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مقدمة املرتجم

املراحل  الكتاب  دينني يف هذا  باتريك  ح  يرشِّ

من  بداية  الليربالية،  بها  مرت  التي  التاريخية 

اقتالع األرستقراطية القدمية باسم الحرية ووعود 

املشاركة يف الحكم، حتى وصلت إىل ذروة نجاحها 

بسقوط األيديولوجيات السياسية املنافسة، وهي 

رحلة  بدأت  ومتى  وكيف  والشيوعية،  الفاشية 

السقوط املدوية واألساليب والوعود الخادعة التي 

أعراض  املؤلف  ص  يشخِّ كام  للمواطنني.  قدمتها 

أمراض الليربالية يف الواليات املتحدة بوجه خاص، 

وكيف سبب نجاحها الباهر فْضَح املساوئ وأوجه 

الخلل الفاضحة التي تعانيها. 

أجنبي معرَّب عن كلمة  الليرباليُة مصطلٌح 

تعني  وهي  اإلنجليزية،  يف   »Liberalism«
»بدأت رحلة سقوط الليربالية 

من داخلها«

مقدمة مقدمة 
املرتجماملرتجم
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ملاذا فشلت الليربالية

»التحررية«، ويعود اشتقاقها ومعناها إىل الحرية. وُيعترب مصطلح الليربالية مصطلحا 

فضفاضا وغامضا إىل حد بعيد. يختلف تطبيق الليربالية يف أمريكا عنه يف كثري من 

دول الغرب، ويف بعض بلدان آسيا والرشق، ويف كل مكان آخر اختالفا واضحا. وهو 

يف مجمله مذهب فكري يركز عىل الحرية الفردية، ويرى وجوب احرتام استقالل 

مثل  املواطنني  حريات  حامية  هي  للدولة  األساسية  الوظيفة  أن  ويعتقد  األفراد، 

نظام  إىل  باإلضافة  الشخصية،  والحرية  الخاصة،  وامللكية  والتعبري،  التفكري،  حرية 

اقتصادي للسوق الحرة وغريها؛ لهذا يسعى املذهب الليربايل )من الناحية النظرية 

بطبيعة الحال( إىل وضع قيود عىل السلطة، وتقليل دورها، وإبعاد الحكومة عن 

م  يعظِّ علامين  أساس  عىل  املذهب  يقوم  كام  املدنية.  الحريات  وتوسيع  السوق، 

اإلنسان، ويرى أنه مستقل بذاته يف إدراك احتياجاته. 

والتبادل  النشاط  بحرية  االعرتاف  هي  االقتصادية  الناحية  من  الليربالية  ُتَعد 

لليربالية  الواسع  التعريف  هذا  واألسواق.  الخاصة  امللكية  عىل  القائم  االقتصادي 

الواليات  يف  تعريفها  حيث  من  تختلف  متعددة،  لتفسريات  عرضة  االقتصادية 

املتحدة وبريطانيا خالل حقبة رونالد ريغان ومارغريت تاترش.

من  االقتصادية  الجوانب  تطبيقها  يف  تغايل  تاترش  مارغريت  كانت  وبينام 

ب بـ »املرأة الحديدية« بسبب اتباعها سياسة اقتصادية ليربالية  الليربالية، كانت تلقَّ

الرشكات  إىل خصخصة كربى  تاترش  العامل. عمدت  نقابات  محضة ورصاعها ضد 

والرشكات  الهاتف،  وشبكة  املليك،  والربيد  الربيطانية،  الحديد  السكك  الربيطانية: 

العاملة يف مجال الفحم، وبيعها ملستثمرين أجانب، كام باعت عدة رشكات وطنية 

»رولز  ورشكة  بريطانيا«  »اتصاالت  مثل:  العاملي  املستوى  عىل  ومعروفة  كربى 

رويس« لصناعة السيارات الفاخرة، والخطوط الجوية الربيطانية، والرشكات العامة 

كانت  التي  االجتامعية  العالوات  من  وقلَّصت  الفحم،  استخراج  مجال  العاملة يف 

محاوالتها،  من  بعٌض  وفشلت  واملتوسطة،  الفقرية  خصوصا  العائالت،  تتقاضاها 

وخصوصا شبكة القطارات يف بريطانيا، وأصبحت يف حالة مزرية تحت إدارة القطاع 

الدولة إىل إعادتها لتكون تحت سيطرتها مرة أخرى، وسمحت  الخاص، واضطرت 

تاترش لألغنياء وأرباب العمل باالستثامر بسهولة وعىل خلفية من القوانني املالية 

واالقتصادية الجديدة التي مررتها يف الربملان الداعم للنظام الليربايل. 
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يختلف تطبيق الليربالية يف الدول اإلسكندنافية، وهي دول دميوقراطية، اختالفا 

جذريا عن تطبيقها يف بريطانيا والواليات املتحدة وبقية دول أوروبا. تعترب جميع 

الدول اإلسكندنافية - عىل سبيل املثال - رأساملية، ولكنها تضم قطاعات اقتصادية 

عامة تابعة للدولة، مام يعني أنها ليست ليربالية خالصة بطريقة أو بأخرى. 

أي  نشأتها،  األمريكية منذ  املتحدة  الواليات  الليربايل يف  املنهج  بدأ تطبيق 

قبل  طويلة  فرتة  إىل  تعود  النظرية  أصول  كانت  وإن  عاما،   250 قرابة  منذ 

عها يف العامل بنهاية الحرب الباردة،  ذلك. وبلغت الليربالية ذروة مجدها وتوسُّ

بانتصارها وسقوط الشيوعية يف العام 1989. نرش السيايس األمرييك فرانسيس 

فوكوياما، الذي كان نائب مدير التخطيط السيايس يف وزارة الخارجية األمريكية 

آنذاك، مقالة تنضح بالغرور يف مجلة »ناشيونال إنرتست« يف صيف العام 1989، 

املقالة  عنوان  يحمل   1992 العام  يف  كتاب صدر  يف  ثم  التاريخ«،  »نهاية  عن 

نفسها وأفكارَها، وأكد فيها أن الدميوقراطية الليربالية بقيمها عن حرية الفرد، 

واملساواة، ومبادئها االقتصادية هي ذروة التطور األيديولوجي للبرشية، وهي 

الصيغة النهائية للحكومة البرشية. 

أربعة  يف  اإلنسانية  املؤسسات  شكل  الليربالية  ت  غريَّ كيف  دينني  يحلل 

والعلوم  والتعليم،  واالقتصاد،  والحكومة،  السياسة  وهي:  مختلفة،  مجاالت 

والتكنولوجيا، وكيف سيطرت عن طريق ذلك عىل مصائر األفراد بزعم توسيع 

السجن  قضبان  نفسها  هي  اإلنسان  تحرر  أدوات  أصبحت  وكيف  حرياتهم، 

الحديدية التي يقبع بداخلها.

فشلت الليربالية يف الوفاء بوعودها ألعداد متنامية ومتحفزة وبأصوات قوية من 

البرش. من السهل مالحظة أعراض هذا املرض، وهي: حدوث انحراف متزايد يف توزيع 

الرثوة، وفساد يف املؤسسات التقليدية، من الجمعيات املدنية إىل النقابات العاملية 

إىل األرسة، وفقدان الثقة بالسلطة - السياسية والدينية والعلمية والصحافية - وبني 

املواطنني أنفسهم، وتزايد خيبة األمل يف تحقيق أي تقدم يف تحقيق العدالة املتساوية 

للجميع، وقبل كل يشء، رمبا، االستقطاُب املستمر واآلخذ يف االتساع بني أولئك الذين 

يريدون مجتمعات مفتوحة وتجريبية بنحٍو متزايد، وأولئك الذين يريدون الحفاظ 

عىل مختلف املؤسسات واملامرسات التقليدية. 

Al Arabi Library PDF



14

ملاذا فشلت الليربالية

الليربالية من خالل تطبيق مزيد من  أمراض  الدعوة إىل عالج  املؤلف  وَيعترب 

اإلجراءات الليربالية مبنزلة صبِّ الزيت عىل النار املشتعلة. وسوف يؤدي ذلك إىل 

تعميق أزمتنا السياسية، واالجتامعية، واالقتصادية، بل واألزمة األخالقية.

كام يوضح كيف أصبحت األغلبية الساحقة تنظر إىل حكوماتها املحلية واملركزية 

كأنها كائنات بعيدة عنها وغري مستجيبة ملطالبها، وواقعة يف قبضة األثرياء، وتحكم 

فقط ملصلحة األقوياء. 

ما  فإن  الكتاب،  هذا  يف  نفسه  دينني  باتريك  يعرتف  وكام  املدهشة،  وللمفارقة 

الليربالية من داخلها؛  الواقع هو العكس متاما؛ بدأت رحلة سقوط  حدث عىل أرض 

تضخمت سلطة الحكومة املركزية عىل حساب حكومات الواليات، عىل النقيض من 

وعود الليربالية بوجود حكومة محدودة للغاية، مع منح أقىص قدر من الحرية لألفراد.

وعىل حد قوله، فإن »االنتخابات التي كان ُينَظر إليها يف يوم من األيام عىل أنها 

الدميوقراطية  تنظيام جيدا تستهدف إضفاء الرشعية عىل  احتفاالت عامة منظمة 

الليربالية، أصبحت دليال دامغا عىل نظام تزوير فاسد محكم التزوير إىل حد كبري«. 

ويقول املؤلف عن ذلك: »ُتَحوَّل السياسة إىل حد كبري إىل ما يشبه نوعا من التسلية 

ق وُتغلَّف كمصدر إلهاء ملواطنني يتسمون بالسلبية«.  للمشاهدين، وُتسوَّ

عىل النقيض من األيديولوجيات السياسية املنافسة األكرث قسوة، فإن الليربالية 

أكرث مكرا ودهاء: فهي باعتبارها مذهبا سياسيا إمنا تتظاهر بالحياد، وال تدعي أي 

تفضيل، وتنكر أي نية لتشكيل النفوس تحت لواء نظام حكمها. وهي تتزلف من 

خالل الدعوة إىل الحريات السهلة، وهجامت التضليل، واإلغواء بالحرية، وامللذات، 

اآليل غري  الحاسب  تشغيل  نظام  بربامج  الليربالية  املؤلف  ويشبِّه  الرثوة.  وتكديس 

املرئية إىل حد كبري - حتى يتعطل أو ينهار النظام.

بني  الفجوة  ازدياد  مع  يتهرأ  األمرييك  للمجتمع  االجتامعي  النسيج  أن  كام 

ميلكون،  ال  الذين  واملهمشني  ويورثونه ألوالدهم،  ميلكون كل يشء  الذين  األثرياء 

كام أن أثرياء الواليات املتحدة يندفعون للسكنى يف جزر سكنية منعزلة ذات أسوار 

ويف مدن بعينها، واملناطق التي تحيط بها، بينام تضطر أعداد متزايدة من املهمشني 

من ضحايا العوملة التي ُفرِضت عليهم إىل االتجاه إىل السكنى يف الضواحي البعيدة 

عن مقار أعاملهم. 
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ويحذر دينني بأننا رمبا نشهد نهايَة الجمهورية تتكشف أمام أعيننا خالل عقود 

أن يحتل مكان  بعد، يف سبيله إىل  له اسم  ُيعرف  لنظام جديد مل  قليلة، ومخاضا 

هذه الجمهورية. وبنص كلامته: »لقد خلقت الليربالية الظروف واألدوات الرضورية 

من أجل ظهور أسوأ كوابيسها، غري أنها تفتقر إىل معرفة الذات إلدراك مسؤوليتها 

الخاصة عن ذلك«.

كام يقول املؤلف: »إن املدافعني عن الليربالية يشريون يف كثري من األحيان إىل تحرير 

املرأة من ظروف عدم املساواة كمثال مهم عىل نجاح الليربالية، واعتبار أي نقد يوجه 

الليربالية. وعىل رغم  قبل  ما  إىل عبودية حقبة  املرأة  اقرتاح إلعادة  كأنه  الليربالية  إىل 

ذلك كان اإلنجاز العميل األسايس لتحرير املرأة هو نقَل العديد من النساء إىل القوى 

العاملة يف السوق الرأساملية، وهو رشط يعتربه التقليديون، مثل ويندل بريي، واملنظرون 

املاركسيون مثل نانيس فريزر، شكال من أشكال التحرر املشكوك فيه إىل حد كبري«. 

من  املتزايد  رها  تحرُّ هي  املرأة  تحرير  عىل  الدالة  العظمى  العالمة  »إن  ويقول: 

تكوينها البيولوجي، وهي تتحرر لخدمة قوة مختلفة وهمية ومجهولة وهي »املؤسسات« 

األمريكية الضخمة واملشاركة يف نظام اقتصادي يلغي فعليا أي حرية سياسية حقيقية«. 

ويوضح كيف اتخذت الدعوة إىل تحرير املرأة منحنى بعيدا عن طبيعتها البيولوجية، 

وإىل تفيش العالقات غري الرشعية، وإىل هدم كيان األرسة. مل يؤدِّ انهيار األرسة، واملجتمع، 

من  أقل  بدرجة  يستفيدون  الذين  أولئك  بني  الدينية، وخصوصا  واملؤسسات  واألمناط 

تقدم الليربالية، إىل سعي الساخطني عىل الليربالية إىل استعادة تلك املعايري.

وكام يشري محررا السلسلة يف مقدمتهام فسوف يجد القراء، عىل اختالف مشاربهم، 

أن كتاب دينني »ملاذا فشلت الليربالية« ال يتحدى تفكريهم فقط، بل أيضا العديد من 

االفرتاضات العالقة يف أذهانهم عن السياسة ونظامنا السيايس.

يعقوب عبدالرحمن

القاهرة 17 أكتوبر 2019
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اليومية  والحياِة  الُوسَطى  العصور  يف  املسيحية  ُحكِم  مبدأ  بني  الفجوُة  ُتَعدُّ 

هي املأزَق األكرَب يف العصور الوسَطى. وهي امُلعضلة التي ترسي يف تاريخ غيبون 

با يف كل نقطة عمَّ يعتقد أنه نفاق  ة كيديٍة لطيفة، ُمنقِّ Gibbon، وتعامل معها بِخفَّ

امُلثل املسيحية العليا مقارنة بالوظيفة البرشية الطبيعية.

تركت الفروسية، الفكرة السائدة لدى الطبقة الحاكمة، فجوة عميقة بني املثالية 

طبقة  عليه  تحافظ  لنظاٍم  ُرؤيًة  هو  األعىل  املثل  كان  الدين.  فعل  كم  واملمرسة 

املثايل  املائدة املستديرة Round Table، وهو الشكل  املحاربني، وُيصاغ يف صورة 

للطبيعة. غامر فرسان املَلك آرثر King Arthur من أجل الحق يف مواجهة التنانني، 

دين بذلك نظاما يف عامل وحيش. لذا كان من املفرتض  حرة، والرجال األرشار، موطِّ والسَّ

من الناحية النظرية أن يعمل نظراؤهم املوجودون عىل قيد الحياة ُحرَّاسا للعقيدة، 

هم  أصبحوا  واملمرسة  الواقع  يف  املظلومني.  عون  يف  وأبطاال  للعدالة،  ومنارصين 

أنفُسهم الهاضمني لحقوق الغري، وبحلول القرن الرابع عرش أصبح العنف والخروج 

بني  الفجوة  ُتصبح  عندما  للفوىض.  أساسية  أداًة  الفرسان  أولئك  من  القانون  عىل 

املثال والواقع أكرَث اتساعا ينهار النظام. دامئا ما عكست األسطورة والقصة ذلك؛ يف 

السيف  ُيعاد  الداخل.  من  املستديرة  املائدة  تتحطم  اآلرثرية  الرومانسية  القصص 

إىل البحرية؛ يبدأ الجهد من جديد. يحتفظ اإلنسان برؤيته عن النظام، مهم كان 

عدوانيا، وُمدمرا، وجشعا، ومعرَّضا للخطأ، وَيستأنف بحَثه.

 

- باربرا توكمن، »مرآة بعيدة«: القرن الرابع عرش الكاريث

Barbara Tuchman, A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century
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ييل  جامعة  مطبوعات  سلسلة  تبدأ 

والثقافة  »السياسة   Yale University Press

Politics and Culture« من فرضية أن الُحكم 

املتحدة  للواليات  امُلميِّزة  مُة  السِّ وهو  الذايت، 

العامل،  البلدان حول  والغرب وعدٍد متزايد من 

ميكن  وال  املرض.  ُيعاين  لهم،  الفخر  ومصدُر 

االتفاُق  املرض  بوجود  يشعرون  الذين  ألولئك 

وهذا  معالجته؛  كيفية  عن  فضال  ماهيته،  عىل 

هو  الوقت  مبرور  ُعمقه  يزداد  الذي  الخالف 

دخلت  املرض.  ذلك  من  أصيل  جزء  الواقع  يف 

الدميوقراطية الليربالية، ذلك النظاُم الذي ُيزاوج 

ما بني حكم األغلبية والحقوق الفردية، يف أزمة 

رشعية يف القرن الحادي والعرشين الوليد. وكام 

يجادل  راديكايل،  نقد  دينني هو  »نقد 
بل  اإلصالح  ُيعِوزها  ال  الليربالية  بأن 

اإلحالة إىل التقاعد«

استهاللاستهالل
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هي مامرسة يف العقود األخرية، وكمبدأ تنظيم نظام دويل، فقد فشلت الليربالية يف 

ة بنحٍو متزايد، من البرش.  الوفاء بوعودها ألعداد ُمتنامية، ومحتشدة ومعربِّ

 من السهل مالحظة أعراض هذا املرض: حدوث انحراف متزايد يف توزيع الرثوة، 

إىل  لية،  الُعامَّ النقابات  إىل  املدنية،  الجمعيات  )من  التقليدية  املؤسسات  يف  وفساد 

وبني   - والصحافية  والعلمية  والدينية  السياسية   - بالسلطة  الثقة  وفقدان  األرسة(، 

م يف تحقيق العدالة امُلتساوية  املواطنني أنفسهم، وتزايد خيبة األمل يف إحراز أي تقدُّ

للجميع، وقبل كل يشء، رمبا االستقطاب املستمر واآلخذ يف االتساع بني أولئك الذين 

الِحفاظ  يريدون  الذين  وأولئك  متزايد  بنحٍو  وتجريبية  مفتوحة  مجتمعات  يريدون 

االزدياد  التشظي فقط يف  يستمر  التقليدية. ال  واملامرسات  املؤسسات  ُمختلف  عىل 

ولكنه يزداد عمقا أيضا. ويف الوقت نفسه الذي ينقسم فيه الناس يف املجتمع إىل قبائل 

اجتامعية وسياسية جديدة، فإن النتائج االنتخابية تصيب الخرباء باالرتباك وتدق لهم 

أجراس الخطر، وتزيد أكرث من اتساع هوة ِحدة االستقطاب. ينطبق بيت شعر دبليو. 

يب. ييتس W. B. Yeats »املركز ال ميكنه التامسك« عىل مجتمعاتنا املمزقة بقدر ما كان 

ينطبق عليه عندما كتبه قبل قرن من الزمن. ليس من الواضح يف عرص ترامب حتى 

أين يكون ذلك املركز، أو كيف ميكننا إعادة اكتشافه وإعادة السيطرة عليه. 

 يحدد كتاب باتريك دينني »ملاذا فشلت الليربالية«، وهو الكتاب الثاين يف هذه 

السلسلة، مصدَر أزمة الرشعية يف الليربالية نفسها. ال يضع دينني يف االعتبار من ناحية 

الحكومة  التحديد  وجه  عىل  الشعبي،  األمرييك  للخطاب  يِّق  الضَّ التعريَف  الليربالية 

التقدمية الضخمة، أو الحكومة الحنونة )اعتامدا عىل وجهة نظرك(. إنه يعني املفهوم 

التي تقوم عليها  العلوم السياسية، ومجموعة املبادئ  األوسع واملألوف لدى فالسفة 

الدميوقراطيات الليربالية يف جميع أنحاء العامل. يجمع كتاب »ملاذا فشلت الليربالية« 

موجودة  خطوط  وهي  الحايل،  العرص  يف  الليربالية  تجاه  االستياء  خطوط  من  عددا 

جريئة  نقدية  دراسة  النهائية  واملحصلة  والشعبي.  والسيايس  األكادميي  الخطاب  يف 

وعظيمة األثر للفرضية الليربالية الجذرية، املرتبطة بفيلسوف التنوير إميانويل كانط 

املجازي  التشبيه  نستخدم  نحن  الفردي.  الذايت  االستقالل  Immanuel Kant، وهي 

»الجذر« عامدين: فنقد دينني هو نقد راديكايل يجادل بأن الليربالية ال ُيعِوزُها اإلصالح 

بل اإلحالُة إىل التقاعد. وال تكمن املشكلة يف أن الليربالية قد اخُتطفت فقط، بل أيضا 
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يف أن إعالءها شأَن االستقالل الذايت للفرد كان خاطئا منذ البداية، وأن مرور الُعقود 

جعل خطأها أكرث وضوحا فقط. 

اليسار  فمن  قبل.  من  الليربالية  عىل  راديكاليًة  انتقاداٍت  الباحثون  شن  وقد   

فرانكفورت  مدرسة  ذلك  مبا يف  وذريته،   Marx ماركس  من  انتقادات رشسة  جاءت 

 .Foucault ومن امُلفكرين مدرسة ما بعد الحداثيني مثل فوكو ،Frankfurt School

وجاءت هجامت من اليمني، من نيتشه Nietzsche، وشميت Schmitt، والتقليديني 

الدينية. وجاءت هجامت من موقع  املؤسسات  الكاثوليكية وغريها من  الكنيسة  يف 

يصعب تحديد هويته، من ميلبانك Milbank وهاويرواس Hauerwas. تثري مثل هذه 

االنتقادات حتام ردود أفعال قوية من علامء ومثقفني آخرين؛ االنتقادات الراديكالية 

ي امتصاصه امُلعتاد للنقد وإعادة  مة للقيام بذلك - لزعزعة الخطاب السائد وتحدِّ مصمَّ

السياسية  الناس بشكل جوهري باملؤسسات واملامرسات  توجيه مساره، حتى يتفكر 

واالجتامعية واالقتصادية القامئة. 

ى  يتحدَّ ال  الليربالية«  فشلت  »ملاذا  كتاب  أن  مشاربهم  بكل  الُقراء  يجد   سوف 

السياسة  عن  أذهانهم  يف  العالقة  االفرتاضات  من  العديَد  أيضا  بل  فقط،  تفكريهم 

التي يربط بها  الطريقة  السيايس. كتاب »دينني« ُمزعِزٌع ليس فقط بسبب  ونظامنا 

األمراض االجتامعية باملبادئ األوىل لليربالية، ولكن ألن الكتاب يصعب تصنيفه أيضا 

حامَس  يكتبه  مام  الكثرُي  ُيشيع  فسوف  التقليدي.  اليمني   – اليسار  نطاق  منط  عىل 

وكثري غريه سوف  الُحرة؛  السوق  ُدعاة  االجتامعيني، كام سيثري غضب  الدميوقراطيني 

ُيثلج صدور التقليديني ويثري نفور التقدميني االجتامعيني. وعىل الرغم من ذلك فإن 

بعضا من أولئك الُقرَّاء سوف مييلون إىل وضع الكتاب يف فئة مألوفة أو أخرى، ويجدون 

أنه األفضل يف التعامل ورمبا رفض توجيه نقد له. يتعنيَّ عليهم مقاومة هذا اإلغراء، 

الرئيس  السبب  امُلستقطب، ورمبا كان  الذي هو يف حدِّ ذاته سمٌة من سامت زمننا 

وراَء أن جدل »دينني« هو بالضبط النوع الذي نحتاج إىل سامعه اآلن أكرث من غريه.

جيمس دايفيسون هنرت 

وجون إم. أوين الرابع، محررا السلسلة
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أسابيع  ثالثة  قبل  الكتاب  هذا  استكملُت 

من االنتخابات الرئاسية يف أمريكا للعام 2016. 

نضجت الحجج األساسية الواردة يف هذا الكتاب 

حتى  أو  بريكسيت)٭(  قبل  املايض،  العقد  عرب 

أمرا ميكن  للرئاسة  ترامب  تقلُُّد  يكون  أن  قبل 

ُأسس  أن  هو  األسايس  افرتايض  كان  تصوره. 

نظامنا الحضاري املوروث – وهي القواعد التي 

املجتمعات،  ويف  األرسية،  الحياة  يف  تعلمناها 

من ِخالل الدين وثقافة مساندة - سوف تتآكل 

االجتامعية  الليربالية  الدولة  تأثري  تحت  حتام 

والسياسية. لكنني توقعت أن تستمر الليربالية 

واملامرسات  األعراف  استبدال  يف  هوادة  بال 
»وهكذا فإن الليربالية سوف »تسود« 
خالل  من  واحد  آن  يف  معا  وتفشل 

صريورتها لنفسها بشكل أكرث عريا«

متهيدمتهيد

)٭( خروج بريطانيا من االتحاد األورويب. ]املرتجم[.
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التقليدية بحلول ترقيع دولتية، حتى يف ضوء إجبار أزمة رشعية متناميٍة  الثقافية 

أنصارَها عىل فرض أيديولوجيا ليربالية عىل شعب يتزايد مترده. وهكذا فإن الليربالية 

سوف »تسود« وتفشل معا يف آن واحد من خالل صريورتها لنفسها بشكل أكرث عريا.

أملحُت من ذلك املنطلِق إىل أن مثل هذه الحالة السياسية ال ميكن الدفاع عنها 

يف نهاية املطاف، وأن ردَّ الفعل الشعبي األرجح عىل نظام ليربايل متزايد القمعية قد 

يتخذ أشكال السلطوية »الالليربالية« illiberalism التي من شأنها أن متنح وعودا 

الحكومة،  تبدو تحت سيطرتهم:  تعد  مل  التي  القوى  تلك  للمواطنني عىل  بسلطة 

واالقتصاد، وانحالل األعراف االجتامعية وُطرق غري مستقرة للحياة. سوف يثبت هذا 

بالنسبة إىل الليرباليني الحاجَة إىل تطبيٍق أكرث رصامة لنظام ليربايل، لكنهم سيكونون 

ُعْمًيا عن الكيفية التي قد اضطلعت الليربالية نفسها بواسطتها بخلق أزمة الرشعية 

خالل  تجري  اآللية  هذه  مثل  أرى  أن  متوقعا  االستنتاجات  هذه  أقرتح  مل  هذه. 

حيايت، ورمبا كنت سأكتب كتابا مختلفا بعض اليشء يف ضوء األحداث األخرية. وعىل 

الرغم من ذلك أعتقد أن تحلييل األصيل اليزال يساعدنا عىل فهم الخطوط األساسية 

العريضة للحظتنا، ويتجنَّب الرتكيز الضيق للغاية الذي ميكن أن ينتج عن االنغامس 

العميق يف عناوين رئيسة. 

يأيت التَّوق الشديد ذو االنتشار الواسع يف العرص الحايل إىل قائد قوي لديه اإلرادة 

الستعادة السيطرة الشعبية عىل أشكال الليربالية يف الحكومة البريوقراطية واالقتصاد 

املعومل، بعد ُعقود من التفكيك الليربايل لألعراف الثقافية والعادات السياسية الرضورية 

للحكم الذايت. مل يؤدِّ انهيار األرُسة، واملجتمع، واألعراف واملؤسسات الدينية، خصوصا 

م الليربالية، إىل سعي الساخطني عىل  بني أولئك الذين يستفيدون بدرجة أقل من تقدُّ

الليربالية إىل استعادة تلك األعراف. هذا من شأنه أن يستغرق جهدا وتضحية يف ثقافة 

الكثريون اآلن، عوضا عن ذلك، إىل توظيف  ُتقلل اآلن من قيمة كلٍّ منهام. يتطلع 

د طاقات ضخمة، يف  ُتبدَّ الخاصة بها.  الحاكمة  الطبقة  لليربالية ضد  الدولتية  القوى 

الوقت نفسه، يف االحتجاجات الجامهريية بدال من الترشيع الذايت وإجراء املناقشات، 

ما يعكس تجديدا لُحكم دميوقراطي بدرجة أقل من عكسه غضبا ويأسا سياسيَّني. 

خلقت الليربالية الظروف واألدوات الرضورية لظهور أسوأ كوابيسها، غري أنها تفتقر 

إىل معرفة الذات الالزمة إلدراك مسؤوليتها الخاصة عن ذلك. 
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حيث أنهي هذا الكتاب بطلب العون من فالسفة السياسة إليجاد سبيل للخروج من 

املأزق الذي نجد أنفسنا فيه اآلن – املتمثل يف السيطرة العقلية لتلك األيديولوجيات 

الثورية التي استهلَّتها الليربالية نفسها يف الحداثة يف أول األمر - فإن املسار األفضل 

ال يكمن يف أي ثورة سياسية، بل يف التشجيع الدؤوب ألشكال جديدة من املجتمع 

ميكنها أن تكون مبنزلة مالذات آمنة يف نظامنا السيايس واالقتصادي الذي يفتقر إىل 

Václav Havel يف  هافيل  فاتسالف  التشييك  املنشق  كتب  دة. كام  ُمحدَّ شخصية 

كتابه »قوة الضعفاء« The Power of the Powerless: »إن نظاما أفضل لن يضمن 

تلقائيا حياة أفضل. الحقيقة أن العكس هو الصحيح: فقط من ِخالل خْلِق حياة 

 polis أفضل ميكن تطوير نظام أفضل«)1(. إن سياسة تستند إىل تجربة كيان سيايس

– حيوات مشرتكة بإحساس بالهدف املشرتك، مع التزامات ومشاعر العرفان التي 

تنبع من أحزان وآمال وأفراح ُتعاش يف زمن جيل، مع االضطالع بغرس قدرات الثقة 

واإلميان – هي فقط ميكنها يف عرصنا أن تبدأ بالحلول محلَّ انعدام الثقة، والتباعد، 

 Carey ماكويليامز  كاري  وصديقي  أستاذي  كتب  وكام  والكراهيات.  والعداء، 

McWilliams يف ختام إحدى أكرث مقاالته بصرية، »إن تعزيز حياتنا الدميوقراطية 

]املشرتكة[ مهمة صعبة، بل مثبطة للهمة، تتطلب التضحية والصرب أكرث من األعامل 

الدولتية.  الفردية  امُلميزة لعرص  السامت  التضحية والصرب من  ُتعترب  الرباقة«)2(. ال 

ولكن الحاجة إىل وفرتهام ستكون ماسة يك نستهل عرصا أفضل، ومختلفا إىل حدٍّ 

كبري بال شك، ما بعد الليربالية. 

Al Arabi Library PDF



27

املقدمة: نهاية الليربالية

يقرب  ما  منذ  امُلتخيَّلة  السياسية  الفلسفة 

التنفيذ  موضع  ُوضعت  والتي  عام،   500 من 

يقارب  مبا  بعدها  املتحدة  الواليات  مولد  عند 

250 عاما، كانت رهانا عىل أن املجتمع السيايس 

تخيَّلت  مختلفة.  أسس  عىل  يرتكز  أن  ميكن 

تلك الفلسفة البرش باعتبارهم أفرادا يتمتعون 

نسختهم  صياغة  ميكنهم  الذين  بالحقوق، 

الطيبة والنضال من أجلها.  الحياة  الخاصة من 

ِقبل  من  أفضل  نحو  عىل  الحرية  فرص  ُتتاح 

حكومة محدودة ُتكرِّس نفسها من أجل »تأمني 

الحقوق«، باإلضافة إىل نظام اقتصادي للسوق 

الحرة مينح مساحة للمبادرة والطموح الفرديني. 

مشرتك  اعتقاد  عىل  السياسية  الرشعية  ترتكز 

املقدمة: نهاية الليربالية

تبلغ  مل  ألنها  ليس  الليربالية  »فشلت 
غايتها، ولكن ألنها ُمتَّسقة مع نفسها«

  

Al Arabi Library PDF



28

ملاذا فشلت الليربالية

ق  وُيصدَّ فيه،  االشرتاك  الجدد  للقادمني  حتى  ميكن  سابق،  اجتامعي«  »عقد  بـ 

عليه باستمرار من ِخالل انتخابات ُحرة ونزيهة ملمثلني متجاوبني. كانت الحكومة 

ومسؤولني  مستقل،  وقضاء  القانون،  سيادة  إىل  باإلضافة  الة،  الفعَّ ولكن  املحدودة 

النظام  لهذا  املميزة  السامت  من  ونزيهة،  حرة  وانتخابات  متجاوبني،  عموميني 

الصاعد، وكل الدالئل تشري إىل أنه رهان ناجح متاما. 

بالدهم  أن  الحايل  الوقت  يف  األمرييك  الشعب  من  املائة  يف   70 قرابُة  َيعتقُد 

بالدهم  أيام  أفضل  أن  البالد  سكان  نصف  يعتقد  كام  الخاطئ،  االتجاه  يف  تسري 

قد ولَّت إىل غري رجعة. َيعتقد معظم هؤالء املواطنني أن أطفالهم سيكونون أقل 

ازدهارا، وأنه سوف ُتتاح لهم ُفرص أقل من تلك التي ُأتيحت لألجيال السابقة. ُتظهر 

كل مؤسسة حكومية مستويات منخفضة من ثقة العامة من املواطنني، وينعكس 

السيايس  الطيف  جوانب  جميع  عىل  انتفاضة  يف  السياسة  تجاه  العميق  التشاؤم 

ضد النُّخب السياسية واالقتصادية. إن االنتخابات، التي كان ُينظر إليها يف يوم من 

األيام باعتبارها احتفاالت عامة ُمنظمة تنظيام جيدا تستهدف إضفاء الرشعية عىل 

ر ُمحكم وفاسد. من  الدميوقراطية الليربالية، ُتعترب بنحٍو متزايد دليال عىل نظام مزوَّ

ل والنسيج االجتامعي يهرتئ، خصوصا مع  الواضح للجميع أن النظام السيايس ُمعطَّ

تزايد الفجوة بني األثرياء الذين ميلكون، وامُلهمشني الذين ال ميلكون، وتتسع الفجوة 

العدائية بني أناس مؤمنني وأناس علامنيني، ومازال الخالف العميق قامئا عىل دور 

أمريكا يف العامل. مازال أثرياء الواليات املتحدة األمريكية يندفعون إىل السكنى يف 

مناطق ُمنعزلة ذات أسوار مغلقة يف مدن بعينها ويف مناطق تحيط بها، بينام تقارن 

أعداد متزايدة من املسيحيني عرصنا الحايل بحقبة اإلمرباطورية الرومانية املتأخرة، 

ر يف انسحاب أسايس من املجتمع األمرييك األوسع إىل أشكال ُمستحدثة من  وتفكِّ

Benedictine monastic communities)٭(.  البينديكتية  الرهبنة  مجتمعات 

هنالك دالئل واضحة يف هذا العرص تيش بأن هناك كثريا من املشاكل يف أمريكا. 

)٭( نظام القديس بينديكت Saint Benedict: نظام ديني كاثولييك يتكون من مجتمعات رهبانية مستقلة، تحرتم 
دور وتعاليم القديس بينديكت، الذي يعترب كتابه الحكمة الرهبانية منوذجا لتنظيم األديرة )يحافظ يف هذا النظام 
كل فرد أو دير أو كنيسة عىل استقالليته الخاصة(، وتحافظ هذه األديرة الجديدة عىل الحرف التقليدية واملهارات 
الفنية والثقافة الفكرية واملخطوطات القدمية داخل مدارسها ومكتباتها، وُتعترب أيضا مركز إنتاج زراعي واقتصادي 

إىل جانب الحياة الروحية. ]املرتجم[.
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رت مجموعة متنامية من األصوات من أننا رمبا نشهد نهاية الجمهورية تتكشف  حذَّ

أمام أعيننا، ووجود مخاض لنظام جديد مل ُيعرف له اسم بعد يف سبيله إىل أن يحتل 

مكان هذه الجمهورية. 

مت الوعود التي قطعها مهندسو ومبتكرو الليربالية جميعها تقريبا.  لقد تحطَّ

وجه  عىل  الحياة  جوانب  من  جانب  كل  عىل  للسيطرة  الليربالية  الدولة  تتوسع 

التقريب، بينام ينظر املواطنون إىل الحكومة باعتبارها قوة نائية ال متكن السيطرة 

عليها، وهي القوة التي تعمل فقط عىل توسيع شعورهم بالعجز عن طريق التقدم 

يف  آمنة  تبدو  التي  الوحيدة  الحقوق  »العوملة«.  مرشوع  يف  فيه  هوادة  ال  الذي 

العرص الحايل تنتمي إىل أولئك الذين يتمتعون بالرثوة واملكانة الكافيتني لحاميتها، 

من  يصاحبها  وما  واالمتياز  امللكية  حقوق  ذلك  يف  مبا   - الحقوق  تلك  واستقالل 

سيطرة عىل املؤسسات التمثيلية، والحرية الدينية، وحرية التعبري، واألمان يف بياناته 

األمر  أو  القانوين  القصد  بسبب  متزايد  بنحو  للخطر  تتعرض   - ومسكنه  الخاصة 

 »meritocracy الواقع التكنولوجي. يفضل االقتصاد نظاما جديدا لـ»املرييتوقراطيا

يديم مزاياه من خالل توارث األجيال، ويدعمه يف ذلك نظام تعليمي يغربل بدقة 

ادعاءات  بني  املتزايدة  املسافة  تثري  الخارسين.  عن  الفائزين  أولئك  هوادة  وبال 

الليربالية وحقائقها الفعلية عىل أرض الواقع الكثري من الشكوك بنحو متزايد حول 

هذه االدعاءات بدال من خلق الثقة يف أن هذه الفجوة سوف ُتضيَّق. 

فشلت الليربالية ليس ألنها مل تبلغ غايتها، ولكن ألنها كانت مّتسقة مع نفسها. 

أكرث  بنحو  الليربالية »نفسها  فبينام صارت  الليربالية ألنها قد نجحت.  لقد فشلت 

اكتامال«، بينام أصبح منطقها الداخيل أكرث وضوحا وتناقضاتها الذاتية ظاهرة للعيان، 

فقد خلقت أمراضا هي يف الوقت نفسه تشوهات الدعاءاتها لكنها تحقيق للغايات 

التي ترمي إليها األيديولوجيا الليربالية. هي فلسفة سياسية أُطلقت لتعزيز قدر أكرب 

من العدالة واإلنصاف، والدفاع عن نسيج تعددي من ثقافات ومعتقدات مختلفة، 

وحامية كرامة اإلنسان، وبطبيعة الحال توسيع الحرية، لكنها يف الواقع واملامرسة 

التدهور  ز  وتعزِّ والتجانس،  التامثل  التنفيذ  موضع  وتضع  هائلة،  المساواة  تولد 

املادي والروحي، وتقوِّض الُحرية. ميكن قياس نجاحاتها من خالل تحقيقها عكس 

املرتاكمة  الكارثة  رؤية  نحتاج، عوضا عن  فنحن  تحققه.  أنها سوف  نعتقد  كنا  ما 
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باعتبارها دليال عىل فشلنا يف االرتقاء، إىل ُمثل الليربالية، نحتاج عوضا إىل أن نرى 

بوضوح أن اآلثار الكارثية املدمرة التي أحدثتها هي نفسها عالمات نجاحها. تعترب 

الدعوة إىل عالج أمراض الليربالية من خالل تطبيق مزيد من اإلجراءات الليربالية 

مبنزلة إلقاء مزيد من الزيت عىل نار مستعرة. ذلك لن يؤدي إال إىل تعميق أزمتنا 

السياسية واالجتامعية واالقتصادية واألخالقية. 

 قد تتطلب هذه اللحظة أكرث من مجرد إجراء عمليات إصالح مؤسسية عابثة. 

إذا كان ما يحدث اآلن بالفعل هو شيئا أكرث جوهرية وتحويلية عن »السياسة 

تتميز  الطبيعية«، فنحن إذن لسنا فقط يف خضم عملية إعادة ترتيب سياسية 

بلحظات احتضار لطبقة عاملة بيضاء قدمية وتنفيس عن غضب الشباب املثقلني 

فلسفته  إفالس  بسبب  متزايدا،  منهجيا  إخفاقا  باألحرى  نشهد  رمبا  بالديون. 

السياسية الكامنة، فلسفة النظام السيايس الذي اعتربناه إىل حدٍّ بعيد أمرا ُمسلام 

به. قد يكون نسيج املعتقدات الذي أدى إىل ظهور التجربة الدستورية األمريكية 

التي دامت ما يقرب من 250 عاما يقرتب من نهايته. بينام اعتقد عدد من آبائنا 

للسياسة« من  اكتشفوا »علام جديدا  قد  أنهم   Founding Fathers املؤسسني 

نهاية  يف  واملوت  التحلل  إىل  األنظمة  جميع  من  الحتمي  امليل  يقاوم  أن  شأنه 

املطاف – حتى إنهم قارنوا النظام الدستوري بجهاز ذي حركة مستمرة مناهضة 

للتدهور التدريجي إىل الفوىض، »آلة من شأنها أن تعمل من تلقاء نفسها« - علينا 

أن نتساءل بحقٍّ عامَّ إذا كانت أمريكا ليست يف األيام األوىل من حياتها األبدية، 

بل ما إذا كانت تقرتب من نهاية دورة الفساد واالضمحالل الطبيعية التي تحد 

من أعامر جميع االبتكارات البرشية.

نظاما  للسمكة،  كاملاء  الحديثني  لألمريكيني  السياسية  الفلسفة  هذه  كانت 

األوىل من بني  الليربالية هي  فيه، غري مدركني وجوده.  بيئيا سياسيا شامال سبحنا 

زوال  ومع  الحديث،  العامل  يف  املتنافسة  الكربى  الثالث  السياسية  األيديولوجيات 

ادعاء  التي التزال متلك  الوحيدة  السياسية  األيديولوجيا  الفاشية والشيوعية، فهي 

يطرح  سيايس  معامري  أول  هي  أيديولوجيا،  بوصفها  الليربالية،  كانت  الجدوى. 

مرشوعا لتحويل جميع جوانب الحياة البرشية لتتوافق مع خطة سياسية ُمسبقة. 

نحن نعيش يف مجتمع، وعىل نحو متزايد يف عامل، أُعيد تشكيله عىل صورة أيديولوجيا 
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- أول أمة تأسست باالحتضان الرصيح للفلسفة الليربالية، حيث يتشكل مواطنوها 

بنحو تام عىل وجه التقريب بالتزاماتها ورؤيتها. 

ولكن عىل النقيض من األنظمة االستبدادية عىل نحو واضح والتي نشأت من 

أجل النهوض بأيديولوجيات الفاشية والشيوعية، فإن الليربالية أقل أيديولوجية 

النقيض  عىل  فقط.  خفي  بنحو  صورتها  عىل  العامل  تشكيل  وتعيد  واضح  بنحو 

الليربالية أكرث مكرا ودهاء: فهي  املنافسة األكرث قسوة، فإن  من األيديولوجيات 

لتشكيل  نية  أي  وُتنكر  تفضيل،  أي  تّدعي  وال  بالحياد،  تتظاهر  كأيديولوجيا 

النفوس تحت لواء حكمها. هي تتزلَّف من خالل الدعوة إىل الحريات السهلة، 

واإللهاء، واإلغواء بالحرية، وامللذات، والرثوة. هي تجعل نفسها خفية، متاما كام 

الليربالية  ُيرى نظام تشغيل جهاز حاسوب يف األغلب – إىل أن ينهار. تصبح  ال 

واضحة  أصبحت  تشوهاتها  ألن  التحديد  وجه  يوم عىل  بعد  يوما  وضوحا  أكرث 

ر تجاهلها. كام يخربنا سقراط Socrates يف كتاب  للعيان بحيث أصبح من امُلتعذِّ

»الجمهورية Republic« ألفالطون Plato، فإن معظم البرش يف معظم األوقات 

واألماكن يعيشون يف كهف، معتقدين أنه واقع كامل. األمر األكرث خبثا يف هذا 

الكهف الذي نشغله هو أن جدرانه تشبه الخلفيات الخاصة مبواقع تصوير األفالم 

القدمية، تعد مبشاهد آلفاق يبدو أنه ال نهاية لها، من دون قيود أو حدود، ومن 

ثم فإن احتباسنا يبقى غري مريئ لنا. 

تبدو قليل من القوانني الحديدية يف السياسة غري قابلة للكرس بدرجة أكرب من 

عدم االستدامة األيديولوجية النهائية يف السياسة. تفشل األيديولوجيا لسببني – أوال 

ألنها تأسست عىل الباطل فيام يتعلق بالطبيعة البرشية، ومن ثم ليس يف وسعها 

غري أن تفشل؛ وثانيا ألنه عندما تصبح هذه األكاذيب أكرث وضوحا، تزداد الفجوة 

بني ما تزعمه األيديولوجيا وبني التجربة املعيشة للبرش يف نطاقها حتى يفقد النظام 

رشعيته. إما أنه يفرض الخضوع ألكذوبة يكافح من أجل الدفاع عنها، وإما ينهار 

عندما تؤدي الفجوة بني االدعاء والواقع إىل الفقدان الشامل لإلميان بني الجامهري يف 

نهاية املطاف. يسبق أحدهم اآلخر يف أغلب األحيان. 

وهكذا حتى مع تغلغل الليربالية تقريبا يف حياة كل أمة عىل وجه األرض، فإن 

رؤيتها للحرية اإلنسانية تبدو بنحو متزايد سخرية مهينة أكرث منها بشريا بالنجاح. 
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يف  كأنها  بدت  والتي  التاريخ«  »نهاية  يف  الطوباوية  بالحرية  االحتفاء  عن  بعيدا 

اليد عندما سقطت آخر أيديولوجيا منافسة يف العام 1989، فإن البرشية  متناول 

لة بنحو كامل من قبل الليربالية ُمثقلة يف الوقت الحايل مبآيس نجاحاتها. تجد  املشكَّ

الليربالية نفسها بنحو واسع يف فخٍّ ِمن ُصنع يديها، واقعة يف رَشَك الجهاز نفسه الذي 

كان من املفرتض أن مينح الحرية الخالصة واملطلقة. 

ولكنها  مختلفة  مجاالت  أربعة  يف  وبصفة خاصة  نرى هذا  أن  اليوم  ميكننا 

والعلوم  والتعليم،  واالقتصاد،  والحكومة،  السياسة  املشرتكة:  بحياتنا  مرتبطة 

ت الليربالية شكل املؤسسات اإلنسانية يف كل مجال من هذه  والتكنولوجيا. غريَّ

كل  مصائرنا. ويف  سيادتنا وسيطرتنا عىل  وزيادة  الحرية  توسيع  باسم  املجاالت 

حالة من تلك الحاالت، نجم الغضب واسع االنتشار واالستياء العميق عىل نطاق 

رنا أصبحت هي نفسها القضباَن الحديد  واسع عن انتشار اإلدراك بأن أدوات تحرُّ

للسجن الذي نقبع داخله. 

 يشارف مواطنو الدميوقراطيات الليربالية املتقدمة عىل الثورة ضد حكوماتهم، 

باعتبارهم قادة لهم  بأنفسهم  الذين اختاروهم  السياسيني  ضد »املؤسسة«، وضد 

وغري  عنها  بعيدة  باعتبارها  حكوماتها  إىل  ساحقة  أغلبيات  تنظر  عنهم.  وممثلني 

مستجيبة، وواقعة يف قبضة األثرياء، وتحكم فقط ملصلحة األقوياء. َبرّشت الليربالية 

يف مستهل عهدها باقتالع طبقة أرستقراطية قدمية باسم الحرية؛ ولكن بينام تزيل 

كل آثار نظام قديم، فإن ورثة أسالفهم املناهضني لألرستقراطية املستبرشين يعتربون 

استبدالها نوعا جديدا من األرستقراطية، التي رمبا تكون أكرث فتكا.

من  الفرد  وتحرير  الحكومة  سلطات  من  الحد  عىل  ترتكز  الليربالية  كانت 

يعتربون  املواطنني  من  متزايدة  أعدادا  ولكن  االستبدادية.  السياسية  السيطرة 

خلقوه  الذي  الكيان  ذلك  وليس  وسيطرتهم،  إرادتهم  عن  منفصال  كيانا  الحكومة 

بأنفسهم كام برشتهم الفلسفة الليربالية. كانت »الحكومة املحدودة« التي خلقتها 

الليربالية يف العرص الحايل ستثري غرية ودهشة ُطغاة العصور املاضية، الذين مل يكن 

يف وسعهم غري أن يحلموا بقدرات وإمكانيات واسعة كتلك املتاحة يف العرص الحايل 

من القدرة عىل املراقبة والسيطرة عىل الحركة، والتمويل، وحتى األفعال واألفكار. 

االعتقاد،  يف  الفردية  الحقوق   - لحاميتها  الليربالية  ُوجدت  التي  الحريات  تتعرض 
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والعقيدة، والتجمهر، والتعبري، والُحكم الذايت - للخطر عىل نطاق واسع من خالل 

توسيع النشاط الحكومي يف كل مجال من مجاالت الحياة. ومع ذلك يستمر هذا 

ع إىل حد بعيد كرد فعل لشعور الناس بفقدان السلطة عىل مسار حياتهم يف  التوسُّ

عديد من املجاالت املتميزة – االقتصادية وغريها - مام يؤدي إىل مطالب مبزيد من 

التدخل من جانب الكيان الوحيد الذي ُيعترب تحت سيطرتهم من الناحية الشكلية. 

اطة، ودامئا يف اتجاه واحد،  قَّ تلتزم حكومتنا طوعا، متحركة مثل مفتاح الربط ذي السُّ

وتتضخم وتتوسع استجابة للمظامل املدنية، مام يؤدي بدوره وبنحو مثري للسخرية 

إىل مزيد من تجارب التباعد والضعف لدى املواطنني.

الذين  السياسيني  باملمثلني  الضعيف  باالرتباط  إال  املواطنون  يشعر  ال  وبالتايل 

بدورهم  املمثلون  ُيعربِّ  العامة.  املشاعر  وتضخيم«  »تحسني  يف  عملهم  يتمثل 

عن عجزهم النسبي فيام يتعلق ببريوقراطية دامئة يعمل فيها موظفون مهنيون 

س مزيد  يكون حافزهم هو الحفاظ عىل ميزانياتهم وأنشطتهم أو توسيعها. ُيكدَّ

البريوقراطية وميكنها من  اسمّيا يف  م  تتحكَّ التي  التنفيذية،  للسلطة  القوة  من 

خالل القواعد اإلدارية توفري مظهر االستجابة عىل األقل لكيان سيايس مضطرب. 

عىل  بشعبية  تحظى  ال  ترشيعية  هيئة  ِقبل  من  سيايس  حكم  نظام  ُيستبدل 

نحو متزايد والتي تستمد رشعيتها من الناحية النظرية من الشعب بتعليامت 

وتفويضات لإلدارة التنفيذية التي تحققت مهمتها من خالل التأثريات الهائلة 

عت الليربالية أنها تحل محل ُحكم استبدادي  لتدفقات األرباح االحتيالية)1( ادَّ

كان يستند إىل قادة منعزلني وغري مختارين شعبّيا بنظام ُحكم مستجيب من 

ِخالل موظفني عموميني منتخبني. تبدو عمليتنا االنتخابية اليوم، عىل الرغم من 

ذلك، شبيهة إىل حد بعيد مبرسحية بوتيمكني Potemkin)٭(. تهدف إىل التعبري 

عسكري  وقائد  نبيل   :Grigory Potemkin بوتيمكني  غريغوري  األمري  بها  قام  بوتيمكني:  قرية  خدعة  )٭( 
رويس مخادع توىل منصب الحاكم العام ألقاليم روسيا الجنوبية، وكان مفضال عند اإلمرباطورة كاثرين. فبعد أن 
استولت روسيا عىل ممتلكات واسعة من الدولة العثامنية، سعى بوتيمكني إىل إقناع اإلمرباطورة بنجاح سياسته 
االستعامرية والهادفة إىل استعامر هذه األرايض، ودعا اإلمرباطورة إىل رحلة نهرية تشاهد فيها بنفسها من السفينة 
عمليات االستيطان والتطوير، وكانت الحيلة تتمثل يف مجموعة من القرى املتحركة التي كانت تحتل املناطق التي 
متر من أمامها سفينة اإلمرباطورة، حيث يلّوح املواطنون الروس لإلمرباطورة ويطلقون صيحات السعادة والحب 
والرتحيب لها، ويف املساء يجري فك القرى رسيعا ونقلها إىل املناطق التي من املقرر أن متر من أمامها السفينة 

يف اليوم التايل. ]املرتجم[. 
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عن مظهر املوافقة الشعبية لشخص سيامرس سلطات تعسفية ال تضاهى عىل 

السياسة الداخلية، والرتتيبات الدولية، وعىل وجه الخصوص، ُصنع الحرب.

السيطرة حالة ميكن  وانعدام  بعمق  املحسوس  التباعد  مثل هذا  ُيعترب  ال 

عالجها من خالل ليربالية أفضل وأكرث كامال - بل إن أزمة الحوكمة هذه هي 

كافية  ستكون  العرضية  املوافقة  أن  الليربالية  اقرتحت  الليربايل.  النظام  ذروة 

للسمو بفئة قيادة تتألف من تلك »الشخصيات املناسبة« – عىل وجه التحديد 

هؤالء، بكلامت ألكساندر هاملتون Alexander Hamilton التي ال ُتضاهى، 

التي  األمور  وجميع  والحرب،  والتفاوض  والتمويل،  »التجارة،  بأمور  املعنيني 

تشجيع  النظام  مهندسو  قصد  الشغف«.  ذلك  يحكمها  التي  العقول  تستهوي 

الرتكيز عىل االهتاممات الخاصة بني املواطنني – كيان مهتم بالشؤون الخاصة 

يف  صعوبة  هناك  كانت  إذا  »جمهورية«.  مسمى  عليه  أطلقوا   res idiotica

»الحفاظ عليها«، فال ميكن لجمهورية البقاء يف غياب »أشياء عامة«. وقد وصل 

االعتقاد بأن الليربالية ميكن أن تحقق منط حياة modus vivendi من خالل 

تشجيع النزعة الخاصة privatism إىل تفكيٍك شبه كامل للطبقة الحاكمة وإىل 

 .cives مواطنني بال مواطنة

 

االقتصاد
من  االقتصادي.  الوضع  من  االستياء  يف  بوضوح  املواطنني  تعاسة  تجلَّت 

األرجح أن يطلق عىل املواطنني اسم »مستهلكني«، غري أن حرية رشاء كل سلعة 

استهالكية ميكن تخّيلها غالبا ما تكون ذات أثر ضئيل يف تهدئة القلق االقتصادي 

والسخط املنترش عىل نطاق واسع إزاء التفاوت املستفحل - بالفعل إن افرتاض 

القادة االقتصاديني أن القوة الرشائية املتزايدة للسلع زهيدة الثمن سوف تعوض 

غياب األمن االقتصادي وتقسيم العامل إىل أجيال من الفائزين والخارسين. كان 

هناك دامئا، ورمبا سوف يكون هناك دامئا، عدم مساواة اقتصادية، ولكن يبدو أن 

هناك قليال من الحضارات التي قد أتقنت فن الفصل بني الفائزين والخارسين 

أولئك  وفصل  لغربلة  الضخم  الجهاز  هذا  مثل  خلقت  أو  واسع،  نطاق  عىل 

الذين سينجحون عن أولئك الذين سيفشلون. حاجج ماركس ذات مرة بأن أكرب 
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مصدر للسخط االقتصادي مل يكن بالرضورة هو عدم املساواة، بل التغريب – 

انسالخ العامل عن املنتج وما يصاحب ذلك من فقدان أي صلة بغاية وهدف 

جهود الفرد. ال يحافظ اقتصاد اليوم عىل هذا التغريب ويوسع نطاقه فقط، بل 

إليه أيضا شكال جديدا وعميقا من االغرتاب الجغرايف، والفصل املادي  يضيف 

بني املستفيدين من االقتصاد املعومل عن أولئك الذين تخلَّفوا عن الرَّكب. ويقود 

املساواة  النُّواح عىل عدم  بني  ما  الجمع  إىل  االقتصاد  الفائزين يف  أولئك  ذلك 

مسار  تدين  التي  املتخلِّفة  اآلراء  لتلك  بصوت خفيض  واالستنكار  االقتصادية، 

العوملة. ُيعزَّى الخارسون، يف الوقت نفسه، بتذكريهم بأنهم أثرياء ال يضاهيهم 

حتى أكرث األرستقراطيني ثراء يف عصور سابقة. وسائل الراحة املادية خادم جاهز 

طوع البنان للتخفيف من هموم الروح. 

التصويت عىل خروج  نتيجة  الحرضية عىل  املراكز  يف  الفعِل  ردوُد  ُتظهُر  كام 

 Donald J. ترامب  جي.  دونالد  وانتخاب   Brexit األورويب  االتحاد  من  بريطانيا 

Trump، فإن هؤالء الزعامء أنفسهم يشعرون بالصدمة ألن رشوط العقد االجتامعي 

تبدو غري مقبولة لدى املتسوقني يف ووملارت Walmart. ومع ذلك ال ميكن فعل يشء 

يف نهاية املطاف، ألن العوملة عملية حتمية ال فكاك منها، وال ميكن ألّي فرد أو أي 

أمة إيقاف دوران عجالتها. وأيا كان رأينا يف التكامل االقتصادي، والتوحيد القيايس، 

 Thomas فريدمان  توماس  عرَّف  بدائل.  يف  التفكري  من  جدوى  فال  والتجانس، 

Friedman، أحد أكرب مشجعي العوملة، مبثل هذه الرشوط الحتمية:

إنه التكامل الذي ال مفر منه بني األسواق، والدول القومية، والتقنيات، إىل حد 

مل يسبق له مثيل من قبل، بطريقة مُتكن األفراد واملؤسسات والدول القومية 

وأرخص  وأعمق،  وأرسع،  أبعد،  بنحو  العامل  أنحاء  جميع  إىل  الوصول  من 

ن العامل من الوصول إىل األفراد والرشكات  من أي وقت مىض، وبطريقة مُتكِّ

والدول القومية بنحو أبعد، وأرسع، وأعمق، وأرخص من أي وقت مىض)2(. 

إن مسألة ما إذا كان الناس يريدون أن »يصل« العامل إىل األفراد، واملؤسسات، 

العملية.  إيقاف  للمناقشة، ألنه ال ميكن  ليست مسألة مطروحة  القومية  والدول 

وحش  مثل  نفسه،  الوقت  يف  ومحركها  الليربالية  وصيف  هو  االقتصادي  النظام 

فرانكنشتاين يعمل من تلقاء نفسه، ومل يعد يف اإلمكان السيطرة عىل عملياته أو 
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املنطق الذي يعمل به من ِقبل أشخاص يبدو ظاهريا أنهم يتمتعون بأقىص قدر من 

الحرية يف التاريخ. أجور الحرية هي عبودية لحتمية اقتصادية. 

التعليم

ُيغرَس َتقبُّل نظامني اقتصادي وسيايس يف أذهان الجيل الصاعد وهم يخشونه 

بوضوح، ما ميألُهم بالتشكك تجاه مستقبلهم وتجاه مشاركتهم يف الحفاظ عىل نظام 

ال ميكنهم تجنُّبه، ولكنهم أيضا ال يؤمنون وال يثقون به. بعيدا عن شعورهم بأنفسهم 

بأنهم ميثلون الجيل األكرث تحررا واستقاللية يف التاريخ، فإن الشباب البالغني يؤمنون 

مبهامتهم الحالية أقل من إميان سيزيف Sisyphus مبهمته وهو يرفع الصخرة إىل 

قمة الجبل)٭(. إنهم ينضمون إىل املهامت التي يطالبهم بها كبارهم، ولكن من دون 

خيار  وجود  بعدم  عميق  بإحساس  مدفوعني  فقط   - أو حب  متعة  بأي  الشعور 

آخر أمامهم. إن استجابتهم وردودهم الكاسحة عىل وضعهم - ما ُعربِّ عنه يف عدد 

السنني وهم يصفون تجاربهم  التي قّدموها إيلَّ عىل مر  التعليقات  ال يحىص من 

وتوقعاتهم الخاصة بتعليمهم – متثل رد فعل َمْن هو يف مصيدة »ال فكاك وال مهرب 

له منها«، لكونهم مشاركني متشككني يف نظام يفرز فائزين وخارسين، بال رحمة، 

لـ »العدالة االجتامعية«.  النظام هو أداة  حتى وهو يطالبهم بأن يفهموا أن هذا 

أنه حتى »الفائزون« يعرتفون يف نوبات من  للمرء أن يفاَجأ عندما يجد  ال ميكن 

أحاديث الرصاحة بأنهم محتالون واحِتيل عليهم يف الوقت نفسه. كام وصفت يل 

إحدى الطالبات وضع أبناء جيلها قائلة يل:

نحن مرييتوقراطيون بسبب غريزة ُحب البقاء عىل قيد الحياة. إذا مل نتسابق إىل 

القمة بعينها فإن الخيار الوحيد الذي يتبقى أمامنا هو قاع بال قرار من الفشل. 

بالغرض  الئقة  تقديرات  عىل  والحصول  الجاد  العمل  مجرد  يفي  أن  ميكن  ال 

املطلوب، إذا كنت تعتقد أن أمامك خيارين فقط: القمة نفسها، أو القاع. إنها 

)٭( أسطورة سيزيف: استطاع سيزيف وفق األساطري اإلغريقية أن يخدع إله املوت، ما أغضب كبري اآللهة زيوس 
القمة تدحرجت  إذا وصل  أعاله، حتى  إىل  الجبل  أسفل  بأن يحمل صخرة هائلة من  أبدية  به عقوبة  أنزل  الذي 
رمزا  فأصبح  ٍف،  توقُّ بال  ويظل هكذا  القمة،  إىل  رفعها مجددا  إىل  فيعود سيزيف  أخرى،  مرة  الوادي  إىل  الصخرة 

للعذاب األبدي. ]املرتجم[. 
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معضلة السجني التقليدي: الجلوس ما بني ساعتني وثالث ساعات يف قاعة الطعام، 

وقضاء الوقت يف ثرثرة فارغة ال معنى لها، أو قضاء بعض الوقت يف حوار فكري 

تنتقص  وكلها  عاطفية،  مواعدة  يف  الخروج  أو  فلسفية،  أو  أخالقية  قضايا  عن 

من الوقت الذي يجب أن نقضيه يف محاولة الوصول إىل القمة، وبالتايل سوف 

تجعلنا أسوأ حاال بالنسبة إىل أي شخص آخر... ألننا نرى أن البرشية - وبالتايل 

مؤسساتها - فاسدة وأنانية، فإن الشخص الوحيد الذي ميكننا االعتامد عليه هو 

أنفسنا. بناء عىل ذلك، فإن الطريقة الوحيدة التي ميكننا بها أن نتجنب الفشل، 

والرفض، واالستسالم يف نهاية املطاف للعامل الفوضوي الذي يحيط بنا، هو أن 

تكون لدينا الوسائل )الضامن املايل( لالعتامد عىل أنفسنا فقط)3(.

 liberal education الحر التعليم  القضاء عىل  املتقدمة عىل  الليربالية  تعمل 

األيديولوجية  الناحيتني  من  عميل  غري  أنه  تجد  حيث  شديدين،  ورضاوة  بقصٍد 

واالقتصادية. ُيعلَّم الطالب من قبل معظم أساتذتهم يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية 

أن األمر السيايس الوحيد املتبقي هو مساواة االحرتام والكرامة املمنوحة لكل الناس، 

يف الوقت نفسه الذي تعمل فيه تلك املؤسسات مبنزلة آالت لغربلة أولئك الذين 

البقاء اقتصاديا، عن أولئك الذين سُيستهزأ بهم لوجهات نظرهم  لديهم مقومات 

اآلراء  صدى  يرتدد  الدينية.  واملعتقدات  واألمة،  والهجرة،  التجارة،  عن  املتخلِّفة 

السائد يف  االعتقاد  الجامعات، يف  اإلجامع يف حرم  يشبه  مبا  م  ُتقدَّ التي  السياسية 

الناحية االقتصادية، ويتوج ذلك  التعليم يجب أن يكون عمليا من  كل مكان بأن 

بالسكنى يف مدينة يقطنها خريجو جامعات من ذوي األجور العالية لهم العقليات 

نفسها، وهم سيستمرون يف َصّب جام غضبهم عىل عدم املساواة يف الوقت الذي 

يستمتعون فيه بقطف مثارها السخية. تتدافع الجامعات لتوفري »نتائج تعليمية« 

عملية، سواء عن طريق إدخال مجموعة كبرية من الربامج الجديدة التي تهدف إىل 

أن يكون الطالب مطلوبني للتوظيف عىل الفور، أو عن طريق تغيري أسامء الربامج 

وإعادة توجيه الدراسات الحالية إلبراز أهميتها االقتصادية. ببساطٍة ال يوجد خيار 

عدد طفيف  يبدي  االقتصادي.  والتنافس  بالعوملة  يتسم  عامل  ذلك يف  آخر خالف 

مالحظاتهم بشأن حقيقة أن هذا األسلوب يف التعبري أصبح أكرث شيوعا يف الليربالية 

املتقدمة، النظام الذي كان من املفرتض أن يضمن حرية اختيار ال نهاية لها. 
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يف لحظة بلوغ الليربالية ذروَتها، إذن، نرى االستبعاد الطائش للعلوم اإلنسانية. 

كان من املفهوم ومنذ فرتة طويلة أن العلوم اإلنسانية هي الشكل األسايس للتعليم 

عن  ُتُخيلِّ  لقد  الذايت.  الُحكم  إىل  تطلعوا  الذين  للمواطنني  خصوصا  حر،  لشعب 

كونها  بسبب  فقط  ليس  عظيمة  كانت  التي   - الكتب  أمهات  دراسة  الرتكيز عىل 

أن  البرش  تعلم  كيفية  األنفس حول  اكُتسبت بشق  بل ألنها تضمنت عربا  قدمية، 

يكونوا أحرارا، خصوصا من طغيان غرائزهم التي ال ترتوي، ملصلحة ما كان ُيعترب 

ذات يوم »تعليام للخنوع servile education«، وهو تعليم يهتم حرصيا بكسب 

املال وحياة من العمل، وبالتايل كان مخصصا ألولئك الذين مل يتمتعوا بحق حمل 

صفة »املواطن«. يدين الليرباليون اليوم النظاَم الذي كان يفصل يف يوم من األيام 

حتى  ولكن  الحاشية،  عن  واملواطن  العبد،  عن  والسيد  الرقيق،  عن  الُحر  الرجل 

عندما ارتقينا إىل ذروة التفوق األخالقي عىل أسالفنا، الذين عاشوا يف ظالم الجهل، 

بإعالن أن الجميع أحرار، فقد اعتمدنا بنحٍو شبه حرصي شكل التعليم الذي كان 

 مقترصا عىل أولئك الذين ُحرموا نعمَة الحرية. ومع ذلك، ويف خضم حريتنا املجيدة،

 – بالذات  اسمه  يشري  الذي  التعليم  ترف  لدينا  يعد  مل  ملاذا  التساؤل:  نفكر يف  ال 

العلوم اإلنسانية liberal arts - إىل دعمه الجوهري لرعاية وتهذيب الشخص الحر. 

 

العلوم والتقنية

ع طالب اليوم بنحو خاص عىل دراسة تخصص مفيد، وبصفة خاصة تخصص  ُيشجَّ

متعلق مبا ُيعرف بـ STEM)٭( - العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كانت 

العبودية تتحقق بنحٍو  لتحرير اإلنسانية من أشكال مختلفة من  الليربالية  أدوات 

خاص من خالل التحوالت يف السياسة، وبصفة خاصة النظام التمثييل الذي يبدو 

ميكن  ال  التي  السوق،  رأساملية  خصوصا  واالقتصاد،  سيطرتنا؛  نطاق  خارج  اليوم 

مقاومة منطقها يف العوملة؛ والعلوم والتقنية، والتي ُيزعم أنها أعظم مصدر لتحريرنا، 

تقنياتنا  التي أحدثتها  بيئتنا للخطر، والتشوهات  الوقت نفسه سبب تعريض  ويف 

الخاصة عىل شخصيتنا الذاتية، والقلق العميق إزاء عدم قدرتنا عىل السيطرة عىل 

)٭( اختصار لـ science, technology, engineering, and mathematics. ]املحرر[.
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مبتكراتنا الخاصة. جرى تأطري املرشوع العلمي الحديث لتحرير اإلنسان من طغيان 

الطبيعة كجهد لـ »التحكم« أو »السيطرة« عىل الطبيعة، أو باعتبارها »حربا« ضد 

قارن  البرش.  أيدي  عىل  إلخضاعها  املطلوبة  األدوات  دراستها  توفر  التي  الطبيعة 

فرانسيس بيكون Francis Bacon - الذي رفض الحجج الكالسيكية التي تقول بأن 

العلم يستهدف تعلم فضائل الحكمة، ورجاحة العقل، والعدالة، وحاجج عوضا عن 

ذلك بأن »املعرفة قوة«، وقارن الطبيعة بسجني ميكن، تحت التعذيب، أن يضطر 

إىل الكشف عن أرساره الدفينة منذ عهود طويلة. 

حتى لو مل نعد نتحدث بهذه اللغة، فإن املرشوع العلمي الحديث يسيطر يف الوقت 

الحايل عىل ما نعتربه أبحاثا مفيدة ومثمرة. يبدو مع ذلك أن الطبيعة مل ترفع الراية 

ُتُصوِّرت  إذا   ،Wendell Berry بريي  وينديل  واملؤلف  املزارع  كتب  كام  البيضاء. 

العلوم والتقنية الحديثة باعتبارها »حربا ضد الطبيعة«، فهي عندئذ »حرب بكل 

معنى الكلمة - الطبيعة تقاتلنا بقدر ما نقاتلها. و... يبدو أننا نخرس الحرب«)4(. 

يعترب كثري من عنارص ما ُنطلق عليه اليوم أزمتنا البيئية – التغرّي امُلناخي، واستنفاد 

املوارد الطبيعية، وتلوث املياه الجوفية وندرتها، وانقراض أنواع من الكائنات الحية 

- عالماٍت عىل معارك ُينترص فيها لكن الحرب ُتخرس. لقد اعتدنا يف العرص الحايل 

املحاججة بأننا يجب أن نتبع العلم يف موضوعات مثل التغرّي امُلناخي، متجاهلني أن 

أزمتنا الحالية هي نتاج االنتصارات املتتالية للعلوم والتقنية والتي كان فيها »اتباع 

العلم« معادال للتقدم الحضاري. ُيعترب عاملنا امُلشبَّع بالكربون هو الصداَع الناجم 

عن احتفاالتنا الصاخبة طوال 150 عاما التي اعتقدنا خاللها، وحتى النهاية، أننا قد 

النظر غري املتامسكة  التحرر من قيود الطبيعة. والنزال نعتنق وجهة  حققنا حلم 

التي ترى أن العلم ميكنه أن يحررنا من أّي حدود بينام يحل املشكالت املصاحبة 

لهذا املرشوع. 

ل بنحٍو متزايد من ِقبل تكنولوجيا تعدنا بالتحرر من حدود  ويف الوقت نفسه ُنشكَّ

جيب  يف  املوجودة  اآللية  الحاسبات  أن  تبني  لقد  الهوية.  وحتى  والزمان،  املكان 

كل شخص ُتغريِّ هيكل عقولنا، وتحولنا إىل كائنات مختلفة، لنتوافق مع متطلبات 

منا  كم  الحقيقية)5(.  أنفسنا  عن  بالتعبري  تسمح  أنها  املفرتض  من  تقنية  وطبيعة 

أو  التفكري  مجرد  أو  كتاب  قراءة  يف  مستغرقا  ساعة  مدى  عىل  الجلوس  يستطيع 
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التأمل من دون اشتياق املدمن إىل مجرد جرعة من الهاتف الخلوي، ذلك االشتهاء 

التأمل حتى نحصل عىل جرعتنا؟ هذه  الرتكيز أو  بالتفكري أو  لنا  الذي لن يسمح 

التقنية نفسها التي من املفرتض أن تربط بيننا عىل نطاق أوسع وبنحو حميم تجعلنا 

أماكن  يف  البرش  محل  متزايد  نحو  عىل  األجهزة  تحل  تباعدا)6(.  وأكرث  وحدة  أكرث 

العمل، ما مينحنا الحرية عىل ما يبدو، ولكنها تجعلنا مجرد ُحراس ومساعدين لهذه 

اإلنسانية  تشكيل  إعادة  إمكانية  حتام  بالطبيعة  التالعب  يف  التقدم  يثري  التقنية. 

نفسها، ومن املحتمل أن يضع »البرشية النسخة 2.0« موضع الضد من أولئك الذين 

يرفضون أو ال يستطيعون خلع »النسخة 1.0« من البرشية)7(. 

إن ما ُيفرتَض أنه يسمح لنا بتحويل عاملنا إمنا يحولنا نحن أنفسنا عوضا عن 

ذلك إىل مخلوقات أخرى مل مينحها كثريون منا، إن مل يكن معظمنا، »املوافقة« عىل 

أنها  الليربالية  افرتضت  التي  املخلوقات  إىل  وأكرث  أكرث  تحّولنا  إنها  التحويل.  هذا 

كانت طبيعتنا يف »حالة الطبيعة state of nature« التي كانت موجودة قبل قدوم 

الحضارة، والقانون، والحكومة. ومن املفارقات، ولكن رمبا ليس من قبيل املصادفة 

التاريخ،  قبل  ملا  خيالها  من  املخلوقات  إىل  يشكلنا  لليربالية  السيايس  املرشوع  أن 

وهو ما تطلَّب يف الحقيقة الجهاز الضخم امُلركب للدولة الحديثة، واالقتصاد، ونظام 

ذاتّيا، وغري  منفصلة، ومستقلة  أنفس  إىل:  ليحولنا  والتكنولوجيا،  والعلوم  التعليم، 

واثقة،  ِقبل حريتنا، ولكن غري  تفيض بحقوق، ومعرَّفة من  متزايد،  بنحو  مرتابطة 

وعاجزة، وخائفة، ووحيدة. 

 يتجىلَّ نجاح الليربالية اليوم بدرجة أكرب يف الدالئل املرتاكمة عىل فشلها. لقد 

مجاالت  خالل  من  خاصة  وبصفة  صورتها،  عىل  العامل  تشكيل  الليربالية  أعادت 

حرية  تحقيق  استهدفت  وكلها  والتقنية،  والعلوم،  والتعليم،  واالقتصاد،  السياسة، 

وحتى  وعضويات،  وعالقات،  أماكن،  من  الفرد  تحرير  خالل  من  وكاملة  ُقصوى 

بخفة، كام ميكن  ارتداؤها  فيمكن  الليربالية،  بواسطة  ُتْخرَتْ  مل  وما  معينة؛  هويات 

إعادة النظر فيها أو التخيّل عنها وفق الرغبة. وهكذا فإن النفس املستقلة تخضع 

للمسار السيادي للقوى ذاتها التي ُتُبنِّيت اليوم باعتبارها أدوات لتحريرنا. ومع ذلك 

يجعلنا تحريرنا غري قادرين عىل مقاومة هذه القوى املحددة؛ يؤدي الوعد بالحرية 

إىل استعبادنا بحتميات ليس أمامنا من خيار سوى الخضوع لها. 
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خالل  من  خصوصا  حالهم،  »واقع«  من  األفراد  لتحرير  األدوات  هذه  ُنرشت 

للحرية من واجبات معينة،  الليربالية  »إلغاء الشخصية« و»التجريد«، وفقا لرؤية 

الطابع  نزع  خالل  من  الغايات  هذه  ُحققت  وقد  وعالقات.  وديون،  والتزامات، 

َمني عرب كيانني رئيسني - الدولة والسوق. ولكن حتى وقد  الشخيص والتجريد املقدَّ

عمال معا يف حركة كامشة لجعلنا أكرث عريا من أي وقت مىض باعتبارنا أفرادا، فإن 

مناقشاتنا السياسية ُتخفي هذا التحالف من خالل االدعاء بأن الوالء إلحدى هاتني 

القوتني سوف ينقذنا من نهب اآلخر لنا. تتقلص خياراتنا السياسية الرئيسة إىل أي 

السوق،  - مساحة  وأمننا  تعزيز حريتنا  الشخيص ستعمل عىل  للطابع  نازعة  آلية 

التي تجمع مليارات عىل مليارات من خياراتنا لتوفري رغباتنا واحتياجاتنا من دون 

الدولة  أو  اآلخرين؛  واحتياجات  رغبات  بشأن  نية محددة  أو  تفكري  بأي  مطالبتنا 

الليربالية، التي تؤسس إجراءات وآليات غري شخصية لرغبات واحتياجات اآلخرين 

التي التزال غري معالجة بنحو كاٍف من جانب السوق.

وهكذا فإن الطلب امُللح بأن نختار ما بني حامية الحرية الفردية والتوسع يف 

نشاط الدولة يخفي يف ثناياه العالقة الحقيقية بني الدولة والسوق: أنهام تنموان 

النزعة  وتتطلب  الفردية،  النزعة  الدولتية  النزعة  ن  مُتكِّ بالرضورة.  ومعا  باستمرار 

الفردية النزعة الدولتية. بالنسبة إىل جميع املزاعم الخاصة بالتحوالت االنتخابية - 

من أجل »األمل والتغيري Hope and Change« أو »فلنجعل أمريكا عظيمة مرة 

أخرى Making America Great Again« - هناك حقيقتان ظاهرتان بنحو واضح: 

الليربالية الحديثة تتقدم من خالل تحويلنا لنكون أكرث فردية، باإلضافة إىل أن نكون 

أكرث ميال إىل النزعة الدولتية. وال يعود هذا األمر إىل تقديم أحد األحزاب النزعة 

الفردية من دون أن يرتاجع أو ُيخفِّض النزعة الدولتية بينام يفعل اآلخر عكس ذلك؛ 

بل يتحركان يف الوقت ذاته بالتناغم مع أعمق أسسنا الفلسفية.

والتقاليد،  املغروسة،  الثقافات  من  الفرد  بتحرير  االضطالع  ادعاء  خالل  ومن 

واألماكن، والعالقات، جانست الليربالية العامل بصورتها – ومن قبيل املفارقة، كان 

ذلك غالبا عن طريق التغذية مبزاعم »التعددية الثقافية multiculturalism« أو، 

انتزعتنا بنجاح من عالقات كانت  يف الوقت الحايل، »التنوع diversity«. بعد أن 

وفهمنا  للذات،  مفهومنا  يف  أسهمت  أيضا  ولكنها  يوم،  ذات  علينا  أحقيتها  عي  تدَّ

Al Arabi Library PDF



42

ملاذا فشلت الليربالية

أنفَسنا باعتبارنا مواطنني يتشاركون يف مصري مشرتك وعنارص اقتصادية فاعلة تشارك 

تركتنا يف حالة  التحررية؛  الفرد ُعرضة ألدوات  الليربالية  يف عامل واحد، فقد تركت 

هشة تكون فيها مجاالت الحياة التي ُيفرتض أن تحررنا خارجة متاما عن سيطرتنا أو 

حوكمتنا. يشري هذا إىل أن الفرد كان طوال الوقت »أداة« للنظام الليربايل، وليس - 

كام كان االعتقاد – أن األمر عكس ذلك.

أمراض  أن  االعتقاد  نتخذها هي رفض  أن  والتي يجب  األكرث تحديا  الخطوة   

املجتمع الليربايل ميكن إصالحها من خالل تحقيق الليربالية. السبيل الوحيد للتحرر 

من الحتميات والقوى التي ال ميكن التحكم فيها والتي تفرضها الليربالية هي التحرر 

يف عرصنا  الرئيسني  السياسيني  الخيارين  من  كلٍّ  فهم  يجب  نفسها.  الليربالية  من 

بأن  التقدمية  إمياُن  لنا  يقدم  الزائفة نفسها. ال  للعملة  بوصفهام وجهني مختلفني 

الليربالية سوف تتحقق عندما منيض ُقدما نحو تحقيق وعود الليربالية، وال ادعاءات 

الحاكمة  الفلسفة  إىل  نعود  عندما  استعادُتها  مُيكن  أمريكا  عظمة  بأن  املحافظني 

لدستورنا، أيَّ بديل حقيقي لتقدم الليربالية. 

ميكن للاميض أن يرشدنا سواَء السبيل، ولكن ال ميكن أن تكون هناك عودة أو 

املوارد  تعويضه من  بال رحمة مخزونا ال ميكن  الليربالية  لقد سحبت  »استعادة«. 

شيكات  عن  عبارة  دامئا  نجاحاتها  كانت  لقد  سواء.  حد  عىل  واألخالقية  املادية 

مفتوحة القيمة مسحوبة عىل مستقبل تثق بأنها ميكن أن تصلحه. تشري السياسة 

تنتقد  التقدمية  أن  كام  مسدود،  التقدمية  طريق  أن  إىل  حق،  وعن  املحافظة، 

بقسوة، وعن حق أيضا، حنني املحافظني إىل عرص ال ميكن استعادته. إن املحافظني 

والتقدميني عىل حد سواء قد نهضوا مبرشوع الليربالية، وال ميكن أن يقدم أي منهام، 

بشكلهام الحايل يف العرص الحايل، الطريق الجديد إىل األمام الذي يجب أن ندركه 

خارج مسارنا اإلجباري املعتاد.

وال يعني التفكري يف ما ميكن أن يحدث يف مرحلة ما بعد التدمري الذايت لليربالية 

قيمة  ذا  كان  ما  نتجاهل  أو  عكسه،  هو  ما  نستنبط  أن  ببساطة  علينا  لزام  أنه 

عظيمة ودامئة يف إنجازات الليربالية نفسها. تكمن جاذبية الليربالية يف استمراريتها 

الجهود  الخصوص  وجه  وعىل  الغربية،  السياسية  للتقاليد  االلتزامات  أعمق  مع 

الرامية إىل ضامن الحرية والكرامة اإلنسانية من خالل كبح جامح الطغيان، والحكم 
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في، والقمع. ُتعترَب الليربالية بحقِّ يف هذا الصدد أنها استندت إىل التزامات  التعسُّ

واملسيحية.  التقليدية  واملامرسة  الفكر  يف  القرون  عرب  تطورت  جوهرية  سياسية 

حرية  ستضمن  أنها  مخططوها  اعتقد  التي   - الليربالية  ابتكارات  أدت  ذلك  ومع 

تعريف  إعادة  خاصة  بصفة  نت  تضمَّ والتي   – حزما  أكرث  بنحو  وكرامته  اإلنسان 

ر للطبيعة البرشية، أدت تلك االبتكارات إىل تقويض ُفرص  ملثال الحرية وإعادة َتصوُّ

تحقيق التزامات الليربالية امُلعلنة. ال يعني امليض إىل ما بعد الليربالية التخيل عن 

ف الغرب العميق نحو تحقيق الحرية  بعض االلتزامات األساسية لها - خصوصا تلهُّ

السياسية والكرامة اإلنسانية - ولكن نبذ التحول الخطأ الذي اضطلعت به يف فرضها 

إىل إعادة صياغة األيديولوجيا للعامل عىل صورة ألنرثوبولوجيا زائفة.

ال يستتبع رفض األيديولوجيا األوىل وآخرها بقاًء يف العامل استبدالها بأيديولوجيا 

جديدة وبال شك غري مختلفة كثريا. إن ثورة سياسية إلسقاط نظام ثوري من شأنها 

أن تؤدي فقط إىل الفوىض والبؤس. إن مسارا أفضل سيتكون من أشكال مقاومة 

محلية أصغر حجام: تعتمد عىل مامرسات أكرث من اعتامدها عىل نظريات، وبناء 

ثقافات جديدة وصامدة مقابل معاداة الثقافة لدى الليربالية.

العقود  أمريكا يف   Alexis de Tocqueville توكفيل  دو  ألكسيس  زار  عندما 

األوىل من القرن التاسع عرش، الحظ أن األمريكيني مييلون إىل الترصف بنحو مختلف 

وبنحو أفضل من أيديولوجيتهم التي تتصف بالفردية واألنانية. كتب يقول: »إنهم 

يقدمون مزيدا من اإلجالل لفلسفتهم السياسية، أكرث مام يقدمونه ألنفسهم«. ما 

نحتاج إليه اآلن ليس هو تحسنَي فلسفتنا بدرجة أكرب، بل مرة أخرى، بذل مزيد من 

اإلجالل ألنفسنا. انطالقا من الرعاية لذواٍت جديدة وأفضل، تكون مهتمة بنحو كبري 

مبصائر ذوات أخرى - من خالل غرس ثقافات مجتمع، ورعاية، وتضحية بالنفس، 

ودميوقراطية صغرية النطاق – ميكن أن تنشأ مامرسة أفضل، ورمبا منها، يف نهاية 

املطاف، تنبثق نظرية أفضل من مرشوع الليربالية اآلخذ يف الفشل. 

Al Arabi Library PDF



45

الليربالية غري املستدامة

 liberalism ُيعربَّ عن أعمق التزامات الليربالية

باالسم نفسه: »الحرية« liberty. أثبتت الليربالية 

هذا  بسبب  سواء  حد  عىل  وصامدة  جذابة  أنها 

اإلنسان  حرية  إىل  بالتوق  الجوهري  االلتزام 

املتأصلة بعمق يف الروح البرشية. مل يكن الصعود 

التاريخي لليربالية واالنجذاب العاملي نحوها عىل 

أولئك  خاص  بنحٍو  جذبت  لقد  املصادفة؛  سبيل 

مساواٍة  وعدم  تعسفية،  حكم  لنظم  الخاضعني 

. مل تثبت فلسفة سياسية أخرى  ظامل، وفقر متفشٍّ

من الناحية العملية أنها ميكن أن تغذي االزدهار، 

حرية  وتعزز  النسبي،  السيايس  االستقرار  وتوفر 

الفرد مبثل هذا االنتظام والقابلية للتنبؤ. ولذا فقد 

فرانسيس  يعلن  ألن  مقنعة  أسباب  هناك  كانت 

الليربالية غري املستدامة

الليربالية ببساطٍة  إنجاز  »مل يكن 
مجــرد رفض شامـــل ملا سبقها، 
ولكنها يف كثري من الحاالت بلغت 
تعريف  إعادة  خالل  من  غاياتها 
الكلامت واملفاهيـــم املشرتكـــة. 
ومن خالل عملية إعادة التعريف 
تلك استعمرت املؤسساِت القامئة 
بافرتاضـات أنرثوبولوجية مختلفة 

جوهريا«

11
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فوكوياما Francis Fukuyama يف العام 1989 أن الجدال الطويل املحتدم حول األنظمة 

املثالية قد انتهى، وأن الليربالية كانت هي املحطة النهائية للتاريخ)٭(.

البرشي  الحنني  اخرتاع  أو  باكتشاف  الحال،  بطبيعة  الليربالية،  تضطلع  مل 

إىل الحرية: إن كلمة libertas لها أصلها املوغل يف القدم، وكان الدفاع عنها 

اليونان  السياسية يف  الفلسفة  وتحقيقها هدفا أساسيا منذ أول املساعي نحو 

الغربية بصفة خاصة  السياسية  التقاليد  التي أسست  النصوص  وروما. ركزت 

عىل مسألة كيفية كبح جامح النزعة نحو الطغيان وادعاءاته، واستقرت بنحٍو 

األساسيني  العالجني  باعتبارهام  الذايت  والحكم  الفضيلة  رعاية  عىل  متميز 

إلغراءات الطغيان. اعترب اإلغريق بنحو خاص الحكم الذايت شكال من أشكال 

االستمرارية من الفرد إىل الكيان السيايس، مع التحقيق الوارد ألي منهام فقط 

والحكمة،  النفس،  ضبط  لفضائل  املشرتكان  واالستدامة  التعزيز  أمكن  ما  إذا 

واالعتدال، والعدالة. كان الحكم الذايت ممكنا يف املدينة فقط إذا كانت فضيلة 

الذايت  الحكم  إدراك  وميكن  املواطنني؛  أرواح  تحكم  التي  هي  الذايت  الحكم 

لألفراد فقط يف مدينة تدرك أن املواطنة نفسها كانت نوعا من التعايش املستمر 

يف الفضيلة، من خالل القانون والعرف. شددت الفلسفة اليونانية عىل ما ُيعرف 

بـ paideia، أو تعليم الفضائل، بوصفه طريقا مبدئيا نحو إحباط خلق الطغيان 

وحامية حرية املواطنني، بيد أن هذه االستنتاجات تعايشت )وإن كان بصعوبة 

يف بعض األحيان عىل األقل( مع مربرات عدم املساواة التي تجلت ليس فقط 

الحكام، ولكن يف  ِقبل حاكم حكيم من طبقة من  الدعوات إىل حكم من  يف 

انتشار العبودية أيضا. 

الوسطى  للقرون  الفلسفية  التقاليد  ثم  الرومانية،  الفلسفية  التقاليد  احتفظت 

املسيحية، بالتأكيد اليوناين عىل غرس الفضيلة بصفته دفاعا مركزيا ضد الطغيان، ولكنها 

طوَّرت أيضا أشكاال مؤسسية سعت إىل ضبط قوة الزعامء، بينام )وبدرجات متفاوتة( 

)٭( يف األصل األجنبي، كلمة »تاريخ« مكتوبة بحرف كبري يف بدايتها، هكذا: History، وهذا االستخدام يف سياقات 
مثل هذه عادة ما يعني التاريخ الواحد واملوضوعي، كام هو مفهوم يف مجال التاريخ التقليدي، عىل عكس مفهوم 
»التواريخ« histories النابع من الخطوط ما بعد الحداثية، كمجال التاريخ الشفهي Oral History، والذي يرتكز 

عىل التعددية والذاتية، عىل أنه أقرب إىل الواقع التاريخي. ]املحرر[.
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تفتح آفاقا لتعبري غري رسمي، وأحيانا رسمي، عن الرأي العام يف الحكم السيايس. العديد 

من األشكال املؤسسية للحكم، والتي نربطها اليوم بالليربالية، جرى تصورها يف بداية 

تقدير، مبا يف  أقل  الحديث عىل  العرص  األمر وُطوِّرت عىل مدى قرون طويلة تسبق 

والفصل  السلطات،  وفصل   ،constitutionalism الدستورية  الحكومة  مبادئ  ذلك 

والفدرالية  التعسفي،  الحكم  ضد  والحامية  والحقوق  والدولة،  الكنيسة  مجاالت  بني 

األفراد  حقوق  حامية  كانت  املحدودة)1(.  والحكومة  القانون،  وسيادة   ،federalism

واإلميان بالكرامة اإلنسانية التي ال يجوز انتهاكها، وإن مل يكن معرتفا بها دامئا ومل ُتَارَس 

بنحٍو متواصل، كانت عىل الرغم من ذلك إنجازات فلسفية ألوروبا العصور الوسطى 

بل  الطبيعي،  التطور  مبنزلة  هي  الليربالية  أن  الباحثني  بعض  َيعترب  الحديثة.  قبل  ما 

يعتربونها تتويجا لتفكري ليربايل أويل protoliberal وإنجازات لهذه الفرتة الطويلة من 

.)2(premodernity التطور، وليس كأي نوع من االنفصال الراديكايل عام قبل الحداثة

إىل  بالنظر  التقدير،  من  بنوع  فيه  التفكري  يستحق  االدعاء  هذا  أن  حني  ويف 

االستمراريات الواضحة، فإن ادعاءات معرتضة قائلة إن انقطاعا ملحوظا قد حدث 

نشأت  قد  جديدة  سياسية  فلسفة  أن  خصوصا   - الحداثة  قبل  وما  الحداثة  بني 

بالتاميز عن فلسفات ما قبل الحداثة السابقة عليها - لها مسوغاتها القوية. بالفعل 

ميكن أن تكون االستمرارية املؤسسية وحتى الداللية بني األزمنة الكالسيكية وما قبل 

الحداثة املسيحية وعرص الحداثة التي تتحقق بظهور الليربالية خادعة يف حقيقة 

األمر. مل يكن إنجاز الليربالية ببساطٍة مجرد رفض شامل ملا سبقها، ولكنها يف كثري 

من الحاالت بلغت غاياتها من خالل إعادة تعريف الكلامت واملفاهيم املشرتكة، 

بافرتاضات  القامئة  املؤسساِت  استعمرت  تلك  التعريف  إعادة  عملية  خالل  ومن 

أنرثوبولوجية مختلفة جوهريا. 

نفسها.  الكلمة  عىل  ُأبقي  لو  حتى  جذري،  بشكل  الحرية  تصور  أُعيد  وقد 

التي تعيق خلق الطغيان،  الذايت  ُيعتقد أن الحرية هي حالة الحكم  لطاملا كان 

الفردية عىل حد سواء. وهكذا فقد كان  السيايس والروح  الكيان  داخل كل من 

االعتقاد أن الحرية تنطوي عىل االنضباط والتدريب عىل كبح جامح النفس عن 

الرغبات، والرتتيبات االجتامعية والسياسية املقابلة التي تسعى إىل شحذ الفضائل 

املامثلة التي تعزز فنون الحكم الذايت. كان الفكر السيايس الكالسييك واملسيحي 
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عىل  كبري  بشكل  اعتمد  »ِعلام«:  اعتباره  من  أكرث  »فنًّا«  باعتباره  بنفسه  ُمقرَّا 

الظهور امليمون لشخصيات مؤسسة ملهمة ورجال دولة يستطيعون الحفاظ عىل 

التعزيز السيايس واالجتامعي الذايت لدورات الفضائل، وأقروا باحتاملية االضمحالل 

والفساد باعتبار ذلك ملمحا حتميا ألي مؤسسة برشية.

كان من العالمات املميزة للحداثة رفض هذه النظرة القامئة منذ أمد بعيد 

للسياسة. أصبح ُينَظر إىل الرتتيبات االجتامعية والسياسية باعتبارها غري فعالة 

وغري مرغوب فيها يف آن واحد. تكمن جذور الليربالية يف جهود رامية إىل إسقاط 

التي  االجتامعية  واألعراف  األنرثوبولوجية  االفرتاضات  من  متنوعة  مجموعة 

أصبح ُيعَتقد أنها مصادر ألمراض - عىل وجه التحديد نقاط رصاع باإلضافة إىل 

كونها عراقيل أمام حرية الفرد. لقد ُوضعت أسس الليربالية من ِقبل سلسلة من 

املفكرين الذين كان هدفهم املركزي هو تفكيك ما خلصوا إىل أنها أعراف دينية 

يؤدي  قد  والذي  املدين  السالم  تحقيق  إىل  عقالنية يف سعيهم  واجتامعية غري 

بدوره إىل تعزيز االستقرار واالزدهار، ويف نهاية املطاف إىل تحقيق حرية الفرد 

يف العقيدة والعمل.

دعمت ثالثة جهود رئيسة هذه الثورة يف الفكر واملامرسة. أوال: سوف تستند 

التطلع إىل »األعىل«. ُرِفض  السياسة إىل إمكانية االعتامد عىل »األدىن« بدال من 

فعال عىل حد  وغري  أبويا  باعتباره  الفضيلة  لتعزيز  واملسيحي  الكالسييك  الجهد 

لقد  املوثوقية.  وعدم  االستخدام  يف  للتعسف  عرضة  كونه  إىل  باإلضافة  السواء، 

كان مكيافييل Machiavelli هو الذي انفصل عن الطموح الكالسييك واملسيحي 

للتخفيف من حدة امليل االستبدادي من خالل تعليم الفضائل، ناظرا إىل التقليد 

من  منقطعة  غري  سلسلة  بوصفه  الحديث   العرص  قبل  ما  حقبة  يف  الفلسفي 

لـ »جمهوريات وإمارات متخيلة  الواقعية وغري املوثوقة  الخيالية غري  التصورات 

والتي مل يكن لها وجود قط يف املامرسة الفعلية وال ميكن أن توجد أبدا؛ ألن الفجوة 

بني الترصفات الفعلية للناس، وكيف يجب أن يترصفوا، كبرية للغاية إىل درجة أن 

أي شخص يتجاهل الواقع اليومي من أجل االرتقاء إىل مثال سوف يكتشف عاجال 

أنه قد علم كيف يدمر نفسه، وليس كيف يحافظ عىل نفسه«)3(. اقرتح مكيافييل 

بسهولة  مراقبتها  ميكن  إنسانية  سلوكيات  إىل  تستند  سياسية  فلسفة  تأسيس 
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كالفخر، واألنانية، والجشع، والسعي نحو املجد، بدال من الرتويج ملعايري سلوكية 

غري واقعية - خصوصا تقييد الذات - والذي ميكن تحقيقه بشكل غري موثوق به 

يف أفضل الظروف. وذهب إىل أبعد من ذلك فحاجج بأن الحرية واألمن السيايس 

الطبقات املحلية املختلفة بعضها  تأليب  ميكن تحقيقهام بنحٍو أفضل من خالل 

األخريات من خالل »رصاع رشس« يف  تقييد  ضد بعض، وتشجيع كل منها عىل 

سبيل حامية مصالحهم الخاصة عوضا عن النداءات السامية للبحث عن »املصلحة 

التي اإلنسان  بأنانية  االعرتاف  للمرء من خالل  السيايس. ميكن  والوفاق   العامة« 

تلك  لتسخري  وسائل  يبتكر  أن  املادية  السلع  حيازة  يف  ورغبته  محوها  ميكن  ال 

الدوافع بدال من السعي إىل تخفيف تلك الرغبات أو الحد منها.

الذايت  التقييد  الفضيلة وغرس  الكالسييك واملسيحي عىل  الرتكيز  وثانيا: كان 

والحكم الذايت قد اعتمد عىل تعزيز األعراف والبنى االجتامعية التي تنترش عىل 

والعائلية.  واالقتصادية  والدينية  واالجتامعية  السياسية  الحياة  يف  واسع  نطاق 

أصبح ُينَظر إىل ما كان ُيعَتقد أنها عوامل الدعم األساسية للتدريب عىل الفضيلة 

للقمع  مصادر  أنها  عىل   - االستبداد  من  للتحرر  املسبقة  الرشوط  ثم،  ومن   -

والتعسف والقيود. أكد كل من ديكارت Descartes وهوبز Hobbes بدورهام 

املعتقدات  خصوصا   - املدروسة  غري  والتقاليد  املنطقية  غري  العادات  حكم  أن 

املدمرة لجميع  التعسفي والرصاعات  للحكم  - كان مصدرا  الدينية  واملامرسات 

األطراف وغري املنتجة، ومن ثم عقبة أمام خلق نظام مستقر ومزدهر. اقرتح كل 

تؤدي  إدخال »تجارب فكرية«  والتقاليد من خالل  العادات  منهام عالج وجود 

السامت  من  نظريا  البرش  يجرد  ما   - الطبيعي  إىل جوهرهم  الناس  اختزال  إىل 

العرضية)٭( التي تحجبنا عن طبيعتنا الحقيقية - بحيث ميكن أن تستند الفلسفة 

والسياسة إىل أساس معقول ومتأمل. عربَّ كالهام عن ثقته بعقالنية أكرث فردية 

دليال  القدمية بوصفها  والتقاليد  االجتامعية  األعراف  أن تحل محل  والتي ميكن 

العقالنية ميكن  املحتمل حدوثها عن  االنحرافات  أن  منهام  واعتقد كل  للعمل، 

تصحيحها بواسطة املحظورات القانونية وعقوبات دولة سياسية مركزية.

)٭(  العرضية accidental، أو غري الجوهرية، هي عكس الجوهرية essential يف اإلرث الفلسفي. ]املحرر[.
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إجراءات  تتطلب  االجتامعية  واألعراف  السياسية  األسس  كانت  إذا  ثالثا: 

تصحيحية لتحقيق االستقرار والقدرة عىل التنبؤ، و)يف نهاية املطاف( توسيع آفاق 

مجال الحرية الفردية، فإنه يجب أيضا التغلب عىل خضوع اإلنسان لهيمنة وحدود 

الطبيعة. كان يجب أن يصاَحب »علم جديد للسياسة« بعلم طبيعي جديد - عىل 

وجه الخصوص، علٍم يبحث عن تطبيقات عملية تهدف إىل إعطاء البرش فرصة يف 

كان هوبز  الذي   ،Francis Bacon بيكون فرانسيس  الطبيعة. شجع  الحرب ضد 

يعمل لديه، شكال جديدا من أشكال الفلسفة الطبيعية التي سيكون من شأنها أن 

تزيد من هيمنة البرش عىل العامل الطبيعي، وتأمني »التخفيف من أحوال البرش« 

من خالل التوسع يف التطبيقات املفيدة للمعرفة اإلنسانية)4(، وهكذا دعت ثورة يف 

العلم الحديث باإلضافة إىل ذلك إىل إسقاط تقاليد فلسفية مثل الرواقية والتأكيد 

املسيحي عىل »القبول« ملصلحة اإلميان بقدرة برشية آخذة يف التوسع، ومن املحتمل 

أن تكون من دون حدود للسيطرة عىل الظروف وتطبيق رغبات اإلنسان عىل العامل.

ويف الوقت الذي مل يكن فيه أي من هؤالء املفكرين ليرباليا، نظرا إىل تحفظاتهم فيام 

يتعلق بالحكم الشعبي، فإن إعادة تصورهم الثورية للسياسة واملجتمع والعلم والطبيعة 

العقود  يف  املفكرين  من  متتالية  جامعات  َبَنت  الحديثة.  لليربالية  األساس  وضعت 

والقرون الالحقة عىل هذه الثورات الثالث األساسية يف الفكر، وأعادت تعريف الحرية 

التعسفية،  والتقاليد  الثقافة  من  والتحرر  القامئة،  السلطة  من  للبرش  تحريرا  بوصفها 

واالكتشاف  التقدم  تعزيز  خالل  من  الطبيعة  عىل  وهيمنتها  البرشية  القوة  وتوسيع 

متواصلة  بذل جهود  وانتصارها  الليربالية  تطلب صعود  االقتصادي.  واالزدهار  العلمي 

واملامرسات  والتقاليد  األعراف  وتفكيك  للحرية،  واملسيحي  الكالسييك  الفهم  لتقويض 

واسعة االنتشار، ورمبا وقبل كل يشء إعادة تصور سيادة الفرد التي ُعرِّفت مبعزل عن 

العوارض العشوائية للميالد، والدولة باعتبارها الحامي الرئيس للحقوق الفردية والحرية.

أن  عىل  ضخام  رهانا  واملامرسة  الفكر  يف  الثورات  لهذه  الليربايل  التبني  مثَّل 

نهائيا عن  التخيل  إليه وإدراكه من خالل  فهام جديدا تاما للحرية ميكن السعي 

التقاليد الفلسفية السابقة واألعراف الدينية واالجتامعية، وعن طريق تقديم عالقة 

األحرار«  لـ »حزب  الحريف  التفسري  أصبح  ما  احتفظ  والطبيعة.  البرش  بني  جديدة 

نجاحا كان  الرهان  هذا  إن  القائل  بالرأي  كبري،  بقدٍر  السيايس،  للتاريخ   Whig 
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البرشية  نهاية عرص تخلف وجهل، وتحرير  الليربالية  الجدال. ميثل قدوم  ال يقبل 

امللكية  وسقوط  التعسفية،  املساواة  وعدم  االضطهاد  عىل  والتغلب  الظالم،  من 

الحديثة، وحلول عرص من  والتكنولوجيا  الرخاء  واألرستقراطية، وامليض قدما نحو 

الدينية، وتدشني عرص  الحرب  الليربالية يف وقف  الفضل إىل  ُيعزى  التقدم املطرد. 

االجتامعي  والتفاعل  الشخصية  الفرص  مجاالت  وتوسيع  واملساواة،  التسامح  من 

والتي تتوج اليوم بالعوملة، واالنتصارات املستمرة التي تحققت عىل التحيز الجنيس 

املغايرة  ومعيارية   ،colonialism والكولونيالية   ،racism والعنرصية   ،sexism

التي تقسم  املقبولة  العصبيات األخرى غري  heteronormativity، ومجموعة من 

وتحط من أقدار اآلخرين وتفصل بينهم.

املهمة  املقالة  يف   1989 العام  يف  وكامل  مطلق  الليربالية  انتصار  أن  أُعِلن 

 Francis لفرانسيس فوكوياما The End of History »بعنوان »نهاية التاريخ

ارتأى  أيديولوجي)5(.  منافس  آخر  انهيار  أعقاب  يف  كتبها  التي   ،Fukuyama

أنها  أساس  عىل  الوحيد  الرشعي  النظام  أنها  أثبتت  قد  الليربالية  أن  فوكوياما 

ين وتغلبت عىل كل املنافسني، واألكرث من ذلك أنها  صمدت أمام جميع املتحدِّ

 نجحت ألنها توافقت مع الطبيعة البرشية. إن الرهان الذي كان قيد اإلعداد

ما يقرب من خمسة قرون، واْسُتنِسخ أول مرة كتجربة سياسية من قبل مؤسيس 

الجمهورية الليربالية األمريكية مائتي عام بالضبط قبل ادعاء فوكوياما الجريء، 

للفلسفة  والتنازع  التشوش  عامل  يف  مسبوق  غري  ووضوح  بنجاح  تطور  قد 

واملامرسة السياسيتني يف كثري من األحيان.

انتصار  أن  يف  املتمثلة  االنتشار  واسعة  النظر  لوجهة  أساسية  نتيجٌة  تعترب 

لوضعها  تعد جديرة  املنافسني مل  آراء  إن  بالطبع   - فيه  كامل وال جدال  الليربالية 

والتي  أن علال مختلفة،  ُمفاده  الليربايل  النظام  استنتاجا ضمن  - هي  الحسبان  يف 

تصيب الكيان السيايس إىل جانب املجاالت املدنية والخاصة، هي إما بقايا مشكالت 

أو  السيايس  لإلصالح  تخضع  عرضية  مشكالت  وإما  الليربالية  تطبيق  كفاءة  عدم 

التفكري يف  استدامة  ب  يصعِّ ذاته  الليربالية  نجاح  إن  الليربايل.  األفق  داخل  التقني 

أرجحية أن أكرب تهديد حايل لليربالية ال يكمن خارج الليربالية أو بعيدا عنها ولكن 

يف داخلها. تنبع قوة هذا التهديد من الطبيعة الجوهرية لليربالية، مام يعتقد أنها 

Al Arabi Library PDF



52

ملاذا فشلت الليربالية

وإميانها  نفسها  تصحيح  بقدرتها عىل  إميانها  - وبصفة خاصة  بالذات  قوتها  نقاط 

بالتقدم والتحسني املستمر - ما يجعلها غري قادرة إىل حد بعيد عىل إدراك أعمق 

نقاط ضعفها، وحتى التدهور الذي تلحقه بنفسها. بغض النظر عن دائنا املعارص، 

ليس هناك تحدٍّ ال ميكن إصالحه من خالل تطبيٍق أكمل للحلول الليربالية.

تشمل هذه األمراض اآلثار االجتامعية واملدنية املدمرة والنابعة من املصلحة 

عىل  القديم  االعتامد  عىل  التغلب  عالج  عن  ينشأ  الذي  املرض  وهو   - الذاتية 

واملؤسسات  التفاعالت  جميع  يف  متزايد  بنحٍو  واضحا  ليس  املرض  هذا  الفضيلة. 

نداء  أي  الليربالية. يقوض ذلك  السياسة  يتغلغل يف  أيضا  االجتامعية فقط، ولكنه 

للمصلحة العامة، مستحثا عقلية محصلة الصفر zero-sum التي تصبح استقطابا 

كبري.  إىل حد  اهتامماٌت خاصة ومادية  متزايد  نحو  ُتحرِّكهم عىل  مؤمام ملواطنني 

ثقافات متسلطة  األفراد من  تحرير  الذي ميكن من خالله  »العالج«  يولِّد  وباملثل 

تفسخا اجتامعيا يتطلب توسيع نطاق االنتصاف القانوين، والحظر من قبل الرشطة، 

واألخالق  األعراف  تدهور  إىل  ونظرا  املثال،  سبيل  عىل  املراقبة.  نطاق  وتوسيع 

أعدادا  فإن  وقهرية،  أبوية  باعتبارها  الشخصية  عىل  التأكيد  ورفض  االجتامعية 

متزايدة من مقاطعات املدارس يف البالد تستخدم اآلن كامريات مراقبة يف مدارسها، 

وهكذا فإن املراقبة املجهولة تسبب العقوبة بأثر رجعي. إن عالج سيادة البرش عىل 

الطبيعة يفرز عواقب تشري إىل أن هذه السيادة هي يف أفضل األحوال مؤقتة، ويف 

نهاية املطاف وهمية، وتتمثل يف: تكاليف بيئية لحرق الوقود األحفوري، وحدود 

ترشيد  عن  ناجمة  سياسية  وتداعيات  الحيوية،  للمضادات  املحدود  غري  للتطبيق 

القوى العاملة باستخدام التقنيات الحديثة، وما إىل ذلك. من أصعب التحديات التي 

تواجه البرشية القدرة عىل النجاة من التطور. 

لعل األكرث أهمية من كل ذلك أن الليربالية لجأت إىل مرياث وموارد ما قبل 

ويف  الحياة  قيد  عىل  الليربالية  بقاء  عىل  يحافظ  كان  الذي  األمر  وهو  الليربالية، 

الوقت نفسه ال تستطيع الليربالية استعاضة هذا املرياث أو هذه املوارد. إن تفكك 

التقريب - سواء  الحياة عىل وجه  الروابط االجتامعية يف كل جانب من جوانب 

يعكس   - وطنيا  وحتى  ودينيا،  ومجتمعيا،  الجوار،  األرسية، وحسن  النواحي  من 

املتزايد  الرتكيز  يعترب  عمقا.  األكرث  نهمها  مصدر  وهو  لليربالية  املتطور  املنطق 
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الدولية  الحكومات  الحكومات املركزية، وحتى  السياسية بشأن دور  عىل املعارك 

واملعارك السياسية اآلخذة يف االحتداد حولها، نتيجة اتجاه الليربالية نحو املجانسة 

مجموعة  محل  العاملية  السوق  تحل  نفسه.  الوقت  يف  مؤرشات هشاشتها  وأحد 

متنوعة من الثقافات الفرعية االقتصادية، مام يفرض منطقا متصلبا ال هوادة فيه 

تفككها.  الرأساملية وظهور شبح  أزمة  إىل  أدت  والتي  الشخصية  غري  للمعامالت 

التعليم والرعاية الصحية - والتي  إن املعارك املحتدمة يف مجاالت سياسة تخص 

يقرتح أن من يقدم الحل فيها هو إما الدولة وإما السوق - تعكس ضعف أشكال 

الرعاية التي تستند إىل مزيد من االلتزامات املحلية ومشاعر اإلخالص التي ال ميكن 

أن تأمل الدولة أو السوق تكرارَها عىل أرض الواقع أو أن تستبدلها. لقد نجحت 

مسرية الليربالية املنترصة يف االستنزاف اآلين للموارد االجتامعية والطبيعية التي مل 

تخلقها الليربالية وليس يف مقدورها استعاضتها، ولكن هذه املوارد نجحت يف دعم 

الليربالية حتى عندما أدى تقدمها إىل تآكل أساسها غري املعرتف به.

لقد كانت الليربالية رهانا عىل أنها ميكن أن تنتج فوائد أكرث من التكاليف التي 

الليربالية  اإلنسانية  فيه  تجعل  الذي  نفسه  الوقت  تطبيقها، يف  كانت سترتاكم عن 

غري مدركة عىل نطاق واسع حقيقَة أن التكاليف املتصاعدة هي نتيجة تلك الفوائد 

التي ُتروَّج. وهكذا فإن معظم الناس ينظرون اليوم إىل هذا الرهان باعتباره رهانا 

قد ُحِسم، وموضوعا مل تعد نتائجه محل تساؤل عىل اإلطالق. لكن تكشف القرائن 

املتجمعة، عندما ُتَرى بوضوح عىل أنها ليست متولدة بحكم الظروف بل من خالل 

النشوء مبارشة من تحقيق الليربالية، أن جايب وكيل املراهنات يطرق الباب. وبينام كنا 

متأخرين يف إدراك أن االحتامالت كلها قد كانت يف مصلحة كازينو املقامرة فقط)٭(، 

فإن األدلة الدامغة الناشئة عن نجاح الليربالية ذاتها تؤكد أن أيديولوجيا معصوبة 

العينني هي فقط ميكنها إخفاء عدم قابلية الليربالية لالستدامة. 

يف  تشكل  ال  الحديثة  الدستورية  للمبادئ  والسياسية  القانونية  الرتتيبات  إن 

حد ذاتها نظاما ليرباليا، ولكن يدفعها معتقدان أساسيان. تتشكل الليربالية بنحٍو 

مينحان  األنرثوبولوجية  الناحية  من  عمقا  أكرث  اثنني  افرتاضني  خالل  من  أسايس 

)٭(  يشري املؤلف إىل املَثل اإلنجليزي الذي يقول إن املقامرين كلهم يخرسون، وإن صاحب كازينو القامر هو الرابح 
دامئا. ]املرتجم[.
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واملفهوم  األنرثوبولوجية  الفردية   -1 محددا:  وتوجيها  دورا  الليربالية  املؤسسات 

لها.  ومقاومته  الطبيعة  عن  اإلنسان  فصل   -2 لالختيار.   voluntarist الطوعي 

ما  بقدر  »الليربالية«  واملجتمع  البرشية  الطبيعة  فهم  يف  الثورتان  هاتان  تشكل 

تقدمان تعريفا جديدا لـ »الحرية« بنحٍو جوهري.

الطوعية الليربالية
الثورة األوىل، والجانب األكرث أساسية وتيزا لليربالية، هو بناء السياسة عىل 

فكرة الطوعية - وهي الخيار غري املقيد واملستقل لألفراد. وقد ُعربِّ عن هذه 

املليك من قبل توماس هوبز  النظام  الليربايل األويل عن  الدفاع  أوال يف  الحجة 

Thomas Hobbes. وفقا لهوبز يوجد البرش بطبيعتهم يف حالة من االستقالل 

»رشيرة  الحياة  فيها  تكون  التي  الحالة  بهشاشة  واعرتافا  والذايت.  الجوهري 

الذاتية  مصلحتهم  يوظفون  فإنهم  الدولة،  هذه  مثل  يف  وقصرية«  ووحشية 

العقالنية للتضحية مبعظم حقوقهم الطبيعية من أجل ضامن الحامية واألمن 

لحاكم. ُتَنح الرشعية بالقبول واملوافقة.

ُتخلق الدولة بغرض الحد من األفعال الخارجية لألفراد، والتقييد القانوين لألنشطة 

القانون  ُيعترب  جذريا.  املستقلني  البرشي  الجنس  أفراد  لبعض  املحتملة  الهدامة 

 مجموعة من القيود العملية التي ُتفرَض عىل األفراد املهتمني مبصالحهم الذاتية فقط؛

ال يفرتض هوبز وجود ضبط نفس متولد من االهتامم املتبادل. كام يكتب يف الليفياثان 

Leviathan)٭(، إن القانوَن يشبُه السياَج، »ليس ملنِع املسافرين من الحركة، بل إلبقاِئهم 

عىل الطريق«؛ أي أن القانون يقيد امليول الطبيعية للبرش ليترصفوا وفقا »لرغبات متهورة 

أو رعونة أو طيش«، ومن ثم يعمل دامئا بوصفه قيدا خارجيا عىل حريتنا الطبيعية)6(. 

القانوين«،  الصمت  يوجد  »حيث  ذلك،  من  النقيض  عىل  قامئة،  الحرية  تظل 

مقيدة فقط بقدر ما تكون القواعد »املسموح بها« من جانب الدولة رصيحًة)7(. 

)٭( ينتمي كتاب الليفياثان، ملؤلفه توماس هوبز، إىل ميدان الفلسفة السياسية، وهو من أهم كالسيكياتها، ويتعرض 
»الليفياثان« مقتبس  الكتاب  الدولة. عنوان  السياسة هو مفهوم  الكتاب ملفهوم رئيس من مفاهيم  هوبز يف هذا 
من العهد القديم، وميثل وحشا بحريا مخيفا ال يقوى البرش عىل مجابهته. فقط هو الله من سيقيض عليه قبل يوم 
القيامة. ويرمز هوبز إىل الدولة بهذا الكائن. ويف األدبيات الغربية ترمز هذه الكلمة اليوم إىل الكيانات الهائلة التي 

تسيطر عىل حياتنا، كالبنوك واإلعالم والبورصة وغري ذلك. ]املرتجم[.
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الدولة وحدها فقط هي القادرة عىل تقييد حريتنا الطبيعية: الدولة هي الوحيدة 

إنها  بل  اإليجايب،  للقانون  الوحيدة  املنفذة  وهي  القوانني  وتسن  تستحدث  التي 

تحدد التعبريات املرشوعة وغري املرشوعة للمعتقد الديني. الدولة هي املسؤولة عن 

الحفاظ عىل االستقرار االجتامعي، ومنع العودة إىل الفوىض الطبيعية؛ وباضطالعها 

ن« حقوقنا الطبيعية. بذلك، فإنها »تؤمِّ

منفصلة  مرتابطة،  غري  مخلوقات  بطبيعتها،  لذلك،  البرشية  املخلوقات 

ومستقلة. تبدأ الليربالية مرشوعا تصبح مبوجبه رشعية جميع العالقات اإلنسانية 

- بدءا من الروابط السياسية، وليست مقصورة عليها – تعتمد اعتامدا متزايدا 

عىل ما إذا كانت هذه العالقات قد اختريت، وأنها قد اختريت عىل أساس خدمتها 

لتحقيق املصلحة الذاتية العقالنية.

كام اعتقد جون لوك John Locke، خليفة هوبز يف الفلسفة، فإن املنطق الطوعي 

 - لوك  يقر  العالقات األرسية.  العالقات، مبا يف ذلك  املطاف يف جميع  نهاية  يؤثر يف 

 Second Treatise الفيلسوف األول لليربالية - من ناحية، يف مبحثه الثاين عن الحكومة

of Government أن واجبات الوالدين يف تربية األطفال وواجبات األطفال املقابلة 

لها يف الطاعة تنبع من الوصية »أكرم أباك وأمك«، لكنه يّدعي باإلضافة إىل ذلك أن 

كل طفل يجب عليه يف نهاية املطاف إخضاع مرياثه ملنطق املوافقة، وهكذا يرشع 

 State of Nature يف »استحضار أصل املجتمع البرشي« يف نسخة من حالة الطبيعة

أطفال كل  إن  االختيار. »حيث  أفرادا مستقلني ميارسون  باعتبارنا  فيها  التي نترصف 

شخص هم بطبيعتهم يتمتعون بالحرية نفسها مثلهم مثل أبيهم، أو أي من أسالفه يف 

أي وقت مىض، ويف أثناء تتعهم بتلك الحرية يختارون املجتمع الذي سينضمون إليه 

بأنفسهم، وأي دولة سيضعون أنفسهم تحت لوائها. ولكن إذا كانوا سوف يتمتعون 

بإرث أسالفهم فيجب عليهم أن يأخذوه بالرشوط نفسها التي حصل بها أسالفهم عليه، 

وأن يخضعوا لجميع الرشوط املتعلقة مبثل هذه الحيازة«)8(. حتى أولئك الذين يتبنون 

مواريث آبائهم يف كل األوجه يفعلون ذلك فقط من خالل منطق القبول، حتى لو كان 

ذلك القبول ضمنيا.

يجب  املطاف  نهاية  يف  إنه  يقول  الذي  الرأي  الزواج،  يف  حتى  لوك،  يعتنق 

فهمه عىل أنه عقد تكون رشوطه مؤقتة وتخضع للمراجعة، وبصفة خاصة مبجرد 
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استكامل واجبات تنشئة الطفل. إذا كان منطق االختيار الشامل هذا ينطبق عىل 

األكرث  الروابط  عىل  أكرب  بنحٍو  ينطبق  عندئذ  فإنه  أساسيًة  األرسية  العالقات  أكرث 

اتساعا والتي تربط الناس باملؤسسات والجمعيات األخرى، والتي تخضع العضوية 

فيها للمراقبة والتقييم املستمرين ملعرفة ما إذا كانت العالقة تفيد أو تثقل كاهل 

الحقوق الفردية ألي شخص عىل نحٍو غري مالئم.

الفردي.  الحر  االختيار  فكرة  رفضت  الليربالية  قبل  ما  أن حقبة  يعني هذا  ال 

كان من بني الوسائل األخرى املهمة التي ساهمت بها مسيحية ما قبل الليربالية يف 

توسيع الخيارات املتاحة أمام اإلنسان تحويُل فكرة الزواج من مؤسسة قامئة عىل 

االعتبارات العائلية واملمتلكات إىل اختيار يتحقق مبوافقة األفراد عىل أساس الحب 

املقدس. كان الجديد يف األمر هو أن األساس التلقايئ لتقييم مؤسسات، ومجتمع، 

وانتامءات، وعضويات، وحتى العالقات الشخصية أصبحت تهيمن عليه اعتبارات 

للخيارات الفردية القامئة عىل حسابات املصلحة الذاتية للفرد، ومن دون النظر عىل 

نطاق أوسع يف تأثري خيارات الفرد يف املجتمع، والتزامات املرء تجاه النظام املخلوق، 

ويف نهاية املطاف تجاه ربه.

السيايس  القرار  اتخاذ  أنها فقط تصف عملية  بالزعم الرصيح  الليربالية  بدأت 

معياريا:  بوصفها مرشوعا  بنحٍو ضمني  لت  ُشكِّ لكنها  لدينا.  والخاص  واالجتامعي 

ما قدمته باعتباره وصفا للطوعية البرشية يف الحقيقة كان من شأنه أن يحل محل 

شكل مختلف من الفهم الذايت والتجربة البرشيني. كنتيجٍة فإن النظرية الليربالية 

سعت إىل تعليم الناس أن يفكروا بطريقة مختلفة فيام يتعلق بأنفسهم وعالقاتهم. 

املجتمع  يف  الناس  يتخذها  التي  الخيارات  حيال  الحياد  الليربالية  تدعي  ما  كثريا 

الليربايل؛ إنها املدافعة عن »الحق«، وليس أي تصور معني ملا هو »جيد«.

عىل رغم ذلك فهي ليست محايدة حول األساس الذي يبني األفراد عليه اتخاذ 

مجرد  االقتصاد  يف  الدراسية  املقررات  بها  تدعي  التي  نفسها  بالطريقة  قراراتهم 

وصف البرش باعتبار أنهم ذوات فردية فاعلة لتعظيم قيمة املنفعة، بينام هي يف 

واقع األمر تؤثر يف الطالب لتجعلهم يترصفون بنحٍو أكرث أنانية، فإن الليربالية ُتعّلم 

الناس أيضا كيفية تجنب االلتزامات وتبني عالقات وروابط أكرث مرونة. ليس فقط 

كل العالقات السياسية واالقتصادية ُترى عىل أنها قابلة لالستبدال وتخضع إلعادة 
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تعريف مستمرة، بل كل العالقات - مع املكان، مع الحي، مع األمة، مع األرسة، ومع 

الدين. تشجع الليربالية عىل عقد عالقات فضفاضة.

الحرب ضد الطبيعة
الثورة الثانية، واالفرتاض األنرثوبولوجي الثاين الذي يدخل يف تكوين الليربالية، 

أقل وضوحا من الناحية السياسية. الفكر السيايس لحقبة ما قبل الحداثة – خصوصا 

ذلك الذي تأثر بفهم أرسطو للعلوم الطبيعية – اعترب أن الجنس البرشي هو جزء 

من نظام طبيعي شامل. اعُتقد أن البرش لديهم غاية )telos(، وهي غاية محددة، 

متصلة  البرشية  الطبيعة  كانت  للتغيري.  قابلة  غري  وهي  الطبيعة  إياها  منحتهم 

مع نظام العامل الطبيعي، ومن ثم كان مطلوبا من البرشية أن تتفق مع كل من 

طبيعتها الخاصة، ومبعنى أوسع، مع النظام الطبيعي الذي كانت البرشية جزءا منه. 

ميكن للبرش أن يترصفوا بحرية ضد طبيعتهم الخاصة وضد النظام الطبيعي، ولكن 

مثل هذه األفعال تشوههم فضال عن إرضارها مبصلحة البرش والعامل كله. يتامثل 

 Summa »الالهوتية »الخالصة  وكتاب  Ethics ألرسطو  »األخالق«  كتاب  من  كل 

Theologiae لتوما األكويني Thomas Aquinas يف كونهام جهودا لرسم الحدود 

التي تضعها الطبيعة – قانون الطبيعة – عىل البرش. يسعى كل منهام إىل تعليم 

اإلنسان أفضل السبل للعيش ضمن هذه الحدود من خالل مامرسة الفضائل، من 

أجل تحقيق حالة من االزدهار البرشي.

للبرش.  الذات  تقييد  يف  املتمثل  الرشط  هذا  الليربالية  الفلسفة  رفضت 

الحقا  ثم  البرشية،  له  تخضع  الذي  الطبيعي  النظام  فكرة  أوال  واستبدلت 

العلوم  يف  تحوال  الليربالية  دشنت  نفسها.  البرشية  الطبيعة  مفهوم  استبدلت 

الطبيعية واإلنسانية وعالقة البرش بالعامل الطبيعي. املوجة األوىل من هذه الثورة 

– التي ُدشنت من ِقبل مفكرين من حقبة الحداثة املبكرة والذين يعود تاريخهم 

ف  إىل عرص النهضة Renaissance – أرصت عىل أنه يتعني عىل اإلنسان أن يوظِّ

العلوم الطبيعية ونظاما اقتصاديا متحوال للسعي إىل الهيمنة عىل الطبيعة. أما 

 historicist املوجة الثانية - والتي طورتها إىل حد كبري مدارس فكرية تاريخانية

مختلفة، خاصة يف القرن التاسع عرش – فقد استبدلت بفكرة اإلميان بالطبيعة 
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عىل  والقدرة  البرشية  »املرونة«  بـ  اإلميان  هي  أخرى  فكرًة  الثابتة  البرشية 

 التقدم األخالقي. هذان التكراران لليربالية - واللذان ُيسميان يف كثري من األحيان

بـ »املحافظ« و»التقدمي« - يتباريان اليوم يف الصعود، ولكن من األفضل لنا أن 

نفهم الرتابط العميق بينهام.

هو  الليربالية  تحول  من  األوىل  املوجة  بدأ  الذي  األول  الليربايل  املفكر  إن 

فرانسيس بيكون. مثل هوبز )الذي كان سكرتريا لبيكون(، هاجم بيكون الفهم 

القديم الذي وضعه أرسطو وتوما األكويني للطبيعة والقانون الطبيعي، وحاجج 

ملصلحة القدرة البرشية عىل »السيطرة« أو »التحكم« يف الطبيعة – أو حتى 

إبطال آثار السقوط the Fall)٭( وعكسها، مبا يف ذلك حتى إمكانية التغلب عىل 

الفناء البرشي)9(.

أصبحت الليربالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا التوجه الجديد للعلوم الطبيعية، 

وقد احتضنت وطورت باإلضافة إىل ذلك نظاما اقتصاديا - أنشطة اقتصادية حرة 

والغزو  البرشي  االستخداَم  مامثٍل  نحو  عىل  شجعت  والتي   – السوق  عىل  قامئة 

والسيطرة عىل العامل الطبيعي. كانت ليربالية عرص الحداثة املبكرة ترى أن الطبيعة 

ميكن  ذاتية  مصلحة  ذات  كائنات  بطبيعتهم  فالبرش   - للتغيري  قابلة  غري  البرشية 

الجانب  هذا  لكن  بنحٍو جذري.  تغيريها  ال ميكن  ولكن  الحقرية  دوافعهم  تسخري 

ر بنحٍو مثمر أن  املهتم بذاته والنّزاع إىل التملك من طبيعتنا البرشية ميكنه إذا ُسخِّ

ينهض بنظام اقتصادي وعلمي يزيد من حرية اإلنسان من خالل قدرة البرش عىل 

مامرسة السيطرة عىل الظواهر الطبيعية.

تبدأ املوجة الثانية من هذه الثورة بوصفها انتقادا رصيحا لهذه النظرة عن البرش. 

وريتشارد   ،Dewey وديوي   Mill ومل  وماركس،   Rousseau روسو  بني  ما  املفكرون 

روريت Richard Rorty و»عرْب-اإلنسانيني« transhumanists)٭٭( املعارصين، يرفضون 

الطاعة  حالة  من  االنتقال  لوصف  »السقوط«،  أو  اإلنسان«،  »سقوط  ُيستخَدم مصطلح  املسيحي  التقليد  يف  )٭( 
والرباءة لدى آدم وحواء إىل حالة العصيان والذنب، والذي يرتبط يف الغالب بـ »الخطيئة األصلية«: أكِلهام الثمرة 

املحرمة من شجرة املعرفة. ]املحرر[.
تقنيات تؤدي إىل  اإلنسانية من خالل تطوير  الحالة  )٭٭( »عرْب-اإلنسانية« هي حركة فلسفية تدعو إىل تحويل 
 the ،»تحسني الذكاء والفسيولوجيا البرشية، عىل أن عرب-اإلنسانية هي الطريق إىل ما يسمى بـ »ما بعد اإلنسان

posthuman. ]املحرر[.
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فكرة أن الطبيعة البرشية ثابتة. هم يتبنون فكرة منظري املوجة األوىل التي ترى أن 

الطبيعة تخضع للغزو اإلنساين ويطبقونها عىل الطبيعة البرشية نفسها. 

الحاجة  الذين يؤكدون  اليوم يف »املحافظني«،  يتمثل ليرباليو املوجة األوىل 

إىل سيطرة علمية واقتصادية عىل الطبيعة، ولكنهم ال مييلون إىل توسيع نطاق 

هذا املرشوع ليشمل الطبيعة البرشية. وهم يدعمون تقريبا أي استخدام نفعي 

للعامل ألغراض اقتصادية، لكنهم يعارضون معظم أشكال »التحسني« النابعة عن 

التكنولوجيا الحيوية. يوافق ليرباليو املوجة الثانية بنحٍو متزايد عىل أي وسيلة 

تقنية عىل وجه التقريب لتحرير البرش من الطبيعة البيولوجية ألجسادنا. تحتدم 

املناقشات السياسية يف اآلونة األخرية إىل حد كبري وبنحٍو شبه حرصي بني هذين 

بنحٍو  البديل  الفهَم  الجانبني  هذين  من  أي  يواجه  ال  الليرباليني.  من  النوعني 

جوهري للطبيعة البرشية والعالقة اإلنسانية بالطبيعة التي دافعت عنها تقاليد 

ما قبل الليربالية.

ر يف كثري من األحيان، مجرَد مرشوع سيايس  وهكذا ليست الليربالية، كام ُيصوَّ

ضيق للحكومة الدستورية والدفاع القانوين عن الحقوق. ولكنها تسعى، عوضا عن 

ذلك، إىل تغيري كل الحياة البرشية والعامل. إن ثوريت الليربالية – فرديتها األنرثوبولوجية 

ومفهوم الطوعية لالختيار، وإرصارها عىل فصل البرش عن الطبيعة ومناهضتهم لها 

– قد خلقتا فهمها الفريد والجديد للحرية باعتبارها التوسع املحتمل واألكرث شموال 

يف املجال اإلنساين للنشاط املستقل.

للبرش  املتعلمة  القدرة  بوصفها  للحرية  القديم  املفهوم  الليربالية  ترفض 

للتغلب عىل السعي الخانع نحو األهواء واملتع املذمومة. هذا النوع من الحرية 

بني  وثيق  بنحٍو  يجمع  والروح، حيث  املدينة  من  لكل  الذايت  للحكم  هو رشط 

يصبح  الذايت.  للترشيع  املشرتكة  واألنشطة  الفضيلة  ومامرسة  الفردي  التثقيف 

واملواطنني  لألفراد  الشامل  التأسيس  هو  املجتمعات  هذه  ملثل  الشاغل  الشغل 

وتعليمهم فن وفضيلة الحكم الذايت.

أن  للمرء  التي ميكن  الحالة  باعتبارها  الحريَة  ذلك  عن  عوضا  الليرباليُة  تفهم 

يترصف يف نطاقها بحريٍة داخل مجال القانون اإليجايب وبال قيود من جانبه. ُيرِبز 

هذا املفهوم عمليا إىل حيز الوجود ما كان نظريا فقط عن حالتها املتخيلة للطبيعة، 
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واقعية  حقيقة  للبرش  الطبيعية  الفردية  النزعة  نظرية  فيه  تصبح  عاملا  يشكل  ما 

ن اآلن من خالل بنية القانون، والسياسة، واالقتصاد،  أكرث من أي وقت مىض، وُتؤمَّ

واملجتمع. يعيش البرش يف ظل الليربالية بنحٍو متزايد يف حالة من االستقالل ُيسيَطر 

الطبيعية املزعومة، والتي تهددنا، وُتقَمع من خالل فرض  فيها عىل فوىض حالتنا 

التأسيسية  املجتمعات  البرشية من  للدولة. مع تحرر  املصاحب  والتوسع  القوانني 

املبني  املجال  فإن  رت وُسيِطر عليها،  )تاركة فقط عالقات فضفاضة( وطبيعة ُسخِّ

للحرية االستقاللية يتوسع عىل ما يبدو بال حدود. 

أكرث  الدولة  أصبحت  أكرث  االستقالل  مجال  تأمني  اكتمل  كلام  أنه  املفارقات  ومن 

شموال. تتطلب الحرية، بهذا التعريف، التحرر من جميع أشكال االرتباطات والعالقات، 

بداية من األرسة إىل الكنيسة، ومن املدارس إىل القرية واملجتمع، والتي مارست السيطرة 

عىل السلوك من خالل التوقعات واألعراف غري الرسمية املروضة. كانت هذه الضوابط 

كبري  بنحٍو  وُوِجد  توسعا  أقل  كان  فالقانون   - سياسية  وليست  كبري،  حد  إىل  ثقافية 

ُتُعلِّمت من  التي  الرسمية للسلوك  الثقافية والتوقعات غري  باعتباره استمرارا لألعراف 

الروابط، هناك حاجة  العائلة، والكنيسة، واملجتمع. مع تحرير األفراد من هذه  خالل 

وحيث  نفسه،  الوقت  ويف  اإليجايب.  القانون  فرض  خالل  من  السلوك  تنظيم  إىل  أكرب 

تتداعى سلطة األعراف االجتامعية، فإنها ُتستشعر عىل نحو متزايد بوصفها مخلفات، 

وتعسفية، وقمعية، ما يحفز دعوات للدولة أن تعمل بنحٍو فاعل الستئصال شأفتها.

والدولة  املحرر  الفرد  أنطولوجيتني:  نقطتني  يف  ذروتها  الليربالية  تبلغ  وهكذا 

املسيطرة. صور كتاب توماس هوبز »الليفياثان« هذه الوقائع بإتقان: الدولة تتكون 

فقط من أفراد مستقلني، وهؤالء األفراد »محتَوون« من قبل الدولة. يحدد كل من 

الفرد والدولة نقطتني من األولويات األنطولوجية.

تجاه  املطلوبة  وااللتزامات  للاميض  االمتنان  مبشاعر  ُيستبَدل  العامل  هذا  يف 

الثقافة، عوضا عن نقلها  الفوري:  املستقبل مسعى يكاد يكون كونيا نحو اإلشباع 

حكمة املايض وتجاربه من أجل غرس فضائل ضبط النفس ودماثة الخلق، تصبح 

تشجيع  نحو  موجهة  وكلها  واإللهاء،  الغريزية،  والفظاظة  الحسية،  لإلثارة  مرادفا 

االستهالك، والشهوة، واالنسالخ. كنتيجٍة تكون سلوكيات تعظيم الذات السطحية، 

واملدمرة اجتامعيا، طاغية عىل املجتمع. 
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العلمية  واألمانة  القومية  والسلوكيات  التواضع  بأعراف  ُيستبَدل  املدارس  يف 

تفيش غياب القانون والغش )إىل جانب تزايد الرقابة عىل الشباب(، بينام يف العامل 

املشحون لبلوغ سن الرشد ُتستبَدل العالقات »العابرة« واللقاءات الجنسية املنفعية 

كانوا  سواء  األفراد،  استقالل  تضمن  مختلفة  ترتيبات  ُتستبَدل  التودد.  بأعراف 

متزوجني أو ال، بعرف الزواج املستقر مدى الحياة. ينظر إىل األبناء بنحٍو متزايد عىل 

أنهم قيد عىل الحرية الفردية، ما يساهم يف التزام الليربالية بتيسري اإلجهاض عند 

الطلب، بينام ينخفض معدل املواليد بنحٍو عام يف جميع أنحاء العامل املتقدم. ويف 

املجال االقتصادي يحل الدافع وراء األرباح الرسيعة، والذي غالبا ما يكون مدفوعا 

باملطالب املستمرة بتحقيق أرباح فورية، محل االستثامر واالستئامن. وفيام يتعلق 

بعالقتنا مع العامل الطبيعي يصبح االستغالل قصري املدى لخريات األرض حقا طبيعيا 

التعامل  عىل  املستقبل  يف  أطفالنا  إجبار  إىل  ذلك  أدى  لو  حتى  بالوالدة،  مكتسبا 

مع نقص موارد مثل الرتبة السطحية واملياه الصالحة للرشب. من املفهوم أن ردع 

الردع عىل اإلطالق( يجب أن يكون هو مجال  هذه األنشطة )إن ُوجد مثل هذا 

مامرسة الدولة للقانون اإليجايب، وليس نتيجة الحكم الذايت املغروس والذي ينشأ 

عن األعراف الثقافية.

استنادا إىل فكرة أن النشاط األسايس للحياة هو السعي وراء ما وصفه هوبز 

بـ »القوة بعد القوة والذي ينتهي فقط عند املوت« - والتي وصفها ألكسيس دو 

توكفيل الحقا بـ »القلق« أو »التململ« – فإن السعي الالنهايئ إىل تحقيق الذات 

وتحقيق قدر أكرب من القوة لتلبية الرغبات البرشية يتطلب منوا اقتصاديا متسارعا 

عىل الدوام واستهالكا واسع االنتشار. املجتمع الليربايل ينجو من تباطؤ مثل هذا 

النمو بالكاد، وسوف ينهار إذا توقف النمو االقتصادي أو انتكس فرتًة طويلًة من 

الزمن. الهدف واملربر الوحيد لهذه الالمباالة تجاه الغايات البرشية – للرتكيز عىل 

باعتباره فردا  الليربايل  اإلنسان  احتضان  - هو  ما هو »حق« قبل ما هو »جيد« 

يصوغ نفسه ويعرب عنها. يتطلب هذا الطموح عدم اتخاذ خيارات صعبة حقا. 

توجد فقط خيارات أمناط حياة متنوعة. 

كان مؤسسو الليربالية مييلون إىل اعتبار استمرار األعراف االجتامعية أمرا بديهيا 

ومسلام به، حتى وهم يسعون إىل تحرير األفراد من الجمعيات التأسيسية وتعليم 
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ضبط النفس التي حافظت عىل هذه األعراف االجتامعية. يف لحظاتها األوىل كانت 

تفرتض صحة واستمرارية األرس واملدارس واملجتمعات، يف الوقت الذي كان يحدث 

فيه تقويض األسس الخاصة بها فلسفيا. أدى هذا التقويض بدوره إىل تقويض هذه 

الخريات يف الواقع، حيث أصيبت قوة تشكيل األعراف لدى املؤسسات السلطوية 

بالهشاشة مع تقدم الليربالية. ويف مرحلتها املتقدمة أصبح االستنزاف الهامد تدمريا 

فاعال: أصبح ُينظر بنحٍو متزايد إىل بقايا الجمعيات املكلفة تاريخيا بغرس األعراف 

ه نحو مهمة تحرير  باعتبارها عقبات أمام الحرية االستقاللية، وجهاز الدولة موجَّ

األفراد من هذه الروابط.

مستودعات  استنزاف  عىل  الليربالية  انكبت  واالقتصادي  املادي  املجالني  ويف 

الربنامج  النظر عن  بغض  الطبيعة.  األزل يف سعيها إلخضاع  منذ  املوجودة  املوارد 

السيايس لقادة اليوم فإن استنزاف مزيد من ذلك هو برنامج ال نزاع فيه. ال تعمل 

الليربالية إال عن طريق الزيادة املستمرة يف السلع املادية االستهالكية املتاحة، ومن 

ثم بالتوازي مع التوسع املستمر لغزو الطبيعة والسيطرة عليها. ال ميكن أن يطمح 

بوضع  املطالبة  السياسية من خالل  القيادة  إىل منصب يف  الوصول  أي شخص يف 

حدود وضبط النفس.

السلوكية  األعراف  إلغاء  إمكانية  عىل  عمالقا  رهانا  الليربالية  كانت  وهكذا 

ميدنا  سوف  الطبيعة  إخضاع  وأن  التحرر،  أشكال  من  جديد  شكل  باسم  القدمية 

بالوقود املطلوب للسامح بخيارات ال نهاية لها تقريبا. النتائج املزدوجة لهذا الجهد 

تجعل من   – املادية  املوارد  واستنزاف  النفس  لضبط  األخالقية  الصفة  استنزاف   -

املحتم إجراء تحقيق ملا يأيت بعد الليربالية.

إذا كنت محقا يف أن املرشوع الليربايل يناقض نفسه يف نهاية املطاف، وأنه يصل 

إىل الذروة باالستنفاد املزدوج لكل من املخزونني األخالقي واملادي واللذين اعتمد 

عليهام، فإذن نحن نواجه خيارا. ميكننا السعي وراء مزيد من األمناط املحلية للحكم 

الذايت عن طريق االختيار، أو أن نعاين بنحٍو تلقايئٍّ التذبذَب بني الفوىض املتزايدة 

إىل  نظرنا  إذا  متزايد.  بنحٍو  يائسة  قبل دولة  للنظام من  املتزايد  القرسي  والفرض 

خالصتها املنطقية فإن املرحلة النهائية لليربالية غري مستدامة من جميع النواحي: 

املستقلني  األفراد  من  مجموعة  عىل  دائم  بنحٍو  النظام  فرض  تستطيع  ال  فهي 
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املحرومني بنحٍو متزايد من األعراف االجتامعية التأسيسية، كام ال ميكنها أن توفر 

منوا ماديا ال نهائيا يف عامل من الحدود. ميكننا إما أن نختار مستقبال من تقييد الذات 

الناشئ من مامرسة وخربة الحكم الذايت يف املجتمعات املحلية، وإما ميكننا العودة 

بعناد إىل مستقبل يتعايش فيه العبث الجامح مع القمع الشديد.

الزعم القديم القائل بأن اإلنسان هو حيوان سيايس، وأنه يتعني عليه من خالل 

أن يحقق شكال من  بالتعليم يف مجتمعات  املكتسبة  الفضائل  التدريب ومامرسة 

بنحٍو صحيح  ُفِهمت  التي  الحالة  - وهي  املحيل واملجتمعي  النفس  أشكال ضبط 

عىل أنها حرية – ال ميكن إنكاره إىل األبد من دون مثن. نحاول يف الوقت الحايل 

الليربالية،  لحرية  العديدة  والسياسية  واالقتصادية،  االجتامعية،  األعراض  معالجة 

الكامنة تحت  ولكن ليس عالج املصادر األعمق لتلك األعراض، األمراض األساسية 

التزامات الليربالية الفلسفية. يف حني أن معظم املعلقني يعتربون أزماتنا الحالية - 

سواء اسُتوِعبت أخالقيا أو اقتصاديا - مشكلًة فنية يتعني حلها عن طريق سياسة 

أفضل، فإنه يجب عىل مواطنينا األكرث اهتامما أن يفكروا مليا فيام إذا كانت هذه 

قدامى  من  العكس  أكرث شمولية. عىل  قادم  لزلزال  السابقة  الهزات  األزمات هي 

الخالدة ومل يكن يدور يف مخيلتهم يوما ما  الذين كانوا واثقني مبدينتهم  الرومان 

تصور حالة بعد روما، فإن الهمجية املتصاعدة داخل املدينة تجربنا اآلن عىل التفكري 

يف احتامل أن طريقا أفضل يف انتظارنا.
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لقد كان التقسيُم األسايسُّ للسياسِة الحديثِة 

منذ الثورِة الفرنسيِة هو ما بني اليسار واليمني، 

كلٍّ  مبقاعد  الخاصة  الجوانب  يعكس  ما  وهو 

 French الفرنسية  الوطنية  الجمعية  يف  منهام 

الثوار  كان  حيث   ،National Assembly

امللكية  وأنصار  اليرسى،  الجهة  يف  يتجمعون 

هذين  استخدام  استمر  اليمنى.  الجهة  يف 

وجهتي  بجالء  يرصدان  ألنهام  املصطلحني 

يتميز  املتعارضتني.  األساسيتني  العامليتني  النظر 

التغيري واإلصالح،  التوجه نحو  إىل  اليسار مبيله 

التقدم  إىل  وامليل  واملساواة،  بالحرية  وااللتزام 

النظام  حزب  هو  اليمني  بينام  واملستقبل، 

والتقاليد، والهرمية، والجنوح إىل تقدير املايض. 

توحيد النزعة الفردية
والنزعة الدولتية

»تتطور النزعتان الفردية والدولتية معا، 
ودامئا  دامئا،  األخرى  إحداهام  داعمتني 
عىل حساب العالقات املعيشة والحيوية 
التي تقف عىل طريف نقيض مع كل من 
عضويتنا  وتجريد  املستقل  الفرد  جدية 

يف الدولة«
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الليرباليني مقابل  اليمني، أو األزرق مقابل األحمر، أو  وسواء ُوِصفا باليسار مقابل 

املحافظني، فيبدو أن هذا التقسيم املبديئ يوضح بجالٍء االنقساَم الدائم بني نوعني 

منهام  كل  عامليتني،  نظر  وجهتي  إىل  باإلضافة  األساسية،  البرشية  االتجاهات  من 

تستبعد األخرى بنحٍو حرصي، وكل منهام شاملة ملجموعة من الخيارات السياسية. 

إذا كان واحد من األسئلة األوىل التي ُتطرح عىل اآلباء الُجدد هو ما إذا كان الطفل 

بنتا أو ولدا، فإن السؤال الذي من األرجح أن يحددنا عند بلوغ سن الرشد هو ما 

إذا كنا نضع أنفسنا عىل جانب اليسار أو اليمني السيايس.

ليست  األسايس،   التقسيم  املعارصة حول هذا  الحياة  كثري من جوانب  م  ُينظَّ

اآلليات السياسية فقط - مع هذا الكم الهائل من املعلقني الليرباليني أو املحافظني، 

واإلعالم، واملستشارين، واستطالعات آراء الجامهري، والسياسيني الذين ُيصنَّفون وفقا 

لهذه التسميات - ولكن األحياء السكنية، واملهن، واملدارس، وحتى خيارات الشخص 

الدينية(1). مييل الناس إىل الشعور بدرجة أكرب بوجود مزيد من القواسم املشرتكة 

مع اآلخرين الذين يشرتكون معهم يف النظرة السياسية حتى لو كانوا من منطقة 

جغرافية أخرى يف الدولة نفسها (أو حتى أجانب من دولة أخرى)، أو من خلفية 

إثنية أو عرقية مختلفة، و - بنحٍو ملحوظ، بالنظر إىل تاريخ الحروب الدينية - دين 

مختلف. يف العرص الحايل من املرجح أن يكون اإلنجييل الربوتستانتي املحافظ أكرث 

لوثري  تقليدي من شخص  كاثولييك  أو  أرثوذكيس  يهودي  مع  وثقة  قربا وصداقة 

أكرث  بالراحة  البرشة  أبيض  دميوقراطي  جنويب  يشعر  أن  أيضا  األرجح  من  ليربايل. 

وهو يكشف عن آرائه السياسية لدميوقراطي شاميل من أصحاب البرشة السوداء، 

منه عندما يكون مع شخص أبيض من املحافظني يف الحي الذي يقطن فيه. رسعان 

القواسَم املشرتكة  ليربايل  ما سُيدرك شخص تقدمي مثيل جنسيا وشخص مسيحي 

بينهام. أكرث من أي وقت مىض، وبينام ندخل عرصا ُيثبَّط فيه استخدام أسامء ضامئر 

ثقافتنا  مزيج  د يف  تتبدَّ اإلقليمية  الجامعات، واالختالفات  الجنيس يف حرم  التمييز 

الوطنية األحادية، فإن االصطفاف السيايس عىل ما يبدو هو الداللة الوحيدة الباقية 

التي ال مهرب منها وتعترب أزلية، وحتى طبيعية وحتمية، وتحدد جوهر هويتنا.

ل به هذا التقسيم األسايس وجهات نظر كلِّ شخص  بالنظر إىل املدى الذي ُيشكِّ

عىل وجه التقريب لديه إدراك سيايس يعيش يف مجتمع ليربايل متقدم يف العرص الحايل، 

Al Arabi Library PDF



67

توحيد النزعة الفردية والنزعة الدولتية

ة الواضحة  ر أن نشري إىل أنه أقل كثريا مام يظهر لنا - وأن الُهوَّ يبدو لنا أنه من املتعذَّ

يف الحقيقة، والتي ال ميكن تجاوزها وتفصل بني الجانبني، هي بالكاد ُتخِفي وجهة نظٍر 

عاملية مشرتكة أكرث أهمية. إن مرشوع النهوض بالنظام الليربايل يتخذ الشكل السطحي 

تحجب  الرصاع  ذلك  وحدة  اء، ورشاسة  ألِدَّ أعداء  بني  ظاهريا  محتِدمة  تبدو  ملعركة 

أستار تعاون أعمق ينتهي به املطاف إىل النهوض بالليربالية بطريقة شاملة.

يحتل املشهَد األمرييك الحديَث حزبان منهمكان يف معركة ال نهاية لها. أحدهام، 

الذي ُيعترب »محافظا«، يقّدم مرشوع الحرية الفردية واملساواة يف الُفرص، ال سيام من 

خالل الدفاع عن سوق ُحرة وغري مقيدة؛ واآلخر، الذي ُيعترب ليرباليا، يستهدف تأمني 

االقتصادية واالجتامعية من خالل االعتامد بدرجة كبرية  املساواة  درجة أعىل من 

عىل ُسلطات الحكومة الوطنية التنظيمية والقضائية. إن رسدنا السيايس السائد يضع 

املدافعني عن الحرية الفردية - التي عربَّ عنها ُكتاب التقاليد الليربالية مثل جون لوك 

الضد  موضع  American Founding Fathers(٭)-  األمريكيني  املؤسسيني  واآلباء 

مثل  من شخصيات  آراءهم  استلهموا  الذين  »تقدميني«  الـ  الليرباليني  دولتية  من 

جون ستيوارت ميل John Stuart Mill، وجون ديوي. ُتعترَب وجهتا النظر نقيضني 

ال ميكن التوفيق بينهام.

العادي  للمراقب  حتى  مألوفًة  متناقضة،  تبدو  التي  املواقف،  هذه  ُتَعدُّ 

للسياسة األمريكية املعارصة، مع شجب املحافظني (ورثة الليربالية الكالسيكية) 

يتنازع  الفردية.  النزعَة  التقدمية)  (ورثة  الليرباليني  وانتقاد  للدولتية،  عادة 

التقسيم األسايس، ويتطرقان إىل مناقشات  الجانبان عىل كل سياسة حول هذا 

معارصة عن سياسات االقتصاد والتجارة، والرعاية الصحية، والرعاية االجتامعية، 

والبيئة، ومجموعة من القضايا املتناَزع بشأنها بشدة. غالبا ما تنصبُّ مثل هذه 

املعارك حول مناقشة أساسية عام إذا كان ميكن تحقيق أهداف الكيان السيايس 

ِقبل  قليلة نسبيا من  السوق مع تدخالت  الوجوه عن طريق قوى  عىل أفضل 

الدولة، أو من قبل برامج حكومية تستطيع توزيع مساعدات ودعم أكرث عدالة 

عن تلك التي ميكن أن تحققها قوى السوق.

عوا عىل إعالن االستقالل األمرييك، أو من كان  (٭) يشري مصطلح »اآلباء املؤسسيني« إىل القادة السياسيني الذين وقَّ
حارضا االجتامع الدستوري. ]املرتجم[.
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من خالل  وأنه  أسايس،  عنرص  الفرد  أن  الكالسيكيون  الليرباليون  عي  َيدَّ هكذا 

يزعم  محدودة.  حكومًة  الوجود  حيز  إىل  ُيخِرج  أن  ميكنه  والقبول،  التعاقد  فعل 

الليرباليون التقدميون أن الفرد ال ميكنه أن يكون مكتفيا بذاته عىل نحٍو كيل، وأننا 

يجب - ِعوضا عن ذلك - أن نفهم أنفسنا عىل أننا محددون بنحٍو أكرث عمقا من 

قبل العضوية يف وحدة إنسانية أكرب. وألن الجانبني يبدو أنهام ُيعرفان ليس فقط 

من قبل فجوة سياسية ُتفرق بينهام ولكن بناء عىل افرتاضات أنرثوبولوجية مختلفة 

فإن التيار األعمق املشرتك بينهام ميكن أن يكون صعب اإلدراك.

تتطور النزعتان الفردية والدولتية معا، داعمتني إحداهام األخرى دامئا، ودامئا 

عىل حساب العالقات املعيشة والحيوية التي تقف عىل طريف نقيض مع كلٍّ من 

متصلة،  ولكنها  مميزة،  وبطرق  الدولة.  وتجريد عضويتنا يف  املستقل  الفرد  جدية 

عىل  والفردية  الدولتية  من  كلٍّ  مجال  توسيع  يف  واليسار  اليمني  من  كلٌّ  يتعاون 

وسائل  وباستخدام  مختلفة،  نظر  وجهات  منطلق  من  بذلك  االضطالع  من  الرغم 

مختلفة، وبزعم أجندات مختلفة. يساعد هذا التعاون األكرث ُعمقا يف توضيح كيف 

أنه قد حدث أن الدول الليربالية املعارصة - سواء يف أوروبا أو أمريكا - قد أصبحت 

يف آن واحد أكرث دولتية، وبسلطات أكرث من أي وقت مىض، وبأنشطة راسخة يف 

مثل  يف  ومشاركة  ارتباطا  أقل  الناس  يصبح  حيث  فردية،  وأكرث  املركزية،  السلطة 

هذه املؤسسات الوسيطة مثل التجمعات الطوعية، واألحزاب السياسية، والكنائس، 

واملجتمعات، وحتى األرسة. لكل من »الليرباليني« و»املحافظني«، تصبح الدولة هي 

األسايس  املصدر  الفردية هي  النزعة  تصبح  بينام  الفردية،  للنزعة  األسايس  املحرك 

لتوسيع قوة وسلطة الدولة.

هذه االستمرارية األكرث ُعمقا بني اليمني واليسار ُتسَتمد من مصدرين رئيسني: 

والتقدمية يف  التقليدية  الليربالية  التقاليد  األول فلسفي، مع محاججة كلٍّ من 

الفردية.  النزعة  وتوسيع  للدولة يف خلق  املركزي  الدور  ملصلحة  املطاف  نهاية 

والثاين عميل وسيايس، مع اضطالع هذا املرشوع الفلسفي املشرتك بتعزيز توسيع 

كلٍّ من سلطة الدولة والنزعة الفردية. رسمُت صورة قلمية مخترصة يف الفصل 

يخوضان  هام  وبينام  الليربالية،  جوانب  من  »الجانبني«  أن  كيف  تبني  السابق 

فيام يبدو لنا أنها منافسة رشسة، فإنهام ينهضان معا باألهداف األساسية نفسها 
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للمرشوع الليربايل. يف هذا الفصل أستكشف املسعى التعاوين األعمق بتفاصيل 

أكرث، مع إيالء اهتامم خاص لكلٍّ من املصادر الفلسفية ضمن التقليد الليربايل 

وتطبيقاتها يف السياق األمرييك.

م الليربالية يف التحرر  إن كال من الليربالية »الكالسيكية« و»التقدمية« تؤصل تقدُّ

الفردي من قيود املكان، والتقاليد، والثقافة، وأيِّ عالقة غري مختارة. ميكن اعتبار 

كلتا الفلسفتني - عىل الرغم من كل اختالفاتهام حول الوسائل - ليربالية بسبب هذا 

االلتزام األسايس بتحرير الفرد واستخدام العلوم الطبيعية، ومبساعدة الدولة، كوسيلة 

أساسية لتحقيق التحرر العميل من قيود الطبيعة. وهكذا تنمو كلٌّ من الدولتية، 

والفردية معا، بينام تنكمش املؤسسات املحلية كام ينكمش احرتام حدود الطبيعة. 

وعىل رغم كل اختالفاتهم، فقد حرّك هذا الطموح بحامس ُمفكرين يرتاوحون من 

 Francis بيكون إىل فرانسيس بيالمي جون لوك إىل جون ديوي، ومن فرانسيس 

Bellamy، ومن آدم سميث Adam Smith إىل ريتشارد روريت. 

املصادر الفلسفية واآلثار العملية - الليربالية الكالسيكية
أنها  يبدو  الكالسيكية  الليربالية  ميكن أن يكون هذا زعام مفاجئا، مبا أن فلسفة 

وفقا   - بل  الفرد،  تكوين  يف  تساعد  التي  هي  الدولة  ليست  ذلك:  عكس  إىل  تشري 

لنظرية العقد االجتامعي - األفراد، األحرار واملتساوون يف الطبيعة، ومن خالل قبولهم، 

يجلبون دولة محدودة إىل حيز الوجود. يبدأ كلٌّ من هوبز ولوك - عىل الرغم من كل 

اختالفاتهام - بتصور البرش الطبيعيني ليسوا كأجزاء من كليات ولكن ككليات متفرقة. 

نحن »أحرار ومستقلون« بطبيعتنا، غري خاضعني لُحكٍم بطبيعة الحال، بل وحتى غري 

مرتابطني. كام قال برتراند دي جوفينيل Bertrand de Jouvenel ساخرا عن فلسفة 

رها »رجال بال أطفال  العقد االجتامعي social contractarianism، إنها فلسفة تصوَّ

للحكومة  كامل  غياب  الحرية هي حالة  الخاصة«(2).  نسوا طفولتهم  قد  أنهم  بد  ال 

والقانون، بحيث يكون فيها »كل يشء مقبوال وصحيحا« - هذا يعني أن كلَّ ما ميكن أن 

يرغب فيه املرء ميكنه أداؤه. حتى لو جرى إظهار أن هذه الحالة واهية، فإن تعريف 

الحرية الطبيعية الذي افرُتِض يف »حالة الطبيعة« يصبح مثاال تنظيميا - الحرية بوجٍه 

مثايل هي قدرة الشخص عىل فعل ما يحلو له. وعىل النقيض من النظرية القدمية - 
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التي رأت أن الحرية ال ميكن تحقيقها إال من خالل الُحكم الذايت الفاضل - فإن النظرية 

الذي  الوقت  للشهوات، يف  أعظم سعي ممكن وإشباع  بأنها  الحرية  تعرِّف  الحديثة 

تعترب فيه الحكومة قيدا اتفاقيا وغري طبيعي عىل هذا املسعى.

من وجهة نظر كل من هوبز ولوك، فإننا ندخل يف َعقد اجتامعي ليس فقط 

لضامن بقائنا عىل قيد الحياة، بل لنجعل مامرسة حريتنا أكرث أمانا. يرى كلٌّ من 

للسياسة  السابقة  ظروفنا  يف  الحرية  أن   - خاص  بنحٍو  لوك  ولكن   - ولوك  هوبز 

محدودة، ليس فقط من قبل املنافسة غري القانونية لألفراد اآلخرين، بل أيضا من 

قبل طبيعتنا املتمردة والعدائية. يتمثل هدف أسايس لفلسفة لوك يف توسيع آفاق 

لها. الدولة  رعاية  خالل  من   - شهواتنا  إشباع  عىل  القدرة  بأنها  املعرَّفة   -  حريتنا 

ال ُيعترب القانون تهذيبا للُحكم الذايت، بل الوسيلة لتوسيع نطاق الحرية الشخصية: 

وتوسيع  عليها  الحفاظ  ولكن  الحرية،  كبح جامح  أو  إلغاء  ليست  القانون  »غاية 

آفاقها«(3). نحن نقبل رشوط الَعقد االجتامعي ألنها سوف تؤدي بالفعل إىل زيادة 

أن  ميكن  التي  القوانني  وحتى  األعراف،  عىل  القضاء  خالل  من  الشخصية  حريتنا 

ُيعتقد أنها تحد من الحرية الفردية، حتى مع توسيع احتامالت السيطرة البرشية 

عىل العامل الطبيعي. يكتب لوك أن القانون يعمل من أجل زيادة الحرية، وهو ما 

رنا من قيود العامل الطبيعي. يعني به تحرُّ

وهكذا، بالنسبة إىل النظرية الليربالية، فإنه يف حني أن الفرد »يخلق« الدولة من 

خالل الَعقد االجتامعي، فإنه من ناحية عملية، تضطلع الدولة الليربالية بـ »خلق« 

الفرد من خالل توفري الظروف املالمئة لتوسيع الحرية، والتي ُتعرَّف بنحٍو متزايد 

بأنها قدرة البرش عىل توسيع آفاق سيطرتهم عىل الظروف. بعيدا عن كونها رصاعا 

جوهريا بني الفرد والدولة - كام توحي كثري من التقارير السياسية الحديثة - فإن 

الليربالية ُتنشئ عالقة عميقة وشاملة: ال ميكن لليربالية أن تحقق مثالها من الحرية 

إال من خالل دولة قوية. إذا جرى تأمني توسيع آفاق الحرية مبوجب القانون، فإن 

العكس صحيح أيضا يف املامرسة: زيادة آفاق الحرية تتطلب توسيع آفاق القانون. 

م بني األفراد املتنافسني؛ يف تأمني قدرتنا عىل  متارس الدولة دورها ليس فقط كمحكِّ

الواقع مل تكن  التجارة، فهي تخلق حالة يف  إنتاجية، ال سيام  االنخراط يف أنشطة 

موجودة إال نظريا يف حالة الطبيعة: اإلنجاز املطرد باستمرار للفرد املستقل.
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وهكذا يصبح أحد األدوار الرئيسة للدولة الليربالية هو التحرير النَِّشط لألفراد 

سبيل  يف  تقف  التي  الطبيعية  القيود  من  التحرر  ويحتل  ُمقيِّدة.  ظروف  أيِّ  من 

يف  املركزية  األهداف  أحد   - الليربالية  النظرية  يف  الصدارة  مكان  رغباتنا  تحقيق 

الحياة، كام يرى لوك، هو »خمول الجسد«. إن عامال رئيسا يف هذا التحرير يكون 

التجارة، وتوسيع الُفرص واملواد التي ميكن بواسطتها الوصول، ليس فقط إىل تحقيق 

رغبات موجودة بالفعل، بل أيضا إىل خلق رغبات جديدة مل نكن نعرف أنها لدينا. 

التبادل  التجارة، وخصوصا توسيع نطاق  الدولة مسؤولة عن توسيع مجال  تصبح 

ع يف األسواق وتشييد البنية التحتية  التجاري واإلنتاج وسهولة النقل(4). ال ينجم التوسُّ

ع عن »ترتيب عفوي«؛ ِعوضا عن ذلك، يتطلب األمر وجود  الرضورية لهذا التوسُّ

بنية دولة شاملة ومتنامية، والتي تستلزم بدورها يف بعض األحيان انتزاَع الخضوع 

الجهد  هذا  ُيبَذل  األمر  بداية  يف  النظام.  يف  العازفني  أو  املتمرِّدين  املشاركني  من 

يف االقتصاد املحيل الوطني، حيث يتعني عىل الدولة تطبيق عقلنة وفرض أسواق 

حديثة عدمية الشخصية. غري أنه يف نهاية املطاف يصبح هذا املرشوع محركا أساسيا 

لإلمربيالية الليربالية، وهي رضورة يربرها، من بني آخرين، جون ستيوارت ميل يف 

 Considerations on Representative »بحثه »اعتبارات بشأن الحكومة التمثيلية

Government، والتي يدعو فيها إىل إكراه الشعوب »غري املتحرضة« عىل أن تعيش 

حيوات اقتصادية منتجة، حتى لو كان يجب »إجبارها عىل ذلك فرتة«، مبا يف ذلك 

.(5)personal slavery »من خالل مؤسسة »العبودية الشخصية

امُلدمجني من  األفراد  تحرير  التجارة يف  لتوسيع  الرئيسة  األهداف  أحد  يتمثل 

روابطهم وعالقاتهم التقليدية. تخدم الدولة الليربالية، ليس فقط الوظيفة التفاعلية 

فاعال  دورا  عاتقها  عىل  أيضا  تأخذ  بل  الفردية؛  للحرية  وحامية  للنزاعات  كَحَكم 

يف »تحرير« أفراد هم، من وجهة نظر الدولة، ممنوعون من اتخاذ خيارات ُحرة 

أن  افرتاض  هناك  الليربالية  النظرية  صميم  يف  ليربالية.  عوامل  بوصفهم  بالكامل 

الفرد هو الوحدة األساسية للوجود اإلنساين، وهو الكيان اإلنساين الطبيعي الوحيد 

الفرد.  لتحقيق هذا  الرشوط  توسيع  إىل  الليربالية  املامرسة  لذلك تسعى  املوجود. 

يتعني تحرير الفرد من جميع االنتامءات املتحيزة وامُلقيِّدة له والتي سبقت وجود 

الدولة الليربالية، إن مل يكن بالقوة، فمن خالل الخفض املستمر للحواجز التي تحول 
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التجمعات داخل  أنها تحُكم كلَّ  الدولة  ِعي  دون خروجه من تلك االنتامءات. تدَّ

املجتمع: هي الَحَكم النهايئ للتجمعات الرشعية وغري الرشعية، ومن وجهة نظرها 

فإنها تعمل عىل تنظيم وجود عالقة انسيابية بني الفرد والدولة الليربالية.

م بوصفه مجموعة من الحجج الفلسفية مُيثَّل  وبقلٍب للمنهج العلمي، فام ُيقدَّ

يكن  مل  بذاته  ومهتام  مدمج  غرَي  فاعال  اقتصاديا  عنرصا  باعتباره  الفرد  الواقع.  يف 

ل املتقن من  موجودا يف أي حالة حقيقية للطبيعة، لكنه كان باألحرى خلَق التدخُّ

ِقبل الدولة يف مراحلها األوىل يف الحداثة املبكرة، يف بدايات النظام الليربايل. يقرتن 

الذي هو عليه  الشكل  ُمفادها أن  التي  الليربايل باألسطورة املرشعنة  النظام  فرض 

قد اْخِتري بحرية من ِقبل أفراد غري مثقلني بأيِّ قيود؛ وُيَتَجاهل أن ذلك كان نتيجة 

لتدخالت واسعة النطاق من الدولة من ِقبل كل العلامء، باستثناء عدد قليل منهم. 

قليل من األعامل جعلت هذا التدخل أكرث جالء من دراسة املؤرخ وعامل االجتامع 

 The Great العظيم«  »التحول  بعنوان  الكالسيكية   Karl Polanyi بوالنيي  كارل 

Transformation(6). يصف بوالنيي كيف ُفِصلت الرتتيبات االقتصادية عن سياقات 

ثقافية ودينية معينة، إذ كان من املفهوم أن هذه الرتتيبات تخدم غايات أخالقية 

فيها - ويفرتض أن هذه السياقات مل تحد األفعال فقط، ولكنها منعت أيضا إدراك 

باملصالح واألولويات  للنهوض  املناسب  النحو  اقتصادية عىل  أفعال  أداء  أنه ميكن 

الفردية. يحاجج بوالنيي بأن التبادل االقتصادي الذي رُتِّب عىل ذلك النحو قد وضع 

أولويات لتحقيق األهداف الرئيسة للحياة االجتامعية والسياسية والدينية - الحفاظ 

عىل النظام املجتمعي وازدهار األرُس يف إطار ذلك النظام(7). إن فهام القتصاد يقوم 

عىل الحسابات املرتاكمة ألفراد يسعون إىل تعظيم الذات إىل الحد األقىص مل يكن، 

 marketplace السوق  أن  املفهوم  من  كان  لقد  سوقا.  للكلمة،  الصحيح  باملعنى 

هي مساحة مادية فعلية ضمن النظام االجتامعي، وليست مساحة نظرية مستقلة 

لتبادالت يجريها أناس يسعون إىل تعظيم املنفعة.

يرى بوالنيي أن استبدال هذا االقتصاد قد َتّطلب إعادة تشكيالت مدروسة، ويف 

نخبة  خالل  من  ذلك  كان  ما  وغالبا  املحلية،  لالقتصادات  عنيفة  األحيان  من  كثري 

املجتمعات  وإزاحة  تعطيل  تعمل عىل  والتي  الدولة  الفاعلة يف  والعنارص  االقتصاد 

واملامرسات التقليدية. إن »تفريد« individuation الناس تطلب، ليس فقط فصل 
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األسواق عن السياقات االجتامعية والدينية بل قبول الناس أن عملهم ونواتجه ليست 

أكرث من ِسلع تخضع آلليات التسعري، وهي طريقة تحويلية العتبار الناس والطبيعة 

عىل َحدٍّ سواء بطرق نفعية وفردانية جديدة. بيد أن ليربالية السوق تطلبت معاملة 

املستخدمة يف  كاملواد   - »ِسلع وهمية«  أنهم  الطبيعية عىل  واملوارد  البرش  كل من 

العمليات الصناعية - وذلك من أجل فصل األسواق عن األخالق و»إعادة تدريب« 

الناس ليفكروا بأنفسهم كأفراد منفصلني عن الطبيعة، وبعضهم عن بعض. كام يقول 

بوالنيي ببالغة عن هذا التحول: »نظام عدم التدخل االقتصادي كان مخططا«(٭)(8).

الحديث:  السيايس  االقتصاد  تاريخ  يف  ُتحىص  ال  مرات  العملية  هذه  تكررت 

يف الجهود الرامية إىل القضاء عىل نقابات العصور الوسطى، ويف مجادالت تسييج 

األرايض الزراعية، ويف قمع الدولة لجامعات الـ »لوديت« Luddites(٭٭)، ويف دعم 

الدولة للُمالك ضد العاملة املنظمة، ويف الجهود الحكومية لتفريغ األرايض الزراعية 

يف البالد من خالل الزراعة اآللية والصناعية. لقد كان، وبُطرق معقدة، دافعا ضمنيا 

خالل الحرب األهلية األمريكية American Civil War، والتي عىل الرغم من كل 

َع املدعوم من  التوسُّ أيضا وبنحٍو حاسٍم  العبودية، جلبت  القضاء عىل  رشعيتها يف 

االشرتاك  بإثم  الدوام  معارضته عىل  تلوثت  والذي  اقتصادي وطني،  لنظام  الدولة 

املستمر  ع  التوسُّ يف  اليوم  إرثها  نرى  الجنوبية(9).  الواليات  يف  العبودية  نظام  مع 

لألسواق العاملية من خالل اتفاقيات التجارة الُحرة التي يدعمها بحامسٍة من ُيطَلق 

عليهم املحافظون، وغالبا ما يكون بهدف تعطيل وترشيد الثقافات املحلية التي قد 

تكون موضع اهتامم كلٍّ من املحافظني البريكيني Burkean، أو النقاد ذوي امليول 

املاركسية الذين يوجهون سهام انتقاداتهم إىل العوملة عدمية الشفقة(10). لقد تعزز 

دور الدولة يف فرض وجود سوق وطنية يف السنوات األخرية من خالل جهود مبذولة 

للتقليل من مختلف املعايري البيئية املفروضة يف الدولة - ومن املفارقات الساخرة 

أن هذا النشاط احتضنه معظم الجمهوريني »املحافظني« بحامس شديد، والذين يف 

غري ذلك يدافعون بقوة عن »حقوق الواليات«(11).

.“laissez-faire was planned” (٭)
(٭٭) جامعات اللوديت: طائفة من العامل الثائرين يف إنجلرتا كانوا يعمدون إىل تدمري اآلالت، وخصوصا يف مصانع 
القطن والصوف، العتقادهم أن هذه اآلالت تهدد وظائفهم يف الحقبة الواقعة بني العامني 1811 و1816. ]املرتجم[.
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م مؤيدو  منذ فجر الحداثة وحتى العناوين املعارصة للصحف واألخبار، قدَّ

- مجرَّد  اليوم »محافظني«  نسميهم  الذين  أولئك   - التقليدية  الليربالية  وورثة 

مداهنة يف أفضل األحوال يف الدفاع عن »القيم التقليدية«، بينام تدعم طبقة 

الحديث،  عاملنا  يف  العملية  للفردية  الرئيسة  األداَة  باإلجامع  لديهم  القيادة 

»السوق الحرة« العاملية. هذه السوق - شأنها شأن كل األسواق - عىل الرغم من 

تربيرها باسم »عدم التدخل« laissez-faire، هي يف الحقيقة تعتمد عىل طاقة 

لها، ودعمها، وقد ُدِعمت باستمرار من جانب الليرباليني  الدولة املستمرة، وتدخُّ

التقليديني لتأثريها املذيب يف العالقات التقليدية، واألعراف الثقافية، والتفكري 

الجييل، ويف املامرسات والعادات التي ُتخِضع اعتبارات السوق الهتاممات تتولد 

عية أن  من الروابط الشخصية واألعامل الخريية. قدمت املامرسة الليربالية، مدَّ

الفرد الراديكايل الذي تتصوره النظرية الليربالية كان »من املعطيات«، هذا املثاَل 

ٍف ليس عىل الرغم من  املعياري من خالل دولة تزدهر باستمرارٍ وتتوسعُ بال توقُّ

الفردية، ولكن من أجل تحقيقها.

املصادر الفلسفية واآلثار العملية - الليربالية التقدمية
واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  الدينامية  عىل  املرتتبة  اآلثار  بني  من  كان 

ت بالقدرة عىل  التي أطلقتها الليربالية التقليدية إحساس واسع النطاق بأنها استخفَّ

التحوالت البرشية أيضا. يشيد ديوي، عىل سبيل املثال، يف كتابه القصري »الفردية، 

»القدمية«  بالليربالية   ،Individualism, Old and New والجديدة«  القدمية 

لنجاحها يف »تسييل املمتلكات الراكدة« من النوع الذي كان سائدا يف زمن اإلقطاع، 

االقتصادي  النظام  أصبح  بحيث  االجتامعية  للحياة  املحلية  األسس  عىل  وللقضاء 

والسيايس أكرث وطنية وأكرث »ترابطا« بوضوح. هو يرفض الفردية »الرومانسية« التي 

حركت اإلميان األمرييك باالعتامد عىل الذات (يردد هنا أصداء فريدريك جاكسون 

 American بأن عرص الغرب األمرييك القديم Frederick Jackson Turner ترينر

frontier قد انتهى)، ودعا بدال من ذلك إىل اإلقرار بأنه كان صحيحا من الناحية 

التجريبية أن األمريكيني اآلن جزء من »الكل االجتامعي« الذي ال ميكن فيه فهم أيِّ 

فرد بأنه موجود يف حالة انفصال(12).
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لقد قوَّضت »الفردية القدمية« بنجاٍح أيَّ بقايا آلثار من املجتمع األرستقراطي 

أو اإلصالح الزراعي الجيفرسوين Jeffersonian agrarianism، لكن األمة مل تقفز 

»ليربالية  خلقت  لقد  واملجتمع.  الفرد  بني  جديدة  »متناغمة«  مصالحة  إىل  بعد 

املايض« الظروف التي تتطلب اآلن استبدالها: كانت ليربالية جديدة تلوح يف األفق 

وقتها، وتحتاج إىل دفعة من ِقبل مفكرين حساسني فلسفيا واجتامعيا مثل ديوي 

لتحقيق إمكانيات البرشية يف التحول الذايت.

وقائعه،  تجري  تحوال  نفسه  املنوال  عىل   Herbert Croly كرويل  هربرت  شهد 

السيام يف النظام الوطني للتجارة والثقافة والهوية. لكن هذا النظام الوطني كان اليزال 

أشكاال  األمر  كان يعكس يف حقيقة  لو  ، حتى  الجفرسوين(٭)  باالستقالل  بإميان  محرَّكا 

 New Republic جديدة«  »جمهورية  إنشاء  إىل  ودعا  املتبادل.  االعتامد  من  جديدة 

(اسم املجلة التي اشرتك يف تأسيسها) من شأنها أن تحقق »أهدافا جفرسونية بوسائل 

هاملتونية«(٭٭). مل يعد بإمكان الليربالية أن تعني االعتامد الذايت لألفراد بناء عىل حرية 

األفراد يف أن يعملوا وفقا لرغباتهم الخاصة. يجب عوضا عن ذلك أن ُتنقع مع مجموعة 

إدراك  إىل  الناس  تدفع  أن  شأنها  من  التي  الدينية  وحتى  االجتامعية  االلتزامات  من 

مشاركتهم يف »أخوة البرشية«. لقد أُحِبط هذا الطموح حتى اآلن عن طريق االعتقاد 

واملتنامي  العميق  املتبادل  االعتامد  يهمل  والذي  الفردي،  املصري  تقرير  بحق  القديم 

الفرد وحياة أعىل«(13).  لنوع أعىل من  التدريجي  لـ »الخلق  يولِّد اآلن إمكانات  الذي 

كان لوالرت راشنبوش Walter Rauschenbusch أن يردد هذا الشعور يف دعوته إلقامة 

 »مملكة الله« عىل األرض، وهو شكل جديد واجتامعي بشكل أعمق للدميوقراطية والتي

»ال تقبل الطبيعة اإلنسانية كام هي، ولكن ستحركها يف اتجاه تحسينها«. راشنبوش، من 

ِخالل التغلُّب عىل املصلحة الذاتية الفردية التي رآها تدخل حتى يف تشكيل الالهوت 

املسيحي التقليدي الذي كان هدفه تقليديا هو الخالص الفردي، تصور، مثله مثل ديوي 

وكرويل، »إمتام« الدميوقراطية باعتبارها الوصول إىل »كامل الطبيعة البرشية«(14).

االستقالل  إعالن  وكاتب  املتحدة،  للواليات  املؤسسني  اآلباء  أحد  هو   :Thomas Jefferson توماس جفرسون  (٭) 
وثالث رئيس للواليات املتحدة. كان يبرش بالليربالية ومببادئ حقوق اإلنسان. ]املرتجم[.

(٭٭) ألكسندر هاملتون Alexander Hamilton: رجل دولة أمرييك وأحد املشاركني املؤسسني، وكان مفرسا للدستور 
األمرييك ومروجا له، فضال عن كونه مؤسس النظام املايل للبالد، وُيعترب امُلنظَر الرئيس للسياسات االقتصادية. ]املرتجم[.
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يف حني ميكن أن يرى املرء ترتيبات اقتصادية جامعية يف هذه التوصيات العملية 

ويكتب  عامة«،  »اشرتاكية  إىل  املثال،  سبيل  عىل  ديوي،  يدعو   - املفكرين  لهؤالء 

أنهم نستنتج  أن  الخطأ  من  يكون  فسوف   – سافرة«  »اشرتاكية  لـ  مؤيدا   كرويل 

ال يؤيدون حرمة الفرد وكرامته. هناك فكرة ثابتة يف مؤلفات هؤالء املفكرين وهي 

أنه فقط من ِخالل القضاء عىل األشكال الفردانية الضيقة وامُلقيدة من »الليربالية 

 .individuality »القدمية« ميكن أن يظهر شكل أكرث صدقا وأفضل من »الفردية

وحده التحرر الكامل من أغالل عدم الحرية - مبا يف ذلك عىل األخص قيود التدهور 

وأفضل.  جديدة  فردية  ظهور  إىل  يؤدي  أن  ميكن   – املساواة  وعدم  االقتصادي 

يحاججون بأن بلوغ الدميوقراطية ذروتها سوف يؤدي إىل مصالحة بني »الكثريين« 

أْي مصالحة بني طبيعتنا االجتامعية وفرديتنا.   ،the One »و»الواحد the Many

 individuality »يكتب جون ديوي، عىل سبيل املثال، أن »اسرتجاعا مستقرا للفردية

للفردية individualism االقتصادية والسياسية األقدم، وهي  إزالة  انتظار  هو يف 

إزالة ستحرر الخيال وتسعى يف مهمة جعل مجتمع املؤسسات مساهام يف الثقافة 

الحرة ألعضائه«.

لنعرف  القدمية  لليربالية  الكاملة  اإلزالة  انتظار  علينا  يتعنيَّ  أنه سوف  يف حني 

ما  فإن  املؤسسات«،  و»مجتمع  »الفردية«  بني  املصالحة  ق  سُتحقَّ كيف  تام  بنحٍو 

مي هو أنه فقط  يتضح من هذه الُحجج الجوهرية والبنائية للتقليد الليربايل التقدُّ

من ِخالل التغلب عىل الليربالية التقليدية ميكن أن تظهر الليربالية الحقيقية. اليزال 

الجدل مستمرا حول ما إذا كان هذا ميثل انفصاال جوهريا عن املرشوع الليربايل أو 

هو تحقيق جوهري له.

الفرد هو  التقدمية يف »خلق«  الدولة  الحديث األكرث مالءمة لدور  الرمز  كان 

لت عىل نحو شهري جزءا من حملة إعادة انتخاب الرئيس  امرأة من وحي الخيال شكَّ

يف  كانت   ،Madonna مادونا  أو   Cher مثل شري  امرأة،   –  2012 العام  يف  أوباما 

حاجة إىل اسم واحد فقط، جوليا Julia. ظهرت جوليا فرتة وجيزة يف بداية حملة 

أوباما عرب سلسلة من رشائح العرض عىل شبكة اإلنرتنت التي أظهرت فيها أنها قد 

حققت أحالمها من ِخالل سلسلة من الربامج الحكومية التي مكنتها، خالل حياتها، 

وجود  املبذولة إلظهار  الجهود  من  بوصفها جزءا  اإلنجازات.  مختلف  تحقيق  من 
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 Life of »مت الحملة اإلعالنية »حياة جوليا »حرب« جمهورية »ضد النساء«، ُصمِّ

Julia إلقناع الناخبات بأنَّ الليرباليني التقدميني هم وحدهم الذين سوف يدعمون 

الربامج الحكومية التي من شأنها مساعدتهم عىل تحقيق حياة أفضل(15).

مة عىل هذا النحو لليرباليني الذين  ويف حني أن حملة »حياة جوليا« بدت ُمصمَّ

االقتصادية  الُفرص  تعزيز  يف  ساعدت  التي  الحكومية  الربامَج  عام  بنحٍو  دعموا 

شخصية ذلك  من  الرغم  عىل  كانت  جوليا  فإنَّ  املساواة،  من  أكرب  قدر   وتحقيق 

ال ميكن أن تكون موضوع إعجاب من دون الخلفية الرباقة لتثمني الليربالية املحافظة 

اإليجايب  التصوير  كان  إذا  اإلنسان.  لحرية  املعياري  املثال  باعتباره  املستقل  للفرد 

العتامد جوليا واسع النطاق عىل املساعدات الحكومية مال إىل جعل اليمني أعمى 

أن  مدركا  بالكاد  كان  اليسار  فإن  لإلعالن،  الجوهري  الليربايل  االستقالل  مثال  عن 

الهدف من هذه املساعدة هو خلق الشخص األكرث استقاللية بشكل كامل منذ أن 

اختلق هوبز ولوك حالة الطبيعة. ليس يف عامل جوليا سوى جوليا والحكومة، مع 

استثناء قصري جدا لطفل صغري يظهر يف رشيحة عرض واحدة – من دون وجود أب 

واضح – ويؤخذ رسيعا يف حافلة صفراء مدعومة من الحكومة، وال نشاهده مرة 

أخرى عىل اإلطالق. فيام عدا ذلك فقد حققت جوليا حياة من االستقالل الكامل، 

عىل  وموجودة  دامئا،  ومهتمة  األحيان،  بعض  يف  متدخلة  ضخمة،  حكومة  بفضل 

الدوام. إن العامل الذي تصوره »حياة جوليا« هو نسخة محدثة من صورة مقدمة 

كتاب هوبز »الليفياثان«، حيث ال يوجد فيها سوى األفراد والدولة ذات السيادة 

آمنة  حياة  بدورها  الدولة  وتضمن  للدولة،  الرشعية  ويعطون  يخلقون  األفراد   –

ومضمونة لألفراد الذين جاءوا بها إىل حيِّز الوجود. الفارق األسايس بينهام هو أنه 

بينام قصة هوبز هي مقصودة باعتبارها تجربة فكرية، فإن »حياة جوليا« تهدف 

إىل تصوير الواقع الحايل. لكن اإلعالن يوضح بجالء ال لبس فيه أن قصته هي العكس 

متاما من قصة هوبز: الدولة الليربالية هي التي تخلق الفرد. من خالل الليفياثان 

الضخم والشامل بنحٍو متزايد، أصبحنا أخريا أحرارا أحدنا من اآلخر.

وهكذا فإن طريف املرشوع الليربايل يخوضان منافسة مستمرة ومثرية لالهتامم 

عىل الوسائل، والسبيل املثايل لتحرير الفرد من عالقات تأسيسية، وتقاليد مفروضة، 

إىل  بإرصار  كالهام  سعى  العريضة  الخطوط  وراء  من  ولكن  ُمقيدة.  أعراف  ومن 
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توسيع مجال التحرر الذي ميكن فيه للفرد اتباع منط حياته املفضل بوجٍه أفضل، 

ع الدولة باعتباره اإلطار املطلوب الذي ميكن فيه  مام يؤدي إىل دعٍم متبادل لتوسُّ

ون  للفرد املستقل أن يأيت إىل حيِّز الوجود. يف حني أنَّ الليرباليني »املحافظني« ُيعربِّ

ع الدولة، فإنهم يستغلون قدراتها باستمرار من أجل  عن عداء رسمدي ال يفرت لتوسُّ

أشكال  من  شكل  أي  عىل  للتغلب  وسيلة  باعتبارها  ودولية  وطنية  أسواق  تأمني 

الحوكمة املحلية أو األعراف التقليدية التي ميكن أن تحد من دور السوق يف حياة 

عية عىل أنها الحامي  مجتمع(16). وبينام يعرض الليرباليون »التقدميون« الدولة التوسُّ

املطلق للحرية الفردية، فإنهم يرصون عىل أنها يجب أن تكون محدودة فيام يتعلَّق 

بإنفاذ »اآلداب واألخالق«، مفضلِّني السوق املفتوحة لـ »املشرتين والبائعني« األفراد، 

وخاصة يف األمور التي تتعلَّق باملامرسة الجنسية وهوية جنسية مرنة بنحٍو ال نهايئ، 

ع  تتوسَّ الخاصة.  إنهاء حياته  بالرغبة يف  املتعلقة  الفرد  األرُسة، وخيارات  وتعريف 

م تعريفنا ألنفسنا كـ »مستهلكني« - وهي  الدولة الليربالية الحديثة باستمرار لُتضخِّ

كلمة ُتستخدم اليوم لوصف املقيمني يف الدولة القومية الليربالية أكرث من استخدام 

وصف الـ »مواطنني« - بينام تسلينا مبعركة كارثية بني طرفني بدأ كثريون يف الشك، 

وهم عىل حق، يف أنهام ال يختلفان كثريا أحدهام عن اآلخر  يف نهاية املطاف. 

َخْلُق الفرد
يف قلب النظرية والتطبيق الليربايل يكمن الدور البارز للدولة بوصفها مندوبا 

للفردية. يوّلد بدوره هذا التحرير بذاته دائرة التعزيز الذايت لليربالية، حيث ينتهي 

الفرد امُلنتزع عىل نحو متزايد بتعزيز سلطة الدولة التي هي خالقة لهذه الدائرة. 

من منظور الليربالية فإنها حلقة فاضلة، ولكنها من وجهة نظر ازدهار البرشية أحد 

أعمق مصادر أمراض الليربالية.

أشار جيل أسبق من الفالسفة وعلامء االجتامع إىل الحالة النفسية التي أدت 

الدولة.  من  األساسية  تشتق هويتها  متزايد ألن  بقْدر  ومنفصلة  مزاحة  ذوات  إىل 

 The Origins الشمولية«  »أصول  كتاب  مثل  بارزة  أعامل  يف   - التحليالت  هذه 

من  و»هروب   ،Hannah Arendt آرنت  حنة  للمؤلفة   of Totalitarianism

الحرية« Escape from Freedom إلريك فروم Erich Fromm، و»السعي من 
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 Robert Nisbet لروبرت نيسبيت The Quest for Community »أجل مجتمع

العرص  بأن سمة مميزة لشمولية  أقرت، من وجهات نظر وتخصصات مختلفة،   -

السخط  مشاعر  ِخالل  من  السلطة  سلم  إىل  وصعدت  نشأت  أنها  هي  الحديث 

الناشئة عن ُعزلة الناس وشعورهم بالوحدة. كان السكان الذين يسعون إىل ملء 

الفراغ الذي خلَّفه إضعاف مزيد من العضويات والجمعيات املحلية ُعرضة الستعداد 

التحليل  هذا  اجتذب  يف حني  ومجردة.  بعيدة  دولة  إىل  متاما  االنتامء  يف  محموم 

أتباعا يف السنوات التي تلت سقوط النازية وظهور الشيوعية، فإنه تراجع منذ ذلك 

ينطبق  أنه  يعتقدون  املعارصين ال  املفكرين  العديد من  أن  إىل  يشري  الحني، مام 

عىل األيديولوجيا الليربالية(17). عىل الرغم من ذلك ال يوجد أيُّ سبب الفرتاض أن 

السيكولوجيا السياسية األساسية تعمل بوجٍه مختلف يف العرص الحايل.

يبقى نيسبيت دليال مفيدا. يف تحليله الذي قدمه يف العام 1953 عن صعود 

األيديولوجيات الحديثة، يف كتابه »السعي من أجل مجتمع«، حاجج نيسبيت بأن 

ى إىل حالة مل  االنحالل الفاعل للمجتمعات واملؤسسات اإلنسانية التقليدية قد أدَّ

تعد فيها حاجٌة إنسانية أساسية ملباًة – وهي »السعي من أجل مجتمع«. ظهرت 

الدولتية باعتبارها رد فعل عنيفا ضد هذا الشعور بالتفتت. يحتاج الناس، باعتبارهم 

كائنات سياسية واجتامعية بطبيعتهم، إىل مجموعة غليظة من الروابط التأسيسية 

من أجل أن يعملوا كمخلوقات برشية كاملة التكوين. إن البرش املقتَلعون واملجتثون 

من أعمق الروابط األرسية (األرسة النواة باإلضافة إىل املمتدة)، واملكان، واملجتمع، 

لوا بعمٍق ليؤمنوا بأن هذه األشكال من الروابط  واملنطقة، والدين، والثقافة، وُشكِّ

تحدُّ من استقالليتهم، يسعون إىل الشعور باالنتامء وتعريف الذات من ِخالل الشكل 

الرشعي الوحيد الباقي للمنظمة واملتاح لهم: الدولة. رأى نيسبيت ظهور الفاشية 

األصغر.  واملجتمعات  االرتباطات  الليربالية عىل  لهجوم  متوقعًة  نتيجًة  والشيوعية 

قدمت تلك األيديولوجيات شكال جديدا من االنتامء من ِخالل تبنِّي االستحضارات 

وصور االرتباطات التي أزاحتها، وقبل كل يشء بتقديم شكل جديد من العضوية 

شبه الدينية، نوع من كنيسة للدولة. أصبح »مجتمعنا« يتكون من عدد ال ُيحىص 

من البرش األعضاء الذين يتشاركون يف والءات مجردة لكيان سيايس من شأنه أن 

يخفف من ِحدة كل مشاعر الوحدة واالغرتاب والعزلة لدينا. كانت الدولة ستوفر 
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رغباتنا واحتياجاتنا؛ كل ما تطلبه يف املقابل هو اإلخالص التام للدولة والقضاء عىل 

الرغبات واالحتياجات لعامة  أي والء ألي كيان آخر وسيط. ومن أجل توفري تلك 

الجامهري، ُطلبت قوة أكرب للسلطة املركزية، وُلبِّي الطلب. لذلك يصل نيسبيت إىل 

نتيجة ُمفادها »أنه من املستحيل فهم الرتكيزات الهائلة للقوة السياسية يف القرن 

من  ونصف  قرن  بعد  مبارشة  بدا،  هكذا  أو  تناقض،  بكل  تظهر  والتي  العرشين، 

الفردية يف االقتصاد واألخالق، إال إذا نظرنا إىل العالقة الوثيقة التي سادت طوال 

يف  العام  والضعف  معا  كليهام  وبني  الدولة  وقوة  الفردية  بني  التاسع عرش  القرن 

منطقة االرتباط التي تقع وسيطا بني اإلنسان والدولة«(18).

بعيدا عن الحنني السيكولوجي كان صعود الدولة كموضوع للوالء نتيجة حتّمية 

من  الواسعة  الشبكة  مع  الناس  روابط  استأصل  أن  بعد  لليربالية.  العملية  لآلثار 

ُع الفردية من اللجوء إىل تلك األماكن  املؤسسات الوسيطة التي دعمتهم حرمهم توسُّ

ي الدعم وكسب القوت. كلام كان الكيان السيايس أكرث فردية زادت  التقليدية لتلقِّ

احتامالت حتمية تحول جموع كبرية من األفراد إىل الدولة يف أوقات الحاجة. هذه 

املالحظة، التي تردد صدى مالحظة لتوكفيل يف املقام األول، تشري إىل أن الفردية 

ليست بديلة للدولتية بل هي املسبب لها. أدرك توكفيل، عىل خالف العديد من 

الحل ملشكلة دولة  الفردية مل تكن هي  أن  الحاليني،  والتقدميني  املحافظني  قرائه 

كتابه  يف  ذكر  كام  املتزايدة.  قوتها  مصدر  هي  بل  متزايد  بشكل  قة  مطوِّ مركزية 

:Democracy in America »الدميوقراطية يف أمريكا«

شخص  ترصف  تحت  سلطاته  بوضع  ملزم  شخص  هناك  فليس  وهكذا... 

أحد،  من  جوهري  دعم  عىل  بالحصول  املطالبة  حق  أحد  ميلك  وال  آخر، 

وكلٌّ منهام مستقل وضعيف يف آن واحد. هذان الرشطان، اللذان ال يجوز 

النظر إليهام عىل أنهام منفصالن كام ال يجوز الخلط بينهام، يعطيان مواطن 

الدميوقراطية دوافع متناقضة للغاية. إنه مملوء بالثقة والفخر باستقالليته 

بني نظرائه، لكن ضعفه يجعله يشعر من حني إىل آخر بالحاجة إىل يشء 

أيٍّ  من  عليها  الحصول  يتوقع  أن  ميكن  ال  والتي  الخارجية  املساعدة  من 

من نظرائه؛ ألنهم عاجزون والمبالون معا. يف هذه الحالة الصعبة يستدير 

الذي  الوصية[  ]الدولة  الضخم  الكيان  ذلك  تجاه  طبيعي  بنحٍو  بناظريه 
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يربز وحيدا فوق املستوى الكوين من االمتهان. تضعه احتياجاته باستمرار، 

واألكرث من ذلك رغباته الجارفة، محّط اهتامم ذلك الكيان، وينتهي به األمر 

باعتباره الداعم الوحيد والرضوري لضعفه الفردي«(19).

إن الفردية املنبثقة عن فلسفة ومامرسة الليربالية، بعيدا عن معارضتها الجوهرية 

للدولة اآلخذة يف التمركز بقْدٍر متزايد، قد تطلبتها ويف الحقيقة زادت من قوتها يف آن 

واحد.. حقا، لقد تضافر كلٌّ من الفردية والدولتية بقوة ضد بقايا مجتمعات ما قبل 

الليربالية، وكثريا املجتمعات غري الليربالية، وهام محرَّكتان من قبل فلسفة ومامرسة 

مميزة عن الفردية الدولتية. يخوض الليرباليون الكالسيكيون والليرباليون التقدميون 

اللعبة – سواء كان األمر سينتهي  النهائية من  الجولة  اليوم معركة مريرة من أجل 

بنا إىل أن نكون مجتمعا مكونا بقْدٍر متزايد من أفراد يتمتعون بالتحرر واالستقالل 

التام أو أعضاء يتمتعون بدرجة أكرب من املساواة يف »املجتمع« العاملي - لكن وبينام 

يستمر هذا النقاش عىل قدم وساق يتفق الطرفان عىل الهدف النهايئ وهم يف الوقت 

شة  نفسه ميتصون انتباهنا يف نزاعات حول الوسائل، ومن ثم يتضافرون يف حركة كامَّ

لتدمري بقايا املامرسات التقليدية والفضائل التي يحتقرها كالهام.

ع الدولة إىل  ع الليربالية عىل حلقة مفرغة وداعمة يؤدي فيها توسُّ يرتكز توسُّ

ع الدولة للسيطرة  تأمني نهاية تشظي الفرد، والذي يتطلب بدوره مزيدا من توسُّ

عىل مجتمع بال أعراف أو مامرسات أو معتقدات مشرتكة. وهكذا تتطلب الليربالية 

عىل نحو متزايد نظاما قانونيا وإداريا، مدفوعة برضورة استبدال كل أشكال الدعم 

أي  وتفريغ  الخري)،  وأعامل  والطب  املدارس  (مثل  البرشي  لالزدهار  الليربايل  غري 

الرسمية  غري  العالقات  املواطنني.  بني  املشرتك  املصري  أو  باملستقبل  عميق  شعور 

ُتستبدل بالتوجيهات اإلدارية، واالسرتاتيجيات السياسية، والصالحيات القانونية، مام 

ع باطراد لضامن  يقوض العضوية املدنية الطوعية ويتطلب جهاز دولة آخذ يف التوسُّ

يتطلبان  املدنية  األعراف  تدهور  عىل  دليل  ووجود  التهديد  االجتامعي.  التعاون 

مراقبة مركزية، ووجودا مرئيا بقْدٍر كبري للرشطة، ودولة سجون للسيطرة عىل آثار 

نجاحاتها يف حني تقلص الثقة املدنية وااللتزام املتبادل.

األساليب التي تعزز من خاللها الفلسفة الفردية لليربالية الكالسيكية والفلسفة 

الدولتية لليربالية التقدمية إحداهام األخرى يف نهاية املطاف عادة ما متر من دون 
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عون ليس فقط حامية السوق  مالحظة. عىل الرغم من أن الليرباليني املحافظني يدَّ

املحافظني  أجندة  من  الوحيد  الجزء  فإن  أيضا،  والفدرالية  األرسة  قيم  بل  الحرة 

الليربالية  السيايس األخري هو  أثناء صعودهم  بنحٍو مستمر وناجح يف  ذت  ُنفِّ التي 

املساواة  عدم  وحامية  والعوملة،  التنظيمية،  القيود  إلغاء  ذلك  يف  مبا  االقتصادية، 

أنهم  التقدميون  الليرباليون  ِعي  يدَّ وبينام  الضخامة.  بالغة  االقتصادية  والتفاوتات 

من  يقلال  أن  يجب  اللذين  الوطني  والتكاتف  باملصري  مشرتكا  إحساسا  يقدمون 

من  الوحيد  الجزء  فإن  الدخل،  يف  املساواة  عدم  من  ويقلال  فردي  اقتصاد  م  تقدُّ

الشخيص  االستقالل  مرشوع  هو  النرص  ق  حقَّ قد  الذي  لليسار  السياسية  األجندة 

وخاصة االستقالل الجنيس. هل هو محض مصادفة أن كال الحزبني، عىل الرغم من 

مشرتك  بنحٍو  يدفعان  سياسية،  موت  أو  حياة  معركة  يخوضان  بأنهام  ادعاءاتهام 

بأسباب االستقاللية الليربالية وعدم املساواة؟
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واالستقالل  للدولِة  املزدوَج  َع  التوسُّ إن   

الشخيص يرتكز بنحٍو كبري عىل إضعاف بل وفقدان 

ثقافات معينة يف نهاية املطاف، واستبدالها ليس 

بثقافة ليربالية واحدة بل بنزعة مناهضة للثقافة 

شعبيا  عليه  ُيطلق  ما  إن  وشاملة.  متغلغلة 

»ثقافة«، والتي عادة ما ُتلحق بصفة - عىل سبيل 

»ثقافة  أو   »pop culture شعبية  »ثقافة  املثال، 

إعالمية media culture« أو »التعددية الثقافية 

multiculturalism« - هي يف حقيقة األمر عالمة 

من  مجموعة  باعتبارها  الثقافة  أحشاء  نزع  عىل 

التقاليد واملامرسات والطقوس الجيلية املتجّذرة يف 

سياقات محلية ومحّددة. وكام ذكر ماريو فارغاس 

عت فكرة  يوسا Mario Vargas Llosa: »لقد توسَّ

الليربالية بوصفها
مناهضة للثقافة

عت فكرة الثقافة إىل املدى  »لقد توسَّ
يجرؤ  مل  أحدا  أن  رغم  عىل  الذي، 
عىل قول هذا برصاحة، اختفت معه. 
الفهم،  أصبحت شبحا عصيِّا عىل  لقد 

ومتعددا بغزارة، ومجازيا«

ماريو فارغاس يوسا

33
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الثقافة إىل املدى الذي، عىل رغم أن أحدا مل يجرؤ عىل قول هذا برصاحة، اختفت معه. 

لقد أصبحت شبحا عصيِّا عىل الفهم، ومتعددا بغزارة، ومجازيا«(1). إن األشكال الوحيدة 

من »الطقوس« الثقافية املشرتكة املتبقية هي طقوس االحتفاء بالدولة الليربالية والسوق 

الليربالية. أصبحت األعياد الوطنية مناسبات للتسوق، وأصبحت أيام التسوق املقدسة 

العضوية  من  األشكال  هذه  وطنية.  أعيادا   »Black Friday السوداء  »الجمعة  مثل 

املجردة متثل مجموعة من الجامهري املنفصلة عن انتامءات ووالءات معينة، والتي ُتنقل 

 Democratic National يف مقطع فيديو ُبث يف مؤمتر الحزب الوطني الدميوقراطي -

إليه جميعا«، وهي  ننتمي  الذي  الوحيد  »اليشء  إىل   - العام 2012  Convention يف 

الدولة الليربالية. فشل هذا االدعاء الطموح يف أن يأخذ بعني االعتبار بأن اليشء الوحيد 

الذي ننتمي إليه جميعا هو السوق العاملية، وهي كيان شامل يضم جميع املنظامت 

ُتنسج طقوس  مستهلكني.  باعتبارهم  اآلن  تعريفهم  أُعيد  الذين  ومواطنيها،  السياسية 

األمة والسوق بعضها مع بعض من كثب (ذروة هذه الطقوس هي االحتفاء باإلعالنات 

التجارية ِخالل مباريات الدوري الوطني لكرة القدم األمريكية Super Bowl)، لتكون يف 

د ذوات متفردة  الوقت نفسه احتفاالت قومية واستهالكية للعضوية املجردة التي تجسِّ

والعوملي  سياسيا  القومي  اإلطار  يف  شخصية.  غري  بالتزامات  بعض  مع  بعضها  يرتبط 

اقتصاديا، كثريا ما تتخذ هذه الطقوس التي ال ُتحىص شكال يستغرق دقيقتني من الوطنية 

اإلجبارية يظهر فيها أحد أفراد القوات املسلحة يف أثناء فواصل يف حدث ريايض من أجل 

تصفيق تبجييل قبل أن يعود الجميع إىل شؤونهم الجادة املتمثلة يف االستهالك الغافل. 

إن عرض االمتنان الشكيل لجيش ال يرتبط به ارتباطا مبارشا سوى قلة يرتك وهجا يلهي 

عن السؤال األصعب املتمثل فيام إذا كان الجيش الوطني يعمل يف النهاية لتأمني سوق 

عاملية، ومن ثم يدعم بناء ذوات مجردة ومستأصلة ومستهلكة.

 

األعمدة الثالثة ملناهضة الثقافة الليربالية
الليربالية liberal anticulture عىل ثالثة أعمدة: أوال  الثقافة  ترتكز مناهضة 

الغزو الشامل للطبيعة، الذي يحول الطبيعة من ثم إىل يشء مستقل يتطلب اإلنقاذ 

من خالل القضاء النظري عىل اإلنسانية؛ ثانيا تجربة جديدة للزمن باعتباره حارضا 

قابال  املكان  يجعل  نظام  وثالثا  أجنبية؛  أرضا  املستقبل  فيه  ويكون  له  ماضيا  ال 
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لالستبدال ويفتقد معنى تعريفيا. هذه الركائز الثالث للتجربة اإلنسانية – الطبيعة، 

اجتثاثها  عىل  يرتكز  الليربالية  ونجاح  الثقافة،  أساس  تشكل   – واملكان  والزمان، 

واستبدالها بنسخ طبق األصل تحمل األسامء نفسها.

يتخذ تطور مناهضة الثقافة هذه شكلني أساسيني. تعترب مناهضة الثقافة نتاج 

نظام لقانون معاير يحل محل األعراف غري الرسمية التي ُيلتزم بها عىل نطاق واسع، 

وُيتخّلص منها باعتبارها أشكاال للقمع؛ وهذه هي النتيجة املتزامنة لسوق عاملية 

الزراعية،  نظريتها  مثل  مثلها  تضطلع،  أحادية  ثقافة  إىل  تؤدي  ومتجانسة، وهكذا 

باستعامر وتدمري ثقافات فعلية متجّذرة يف الخربة والتاريخ واملكان. وهكذا، يحررنا 

هذان املظهران من مظاهر مناهضة الثقافة الليربالية من أشخاص آخرين محددين 

الشخيص، وتحررنا  املجرد وغري  بالقانون  الُعرْف  لتستبدل  وعالقات أخرى راسخة، 

أعباء عىل  ُيشكل  أنه  ُيرى  الشخصية، وتستبدل ما أصبح  االلتزامات والديون  من 

حريتنا املستقلة الفردية مع تهديد قانوين نافذ ومديونيات مالية معممة. يف الجهود 

والسوق  الليربايل  القانون  يستبدل  لألفراد،  الجذرية  االستقاللية  لتأمني  املبذولة 

الليربالية الثقافة الفعلية مبناهضة شاملة للثقافة. 

مناهضة الثقافة هذه هي ساحة حريتنا – ومع ذلك، فإنه ُينظر إليها بحق عىل 

نحو متزايد بوصفها موضع عبوديتنا، بل حتى تهديدا لوجودنا املستمر. إن النشوة 

العارمة املتزامنة ومشاعر القلق الناخرة لدى إنسانية ُمحررة، واملجردة من بوصلة 

التقاليد واملرياث والتي كانت السامت املميزة للثقافة الراسخة، هي مؤرشات عىل 

بأننا  املتزايد  اعتقادنا  التناقض هو  إن  املرتاكم.  واإلخفاق  لليربالية  املتزايد  النجاح 

يف قبضة مصادر تحريرنا بعينها - وهي املراقبة القانونية املتغلغلة والسيطرة عىل 

م التكنولوجي يف الطبيعة. حيث تنمو إمرباطورية الحرية،  الناس إىل جانب التَّحكُّ

أنها  يفرتض  التي   - الليربالية  لدى  الثقافة  مناهضة  إن  يتقهقر.  الحرية  واقع  فإن 

مصدر تحريرنا - تسارع من وترية نجاح الليربالية وزوالها. 

 

مناهضة الثقافة وغزو الطبيعة
مل تكن واحدة من ثورات الليربالية األساسية يف املجال السيايس الضيِّق، ولكن 

يف فسخ وإبعاد الطبيعة عن الثقافة. تعترب الفرضية األساسية لليربالية يف أنه ميكن 
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تعريف الحالة الطبيعية لإلنسان قبل كل يشء بغياب الثقافة، وأن وجود الثقافة، 

بل  للتغيري  املتزامن  والجهد  والعرف،  الرباعة  وجود  ميثل  ذلك،  من  النقيض  عىل 

التكّيف مع الطبيعة. يف أول تعبرياتها افرتضت األنرثوبولوجيا الليربالية أن »اإلنسان 

الطبيعي natural man« كان مخلوقا بال ثقافة، موجودا يف »حالة الطبيعة« املميزة 

حالة  كانت  األويل،  الليربايل  هوبز،  إىل  بالنسبة  البرش.  خلق  من  براعة  أي  بغياب 

إىل  افتقرت  ألنها  ممكنة،  الثقافة  فيه  تكن  مل  الذي  املجال  هي  بوضوح  الطبيعة 

الظروف التي ميكن أن يوجد فيها استقرار، أو استمرارية، أو انتقال ثقافة، أو ذاكرة. 

معارضته  كل  من  الرغم  Jean-Jacques Rousseau، عىل  روسو  جان جاك  ر  تصوَّ

تلك  تشبه  أنها  غري  نسبي،  واستقرار  لسالم  مكانا  باعتبارها  الطبيعة  حالة  لهوبز، 

التي تصورها هوبز بنحو الفت للنظر يف غياب أشكالها الثقافية، وهي مطابقة متاما 

يف االستقاللية الجذرية لسكانها من البرش األولني. عىل الرغم من رفضه الرومانيس 

للصورة الباردة والعقالنية واملنفعية لهوبز عن البرشية، بيد أن بديل روسو البدايئ 

يكشف استمرارية ما بني كل تكرارات الليربالية يف التزامها األسايس يف فصل الطبيعة 

عن الثقافة، بينام اليزال يف اإلمكان أن نتحدث اليوم عن االختالفات يف »الطبيعة« 

املمكن  غري  من  كان  األمرين  هذين  بني  فجوة  وجود  احتامل  فحتى  و»التنشئة«، 

أحدثته  الذي  للفصل  الجذرية  الطبيعة  إن  الليربالية.  قبل  ما  برشية  تفهمها  أن 

كلمة  هي   »culture »الثقافة  نفسها.  »الثقافة«  كلمة  يف  حتى  واضحة  الليربالية 

لها ِصالت عميقة باألشكال والعمليات الطبيعية، وبنحو أكرث وضوحا بكلامت مثل 

»الزراعة agriculture« أو »التهذيب cultivate«. كام أن القدرة الطبيعية للنبات 

أو الحيوان غري ممكنة من دون إمناء، كذلك كان من املفهوم بيرس أن أفضل قدرات 

املخلوق البرشي ال ميكن أن تتحقق من دون ثقافة جيدة. كان هذا واضحا بجالء 

»الجمهورية  لكتاب  األوىل  الفصول  من  العديد  أن  درجة  إىل  القدامى  للمفكرين 

السياسية، ولكن ألنواع  األشكال  Republic« ألفالطون مل تكرس صفحاتها ملناقشة 

القصص املناسبة لألطفال. يف عبارة موحية يختتم بها الفصل التمهيدي يف »السياسة 

The Politics«، يعلن أرسطو Aristotle أن امُلرشع األول يستحق الثناء بنحو خاص 

الرغبتني اإلنسانيتني األساسيتني األكرث  الُحكم عىل »الطعام والجنس«، أي  لتدشينه 

احتياجا إىل الرعاية والحضارة: فبالنسبة إىل الغذاء، تطوير السلوكيات التي تشجع 
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عىل شهية معتدلة واستهالك متحرض، وبالنسبة إىل الجنس، تهذيب عادات التودد، 

الجنس  ملجال  »حاوية«  الـ  باعتباره  الزواج  وأخريا  الجنسني،  بني  املهذب  والتفاعل 

الذي هو، بخالف ذلك، مجال مشحون وقابل لالشتعال. الحظ أرسطو أن األشخاص 

فسادا،  املخلوقات  أكرث  هم  والجنس  الطعام  من  كل  استهالك  يف  املهذبني«  »غري 

ويستهلكون حرفيا اآلخرين من البرش إلخامد شهواتهم الوضيعة وغري امُلروضة. بعيدا 

عن فهمها باعتبارها مناقضات للطبيعة البرشية، فإن العادات واألخالق كانت ُتفهم 

بوصفها مشتقة من الطبيعة البرشية، ومحكومة من قبلها، ورضورية لتحقيقها.

القيود  من  الشهوات  هذه  مثل  تحرير  يف  لليربالية  األسايس  الطموح  يتمثل 

املصطنعة للثقافة - إما لتحريرها متاما باعتباره رشطا لحريتنا، وإما، حيثام تتطلب 

كوابح، لوضعها قيد الحكم املنتظم واملتجانس للقانون املعلن ِعوضا عن اإلمالءات 

أسايس  بنحو  نفسها  الليربالية  تصف  بينام  املختلفة.  الثقافات  ونزوات  املتقلبة 

باعتبارها جهدا لتقييد الحكومة وتحديدها، أقّر مهندسو الليربالية األوائل عن طيب 

خاطر بأن وجود حكومة قوية وغالبا تعسفية - تعمل وفقا لـ »االمتياز« - كانت 

أدرك  البداية،  املنشود. منذ  للحرية واستقرارها  لتأمني الرشوط األساسية  رضورية 

أنصار الليربالية أن القيود الثقافية عىل التعبري والسعي وراء الشهوات كانا عقبتني 

أمام تحقيق مجتمع يستند إىل إطالق العنان للرذائل السابقة (مثل الجشع) بوصفها 

محركات لآلليات االقتصادية، وقد تكون سلطة الدولة مطلوبة إلسقاط مؤسسات 

ثقافية مسؤولة عن احتواء هذه الشهوات(2). تركز سلطات الدولة الليربالية بنحو 

تلك  إزاحة  عىل  االقتصادي،  املجال  يف  الليربايل  املرشوع  نجاح  مع  اليوم،  متزايد 

املؤسسات الثقافية املتبقية التي كانت مسؤولة عن حوكمة الشهوات االستهالكية 

والجنسية - مبوجب مزاعم باسم الحرية واملساواة، ولكن، وقبل كل يشء، يف جهود 

الليربالية.  للحرية  األسايس  الرشط  باعتبارها  الثقافية  األشكال  محل  لتحل  شاملة 

وحدها القيود التي توافق عليها الدولة الليربالية نفسها هي التي ميكن أن تكون 

مقبولة يف نهاية املطاف. االفرتاض هو أن القيود املرشوعة عىل الحرية ال ميكن أن 

تنشأ إال من سلطة الدولة الليربالية التي تستند إىل القبول.

أيضا  املستفِحل، ولكن  الدولة  ليس فقط جهاز  املستقل  الفرد  يتطلب تحرير 

كذلك  الغاية  هذه  استندت  الطبيعة.  قهر  يف  املتمثل  املتمدد  الواسع  املرشوع 
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بنحو  الواقعي  ثم  النظري،  اإلقصاء  مفهوم  إىل   - بعيد  حد  إىل  أساسية  وبصفة   -

متزايد، للثقافة. الثقافة هي »االتفاقية convention« التي يتفاعل البرش بواسطتها 

مبسؤولية مع الطبيعة، ويف الوقت نفسه تتوافق يف حكمها مع إدخال براعة اإلنسان 

ومخرتعاته ضمن قيودها وحدودها.

من  واضح  شكل  أنها  حني  يف   - السليمة  الزراعة  تشبه  السليمة  الثقافة  إن   

(املكان)  املحلية  الظروف  االعتبار  تأخذ يف  التي  الزراعة  اإلنسانية،  الرباعة  أشكال 

تستهدف الحفاظ عىل الخصوبة عىل مر األجيال (الزمان)، ومن ثم يجب أن تعمل 

مع الحقائق للطبيعة املعطاة، ال أن تتعامل مع الطبيعة باعتبارها عقبة أمام نيل 

شهوات املرء غري املحدودة. تعمل الزراعة الصناعية الحديثة عىل النموذج الليربايل 

الذي ينطوي عىل التغلب عىل الحدود الطبيعية الظاهرة من خالل حلول قصرية 

إدخال  الحلول  هذه  تشمل  املستقبلية.  لألجيال  آثارها  ُترتك  سوف  والتي  األجل 

األسمدة القامئة عىل املشتقات النفطية التي تزيد من غلة املحاصيل، ولكنها تسهم 

يف وجود مناطق تفتقر إىل األكسجني يف البحريات واملحيطات؛ واملحاصيل املهندسة 

الحرشات  ومبيدات  األعشاب  مبيدات  استخدام  زيادة  عىل  تشجع  والتي  وراثّيا 

النطاق  واسع  واالستخدام  بها؛  التنبؤ  أو  الوراثية  احتواء خطوطها  ميكن  ال  والتي 

واملامرسات  املحلية  األصناف  يف  التنوع  تزيح  التي  األحادية  الزراعة  للمحاصيل 

املحلية؛ واستخدام املضادات الحيوية يف املاشية والتي ساعدت يف تسارع الطفرات 

البرشية.  للمجاميع  األدوية  هذه  فائدة  من  قللت  ثم  ومن  البكترييا،  يف  الوراثية 

تتجاهل مثل هذه العمليات الصناعية املطالب املميزة للثقافة واملامرسات املحلية، 

وتعتمد بنحٍو أسايس عىل القضاء عىل الثقافات الزراعية املوجودة باعتبارها جوهر 

الزراعة. عىل الرغم من أنه من املزعوم أن هذا النهج يتطلع إىل املستقبل، بيد أنه 

عالق يف الحارض بعمق وبال صفة مكانية.

تتطور الثقافة قبل كل يشء يف الوعي بحدود الطبيعة، وما تقدمه، ومطالبها. 

مل ُيَصْغ هذا الوعي كـ »نظرية« ولكنه واقع معيش ال ميكن وصفه يف األغلب إال 

بعد أن يختفي من الوجود(3). وقد استهدفت الليربالية باستمرار، عىل النقيض من 

للبرش  الفوري  التحرير  هي  والنتيجة  الطبيعة.  عن  الثقافية  األشكال  فصل  ذلك، 

م الثقافة باعتبارها معَتقدا ومامرسة نسبية  من االعرتاف بحدود الطبيعة بينام ُتقدَّ
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الطبيعة  عىل  السيطرة  هدف  إن  دائم.  أو  كوين  يشء  بأّي  مرتبطة  غري  بالكامل، 

فكر  يف  ن  ُدشِّ مرشوع  وهو   - قيودها  من  اإلنسانية  تحرير  غاية  نحو  املسرية  يف 

فرانسيس بيكون – كان يف الوقت نفسه هجوما عىل األعراف واملامرسات الثقافية 

التي ُطوِّرت جنبا إىل جنب مع الطبيعة.

مرشوع  من  جزءا  باعتبارها  الثقافة  عىل  التغلب  يف  امللحة  الرضورة  عن  ُعربِّ 

السيطرة عىل الطبيعة بوضوح وبال مواربة من ِقبل جون ديوي، أحد أبطال الليربالية 

السيطرة  عىل  خاصة  بصفة  يعتمد  التحرير  تقدم  أن  عىل  ديوي  أرص  العظامء. 

التي  التقليدية  والثقافة  املعتقدات  إزاحة  يتطلب  ثم  الطبيعة، ومن  الفاعلة عىل 

البرش  لعالقات  املنهجني  للاميض. ووصف هذين  متخلفا ومقيدا  اهتامما  عكست 

القبيلة  أن  الـ»همجي savage«. كتب  مقابل   »civilized ِّبالـ »متحرض بالطبيعة 

الهمجية تستطيع العيش يف الصحراء من خالل تكييف نفسها مع الحدود الطبيعية 

لبيئتها؛ لذلك »يتضمن تكّيفها الحد األقىص من القبول، والتسامح، وتحمل األوضاع 

كام هي، والحد األقىص من الخضوع املستسلم، والحد األدىن من السيطرة الفاعلة، 

واإلخضاع من أجل االستخدام«. أما مجموعة من »السكان املتحرضين« يف الصحراء 

نفسها فيتكيَّفون أيضا، ولكنهم »يدخلون نظام الري؛ وسوف يبحثون يف العامل عن 

نباتات وحيوانات ستزدهر يف ظل هذه الظروف؛ وسيحّسنون، عن طريق االختيار 

الدقيق، تلك التي تنمو هناك. والنتيجة أن تزدهر الرباري كزهرة. الهمجي مستأنس 

فقط؛ الرجل املتحرضِّ ميتلك عادات تحّول البيئة«(4).

يف  أهمية  األكرث  املفكر  اعتربه  الذي  بيكون،  فرانسيس  إىل  بتفكريه  ديوي  عاد 

 Reconstruction in Philosophy »التاريخ. ذكر يف كتابه »إعادة البناء يف الفلسفة

أن بيكون يعلِّمنا أن »القوانني العلمية ال تقع عىل سطح الطبيعة. إنها مختبئة، ويجب 

يجرب  أن  »يجب  العالِم  ودقيقة«.  فّعالة  بحث  تقنية  بواسطة  الطبيعة  من  انتزاعها 

الحقائق الظاهرة للطبيعة عىل الظهور يف أشكال مختلفة عن تلك األشكال املألوفة 

ُيْجرِب  قد  كام  نفسها،  عن  بالحقيقة  تنطق  يجعلها  ثم  ومن  بها؛  نفسها  م  تقدِّ التي 

يف  الليرباليون  يجفل  يخفيه«(5).  عام  الكشف  عىل  متعاون  غري  شاهد  أي  التعذيب 

الوقت الحايل عن تعبريات الغطرسة املكشوفة هذه، ولكنهم ِعوضا عن رفض جهود 

ديوي للقضاء عىل الثقافة سعيا نحو غاية الهيمنة عىل الطبيعة، فإنهم مييلون إىل قبول 
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االعتقاد الليربايل بانفصال البرش عن الطبيعة، ويرّصون عىل غلبة البرش – سواء من 

خالل السيطرة التقنية عىل العالَم الطبيعي (كام يعتقد الليرباليون »املحافظون«) أو 

السيطرة التقنية عىل التكاثر والتحكم يف الشفرة الوراثية للبرش (كام يعتقد الليرباليون 

»التقدميون«). إن سمة أساسية من سامت املرشوع الليربايل هي النفور من الثقافة 

د الطبيعة البرشية. باعتبارها عالقة عميقة مع طبيعٍة تعرِّف وتحدِّ

خلوُد الليربالية
الليرباليُة باعتبارِها أكرَث من مجرد نظام ُحكم أو نظاٍم قانوين وسيايس تدور حول 

إعادة تعريف اإلدراك اإلنساين للزمن. إنها محاولة لتحويل تجربة الزمن، وبصفة 

خاصة العالقة بني املايض والحارض واملستقبل.

كانت نظرية العقد االجتامعي تدور حول تجريد الفرد، ليس فقط من العالقات 

اإلنسانية واألماكن، ولكن أيضا من الزمن. إنها تصور حالة بال تاريخ وغري مرتبطة 

بزمن، تجربة فكرية تهدف إىل أن تكون قابلة للتطبيق يف أي وقت ويف كل األوقات. 

أننا قد ُدعينا لرنى مالءمتها ألي ظرف من  السبب األكرث وضوحا لهذا االختيال - 

إقفال  مثل  يومية  أنشطة  إىل  باإلشارة  بنحٍو معروف  يحاجج هوبز  الظروف، كام 

صناديقنا وأبوابنا - يحجب الدرس األعمق الذي مفاده أن البرش بطبيعتهم كائنات 

تعيش يف حارض أبدي. ال يشري االختيال إىل »عقد اجتامعي« تاريخي يتعني علينا 

أن ننظر إليه بغرض املشورة، ولكن لالعتقاد املستمر واملتواصل أننا دامئا بطبيعتنا 

عنارص مستقلة متارس االختيار وندرك اإلفادة ألنفسنا يف ترتيب تعاقدي مستمر. 

وعىل الرغم من ذلك، مرة أخرى، تفرتض النظرية الليربالية شكال من أشكال الوجود 

يتناقض مع التجربة الفعلية ملعظم الناس قبل أن يجلب املجتمع الليربايل ظروفه 

»الطبيعية« إىل الوجود. فقط مع صعود األنظمة السياسية الليربالية تتضاءل تجربة 

املتغلغلة سمة  الفلسفية(٭)  الحارضية  وأصبحت  الزمنية،  أبعادها  بأكمل  التاريخ 

تفكيك  خالل  من  خاصة  بصفة  الظرف  هذا  يتحقق  الحياة.  سامت  من  سائدة 

الثقافة، وهي وعاء تجربة اإلنسان للزمن.

(٭) الحارضية الفلسفية: هي النظرة القائلة إنه ال يوجد سوى الحارض، أي ليس هناك مستقبل أو ماٍض، ويف بعض 
املدارس الفكرية يتوسع مبدأ الحارضية ليشمل رسمدية األشياء أو األفكار. ]املرتجم[.
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الحارضية  لهذه  إضايف  تكرار  سوى  الليربالية  بداخل  التقدمية  تطور  يعترب  ال 

مثل  مثلها  التقدمية،  ترتكز  املسلح.  الخلود  من  نوع  وهو  املتغلغلة،  الفلسفية 

التقاليد  تجاه  خاصة  وبصفة  املايض،  تجاه  عميق  عداء  إىل  الكالسيكية،  الليربالية 

املستقبل،  نحو  موجهة  أنها  واسع  نطاق  املفهوم عىل  من  أنه  والعادات. يف حني 

بيد أنها يف الواقع تعتمد عىل افرتاضات متزامنة مفادها أنه يجب تحرير الحلول 

نفسه  بالقدر  يكون  سوف  املستقبل  هذا  ولكن  املاضية،  اإلجابات  من  املعارِصة 

بلد غري معروف،  املستقبل هو  املايض.  لدينا تجاه  من االهتامم بحارضنا كام هو 

يكتسبوا  أن  يجب  املايض  عداء ضد  يف  احتشد  يف حارض  يعيشون  الذين  وأولئك 

أولئك  ُيدرك  معروفا.  يكن  مل  وإن  أفضل،  مستقبل  تجاه  بسيطا  وإخالصا  المباالة 

الذين تسرتشد نظرتهم إىل الزمن مبثل هذا االعتقاد ضمنيا أن »إنجازاتهم« مصريها 

أن ُتلَقى يف مزبلة التاريخ، بالنظر إىل أن املستقبل سوف يعتربنا متخلفني ومبدلني 

بالرضورة. كل جيل يجب أن يعيش من أجل نفسه فقط. تحوِّل الليربالية اإلنسانيَة 

إىل ذبابات مايو may flies(٭)، وليس من الغريب أن وصولها إىل الذروة قد دفع 

كل جيل إىل تكديس مستويات فاضحة من الديون يرتكها ألبنائه، يف الوقت الذي 

يستمر فيه استغالل املوارد برضاوة مع االعتقاد التقدمي أن األجيال املقبلة سوف 

تبتكر طريقة للتعامل مع النضوب.

لقد ُوِصف هذا التحول يف تجربة الزمن من خالل منوذجني مختلفني من الزمن: 

يف حني أن اإلنسانية يف ِحقبة ما قبل الليربالية عاشت تجربة الزمن باعتباره دوريا، 

فإن الحداثة تعتربه خّطيا. ويف حني أنه موٍح ومنري، فإن هذا التصور الخطي للزمن 

اليزال يقوم عىل استمرارية جوهرية بني املايض والحارض واملستقبل. تنهض الليربالية 

يف أشكالها العديدة يف واقع األمر بتصور لزمن متصدع، لزمن منفصل بنحٍو جوهري، 

وتشكل البرش لتجربة أزمنة مختلفة كأنها بلدان مختلفة متاما.

وتجربة  الليربالية  األنظمة  ظهور  بني  العالقة  إىل  توكفيل  دو  ألكسيس  أشار 

يشء  كل  قبل  تتميز  سوف  الليربالية  أن  مفادها  مالحظة  أبدى  املتصدع.  الزمن 

بامليل إىل الحارضية الفلسفية. يف تطبيقها مبدأ املساواة، وبصفة خاصة يف رفضها 

(٭) ُيستخَدم التشبيه بذبابات مايو يف األعامل األدبية عادًة للداللة عىل ِقرَص الحياة، وهو تشبيه قديٌم ِقَدَم ملحمة 
جلجامش. ]املحرر[.
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ع بدال من ذلك  املايض واملستقبل، وتشجِّ األرستقراطية، سوف تكون متشككة يف 

بني  »تربط  األرستقراطية  أن  توكفيل  كتب  النمو.  مكتملة  غري  الفردية  من  نوعا 

ح حتى املَلك، يف سلسلة واحدة طويلة. تحطم الدميوقراطية  الجميع، بداية من الفالَّ

ينسون  الناس  تجعل  ال  الليربالية  فإن  وهكذا،  حلقة...  كل  وتحرر  السلسلة  تلك 

أسالفهم فقط، ولكنها أيضا تحجب ذرياتهم عن أنظارهم وتعزلهم عن معارصيهم. 

ينطوي كل شخص عىل نفسه إىل األبد ويصبح مبفرده، وهناك خطر أنه قد ينغلق 

يف عزلة قلبه«(6). 

والتي  الفردية،  املتصدع«  »الزمن  بها  يولد  التي  الطريقة  توكفيل  أدرك  لقد 

ستكون لها بدورها عواقب اجتامعية وسياسية واقتصادية عميقة مع تقدم املنطق 

الخاص بالدميوقراطية الليربالية. لقد شعر بالقلق بوجٍه خاص إزاء عدم قدرة شعب 

متصلة  الخاصة كجزء من سلسلة  وأفعالهم  رؤية حياتهم  ليربايل عىل  دميوقراطي 

من الزمن، ومن ثم النظر بعني االعتبار إىل اآلثار طويلة األجل ألعاملهم ومآثرهم 

كجزء من مجتمع برشي طويل األجل. يف حني أن الفهم السائد للذات عىل النحو 

الذي ُعرِّف مبكان الفرد يف نظام جييل كان سمة تأسيسية لعرص أرستقراطي، كانت 

السمة املميزة للدميوقراطية هي »كرس« تلك السلسلة باسم تحرير الفرد والسعي 

كانت  الجيلية،  والديون  التعريف  من  الفرد  لتحرير  مفيدة  كانت  بينام  نحوه. 

ستكون لتجربة الزمن املتصدع آثار سياسية ضارة. اعتقد توكفيل أن الدميوقراطيات 

الليربالية الحديثة سيكون لها ميل قوي تجاه العمل عىل املدى القصري فقط، ومن 

ثم ترحيل تبعات أفعالها لتقع عىل األجيال املقبلة: 

فيام  التفكري  عدَم  معتادين  الليرباليون[  ]الدميوقراطيون  يصبح  أن  مبجرد 

سيحدث بعد حياتهم، فإنهم يعودون مرة أخرى بسهولة إىل حالة عدم اكرتاث 

كاملة وهمجية بشأن املستقبل، وهو موقف مناسب متاما لبعض النزعات يف 

الطبيعة البرشية. مبجرد أن يفقدوا طريقة االعتامد بشكل رئيس عىل اآلمال 

البعيدة، فإنهم يتجهون بطريٍق طبيعي إىل إرضاء أقل رغباتهم عىل الفور... 

االعتيادية  للرغبات  املجال  الرجال  يفسح  أن  خطر  دامئا  هناك  ]وبالتايل[ 

والعابرة، وأن يتخلوا متاما عن أي يشء ال ميكن الحصول عليه من دون بذل 

جهود طويلة األمد، وقد ال يحققون أبدا أي يشء عظيم أو مستقر أو دائم(7).
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يذكر توكفيل أن النزوع إىل التفكري ضمن السياق الخاص بفرتة حياة الفرد 

»يف  أساسية  »نزعة«  هو  واألوضاع،  الحالية  امللذات  إرضاء  عىل  والرتكيز  فقط، 

الطبيعة البرشية«. إن تهذيب، وتعليم، وتهدئة هذه الغريزة األساسية هي مثرة 

األوسع  والعائلية  والدينية  واالجتامعية  السياسية  والتوقعات  واملامرسات  البنى 

املتصل كملَمٍح أساس لطبيعتنا،  الزمن  الليربالية عىل تحريرنا من  نطاقا. تشدد 

أمام  عقبات  التأسيسية  واملامرسات  والهياكل  املؤسسات  هذه  تعترب  ثم  ومن 

تحقيق فرديتنا غري املقيَّدة. إن تفكيك تلك األشكال الثقافية التي تهذب الحارضية 

الفلسفية لدينا، وتعلمنا أن سمة مميزة إلنسانيتنا هي قدرتنا عىل التذكر، وأن 

نقطع الوعود تجعلنا أحرارا عىل الفور، ومحارصين بـ »المباالة همجية« تجاه أي 

زمن خارج حارضنا األبدي. 

أدرك توكفيل أن هذه »الالمباالة الهمجية« نفسها سوف ُتربز نفسها بجالء، ليس 

فقط من الناحية السياسية، بل من الناحية االقتصادية أيضا. كان يخىش أن يكون 

تأثري  الزمني،  الضيق  من  الناس  تسحب  والتي  البنى،  جانب  إىل  املامرسات،  لحل 

تبديد قدرة الناس عىل رؤية مصري مشرتك. الزمن املتصدع، والهروب الناتج عن ذلك 

إىل »ُعزلة قلوبنا«، من شأنه أن يؤدي إىل الغرور والفصل املادي الفعيل باإلضافة 

إىل الفصل النفيس بني أولئك الذين كانوا ناجحني اقتصاديا وأولئك الذين مل يحالفهم 

التوفيق. وكنتيجٍة تنبأ بأن أرستقراطية جديدة ستظهر، لكن »عدم املباالة الهمجي« 

لديها الناتج عن التصدع الزمني سوف يؤدي إىل أن تكون أسوأ من األرستقراطية 

التي كانت تحل محلها. »كانت األرستقراطية اإلقليمية يف العصور املنقضية ُملزَمة 

املساعدة  يد  بتقديم  األعراف،  مبوجب  ُملزمة  أنها  اعتقدت  أو  القانون،  مبوجب 

الحايل،  عرصنا  يف  الصناعية  األرستقراطية  لكن  أوجاعهم.  وتخفيف  مأموريهم  إىل 

بعدما أفقرت وحوَّلت الرجال الذين تستخدمهم إىل وحوش ضارية، تتخىل عنهم يف 

وقت أزماتهم، وتركتهم أمام أبواب املؤسسات الخريية العامة يتسوَّلون طعامهم... 

هناك عالقات منتظمة بني العامل والسيد، ولكن ال يوجد ارتباط حقيقي«(8). ُيَتبنَّى 

ر من االلتزامات  تصدع الزمن بوصفه شكال من أشكال الحرية، وبنحو خاص التحرُّ

الشخصية التي نشرتك فيها مع أولئك الذين نتقاسم معهم ماضيا ومستقبال، وحتى 

- يف نهاية املطاف - الحارض نفسه. 
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الثقافة  جامعيا.  استئامنا  اعتبارها  يف  تتمثل  الثقافة  لفهم  أفضل  طريقة  إن 

وكام  واملستقبل.  باملايض  الحارض  تربط  ومؤسسة  الزمن،  لكامل  مامرسة  هي 

- كانت   the Nine Muses التسع اإللهام  إلهات   – الثقافة  ُأمَّ  فإن  اإلغريق  فهم 

عن  الثقافة  ُتْعلمنا  »الذاكرة«.  اسمها  يعني  والتي   ،Mnemosyne نيموسني  هي 

أفضل حاالتها مرياثا ملموسا  الثقافة يف  لدينا. وتعترب  الجيلية  والديون  االلتزامات 

عن املايض، وهو مرياث عىل كل منا التزام أن يحيطه مبسؤوليات األمانة. إنه يف حد 

ذاته تعليم باألبعاد الكاملة للزمنية البرشية، واملقصود منه أن يحد من ميلنا إىل 

العيش يف الوقت الحارض، مع ما يصاحب ذلك من نزعات النكران وعدم املسؤولية 

البرش  مواريث  املحفوظة يف  الثقافة  إن  للزمن.  التضييق  هذا  مثل  يشجعها  التي 

ع  املتميزة - الفنون، واألدب، واملوسيقى، والعامرة، والتاريخ، والقانون، والدين - توسِّ

للزمن، جاعلة املايض واملستقبل كليهام حارضا ملخلوقات التجربة اإلنسانية   آفاق 

ال تضطلع بتجربة سوى اللحظة الراهنة بخالف ذلك. 

 الليربالية بوصفها ال مكانا وكل مكان
ترفع الليربالية من شأن عدم االنتامء إىل مكان محدد. تفرتض »حالة الطبيعة« 

 لديها وجهة نظر من ال مكان: أفراد مجردين يف أماكن مجردة. باملثل الليربالية

ال تعتمد فقط عىل االفرتاض األنرثوبولوجي بأن البرش من ال أحد – ينبثقون، كام 

وصف هوبز، »من األرض كالفطر، ويكربون من دون أي التزام بعضهم لبعض« 

– بل إننا من ال مكان(9). املكان الذي يصادف أن ُيولد فيه اإلنسان ويرتعرع هو 

أمر عشوايئ بقدر عشوائية والَدي املرء، أو ديانته، أو عاداته. يجب عىل املرء أن 

يعترب نفسه يف املقام األول حر االختيار للمكان كام هي الحال لجميع عالقاته، 

ومؤسساته، ومعتقداته.

هذا ال يعني أن البرش الذين هم أكرث رسوخا يف بيئات ثقافية ال ينطلقون يف 

دا ومن دون  الليربالية تضع »افرتاضا« محدَّ بعض األحيان إىل مراتع جديدة. لكن 

صورته.  يف  العالَم  تشكيل  ُيعيد  لكنه  كنظرية  يبدأ  والذي  متطرف،  بشكل  مكان 

كام عربَّ توماس جيفرسون Thomas Jefferson، يف تآلف مع آراء جون لوك التي 

سبقت صياغته إعالن االستقالل Declaration of Independence، أن الحق األكرث 
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أساسية يف تعريف الشخص الليربايل هو الحق يف مغادرة مكان ميالده(10). حالتنا 

االفرتاضية هي الترشد.

من  الليربالية  تقوِّض  التي  البارزة  الوسائل  إحدى  االفرتايض هو  الالمكان  هذا 

إىل  األفراد  وتحرر  الثقافات  جميع  االنتشار  وواسع  خفي  وبنحٍو  برباعة  ِخاللها 

المسؤولية مناهضة الثقافة. مل يبرص أيُّ مفكر برباعٍة اآلثاَر املدمرة للحياة الحديثة 

ُح كنتايك، والروايئ، والشاعر، وكاتب املقاالت. مدافع  أكرث مام فعل ويندل بريي، فالَّ

املجتمَع مجموعًة  يعترب بريي  املكان،  املجتمع يف  اعتذار عن  لتقديم  غري مستعد 

غنية ومتنوعة من العالقات الشخصية، ومجموعًة معقدة من املامرسات والتقاليد 

امُلستمدة من مخزون الذاكرة والتقاليد املشرتكة، ومجموعًة من الروابط التي صيغت 

بني مجموعة من البرش ومكان ما، والتي – بسبب هذه الوضعية – هي غري متنقلة، 

أو متحركة، أو قابلة لالستبدال أو النقل(11). املجتمع هو أكرث من مجرد مجموعة من 

م شخيص. ِعوضا عن  األفراد املهتمني بأنفسهم والذين ُجِمعوا ليسعوا من أجل تقدُّ

ذلك فإن املجتمع »يعيش ويعمل من خالل الفضائل املشرتكة مثل الثقة، والنوايا 

الحسنة، والتسامح، وضبط النفس، والتعاطف، والصفح عن اآلخرين«(12).

ال يرتدد بريي يف االعرتاف بأن املجتمع هو مكان كبح وقيود. يف واقع األمر، يف 

ر بنحٍو  هذه الحقيقة البسيطة تكمن جاذبيته الهائلة. ُيَعد املجتمع، الذي ُيَتَصوَّ

صحيح، هو اإلطار املالئم الزدهار الحياة البرشية - االزدهار الذي يتطلب ثقافة، 

وضبطا، وكبحا، وأمناطا. عىل املستوى األكرث أساسية (يف صدى ألرسطو، وإن كان 

يف  ممكنة  ويجعلها  الصحية  األرسية  الحياة  من  ُيشَتق  املجتمع  مقصود)،  غري 

بشدة  األرُسية  الحياة  املجتمعية عىل  الحياة  غياب دعم  نفسه. يضغط  الوقت 

ويعوقها عن االزدهار. وذلك ألن الحياة األرُسية تقوم، وفقا لرأي بريي، عىل ضبط 

ما هو بخالف ذلك نزعات فردية باتجاه التحقيق الضيق للذات، خصوصا تلك 

الجنسية. وهو يثني عىل: 

العمل  وتقسيامت  األرُسة،  وهيكل  الزَّواج،  تشمل  ]التي[  الرتتيبات 

والسلطة، واملسؤولية عن تعليم األطفال والشباب. توجد هذه الرتتيبات، 

جزئيا، للحد من تفجر ومخاطر الجنس - للحفاظ عىل طاقته وجامله 

الزوج  بني  فقط  ليس  للربط  قوته  عىل  والحفاظ  ولتوضيح  ومتعته؛ 
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والزوجة أحدهام مع اآلخر، ولكن لآلباء واألمهات مع األطفال، واألرُس 

مع املجتمع، واملجتمع مع الطبيعة؛ لُيضَمَن، بأقىص درجة ممكنة، أن 

يكون ورثة الجنسانية، عند بلوغهم ِسن الرشد، جديرين بها(13).

ع عىل أشكال مسؤولة  تحافظ املجتمعات عىل معايري وأمناط الحياة التي تشجِّ

ومباحة من قبل املجتمع من الروابط الجنسية، بهدف تعزيز الروابط األرُسية 

القوية وااللتزامات التي تشكل العمود الِفَقري للصحة املجتمعية وأداة توصيل 

لـ»أصحاب  املطلقة  االدعاءات  املجتمعات  تهذب  وهكذا،  والتقاليد.  الثقافة 

عىل  الحفاظ  يف  يربرها  ما  لها  أن  عىل  بريي  يرص  املثال  سبيل  عىل  الحقوق«: 

معايري االحتشام املستنبطة داخليا من أجل تعزيز البيئة األخالقية املرغوب فيها 

والحفاظ عليها. وهو يدافع رصاحة عن االمتياز املجتمعي املتمثل يف املطالبة 

س يف الفصل  بإزالة بعض الكتب من املنهاجية واإلرصار عىل إدخال الكتاب امُلقدَّ

الدرايس باعتباره »كلمة الله«. حتى أنه يرى أن »مستقبل الحياة املجتمعية يف 

هذا البلد قد يعتمد عىل املدارس الخاصة والتعليم املنزيل«(14). األرُسة هي نبع 

العادات واملامرسات الثقافية التي تعزز الِحكمة، والبصرية، واملعرفة املحلية التي 

يزدهر من خاللها البرش وينجحون معا، ويطالبون عن حق بالدور األسايس يف 

تعليم وتربية أطفال مجتمع معني.

يبدأ املجتمع بالعائلة ولكنه ميتد إىل الخارج ليدرج حيزا مناسبا من املصلحة 

محلية  إطارات  يف  إال  العامة  املصلحة  تحقيق  بريي  رأي  يف  ميكن  ال  العامة. 

صغرية. ال ميكن رسم هذه األبعاد بدقة، ولكن يبدو أن بريي يدعم أن تكون 

العامة، واملنطقة بشكل رئيس يف  املدينة town هي املوقع األسايس للمنفعة 

ليس معاديا  إنه  األشخاص.  العالقة بني  االقتصادي وليس عىل مستوى  املجال 

ملفهوم املصلحة العامة الوطنية أو حتى املصلحة العاملية املشرتكة، لكنه يدرك 

أن النطاق األكرب لهذه الوحدات الكربى مييل إىل التجريد، والذي غالبا ما يتحقق 

عىل حساب ازدهار حياة برشية حقيقية. تستطيع الوحدات األكرب حجام عن 

النطاق املحيل أو املنطقة أن تزدهر باملعنى الصحيح فقط عندما تزدهر األجزاء 

النقيض من ذلك، ترص عىل منح األولوية  الليربالية الحديثة، عىل  املكونة لها. 

تلك األصغر حجام، وتسعى يف كل مكان إىل  أكرث من  األكرب حجام  للوحدات 
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فرض معيار متجانس عىل عامل من الخصوصية والتنوع. يرى املرء هذا االتجاه يف 

كل مكان يف املجتمع الليربايل الحديث، من التعليم إىل القرارات القضائية التي 

الرقابية  األنظمة  إىل  االقتصادية  املعايري  توحيد  ومن  الجنسية،  األخالق  تؤمم 

تؤيد  فلسفة  من  املولَّدة   - الحديثة  السياسة  نزوع  إن  والصارمة(15).  الدقيقة 

توسيع سيطرة اإلنسان - هو نحو إخضاع جميع الخصائص ملنطق آليات السوق، 

املحلية  والتقاليد  العادات  تجاه  الفاعل  والعداء  املحلية،  املوارد  واستغالل 

املتنوعة باسم التقدم والعقالنية.

السياسة الحديثة، كام أشار بريي، تضيق ذرعا بالتنوع املحيل، خصوصا عندما 

الشخيص  والتحرر  االقتصادي،  والنمو  املادي،  للتقدم  الحديث  االحتضان  تقبل  ال 

من جميع أشكال العمل التي تعترب أساسية، أو تلك التي متنع التنقل والكفاءة(16). 

االقتصادية  واالفرتاضات  الحديثة  الدول  تفرضه  الذي  التجانس  بشدة  بريي  ينتقد 

لدى  الحس  ذلك  »التقليدي«،  أو  »املشرتك«  الحس  عن  مدافع  وهو  الحديثة(17). 

العامة والذي غالبا ما يقاوم منطق التطور والتقدم االقتصادي والليربايل. مرددا أصداء 

جيامباتيستا ڤيكو Giambattista Vico، الناقد املبكر للعقالنية املجتثة لديكارت 

وهوبز. يدافع بريي عام سامه فيكو باسم الحس املشرتك sensus communis(٭).

ُتعترُب هذه »املعرفُة العامة« نتيجًة للمامرسة والتجربة، واملخزون املرتاكم 

قد  أشخاص  أخطاء  وتصحيح  املحاوالت  من  العديد  نتجت عن  التي  للِحكمة 

عاشوا، وعانوا، وازدهروا يف السياقات املحلية. ال ميكن فرض قواعد ومامرسات 

قامئة عىل اقتناعات مسبقة عن الحق يف غياب استقصاء متعقل واحرتام الحس 

ولكن، كام  تعديلها،  أو  تغيريها  التقاليد ال ميكن  أن  يعني  ال  السليم(18). هذا 

حاجج بريك Burke، يجب منحها الفرصة املفرتضة لتتغري داخليا، من خالل فهم 

املامرسات.  تلك  عىل  بناء  ومجتمعات  حيوات  طوروا  الذين  األشخاص  وقبول 

غري  طريقة  وهي  السليم«،  »الحس  لكرامة  كبري  احرتام  بريي  فكر  يف  لذلك، 

اختصاصية لفهم العامل الذي يأيت من خالل التجربة، والذاكرة، والتقاليد، وهو 

مصدر الكثري من اآلراء الدميوقراطية التي عادة ما ترفضها الليربالية. 

(٭) املصطلح الالتيني ملا ُيعرف يف اإلنجليزية بـ »الحس السليم«، common sense. ]املحرر[.
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 موت الثقافة وظهور الليفياثان
يف الوقت الذي يتجادل فيه الفاعلون السياسيون الرئيسون لدينا بشأن ما إذا 

كانت الدولة الليربالية أو السوق هي التي تحمي املواطن الليربايل بنحٍو أفضل، فإنهام 

يتعاونان يف نزع أحشاء الثقافات الحقيقية. يعزز كلٌّ من الهياكل القانونية الليربالية 

قانونية  أحادية  ثقافة  الثقايف ملصلحة  التنوع  تفكيَك  متبادل  بنحٍو  السوق  ونظام 

 .mono-anticulture للثقافة واقتصادية - أو، بنحٍو أكرث صحة، مناهضة أحادية 

يصبح األفراد، املحررون واملزاحون من تواريخ ومامرسات معينة، قابلني لالستبدال 

داخل نظام سيايس-اقتصادي والذي يتطلب أجزاء قابلة لالستبدال كونيا.

ُيدرك بوضوٍح حالة   Aleksandr Solzhenitsyn ألكساندر سولجنيتسني كان 

انعدام القانون يف صميم النظم الليربالية - وهي حالة الفوىض التي نشأت بصورة 

األعراف  كل  تفرغ  وهي  القانون«  »حكم  بتقييم  الليربالية  ادعاءات  من  مركزية 

والعادات االجتامعية ملصلحة الترشيعات القانونية. انتقد سولجنيتسني يف خطابه 

 A World املثري للجدل يف جامعة هارفارد يف العام 1978، »عامل منفصل عن اآلخر

Split Apart«، االعتامد الليربايل الحديث عىل الحياة »القانونية«. يف ترديد ألصداء 

ذلك  بخالف  هو  ما  تقيد  إيجابية  »سياجات«  باعتباره  للقانون  ولوك  هوبز  فهم 

استقالل طبيعي تام، القانونية الليربالية توضع مبقابل حريتنا الطبيعية، ولذلك فهي 

تعترب دامئا فرضا يجب تجنُّبه بخالف ذلك أو التحايل عليه. منفصلة عن أي تصور 

الطبيعي، فإن  القانون  أعراف  أو االزدهار – وعن   telos املنتهى لـ »االكتامل« – 

القانونية تؤدي إىل جهد واسع النطاق للسعي وراء الرغبات عىل أكمل وجه ممكن 

مع الحد األدىن من مراعاة أي محظورات قانونية. وكام ذكر سولجنيتسني: 

إذا كان املرء محقا من الناحية القانونية فليس هناك ما هو مطلوب أكرث من ذلك، 

فليس ألحد أن يذكر أنه اليزال من املمكن أال يكون محقا متاما، ويحث عىل ضبط 

النفس أو التخيل عن هذه الحقوق، أو يدعو إىل التضحية ومجازفة تتميز باإليثار: 

غري  يكون  يكاد  الطوعي  النفس  إن ضبط  بساطة.  بكل  عبثيا  ذلك  يبدو  سوف 

ع إىل الحد األقىص لألطر القانونية(19). معروٍف: يكافح الجميع نحو مزيد من التوسُّ

وضعفها  لليربالية  الكبري  الفشل  سبب  عن  الحقيقة  َكِبَد  سولجنيتسني  أصاب 

األسايس: عدم قدرتها عىل تعزيز الُحكم الذايت. 
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ولعله كان من املالئم أن ألقى سولجنيتسني هذه املحارضة يف جامعة هارفارد 

Harvard، الجامعة األوىل يف البالد، نظرا إىل أن جامعات النخبة هي األمثلة البارزة 

ملناهضة  َجة  مروِّ أصبحت  والتي  الثقايف  للتكوين  مؤسسات  السابق  يف  كانت  ملا 

التعليمي عىل نطاق  والنظام  النخبة،  ُتّعد جامعات  الليربالية.  النابعة من  الثقافة 

أوسع، هي الخطوط األمامية يف تقديم التفكيك الليربايل املتعمد والشامل مجموعًة 

هناك  املايض.  من  التحرر  مزاعم  تحت  الثقافية  واملامرسات  األعراف  من  واسعًة 

التعليمية  الرضورة  طريق  عن  وُيدعامن  ُيخدمان  الخصوص  وجه  عىل  مجاالن 

الجنسية  األعراف  الراهن: هدم  العرص  يف  الثقافة  مبناهضة  ُقدما  امليض  أجل  من 

د بنحٍو  واالقتصادية، وكالهام ُيقدم تحت مزاعم تحرير اإلرادة اإلنسانية والتي ُتحدَّ

النظر. إن حقيقة أن  اللذة، والتفكري قصري  خاص عن طريق االستهالك، ومذهب 

كاّل من الحزبني الرئيسني لليربالية - »الليرباليون« و»املحافظون« - ينظرون إىل أحد 

هذه األنشطة عىل أنه إشكالية واآلخر عىل أنه يف جوهر التزاماتهام يعكس مكر 

وتغلغل تطور الليربالية.

العليا املكلفة  ُتعترب الجامعات هي الخط األمامي للثورة الجنسية، والكنائس 

 Stephen بالتبشري باألرثوذكسية الحديثة للتحرر الفردي. كام وصف ستيفن غاردنر

الجنسية  الغريزة  ُترفع  أن  الجديد، »يجب  للمذهب  املركزية  العقيدة   Gardner

Eros(٭) إىل مستوى العبادة الدينية يف املجتمع الحديث.. يعتقد الفرد يف العرص 

الجسد  أن يكون  التي تؤكد »فردانيته«. يجب  الجسدية هي  الحديث أن رغباته 

لرغبته  الخالق  هو  يكون  أن  يجب  الفرد  ألن  للرغبة،  الحقيقي  »املوضوع«  هو 

الحايل هو  العرص  الطبيعة« يف  املتخيل يف »حالة  »املوضوع«  أصبح  الخاصة«(20). 

املخلوق والخلق الذي نشأ عن النظام التعليمي لليربالية، والذي يف الوقت نفسه 

هذا  وفاعلة  منهجية  بطريقة  وُيلقن  لألفراد  الطبيعية  االستقاللية  احرتام  يّدِعي 

العرف »غري املعياري«. 

كان أحد التغيريات العنيفة للثورة الجنسية هو رفَض القواعد واملبادئ التوجيهية 

التي كانت قامئة فرتة طويلة وتْحُكم سلوك الطالب يف كليات وجامعات األمة. كان 

(٭) إيروس Eros هو إله الحب والجنس يف امليثولوجيا اليونانية. ]املرتجم[.
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من املفهوم سابقا أن هذه املؤسسات تقوم مقام الوالدين - in loco parentis، أي 

»يف محل الوالد« - أملت هذه املؤسسات قواعد تتعلق بحياة املهجع، والتعارف، 

 – دين  رجال  الغالب  يف   – البالغون  كان  والسلوك.  والزيارات،  التجوال،  وحظر 

املسؤول.  البلوغ  الوصول إىل مرحلة  الشباب حتى  تهذيب  مسؤولني عن مواصلة 

بعد نحو خمسني عاما من تحرير الطلبة من الكلية املربية ال نرى نريفانا جنسية 

 in بل انتشار االرتباك والفوىض عىل نطاق واسع، وشكال جديدا من غياب األبوين

absentia parentis - الدولة األبوية. 

أصبحت القواعد والثقافات املحلية القامئة منذ وقت طويل والتي كانت تحكم 

إليها  ُينظر  واألخالق  والسلوكيات  األعراف  وتهذيب  التعليم  خالل  من  السلوك 

السيطرة  من  األشكال  ُرفعت هذه  وقد  الفردية.  الحرية  عىل  قمعية  قيود  مبنزلة 

والتي  منتظم،  بنحٍو  الحريات  تلك  استخدام  إساءة  إىل  يؤدي  ما  التحرير،  باسم 

نشأت أساسا بسبب عدم وجود أيِّ مجموعة من املامرسات أو العادات التي تحدد 

الحكومة  مارست  الجنيس.  للتفاعل  املشحون  املجال  يف  السيام  السلوكيات،  قيود 

إلعادة  سلطاتها  األمور،  إلصالح  الوحيدة  الرشعية  السلطة  تعترب  التي  الفدرالية، 

تنظيم السلوكيات املتحررة. ولكن يف أعقاب الثقافات املحلية امُلفككة مل تعد هناك 

سوف  ألنها  الذايت،  الحكم  تهذيب  خاللها  من  ميكن  التي  األعراف  من  مجموعة 

ُتشكل قيودا غري عادلة عىل حريتنا. اآلن ميكن أن تكون هناك تهديدات عقابية 

فقط تأيت بعد وقوع الفعل. لقد خرجت معظم املؤسسات عن العمل املتمثل يف 

الفضيلة؛  الشخصية وغرس  تهذيب  الحرية من خالل  تعليم مامرسة  نحو  السعي 

ز عوضا عن ذلك عىل احتامل العقاب بعد أن أرضَّ جسد بجسد آخر. ُيركَّ

قصة الالأخالقية هذه هي الرؤية الهوبزية يف عامل مصغر: أوال، يجب القضاء 

الطبيعي«).  (»اإلنسان  عادلة  وغري  تعسفية  باعتبارهام  والثقافة  التقاليد  عىل 

الطبيعة«). ال ميكن  (»حالة  الفوىض  تتحصل  األعراف  أنه يف غياب هذه  نرى  ثم 

احتامل هذه الفوىض، فننتقل إىل حاكم مركزي باعتباره الحامي الوحيد، ذلك »اإلله 

الفاين Mortall God« الذي سوف يحمينا من أنفسنا (»العقد االجتامعي«). لقد 

ُحرِّرنا من كل األعراف والتقاليد، كل السلطات التي سعت إىل التهذيب يف سياق 

عندما  تعاقبنا  بعيدة  بسلطة  األشياء  هذه  باستبدال  وقمنا  املستمرة،  املجتمعات 
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ومحلية  رسمية  غري  أشكال  أيِّ  وجود  عدم  ومع  واآلن،  حرياتنا.  استخدام  نيسء 

للسلطة، ُنطْمَن فعليا بأن هذه االنتهاكات ستحدث بانتظام وأن الدولة ستجد أنه 

من الرضوري أن تتطفل عىل نحو أكرث دقة يف الشؤون الشخصية (»صالحيات«).

ك ثقافات اقتصادية  نرى تحريرا مامثال للشهوة يف املجال االقتصادي، حيث ُتفكَّ

عن  الشهوة  وراء  السعي  وُيفصل  لالقتصاد،  متجانسة  »قوانني«  باسم  متنوعة 

املصلحة العامة، وُيعتَمد عىل التطبيق غري املوثوق للوائح تنظيمية مجردة وبعيدة 

ى تدمري  لألسواق، ويدعمها الوعد بالعقاب من ِقبل الدولة الليربالية. متاما مثلام أدَّ

ثقافات الحرم الجامعي املتميزة واستبدالها بغابة يسودها بنحٍو متزايد مبدأ عدم 

التدخل وبإرشاف إداري بعيد عن حرم الجامعة إىل »ثقافة اغتصاب«، فكذلك قد 

حلَّت »السوق« محل عامل من ثقافات اقتصادية متميزة. كان شبه االنهيار لالقتصاد 

موجودة  كانت  ثقافة  عىل  القضاء  نتيجة  كل يشء،  قبل   ،2008 العام  يف  العاملي 

لتنظيم وإدارة منح القروض ورشائها. كان هذا النشاط ُيفهم تاريخيا عىل أنه َمَحيلِّ 

ومرتبط كليًة باملكان، ويتطلب عالقات تطورت مع مرور الوقت ويف املكان. القوانني 

واألعراف كانت موجودة لتدعم الثقافة املحلية لالقرتاض، وتحظر عىل املصارف أن 

تفتح فروعا يف مجتمعات خارج تلك التي تأسست فيها، ما كان يقوم عىل أساس 

االعتقاد بأن منح وقبول الديون يعتمدان عىل الثقة واملعرفة املحلية. افرتضت هذه 

القوانني، والثقافة التي دعمتها هذه القوانني، أن »مصالح رجال املصارف ومصالح 

أن  املفهوم  النحو أصبح من  األكرب هي واحدة ومتامثلة«(21). وعىل هذا  املجتمع 

الهوية، بل  العقاري ليس ساحة مكشوفة لعالقات ُمجرَّدة ومجهولة  الرهن  سوق 

شكل من أشكال التذكر املنظم الذي كان يتطلب الثقة، وُحسن السمعة، والذاكرة، 

 ،J. P. Morgan وااللتزام حتى يؤدي السوق عمله. كام قال رئيس جي. يب. مورغان

توماس المونت Thomas Lamont عن أعامله يف العام 1928، »يطالب املجتمع 

يجب  وأنه  حوله،  من  للظروف  صادقا  مراقبا  يكون  بأن  املرصف  صاحب  بكامله 

عليه إجراء دراسة مستمرة ودقيقة لتلك األحوال، املالية، واالقتصادية، واالجتامعية، 

والسياسية، وأن تكون لديه رؤية واسعة عن كل هذه األمور«(22).

بحلول العام 2008 ُجرِّدت الصناعة املالية من أيِّ ثقافة متأصلة يف الطبيعة 

والزمان واملكان – عىل نحو مامثل ملا حدث يف حرم الكليات الجامعية. بالفعل 
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كان التدريب يف حفالت املهاجع والروابط يف كليات الجامعة هو اإلعداد املثايل 

 Wall ملهنة يف سوق سندات الرهن العقاري، وحفلة الرابطة املالية لوول سرتيت

Street بوجٍه عام. ارتكزت صناعة الرهن العقاري عىل املعادل املايل لـ »العالقات 

العابرة« يف الكليات، لقاءات عشوائية لغرباء ُتشبع من خاللها الشهوات (لدين أو 

عائد ضخم) من دون أيِّ مراعاة للعواقب املرتتبة عىل املجتمع األوسع. القروض 

ومتحررة  متبادل  بنحٍو  ُمرِضية  كانت  تكلفة  أو  مسؤولية  أيُّ  تقابلها  ال  التي 

ت  كلية من قيود نظام مايل أقدم. ولكن كام كان الحال يف حرم الجامعات، أدَّ

هذه الرتتيبات إىل غياٍب جسيم ألي نوع من املسؤولية وإىل العبث، ما ألحق 

أرضارا مبجتمعات ودمر حيوات. كانت االستجابة هي نفسها: دعوات إلجراءات 

تهديدات  املقيدة، مع  الشهوة غري  أكرب ورقابة عىل عواقب  تنظيمية حكومية 

تفاعل  املديرة لإلرشاف عىل  للدولة  ذ) وتوسيع هائل  ُتنفَّ ما  (نادرا  بالعقوبات 

التطويق  من  التحرر  يجلب  ال  املأوى.  لتوفري  املبذول  الجهد   - أسايس  إنساين 

والقيود املفروضة من قبل ثقافات السوق املحلية الحرية الكاملة ولكنه يجلب 

اتساع الليفياثان. تدمري الثقافة ال يحقق التحرر بل العجز والعبودية.

إن تفكيك الثقافة هو يف الوقت نفسه الرشط األسايس لتحرير الفرد املنَتَزع، 

ومن أجل سوق متغلغل وشامل، ومن أجل متكني الدولة. يناشد األفراد السلطات 

ما  الفردي،  التحرر  بدعاوى  الثقافية  واملامرسات  األعراف  لتخفيف  املوجودة 

الجوهرية  املالمح  تبديد  أو  من  التقليل  إىل  تؤدي  مختلفة  ضغوط  إىل  يؤدي 

يسعى  املعايري  هذه  غياب  يف  طويل.  أمد  منذ  والقامئة  الرسمية  غري  لألعراف 

ما  وكل  يشتهيه،  ما  املرء  يفعل  أن  يف  الرغبة  تلبي  ُمحررة،  ليربالية  إىل  األفراد 

هو غري مقيد بقانون أو يسبب رضرا واضحا. ولكن من دون املعايري السلوكية 

التوجيهية التي ُطوِّرت بنحٍو عام من خالل املامرسات والتوقعات الثقافية، يدخل 

األفراد املتحررون ال محالة يف رصاع. والسلطة الوحيدة التي ميكنها اآلن الفصل 

يف هذه االدعاءات هي الدولة، مام يؤدي إىل زيادة النشاط القانوين والسيايس 

بوجٍه  الثقافية  األعراف  طريق  عن  ى  ُتسوَّ كانت  والتي  املحلية  الشؤون  يف 

الثقافة، يستفحل  تبهت  الثقافة؛ وبينام  الليربالية تفكيك  الفردية  تتطلب  عام. 

الليفياثان وترتاجع الحرية املسؤولة. 
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 الليربالية الطفيلية
تحيط بنا الدالئل التي تشري إىل مناهضة الثقافة لدينا، لكن ُينَكر ذلك عىل نطاق 

واسع. متد الليربالية نفسها عن طريق االستقرار يف األماكن التي هجرتها الثقافات 

والتقاليد املحلية، مام يؤدي إما إىل نبذها وإما قمعها، وإما يف كثري من األحيان إىل 

إعادة تعريفها لتصبح فارغة من املضمون. بدال من إنتاج ثقافاتنا الخاصة، املتجذرة 

ر من إرث األقارب والجريان  يف أماكنها املحلية، والراسخة يف الزمن، والتي غالبا ما ُتطوَّ

واملجتمع - املوسيقى، والفن، ورسد القصص، والطعام - فإننا أكرث عرضة الستهالك 

ق  املنتجات االستهالكية املعبأة مسبقا، التي تعرضت الختبارات السوق، والتي ُتسوَّ

تلك  أحشاء  نزع  عّنا  تحجب  تجارية  برمزية  مُتيَّز  ما  غالبا  والتي  كبرية،  بكميات 

الثقافة. ُتسلط مجموعة من األخبار األضواء عىل عجزنا املتزايد عن االضطالع مبهامَّ 

ألنفسنا، بدءا من رسد ماثيو كروفورد Matthew Crawford املقروء واملناَقش عىل 

نطاق واسع لرتاجع الفنون الصناعية بوصفه مؤرشا عىل جهلنا املتزايد بكيفية ُصنع 

وإصالح األشياء، إىل تقرير حديث عن انخفاض مبيعات وصيانة البيانو يف املنزل، 

نتيجة الستبدال موسيقى مصنوعة بالجملة باملوسيقى املعزوفة يف املنزل(23). 

brown- الت األعشاش« هو ُشحُرور الَبقر ُبنيُّ الرأس بطل كل كائنات »ُمَتطفَّ

headed cowbird، الذي يضع بيضه يف أعشاش أكرث من مائتي نوع من الطيور، 

ُبنيِّ الرأس كأنها طيور  الَبقر  مام يجعل الطيور األخرى تريب صغار طيور ُشحُرور 

ُشحُرور  طائر  من  الخبيثة  املامرسة  هذه  فكرة  الليربالية  أخذت  لقد  بها.  خاصة 

األصل،  عىل  متطفلة  كلمة  »الثقافة«  تصبح  الليربالية،  ظل  يف  الرأس:  ُبنّي  الَبقر 

تزيح ثقافات فعلية مبحاكاة ليربالية زائفة يعتنقها بشوٍق جمهور غري مدرك لهذا 

االستبدال. متيل استحضارات »الثقافة« إىل أن تكون مفردة، وليست بصيغة الجمع، 

عن  الحديث  إىل  منيل  نحن  وخاصة.  ومحلية،  متعددة،  الفعلية  الثقافات  بينام 

تعرض  منتجا   ،»popular culture شعبية  »ثقافة  باعتبارها  الظواهر  هذه  مثل 

ه  موجَّ أنه  املفرتض  ومن  التجارية  املؤسسات  وابتكرته  د،  وُوحِّ السوق  الختبارات 

إىل االستهالك الجامهريي واسع النطاق. بينام الثقافة هي تراكم التجربة والذاكرة 

عندما  يبقى  الذي  الفراغ  هي  الليربالية  »الثقافة«  فإن  والتاريخيتني،  املحليتني 

آخر.  مكان  كل  يصبح  مكان  وكل  الذاكرة،  وُتفقد  املحلية،  التجربة  أحشاء  ُتنتزع 
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الثقافية«،  »التعددية  بـ  باالحتفال  الفعلية  الثقافات  ُتستبدل مجموعة كاملة من 

أْي اختزال التنوع الثقايف الفعيل إىل التجانس الليربايل الذي يرتدي مالبس محلية 

»التعددية  يف   »-ism« املقطع  يشري  بسهولة.  منها  التخلُّص  ميكن  فضفاض  بنحٍو 

الثقافية multiculturalism« إىل انتصار الليربالية يف دحرها التنوَع الثقايف الفعيل. 

معينة،  ثقافات  الليربالية عن  اإلنسانية  لفصل  باعتبارها وسيلة  الثقافة  لغة  م  ُتقدَّ

حتى عندما ُتستبَدل الثقافات مبناهضة ثقافة واسعة االنتشار. االحتفال املتجانس 

بكل ثقافة يعني عمليا أنه ال ثقافة هناك عىل اإلطالق. كلام زاد إرصار استحضار 

تدمري  تقدم  تأكد  »الخيار«،  بالتجزئة،  البيع  عامل  يف  أو  »التنوع«،  أو  »التعددية« 

الثقافات الفعلية. والؤنا األسايس هو لالحتفال بالتعددية والتنوع الليربايل، وتشكيل 

أتباع متجانسني ومتطابقني لالختالف، يطالبون ويضمنون عدم االكرتاث املتفيش.

عىل النقيض من ذلك، ويف حني أن الثقافات كثرية ومتنوعة، فإن سامتها املشرتكة 

تشمل بنحٍو دائم تقريبا إميانا باالستمرارية ما بني الطبيعة البرشية والعامل الطبيعي؛ 

وتجربة املايض واملستقبل باعتبارها راسخة يف الحارض؛ والتأكيد عىل ُقدسية املكان 

الذي يعيش فيه املرء، باإلضافة إىل أعامق من االمتنان والشعور باملسؤولية تجاه 

رعاية أماكن املرء والحفاظ عليها. كانت الليربالية مبنية عىل رفض كل جانب من 

هذه الجوانب التأسيسية للثقافة، ألن االعرتاف باالستمرارية مع الطبيعة، والديون 

القوي  التامهي  كان  لو  أو  األجيال،  وتوارث  الزمن  مرور  املرتتبة عىل  وااللتزامات 

للمرء مبسقط رأسه يحدُّ من خربته وفرصته يف أن يصبح خالقا لذاته. كانت الثقافة 

هي أكرب تهديد لخلق الفرد الليربايل، وكان الطموح الرئيس واإلنجاز املتزايد لليربالية 

هو إعادة تشكيل عامل منظم حول الحرب اإلنسانية ضد الطبيعة، وفقدان الذاكرة 

املتفيش حول املايض ومشاعر عدم االكرتاث تجاه املستقبل، واإلهامل الكامل تجاه 

هذه  استبدال  إن  ألجيال.  فيها  والعيش  املحبة  تستحق  بقاع  إىل  األماكن  تحويل 

الرشوط مبناهضة ثقافة واسعة االنتشار وعىل نسٍق واحد هو من بني اإلنجازات 

الكربى لليربالية، كام أنه يف الوقت نفسه من أكرب األخطار التي تهدد حياتنا املشرتكة 

املستمرة. إن أساسات نجاح الليربالية هي بعينها تدشن مرة أخرى ظروف زوالها. 
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طبيعتنا  تجاه  ُس  والتوجُّ املديُح  كان  لقد 

ولكن  السنني،  آالَف  لنا  مالزَمني  التكنولوجية 

الحقبة  فجر  منذ   - الحديث  العرص  يف  فقط 

الصناعية عىل وجه التقريب - دخلنا فيام ميكن 

أن نطلق عليه عرص التكنولوجيا. بينام كنا دامئا 

عىل  اعتامدنا  تغري  فقد  تكنولوجية،  مخلوقات 

موقفنا  إىل  باإلضافة  مميز،  بنحٍو  التكنولوجيا 

املرء  يشعر  بها.  وعالقتنا  التكنولوجيا  تجاه 

قبل  ما  لحقبة  األعامل  يف  التفكري  يف  بصعوبة 

التي  أو األغنية  أو األدب،  الشعر،  الحداثة من 

بالتكنولوجيا.  بأرسه  املجتمع  افتتان  عن  تعبِّ 

العصور  يف  عظيمة  أدبية  أعامل  هناك  ليست 

د اخرتاع الطوق الحديدي لقدَمي  الوسطى متجِّ

التكنولوجيا وفقدان احلرية

»املامرساُت الثقافيُة املتبقيُة التي نجت 
من عرِص التكنوقراطية تفسح املجال يف 
فيه  تكون  متحوِّل  لعالٍَم  الحايل  الوقت 
التكنولوجيا نفسها ثقافَتنا – أو مناهضة 
ومقوِّضة  للتقاليد  رة  مدمِّ آلية  الثقافة، 
لألعراف تحل محل املامرسات الثقافية، 

والذاكرة، واملعتقدات«

44
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الفارس أو طوق الجواد. إن عالقتنا الفكرية والعاطفية بتلك التكنولوجيا - تفاؤلنا 

نهاية  بشأن  ينتابنا  الذي  العميق  والذعر  البرشي  التقدم  احتامالت  بشأن  الجامح 

العامل التي ميكن أن تجلبها هذه التكنولوجيا نفسها - هي نتاج العرص الحديث(1).

هو  حياتنا  يف  التكنولوجيا  دور  بشأن  والقلق  النشوة  بني  التأرجح  هذا  أصبح 

األقل  عىل  الحديث،  العرص  يف  والرتفيه  الذات  عن  للتعبري  األساسية  األشكال  أحَد 

منذ ظهور رواية فرانكنشتاين Frankenstein ملاري شييل Mary Shelley. يبدو أن 

هذا النوع الفني أصبح أكرث انتشارا يف السنوات األخرية، مع الرتكيز ليس فقط عىل 

الوعد والوعيد الذي تقدمه التكنولوجيا، ولكن أيضا عىل دورها يف منع نهاية العامل 

أو جلبها. انطباعي غري العلمي هو أن مزيدا من البامج الشعبية، وأكرث من أي وقت 

مىض، ُتكرَّس لهذا املوضوع. إذا كان إحساسنا بالتهديد الناجم عن األسلحة النووية قد 

تضاءل إىل حد ما، فقد وجدنا كوابيس ليلية أخرى، من الكوارث الطبية إىل الحروب 

اآللية عىل الجنس البرشي إىل التغري الكاريث يف املناخ وشبح االنقراض البرشي.

العامل  نهايَة  الرائجة  األفالم  من  العديُد  ر  صوَّ املاضية،  القليلة  العقود  خالل 

نتيجة لقوى ال ميكن السيطرة عليها بادر البرش مبكافحتها ببسالة، وغالبا ما فعلوا 

ذلك بنجاح. تشمل هذه التهديدات االنقراض عن طريق أحد الكويكبات، كام يف 

»أرمغدون« Armageddon و»ارتطام عميق« Deep Impact؛ وعن طريق غزو 

الكائنات الفضائية كام يف »يوم االستقالل« Independence Day، و»حرب العوامل« 

War of the Worlds، و»معركة لوس أنجلوس« Battle Los Angeles؛ ويف العام 

2012، الفناء الجامعي املتزامن مع نهاية تقويم املايا Mayan calendar. يف كل 

هذه األفالم تكون التكنولوجيا، بطرق مختلفة، هي مصدَر انتصار البرشية عىل هذه 

التهديدات أو الخالص منها يف نهاية املطاف.

لكن يبدو أن معظم الداخلني الُجدد إىل مثل هذا النوع الفني يركزون عىل كيفية 

ذكرى  إىل  الحديثة  األفالم  بعض  تعود  فنائنا.  تكون هي مصدر  قد  التكنولوجيا  أن 

 The Book of »مخاوف أن تكون نهاية العامل من األسلحة النووية، مثل »كتاب إيالي

Eli أو »الطريق« The Road. تفرتض أخرى أننا سننهي الحضارة من خالل االحتباس 

الحراري، مثل فيلم »اليوم التايل للغد« The Day after Tomorrow. وهناك أفالم 

حول تجارب طبية تنحرف عن مسارها، مام يؤدي إىل وفاة أعداد ضخمة من البرش، 
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مثل »أنا أسطورة« I Am Legend، و»الحجر الصحي« Quarantine، و»العدوى« 

Contagion، و»نهوض كوكب القردة« Rise of the Planet of the Apes. هناك 

قصص عن فشل التكنولوجيا أو هجومها علينا، مثل »املدمر« Terminator، وأخريا 

املسلسل التلفزيوين »ثورة« Revolution عن فرتة زمنية تتوقف فيها كل اآلالت عن 

ر املسلسل التلفزيوين الناجح »وست  العمل ويتوقف تدفق التيار الكهربايئ، كام يصوِّ

إنسانية  أكرث  تصبح  وهي  اآلالت   HBO »أو يب  »إتش  لقناة   Westworld وورلد« 

أفضل  أننا رمبا قد اخرتعنا نسخة  إىل  والتلميح  اإلنسانية،  املجردة من  البرشية  من 

من أنفسنا. وعىل املنوال نفسه يحيك املسلسل الرقمي »+H« عن مستقبل تؤدي 

فيه تطورات تكنولوجيا النانو nanotechnology إىل زرع رقائق إلكرتونية متناهية 

املحمولة  الهواتف  بالتخيل عن  لهم  يسمح  البرش، مام  واسع يف  نطاق  الصغر عىل 

واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، ويتحولون من خالل ذلك إىل مستقِبالت مرتابطة 

للبيانات، والرسائل، والبيد اإللكرتوين. يف حني أن املسلسل يبدأ بترصيحات انتصارية 

من ِقبل متفائلني بالتكنولوجيا عْب اإلنسانيني transhumanists، بيَد أن التكنولوجيا 

رسعان ما تتحول إىل أداة مميتة، ما يسبب موت أعداد هائلة تقدر باملاليني ممن 

ُزرعت فيهم تلك الرقائق اإللكرتونية متناهية الصغر.

الجديد تعكس هاجسا شائعا  الفني  النوع  األمثلة حول هذا  يبدو أن معظم 

جديد  نوع  وجود  احتامل  وحتى  بالعجز،  مشرتك  شعور  حول  واسع  نطاق  عىل 

من العبودية تجاه التكنولوجيا ذاتها التي من املفرتض أن تحررنا. تصور لنا هذه 

التكنولوجيا  بأن  املتعجرف  وحتى  املتفائل  اعتقادنا  يف  أنه،  كيف  والبامج  األفالم 

سوف تقودنا إىل عرص جديد من الحرية، نكتشف بطرق مختلفة أننا نخضع لتلك 

التقنيات نفسها. بعيدا عن التحكم يف التكنولوجيا من أجل تحسني أوضاعنا، تجد 

رنا. أن املطاف ينتهي بالتكنولوجيا وهي إما تتحكم فينا وإما تدمِّ

إنسانية اإلنسان اآليل
أيضا، وإن كان ذلك  األكادميية  الدراسات واألعامل  تستكشف مجموعة من 

بدرجة أقل إثارة، الطرَق التي نتعرض بها لآلثار التحولية للتكنولوجيا لدينا. ميكن 

اإلنرتنت  تغيري  لكيفية  القلقة  األوصاف  اليوم يف  األهمية  بالغ  مثال  العثور عىل 
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ووسائل التواصل االجتامعي لنا بشكل ال مفر منه، وبصفة أساسية إىل األسوأ. لقد 

وجد العديد من الكتب والدراسات الحديثة التي تصف التأثريات الضارة القابلة 

املعتادة. عىل  التقنيات جمهورا جاهزا يتجاوز األوساط األكادميية  للقياس لهذه 

سبيل املثال، يف كتابه »املياه الضحلة« The Shallows، الذي نوقش عىل نطاق 

نا باملعنى الحريف  واسع، يصف نيكوالس كار Nicholas Carr كيف أن اإلنرتنت ُتغريِّ

للكلمة، حيث تحول أدمغتنا إىل أعضاء تختلف عن تلك التي كانت موجودة يف 

دراسات  التي حدثت يف  بالتطورات  مستعينا  كار،  يصف  اإلنرتنت.  قبل  ما  عامل 

مرونة الدماغ، كيف يؤدي استمرار االنهامك مع اإلنرتنت إىل تغيريات فسيولوجية 

بأن  ويحاجج  بها.  ونترصف  ونتعلم،  نفكر،  التي  الطرق  يف  وبالتايل  أدمغتنا،  يف 

يجعلنا  مام   ،synapses العصبية  وصالتنا  كتابة  ُيعيد  لإلنرتنت  املستمر  التعرض 

متعطشني بشدة إىل تغيريات متكررة يف الصور واملحتوى، وأقلَّ قدرة من أسالفنا 

عىل اإلحاطة والرتكيز. بالنسبة إىل كار فإن هذا التغيري ليس إىل األسوأ فقط يف 

مجمله، حيث أظهرت بعض مناطق الدماغ زيادات محسوسة قابلة للقياس، خاصة 

تلك املناطق املتعلقة بصنع القرار وحل املشكالت. لكن هذه املكاسب مصحوبة 

بخسائر كبرية يف املناطق الخاصة باللغة، والذاكرة، والرتكيز. ويحاجج بأننا نصبح 

أكرث ضحالة، ليس فقط بطريقة سطحية، ولكن من الناحية الفسيولوجية. اإلنرتنت 

تجعلنا أكرث غباًء(2).

يف  االجتامعي  التواصل  ووسائل  اإلنرتنت  مساهامت  عىل  أخرى  كتب  تؤكد 

األسوأ.  إىل  تكون  ما  غالبا  والتي  وعالقاتنا،  االجتامعية  حياتنا  تغيريات يف  إحداث 

تجمع شريي توركل Sherry Turkle، األستاذة يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

MIT، يف كتابها »يف عزلة مع اآلخرين« Alone Together، أدلًة عىل أن استخدامنا 

التواصل االجتامعي الحديثة ال يخلق مجتمعات جديدة بقدر ما  الواسع لوسائل 

تُحل هذه الوسائل محل مجتمعات العامل الحقيقي التي تضطلع بتدمريها. ُتذكرنا 

بعضنا  يعطي  »أن  حرفيا  يعني   community »مجتمع«  كلمة  جذر  بأن  توركل 

و»مسؤوليات  املادي«  »القرب  تتطلب  املامرسة  هذه  مثل  بأن  وتحاجج  بعضا«، 

مشرتكة«. يعزز الوجود املتزايد لوسائل التواصل االجتامعي العالقات التي تتجنب 

أيا من هذه العنارص التأسيسية للمجتمع، مع االستعاضة عن تلك املجموعة األكرث 
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سمكا من املامرسات املشرتكة بالروابط الهشة واألكرث تالشيا من روابط »الشبكات«. 

ليست توركل مجرد إنسانة تشعر بالحنني إىل املايض - فهي ُتقر بوجود الجوانب 

الصعبة وحتى املخيفة للمجتمع يف أزمنة سابقة. هي تصف املجتمع الذي عاش 

فيه أجدادها، عىل سبيل املثال، بأنه »يعج بعداءات عميقة«. ولكن الكثافة نفسها 

التي أدت إىل مثل تلك العالقات العدائية، كام تكتب، ألهمت الناس أيضا أن يبادروا 

أننا نخرس ليس فقط تلك  الحاجة. تخىش توركل  أوقات  برعاية بعضهم بعضا يف 

التجربة، بل نفقد القدرة عىل تكوين الروابط الغليظة التي تشكل املجتمع، وأن 

انجذابنا إىل وسائل التواصل االجتامعي يقوِّض هذه الروابط عىل الفور، ويوفر لنا 

محاكاة زائفة مللء الفراغ. ُتصبح وسائل التواصل االجتامعي بديال رديئا ملا تعمد 

أحسن  يف  التحول.  هذا  إبطاء  توقعات  بشأن  متشامئة  توركل  وتبدو  تدمريه،  إىل 

أن  يبدو  ولكن  اإلنرتنت،  شبكة  أطفالنا عىل  دخول  تقييد  محاولة  ميكننا  األحوال 

توركل استسلمت آلفاق التوقعات القامتة لتغيري اآلليات الحالية بنحٍو جوهري(3). 

تتبع هذه األعامل الجديدة التقاليد التي أسسها نقاد التكنولوجيا الذين يؤكدون 

بتغيرينا، وعىل وجه الخصوص  التكنولوجيا  التي تضطلع من خاللها  الطريقة  عىل 

الثقافة  أسس  عىل  والهجوم  بعيد،  أمد  منذ  الراسخة  الحياة  أساليَب  تدمريها 

 Lewis بعينها. هناك تقليد راسخ من النقد الثقايف، بدءا من نقد لويس ممفورد

Mumford للحداثة إىل كتاب جاك إلول Jacques Ellul »املجتمع التكنولوجي« 

بها  متحو  التي  الطريقة  عىل  فيه  يؤكد  والذي   ،The Technological Society

»تقنية« التكنولوجيا كل يشء يف طريقها باسم املنفعة والكفاءة، وأخريا آراء ويندل 

بريي الذي حاجج بأن تكنولوجيا األجهزة لها منطقها الخاص الذي مييل إىل تدمري 

مامرسات وتقاليد املجتمع. ولعل أكرث األصوات متثيال يف هذا التقليد هو صوت نيل 

بوستامن Neil Postman، الذي كان كتابه »تكنوبويل« Technopoly - الذي ُنرش 

يف العام 1992 – يحمل العنوان الفرعي ذا الداللة: »استسالم الثقافة للتكنولوجيا« 

 .The Surrender of Culture to Technology

 .Technocracy يف ذلك الكتاب يصف بوستامن بزوغ ما يسميه التكنوقراطية

يكتب بوستامن أن أشكال ما قبل عرص الصناعة من الثقافة والتنظيم االجتامعي 

التي  التكنوقراطية، لكن األدوات  استخدمت أدوات بنحٍو ال يقل عن املجتمعات 
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استخدمتها »مل تهاجم (أو بنحٍو أكرث دقة، مل تكن تهدف إىل مهاجمة) كرامة ونزاهة 

مت فيها. مع وجود بعض االستثناءات، مل متنع تلك األدوات األشخاص  الثقافة التي ُقدِّ

من اإلميان بتقاليدهم، أو بربهم، أو بسياساتهم، أو بأساليب تعليمهم، أو برشعية 

تنظيمهم االجتامعي«(4). األدوات التي تتبناها التكنوقراطية، عىل النقيض من ذلك، 

الحياة باستمرار. يستطرد بوستامن قائال: »كل يشء يجب أن يفسح  تغري طريقة 

الثقافة.  تهاجم  الثقافة؛ هي  األدوات يف  ُتدَمج  لتطورهم... ال  ما،  إىل حد  املجال، 

واألعراف  التقاليد،  عىل  يجب  لذلك،  ونتيجة  الثقافة.  هي  تصري  أن  تحاول  إنها 

بقائها  أجل  من  تقاتل  أن  والدين،  والطقوس،  والسياسة،  واألسطورة،  االجتامعية، 

الــ »تكنوبويل«،  التكنوقراطية لندخل عرص  انتقلنا من عرص  الحياة«(5).  عىل قيد 

كل  »إخضاع  إىل  تؤدي  للتقدم  أيديولوجيا  تحت  ثقافيا  عامل مسطح  يعمل  حيث 

املامرسات  والتكنولوجيا«.  التقنية  سيادة  تحت  لتكون  الثقافية  الحياة  أشكال 

الثقافية املتبقية التي نجت من عرص التكنوقراطية تفسح املجال يف الوقت الحايل 

لعامل متحول تكون فيه التكنولوجيا نفسها ثقافتنا - أو مناهضة الثقافة، آلية مدمرة 

للتقاليد ومقوضة لألعراف تحل محل املامرسات الثقافية، والذاكرة، واملعتقدات.

ما تشرتك فيه هذه االنتقادات هو االفرتاض القائل إن التكنولوجيا التي نتبناها 

تضطلع بتغيرينا إىل األسوأ يف أغلب األحيان. نحن خاضعون لنشاطها وعاجزون 

إىل حد كبري أمام قوتها التحويلية. تنبع مشاعر القلق لدينا من االعتقاد أنه قد 

األداة  تكون  أن  املفرتض  التي من  التكنولوجيا  اآلن عىل  بعد  السيطرة  ال ميكننا 

الرئيسة لحريتنا.

للتقدم  حتمية  هناك  أن  االعتقاد  من  عمقا  أكرث  قلق  مشاعر  تنشأ  ورمبا 

التكنولوجي التي ال ميكن ألي قدر من التحذير من مخاطرها أن مينعها. يبدو أن 

هناك نوعا من الرسد الهيغيل أو الدارويني(٭) يهيمن عىل نظرتنا إىل العامل. يبدو 

يدمرنا، وإما، كام يكتب يل  ما  بأنفسنا بخلق  إما نضطلع  بنحٍو ال مفر منه،  أننا، 

إىل  نتطور   ،Remaking Eden »إعادة صنع عدن« كتابه  Lee Silver يف  سيلفر 

مخلوقات أخرى مختلفة اختالفا جوهريا، ومنلك أسباب تخوفنا من تطورنا إىل تلك 

(٭) نسبة إىل هيغل Hegel وداروين Darwin عىل التوايل. ]املرتجم[.
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إلكرتوين من كاساندرا Cassandra(٭)،  نوع  الشعبية  ثقافتنا  أن  يبدو  املخلوقات. 

حيث نرى املستقبل ولكننا غري قادرين عىل إقناع أي شخص بصحة رؤيتنا له. ُتقدم 

تشتيت  يف  منحرفة  لذة  نجد  ونحن  هواجسنا،  من  تنشأ  ممتعة  نبوءات  الثقافة 

انتباهنا بتمثيالت لعجزنا.

أحد األمثلة عىل هذا النوع من الحتمية التكنولوجية (باإلضافة إىل السياسية)، 

وعىل الرغم من تقدميها يف صورة انتصار، هو الرسد الذي قدمه فرانسيس فوكوياما 

 The التاريخ«  »نهاية  نفسه:  العنوان  يحمل  كتاب  يف  والحقا  الشهرية،  مقالته  يف 

End of History. يقدم الكتاب، عىل وجه الخصوص، تفسريا ماديا مطوال للمنطق 

التكنولوجيا  يف  مستمر  م  تقدُّ إىل  بالحاجة  مدفوعا  منه،  مفر  ال  الذي  العلمي 

العسكرية، مام يساهم يف االزدهار النهايئ للدولة الليبالية. ُتعتب الدولة الليبالية، 

من وجهة نظر فوكوياما، هي الوحيدَة املؤهلة لتوفري البيئة املناسبة للبحث العلمي 

املفتوح والذي أدى إىل أعظم التطورات يف األجهزة واألساليب العسكرية. واآلخرون 

بعد  كتاب وضعه  بال هوادة. ولكن يف  أن يحذوا حذوها  مرغمون جميعهم عىل 

مرور عقد واحد فقط عن التقدم يف التكنولوجيا الحيوية biotechnology وعن 

»مستقبلنا ما بعد اإلنساين« posthuman، يقر فوكوياما بأن هذا املنطق ذاته قد 

السيايس  النظام  تعريض  لذلك  ونتيجة  نفسها،  البرشية  الطبيعة  تغيري  إىل  يؤدي 

للدميوقراطية الليبالية، التي ُطوِّرت لدعمها، إىل خطر شديد(6).

راسخة يف طبيعة  لقوى  نتيجة  التكنولوجيا  أخرى عن حتمية  تتحدث مؤلفات 

 Do Machines »التاريخ؟ اآلالت  الكالسيكية »هل تصنع  نفسه. يف مقالته  الواقع 

?Make History التي كتبها يف العام 1967، يصور املؤرخ االقتصادي روبرت هيلبونر 

Robert Heilbroner منطقا يف تطور التاريخ دفع البرش نحو التطور التكنولوجي. 

يف حني أن املجتمعات قد تتبنى هذه التقنيات برسعات مختلفة، غري أن هناك شكال 

من أشكال »الحتمية الناعمة« soft determinism يف التطور التكنولوجي. قد تكون 

(٭) كاساندرا: ابنة ملك طروادة ومحبوبة اإلله أبولو يف األساطري اإلغريقية، وقد وعدها األخرُي بنعمة التبرص 
إن استجابت لرغباته فوافقت، ووهبتها اآللهة بالفعل نعمة القدرة عىل معرفة املستقبل، لكن ما كادت تحصل 
شخص  أي  تصديق  بعدم  أبولو  منها  فانتقم  تحقيقه،  ورفضت  وطلبه  أبولو  من  سخرت  حتى  املوهبة  عىل 

لتنبؤاتها. ]املرتجم[.
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كتابه  يف  واملقدمة  أكرث رصاحة،   Daniel J. Boorstin بورستني  دانييل جي.  حجة 

القصري »جمهورية التكنولوجيا« The Republic of Technology الذي ُنرش يف العام 

1978، ويصور فيه التطور التكنولوجي عىل أنه يتبع نوعا من »القانون« مثل قانون 

الجاذبية أو الديناميكا الحرارية. عىل سبيل املثال، »القانون األكرث أهمية يف جمهورية 

التكنولوجيا هو التقارب، امليل إىل أن يصبح كل يشء أكرث شبها بكل يشء آخر«(7). 

اإلنساين  عاملنا  حتام  ُتشكل  التكنولوجي  التطور  تحكم  التي  القوانني  فإن  وهكذا، 

بنحٍو متطابق بازدياد - متوقعة شكوك العرص الحايل بأن وليد التكنولوجيا الحديثة، 

املسمى بـ »العوملة«، هو نوع من التطور الذي ال مفر منه.

الرثاء، فإن هذا الرسد للحتمية مييل إىل  سواء ُذكر ذلك عىل سبيل املديح أو 

منح االستقالل للتكنولوجيا نفسها، كأن تطورها قد حدث بنحٍو مستقل عن مقصد 

اإلنسان وفكره. إنها تصبح عملية موجهة بنحٍو ال مفر منه من خالل منطقها الداخيل 

الخاص بها - أو كتحوير لهيغل، »دهاء التقنية« the cunning of techne، وهو 

التقارب والتفرد،  التكنولوجية التي تؤدي حتام إىل   Geist التجيل الالواعي للروح

وتتويج تكنولوجي كامل للتاريخ History »بحرف H كبري«. رمبا كان لديها هي 

أيضا منضدة ذبح تطلب حصتها من الضحايا يف سياق تجليها، لكن التضحية بهم 

مبرة من قبل التقدم Progress نحو مستقبل أفضل وحتى أكرث كامال.

أريد أن أتحدى، أو عىل األقل أن أعقد، هاتني الطريقتني املرتابطتني اللتني يدرك 

ويصور البرش الحديثون من خاللهام التكنولوجيا - كيشء يضطلع بتشكيلنا أو حتى 

إعادة صناعتنا، ويفعل ذلك بنوع قانون حديدي للحتمية. يتطلب ذلك مني العودة 

إىل استكشاف ما سامه أرسطو »العلم الرئيس« لجميع العلوم - الفلسفة السياسية 

- ومحاولة متييز األصول األكرث عمقا لعالقة البرش الجديدة بالتكنولوجيا.

تكنولوجيا الليربالية
فهام  تقدم  يشء  كل  قبل  الليبالية  فإن  الكتاب،  هذا  يف  مرارا  حاججُت  كام 

يف  وخاصة  املسيحية،  قبل  ما  حقبة  يف  سواء   – القديم  العامل  يف  للحرية.  جديدا 

ن التعريُف السائد  اليونان القدمية، أو خالل فرتة سيطرة املسيحية الطويلة – تضمَّ

للحرية االعرتاف بأنها تتطلب شكال مناسبا من أشكال الحكم الذايت. استند مفهوم 
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الفضيلة  لألفراد من خالل غرس  الذايت  الحكم  متبادلة بني  الحرية هذا إىل عالقة 

عن  منهام  كل  تختلفان  وهام  للفضيلة،  مسيحية  أو  قدمية  مفاهيم  كانت  (سواء 

األخرى)، والحكم الذايت السيايس، حيث كان الطموح املسيطر هو تحقيق املصلحة 

العامة. سعى الفكر القديم إىل »حلقة فاضلة« من كيانات سياسية من شأنها أن 

لكيان  املدنية  الحياة  أفراد فاضلني، وأفراد فاضلني يشكلون بدورهم  تدعم رعاية 

سيايس موجه نحو املصلحة العامة. كان الكثري من التحدي الذي واجهه املفكرون 

القدماء هو كيفيَة الرشوِع يف خلِق مثل هذه الحلقة الفاضلة حيث مل تكن موجودة 

احتامل حدوث  الحفاظ عليها يف مواجهة  أو كانت موجودة جزئيا فقط، وكيفية 

فساد مدين وإغواء مستمر نحو الدناءة.

مل تكن الحرية، وفقا لهذا املفهوم، تسري كام يريدون، لكنها كانت تختار املسار 

الصحيح والصالح. أن تكون حرا، قبل كل يشء، هو أن تتحرر من العبودية لرغباتك 

الخاصة األكرث دناءة، والتي ال ميكن إشباعها قط، والسعي إىل تحقيقها ال ميكن إال 

أن يشجع الرغبة الشديدة وعدم الرضا اللذين ال يتوقفان. وهكذا، كانت الحرية 

هي الحالة التي يحققها الحكم الذايت عىل شهوات الفرد الخاصة وعىل الرغبة يف 

السيطرة السياسية.

كانت السمة املميزة للفكر الحديث هي رفض هذا التعريف للحرية ملصلحة 

منشئي  لتعريف  وفقا  الحرية،  كانت  أكب.  بدرجة  اليوم  لدينا  املألوف  التعريف 

الليبالية الحديثة، هي الحالة التي كان فيها البرش أحرارا متاما يف السعي نحو كل ما 

يشتهون. هذه الحالة - التي ُصوِّرت بنحو وهمي باعتبارها »حالة الطبيعة«، ُتخيِّلت 

الصافية.  الحرية  من  حالة  وهي  السيايس،  املجتمع  إنشاء  سبقت  حالة  بوصفها 

حالة  القدماء،  اعتقد  كام  الحرية،  تعد  مل  تقييدا.  باعتبارها  نقيضها  ر  ُصوِّ وهكذا 

الحكم الذايت العادل واملالئم.

كانت العقبة السياسية األساسية التي يجب التغلب عليها هي تقييد الحرية 

الفردية بقيود يفرضها أشخاص آخرون. لقد تعرَّضت النظم السياسية القدمية، التي 

كانت مكرَّسة فيام مىض لغرس الفضيلة وتزكية املصلحة العامة، لهجوم مبكر من 

وإمارات  »جمهوريات  باعتبارها   Niccolò Machiavelli مكيافييل  نيكولو  قبل 

بالفعل.  البرش كام هم  تأخذ  أن  بدال من  يكون  أن  فيام يجب  تتعامل  وهمية«، 
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كان البرشية،  للمجتمعات  والعلمية  اإلنتاجية  للقدرة  العنان  إطالق  أجل   من 

ال بد من إدخال نسق ونظام مختلفني - شكل جديد متاما من التكنولوجيا السياسية 

التي تجعل من املمكن وجود مجتمع تكنولوجي. كان ذلك الشكل من التكنولوجيا 

للجمهورية  الرئيسة  األساسيات  رفض  عىل  تقوم  التي   - الحديثة  الجمهورية  هو 

القدمية - وقبل كل يشء، استندت إىل تسخري املصلحة الذاتية يف كل من املجالني 

العام والخاص من أجل تأمني الحرية اإلنسانية وزيادة نطاق، وحجم، ومدى القوة 

البرشية وسيطرتها عىل الطبيعة.

كان الرشط املسبق ملجتمعنا التكنولوجي هو ذلك اإلنجاز الكبري للتكنولوجيا 

السياسية، وهو »التكنولوجيا التطبيقية« للنظرية الليبالية، أي دستورنا. الدستور 

التعاليم  إسقاط  إىل  سعت  التي  الحديثة  املبادئ  من  ملجموعة  تجسيد  هو 

تكنولوجيا  نوع من  إنه  بنحو مميز.  إنسان حديث مختلف  القدمية وتشكيل 

سابقة، الرشط املسبق للتكنولوجيا التي يبدو أنها تحكمنا اليوم. وفقا لجيمس 

ماديسون James Madison يف الِفِدراليست Federalist(٭)، فإن الهدف األول 

للحكومة هو حامية »التنوع يف قدرات الرجال«، وهو ما يعني مساعينا الفردية 

الحصول  االختالفات يف  ماديسون،  - خصوصا، كام يشري  املساعي  تلك  ونتائج 

الفردية،  الحرية  أكب حيز ممكن من  لحامية  الحكومة  توجد  عىل ممتلكات. 

بني  الذاتية  املصلحة  تحقيق  إىل  السعي  تشجيع  خالل  من  ذلك  تفعل  وهي 

املواطنني واملوظفني العموميني عىل حد سواء. »يجب وضع الطموح يف مواجهة 

مة ملنع أي شخص من مرَكزة  الطموح«: يجب أن تكون السلطات منفصلة ومقسَّ

السلطة واالستحواذ عليها؛ ولكن يف الوقت نفسه، يجب منح الحكومة نفسها 

لتحريرهم من قيود  األفراد،  بنحو مبارش عىل  للعمل  صالحيات جديدة كبرية 

مواطنهم املحلية الخاصة ولتعزيز توسع التجارة و»الفنون والعلوم املفيدة«.

الفهم  مامرسة  لتوسيع  ُطورت  التي  الجديدة  السياسية  التكنولوجيا  هذه 

وأماكن  ألشخاص  جزئية  والءات  من  لتحريرنا  ُصممت  قد  للحرية  الحديث 

(٭) الورقة العارشة ضمن األوراق الفدرالية التي ُنرشت تحت عنوان »الشعب« أو Publius، والتي استهلها ألكسندر 
هاملتون وتدافع عن التصديق عىل دستور الواليات املتحدة األمريكية، وقد ُنرشت يف 22 نوفمب 1787، وحظيت 

هذه األوراق بتقدير كبري من بني كل الكتابات السياسية يف الواليات املتحدة األمريكية. ]املرتجم[. 
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معيَّنة، وجعلنا أفرادا يسعون جاهدين، فوق كل يشء، إىل تحقيق طموحاتهم 

ورغباتهم الفردية. إن جزءا من التكنولوجيا الجديدة للجمهورية الحديثة هو 

ع« الذي سوف يزيد من التوقعات الفردية  ما يسميه ماديسون بـ »املدار املوسَّ

تكن  مل  هشاشة.  أكرث  والتزاماتنا  الشخصية  عالقاتنا  يجعل  بينام  لطموحاتهم 

إحدى الطرق التي قصدت بها الجمهورية الجديدة أن تقاوم مشكلة الشقاق 

بل من خالل  الجامهريية،  بالروح  اإلشادة  القدمية من خالل  السيايس  الحزيب 

تعزيز »االرتياب من الدوافع« التي سوف تنتج عن االمتداد الكبري للجمهورية، 

»التعددية«  عىل  والتشجيع  السياسية،  الديناميات  يف  املستمرة  والتغيريات 

املواطنني.  التزامات  تغيري  ثم  ومن  افرتاضيا،  تفضيال  باعتباره  التنوع  وتوسيع 

يأيت مجتمع تكنولوجي مثل مجتمعنا إىل حيز الوجود من خالل نوع جديد من 

التكنولوجيا السياسية – تكنولوجيا تبّدل اإلشادة القدمية بالفضيلة والتطلع إىل 

املصالحة العامة مع املصلحة الذاتية، وإطالق العنان لطموح األفراد، والرتكيز 

املكتسبة  والقدرة  العامة،  باملصلحة  االهتامم  من  أكرث  الخاصة  املساعي  عىل 

ُتخرتع  وكنتيجة،  الشخصية.  تحد من حريتنا  أي عالقات  النظر يف  إعادة  عىل 

فهمنا  بنفسها  تكيِّف   – للسياسة«  جديد  »علم   - جديدة  سياسية  تكنولوجيا 

بنحو مستقل عن  التكنولوجيا  توجد  ال  والتكنولوجيا.  العلم  وغايات  ألهداف 

األعراف واملعتقدات السياسية واالجتامعية، ولكن تطورها وتطبيقاتها تتشكل 

من قبل هذه األعراف. تقدم الليبالية مجموعة من األعراف التي تقودنا، وهو 

من املفارقات، إىل االعتقاد بأن التكنولوجيا تتطور بنحو مستقل عن أي أعراف 

وحتام  إنسانيتنا،  وحتى  السيايس،  وكياننا  أعرافنا،  ل  ُتشكِّ إنها  بل  مقاصد،  أو 

تخرج عن سيطرتنا.

يف ضوء هذه املجموعة من الرشوط السياسية املسبقة ملجتمع تكنولوجي، 

ميكننا إعادة النظر يف الرسَدين املهيمنني اللذين منيل إىل التفكري من خاللهام يف 

التكنولوجيا تضطلع »بتشكيلنا« بطرق من شأنها أن  بالتكنولوجيا: أن  عالقتنا 

تسبب لنا الندم وحتى القلق، وأن آثارها ال مفر منها ويتعذر إلغاؤها.

أوال، كام رأينا، هناك قلق كبري تجاه الوسائل التي تقوِّض بها التكنولوجيا 

الحديثة املجتمَع ومتيل إىل جعلنا أكرث فردية، ولكن يف ضوء املجموعة األعمق 
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أن  نرى  أن  ميكننا  التكنولوجي،  مجتمعنا  إنشاء  إىل  أدت  التي  الظروف  من 

»التكنولوجيا« تدعم ببساطٍة االلتزامات الجوهرية للفلسفة السياسية الحديثة 

الحديثة  الجمهورية  حكومتنا  التكنولوجيا،  من  لها  املؤسس  والجزء  املبكرة 

والنظام الدستوري. املسألة ليست أن التكنولوجيا الخاصة بنا »تصنعنا« بقدر 

بنا.  الخاصة  التكنولوجيا  ل  تشكِّ التي  هي  األعمق  السياسية  التزاماتنا  أن  ما 

الذي  التشغيل  نظام  بنا هي  الخاصة  السياسية  التكنولوجيا  إن  القول  ميكنك 

يخلق البيئة التي ميكن أن تزدهر فيها البامج التكنولوجية املختلفة، وأن نظام 

التشغيل نفسه كان نتيجة لتحول تعريف الحرية وفهمها.

هذا اإلدراك ُأقر به، وإن مل يكن بنحو كامل، يف مقال ُنوقش عىل نطاق واسع ظهر 

 يف مجلة »أتالنتيك« Atlantic بعنوان »هل يجعلنا الفيسبوك نشعر بالوحدة؟« 

 Stephen ماريك يبدأ مؤلفه، ستيفن   .Is Facebook Making Us Lonely?

Marche، بالطريقة املعتادة، ُمظهرا لنا كيف أن شكال من أشكال التكنولوجيا 

– فيسبوك يف هذه الحالة - يبدو أنه يسهم يف زيادة حاالت الشعور بالوحدة 

ومشاعر ذات صلة من الحزن وحتى االكتئاب. ينظر املؤلف إىل الشعور بالوحدة 

وكأنه يقرتب من كونه حالة مرضية، حيث يزداد ليصل إىل مستويات الوباء حتى 

مع زيادة استخدام أدوات التواصل االجتامعي مثل فيسبوك. يذكر ماريك أن ما 

يقرب من 20 يف املائة من األمريكيني - ما يقرب من 60 مليون شخص - يعانون 

التعاسة بسبب الوحدة، وقد نشأت مجموعة واسعة من الخدمات االجتامعية 

العالجية ملحاولة مكافحة مثل هذا النوع من االكتئاب. »تحولت مسألة تحرس 

حنيني إىل مشكلة من مشاكل الصحة العامة«(8).

باعتباره  فيسبوك  عىل  اللوم  إلقاء  منعش  بنحٍو  ماريك  يتجنب  ذلك،  ومع 

سببا يف تفيش وباء الشعور بالوحدة. يذكر املؤلف عوضا عن ذلك أن فيسبوك، 

نت نزعة موجودة مسبقا – الرغبة  ت أو حتى مكَّ والتقنيات املشابهة له، قد يرسَّ

الدفينة لدى األمريكيني منذ أمد بعيد يف أن يكونوا مستقلني وأحرارا. وهكذا 

يعتب فيسبوك أداة تستثري الشعور بالوحدة من مجموعة أعمق من االلتزامات 

الفلسفية والسياسية وحتى الالهوتية. كام يشري ماريك، »الوحدة هي واحدة من 

أول األشياء التي ينفق األمريكيون أموالهم لتحقيقها... نحن نشعر بالوحدة ألننا 
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نريد أن نكون وحيدين. نحن جعلنا أنفسنا وحيدين«. ويكتب قائال إن تقنيات 

مثل فيسبوك »هي منتج ثانوي لرغبة وطنية طويلة األمد يف االستقالل«. تلك 

الشهوة، كام حاججت، هي يف حد ذاتها نتيجة إلعادة تعريف طبيعة الحرية.

ل نوعا مختلفا من »التكنولوجيا«: كيف نعيش يف العامل من خالل بيئتنا  تأمَّ

يشجع  معييش  ترتيب  وراء  األمريكيون  آخر، سعى  أي شعب  من  أكرث  املبنية. 

تصورنا ألنفسنا بأننا مستقلون ومبعزل عن غرينا، وذلك بصفة أساسية من خالل 

تشييد ضواٍح يف حقبة ما بعد الحرب، والتي أصبحت ممكنة بفضل تكنولوجيا 

السيارة. ومع ذلك مل تكن الضاحية ببساطة مجرد »خلق« ناتج من السيارة؛ بل 

السيارة ومكمالتها - الطرق الرسيعة، ومحطات الوقود، ومراكز التسوق، وسالسل 

الوجبات الرسيعة - سمحت بأسلوب حياة كان األمريكيون عىل استعداد طبيعي 

أخرى عىل مثل هذه  أدلة  نجد  العميقة.  الفلسفية  التزاماتهم  لتفضيله بسبب 

االلتزامات املسبقة التي تتجاوز تأثري السيارة، مثل تحول أمناط البناء املوثقة يف 

مقالة رائعة للمؤرخ املعامري ريتشارد توماس Richard Thomas نرشت يف العام 

1975، بعنوان »من الرواق إىل الباحة املكشوفة« From Porch to Patio. يصف 

توماس انتقاال مذهال يف فرتة ما بعد الحرب يف أمناط املنازل، حيث اختفى الرواق 

األمامي، الذي كان سابقا من أبرز املعامل يف تعلية املنزل، ملصلحة باحة مكشوفة 

مدسوسة خلف املنزل. يصف الدور االجتامعي واملدين الذي مارسه الرواق - ليس 

تكييف  أجهزة  قبل  ما  برودة ونسيام يف عرص  أكرث  بتوفري درجات حرارة  فقط 

الهواء، ولكن بتوفري »مساحات وسيطة«، نوٍع من املساحة الحرضية، بني العامل 

الخاص للمنزل واملساحات العامة لرصيف املشاة والشارع. الرواق األمامي، الذي 

الحديث،  أطراف  لتجاذب  الرصيف  يقع ضمن مسافة قصرية من  كان  ما  غالبا 

كان انعكاسا معامريا لعرص ذي توقعات كبرية للتواصل االجتامعي بني الجريان. 

اكتسبت الباحة الخلفية املكشوفة شعبية تقريبا يف الوقت نفسه الذي ازداد فيه 

استخدام السيارات وظهور الضاحية – وأدت جميعها إىل خلق بيئة مبنية تساعد 

واملامرسات  باملساحات  االلتزام  وتراجع  والعزلة،  واالنفصال،  الخصوصية،  عىل 

االجتامعية واملدنية. هذه التقنيات عكست التزامات الحرية الجمهورية الحديثة، 

لكنها مل تجعلنا - كام يعتقد يف كثري من األحيان - »وحيدين«(9).
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استخدام  تحكم  وثقافية  اجتامعية  أعرافا  يطرح  أن  للمرء  ميكن  مقابل،  كمثال 

التكنولوجيا ألغراض وغايات مختلفة. غالبا ما ينظر إىل أتباع النظام القديم لطائفة 

األميش Amish(٭) بوصفه مجتمعا يسود فيه رهاب التكنولوجيا، ولكن هذه النظرة 

إدراك  القدرة عىل  عدم  الخصوص،  وجه  - عىل  للتكنولوجيا  أوليا  فهم  سوَء  تعكس 

بأهداف اجتامعية  التزاما مسبقا  الثقافة تعكس  تلك  التي تعتمدها  التكنولوجيا  أن 

معينة، متاما كام يسعى تبني الليبالية للتكنولوجيا إىل تحقيق أهدافها املحددة. بعض 

ابات املالبس - غري مفهومة للكثريين منا،  قرارات طائفة األميش - مثل رفضهم سحَّ

ولكن اليشء األكرث أهمية هو املعيار األسايس الذي يستخدمونه التخاذ قرار عام إذا 

تخضع  مجتمعهم.  يف  التكنولوجيا  استخدام  سيتبنون،  كيف  واألهم  سيتبنون،  كانوا 

كل التطورات التكنولوجية لهذا السؤال األسايس: »هل سيساعد هذا يف دعم نسيج 

مجتمعنا أو ال؟« يعتقد أن السيارات والكهرباء لن تساعد يف ذلك (عىل الرغم من أن 

أدوات التشغيل التي تعمل بالبوبني مواَفق عليها). أحد أقوى األمثلة بالنسبة إيلَّ عىل 

هذا املعيار هو قرار االمتناع عن استخدام التأمني، عىل أساس أن شكل التأمني الخاص 

بنا يقوم عىل أقىص درجات إخفاء الهوية والحد األدىن من االلتزام الشخيص. بالنسبة 

إىل تحديد سعر قسط التأمني بناء عىل حسابات الجداول اإلكتوارية(٭٭)، فإنني أنضم 

إىل مجموعة أفراد آخرين يسعون إىل الحصول عىل تأمني ملجموعة متنوعة من األشياء 

أو الظروف، مثل التأمني عىل السيارة أو املنزل أو الحياة أو الصحة. عندما يعاين أحد 

هذه املجاالت املؤمن عليها أرضارا، ميكنني (أو ميكن لورثتي) اللجوء إىل رشكة التأمني 

للحصول عىل بعض املدفوعات التعويضية إلصالح أحوايل مرة أخرى. ُتسحب األموال 

ن عليهم، لكننا جميعا نظل غري مدركني  من صندوق مشرتك أسهم فيه جميع املؤمَّ

الحوادث،  من  متنوعة  مجموعة  ن ضد  مؤمَّ أنا  املدفوعات.  ُتجرى  وملن  كيف  متاما 

(٭) طائفة األميش: هي طائفة مسيحية نشأت يف العصور الوسطى، تتبع طائفة تعرف باسم املسيحيني الجدد التي 
تعتب طائفة األميش جزءا منها، وهم يعيشون موزعني عىل 22 منطقة مأهولة يف الواليات املتحدة وكندا. يؤمنون 
باالنعزال عن العامل الخارجي وعن أي محاوالت لدمجهم أو خلطهم مبجتمعات وتعاليم أخرى، وال يؤمنون بالتغيري، 
كام إنهم ال يستخدمون التكنولوجيا إال يف الحد األدىن، ويف ظروف معينة؛ فهم يؤمنون بااللتزام بالعيش كام جاء يف 

اإلنجيل الذي بني أيديهم بحذافريه، ولديهم مجلس »فتوى«. ]املرتجم[.
املخاطر  لتقييم  واإلحصاء  الرياضيات  أساليب  بتطبيق  يختص  الذي  الدراسة  مجال  اإلكتوارية هي  العلوم  (٭٭) 

املستقبلية املتعلقة بعمليات التأمني والتمويل وغريها من املجاالت. ]املحرر[.
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لكنني خاٍل كليًة من أي مسؤولية شخصية أو التزام تجاه أي شخص آخر يف صندوق 

التأمني. التزامي الوحيد هو معاملة مالية مع الرشكة التي تقدم يل الخدمة التأمينية.

بعض مجتمعات األميش متنع األعضاء من رشاء وثائق التأمني. عوضا عن ذلك، 

فإن املجتمع نفسه هو »صندوق التأمني املشرتك« الخاص بهم: يسعى األعضاء إىل 

خسارة  يعاين  ألي شخص  أخرى  مرة  األحوال«  »إصالح  فيه  يكون  مجتمع  تعزيز 

هي مسؤولية الجميع املشرتكة وواجبهم(10). كام يذكر االقتصادي ستيفن مارغلني 

التفكري  يقوِّض  كيف  الكئيب:  »العلم  البصرية  نافذ  كتابه  Stephen Marglin يف 

 The Dismal Science: How Thinking Like an املجتمع«  اقتصاديٍّ  كخبرٍي 

Economist Undermines Community، »األميش، رمبا ال مثيل لهم يف أمريكا 

القرن العرشين يف اهتاممهم بتعزيز املجتمع، مينعون التأمني ألنهم يدركون متاما أن 

عالقة السوق بني الفرد ورشكة التأمني تقوِّض االعتامد املتبادل بني األفراد. بالنسبة 

إىل األميش، بناء الحظائر ليس مجرد مامرسات يف الحنني إىل املايض، ولكنه اإلسمنت 

الذي يربط املجتمع بعَضه ببعض«(11).

بني  التكنولوجيا  واستخدام  ملوضوع  العميق  املنهجي  االختالف  هذا  إىل  ُأشري 

أمثال النظام القديم لطائفة األميش والليباليني املعارصين ليس لحث سكان الحداثة 

إلثارة  ولكن  اإلجامل،  األميش عىل  طائفة  ومعتقدات  تبني مامرسات  الليبالية عىل 

الحداثة  نظر  بينام من وجهة  بوصفها حالة حرية،  نرى حالتنا  نحن  نقطة محددة. 

بوصفهم يخضعون  األميش  ثقافة طائفة  أتباع  إىل  نطاق واسع  ُينَظر عىل  الليبالية، 

لقواعد وعادات قمعية. ومع ذلك يجب أن نالحظ أنه بينام لدينا خيارات حول نوع 

التكنولوجيا التي سوف نستخدمها - سيارة سيدان sedan أو سيارة جيب jeep، جهاز 

آيفون iPhone أو غاالكيس Galaxy، ماك Mac أو كمبيوتر شخيص PC - فإننا نعتب 

أنفسنا إىل حدٍّ بعيد خاضعني ملنطق التطوير التكنولوجي ويف نهاية املطاف لسنا يف 

فإن طائفة  النقيض من ذلك،  التكنولوجيا. عىل  نوع من  أي  استخدام  تجنب  موقع 

عىل  االختيار  ميارسون   - الخيارات  من  العديد  يقيدون  أنهم  يبدو  الذين   - األميش 

استخدام وتبني التقنيات بناء عىل معايري يبنون عليها مجتمعهم. فمن يتمتع بالحرية؟

اإلنرتنت،  مثل  واضحة  تقنيات  خالل  من   – للعامل  تشكيلنا  إعادة  عملية  يف 

وتقنيات أقل وضوحا ولكنها ليست أقل تأثريا، مثل التأمني - نحن نعتنق ونتبنى 
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التقنيات التي تجعلنا عىل النحو الذي نتخيل فيه أنفسنا. ويف مفارقة عميقة فإنه 

يف هذا املسعى عىل وجه التحديد، لتحقيق الحرية الفردية واالستقاللية عىل نطاق 

أكرث كامال من أي وقت مىض، فإننا نشك بقدٍر متزايد يف أننا رمبا نفتقر بنحو أسايس 

إىل الخيار بخصوص تبني تلك التقنيات. 

الحديثة  التكنولوجيا  خالل  من  الحرية  من  الحديث  شكلنا  تأمني  أجل  من 

العظيمة للنظام السيايس الليبايل والنظام االقتصادي الرأساميل الذي يرعاه النظام 

إمباطورية  وتوسيع  سلطتنا  زيادة  إىل  توقف  بال  نحتاج  فإننا  الليبايل،  السيايس 

الحرية. إن تركيزات السلطة السياسية واالقتصادية رضورية للحرية الفردية املتزايدة 

باطراد. يف تناقض مع خطابنا السيايس املعارص الذي يشري إىل وجود بعض التعارض 

بني الفرد والسلطة املركزية، نحن نحتاج إىل أن نفهم أن الحرية الفردية اآلخذة يف 

التوسع هي يف الواقع خلق ملجموعة مرتامية األطراف ومعقدة من التقنيات التي، 

يف الوقت الذي تحرر فيه الفرد من قيود كل من الطبيعة وااللتزامات، ترتكنا نشعر 

بنحو متزايد بأننا عاجزون، وبال صوت، ووحيدون - وبال حرية.

ُيشَعر بهذا بعمق، ومبفارقة قصوى، يف االعتقاد املتنامي بأننا مل نعد منلك السيطرة 

عىل غايات أو مسار عاملنا التكنولوجي. كتب دانييل بورستني يف وقت مبكر يعود إىل 

 العام 1978 يف »جمهورية التكنولوجيا« أن »التكنولوجيا تخلق قوة دفعها وعىل نحٍو

ال رجعة فيه«، وأننا »نعيش، وسوف نعيش، يف عامل تزداد فيه االلتزامات غري الطوعية«(12). 

كان يقصد بهذا أنه لن يكون يف مقدورنا اختيار التقنيات بعد اآلن، ولكن سُنجذب بنحو 

هوبز  تخيلها  التي  باملخلوقات  شبها  أكرث  تجعلنا  التي  التقنيات  تلك  إىل  منه  مفر  ال 

ولوك يف حالة الطبيعة أكرث من أي وقت مىض: مستقلني، وأحرارا، ولكن خاضعني أكرث 

للتقنيات ذاتها التي متنحنا اإلحساس باالستقالل. بدال من أن تكون مختارة، سوف تنشأ 

تقنياتنا عن طريق آلية مل نعد نتحكم فيها، وسوف توسع نظاما ال منلك تجاهه سوى 

نهاية  درامية حول  بأعامل  متزايد  بنحو  تعج  لدينا  األثري  كانت موجات  إذا  واٍه.  فهم 

العامل التكنولوجية، فإن عديدا من تلك األعامل أيضا يفرتض قوة بعيدة غامضة وغري 

ر يف فيلم »ذا  معروفة تبدو وكأنها تحرك الخيوط حتى عندما نعتقد أننا مستقلون. فكِّ

ميرتيكس« The Matrix، ذلك الفيلم شبه األفالطوين الذي وضع بالصورة فكرة الشك 

يف أننا سجناء يف كهف يتحكم يف صوره محركو العرائس، والتي نعتقد أنها الواقع بعينه.
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نقطة  حتى  تالشت  قد  الذايت  الحكم  عىل  قدرتنا  أن  هي  مفارقة  أعمق  رمبا 

العدم. يف خضم عويلنا الحايل بشأن مجموعة متنوعة من األزمات – األزمة املدنية 

التي يبدو أننا فقدنا فيها القدرة عىل التحدث بلغة املصلحة العامة؛ وأزمتنا املالية، 

الفوري،  اإلشباع  بسبب  السواء  عىل  والخاصة  العامة  الديون  فيها  تراكمت  التي 

تفرض أعباؤها عىل كاهل أجيال املستقبل عىل أمل غامض يف أن يستطيعوا ابتكار 

طريقة للتعامل معها؛ وأزمتنا البيئية، حيث تؤطر معظم الحلول ملشاكلنا يف إطار 

إصالحات تكنولوجية، ولكنها تتطلب منا يف نهاية املطاف التحكم يف شهواتنا غري 

األرسة  مثل  الشخصية  االلتزامات  فيه  تتفكك  ملجتمع  األخالقية  واألزمة  املتوقفة؛ 

رؤية  يف  نفشل  نحن   - االجتامعية  والبامج  النفيس  بالعالج  وُتسَتبدل  بسهولة 

القواسم املشرتكة العميقة الناشئة عن نجاح مرشوعنا الليبايل الحديث. نحن عىل 

حق بالتأكيد يف تهنئة أنفسنا بشأن نجاحات التكنولوجيا لدينا، ولكننا محقون أيضا 

يف القلق بشأن تكاليف مجتمعنا التكنولوجي. لقد استندت »ثقافتنا التكنولوجية« 

يتعذر  بطريقة  تقودنا  أنها  اآلن  ويبدو  للحرية،  خاطئ  تعريف  إىل  البداية  منذ 

اجتنابها إىل حالة من العبودية لعواقب خيالنا الجامح.
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هي  الثقافة  كانت  الليربالية  مجيء  قبل   

األسايس  والحيز  انتشارا  البرشية  التقنيات  أكرث 

الشاملة  التشكيل  قوة  الثقافة  كانت  للتعليم. 

للشخص الذي شارك يف أعمق التزامات الحضارة 

الكلمة  تشري  كام  يورِّثها.  سوف  بدوره  وكان 

ي cultivates؛  نفسها، فإن الثقافة culture ُتنمِّ

هي الرتبة التي ينمو فيها اإلنسان و - إذا كانت 

ثقافة جيدة - يزدهر.

املطاف  نهاية  الليربالية يف  إذا كانت  ولكن 

تستبدل جميع أشكال الثقافة مبناهضة واسعة 

االنتشار للثقافة، فال بد لها من تقويض التعليم 

كذلك. عىل وجه الخصوص يتعني عليها تقويض 

التعليم الحر، التعليم الذي كان ُيفَهم عىل أنه 

الليربالية ضد العلوم اإلنسانية

»أن تكون حرا... كان فنا«
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الوسيلة األساسية لتعليم األشخاص األحرار عن طريق االندماج العميق مع مثار اإلرث 

الثقايف الطويل، وخصوصا النصوص القدمية العظيمة والتقليد املسيحي الطويل. إىل 

الحدِّ الذي تؤدي فيه الليربالية، التي تحققت بالكامل، إىل تقويض الثقافة والرتبية 

للوصول إىل الحرية بوصفها شكال من أشكال الُحكم الذايت، فإن التعليم من أجل 

الليرباليني خدما لشهوات ساذجة،  األفراد  بتعليم يجعل  ُيستبَدل  خلق شعب حر 

واالضطراب، والسيادة التقنية عىل العامل الطبيعي. ُيستبَدل التعليم الُحر بالتعليم 

الذي يؤدي إىل الخنوع. 

فصل  طريق  عن  األول  املقام  يف  الُحر  التعليَم  الليربالية  تقوض 

الثقافة.  ملناهضة  محركا  وجعلها  الثقافة  عن  نفسها  التعليمية  املؤسسة 

للحياة  مامرسة  لكونها  التشكيلية  الثقافة  قوة  عن  التعليم  عزل  يجب 

ثقافية  خصوصية  أّي  من  متاما  ُيجرَّد  ذلك  عن  وعوضا  وكرتاث،  الطبيعة  يف 

للبيئة  ومنارصة  ثقافية،  ِصبغة  أّي  من  ُمجردة  ثقافية  تعددية  باسم 

و»تنوع«  الطبيعة،  مع  تكوينية  مواجهة  من  ُمجرَّدة   ،environmentalism

الثقافية التعددية  من  مبزيد  الليربالية  مطالبات  إن  ومتجانس.   موحد 

ال تؤدي إال إىل رصف االنتباه عن بواعثها املتغلغلة املناهضة للثقافة واملجانسة.

تقوض الليربالية التعليم أكرث من خالل استبدال تعريف للُحريَّة باعتبارها 

للقيود.  وغيابا  استقالال  الحرية  يعترب  آخر  بتعريف  الذايت  الُحكم  يف  تعليام 

أننا  بافرتاض  تبدأ  إنها  حيث  املطاف،  نهاية  يف  الُحر  التعليم  الليربالية  تدمر 

نولد أحرَارا، عوضا عن أننا يجب أن نتعلم كيف نصبح أحرارا. يف ظل الليربالية 

ر الشخيص، وغاية ُيْسَعى إليها باستمرار يف  تعد العلوم اإلنسانية أدوات للتحرُّ

العلوم اإلنسانية، ويف التخصصات العلمية والرياضية )STEM(، ويف االقتصاد 

ادعاءات  املبنية عىل  التحررية  الحركات  تنظر  اإلنسانية  العلوم  واألعامل. يف 

الهوية إىل املايض باعتباره مستودعا لالضطهاد، ومن ثم تزيح رشعية العلوم 

التي  املوضوعات  تعترب  نفسه  الوقت  يف  للتعليم.  مصدرا  بوصفها  اإلنسانية 

والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم   - لالستقالل  والفعالة  العملية  الخربة  تقدم 

التي  الوحيدة  املوضوعات  - هي  التجارية  والرياضيات، واالقتصاد، واألعامل 

ترمي  كام  اإلنسانية  للعلوم  الكالسييك  الفهم  ُيستبَدل  دراستها.  يربر  ما  لها 

Al Arabi Library PDF



125

الليربالية ضد العلوم اإلنسانية

إىل تعليم اإلنسان الُحر برتكيز عىل علوم الشخص الخاص. وُيستبَدل التعليم 

 res بتعليم مناسب للشؤون الخاصة res publica العامة املناسب للشؤون 

idiotica - يف اليونانية، الشخص »الخاص« واملنعزل. يتالىش الفارق املزعوم 

بني اليسار واليمني حيث يتفق كالهام عىل أن الهدف الرشعي الوحيد للتعليم 

هو تقديم القوة من خالل إزاحة العلوم اإلنسانية.

 هجوم الليربالية عىل العلوم اإلنسانية
تحتوي عبارة »العلوم اإلنسانية« liberal arts عىل ِجذر كلمة »ُحرية« نفسه 

تكمن  ثم  ومن  الحداثة،  قبل  ما  عامل  إىل  اإلنسانية  العلوم  أصول  تعود   .liberty

جذورها يف فهم ِحْقَبة ما قبل الحداثة للُحريَّة. نحن الذين ورثنا التقاليد الليربالية 

ُكيِّفنا لنعتقد بتعريف للُحريَّة يتساوى مع عدم وجود قيود خارجية. نظريات العقد 

االجتامعي ملفكرين مثل هوبز ولوك، الذين عرَّفوا الحالة الطبيعية للبرش بأنها حالة 

من حاالت الحرية ما قبل السياسية، تخربنا بأننا نبدأ مخلوقات ُحرة، ونحن نخضع 

والسالم  األمن  من  َقْدٍر  تحقيق  أجل  من  القانون،  من  مصطنعة  خارجية  لتدابري 

ُحريتنا  »تأمني«  أجل  من  بالقانون  نلتزم  نحن  لوك  لفهم  وفقا  فقط.  االجتامعي 

و»الترصف يف ممتلكاتـ]نا[ أو أشخاصنا عىل النحو الذي نراه ]نحن[ مناسبا«.

تسبق العلوم اإلنسانية هذا الفهم للُحريَّة. وهي تعكس، عوضا عن ذلك، فهم 

وأرسطو  أفالطون  أمثال  من  مؤلفني  تعاليم  يف  املوجود   - الحداثة  قبل  ما  ِحْقَبة 

وشيرشون Cicero، ويف تقاليد الكتاب املقدس والتقاليد املسيحية، التي ُعربِّ عنها 

س ولكن يف أعامل أوغسطني Augustine، واألكويني،  ليس فقط يف الكتاب امُلَقدَّ

ودانتي Dante، ومور More، وميلتون Milton. ليس من قبيل املصادفة أنه كان 

من صميم تقاليد العلوم اإلنسانية الرتكيز عىل النصوص الكالسيكية واملسيحية من 

ِقبل هؤالء املؤلفني. عىل الرغم من اختالفاتهم الكثرية فإنهم يتفقون جميعا عىل 

أن الحرية ليست حالة نولد فيها بشكل طبيعي، بل هي حالة نكتسبها من خالل 

النفس. إنها  التدريب عىل ضبط  األقلمة والتدريب والتعليم - ال سيام من خالل 

م يف  نتاج مرحلة طويلة من التعلم. الحرية هي القدرة املكتسبة بالتعلم عىل التَّحكُّ

النفس باستخدام امللكات الُعليا من املنطق والروح من خالل غرس الفضيلة. وحالة 
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القيام مبا يرغب فيه املرء وفقا لهذه الرؤية ما قبل الحداثية ُتعرّف بأنها حالة من 

حاالت العبودية، حيث نتحرك مدفوعني من ِقبل أكرث شهواتنا انحطاطا للعمل ضد 

طبيعتنا األفضل. كان الهدف األسايس للعلوم اإلنسانية هو تهذيب الشخص الُحر 

واملواطن الُحر، وفقا لهذا املفهوم للحرية. العلوم اإلنسانية جعلتنا أحرارا.

عىل مدى سنوات عديدة كان هذا املفهوم للمعرفة يكمن يف صميم التعليم 

التي سعى كل  الثقافية  الدينية واملامرسات  التقاليد  الُحر. استمد سلطته من 

جيل من أجل نقلها إىل الجيل التايل. يراه املرء اليوم يف معظم أحرام الجامعات 

الوسطى قد  العصور  َرق من  أكرث من مرة،  ُيكتب عليه  أثري  لوح  عىل هيئة 

ُمِحَيت الكتابات القدمية منه إلفساح املجال لكتابات جديدة، ولكن اليزال من 

بة قراءة التعاليم القدمية املوجودة عليه بوضوح. يف املباين  املمكن للعني املدرَّ

 ،»dean و»العميد ،»professor ألقاب مثل »األستاذ القوطية Gothic ترتدد 

و»رئيس املجلس provost«، واألرواب الفضفاضة التي ُترَتَدى احتفاليا مرة أو 

مرتني يف العام – مثل هذا الوجود والبعض اآلخر من أشباهها هي فتات تقاليد 

أقدم، كانت يف يوم من األيام مبنزلة الروح امُلنعشة لهذه املؤسسات، ومعظمها 

اآلن يف أغلب الجامعات هامدة ال حياة فيها.

يرى املرء هذا التقليد األقدم - دليال عىل هذه اللوحة األثرية - رمبا بشكل أكرث 

وضوحا يف الشعارات الطموحة واألختام الرمزية التي تبنتها املؤسسات التعليمية 

 Ohio كأهداف لنفسها ولطالبها. أحد الشعارات التمثيلية هو شعار جامعة أوهايو

كجامعة  تأسست  التي   ،Ohio أوهايو  والية  يف   ،Athens أثينا  يف   University

الجامعات  أوىل  من  واحدة   ،1804 العام  يف   American University أمريكية 

ختم  عىل  موجودا  األصيل  شعارها  اليزال  املستقر.  غري  الغرب  آنذاك  كان  ما  يف 

الدين،   :Religio, Doctrina, Civilitas, prae omnibus Virtus الجامعة: 

والتعليم الحقيقي، ودماثة الُخلق؛ وقبل كل يشء الفضيلة. ُأدرِجت جملة مأخوذة 

حرفيا من مرسوم الشامل الغريب Northwest Ordinance للعام 1787 عىل الفتة 

للحرم  الرئيسة  املداخل  أحد   ،Class Gateway غيتواي«  »كالس  عند  موضوعة 

الصالحة وسعادة  الجامعي: »الدين، واألخالق، واملعرفة، كونها رضورية للحكومة 

ع إىل األبد«. وجهت مثل هذه  البرشية فإن املدارس ووسائل التعليم يجب أن ُتشجَّ
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املشاعر تأسيس الجامعات العامة يف البالد، والتي كانت قبل كل يشء، باإلضافة إىل 

املساهمة يف تقدم العلم واملعرفة العملية، مكلفة بتعزيز الفضيلة واألخالق.

 University of أوسنت  أخرى، وهي جامعة تكساس يف  نقشت جامعة عامة 

Texas at Austin، عىل ختمها الشعار Disciplina Praesidium Civitate، الذي 

الكلامت  الحامية للدميوقراطية«. هذه  العبقرية  املثقفة هي  ُيرتجم إىل: »العقلية 

 :Mirabeau Lamar المار  مريابو  الثاين  تكساس  رئيس  أصدره  بيان  من  مختارة 

موجهة  تكون  وعندما  للدميوقراطية،  الحامية  العبقرية  هي  املثقفة  »العقلية 

ومحكومة بالفضيلة، هي أنبل سامت اإلنسان. إنها الديكتاتور الوحيد الذي يعرتف 

البيان  هذا  األحرار«.  الرجال  فيه  يرغب  الذي  الوحيد  واألمن  األحرار،  الرجال  به 

األكرث اكتامال، بتشديده عىل العالقة بني الفضيلة والسلطة والحرية، ومع اإليحاءات 

اإلضافية يف كلمة disciplina التي ال تشري فقط إىل »التثقيف« بل إىل »االنضباط«، 

يشري إىل مفهوم الحرية باعتباره ضبط النفس الذي ُيكَتسب بِشق األنفس من خالل 

تدريب الفضيلة. تحتوي الصورة املوجودة عىل ختم الجامعة عىل كتاب مفتوح عىل 

الجانب العلوي من الدرع، ما يوضح الوسائل التي ميكن بها كسب هذا االنضباط 

الخاص بالحرية: من خالل التعليم يف الِحكمة، والدروس، وتحذيرات املايض. ليس 

 »critical thinking الهدف من مثل هذا النوع من التعليم هو »التفكري النقدي

ولكن تحقيق الحرية التي يحكمها تهذيب الفضيلة.

أخالقيات ضبط  تعزيز  إىل  القديم  التقليد  الشعارات، سعى  تربهن هذه  كام 

النفس. أقر ذلك التقليد أيضا بأن البرش كانوا متفردين بني املخلوقات من حيث 

قدرتهم عىل االختيار من بني العديد من الخيارات، ومن ثم حاجتهم إىل التوجيه 

يف تلك الحالة من الحرية. كانت هذه الحرية، كام فهمها األقدمون، ُعرضة لسوء 

االستخدام واإلفراط: أقدم القصص يف تقليدنا، مبا يف ذلك قصة سقوط البرشية من 

جنة عدن، حكت عن امليل البرشي إىل استخدام الحرية بنحٍو سيئ. كان الهدف 

وخصوصا  األمثل،  النحو  عىل  حريتنا  استخدام  كيفية  فهم  هو  أنفسنا  فهم  من 

م يف الشهوات التي تبدو بطبيعتها غري قابلة لإلشباع. يف صميم العلوم  كيفية التَّحكُّ

وقبل  إنسانا،  تكون  أن  يعنيه  ما  يف  تعليم  كان  األقدم  التقليد  هذا  يف  اإلنسانية 

كل يشء كيفية تحقيق الحرية، ليس فقط من القيود الخارجية ولكن من طغيان 
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الشاقة  املهمة  تشجيع  نحو  األقدم«  »العلم  سعى  الداخليتني.  والرغبة  الشهوة 

الذي  وما  محظور،  هو  وما  مسموح  هو  ما  حول  التفاوض  يف  املتمثلة  والصعبة 

ع  يشكل أعىل وأفضل استخدام لحريتنا، وما األعامل التي كانت خاطئة. لقد ُشجِّ

كل جيل جديد عىل االطالع عىل األعامل العظيمة يف تراثنا: املالحم، والرتاجيديات 

امُلوَحى بها،  الله  الدين، وكلمة  العظيمة، وتأمالت الفالسفة وعلامء  والكوميديات 

والكتب التي ال حرص لها التي سعت إىل تعليمنا كيفية استخدام حريتنا بنحٍو جيد. 

أن تكون حرا - liberal - كان فنا)٭(، اليشء الذي ُيَتعلَّم ليس عن طريق الطبيعة أو 

 liberal الغريزة ولكن عن طريق التهذيب والتعليم. وكانت روح العلوم اإلنسانية

arts هي اإلنسانيات humanities، تعليم كيفية أن تكون مخلوقا برشيا.

يتبع انهيار العلوم اإلنسانية يف هذه األمة بنحٍو دقيق إعادة تعريف الحرية، 

املنضبطة،  الذاتية  والقيادة  الذايت  للحكم  واملسيحي  القديم  مفهومها  عن  بعيدا 

ملصلحة فهم آخر للحرية باعتبارها تعني عدم وجود قيود عىل رغبات الفرد. إذا 

كان الغرض من العلوم اإلنسانية هو السعي إىل الحصول عىل توجيهات يف االستقالل 

الذايت، فلن يكون تعليمها عندئذ يتامىش مع األهداف املعارصة للتعليم. املتطلبات 

طويلة األمد لتعلم اللغات القدمية من أجل قراءة النصوص الكالسيكية، أو متطلب 

سة، ُأزيحت من قبل سوق  س وتفاسري الكتب امُلَقدَّ املعرفة الحميمية بالكتاب امُلَقدَّ

العلوم اإلنسانية  الدراسات املدفوعة بذائقة وتفضيل فردي. وفوق كل يشء،  من 

 ،STEM »ُتْستبَدل بقدٍر متزايد بـ »العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات

التي تجمع بني بقايا العلوم اإلنسانية القدمية - العلوم والرياضيات - مع أشكالها 

التطبيقية، التكنولوجيا والهندسة، َجنبا إىل جنب مع الطلب املتزايد لإلعداد ملِهن يف 

مجاالت األعامل التجارية واملالية.

إىل  األقدم  العلم  هذا  تدريس  من  رويدا  رويدا  األمريكية  الجامعة  تغريت 

تدريس العلوم الجديدة. يف القرن التاسع عرش ُأنشئ عدد متزايد من الجامعات، 

أو بدأت املوجودة منها يف االقتداء بالجامعات األملانية، بتقسيم نفسها إىل مجاالت 

يف  التدريب   – العليا  الدراسات  طالب  تعليم  عىل  الجديد  والتأكيد  متخصصة، 

)٭( يستند املؤلف هنا إىل املعنى الحريف املشرتك بني كل من free وliberal، وهو »حر« أو »حرة«، ليشري إىل ما 
كانت تعنيه العلوم اإلنسانية liberal arts، أو »الفنون الحرة«، األمر الذي يضيع يف الرتجمة. ]املحرر[.
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ُتُخلِّص  جديدة.  معارف  الكتشاف  جديدة  أولوية  ووضعت   – املتخصصة  املعرفة 

من الركائز الدينية للجامعة رويدا رويدا؛ ويف حني ظلت اإلنسانيات باقية يف صميم 

تدريس العلوم اإلنسانية، فإنها مل تعد تسرتشد برؤية شاملة توفرها التقاليد الدينية 

التي منحت رؤيتها وعقيدتها املبدأ التنظيمي لجهود الجامعة. يف منتصف القرن 

العرشين أُعيد الرتكيز مجددا عىل التدريب العلمي واالبتكار التكنولوجي - مدفوعا 

بنحٍو خاص من قبل االستثامر الحكومي يف »الفنون والعلوم املفيدة« – مع مزيد 

من إعادة توجيه العديد من أولويات النظام الجامعي.

أصبح ُينَظر إىل التعليم الحر باعتباره غري ذي صلة بالسعي إىل الحرية الحديثة، 

نة بالقوة العسكرية، والعلوم، والتكنولوجيا،  خصوصا كام ُتفهم بأنها تلك الحرية املؤمَّ

واتساع األسواق الرأساملية لتصل إىل كل ركن من أركان الكرة األرضية. كانت فكرة 

 University أعلن رئيس جامعة كاليفورنيا الوجود، كام  الجامعة تخرج عن حيز 

 Godkin غودكني  محارضات  يف   ،Clark Kerr كري  كالرك   ،of California

Lectures التي ألقاها يف العام 1963)٭(، والتي ُنرشت يف وقت الحق تحت عنوان 

»استخدامات الجامعة« The Uses of the University. يف محل شكل من التعليم 

املوجه برؤية غائية أو دينية ملا يشكل تعليام ألفضل مخلوق برشي، أعلن الظهور 

تحركها  ضخمة  منظمة  وهي   ،multiversity الكليات  متعددة  للجامعة  الحتمي 

قبل كل يشء االنفصاالت الجذرية ملساعي مختلف أعضاء الجامعة، والتي تستهدف 

»الجامعة  بأن  لألمة. ورصح  والصناعية  العسكرية  للمطالب  مفيدة  معرفة  توفري 

متعددة الكليات كانت يف القلب من مرشوع زيادة تصنيع األمة، والزيادات املذهلة 

ق العسكري  يف اإلنتاجية املتبوعة بالرثاء، والزيادة امللحوظة يف أعامر البرش، والتفوُّ

والعلمي يف جميع أنحاء العامل«)1(. كان الهدف من »الجامعة متعددة الكليات« هو 

النهوض مبرشوع بيكون الخاص بالسيطرة البرشية عىل العامل. 

بعد إعادة تعريف أهداف الجامعة أصبحت الحوافز والدوافع الخاصة بهيئة 

معرفة  خلق  أجل  من  الجديد  العلم  رضورات  مع  متزايد  بقدٍر  تتفق  التدريس 

)٭( محارضة إدوين إل. غودكني Edwin L. Godkin Lecture، هي محارضة سنوية تستضيفها كلية جون إف. 
 Harvard University بجامعة هارفارد John F. Kennedy School of Government كينيدي للعلوم الحكومية
منذ العام 1903، وُسميت عىل رشف إدوين إل. غودكني، الصحايف األمرييك الشهري ذي األصول األيرلندية. ]املرتجم[.
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وسوف  أصيلة،  أعامل  خلق  عىل  التدريس  هيئة  أعضاء  تدريب  سيؤكد  جديدة: 

يتحقق التثبيت الوظيفي tenure من خالل نرش مجموعة من مثل هذه األعامل 

وتصديق خرباء ينترشون يف مناطق جغرافية عديدة ويعملون يف مجال عضو هيئة 

التدريس نفسه، والذين عليهم أن يصادقوا عىل أصالة هذا العمل ومردوده العلمي. 

هيئة  أعضاء  َكّف  التدريس.  هيئة  أعضاء  وتوظيف  الستقطاب  سوق  ُولدت  وقد 

التدريس عن االرتباط مبؤسسات معينة، وبالرسالة التي تحملها هذه املؤسسات، 

وحتى عن االرتباط بطالبها، وبدال من ذلك اعتربوا أنفسهم بقدٍر متزايد أعضاَء يف 

مهنة بعينها فقط. مل يعد التكوين األخالقي معيارا ذا صلة يف التوصيف الوظيفي 

ولكنها  فقط،  املهني  بالنجاح  ذات صلة  املخاوف غري  مثل هذه  تكن  فلم  للمرء؛ 

كانت مناهضة ملفاهيم الحرية الحديثة أيضا. 

لقد أُعيد توجيه هيكل الجامعة للتأكيد عىل االبتكار وخلق »معرفة جديدة«. 

الحرية  عن  التعليم  وليست  م،  التقدُّ هي  للتعليم  املرشدة  الرضورة  أصبحت 

ر التناقض بشكل قّيم ما  املستمد من االرتباط العميق باملايض. ميكن للمرء أن ُيقدِّ

مت يف وقت تأسيس جامعة  بني االلتزامات املحفورة عىل ختم الجامعة التي ُصمِّ

أقرب عهدا واملوجود عىل  ِصيغ يف سنوات  الذي  الجامعة  تكساس وبيان رسالة 

موقع البوابة اإللكرتونية الرئيسة للجامعة)2(. ُمَعربا عنه أسفل صورة الختم القديم 

- وذلك بعد اإلسهاب اإلجباري عن التفاين من أجل »التميز« يف التعليم - يجد 

املرء بيانا عن الهدف املعارص. الرسالة الحالية للجامعة هي »النهوض باملجتمع 

معارف  وتطوير  العلمي  والبحث  اإلبداعي،  والنشاط  األبحاث،  إجراء  من خالل 

والرسالة  البحث  عىل  هو  للجامعة  املحدث  الرسالة  بيان  يف  التأكيد  جديدة«. 

العلمية للجامعة، السيام هدف خلق »معرفة جديدة«، وليس »العقلية امُلثقفة 

التي تسرتشد بالفضيلة«. يبحث املرء من دون جدوى عن إعادة صياغة حديثة 

ملشاعر الشعار األقدم؛ يجد املرء، عوضا عن غرس الفضيلة، الرتكيز فقط عىل إجراء 

يساهم يف  الذي  التقدم  ذلك  – وبصفة خاصة  التقدم  األبحاث يف سبيل خدمة 

الطموح القائم لقرون من الزمان إلخضاع الطبيعة لإلرادة اإلنسانية. ميكن العثور 

عىل هذا التغيري يف التأكيد يف بيان رسالة الجامعة املحدث يف كل جامعة يف أمريكا 

عىل وجه التقريب. 
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مرتٍَّب  تعليم  ي  تلقِّ عىل  اإلرصاُر  عميل  كتأثري  الطالب  من  مطلوبا  يعد  مل 

بتتابع يف العلوم اإلنسانية، اعتقادا أنه حري بهم أن يلجأوا إىل دراسة تخصص 

عىل  بالرتكيز  التدريس  هيئة  أعضاء  اهتامم  مع  متاما  يتوافق  عاجال،  »عميل« 

األبحاث واالهتامم  »خلق معرفة جديدة« وما يصاحبها من تركيز عىل إجراء 

بطالب الدراسات العليا. يهجر الطالب وأعضاء هيئة التدريس عىل َحدٍّ سواء 

الرتكيَز عىل العلوم اإلنسانية، وبصفة أساسية بدافع من الرضورة نفسها: خدمة 

تصور الحرية يف صميم النظام الليربايل. يف خضم حريتهم يشعر الطالب عىل نحو 

متزايد بأنه ليس لديهم خيار سوى متابعة أكرث التخصصات عمليًة، واالبتعاد 

عن املوضوعات التي ميكن أن يجذبهم إليها الفضول الطبيعي املتأصل لديهم، 

خضوعا ملتطلبات السوق. وليست هناك أّي غرابة يف أن عدد التخصصات يف 

اإلنسانيات مستمر يف االنخفاض بقدٍر كبري، وتلغي أعداد متزايدة من الجامعات 

التخصصات التي مل تعد لها أّي جاذبية يف سوق الجامعات. 

العلوم  اإلنسانيات يف قلب  للدفاع عن دور  الذين هم يف وضع أفضل  أولئك 

اإلنسانية – أعضاء هيئة التدريس – يتحرسون من ناحية عىل هذا االنهيار، لكنهم 

ينحون بالالمئة عىل املسؤولني وعىل »النيوليربالية neoliberalism«. وهم يفشلون 

يف رؤية أن التعامل مع العلوم اإلنسانية هو انعكاس أكرث عمقا للنظام الليربايل أكرث 

تحدي  اإلنسانية يف  العلوم  تدريس  هيئة  أعضاء  فشل  مقاومة.  موقف  كونه  من 

يف  النطاق  واسع  عجز  بسبب  مقاومتها،  عن  فضال  السائدة،  الليربالية  االتجاهات 

التشخيص السليم ملصدر القوى التي تصطف ضد العلوم اإلنسانية. 

 خيانة اإلنسانيني
 La Trahison des Humanistes

االجتامعية  العلوم  أساتذة  من  ومزيد  اإلنسانيات  تدريس  هيئة  أعضاء  سعى 

اإلنسانية – التقدميون يف املقام األول – عوضا عن ذلك إىل مواءمة العلوم اإلنسانية 

ضد  التحول  طريق  عن  أساسية  وبصفة  السائدة،  الفرعية  الليربالية  التيارات  مع 

فيه  ُتْجَرى  موقف  إىل  والدعوة  الكتب«،  »أمهات  درسوها،  التي  نفسها  األشياء 

ُتدرَّس. عارض املحافظون من أعضاء هيئة  التي  استجوابات تقدمية للموضوعات 
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التدريس إىل َحدٍّ كبري يسار الَحرم الجامعي من خالل املطالبة باإلخالص يف دراسة 

كانت هي مصدر  الكتب  العديد من هذه  بأن  االعرتاف  الكتب من دون  أمهات 

بُحدوث  الجانبني  من  كل  سمح  القدمية.  الكتب  دراسة  تزيح  التي  ذاتها  القوى 

التحول الليربايل لألكادميية باالستمرار من دون معارضة. 

كانت استجابة اليسار نوعا من اإلذعان غري املدروس. بدأ املتخصصون يف العلوم 

اإلنسانية يف التساؤل عن مكانهم داخل الجامعة استجابًة لهذه التحوالت التكتونية 

املهمة. مازال هؤالء املتخصصون يف العلوم اإلنسانية يدرسون أمهات الكتب، ولكن 

السبب وراء اضطالعهم بذلك كان موضع شك متزايد)3(. هل ُيعقل بعد اآلن تعليم 

يا حول كيفية استخدام الحرية بشكل جيد، يف الوقت  الشباب الدروس األكرث تَحدِّ

لها؟  الدروس ال رضورة  تلك  أن يجعل  العلمي عىل وشك  فيه املضامر  الذي كان 

ر االبتكار  هل ميكن أن يظل منهج قائم عىل الثقافة والتقاليد ذا صلة يف عرص ُيقدِّ

م ويضعهام فوق كل يشء؟ كيف ميكن لإلنسانيات أن تثبت قيمتها يف أعني  والتقدُّ

املسؤولني والعامل األوسع؟

التي  الخصبة  الرتبة  هي  اإلنسانيات  داخل  املزروعة  الشكوك  هذه  كانت 

البنيوية  ميكن أن تنمو فيها االتجاهات التدمريية الذاتية. ترسخت جذور ما بعد 

poststructuralism يف بداية األمر، ثم ما بعد الَحداثة postmodernism، بعد 

أن استلهمت من نظريات هايدغر Heidegger، التي وضعت األولوية عىل تحرير 

اإلرادة. هذه املقاربات وغريها، عىل الرغم من أنها معادية عىل ما يبدو لالدعاءات 

للمتطلبات  االمتثال  رضورة  إىل  الحاجة  بسبب  اْعُتِنقت  فقد  للعلوم،  العقالنية 

ألعضاء  ميكن  »التقدمية«.  للمعرفة  الطبيعية،  العلوم  وضعتها  التي  األكادميية، 

هيئة التدريس إظهار تقدميتهم من خالل إظهار تخلف النصوص؛ ميكنهم »خلق 

املعرفة« من خالل إظهار تفوقهم عىل املؤلفني الذين يدرسونهم؛ ميكنهم استعراض 

عدائهم للتقليد antitraditionalism عن طريق مهاجمة الكتب ذاتها التي كانت 

أساس تخصصهم املعريف. الفلسفات التي دعت إىل »هرمنيوطيقا الشك«)٭( - التي 

استهدفت كشف الطريقة التي كانت النصوص متأثرة بها بالتحيُّزات غري العادلة، 

)٭( الهرمنيوطيقا hermeneutics هي علم التأويل. ]املحرر[.
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والتي شككت حتى يف فكرة احتواء النصوص عىل »عربة« مقصودة من قبل املؤلف 

- قدمت لإلنسانيات إمكانية إثبات أنها ذات صلة وفق الرشوط التي وضعها املنهج 

العلمي الحديث)4(. من خالل َتبنِّي لغة خاصة يفهمها »الخرباء« فقط، يستطيعون 

ملهمة  خيانتهم  يعني  بذلك  اضطالعهم  كان  لو  حتى  العلمي،  الكهنوت  محاكاة 

العلوم اإلنسانية األصلية لتوجيه الطالب من خالل مرياثهم الثقايف. استعرض أساتذة 

يف العلوم اإلنسانية كفاءتهم من خالل تدمري اليشء الذي درسوه)5(. 

يف محاولة منها ملواكبة نظرائها من تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

من  غريها  عن  واضح  بنحٍو  تحرريًة  األكرَث  هي  اإلنسانياُت  أصبحت  والرياضيات، 

التخصصات، حتى إنها تتحدى )وإن كان ذلك بقْدٍر واهن( رشعية املرشوع العلمي. 

الحاالت الطبيعية – كتلك املرتبطة بالحقائق البيولوجية للجنسانية البرشية ارتباطا 

ال ِفكاك منه – صارت ُتعترب »مبنية اجتامعيا«. مل تعد الطبيعة معيارا بأيِّ معنى؛ 

ألنها أصبحت اآلن قابلة للتعديل. ملاذا نقبل أيًّا من حقائق البيولوجيا عندما ميكن 

تغيري تلك »الحقائق«، عندما تكون الهوية بحّد ذاتها مسألة اختيار؟ إذا كان للبرش 

أيُّ نوع من »الطبيعة«، فإن السمة الدامئة الوحيدة التي بدت مقبولة هي مركزية 

اإلرادة – التأكيد األويل للقوة عىل القيود أو الُحدود، واإلمكانيات التي ال نهاية لها 

لخلق الذات. 

ومن املفارقات أنه بينام طرحت ما بعد الحداثة نفسها بوصفها املنافس األكرب 

األسايس  الدافع  معها  تتقاسم  فإنها   ،rationalist scientism العقالنية  للعلمية 

الحديث  التعريف  مع  يتوافق  مبا  الجامعة  عىل  للسيادة  برزت  كلتاهام  نفسه: 

رية  للحرية. يف اإلنسانيات يأخذ هذا االعتقاد يف العرص الحايل شكل النظرية التحرُّ

ما  والسلطة،  والتقاليد،  الهرمية،  أشكال  جميع  تدمري  عىل  تركز  التي  الراديكالية 

يحرر الفرد من خالل أدوات البحث والتقدم. تويل األكادميية الحديثة تركيزا خاصا 

لالستقالل الجنيس، وهو سعي يكشف عن مدى مجانبته يف نهاية املطاف مرشوعا 

علميا يهدف إىل السيطرة عىل جميع جوانب الطبيعة، مبا يف ذلك التكاثر البرشي)6(. 

مظامل  ومعالجة  الهوية  سياسات  عىل  أيضا  االجتامعية  والعلوم  اإلنسانيات  ز  تركِّ

املايض ملجموعات محددة، تحت رايات »التعددية الثقافية« و»التنوع« التي تسهم 

- عىل سبيل املفارقة - يف خلق ثقافة أحادية يف الَحرم الجامعي. ُتحدد املجموعات 
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متعلقة  من خالل سامت  مظاملهم  ملعالجة  شاقة  جهود  ببذل  جديرة  ُتعترب  التي 

»مجتمعات  تحظى  ال  بينام   – الجنسية  والهوية  والجنس،  الِعرق،   – بأجسادهم 

بأدىن  إال  املتامسكة،  والطبقية  اإلثنية  التجمعات  ذلك  يف  مبا  والثقافة«،  العمل 

الهوية  رة يف  املتجذِّ الطالب  تطالب مجموعات  وبينام  االهتامم. وهكذا،  قدر من 

نوا من االندماج الكامل يف املجتمع الليربايل  العرقية أو الجنسية بالعدالة حتى يتمكَّ

ة مثل  امُلعربِّ الليربالية  للفردية  املقاومة  املتامسكة  اإلثنية  الجامعات  الحديث، فإن 

األقباط  مثل  املضطهدة  الدينية  واألقليات   ،Hmong الهمونغ  أو   Kurds األكراد 

إتش«  الـ»فور  قادة  مثل  الحرضيني  وغري  النخب  غري  من  واألشخاص   ،Copts

H-4)٭(، باإلضافة إىل فقراء الريف، ميكنهم توقع القليل من االهتامم من الليرباليني 

الحاليني يف الحرم الجامعي)7(.

كام أشار ويلسون كاري ماكويليامز Wislon Carey McWilliams إىل أنه: 

د  من امللحوظ، أن املجموعات التي يعرتف بها ]اإلصالحيون الليرباليون[ ُتحدَّ

جميعا بواسطة البيولوجيا. يف النظرية الليربالية، حيث املقصود بـ»طبيعتنا« 

خالفا  »طبيعية«  مجموعات  هي  املجموعات  هذه  فإن  أجسادنا،  هو 

أن  يعني  ال  هذا  والثقافة.  العمل  مجتمعات  مثل  »االصطناعية«  للروابط 

ر هذه املجموعات »الطبيعية«. بل عىل العكس متاما: نظرا إىل  الليربالية ُتقدِّ

أن املجتمع السيايس الليربايل يعكس الجهود املبذولة للتغلُّب عىل الطبيعة 

أو السيطرة عليها، فإن الليربالية تحاجج بأن االختالفات »الطبيعية فقط« 

يجب أال تعترب نقيصة ضدنا. يجب أال ُنقيَّد بخصائص مل نخرتها وال تعكس 

جهودنا وقدراتنا الفردية. يعرتف ]اإلصالحيون[ بالنساء، واألقليات الِعرقية، 

والشباب فقط من أجل تحرير األفراد من »التصنيفات املشبوهة«.

الطبقة  أو  ِعرقية  الناس جزء من مجتمعات  أمران مختلفان.  والثقافة  الطبقة 

العاملة ألنهم اختاروا عدم السعي إىل تحقيق النجاح الفردي واالندماج يف ثقافة 

)٭( منظمة H-4 هي شبكة من املنظامت الشبابية التي تتخذ من الواليات املتحدة مقرا لها، وتتمثل مهمتها يف 
كندا.  يف  مستقلة  فروع  ولها  الشباب«،  تنمية  مجال  التقدم يف  مع  إمكاناتهم  أقىص  إىل  للوصول  الشباب  »إرشاك 
والقلب،  »الرأس،  إىل  وتشري  باملنظمة،  الخاص  األصيل  الشعار  يف  مرات  أربع   H الـ  حرف  تكرار  إىل  اسمها  يشري 
لوزارة  التابع  والزراعة  لألغذية  الوطني  املعهد  طريق  عن  املتحدة  الواليات  يف  املنظمة  تدار  والصحة«.  واليدين، 

الزراعة األمريكية. ]املرتجم[. 
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الطبقة الوسطى السائدة، أو ألنهم مل يكونوا قادرين عىل تحقيق النجاح. تقّدر 

الخاصة،  بوسائلهم  الحياة  ون طريقهم يف  الذين يشقُّ األفراد  الليربالية  النظرية 

وعىل املنوال نفسه، فإنها تنظر بعني التقدير إىل أولئك الذين ينجحون يف هذا 

املسعى أكرث من األفراد الذين ال ينجحون. يعترب كلُّ من االنتامء الِعرقي والطبقة، 

نتيجة لذلك، من عالمات الِخزي يف النظرية الليربالية، ولذا فإن أيَّ متييز يتعرض 

له الناس من جراء ذلك، بشكل من األشكال، »مسؤوليتهم الخاصة«. قد نشعر 

بالتعاطف مع الفاشلني، لكن ليس لديهم سبب عادل للتمثيل املتساوي، عىل 

عكس األفراد الذين يعانون التمييز بسبب »ال ذنب لهم فيه«)8(.

غري أنه عىل رغم أن التأكيدات املعارصة يف اإلنسانيات تتفق مع الطموح إىل 

االتفاق مل ُيضف  فإن هذا  الحديث،  العلمي  عليه املرشوع  يقوم  الذي  االستقالل 

الكثري من القابلية للبقاء يف األجل الطويل لإلنسانيات. يف ظل عدم وجود أسباب 

ُمعربَّ عنها بوضوح لدراسة العلوم اإلنسانية، باإلضافة إىل املرشوع الحديث املتمثل 

يف االستقالل والسيطرة، فإن الطلبة واإلداريني يختارون مصالحهم من خالل دعم 

املجاالت التي تبدو واعدة أكرث للسيطرة عىل الطبيعة. إنها عالمة عىل نجاح رؤية 

االستقالل التي قدمها الالعبون الرئيسون يف مجال اإلنسانيات يف العرص الحايل بأن 

والتكنولوجيا  العلوم  تخصصات  تكرب  بينام  تختفي،  حتى  بل  تتقلَّص  تخصصاتهم 

والهندسة والرياضيات، باإلضافة إىل املساعي االقتصادية. يف غياب رسد مضاد مقنع، 

الليربايل  املفهوم  لتحقيق  طريق  أفضل  أن  يدركون  واإلداريني  واآلباء  الطلبة  فإن 

للحرية ال يكمن يف اإلنسانيات ولكن يف مكان آخر.

ليس لدى العلوم اإلنسانية يف العرص الحايل إال القليل من املدافعني عنها. مل يعد 

أبناء املحاربني الثقافيني اليساريني يف الثامنينيات يهتمون بقامئة أعامل عظيمة أكرث 

متثيال وشموال. إنهم أكرث اهتامما بالنهوض بقضية االستقاللية القامئة عىل املساواة، 

ويصطفون اآلن ضد األمناط الليربالية القدمية املتمثلة يف الحرية األكادميية وحرية 

التعبري باسم ما يدعوه البعض »العدالة األكادميية« ومتثيل أكرب يف الحرم الجامعي. 

املستمر املرشوع  فإن  حشد،  نقطة  هي  التنوع  من  مبزيد  املناداة  أن  حني   يف 

جامعي  حرم  كل  يف  أكرب  أيديولوجيا  تجانسا  األمر  حقيقة  يف  يخلق  »التنويع«  لـ 

األنواع  الِعرق، وعدد متفجر من  التقريب. تحت ذريعة االختالفات يف  عىل وجه 
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الجندرية، ومجموعة متنوعة من التوجهات الجنسية، فإن النظرة العاملية الجوهرية 

املدعوم  املستقل  الفرد  املتقدمة: صعود  بالليربالية  الخاصة  املقدمة هي  الوحيدة 

بقوة الدولة وسيطرتها املتنامية عىل املؤسسات، مبا يف ذلك املدارس والجامعات. 

تخىل أطفال املحاربني الثقافيني اليمينيني أْيضا إىل َحدٍّ بعيد عن االهتامم بدور 

الكتب التقوميية باعتبارها املساهمة األساسية يف تنمية الُحكم الذايت. من املرجح 

اإلنسانية  العلوم  دور  الحايل  العرص  يف  »املحافظون«  يستبعد  أن  ذلك  من  بدال 

ليس فقط باعتبارها قضية خارسة، ولكن حتى باعتبارها قضية ال تستحق املقاتلة 

من أجلها بعد اآلن)9(. بدال من ذلك، عاكسني أولويات السوق الحديثة، فهم أكرث 

ميال إىل الدعوة إىل زيادة الرتكيز عىل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

انتصار  بسبب  بارزة  مكانة  اكتسبت  التي  املجاالت  تلك   - االقتصادية  واملجاالت 

لفكرة  الرتويج  يف  نجحت  والتي  الكتب«  »أمهات  من  عديد  املوجودة يف  األفكار 

أن الكتب القدمية قد ال ُتدرس بعد اآلن. الزعامء السياسيون املحافظون من أمثال 

سكوت ووكر Scott Walker محافظ والية ويسكونسن، أو السناتور ماركو روبيو 

Marco Rubio عن والية فلوريدا، يحتقرون العلوم اإلنسانية ألنها ال تؤدي إىل تويلِّ 

 ،Obama وظائف ذات رواتب عالية - ويجدون دعام غري متوقع من الرئيس أوباما

الذي انتقد تاريخ الفنون لألسباب نفسها. 

العلوم اإلنسانية ضد الليربالية؟
لت فقط وترية زوال العلوم اإلنسانية. يف غياب تعبريات  الظروف املعارصة عجَّ

من  تركيبة  فإن  الحايل،  العرص  يف  الجامعات  أحرام  يف  وجودها  لسبب  مقنعة 

مطالب لـ»الفائدة« و»الصلة«، إىل جانب حقيقة امليزانيات امُلتقلِّصة، سوف تجعل 

اإلنسانيات جزءا أصغر من الجامعة بنحو متزايد. سوف تستمر يف شكٍل ما باعتبارها 

عرضا يف واجهة »محل تجاري صغري«، كنوع من ُحيِل الزينة التي تشري إىل احرتام 

التعليم الراقي، ولكن مسار اإلنسانيات يستمر نحو دور أقل يف الجامعة الحديثة.

يف حني يستطيع القليل فقط من أساتذة اإلنسانيات اليوم التعبري عن أسباب 

لالحتجاج، أعتقد أن إنسانيات الزمن القديم سوف تكون قادرة عىل حشد حجة 

قوية ضد هذا االتجاه. سيكون تحذيرها يف غاية البساطة، ويستدعي إىل األذهان 
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أقدم الدروس: يف نهاية طريق التحرير يكمن االسرتقاق. هذا التحرر من كل العقبات 

هو وهم يف نهاية املطاف لسببني بسيطني: الشهوة البرشية ال ُتشَبع والعامل محُدود. 

لكال السببني، ال ميكننا أن نكون أحرارا حقا باملعنى الحديث. ال ميكننا قط الوصول 

إىل الشبع، وسوف نكون مدفوعني إىل األبد برغباتنا عوضا عن الرضا بتحقيقها. ويف 

سعينا إىل إشباع رغباتنا غري املحُدودة، سوف نستنفد موارد الكوكب برسعة هائلة. 

إن مصرينا، إذا انزلقنا بالكامل يف هذا الطريق تجاه تحررنا الكامل، هو مصري سوف 

نكون فيه محكومني بالرضورة أكرث من أّي وقت مىض. سوف نكون محكومني ليس 

من ِخالل قدرتنا عىل الُحكم الذايت بل بالظروف، وبصفة خاصة الظروف الناتجة 

عن الندرة، والدمار، والفوىض.

فلسفة  إنه   – وهم  هو  والرضورة  الطبيعة  من  التحرر  من  مبستقبل  التزامنا 

عرصنا الحايل القامئة عىل اإلميان. غالبا ما ُيتهم الدين بأنه غري قادر عىل استخالص 

االستنتاجات الصحيحة من األدلة، لكنه يبدو يل أن لدينا ما يتضح أنه أضخم قفزة 

العايل  التعليم  ومؤسسات  أمتنا  قيادة  استجابة  بالتحديد،   – عرصنا  يف  اإلميان  يف 

مزيد من  لتربير  ذلك  بخالف  ُتستخدم  التي  نفسها  االقتصادية  األزمة  لهذه  لدينا 

األزمة  تسارعت  لقد  االقتصادية.  الجدوى  مزاعم  تحت  اإلنسانية  للعلوم  اإلزاحة 

بحد ذاتها بسبب عدم االهتامم بِعرَب العلوم اإلنسانية التقليدية، والتي بدورها ُيلجأ 

الجميع  يعلم  االقتصادية، كام  األزمة  اليوم بوصفها سببا ملزيد من اإلهامل.  إليها 

اآلن، كانت نتيجة لفكرة أن املرء ميكن أن يستهلك بال حدود، وأن نوعا جديدا من 

االقتصاديات، جنبا إىل جنب مع سياسة تحررية، سمحت لنا يف الوقت الحايل بأن 

نعيش خارج نطاق إمكانياتنا. كان االفتقار إىل اليشء مسوغا ألخذ اليشء. شهوتنا 

فعلية  ِسمنة  مجرد  النتيجة  تكن  مل  كافيا إلشباعنا.  كان  افتقارنا  االستهالك.  بررت 

اتباع  النهاية عىل  ولكن ِسمنة أخالقية - عدم وجود ُحكم ذايت لشهيتنا أجربنا يف 

حمية غذائية تعتمد عىل التجويع.

م عدد كبري من اللجان واملؤمترات حول  يف مؤسسات التعليم العايل لدينا، ُنظِّ

نظام  ووجود  اإلرشاف،  غياب  مثل  أشياء  عىل  تتحرس  وهي  االقتصادية،  األزمة 

املطلوبة يف  الحيطة  والخاصة يف مامرسة  العامة  الكيانات  تنظيمي مرتاٍخ، وفشل 

يتلفت  ذلك  ومع  املعقدة.  املالية  املنتجات  استخدام  توسيع  أو  االئتامن  تقديم 
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خصوصا   - لكلية  قائد  أو  لجامعة  رئيس  عن  جدوى  دون  من  باحثا  حوله  املرء 

يف صفوف النخبة - يقر بوجود مسؤولية كبرية من جانب مؤسساتهم عن فشلنا 

وفشل طالبنا أيضا. يف نهاية املطاف كان الخريجون البارزون يف مؤسسات النخبة 

يف البالد هم من احتلوا األماكن املرموقة يف املؤسسات املالية والسياسية الُعليا يف 

جميع أنحاء البالد، والذين كانوا مسؤولني تجاه التعجيل باألزمة االقتصادية. احتل 

خريجو مؤسسات النخبة أماكن القوة والنفوذ يف النظام االقتصادي للبالد. يستقبل 

 Rhodes قادة هذه املؤسسات التعليمية بسهولٍة نسب الفضل إليهم لعلامء رودز

بيئة  تعزيز  يف  ساعدوا  الذين  الخريجني  هؤالء  عن  ماذا   .Fullbright وفولربايت 

من الجشع وخطط الرثاء الرسيع؟ هل نحن مطمئنون متاما إىل أنهم مل يعوا جيدا 

الدروس التي تعلموها يف كلياتهم؟

ُمعاد  تعليم  خالل  من  تكون  أن  فيجب  قادمة،  نهضة  هناك  كانت  إذا 

تشكيله يف العلوم اإلنسانية. بينام اليزال هناك خليط كبري من كليات العلوم 

من خالل  بعمق  لت  ُشكِّ اإلنسانية  العلوم  مؤسسات  معظم  فإن  اإلنسانية، 

التوظيف والرتقيات  لـ»العلم الجديد«. تحصل عمليات  االفرتاضات املسبقة 

بنحو متزايد وفقا ملتطلبات إنتاجية البحوث. لقدُدرِّب أعضاء هيئة التدريس 

بقدٍر متزايد يف املؤسسات البحثية الرائدة التي تهيمن عليها أولويات ذلك 

العلم الجديد - وهي األولويات التي استوعبها عديد من األساتذة، حتى لو 

يشغلونها.  التي  اإلنسانية  العلوم  بيئات  مع  األولويات جيدا  تلك  تتناغم  مل 

كنتيجٍة يطمح عديد من هذه املؤسسات وبنحو غري متناغم إىل الحصول عىل 

مكانة نخبوية عن طريق االقتداء بجامعات األبحاث، حتى ذهب عديد منها 

إىل حد تغيري أسامئهم من »كلية« إىل »جامعة«)10(.

كـ»ألواح  اليد.  متناول  عن  بعيدا  أمرا  ليست  تشكيلها  إعادة  فإن  ذلك  ومع 

نفكر يف  عندما  وتستمر.  القدمية  التقاليد  تصمد   ،»palimpsests القدمية  الكتابة 

»العلوم اإلنسانية« بنحو أكرث مادية، فإننا نتخيل عىل نحو صحيح مجموعة متنوعة 

من املؤسسات، ارتبط معظمها )فيام سبق عىل األقل( بدين وهي قامئة يف أماكن 

مختلفة. تشكل معظمها بنوع من العالقة مع املجتمعات التي تأسست فيها - سواء 

تقاليدهم الدينية، أو اعتبارات ألنواع من آفاق الُفرص الوظيفية التي من املمكن 
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أن يدعمها االقتصاد املحيل، أو العالقة الوثيقة مع »مسّني« املنطقة املحيطة، أو 

التجانس القوي مع املكان واحتامل وجود مجموعة طالبية ميكن جذبها من أماكن 

قريبة. لقد سعى معظمهم إىل الحصول عىل تعليم ليربايل ال يحرر طالبه بالكامل 

من املكان و»األسالف«، ولكن ذلك التعليم الذي علمهم بعمق يف الواقع التقاليد 

وليس   - إميانهم  مؤكدا  معتقداتهم،  معارفهم مبصادر  ق  يعمِّ ما  منها،  جاءوا  التي 

مواجها له - ويسعى إىل إعادتهم إىل املجتمعات التي جاءوا منها، حيث كان من 

املتوقع أن يسهموا يف خري واستمرارية هذه املجتمعات يف املستقبل.

فوق كل يشء، مل »يحرر« التعليم الليربايل الطالب من حدود خلفياتهم بقدر 

التعليم  بالتحديد  أي  الثقافية،  تقاليده  يف  بعمق  مغروسا  أساسيا  تعليام  ز  عزَّ ما 

عن الحدود. مفهوم الُحدود هذا – الذي ُيرى غالبا باعتباره مبنيا عىل األخالق أو 

الفضيلة – ُيستمد يف أغلب األحيان من التقاليد الدينية للمؤسسة املعينة. تطلَّبت 

معظم مؤسسات العلوم اإلنسانية التقليدية التي تأسست ضمن تقليد ديني ليس 

فقط معرفة النصوص العظيمة للتقليد - مبا يف ذلك وبصفة خاصة الكتاب املقدس 

- ولكن أيضا السلوكيات املتعلقة به والتي شّكلت نوعا من »األقلمة« مع الفضائل 

املكتسبة التي حصل تعلُّمها يف الفصل الدرايس. سعت أنشطة الحضور اإللزامي يف 

الكنيسة أو القّداس، وقواعد الزيارات بني الجنسني داخل سكن الطالب، واألنشطة 

الخارجة عن املنهج الدرايس التي يرشف عليها البالغون، واملواد املطلوبة يف الفلسفة 

اإلنسانية  الدراسات  دمج  إىل  األحيان(،  من  كثري  يف  الكلية  رئيس  يدرسها  )التي 

والدينية للفصل الدرايس مع الحياة اليومية للطالب.

من  الشكل  بهذا  اضُطلع  للحرية،  مسيحي  أو  كالسييك  فهم  عىل  بناء 

التعليم بهدف إيضاح اعتامدنا - وليس استقاللنا – والحاجة إىل الُحكم الذايت. 

الجوهرية  بالقيود  الوعي  إن  بريي،  ويندل  واملزارع  املقال  كاتب  ذكر  كام 

للعمل والسلوك البرشي 

ليس هو اإلدانة كام قد يبدو. بل عىل النقيض من ذلك، فإنه يعيدنا إىل حالتنا 

الحقيقية وإىل تراثنا اإلنساين، الذي قد فصلنا عنه تعريفنا الذايت كحيوانات 

ال ُحدود لها فرتة طويلة للغاية. إن كل تقليد ثقايف وديني أعرفه، بينام يقر 

متاما بطبيعتنا الحيوانية، فإنه يعرّفنا عىل وجه التحديد بوصفنا برشا - أي 
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العيش ضمن  قادرة عىل  سارية(  التزال  الكلمة  تلك  كانت  )إذا  كحيوانات 

باعتبارنا  ذاتيا.  مفروضة  ثقافية،  حدود  ضمن  أيضا  ولكن  طبيعية،  ُحدود 

حدود  ضمن  نعيش،  أن  علينا  يجب  ألنه  نعيش،  نحن  دنيوية،  مخلوقات 

طبيعية، والتي ميكن أن نصفها بأسامء مثل »األرض« أو »النظام البيئي« أو 

»مستجمع املياه« أو »املكان«. ولكننا باعتبارنا برشا ميكن أن نختار االستجابة 

لهذا التثبيت الرضوري من قبل القيود الذاتية املضمنة يف الجرية، واإلرشاف، 

والتوفري، واالعتدال، والكرم، والرعاية، والطيبة، والوالء، والحب)11(.

يحذو التعليم القائم عىل مجموعة من الظروف الثقافية حذو الطبيعة ويعمل 

إىل جانبها، من خالل مامرسات مثل الزراعة، والحرف اليدوية، والعبادة، والقصة، 

والذاكرة، والتقاليد. ال يسعى التعليم إىل السيطرة عىل الطبيعة أو استسالمها، كام 

يف منوذج العلم الجديد. ومن ثم فإن مسؤولية أساسية للتعليم هي نقل الثقافة 

- وليس رفضها أو االرتقاء فوقها. يسعى االهتامم املناسب بالثقافة ونقلها إىل منع 

الثقافة، كام يحذر  الغنويص)٭( تجاه  للطبيعة والتعايل  املتعمد والجائر  االستغالل 

الذي  النوع  من  املجتثة  والالمكانية  الشاردة  الفلسفة  أشكال  من  من شكل  متاما 

خالل  من  ضمنيا  به  ُيشاد  النقدي«الذي  »التفكري  يف  تعليم  خالل  من  به  يوَص 

تشجيعنا لطالبنا عىل تعريف النجاح بأنه يحصل فقط من خالل تحقيق حالة من 

حاالت التجوال غري املرتبطة مبكان واملطلوبة من ِقبل نظامنا االقتصادي العاملي. 

التعليم الليربايل يف نهاية املطاف، مفهوم باعتباره تدريبا عىل القيود واحرتام 

للعامل وألماكن معينة وللبرش، فإنه – وفق الفهم الصحيح - ليس مجرد شكل 

يف  تعليم  ولكنه  الطبيعة  من  أو  بـ»األسالف«  يتعلق  مام  التحرر  أشكال  من 

تغرينا  ال  بطرق  نعيش  ليك  بالرضورة  علينا  منهام  كل  يفرضها  التي  الحدود 

بأشكال بروميثيوسية Promethean)٭٭( من تعظيم الذات الفردي أو الجييل 

املادي  للعامل  إله رشير خالق  الثنائية، يرى بوجود  الغنوصية Gnosticism: هي تقليد مسيحي قائم عىل  )٭( 
الغنوصية  النصوص  فإن  وبالتايل  التصوف،  الخالص مبعرفته عن طريق  يكمن   )God( أعىل وإله   ،)demiurge(
والتعاليم  التقاليد  بدل  الروحية  املعرفة  عىل  وتركز  والتوبة(  الخطيئة  )بدل  والتنوير  الوهم  فكريت  مع  تتعامل 

األورثوذكسية. ]املحرر[.
)٭٭( نسبة إىل بروميثيوس Prometheus، واحد من الـ»تاينت«Titan يف األساطري اإلغريقية. ينسب إليه الفضل - يف 

تلك األساطري - بخلق البرش من صلصال ورسقة النار من اآللهة ليعطيها للبرش باعتبارها حضارة. ]املرتجم[.
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أو الجهد التعسفي لتحرير أنفسنا من حدود الطبيعة وعقوباتها. وبصفة خاصة 

ومن  فقط  الحارض  يف  العيش  بعواقب  تامة  دراية  عىل  فيه  أصبحنا  عرص  يف 

أجله، ومنعزلني عن اهتاممات »األجداد« بخصوص العيش يف حدود إمكانياتنا 

- سواء ماليا أو من الناحية البيئية – فسنكون أفضل حاال إن تخطينا الحارضية 

املتطرفة للزمن املعارص. يجب أن نسعى بدال من ذلك إىل إعادة تنشيط فكرة 

التعليم الليربايل التي ُتفهم فيها الُحرية باعتبارها الحالة التي نصل إىل تصالح 

فيها ونقبل بالحدود والقيود التي تفرضها الطبيعة والثقافة عن حق. كام أثنت 

من  تحررا  ليست  الحرية  فإن  سواء،  والدينية عىل حد  القدمية  التقاليد  عليها 

القيود، بل هي عوضا عن ذلك قدرتنا عىل التحكم يف الشهوة ومن ثم تحقيق 

استنزاف  لغرائزنا وتجنب  العبودية  التحرر من   - الحرية  أكرث صدقا من  شكل 

العامل. باختصاٍر هناك حاجة إىل إنقاذ التعليم الليربايل من الليربالية. 
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حروب  يف  الجانبني  من  كل  ينهض  بينام 

الليربايل  باملرشوع  لدينا  الحالية  الثقافة  مناهضة 

السوق  واجتثاث  بالدولتية  املناداة  يف  املتمثل 

خالل  من  يتحقق  والذي  وتحرريتها،  بيئتها  من 

بيكون  ومرشوع  الفردية  االستقاللية  يف  التوسع 

املتمثل يف التغلب عىل الطبيعة، فإن الطلبة يجري 

تشكيلهم بالكامل ليكونوا أجزاء عاملة ضمن نظام 

بقدر متزايد  اليوم  يلتحق طالب  »التحرير« هذا. 

بالكليات فقط للسعي نحو تطبيقاتها »العملية«، 

االقتصادية  بتطبيقاتها  املبارش  ارتباطها  يعني  ما 

والتقنية، غري مدركني متاما أن هناك طريقة أرحب 

يعيش  كيف  عىل  ليشتمل  »عميل«  هو  ما  لفهم 

املرء: زوجا، ووالدا، وجارا، ومواطنا، وإنسانا.

األرستقراطية اجلديدة 

»إن ذروة الليربالية يف نهاية املطاف هي 
ومتفشية،  عميقة  طبقية  ذو  مجتمع 
الليرباليون  إزاءها  ُيبدي  حالة  وهي 
مشاعر األىس، حتى وهم يسهمون بطرق 

متعددة يف استمراريتها«

66
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أركان  من  ركن  كل  من  النخبة  ُيْنَتقىفيه طالب  مستويني  من  نظام  نشأ  وقد 

املعمورة حتى يتمكنوا من إعداد أنفسهم لحياة املرشدين املجتثني، ويتخصصون 

فقط فيام ُيطِلق عليه ويندل بريي »الحراك إىل أعىل«upward mobility. تخوض 

تحديد   :strip mining السطحي للتعدين  التعليمي  املعادل  النخبة يف  جامعات 

السلع  تلك  وتنتزع  وقرية،  وبلدة،  مدينة،  كل  يف  اقتصاديا  الصالحة  الخام  املواد 

لإلنتاجية يف  اقتصاديا  مفيدة  املنتجات  وتجعل  بعيد،  مكان  وتعالجها يف  الثمينة، 

أماكن أخرى. األماكن التي اضطلعت مبهمة اإلمداد باملواد الخام ُترتك كمدن الفحم 

املعدنية منذ أمد بعيد. يحتضن مثل  التي جرى تعدين وتصدير ثرواتها  املكتئبة 

هؤالء الطالب سياسات »الهوية« و»التنوع« لخدمة مصالحهم االقتصادية، ودميومة 

متجانس  وتنوع هو  ن من هويات  أُمِّ ما  فإن  والالمكان. وهكذا  الكامنة«  »القوة 

بسهولٍة  د  تَحدِّ والتي  لالستبدال،  قابلة  عاملية  لنخبة  املسبق  الرشط  وهو  عامليا، 

د قبل  د، ُيحدَّ األعضاء اآلخرين القادرين عىل العيش يف عامل بال ثقافة وبال مكان مَحدَّ

كل يشء بأعراف ليربالية متمثلة يف المباالة معوملة تجاه املصائر املشرتكة للجريان 

واملجتمعات الفعلية. يؤدي هذا بدوره إىل انعدام املسؤولية املعومل الذي انعكس 

يف التفاعالت االقتصادية التي سببت اندالع األزمة االقتصادية يف العام 2008، والتي 

تها عن طريق نداءات »العدالة االجتامعية«، والتي ُيَتَعامل معها عموما  فت ِحدَّ ُخفِّ

التي  الوسائل  أقوى  من  واحدة  أصبحت  الشخصية.  الدولة غري  أدوات  من خالل 

تتقدم بها الليربالية هي التشجيع الضمني لألنانية املعوملة، يف الوقت نفسه الذي 

تكرس فيه االعتقاد املتغلغل بخريها.

أولئك الذين يظلون يف القرى والبلدات واملدن محكوم عليهم عموما بالظروف 

الخدمات ذات األجور  أقدارهم يف وظائف مجاالت  الصعبة، وتنحرص  االقتصادية 

املنخفضة التي تتسم بالركود، منعزلني عن املستويات العليا من األعامل التحليلية 

والفكرية املحجوزة لخريجي النخبة. إنهم متجذرون يف مناطق محرومة اقتصاديا 

ين  أو يصارعون صعاب الحياة عىل أطراف تركيزات النُّخب، حيث سيذوقون األَمرَّ

مع أسعار العقارات املتضخمة، إما عن طريق االكتظاظ السكاين يف مساكن حرضية 

الرتفيه.  العمل ومجاالت  بعيدة جدا من  العيش عىل مسافة  املستوى، وإما  دون 

وبصفة  املديونيات،  من  ومتزايدة  عادية  غرَي  مستوياٍت  عام  بوجه  يقاسون  إنهم 
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املستمر  اإللحاح  أن  غري  العقاري،  الرهن  وديون  الجامعي  التعليم  قروض  خاصة 

عليهم باملشاركة الكاملة يف االقتصاد األوسع نطاقا بوصفهم مستهلكني سيقودهم 

بال شك نحو تراكم ديون أخرى مفرطة أيضا. بينام الفرصة موجودة دامئا ألن يرتقي 

أحد أبنائهم السلم االقتصادي – وبصفة خاصة عرب كلية من كليات النخبة – فإن 

التاميز الثابت إىل حد ما بني الطبقات يستمر بوجه عام.

أن تكون هناك حركة صاعدة وأخرى هابطة  أنه ميكن  لكن أصبحت حقيقة 

عىل حدالسواء، وأن هذه املنافسة جرت عوملتها، تدفع جميع الطبقات إىل املشاركة 

والدخل،  للمنصب،  دالة  كبري  َحدٍّ  إىل  هي  االجتامعية  املكانة  ألن  عميق.  بقلق 

واملوقع الجغرايف، فهي دامئا ما تكون محل مقارنة وغري آمنة. فيام تؤكد الليربالية 

الوالدة،  مصادفات  من  مىض  وقت  أّي  من  حرية  أكرث  األفراد  يكون  أن  املتقدمة 

والِعرق، والجنس، واملوقع، فإن طالب اليوم يرزحون بشكل يكاد يكون كونيا تحت 

 careerism املهنة  بتقدم  االنشغال  اتهامات  إن  ِصفرية.  اقتصادية  معادلة  ِنرْي 

والرتكيز عىل بناء السرية الذاتية ليست نتيجة فشل التعليم املعارص، ولكنها تعكس 

أعمق الدروس التي ترسخت يف أذهان الطالب منذ بدايات العمر: أن مجتمع اليوم 

ينتج فائزين اقتصاديني وآخرين خارسين، وأن مؤهالت الفرد التعليمية تكاد تكون 

العامل الحاسم الوحيد يف تحديد املكانة النهائية للمرء. يرزح طالب اليوم يف عبودية 

ملا كان ميكن أن ُيسميه األقدمون »تعليم العبودية«، يتجنبون عموما تعليام ُحرا، 

بعد أن رُصِفوا عنها من قبل آبائهم واملجتمع ككل. تسبب الليربالية زوال التعليم 

الذي كان ُيرى عىل أنه مناسب ألناس أحرار.

أحد الدروس الرئيسة املستفادة وبصفة خاصة يف كليات النخبة هي مجموعة 

من  ليسوا  الذين  أولئك  عن  تنافسية  ميزة  لضامن  الالزمة  التعاونية  املهارات 

نظام  قبل  من  مكيفة  هي  التعاونية  العالقات  تلك  حتى  أنه  إدراك  مع  النخبة، 

تنافيس. الصداقات وحتى العالقات العاطفية تشبه التحالفات الدولية – ُتفهم عىل 

كتابه  يف   Charles Murray موراي  تشارلز  يقول  الشخصية.  املنفعة  تخدم  أنها 

»التفكك«Coming Apart: بينام الزواج املستقر من املرجح أن يسهم يف العديد 

زيجات  يشكلوا  أن  املرجح  من  الذين  أولئك  فإن  الحياة،  يف  النجاح  مقاييس  من 

مستقرة مدى الحياة هم املوجودون عىل مستويات النخبة يف السلم االجتامعي(1).
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يعاين األشخاص يف املستويات الدنيا، يف الوقت نفسه، مستوياٍت كارثيًة من االنهيار 

األرسي واالجتامعي، مام يجعل من املستحيل لهم أو ألطفالهم االنتقال إىل املستوى 

العائيل  األساس  بشأن  النخبة صامتة بشكل مدروس  االجتامعي.  السلم  األعىل يف 

التنافسية  امليزة  أشكال  من  شكال  اآلن  األرسي  االستقرار  ُيعد  النسبي.  لنجاحهم 

للطبقة الُعليا، وهي ميزة يضخمها اإلرصار عىل أن تكوين األرسة هو مسألة اختيار 

لت العائلة يف صورة  فردي، وحتى ميكن اعتبارها عقبة أمام االستقاللية. بعد أن ُشكِّ

أداة  هو  الحايل  الوقت  يف  القوي  ِقبل  من  تبنيها  فإن  هوبز،  لدى  الطبيعة  حالة 

إضافية لكسب ميزة عن الضعفاء.

إن النظام التعليمي، الذي تحوَّل إىل أداة لليربالية، هو أيضا يف نهاية املطاف 

يف  الليربالية  ذروة  إن  الضعيف.  للقوي عىل  املنهجي ألرستقراطية جديدة  الخلق 

إزاءها  يبدي  حالة  ومتفشية، وهي  عميقة  ذو طبقية  املطاف هي مجتمع  نهاية 

الليرباليون مشاعر األىس حتى وهم يسهمون بطرق متعددة يف استمراريتها – بصفة 

ظروف  يعزز  الليربالية  نجاح  فإن  وهكذا  التعليمية.  مؤسساتها  خالل  من  خاصة 

عىل  لألقوياء  األرستقراطي  الحكم  سقوط  إىل  ت  أدَّ أنها  ادعت  أن  فبعد  فشلها: 

الضعفاء، فإنها تبلغ أْوَجها بأرستقراطية جديدة، أكرث قوة، بل أكرث دميومة، والتي 

تقاتل بال توقف من أجل الحفاظ عىل هياكل الظلم الليربايل.

الليربالية التقليدية: جذور األرستقراطية الجديدة
وبديال  خصام  باعتبارها  شعبيا،  دعام  ونالت  التربير،  تلقى  الليربالية  كانت 

لألرستقراطية القدمية. فقد هاجمت االمتيازات املوروثة، وألغت األدوار االقتصادية 

عن  ذلك  عن  عوضا  ودافعت  الثابتة،  االجتامعية  األوضاع  وأبطلت  دة،  املَحدَّ

االنفتاح القائم عىل االختيار، واملوهبة، والُفرص، واالجتهاد. وجاءت املفارقة بخلق 

دة، وأوضاع  اقتصادية مَحدَّ بامتيازات موروثة، وأدوار  أرستقراطية جديدة متتعت 

يف  طموحهم  بشأن  واضحني  الليربالية  مهندسو  كان  حينام  حتى  ثابتة.  اجتامعية 

خلق  يف  آمالهم  بشأن  صامتني  يكونوا  مل  فإنهم  القدمية،  األرستقراطية  إزاحة 

أرستقراطية جديدة. أعمت الكراهية واسعة النطاق لألرستقراطية القدمية كثريين 

ممن استسلموا لطموحات الليربالية، حتى وهي تستميل بصورة فاعلة أولئك الذين 
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اعتقدوا أنهم سوف ينضمون إىل األرستقراطية الجديدة. تبدأ الليربالية كنسخة من 

املوقف األصيل لرولز Rawlsian Original Position، مقدمًة حجابا من الجهل 

من املوعود أن يكون وراءه فائزون وخارسون معينون. بدال من تشجيع احتضان 

املساواة االقتصادية واالجتامعية النسبية، كام افرتض رولز، احُتِضن هذا السيناريو 

الفائزين  بالتحديد ألنهم توقعوا أن يكونوا هم  الليربالية  امليول  ِقبل أصحاب  من 

فيه. أولئك الذين مالوا إىل االجتثاث، وانعدام الجذور، واملادية، واملخاطرة، والتغيري 

الخاص، حتى  كنتيجة ضمنوا نجاحهم  املساواة، هم  املزعزع، وانعدام  االجتامعي 

التشديد عىل عدم عدالة  للنظام من خالل  املحتملني  الخارسين  يستميلون  وهم 

النظم األرستقراطية.

اقرتحه  الذي  الجديد  واالقتصادي  السيايس  النظام  أن  بجالء  لوك  أوضح جون 

يف كتابه »املبحث الثاين عن الحكومة«، وهو النص التأسييس لليربالية، سوف ينتج 

الخاصية«  »عن  املبحث،  لذلك  األساسية  الفصول  أَحد  يف  مختلفة.  حاكمة  طبقة 

والعقالء«  »املجتهدين  األشخاص:  من  نوعني  إىل  العامل  م  قسَّ  ،Of Property

و»املتذمرين واملّيالني إىل النزاع«. وكتب أنه يف عامل ما قبل التاريخ فإن كال النوعني 

الذي متيز  الكفاف  اقتصاد  لكن  بأعداد معينة،  كان موجودا  الشخصيات رمبا  من 

بينهام. يف مثل  التمييز  املستحيل  الخاصة جعل من  امللكية  بغياب  قبل كل يشء 

ذلك العامل يجمع كل شخص فقط ما يكفي من الطعام واملتطلبات لكل يوم مير، 

وأي اختالفات يف املواهب، والقدرات، والطالئع، ال ُتدرَك بالكامل. يقدم لوك الهنود 

كفاف مجتمعات  هذه:  التاريخ«  قبل  »ما  ِحْقَبة  عىل  مثاال  األمريكتني  يف   الحمر 

ال ميكن أن يصبح فيها الفارق بني »االجتهاد والتعقل« أو »التذمر وامليل إىل النزاع« 

بارزا بوضوح. يف عامل كهذا ميكن أن يكون بيل غيتس Bill Gates أو ستيف جوبز 

الحيوانات أو األسامك لوجبة كل  للغاية يف صيد  Steve Jobs محتمالن منهمَكني 

يوم، بحيث تذهب قدراته الكامنة بالكامل بال إدراك.

ومع ذلك، إذا كان صحيحا حقا أن العامل مل يكن قد استطاع التمييز بعُد بني 

قادرا عىل وصف وجودهم.  أن يكون  لوك  فلم يكن يف وسع  الشخصيات،  نوعي 

نوع من  أّي  فيه جليا  يظهر  الذي مل  العامل  ليس  يخاطبه  الذي  العامل  الحقيقة  يف 

عىل   – الخطأ  األشخاص  فيه  يحكم  الذي  العامل  يصف  ولكنه  الشخصيات؛  هذه 
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ام  الُحكَّ قائال إن طائفة من  النزاع«. يكتب  املّيالون إىل  التحديد »املتذمرون  وجه 

الكساىل الراضني عن أنفسهم، الذين توارثوا مناصبهم ويحكمون من دون منافسة 

هذه  استبدال  يقرتح  يشء.  كل  فوق  النزاع  إىل  امليل  ُيبدون  سوف  تحديات،  أو 

املجموعة مبجموعة أخرى – من أولئك املفعمني بالحيوية عن طريق »العمل الجاد 

من  املتميزة  لشخصياتهم  الكامالن  والتحقيق  اإلدراك  ُيرفض  والذين  والعقالنية«، 

قبل االحتكار القائم للرثوة والقوة عىل يدي األرستقراطية امليالة للنزاع.

السلطة أو  الذين ال يتمتعون بشغل أي منصب يف  العامة،  ولكن ملاذا يدعم 

أفضل يف  للحكم  تكون حظوظهم  لن  والذين  األرستقراطية،  النظم  الرثوة يف ظل 

ظل إدارة جديدة، استبدال حاكم بآخر؟ لقد أقر »لوك« بشكل أسايس بأن إحدى 

األرستقراطيات - التي يعتمد حكمها عىل األوضاع والرثوات املوروثة - سوف ُتستبَدل 

بأخرى: ما كان جيفرسون سوف ُيطلق عليها »األرستقراطية الطبيعية« التي تعتمد 

أوضاعها عىل درجات أعىل من »العقالنية« و»العمل الجاد« عن تلك املوجودة يف 

عموم السكان. تنطبق العشوائية نفسها التي تتيح وضع األرستقراطيني ومقامهم يف 

مجتمع أرستقراطي أيضا عىل التوزيع غري املتكافئ لـ»العقالنية« و»العمل الجاد«. 

تتغري املعايري للطبقة الحاكمة، لكن تبقى توزيعاتها العشوائية.

وهنا يستشهد لوك مبثال العامل الجديد New World، بحجة أن املجتمع الذي 

يحُكمه »املجتهد والعقالين« سيزيد من إنتاجية وقيمة املمتلكات ومن ثم سوف 

يزيد من ثروات الجميع:

اسمحوا يل بأن أضيف إىل ذلك أن الذي يخصص األرض لنفسه من خالل 

التي  امُلؤن  ألن  للبرش:  العام  املخزون  من  يزيد،  ولكنه  يقلل،  ال  عمله 

تخدم دعم الحياة البرشية، واملنتجة من فدان واحد من األرايض املطوقة 

د) أكرث بعرش مرات من  واملزروعة، هي (للحديث أكرث داخل نطاق مَحدَّ

تلك التي ينتجها فدان مساٍو له يف الخصوبة لكنه مهدر لكونه من املشاعات 

األمريكتني[  ]يف  ومثمرة  كبرية  مساحة  لديه  َمِلكا  فإن  ]وهكذا[  العامة... 

يتغذى، ويسكن، ويرتدي مالبس أسوأ من العامل اليومي يف إنجلرتا(2).

والسياسية  واالجتامعية  االقتصادية  الرتتيبات  بأن  لوك  يعرتف  الفقرة  وبهذه 

الجديدة سوف تؤدي إىل انتشار عدم املساواة، لكنه يشري إىل أنها أفضل من عدم 
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يف  سيكونون  الجميع  ألن  النزاع«،  إىل  وامليال  »املتذمر  فيها  يحُكم  التي  املساواة 

وضع مادي أفضل. ميكن جعل عدم املساواة محتملة عن طريق زيادة الرثوة التي 

سوف يتمتع بها املواطنون ذوو املكانة املنخفضة أيضا. لكن لوك يخربنا أيضا بأن 

عدم املساواة يف ظل النظام الجديد لديه اإلمكانية عىل التمييز غري املحدود تقريبا. 

من الجدير باملالحظة أن اقتصاد الكفاف يحقق املساواة املادية شبه الكاملة بني 

الحاكم واملحكوم. يتسم النظام األرستقراطي باالنتشار واسع النطاق لعدم املساواة 

بالنسبة إىل املنزلة واملقام، ولكن هذه االختالفات ثابتة نسبيا. يرتكز النظام الليربايل 

املقرتح، عىل النقيض من ذلك، عىل حالة مرنة ومتسعة من عدم املساواة القامئة 

عىل الرفاهية االقتصادية كوسيلة للتمييز بني الطبقات الُعليا والدنيا. تتمثل وسائل 

تلطيف مشاعر اإلذالل، أو اإلهانة، أو الضغينة، أو الغضب من الفجوة اآلخذة يف 

االتساع بني من هم يف القمة ومن هم يف القاع، والناجحني وغري املؤثرين، والحكام 

واملحكومني، يف الوعد باالزدهار املادي املتزايد لكل عضو يف املجتمع.

هذا هو أكرث الرهانات جوهرية لليربالية: استبدال نظام غري عادل وظامل بنظام 

آخر يحفظ عدم املساواة، والذي يتحقق ليس من خالل القمع والعنف ولكن من 

خالل اإلذعان الكامل من جانب املواطنني، ويستند إىل التقديم املستمر لالزدهار 

املادي املتزايد باإلضافة إىل االحتامل النظري لقابلية االنتقال بني الطبقات.

باعتبارها  ليس  التسوية  هذه  تقديم  اليوم  التقليديون  الليرباليون  يواصل 

ص  لخَّ لوك،  بعد  من  قرون  بعد  االحتفاء.  تستحق  باعتبارها  ولكن  فقط  مقبولة 

جون إف. كينيدي John F. Kennedy هذا الرهان بالوعد بأن »مدا مرتفعا يرفع 

 Ronald Reagan كل القوارب« – يردد صداها يف كثري من األحيان رونالد ريغان

- مام يشري إىل أنه حتى القوارب األكرث هشاشة وأرخص سعرا ميكنها أن تستفيد 

من اختالفات بحجم تسونامي ألولئك الذين يف القمة ومن هم يف القاع. إن عنرصا 

مهام يف هذا االزدهار كان الغزو الرشس للطبيعة، السيام االستخراج املكثف لكل 

مورد يحتمل أن يكون مفيدا باإلضافة إىل ابتكار عمليات وُطرق من شأنها زيادة 

القيمة الحالية، بغضِّ النظر عن التكاليف والعواقب املستقبلية. كانت أطروحة لوك 

للتامسك  للرثوة واالزدهار ميكن أن يكون بديال  الجاري واملستمر  النمو  إن  تقول 

 Friedrich فريدريك حايك libertarian االجتامعي والتضامن. كام فهم الليربتاري
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يشجع  سوف  الرسيع«  االقتصادي  »التقدم  يحتضن  الذي  املجتمع  فإن   ،Hayek

بالرضورة عدم املساواة: »التقدم مبثل هذا املعدل الرسيع ال ميكن أن مييض عىل 

جبهة متناسقة لكنه يتم وفق منط متدرج«(3). مرددا أصداء لوك، فإن حايك يقر 

بالرضورة  سيعتمد  كبريا  اقتصاديا  تفاوتا  ويولد  برسعة  يتقدم  الذي  املجتمع  بأن 

»سوف  السخط:  مشاعر  تهدئة  أجل  من  متسارعة  وحتى  رسيعة  تقدمات  عىل 

مُينح التمتع بالنجاح الشخيص ألعداد كبرية فقط يف مجتمع يتقدم بأكمله برسعة 

معتربة نسبيا. يف مجتمع جامد سوف يكون هناك تقريبا العدد نفسهمن الهابطني 

والصاعدين. ليك تشارك األغلبية العظمى يف حيواتها الفردية يف تحقيق التقدم، فمن 

الرضوري أن تتقدم برسعة معتربة«(4).

ملا  املساواة مساويا  قدرا من عدم  الليربايل سيولد  املجتمع  بأن  يعرتف حايك 

التغيري  ولكن وعد  ذلك،  أكرث من  أو حتى  الذي حل محله،  السابق  النظام  وّلده 

والتقدم املستمرين سوف يضمن أن الجميع يدعم النظام الليربايل. إنه واثق بأنه 

الفالح  بني  االختالفات  بكثري  تفوق  التي   - املحتملة  الضخمة  املساواة  عدم  حتى 

وامللك - سوف يؤدي عىل الرغم من ذلك إىل تأييد كوين تقريبا ملثل هذا النظام 

السيايس واالقتصادي.

تحوم اآلن شكوك متزايدة حول ما إذا كان الوعد بالنمو ميكن أن يستمر إىل األبد. 

واجهت البرشية القيود التي فرضتها الطبيعة، حيث تصبح تكاليف النمو االقتصادي 

املتسارع  املناخي  التغري  يف  متزايد  بشكل  واضحة  الزمان  من  قرنني  بلغت  لحقبة 

اليوم، باإلضافة إىل مواجهة تناقص احتامالت أن تخلق رأساملية السوق رخاء متزايدا 

فونيغت  كورت  رواية  بصرية  األخرية  السنوات  أثبتت  لقد  املجتمع.  من  جزء  لكل 

Kurt Vonnegut األوىل، »البيانو اآليل«Piano Player، يف أن منطقا مدعاة مفارقة 

داخل رأساملية السوق - وبالتحديد الجهد الدائم لكبح األجور إما عن طريق إيجاد 

أسواق جديدة منخفضة األجور وإما استبدال البرش باآلالت أو أجهزة الكمبيوتر - 

سوف يختزل بشكل متزايد كل أمناط العمل ما عدا قليال منها إىل األعامل الشاقة 

ى هذا االعرتاف إىل العودة إىل الرهان األسايس للوك بأن النظام الذي  واملهانة. وقد أدَّ

يوفر الراحة املادية، بغض النظر عن اتساع حجم عدم املساواة، وغياب احتامالت 

النمو والحراك والتنقل بني الطبقات، من شأنه مع كل ذلك أن يريض معظم أفراد 
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تايلر  لالقتصادي  هو  لوك  عند  الليربايل  املذهب  عن  التأمالت  وأحدث  املجتمع. 

 Average is Over »الذي يعكس كتابه »الوسط قد انتهى ،Tyler Cowen كوين

الخطوط األساسية لحجة لوك. فيام يشري إىل أن الليربالية ورأساملية السوق تدميان 

أشكاال ضخمة ودامئة من عدم املساواة، والذي كان ميكن أن يجعل أدوقة وإيرالت 

ِحقبة  نهاية  يف  بأننا  يحاجج  كوين  فإن  أمامها،  بالخجل  يشعرون  املاضية  العصور 

فريدة من نوعها يف التاريخ األمرييك، زمن يسود فيه إميان عىل نطاق واسع باملساواة 

النسبية ومصري مدين مشرتك، ودخول عرص نرى فيه بشكل فعال كيف ُتخَلق أمتان 

منفصلتان. لكن كوين يخلص مع ذلك يف الفصل الختامي املعنون بشكل مالئم »عقد 

اجتامعي جديد؟« ?ANew Social Contract إىل أن الليربالية ستستمر يف التمتع 

بدعم واسع النطاق:

سوف ننتقل من مجتمع قائم عىل أساس التظاهر بأن الجميع قد حصلوا عىل 

مستوى معييش الئق إىل مجتمع يتوقع من الناس أن يعتمدوا فيه عىل أنفسهم 

أكرث بكثري مام يفعلون اآلن. أتصور َعاملا فيه، ما يرتاوح بني 10 و15 يف املائة من 

املواطنني، يتمتعون برثاء فاحش ويعيشون حياة مريحة ومثرية للبهجة بشكل 

رائع، مثل مليونريات اليوم، ولكن مع رعاية صحية أفضل.

هذا التأطري لعدم املساواة يف الدخل وفق حدود مرييتوقراطية سوف يثبت تعزيزه 

لذاته. سوف ينهض األفراد املستحقون يف الواقع من الفقر بصفة منتظمة، وهذا سيجعل 

من السهل تجاهل أولئك املرتوكني(5).

أماكن  املنخفضة سوف تستقر يف  األجور  األغلبية ذات  أن هذه  يتوقع كوين 

وتوافر  العمل،  فرص  بعض  وخلق  رخيص،  إسكان  كبري:  حد  إىل  تكساس  تشبه 

خدمات حكومية دون املستوى. كام يشري إىل أنه ينبغي عىل الزعامء السياسيني أن 

يفكروا يف تشييد مدن كاملة من األحياء البسيطة ذات اإليجار املنخفض واإلنرتنت 

الروحي  والجفاف  املدقع  الفقر  عن  يلهيهم  افرتايض  عامل  خلق  ثم  ومن  املجاين، 

ع أن تؤدي  الذي سيصبح طريقة دامئة للحياة لألغلبية من املواطنني. بعيدا عن توقُّ

هذه الديستوبيا dystopia إىل نهاية الليربالية وتعجل بالثورة ضد نظام اجتامعي 

واقتصادي يعيد خلق ظروف األرستقراطية القدمية، التي كان من املفرتض أن تطيح 

أن  »ورمبا ميكن  باألمل:  املفعمة  امللحوظة  بهذه  كتابه  كوين  ينهي  الليربالية،  بها 
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نتطلع إىل الوقت الذي تكون فيه املتعة الرخيصة أو املجانية وفرية جدا إىل درجة 

أنها تبدو مثل يوتوبيا utopia كارل ماركس Karl Marx الشيوعية، ولكن تأيت بها 

الرأساملية. هذا هو الضوء الحقيقي يف نهاية النفق«(6).

ُحكُم األقوياء
تصورت الليرباليُة الحديثُة املبكرُة أن الفرَد املتمتَع باالستقاللية يؤدي إىل ظهور 

نظام يسفر عن حيازات مادية مختلفة جذريا. كام قال جيمس ماديسون عن أول 

نظام ليربايل يف العامل، فإن »الهدف األول للحكومة« هو حامية »التنوع يف امللكات 

العقلية لألشخاص«. يفصح ماديسون يف (الِفِدراليست 10) أنه »من ِخالل حامية 

الحصول  فإن  امللكية،  عىل  الحصول  يف  املتساوية  وغري  املختلفة  العقلية  امللكات 

عىل درجات وأنواع مختلفة من امللكيات ينتج عىل الفور«. الهدف األول للحكومة 

املنصوص عليه يف نظامنا الدستوري هو حامية »التنوع«، ويف املقام األول حامية 

الفروق التي تظهر يف الحصول عىل مكاسب اقتصادية مختلفة، ولكن عالوة عىل 

ذلك، أي اختالفات ناشئة عن »تنوع ملكاتنا العقلية«. ُتصوِّرت السياسة الليربالية 

باعتبارها دفاعا عن عدم املساواة تلك. املوجة الثانية لليربالية – وهي التقدمية – 

حاججت بأن عدم املساواة املتفشية التي قدمتها املوجة األوىل لليربالية بنجاح كبري 

الالحقون  الليرباليون  اتفق  الحقيقية.  الذات  تحقيق  أمام  عقبة  الواقع،  يف  كانت، 

عىل أن املوجة األوىل من الليربالية قد قوَّضت بنجاح األشكال السياسية واالقتصادية 

األرستقراطية القدمية، لكنهم خلصوا إىل أن هذه النجاحات نفسها خلقت أمراضا 

عىل  الحايل،  العرص  يف  الليربالية  ُتعرَّف  ابتكارُها.  ُمعاٍد  ليربالية  إىل  تحتاج  جديدة 

للحرية  رة  املبكِّ الحديثة  الليربالية  تشجيع  من  النقيض  بوصفها عىل  واسع،  نطاق 

االقتصادية، ومن ثم التقسيم الطبقي، وتؤكد عوضا عن ذلك رضورة تحقيق قدر 

أكرب من املساواة االقتصادية.

لكن مل يكن القصد من هذا االحتضان للمساواة االقتصادية هو ضامن نتيجة 

معاكسة لليربالية الكالسيكية: بل إنه سعى نحو توسيع إضعاف األشكال االجتامعية 

زيادة  بهدف  مسبقا،  الكالسيكية  الليربالية  بها  تقدمت  التي  الثقافية  والتقاليد 

الهدف  هذا  تحقيق  ميكن  كان  الكالسيكية،  الليربالية  ظل  يف  السيايس.  التوطيد 
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بنحو أفضل من ِخالل الَحدِّ من سلطة الحكومة عىل األفراد. بالنسبة إىل الليربالية 

التقدمية، كان ميكن تحقيق ذلك بنحو أفضل من ِخالل متكني الدولة من تحقيق 

أكرب يف مجاالت  بنشاط  التدخل  متزايد مع  بنحو  يزدهر  املساواة يف مثار مجتمع 

الكنيسة، واألرسة، وحتى الجنسانية البرشية.

ومع ذلك، وعىل غرار سلفها الليربالية الكالسيكية، اجتذبت الليربالية التقدمية 

دعم الجامهري التي سوف ُتلحق األذى بها من ِخالل تأكيد الكيفية التي ستعمل بها 

عىل تصحيح مظامل النظام الحايل – يف هذه الحالة، التفاوتات االقتصادية الناتجة 

عن رأساملية السوق. ومع ذلك فإن االستاملة بتحقيق العدالة االقتصادية وترويض 

مت يف نهاية املطاف ليس باسم تحقيق  السوق - مل يتحققا قط، بطبيعة الحال – ُقدِّ

نطاق  خارج  يعيشون  الذين  أولئك  تحرير  لضامن  ولكن  املساواة  من  أكرب  قدر 

االجتامعية  الهياكل  تفكيك  الثقافية عن طريق  األعراف  التوجيهية وقيود  املبادئ 

الجهود  إن  البرشية.  من  األكرب  الجزء  ازدهار  دعمت  التي  الثقافية  واملامرسات 

التقدمية لجعل الفوارق االقتصادية أكرث تقاربا (من دون مساواتها بتاتا عىل أرض 

الواقع) تكون مدفوعة برضورة ليربالية أعمق لتحقيق تكافؤ فرص األفراد يف التحرر 

واالتحادات  واملؤسسات  الثقافية  األعراف  من  السيام  اآلخرين،  مع  التشابك  من 

املشرتكة التي تربط مصائر املواطنني بعضهم ببعض. تهدف التقدمية فوق كل يشء 

الوسيطة واألشكال  ارتقاُؤها تفكيَك األعراف واملؤسسات  إىل تحرير نخبة يتطلب 

لهذه  املستقرة  الحياة  أمناط  يأيت عىل حساب  تفكيك  املجتمع، وهو  الغليظة من 

املجتمعات. تكمن املفارقة األعمق يف أنه بينام تتجىل سياستنا اليوم باعتبارها رصاعا 

بني الليرباليني التقليديني والليرباليني التقدميني، فقد شهدنا تقدما مطردا يف كل من 

التحرر االقتصادي والتحرر الشخيص. هذا ألن الليربالية التقدمية مل تكن يف حقيقة 

نوعا من  الحقيقي هو  كان عدوها  اإلطالق.  الكالسيكية عىل  لليربالية  األمر عدوا 

»البريكية« Burkeanism(٭) املعيشة: طريقة حياة كثري من البرش.

التاسع عرش بطموح أسايس من  التقدمية يف القرن  الليربالية  احتفظ مهندسو 

طموحات الليربالية الكالسيكية، وهو عىل وجه التحديد رضورة تحرير األفراد من 

(٭) نسبًة إىل إدموند بريك Edmund Burke. ]املحرر[.
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أّي عالقات عشوائية وغري ُمختارة وإعادة صناعة العامل إىل واحد يزدهر فيه أولئك 

ة. كان القليل من الليرباليني أكرث رصاحة من  امليالون بنحو خاص إىل الفردية املعربِّ

جون ستيوارت ميل يف اإلرصار عىل أن هذا التحرير كان مهام من أجل خلق طبقة 

حاكمة جديدة من أفراد صنعوا أنفسهم بأنفسهم بالكامل. من أجل تحرير هؤالء 

األفراد من املصادفات والظروف، أرص ميل عىل أن املجتمع بأرسه يجب أن ُيعاد 

بناؤه من أجلهم، أي بالتحديد عن طريق حامية اختالفاتهم الفريدة ضد األعراف 

تحكم  التي  االجتامعية  والقواعد  الدينية  القيود  خصوصا  القمعية،  االجتامعية 

بـ»الُعرف« حتى  اإلطاحة  بأنه تجب  بعبارة أخرى دفع ميل  الترصفات والسلوك. 

يتسنى ألولئك الذين يسعون إىل العيش وفقا الختياراتهم الشخصية يف غياب مثل 

هذه األعراف أن يتمتعوا بأكرب قدر من الحرية للقيام بذلك. 

 the »بأن »املناقشة الكربى Yuval Levin عىل النقيض من حجة يوفال ليفني

يف  الثقافة«  »حروب  فإن   ،Paine وبني   Burke بريك  بني  كانت   Great Debate

الرصيحني.  البديهيني وتالميذ ميل  البريكيني  باالختالفات بني  أكرب  لها عالقة  عرصنا 

ميكن أن يفاَجأ البعض مبثل هذا األمر، مبا أن ميل ُيعترب يف بعض األحيان صديقا 

للتيار املحافظ، وخصوصا الليربتاريني. لكنه مل يكن محافظا: كان »القابلة« لليربالية 

الحديثة، خصوصا من ِخالل الُحجج املقدمة يف عمله الكالسييك الذي ظهر يف العام 

إىل  الليربتاريني  من  معجبيه  من  كثري  مييل   .On Liberty الحرية«  »عن   ،1859

افرتاض أن »مبدأ الرضر« Harm Principle الذي افرتضه ميل يتحدث بنحو أسايس 

عن الَحدِّ من حكم الحكومة عىل الحرية الفردية، لكن ميل كان ُيعنى بنحو أسايس 

الرأي العام. يفتتح الكتاب باإلشارة إىل أنه يف إنجلرتا يف  بالقيود التي قد يشكلها 

عرصه، »رمبا يكون نري الرأي أثقل، ]و[ ذلك الخاص بالقانون أخف، باملقارنة مع 

ِقبل  من  مبارش،  تدخل  أّي  إزاء  تامة  يقظة  وهناك  األخرى؛  أوروبا  بلدان  معظم 

السلطة الترشيعية أو التنفيذية، مع السلوك الشخيص«(7). يكتب ميل يف فجر عرص 

السيادة الشعبية، ويقر بأن الرأي العام قد يرتجم يف يوم من األيام مبارشة إىل سلطة 

حكومية قرسية مفوضة شعبيا؛ ولكن يف تلك اللحظة، »مل تتعلم األغلبية أن تشعر 

أَقضَّ  ما  يكن  مل  آراؤهم«.  هي  آراءها  أن  أو  قوتهم،  ]باعتبارها[  الحكومة  بقوة 

مضجعه هو القانون القرسي، ولكن الرأي العام االستبدادي.
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كانت أشكال »الرأي« القمعية تتجىل بنحو أسايس يف األخالق اليومية – وهي 

ما انتقدها ميل بازدراء باعتبارها »عادة«. بينام حاجج ميل يف بعض األحيان بأن 

املجتمع الصالح يحتاج إىل موازنة ما بني »التقدم« و»الُعرف«، عىل األغلب، فقد 

رأى أن الُعرف هو عدو الحرية اإلنسانية، والتقدم باعتباره هدفا أساسيا للمجتمع 

مفكر  غرَي  أسايس  بنحو  يكون  أن  يعني  الُعرف  وراء  أحدهم  يسري  أن  الحديث. 

والنشاط  التمييزي،  والشعور  والحكم،  لإلدراك،  البرشية  »امللكات  عقليا.  وجامدا 

العقيل، وحتى التفضيالت األخالقية، مُتارَس فقط عند االختيار. من يفعل أّي يشء 

ألنه عادة ال يختار«(8).

يقر ميل بأن العرف رمبا كان قد خدم غاية فيام سبق – يف عرص سابق، عندما 

باملبدأ االجتامعي«، فقد كان رضوريا  أو عقول قوية  يستهني »رجال ذوو أجساد 

من أجل »القانون واالنضباط، مثل الباباوات الذين يصارعون األباطرة، ]من أجل[ 

من  حياته  كل  عىل  السيطرة  زاعمني  بأكمله،  اإلنسان  حياة  عىل  سلطتهم  تأكيد 

العرف قد أصبح مهيمنا بنحو مفرط؛ وإن  السيطرة عىل شخصيته«(9). لكن  أجل 

النقص، يف الدوافع والتفضيالت  الطبيعة البرشية ليس هو اإلفراط، بل  »ما يهدد 

وغري  متوقعة،  وغري  قة،  وخالَّ عفوية،  ألشكال  العنان  إطالق  إن  الشخصية«(10). 

تقليدية، ويف كثري من األحيان مسيئة من الفردية كان هو هدف ميل. األفراد غري 

العاديني - األكرث تعليام، واألكرث إبداعا، واألكرث جسارة، وحتى األكرث قوة – إذا ُحرروا 

من ُحكم الُعرف، فقد يحولون املجتمع بأرَسه. »األشخاص العباقرة«، يقر ميل، »هم 

عىل األرجح أقلية صغرية دامئا«؛ غري أن هؤالء الناس، الذين هم »أكرث فردية من 

مؤمل، مع  أنفسهم، ومن دون ضغط  قدرة عىل »مالءمة  وأقل  اآلخرين«،  أيٍّ من 

أيِّ من العدد الصغري من القوالب التي يقدمها املجتمع«، يحتاجون إىل »بيئة من 

الُحرية«(11). يجب أن ُتعاد صناعة املجتمع ملصلحة هذا العدد القليل، لكن املهم 

من وجهة نظر ميل، من العباقرة. إن مجتمعا قامئا عىل العرف هو ُمقيد للفردية، 

ر من قيوده مل يكونوا أناسا »عاديني« بل أناس  وأولئك الذين يتوقون أكرث إىل التحرُّ

ازدهروا من خالل التحرر من العادات التي بخالف ذلك حكمت املجتمع. دعا ميل 

إىل مجتمع قائم عىل »تجارب يف الحياة«: مجتمع كأنبوب اختبار من أجل العباقرة 

الذين هم »أكرث فردية«.
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لحظة،  كل  ويف  مكان،  كل  يف  ميل.  اقرتحه  الذي  العامل  يف  اليوم  نعيش  نحن 

يتعني علينا أن نخوض تجارب يف الحياة. لقد ُدحر الُعرف: الكثرُي مام ُيعترب ثقافة 

اليوم - مع أو من دون صفة »الشعبية« – يتكون من االستهزاء والسخرية. برامج 

الوقت املتأخر من الليل يف التلفاز late night television هي الحرم الخاص لهذه 

ُيرون  الذين  الشعائر. لقد ُحول املجتمع مبوازاة آراء ميل حيث يكون فيه أولئك 

بنحٍو خاص باعتبارهم يصدرون األحكام مواضيَع خاصة لالزدراء، باسم »عدم إصدار 

 .nonjudgmentalism »األحكام

أن  يتطلب  هذا سوف  أن  املعارصين  أنصاره  من  أفضل  بنحٍو  ميل  فهم  لقد 

األكرث  للعنارص  يكون  أن  الُعرف  رفض  تطلب  »العادي«.  عىل  »األفضل«  يهيمن 

من خالل  ذلك  ُيحقق  مليل، سوف  وفقا  أكرب.  سيايس  متثيل  املجتمع  يف  »تقدما« 

العايل  التعليم  نالوا  الذين  أولئك  التصويت: سُيمنح  املتكافئ لحقوق  التوزيع غري 

بأنه يف املجتمعات األقل تقدما، ميكن أن يكون  مزيدا من األصوات. حاجج ميل 

املسار  عىل  وضعهم  ميكن  حتى  رضوريا  املتخلِّفني  للسكان  الخالص  االستعباد 

الصحيح للتقدم التدريجي بدرجة كافية. هذا يعني، أوال وقبل كل يشء، إجبارهم 

عىل العمل واالهتامم باإلنتاجية االقتصادية أكرث من النشاطات التي ليس لها عائد 

مثل العبادة أو الرتفيه.

لكنهم  ببريك،  تاريخهم، مهتمني فلسفيا  األمريكيون، طوال جزء كبري من  مل يكن 

افرتاضات أخالقية أساسية  أغلبهم وفقا للعرف - مع  كانوا بريكيني يف املامرسة. عاش 

تتعلق باألعراف األساسية التي رافقت حياة طيبة. ينبغي عليك توقري السلطة، ابتداء 

من والديك. يجب عليك إظهار سلوك متواضع ودمث. يجب عليك أن تتجنب إبداء 

الخالعة وما يثري الشهوة الجنسية. يجب عليك االنخراط يف النشاط الجنيس فقط عند 

الزواج. ومبجرد أن تتزوج، يجب أن تظل متزوجا. يجب أن تنجب أطفاال - بنحو عام، 

الكثري منهم. يجب أن تعيش عىل قدر مواردك املالية. يجب عليك أن تشكر الله كثريا 

وتعبده. يجب عليك أن تحرتم كبار السن وأن تتذكر وتقر بالتزاماتك تجاه املوىت.

رفض ميل هذه السلوكيات باعتبارها عرفا غري عاقل؛ وأشاد بها بريك باعتبارها 

 Reflections »أشكاال أساسية من »التحيُّز«. يف كتابه »تأمالت حول الثورة يف فرنسا

on the Revolution in France، كتب بريك:
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رجال  عموما  بأننا  ألعرتف  هذا  املستنري  العرص  يف  الكافية  بالجرأة  أشعر 

رها...  مبشاعر عفوية، ]و[ أنه بدال من التخلص من تحيزاتنا القدمية، فإننا نقدِّ

نحن نخىش من السامح للناس بالعيش واملبادلة كل وفق مخزونه الشخيص 

من املنطق، ألننا نشك يف أن هذا املخزون لكل شخص هو مخزون ضئيل، 

وأن األفراد يكونون أفضل حاال إذا استفادوا من البنك العام ورأسامل األمم 

والعصور... التحيز يجعل فضيلة الرجل هي عادته، وليس سلسلة من األفعال 

غري املرتبطة. من ِخالل التحيز العادل، يصبح واجبه جزءا من طبيعته(12).

الُعرف، ولكن بريك  العام، املعربَّ عنه من ِخالل  الرأي  كان ميل يخىش طغيان 

بني  عليه  العثور  بعيد  َحدٍّ  إىل  املرجح  من  كان  االستبدادي  الدافع  بأن  حاجج 

يجب  الذين  هم  امُلقيدين  غري  األقوياء  إن  بالتحيز.  تقييده  وميكن  »املبتدعني« 

هناك  أن  بريك  رأى  األعراف.  يتبعون  الذين  العاديني  املواطنني  وليس  ُيخشوا،  أن 

عندما  خصوصا  خبيثا  يصبح  الذي  واالستبدادي،  الثوري  الدافع  بني  وثيقة  عالقة 

يتمكن »العظامء« من حصد زمام الرشعية الشعبية: »روح االبتكار هي بنحٍو عام 

أناين... عندما يكونون يف غفلة من أمرهم، فإن ]أنصار الدميوقراطية  نتيجة ملزاج 

democratists[ يعاملون الجانب األكرث تواضعا من املجتمع بأكرب قدر من االزدراء، 

بينام يتظاهرون يف الوقت نفسه بأنهم يعتربونهم مستودعات قوتهم«(13).

م مجتمع اليوم حول مبدأ ميل القائل إن »كل يشء مسموح به«،  لقد ُنظِّ

إنه  أسايس).  بنحٍو  (جسدي  للقياس  قابل  إىل رضر  يؤدي  ال  مادام  األقل  عىل 

فإن  ذلك،  من  النقيض  ِميل. وعىل  اعرتف  كام  األقوياء،  م ملصلحة  ُنظِّ مجتمع 

مجتمعا منظام وفقا ملبادئ بريك هو منظم ملصلحة الناس العاديني - األغلبية 

يسري عىل هداها كل من  أن  ع  ُيتوقَّ التي  املجتمعية  األعراف  تنتفع من  التي 

ملصلحة  مجتمع  تشكيل  ميكن  سواء.  َحدٍّ  عىل  الناس  من  والعاديني  األقوياء 

معظم الناس من ِخالل التأكيد بنحو أسايس عىل األعراف والعادات غري الرسمية 

ن الطريق إىل االزدهار ملعظم البرش؛ أو ميكن تشكيلها ملصلحة القلة  التي تؤمِّ

غري العادية واألقوياء من ِخالل تحرير الجميع من قيود األعراف. كان مجتمعنا 

ال عىل أساس املنفعة للكثريين من الناس العاديني؛ ويتشكل اليوم  ذات يوم مشكَّ

إىل حد بعيد ملصلحة القلة من األقوياء.

Al Arabi Library PDF



158

ملاذا فشلت الليربالية

الليربالوقراطية يف صعود

د  د نتائج هذا التحول الحضاري يف كل مكان نتطلع إليه حولنا. ُيحدَّ تتجسَّ

الرابحني والخارسين اقتصاديا، حيث يحتشد  مجتمعنا بنحو متزايد من خالل 

إىل  الخارسون  يظل  بينام  بها،  املحيطة  واملقاطعات  الغنية  املدن  الرابحون يف 

عاملي  اقتصاد  ويغمرهم   – واملجازي  الَحريف  باملعنى   – أماكنهم  يف  كبري  َحدٍّ 

الخبز ألولئك املنسيني  التعليم بينام يقدم فتات  النخبة املعرفية راقية  يكافئ 

التي الحظها روبرت  يف »الواليات املنسية« flyover country(٭). االتجاهات 

عقود  منذ   Christopher Lasch الش  وكريستوفر   Robert Reich رايش 

مضت، واللذان انتقدا بقسوٍة »انشقاق الناجحني« و»ثورة النخبة«، أصبحت يف 

الوقت الحايل ذات طابع مؤسيس من ِخالل األرسة، والحي السكني، واملدارس، 

إعدادا  الناجحني  أولئك  أطفال  ى  يتلقَّ الجييل(14).  التوايل  من خالل  وُتستنسخ 

تلك  إىل  يفتقرون  الذين  أولئك  يكون  بينام  الحاكمة،  الطبقة  إىل  للدخول 

إىل  أطفالهم  لدفع  الالزمة  األساسية  الرشوط  توفري  عىل  قدرة  أقلَّ  املؤهالت 

املستويات الُعليا وأقلَّ معرفة بها.

لقد وّثق كلُّ من تشارلز موراي وروبرت بوتنام Robert Putnam باقتداٍر 

الفجوَة الطبقية ذاتية االستدامة التي تتغلغل يف املجتمع األمرييك الَحِديث(15). 

أظهر موراي من ِخالل مدينتني خياليتني – بلمونت Belmont الرثية وفيشتاون 

Fishtown بالية املظهر - أن األثرياء واألقوياء اليوم يتمتعون باستقرار عائيل 

وزوجي، ومعدالت منخفضة نسبيا من الطالق واإلنجاب خارج نطاق الزوجية، 

باإلضافة إىل نسب منخفضة من حوادث املخدرات والعمليات اإلجرامية، بينام 

تنَحِدر فيشتاون يف جميع هذه املقاييس إىل فوىض اجتامعية. حاجج موراي بأن 

بلمونت تحتاج ببساطة إىل مامرسة ما ُتبرشِّ به – متجيد مناقب الفضيلة، عوضا 

توجيه  أجل  من   - القيمة  ونسبية  ِميل   Experimentalism »تجريبية«  عن 

سكان مدينة فيشتاون ملا يحتاجون إليه لتحقيق النجاح. وقد دعا بوتنام إىل أنه 

(٭) تصف العبارة االزدرائية األجزاء املنسية من الواليات املتحدة بني الرشق والساحل الغريب والتي يعربها األثرياء 
يف أثناء تنقالتهم جوا، ويرونها فقط من نوافذ الطائرات. ]املرتجم[.
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يجب تقديم دعم حكومي أكرب للمواطنني الذين ُيرتكون يف الخلف اقتصاديا، 

مقرتحا مجموعة من الربامج ملساعدتهم عىل كرس سلسلة التفسخ االجتامعي.

وكالهام يتجاهل ما ينبغي أن توحي به املالحظة التجريبية: هذه الحالة ليست 

البداية  منذ  الليربالية  حملت  لها.  تحقيٌق  هي  بل  السليمة  الليربالية  عن  انحرافا 

طريق  عن  يزدهرون  سوف  الذين  أولئك  من  تتألف  جديدة  بأرستقراطية  الوعد 

تحرير الفرد من التاريخ، والتقاليد، والطبيعة، والثقافة، وهدم أو استنزاف الدعم 

املؤسيس الذي أُعيد تعريفه باعتباره ُحدودا أو عقبات يف الطريق إىل الحرية. أولئك 

الذين ُزوِّدوا بنحو أفضل بالسجية (الطبيعة)، والتنشئة (الرعاية)، واملصادفة لتحقيق 

النجاح يف عامل محروم من ذلك الدعم املؤسيس يتطلعون إىل االستقالل الذايت. حتى 

مع إعادة تشكيل األرسة الليربالية لتكون مبنزلة منصة انطالق للفرد املستقل ذاتيا، 

ممن هم  أولئك  يرتك  النطاق  واسعة  اجتامعية  شبكات  من  محروما  مشهدا  فإن 

الليربايل.  املجتمع  يف  النجاح  تحقيق  من  نهم  مُتكِّ مزايا  دون  من  الدنيا  الطبقة  يف 

وِمامَّ يضاعف من العقبة أمامهم »انشقاق الناجحني«، واالنسحاب الجغرايف لنخبة 

اجتامعية واقتصادية إىل مناطق قليلة مركزة، وسحب أولئك الذين رمبا شاركوا يف 

األعامل الخريية املحلية وبناء املجتمع املدين املحيل بعيدا عنهم.

د الذي ينشأ عن التحيُّز التقدمي هو وحده  يعتقد موراي أن اإلنكار املتعمَّ

الذي مينع النخبة من متجيد فضائل الحياة األرسية املستقرة والصفات الشخصية 

التي تساعدهم يف الحفاظ عىل مقامهم االجتامعي. ادعاء موراي هذا يتجاهل 

باعثا آخر مختلفا: تعرتف الليربالوقراطية بأنها تحافظ عىل موقعها من ِخالل مزايا 

املؤسسات االجتامعية املستقرة، والتي تخدم مبفارقةٍ بوصفها نقطة انطالق ألفراد 

مشكلني وفق رؤية ِميل. يزدهر هؤالء األفراد يف عامل مجرد من الُعرف، وأنواع 

املؤسسات التي تنقل األعراف الثقافية، واملسؤوليات املؤقَلمة، والفضائل العادية 

ك هذه املؤسسات عىل نطاق واسع - ما يؤدي يف أول  املغروسة. مبجرد أن ُتفكَّ

األمر إىل عدم استقرار األرس برصف النظر عن الطبقة االجتامعية – ميكن إعادة 

الدعائم  تلك  منفصلة عن  اآلن  الليربالية، وتصبح  للخطوط  وفقا  األرسة  تجميع 

االجتامعية ولكنها مدعومة بأنظمة دعم ميكن رشاؤها: شكل جديد من الطبقة 

الخادمة مثل املربيات وعامل الحدائق، جنبا إىل جنب مع معلمي العرص الحديث 
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(الرعاية  واملرضعات   (SAT بالجامعات  القبول  الختبارات  اإلعداد  (دورات 

النهارية). وهكذا تصبح األرسة املعاد بناؤها هي إحدى الوسائل األساسية التي 

الرثوة  الليربالوقراطية نفسها، مثلام كانت األرسة األرستقراطية مصدر  بها  ُتديم 

واملكانة االجتامعية يف العصور املبكرة. حيث كانت مكانة األرسة األرستقراطية 

ترتبط باألرض واألمالك – ولذلك حصل تأكيد استمرارية األجيال وحق االبن البكر 

يف اإلرث كله من دون إخوته(٭) - فإن األرسة الليربالوقراطية تعتمد عىل الروابط 

الفضفاضة بني األجيال، واملؤهالت القابلة للنقل، ووراثة الرثوة القابلة لالستبدال، 

بنحٍو مدروس  الصمت  الليربالوقراطية  تلتزم  الوقت نفسه  بالتنقل. يف  والتبشري 

لوك  كان  ما  بني  لها  املصاحبة  االجتامعية  واألعراف  األرسة  بتدمري  يتعلق  فيام 

سيطلق عليهم »املتذمرون امليالون إىل النزاع«، مبا أن الفرد املحرر الذي هو مثرة 

الليربالية مييل أن هؤالء األفراد، الذين ُأبعدوا اآلن ليكونوا يف الطبقة الدنيا، يجب 

أن يتحملوا تكلفة تفكيك األشكال واملؤسسات االجتامعية التي كانت تدعم األرس 

تقليديا حتى بني الفئات املحرومة.

الليربالية  من  كل  ِخالل  من  فاعلية  أكرث  بنحٍو  الليربالية  تتقدم  كنتيجة، 

الحياة عند  االقتصادية عند لوك وليربالية منط  الليربالية  الكالسيكية والتقدمية، 

ميل، حتى إن كان كالهام يّدعي أنه يخوض معركة ضد اآلخر. إن تدمري األعراف 

االجتامعية، والثقافة، واإليكولوجيا االجتامعية املكونة من املؤسسات والجمعيات 

الداعمة، يستمر من جانب كل من السوق والدولة. يّدعي املدافعون عن األوىل 

(مثل موراي) أن عدم املساواة العميقة الناتجة ميكن تخفيفه من ِخالل تقديم 

ميكنها  الحكومة  أن  بوتنام)  (مثل  األخرية  مؤيدو  يزعم  بينام  األخالقي،  النصح 

الليربالوقراطية  أن تحل محل املجتمع املدين، وأن تعيد بناء األرسة التي نزعت 

أنه  اعتبار  األجيال عىل  املساواة بني  إىل عدم  الجانبني  ينظر كل من  أحشاءها. 

انحراف، بدال من إدراك أنه إنجاز أسايس للنظام الليربايل.

إن خداع الليربالوقراطية لذاتها هو، يف املقام األول، ليس خبيثا أو مخادعا. ميكن 

القول بأن الليربالية هي أول نظام يضع موضَع التنفيذ نسخًة من »الكذبة النبيلة« 

(٭) خصوصا تحت األنظمة اإلقطاعية، كانت املمتلكات ُتورَّث لالبن البكر يف حال عدم ترك وصية تقسم اإلرث 
بخالف ذلك. ُيستخدم مصطلح primogeniture باإلنجليزية للداللة عىل هذا النظام. ]املحرر[.
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Noble Lie التي اقرتحها أفالطون يف كتابه »الجمهورية«، والتي اّدعت ليس فقط 

أنه سُتحىك قصة للمحكومني عن طبيعة النظام، ولكن األهم من ذلك أن الطبقة 

الحاكمة ستصدق ذلك أيضا. تقرتح »الكذبة النبيلة« قصة يؤمن من خاللها مواطنو 

الجوهرية  مبساواتهم  نفسه  الوقت  يف  سقراط  قبل  من  املقرتح  املثايل«  »النظام 

وبينام  مساواتهم.  لعدم  الطبيعي  األساس  ويف  مشرتكة  أرسة  يف  أعضاء  باعتبارهم 

اقرتح أفالطون »النظام املثايل«بوصفه مترينا فلسفيا، فقد تبنت الليربالية نسخة من 

ه الناس  »الكذبة النبيلة« من أجل تطوير نظام مشكل عىل نحو مامثل، حيث ُيوجَّ

ع  ليؤمنوا برشعية عدم املساواة التي تدعمها أسطورة للمساواة الجوهرية. لن ُيشجَّ

فقط العامل اليوميون عىل االعتقاد أن حصتهم يف الحياة ستتحسن باستمرار من 

ِخالل صعودهم مع تقدم النظام الليربايل، ولكن األهم من ذلك أن الليربالوقراطيني 

العكس  ولكنهم  جديدة  أرستقراطية  ليسوا  بأنهم  للذات  عميقا  خداعا  نون  سُيلقَّ

متاما من نظام أرستقراطي. كانت األداة الرئيسة هي مظهرا خادعا لعدالة اجتامعية 

ع بقوة بني الليربالوقراطيني يف سن مبكرة، وغالبا يف  واهتامم باملحرومني الذي ُيشجَّ

املؤسسات التعليمية األكرث مسؤولية عن ارتقائهم إىل النخبة. يف كثري من األحيان 

يف  النبيلة«  »الكذبة  مناقشة  مواجهة  عند  أنفسهم،  األشخاص  هؤالء  يعربِّ  سوف 

»الجمهورية«، عن اشمئزازهم من مثل هذه الخديعة، بينام هم غري مدركني متاما 

أن »الكهف« الذي هم سجناء فيه قد أصبح غري مريئ من ِخالل اإلضاءة االصطناعية 

مة إلخفاء جدرانه. املصمَّ
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 امتهان املواطنة 

ُيستخَدُم مصطلُح »الدميوقراطيِة الليربالية« 

liberal democracy عىل نطاٍق واسٍع لوصف 

النظام الذي تعتربه معظم دول الغرب يف هذا 

العرص الشكَل الرشعي الوحيد للتنظيم السيايس. 

مع  الصفة  »الليربالية«  كلمة  تتعايش  وهكذا 

مكان  يعطي  )املوصوف(، مام  »الدميوقراطية« 

الصدارة عىل ما يبدو لشكل النظام األقدم الذي 

يحكم فيه الشعب. عىل رغم ذلك فإن العبارة 

شيئا  تحقق  األحيان  من  كثري  يف  املستخدمة 

مختلفا إىل َحدٍّ ما عن معناها الظاهري: الصفة 

ل »الدميوقراطية« فقط بل تقرتح إعادة  ال تعدِّ

إىل  الفعيل،  نقيضه  إىل  القديم  للنظام  تعريف 

الناس فيه ولكنهم راضون بدال  نظام ال يحكم 

 امتهان املواطنة 

من  املواطنة  من  مهاٌن  شكل  »ينشأ 
هوادة  ال  الذي  الليربالية  تركيز  جراء 
حساب  عىل  الخاصة  األمور  عىل  فيه 
عىل  الذاتية  واملصلحة  العامة،  األمور 
الروح املدنية، وتكديس الرأي الفردي 

فوق املصلحة العامة«.

77
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من ذلك بالفوائد املادية والُعرفية للعيش يف ليربالية الفرد الخاص. يف الوقت نفسه 

متنح كلمة »الدميوقراطية« رشعيًة للنظام الليربايل من عامٍة متثل موافقُتهم املزعومة 

الليربالية  املواطنة من جراء تركيز  املواطنة. ينشأ شكل مهاٌن من  شكال أقوى من 

الذي ال هوادة فيه عىل األمور الخاصة عىل حساب األمور العامة، واملصلحة الذاتية 

عىل الروح املدنية، وتكديس الرأي الفردي فوق املصلحة العامة. 

بشأن  القدمية  الشكوك  عىل  النسيان  ستائر  فيه  ُأسِدلت  عرص  يف  نعيش  نحن 

الدميوقراطية باعتبارها شكال منحطا وفاسدا إىل َحدٍّ كبري من أشكال الُحكم، أو عند 

مواجهتها، ُتعترَب تلك الشكوك متخلفة وسلطوية وغري إنسانية. كانت عبقرية الليربالية 

تكمن يف االدعاء بالرشعية عىل أساس قبول شعبي وترتيب انتخابات دورية ُمدارة، 

مع تأسيس هياكل من شأنها أن تبدد طاقات دميوقراطية، وتشجع عىل خلق عامٍة 

متصدعٍة ومتشظيٍة، وُتؤّمن الحكومة عن طريق فاعلني مختارين من النخبة. إذا كان 

الرشعية برسعة حيث تشهد  الليربالية فسوف يتالىش زنجار  هذا هو كل ما حققته 

جامهري محبطة الفجوة املتنامية بني مزاعم الدميوقراطية وغياب السيطرة الشعبية. 

بدال من ذلك كانت العبقرية الحقيقية لليربالية تكمن يف أنها تضطلع، برباعة ولكن 

بإرصار، بتشكيل وتعليم املواطنني أن يساووا بني »الدميوقراطية« ومثال األفراد الذين 

صنعوا ويصنعون ذواتهم – الفردية املعربة - مع قبول زنجار الدميوقراطية السياسية 

وتجربة  فرص  توسيع  من  األعمق  رشعيتها  تنبع  وبعيدة  قوية  حكومة  تغلف  التي 

الفردية امُلعربة. مادامت الدميوقراطية الليربالية تضطلع بتوسيع »إمرباطورية الُحرية«، 

بنحٍو أسايس عىل صورة حقوق ممتدة، وقوة، وثروة، فإن الغياب الفعيل للحكم الذايت 

الدميوقراطي الفاعل ليس مجرد غاية مقبولة بل مرغوب فيها. وهكذا تتخىل الليربالية 

صقل  يتطلب  نظاما  بوصفها  الدميوقراطية  يف  املتمثل  االنتشار  واسع  ي  التَحدِّ عن 

وتهذيب ُحكم ذايت منضبط ملصلحة النظر إىل الحكومة باعتبارها كيانا منفصال ومفيدا 

يدعم توفريا بال حدود للسلع املادية وتوسعا غري مقيد للهوية الخاصة.

الليربالية املعادية للدميوقراطية
اعتاد املدافعون عن الليربالية اإلشارَة إىل مخاطر الدميوقراطية، وبصفة خاصة 

إىل التهديد الذي متثله األغلبية غري املقيدة عىل ُحريات األقليات. لقد أشار مراقبون 
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»الدميوقراطية  ظهور  إىل   Fareed Zakaria زكريا  فريد  مثل  بارزون  سياسيون 

السيايس،  لالستقرار  رئيسا  تهديدا  بوصفها   illiberal democracy الليربالية«  غري 

والحقوق، واالقتصاد السيايس الليربايل)1(. يف أعقاب بروز الَحركات القومية الشعبية 

مثل تلك الَحركات التي تعارض املبادئ األساسية لالتحاد األورويب يف جميع أنحاء 

أوروبا - والتي تركز بنحٍو خاص عىل اإلزالة الفعلية للحدود الوطنية - ويف أعقاب 

التصويت يف بريطانيا العظمى عىل الخروج من االتحاد األورويب Brexit، وانتخاب 

دونالد جي. ترامب رئيسا للواليات املتحدة األمريكية، كرّس املنظر السيايس وكاتب 

 William ويليام غالستون Wall Street Journal »العمود يف »وول سرتيت جورنال

Galstonعمودا للتحذير من أن »التهديد األكرث إلحاحا للدميوقراطية الليربالية ليس 

البارزين  املعلقني  أعني  يف  الليربالية«)2(.  غري  الدميوقراطية  بلهو  األوتوقراطية؛  هو 

تظل الدميوقراطية نظاما ميثل تهديدا، ويبدو بغيضا كام كانت بالنسبة إىل أفالطون 

األنظمة  بنحٍو منطي إىل فئة  الدميوقراطية  الفالسفة  أبعد قدامى  وأرسطو. وبينام 

»الرشيرة« أو »املنحطة«، فإن أبرز املفكرين يف العرص الحايل يدينون بالوالء النظري 

للدميوقراطية فقط من خالل وضعها داخل قيود الليربالية، بحجة أن الليربالية تحدُّ 

من سلطة األغلبية وتحمي حريات التعبري والصحافة، وهي ضوابط دستورية عىل 

الحكومة. هم أيضا مييلون عموما إىل تفضيل األسواق املفتوحة بنحٍو مالئم وانفتاح 

الحدود الوطنية، بحجة أن هذه الرتتيبات تضمن الرخاء للمستهلكني يف البالد بينام 

تتيح الفرص املعوملة للحراك االقتصادي والفرص االقتصادية. 

مامرساتها  مادامت  فقط  مقبولة  مرشعنة  أداة  الدميوقراطية  ُتعترَب  وهكذا 

توجد داخل االفرتاضات الليربالية وتدعمها عىل نطاق واسع. عندما ترفض أغلبيات 

دميوقراطية جوانب من الليربالية - كام فعل ناخبون يف جميع أنحاء أوروبا الغربية 

تنتقد  البارزة  األصوات  متنامية من  فإن مجموعة   – األخرية  السنوات  وأمريكا يف 

دوري  بنحٍو  األمريكية  النخب  قيمت  لقد  الجامهري.  حكمة  وعدم  الدميوقراطية 

إمكانية تقييد الدميوقراطية بشدة، معتقدين أن الدميوقراطية ستقوض السياسات 

التي يفضلها الخرباء. بنحٍو خاص أصبح هؤالء الذين يؤيدون توسيع الليربالية إىل 

االقتصادي  التكامل  من  تزيد  التي  السياسات  ثم  ومن  القومية،  الدولة  وراء  ما 

أولئك  أحد  الدميوقراطية.  لتقييد  متزايد  بنحٍو  منارصين  للحدود،  الفعال  واملحو 
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تاون  جورج  جامعة  من   Jason Brennan برينان  جيسون  هو  املختصني  الخرباء 

Georgetown University، الذي حاجج يف كتاب له بعنوان »ضد الدميوقراطية« 

Against Democracy بأن الناخبني معلوماتهم مغلوطة باستمراٍر بل هم جاهلون، 

نهاية  يف  الناخبني  لدى  القصور  أوجه  تعكس  سوف  الدميوقراطية  الحكومة  وأن 

املطاف)3(. يعتقد الليرباليون اآلخرون من ذوي امليول الليربتارية مثل براين كابالن 

 Damon ودميون روت ،Jeffrey Friedman وجيفري فريدمان ،Bryan Caplan

Root أنه عندما تهدد الدميوقراطيُة االلتزاماِت الجوهرية لليربالية - والتي يؤكدون 

أنها ستكون حالة ال ميكن تفاديها مبا أن الناخبني غري املتعلمني وذوي املعلومات 

املضللة هم غري ليرباليني - فقد يكون من األفضل التفكري ببساطة يف وسائل للتخيل 

عن الدميوقراطية)4(. وبدال من ذلك دعا برينان إىل الُحكم من ِقبل »إبستوقراطية« 

بكفاءة  لتحكم  ومثبتة  بة  مجرَّ مبعرفة  تتمتع  حاكمة  نخبة  وهي   ،epistocracy

وفعاليٍة الدولَة الليربالية والرأساملية الحديثة والنظام االجتامعي. 

إن مواقف الليرباليني املعارصين ليست بجديدة؛ فهم يرددون الُحجج التي أبداها 

ثقة  هناك  كانت  عندما  العرشين،  القرن  بواكري  أثناء  يف  آخرون  بارزون  أكادمييون 

متنامية يف خربة الدولة اإلدارية ورؤية معتمة بشأن القدرات الفكرية للناخبني. وثَّق 

إدوارد أيه. بورسيل Edward A. Purcell برباعة يف كتابه الذي صدر يف العام 1973 

بعنوان»أزمة النظرية الدميوقراطية« The Crisis of Democratic Theory، أزمة 

العلوم االجتامعية. إن  املبكرة يف  للنتائج  نتيجة  التي حدثت  الدميوقراطية  النظرية 

الذكاء  اختبارات  - مبا يف ذلك  املبكرة  العلمية/االجتامعية  البيانات  كبرية من  كمية 

ذات النطاق الكبري التي أُجريت عىل مجتمع إحصايئ كان ممثال للمواطن املتوسط، أو 

حتى املواطن فوق املتوسط، وبالتحديد أعداد كبرية من الجنود خالل الحرب العاملية 

األوىل – كشفت بنحٍو ثابت عن انخفاض معدالت الذكاء I.Q. بني رشائح واسعة من 

ى تدفق ثابت من أدلة مامثلة إىل دعوة عدد كبري من علامء  الجامهري األمريكية. أدَّ

االجتامع البارزين يف العرشينيات والثالثينيات إىل تغيري شامل يف الحكومة)5(.

 American دعت شخصية بحجم رئيس جمعية العلوم السياسية األمريكية

 Walter يف العام 1934 - والرت جي. شيبارد Political Science Association

ألمريكا  التقليدية  »الثقة«  يف  جذري  بنحٍو  النظر  إعادة  إىل   -  J. Shepard
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بالدميوقراطية. أظهرت أفضل األدلة عىل أن الناس مل يكونوا قد استدلوا باملعرفة 

والهوى،  املشاعر،  ولكن  وحده،  العقل  »ليس  واألهواء:  بالجهل  بل  والحكمة، 

والحامسة، هي عنارص كبرية يف تكوين الرأي العام.. مل نعد نؤمن بأن »صوت 

الشعب هو صوت الله«)6(. وكام أنه خلص إىل أن الدميوقراطية ال ميكن الدفاع 

عنها - ألسباب مشابهة لتلك التي اقرتحها برينان، وكابالن، وفريدمان، وآخرون 

غريهم – فقد حث شيبارد أقرانه من علامء السياسة عىل أن يحرروا أنفسهم 

غ بالعامة: الناخبون »يجب عليهم أن يفقدوا الهالة التي  من اإلميان غري امُلسوَّ

أحاطت بهم.. يجب أن يفسح معتقد االقرتاع العام الطريق لنظام من االختبارات 

التعليمية وغريها والتي سوف تستبعد الجهلة، وغري املطلعني، والعنارص املعادية 

 John للمجتمع التي حتى اآلن سيطرت عىل االنتخابات«)7(. حتى جون ديوي

Dewey، الذي كان قد أعلن ذات مرة عن »اإلميان بالدميوقراطية« لديه، أقر يف 

مناقشة مطولة مع والرت ليبامن Walter Lippmann بأنه من غري املرجح أن 

يكون العامة قادرين عىل االرتقاء إىل مستوى املعرفة املدنية والكفاءة املطلوبة 

يف فرتة أكرث تعقيدا من أيِّ وقت مىض، واقرتح أن تكون هناك حاجة إىل شعراء 

مثل ويتامن Whitman لتقديم »عرض« مناسب ومتاح للمعلومات السياسية 

والعلمية املعقدة التي يحتاج إليها املواطنون يف مجتمع حديث معقد)8(.

نقدا  فقط  ليس  العاديني  للمواطنني  الدميوقراطية«  »الكفاءة  بشأن  القلق  أثار 

رصيحا للدميوقراطية، بل جهودا مبذولة لتقييد الُحكم الدميوقراطي حتى من جانب 

الدميوقراطية. وفق معيار معني  لواء  أنهم حملة  يدعون بخالف ذلك  الذين  أولئك 

عن  كانوا مسؤولني  وقد  بقوة،  الدميوقراطية  يؤيدون  التقدميني  الليرباليني  أن  يبدو 

كان  املبارش.  الدميوقراطي  الُحكم  أشكال  تزيد من  التي  التدابري  العديد من  تقديم 

اإلميان مبزيد من السيطرة الشعبية املبارشة – الذي تجىل يف اقرتاحات مثل املبادرة، 
Progressive Era)٭( التقدمية  الحقبة  إميان  عىل  دليال   - واالستفتاء  واالستعادة، 

بحكمة الجامهري. كانت الدعوات من أجل التعليم - مع ديوي يف الطليعة - مصحوبة 

ق)9(. بادعاءات أن »مملكة الله الحقيقية« كانت عىل وشك التحقُّ

)٭( الحقبة التقدمية: هي فرتة من النشاط االجتامعي واإلصالح السيايس يف جميع أنحاء الواليات املتحدة، امتدت 
من عرشينيات القرن العرشين حتى الستينيات منه. ]املرتجم[.
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عىل رغم ذلك، ويف الوقت نفسه، ظهرت عىل ما يبدو رغبة متناقضة من ِقبل 

الدميوقراطية  الدعوات من أجل مزيد من  التقدميني أنفسهم. كانت  العديد من 

كان  السياسات.  صنع  عىل  العامة  قبل  من  أقل  لنفوذ  بدعوات  أيضا  مصحوبة 

يف   professionalization املهنية  من  ملزيد  تحركات  خلف  يقفون  التقدميون 

الحكومة، وفوق كل يشء إصالح الخدمة املدنية، مع اختبارات مصاحبة لها وتقليص 

أعداد املعينني السياسيني داخل اإلدارات )ومن ثم قطع الصلة االنتخابية ذاتها التي 

املؤيدين  كبار  التقدميون  كان  تعظيمها(.  إىل  أخرى  أماكن  يف  التقدميون  سعى 

للنمو يف البريوقراطية الحكومية - إضفاء الطابع املهني عىل السياسة - و»علم« 

اإلدارة. كان التقدميون أيضا يف طليعة املطالبني بالرتويج للعلوم االجتامعية - مبا يف 

ذلك العلوم السياسية بنحٍو خاص - باعتبارها أفضل وأكرث وسيلة موضوعية لتحديد 

الناخبني  أهواء  عىل  لت  وُفضِّ موضوعيا  وسليمة  عقالنية  عامة  سياسة  وتنفيذ 

 Woodrow العابرة. سعت شخصيات بارزة يف هذا املجال مثل وودرو ويلسون

القرن  أوائل  السياسة يف  العلمية يف  الدراسة  تطوير  قدما يف  امليض  إىل   Wilson

بديال  بوصفها  العلمية  االجتامعية  املنهجية  لربوز  األساس  العرشين، واضعا حجر 

السياسية  العلوم  تأسيس  الشخصيات يف  أوائل  بالقيمة.  املثقلة  للسياسة  رضوريا 

 Harold وهارولد دي. السويل Charles E. Merriam مثل تشارلز إي. مرييام –

D. Lasswell وجورج إي. جي. كاتلني George E. G. Catlin - دعت إىل إجراء 

العامة املوضوعية. كتب  للسياسة  باعتبارها رشطا مسبقا  للسياسة  دراسة علمية 

 Columbia كولومبيا  جامعة  من   A. Gordon Dewey ديوي  غوردون  أيه. 

University »ليس هناك ما هو أكرث عرضة للتضليل من ضخ اعتبارات أخالقية 

يف استقصاء الأخالقي non-moral وحقائقي«)10(. كان من املفهوم أن الرأي العام 

يحدد الوجهة ألولئك املكلفني بوضع السياسات. وهكذا ُوضعت الدميوقراطية يف 

ذلك  بعد  التي ميكن  الفردية  اآلراء  من  املجموعة  التفضيالت  عن  التعبري  حدود 

مقارنة بعضها ببعض وتفيد الصياغة الخبرية للسياسة املناسبة من قبل مسؤولني 

خرباء. إلتون مايو Elton Mayo – وهو أحد كبار علامء االجتامع يف عرشينيات 

القرن املايض – أعلن: »حول العامل، نحن يف حاجة ماسة إىل نخبة إدارية«)11(. إن 

نخبة كفؤة من البريوقراطيني، مسلحة ببيانات موضوعية من علامء االجتامع، كان 
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من املرجو أن تستجيب إلشارات من جامهري دميوقراطية غري عقالنية وجاهلة، ويف 

أحيان ألن تقودها وتوجهها، يك تقبل سياسات عامة جيدة موضوعيا.

قيود التأسيس
إن النتائج الثابتة للجهل املدين وعدم األهلية، والالمباالة واالستعالمات الخاطئة، 

كلها اعتربها علامء اجتامع األمس واليوم أنها تشبه الرتكيب الجزيئي للامء أو قوانني 

الفيزياء: قياسات لواقع موضوعي وغري قابل للتغيري إىل حد كبري. من املفارقات أنه 

يف عرص يهتم فيه العلم بالوسائل التي يغري بها النشاط البرشي بعض االفرتاضات 

األساسية حول العامل الطبيعي – وبصفة خاصة تغري املناخ – يكون افرتاض أسايس 

لعلم االجتامع هو أن قياسات »األهلية« السياسية هي انعكاسات لحقائق معينة. 

إن التزاما أعمق باألهداف الليربالية يجعل مثل علامء االجتامع هؤالء بليدين تجاه 

الطرق التي عززت بها الليربالية نفسها مثل هذا النوع من »املواطنني«، وأن هدفها 

الرئيس كان تشكيل شعب ليربايل يتشكل أساسا من قبل املصلحة الفردية والتزامات 

بغايات خاصة. سواء استنتج علامء االجتامع من قياسات الجهل املدين والالمباالة 

أنه ينبغي التخيل عن الدميوقراطية أو أنه ينبغي زيادة الجهود املبذولة يف »التعليم 

املدين«، فإن االفرتاض األسايس هو نفسه: ميكن لليربالية تصحيح ما ال ميكن ملعظم 

الليرباليني املعارصين أن يدركوا أن الليربالية نفسها قد خلقته. إن جهلها بتاريخها 

وأهدافها – »حارضية« الليرباليني – هو أحد أضخم دفاعات الليربالية ضد إدراك أنها 

ِعي الحقا أنها يجب أن تعالجها بتطبيق مزيد من الليربالية.  تخلق كارثة مدنية تدَّ

العامة، ليس داء  الغياب املستمر للمعرفة املدنية، والتصويت، والروح   إن 

النظري.  منقطع  الليربالية  نجاح  نتاج  ولكنه  تعالجه؛  أن  لليربالية  ميكن  عرضيا 

السابقني  االجتامع  علامء  ونتائج  الليربالية،  تشغيل«  »نظام  يف  ُدِمج  هدف  إنه 

هي  السياسية  املعرفة  وغياب  االنتشار  واسعة  املدنية  لالمباالة  والحارضين 

العواقب املتوقعة لنظام ليربايل ناجح.

عىل الرغم من كل االختالفات بني التقدميني وواضعي السياسة فإنه توجد هذه 

االستمرارية املدهشة، يف األساس هي التزام مشرتك بليرباليتهم املشرتكة: يسيطر عىل 

الليرباليني الكالسيكيني والتقدميني عىل حدٍّ سواء مفكرون يشيدون بحكم الناخبني 
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حتى يف أثناء سعيهم إىل الرتويج ملميزات حكومية نظامية سوف تقلل من التأثري 

الخطأ،  من  ورمبا  الغريب،  من  بالفعل  جيدة.  سياسة  نتائج  اسم  تحت  االنتخايب 

الُحكم  نظام  أن  إىل  بالنظر  أمريكا،  يف  للعامة  الدميوقراطية«  »الكفاءة  مناقشة 

م بوضوح من قبل واضعيه مل ُيقصد أن يكون دميوقراطيا. جادل واضعو  الذي ُصمِّ

الدستور واملدافعون عنه باسم القانون األسايس برفضهم الرصيح فكرَة أن الدستور 

سوف يؤدي إىل دميوقراطية. لقد سعوا إىل إقامة جمهورية، وليس دميوقراطية. كام 

كتب ماديسون يف »ِفِدراليست 10«: »من هنا فقد كانت الدميوقراطيات مسارح 

لالضطرابات واملنازعات أكرث من أّي وقت مىض: دامئا ما ُوجدت متعارضة مع األمن 

الشخيص أو حقوق امللكية؛ وكانت بوجٍه عام قصرية يف فرتة حياتها مبثل ما كانت 

متسمة بالعنف يف موتها. لقد أخطأ الساسة النظريون، الذين رعوا هذا النوع من 

الُحكم، بافرتاض أنه باختزال البرش إىل مساواة تامة يف حقوقهم السياسية، فإنهم 

يف الوقت نفسه سوف يتساوون مندمجني يف ممتلكاتهم، وآرائهم، وأهوائهم«)12(.

املتصورة   - الدميوقراطيات  مخاطر  بأن  الخصوص  وجه  عىل  ماديسون  جادل 

عىل أنها دميوقراطيات مبارشة صغرية الحجم )يف تفكريه، تقابل تقريبا حجم أصغر 

الواليات األمريكية( ومبستوى عاٍل من مشاركة املواطنني - ميكن تجنبها عن طريق 

اللجوء إىل مسارين: أوال من ِخالل »املبدأ التمثييل« لعلم السياسة الجديد؛ وثانيا 

من ِخالل »توسيع املجال«، أّي خلق كيان سيايس واسع النطاق من شأنه أن يقلل 

الثقة  ويثبط  املصالح،  أعداد  من  ويزيد  )»فصيل«(،  املدين  الحشد  إمكانات  من 

انتخايب من شأنه  اتصال  الحفاظ عىل  املواطنني. حتى مع  السياسية والنشاط بني 

السيادة املطلقة يف الشعب، كان ماديسون واضحا يف أن نواب الشعب  أن يودع 

يجب أال يسرتشدوا بنحٍو مفرط بإرادة الشعب: التأثري املرجو من التمثيل النيايب، 

كام حاجج، هو »صقل وتوسيع وجهات النظر لدى العامة من ِخالل متريرها من 

ِخالل وسط يتكون من مجموعة من املواطنني املنتَقني، والذين تدرك حكمتهم بنحٍو 

أفضل املصلحة الحقيقية لوطنهم«)13(.

كانت مصلحة األمة، وفقا ملا ذكره جيمس ماديسون يف »ِفِدراليست 10«، 

يف  »التنوع  كانت حامية  والتي  للحكومة«،  األول  »الهدف  عن  الدفاع  يف  هي 

كفاءات الرجال«. كان املجال العام موجودا من أجل املفاضلة بني الفرد واآلخرين. 
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ُوجدت الحكومة، من وجهة نظر ماديسون التي ذكرها يف القرن الثامن عرش، 

لـ»حامية« املساعي الفردية ونتائج تلك املساعي، وبصفة خاصة ألن تلك الفروق 

الفردية سوف تظهر بوضوح يف مكاسب غري متساوية ومتنوعة للملكية. توجد 

الفردية، وهي تفعل ذلك من  الُحرية  الحكومة لحامية أكرب مجال ممكن من 

ِخالل تشجيع السعي لتحقيق املصلحة الذاتية بني كل من املواطنني واملوظفني 

أنها  ُتتصور عىل  العموميني. إن مسألة أن »الطموح يجب أن يقاوم الطموح« 

أّي شخص بعينه من تركيز  املنفصلة واملنقسمة  القوى  بها  التي متنع  الطريقة 

القوة بني يديه واالستيالء عليها؛ ولكن يف الوقت نفسه يجب أن مُتنح الحكومة 

نفُسها صالحيات جديدة كبرية للترصف مبقتضاها مبارشة مع األفراد لتحريرهم 

يف الحال من قيود مناطقهم الخاصة، وكذلك لتشجيع التوسع يف التجارة بنحٍو 

خاص وكذلك »الفنون والعلوم املفيدة«. 

من  األفراد  تحرير  بالليربالية  الخاصة  السياسية  التكنولوجيا  هذه  استهدفت 

يسعون،  أفرادا  تجعلنا  ذلك  وبدال من  معينة،  وأماكن  الجزئية ألشخاص  الوالءات 

التكنولوجيا  من  جزءا  إن  الفردية.  ورغباتنا  تحقيق طموحاتنا  إىل  كل يشء،  فوق 

الجديدة للجمهورية الحديثة هو ما أسامه ماديسون »املدار املوسع«، والذي لن 

أن  شأنه  من  ولكن  فقط،  من »شخصية صالحة«  سياسيني  قادة  إىل ظهور  يؤدي 

ماديسون  كان  املواطنني.  بني  الخاصة  والنزعة  املدنية  الالمباالة  األذهان  يغرس يف 

املتبادل  الثقة  انعدام  ارتفاَع مستويات  املدار  نتائج توسيع  يأمل أن تكون إحدى 

عرضة  أقل  يجعلهم  مام  معينة،  مبصالح  النهوض  إىل  مييلون  الذين  املواطنني  بني 

أو مخزية،  عادلة  أهداف غري  بوجود  يُكْن هناك وعي  »أينام  والتواصل:  للتجمع 

ُيضبط التواصل دامئا من خالل الشك وعدم الثقة مبا يتناسب مع العدد الذي تعد 

موافقتهم رضورية«. تنشأ صورة ملواطنني يواجه كل منهم كتلة كبرية من رفقائهم 

املواطنني والذين مييلون إىل عدم الثقة بهم، وفئة من ممثليهم النواب الذين – بينام 

انُتخبوا من ِقبل املواطنني - يأخذون عىل عاتقهم الُحكم عىل أساس وجهات نظرهم 

بشأن أفضل مصلحة لألمة. 

النسبي يف املجال  العامة عجزهم  كان ماديسون يأمل أنه مبجرد أن يدرك 

والغايات  األهداف  عىل  ذلك  من  بدال  اهتاممهم  سريكزون  الناس  فإن  العام 
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الطموحني  يجذب  أن  السيايس  املجال  شأن  من  للتحقيق.  القابلة  الخاصة 

واملنجذبني للسلطة، لكنه سيوجه القوة املتنامية للحكومة املركزية لزيادة اآلفاق 

الفردية لطموحات الفرد الخاصة، ومشجعا يف الوقت نفسه التحرر من العالقات 

العالقات  الثقة تجاه اآلخرين بحيث تكون  الشخصية، ما يعزز عدم  والصالت 

الشخصية ضعيفة، ورسيعة الزوال، وقابلة لالستبدال. إحدى الطرق التي كان من 

املأمول أن تتغلب بها الجمهورية الحديثة عىل املشكلة القدمية للشقاق الحزيب 

السيايس مل تكن من ِخالل اإلشادة بالروح العامة، بل باألحرى عن طريق تعزيز 

للجمهورية،  الكبري  االمتداد  بسبب  ستحدث  التي  الدوافع«  تجاه  الثقة  »عدم 

السياسية، والتشجيع عىل »التعددية« وتوسيع  والتغريات املستمرة يف اآلليات 

أصبح  للمواطنني.  املتغرية  االلتزامات  ثم  افرتاضيا، ومن  تفضيال  بوصفه  التنوع 

من املقرر استبدال الثناء القديم للفضيلة والتطلع إىل املصلحة العامة بالدافع 

األسايس للجمهورية الحديثة - السعي إىل تحقيق املصلحة الذاتية التي تؤدي إىل 

الزيادة اإلجاملية يف القوة ومن ثم تحقيق الرغبات. 

ومن ثم فإن الكيان السيايس الليربايل الناتج يعزز مجتمعا ليرباليا - مجتمعا 

يشيد باملصلحة الذاتية، والطموح مطلق العنان لألفراد، والرتكيز عىل املساعي 

الخاصة أكرث من االهتامم باملصلحة العامة، والقدرة املكتسبة عىل الحفاظ عىل 

مسافة نفسية من أّي إنسان آخر، مبا يف ذلك من أجل إعادة النظر يف أّي عالقات 

تشكل قيدا أساسيا عىل حريتنا الشخصية. إذا كان ماديسون يعتقد إىل َحدٍّ كبري 

أن هذا التعبري عن التاميز الفردي سوف يتجىل بنحٍو أسايس من ِخالل امللكية، 

فيمكننا بسهولة أن نتعرف عىل كيف »اسُتبِطن« هذا الشكل »الخارجي« يف 

باملثل  ستتطلب  التي  الشخصية  الهوية  من  أشكال  هيئة  عىل  املطاف  نهاية 

أو   - املتنوعة«  الرجال  كفاءات  »حامية  أجل  من  وموسعة  نشطة  حكومة 

الهوية  عىل صورة  »التنوع«  تأليه  إن  اتخاذها.  يف  الفرد  يرغب  قد  هوية  أّي 

الشخصية ُدِرز يف أعمق نسيج للمرشوع الليربايل، ومعه انحسار الحياة املدنية 

الذي سيبقى هو  الوحيد  املشرتك  الوالء  كان  العامة.  املصلحة  املشرتكة ودعم 

الوالَء ملرشوع سيايس دَعم مزيدا من النزوع نحو الفردية، والتشظي، والتوسع 

يف »تنوع الكفاءات البرشية«.
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ة عظمُة العامِّ من أجِل غاياٍت خاصَّ

للتقليل  بجهود  مرتبطة  إذن  نفسها  الجامهريية  الدميوقراطية  أصول  تبدو 

األمرييك  السيايس  الرسد  األدىن.  الحد  إىل  مشاركة  دميوقراطية  مواطنة  خلق  من 

التقدمية حتى يومنا هذا – كان  الحقبة  التأسيس إىل  ِحْقَبة  ثابت من   - املهيمن 

يف آن واحد يرفع من قيمة الُحكم الدميوقراطي بينام يبتكر هياكل تضطلع بعزل 

الحكومة عن النفوذ الشعبي املفرط. تشمل األمثلة الحديثة عىل تقلص املدخالت 

 blue-ribbon“ الزرقاء«  األرشطة  »لجان  الحوكمة ظهور  والسيطرة عىل  الشعبية 

commissions”)٭( والتأثري املتزايد للوكاالت شبه الحكومية ولكن املعزولة إىل َحدٍّ 

 .Federal Reserve كبري مثل االحتياطي الفدرايل

مل يتشارك الليرباليون الكالسيكيون والتقدميون فقط يف الطموح املتمثل يف تقييد 

املامرسة الدميوقراطية واملواطنة النشطة، بل تشاركوا أيضا يف رؤية جوهرية ملا كان 

يشكل »سياسة جيدة«. كانت »سياسة جيدة« للمؤسسني والتقدميني عىل َحدٍّ سواء 

هي تلك التي عززت القوة االقتصادية والسياسية للجمهورية األمريكية وما صاحبها 

ترويض  إىل  الليربالية  تسع  مل  والعامة.  الخاصة  أشكالها  يف  السلطة  يف  توسع  من 

وتهذيب القوة، جنبا إىل جنب مع غرس الفضائل العامة والخاصة املصاحبة لها مثل 

الحرص واالعتدال، بل سعت نحو أشكال مؤسسية لتسخري القوة تجاه أهداف القوة 

الوطنية، والطاقة، والدينامية. كام يرشح بابليوس Publius - وهو االسم املستعار 

جاي  وجون  هاميلتون  وألكساندر  ماديسون  »الِفِدراليست«  مؤلفو  اختاره  الذي 

John Jay – يف معرض الدفاع عن منح الدستور الحكومَة املركزيَة سلطاٍت مرنًة، فإن 

ظروفا مستقبلية غري متوقعة، خصوصا يف مجال الشؤون الخارجية، تتطلب مقدرة 

الحكومة املركزية عىل مامرسة سلطات ال حرص لها، ومن ثم غري محدودة. يكتب 

لألحداث  للتأمني  تكون هناك مقدرة  أن  »يجب  »الِفِدراليست 34«:  هاميلتون يف 

)٭( لجان الرشيط األزرق: متثل لجنة الرشيط األزرق يف الواليات املتحدة األمريكية مجموعة استثنائية من األشخاص 
ذوي الخربة أو التخصصات النادرة، الذين ُيعيَّنون للتحقيق يف سؤال معني أو تحليله. تتمتع لجان الرشيط األزرق 
عموًما بدرجة من االستقالل عن النفوذ السيايس أو أي سلطة أخرى، وعادة ما ال تتمتع هذه اللجان بأي سلطة خاصة 
بها. ولكن تأيت قيمة وأهمية اللجنة من قدرتها عىل استخدام خرباتها إلصدار نتائج أو توصيات ميكن رفعها بعد ذلك 

إىل أولئك الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار. ]املرتجم[.
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الطارئة يف املستقبل، كام ميكن أن تحدث؛ وحيث إنها غري محدودة يف طبيعتها، فمن 

املستحيل أن نُحّد من تلك املقدرة بأمان... أين ميكننا أن نتوقف، من دون قدرة 

النظام  غري محدودة للتأمني لتلك الطوارئ عند ظهورها؟«)14(. الحقيقة أن طبيعة 

املخطط ذاته - وعىل وجه التحديد، الجمهورية التجارية - هي التي ستثبت جاذبيتها 

للطموحات األجنبية، ونتيجة لذلك تتطلب توافر »قوة غري واضحة املالمح«: »إذا كنا 

نريد أن نكون شعبا تجاريا«، يواصل هاملتون، »فيجب أن يشكل جزءا من سياستنا 

أن نكون قادرين يف يوم من األيام عىل أن ندافع عن تلك التجارة«)15(. ُتردد هذه 

للترصف من  األمري بسلطة غري محدودة  يتمتع  أن  الحجة أصداء مكيافييل: يجب 

أجل الدفاع عن الدولة؛ سوف تؤدي طموحات الدولة مطلقة العنان إىل الحصول 

عىل ثروة وعظمة وطنية، ما يزيد من احتامل أن تسعى الدول األخرى إىل االحتالل 

والغزو؛ ومن ثم، ومن ِخالل نوع من التعليل املنطقي الحديدي، فإن طموح العظمة 

والرثوة الوطنية يجعل من تراكم القوة غري املحدودة أمرا رضوريا وال مفر منه. 

م عىل نحو جيد  كان املؤسسون يدركون أنه إذا كان بناؤهم املعامري قد ُصمِّ

املحلية،  أماكنهم  تجاه  الطبيعية  عواطفهم  من  يتحول  سوف  املواطنني  والء  فإن 

ويهبط بدال من ذلك عىل قوة وعظمة العاصمة. ليك يحدث هذا فإن الفهم البديهي 

لكونها  الُحرية  بتجربة  ُيستبَدل  أن  يجب  الذايت  للُحكم  مامرسة  بوصفها  للُحريَّة 

توسيع »تنوع الكفاءات« - سواء كانت زيادات غري محدودة يف امللكية والرثوة أو 

النتيجة  تجربة »مزيد من الكينونة« التي وصفها الفيلسوف ريتشارد روريت بأنها 

لتقدم الدميوقراطية الليربالية. لن يصاب املؤسسون بالدهشة من أن الجامهري التي 

لت من قبل الشكل الحديث للُحريَّة املعربة الخاصة، واملادية، والفردية، سوف  ُشكِّ

ُيعاد  والرتكيز سوف  االهتامم  كل  وأن  واملدنية،  املحلية  للُحريَّة  الوالء  محل  تحل 

توجيههام إىل واشنطن دي. يس. كمصدر وضامن للُحريَّة املعربة. 

ر هذه الغاية من خالل ترتيب انتخايب كان يأمل واضعو السياسة  وسوف ُتطوَّ

أن يضمن انتخاب رجاٍل ذوي متييز خاص للمناصب الوطنية. إن »املدار املوسع« 

أنها جاذبة للرجال ذوي  الفدرايل سوف تثبت  لألمة وآفاق العظمة عىل املستوى 

األمريكية.  القومية  العظمة  تتوافق مصالحهم مع مرشوع  الذين  الفريد  الطموح 

ضمن نقاش استهدف تبديد مخاوف امُلعادين للفدرالية antifederalists من أن 
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الواقع  يف  هاميلتون  أكد  الواليات،  أنشطة  عىل  تستويل  سوف  املركزية  الحكومة 

نوع  بذلك عن  ُمفصحا  الجديدة،  الفدرالية  الحكومة  بالضبط هدف  أن هذا هو 

الشخصية التي يعتقد أنها سُتجتَذب إىل الحكومة املركزية: 

أعرتف بأنني يف حرية من أمري يف محاولة اكتشاف ما هو اإلغواء الذي ميكن 

أن يشعر به األشخاص املكلفون بإدارة الحكومة العامة لتجريد الواليات من 

سلطات بتلك املواصفات. يبدو يل أن مجرد تنظيم الرشطة املحلية لوالية 

ميثل مغريات بسيطة نحو الطموح. يبدو أن التجارة، والتمويل، والتفاوض، 

ذلك  يحكمها  التي  للعقول  سحر  لها  التي  املوضوعات  تشمل  والحرب، 

الشغف: وكل القوى الالزمة لتلك الغايات يجب أن توَدع يف املقام األول 

يف املستودع الوطني... ولذا فإنه أمر بعيد االحتامل أن يكون هناك جنوح 

يف املجالس الفدرالية لالستيالء عىل السلطات ]املحلية[... إن حيازتهم لن 

تسهم بيشء يف كرامة، وأهمية، وفخامة الحكومة الوطنية)16(.

تشري حجة هاملتون إىل وجود ميل متوقع يف النظام الدستوري الجديد، وهو 

مجال  زيادة  يف  سيتمثل  املركزية  الحكومة  دور  بأن  الوقت،  مرور  مع  َيِعُد،  ميل 

الُحرية الفردية من خالل رعايتها الخاصة، وأن الشعب سوف يعترب يف نهاية املطاف 

مبارشة  أكرث  صورا  ولكن  لحرياته،  حامية  بوصفها  املركزية  الحكومة  فقط  ليس 

ومحلية من الُحكم الذايت باعتبارها عقبات أمام تلك الُحرية. 

يف حني يزعم العديد من املحافظني اليوم أن الدستور سعى إىل الحفاظ عىل 

فدرالية من شأنها ضامن ارتباط قوي مع مزيد من الهويات املحلية، فإن الحجة 

»الِفِدراليست«  ُتحدد  االدعاء.  ذلك  مع  تتناقض  »الِفِدراليست«  يف  الضمنية 

مع  املطاف  نهاية  يف  املواطنون  يتجانس  أن  ضامن  شأنها  من  التي  الرشوط 

وحكومات  املحلية  الحكومات  مع  تجانسهم  من  أكرب  بنحٍو  املركزية  الحكومة 

الواليات. يقر كل من ماديسون وهاملتون بأن لدى البرش بطبيعة الحال عاطفة 

أكرب تجاه ما هو عىل مقربة أكرب منهم - وإن كان ذلك مع تنبيه مهم. يكتب 

ماديسون يف »الِفِدراليست 46« »أن املشاعر األوىل واألكرث طبيعية لدى الناس 

ستكون تجاه حكومات والياتهم«، بينام يكتب هاميلتون يف »الِفِدراليست 17«: 

مبا  عام  بنحٍو  ضعيفة  عواطفها  أن  البرشية  الطبيعة  يف  معروفة  حقيقة  »إنها 
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الجوانب  بأنه من  املوضوع«)17(. يعرتف كلٌّ منهام  انتشار  يتناسب مع مسافة 

الثابتة للطبيعة البرشية تفضيل ما هو أكرث قربا وما هو لـ »الفرد نفسه«بنحٍو 

أكرث مبارشة عىل ما هو بعيد ومألوف بنحٍو أقل. 

مهام. مييض  الرصيح وصفا  االدعاء  إىل هذا  منهام  كل  يضيف  ذلك  رغم  عىل 

هاميلتون يف »الِفِدراليست 17« يف تعزيز هذه النزعة الطبيعية يف تفضيل ما هو 

ارتباطا بأرسته من  الرجل أكرث  قريب، مع استثناء مهم: »بناء عىل نفس مبدأ أن 

الحي الذي يعيش فيه واملجتمع بوجه عام، سيميل الناس يف كل والية إىل الشعور 

إال  االتحاد،  حكومة  تجاه  ميلهم  من  أكرث  املحلية،  حكوماتهم  تجاه  أقوى  بتحيز 

رت قوة ذلك املبدأ من خالل إدارة أفضل بكثري لحكومة االتحاد«)18(. يكرر  إذا ُدمِّ

ماديسون هذا البند يف »الِفِدراليست 46«: »نتيجة لذلك، وكام ُذكر من قبل، إذا 

كان ينبغي أن يصبح الناس يف املستقبل منحازين إىل الحكومة الفدرالية أكرث من 

انحيازهم إىل حكومات الواليات، فإن التغيري ميكن أن ينتج فقط عن براهني واضحة 

»إدارة«  تؤدي  السابقة«)19(.  ميولهم  كل  ما سيتغلب عىل  أفضل،  إلدارة  تقاوم  ال 

إدارة  واملألوف؛ ومن خالل  واملحيل،  للقريب،  الطبيعي  الوالء  »تدمري«  إىل  أفضل 

أفضل، فإن املقصود هو حوكمة من ِقبل قادة أكفاء، ومستنريين، وفاعلني ميكنهم 

تنفيذ االلتزامات األساسية للنظام. 

للجاذبية  بأن هذا االستثناء  املفاجأة أن هاميلتون يعرتف  وما ال يدعو إىل 

الطبيعية عند البرش للظروف األكرث محلية من املرجح أن ينطبق تحت ترتيبات 

املركزية  الحكومة  الرتكيز يف  إن  الدستور.  الذي سُينشأ مبوجب  الوطني  النظام 

لرجال ميالني إىل اعتبار أن أنشطة حكومات الواليات مجرد »إغراءات ضئيلة« 

هو من بني األسباب التي دفعت هاميلتون إىل استنتاج أنه من املتوقع مبرور 

الوقت أن تدار الحكومة الفدرالية بطريقة أفضل من تلك الحكومات الخاصة 

االنتخابية  الدوائر  يدرج  هو   ،»27 »الِفِدراليست  يف  الواليات.  أي حكومات   –

»األسباب  بني  من  الرجال«  من  منتقاة  »مجموعات  اجتذاب  واحتامل  األكرب 

أن  هو  احتامٍل  عىل  للحث  األوراق،  هذه  سياق  يف  اقرُتِحت،  ]التي[  املختلفة 

الحكومة العامة سوف تدار بنحٍو أفضل من الحكومات الخاصة«)20(. عند قراءة 

إىل  أخرى  مرة  والعودة   ،»27 »الِفِدراليست  إليه  توصلت  الذي  االستنتاج  هذا 

Al Arabi Library PDF



177

 امتهان املواطنة 

التنبيه امُلعربَّ عنه يف الورقتني 17 و46، نرى أن بابليوس يؤمن ويعتزم بوضوح أن 

تؤدي اإلدارة األفضل عىل املستوى الفدرايل إىل إزاحة الوالءات واملشاركة املحلية، 

وإعادة توجيه االرتباطات إىل الحكومة املركزية. 

ال ميكن أن يكون هناك شك يف معرفة من كان عىل صواب فيام يتعلق بأين 

سيرتكز اهتاممنا: فِهم مؤلفو »الِفِدراليست« أنه ميكن يف نهاية املطاف التغلب عىل 

الوالءات املحلية من خالل سلطة الدولة لزيادة »تنويع الكفاءات«، واالدعاء بأن هذا 

التعريف للحرية هو التعريف الوحيد الذي يستحق االحتفاظ به والسعي وراءه. 

أن تكون مواطنا دميوقراطيا يؤهلك لتوسيع الطموحات والخربات الفردية، ويويف 

أحدهم بواجبات املواطنة من خالل دعم حكومة تطور باستمرار أشكال الفردية 

املعربة. وهكذا مل يحقق »التقدميون« إال القليل من النجاح يف كبح جامح توسيع 

نطاق القطاع الخاص املكرس لزيادة االستحواذ عىل امللكية والقوة االقتصادية. مل 

يحقق »املحافظون« باملثل نجاحا كبريا يف إحباط توسيع التعبريية الفردية، وخاصة 

إحباط تقدم الثورة الجنسية. إذا أراد أّي شخص أن يعرف سبب فشل الجمهوريني 

يف جعل الحكومة الفدرالية أصغر ونقل السلطة إىل الواليات بوسائل مهمة )كام 

زعموا أنهم يسعون إىل تنفيذ ذلك عىل األقل منذ غولدووتر Goldwater، إن مل 

االنقالب سوف  أن مثل هذا  ندرك  أن  فرانكلني روزفلت FDR(، يجب  يكن منذ 

املركز،  يف  السلطة  تتكدس  حتى  م  ُصمِّ لقد  النظام.  وطبيعة  منطق  مع  يتعارض 

م عىل وجه الخصوص ليجذب تجاه املركز األكرث طموحا - أولئك الذين  وهو مصمَّ

سيسعون من خالل تركيبتهم الطموحة لضامن أن القوة تستمر يف الرتاكم يف املركز. 

النشاطان  بنحٍو أكرب، وهام  املركز  اللذان يحددان  النشاطان  التجارة والحرب هام 

اللذان، من ثم، أصبحا يحددان األمة بنحٍو متزايد.

املفكرين  بني  مذهل  بنحٍو  يتشابه  ما  فإن  اختالفاتهم  كل  من  الرغم  عىل 

الليرباليني يف ِحْقَبة التأسيس وكبار املفكرين يف الحقبة التقدمية كان جهودا متامثلة 

النظام  حجم  يف  للزيادات  املصاحبة  الوطنية  الحكومة  نطاق  أو  »املدار«  لزيادة 

األساسية  األهداف  االفرتاضات حول  مثل هذه  فقط يف ظل  األمرييك.  االقتصادي 

للسياسة ميكن أن يكون هناك أّي افرتاض أسايس مسبق عن وجود »سياسة جيدة« 

الوطنية.  والقوة  الرثوة  يزيد  يشء  أي  تكون  أن  إىل  متيل  السياسة  تلك  وكانت   -
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وبهذا املعنى – ومرة أخرى، عىل الرغم من كل اختالفاتهم – كان التقدميون هم 

ورثة بالقدر نفسه الذي كان به املؤسسون بالنسبة إىل املرشوع الحديث املتمثل 

يف رؤية السياسة باعتبارها وسيلة للسيطرة عىل الطبيعة، وتعظيم القوة الوطنية، 

نة يف املواطنة  وتحرير الفرد من الروابط والواجبات الشخصية، مبا يف ذلك تلك املضمَّ

الدميوقراطية النشطة. 

سعى املؤسسون والتقدميون عىل َحدٍّ سواء إىل زيادة نفوذ الحكومة املركزية يف 

أجزاء متباينة من البالد، مع زيادة الكفاءة والنشاط االقتصادي عن طريق االستثامر 

يف البنية التحتية واالتصاالت. متاما كام أمكن للمؤسسني الرتويج لـ»الفنون والعلوم 

املفيدة« باعتبارها واحدة من اإللزامات اإليجابية األساسية للدستور، فكذلك مديح 

التقدمي جون ديوي لفرانسيس بيكون باعتباره »املؤسس الحقيقي للفكر الحديث« 

التكنولوجي باعتباره مساويا لتقدم  سوف يظهر مرارا يف معرض امتداحه للتقدم 

الدميوقراطية نفسها)21(. عىل الرغم من تقدير ديوي لـ»الدميوقراطية«، فينبغي أال 

نهاية  يف  تفضل  أن  شأنها  من  نتيجة  بأي  مرتبط  للدميوقراطية  تعريفه  أن  ُينىس 

املطاف »النمو«. للمؤسسني والتقدميني عىل حد السواء يجب أن يكون توسيع ما 

وصفه ماديسون بـ»إمرباطورية العقل« أمرا بالغ األهمية، واستنادا إىل هذا األساس، 

ل الثقة املعلنة يف الحكومة الشعبية قبل كل يشء عن طريق رعاية  يجب أن ُتعدَّ

عىل  يقوم  للجمهورية  تفانيه  تكريس  كان  شعب   -  res idiotica الخاص  الفرد 

توسيعها للغايات الخاصة والفردية املعربة.

دميوقراطية غري ليربالية... مفهومة بنحٍو صحيح
أعرب ألكسيس دي توكفيل يف كتابه عن دميوقراطيات البلدات التي زارها ِخالل 

رحلته إىل أمريكا يف أوائل ثالثينيات القرن التاسع عرش عن دهشته إزاء االلتزام القوي 

املكان  العسري رشح  »من  املشرتكة:  املدنية  حيواتهم  تجاه  األمريكيون  أبداه  الذي 

اململوء مبخاوف سياسية يف حياة شخص أمرييك. أن ميد يد العون لحكومة املجتمع 

وأن يتحدث عن ذلك هو من أهم شواغله، وبعبارة أخرى، هو املتعة الوحيدة التي 

يعرفها«)22(. حتى وتوكفيل كان سيتنبأ بأن مسار الدميوقراطية األمريكية ستفيض إىل 

»الفردية«، والعزلة، والسلبية املدنية، فقد الحظ يف املامرسة ظاهرة هي العكس من 
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تام« ]إذا[ ما تعنّي أن ُيضيَّق عىل أمرييك ليكون مهموما بشؤونه  ذلك بنحٍو شبه 

الخاصة فقط، فإنه يف تلك اللحظة سوف ُينتَزع نصف وجوده منه؛ سيشعر بذلك 

بوصفه فراغا كبريا يف حياته ويصبح تعيسا بنحٍو ال يصدق«)23(.

رصد توكفيل مامرسات املواطنة الدميوقراطية التي تطورت قبل تأسيس الليربالية 

 Puritan التطهريية  الجذور  يف  تكمن  وأصولها  جذورها  بأن  حاجج  األمريكية. 

واسع  نطاق  املشرتك عىل  الفهم  من  خاصة  وبصفة  األمرييك،  لالستيطان  السابقة 

للُحريَّة املسيحية الذي اعتقد أنه كان مصدر إلهام ملامرسات الدميوقراطية. يف بداية 

»تعريفا  توكفيل  يصف   ،Democracy in America أمريكا«  يف  »الدميوقراطية 

»ماغناليا   ،Cotton Mather ماثر  كوتون  كتاب  من  استخلصه  للُحريَّة«  جميال 

كريستي أمريكانا« Magnalia Christi Americana، أو »التاريخ الكنيس يف نيو 

 :The Ecclesiastical History of New-England »إنغالند

ولن أطلب منك أن تخطئ يف فهم هدف حريتك الخاصة. هناك حرية ذات طبيعة 

الُحرية وهذه  يريدون؛  ما  يفعلوا  أن  وهي  والوحوش،  الرجال  ميارسها   فاسدة، 

 Sumus Omnes ،ال تتفق مع السلطة، ومتربمة تجاه كل القيود؛ بهذه الُحرية

Deteriores ]جميعنا يف درجة أدىن[؛ إنها العدو األكرب للحقيقة والسالم، وجميع 

أمامها. ولكن هناك حرية مدنية، وأخالقية، وفدرالية،  الله تقف بشدة  تعاليم 

وهي الغاية والهدف املناسب للسلطة؛ إنها حرية لكل ما هو عادل وطيب فقط، 

ومن أجل هذه الُحرية عليك أن تخاطر بحياتك الخاصة)24(.

يستشهد توكفيل هنا، باستحسان، بعالمة فارقة ميكن تتبعها إىل العصور القدمية 

الكالسيكية، بني ُحرية ُتفهم عىل أنها إباحة - »يفعل املرء كام يشاء« - وحرية ميكن 

فهمها باعتبارها نتاج ضبط النفس، وبصفة خاصة االختيار الُحر الذي يحدث باسم 

الخري. ميتدح توكفيل تعبريا أكرث عرصية ملفهوم كالسييك ومسيحي للحرية باعتبارها 

الُحرية  الليربايل الذي يعرّف  الفهم  فعل ما يتامىش مع »العادل والطيب«، وليس 

بأنها ترصف املرء كام يحلو له، مادام ال يتعرض أحد لألذى الجسدي. هذا الشكل 

من الُحرية، كام يوحي االستشهاد مباثر، يتامىش مع السلطة، السلطة التي تسعى 

فقط  القرارات  تلك  اتخاذ  املواطنون عىل  ع  ُيشجَّ بحيث  املجتمع  ترتيب  إىل  اآلن 

والقيام بأعامل موجهة نحو »العادل والصالح«. 
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هو  للمجتمع  به  املوثوق  الرتتيب  هذا  أن  يرون  الليرباليني سوف  أن  يف حني 

عىل  توكفيل،  اعتقد   -  »Puritanical »تطهريي  أنه  عىل   - الُحرية  من  العكس 

تنطوي  الُحرية  من  الشكل  هذا  ملثل  السياسية  الرتجمة  أن  ذلك،  من  العكس 

الدميوقراطية  تطلبت  الدميوقراطية.  املامرسة  من  معني  نوع  عىل  الحال  بطبيعة 

م يف النفس، وهي  املستوحاة من هذا »التعريف الجميل للُحريَّة« االلتزام بالتحكُّ

املامرسة الصعبة بصفة خاصة واملتمثلة يف السيطرة الذاتية السياسية والشخصية. 

الفرد الشخصية وتفضيالته، وخاصة يف ضوء  الدميوقراطية تقليص رغبات  تطلبت 

وعي مبصلحة عامة ال ميكن إدراكها إال من خالل تفاعالت مستمرة مع رفقاء من 

املواطنني. بالفعل تشبث توكفيل بفكرة أن الذات نفسها »كفرد« ُتحوَّل بنحٍو أسايس 

ر  الفؤاد، وُيطوَّ د املشاعر واألفكار، ويتوسع  التفاعالت: »ُتجدَّ من خالل مثل هذه 

الفهم فقط من خالل العمل املتبادل فيام بني الرجال«)25(.

بالنسبة إىل توكفيل كانت هذه االدعاءات أكرث من نظرية فقط: فقد كان يعتقد 

أن هناك خطا مبارشا للتأثري بني الفهم التطهريي للُحريَّة واملامرسات الدميوقراطية 

الرشقية.  الشاملية  الواليات  أسفاره عرب  التي شهدها خالل  إنغالند  نيو  بلدات  يف 

خُلص توكفيل من خالل مراقبة مامرسة ضبط النفس – من ناس يقومون بفرض 

القوانني عىل أنفسهم مبارشة – إىل نتيجة مفادها أن »قوة الشعوب الُحرة تكمن 

املدارس  متثله  ما  الُحريَّة  إىل  بالنسبة  املحلية  املؤسسات  املحيل. متثل  املجتمع  يف 

روا  االبتدائية للعلوم: هي تضعها يف متناول يد الشعب؛ إنهم يعلِّمون الناس أن ُيقدِّ

التمتع السلمي بها ويعودونهم االستفادَة منها«)26(. وشدد عىل أن التقارب واآلنيَّة 

فاعل  بنحٍو  أكرث عرضة ألن يكرتثوا ويهتموا  التي جعلت مواطنيها  البلدة هي  يف 

ليس فقط مبصائرهم هم، ولكن باملصائر املشرتكة لرفقائهم املواطنني. عىل النقيض 

من ذلك، أشار إىل االفتقار الشديد إىل االنتباه ملراكز السلطة السياسية األكرث ُبعدا، 

مبا يف ذلك كل من الوالية وحتى حكومة فدرالية أكرث بعدا، حيث ميكن أن يحكم 

فقط عدٌد قليل من الرجال الطموحني فقط، ولكنها كانت بخالف ذلك ذات أهمية 

أقل للمواطنني النشطني داخل البلدة. كان توكفيل سينظر إىل مواطنني غافلني عن 

الحوكمة الذاتية املحلية، ولكنهم بدال من ذلك وجهوا كل انتباههم وطاقتهم إىل 

مكائد قوة وطنية بعيدة، ليس بوصفهم تتويجا للدميوقراطية بل خيانة لها. 

Al Arabi Library PDF



181

 امتهان املواطنة 

غياب  وأن  والتأقلم،  املامرسة  نتيجة  كان  الذايت  الُحكم  بأن  توكفيل  حاجج 

مثل هذا الُحكم الذايت لن يجلب ازدهار الُحرية، بل هو اختزال للعبودية لحكام 

د الدميوقراطية يف رأيه بحقوق التصويت سواء تلك التي مورست  بعيدين. مل تتحدَّ

أو أُعرِض عنها، ولكن بالنقاش والجدال املستمرين ومامرسات الُحكم الذايت يف 

ينظر  مل  الزمن.  من  طويلة  فرتة  مدى  عىل  مألوفني  أشخاص  مع  معينة  أماكن 

أو من دون عيوب: »ال جدال يف  أنها طوباوية  القاعدة عىل  إىل هذه  توكفيل 

أن الناس سيديرون الشؤون العامة يف كثري من األحيان بنحٍو سيئ للغاية، لكن 

اهتاممهم عىل أثر ذلك يحتم متديد أفقهم العقيل ويخلصهم من شبح الروتني 

الذاتية،بل  املصلحة  عن  تعبري  مجرَد  ببساطٍة  ليست  الدميوقراطية  املعتاد«. 

التحول ملا قد يكون اهتامما ضيقا إىل اهتامم أوسع نطاقا باملصلحة العامة. ميكن 

أن يتحقق هذا فقط من خالل مامرسة املواطنني للحكم، وأن ُيحَكموا بأنفسهم 

يف آن واحد: الدميوقراطية »ليست مخلوق القوانني، ولكن يتعلم الشعب تحقيق 

الدميوقراطية عن طريق سن القوانني«)27(.

إن النقاد الليرباليني للدميوقراطية اليوم – وبصفة خاصة األمناط الهزيلة لسياسات 

املتفرج التي نسميها الدميوقراطية - يدينون يف واقع األمر األعامل الشعبية املشوهة 

واملبتورة التي يضطلع بها مواطنون ممتهنون خلقتهم الليربالية نفسها. يقدم كبار 

الليرباليني مثل هذا االمتهان باعتباره دليال عىل الحاجة إىل مزيد من العزل للطاقات 

بنحٍو  ن  والتي سُتؤمَّ الخاص  املجال  إشباعات  يعرضون  الشعبية، وعوضا عن ذلك 

أكرب من خالل العمل البعيد لبلوتوقراطيني منتَخبني وموظفني بريوقراطيني للدولة 

من  الدميوقراطية،  املشاركة  تشجيع  إىل  َيدعون  الذين  اليوم  ليرباليو  الليربالية)28(. 

خالل أشكال أكرث شموال للتعليم املدين املركز عىل السياسة الوطنية، يهملون املدى 

غري  من  يبقى  يعالجونها.  التي سوف  العلل  مصدر  هو  عالجهم  فيه  يكون  الذي 

سلطة  من  بشدة  للحدِّ  جهود  بذل  سيتطلب  املدنية  الالمباالة  عالج  أن  املتصور 

الذين  أولئك  لكن  املحيل.  الذايت  للُحكم  حقيقية  فرص  ملصلحة  املركزية  الدولة 

يعرضون برسوٍر أدلة عىل الالمباالة املدنية أو الجهل باعتباره دليال عىل الحاجة إىل 

التضييق عىل املواطنني أو تثقيفهم يفعلون ذلك حتام بالتزام أعمق لتعزيز اتفاق 

السياسة مع أفعال الدولة الليربالية، وبذلك يضمنون مزيدا من االمتهان للمواطنة. 
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 يف نهاية املطاف يجب أال ُنفاَجأ بأنه حتى املواطنون املمتهنون سيتخلصون من 

األغالل املستنرية لنظام ليربايل، السيام أن النجاحات التي حققها هذا النظام تولد 

واالقتصاد،  الحكومة،  أمام قوى  أنفسهم عاجزين  يجدون  الذين  املواطنني  أمراض 

مثل  يرص  أن  املرجح  غري  من  االمتهان  مبجرد  ولكن  العوملة.  وقوى  والتكنولوجيا، 

شكل  ردهم  يأخذ  أن  املحتمل  من  التوكفييل؛  النفس  ُحكم  عىل  املواطنني  هؤالء 

رصخات عيية بحثا عن زعيم قوي يكبح جامح قوة دولة وسوق بعيدتني وال ميكن 

شعبية  مطالب  نفسها  الليربالية  تولد  أن  املحتمل  من  أنه  يبدو  عليهام.  السيطرة 

نفسها.  الليربالية  تقلبات  من  الشعب  بحامية  يعد  ليربايل  غري  أوتوقراطي  لحاكم 

الليرباليون ُمحقون يف الخوف من هذه النهاية، لكنهم يستمرون يف النسيان املتعمد 

لتواطئهم يف توليد النجل غري الليربايل للنظام الليربايل نفسه.
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لقد فِشلت الليرباليُة ألن الليرباليَة قد نجحْت. 

الليربالية  تنتج  مكتمل،  بنحو  نفسها  ُتصيِّ  وهي 

انتشارا  وأكرث  أرسع  بنحٍو  مستوطنة  أمراضا 

وُحجب  جروح  لزقات  إنتاج  عىل  قدرتها  من 

لتغطيتها. النتيجة هي التعتيم املستمر واملنهجي 

واالقتصاد،  والحوكمة،  االنتخابية،  السياسات  يف 

بني  برشعية  اإلميان  وحتى  بل  الثقة  وفقدان 

مشاكَل  باعتبارها  ليست  ترتاكم  والتي  املواطنني، 

اإلطار  داخل  حلها  يجب  ومنفصلة  دة  محدَّ

بعمق  مرتابطًة  أزماٍت  باعتبارها  بل  الليربايل، 

للرشعية ودالئَل ُمنذرًة بحلول نهاية الليربالية.

غي  جعلنا  قد  السياسية  آفاقنا  تضييق  إن 

ما  أن  إىل  االعتبار  بعني  النظر  عىل  قادرين 

اخلامتة: احلرية بعد الليربالية

معروفٍة  غُي  النهائيُة  »الوجَهة 
تتطلُب  ورمبا  توقُعها،  ميكُن  وال 

الرحلُة أجيااًل لتكتمل«
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نواجهه اليوم ليس مجموعة من املشكالت املنفصلة بعضها عن بعض والتي ميكن 

حلها بواسطة األدوات الليربالية، بل إنها متثل تحديا منهجيا ناشئا عن أيديولوجية 

نظام  يف  ولكن  واحد،  تطبيق  أو  برنامج  يف  ليست  املشكلة  مرئية.  غي  متفشية 

التشغيل نفسه. يكاد يكون من املستحيل علينا أن نتصور أننا يف ِخضم أزمة رشعنة 

تخضع فيها افرتاضاتنا املنهجية األعمق لالنحالل.

من  عنها  ويداَفع  ق  ُتصدَّ التزال  ألنها  لليربالية  النبيلة«  »الكذبة  م  تتحطَّ

باعتبارها كذبًة، وليست  بنحٍو متزايد  إليها  ُينظر  بينام  قبل املستفيدين منها، 

كذبة نبيلة عىل وجه التحديد، من ِقبل الطبقة الخادمة الجديدة التي أفرزتها 

الليربالية. ينمو االستياء بني أولئك الذين يخربهم قادتهم بأن سياساتهم سوف 

تحقق لهم الفائدة، حتى مع بقاء الليربالية محل إميان بال تشكيك بني أولئك 

الذين يجب أن يكونوا يف أفضل وضع يؤهلهم لفهم طبيعتها الحقيقية. لكن 

، وخلل األداء السيايس، وعدم  املدافعني عن الليربالية ينظرون إىل االستياء املتفشِّ

باعتبارها مشكالت  الشعبوي،  والرفض  املدين،  واالنفصال  االقتصادية،  املساواة 

تولَّد من  قد  لديهم  الذات  املنهجية، ألن خداع  األسباب  منفصلة عن  عرضية 

مخزون هائل من املصلحة الذاتية يف الحفاظ عىل النظام الحايل. هذه الفجوة 

يفشل  أكرث وضوحا، وسوف  األزمات  تصبح  اتساعا، وسوف  أكرث  تصبح  سوف 

بقدٍر متزايد الرشيُط السيايس الالصق وطبقة الطالء االقتصادية يف الحفاظ عىل 

متاسك ُبنيان املنزل. تبدو نهاية الليربالية واضحة يف األفق. 

الحالة  يف  صورتني:  إحدى  القصة  هذه  حبكة  يف  النهاية  مشهد  يتخذ  قد 

ى »الليربالية« والذي،  للمرء أن يتخيَّل استدامة نظام سيايس ُيسمَّ األوىل ميكن 

عندما يصي نفسه متاما، يعمل بأشكال معاكسة ملزاعمه عن الحرية، واملساواة، 

والعدالة، والُفرص. سوف تلجأ الليربالية املعارصة بنحٍو متزايد إىل فرض النظام 

الليربايل من خالل مرسوم سيايس – وبصفة خاصة يف شكل الدولة اإلدارية التي 

تديرها أقلية صغية ميقتون الدميوقراطية بقدر متزايد. لقد أصبحت تكتيكات 

املراوغة حول الدميوقراطية والسخط الشعبي هي القاعدة، ودعم النظام الليربايل 

هو القوة األكرث وضوحا لـ»دولة عميقة« deep state ضخمة بصالحيات واسعة 

اإلدارية. سوف يستمر  املراقبة، وتفويض قانوين، وقوة الرشطة، والسيطرة  من 
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املوافقة  االعتامَد عىل  الليربالية  ادعاء  الرغم من  األساليب عىل  استخدام هذه 

استنتاج  عن  يختلف  ال  مفارقة،  االستنتاج  هذا  مثل  يعترب  الشعبي.  والدعم 

توكفيل يف كتابه »الدميوقراطية يف أمريكا«، حيث يتصور أن تبلغ الدميوقراطية 

ذروتها بشكل جديد من االستبداد.

إىل  تشي  بالتأكيد  النتيجة  التي ستصاحب هذه  االستقرار  لكن حاالت عدم 

إمكان خامتة أخرى مختلفة - نهاية الليربالية واستبدالها بنظام آخر. معظم َمن 

رون عن حق من الرشور املحتملة ألي  السيناريوهات يحذِّ يتصورون مثل هذه 

انهيار جمهورية  ذلك  القريبة عىل  األمثلة  ومن  النظام،  يخُلف هذا  قادم  نظام 

فاميار Weimar Republic وظهور الفاشية، ومغازلة روسيا لليربالية فرتًة قصية 

قبل فرض الشيوعية. يف حني أن هذه األمثلة الوحشية والفاشلة تشي إىل أنه من 

غي املحتمل أن ُتولِّد مثل هذه االحتامالت حامسة واسعة النطاق حتى يف عرص 

ما بعد الليربالية، فإن بعض أشكال النُُّظم الشمولية القومية الشعبوية أو النظم 

العسكرية األوتوقراطية تبدو معقولة متاما كرد عىل الغضب والخوف لدى جموع 

مواطني ما بعد الليربالية.

الغربية  الليربالية  الدميوقراطيات  املتصاعدة يف  وبينام تشي مشاعر االستياء 

إىل أن حدوث أيٍّ من النتيجتني هو احتامل واقعي، بيد أنه ليس من املرغوب أن 

يتحقق أيٌّ منهام بالشكل املحتمل أن تتخذه. ومع ذلك فإن فشل الليربالية نفسها 

الليربالية  عن  املدافعني  رغبة  عدم  وحتى  النتيجة،  هذه  إىل  الوصول  يستدعي 

املواطنني  رفقائهم  بني  النطاق  واسع  السخط  تعزيز  يف  تواطئهم  اكتشاف  يف 

املدافعون  َيعترب  رجحانا.  أكرث  املؤسفة  النتيجة  هذه  مثل  حدوث  يجعل  فقط 

للجرمية،  الساخطني هم متخلفون ومعتادون  أن مواطنيهم  اليوم  الليربالية  عن 

الضيقة،  الطائفية  أو  العنرصية،  األكرث وحشية:  الدوافع  إليهم  َيعُزون  ما  وغالبا 

أو التعصب، وفقا للقضية املطروحة. إىل املدى الذي َتعترب فيه الليربالية نفَسها 

يدرك  أن  ر  املتصوَّ فإنه اليزال من غي  بنفسها،  نفسها  تعالج  أبدية  آلة سياسية 

قسوة  أكرث  آخر  نظاٌم  بها  ُيستبَدل  أن  إىل  يؤدي  قد  فشلها  أن  عنها  املدافعون 

ورشا. ليس من املحتمل أن يظهر أي جهد جاد لتصور بديل إنساين لحقبة ما بعد 

الليربالية من املدافعني من الخلف عن النظام اآليل لألفول.
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ما بعَد الليربالية

إن تخيل بديٍل إنساين أليٍّ من االستبداد الليربالوقراطي أو النظام االستبدادي 

أفضل  يف  يبدو،  محله  يحل  أن  ويحتمل  وحشيا  يكون  أن  يحتمل  الذي  الجامد 

األحوال، نوعا من أنواع املقامرة، ويف أسوأ األحوال مهمًة حمقاء ال طائل من ورائها. 

ومع ذلك فإن االنخراط يف النشاط الذي كان يف يوم ما يف قلب الفلسفة السياسية 

- التفاوض بني الطوباوي والواقعي، والذي بدأه أفالطون يف »الجمهورية« - يظل 

رضوريا إذا ما رغبنا يف تجنُّب السيناريوهات األكرث قتامة للحياة بعد الليربالية، وأن 

يرى النور ما هو محتمل أن يكون أفضل. إذا كان من املمكن متييز املعامل األكرث 

ل بنحٍو كامل من قبل عرصنا الليربايل، فإنه يتعنيَّ  اتضاحا فقط اليوم يف مشهد ُمشكَّ

توقعها،  وال ميكن  معروفة  النهائية غي  الوجهة  مؤقتة.  أوىل  اتخاذ خطوات  علينا 

ورمبا تتطلب الرحلة أجياال لتكتمل. 

أختتم باتخاذ ثالث من تلك الخطوات األولية

- أوال: يجب االعرتاف بإنجازات الليربالية، ويجب تجنُّب الرغبة يف »العودة« إىل 

حقبة ما قبل الليربالية. يجب أن نبني عىل تلك اإلنجازات مع التخيل عن األسباب 

األساسية لفشلها. ال ميكن أن تكون هناك عودٌة إىل الوراء، فقط تحرٌُّك إىل األمام.

- ثانيا: يجب أن نتجاوز عرص األيديولوجيا. مل يتبقَّ من بني األيديولوجيات الثالث 

سقوط  فهم  يف  أخطأوا  الليرباليني  لكن  مرونة،  واألكرث  األقدم  سوى  الكربى  الحديثة 

منافسيهم باعتباره نهايَة التاريخ والذي كان باألحرى نرصا بيوسيًّا)٭( يف الحقيقة. تتسع 

أن  درجة  إىل  للمواطنني  املَعيش  والواقع  نفسها  عن  الليربالية  ادعاءات  بني  الفجوة 

الكذبة مل تعد تنطيل عىل أحد. بدال من محاولة تصور أيديولوجيا بديلة )أو العودة 

ثت من بديل، باعتبارها ماركسية ُمنبعثة من جديد(، يجب أن ُنركز عىل  إىل نسخة ُحدِّ

تطوير مامرسات تعزز أشكاال جديدة من الثقافة، واالقتصاد املنزيل، وحياة املدينة.

)٭( االنتصار البيويس: تعبي متداول يف العلوم السياسية، ميثل وصفا لالنتصار الذي يكبِّد صاحَبه املنترص خسائر 
فادحة إىل الحد الذي يكاد يسلبه الصفة الحقيقية والجوهرية للنرص. والتعبي متخذ من بيوس اإليربي )272-319 
قبل امليالد(، وهو قائد عسكري وسيايس إغريقي، اشتهر بتحقيقه النرَص يف حربه ضد إيطاليا، لكن الخسائر الجسيمة 

التي تكلفتها جيوشه أثناء املعارك جعلت هذا االنتصار - يف الواقع والنتيجة – قريبا من الهزمية. ]املحرر[.
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- ثالثا: من أتون مثل هذه التجربة واملامرسة، قد تظهر يف نهاية املطاف نظرية 

أفضل للسياسة واملجتمع. يجب أن تتجنب مثل هذه النظرية األبعاَد األيديولوجية 

لليربالية مع اإلحاطة بإنجازاتها واملطالب املرشوعة التي تطالب بها - خصوصا من 

أجل العدالة والكرامة. إن مالمح هذه النظرية ميكن إدراكها، مسرتشدة باالحتفاظ 

الليربايل الخاص مبفاهيم أساسية من ِحْقبة ما قبل الليربالية – خصوصا تلك املتعلقة 

بالُحريَّة - ومعززة بالخربة واملامرسة الرضورية للحياة اإلنسانية. ُتعترَب هذه الخطوة 

األوىل نحو نظرية جديدة هي األكرث أولية، ولكنها توجه اتجاها واثقا، بالنظر إىل 

التقاليد  كانت موجودة يف  التي  األساسية  السياسية  امُلثل  لبعض  الدامئة  الجاذبية 

الغربية منذ العصور القدمية. 

الالعودة
مثلها مثل جميع املشاريع البرشية، فإن الليربالية ال تخلو من اإلنجازات. كانت 

اإلنسانية الليربالية، وهي تعيش يف كهفها، مزهوة للغاية بنجاحاتها؛ ومن هنا تأيت 

خلَق  نأمل  كنا  إذا  ولكن  الصفحات.  األعمق يف هذه  تكاليفها  إظهار  إىل  الحاجة 

مستقبل إنساين ما بعد ليربايل، ال ميكننا أن نتظاهر بأن عرص الليربالية مل يحدث، أو 

أن معامله الرئيسة ميكن التخيل عنها ببساطة باعتبارها نوعا من االستعادة لِحْقَبة 

شاعرية سابقة لليربالية. تلك الحقبة مل توجد قط – ولكن، ويف الوقت نفسه، ميكن 

للاميض، بل يجب، أن يكون نرباسا بينام نتحرك إىل األمام نحو إمكانات جديدة. 

يجب أن تبدأ أيُّ خطوات تجاه عرص ما بعد الليربالية بتقدير متعاطف لجاذبية 

الليربالية، وُجهد مبذول لتحقيق امُلثل الرائعة التي مل تفعل الليربالية أكرث من تقديم 

الوعود لتحقيقها.

وبينام تظاهرت الليربالية بأنها رَصح جديد متاما رفض البنية السياسية لجميع 

العصور  من  طويلة  تطورات  إىل  طبيعي  بنحٍو  استندت  فإنها  السابقة،  العصور 

القدمية وحتى أواخر العصور الوسطى. إن جزءا كبيا من جاذبيتها ليس أنها كانت 

شيئا جديدا متاما، بل أنها استندت إىل مخزون عميق من اإلميان وااللتزام. كانت 

بل لتفادي ظهور  الفلسفة السياسية القدمية مكرَّسة بنحٍو خاص ملوضوع أفضل السُّ

تعود  ايت.  الذَّ والُحْكم  السياسية  الحرية  لتحقيق ظروف  السبل  وأفضل  االستبداد، 
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ية، واملساواة، والكرامة،  د تقاليدنا السياسية – الُحرِّ املصطلحات األساسية التي ُتحدِّ

والعدالة، والدستورية – إىل أصول ُممِعَنٍة يف الِقَدم. إن ظهور املسيحية، وتطورها 

كرامة  أكد  كبي،  َحدٍّ  إىل  اآلن  املهَملة  الوسطى  العصور  يف  السياسية  الفلسفة  يف 

الفرد، ومفهوم الشخص، ووجود الحقوق والواجبات املناظرة لها، واألهمية الُقصوى 

للمجتمع املدين والروابط املتعددة، ومفهوم الحكومة املحدودة باعتبارها الوسيلة 

امُلثىَل لتفاِدي غواية اإلنسان وميِله الذي ال مَفرَّ منه نحو الطغيان. مل يكن السبب 

يف الجاذبية األساسية لليربالية هو رفَضها للاميض، بل اعتامدها عىل مفاهيم أساسية 

كانت أساسا للهوية السياسية الغربية.

اعتنق مهندسو الليربالية لغَة ومصطلحات التقاليد الكالسيكية واملسيحية، حتى 

الفهم  خاص  بنحٍو  رفضوا  لقد  واملامرسة.  املعنى  من  كلٍّ  بتغيي  يضطلعون  وهم 

 relational creatures باعتبارهم مخلوقات عالئقية  للبرش  واملسيحي  الكالسييك 

بصفة أساسية - »حيوانات اجتامعية وسياسية« - واقرتحوا أن الحرية، والحقوق، 

ق عىل أفضل وجه من خالل إعادة تعريف الطبيعة البرشية  والعدالة ميكن أن ُتحقَّ

النتيجة هي تطوير ترجمة الرغبة السياسية للغرب املثقف  بشكل جذري. كانت 

لتكون أكرث قابلية للوصول إليها وأكرث شعبية، ولكن الثمن كان تأسيس عالَم سيايس 

ل انفصال الليربالية عن املايض عىل أنرثوبولوجيا زائفة؛  قوَّض تلك املثل الُعليا. ُأصِّ

ومع ذلك، ويف الوقت نفسه، أصبحت هذه امُلُثل أكرث كونيًة وأمانا يف جزٍء كبٍي منها 

من خالل االستياء املتزايد من فشل الليربالية يف تحقيقها. 

تعايشت  ومامرسته.  الغرب  فلسفة  بني  واسع  انفصال  هناك  كان  مىض  فيام 

ُمُثل الُحرية، واملساواة، والعدالة مع مامرسات واسعة من الرِّق، والعبودية، وعدم 

املساواة، وتجاهل مساهامت النساء، واألشكال التعسفية للهرمية وتطبيق القانون. 

كانت الليرباليُة عالمة عىل النجاح العميق اللتزامات الغرب الفلسفية األكرث أساسية، 

وهي مظهٌر من مظاهر طلب واسع النطاق بأن املامرسات اليومية يجب أن تتوافق 

بنحٍو وثيٍق مع امُلُثِل الُعليا.

ومع ذلك، ويف الوقت الذي قدمت فيه هذه امُلُثُل الُعليا، فقد خانتهم الليربالية 

واقتصاد  وسياسة  البرشية  للطبيعة  املشوه  مفهومها  خالل  من  املطاف  نهاية  يف 

وتعليم وتطبيق التكنولوجيا التي نتجت عنها. اليوم، كام يف الُقرون املاضية، ُيوجد 
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انفصال شاسٌع بني ُمُثلنا الُعليا امُلعَلنة ومامرساتنا، ولكن عىل عكس العصور السابقة، 

فإن الطبيعة األيديولوجية لليربالية تجعل انفصالنا الحايل يصعب إدراكه، ألن الفشل 

يف تحقيق تلك امُلُثل الُعليا أصبح ِعلة مزمنة يف الليربالية نفسها. لقداعُتنقت كلمة 

»ُحرية« باعتبارها االلتزام األسايس لعرصنا، ولكن يبدو أن الُحرية تنحرس يف مساحات 

شاسعة من الحياة - كثٌي من املواطنني، عىل سبيل املثال، يعتقدون أن لديهم سيطرًة 

فعلية ضئيلة عىل حكومتهم أو صوتا مسموعا لديها. ال يعكس الدافع لدى العديد 

إليه،  ُيصَغى  صوتهم  بأن  الواثق  اإلميان  املتقدمة  الدميوقراطيات  يف  الناخبني  من 

ولكنه يعكس االقتناع بأن تصويتهم هو ضد نظام مل يعد يعرتف باملطالبة بالُحْكِم 

اختيار  مثل  مجاالت  يف  مضاعفة  أضعافا  الحرية  تتوسع  نفسه  الوقت  يف  الذايت. 

ل كثي من الديون لتغذية النَّهم الشديد الذي  املستهلك، ما يدفع الكثيين إىل تحمُّ

ايت،  ال ميكن إشباعه يف نهاية املطاف. كنتيجٍة فإننا منتلك النَّزر الَيِسي من الُحكِم الذَّ

سواء باعتبارنا مواطنني عىل قادتنا، أو أفرادا عىل شهواتنا. يطمنئ املواطنون يف ظل 

الليربالية عىل فاعليتنا املدنية بينام يعيشون تجربة الوهن السيايس وينهمكون يف 

أعامل ال حرص لها من االختيار والتي ليست سوى تعبياٍت أعمَق للعبودية. لدينا 

خياراٌت ال حرص لها من أنواع السيارات التي نستطيع قيادتها، ولكننا منلُك خياراٍت 

قليلة بشأن ما إذا ُكنا سنقيض أوقاتا كبية من حياتنا يف ملل ُمِميٍت للروح داخل 

من  الرغم  وعىل  أْحراٌر،  أنَّنا  الليربالية  تزعم  الوقت  هذا  كل  ويف  السيارات.  تلك 

مخاوَف طاغية وسخط متزايد نحن نؤمن بتطابق بني األقوال واألفعال.

يكمن جزٌء من التَّحرُّك نحو عرص ما بعد الليربالية يف رَضورِة إدراك أنه بينام 

فإن  بها،  ُيَشاُد  التي  الطموحات  تقوُم عىل  األمر  بداية  الليربالية يف  كانت جاذبية 

نجاحاتها غالبا ما كانت تستند إىل تشويٍه لتلك الطموحات. يشي املدافعون عن 

الليربالية يف كثٍي من األحيان إىل تحرير النساء من ُظروف عدم املساواة باعتباره 

الليربالية كأنه اقرتاح  ه إىل  الليربالية، ويعتربون أي نقٍد يوجَّ مثاال ُمهام عىل نجاح 

األسايس  العميل  اإلنجاز  كان  ذلك  مع  الليربالية.  قبل  ما  عبودية  إىل  املرأة  إلعادة 

لتحرير النساء هو نقَل العديد منهن إىل الُقوى العاملة يف رأساملية السوق، وهو 

رون السياسيون املاركسيون مثل  حالة يعتربها التقليديون مثل ويندل بيي واملنظِّ

ر املشكوك فيه إىل َحدٍّ كبي)1(.  نانيس فريزر Nancy Fraser شكال من أشكال التََّحرُّ
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بدايات  يف  ُأثيت  التي  تلك  مثل  التقريب،  وجه  عىل  النسيان  طواها  الحجج  كل 

الجمهورية والتي ُمفادها أن الحريَة تتكون من االستقالل عن التعسف ليس فقط 

من قبل املَِلك بْل صاحب العمل أيضا. اليوم نعترب أن العالمة األعظم الدالة عىل 

لخدمة  يحررها  والذي  البيولوجي،  تكوينها  املتزايد من  تحررُّها  املرأِة هي  تحرير 

جسد متحرر من التجسيد - أمريكا »الرشكة« - واملشاركة يف نظام اقتصادي يلِغي 

الشؤون  من  النساء  تحرير  أن  الليربالية  تفرتض  حقيقية.  سياسية  حرية  أيَّ  فعليا 

املنزلية يعادل التحرر، لكنها بوصفها نتيجة تضع النساء والرجال عىل َحدٍّ سواء يف 

عبوديٍة أكرَث شموال بكثي.

السياسية،  امُلُثل  من  معظمة  مبجموعة  مطالبتها  خالل  من  الليربالية  نشأت 

َقْت أشكاال جديدة وشاملة من االنحطاط. بتعبي أقل تصدقا  ولكنها مع ذلك حقَّ

واسٍع  نطاٍق  عىل  مشرتكة  نبيلة  سياسية  ُمُثال  قصٍد  عن  الليربالية  مهندسو  صادر 

وقوضوها ملصلحة أولئك األكرث قدرة عىل االستفادة من تعاريَف جديدٍة للُحرية، 

والدميوقراطية، والجمهورية)2(.إن البناء عىل نجاحات الليربالية يعني اإلقرار برشعية 

الحرية  تقديم  يعني  هذا  لفشلها.  ُعمقا  األكرث  واألسباب  األمر  بداية  يف  جاذبيتها 

نسخة  وليس  والفردي،  املدين  الذايت  الُحكم  من  كل  صورة  يف  الفعلية  اإلنسانية 

إباحة  شكل  يف  يأيت  الذي  االستقالل  ووهم  منهجيٍّ  عجٍز  بني  تجمع  مصطنعة 

استهالكية وجنسية. الليربالية كانت نعمة وكارثة مُلُثل الغرب، رمبا خطوة رضورية 

تقودنا حاالت فشلها، ووعودها الكاذبة، وحنينها غي املتحقق، إىل يشء أفضل.

نهاية األيديولوجيا
أُطلقت الليربالية تحت ادعاءات بأنها »ستأخذ البرش كام هم«، وترسيخ سياسة 

جديدة تستند إىل واقعية واضحة عن الطبيعة اإلنسانية. ومع ذلك فإن ادعاءاتها 

بنحٍو  مستقلني  برش  عىل  ينطوي  خيال  إىل  تستند  كانت  هم«  »كام  البرش  حول 

َل  جذري يف »حالة الطبيعة«. إن النظام السيايس واالجتامعي واالقتصادي الذي تشكَّ

النظرة املمسوخة عن الطبيعة البرشية قد نجح يف إعادة صنع البرش  حول هذه 

ع لتحريرهم من واقع الحياة  عىل هذه الصورة، لكن املرشوع كان له التأثي املتوقَّ

العالئقية. لطاملا انتعشت الليربالية برؤية عن كيف »يجب« أن يعيش البرش، لكنها 
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أخفت هذه االلتزامات املعيارية تحت ستار الحياد. استدعت الليربالية - مثلها مثل 

األيديولوجيات املنافسة لها - جهازا سياسيا واقتصاديا هائال لتحقيق رؤيتها - مع 

إعادة تشكيل البرشية وتلفها يف آن واحد خالل العملية.

يجُب أْن تتجنَب سياسٌة أكرُث إنسانيًة غوايَة استبدال أيديولوجيا بأخرى. يجب 

أن ترشح السياسة واملجتمع اإلنساين من األسفل إىل األعىل، من التجربة واملامرسة.

 ،theory of consent كان واحٌد من أكرب خياالت الليربالية رضرا هو نظريَة املوافقة

والسيناريو التخييل الذي تشكل فيه عنارُص حاسبة مستقلة وعقالنية عقدا مجردا 

النظر  وجهة  أبعدت  الحقوق«.  »تأمني  هو  الوحيد  هدفها  يكون  حكومة  إلنشاء 

فئة  إىل  ونقلتها  املختارة«،  والعالقات »غي  املجتمع  أشكال  للموافقة هذه جميع 

نجحت  لقد  رشعية.  غي  تكن  مل  إن  فيها  مشكوكا  ُتعترب  ثم  ومن  »التعسفية«، 

وحتى  اجتامعي  إىل مرشوع  سيايس  من مرشوع  نفسها  متديد  يف  اليوم  الليربالية 

رغم  وعىل  االجتامعية.  الروابط  لجميع  كمذيب  األحيان  أغلب  يف  تعمل  عائيل، 

الدينية  املؤسسات  تلك  أكرث تحديا - خصوصا  الليربالية حدودا  تواجه  ذلك، وكام 

التي ترفض االفرتاضات الليربالية برمتها من األساس - فإننا نشهد حكومة أكرث مرئية 

املامرسات  عىل  للسيطرة  جهود  خالل  من  مرشوعها  تقدم  متزايد  بقدٍر  ونشطة 

واملعتقدات الدينية والعائلية)3(.

تتَّخذ الليربالية املوقَف األساس املتمثل يف أن »املوافقة« عىل أي عالقة أو رابطة 

ال ميكن منحها إال عندما يكون الناس مستقلني ومتفردين كلية ومتاما. عندها – فقط 

- يستطيعون االنخراط عن وعي وبصورة هادفة يف أشكال عالئقية نفعية، ومن ثم 

ر  ميكنهم أيضا إعادة صناعة مثل هذه الروابط عندما يجدون أنها غي ُمرضية. أتذكَّ

 Princeton برينستون جامعة  أدرِّس يف  كنت  عندما  األبدان  لها  تقشِعُر  محادثة 

مامرسة نناقش  ُكنا  »األميش«.  عن  أخيا  ظهر  قد  كان  كتاب  عن   University 

الـ »رامسربينغا« Rumspringa – حرفيا: »التجوال running around« - وهي 

حياة  يف  خاللها  يشاركون  والتي  املجتمع  عن  الشباب  لفصل  إلزامية  زمنية  فرتة 

يجب  تقريبا،  عام  نحو  عادة  االنفصال  فرتة  تستمر  الحديث)4(.  الليربايل  املجتمع 

عىل الشاب يف نهايتها االختيار بني العاملني. تختار األغلبية الساحقة، وبنسبة تصل 

إىل 90 يف املائة، العودَة إىل املجتمع واملعمودية وقبول أعراف وقيود املجتمع التي 
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تحظر عليهم التَّمتَُّع مبزيد من ملذات املجتمع الليربايل. اعترب بعض زماليئ السابقني 

هذا األمر عالمة عىل أن هؤالء الشباب مل يكونوا يف الحقيقة »يختارون« بوصفهم 

تتطلب  لتحريرهم«.  طرق  يف  التفكي  علينا  »سيتعني  أحدهم:  قال  أحرارا.  أفرادا 

املوافقة الليربالية الكاملة أفرادا متحررين متاما، والدليل عىل أن شباب األميش كانوا 

يستجيبون لجاذبية األرُسة، واملجتمع، والتقليد يسمهم بأنهم غي أحرار.

تحُكم الليربالية عىل مثل هذه الصالت بأنها مشبوهة يف الوقت الذي تغطي 

فيه األساليب التي اضطلعت بواسطتها بتشكيل شبابها لتبنِّي شكل معني من أشكال 

الحياة، ومجموعة من املعتقدات، ونظرة خاصة بها نحو العالَم؛ وال تخضع هذه 

لألميش  التقليدية  الثقافُة  مَتنح  نفسها.  الليربالية  خارَج  معايي  بأيِّ  للتقييم  أبدا 

)ميكن للمرء أن يفكر أيضا يف أمثلة أخرى( شباَبها خيارا عام إذا كانوا سيبقون ضمن 

تلك الثقافة، ولكن خيارا واحدا فقط ُينظر إليه عىل أنه مامرسة لالختيار. القبول 

بالليربالية، مهام كان بغي تفكي، هو »موافقة ضمنية«، بينام العضوية يف مجتمع 

تقليدي هي »اضطهاد« أو »وعي كاذب«.

مبوجب هذا املعيار املزدوج ُتعترب العضوية الدينية، والثقافية، والعائلية، عوارض 

م وبقدٍر  املتقدِّ الغرب  الحديثة يف  اإلنسانية  بالنسبة إىل  الوالدة. وعىل رغم ذلك، 

متزايد يف العالَم، فإن الليربالية هي عىل قدم املساواة مياث عفوي، وأيُّ بدائل ُتعترب 

ٍل ليربايل. تتغاىض الليربالية كذلك عن  مشبوهة بعمق، وعىل األرجح تحتاج إىل تدخُّ

الثقافة  القبول.  أشكال  من  أعمَق  شكال  نفسها  الثقافة  فيها  تكون  التي  الطريقة 

ومررتها  طوعا  األجيال  جمعتها  التي  والخربة  املامرسة  تراكم  نتاج  هام  والتقليد 

التفاعالت  أعمق، حرية  لحريٍة  نتيجة  املياث هو  املستقبلية. هذا  لألجيال  هديًة 

بني األجيال، ومع العالَم، ومع بعضهم وبعض. إنها نتيجة للمامرسة املجموعة، وقد 

ها األجيال القادمة إذا كانت تجربتها ومامرساتها تؤدي إىل استنتاجات مختلفة. تغيِّ

مجتمعات  وبناء  القامئة  والدينية  الثقافية  املامرسات  تدعيم  يتطلب  سوف 

خ اآلن نحو الليربالية نفسها.  جديدة وعيا أكرث بكثي من اإلذعان السلبي الذي ُيرسَّ

إنها مفارقة )ورمبا مكسب للحقبة الليربالية( أن الليربالية نفسها يف الوقت الحايل 

ما  هو  جديدة  ثقافات  تطوير  وأن  مفكر،  غي  شعبا  صمٍت  يف  ل  تشكِّ التي  هي 

عىل  خاص  بشكل  هذا  ينطبق  وقبوال.  وتدبرا،  وتشاورا،  واعيا،  جهدا  يتطلب 
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للقيود  متزايد  بشكل  معادية  الليربالية  فيه  أصبحت  الدينية يف عرص  املجتمعات 

والحدود املفروضة ذاتيا والتي ترى أنها بغيضة، خصوصا، ولكن ال حرصا، يف مجال 

أكرث  لليربالية  خيانة  أنه  كثيون  يرى  - وهو موقف  والجنيس  الشخيص  االستقالل 

منه تتويجا لها. لكن هذا الرصاع ذاته، من خالل إظهار املدى الذي سوف تذهب 

إليه الليربالية إلعادة تشكيل العالَم عىل صورتها، ُيظهر الحاجة إىل مجتمعات بديلة 

وثقافات جديدة سوف تعيش خارج الحطام املحتشد لسنوات شفق الليربالية. 

 

ظهور املامرسة ما بعَد الليربالية ونحو ميالد جديد للنظرية
من  الليربالية  تقدمه  ملا  مرتابط  بديل  إىل  متناٍم  جوع  عىل  أدلة  حاليا  توجد 

الدينية  التقاليد  بقايا  بنحٍو خاص يف  يتضح  وفيام  وآيل.  وبيوقراطي  بارد  ال  عامل 

األرثوذكسية - ليس فقط يف املجتمعات املكتفية بذاتها مثل األميش، ولكن بقدٍر 

متزايد يف الحركات الدولية املتنامية من الكاثوليك، والربوتستانت، واليهود، وغيهم 

 Benedict فإن هناك أيضا اهتامما متزايدا مبقرتحات خاصة بـ »خيار بينديكت -

Option«، األكرث إثارة لالهتامم أنه قد اقرُتِح واسُتكِشف يف كتاب بهذا االسم من 

والصرب،  العناية،  مامرسات  تراكم  أيضا  يتَّضح   .  )5(Rod Dreher درير  رود  ِقبل 

والتواضع، والتبجيل، واالحرتام، والعفة بني األشخاص الذين ليس لديهم أي اعتقاد 

نظرائهم  مثل   - والذين  الراديكاليات«  البيوت  و»ربات  واملزارعني،  معني،  ديني 

الدينيني – يسعون داخل األرُس واملجتمعات املحلية واألسواق إىل إعادة اكتشاف 

املامرسات القدمية، وخلق مامرسات جديدة، تدعم أمناطا جديدة من الثقافة التي 

تسعى الليربالية بخالف ذلك إىل نزع أحشائها)6(. 

تفهم  أن  يجب   counterculture مضادة  ثقافة  تسمى  ما  غالبا  التي  الجهود 

نفسها بنحٍو أفضل عىل أنها مضادة ملناهضة الثقافة counter-anticulture. مُيثل 

األرِض  بسبب  كبيا  تحديا  الحايل  الوقت  يف  الثقافة  مناهضة  يف خضم  ثقافة  بناء 

اليباب الثقافية املتهدمة التي أنتجتها الليربالية الحديثة، وكذلك بسبب عداِئها الغيور 

تجاه املنافسني. ُتبَنى ثقافة ما من األسفل إىل األعىل، ومثلها مثل الكائن الحي، فإنها 

تحافظ عىل الحمض النووي منقوص األوكسجني )DNA( الخاص بها عن طريق نقل 

نفسها إىل األجيال الالحقة. يوجد جهد حيّي لبناء ثقافة جديدة يف تناقض أسايس 
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مع أصول أكرث أساسية وتطور املامرسة الثقافية. وعىل رغم ذلك فإن السياق الفريد 

للمشهد الثقايف التالف لليربالية يتطلب شيئا جديدا. املفارقة أنه بالنظر إىل الفلسفة 

قد يصبح ذات  ما  فإن  الليربالية،  لنا  أورثتها  والتي  االختيار  القامئة عىل  االفرتاضية 

وعية. يوم مشهدا ثقافيا غي طوعي يجب أن ينشأ عن النوايا والخطط واألفعال الطَّ

داخل  الثقافة  تدعم  مامرسات  بناء  عىل  الجهود  هذه  مثل  تركز  أن  يجب 

املجتمعات، وتعزيز االقتصاد املنزيل، و»حياة املدينة«، أو أشكال الُحْكم الذايت التي 

محليَّة  بيئات  من  املامرسات  هذه  كل  تنشأ  املشرتكة.  املدنية  املشاركة  عن  تنشأ 

تقاوم التجريد وإلغاء الشخصية من قبل الليربالية، وتنشأ من هذه البيئات املحلية 

عادات الذاكرة وااللتزام املتبادل. يف حني ُترَعى الثقافة وتنتقل بأقرِب الوسائل يف 

األرُس، فإنها تتطور يف، ومن خالل، مجتمع من عائالت ومراكز متعلقة بصفة خاصة 

يف  الثقافة  تأخذ  والوفاة.  والزواج،  الرُّشد،  ِسن  وبلوغ  بامليالد،  املحيطة  بالطقوس 

الُحسبان الظروف املحليَّة، وغالبا ما تستمد الدعم واإللهام من حقائق الجغرافيا 

القصة واألغنية، ليس  الذاكرة عرب األجيال من خالل  تنقل  إنها  املحليني.  والتاريخ 

 Madison ماديسون  شارع  يف  أو   Hollywood هوليوود  يف  املعلَّب  النوع  ذلك 

Avenue، ولكنه ينبع من أصوات يف أماكن خاصة. وكام ُتوحي الكلمة، فهي مرتبطة 

دامئا بـ »طائفة cult«، وفهٍم للمحيل بأنه مرتبط بالكوين واألبدي، اإللهي واملهيب، 

وتعبي عنهم. ُتسفر هذه املامرسات عن الشكل الحقيقي الوحيد للتنوع، مجموعة 

عابرة  إنسانية  راسخة يف حقائق  ولكنها  دة  متعدِّ التي هي  الثقافات  من  متنوعة 

للثقافات، ومن ثم فهي قابلة لالحتفاء بها من قبل العديد من الشعوب. 

اقتصادية  مامرسات  تطوير  أيضا  الثقافة  ملناهضة  املضادة  الثقافة  تتطلب 

ر لدعم  ز عىل »اقتصاديات األرُسة«، وبالتحديد العادات االقتصادية التي ُتطوَّ ُتركِّ

ازدهار األرُس والتي أيضا تسعى إىل تحويل األرُسة إىل وحدة اقتصادية مصغرة. 

إن  املحلية.  والرباعة  املعرفة  وتفضيل مامرسات  والسهولة  املنفعة  يجب رفض 

د األرُسة من ِخالل عمل  القدرة عىل االضطالع باألشياء وُصنعها للنفس – أن ُتزوَّ

من  بكثي  أعىل  وتقدير  قيمة  ذات  تكون  أن  يجب   - أبنائه  أو  الشخص  أيدي 

االستهالك والتبذير. إن مهارات البناء، واإلصالح، والطهو، والزراعة، واالحتفاظ، 

وتحضي السامد ال تضطلع فقط مبساندة استقاللية وكامل املنزل، بل إنها تطور 
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إنها  املشرتكة.  املدنية  والحياة  للثقافة  أساسية  مامرسات ومهارات هي مصادر 

تعلِّم كل جيل مطالب، وعطايا، وُحدود الطبيعة؛ ومشاركة اإلنسان يف اإليقاعات 

واألمناط الطبيعية واالحتفاء بها؛ واالستقالل عن الجهل املدمر للثقافة والَبالَدة 

الناجمة عن الحرية املصطنعة للسوق الحديثة.

يتمثل التحدي األكرب إىل جانب فنون االقتصاد املنزيل يف التقليل من مشاركة 

مُتَد  أن  يجب  الحديث.  لالقتصاد  للشخصية  وامللغية  املجردة  الطبيعة  يف  الفرد 

املهارات والقابليات املكتسبة يف األرُسة لتشمل اقتصاد األرُس، حيث تكون الصداقات، 

ن  واألماكن، والتواريخ اعتبارات ذات صلة يف املعامالت االقتصادية. إن اقتصادا يثمِّ

الجهل بالشخوص facelessness يعزز مواطنني ال يستطيعون الرؤية، أو السامع، 

العامل. يشجع  التحدث بشكل الئق عن عالقات مهمة بعضهم مع بعض ومع  أو 

ونستخدمها،  نشرتيها  التي  البضائع  ومصائر  مصادر  حول  متفشيا  جهال  اقتصادنا 

وهذا الجهل بدوره يعزز الالمباالة وسط عربدة االستهالك. يشجع االقتصاد، مثُله 

مثل السياسة الليربالية، اهتامما يف األجل القصي فقط، ومن ثم ُيضيِّق أفقنا الزمني 

ليستبعد معرفة املايض والقلق بشأن املستقبل. يخلق مثل هذا االقتصاد مستدينني 

يعيشون من أجل الحارض، متألُهم الثقة بأن املستقبل سوف يعتني بنفسه، بينام 

املستقبل.  ذلك  احتامالت وجود  من  تقلل  بُطرق  اليوم  األرض  يستهلكون خيات 

ُتعزِّز األسواق املحلية، عىل النَّقيض من ذلك، عالقاٍت ُتبنى مبرور الزمن ويف املكان، 

البائعون واملشرتون إىل  الفردية. يعمد  الحسابات  بالرضورة خارج نطاق  وتوجهنا 

ُمدركني  أفضل،  مجتمع  بناء  يف  عالقاتهم  مساعدة  بكيفية  الوعي  مع  مبادالتهم 

الوطن ملصلحة األصدقاء، والجيان، واألجيال  أنه سُيَعاد استثامر بعض األرباح يف 

القادمة التي ستأيت فيام بعد.

يجب أن يكون هناك تركيز أكرب عىل االقتصاد األرُسي والتبادل املحيلِّ مصحوبا 

بُحْكم ذايت سيايس أكرب. نِقيس اليوم الصحة السياسية بالنسبة املئوية لعدد السكان 

تون بالفعل، وبينام تزايدت هذه النسبة يف االنتخابات  يف ِسن االقرتاع الذين يصوِّ

القليلة املاضية، فإنه حتى هذه العالمة املفرتضة عىل الصحة املدنية تدور ما بني 

50 يف املائة و60 يف املائة. وعىل رغم ذلك فإن الهوس الوطني بالسياسات االنتخابية 

الحكومة  يف  تنشأ  التي  القضايا  السيايس حول  والنقاش  الحوار  واختزال  الرئاسية، 
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الفدرالية، هي عالمات العتالل مدين أكرث منها لصحة سياسية. ُتخَتزل السياسة إىل 

ق وُتغلَّف كمصدر إلهاٍء ملواطنني يتسمون  َحدٍّ كبي إىل تسلية للمشاهدين، وُتسوَّ

ايت ولكنها تعمل بنحٍو أسايس عىل إشباع  بالسلبية. توفر االنتخابات مظهرا للُحْكم الذَّ

أيِّ دوافع مدنية متبقية لدينا قبل أن نعود إىل حياتنا بوصفنا موظفني ومستهلكني.

عندما زار توكفيل أمريكا يف أواخر العرشينيات من القرن التاسع عرش، أبدى 

دهشته من ُروح »افعلها بنفسك do-it-yourself« السياسية لدى األمريكيني. عىل 

النقيض من رفاقه الفرنسيني الذين كانوا يذعنون بشكل سلبي لنظام أرستقراطي 

مركزي، كان األمريكيون يتجمعون طوعا يف األوساط املحلية لحل املشاكل. وتعلموا 

خالل ذلك »فنون التجمع«. لقد كانوا غي مبالني إىل حد كبي بالحكومة املركزية 

أن  توكفيل  كتب  وقتها.  نسبيا  قليلة  سلطات  متارس  كانت  والتي  عنهم،  البعيدة 

املواطنني  التزام  وأثنى عىل  الدميوقراطية«،  للبلدة هي »مدرسة  املحلية  الحكومة 

من  ولكن  قتها  حقَّ التي  الغايات  أجل  من  فقط  ليس  العامة،  الحياة  ِسلع  بتأمني 

زتها والتغييات املفيدة التي أحدثتها يف املواطنني  أجل العادات واملامرسات التي عزَّ

أنفسهم. وحاجج بأن الفائدة األكرب من املشاركة املدنية مل يكن تأثيها يف العالَم، 

بل يف العالقات بني الناس املنخرطني يف الحياة املدنية: »يجب أن يتحوَل املواطنون 

امللتزمون باملشاركة يف الشؤون العامة عن املصالح الخاصة، ويلقوا نظرة بني الفينة 

واألخرى عىل يشٍء غيهم. مبجرد التعامل مع الشؤون العامة بنحٍو مشرتك، فإن كل 

شخص يالحظ أنه ليس مستقال عن رفقائه كام كان يفرتض، وأنه حتى يحصل عىل 

مساعدتهم فإنه يتعنيَّ عليه يف كثي من األحيان تقديم مساعدته لهم«)7(. 

ر هذه املامرسات بعض الوقت داخل مجتمعات قاصدة والتي سوف  سوف ُتطوَّ

اإلطار  ضمن  »خيارات«  كـ  ُيْعَتربون  سوف  الليربايل.  املجتمع  انفتاح  من  تستفيد 

الليربايل، وبينام ُيعتربون مشبوهني يف الثقافة األوسع، فإنه ُيسَمح لهم بالوجود إىل 

حد كبي ماداموا ال يشكلون تهديدا حقيقيا لألعامل الرئيسة للنظام الليربايل. وعىل 

رغم ذلك فمن امُلرجح من الدروس املستفادة من داخل هذه املجتمعات أن تنشأ 

أنرثوبولوجية  بافرتاضات  تبدأ  والتي  للحياة،  قابلة  ليربالية  بعد  ما  سياسية  نظرية 

مختلفة اختالفا جذريا، وال تنشأ من حالة مفرتضة للطبيعة أو تنتهي بدولة وسوق 

ممتطيتني للعامل، ولكن بدال من ذلك تبني عىل حقيقة العالقة عالئقية واجتامعية 
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اإلنسان، والقدرة املكتسبة عىل التضحية مبصالح الفرد الشخصية الضيقة، ليس من 

أجل البرشية املجردة، ولكن من أجل برش آخرين. مع زوال النظام الليربايل سوف 

ُينَظر إىل مثل هذه الثقافات املضادة ليس باعتبارها »خيارات«، ولكن رضوريات.

وعىل رغم ذلك فإن الدافع الستنباط نظرية سياسية جديدة وأفضل يف أعقاب 

عن  البحث  إن  مقاومته.  تجب  إغراء  هو  لليربالية  املتزامنني  واالحتضار  االنتصار 

نظرية شاملة هو الذي أدى إىل ظهور الليربالية واأليديولوجيات الالحقة لها يف املقام 

الفردية  عىل  والقيود  اإلنسانية،  والعلوم  الثقافة  استعادة  إىل  الدعوات  إن  األول. 

والدولتية، والحدود عىل تقنيات الليربالية سوف تثي بال شك أسئلة مريبة. سرُتَفع 

الناشئة  مطالبات للحصول عىل تأكيدات شاملة بأن حاالت عدم املساواة والظلم 

وأن  وقايئ،  بنحٍو  تفاديها  يتم  أن  يجب  واإلثني  والجنيس،  العنرصي،  التحيُّز  عن 

مُتَنع األوتوقراطيات أو الحكومات الدينية املحلية بنحٍو قانوين. لقد ساهمت هذه 

أكرث  بأننا  املتزامن  باالختيال  الليربالية، مصحوبة  الهيمنة  توسيع  يف  دامئا  املطالب 

ع  حرية وأكرث مساواة من أي وقت مىض، حتى ونحن خاضعون بدرجة أكرب لتوسُّ

كلٍّ من الدولة والسوق، وُنسيطر بدرجة أقل عىل مصائرنا. 

يجب علينا اآلن التفكي يف إمكانية أن الليربالية تستمر يف توسيع هيمنتها العاملية 

من خالل تعميق عدم املساواة وتقييد الحرية باسم تأمني عكسها. ُرمبا توجد طريقة 

أخرى، بداية من جهود أناس من ذوي النوايا الطيبة لخلق مجتمعات بثقافة مضادة 

للشخصية  وامللغي  ُجذوره  من  املجتث  الحياة  شكل  عن  مختلفة  بوسائل  متميزة 

الذي يبدو أن الليربالية تعززه فوق كل يشء. بينام تصبح ذروة الليربالية أكرث وضوحا 

بُرمتها، وتلقي إخفاقاتها امُلتفشية املزيَد من البرش يف أتون الريبة وعدم االستقرار 

االقتصادي، واالجتامعي، واألرُسي، وبينام يتزايد اعتبار أن مؤسسات املجتمع املدين 

قد ُجوِّفت تحت مزاعم التحرر الفردي، وبينام نكتشف أن حالة الحرية األكمل من 

أي وقت مىض تجعلنا، كام تنبأ توكفيل، »مستقلني وضعفاء«، فإن مثل مجتمعات 

املامرسة هذه سوف ُينَظر إليها بقدٍر متزايد باعتبارها منارات ومستشفيات ميدانية 

أشكال  عمل  من  ومشبوهة.  غريبة  يوم  ذات  يعتربونها  كانوا  رمبا  الذين  ألولئك 

املجتمع البديلة ومثالها قد تظهر يف نهاية املطاف تجربة مختلفة للحياة السياسية، 

مرتكزة عىل املامرسة الفعلية والتعليم املتبادل للُحكم الذايت املشرتك.
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ز يف بيئات محلية، والتي تركز عىل  ما نحتاج إليه اليوم هو مامرسات ُتعزَّ

داخل  الرباعة  إىل  ترتكز  واقتصاديات  للحياة،  وقابلة  جديدة  ثقافات  إنشاء 

األرُس، وخلق حياة مدنية للمدينة. ليس نظرية أفضل، ولكن مامرسات أفضل. 

مثل هذه الحالة والفلسفة املختلفة التي تشجعها قد تكون يف نهاية املطاف 

عام  خمسامئة  طوال  امتدت  فلسفية  تجربة  بعد  »ليربالية«.  السم  مستحقة 

من  للبناء  واضح  الطريق  فإن  مجراها،  نهاية  عىل  اآلن  شارفت  والتي  مضت 

جديد وبناء األفضل. إن أكرب دليل عىل الحرية اإلنسانية اليوم يكُمن يف قدرتنا 

عىل تخيل وبناء الحرية بعد الليربالية.
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والذي  الطبيعة،  وأعامل  الله  يد  بني  متصور  تعايش  لديهم  كان  فقد  وأعاممي، 
كان يف منتصف الطريق بني ما هو إلهي وعمليات القوانني امليكانيكية. مل يكونوا 
سيشعرون باالرتياح إذا ُضِغط عليهم لوصف العالقة بني االثنني، أو ليعلنوا عام إذا 
كانوا يعتقدون أنه ال توجد أي عالقة بينهام. عندما يسبب الطقس أو املرض إلحاق 
أرضار، كانت الطبيعة هي املسامة، وليس الله، ولكن ومع ذلك مل تكن الطبيعة 
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تدمري  إىل  سعيها  أثناء  يف  محاربتها  عىل  مجرَبين  كانوا  فبينام  خبيثة.  قوة  مجرد 
الروابط الرائعة التي تربط األشياء بأشكال مفيدة، فإنهم شعروا أيضا بأنهم كانوا 
يتعاونون معها وهم يجنون مثار قوتها يف التجديد والنمو. كانوا يستمعون دومنا 
أي اعرتاض عىل عبارة »تسخري قوة الطبيعة«، ولكن كان من غري املرجح أن تكون 
يف قلوبهم أي ظنون أنهم قادرون عىل فعل ذلك يف أي وقت إال بطريقة جزئية. 
استطاعوا من خالل الطبيعة أن ينجزوا أشياء جميلة، لكن أن تكون الطبيعة نفسها 
خطأ  ولكن  متاما  الهرطقة  قبيل  من  ليس  ذلك  سيجدون  كانوا  سيطرتهم،  تحت 
ورمبا تعجرفا. كان هناك الكثري مام يذكرهم بأنهم ليسوا أرباب الخلق... ما حصلوا 
عليه ليفعلوه فعلوه به بكل قوتهم ومهاراتهم، ولكنهم كانوا عىل علم بأنهم كانوا 
يعملون يف القلب من لغز كبري، والذي مل يستطيعوا التأثري يف حركاته أو التنبؤ بها«.
Charles Fish, In Good Hands: The Keeping of a Family Farm (New 
York: Farrar, Straus and Giroux, 1995), 102–3.

(4) John Dewey, Reconstruction in Philosophy (1920; New York: New 
American Library, 1950), 46.
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Clementina Rind, 1774).

(11) ميكن فهم بريي عىل نحو أفضل ليس من خالل مقاالته، ولكن من خالل أعامله 
القصصية. مرتكزا يف املكان الخيايل لبورت ويليام Port William، يصور عمل بريي 
العالقات  القصيص وضعا مجتمعيا رعويا idyllic (وإن مل يكن مثاليا) تكون فيه 
أبرز معامله. وكام وصف بريي أعامله  الناس ومع املكان واألرض هي  القوية بني 
القصصية، »باستخدام وسيلة املكان املتخيل... تعلمت أن أرى املشهد العام ملسقط 
رأيس والحي الذي أقطنه بوصفه مكانا فريدا يف العامل، عمال من صنع الله، ميتلك 

قداسة متأصلة فيه ويهزأ بأي تثمني برشي ميكن أن يوضع له«.
Berry, “Imagination in Place,” in The Way of Ignorance, 50–51.

(12) Wendell Berry, “Sex, Economy, Freedom, and Community,” in Sex, 
Economy, Freedom, and Community: Eight Essays (New York: Pan�
theon, 1994), 120.

(13) Ibid., 120–21.
(14) Ibid., 157.

(15) لكيال يبدو أن هذا النقد لـ»توحيد املعايري« الليربايل � غالبا يف صورة فرض قانوين 
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هام  الدميوقراطي  الحزب  أو  اليسار  أن  إىل  ُيلمح   � متزايد  بقدٍر  ودويل  وطني، 

الجانيان الوحيدان، ميكنك الرجوع كمثال مقابل إىل مقال:
“Bullies along the Potomac” by Nina Mendelson in the New York 
Times, July 5, 2006, http://www.nytimes.com/2006/07/05/opin�
ion/05mendelson.html.

تحيك مندلسون أن الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري – والبعيد كل 
البعد عن اإلرصار عىل حقوق الواليات � كان قد أصدر يف غضون خمس سنوات 
الوالية يف موضوعات  قانونا »متنع سلطة  العام 2001 سبعة وعرشين  ابتداء من 
ترتاوح بني تلوث الهواء وحامية املستهلك«، مبا يف ذلك قانون واحد بعنوان »قانون 
التوحيد الوطني لألغذية« National Uniformity for Food Act. أو يف مجال 
التعليم، تأمل التأثري املعياري لربنامج الرئيس بوش البارز »قانون عدم ترك األطفال« 
No Child Left Behind، أو اجتذاب التوحيد املعياري يف مجال التعليم العايل 
Commis�  والذي كان مهددا من قبل لجنة وزيرة التعليم ملستقبل التعليم العايل
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.Margaret Spellings سبيلينغز
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 A»كثريا ما ُيستشَهد به ولكنه نادرا ما ُيقرأ، وهو »منوذج للعمل الخريي املسيحي
Model of Christian Charity، لنوع من املجتمع الذي كانت تصبو إليه طائفة 
التطهريية Puritans من املهاجرين الذين سرُيبط أعضاؤها معا يف رباط وثيق من 
روابط األعامل الخريية املسيحية: »اآلن فإن الطريق الوحيد لنتجنب غرق السفينة 
هذا، ولنؤمن حياة األجيال القادمة، هو اتباع نصائح ميخاMicah، إلقامة العدل، 
وأن نحب الرحمة، وأن نسري بتواضع مع إلهنا. ومن أجل هذه الغاية، يجب أن 
نكون متامسكني، يف هذا العمل، كرجل واحد. يجب علينا أن يكرم بعضنا وفادة 
بعض يف عاطفة أخوية، ويجب أن نكون مستعدين ألن نتخلص من فوائض أموالنا 
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من أجل تزويد اآلخرين برضورات الحياة. ويجب أن نحافظ عىل مزاولة التجارة 
املألوفة معا بكل شامئل الوداعة، والرقة، والصرب، والحرية. يجب أن يسعد بعضنا 
ونحزن  معا،  نفرح  وأن  الخاصة؛  ظروفنا  اآلخرين هي  أن ظروف  ونعترب  ببعض؛ 
معا، ونعمل ونعاين معا، وأن نضع دامئا نصب أعيننا رسالتنا ومجتمعنا يف العمل، 

باعتبارنا أعضاء يف الجامعة نفسها«.
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عىل تغيري الطبيعة البرشية يبقى:

Shulamith Firestone, the Dialectic of Sex (New York: Morrow, 1970).
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مجتمعنا  يف  للمشاركة  فرصة  وجود  عدم  وكذلك  ونقصه،  املال  ]بأن[  أشعر  »أنا 
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كليات  يف  القبول  إجراءات  يف  كبرية  عقبة  هناك  أن  الدراسات  إحدى  أظهرت 
النخبة بالنسبة إىل الطالب الذين شغلوا مناصب قيادية يف مجاالت ال تتفق مع 
تطلعات »املجتمع الرأساميل«. يلخص راسل نييل Russell Nieli تلك الدراسة: 
املشاركة يف أنشطة الواليات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري مثل برامج 
إعداد القيادات التي ُتعقد تحت إرشاف املنظمة العسكرية باملدارس الثانوية 
Fu� 4«، أو منظمة مزارعي أمريكا املستقبليني�H« أو أندية شبكة ،(ROTC)

االلتحاق  يف  الطالب  فرص  تقلل  أنها  وجدت   ،ture Farmers of America
املركز  بيانات  قاعدة  يف  كبري  حد  إىل  التنافسية  الخاصة  الكليات  يف  والقبول 
الوطني لتعليم العلوم (NSCE) مع ثبات جميع العوامل األخرى التي تؤخذ 
مناصب  يشغلون  الذين  أولئك  أمام  أكرب  القبول  عقبات  كانت  االعتبار.  يف 
قيادية يف هذه األنشطة، أو أولئك الحاصلني عىل مراتب الرشف أو التكرميات. 
املوجهة  »األنشطة  هذه  مثل  يف  تكرميات  عىل  حاصلني  أو  مسؤولني  لكونهم 
ذات األهداف املهنية مثل املبتدئني يف برامج إعداد القيادات التي ُتجَرى تحت 
 ،»4�H« أو أندية شبكة ،(ROTC) إرشاف املنظمة العسكرية باملدارس الثانوية
أمريكا يف املستقبل«، كام يقول إسبينشيدEspenshade ورادفورد  أو مزارعي 
Radford، فإنها »ذات ارتباط سلبي كبري بنتائج القبول يف مؤسسات انتقائية 
إىل حد كبري«. الرباعة يف هذه األنشطة »ترتبط باحتامالت قبول أقل بنسبة 60 

يف املائة أو 65 يف املائة«.
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أولئك الخائفون، املحافظون، باملعنى االجتامعي، واملفتقرون إىل الطموح، يظلون 
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من البيض هو خطأ العامل أنفسهم. اقتبسها:
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تخىل املحافظون يف هذه املرحلة عن فكرة الحفاظ عىل تقليد فكري، واستقروا عىل 
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باتريك جي. دينني
نوتردام املساعد يف جامعة  الدستورية  السياسية والدراسات  العلوم  أستاذ   ■

.University of Notre Dame

 The Odyssey of السياسية«  النظرية  »أوديسة  السابقة  مؤلفاته  تشمل   ■
Political Theory، و»عقيدة الدميوقراطية« Democratic Faith، وعددا من 

املجلدات التي اضطلع بتحريرها.

■ يعيش يف مدينة ساوث بند South Bend، بوالية إنديانا يف الواليات املتحدة 
األمريكية، وهي من أكرب مدن الوالية.

املرتجم يف سطور

يعقوب عبدالرحمن
■ حاصل عىل شهادة الرتجمة من كلية التعليم املستمر - الجامعة األمريكية، 
اللغة  يف  ومتقدمة  متعددة  دورات  عىل  حصل  كام  جدا،  جيد  عام  بتقدير 

اإلنجليزية واملحاسبة واالقتصاد باللغة اإلنجليزية.

■ زاول فرتًة طويلًة أعامَل الرتجمة مع أحد مراكز الرتجمة والنرش الخاصة يف 
 مختلف املجاالت، كام شارك أثناء عمله باملركز يف ترجمة العديد من الكتب،

يف مختلف مناحي املعرفة.

■ عضو اتحاد ُكّتاب مرص وكاتب مقال يف جريدة »املرصيون«. 
■ عمل مرتجام يف بنك القاهرة الرشق األقىص قبل أن تتقرر خصخصة البنك، 
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ثم عمل فرتة طويلة بعدها مرتجام مستقال.

■ ترجم عددا من الكتب للمركز القومي للرتجمة التابع لوزارة الثقافة املرصية 
من بينها:

1 - »فرسان اإلسالم وحروب املامليك« الصادر عن املركز القومي للرتجمة 

)تأليف جيمس واترسون(.

2 - »القاهرة مدينة عاملية: عن السياسة والثقافة واملجال العمراين، رشق 

أوسط جديد يف ظل العوملة« الصادر عن املركز القومي للرتجمة )تحرير 

دايان سينغرمان وبول عامر(.

3 - القاهرة تواريخ مدينة )تأليف نزار الصياد(.

4 - سيوف مقدسة والحروب يف األرايض املقدسة )تأليف جيمس واترسون(.

■ له كتابان تحت الطبع لحساب املركز القومي للرتجمة، وهام: »األزمة املالية 
)تأليف  عليها«  املتنازع  املدينة  و»القاهرة:  بريكيل(،  أدريان  )تأليف  العاملية« 

دايان سينغرمان(.
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سلسلة عـالـَم املعرفة

»عامل املعرفة« سلسلة كتب ثقافية تصدر يف مطلع كل شهر ميالدي عن املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد األول منها يف شهر يناير من العام 1978.

الثقافة تغطي جميع فروع املعرفة،  القارئ مبادة جيدة من  تهدف هذه السلسلة إىل تزويد 

تأليفا  تعالجها  التي  املوضوعات  املعارصة. ومن  والثقافية  الفكرية  التيارات  بأحدث  ربطه  وكذلك 

وترجمة:

1 - الدراسات اإلنسانية: تاريخ ـ فلسفة - أدب الرحالت - الدراسات الحضارية - تاريخ األفكار.

2 - العلوم االجتامعية: اجتامع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 

اسرتاتيجية - مستقبليات.

3 - الـدراســات األدبيـة واللغويـة: األدب العـربـي - اآلداب العامليـة - علـم اللغة.

التشكيلية  الفنون   - املوسيقى   - املرسح   - الفن  وفلسفة  الجامل  علم  الفنية:  الدراسات   -  4

والفنون الشعبية.

 5 - الدراســات العلمية: تاريــخ العلـــم وفلســـــفته، تبسيط العلــوم الطبيـــعية )فيــزياء، 

كيمــياء، علم الحــياة، فلك( ـ الرياضــيات التطبيــقية )مع االهتــامم بالجــوانب اإلنسانية لهــذه 

العــلوم(، والدراسات التكنولوجية.

أما بالنسبة إىل نرش األعامل اإلبداعية ـ املرتجمة أو املؤلفة ـ من شعر وقصة ومرسحية، وكذلك 

األعامل املتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غري وارد يف الوقت الحايل.

وتحرص سلسلة »عامل املعرفة« عىل أن تكــون األعمـال املرتجــمة حديثة النرش.

وترحب السلسلة باقرتاحات التأليف والرتجمة املقدمة من املتخصصني، عىل أال يزيد حجمها 

الكتاب وموضوعاته  عن  وافية  بنبذة  تكون مصحوبة  وأن  املتوسط،  القطع  من  عىل 350 صفحة 

وأهميته ومدى جدته  ويف حالة الرتجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته األصلية كام ترفق 

مذكرة بالفكرة العامة للكتاب، وكذلك يجب أن تدّون أرقام صفحات الكتاب األصيل املقابلة للنص 

تكن  مل  ما  ترجمـة  أي  فـي  النظـر  ميكنهـا  ال  والسلسلـة  املرتجمة،  الصفحة  جانب  عىل  املرتجم 

مستوفية لهذا الرشط. واملجلس غري ملزم بإعادة املخطوطات والكتب األجنبية يف حالة االعتذار عن 

عدم نرشه. ويف جميع الحاالت ينبغي إرفاق سرية ذاتية ملقرتح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 

عن نشاطه العلمي السابق.

ــ ترصف مكافأة للمؤلف مقدارها  ــ املؤلف أو املرتجم  ويف حال املوافقة والتعاقد عىل املوضوع 

ألفا دينار كويتي، وللمرتجم مكافأة مبعدل ثالثني فلسا عن الكلمة الواحدة يف النص األجنبي )وبحد أقىص 

مقداره ألفان وخمسامئة دينار كويتي(.
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سعر النسخة
دينار كويتيالكويت ودول الخليج

ما يعادل دوالرا أمريكياالدول العربية
أربعة دوالرات أمريكيةخارج الوطن العريب

االشرتاكات
دولة الكويت

15 د. كلألفراد
25 د. كللمؤسسات
دول الخليج

17 د. كلألفراد
30 د. كللمؤسسات

الدول العربية
25 دوالرا أمريكيالألفراد

50 دوالرا أمريكياللمؤسسات
خارج الوطن العريب

50 دوالرا أمريكيالألفراد
100 دوالر أمرييكللمؤسسات

تسدد االشرتاكات واملبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم املجلس الوطني

للثقافة والفنون واآلداب، مع مراعاة سداد عمولة البنك املحول عليه املبلغ

يف الكويت، ويرسل إلينا بالربيد املسجل عىل العنوان التايل:

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي الربيدي 13100

دولة الكويت

بدالة: 22416006 )00965(

 داخيل: 1196/ 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152
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تنويـــــه
لاطــاع علــى قائمــة كتــب السلســلة انظــر عدد 
ديســمرب )كانــون األول( مــن كل ســنة، حيــث توجد 

قائمة كاملة بأسماء الكتب املنشورة
يف السلسلة منذ يناير 1978.
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الرجاء ملء البيانات يف حالة رغبتكم يف: تسجيل اشرتاك  تجديد اشرتاك 

االسم:

العنوان:

املدينة:                                               الرمز الربيدي:

البلد:

رقم الهاتف:

الربيد اإللكرتوين:

مدة االشرتاك:اسم املطبوعة:

نقدا / شيك رقم:املبلغ املرسل:

التاريخ:       /     /     20مالتوقيع:

البيان
املرسح العامليجريدة الفنونإبداعات عامليةعامل الفكرالثقافة العامليةعامل املعرفة

دوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.ك

251212201220مؤسسة داخل الكويت

156610810أفراد داخل الكويت

301616243624مؤسسات دول الخليج العريب

1788122412أفراد دول الخليج العريب

100504010048100مؤسسات خارج الوطن العريب

502520503650أفراد خارج الوطن العريب

503020503650مؤسسات يف الوطن العريب

251510252425أفراد يف الوطن العريب

قسيمة اشتراك في إصدارات
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

يمكنكم االشتراك والحصول على نسختكم الورقية من إصدارات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب من خالل الدخول إلى موقعنا اإللكتروني:

https://www.nccal.gov.kw/#CouncilPublications 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - إدارة النرش والتوزيع - مراقبة التوزيع

ص.ب: 23996 - الصفاة - الرمز الربيدي 13100

دولة الكويت
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العدد القادم

علم االجتماع الرقمي: منظورات نقدية

تحرير: كيت أورتون جونسون ـ نيك بريور

ترجمة: هاين خميس عبده 

كالعالقات  االجتامعية  الظواهر  يف  التكنولوجيا  أثر  عىل  الضوء  الكتاب  هذا  ُيسلط 

اإلنسانية؛ حيث إن للفضاء اإللكرتوين قدرة عىل إنتاج أشكال جديدة من الحميمية. 

كام يدرس أثر التكنولوجيا يف علم االجتامع؛ فيدعو إىل إعادة تقييم مفاهيمه األساسية 

وأدواته.
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