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تتمثّل اإلشكالية األساسية التي يعرضها الدكتور مراد دياين يف كتابه
يف ُمساءلة رشوط اتّساق الحرية واملساواة داخل نظرية العدالة
يصب هذا الكتاب يف منحى اإلسهامات الفكرية التي
االجتامعيةّ .
تحاول التوفيق بني هذين املبدأين عوض امل ُعارضة بينهام ،ويف الجهد
العلمي ال ّرامي لدرء اإلبهام املحيط بال ّنموذج الليربايل داخل الوطن
العريب ،والذي من شأنه أن يُسهم يف إثراء ال ّنقاش يف شأن ُسبل البناء
لخصوصياتنا الذّاتية ،بشأن ما
املؤسسايت األنجع واألقوم واألكرث مالمئ ًة
ّ
ّ
يجمعنا م ًعا أو ما ميكن أن يجمعنا م ًعا؛ مبعنى األُفق الذي ينبغي أن
يُو ّجهنا ويقود حركة تاريخنا.

ٍ
ٍ
واقتصادات
مجتمعات
ينطلق الكتاب من اعتبار شبه استحالة بناء
عربي ٍة بعيد ٍة عن االستبداد والفكر األُحادي ناجع ٍة اقتصاديًّا وعادل ٍة
اجتامعيًّا و ُمستدامة ،عىل أُ ُسس الوصفات النيوليربالية القامئة عىل
وبخاصة بُعيد األزمــة االقتصادية
"التّسويغات النيوكالسيكية"،
ّ
يتجل بوضوح تهافت هذا
العاملية .فوفقًا للدكتور دياين ،بدأ اليوم ّ
الساحقة يف املجتمع عىل
املنطق النيوليربايل القائم عىل حثّ األغلبية ّ
تقديم التضحيات بح ّجة الحفاظ عىل التوازن االقتصادي ،يف حني أ ّن
النتيجة تتلخّص فحسب يف توليد أقىص األرباح لفائدة أقل ّية ضئيلة،
يف تزامنٍ مع تفاقم آثار األزمات املالية املتعاقبة منذ تسعينيات القرن
املايض .ومل تكن بالدنا العربية لتُشكّل استثنا ًء لهذا التّهافت شبه
الكوين للمنطق النيوليربايل؛ إذ كان من الطبيعي أن يتمخّض تب ّني
ٍ
لسياسات نيوليربالية عن
معظم البلدان العربية يف العقود األخرية
نتائج وخيمة يف جميع املجاالت وعىل املستويات كافة ،أو بشكلٍ أكرث
أصل.
دقة ،عن تفاقمٍ لألوضاع الواهنة ً
يُ ّبي الكتاب بعض هذه األوجه لتفاقم الحالة العربية برت ٍ
ابط مع
استرشاء السياسات النيوليربالية ،عرب عرض مؤرشات "القيمة اإلجاملية
امل ُولَّدة" ،و"التنمية البرشية" ،و"نقص التنمية ال ّناجم عن عدم
السلبي بني خسائر دليل التنمية البرشية وال ّرضا
املساواة"ّ ،
و"التابط ّ
بحرية االختيار وباملجتمع" ،و"ال ّرضا العام بالحياة وال ّرضا بالرعاية
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الصحية وبالتعليم" ،و"التّكامل االجتامعي من خالل رفاهية الفرد
وال ّنظرة إىل املجتمع والشعور باألمان" وتحليلها .ليخلص من هذا
ظل سيادة
العرض التقدميي إىل أ ّن الوضعية ال ّراهنة للبلدان العربية يف ّ
هذه السياسات النيوليربالية أصبحت ُمرادف ًة للضعف والهامشية
والتبعيّة وال ّرضوخ ،وأ ّن تفاقم األوضاع االقتصادية واالجتامعية يف
دليل آخر عىل الرضورة املل ّحة السترشاف
البلدان العربية يعطي ً
النامذج امل ُستدامة البديلة من الليربالية املتو ّحشة ،يف أُفق ما بعد
والبي بني هذه األرثوذوكسية
الربيع العريب ،من خالل التّمييز ّ
الصارم ّ
النيوليربالية امل ُهيمنة اليوم والنظام الليربايل االجتامعي.
يتب ّنى الكاتب بذلك ،ومن دون مواراة ،النهج الليربايل االجتامعي الذي
مبهم اليوم،
يروم التعريف به وتحديد طبيعته العميقة ،إذ إنّه ّ
يظل ً
سم
سوا ٌء يف شقّه االقتصادي أو يف شقّه السيايس ،وحتى الفلسفي ،ومتّ ً
السياقات العربية الحاضنة له
بسوء فهمٍ عميق ،بتزامنٍ مع غياب ّ
لعقود طويلة .يُسطّر الكتاب بذلك أوىل أهدافه يف اإلسهام يف أن تتب ّوأ
النظرية الليربالية للعدالة املكانة التي تستحقّها يف البالد العربية ،عىل
خاصة الفكر االقتصادي،
اعتبار أ ّن الفكر العريب املعارص ،وبدرج ٍة ّ
التاكم املعريف
يفتقد إىل التّنظري العلمي الواضح لهذه اإلشكالية ،وإىل ّ
املرخّص للمامرسة الفاعلة.
تتمثّل إحدى أبرز إضافات الكتاب للمكتبة العربية يف عرض أبرز
أساسا
النظريات الليربالية املساواتية املعارصة وتحليلها ،واملرتبطة ً
مم يسمح للقارئ العريب باالطّالع
بنظريّة العدالة عند جون راولزّ ،
عىل أبرز ما أنتج الفكر الغريب وأحدثه يف شأن املقاربة املعيارية
إلشكال ّية ات ّساق الحرية واملساواة داخل نظرية العدالة التي ت ُشكّل
رصا مركزيًّا ملرحلة ما بعد الربيع العريب ،ينبني عليها الكثري من
عن ً
ال ّرهانات سواء منها السياسية أو االقتصادية أو االجتامعية.
وال يكتفي الدكتور مراد دياين بعرض ُعصارة الفكر الغريب وتحليله
خالل العقود الثالثة األخرية ،بل يُق ِّدم مقاربته الذاتية لنظرية العدالة
يف ال ّنموذج الليربايل امل ُستدام القامئة عىل ثالثة مبادئ رئيسة ،ترتكز
عىل ترابط الحرية واملساواة يف تكافؤ الفرص الحقيقي ،وعىل اقرتان
التّحليل االقتصادي لتوليد الرثوة وإعادة توزيعها داخل املجتمع،
املؤسسايت بتوطّنه يف األفق بعيد املدى
وأخـ ًرا عىل تالزم البناء ّ
لالندماج االجتامعي واملواطنة ،برت ٍ
ابط مع منظور اإلخاء االجتامعي:
•أما املبدأ األ ّول فيتعلق بطبيعة الحرية العميقة واملتّسقة مع
الصورية يف ال ّنموذج
مقتضياتها االجتامعية ،عىل خالف طبيعتها ّ
النيوليربايل املتو ّحش ،ويؤكد املؤلف عىل أ ّن ال ّنموذج الليربايل
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امل ُستدام ينطوي عىل حرية حقيقية متمثّلة يف القُدرات الفردية
امل ُض ّمنة يف ثنايا املساواة االجتامعية والضّ امنة لتكافؤ الفرص
يتجل من خالل دور نظام الرتبية
يف امل ُسبق األ ّويل .وهو ما ّ
والتعليم من جه ٍة ،ونظام الرضيبة عىل املواريث والهِبات
من جه ٍة أخرى يف تأمني املساواة ين األفراد من حيث الفرص
فضل عن أدوار تكميلية قد تقوم
والقُدرات واآلمال والتطلّعاتً ،
خاصة سياسات التّمييز اإليجايب.
بها السياسات العا ّمةّ ،

•أ ّما املبدأ الثاين ،فيتعلّق بأصالة ات ّساق الحرية واملساواة
االجتامعية من منظور االقتصاد السيايس ،وتحدي ًدا بطبيعة
ارتباط عملية توزيع القيمة مبستوى توليدها .مبعنى أ ّن
ال ّنموذج الليربايل امل ُستدام القائم عىل ات ّساق الحرية واملساواة
يضمن الحفاظ عىل امل ُح ِّفزات الفردية لتوليد ّ
الثوة الكامنة يف
أصالة الحرية االقتصادية يف امل ُسبق األ ّويل ،كام يضمن ُمضاعفتها
يف الالّحق البعدي عرب اآلثــار الجانبية اإليجابية للمساواة
االجتامعية .فإحدى أه ّم الثّغرات يف معظم نظريات العدالة هي
أنها تُركّز عىل مسألة توزيع مجموعة من األصول (موارد مادية،
وأجور ،وأصول اجتامعية ،وتكافؤ الفرص ،وتكافؤ الوصول إىل
الوضعيات االجتامعية) من دون ُمساءلة كيفيّة إنتاجها .وح ّجة
الكتاب الرئيسة هي أ ّن توزيع الرثوة (وتوزيع جميع األصول
االجتامعية) هو غري منفصلٍ عن مستويات توليدها ومحف ّزاته،
جوهري غالبًا ما
بل إنهام مرتابطان ترابطًا تالزميًّا ،وهو تراب ٌط
ّ
يب أو يُ َغيَّ ُب يف أغلب املقاربات ال ّنظرية التي يغلب عليها
يَ ِغ ُ
الجانب األيديولوجي.

•ومبا أ ّن استقرار اتّساق الحرية االقتصادية واملساواة االجتامعية
واستدامتهام يف املدى البعيد  -مدى البناء والتط ّور واالرتقاء -
ؤسسايت ٍ
ّ
محض و ُمنقطعٍ
يظلن خارج نطاق ّ
أي شكلٍ مجتمعي ُم ّ
عن املنظور الثقايف أو التاريخي بعيد املدى ،فإ ّن الكاتب يُضيف
مبدأً ثالثًا يقوم عىل إدخال بُ ْعد "االندماج االجتامعي" يف
ُمك ّوناته الوضعية (املواطنة) واملعيارية (اإلخاء) .مبعنى آخر،
ال يستقيم – وفقًا للكاتب – اتّساق الحرية باملساواة داخل
نظرية العدالة من دون انبثاق االندماج االجتامعي كمنظو ٍر
بعيد املدى للعيش املشرتك.
وللكتاب ،من ث ّم ،أصالة تتمثّل يف صو ٍغ دقيقٍ للفكرة البديهية بأ ّن
أي ٍ
شخص ضغين ًة أو حق ًدا اجتامع ًّيا
التوزيع هو
ٌ
منصف بحيث ال يُ ِك ّن ّ
ٍ
لشخص آخر عىل أساس هذا التوزيع ،وأ ّن توطّن املواطنة والتّجانس
والتآخي االجتامعي ال ّناتج هو ما مينح االستقرار واملنظور بعيدي
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املدى للتّسوية املؤقّتة للعيش املشرتك .فإن كانت نظرية العدالة
الراولزية ترتكز عىل توليف بُع َدي الحرية واملساواة ،فإ ّن شعار "حرية
أي اتّساقٍ يف املنظور التاريخي
أي معنى أو ّ
 مساواة" يبقى فارغًا من ّأو التط ّوري ،من دون إقحام مبدأ ثالث اجتامعي /سيايس /إبستيمي
عب عن تكامل املبدأين األ ّولني .ومن ث ّم ،يعمد الدكتور
كمبدأ وسيط يُ ّ
مراد دياين إىل وصل هذه املبادئ الثالثة بفهمني ُمتكاملني لنظرية
العدالة يف النموذج الليربايل االجتامعي ،أحدهام مينح املنظور املثايل
لتحقيق االندماج االجتامعي (حرية – مساواة  -إخاء) ،واآلخر يعرض
للشوط العمل ّية لهذا االت ّساق (حرية – مساواة  -مواطنة) .ليخلص
ّ
يف مقاربته ما بعد الحداثية لنظرية العدالة إىل بلورة معامل العدالة
ٍ
مستويات
االجتامعية يف ال ّنموذج اللّيربايل امل ُستدام عىل خمس
رئيسة:
•ات ّساق الحرية واملساواة ما دام ال ّنموذج اللّيربايل يف شكله
االجتامعي قامئًا عىل االت ّفاق الطوعي والتّعاقد امل ُنصف بني
السعي إىل خلق القيمة مرتب ٌط ارتباطًا وثيقًا بأنساق
األفراد .إ ّن ّ
توزيعها ،فكلّام كان ال ّنظام ُمتّسقًا ومتساويًا ،كان أكرث تولي ًدا
للقيمة ّ
والثوة .ويُعطي الكاتب عىل ذلك مثال الدول األكرث
"مساواتية" يف العامل (الدول اإلسكندنافية) باعتبارها األكرث غنى
ورفاهي ًة يف الوقت نفسه.

•تكافؤ الفرص املنصف الذي يعني وضع الجميع عىل مستوى
التبية والتّعليم الذي
"ب ّوابة االنطالق" نفسه ،والقائم عىل نظام ّ
يسهر عىل تأمني حصول الجميع عىل الرتبية املتناسبة وعىل
حق الوصول إىل أعىل املناصب االجتامعية ،ث ّم بعد ذلك عىل
ّ
نظام املواريث والهِبات الذي يقتيض فرض رضائب وقيود عىل
التكات من أجل منع أو الح ّد من انتقال االمتيازات من جيلٍ
ّ
لب إىل ُصلب ،وأخ ًريا عىل نظام التّمييز اإليجايب
إىل جيل ومن ُص ٍ
اللمساواة ومن التّمييز ٍ
آليات لتحقيق تكافؤ
الذي يجعل من ّ
الفرص الحقيقي وليس فقط الشّ كيل.

•الجدارة واالستحقاق؛ فالتّفاضل الوحيد الذي يُق ّره الدكتور مراد
دياين من منظوره الليربايل ،ويش ّجع عليه ،هو التّفاضل القائم عىل
أساس الجهد وقيمة العمل .ومل ّا كانت قابل ّيات األفراد متفاوت ًة
يف التّحصيل والفهم واإلدراك ويف بذل الجهد واالستثامر ،كان
متايز األفراد من ال ّناحية العملية االكتسابية أم ًرا حتم ًّيا ،وينبغي
أن تعكسه آليات وإجراءات العدالة كإنصاف ،بإجازة التّفاوتات
املنصفة وإقرارها والتي تسمو فوق "املساواتية" املحضة.
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•تحديد امللكية عىل اعتبار أ ّن الحرية الحقيق ّية تتمثّل يف حرية
امللكية أكرث منها حرية الفعل ،ومن ث ّم ،فالطبيعة العميقة
للحرية تتطلّب باألساس مناقشة "حدود امللكية" عوضً ا عن
"حدود الفعل" .هذا هو بالضّ بط – وفقًا للدكتور مراد دياين
– الخيط ال ّرفيع الفاصل بني اللّيربالية املتو ّحشة واللّيربالية
بأي حدو ٍد للملكية
االجتامعية .ففي ح ٍني ال تعرتف األوىل ّ
الخاصة (من قبيل الحدود عىل تراكم رأس املال وتركّزه) عىل
ّ
وألي
بأي مبدأ آخر ّ
اعتبار أصالتها ومن ث ّم عدم جواز تقييدها ّ
اعتبا ٍر كان ،نجد أ ّن األخرية تنبني عىل فكرة تحديد امللكية
الخاصة بدرج ٍة أساس عرب ما صاغه جيمس ميد وجون راولز
ّ
لنموذج "دميقراطية امتالك امللكية".

محاول
ً
ما نخلص إليه هو أ ّن الكاتب قد بذل يف كتابه جه ًّدا يف التنظري
الكشف عن فضاءات الحرية داخل النموذج الليربايل االجتامعي،
وطرح العديد من األسئلة املتعلقة مبعامل التوفيق بني الفردانية
الليربالية كأساس للنجاح االقتصادي واملساواة االجتامعية كرشط
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أسايس الستدامة الدميقراطية .وعىل الرغم من أ ّن الكاتب يدافع
باستامتة عن النهج الليربايل واقتصاد السوق ،فإنه ال يرى دو ًرا للدولة؛
وهو ما يثري الجدل للكثري من املهتمني والباحثني بعد تبيُّ أ ّن األزمة
املالية التي تع ّرض لها العامل ،وبشكل خاص الدول الرأساملية ،مل
تخرج عن دائرة األزمات الدورية التي ال تسلم منها السوق الحرة
واالقتصاد الرأساميل بحكم آليته ونظام عمله .وأكرث ما أكدته األزمة
املالية هو الدور املؤثر والــروري للدولة يف الرقابة عىل السوق
وضبطها ،إضافة إىل أ ّن مثة من ير ِّجح أ ّن نظريات حاكمة للنظام
الرأساميل "دعه يعمل دعه مير"و"اليد الخفية" ستجري إعادة صوغها
من جديد بعد األزمة املالية التي شهدها العامل يف عام  ،2008واألرجح
ملصلحة دور أعىل لـ "رأساملية الدولة" التي تعزز فرصها وحظوظها
عمليات التأميم الجزيئ والكامل ملنشآت وبنوك عمالقة ،وملصلحة
دور تنظيمي أعىل للدولة يفالحياة االقتصادية .فالكاتب يويل األهمية
كلّها – عىل املستويني املعياري والوضعي – القتصاد السوق
والسياسات الليربالية ،ناس ًيا ال ّدور األكيد للدولة يف تصحيح "إخفاقات
مثل بجالء
السوق" وإرساء قواعد العدالة االجتامعية (كام ّبي ذلك ً
مؤسسات املجتمع املدين والقطاع
جون مينارد كينز)ً ،
فضل عن دور ّ
الثالث التي تؤدي أيضً ا دو ًرا أساس ًّيا يف التّنسيق االقتصادي واالجتامعي
املؤسساتية عند ثورستني فيبلني
والسيايس (كام ب ّينت ذلك التحليالت ّ
وجون كومونس).
ويبقى القول إ ّن الكتاب ينطوي عىل ُج ٍ
ويثّل إضاف ًة
هد علميُ ،
حقيقية للفكر العريب املعارص يف موضوع العدالة االجتامعية ،ويعد
ل ِب َن ًة مهمة عىل درب بناء نسق معريف يأذن باملامرسات الليربالية
القامئة عىل الحرية واملساواة واالندماج االجتامعي يف غد ما بعد
الربيع العريب.

