر نماذج العارفة، الذات ولدور املعرفية لألنساق دقة
التحرُّر عن الناجمة اإلبستمولوجية العقبات تنضيد طريق عن وذلك ُمتعدِّدة؛ لثقافات نتاج
الرائَعني كتابَيها وأخرجت العلم، عاملية مفهوم يف النظر وإعادة الثالث، العالم يف ر والتطوُّ
(١٩٩٨م)، واإلبستمولوجيا» والنسوية االستعمارية بعد ما الثقافات: متعدد العلم «هل
ونسوي» استعماري بعد الثقافات متعدد عالم أجل من الفلسفة املركز: مركزية و«نقض
استبعاد أن عىل النسوية» يف العلم «سؤال الرائد كتابها يف البداية منذ وصادرت (٢٠٠٠م)،
كان وإذا والرأسمالية، واالستعمارية للعنرصية استبعاد هو العلم من الذكورية املركزية
ال املرأة قضية فإن الذكورية، السيطرة ضد النسوي الكفاح من أهم بدا هذا ضد الكفاح
«مثلها نقدي َمنِزع النسوية الفلسفة إن هاردنج ساندرا قول وحق هذا. كل عن تنفصل
أشكال كل مثل والَغبَن، للظلم أشكال عىل ينطوي قائم لوضع نقد حركة كل مثل هذا يف
وثورة امُلضادَّة الثقافية الحركات ومثل والرأسمالية، واالستعمارية العنرصية ضد الكفاح
هذه كل العسكرية. الجهود وُمناَهضة البيئة عن الدفاع وحركات الستينيات، يف الشباب
عصبًا يُالِمس النسوي النقد لكن العلم، استغالل َمثالب عند فت توقَّ النقدية االتجاهات

عاريًا».
الجميلة، الفلسفة النسوي بالتعبري أو النبيلة الرائعة الفلسفة هذه بإزاء نملك ال وأخريًا
االستعمار دام ما العرشين القرن من األخرية العقود يف حيثياتها تملك كانت بأنها القول إال
وامُلوِجع إليه، وما الطاعون ووباء العبودية شأن شأنه نهائيٍّا، أُغِلق َملف وكأنه آنذاك بدا
يف والعرشين، الحادي القرن إطاللة مع ًدا ُمجدَّ السافر العسكري االستعمار عاد أْن ا حقٍّ
للفلسفات عزاء وال فلسطني، يف القديم والحزن امُلقيم الهم عن فضًال وأفغانستان، العراق
عزاء فال العربي امَلِرشق يف لنا بالنسبة أما الغربية. النسوية وسيدات االستعمارية بعد

للرجال. وال للسيدات
القوم شاعر لقول ِمصداًقا األمريكي، االستعمار ليصعد األوروبي االستعمار انتهى

قيرصجديد. يموت، قيرص كل فخلف سعيد، بعالم تحلُموا ال دنقل: أمل
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حاشية

املعمعان يف العربية القومية

َمعَمعان يف العربية القومية مفهوم عن مشبوبًا دفاًعا القادمة الصفحات كانت ربما
أن عن فضًال فلسفية، تحليالت من تخلو ال حال أية عىل أنها إال والعرشين، الحادي القرن
السيايس الفكر ركائز من خاص، بشكل العربية» و«القومية عام بشكل «القومية» مفهوم
ختامية.1 َمحضحاشية جعلناها فقد حال، أية عىل الحديثة؛ السياسية الفلسفة َمعالم ومن

األهرام، مؤسسة الديمقراطية، مجلة: يف عربية»، نظر وجهة والغرب: «اإلسالم عنوان: تحت قبًال نرشت 1
ص٨٧–٩٢. ٢٠٠٤م، أبريل ،١٤ العدد القاهرة،





املعمعان يف العربية القومية

امُلقيم وَهمنا الشاغل ُشغلنا لتغدو رءوسنا، أم عىل نزلت التي العوملة قارعة من بعد نُِفق لم
ندوة أو مؤتمر يُعَقد أن دون يوم يميض أن يصعب كان قريب وقت وحتى ونهاًرا، ليًال
َموِقعها واحتلَّت العوملة، موضوع مُلناَقشة مستًوى أعىل عىل ُملتًقى أو ثقافية أُمسية أو
إلصدار امَلعنية، غري وأحيانًا امَلعنية، الجهات سائر تناَفست املطبوعات، عناوين صدر يف
رأي يستقر أن الرضوري من وبات العوملة، حول واملقاالت والدراسات والبحوث الكتب
أصبحت وبالتايل واحدة، كونية قرية أصبح العالم أن عىل األمر وأُويل وامُلستنريين ين امُلتبرصِّ
ونُجيد ُعبابه نمخر أن عن مندوحة ال دافق تيار الوجود، وقانون العرص رشيعة العوملة
ودْع الذات، وتحقيق والوطنية والهوية القومية بأهداب ك ليتمسَّ يتوانى من فيه. السباحة
دوارس، أطالل يف يخوض ُمتخلِّف فهو إليه، وما امُلطَلقة والقيَم واألعراف امُلقدَّسات عنك
َمقِلب يف به ليُلقي الدافق، العوملي التيار يجرفه وسوف العرص، روح ُمواَكبة عن عاجز

التاريخ. نُفايات
بَمناهج أثبتوا الذين حتى ُمتخلِّفني، همج أو غوغاء صيحات امُلعاِرضني أصوات بدْت
بني الُهوَّة وتزداد غنًى، والغني فقًرا الفقري تزيد سوف عنها يتحدَّثون التي العوملة أن راقية
ضاعت وبؤًسا، ظلًما العالم ويزداد امُلتخلِّف، والعالم امُلتقدِّم العالم وبني والجنوب الشمال
الثقايف ع التنوُّ عن الباحثون ومثلهم أحد، إليهم يُصِغ ولم العوملة َمعَمعان يف أصواتهم
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وال كاسحة قوة العوملة باتت لقد امُلميَّز. طابعه ويُكسبه اإلنسان عالم يُثري الذي ق الخالَّ
نستطيع.1 ما بُقصارى برْكبها للحاق إال سبيل

الرشق وكأن الكبري، األوسط الرشق قارعة فاجأتْنا العوملة، َهول من نُفيق أن وقبل
العربي، والوجود العربي والعالم العربية القومية وهم البتالع يكفي يُعد لم الصغري األوسط

الجديد. األوسط بالرشق اآلن ُمنشِغل والكل بهذا، كفيلة العوملة وال
علينا، الغرب تآُمر وهم من نتحرَّر أن املطلوب وأول املطلوب، عىل نُصاِدر أن وعلينا

وامُلسِلمني. العرب نحن
والفالح الخري إال يريد ال تقدُّمه بحكم امُلتقدِّم الغربي العالم التآُمر؛ مريضيف تفكري ال
يستهدف البائد األوروبي االستعمار كان التخلُّف. بَراِثن من واإلنقاذ للعاملني، والصالح
مَلصانعه الخام امَلواد َمصادر تأمني يأتي جانبية وكنتيجة والتحديث، والعمار العمران
االسرتاتيجية امَلواقع عىل السيطرة وتُحِكم أوروبا خزائن وتمتلئ مُلنتَجاته، واألسواق
األمريكية اإلمربيالية إىل الغربية الهيمنة عرش آل قد واآلن العاملية. التجارة وُطرق لجيوشها
العسكري واحتاللها الوقائية ورضباتها وُمباَدراتها وَمعوناتها بقروضها وهي الراهنة،
وُمقتنَيات امَلتاحف الجيوشونهب وترسيح الدولة يف الحكم نظام وتدمري والدمار والخراب
والحرية والتعددية الديمقراطية إال تَنُشد ال بهذا أمريكا البنوك؛ وخزائن اإلنساني الرتاث
جانبية وكنتيجة العمل، لسوق الشباب وتأهيل التعليم وتطوير املرأة وتمكني وامُلساواة
التي امُلستصفاة الخالصة ثم االسرتاتيجية، امَلصالح وَمواقع البرتول َمصادر تأمني يأتي
املكشوف والغائر، الناتئ والباطن، منها الظاهر والخفية، امُلعَلنة األهداف كل وتُجرِّد د تُجسِّ

إرسائيل. دولة ُسؤدد أي واملستور؛
والتعددية والحرية والوفرة والتقدُّم الحداثة عىل حرًصا هذا كل نتقبَّل أن ينبغي
إال عروبتنا تعني فلن نقبل لم وإن األعني، به وتقر األنفس تشتهي ما وكل والديمقراطية،

… املرأة وقهر واإلظالمية والسلفية والرجعية التخلُّف إال إسالمنا يعني ولن قرب شاهد
سباب كلمة تحوي اإلنجليزية لغتهم أن من الرغم عىل هذا كل نتقبَّل أن علينا
القامويس التحديد وجه عىل تعني التي quisling وهي العربية، اللغة يف ُمقاِبل لها ليس

به التسليم إال سبيل ال محتوم كقَدر عنها التحدُّث النضج من ليس لكن فيه، ِمراء ال واقع العوملة أجل 1
إيجابياتها. اغتنام يف نُفكِّر ما بقدر سلبياتها تفادي يف نُفكِّر أن األصوب وله؛
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قوات تُشكِّلها حكومة يف االشرتاك ويقبل االحتالل مع يتعاون بأن وطنه يبيع خائنًا الدقيق:
واالحتالل الغزو أعقاب يف أمريكا نصبته الذي العراقي مجلسالحكم فإن وبالتايل االحتالل؛
٢٠٠٣م، أبريل يف إال العراق يَروا لم دخالء وآخرين تافهة، شخصيات بعضهم رشاذم ليُضم
عىل الشهري وسطوه الزاخرة سوابقه بصحيفة الجلبي أحمد امُلدلَّل أمريكا فتى رأسهم وعىل
ُمتابَعة إن بل «كويزلنج»، جميعهم ضده؛ الصادرة السجن وأحكام األردن يف البرتاء بنك

«كويزلنج». أيًضا نحن تجعلنا ولقاءاتهم أخبارهم
وارتكبها إال الجرائم قاموس يف ُمفَردة يرتك لم امُلتقدِّم الغربي العالم دام ما َغْرو، ال
عليها، والعلمانية والتعددية الديمقراطية وإسباغ الديكتاتورية من العراق تحرير أجل من
جوانتانامو إنسان حقوق يف تُرتَكب التي هوًال وأكثرها الجرائم أفظع من بدءًا الجرائم، كل
والتضليل والغش بالكذب ومروًرا — اإلرسائيلية السجون بعد — العراقية وامُلعتَقالت
عىل والخروج والرشوة النيجر) من اليورانيوم العراق رشاء (ُمستنَدات والتزوير والتزييف
إىل البرتول تشيني رشكة بها ورَّدت التي (األسعار الدولة عىل والنصب الدويل القانون
حياتهم وتدمري البرش آالف وقتل املتحدة األمم عىل س والتجسُّ العراق) يف األمريكية القوات
دولة عىل امُلسلَّح السطو وهي األم بالجريمة يُعوَّضوانتهاءً ال إنساني تراث وتبديد وبلدهم

ثرية.
الشفافية كل ومع أسباع، يف أخماًسا يرضبون الجميع زال ما اللحظة هذه وحتى
الحرب قرار بوش اتَّخذ ملاذا أمريكا يف واحد شخص يعرف ال الديمقراطية، تكُفلها التي
دام ما يملك أن يُهم وال السؤال! هذا عىل ُمحدَّدة إجابة نفسه بوش يملك وال العراق، عىل
بلري دام وما أخرى، رئاسية فرتة أجل من االنتخابات لخوض الديمقراطية بُمنتهى يستعدُّ

يزال. وال الديمقراطية معنى البرشية علَّم الذي عرشه عىل ُمرتبًِّعا
أي التقدُّم، يعني الغرب أن وهو املطلوب عىل نُصاِدر أن ينبغي هذا كل ويف
الذوبان من بد وال … املرأة وحقوق والحرية واملعرفة والعلمانية والتعددية الديمقراطية
يفرض التقدُّمي التنويري فامَلوِقف اإلسالم، أمر بحثنا وإذا البقاء. أردنا لو التقدُّم هذا يف
أو بصورة كائنة التقدُّمية امُلنطَلقات هذه أن إثبات عىل العمل أي املطلوب، عىل امُلصاَدرة
هذه غري وأييشء املنشود، ويتحقق التقدُّم، أُطر يف الذوبان ُسبل ل لتُسهِّ اإلسالم، يف بأخرى
الحضارات، وحوار والسالم وللتسامح والتنوير للتقدُّم ُمعاداة هو املطلوب عىل امُلصاَدرة

أيًضا. للسامية وُمعاداة
أوًال استفزازيٍّا، يبدو قد طريًقا املطلوب، عىل امُلصاَدرة غري آخر طريًقا اخرتنا لكننا
أن خصوًصا يطول، أمرها تجعل الفلسفية املناهج ألن امُلنطَلقات؛ تلك أمر يف خوض لن
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املطلوب عىل امُلصاَدرة مناهج أن تُعلِّمنا مثلما َمقولة، بأية َقبليٍّا تسليم ال أنه تُعلِّمنا الفلسفة
والغرب اإلسالم أمر نبحث سوف معريف. َمكَسب عنها ينجم وال حاصل تحصيل إىل تُفيض
ُمِلحة، إشكالية التقابُل هذا كان ملاذا لنسأل حضاريني، كياننَي بني كتقابُل نفسه يطرح كما

الحضاري. ر التطوُّ سياق هذا يف ونسأل

هي والتخلُّف، التقدُّم إشكالية تكون أن قبل والغرب، اإلسالم إشكالية أن يبدو قد هكذا
العربية الحضارة بني أو والغرب، الرشق بني التقابُل منظومة أو واآلخر، األنا إشكالية
واختار القوة َموِقع يف الثاني الطرف وأن واألمريكية، األوروبية الحضارة وبني واإلسالمية
تماَهت أن بعد ماحقة ساحقة كارثة بل أزمة وتغدو اإلشكالية وتُِلح األول. الطرف تحجيم
ِتْلو التنازالت هو هامشيٍّا موقًفا بديًال وترسم الحضاري، واالستقالل التبعية بني الفوارق
االستفهام َموِضع القومية ووضع الهوية، ثوابت حدود تُالِمس أصبحت التي التنازالت
صارت والكفاح النضال طول وبعد للرجعية، رديًفا واإلسالم التشكيك َموِضع والعروبة

تُشرتى! وأحيانًا تُجَلب التبعية
طويلة، سلسلة يف األخرية ليست ولعلها أخرى حلقة الكبري األوسط الرشق ُمباَدرة
َمطالع يف ظهر الذي الجديد» العاملي «النظام سبَقها العوملة أرشنا، كما العوملة كانت فقبْلها
ويف الثانية. الخليج وحرب السوفيتي االتحاد سقوط أعقاب يف العرشين القرن تسعينيات
العموم عىل امُلغاِيرة الثقافات ضد الثقافية» «الحرب ظهرت الجديد العاملي النظام إطار
وضع إىل وصولها دون والحيلولة تحجيمها بهدف الخصوص عىل اإلسالمية والثقافة
بَمقال آنذاك أحاطت الكبري، األوسط بالرشق اآلن امُلحيطة والجَلبة الغربية. الثقافة يُناِزع
،٨٤ عدد األمريكية، الخارجية السياسة بمجلة الغربية» الحضارة عن «الدفاع لنيد س. و.
الشئون بمجلة الحضارات» بني «الصدام ا جدٍّ الشهري هتنجتون صمويل وَمقال ١٩٩١م،
مفهوم واعتمد الحضارات، رصاع نظرية هتنجتون ناقش حيث ١٩٩٣م، الخارجية،
الرأسمالية بني الباردة الحرب انتهاء بعد أنه املفهوم هذا وخالصة الثقافية». «الحرب
يف القتال خطوط هي الحضارات بني الفاصلة الخطوط ستكون السوفيتية، والشيوعية
ويخلص اإلسالم. حضارة وأولها الست، الغربية غري الحضارات وبني الغرب بني املستقبل،
اإلسالمي الرشق من الزاحف الخطر لهذا يتصدَّى كي االتحاد إىل الغرب دعوة إىل هتنجتون
مفهوم ألحَّ امُلعَلنة، وغري امُلعَلنة الثقافية الحرب إطار يف معلوم هو كما والشمال. الغرب إىل

امُلقيم. نا وهمَّ الشاغل ُشغلنا آنذاك وصار الحضارات» «حوار

80



املعمعان يف العربية القومية

الحروب إىل ليس قليًال؟! أبعد النظر نُرِسل وال الراهنة، الجزئيات هذه نغوصيف ملاذا
من اآلن يُحرِّرونها ال ملاذا (ونعجب املسلمني من القدس تحرير إىل هدفت التي الصليبية
يف اشتدَّ الذي الُحلم إىل وال املسلمون!) وليس املسيح صلبوا الذين هم واليهود اليهود،
اإلسالم عىل القضاء ُحلم عرش الثالث القرن يف خصوًصا الصليبية الحروب فشل أعقاب
نُرِسل الحديث. العلم نبي بيكون فرنسيس جد بيكون روجرز عنه التعبري يف أرسف والذي
بالحملة بدأت أنها عىل االتفاق جرى التي العربية، الحضارة من الحديثة الحقبة إىل النظر
التي االستعمارية الحملة تلك هي الغربية بالحداثة عالقتنا فاتحة كانت هكذا الفرنسية.
ُمشِكلة ليخلق الخافَقني، طبَّق نجاًحا الغربي االستعماري املرشوع بعدها نجح لكن فشلت
الغرب أن صيف تتلخَّ والتي واإلسالمي، العربي العالم يف امُلعاَرصة أو الحداثة وهي املشاكل
ُمستعِمر ُمحتَل ُمعتٍد هو حيث من نار والنور؛ النار اإلسالمي للعالم بالنسبة نفسه جعل
للعلم استمالكه حيث من ونور صهيوني، عنرصي للَموارد ُمستنِزف ُمستِغل ُمسيِطر

لألوىل. علة الثانية أن ِبلة الطني ويزيد الحداثة، ولحصائل
بالعالم الغرب لعالقة السيايس ه التوجُّ األمريكية واإلمربيالية األوروبي االستعمار كان
تقدُّم من َموقًفا الصهيونية وربيبته حليفته بَمعية الغرب اتَّخذ عليه وباالرتكان اإلسالمي،
النوايا يف دائًما س نتوجَّ ويجعلنا قلوبنا يف الرعب يُلقي َموقًفا اإلسالمي، العالم وُسؤدد

برَّاقة. ُمسوح من الكبري األوسط الرشق ُمباَدرة ارتَدت مهما
يف زَرعْت أبعد، جذور إىل اإلسالمي العالم م تقدُّ من امَلوقف بهذا نعود أن ويُمِكن
بالدائرة اقرتن إذا خصوًصا َمصالحه عىل اإلسالمي ق التفوُّ خطورة الغربي الوعي أعماق
امُلخلَّفات بقايا تكتسح غربية، وال عربية ال حضارة أي أوسط، رشًقا يُريدونها التي العربية

القومية.

العربية األلوية تجوبها إسالمية بُحرية إىل املتوسط البحر ل تحوَّ حني نجدها الجذور هذه
ليَل وتدخل والذبول الوهن ويعرتيها اقتصادها، ويذبل أوروبا َموانئ فتختنق امُلرتِفعة،

الطويل. َقرَوَسطيتها
بتفسرياته اشتهر فقد (١٨٢٦–١٩٣٥م)، H. Pirnne برين هنري الصدد هذا يف نذكر
إىل أدَّى الذي لإلسالم الرسيع التقدُّم إىل تخلُّفها وَعْزو األوروبية، الوسطى للعصور الثاقبة
تُعد لم التي املتوسط حوض وحدة نهاية وإىل والروماني اإلغريقي الرتاث عن االنقطاع
الوسطى، العصور تبدأ وشارملان» «محمد الشهري كتابه ويف الصليبية، الحروب مع إال
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َموانئ عىل املسلمني وسيطرة العربية بالفتوحات بل الرومانية، اإلمرباطورية بسقوط ال
التي واألقىص، األوسط الرشق إىل الربية والطُّرق امِلالحة وُطرق الجنوبية املتوسط البحر

حديثًا. أوروبا ووسط إيطاليا ثراء ثم قديًما، اليونان ثراء يف سببًا كانت
فتدهَور التجارية، الثروات َمصادر عن أوروبا عزلْت اإلسالمية السيطرة هذه
الوسيط العرص أن — برين يرى فيما — هذا عىل والدليل الوسيط؛ عرصها ليبدأ اقتصادها
واكتشاف عرش، الثالث القرن يف الصني إىل برية لُطرق إيطاليا باكتشاف انتهى امُلظِلم
باملسلمني. االحتكاك دون من آسيا رشق إىل ووصولهم الصالح، الرجاء لرأس الربتغال
يف األوروبية املالحة عىل قضوا حني املسلمني إن كروثر ج. ج. العلم خ ُمؤرِّ يقول وباملثل
ومدن َمواٍن وذبلْت أوروبا، غرب يف واملواصالت الخارجية التجارة عىل قضوا املتوسط البحر
الحكومة من بقي ما وتالىش التجارة، َموارد النعدام القارة داخل يف األنهار عىل تجارية
النظام دعائم واختنقت واملدارس واملحاكم اإلدارة َمكاتب وأُغلقت الرومانية، املركزية
والفالحني األعيان أبناء امُلالك كبار إال االجتماعية الطبقات من يبَق ولم اإلمرباطوري،
حركة وانتهت إليه، تحتاج بما تموينها لعدم الصناعة انتهت األحرار. الفالحني وبعض
الوسائل للعبيد، حاجة هناك يُعد لم اليومية. الحياة ُمتطلِّبات باستثناء والعمل اإلنشاء

بالزراعة. امُلشتِغلني إال يتطلَّب الوضع يُعد ولم آنذاك، العمل إلنتاج الفعلية
سعيد إدوارد دراسات تتقدَّم وانقضت، ولَّت أوضاع يف يخوض الحديث هذا بدا وإن
تقدُّمه يُمثِّل الذي الوحيد الدين هو فقط اإلسالم كان ملاذا السؤال: عىل شاملة بإجابة

وقيَمها؟ وسطوتها الغربية للحضارة خطريًا تهديًدا ونهضته

أَُرومة هي العروبة أن منها يبقى وانقضت، ولَّت أوضاع عن السابقة الفقرة تحدَّثت ومهما
وتَِدين ورشيعة عقيدة ليسفقط — وعمادها الفقري العروبة عمود — اإلسالم وأن اإلسالم،
السبق َقَصب احتلَّت لِبنْية وإطار ثقافية ومنظومة حضارية هوية أيًضا هو بل شتٍّى، أُمم به
من امتدَّت التاريخ، حقب من طويلة حقبة عْرب الحضارية وامَلسرية التقدُّم َمعالم ورسمت
يف تشغل البرشي العقل وتقدُّم العلم حركة يف وهي عرش، الثاني القرن إىل السابع القرن
القرن مرصيف يف السكندري العلم عرص انتهاء منذ امُلمتد الحضاري الفضاء كل األمر واقع
الخامس القرن يف أوروبا جنوب يف الفلسفة َمدارس إغالق منذ بالكثري أو امليالدي، األول
هذه اعرتى مما الرغم وعىل النهضة. عرص يف اإليطالية الجمهوريات بزوغ وحتى امليالدي
رغم داخلية، وأمراض خارجية كوارث من بها ألمَّ وما وذبول، وشحوب وهن من الِبنية

مطروحة. والغرب اإلسالم مسألة تظل لذا بآخر؛ أو بشكل قائمة ِبنية زالت ما هذا
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استمراًرا يُكن لم ُمتفرِّدة، ل تحوُّ نقطة مثَّل َفذ، توحيد فْعل القرآني الوحي كان لقد
ليس — العميد األستاذ — حسني طه قال كما إنه شعريٍّا، أو نثريٍّا قبله، كان َمسار ألي
— يُماِثل العربية/األنا، الحضارة سريورة يف الوحي ظهور ولعل قرآنًا. بل نثًرا، وال شعًرا
الحضارة سريورة يف الفلسفة ظهوَر — والتأويل» «الحقيقة كتابه يف حرب عيل قال كما
استنَّه. الذي وامِلنهاج بها أتى التي الرؤية حيث من حاسم وتغيري جذري ُمنعَطف الغربية،
املنطقة هذه أن صحيح العروبة، هوية يُحدِّد جذريٍّا ُمنعَطًفا القرآني الوحي يُمثِّل أجل
الفرعونية الحلقة مرص يف وأمامنا سحيق، بزمان الوحي قبل الثقايف املوروث بسعة تتميَّز
من رموًزا نعيش زلنا ما املسلم، الوجدان يف حتى ماثلتنَي تزاالن وال القبطية، والحلقة
التحنيط ألن األربعني ذكرى املدمس، الفول السبوع، النسيم، شم مثل الفرعونية؛ الحقبة
أما التحنيط. اندثار رغم الحنوطي أي الحانوتي ثَمة زال ما بل يوًما، أربعني يستغرق كان
حتى يعيش — مسيحيٍّا أو مسلًما أكان سواء — املرصي الفالح يزال فال القبطية الحلقة
وبيئتها مرص مُلناخ امُلطاِبقة القبطية للشهور وفًقا حياته وقائع ويُنظِّم تقويمها يف اآلن
بزمان اإلسالمي الوحي قبل ماِثل حضاري موروث لها زراعية أقطار بهذا وشبيه الزراعية،

صحيح. هذا كل سحيق،
هذا كل استوعبت حضارية دائرًة مسبوقة غري برسعة اإلسالمي الوحي يُمثِّل ألْم لكن

لألنا؟! الالحق التاريخي امَلسار كل شكَّلت مرحلة لتتمثَّل
تراثها بلغة تتحدَّث تزال ال التي الوحيدة األُمة ونحن القرآني، الحدث لغوية كانت ثم
وعاءً أو قالبًا اللغة ليست املعارصة، التحليلية الفلسفة تُثِبت وكما امُلقدَّس، وكتابها القديم
خامات من وخامة الفكر نسيج يف لُحمة اللغة بالفاكهة؛ السلة تُمأل مثلما بالفكر يُمأل

الوعي.
فقدان من — مسبوق غري لعله — غريبًا نوًعا القرآني الحدث جالل ماَرس وقد
التي القومية للغاتها املفتوحة البلدان وهجران الحدث بلغوية خ ترسَّ التاريخية، الذاكرة
ونواتج قيَمها فيه تمثَّلت الذي والنسيج واقعها، مع الطويلة السابقة تفاعالتها إطار هي
كل أن نجُد لها، وتطويًرا امتداًدا ذاته اإلسالم عدَّ التي السماوية األديان وبخالف حضارتها.
للطاغوت شاخصة نماذج إما الوحي، قبل ما تاريخ حاصل من الجمعي الوعي يف بقي ما
الجبار لفرعون شائهة وأمساخ باهتة خياالت وإما نقضه، ب يتوجَّ وما والرشك والجاهلية
التاريخية البحوث حديثًا تناَمت وملا بالواد. الصخر جابوا الذين وثمود العماد ذات وإرم
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وتمثُّلها، استيعابها أمَكن القوميات، أصول ذخائر تجلَّت واألركيولوجية واألنثروبولوجية
القرآنية. الظاهرة إطار يف استقرَّ قد كان ووعي إطار يف ولكن

هذا األخرى، لألديان امتداًدا ذاته اعتبار هي ا حقٍّ البارعة اإلسالم اسرتاتيجية كانت لقد
العربية اللغة وبَمعية األخرى. الدوائر استيعاب عىل قادرة حضارية دائرة اإلسالم جعل ما
للقومية امُلنظِّرون الرُّواد أكَّده ما وهذا العربية، القومية أصالب ُصلب اإلسالم يغدو أن سُهل
يف يعيشون لكن مسيحيون بأنهم يُسلِّمون إنهم الشام، مسيحيي من وُمعَظمهم العربية
ومسلم دينًا مسيحي إنه دائًما يقول عبيد مكرم كان لها، َمعالم اإلسالم حدَّد هوية إطار
تنهيض تروم التي العديدة باملشاريع الحديث العربي الفكر يزخر معروف هو وكما وطنًا.
عن البحَث وشهد الديني. الخطاب ُمنطَلقات تجديد عىل اعتماًدا العربي الواقع وتنمية
يف امللك عبد أنور األصيل القبطي ويتحدَّث الغربية. املركزية لتعارض الرشقية املركزية
الحضارة دائرة أنها ونُالِحظ الفلبني، حتى املغرب من اإلسالمية الدائرة عن الرشق» «ريح
بعد — اآلن وهي الحضاري، التقدُّم َمسرية تقود كانت حني الذهبي عرصها يف اإلسالمية
الكبري. األوسط للرشق نفسها الدائرة هي — والتخلُّف والقهر الهزائم قاع يف سقطنا أن

لهوية إطار بل فحْسب، ورشيعة دينًا ليس أنه والغرب اإلسالم ُمشِكلة كانت هكذا
دوائر واحتواء استيعاب عىل تاريخه طوال قادًرا البارعة باسرتاتيجيته وكان حضارية،
أصالب ُصلب هو واإلسالم اإلسالم أَُرومة هي العروبة كانت هنا من أخرى. حضارية

العروبة.
العرص يف األوروبية القوميات ر تصوُّ عن ُمختِلفة العربية القومية يجعل ما وهذا
عن تماًما الدين وإقصاء العلمانية تأكيد دعامات من قوية دعامة كانت والتي الحديث
ويكفي الحدود، أبعد إىل جذري بينهما االختالف أن والواقع املدني. واملجتمع السياسة
أخذت وإذا وُمتخلًِّفا، ُمستهَجنًا رومانتيكيٍّا مفهوًما باتَت الغرب يف القومية أن إىل اإلشارة
والثقافة الغرب صالح ليسيف القومية مفهوم دام ما طبيعي وهذا جريمة، باتَت الِجد َمأَخذ
القومية مع الفرانكوفونية القومية لتتصارع سياسية، حدود اصطناع تعني إذ الغربية؛
والرصب، الفايكنج أصول برأسها وتُِطل الجرمانية، القومية وتُناِفسهما األنجلوسكسونية،
امُلعاِكس الوضع يف فهي العربية القومية أما والحضارة. الثقافة وحدة عىل داهم خطر يف
وحارض عريق ماٍض ذات ثقافية، حضارية وحدة وتأكيد لَخلق َمكني ُمعاِمل إنها تماًما،
يشء كل من الرغم عىل العربية القومية وتظل الشمس، تحت مكان عن وباحثة ُمضطِرم
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املصالح أو الثقايف الواقع هذا يعكس ال السيايس املرشوع أن أما قائمة. ثقافية وحدة
األزمة. هي فتلك الحضارية

والحضارة اإلسالم تحجيم إىل الغربية واإلمربيالية االستعمارية الهجمات نَزعْت وإذا
األوسط الرشق مرشوع بدا وإن العربية. القومية عىل امُلربَم القضاء إىل تنزع فإنها اإلسالمية،
مَلعايري الكاسح التقدُّم وطأة تحت أمرها وانتهاء العربية القومية وفاة يُعِلن أن يُريد الكبري
— أخرى مرة — هذا فإن والصالح، والفالح التقدُّم معايري هي التي الغرب، وَمصالح

الصغري. األوسط بالرشق تبدأ لعلها طويلة، سلسلة يف أخرية وليست أخرى حلقة

اإلسالمية، الخالفة وانهارت العثمانية اإلمرباطورية تفكَّكت العرشين القرن َمطالع مع
العربية القومية مرشوع فظهر العالم، من املنطقة لهذه امُلنتَظر الشكل يف التفكري وألحَّ
الرشق يف إرسائيل ودولة الصهيونية القومية مرشوع ظهر نفسه اآلن ويف العربي، والعالم
الدامي — الرصاع تاريخ هو ما زاويٍة من العرشين القرن تاريخ وكان الجديد، األوسط

املرشوعني. هذين بني — أحيانًا
أنقاضاملرشوع عىل الثاني للمرشوع ساحق نجاح من اآلن يتبدَّى عما النظر وبرصف
بني والصدام السياسية، واإلخفاقات واالنكسارات االنتصارات عن النظر برصف األول،
نقوله ما نقول هذا من الرغم عىل تلك، أو الدولة هذه يف الحكم نظام أو وآخر عربي حاكم
الجرح نحيا زلنا ما أبَينا، أم شئنا جميًعا نحياه أكيد أنثروبولوجي واقع ثَمة أن وهو دائًما،
إرسائيل، من الواحدة وامُلعاناة الواحد والهمَّ والعراق، فلسطني جرَحني بات وقد الواحد،
الكتاب ونقرأ الواحدة اللغة نتحدَّث التطبيع؛ إىل سبيله يف ومن يُطبِّع لم ومن طبَّع من
األخ ومنزلة األمومة لهفة مًعا نعيش الواحد، التلفزيوني واملسلسل الفيلم ونُشاِهد الواحد
آيات والسبع السبوع وطقس األبيض الزفاف ثوب قدسية الجميل، الحياء وقيَم األكرب
أصوات تعلو الصالة، وشعائر الدينية باألعياد االحتفال وعمق الضيافة كرم امُلنِجيات،
مًعا نبحث والعفوية، القصدية اللغوية تعبرياتنا ِبنية يف هللا إىل ونلتجئ والكنائس املآذن
ومرصع قباني نزار وأشعار وفريوز كلثوم أم عبده، ومحمد واملتنبي رشد وابن الغزايل عن
من تحريرنا بُرواد مًعا نفخر الحليم، لعبد امتداد هو وهل الساهر كاظم وأغاني السندريال
العالم يسري وسواه هذا مع القادم. االستعمار أهوال من فرائصنا وترتعد البائد االستعمار
الجهود تجري بينما امُلتناِثرة، للكيانات فيه مكان وال شتَّى تكتُّالت نحو العوملة زمن يف
وهي األذهان من العربية القومية وْهم اقتالع أجل من كافة األصعدة وعىل وساق َقدم عىل

العالم. خريطة عىل آخر تكتُّل كل من أعمق وثقافية حضارية وحدة تُمثِّل التي
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وتحمل نفسها، تفرض التي الحضارية التجليات من كواحدة العربية القومية نجُد هكذا
والتخلُّف، التقدُّم َمدخل ًما وتقدُّ ُمعاَرصة أكثرها يبدو وقد وَمدخل، َمدخل ألف من امُلقاَربة

إلخ. … والتطرُّف اإلرهاب َمدخل أو
حول الدائر الجدل نخوضيف أن وقبل وتشغيلها، املعلومة عرصتوظيف يف نحيا إننا
اإلسالمية الهوية أو الفرعونية املرصية الهوية مع ُمواَجهة يف ونضعها العربية القومية
ُمدِقعة أو الثراء باذخة التخلُّف، شديدة وأخرى نووية ُدَول من تُضمه بما إطالقها عىل
التشغيل أن نجُد اللغو هذا خضم يف كإيران، ثيوقراطيًة أو كرتكيا رصاحة علمانيًة الفقر،
حضاريٍّا تكتًُّال لتُمثِّل وامَلعالم الحدود واضحة فكرة نصيب من يكون إنما والتوظيف

العربية. القومية يف إال هذا يتوافر وال الكربى، التكتُّالت عالم يف منشوًدا
الكاسحة، التقدُّم لُقوى استفزازيٍّا يكون قد والذي امُلستبِسل دفاعنا عن نعتذر وال
اآلن تقتلع التي العاتية العواصف من الرغم فعىل العربي، العالم وبقاء وجود عن دفاعنا
ظالل وليستحت الشمس، تحت الحضارية هويتنا ببقاء الُحلم يُراِودنا زال ما الثوابت أعز

وإرسائيل. الغرب تقدُّم
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