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الليبرالي الديمقراطي 





مقدمــــــــة

يشهد العالم العربي خالل السنوات األخيرة تغييرات كبرى حيث أصبحت 
حاجة المواطنين للتأثير على السياسة متزايدة. إن التأثير في اتخاذ القرار من 
طرف الناس بشأن حياتهم الذاتية -  وبالتالي بشأن القرارات التي لها عواقب 

كبرى على حياتهم – يعتبر أمرا مركزيا في الفكر الليبرالي االجتماعي. 
نقدم لكم في هذا المنشور أسس أفكارنا. نقدم ذلك عن طريق خمس مبادئ 

 D66 توجيهية  التي تم تحديدها من طرف أعضاء الحزب السياسي الهولندي
)الديموقراطيون 66( كأدوات العمل السياسي من قبل الليبيراليين االجتماعيين. 

    
الثقة في القدرة الذاتية للناس؛  •
فكر وتصرف بشكل عالمي؛  •

مكافئة اإلنجازات واقتسام الرفاه؛  •
السعي إلى مجتمع مستدام ومتناغم؛  •

التشبث بالحقوق االساسية والقيم المشتركة.   •

في رأينا ال تعتبر هذه مواقف بل مبادئ. غالبا ما يكون هناك احتكاك بين 
مختلف المبادئ. هذه المبادئ التوجيهية ال تقدم أجوبة جاهزة للتساؤالت 

المحددة، لكن بالنسبة لنا تقدم سندا لليبراليين من أجل بناء موقفهم حول القضايا 
الحالية. انطالقا من هذه الرؤية، يمكن دائما أن يتم االختالف حول المواقف 
ومناقشتها  - تقييم أساسي لـ ʼمجتمع مفتوحʽ واساس ديموقراطيتنا. مكتب 

األبحاث العلمية لـ D66- مؤسسة األستاذ هانس فان ميرلو - كتب حول كل مبدأ 
مقاال لغرض شرحه بشكل موسع والتعميق في اإلشكاليات المستخلصة.  

يعسى D66 إلى حرية واسعة للفرد، داخل االعتراف بالمسؤولية المشتركة 
لمصير اآلخر وللمجتمع ككل. بالسنبة لنا تكون الحرية بااللتزام. اسس 



الحزب في 1966، اثناء فترة مضطربة مرت بها السياسة الهولندية.  
منذ البداية كان لحزب D66 هدف تجديد الديموقراطية بشكل سلمي 

من أجل منح الناس الفرصة للتأثير على القرارات في حياتهم.

الديموقراطية والحرية هي للجميع، في أي مكان بالعالم. في هذا السياق 
جاءت مؤسسة مبادرة الديموقراطية العالمية )IDI( لحزب D66. هدف 
مبادرة مؤسسة الديموقراطية العالمية هو دعم الديموقراطية في شمال 
افريقيا والشرق األوسط. وفي نفس الوقت يكتسب حزب D66 أفكارا 

وتجاربا جديدة في مجال الديموقراطية والتعاون الدولي. لذلك قامت مبادرة 
 D66 المؤسسة الديموقراطية العالمية إلى جانب مكتب األبحاث العلمية لـ

بإنجاز هذا اإلصدار العربي  للمبادئ التوجيهية، الذي نضعه امامكم. 

نأمل مخلصين أن هذه المقاالت ستكون في خدمة النقاش حول الحرية والديمقراطية 
والسياسة في بلدك. ألن السياسة شيء مهم ال ينبغي أن تترك لآلخرين فقط.

مارتينه فان سخور يوست سنلر 
D66 موظفة العالقات الدولية لـ مدير مؤسسة األستاذ هانس فان ميرلو 

مؤسسة مبادرة الديموقراطية العالمية  
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الثقة في 
القدرة الذاتية 

للناس
نحن نثق في القدرة الذاتية للناس. يمكن قول ذلك بسهولة و يسر. لكن ما 

هي هذه القدرة؟ لماذا نعتمد عليها؟ وأين تنتهي؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة 
لتصورنا بشأن العالقات بين الناس فيما بينهم وعالقة الناس بالمؤسسات 

الحكومية؟ هذا المقال يستكشف حدود تلك الشروط و األسئلة. ان االمر 
ال يتعلق بأرشيف او مكتبة او موسوعة للمبادئ الليبرالية. انها ليست 

بأرصدة لحملة أو نقاش. المقال يهدف الى اعطاء دفعة قوية ألولئك 
الذين يهتمون بأفكارنا والذين يرغبون في مواصلة تطويرها.
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المحتوى

3 تصور اإلنسان: الفرد والمجال الخاص 
7 الناس فيما بينهم: الناس والمجال العام  

13 الناس والمؤسسات الحكومية: المواطنين والمجال السياسي 
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تصور اإلنسان: 
الفرد والمجال 

الخاص
الجزء االول 

ʼالثقة في القدرة الذاتية للناسʽ تقوم على نقطة االنطالق أن 
كل فرد لديه ارادته الخاصة وانه قادر على صياغة االحكام. 

ان اإلنسان قادر على الحكم والتصرف. و من خالل ذلك 
فاإلنسان  ينشئ حياته الخاصة و كذا المجتمع الذي تشكل تلك 
الحياة جزءا منه. ال يمكن لآلخرين تحديد ما هو الصواب وما 
هو الخطأ، وال ما ينبغي أن يفعله او ان يتركه اآلخر وبالتالي 

فان القاعدة االساسية هي ان ال أحد يمتلك الحقيقة.
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التطوير
ان تكوين اإلنسان وتطوير األفكار األخالقية الخاصة به ال يحدثان بشكل 
تلقائي كما ان قدرة اإلنسان على إصدار األحكام و التصرف ال تأتي هي 

ايضا بشكل تلقائي. الناس ال يولدون ككائنات مختصة ومستقلة وذكية. تلك 
الخصائص يجب أن تتطور. نحن لسنا بإنسان، نحن نصبح )تدريجيا( انسانا. 
اإلنسان ينمو، وكما هو الشأن بالنمو: ان تعلم المشي ال يخلو من السقوط من 

.ʽالتجربة والخطأʼ حين آلخر والنهوض مجددا. اإلنسان يتعلم من خالل

ان تطوير القدرة الذاتية للناس ال يتم في الفراغ. ان البيئة االجتماعية والحكومة 
قد تؤثران سلبا على تطور الفرد. كما يمكن أيضا ان يكون ذلك التأثير إيجابيا، 

على سبيل المثال عن طريق توفير التعليم. التعليم هو شرط أساسي لتطوير 
القدرة الذاتية للناس. بطبيعة الحال فإن دور الوالدين في هذا االمر يعتبر أيضا 

ذات أهمية كبيرة. الغذاء والكساء والمأوى تعتبر من الشروط المهمة لكن الدعم 
العاطفي مثل الجهود التي تبذلها األسرة واألصدقاء يكون ايضا مهما جدا. ان 

القدرة الذاتية ال تأتي بسهولة وال بكميات متساوية. في بعض الفترات أو الظروف 
تكون للناس القدرة أكثر أو أقل من الفترات أو الظروف االخرى. تقع علينا 

المسؤولية المشتركة اتجاه األشخاص الذين ال يتمتعون بالقدرة او الفرص الكثيرة.

الثقة
ان الثقة في القدرة الذاتية للناس ال تعني أننا نؤمن بأن جميع الناس ›جيدين‹ 

أو انهم يقومون بما هو ›جيد‹. ان الناس بطبيعة الحال تقوم بأشياء غير 
عقالنية أو بتصرفات ضد مصلحتها أو مصلحة اآلخرين. ان تصرفات الناس 

ليست بتصرفات عقالنية فحسب. الناس تدفعهم أيضا شهواتهم و هم يبحثون 
باستمرار عن ما هو الحد. ان حرية الفرد ال تعني بالضرورة أنه يشعر بانه 

جزء من الجماعة. ان الثقة في القدرة الذاتية للناس ليس بثقة ساذجة.

 ان القدرة الذاتية ال تأتي بسهولة
وال بكميات متساوية
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ان االنسان ال يميل بالضرورة إلى ›الخير‹ أو ›الشر‹. فإن قيل أن اإلنسان 
يميل إلى ›الخير‹ أو ›الشر‹، فهذا يعني فقط أن اإلنسان بنفسه يقرر ما إذا 
كان سيوفر الوسائل التي تصنع منه االنسان الطيب او االنسان السيئ. ان 

كيفية تطور اإلنسان، من الناحية االخالقية هي اختياره ومسؤوليته الخاصة 
وفقا إلرادته.  انه من المستحيل تماما أن نتصور وجود شيئا في العالم 

او خارجه يمكن اعتباره جيدا دون قيد أو شرط، باستثناء حسن النية. ان 
اإلنسان هو حر في تصرفاته  األخالقية ، لكنه هو أيضا على بينة من الحرية 

المعنوية لألشخاص اآلخرين. انه بإمكانه أن يفهم أن الخيارات ليس لها 
عواقب محددة أو مؤقتة فقط بل انها تؤثر أيضا على المصلحة العامة. 

المجتمع المفتوح
ʼالقدرة الذاتية للناسʽ - الرغبة في ʼالخير/ الجيدʽ وإمكانية العمل لتحقيق 

االدراك  و التصرف )األخالقي( أمر ضروري بالنسبة لنا في التفكير حول 
االنسان وسياقه. ان القدرة الذاتية ال تنشأ في المجتمع السلطوي أو المجتمع 
المغلوق. لذا يجب وبقوة حماية المجتمع المفتوح الذي يوفر للناس الحرية 

.ʽالخير، الحق والجميلʼ للوصول بأنفسهم الى االدراك بشأن ما هو

ان الثقة في القدرة الذاتية للناس تقوم على االعتقاد بأنه بجب منح المجال والفرص 
للناس من اجل تطوير أنفسهم وأنه يجب ان يشجع أو يساعد الناس على ذلك إلى 

حد ما. انهم قادرين أفضل من المؤسسات الحكومية على خلق مجتمع مفتوح 
وديناميكي ومستدام ألنفسهم  ولآلخرين. ان الحرية التي تمكن االنسان من 

ذلك التطوير يجب ان تنتزع. ان الحدود حيث تنتهي حرية شخص ما بالمقارنة 
مع حرية االخر هي نتيجة ما يحدده الناس المعقولين معا من وقت آلخر.
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الناس فيما بينهم: 
الناس والمجال العام 

الجزء الثاني

الفرد ليس كائنا قائما بذاته. انه يشكل جزءا من العالقات 
و المجموعات والشبكات في المجتمع. كل إنسان يختلف 

عن اآلخر. اإلنسان يبحث باستمرار عن التواصل مع 
اآلخر وذلك يشكل أساس التماسك االجتماعي. الناس 

تبحث في المجال العام عن الوفاق من خالل الحوار.
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مساحة لالختالف 
 الناس يختلفون فيما بينهم ولهم أفكارهم الخاصة حول كيفية إنشاء الحياة 

الخاصة. إن هذا االبداع يزدهر من خالل المواجهات مع الرؤى واألفكار 
والتصرفات األخرى. إن تلك المواجهة تساهم في ادراك الناس لمعتقداتهم 
واختياراتهم الخاصة. إنه من المهم األخذ بعين االعتبار التعدد القائم ومنح 
المجال لألشخاص الذين لهم معتقدات مخالفة. الناس غير متساوون ولكنهم 

متعادلون. إن التعدد ومجال التطور مرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. 
إنها توفر الديناميكية والتقدم للمجتمع. إن التعدد ال يناسب التيارات التي تسعى 

إلى الحد من الحريات. إنه من المهم أن يمنح المجال لآلراء المخالفة. وذلك 
ليس بسبب اآلثار األخالقية فحسب ولكنه أيضا من أجل تحقيق المصلحة 

الذاتية: إن كل شخص يشكل بطريقة أو بأخرى جزءا من أقلية معينة.

التسامح 
إن تقدير تنوع الناس وكذا أهمية التعدد يعني التسامح. التسامح يعني التحمل. 

في السياق االجتماعي أو الثقافي أو الديني يعني ذلك عدم معاقبة أو حظر 
السلوك المخالف ألفراد المجتمع أو مجموعات معينة حتى إن اعتبرت 

األغلبية ذلك التصرف والرأي لألقلية المخالفة أمرا مرفوضا. إنها ليست 
بفضيلة سهلة وتتطلب أقصى درجة ممكنة من النوايا الحسنة للناس.

التسامح يختلف جوهريا عن الالمباالة. إن عدم معاقبة أو حظر اآلراء المخالفة 
ال يعني أنه ال ينبغي مواجهته كما انه ال يعني عدم اتخاذ االجراءات ضد 

التصرف المخالف . إن االختالف له قيمة أيضا. إن المخالفون يلعبون دور 
اختبار الوفاق أي المجموعة من القيم والقواعد التي يتفق عليها الناس. في 
الماضي كان ʼللمستفزونʽ دورا هاما في صنع التغيرات الكبرى ونشير 

هنا إلى كوبيرنكوس أو غاليلي إنه من الضروري أن تترك الحرية لألفكار. 
إن المجتمع – أو الحكومة  - الذي يحاول القضاء عن االختالف يصبح 

مجتمعا متعثرا. إن المقدمات لعصر جديد )أيضا في األدب والفن واإلعالم( 
تعتبر ضرورية من أجل التقدم وهي بالضرورة تكون ضد التيار.  
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ان إعطاء المجال ألصواتهم، وخاصة ضد اإلجماع، أمر ضروري  في فلسفتنا. 
وهذا يعني أيضا انه يجب علينا الحذر من  االحكام المسبقة واالفتراضات 
بشأن ما هو مخالف مثال ان على سبيل المثال عندما يتعلق األمر بالعرق 

أو الدين أو الثقافة أو اللغة. انها تعيق التطور نحو اإلجماع ألنها تؤدي 
الى منح الناس في بعض األحيان القدرة اقل او اكثر مما يتوفرون عليه 

في الواقع. ان قبول التنوع الثقافي والديني  يكون في بعض األحيان  في 
حاجة الى التخفيف و بوعي من الحواجز. التسامح بشأن االختالف ينتهي 

حيث يصبح مستحيال، حيث يمس بالمساواة بين الناس و حيث يحل العنف 
واإلكراه محل الحرية والعدالة. ان المجال للتطور يحد ايضا من قبل سعينا 

لمجتمع متناغم ومستدام كما سلف الذكر في الخط الموجه الرابع.

المجتمع المفتوح: الحوار
نحن نعتقد أن العديد من الجماعات التي تقدر وتحترم التنوع، يجب أن تصل من 

خالل الحوار الى تعايش بطريقة مفتوحة و مستدامة يمكن الجميع من ايجاد مكانه 
الخاص. الحوار هو أداة لترابط الناس. في ذلك الحوار يمنح الناس ما يستحقونه 

كما هو الشأن في النقاش الذي يدار بشكل جيد. والغرض منه هو إيجاد حل مشترك 
و ليس انتصار موقف صاحبه. القدرة على إجراء الحوار ال تأتي بشكل تلقائي. 

انها تستحق مكان األولوية في تكوين االنسان و في المقام األول في التعليم. 

في المجال العام يبحث مختلف الناس و المجتمعات المختلفة عن التواصل مع 
بعضهم البعض. في هذا المجال بالذات يبحث الناس عن التوافق المتداخل )كما 

وصفه راولز Rawls( حيث يمكن للناس ان يتفقوا مع بعضهم البعض. نطاق وحدود 
هذا اإلجماع ينبغي ان تناقش باستمرار. هل يجب ان يكون للجميع رأي خاص 
به؟ نعم. هل يحق  للشخص ما قتل االخر؟ ال. هل يجب مصافحة االخر؟ ربما. 

ان ترسيم االجماع المتداخل يتطلب منح المجال لألخر للتعبير بحرية في سوق 
األفكار. ان ذلك يعتبر شرطا أساسيا لحسن سير الديمقراطية. هذا الحوار في المجال 

العام هو مسلسل مستمر و يمر كباقي المسلسالت بالفشل و النهوض. ان التسامح 
يعني قبول درجة من عدم اليقين ويعني ضمنيا االدراك بان المجتمع ال يمكن ان 
يصل إلى توازن ثابت و ان اإلجماع يكون دائما مؤقتا وان الحوار سيستمر دائما.
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المشاركة
ان تحقيق التعايش االجتماعي والمستدام يتطلب مشاركة الناس فيما بينهم. 
هل يمكن فرض المجتمعية؟ في حالة العدم يبقى لنا األمل فقط في تحقيق 

ذلك. ان الناس يبحثون عن الصلة باألخرين. ان العقل والشعور فقط 
ليس هم الدافع وراء السلوك البشري بل ايضا الرغبة في االعتراف و قد 

يكون من الدوافع الرئيسية في األداء االجتماعي. و لذلك االعتراف أشكال 
عديدة : الحب، والمكانة االجتماعية، والمال، والجمال، والسلطة. 

 الرغبة في تحقيق مكانة أعلى في السلم االجتماعي ينتزع بالقوة ان دعت 
الضرورة. ان كون هدف الناس يتمثل في سعيهم الى االعتراف يبين في نفس الوقت 
ان الناس ال يعيشون حياتهم بشكل منفصل. االعتراف يأتي بالضرورة من اآلخرين.

االتفاق مع بعضها البعض ليس ضروريا 
دائما للشعور بالمشاركة في المجتمع

لقد أدى تحرر المواطنين في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في هولندا الى 
المزيد من حرية فرص التطوير  وساهم في تحقيق مستوى غير مسبوق من 
االزدهار. ان االدعاء بأن ذلك قد أدى إلى فقدان المشاركة ال تدعمه الوقائع. 
كما ان الناس ال تختلف كثير بشأن قواعد السلوك األساسية في المجتمع كما 

يفترض في كثير من األحيان.  ان االتفاق مع بعضها البعض ليس ضروريا دائما 
للشعور بالمشاركة في المجتمع. ان الحكومة ليست مسؤولة عن التسبب في خلق 

العالقات االجتماعية. الحكومة هي نتاج التماسك االجتماعي، وليست بمصدره 
و منظمه. يجب ان ال تكون للحكومة أي رسالة أخالقية. لكن يمكن للحكومة 
ان تعزز الروابط بين الناس من خالل توفير االمكانية المنعدمة في الظروف 
األخرى. و يمكن ان تقوم بذلك في العديد من المجاالت ومنها التعليم، العمل، 
العمل التطوعي  مثال.  ان تحقيق الروابط   غالبا ما يكون شرطا مسبقا للحب 
وسعادة الفرد -  يقع على عاتق الناس بنفسهم. ان غياب التدخل الحكومي في 
مجتمع الناس هو الذي يخلق بالدرجة االولى التنظيم الذاتي والحيوية والنشاط.
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التنظيم الذاتي و الثقة
في كثير من األحيان يمكن للناس فيما بينهم ايجاد الحلول للقضايا االجتماعية 
أفضل من المؤسسات الحكومية. ان التعاون المتبادل بين الناس على أساس 
من المساواة يتعارض مع التسلسل الهرمي، واألبوية والسيطرة التي تنادي 
بها بعض األيديولوجيات السياسية. ان الكثير من العمليات االجتماعية تتم 

بطالقة بدون الحاجة الى تدخل المؤسسات الحكومية. ان أشكال التنظيم الذاتي 
– نظام ذكي بدون سيطرة الفرد أو المؤسسات الحكومية - تقدم حلوال جيدة 

في العديد من المجاالت مثل الرعاية الصحية، النقل، التعليم والرياضة. 

في هذه األشكال من التنظيم الذاتي ال تزال هناك امكانات هائلة خفية والتي 
يمكن أن تكون مصدرا للتقدم االجتماعي. الناس المبادرة تشكل معا المجتمع 

المفتوح والحيوي حيث هناك الترابط و المشاركة و مجاال لتعزيز روح المبادرة 
والنمو االقتصادي. ان الفكر الليبرالي االجتماعي ال يمجد المقاولة االقتصادية 
)أو أكثر عموما: السوق(، لكنه يثق في القدرة الذاتية التي يمكن ان تحقق من 

خالل حرية المقاولة االقتصادية. ان الحد الذي يسبب فيه من طرف سادة السوق 
ال يتعارض مع هذا االفتراض، بل انه ضروري. ان المجتمع في حاجة الى 

القوى المضادة الن حرية المقاولة االقتصادية لطرف ما ال يجب ان ينتج عنها 
االحتكار أو الهيمنة على حساب حرية اآلخر، وفي نهاية المطاف، على حساب 

رفاهية المجتمع. ان التطرق لموضوع ʼاقتسام الرخاءʽ في الجزء الثاني من 
الخط الموجه ʼمكافئة االنجازʽ لن يأتي من فراغ. ان الليبراليون االجتماعيون 

يسعون الى تحقيق للتوازن بين مكافأة االنجاز والجهد و بين اقتسام الرخاء.

 ان التنظيم الذاتي يقوم على اساس الثقة. ان المجتمع الليبرالي االجتماعي ينطلق 
من ʼالثقة، ما لمʽ. ان المجتمع الذي يثق فيه الناس ببعضهم البعض، هو مجتمع 

أكثر فعالية بالمقارنة مع المجتمع الذي تنعدم فيه الثقة. و حتى ان كانت هذه 
القاعدة ال تنطبق في جميع الحاالت فإنها  تبقي الثقة في التنظيم الذاتي مفضال 

عن بدائل المؤسسات الحكومية التي تسعى للقضاء على كل ما هو فشل بشري 
و للسيطرة على جميع المخاطر. هذه السيطرة الشاملة ) تقييد واسع لحرية الفرد 

في اختيار الشخصية( ال يمكن تبريرها أبدا، و حتى بالنظرة الطوباوية. اإلنسانية 
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قد عانت في القرون الماضية مرارا من عواقب السعي للطوباويات، سواء من 
حيث الخسائر البشرية والحزن ومن حيث  مختلف انواع اإلهدار. و بهذا المنعى 
فان المجتمع ال يمكن صنعه. ألنه في تلك الحالة يكون العالج أسوأ من المرض. 

ان ʼالثقة المنظمةʽ تؤدي حتما إلى الحد التدريجي من الحريات األساسية.
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الناس والمؤسسات 
الحكومية: 

المواطنين والمجال 
السياسي

الجزء الثالث 

نحن ننطلق من االيمان بقدرة الناس في ايجاد الحلول بنفسها. 
إن قدرة الناس على تسوية شؤونهم فيما بينهم لها حدود. وهنا  

تبدأ من مسؤولية الدولة )وهيئاتها، والمؤسسات الحكومية(.

ان حدود سلطة الدولة تحدد من قبل دولة القانون الديمقراطية. 
ان السيادة في المجتمع تكون للناس و عالقة  بالدولة 

نتحدث عن المواطنين. في المجال السياسي المواطنين هم 
من يحددون في نهاية المطاف حدود سلطة الدولة.
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المؤسسات الحكومية: الدور والمسؤوليات
يعتقد خطأ أن الليبرالية تعني ʼامتناع الدولةʽ أي شبه عدم تدخل الدولة في امور 
الناس مثل التعليم والرعاية الصحية و ترك ذلك كليا للقطاع الخاص. في هولندا 

حدث عكس ذلك تماما بحيث ان كل القوى السياسية الرئيسية  قد شاركت في بناء 
الرفاهية في هولندا و حتى المجموعات التي كانت تسمي نفسها ب: ʼالليبرالية 
االقتصاديةʼ ،ʽالليبرالية الديمقراطيةʼ ،ʽالديمقراطيةʽ أو ʼالليبرالية االجتماعية

ʽ. ان هدف  الليبرالية كان خلق الدولة التي تخدم و بفعالية كبيرة مصالح 
المواطنين. ان الحاجة للمؤسسات الحكومية تكمن في تهيئتها للظروف لبعض 

التطورات والعالقات االجتماعية. انها تضطلع بالمهام االجتماعية الهامة التي ال 
يمكن تسويتها من خالل ترتيبات أخرى، بسبب عدم وجود رقابة ديمقراطية أو 

بسبب االحتكار الوشيك لطرف خاص على سبيل المثال. ان مسؤولية مثال توفير 
التعليم للجميع، حماية حدود البلد، والرعاية الصحية بأسعار معقولة وضمان الحد 
األدنى للكفاف تقع على المؤسسات الحكومية. ال يمكن لجميع االفراد في الجميع 
االعتناء على قدم المساواة بأنفسهم. خصوصا عندما يواجه مواطنا ما العديد من 

المشاكل الشخصية )مثل عدم التمتع بصحة جيدة، اإلدمان أو عدم التوفر عن 
السكن، وظيفة أو عالقة( فان استقالله قد يكون عرضة للمساس به. ان وجود 

شبكة األمان االجتماعية في مثل هذه الظروف هو عالمة لوجود حضارة. 

التدخل الحكومي: الحدود
ان تدخل المؤسسات الحكومية تبدأ في ظروف معينة. ولكن أين تبدأ مسؤولية 
المؤسسات الحكومية وأين تنتهي؟ المجال السياسي يعرف السمة الخاصة التي 

يمكن أن تحدد مدى التدخل في المجالين الخاص والعام. ليس هناك مخطط للتدخل 
المؤسسات الحكومية. من المنظور الليبرالي االجتماعي ينبغي دائما أن يناقش 

مثل ذلك التدخل و يجب ان تقدم الحجج بشأنه. علينا تحديد وباستمرار مدى تدخل 
المؤسسات الحكومية في تحقيق الطموحات السياسية. ان اجراء هذا النقاش هو 
الواقع من وظائف االتحادات األساسية حيث الناس ينظمون أنفسهم كمواطنين.
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ان التدخل من قبل المؤسسات الحكومية  يجب 
دائما أن يناقش وان تقدم الحجج بشأنه

ال يمكن االستغناء عن المؤسسات الحكومية، لكن يجب أن ينظر دائما إلى 
حجم وقوة دورها في ضوء الظروف. عندما يصبح دور المؤسسات الحكومية 
مهيمنا ينبغي ان يواجه للحد. لكن المجتمع يكون في ظروف اخرى يتعين على 

المؤسسات الحكومية التدخل لتحقيق الهدوء إلى السوق، لتقديم الدعم للذين يعانون 
من التأخر او للدفاع عن المصلحة العامة. يجب عليها أن تتدخل عندما يتعرض 
المجتمع االجتماعي المفتوح والمستدام للخطر. ان التضامن ال ينبغي ان يتم من 
خالل خطوط اإليمان فحسب او ان يكون رهين بيد اختيارات فردية عشوائية. 

يجب على المؤسسات الحكومية أيضا حماية الحرية الفردية والدفاع عنها. التدخل 
في الحريات الفردية والحقوق األساسية ال تعتبر في كثير من األحيان من مهام 

المؤسسات الحكومية. ان عدم التدخل من قبل المؤسسات الحكومية يمكن المواطن 
من تكوين الرأي والتعبير عنه بحرية. عكس الحريات األخرى التي تولد بتدخل 

المؤسسات الحكومية على سبيل المثال من خالل ضمان ولوج الجميع للتعليم. ان 
القدرة الذاتية للناس تمكن فقط في امتالكها من طرف الناس. ان حرية المواطن 
غالبا ما تحد من قبل القوى االجتماعية الرئيسية التي تتصرف دون اخذه بعين 

االعتبار. و نشير هنا الى التمييز، النخب أو سلطة )الضغط( للشركات الكبرى. 
ان المجتمع في حاجة الى القوى المضادة مثل المؤسسات الحكومية للحد من تلك 

القوى االجتماعية و تمكين المواطنين  من التصرف بحرية بحكم االمر الواقع.

نحو مجتمع التطور
ان حزب D66 يسعى للمجتمع حيث يمكن للجميع من التنمية و التطور على النحو 

األمثل. نحن نسعى لتحقيق مجتمع التطور و ليس لدولة الرفاهية. نحن نميز هنا 
عمدا بين الدولة والمجتمع. ان المجتمع يتكون في الواقع المؤسسات الحكومية  

)المجال السياسي( و األفراد )القطاع الخاص( والناس فيما بينهم )المجال العام(.

الثقة في قدرة الناس تعني أننا نحتاج و باستمرار إلى تحديد الدور المناسب 
للمؤسسات الحكومية. هذا الدور ينطلق من ما يستطيع الناس فعله و 
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ليس من ما ال يستطيعون فعله. ان دور المؤسسات الحكومية يتركز على 
تحقيق تكافؤ الفرص و اإلمكانيات  لتحسين مصيرهم. و انطالقا من تكافؤ 

الفرص تقع المسؤولية على الناس لالستفادة منه. ان الليبرالي المحافظ 
يرفضه بينما الليبرالي االجتماعي يؤيد ذلك التدخل اذا كان سيؤدي 

الستفادة اكبر عدد ممكن من الناس من قدراتهم على التطوير الفردي.

دولة القانون الديمقراطية
نحن نعتبر وجود دولة القانون الديمقراطية كشرط أساسي لتحقيق تطور و 

تنمية الناس. ان جوهر دولة القانون يكمن في ضمان الحقوق األساسية للفرد. 
و يتعلق االمر هنا بجملة من األمور و منها حرية الدين والمعتقد، الحق في 

التنظيم السياسي، الحق الغير الخاضع للرقابة في ممارسة العلم والفن، حرية 
التعبير والحق في المعاملة المتساوية وحماية السالمة الجسدية. هذه الحقوق 
قد تم تثبيتها في الدستور الهولندي. ان القيم التي تشتق منها هي قيم عالمية 
منصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمعاهدة األوروبية 

لحقوق اإلنسان وميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي. في دولة القانون 
تكون الحقوق الفردية مضمونة و تكون سلطة الدولة محددة من قبل القانون 

و تخضع المؤسسات الحكومية للرقابة الديمقراطية. ان ذلك يعتبر شرطا 
أساسيا لالعتماد على القدرة الذاتية للناس. ان الحقوق األساسية توفر الفرصة 

للناس لكي يتمكنوا من التطور. و في نفس الوقت فان دولة القانون تخلق 
اإلطار حيث يتم التواصل بين الناس والذي يمكن الفرد من تنمية نفسه. 

الديمقراطية
ان السيادة في المجتمع تكون للمواطنين، وليس للحكومة او الدين او الملك 

أو البرلمان. ان تفويض السلطة للمؤسسات الحكومية يتم دائما من قبل 
المواطنين. وعالوة على ذلك، فأنه ليس امرا بديهيا. ان التشكيك في بديهية 

السلطة يلعب في الفكر الليبرالية االجتماعية دورا هاما. عندما يفوض 
المواطن الصالحيات للمؤسسات الحكومية باعتبارها الوصي على المصلحة 

العامة، فان الرقابة الديمقراطية من قبل المواطنين يكون امرا اساسيا. 
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ان مفهوم الديمقراطية هو محور تفكيرنا وهو أكثر من مجرد إيديولوجية 
سياسية أو معتقد. الديمقراطية هي أوال وقبل كل شيء عقلية، وهي شكل 
من أشكال الحكم المرتبط باحترام األقلية. و من اجل الوصول الى حلول 

جيدة بدعم واسع فان كل صوت يهم حقا. وهذا االمر ال ينطبق فقط في 
المجال السياسي بل ايضا في القطاع االقتصادي على سبيل المثال حيث 

يجب احترام أهمية "األقلية" في العديد من المنظمات )مثل الشركات 
والمؤسسات، النقابات، صناديق التقاعد، منظمة التجارة العالمية وغيرها( من 

اجل الوصول لمزيد من التطوير المستدام وبالتالي لالزدهار في العالم.

الديمقراطية هي نظام لتشكيل السلطة، وممارستها والرقابة على ذلك و 
السلطات تكون منفصلة. هناك الرقابة المتبادلة وهناك تشكيل للقوى المضادة. 

من االمور الثابتة في فلسفتنا الرغبة في إعطاء المواطنين داخل هذا النظام 
التأثير االكثر ممكنا. ان المجال المتاح للمواطنين للتأثير على قرارات 

المؤسسات الحكومية في هولندا و في االتحاد األوروبي ال يزال غير كاف. 
و هذا االمر ناتج اصال عن أوجه القصور في الديمقراطية التمثيلية سواء في 

هولندا أو في االتحاد األوروبي و ليس عن عدم اهتمام الفرد بالسياسة. 

نحن نختار دائما للتطرف الديمقراطي وتنتقد اإلجراءات المتجبرة للمسيرين 
   De Tocqueville والرؤساء أو الزعماء )الدينيين(. وقد سبق ان كتب دو توكفيل

 .ʽ عندما تشتغل الدمقراطية على مستوى القاعدة فإنها تعطي احسن الثمارʼ
ان مشاركة المواطنين المعنيين في جميع أنواع المنظمات االجتماعية - بما 

في ذلك الشركات والجمعيات والمدارس، وصناديق التقاعد والمستشفيات 
والمنظمات السياسية - أمر مرغوب فيه. ان ذلك يتطلب توفير الولوج 

الحر و العادل إلى المعرفة والمعلومات الالزمة للجميع.  الناس ال يولدون 
ككائنات مستقلة قادرة على التعبير وال كمواطنين مشاركين في المجتمع. 

الناس تتطور إلى ʼمواطنينʽ بالمسؤوليات المتبادلة، والحقوق والواجبات. 
وهذا يشمل ايضا ممارسة العملية الديمقراطية وتطوير فهم السلوك األخالقي. 

ان المؤسسات الحكومية يمكن أن تلعب دورا نشيطا من خالل توفير التعليم 
الجيد. لكن االمر يتطلب أيضا جهد متواصل من المعلمين والمدارس 

واألندية واإلعالم واألسرة والجيران وصناع الرأي وشبكات االنترنت.
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الديمقراطية المباشرة
ان أشكال الديمقراطية المباشرة للحكم ينبغي ان تشجع. ان مبادرات المواطنين 

تستحق التشجيع. ان روابط التعاون على جميع المستويات في المجتمع بين 
المواطنين و المؤسسات الحكومية و السوق تؤدي الى التزام أقوى بالديمقراطية. 

ان اإلمكانات التقنية للمعلومات توفر هنا دينامية جديدة. ان سعينا للمزيد 
من األشكال المباشرة للديمقراطية ال يعني في رأينا أن الديمقراطية التمثيلية 
هي نموذجا عفا عليه الزمن. ان تعقيد القضايا في التسيير يتطلب األخذ في 
االعتبار العديد من الحجج والمصالح. ان القيام بذلك يتطلب وجود ممثلين 
منتخبين من ذوي الخبرة والوعي بالمسؤولية. هذا النظام من التأثير الغير 

المباشر يحتاج إلضفاء الشرعية من خالل الشفافية ومساءلة الممثلين.
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خاتمة
 تناولنا في هذا المقال ʼالثقة في القدرة الذاتية للناسʽ من ثالث زوايا. أوال أظهرنا 
التصور البشري الذي يكمن وراء ذلك. ثم تطرقنا الى ما يعنيه أن نثق في العالقة 

بين الناس فيما بينهم و العالقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية على التوالي.

ان المجال السياسي )المؤسسات الحكومية( يتميز بسمة معرفة حدود مجال عملها. 
انها تستطيع بنفسها مدى التدخل في المجال الخاص  والعام. و كما اوضحنا في 

هذا المقال فإننا ننطلق في تحديد الحدود من االختيار المبدئي اإليجابي و هو 
الثقة في القدرة الذاتية للناس. و هذا االمر يتطلب إعادة صياغة السلطة: نقلها 
إلى مستوى االنسان أي إلى مستوى الناس فيما بينهم و إلى مستوى المواطن 
الفرد. ان إعادة الصياغة تعني ان يوضع ما هو قائم تحت المجهر للتأكد من 

قدرتنا على التكيف مع الظروف االجتماعية المتغيرة باستمرار. ان الضرورة 
البراغماتية للتغيير لها األساس النظري الذي تناولناه في هذا المقال. 

نحن نعتمد على القدرة الذاتية للناس لذا فإننا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل. 
ان االنسان قادر على اإلبداع ويجد بنفسه الحلول باستمرار. نحن نريد من 

المؤسسات الحكومية ان تدعم هذه القدرة، اإلبداع واالبتكار وتوفر له المجال. 
ان مفتاح التغيير يكون في يد الناس أنفسهم  ونحن نريد من المؤسسات 

الحكومية ان تلتحق بذلك. ان ما يفعله الناس ألنفسهم ولآلخرين هو في نهاية 
المطاف أكثر أهمية وأكثر فعالية من ما يمكن للحكومة ان تقوم به.
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فكر وتصرف 
بشكل عالمي

هولندا لم تتواجد من أجل نفسها. إن المجتمعات مرتبطة ببعضها البعض من خالل 
عدة اشكال. التعاون الدولي والنمو االقتصادي يعدان بمفاتيح السعي نحو عالم 

تقل فيه الحروب والنزاعات. نحن ندرك بأن أوروبا تعد بشكل متزايد بمثابة بلدنا.  
نتساءل مع أنفسنا عن التأثيرات عن اآلخرين في العالم لكل ما نقوم به. في هذا 

الخصوص يتصرف حزب D66 بشكل براغماتي، رصين وانطالقا من الوقائع.
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تقديم
إن التعاون الدولي والنظرة المفتوحة قدما الكثير للعالم. لم يسبق أن تمت 

التغذية والصحة لعدد هائل من الناس وكذا تمدرسهم. لقد تم تحقيق هذا بفضل 
التجارة الدولية التي قامت بتوسيع الرفاهية عبر العالم وبفضل التعاون الدولي 

الذي حقق استقرارا نسبيا لنظام العالم بالرغم من كافة النزاعات المتواجدة.

إن الحركة االجتماعية واالقتصادية أصبحت تحد من الحدود القائمة. بفضل النمو 
السريع للتكنولوجيا أصبحت الحدود تتقلص باستمرار وأصبحنا نشكل باستمرار 

شبكة عالقات مع الناس. هناك تنامي للتضامن الدولي ولالعتماد المتبادل.

في نفس الوقت هناك أيضا تحديات كبرى تتطلب رد الفعل. يمكن االشارة هنا 
في مجموعات إنسانية كبرى  تضرب مسافات كبرى قصد تحسين حياتها لنفسها 

وألبنائها و الى النزاعات بين الدول أو استنزاف الموارد الباطنية وتلوث المحيطات.  
إن اإلرهاب الدولي وتغيير المناخ ال يعيران أي اهتمام للجنسية أو للحدود. هذا 

النوع من التطورات يتطلب أجوبة دولية ويمكن معالجتها انطالقا من موقف دولي.

حزب D66 يفكر هنا في التجارة الدولية. يمكن التفكير بهذا الصدد في 
ندوات مجموعة العشرين التجارية ج 20 ، الشركات الكبرى، األزمات 

األمنية في العالم وربما كأس العالم لكرة القدم. بطبيعة الحال يعد هذا 
بمثابة تعبيرات عن التفكير والتجارة الدوليين، لكن شعار  فكر وتصرف 

بشكل عالمي يبدأ بالنسبة لحزب D66 من قرب المنزل. يقوم هذا على 
أساس طريقة نظرتنا إلى العالم. من خالل هذا التصور نقوم ببحث الخط 
الموجه لـ فكر وتصرف بشكل عالمي. ماذا يعني التفكير العالمي؟ كيف 

تتصرف إزائه؟ ولماذا؟ ماذا يعني التفكير العالمي بالنسبة لي كإنسان؟

إن ما ينشده أساسا الليبيراليون االجتماعيون هو توسيع وضمان الحرية 
الشخصية للفرد. مجهوداتنا تهدف إلى مجتمع يقرر فيه ما هو ، جيد، 
حقيقي ونظيفʽ. هذا ينطبق على كل الليبيراليين؛ بالنسبة لليبيراليين 

االجتماعيين بالخصوص تعني الحرية كل من غياب الضغط الخارجي 
والقيام باالختيارات الذاتية وتعني أيضا  امتالك القدرات الرامية إلى 

تحقيق امتالك الذات وتطوير القدرات الذاتية. الليبيراليون االجتماعيون 
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مقتنعون من أن األفراد حين امتالكهم لتلك الحرية  يستطيع أغلبية الناس 
بالتالي من خالل تضامنهم مع اآلخرين بأن يمنحوا شكال للحرية.

ان سعينا للحرية من أجل الجميع 
ال تنتهي عند حدود البلد

فكر وتصرف بشكل عالمي
نريد عالما يكون فيه الناس أحرار في تضامنهم. هذا يمنح صورة لما هو 

̓ اجتماعي ʽ داخل الليبيرالية االجتماعية ويبدأ من التحكم الذاتي: الحرية التي 
من خاللها يمكن للناس تطوير أنفسهم وقدراتهم الذاتية. يمكن لهذه الحرية أن 

تفضي إلى نتائج عادلة فقط حين يكون الكالم عن الفرص المتكافئة. في األخير  
يجب أن تكون الموهبة، المجهود و الحظ العشوائي أو الحظ هما العوامل 

الوحيدة التي تحدد نجاح الفرد وليس الجنسية، األصل، الدين أو الغنى، الموقع 
أو التكوين الخاص بوالديك. بالنسبة لنا ال تعد هذه الحرية وتكافؤ الفرص هي 
المحددة. حين تتم تنمية قدرات الفرد فإن ذلك ال يعد بنهاية العمل. نريد تحقيق 
العدالة االجتماعية انطالقا من تضامننا. إذن إن لم يسعف أحدا الحظ في تقاسم 

المواهب أو تعثر في حياته فال يمكن أن نهمله. ال ننظر هنا إلى الناس في محيطنا 
المباشر أو إلى الشخص المشابه لليوم. إن تضامننا يتجاوز حدود الدولة ويخص 

أيضا األجيال التي تأتي بعدنا.  لذا نريد القيام باختيارات تحدد المستقبل.

إن السعي نحو الحرية  الفردية بالنسبة لنا ال تنحصر في حدود البلد. إن مقولة 
̓ الحياة، الحرية ومواصلة السعادةʽ يجب أن تنسحب على جميع أناس العالم. هذا 

يرتبط مع المصلحة الذاتية المستنيرة: إن قرارات وتصرفات الناس في جميع 
العالم ذات تأثير علينا. كما ال نريد حصر حريتنا الشخصية في حدود الدولة. 

فالليبيراليين  االجتماعين يمنحون للمشاركة وكذا المصلحة الذاتية توجيها عالميا.

في الجزء األول من هذا التصور سنعمق في القناعات األساسية المؤسسة 
على  فكر وتصرف بشكل عالمي، وهي قناعات مطالب بها لكل فرد ويجب أن 

تخضع للتقييم والتعليل. سنرى في الجزء الثاني ماذا يقع للمرء حين يتعلق األمر 
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بالمجال االجتماعي. هذا يتم بين الناس فيما بينهم ولكن أيضا بين المواطنين، 
الشركات والمنظمات الغير الحكومية، حيث هنا يتخذ شعار التفكير والتصرف 

نتائج ملموسة. ويتناول الجزء الثالث مع دور الدولة،  الذي يمكن من جهد الفرد 
و مكافأته و كذا توزيع الرفاه و بعد خاتمة موجزة التي تصف و باختصار قيم 

الليبرالية االجتماعية في مجال العدالة االجتماعية، سنتطرق الى عدد من القضايا 
السوسيواقتصادية الملموسة من المنظور الليبرالي االجتماعي لهذا المقال.
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التفكير والتصرف 
 بشكل عالمي

الفرد
الجزء االول

ʼانضم إلى العالم بشكل منفتح وفضولي!ʽ، هو ما يريد هذا الخط 
الموجه قوله. إن شعار فكر وتصرف عالميا يستدعي الترابط مع 

السياسة الدواية، الديبلوماسية والعولمة، لكن أساس نظرتنا العالمية 
يبقى عميقا. لقد تم التغيير في السعي نحو حرية الفرد في إطار 

الليبيرالية االجتماعية  بغض النظر عن مكان تواجد الفرد. يعتبر 
اإلنسان كائنا اجتماعيا  , وفي حاجة إلى اآلخرين. إن االقتناع بأن 
الجميع، وفي العالم، يجب )يمكن لهم( أن يكونوا أحرارا، هو الذي 

جعل الليبيراليين االجتماعين ينظرون فيما وراء الحدود، ويستدعي 
الجميع ليصبح له سلوكا منفتحا. في هذا القسم األول سنناقش 
نقط االنطالق وعواقب التفكير والتصرف العالميين على الفرد.
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التفكير
إن سعينا نحو الحرية للجميع، أينما يعيش اآلخر، ينبع من ثالث مبادئ 

أساسية بالنسبة لليبيراليين االجتماعيين: كل حياة بشرية ذات قيمة متساوية، 
يجب عليك أن تقدر اآلخرين كما تقدر نفسك ونحن مرتبطين على األرض 

مع بعضنا البعض بشكل  غير منفصل. تلك هي أهم األسباب لتفكيرنا 
العالمي. انطالقا من هذه المبادئ لألخالق العادلة، العودة إلى بعضنا البعض، 

ووحدة المصير نصل الى آفاق للتصرف، خاصة السلوك المنفتح. التفكير 
والتصرف الحق تنشأ عنه دائما مجال التوتر. سنناقش بعض ميادين التوتر 

هاته التي تعد رمزية بالنسبة للخط الموجه فكر وتصرف بشكل عالمي.

األخالق المتكافئة
بصفتنا ليبيراليين اجتماعيين نرى بأن الكل ولد بنفس الحقوق أخالقية ، وبأن لكل 
فرد الحق في منح محتوى )فكرة عن( للحياة الجيدة. هذه الحقوق الفطرية ليست 
مخصصة فقط للذين ولدوا ʼعلى الجانب الجيد من الخطʽ بل لكل الناس.  نسمي 

هذا بـ: ʼالكونيʽ . نرى األمر كذلك لكوننا نفكر بأنه ال أحد يمكن أن يحدد لآلخر 
ما هو جيد وما هو خاطئ؛ وال ما يجب أن يعتقد به اآلخر، يرغب فيه أو يتركه. 

ال أحد يمتلك الحقيقة لنفسه. نقطة االنطالق هاته تدلنا على اإلنسانية المشتركة 
للجميع، بالتالي تأتي قناعتنا بوجوب أن يكون كل واحد حرا في القيام باختياراته.1

يسعى الليبيراليون االجتماعيون إلى ʼالحرية داخل الترابطʽ. هذا مؤسس سواء 
من خالل التأكيد على اإلنسان بصفته كائنا اجتماعيا أو سواء على االقتناع بأن 
معظم  األفراد األحرار يبحثون بشكل آلي عن العالقات مع اآلخرين. 2  الحرية 

تؤدي بوجهة نظرها إلى التضامن.  ʼالحريةʽ بالنسبة لليبيراليين االجتماعيين ذات 

ان مقولة ʼال يمتلك أحدا الحقيقة لنفسهʽ ال تعني ʼ ال وجود للحقيقةʽ وبالتالي ال تستحق المناقشة. أنها تؤدي إلى   1
الخالصة ان المجتمع االفضل هو ذلك المجتمع الذي يختلف فيه الناس في الحرية والرأي بدون عنف ويناقشون 

فيه ما هو ʼ حقيقيʽ و ʼ جيدʽ. يسمح لنا داخل هذا المجتمع )وليس نادرا: يتوجب(  بنشر قناعاتنا؛  مع إدراك 
أننا ال يمكننا االعتماد على حقنا الخاص الغير القابل للجدال. من أجل المزيد بهذا الصدد، اقرأ : ʼ ثق بالقدرة 

الخاصة للناسPermanente Programmacommissie D66, 2009ʼ / مؤسسة األستاذ هانس فان ميرلو.

بالمناسبة كل شخص له من طبيعة الحال الحرية المبدئية لعدم القيام   2
بذلك. إن ذلك يكون له عواقب يجب القبول بها.
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معنى واسع. يعرف بعض المفكرين الليبراليين الحرية بمثابة كحق للفرد ليعيش 
حياته الخاصة بدون تدخل من طرف األخرين. هذا ما يسمى بالحرية ʼالسلبيةʽ. إن 

̓ اإليجابيةʽ 3: بالنسب لليبراليين االجتماعين ذات نفس القدر من األهمية  الحرية  
: حيث الحرية الموجودة تتيح للفرد تطوير قدراته. إن العدالة األخالقية و السعي 
الموالي نحو الحرية )اإليجابية والسلبية( والمصير الذاتي للجميع يشكل األساس 

 لتفكيرنا وتصرفنا العالميين.
في الواقع يجب أن تكون للجميع داخل أو خارج هولندا إمكانية 

مطاردة سعادته. نرى بأن اآلخرين لديهم مسؤولية المساعدة 
في هذا الشأن إن فشل هذا  من خالل القوة الخاصة.

من خالل السعي لهذه السعادة وللحرية للجميع يتواجد مجال للتوتر: يحق للجميع 
أن يتمتع بالحقوق المتساوية لكن ذلك ال يعني أننا ينبغي أن نشعر باالرتباط مع 

الكل. في هذا الصدد، يشعر الهولنديين باالرتباط مع البلجيكيين أكثر من سوازيالند 
على سبيل المثال. اإلنسان في سعيه نحو السعادة يميل إلى التميز عن اآلخر. قصد 
ترتيب أموره في عالم غير واضح فإنه يقوم برسم الحدود ويميل إلى االنتماء على 
مجموعة معينة. يحق لكل شخص أن يتجذر في موقع معين وأن يرى طريقة عيش 
معينة كطريقة ذات قيمة. هذا التركيز على ما هو ذاتي يعتبر جزء من اإلنسان. إن 

الحرية بااللتزام الذي هو مثال لليبرالية االجتماعية ينبغي أن يؤدي إلى اإلدراك 
بأن الشعور باالرتباط مع شخص ما يمكن أن يكون أكبر من االرتباط مع اآلخر. 
إن كون الناس يتمتعون بحقوق متساوية ال يقلل من هذا الشأن. هناك مجال توتر 

مستمر في تفكيرنا بين ما هو كوني وما هو خاص. إن شعار فكر وتصرف عالميا 
ال يؤدي إلى إنكار ذلك. بالعكس يتوجب استكشافها وبحثها ومسائلتها باستمرار. 

إن الحب اإلنساني لما هو ذاتي ينبغي أن يكون في حجم تساوي الجميع. 

التبادلية
إن حرية تقرير المصير يمكن أن تؤدي إلى نتائج عادلة فقط في ظل وجود فرص 

متساوية. في نهاية المطاف يجب أن تكون الموهبة والمجهود والحظ أو سوء الحظ 

إن المفهومان الحرية ʼالسلبيةʽ و الحرية ʼاإليجابيةʽ أصبحتا معروفتان من خالل المقال   3
. Isaiah Berlin في سنة 1958 لـ: إيسيا برلين ʽTwo concepts of libertyʼ
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هي العوامل الوحيدة التي تحدد نجاح الفرد وليس األصل أو بلد الميالد أو الدين 
أو الثروة أو موقع األبوين. إلى السعي نحو الفرص المتساوية يعبر عنها مبدأ 

التبادلية الذي يوصف في كثير من األحيان بـ: ʼالشيء الذي ال ترغب فيه لنفسك 
ال تقم به تجاه اآلخرʽ. التبادلية كمبدأ هو ناتج منطقي للطرح أن الناس يتوفرون 
على حقوق أساسية متساوية، حيث إذا كان لكل الناس نفس القيمة فعليك التعامل 

معهم بالطريقة التي ترغب أن تتعامل بها.  ينتج عن ذلك أنك تسمح لآلخر أن 
يتوفر على الحرية والفرص التي تتمتع بها أنت. هذا يؤدي إلى الواجب )األخالقي، 

الغير قانوني( من أجل بذل الجهد الذي تحتاجه حرية اآلخر بنفس القدر الذي 
ترغب فيه أنت أن يقوم به اآلخر حين تكون أنت في حاجة إليه.  كما ذكر آنفا: 
يسعى الليبيراليون االجتماعيون إلى عالم تتوفر فيه الحرية الفردية للجميع في 
أي مكان. إن مبدأ التبادلية يعتبر طريقة للتعبير عن موقعك في العالم. ال يمكن 

منع الناس من ممارسة بعض الحقوق من طرف مجموعات معينة في بعض 
البلدان باسم الدين أو الثقافة أو األصل. لكل إنسان الحق في حياة سليمة وكريمة 

والحق في أن يعامل بطريقة عادلة من طرف المؤسسات الحكومية والناس.

 لكل إنسان الحق في حياة سليمة وكريمة 
والحق في أن يعامل بطريقة عادلة من 

طرف المؤسسات الحكومية والناس

التبادلية تتضمن عنصر نكران الذات كما تتضمن عنصر المصلحة الذاتية. إنها 
تعطي ثمارها عندما تكون هناك ثقة متبادلة وواجبات على األمد الطويل، حيث 

أنه على أساس التبادلية يمكن لك أن تتوقع من اآلخرين أن يعاملوك مثلما تغرب 
أن تعامل به في ظروف متماثلة. إن التبادلية تقدم بتلك الطريقة تحفيزا للتعاون 

وااللتزام بااللتزامات وينظر إليها بسبب ذلك كمبدأ جوهري في التعامل بين 
الدول في التحكم في األزمات. إن الليبراليين االجتماعيين يسعون إلى نظام دولي 

يرتكز على االلتزامات بهدف تحقيق الحرية للجميع التي تنتج عنها التبادلية.
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المصير المشترك
انطالقا من فكرة المساواة األخالقية ومبدأ التبادلية يكون اإلدراك بالمسؤولية 

المقتسمة: ʼهذا يجمعنا سوياʽ . يعتبر الفرد والحرية الفردية والمسؤولية 
من األمور المركزية بالنسبة لليبيراليين االجتماعيين، لكن هذه الفكرة ال 

تنطلق من أن اإلنسان قائم بذاته؛ إنه مرتبط باآلخرين، وهذا األمر ينطبق 
حتى على األشخاص الذين ال تعرفهم، األشخاص الذيم يتواجدون في بقع 

أخرى من العالم كما ينطبق على األفراد في البلدان األخرى. إن اإلحساس 
بالمصير المشترك يسمى أيضا بالنظرة الكونية تجاه اإلنسان. إن التركيز 

يكون هنا أكثر على ما يربط الناس وليس على ما يفرقهم. إن سعي الليبيراليين 
االجتماعيين  إلى الحرية لجميع األفراد يرتبط ارتباطا وثيقا بهذا األمر.

لكن ليس هذا فقط. في عالم يتجه نحو العولمة فاألحداث التي تقع بهولندا على 
سبيل المثال لها عواقب على أماكن أخرى والعكس صحيح. إن نظرة مختصرة 

على اإلشكالية العالمية تبين بشكل مباشر المصير المشترك بين الناس في هولندا 
وأوروبا وبين الناس في بقع أخرى من العالم. المناخ، الهجرة العابرة للقارات، 
ندرة الموارد الباطنية أو اإلرهاب تعتبر كلها ظواهر يكون سببها وكذا عواقبها 
شامال إلى درجة تؤدي بالناس إلى األخذ باالعتبار ما يقع في العالم الخارجي. 

إن المصير المشترك أمرا واقعيا ال يمكن إنكاره ويشكل بالنسبة لليبيراليين 
االجتماعيين أحد الدوافع للبحث بشكل مستمر عن الحلول للتحديات السياسية 

والتدبيرية تكون شاملة قدر اإلمكان وتمتد إلى خارج المحيط المعاش.4

 من الناحية النظرية يعتبر هذا األمر بديهيا لكنه ليس هو كذلك دائما في الواقع. 
إن ذلك له عالقة بكيفية تشكل الناس لهويتهم. بمن يشعر المرء بأنه لديه ارتباطا 
به. يبدو بأن الجواب عن هذا السؤال واضحا لكنه ليس كما يبدو. إن الليبيرالية 
االجتماعية تنظر إلى الفرد  باعتباره يتكون من مختلف الهويات المعقدة. يعد 

الناس أكثر من اإلثنية، الجنس، االعتقاد، العرق، أو مجموع ذلك. إن الخبرات 
المكتسبة في الحياة تكون من نحن. من خالل الطبقات المكونة للهوية يمكن أن 
تولد دينامية عظمى في حياة اإلنسان. انطالقا من التركيز على الهوية المتعددة 

يعني هذا أيضا أن الحلول ينبغي أن تكون ثابتة للمستقبل نظرا للشعور بالمصير المشترك مع األجيال   4
 )VMS, 2013( .ʽالسعي الى مجتمع مستدام و متناغمʼ القادمة. من أجل المزيد بهذا الشأن، أنظر
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للناس يمكن االستفادة  مثال من أن الملحد يمكن له أن يشعر باالرتباط بشكل 
ملتزم دينيا لكونهما آباء، أو مشجعي كرة القدم أو لونهم ينتمون لنفس البلد. 
إن االعتراف بالهوية المتعددة تؤدي ألى فسح المجال أمام الوعي بالمصير 
المشترك رغم اختالفاتنا. انطالقا من الصورة المتعددة األوجه بشأن تركيبة 

اإلنسان  فإنه من البديهي أن يكون هدفنا: فكر وتصرف بشكل عالمي.
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السلوك المنفتح
إن التركيز على ما يربط الناس رغم اختالفاتهم والمسافات والحدود التي تفرق 

بينهم يعتبر وسيلة جيدة للتعبير عن المساواة األخالقية والتبادلية والمصير 
المشترك. هذه الوسيلة تعبر عن التفتح. إن الوسيلة المذكورة تعني المالحظة 

بدون إصدار حكم بشكل مباشر )وهذا يختلف تماما عن أن يكون لك حكما !(، 
يعتبر الفضول نحو العالم الخارجي عنصرا مهما من عناصر التفتح. هذا الفضول 

يغذى باإلدراك بأن األمور ليست كما يبدو لنا في الوهلة األولى ويؤدي على 
االنفتاح عن المعلومات التي تكذب المعتقدات الذاتية. إن التفتح يعني اإلدراك 

بوجود العيوب الشخصية كما هو الشأن عند اآلخرين وبالتالي أخذها بعين 
االعتبار. من خالل القيام بذلك يؤدي الى القدرة على أن تضع نفسك موضع 

اآلخر) هذا يعتبر عنصرا من عناصر التبادلية(، الشيء الذي ينتج عنه اإلحساس 
بالمصير المشترك. إن القدرة على وضع نفسك في مكان آخر، التعاطف، تساعد 

اإلنسان على فهم اآلخر.  إنها ذات أهمية بالنسبة للتفتح. إن غياب التعاطف 
يؤدي في كثير من األحيان إلى االختالفات في الرأي ) غير ضرورية( وبالتالي 

إلى صراعات ال يمكن تجنبها. يعتبر الفضول والتعاطف أداتين للتفتح.

إن الخط الموجه فكر وتصرف عالميا ال يقدم حلوال جاهزة أو وصفات 
واضحة لمواجهة القضايا العالمية المعقدة بل يقدم مفاهيم تمكن اإلنسان من 

شق طريقه. يعتبر الوعي بتعقد العالم  والنظر إليه بشكل منفتح في نفس الوقت 
أمرا مهما للتفكير والتصرف العالمي.  ال يعني التفتح أن ال تفكر كأنه ليس 

هناك صراعات واختالفات بين الناس أو غياب المسافات والحدود.  إن التفتح 
يضع على الناس مسؤولية عدم تضخيم الصراعات أو االختالفات  أو الحدود 
أو المسافات وجعلها غير قابلة للتغيير. ويكون هذا متبوعا بالمهمة الشخصية 

لتحديد مكانك لتبقى شخصا متفرجا وبنظرة منفتحة أو المطالبة بالتدخل.

إن أحد الطرق التي من خاللها يتخذ التفتح شكله هي أن نتساءل عن عواقب 
التصرفات الذاتية عن اآلخرين. يقدم هذا التساؤل إلى تقديم آفاق للقضايا الدولية 

الكبرى التي لواله ستبقى خفية. نشير هنا مثال على الهجرة الدولية التي ينظر 
إليها كقدرة طبيعية غير قابلة للتغيير وأننا لسنا طرفا فيها وال نصيب لنا فيها. إن 

السؤال األول الذي ينتج عن التفتح هو ʼلماذا تكون األمور هكذا؟ʽ وليسʽ ماذا 
يمكن القيام به حيالها؟ʽ. إن السؤال ʼ لماذا األمور هي هكذاʽ  يجب أن يطرح  

ليس لتبرير األمور بل من أجل إيجاد الحلول المناسبة إن دعت الضرورة. النظر 
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إلى موضوع الهجرة مثال  من زاوية التبادلية والمصير المشترك يعتبر أمرا 
مستحسنا. يتضح من النظرة الكونية المتفتحة على موجات الهجرة  أن هجرة 

الناس من إفريقيا جنوب الصحراء إلى االتحاد األوروبي هي بمثابة استثناء وليس 
القاعدة. وأن حجمها يعد أمرا نسبيا: إن معظم الالجئين يبقون داخل المنطقة.  كما 
نرى أن الالجئين في بلدانهم األصلية ال يتمتعون بكثير من الحرية وأن جزء من 

انعدام تلك الحرية راجع إلى التقييدات والقواعد التي يساهم فيها االتحاد األوروبي  
عن قصد ام عن غير قصد. غالبا ما يؤدي النظام التجاري الدولي إلى التركيز 
على جانب واحد من إنتاج الموارد األساسية. إن غلق األبواب األوروبية أمام 

الهجرة هي من بين األمور التي تعرقل تطوير اقتصاد محلي ، قوي ومتوازن،  
الشيء الذي يؤدي إلى هجرة الناس قصد البحث عن مزيد من فرص للحياة . 

ينتج عن التفتح الوعي بأننا ال نريد فقط التأثير بشكل نشيط على اآلخرين. 
بل أيضا إنه من البديهي أن نسأل من طرف اآلخرين بشأن تأثيرنا على 
اآلخر. إن ذلك يتجلى واضحا في إشكالية البيئة والمناخ. إن الهولنديين 

يستهلكون خمس مرات أكثر من احتياجاتهم الحقيقية. إذا كان الكل 
يعيش بهذه الطريقة فإننا نصبح في حاجة إلى خمسة عوالم.5 

من أجل توفير الرفاه للجميع يتسنى التقليص من االستهالك. من خالل قدرة 
الشعور باآلخر والتبادلية يتمكن المرء من الحصول تصور آخر لإلشكالية 

العالمية. التفكير العالمي يؤدي بشكل بديهي إلى التصرف العالمي.

التفتح في المحيط األقرب
إن التفتح بشأن التفكير والتصرف العالميين يفتح المجال 

أمامنا للتوسيع من تفكيرنا بدون الحاجة إلى السفر.6

هناك كثيرا من النقاش حول التحديق الدقيق لبصمة إيكولوجية. إن العدد 4، 5 أو 6 أمر غير وارد هنا بالنسبة   5
للموضوع الذي نريد اإلشارة إليه.

بالمناسبة إن التفتح الذي ندعو إليه ال يتطلب بالضرورة حب السفر. إن عدم حب السفر ال يؤدي بالضرورة إلى   6
عدم التفتح كما أن كثيرا من األسفار ال تؤدي بالضرورة إلى التفتح. 
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لكن هذا األمر يتطلب منا التدريب لكسب فن التوازن. إن التفتح يبدو في األولى 
أمرا سهال لكنه ينتج عنه اعتبارات صعبة بالنسبة للشخص المنفتح بحيث نكون 
عرضة )للتفاعل البيني( مع الذين يفكرون بطريقة مختلفة. من جهة نسعى إلى 

الحرية ألي شخص لكي يكون تصوره الخاص بشأن الحياة الجيدة وفي نفس 
الوقت نكون مقتنعين بفكرنا الليبيرالي االجتماعي. هذا التوتر ما بين الحرية 

واالقتناع نراه بانتظام في المجتمع الهولندي )بشأن التيارات الدينية األصولية وكذا 
التيارات المتخوفة منها(. هذه االختالفات تكون بحجم أكبر على الصعيد الدولي 
ومعه يكون التأثير والسلطة بشأنهم أكثر أهمية. هذا األمر يؤدي ألى أسئلة بشأن 
التدخل في البلدان األخرى. سنتطرق بشكل أكثر في هذا الشأن في الفصل الثالث.

القضايا الدولية كثيرا ما تكون كبيرة ومعقدة ويصعب فهمها ناهيك أن يكون لك 
تأثير عليها. لكن ما يتناوله هذا الخط الموجه هو أكثر من السياسة الدولية، إنه 
بمثابة نداء للناس للنظر خارج الحدود الذاتية. هذا ال يعني بالضرورة الخروج 

عن حدود البلد وإنما الخروج خارج حدود البلدية أو المقاطعة. إن التفتح المرتبط 
بشعار فكر وتصرف بشكل عالمي يجلب معه حتما االلتزامات منها مثال االلتزام 

بأن تضع نفسك في اآلخر. يعني هذا بالملموس مثال إيجاد التوازن بين الرأي 
بأن الالجئين في حاجة إلى مستقبل أفضل وبين أن تقوم بالفعل في حياتك اليومية 

بشيء قصد المساهمة في ذلك. أو في حالة أخذ اآلخر بعين االعتبار وفي نفس 
الوقت االهتمام بمصلحتك الذاتية. كما أنه من الممكن أنك من الناحية النظرية 
تريد التعامل مع  جميع الثقافات بشكل متساوي لكن يصعب عليك قبول القيام 
بختم المولود الجديد ألعز صديق لك. كيف يكون تصرفك بشأن انتقاد صديق 

لك كونك تسمح بابنتك الشابة من الخروج ليال. إن التفتح يعني األخذ بعين 
االعتبار عواقب تصرفك وتصرف اآلخر. عند الدفاع عن المصلحة الذاتية 

ينبغي أن نتساءل: هل هذا هو ما أريده بما فيه عواقب اختياراتي على اآلخر؟ 

إن الشعور المرتبط بالنظرة الدولية العالمية يمكن أن يخرج عن مساره. في تلك 
الحالة يغلق المرء نظره؛ على سبيل المثال أن تعتنق بكل حب ذلك الشيء الغريب 
في الخارج وترفض ما هو ذاتي بدعوى أنه متخلف أو أنه حنين على الماذي مبالغ 

فيه. في تلك الحالة ستجد الطريق في أزقة هونكونغ أو تستمتع بالحياة الريفية 
في فرنسا أو إيطاليا لكنك ترفض العادات أو التفكير أو التصورات خارج دائرة 

الصداقة الذاتية بدعوى أن المرء ليس بقروي أو مديني حقيقي. إن السعي الى أن 
يكون المرء مواطنا عالمي ال يتطلب االبتعاد عن األصل الذاتي، أو بعبارة أخرى 

إن حب: الغريب ال ينبغي بالضرورة أن يؤدي على رفض ما خاص بذاتك. 
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الفضول والشعور بظروف  
اآلخر هما أداة التفتح

هناك دائما توترا بين ما هو قريب وبين ما هو 
بعيد؟ كيف يتسنى لك أن تختار بينهما؟

في عالم تكون فيه الوسائل منتهية علينا االختيار باستثمار وقتنا ومالنا وطاقتنا. 
كيف لنا كليبيراليين اجتماعيين أن نقوم باعتبار واع بين االستثمار في منح الفرض 

لمولود جديد في إفريقيا واالستثمار في فرص العمل لشخص يبلغ من العمر 55 
سنة والذي يعيش بإعانات بهولندا. )هذا االستثمار األخير يكون 5 أضعاف من 

االستثمار السابق على السلم المطلق( ومتى )إن حدث ذلك في يوم من األيام( 
نقول لطفل ذي فرص قليلة في الهند )إن بلدك اصبح اآلن غنيا إلى درجة، نترك 
أمرك إلى الطبقة المتوسطة المزدهرة ببلدك؟ إن التركيز في النقاش االجتماعي 

على فاعلية برامج التنمية ترافقها في الخفاء أسئلة أخالقية جوهرية. بالرغم من أن 
الليبيراليين االجتماعيين ال يميزون بين األماكن التي ينتشر فيها الفقر واألماكن التي 
تعرف انتهاكات حقوق اإلنسان فإن اإلنسان بطبعه يشعر بالتضامن بشكل أو بآخر 

مع هؤالء الذين يعدون قريبين منه. هذا األمر ذو طابه تعسفي لكنه موجود على 
أرض الواقع. إن التفتح يمكن أن يلعب دور السم المضاد ضد هذا الحكم المسبق. 

إن األفكار الواردة بهذا النص حول المساوات والتبادلية والمصير المشترك 
ال تقدم أجوبة مسبقة. بل تقدم أرضية وإطار مرجعي من أجل وضع هذه 

القضايا في جدول األعمال قصد اتخاذ موقع منها. ينبغي أن يكون واضحا 
بأن شعار: فكر وتصرف بشكل عالمي يعبر عن التحدي وليس عن الحل. 

من خالل السعي إلى التفتح يتم تعزيز 
عالم حيث اإلنسانية المشتركة والتبادلية 

والمصير المشترك تتخذ موقعا مركزيا
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فكر بروح منفتح وبشكل كبير وتصرف حيث تكون ألفعالك عواقب كبرى وإن 
دعت الضرورة في محيطك القريب. من خالل السعي إلى التفتح يتم تعزيز عالم 
حيث اإلنسانية المشتركة والتبادلية والمصير المشترك تتخذ موقعا مركزيا. من 
خالل ذلك يستفيد اإلنسان القريب منك وذاك المتواجد في المكان البعيد. يمكن 
مثال االستفادة من خالل استكشاف كيفية الرد على األسئلة المتعلقة بالضمان 

االجتماعي بالدانمرك. إن كون هولندا تلعب دورا طالئعي بشأن التشريعات المتعلقة 
بزواج الناس من نفس الجنس يمكن أن نؤثر على الناس في مختلف بقاع العالم. 

في الجزء األول تطرقنا إلى أسس القناعات من المنظور الفردي والتي 
تشكل أسس التفكير والتصرف العالمي. في الجزء الموالي سنتطرق 

بالخصوص إلى ماذا يعني ذلك بالنسبة للمجموعات والجماعات. أيضا في 
المجال العالمي بين الناس يكون االختيار صعبا حيث ينبغي أحيانا االختيار 

بين شرين. فما هي زوايا التفكير واإلدراك اللذان تقدمهما لنا الليبيرالية 
االجتماعية بشأن منح المحتوى لشعار فكر وتصرف بشكل عالمي.
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التفكير والتصرف 
 بشكل عالمي

المجال االجتماعي
الجزء الثاني

أصبح العالم اليوم يتميز بعدد ال يحصى من العالقات العالمية بين 
الناس. إن الناس حين يفكرون ويتصرفون بشكل عالمي فإنهم 

يتصلون باآلخرين؛ مع الذين يفكرون بنفس الطريقة والذين 
يفكرون بطريقة مخالفة، سواء إن تعلق األمر بتبادل الطلبة أو 

شركة صغيرة تتعامل على الصعيد الدولي أو مجموعة عالمية على 
شبكة األنترنيت: إن التفتح يختبر في العالقة مع اآلخرين أي في 

المجال االجتماعي للناس فيما بينهم. إن التفاعل ينتج عنه التفاهم 
المتبادل. إن استكشاف التصورات المختلفة أو المواجهات بينهما 
تكون في صالح قدرة اإلبداع للناس وتشكل شرطا مهما بالنسبة 

للحرية الفردية.7 إن االعتبارات واإلشكاليات تكون موضوع نقاش 
بين الناس بالذات كما تمت اإلشارة إليه في الجزء األول.

إنه من البديهي أن تنتج الصراعات عن الفوارق والتفاعل مع الناس الذين يفكرون بشكل   7
مخالف وقد اشرنا إلى هذا االمر فيما سبق. نركز هنا على األفق اآلخر. 
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في الجزء السابق تم التطرق إلى كون التفكير والتصرف العالميين يعتبران من 
خصوصيات الفكر الليبرالي االجتماعي. لكون التكافؤ األخالقي والتبادلية والشعور 

بالمصير المشترك تعتبر من األهمية بمكان في فكرنا فإننا نسعى إلى الحرية الفردية 
للجميع بغض النظر عن المكان الذي يسكن فيه المرء. يتم تشكيل هذا السعي من 
خالل األخذ بالتفتح. إن جزء كبيرا من الحركة العالمية يتم بين الناس، الشركات 
والمنظمات الغير حكومية. نناقش في هذا الجزء ماذا يعني التفتح عندنا تتحدث 

انطالقا من هذه الجهات الفاعلة. في الجزء الخامس من هذا المقال سنتطرق إلى 
التفكير والتصرف العالميين انطالقا من جهة فاعلة أخرى ومهمة هي الدولة.

 التفكير
النقاش حول التفكير والتصرف بشكل عالمي

إن التفتح يؤدي في الواقع إلى مجال التوتر كما الحظنا في الجزء السابق. إن 
النقاش بهذا الشأن ينبغي أن يكون أوال في المجال االجتماعي. ال يمكن أن 

يكون النقاش في غياب إمكانية دفاع الناس كأفراد وبشكل متساو عن المعتقدات 
الذاتية. إن اللقاء مع شخص من أصل أو دين أو ثقافة مختلفة يؤدي بالناس إلى 
التعرف عن األفكار األخرى بشأن ما هو جيد وعادي. بذلك فإن المرء يتواجد 

في مجال توتر بين المعتقدات الذاتية وبين معتقدات اآلخرين. كما قلنا فمن 
المنظر الليبرالي االجتماعي لكل إنسان الحق في أن يعطي المحتوى الذي يريده 

لحياته الجيدة لكن منطلق ʼال أحد يمتلك الحقيقةʽ ال ينبغي أن يكون عائقا في 
طريق الدفاع عن معتقداتك الذاتية. بالعكس يمكن لك أن تؤمن بقيمك وأفكارك 
الخاصة بك وأن تكون مستعدا باألخذ بعين االعتبار أفكار اآلخر وأن تعترف 
بأن تغيير  بعض األشياء  قد يكون من األمور الجيدة. تقبل بأن اإلنسان يمكن 

له أن يخطأ ال يعني الشيء نفسه أنك على خطأ. هذا األمر ينطبق على القضايا 
االجتماعية داخل البلد كما ينطبق على المجال الدولي على حد سواء.
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إن األولويات من أجل اتخاذ القرارات في قضايا بين الدول توجد بالطبع في 
السياسية.8 و السياسة - الناس - هي جزء من مجال ʼالناس فيما بينهمʽ. انه 

المجال االجتماعي بالذات حيث تتخذ القرارات دعما ومشروعية. سواء تعلق 
األمر بالسماح بولوج الناس من بولندا، رومانيا وبلغاريا إلى سوق العمل 

الهولندي أو بردود الناس على انتهاكات الحرمة في هولندا من قبل المصالح 
األجنبية أو تعلق األمر بتدخل مسلح في بلد آخر. إن تفاعل الحكومة بهذه 

األمور يكون مرتبطا بمدى تحرك الناس بشأنها. إن مدى استجابة الحكومة 
للشعور في المجتمع قد يختلف؛ بالنسبة لليبيراليين فإن المواقف تنبثق فقط 

من الناس وال تعني بالدرجة األولى وصفة تقدمها المؤسسات الحكومية. هذه 
المالحظة تضع على عاتق الناس إجراء النقاش فيما بينهم. للزعماء السياسيين  

االجتماعيين والمنظمات دورا طالئعيا وليس دور تقديم الوصفات حول كيفية 
التحرك. على سبيل المثال االنتباه إلى إشارات من المجتمع. ال يمكن للحكومة 

من وجهة نظر الليبيرالية أن تكون القوة الحاسمة في النقاش بل ينبغي أن يكون 
المواطنون األفراد المتحدون في اتحاد سياسي هم من يلعب الدور األهم.

الناس فيما بينهم: المجموعة ام 
الشعب؟ ابدأ من الفرد!

إن الليبرالية االجتماعية تسعى إلى أفراد أحرار يعيشون بااللتزام. إن أي تفكير 
بشأن العالقات العالمية يبدأ بالنسبة إلينا بهذا األمر. في نفس الوقت يكون موضوع 

كثير من االنعكاسات في السياق الدولي هو شعب معين أي مجموعة من الناس. 
كثيرا ما ينظر الى الشعب كشيء عضوي ويتم التحدث عنه كأنه جسما تخضع 

له جمع األجزاء المكونة له. إن ذلك التصور يتناقض تماما مع المنطلقات 

هذا  بين  التمييز  يتم  ال  اليومي  التداول  لغة  في  الحكومية.  المؤسسات  و   ʼ السياسة   ʼ بين  جوهري  فرق  هناك   8
وذاك. السياسة هي من حيث المبدأ الناس الذين يشتغلون بالتأثير على التسيير العمومي. المؤسسات الحكومية هي 

المؤسسات التابعة للدولة التي تنفذ التسيير العمومي. 
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المركزية لليبرالية االجتماعية. إن تفكيرنا وتصورنا العالميين يبدآن من األفراد 
وليس من الشعوب أو األمم. في نظرنا فإن كثيرا من األمور تنسب إلى األمة.9 

إن الفكرة الكالسيكية بشأن األمة تصطدم مع الليبرالية االجتماعية حيث توضع 
تلك الفكرة فوق الفرد الذي عليه االنصياع إلى األمة. بالنسبة لمفكري األمة 
المحافظين فـ:)األمة هي الموجهة( وبالنسبة للذين يتبنون العولمة )ال وجود 
لحدود( يكون العالم بسيطا الشيء الذي يختلف مع النظرة االجتماعية. كما 

سلف الذكر فإن الليبرالية االجتماعية تعترف بالفوارق بين الناس كما تعترف 
بواقعية الحدود والمسافات، وهذا ال يعني أن الدول األمة أصبحت غير مهمة. 

لكن األفراد لهم دائما هويات متعددة. وهذا يعني بالنسبة إلينا منح المجال 
للناس لالنضمام إلى مجموعات )أخرى(  والشعور باالرتباط مع الناس خارج 

الحدود وعدم إرغامهم على الشعور باالنتماء ألمة معينة في حالة  عدم رغبتهم 
في ذلك. الحرية بااللتزام ال تعني الحرية باالرتباط لذا فإن الليبرالية تسعى 
إلى تجاوز الفوارق والحدود انطالقا من اإليمان بأن الحرية هي أعلى قيمة 

فردية. إن التفكير والتصرف العالميين ينبغي أن يذكر الليبراليين االجتماعيين 
بضرورة الحرص على ذلك: إن حرية الفرد يجب أن تكون هي الموجهة. 

 التصرف
التصرف الدولي: األفراد والمنظمات

إن الحوار االجتماعي حول القضايا الدولية ينبغي أن تكون. هذا األمر يحدث 
في كثير من األحيان بين األفراد ومنظمات المجتمع - بين الناس فيما بينهم 

إذا - وبطرق مختلفة . نرى أن التصرف الدولي قد اتسم بطابع مختلف خالل 
العقود الماضية؛ إن دور المجال االجتماعي لـ ʼالناس فيما بينهمʽ يختلف في 

الوقت الراهن تماما عن خمسين سنة مضت مثال. أصبحت لمنظمات المجتمع 
العصرية بشكل عام طابعا عابرا للحدود. في مجال منظمات المجتمع ينعدم الفرق 

من المفيد أن نعلم أن األمم ومفهوم األمة  في تغيير مستمر. إن الهولندي في منتصف القرن الماضي يختلف كثيرا   9
عن هولندي القرن 21 باإلضافة إلى أن األمم تم ʼ اختراعها ʼ في القرن 19 عشر حين بدأت الحكومات والنخب 
اللغة والتعليم  والتجنيد اإلجباري في وقت كانت فيه  االجتماعية في خلق صورة موحدة بسبب سياسات تخص 
أغلبية الناس تبني هويتها على أساس المدينة أو القرية أو المنطقة. ال تعتبر األمم بظواهر ʼ طبيعية ʼ حتمية. مهما 
كان وجود األمم اآلن أمرا واقعيا فإن كونها صنعت في يوم من األيام يبين أنها ليست األسلوب الوحيد للتعبير عن 
الترابط بين الناس. كما أشير سلفا في هذا المقال: ʼ يعد الناس أكثر من مجرد عرق، جنس، معتقد أو مجموع ذلك.
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بين ما هو وطني وما هو عالمي. نرى أن الناس تنظم نفسها بشأن المصالح 
والقيم التي تهم بغض النظر عن المكان. نشير هنا على سبيل المثال إلى منظمة 

العفو الدولية ومنظمة السالم األخضر. هذه المنظمات تغذى من طرف الناس 
أينما كانوا في العالم لكونهم يرتبطون بها. هذا األمر يمنحهم الوزن والصوت 

في الميدان العالمي. هذا األمر يعتبر جديدا في تاريخ العالم. كثيرا من هذه 
المنظمات المجتمعية ليس لديها طابعا أساسيا بالدرجة األولى، هذا األمر يبين 
الطريقة التي تشكل بها هذا المنظمات في الوقت الراهن الوسائل الجيدة للناس 
للتعبير عن شعورهم العالمي، سواء أكان هذا الشعور ليبراليا اجتماعيا أم ال. 

إن تفكيرنا وتصورنا العالميين يبدآن من 
األفراد وليس من الشعوب أو األمم

من خالل التزام األفراد يمكن السعي إلى الحرية الفردية وتعزيزها. يعتبر 
ذلك طريقة إلعطاء المحتوى للتفكير والتصرف العالميين. نرى أن المنظمات 
ذات مختلف الطبائع واألحجام يمكن لها أن تتحد وراء هدف مشترك، ونشير 

هنا إلى فكرة تعاون دولي كبير للتلقيح يتكون من منظمة الصحة العالمية 
ومختلف الدول ومنظمات المجتمع المدني. إن الناس يلتقون على الصعيد 

الدولي أيضا بالنسبة لألهداف السياسية المجردة ويكون ذلك كثيرا عن 
طريق شبكات غير رسمية على األنترنيت ونشير هنا على سبيل المثال إلى 

المواقع التي تنظم عرائض عبر األنترنيت بغية الزيادة من الضغط على 
المؤسسات الحكومية والشركات لكي تتصرف بشكل مسؤول اجتماعيا.

بالرغم من هذه األمثلة الطيبة فليس كل منظمة دولية تشكل خبرا جيدا للعالم 
بشكل عام وللحرية الفردية بشكل خاص. نشير هنا مثال إلى المنظمات  اإلرهابية 

األصولية العالمية التي ال تهمها الحدود وتستغل الشبكات على الصعيد العالمي من 
أجل خلق حالة عدم الحرية الشيء الذي يتناقض تماما مع كل ما هو ليبرالي. إن 

تلك المنظمات تفكر وتتصرف بشكل عالمي لكن بهدف فرض رؤيتها بشأن الحياة 
الجيدة على األفراد وبالعنف إن دعت الضرورة. إن مواجهة تلك التحديات التي 

تشكلها مثل هذه المنظمات بالنسبة للحرية الشخصية يمكن أن تترك للدول إلى حد 
كبير )أنظر الجزء الثالث من هذا المقال( لكن تلك المواجهة تبدأ بصوت معارض 
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من الناس فيما بينهم. حين يعبر الناس عن صوتهم بقوة بشأن معتقداتهم ويبدؤون 
في نقاش اجتماعي مع األصوليين فإن ذلك يشكل دعما للدولة في المواجهة تلك. 

التصرف العالمي: الشركات
إن الرفاه المادي يوفر الوسائل والشروط المبدئية للحرية الشخصية. تعتبر هولندا 

بلدا تجاريا موجها بشكل قوي نحو العالم واقتصادها يرتكز على التصدير، لكن 
لو لم يكن األمر كذلك فإن فكرة الليبرالية االجتماعية تبقى سائرة في خط فكر 

وتصرف بشكل عالمي. في الواقع يبقى التصرف الدولي فكرة جيدة لكسب الرفاه 
المادي واقتسامه. لقد أدت حركة التجارة الدولية خالل 150 سنة الماضية إلى 

نمو الرفاه بشكل غير مسبوق على الصعيد الدولي. لم يسبق للبشرية أن استفادت 
من المجال الغذائي والصحي والتكوين كما عليه الحال اآلن، الشيء الذي يعود 

الفضل  فيه جزئيا إلى التجارة الدولية.  إن الشركات في الحالة المثلة تجلب 
معها  الرفاه من بلد آلخر. حين تؤسس شركة هولندية مصنعا في الفيتنام فإنها 

تخلق فرص العمل هناك.10 وتمكن األسر من األجرة وبالتالي يتم تمدرس األبناء 
ويمكن للمجتمع أن يتطور أكثر، وفي نفس اآلن يمكن أن يؤدي ذلك إلى الرفاه 

بهولندا لكون ذلك المصنع الفيتنامي يستعمل التكنولوجيا الهولندية. باإلضافة إلى 
ذلك فإن المنتوجات التي تصنع بهذه الطريقة تكلف أقل من إنتاجها في الدول 

الغربية. في ظل االحتجاج المتنامي ضد العولمة وضد الشركات العالمية يبقى 
االعتراف أيضا  بالجوانب اإليجابية للتجارة الدولية أمرا مهما. إن التجارة الحرة 

النزيهة تعد تعبيرا تطبيقيا لمبدأ التبادلية ويساهم في خلق الفرص المتساوية للجميع 
كما أنها تعزز القدرات المادية لألطراف التجارية شريطة أن تستجيب للشروط 

المبدئية األساسية.11 ال يعني هذا أن كل منظمة تشتغل على المستوى العالمي 
تعتبر شيئا إيجابيا بالنسبة لحرية الناس في بقاع المعمور. إن الشركات الفالحية 
التقنية الكبرى تتعرض النتقادات بشأن كيفية تعاملها مع الملكية الفكرية والتأثير 
الذي تمارسه على صياغة المعاهدات الدولية والمبيدات المنتجة من طرفها التي 

قد تهدد التنوع البيئي. من جهة أخرى فإن إشكالية التغذية العالمية أصبحت بفضل 

نشير هنا إلى أن األغلبية الساحقة من الشركات الهولندية المصدرة تنتمي إلى قطاع الشركات الصغرى أو   10
المتوسطة، إال أن نسبة الشركات الكبرى في مجموع الصادرات تصل حوالي 40%. إن التصور بأن الشركات 

الكبرى تهيمن بشكل كامل على االستيراد والتصدير غير صحيح. )معطيات مكتب اإلحصاء لسنة 2009(.

مثال إزالة الحواجز التجارية وانتزاع شفافية السوق وتوفير القروض للشركات المبتدئة.   11
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الفالحة الصناعية والشركات الكبرى التي تنشط  في هذا الميدان أصغر من أي 
وقت مضى. نرى هنا أيضا مجال التوتر  بحيث ال يمكن إيجاد التوازن بشكل 

واضح. في الواقع بالرغم من أن الليبراليين االجتماعيين يعانقون العولمة ويدركون 
جوانبها اإليجابية فيتوجب علينا األخذ بعين االعتبار جوانبها السلبية. إن مفتاح 

ذلك يوجد بيد الناس الذين يفكرون ويتصرفون بشكل عالمي في كال البلدين. 
إن الناس مثال بنيجيريا او بنغالديش يمكن لهم توعية اآلخرين بشأن األحداث 

المصاحبة الستخراج النفط أو لصنع النسيج  ويطلع  بالتالي اآلخرون في بلدان 
أخرى على الظروف التي تخلقها األطراف المعنية ويتسنى لهم بهذا التصرف طبقا 

لها. أحيانا قد يؤدي هذا الوعي إلى ترجمته على أرض الواقع من خالل شراء 
ألبسة معينة من عدمه. أحيانا يتم ذلك بشكل غير مباشر من خالل السمعة أو عن 

طريق تنظيم مظاهرات إلقناع صناديق التقاعد أو المؤسسات المصرفية بعدم القيام 
باستثمارات معينة. بهذه الطريقة فإن التصرف المغاير للشركات يتم انتزاعه. 

أحيانا يكون هناك دور للدول. تكون الظروف أحيانا ليست بالشكل الذي تمكن 
األفراد من توعية اآلخرين بعواقب تصرف الشركات. في تلك الحالة تقع المسؤولية 
على عاتق الدول. بغية تكوين قوة مضادة فإن األفراد والمجموعات تمنح جزء من 
سلطتها لسلطة أخرى أو لممثل آخر. يمكن أن يكون ذلك مجموعة ضبط أو نقابة 

لكن على الصعيد الدولي غالبا ما تكون الدولة هي التي تقوم بذلك. إن مسؤولية 
انصياع المنظمات الخاصة المتعددة الجنسيات للقواعد وكون تلك القواعد تساهم 

في الحرية الفردية فإن ذلك  يقع على  عاتق الدول. يتضح هذا جليا في العالم 
المالي حيث مصلحة المواطن تبقى ناقصة التمثيل لمدة طويلة. إن مسؤولية حرية 

االختيار واالنصياع للقواعد تبقى من مسؤولية الدول. إن حرية االختيار تتطلب 
توفير المعلومة الصحيحة ذات صلة. كون الشركات الكبرى تشتغل في بلدان متعددة 

يتوجب على الدول أن تسعى إلى التعاون وااللتزامات الدوليين.  إن المعلومة 
بشأن اإلنتاج مثال تمكن المستهلك من تحويل شعوره بالمصير المشترك مع الناس 

في البلدان األخرى إلى سلوك. في السياق الدولي يصعب إرغام الشركات على 
اتخاذ سلوك أخالقي بواسطة التشريعات. الشفافية غالبا ما تكون ممكنة. توفير 

المعلومة بشأن عملية اإلنتاج للشركات12 ينبغي انتزاعه عن طريق القانون إن دعت 
الضرورة. هذا ضروري بالنسبة للمواطن والمستهلك ليتسنى لهما االختيار بشكل 

نزيه وتحمل المسؤولية بشأن اختياراتهم. توجد مختلف الوسائل التي تمكن من 

هذا األمر ممكن من طبيعة الحال في التشريعات الوطنية عن طريق شروط العمل أو إجراءات السالمة مثال.   12
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إعطاء المحتوى للتفتح المذكور في الجزء األول: التفكير والتصرف بشكل عالمي 
يتخذ شكله في الناس فيما بينهم والمنظمات المجتمعية وعن طريق الممارسة الفعلية 

للتجارة الدولية. إن اإلنسانية المشتركة والتبادلية والشعور بالمصير المشترك 
تصبح بذلك ملموسة. إن هذا النوع من التفاعل العامي المنبثق من الناس أنفسهم 
يشكل القوة المهمة وراء التبادل الدولي بين جميع التبادالت العالمية. إنه المجال 

االجتماعي بالتحديد الذي يمكن الفرد من توجيه التزاماته العالمية على أحسن وجه.  
إن االمتيازات لكثير من الناس تخلق عن طريق التجارة الدولية، وبهذه الطريقة 

فإن التفكير والتصرف العالميين يساهمان في خلق عالم يكون فيه الناس أحرارا. 

بالرغم من أن كثيرا من التفاعل العالمي يحدث بين المنظمات المجتمعية فإن 
الحركة بين الدول تبقى ذات أهمية كبرى في العالم. إن الدول ال تحتكر العنف 
أن تقوم باالقتطاعات الضريبية فحسب بل لها في نظر الليبراليين االجتماعيين 

دور تمثيلنا على المنابر الدولية. إن التحديات العالمية تتطلب حلوال على الصعيد 
العالمي. إنه من األهمية بمكان أن تتعاون الدول مع الدول األخرى بغية التوصل 

إلى التزامات يسري تفعيلها في كل مكان.  في الجزء األخير من هذا المقال 
سنتطرق إلى الكيفية التي ينطبق فيها التفكير والتصرف العالمي على الدول.
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الدولة
الجزء الثالث 

ال يتم تحقيق الحرية الفردية بااللتزام فقط داخل المجتمع الخاص او 
البلد الخاص. ان العديد من التحديات الدولية من الصعب مواجهتها 
من طرف األفراد أو المنظمات االجتماعية. حتى الدولة الواحدة ال 
تستطيع فعل كل شيء على انفراد. بالنسبة لليبراليين االجتماعيين 
تشكل حقوق االنسان الموجه االساسي في العالقات الدولية، لكن 
تحقيق ذلك ال يعني بأننا قد وصلنا إلى غايتنا. ان  الخدمة األفضل 

التي يمكن أن تقدمها الدول في مجال الحرية الفردية للجميع  تتجلى 
في نظام عالمي يتكون من الدول الفعالة والتي تمكن سكانها من أن 

يكونوا أحرارا.  لتحقيق هذا الهدف يعتبر التعاون الدولي أمرا أساسيا.
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التعاون الدولي
تتكون الحركة الدولية منذ مئات السنين من الحركة بين الدول على وجه 

الخصوص. يتعلق االمر بالدرجة االولى بالسلطة والمصالح، ولكن يمكن 
فهم االمر من المنظور الليبرالي؛ اذ يجب على الدول ذات السيادة ان تقوم 

بحماية الفرد من اي تدخل في خصوصيته وحرية االختيار.13 ان الدول تقوم 
نيابة عن هؤالء االفراد باعتبارها ممثلة مصالحهم. اال أن حل العديد من 

القضايا الدولية بواسطة دول انفرادية اصبح غير ممكن نظرا لتزايد حجم هذه 
القضايا تدريجيا. ان التعاون اصبح ضروريا. هذا التعاون اصبح يعبر عنه 

بشكل صريح  من خالل مختلف المنظمات الدولية مثل األمم المتحدة، وحلف 
شمال األطلسي واالتحاد األوروبي ولكن ايضا من طرف البنك الدولي او من 

طرف رابطة دول جنوب شرق آسيا. كما يحدث هذا التعاون احيانا بشكل غير 
صريح، كإجماع دولي. وخير مثال على ذلك )عادة( االفتراض غير المعلن 

الذي يرى في التجارة الحرة أفضل شكل  للنظام االقتصادي العالمي.

تبعا لتزايد الترابط الدولي في القرون الماضية، فإن عدد القضايا الخاصة 
بالحكومات تراجعت في النظام الدولي. الى جانب الدول فان التعاون الداخلي بين 
الحكومات او المنظمات المجتمعية ذو أهمية. ان الدولة ال تعتبر كالعب معزول 

على الساحة الدولية والدول ال تملك دائما القوة من أجل التحكم في المنظمات 
المجتمعية وفرض الرقابة عليها. ان السياسة الخارجية ال تتضمن أكثر سياسة 

القوة فحسب؛ ان التعاون أصبح ممكنا وضروريا. الى جانب االمن الوطني فان 
المواضيع السوسيواقتصادية تشكل مواضيع مهمة في العالقات الدولية راهنا. 
هذه الوضعية يتم أيضا تسميتها بالوطنية العابرة. ان النظام الدولي يتميز حاليا 
باالرتباط باآلخر بشكل معقد. في حين ينظر إلى النظام الدولي التقليدي للدول 

على أنه لعبة البلياردو )الكرات التي تصطدم ببعضها البعض(، اال انه اصبح اآلن 
عبارة عن شبكة واسعة. في عالم مترابط، فان المؤسسات الدولية تعتبر أفضل 

ان الليبراليين االجتماعيين يعلقون أهمية كبيرة على الدولة ) ذات الديمقراطية المشروعة والمراقبة(   13
بوصفها راعية للحريات الفردية. يجب أن يكون االمر واضحا بعد قراءة هذا المقال اذ ال يتعين 

ان تكون الدولة قومية. ان العديد من المشاكل الدولية يجب معالجتها على نطاق دولي. على 
سبيل المثال: تغير المناخ أو وباء عالمي، فانه يتعين ان يكون بمقدور منظمة عالمية مثل األمم 

المتحدة، في رأينا، قول الكثير في هذه المشاكل. ولكن ما يهمنا هو ان تكون السلطة العامة تتمتع 
بالشرعية الديمقراطية. في الوقت الحاضر الزال وجود الدولة القومية امر ضروري.
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طريقة إلدارة هذا الترابط في االتجاه الصحيح. ان العديد من الشركات المتعددة 
الجنسيات الكبرى تجاوزت مراقبة البلدان الصغيرة عليها. إذا لم يرق هذه الشركات 

قانون وطني ما فإنها تقوم وبسهولة بتحويل تدفقاتها النقدية. لذلك، يتم إنهاء نفوذ 
الحكومات الوطنية. ان التعاون الدولي يمكن أن يلعب هنا توازنا مضادا. ان حرية 

األفراد في كل بلدان العالم يمكن تعزيزها عندما تتعاون هذه الدول فيما بينها.

بطبيعة الحال، فإن الدول تغلب مصالحها الخاصة – على المدى القصير- فوق 
المصالح المشتركة - على المدى  البعيد -، على الرغم من ان الدول ال يمكن 
لها ان تحل العديد من المشاكل الدولية على انفراد. هذا االمر يمكن ان يسبب 

في صراعات مما يجعل التعاون الدولي يتعرض لضغوط. و في هذه الحاالت 
فان االمر يشكل ارضية للتشاور بين المنظمات الدولية وتبادل المعلومات.

ان الوطنية العابرة ال تعني بالضرورة عدم وجود نزاعات بين الدول بل 
تعني أن ال تحسم تلك النزاعات بطرق عسكرية.  ان المصالح، النزاعات 

وتصارع القوى ستبقى دائما موجودة، ولكن لم يسبق في التاريخ ان تم 
توجيه ذلك مثل ما يحدث اليوم. هذا ما يقوم به التعاون الدولي.

على الرغم من كل الصراعات الموجودة 
في العالم، فان النظام الواسع النطاق 

والمتعدد األوجه للتعاون الدولي يوفر 
استقرارا غير مسبوق تاريخيا

بهذه الطريقة يساهم التعاون الدولي بما نسعى اليه من التبادلية والشعور بالمصير 
المشترك. بهذه الطريقة يساهم الفكر والتصرف في سياسات مستقبلية ثابتة. على 
الرغم من كل النزاعات التي يعرفها العالم، وعلى الرغم من كل الالمساواة التي 

توجد في العالم فان النظام الشامل والمتعدد األوجه للتعاون الدولي يوفر استقرارا 
غير مسبوق تاريخيا. بالطبع سيكون االمر جيدا إذا تدخلت االمم المتحدة بفاعلية 

أو إذا تركت القوى االقتصادية القائمة المجال بشكل متوازن لالقتصاديات 
الناشئة. بالرغم من أن البديل الحالي للصراعات المسلحة في الماضي بين 

القوى العظمى ال يدعو للرضى، إال أنه من الجيد أن ننظر إليه بشكل إيجابي. 
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ان التشاور والتعاون الدولي ال يمكن ان يتحقق اال اذا تصرفت الدولة العظمى 
بحذر، وتجنبت غيرها من الدول الدخول في أية مغامرات عسكرية طائشة.

في هذه الوضعية العابرة للبلدان تعتبر السيادة مفهوما معقدا، يمكن تفسيرها 
بطرق متعددة. يبدو أحيانا ان الدولة العظمى هي التي تملك الصالحية النهائية، 

الحق النهائي للموافقة، أو القوة مقابل الدولة الضعيفة. ولكن ما هي قيمة السيادة، 
عندما تكون االدارة غير فعالة أو عاجزة عن اتخاذ القرار في قضايا مهمة؟ 

هل تتمتع في تلك الحالة بالسيادة؟ الدولة القادرة على اتخاذ القرارات الجيدة أو 
السيئة بنفسها بالرغم من أن تلك القرارات تفرض بسبب الظروف أو تنتزع 

من قبل اآلخرين. السيادة ال تعني غياب القيود الحقيقية أو تلك المفروضة من 
طرف اآلخرين أو بسبب سياسة اقتصاد االكتفاء الذاتي الغير قابل للتنفيذ.  عرفت 

السيادة منذ مئات من السنين الماضية لدى الدول الوطنية التي تتمتع بدرجة 
عالية نسبيا من الشرعية لدى مواطنيها. على الرغم من اننا نرى بأن تلك السيادة 

ينبغي التعامل معها بعقلية منفتحة، فانه يجب التعامل معها بحذر. ويجب أن 
تكون األشكال الواسعة من نقل السيادة مبررة وشرعية في النقاش العام.

إن موقفنا العالمي ال يعني بالضرورة الدعوة إلى خلق دولة عظمى عالمية 
كما يدعي بعض المعارضين السياسيين. إن التفكير والتصرف بشكل 

عالمي ال يعني بالضرورة الذوبان في اآلخر بل التعاون مع اآلخر.

 اننا نبحث عن اشكال معقدة ومتنوعة من التنظيم السياسي والتعاون الذي تلعب فيه 
الدول القومية والسلطات المحلية واإلقليمية دورها الضروري. ينبغي على جميع 
الخيارات في العالقات الدولية حسب الليبرالية االجتماعية في نهاية المطاف ان 

تخدم الحرية الفردية. أحيانا يضع التقنين الدولي  الواسع هذه الحرية تحت ضغوط. 
لذلك  يجب األخذ بعين االعتبار بأنه ال ينبغي البحث عن حلول عالمية لقضايا 

محلية أو وطنية  ألن الحلول العالمية غالبا ما تكون حلوال للمشاكل العالمية.

ان العالقات بين الدول متغيرة وليست بثابتة. ونرى هذا على سبيل المثال في 
مفهوم ʼدولة عضو في االتحاد األوروبيʽ، الذي أصبح يعني أكثر  في سياق عملية 
التكامل األوروبي من مجرد عضو في منظمة دولية للبلدان. اصبحت دول االتحاد 
األوروبي تمارس سيادتها بطريقة جديدة تماما، بشكل مختلف جوهريا عن الدولة 
القومية  التقليدية في القرن التاسع عشر. تمارس سيادتها بالتشاور مع اآلخرين، 
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واصبحت السيادة الوطنية ʼمقتسمةʽ ألن الوعي اصبح يؤكد بأن تزايد االعتماد 
على اآلخر  تجاوز السيادة الوطنية واصبحت المصلحة الوطنية تتداخل غالبا مع 
المصلحة األوربية المشتركة. هذا ال يعني بالضرورة وجود نظام ما بعد وطني. 
ان الدولة العضو في االتحاد األوروبي تتمتع بحدودها الوطنية وتتمتع بسيادتها 

ومصالحها الوطنية. تكون بين الدول األعضاء باالتحاد األوروبي ما يمكن تسميته 
بـ: ʼالمناخ البينيʽ الذي خلق مساحة للحوار المستمر لتوجيه الصراعات المتعلقة 

بالمصالح )المحتملة( يكون أكثر إلحاحا من التعاون الدولي ʼاالعتيادي ʽ  من 
التعاون الدولي ʼالمنتظمʽ. ان المناخ البيني بين الدول االعضاء يوفر مجاال للحركة 

بين المصالح الخاصة والمصالح المشتركة. على وجه التحديد، فإن العالقة، مثال، 
بين هولندا والمانيا او مع سلوفينيا، تعرف نوعا من التضامن المؤسساتي اكبر 
من العالقة بين هولندا والواليات المتحدة او مع المغرب. ان وجود هذا المناخ 

البيني بين الدول األعضاء باالتحاد األوروبي يظهر أن السيادة والمعتقدات بشأنها 
في تطور مستمر. بالنسبة لليبراليين االجتماعيين يتعين أن يبقى هذا التضامن 

المؤسساتي باستمرار في خدمة الفرد وليس المؤسسة.14  سواء  تعلق األمر بالبلدية، 
المحافظة، الدولة او االتحاد: فانه يتعين على هذه ʼالسلطات العلياʽ ان تساهم في 

حرية الفرد. وعليه فان دمقرطة مؤسسات االتحاد االوروبي امر مستعجل.   

حقوق االنسان
ان سعينا لتحقيق الحرية للجميع، بغض النظر عن محل اإلقامة، يجد 

تعبيره بقوة وبطريقة مباشرة في مجال حقوق اإلنسان. هذه الحقوق تتمثل 
في الحق في الحياة والحق في حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، 
وتضمن االعتراف بقيمة الفرد.15  بالنسبة لنا فان حقوق اإلنسان ترتكز 

في المقام األول على مفاهيم اإلنسانية المشتركة والتكافؤ األخالقي. 

ʼإن التوتر بين حقوق اإلنسان وقانون الشعوب يتم االجابة 
  ʽعليه بطريقة أفضل من قبل التعاون الدولي

انظر للمزيد من المعلومات الى: ʼاوروبا، شروط الحريةʽ، مؤسسة األستاذ هانس فان ميرلو 2014.  14

انظر الى: ʼاالسس القانونية والقيم المشتركةʽ مؤسسة األستاذ هانس فان ميرلو 2014.  15
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ولقد اشرنا سابقا في هذا المقال: انه يتم في بعض البلدان ومن طرف بعض 
الجماعات استعمال الدين،  الثقافة أو العرق للحد من حقوق اإلنسان، وان هذا 

األمر ال يمكن تبريره. كل إنسان له حق التمتع بحياة صحية سليمة وفي محاكمة 
عادلة من طرف الحكومة واآلخرين. وتتضح عواقب هذا الحكم من خالل الحاالت 

المحددة. وعادة يتم التدخل )المحتمل( من قبل الدولة. ألن: هل يمكن للدولة أن 
تتدخل عندما تنتهك حقوق اإلنسان في مكان آخر؟ من حيث المبدأ نعم، انطالقا 

من تصوراتنا األساسية، خصوصا أهمية المعاملة بالمثل وتكافئ الفرص.

في نفس الوقت ومن خالل التجربة فإننا نعلم انه يتم التعاطي في الدول االخرى 
بتحفظ كبير عن التدخل ضد انتهاك حقوق االنسان. لهذا يمكن ان نذكر فقط بعواقب 

التدخالت الدولية في العراق، على سبيل المثال، أو باألحرى في الصومال. على 
الرغم من أن سلطة الدولة بالتأكيد ال تشكل ضمانا ضد انتهاكات حقوق اإلنسان، 

فإنها تشكل نقطة مسائلة على األقل. ان كل المناطق التي تعرف غياب سلطة 
الدولة، تعرف ارتفاع انتهاك حقوق االنسان وتعرف أيضا عدم وجود طرف يمكن 

التحاور معه. ويجب اجتناب أي تدخل في المناطق التي ال تعرف غياب سلطة 
الدولة. يتم التعبير عن حقوق الدول من خالل القانون الدولي الذي يدعى ايضا 
قانون الشعوب. ويعتبر عدم التدخل أحد المبادئ األساسية في القانون الدولي. 

هنا ايضا يوجد توتر بين حقوق اإلنسان والقانون الدولي. اذ ان هناك بالتأكيد 
حاالت مبررة تم فيها التدخل الدولي. ان التعاون الدولي هو أفضل وسيلة لحل 
هذا التوتر. قد يكون مبررا لنا أن المجتمع الدولي، في حالة تسوية النزاعات، 

اتخاذ قرار لمراقبة استعمال العنف. اال ان هذا االمر يجب ان يصاحبه تفويض 
بموجب القانون الدولي. باختصار، ال نسعى الى سالمية مبدئية بل يتعين االلتزام 

بالحل السلمي للنزاعات الدولية. ان الردع من خالل التسلح يمكن ان ينسجم 
أيضا مع الليبرالية االجتماعية، وال يتعين بالضرورة تنظيمه من طرف الدولة 
الوطنية. كما يفضل ان يتم أيضا التعاون الدولي في مجال الشؤون العسكرية. 

لذا فان حزب D66 كحزب اشتراكي - ليبرالي كان دائما مدافعا عن حلف 
شمال االطلسي ويسعى للعمل من أجل منظمة الدفاع في االتحاد األوروبي.

انطالقا من موقف مفتوح للوصول إلى وجهة نظر حول قضايا التدخل الدولي، 
فانه من األهمية أن ندرك أن التوتر الذي يمكن أن يحدث بين سيادة الدولة 

وحقوق اإلنسان ليس شكال من أشكال النفاق. وغالبا ما يتعلق االمر بمبادئ 
متضاربة، التي ال يمكن ايجاد حل لها في الواقع الدولي المعقد. يمكن ان يساعدنا 
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االمر غالبا في هذه المعضلة - وكيف يمكننا التعامل معها – اذا قمنا بالتعريف 
بها لدى العالم الخارجي. اذا كنت تفكر وتتعامل دوليا، فانه يمكن لك ان تالمس 

تضارب القيم والمصالح )الشخصية(. وكبديل لذلك التفكير االنعزالي، والذي 
يتم التعبير عنه غالبا ʼضع سياج حولهʽ، أو ʼضع سياج من حولناʽ )في هولندا 

يتم غالبا االشارة الى السدود(. ان هذه المشاعر يمكن أحيانا فهمها، ولكنها 
تتجاهل تماما المبادئ التي ترتكز عليها الليبرالية االجتماعية: انه موقف مفتوح 

ينتج عن التضامن والمساواة األخالقية لكل إنسان وأهمية المعاملة بالمثل.

لقد عرف التوتر بين سيادة الدولة وتقرير المصير الفردي في أوائل القرن الواحد 
وعشرين وجوها كثيرة. ان التدخل الدولي لم يعد يقتصر على التدخل العسكري، 

بل اصبح يعرف بعدا اقتصاديا بسبب العولمة او ظاهرة عبر الوطنية )حيث تزايد 
تأثير المنظمات الدولية غير الحكومية(، وبعدا قانونيا )امتداد اختصاص القانون 

الدولي اصبح يتعارض مع القانون الوطني( وبعدا سياسيا )حيث ان قرارات 
الصين مثال اصبحت تأثر بشدة على السياسة الوطنية للواليات المتحدة(.

ان الجزء الكبير من التدخالت اإلنسانية في العقود األخيرة رجحت أسبقية سيادة 
الدولة امام حقوق اإلنسان. بعد نهاية الحرب الباردة اصبح لحقوق االنسان الفردية 

16 مجاال اوسع في السياسة الدولية؛ ويمكن اعتبار هذا التطور ثوريا. في نفس الوقت 

أصبح اتخاذ القرار للتدخل يتم بالتشاور بين الدول. ان سيادة الدولة تعتبر ذات 
اهمية حاسمة في العالقات الدولية، مقابل الحفاظ على حقوق االنسان )الفردية(.

ʼان الواجب الرئيسي للدولة ذات السيادة هو حماية افرادها من اإلبادة 
ʽ.الجماعية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان والتطهير العرقي

لحسن الحظ، فإننا نرى في أوائل القرن الواحد والعشرين انه اصبح معترفا بان 
سيادة الدولة ال تمثل في ذاتها حقا مطلقا بل تستوجب السيادة أيضا التزامات. 

ومن اهم التزامات الدولة التي تتمتع بالسيادة حماية مواطنيها من اإلبادة الجماعية 
وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان والتطهير العرقي. وفي حالة عدم التزام 

تلعب المصالح االقتصادية ايضا دورا في التوتر بين السيادة وحقوق االنسان، وتجعلها اصعب لتقيمها.   16
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الدولة بهذا الواجب فانه يتعين تدخل المجتمع الدولي. وقد نشأت هذه الفكرة في 
المقام األول كرد فعل على فشل سابق من المجتمع الدولي في التدخل في االنتهاكات 

الواسعة النطاق لحقوق اإلنسان وجرائم الحرب17، وجاءت إلى حيز الوجود في 
اطار مبدأ ʼمسؤولية الحمايةʽ )المعروف أيضا باسم R2P(. على الرغم من ان 
مبدأ ʼمسؤولية الحمايةʽ اليزال في مراحله االولى ولم يؤد حتى اآلن إلى تدخل 

مباشر من قبل المجتمع الدولي، فإنه استخدم بالفعل عدة مرات كمبدأ )داعم( 
لتبرير تدخل المجتمع الدولي.18هناك تغيير ملموس في سلوك الدول داخل المجتمع 

الدولي. ان هذا التغيير في السلوك، يظهر في تغيير المفهوم، الذي يكرس حقوق 
اإلنسان فوق مبدأ السيادة. أو بطريقة اخرى: ان المفهوم االشتراكي الليبرالي 

للحرية - الذي يجد اساسه في حقوق االنسان – قد حاز بهذه الطريقة على قوته.

انه من الواضح ان أهمية حقوق اإلنسان ال تكفي فقط لتبرير )أي تدخل في( نزاع 
ما. ان مأساة التفكير )والتصرف( في التدخل، هو أنه يتعين وقوع انتهاك لحقوق 

اإلنسان حتى يتم تدخل المجتمع الدولي. الى جانب ذلك فان انتهاكات حقوق 
االنسان تتزايد بعد كل تدخل. وعالوة على ذلك يصاحب كل تدخل آثارا جانبية 

غير مرغوب فيها مثل سقوط ضحايا مدنيين بسبب العمليات العسكرية، والضرر 
االقتصادي الذي يتعرض له األبرياء أو انتشار أيديولوجيات غير متسامحة التي 

تجد مرتعا خصبا في هذه الفوضى. ان كل تدخل يقتضي منا طرح السؤال ان 
كنا سنقوم بتحسين او تأزيم الوضعية. ان السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه 

هو: كيف يمكن لنا تقوية حقوق االنسان في دولة ما دون المساس باستقرار هذه 
الدولة؟ بالنسبة لليبراليين االجتماعيين فان مساعدة االفراد داخل البلدان )مثل 
الجماعات التي تناضل من اجل الالحرية( تعتبر طريقة أكثر وضوحا لتحقيق 

أهدافنا السياسية. كما ان متابعة الدول بانتهاكات حقوق اإلنسان قد يكون له تأثير.

ان التعاون اإلنمائي أمر اساسي لحماية وتعزيز الحريات الفردية لألفراد في 
جميع أنحاء العالم. ان هولندا غير قادرة على القيام بذلك من تلقاء نفسها، لذا يتعين 
االعتماد على مبدأ المعاملة بالمثل، والسعي الى تكافؤ الفرص، واننا نرى أنه من 

الواجب على هولندا أن تلعب دورا قياديا في هذا األمر. لقد عرفت االجزاء الفقيرة 

مثال رواندا في 1994 و البوسنة في 1995.  17

مثال كينيا 2007/2008، ساحل العاج في 2011 و ليبيا 2011.  18
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من العالم في السنوات األخيرة تطورات مهمة. وقد تم انقاذ مئات الماليين من 
الناس من آفة الفقر المدقع وعرفت العديد من البلدان تقدما هائال في مجال األمن 

الغذائي والصحة والتعليم والتنمية االقتصادية كما عرفت األهداف اإلنمائية لأللفية 
ناجحا واضحا. ولكننا لم نحقق كل شيء. ولكوننا نسعى كليبراليين اجتماعيين 

الى تكافؤ الفرص للجميع، فانه يتعين علينا التضامن مع الفئات الفقيرة في العالم. 
وانه ال ينبغي ان تكون خيبة أملنا حول نتائج التنمية في الماضي ذريعة لخفض 

ميزانية التنمية. ولهذا يتعين علينا مواصلة تحديث التنمية والتطرق في نفس الوقت 
الى الجوانب االخالقية لهذا التعاون االنمائي. وكما اشرنا اليه سابقا: متى يمكن 

لنا ان نقول لطفل هندي: ʼان بلدك اصبح االن غنيا. ويتعين على الطبقة الوسطى 
ان تهتم بك؟ʽ. وعلى الرغم من التركيز على فعالية التعاون الدولي فانه هناك 

أسئلة أخالقية اخرى مخفية. ان الدول ذات السيادة لها مسؤوليتها عن مواطنيها، 
ولكن الناس أكثر ثراء لهم أيضا مسؤولية تجاه الفقراء والضعفاء في العالم.

اننا نسعى الى تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل. ولكن إذا كنا نثمن اهمية حقوق اإلنسان، 
ونضع احيانا حقوق الدولة جانبا – اي أننا ننتهك سيادة دولة أخرى- ، فانه يتعين 

من الناحية النظرية عكس ذلك. وبعبارة أخرى: في اية حالة يمكننا في هولندا تقبل 
تدخل الصين، من أجل حقوق اإلنسان؟ أو بعبارة بريئة، إذا كنا نريد ان نعطي 
درسا لآلخرين )على سبيل المثال، عن غياب الديمقراطية في مصر، أو عقوبة 

اإلعدام في الواليات المتحدة(، يجب علينا أيضا ان نتقبل ما يقول الغير عنا )مثل 
المعاملة غير اإلنسانية لطالبي اللجوء في هولندا(. وبعبارة أخرى: ان المعاملة 
بالمثل تعني ايضا شيئا عن سيادتنا الخاصة. يعني اننا ال نقوم باحتكار الحقيقة. 

وكما اشرنا في الجزء األول من هذا التصور: ان الموجه للتفكير والتجارة 
الدولية، واالنفتاح الذي يرتبط بذلك، هو بالنسبة لليبرالي االجتماعي عملية 

توازن عادل تـأخذ بعين االعتبار عوامل متعددة ومتضاربة. في حالة التدخل 
الدولي تتعلق العوامل ب: هل يتم انتهاك حقوق اإلنسان على نطاق واسع؟ هل 
يعتبر التدخل وسيلة ثقيلة لتقرير المصير في بلد ما، أو هل ينتج عن هذا االمر 

نتائج عكسية غير مقبولة؟ يرى الليبرالي االجتماعي أنه ال يمكن االجابة عن 
هذه االسئلة اطالقا. ان األسس األخالقية لحقوق اإلنسان تشكل أساس المفهوم 

االشتراكي الليبرالي للعدالة، من دون التخلي عن العامل الواقعي النسبي.

ان االنفتاح الذي نقوم من خالله بالمعاملة بالمثل لتحقيق مصيرنا والتكافؤ 
األخالقي يساعدنا في سعينا لتحقيق الحرية السياسية للجميع، بغض النظر عن 
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المكان الذي يعيش فيه الفرد. في العالقات الدولية فان هذا االمر يؤدي إلى 
السعي لتحقيق نظام عالمي ال يركز فقط على السياسة بين الدول. لذا فإننا نقوم 
بالتركيز على التعاون الدولي وعلى المنظمات غير الحكومية. هذا العالم عبر 

الوطني يتوفر على عنصر متبادل. واننا جد مقتنعون بأن االمر ال يفيد فقط 
الناس في أماكن أخرى، ولكنه يساهم ايضا في حريتنا على المدى الطويل.

خاتمة
يجب أن يكون واضحا: ان هذا االطار الموجه ال يقدم حلوال جاهزة. بل ان 

مهمة القارئ تقتضي إثبات قناعته الخاصة وفتح نقاش مستمر وبروح مفتوح 
مع المعارضين. يعتبر هذا التصور ارضية لتشكيل رأي سياسي حول ما يجب 
أن يحدث في العالم. يسعى الليبرالي االجتماعي الى التعاون الدولي مع التركيز 

على حقوق االنسان واألخذ بعين االعتبار تحقيق حرية تضامن األفراد في 
جميع أنحاء العالم. اذ انه يقوم بذلك انطالقا من قناعة راسخة - وليس بسذاجة! 

- أن هذا االمر هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله ألنفسنا ولألخرين. 
ويتعين علينا أن نقنع المعارضين السياسيين – داخل وخارج الوطن- بان على 
المرء أن يربط الجميع، على الرغم من الخالفات. بطبيعة الحال ليس ذلك في 
استطاعة الجميع. في النقاش العام تطرح باستمرار عالمة استفهام حول فائدة 

وضرورة التعاون التنموي اثناء التعاون األوروبي المستمر والتسامح تجاه 
المعارضين. ان الدعوة الى التفكير والتجارة دوليا يحتاج في الوقت الحاضر 
الى مجهود اكثر من 25 سنة الماضية، في حين ان التطورات األجنبية توجه 
النقاش الداخلي. بغض النظر عن المواقف األممية، التي ندافع عنها فإنها في 
نهاية المطاف تستند الى المبادئ واالفكار التي قمنا بعرضها في هذا النص. 

في نفس الوقت يتعين علينا ان نفهم ان الموقف الدولي ال يعني ان كل ما يأتي 
من الخارج هو جيد واننا لسنا مسؤولين كشعب صغير على صحة ورخاء كل 

العالم. ان التفكير فيما وراء الحدود ال يعني انه ليست هناك حدود – سواء كانت 
حدودا جغرافية، اقتصادية، ثقافية او ادارية-. في الواقع بهذا الموقف المفتوح 

الذي يرتبط بالتفكير والتجارة دوليا يمكن لك التعامل مع هذه الحدود دون تجاهلها. 
ان االختالف امر لطيف ألنه يمنح الحياة والعالم الذي نعيش فيه لونا. اننا نريد 

ان يكون كل شخص حرا في العالم لكي يكون مختلفا، بغض النظر عن خلفيته، 
عقيدته، جنسه أو توجهه. اننا نسعى الى الحرية للجميع ألننا جميعا مختلفون.
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مكافئة االنجاز 
واقتسام الرفاه

الناس غير متساوون ولكنهم متعادلون. الناس مختلفون ونريد ان تترك 
المؤسسات الحكومية مجاال لهذا االختالف. اننا نسعى جاهدين لتحقيق االستقالل 

االقتصادي ألكبر عدد من الناس ونرى ان كل من يؤدي عمله بشكل ممتاز 
يستحق الحصول على مكافأة. اننا نسعى الى مجتمع ديناميكي، منفتح حيث 

يمنح فيه لكل فرد المجال التخاذ قرارته الخاصة ويستطيع كل فرد من تطوير 
قدراته بطريقته الخاصة. بالطبع فإننا نرى من البديهي ان نتقاسم جميعا هذا 

الرفاه. اننا نسعى الى ان يشارك اكبر عدد ممكن من الناس في هذه السيرورة 
االجتماعية واالقتصادية لكي نستفيد جميعا من ذلك. بالنسبة لألشخاص 
الغير قادرين ذاتيا فإننا نتحمل جميعا المسؤولية المشتركة لمساعدتهم.  
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تقديم
هل يسمح لمن له موهبة خاصة، مثال العب كرة قدم متميز او مهندس تقني 
ان يربح الماليين؟ هل نعتبر ذلك شيئا عادال؟  وماذا لو لم يساعده الحظ وأن 
يولد شخص بدون موهبة خاصة؟ هل من العدل أيضا ان يربح هذا الشخص 
اقل؟ او باألحرى اكثر، بينما ال احد يعرف بالضبط ما هو انجازه. وان كان 
لشخص ما موهبة ليصبح طبيبا ولكن كون والديه فقيرين لم ينل حظه لصقل 

موهبته - على سبيل المثال بسبب نقص المال او الوقت - هل نعتبر ذلك عدال؟     

ما هو العدل بالنسبة لنا؟ ان هذا السؤال يبدو بسيطا ولكننا ال نستطيع االجابة عنه 
بسرعة. يبدو ان الحد االدنى لألجور القانوني عدال، لكن ما االمر ان لم يجد الكثير 
من الناس اي عمل بسبب ذلك؟ وهل تعد تعريفة ضريبية قصوى بنسبة 49.5 اعدل 
من نسبة 52؟ ان ما يوصف بالعدالة هو ما ينبثق من الحوار االجتماعي بين الناس 

في المجتمع. وهذا يرتبط بعوامل خاصة.  هذا الفهم يحدد المنطلقات والمبادئ 
التي تعتبر مهمة لليبراليين-االجتماعيين للتطرق الى حوار اجتماعي حول العدالة 
االجتماعية 1. هذا الحوار يتعلق باالختالف في الدخل والثروة، كما يتعلق بالسؤال 

بإرغام المستفيدين من العالوات االجتماعية بالقيام بإنجاز مقابل العالوة االجتماعية. 
كيف يمكن التعامل مع مستخدم ذاتي غير مؤمن إن اصبح عاجزا عن العمل. 

 ʽمكافئة االنجاز واقتسام الرفاهʼ بالنسبة لليبراليين االجتماعيين يشكل الخط الموجه
الخيط الموجه. ان الليبراليين االجتماعيين مثل باقي الليبيراليين يهمهم ما تقوم به كفرد 
وما تجنيه من ثمار نتيجة ما تنجزه من عمل. وان ما تقوم به من اشياء او التي ال تقوم 

بها – استحقاقاتك – هو الذي يحدد نجاحك في الحياة. وان من يكد في عمله، يستحق 
المكافئة. ان هذا االمر ال يعني فقط تقدير الفرد بقدر ما يعني ايضا التجديد والتطور 

 في المجتمع مع منح الفرص للجميع. ومن ثم فان اإلغراء المتمثل في 
ʼتقاسم الرفاهʽ يمكن أن ينظر إليه باعتباره تصحيحا اجتماعيا، يمكن من خالل تليين 
انجاز الجوانب الحادة عبر المكافئة الليبرالية.  ومع ذلك، فان هذا االمر ال يلزم اي 
حق لما تعنيه الليبرالية االجتماعية. الجانب االجتماعي لليبرالية االجتماعية يتضمن 

يتعلق تتعلق العدالة بكل الميادين التي تهم الحياة االجتماعية بين الناس. في هذا المقال فان العدالة تأخذ   1
فقط مكانا مركزيا في الميدان االجتماعي-االقتصادي، وهو ما نسميه ايضا بالعدالة التوزيعية
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الوعي االساسي بان االفراد االحرار يعيشون داخل مجتمع ويتعرضون لتأثيره2. اي 
من طرف اناس اخرين. ومن خالل ذلك فان المستحقات ʼالخاصةʽ ال يمكن ايعازها 
الى انفسنا فقط بل هي نتاج كل الناس الذين يحيطون بنا، بشكل مرئي او غير مرئي. 

اي من طرف ابائنا، اسرتنا، اصدقائنا، معلمينا، جيراننا، وكذا الذين نصادفهم في 
الشارع، البستاني الذي يعتني بحديقة الحي وباختصار من طرف ʼالمجتمعʽ.  عالوة 

على ذك فان الليبراليين – االجتماعيين يعون بان كل فرد ال يسعفه نفس الحظ، 
الحظ الذي يجعله العب كرة قدم مرموق او طبيب جراحة القلب بتحفيز من ابائه او 
مدرسيه، وتوفير المال من اجل متابعة الدراسة. او انك ال تتوفر على اي شيء من 

ذلك. وغني عن القول أن أي شخص ولد في عائلة فقيرة، مع خلفية ثقافية مختلفة 
وفي حي فقير، لن يحقق اي شيء في حياته في كثير من األحيان. ان الليبراليين 

االجتماعيين واعون بالتأثير الحافز او المعيق للوسط االجتماعي على الفرد. اننا نقتسم 
الرخاء ألننا مدينين لآلخرين وللمجتمع ككل. نقوم بمكافئة االنجازات ألننا نتحسن 
 ʽ مكافئة االنجاز واقتسام الرفاهʼ ونستفيد منها جميعا. بالنسبة لنا فان الخط الموجه
يشكل ايضا ليبرالية – اجتماعية شاملة واحدة: نقوم بمكافئة اإلنجازات، ألننا من 

خاللها نقتسم الرفاه ، حتى يتسنى للناس االستفادة من نفس الفرص لتحقيق االنجازات.

ان هذا التصور يقوم بتفعيل االفاق الليبرالية – االجتماعية على مستوى العدالة 
االجتماعية في ثالثة اقسام. الجزء االول من هذا التصور ينطلق عند الفرد وحريته في 
اختيار تشكيل حياته الخاصة وتطوير ذاته بنفسه. ان قدرة جدارتنا المثالية التي تقودها 

االستحقاقات ال يمكن ان تكون عادلة اال بشرط – نشدان - تكافئ الفرص: فرصة 
مكافئة لكي يحقق الفرد قدراته او امانيه3. الجزء الثاني يوضع الفرد داخل المجتمع. 

المجهود الفردي المصحوب بالنجاح يساهم في الرفاهية الكلية والكل يساهم بدوره في 
نجاح الفرد.  بواسطة هذا االرتباط البيني نرى انه من العادل مكافئة مجهود وكذا اقتسام 

الرفاه،  بهذا تساهم اغلب النجاحات في المجتمع بشكل يفوق قلة النجاحات. الجزء 
الثالث يتعلق االمر بدور الدولة، سواء في مجال االستحقاقات الفردية والمجهودات 

الممكنة او سواء في توزيع الرفاه. بعد هذه الخاتمة القصيرة التي تلخص القيم الليبيرالية 
االجتماعية المتعلقة بالعدالة االجتماعية فإننا نشير في الختام الى مجموعة من 

االشكاالت السوسيواقتصادية انطالقا من وجهة نظر الليبيرالية االجتماعية لهذا المقال. 

الليبرالية-االجتماعية تعني بشكل عام ʼالحرية بالتضامنʽ، ليبيرتاس   2
libertas: الحرية، سوسيتاس societas: التحالف. 

هذا المقال يتطرق ايضا الى الحرية االجتماعية. بالنسبة لألفكار الليبرالية - االجتماعية حول الحرية   3
السياسية، انظر الى: ʼالسعي الى الحقوق االساسية والقيم المشتركةʽ )مؤسسة فان ميرلو، 2015 (. 16 17
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الفرد
الجزء األول
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الفرد
من يشتغل بجد، يستحق عن ذلك اشياء اضافية. ولكن ما االمر اذا لم يستطيع 

شخص ما العمل بسبب سوء الحالة الصحية؟ او كونه يتوفر على حظوظ قليلة 
إليجاد العمل بسبب تأخر لغوي او بسبب لون بشرته؟ هل هناك حدود لجني 
ثمار عملك الشخصي ام بالعكس دفع ثمن لموقع سيء في المجتمع أو لفشل 

ʼ في الحياة؟  إنه ليس من المستغرب أن الليبراليين االجتماعيين يعتبرون
الحرية الفرديةʽ هي نقطة االنطالق في المناقشة حول العدالة االجتماعية. اننا 

نثق في القدرة الذاتية لألشخاص للتصرف بحرية في حياتهم الخاصة4.

 ،ʽ افعل ما ترغب فيهʼ ولكون هذه الحرية يتم تأويلها في النقاش العمومي بمثابة
فانه يتعين تكملة هذا المفهوم. بداية ال تعتبر الحرية الفردية بالنسبة لليبراليين 

االجتماعيين هدفا في حد ذاته. اننا نسعى الى ان يتمكن الناس من تحسين جودة 
حياتهم لمدة اطول. حيث ال يستطيع احد ان يحدد معنى ʼجودة الحياةʽ، لذا 

تعتبر الحرية الفردية ذات اهمية. ثانيا تعني الحرية الفردية بالنسبة لنا على وجه 
الخصوص تقرير المصير الذاتي: القدرة على التحكم والتصرف الذاتي. هذا يعني 

اننا ال نعانق فقط حرية التدخل لألخرين ولكننا نلح على الحرية في العيش وفق 
التصور الشخصي. من اجل هذا فإننا الى جانب اهتمامنا بحرية التعبير ) حرية 
الـ ... - نولي اهتماما من اجل تعليم جيد للجميع - الحرية من أجل ....(5. وبهذه 

الطريقة يتمكن االفراد من تطوير مهاراتهم الضرورية في الحياة. وهذا ما يجعل 
الليبراليون االجتماعيون يرون ايضا اهمية العمل الجيد للجميع. ان العمل الجيد 

يساهم في االستقالل االقتصادي -  وبالتالي تقرير المصير -  لتحقيق الذات.

مكافئة االنجاز
عند االنطالق من الحرية كتقرير مصير تكون مسألة ما تقوم به أمرا ذو 

أهمية؛ بمعنى أن مجهودك الخاص هو المحدد لمدى نجاحك في الحياة.

أنظر الخط الوجه ʼالثقة في القدرة الذاتية للناسʽ )مؤسسة فان ميرلو، 2015(.   4

يمكن وصف هذا الفرق من خالل الفرق بين الحقوق األساسية الكالسيكية والحقوق األساسية االجتماعية.   5
أنظر أيضا الخط الموجه ʼالسعي الى الحقوق االساسية والقيم المشتركةʽ.)مؤسسة فان ميرلو، 2015(.
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يتوجب مكافئة الجهود.  هذا ليس لكون األشخاص يجب تحفيزهم ألداء افضل فقط، 
فالمكافئة ال يتعين أن تكون دائما مادية. إن التاريخ يعلمنا ما قد يحدث لإلنسان 
أو المجتمع إذا لم يجن الناس ثمار عملهم. )مثال في األنظمة الديكتاتورية مثل 

الشيوعية (. إنها تحبط الناس وتنزع الدينامية واالبتكار من المجتمع. إننا نرى أن 
مكافئة اإلنجاز أمرا عادال، بالتالي يكون الفرق  في المكافئة حيث يمكن أن تكون 

المكافئات مختلفة. يمكن أن تحصل في هذا الصدد مثال على زيادة في الدخل ألنك 
قمت بعمل جيد. لكن ال يقتضي الحال تقاضى الكل نفس الزيادة في المكافئة بسبب 

اشتغالك لمدة سنة أكثر. العكس: إن الليبيراليين االجتماعيين يرون أن األمر يعد 
غير عادل إن بذل شخص ما مجهودا. - مثال : إن قام عاطل عن العمل بتأسيس 

شركة – ويتم معاقبته وتوقيف معاشه االجتماعي. يجب مكافئة بذل المجهود.

التوفر على موهبة ال يعد استحقاقا، بل 
ما يعد هو ما تنجزه بتلك الموهبة 

داخل مفهومنا للجدارة تتخذ االستحقاقات مكانا مركزيا: ما تقوم به، أي ما تبذله 
من مجهود. إننا واعون هنا بأن استحقاقاتنا تترتب عن مزاوجة بين المجهود 

الذاتي والحماسة، بل أيضا الموهبة الفطرية، محيط يقدم فرصا أو حظا أو إحباطا. 
اكتساب موهبة معينة ال يعد باستحقاق ʼذاتيʽ ، إن المهارة يمكن تحديدها وراثيا في 
جزئها األكبر . إنه استحقاق ذاتي أن تكتشف أنك تتوفر على موهبة وبعد ذلك تقوم 
بتطويرها. إن االغتناء عن طريق إيجار عقار ورثته عن والديك ال يعتبر استحقاقا 
ذاتيا . إن استغالل فكرة جيدة وثروة موروثة إلنشاء شركة ناجحة يعتبر استحقاقا 

ذاتيا. نحن نرى أنه يجب مكافئة اإلنجاز الذاتي وليس الحظ في الحياة، لون البشرة 
المناسب أو آباء أثرياء أو أنك كنت في الصف األمامي لحظة توزيع المواهب. 

إن الجدارة المثلى مرتبطة ارتباطا ال يمكن فصله عن سعينا لتكافؤ الفرص.

تكافؤ الفرص يقتضي تقليص الفوارق التي ال نريد لها أن تقع  وتوسيع  الفوارق 
التي نحبذها.  تكافؤ الفرص ال يقتضي ان يحقق جميع الناس نفس النتائج. او التوفر 

على نفس المواهب. ان الناس ليسوا كلهم متساوون بل كل شخص يختلف عن 
اآلخر ويتمنى ما ال يتمناه اآلخر، يتوفر على مواهب ومهارات مختلفة وله أفكار 

مختلفة عن الحياة. هذه االختالفات يجب تثمينها وعدم الخوف منها. إننا محتاجون 
إلى الطبيب مثلما أننا محتاجون الى النجار.  ويتعين أن يقوم كل شخص بما يجيده. 
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في منظورنا يتعين أن يتوفر كل فرد على نفس الحظوظ لنهج طريقه الخاص في 
الحياة وتحقيق خياراته واعتباراته الخاصة. ليس كل الناس متساوون بل متعادلون.

اقتسام الرفاه 
إن سعينا إلى تكافؤ الفرص هو السبب األول القتسام رفاهنا. إننا 

نتقاسم الرفاه لكي يحصل كل شخص على نفس الحظوظ من أجل 
تقديم إنجازات ومجهودات حسب مواهبه ومهاراته. مثال بإتاحة 

التعليم للجميع أو تنظيم نظام صحي في متناول الجميع.

يسعى الليبيراليون االجتماعيون إلى تمكين الناس من كل الوسائل والمهارات 
التي يمكن لهم بها تأثيث حياتهم الخاصة بحرية. هذا ما يتوافق مع ʼمقاربة 
القدراتʽ التي قام بإشاعتها كل من الفيلسوف واالقتصادي الهندي أمارتيا 

 .Martha Nussbaum والفيلسوفة األمريكية مرثا نوسباوم Amartya Sen سين

وهم يرون ان عدم المساواة السوسيو اقتصادية ال يمكن قياسها عبر 
الولوج  الغير المتكافئ  الى موارد محددة )مثل القدرة أو التعليم(، ولكن 

يتعلق االمر باإلمكانية الحقيقية للفرد لكي يصبح من هو. ان وجود الدراجة 
او مسار الدراجات ليس كافيا اذا لم يتعلم الشخص ركوب الدراجة.

ان النجاح ليس غالبا استحقاقك الذاتي، 
والفشل ال يعود إليك برمته

تكافئ الفرص يعني اننا نمنح الناس االمكانية الكتشاف ذواتهم. السؤال الجوهري 
هنا هو: إلى أي مدى يمكن أن نذهب في هذا المسعى؟ هل يعني تكافئ الفرص 

السماح للفرد الذي ال يتوفر عن أي مهارات ليصبح طبيبا مثال بالقيام بعدة محاوالت 
لنيل شهادة األطباء وبأموال عمومية؟  هل يمكن تحقيق حلم كل فرد باسم تكافئ 

الفرص، ام يتعين االخذ بعين االعتبار ان كانت بعض المهن او التكوينات مصلحة 
اجتماعية؟ نظريا فان الليبراليين االجتماعيين يسعون الى تكافئ الفرص ان توفرت 

الكفاءة الوراثية عند الفرد. اوال ان هذا االمر مستحيل، لكنه بالدرجة األولى يلغي 



مكافئة االنجاز واقتسام الرفاه

67

الطاقة التي تنتج عن االختالف في المجتمع. اننا نتقاسم الرفاه لخلق نفس الحظوظ 
لدى االفراد من اجل تحقيق بعض المكتسبات الشخصية، ولكن ليس لتحقيق نفس 

النتائج. ان تكافئ الفرص يعني ان كل فرد يجب ان تتيح له فرصة لكي يصبح 
نجارا او طبيبا، ولكن في الواقع ال يستطيع كل شخص أن يصبح كذلك وان ال 
يتقاضى النجار نفس الراتب كالطبيب. ان قيمة مهنة معينة او انجاز معين يتم 

تحديدها من طرف افراد المجتمع فيما بينهم. ) انظر الجزء الثاني من هذا المقال(.

اننا نتقاسم رفاهنا لسبب ثاني. اذا ما أتيحت فرصة نزيهة لشخص ما ليصبح مثال 
ممرضا، فانه يمكن له ان يتعرض لسوء الحظ في الحياة. يمكن ان يتعرض كل 
شخص لسوء الحظ بطبيعة الحال. يمكن ان تكون حالته الصحية سيئة او انه قد 
طرد مرات عديدة من عمله بسبب اعادة الهيكلة. ان الحظ وسوء الحظ مقترنين 

بالحياة. تقبل هذا االمر اصبح جد صعب في مجتمعنا في القرن الواحد والعشرين 
حيث ينظر الى النجاح بمثابة استحقاق ذاتي والى عدم التوفق كفشل ذاتي. 
ولكن بسبب صعوبة صنع الحياة فإننا من البديهي ان نرعى بعضنا البعض.

ان الليبراليين االجتماعيين لهذا السبب يسعون الى ان يتوفر كل فرد على 
اسس لتقديم المساندة قصد الرجوع إليها عند االقتضاء. الثقة في القدرة الذاتية 
للناس ال تعني ترك أي  شخص لحاله. ليس ألننا نعتبر ذلك أمرا عادال،  بل 

أيضا ألننا نستفيد كلنا من عدم ترك الناس الذين يعانون في المجتمع.

عدم المساواة العادلة والغير العادلة
بشرط تكافؤ الفرص وتوفير هذا االساس للجميع فان الليبراليين االجتماعيين يقبلون 

بتفاوت المكافئة. ان الشخص الذي يقدم انجازات بكل امتياز، يستحق المكافئة 
 ʽحجاب الجهلʼ على ذلك. هذا التفاوت / عدم المساواة نعتبره عادال.6 من خالل

للفيلسوف االمريكي جون راولز John Rawls - هناك فكرة تجريبية حيث يتوجب 
عليك تحديد ما هو عادل في حين انك مثال ال تعرف اين ولدت، ما جنسك او هل 

تتمتع بصحة جيدة – يتبين بأن  كل شخص تقريبا يعتبر انه من العدل ان يتقاضى 

ان هذا االمر مغاير لعدم المساواة امام القانون. ان خرق مبدا المساواة ال يمكن ان يكون أبدا عدال.   6
انظر الخط الموجه: ʼ الحقوق األساسية والقيم المشتركة ʼ. ) جمعية فان ميرلو، 2015 (.
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الطبيب الذي هو مسؤول عن انقاذ االرواح، دخال اكبر من سكرتيرته. اننا نعتبر 
ان مكافئة االنجازات التي ليست استحقاقا شخصيا أمرا غير عادل ، وخاصة ان 

كان االخرون يدفعون ثمن هذا االنجاز. في هذا اإلطار نقف موقف المنتقد من 
بعض المكافئات مثال مكافئات كبار المسؤولين في القطاع الشبه عمومي، التجار 

في المصارف وكبار المديرين التنفيذيين في الشركات الكبيرة. ألنه الى اي حد 
تم حقا نيل هذه المكافئة؟ وهل ال يدفع الغير الثمن في حالة حدوث اخطاء؟

اننا ال نستطيع تقديم  الجواب عن هذا السؤال بدون النظر ايضا الى 
الوضع االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد. ان الليبراليين االجتماعيين 
يؤكدون اكثر من الليبراليين اآلخرين اهمية هذا الوضع بالنسبة لحياة 

الفرد. ان الفرد يولد داخل مجتمع وانه يمكث فيه، هذا ما يؤكده الفيلسوف 
الفرنسي مونتيسكيو Montesquieu. هذا االمر يؤثر على فهمنا للعدالة 

االجتماعية. هذا ما سنتطرق اليه  في الجزء 2 من هذا المقال.  
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الناس فيما بينهم
الجزء الثاني

ان تعريف االنجاز يتم تحديده من خالل الحوار المتبادل بين الناس 
في المجتمع.7  أحيانا صراحة وبوضوح وفي كثير من األحيان 

ضمنيا وبين السطور. بهذه الطريقة نحدد قيمة انجاز معين، المكافئة 
المناسبة، ولكن ايضا اقتسام الرفاه العادل والمناسب لذلك. في هذا 
الحوار يربط الليبراليون االجتماعيون حرية االفراد للقيام باإلنجاز  

واالستحقاق دائما بالمسؤولية والمديونية للمجتمع الذي يعيشون فيه.

إن تفكيرنا بشأن العدالة يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، إن الفكرة الناتجة عن الحوار   7
االجتماعي بشأن العدالة في الواليات المتحدة األمريكية تختلف جذريا عن ما سائد بهولندا، ونظرتنا 
إزائها في هولندا تختلف عنها 50 سنة مضت. انظر مثال الى ثقافة المكافئة كم تعرضت الى انتقاد 
شديد وبسرعة في السنوات االخيرة. غالبا ما يوجد هناك سوىء ʼإجماع متداخلʽ، حسب ما يسميه 

الفيلسوف األمريكي جون راولس  John Rawls  والذي يكون مؤقتا ويمكن دائما الطعن فيه.
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اننا نعتبر ان مكافئة االنجاز عادلة اذا كانت ʼمستحقةʽ ، كما اشرنا اليه في الجزء 
األول من هذا المقال. هذا يعني ان المكافئة ترتكز الى الجدارة والجهد الذاتي. 

ونضيف هنا ان مكافئة االنجاز تكون عادلة اذا تناسبت المكاسب الشخصية 
المحققة مع الفوائد واالضرار االجتماعية التي تنتج عن االداء. ان مكافئة 

االنجاز قد تكون جيدة للمجتمع ككل، قد تسهر على الدينامية، االبتكار والتجديد 
التي نستفيد منها جميعا. مثال اذا سوق شخصا ما منتوجا جديدا في السوق، 

فان ذلك قد يساهم في المزيد من فرص العمل او يحفز االخرين على تطوير 
منتوج احسن، الذي يمكن ان يتيح المزيد من الرفاه. عكس ذلك لقد رأينا  مثال 
في االتحاد السوفياتي السابق ماذا يحدث حين ال  يتم مكافئة الجهود. ان النظام 

يصبح غير فعال ويتوقف، والناس يبحثون خارج النظام القائم عن فرص لتوفير 
معيشتهم. ولكن ال تعتبر كل مكافئة جيدة للمجتمع بل إن بعضها قد تضره. ان 

الفائدة االجتماعية او القيمة المضافة ألي انجاز بالنسبة لليبراليين االجتماعيين  
يعتبر عامال مهما في تقييم ما إذا كانت مكافئة معينة  تعتبر مكافئة عادلة.

ما ال يقدر عليه السوق
في هذا الصدد يقف  الليبراليين االجتماعيين موقف الناقد من السوق، اي 

بمعنى: مبدأ السوق، الذي يرتكز على الطلب والعرض. من اجل التوضيح: 
ان اشتغال السوق  بالنسبة لنا آلية قيمة ومفيدة لتحقيق نتائج فعالة، شريطة 

الوفاء بشروط معينة، مثل التنافس والشفافية.8 أيضا في مجال العمل أو 
الخدمات، فان مبدأ السوق يمكن أن يقدم توجيهات بشأن تحديد قيمة أداء معين. 

في الواقع يمكن لشخص ما ان يربح الكثير (ثمنا باهضا) في السوق اذا قام 
بتسويق منتوج فريد من نوعه: موهبة فريدة من نوعها9 )عرض منخفض( 
او منتوج مرغوب فيه )طلب مرتفع(. في هذا المنظور، فإنه من المناسب 

أن مستشارا مستأجرا يكسب الكثير من أجل إنقاذ شركة متعثرة، ألن قدراته 

انظر الترتيب لنظام. تجاوزا لنقاش حول السوق والدولة ) مؤسسة فان ميرلو 2014(. انه من   8
الجيد ان نؤكد هنا أن السوق يمكن تواجده بفضل وجود قوانين وتشريعات، وبالتالي بواسطة 

دولة قوية تشتغل بطريقة جيدة وتسير السوق )انظر الجزء الثالث من هذا المقال(.

كما قيل من قبل: إن الموهبة ليست مكتسب ذاتي وأن المواهب غير مقتسمة بشكل نزيه.   9
ال يمكن للسوق ابدا تصحيح ذلك بشكل عادل مهما كان مفتوحا وشفافا. 
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نادرة ومسؤولياته كبيرة. عكس ذلك، فإن راتب عامل في المجال األخضر 
منخفض ألن العديد من األشخاص اآلخرين يمكن لهم فعل الشيء نفسه.

االختالف في الراتب قد يكون حال فعاال، ولكنه  ال يدل على عدالته االجتماعية. 
وليس للسوق دور في ذلك. آلية السوق هي ال أخالقية.10 هذا يعني ان السوق 

ال يميز بين الحسن والقبيح )أو ما هو عادل وما هو غير عادل(، ولكنه يكافئ 
ما هو نادر. يمكن إيجاد ثمنا أو سوقا لكل شيء ، وان كان ذلك غير عادل او 

بدون قيمة وكذلك بغض النظر عن التكاليف االجتماعية التي تترتب عن إنجاز 
ʼ معين. خذ مثال تشغيل األطفال، واالتجار في البشر أو التلوث البيئي. حتى

كفاءة - باريتوʽ في السوق، عند توزيع معين للموارد الذي قد ال يسيء أحدا على 
أي حال، ال يدل على عدالتها.11 العدالة مسألة اخالقية ومعنوية ال يمكن للسوق 

ان يقدم اية اجابة حولها. األخالق تكمن في األفراد الذين يشتغلون في السوق 
أو في القواعد والقيود تفرضها الدولة على السوق من خاللنا كأفراد )انظر 

الجزء الثالث(. يركز الليبراليون هنا على منطلق أن حرية الفرد ال ينبغي أن 
تضر بحرية اآلخر.12 االن و الحقت.13  ان الليبراليين االجتماعيين يؤكدون هنا 
على مسؤولية الفرد الحر تجاه الكل. بعبارة أخرى، إن تحقيق مكاسب شخصية 

تتماشى مع الفوائد االجتماعية، ال تدعو للقلق في منظور العدالة االجتماعية. 

التأثير المتبادل
ان الليبراليين االجتماعيين واعون بالتأثير المتبادل بين االفراد االحرار داخل 

المجتمع. ان تصرفاتك لها عواقب على اآلخرين والمجتمع ككل، ولكن لآلخرين  

ال نقول هنا بأن السوق غير أخالقي وبأنه شيء سيئ بالضرورة.    10

كثيرا ما يعترف الناس بأن السوق قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة لكنه يعتبر شر البد منه.   11
على الكعكة أن تصير كبيرة أوال )عن طريق مكافئة اإلنجاز( لكي تقتسم. )اقتسام الرفاه( هذا 

التفكير يعارض مبادئ الليبيرالية االجتماعية حيث ينبغي أن يكون الفرد االجتماعي المقرر 
لمصيره في المحور وليس بالضرورة النمو االقتصادي الذي في حد ذاته ال يدل على مدى 

اقتسام الفرص في المجتمع والذي تنتج عنه نتائج عادلة أو غير عادلة بالصدفة.

هذا ما يسمى بمبدأ الضرر الذي تطرق إليه بالخصوص الفيلسوف االقتصادي   12
 .On Liberty  في عمله John Stuart Mill اإلنجليزي جون ستيوارت ميل

)2013( ʽالسعي إلى مجتمع ومتناغم ʼ أنظر إلى الخط الموجه  13
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تأثير ايضا على حياتك. هذا يعني أننا ندرك أن تحقيق االنجاز الخاص بك، ال 
يكون ابدا كامال وانه ال يكون ابدا خاصا بك، ولكنه نتاج لألخرين والمجتمع ككل.

ألنه الى اي حد يمكن ان يكون عملك المرموق مدين لك فقط؟ انظر الى تحفيز 
والديك لك ايضا أو إلى معلمك في المدارس الثانوية الذي كان يقدم لك شرحا 

جيدا؟ أو على العكس: هل عدم عثورك على وظيفة هو فقط بسبب أخطأك 
الشخصي فقط؟ هل اثرت ضربات االزمة االقتصادية بشكل كبير على قطاع 

عملك او ان تحفيز والديك الختيارك تكوين او مهنة كان غير صحيح؟

ان الية التسويق ال أخالقية. ان الناس فقط 
هم من يستطيع ان يحدد ما هو عادل

في جدارة القرن 21 يتم النظر الى النجاح او الفشل على التوالي كنتاج 
الستحقاقك او إلخفاقك الشخصي. ولكن هذا االمر ليس دائما او غالبا 

صحيحا. بالطبع ان مساهمتك في هذا االمر كبيرة، ولكن ليس لك غنى 
عن الناس اآلخرين في حياتك وهم يؤثرون في كل االدوار المخفية وغير 

المخفية حول طريقة تشكيل حياتك. ان هذا االفتراض ينطبق جيدا أيضا 
على  النظرية السياسية الليبرالية التي تنطلق من الفرد الحر كمركز. ولكنها 
ال تبرأ الناس من مسؤولياتهم. اننا مقتنعون ان االفراد االحرار جد واعين  

بواقع أفعالهم ومدى حاجتهم الكبيرة لآلخرين في تشكيل حياتنا. 14

وبسبب هذا المصير المشترك والتأثير المتبادل نجد أنه من المنطقي والعدل تقاسم 
الرفاه مع بعضنا البعض بشكل أو بآخر في المجتمع - وربما ال نساهم أحيانا 
على اإلطالق - وان الجميع يستفيد من ذلك. لذلك فإننا ال نقوم بإعادة التوزيع 

حسب قناعة روبين هود بحيث نعطي اموال األغنياء الى الفقراء ) إعادة التوزيع 
الخالص(. اننا نتقاسم الرفاه، ونرى هنا بانه يتعين على االشخاص االكثر نجاحا في 

انظر ج. هيندريكس )C. Hendriks )2014، من المشاركة المفروضة الى المشاركة الحقيقية:   14
.Boom Lemma االنسان وعالقاته بالمجتمع واالقتصاد والدولة. الهاي: باوم ليما
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المجتمع ان يساهموا بقدر أكبر، ألننا بهذه الطريقة نجعل حياة كل فرد آمنة وأكثر 
مالئمة للعيش. ومن ثمة فان نظام ضريبي تصاعدي حيث تدفع الفئات ذات الدخل 
المرتفع المزيد من الضرائب، نتيجة منطقية لهذه السياسية )انظر الجزء الثالث(. 

نفس المبدأ يتعلق مثال بنظام الرعاية الصحية. ان االشخاص الذين يتمتعون بصحة 
جيدة يساهمون في تكاليف الرعاية لألشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، ألننا 

نستفيد جميعا من ذلك ماديا ومعنويا. ان الدول التي يتم فيها تقاسم الرفاه بشكل جيد 
تحصل على نتائج جيدة في ميادين المقاولة  والمقاوالتية واالبتكار والديناميكية. هذا 
يعني انه ليس من الضروري ان يحصل االفراد على نسبة %100 من ثمار اعمالهم.

ان تقاسم الرفاه عن طريق التضامن يمكن ان ينعكس أيضا في مكافأة االداء، 
وخصوصا عندما يتعلق األمر بالمكافآت. في قطاع المطاعم والمقاهي اصبح 

عاديا ان يتقاسم النادل البقشيش / المكافئة مع العمال وراء الستار – الطباخ 
والغسال. ولكن مسؤول تنفيذي كبير في شركة كبيرة لن يقبل مكافئته المليونية 
مع جميع العاملين في شركته. ان نظام المكافئات العادل يرتكز على فكرة ان 
يساهم اغلب الناس بمساهمتهم صغيرة كانت او كبيرة في االنجاز المكافئ.15 

وليس فقط مدير الشركة، الذي ال يستطيع ان ينجز على النحو األمثل من دون 
الناس. ان المكافئة العادلة تتحدث في كثير من االحيان عن تقدير أقل وضوح، 

ولكن بنفس القدر من األهمية، من االنجازات التي ال يمكن تحديدها بأرقام 
ملموسة: استقبال مؤدب للزوار أو نظام كمبيوتر يشتغل بطريقة جيدة.

 في النقاش االجتماعي حول مفهوم العدالة االجتماعية، يأخذ الليبراليون االجتماعيون 
بعين االعتبار التضامن الموجود بين االفراد. إنه  من العدل مكافئة الناس على 
االنشطة التي تعود بالنفع على المجتمع ككل وعلى افراده. ونرى انه من العدل 

ان يستفيد اآلخرون من هذا النجاح. في حالة ان تجاوزت مكافئة اإلنجاز والربح 
الشخصي والفوائد االجتماعية حدودها ينبغي التدخل. وبالخصوص إن كانت 

التحفيزات المالية الخاطئة تشجع على ان يصبح المرء مصرفيا عوض أن يكون 
قاضيا مثال، لكون ذلك ينتج عنه أرباح مغرية.  أو ان راتب مستخدم النظافة ال 

ʼ من اهم مفكري العدالة في القرن العشرين، تبع منطق مماثل مع ،John Rawls جون راولس  15
مبدأ االختالفʽ : حتى الفقراء يجب  عليهم االستفادة من مكافئة األداء المتميز.



مكافئة االنجاز واقتسام الرفاه

74

ينسجم مع أهمية وجود بيئة نظيفة بالنسبة الى االقتصاد والمجتمع. هنا يبدأ في رأينا 
الدور الشرعي والديموقراطي  للمؤسسات الحكومية بوصفها راعية للحريات الفردية 

والمصلحة العامة على حد سواء. وهذا ما يتناوله الجزء الثالث من هذا المقال.
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الدولة 
الجزء الثالث 

هل يسمح للدولة ان تضع عن طريق  القانون قيودا على 
الدخل االعلى؟ او هل يمكن أن يترك ذلك للسوق؟ هل يجب 

للدولة ان تضمن لكل فرد دخال اساسيا او تقاعدا، أو يتحمل 
الناس مسؤولية ذلك بأنفسهم؟ وهل من العدالة حقا اداء أكثر 

من 50 في المئة من الدخل الخاص الى مصلحة الضريبة؟
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ان الدولة وعلى عكس ما يعتقد في كثير من األحيان، تعلب دورا جوهريا 
في كل شكل من اشكال الليبيرالية، وكذلك دولة الرفاه. وخاصة فيما 

يتعلق بتحقيق العدالة االجتماعية.16 ان المفكرين والسياسيين الليبراليين ال 
يتصدرون الطليعة سدى في العديد من القوانين والتدابير االجتماعية، مثل 
قانون محاربة تشغيل االطفال او قانون تامين العجز عن العمل. ان الدولة 

وفق منظور الليبراليين االجتماعيين تعتبر راعية الحرية الفردية. ليست 
حرية فرد واحد، بل حرية كل االفراد ومن خالل ذلك المصلحة العامة.

الدولة كمسيرة السوق
ان مكافئة االنجازات، الحماس والجهد الخاص يصب في المصلحة الفردية 

والمصلحة العامة  وحسب ما اشرنا اليه سابقا في هذا المقال. على األقل 
ما دام تحقيق المكاسب الشخصية والمنافع االجتماعية ليست بعيدة جدا عن 
بعضها البعض. ان الدولة ال يمكن لها، على سبيل المثال، ان تحدد ان كان 
راتب معين عادال لمهنة معينة، وان كانت مكافأة معينة معقولة ألداء معين. 

على األقل فيما يتعلق باإلنجازات في القطاع الخاص. ان الدولة كمسير للسوق 
يمكن لها ان تسعى الى ضمان مكافئة عادلة للمجهود. غالبا ما يطرح ان 

تدخل الدولة عن طريق القوانين والقواعد تحد من الفعالية الطبيعية للسوق 
وتقف في وجه الحماس الشخصي، الذي يصبح بسبب ذلك غير فعال. انه 

من الوهم ان يتصور المرء بان يتواجد السوق خارج اطار الدولة او خارج 
القوانين. ان السوق يتواجد بفضل وجود الدولة، وإن كان ذلك لضمان 
االنصياع لتطبيق العقود والتي تعتبر جوهرية الشتغال فعال للسوق. 

ان السوق الفعال هو ذلك السوق الذي يكون مفتوحا وقابل للجدل والذي 
يتطلب صيانته من طرف الدولة بصفة فعالة، مثال محاربة السلطة االحتكارية 

والمنافسة الغير النزيهة. ان السؤال المطروح ماهي القواعد الضرورية 
التي تجعل السوق يشتغل بطريقة جدية لكي تكون نتائجه عادلة.

انظر الترتيب حسب النظام. تجاوزا للنقاش حول السوق والدولة )2014(.  16
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ان قابلية المناقشة شرط مهم في هذا االمر: يجب على االسواق ان تكون مفتوحة 
ألفكار جديدة وألشخاص جدد. ان هذا االمر ليس فعاال فقط بل عادل أيضا الن 

الخارجين / الغرباء عن السوق – اي األشخاص الواقفين على رصيف السوق – 
يمكن لهم االستفادة  ايضا من فرصة انشاء مشروع او ايجاد منصب شغل. لهذا 

السبب كان حزب D66 يطالب منذ عدة سنوات، بتليين قانون التسريح من العمل، 
الذي يزيد في حركية الشغل وبذلك ترتفع حظوظ االشخاص الذين يلجون سوق 

العمل ألول مرة )الشباب(، او المسنين الذين يغادرون سوق العمل او الذين يبحثون 
عن العمل منذ مدة طويلة. قابلية المناقشة هذه تعني ايضا ان الشركات الجديدة 

والتي تحمل افكارا جديدة يجب ان تستفيد من حظوظ النجاح. لذا ال ينبغي أن تهيمن  
بعض القوى الكبرى فقط على العالم المالي  بل يجب تمكين المصاريف الجديدة 

من ولوج السوق بسهولة. كمسير للسوق يمكن للدولة ان تقوم بتشجيع االنجازات 
التي تفيد المجتمع واالفراد او الوقوف في وجه مكافئات االنشطة المضرة.

الضمانة االساسية المادية للجميع
ان الدولة ال تلعب فقط دورا في تحفيز الحماس الشخصي بل لها أيضا دورا في 
تقسيم الرفاه. على الرغم من أن الليبراليين االجتماعيين ينادون بتقاسم الرفاه من 
قبل األفراد، بدواعي اإلحسان، والتعاطف أو مشاعر أخرى، الشيء الذي نؤيده 
بطبيعة الحال،  فان رعاية الضمانة  المادية األساسية لألفراد في نهاية المطاف، 

حسب تقديرنا، تبقى مهمة للدولة. ان المؤسسات التي توزع الغذاء على المحتاجين  
ليست بشيء خاطئ لكنها ال تعتبر بديال عادال. بالنسبة لليبراليين االجتماعيين، فإن 
الفرد الحر الذي يقرر مصيره بنفسه  يتصدر االولوية وال ينبغي أن يكون مرتبطا 

اجتماعيا أو اقتصاديا باآلخرين. ان تقديم او الحصول على المساعدة امر جيد، ولكن 
ما االمر اذا ادى ذلك الى ان ال يستطيع الشخص اصدار انتقاد بسبب خوفهم من 

عدم الحصول على هذه المساعدة؟ ان االحسان قد يؤدي بسبب ذلك الى التعسف، 
ان الشخص الذي يثير الشفقة  غالبا ما يحصل على المساعدة من االخرين. ولكن 

ماذا يعني االمر بالنسبة لألشخاص الذي ال يريدون الظهور بذلك؟ هل ساءت 
حظوظهم؟ او ان االمر اكثر قساوة، الن ذلك خطأهم لعدم مطالبتهم بالمساعدة؟ ان 
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الدولة هو الطرف المثالي لتحقيق العدالة االجتماعية من خالل اقتسام الرفاه. ان 
القوانين تسري في الواقع على أي شخص يستوفي بعض المعايير الموضوعية.17 

تعتبر الضرائب من الوسائل المتعامل بها لتقسيم الرفاه. ينظر في كثير من 
االحيان الى الضرائب كشيء سلبي، لكن على العموم فالناس مستعدون لتقديم 
جزء من مداخيلهم الى ʼالكلʽ. اننا نستفيد جميعا من ذلك، وانه لمن الجيد ان 

يعيش المرء في مجتمع يتم فيه تنظيم االشياء بنظام جيد. انه من االهمية ان نشير 
الى االعتقاد الخاطئ ان دولة الرفاه تقف في وجه االنجازات بسبب الضرائب 

المرتفعة. او ان كثرة الرعاية االجتماعية قد تجعل الناس متكاسلين. وللتوضيح 
فان كثرة العمل التطوعي في البلدان المتطورة، هو مثال توضيحي في هذا 
الصدد. كما أن هذه البلدان تعرف انتاجية عالية وشدة المنافسة في الثروات.

ان السوق يوجد بفضل وجود الدولة

في رأينا ان وجود أساس متين مادي وغير مادي يجعل الناس يقدمون افضل 
ما يملكونه، الن هذا االساس يجعل الناس تتحمل المخاطر. يتعلق االمر 

حسب تقديرنا بالقواعد المتعلقة بالمزايا التي تسبب مشاكل أو التي تعطي 
حوافز خاطئة. على سبيل المثال فترة االنتظار المحددة في اربعة اسابيع 

المتعلقة بطلب الحصول على اإلعانة االجتماعية. يمكن ان يسبب هذا االمر 
بعدم قبول شغل مؤقت الن الناس تواجه من جديد بفترة انتظار تستغرق 

اربعة اسابيع بعد انتهاء عقد عملهم، اي اربعة اسابيع بدون دخل.

ان الدولة تسهر على اقتسام الرفاه من اجل خلق الشروط الضرورية لتدبير االفراد 
لحياتهم الخاصة، ومن خالل ذلك السعي الى خلق تكافؤ الفرص. ان الدولة تقوم 

بذلك من خالل تقديم تعليم جيد، ونظام صحي للجميع، ولكن ايضا بتقديم شكل 
من الضمانة االساسية المادية لكل فرد. ان الدولة تقوم بحماية حرياتنا الفردية، 

وربما للمفارقة أيضا من خالل تقييد الحريات. على سبيل المثال اجبارية التعليم. 

انظر من اجل تحليل أوسع الترتيب حسب النظام. تجاوزا للنقاش حول   17
السوق والدولة. ) مؤسسة فان ميرلو، 2014( 48 49 .



مكافئة االنجاز واقتسام الرفاه

79

ان الدولة تجبر الشاب على متابعة التعليم، بغض النظر عن إرادته، من أجل 
تعزيز فرصه في الحياة، وبالتالي حريته في المستقبل. انظر مثال الى اجبارية 

التوفير على التقاعد الن االشخاص - بسبب عقالنيتهم المحدودة18 - ال توفر 
دائما المال جانبا تحسبا لشيخوختهم. اننا لسنا دائما مسرورين بهذه الواجبات، 

ʼ لكن التخلي على بعض الحريات مقابل الحريات االخرى يشكل جزءا من
العقد االجتماعي19ʽ الذي يربطنا من اجل تحقيق حياتنا والتعايش فيما بيننا.

التقييد أم التحسين؟
ان السؤال الرئيسي في هذا االمر هو: الى اي حد يمكن للدولة الحد من هذه 

الحريات لمصلحة الفرد نفسه ) حاال او الحقا(،  لألفراد االخرين او للمصلحة 
العامة؟ هل يسمح للدولة مثال ان تجبر العامل الذي يشتغل لحسابه الخاص على فتح 

تامين العجز عن العمل من اجل تغطية االنخفاض الكبير في دخله أثناء المرض؟ 
هل يمكن للدولة ان تجبر الشركات على توظيف المزيد من النساء في مناصب 

عليا؟ تعزيز تقرير المصير عبر دولة الرفاه يعني لليبراليين االجتماعيين الحفاظ 
على  توازن مستمر بين ʼترك األمرʽ وʼالتقييدʽ وʼالتحسين20ʽ. إن الليبراليين 

االجتماعيين يسعون الى ʼالتقييدʽ األفراد، مقتنعين بان التركيز فقط على ما 
يسمى بالحرية السلبية ʼترك األمرʽ قد يؤدي الى فوز االقوياء في المجتمع. ان 

المخاطر التي قد تنتج عن سعينا إلى ʼالتقييدʽ بهدف تحسين حال األفراد هو إمالء 
ما ينبغي على الفرد القيام به في حياته من عدمه. ولهذا يتعين على الليبراليين 

االجتماعيين دائما االنتباه الى الحرية السلبية. فال أحد يملك الحق، حتى الدولة، في 
تحديد  ما هي قيمة الحياة. ان وضع الحد بين التقييد والتحسين ال يعد أمرا هينا.   

ان اجبار المستفيد من اإلعانة االجتماعية على القيام  بإنجاز بالمقابل، يمكن ان 
ʼ يزيد من فرصة حصوله على منصب شغل من خالل اكتسابه مهارات جديدة

ان مصطلح ʼالعقالنية المحدودةʽ جزء من نظرية تكوين القرار التي شكلها عالم االجتماع هيربارت سيمون   18
Herbert Simon. بسبب نقص المعلومة او الوقت يمكن لإلنسان ان ال يمكن له دائما من اتخاذ قرار عقالني امثل. 

التفكير بشأن ʼالعقد االجتماعيʽ بين المواطنين بدأ في القرن 16 والقرن 17 وتم تداوله من طرف الفالسفة   19
.Jean-Jacques Rousseau و جون جاك روسو Thomas Hobbes السياسيين مثل توماس هوبيس

 .Rutger Claassen يرجع استعمال هذا المصطلح الى روتخير كالسان  20
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التقييدʽ، ولكن الى اي حد يمكن لنا التدخل في ذلك؟ ماهي المهارات التي نجدها 
مهمة ʼالتحسينʽ؟ ولكن ما االمر اذا كان الفرد يفكر بطريقة مختلفة بهذا الشأن؟

ان تركيزنا على ʼالتقييدʽ يعني أننا نريد ان نمنح المجال لالختالف في المجتمع؛ 
ان األفراد أحرارا في تنظيم حياتهم، كل واحد بطريقته الخاصة. في هولندا، من 

المنظور التاريخي، يعني السعي الى العدالة االجتماعية السعي الى المساواة. يعني 
الى مكاسب متساوية، ولكن مع تركيزنا على الفرص المتكافئة. اننا ال نستطيع 
تحديد ما هو عادى بشأن تحديد التساوي في المداخيل من عدمه. او بالمصطلح 
االقتصادي: ال يمكننا القول بان معامل جيني 0.35 هو اقل عدالة او اكثر عدالة 
من معامل 21 0.55. أو باألحرى، فان المساواة المثالية في الدخل ال تعبر بما فيه 

الكفاية عن تكافؤ الفرص. لتقييم سليم لدرجة العدالة االجتماعية في مجتمعنا، 
يجب علينا أن ننظر إلى أبعد من األرقام المتعلقة بالمساواة في المداخيل.

خالصة
ان مكافئة االنجاز واقتسام الرفاه يشكالن وجهان لنفس العملة الليبرالية 

االجتماعية.  انطالقا من سعينا لتحقيق الحرية الفردية  وتقرير المصير يتعين 
مكافئة االشخاص عن االنجازات التي يقدمونها. عندما يتمكن األفراد من 

جني ثمار عملهم يمكن لهم بالفعل تشكيل حياتهم حسب تصورهم. في نفس 
الوقت ال يعتبر المكسب الفردي دائما نتاج جهد فردي فقط. ان الموهبة تولد 
مع اإلنسان، واننا نستفيد جميعا من  التعليم الجيد، وان االداء الجيد ال يمكن 

ان يكون اال في الظروف المالئمة. ان الليبراليين االجتماعيين يعتبرون 
االفراد مرتبطين دائما فيما بينهم وان االمر نفسه ينطبق على االنجازات 
الفردية. ان كل فرد مدين للتأثير التحفيزي من طرف بيئته االجتماعية. 

ان هذه البيئة االجتماعية يمكن ان تعرقل امكانيات الفرد في اإلنجاز. 
انطالقا من قناعتنا بأن كل انسان متعادل مع االخرين، نرى بأنه ينبغي أن 
يكون لكل فرد فرصا متكافئة من اجل المشاركة بشكل كامل في المجتمع. 

معامل جيني هو وسيلة للتعبير عن عدم المساواة، وهو رقم بين 0 و 1، حيث 0 تعني المساواة   21
المثالية )الجميع يكسب نفس الربح( و 1 عدم المساواة المثالية )شخص واحد يكسب كل شيء(.
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تكافئ الفرص يعني تقليص الفوارق بين االشخاص التي ال يجب أن تكون 
مقياسا، مثال الخلفية االجتماعية واالقتصادية أو العرق أو الدين. هذا ال يعني 

اننا نريد ان نزيل كل الفوارق بين االشخاص. ان الناس لديهم طموحات 
مختلفة، وانهم مستعدون بدرجات متفاوتة الستغالل مواهبهم. عدم المساواة 

بين الناس على أساس الجهد والجدارة ال يعد أمرا غير عادل. إن العدالة 
االجتماعية ال تعني فرض نتائج متساوية، بل ضمان تكافؤ الفرص.

بسبب هذا التكافؤ للفرص بالتحديد، يتعين علينا أن نتقاسم رفاهنا. قصد منح 
الفرصة لكل فرد الكتشاف واستغالل مواهبه واستغاللها بالطريقة المثلى، 

يتوجب علينا كمجتمع االستثمار في نظام تعليم جيد، ورعاية صحية مفتوحة 
وضمان اجتماعي متين. بهذه الطريقة فقط تتاح لكل فرد الفرصة لتحقيق 

أقصى إمكاناته. حتى عندما تواجهه جرعات قوية من الفشل في الحياة.

العدالة االجتماعية هي قضية أخالقية يتعين على الناس ان يتعاونوا على تزويدها 
بالمحتوى. إنها ليست مسألة أرقام وإحصاءات ونماذج اقتصادية. معا فقط يمكننا 

تحديد قيمة بعض االنجازات والمكافآت التي تناسبها. معا فقط يمكننا تحديد التقسيم 
او التوزيع العادل للرفاه. ال يمكننا ترك األمر ʼللسوقʽ، الذي يعتبر في الواقع 

ال أخالقي وال يميز بين الحسن والقبيح وال بين العدالة والالعدالة. ʼالمؤسسات 
الحكوميةʽ أيضا غير قادرة على تحديد ما هي العدالة االجتماعية. ان التمييز بين 

هذا وذلك يعتبر دورا يمكن أن يقوم به الناس فقط. ان العدالة االجتماعية تتطلب قبل 
كل شيء حوارا اجتماعيا بنيويا ناضجا مع ترجمته سياسيا. ان هذا المقال يقدم النقط 

األساسية ويدعو الليبراليين االجتماعيين إلى الشروع في هذا الحوار االجتماعي.
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السعي الى 
الحقوق االساسية 
والقيم المشتركة 

إن القيم األساسية لمجتمعنا هي حرية االنسان ومساواة كل انسان بغض 
النظر عن المعتقدات، الدين، التوجه الجنسي أو األصل. ان حرمة الجسد 

و الحلول السلمية لنزاعات المصالح والتعبير عن الرأي باحترام وكذا 
التعبير بشكل عام وأيضا احترام دولة القانون الديمقراطية تعتبر بالنسبة 

الينا قيما مركزية. تلك القيم تعتبر قيما إنسانية وتعلو بدون شك فوق 
أي شخص. نحن نحمي حقوقنا األساسية والحقوق األساسية للغير.
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تقديم 
خالفة في الشرق األوسط، رأسمالية االستبدادية في الصين، ديمقراطية 
غير ليبرالية في روسيا وكذا داخل االتحاد األوروبي، في هنغاريا: في 
مختلف بقاع العالم تقدم البدائل لليبرالية الديمقراطية التي تضمن سلطة 

وحقوق المواطنين األفراد. إنها أنظمة جديدة تتحدى الوفاق القديم في 
الميدان االقتصادي والدبلوماسي والسياسي. أيضا في هولندا يطرح من 

وقت ألخر التساؤل عن ما إذا كانت تلك الحقوق ينبغي أن تشمل الجميع، 
او يدعى أن التسيير الديمقراطي تنتج عنه المشاكل وعدم الفعالية فقط.

 في ضوء ذلك يولد نضاال  يرتكز على معتقدات وحجج  تبين أن الليبرالية 
الديمقراطية نظام أفضل من تلك البدائل. هل يحق للمواطنين األفراد الحصول 

على الحماية القانونية ضد الدولة؟ هل ينبغي أن يكون الجميع متساوي 
أمام القانون؟ هل ينبغي استعمال سلطة الدولة لفرض الرؤية على الحياة 

الجيدة على شخص أخر؟  إن ذلك ال يعتبر نضاال بين الثقافات والحضارات 
رغم سعي الناس أحيانا إلى جعلنا نعتقد بذلك. إنه نضاال بين االفكار.

عليك السعي إلى الحفاظ على الحقوق األساسية والقيم المشتركة كما تقول إحدى 
الخطوط الخمس الموجهة الخاصة بحزب D66. في هذا المقال سوف نستكشف لماذا 
الليبراليون االجتماعيون يسعون إلى الحفاظ على الحقوق األساسية والقيم المشتركة 

وما هي القيم المشتركة التي نقصدها؟ وما هي تلك التي ال نقصدها؟ وهل الحقوق 
االساسية تنطبق على الجميع؟ ولماذا لدينا حقوق أساسية؟ وعلى أي حجج ترتكز 

تلك؟  وما هي النظرة الليبرالية االجتماعية إلى الحقوق االساسية والقيم المشتركة؟1

إن الهدف األساسي من الليبرالية االجتماعية هو ضمان الحرية الشخصية للفرد 
ونحن نسعى جاهدين إلى مجتمع تقرر فيه الناس لنفسها ما هو الصحيح والحق 

والجميل ويعتقد الليبراليون االجتماعيون أنه إذا كان لألفراد تلك الحرية فإن 
الغالبية العظمى من الناس ستسعى بعد ذلك مع اآلخرين لتشكيل حريتهم. نحن 

الكثير من األمور التي تم وصفها في هذا المقال تعتبر وصفا مخططا ومثاليا. إن الفقرات المتعلقة بالسياسية   1
والدولة والمواطن على سبيل المثال ال توصف بالضرورة الحالة التي تتواجد بها الدولة الهولندية في الوقت 
الراهن. إن ذلك يعتبر وصفا لكيف ولماذا ينبغي أن تكون تلك األمور كما نريدها ان تكون من وجهة نظرنا. 
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نسعى إلى عالم حيث الناس أحرارا في ارتباطهم مع بعضهم البعض وهذا ما يبين 
الجانب االجتماعي في الليبرالية االجتماعية وكما ينطبق على جميع الليبراليين 

فإن هذا األمر يبدأ بتقرير المصير: الحرية التي تمكن الناس من التطور والتقدم. 
تلك الحرية يمكن أن تنتج نتائج متساوية فقط في ظل وجود فرص متساوية. 

وفي نهاية المطاف ينبغي أن تكون الموهبة والمجهود العامالن الواحدان  اللذان 
يحددان نجاح الفرد وليس جنسيتك، أصلك، معتقدك، ثروتك أو مكانة أبويك 

في المجتمع أو تكوينهم. وبالنسبة إلينا فإن تلك الحرية والمساواة تعتبران غير 
كافيتان. إن الوصول إلى مرحلة تطور االنسان ال يعني أن المهمة قد انجزت. 
نحن نريد انطالقا من ترابطنا العدل االجتماعي. أي في حالة وجود شخص ما 
بدون الحظ في تقسيم المواهب أو إن تعثر سيره في الحياة فال ينبغي أن نتركه 
ورائنا لوحده وفي هذا السياق فإننا ال ننظر فقط إلى الناس في محيطنا المباشر.

إن التزامنا يتجاوز الحدود بين الدول وينطبق أيضا على األجيال 
بعدنا. لذا نريد أن نحدد اختياراتنا الثابتة للمستقبل.2

إن الحقوق األساسية والقيم المشتركة توفر الحجر األساس الذي يمكن األفراد 
من حرية االختالف فيما بينهم. إن هذا المقال يخص ما يسمى بالحقوق االساسية 
السياسية التي تعتني بالعدل عن طريق ضمان المساواة. إن هذا المقال يتناول ما 
يسمى بالحقوق االساسية السياسية التي توفر العدل عن طريق ضمان المساواة.3

إن الحقوق األساسية والقيم المشتركة 
توفر الحجر األساس الذي يمكن األفراد 

من حرية االختالف فيما بينهم

ʼ :للمزيد حول التصور الليبيرالي االجتماعي بشأن الحرية المتعددة األجيال أنظر  2
السعي الى مجتمع مستدام و متناغمʽ مؤسسة األستاذ هانس فان ميرلو 2013.

تقدم الليبيرالية االجتماعية تصورا بشأن العدالة االجتماعية: حد غير عادل من الالمساواة والمكافأة النزيهة للجهد   3
.VMS 2016 وشروطه. للمزيد أنظر: مكافأة اإلنجاز واقتسام الرفاه. مؤسسة األستاذ هانس فان ميرلو
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هذا المقال يتكون من ثالثة أجزاء. من خالل معتقداتنا الليبرالية تمنح للقيم 
والقيم المشتركة والحقوق األساسية معنى عن طريق القيم والرؤى والتصرفات 

الفردية بالدرجة األولى. إن االنسان ال يسكن لوحده في جزيرة ما. لذا نتطرق 
في الجزء الثاني إلى الكيفية التي تمنح للقيم  المعنى من خالل الناس فيما بينهم 

وكذا الطريقة التي يتعامل بها الناس مع القيم المشتركة والقيم الغير مشتركة. إن 
الحقوق االساسية هي النتيجة المدونة للقيم المشتركة وتحافظ عليها دولة الحق 

والقانون. الجزء الثالث من هذا المقال يتناول العالقة بين المواطن و الدولة.
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االنسان: الحقوق 
األساسية والقيم 

المشتركة في 
المجال الخاص 

الجزء األول

يعتبر كل انسان له قيمه وأفكاره الخاصة بشأن الخير والشر. وفي 
نفس اآلن فإن أدميتنا المشتركة تؤدي إلى قيم أساسية مشتركة 
مثل حرية التعبير واحترام الحرمة الجسدية. إن الحفاظ عن تلك 

القيم المشتركة يعتبر شرطا لعدم ضرورة اقتسام كل القيم.

يعتبر الفرد من وجهة نظر الليبراليين االجتماعيين الحجر االساس 
الذي يقرر اختياراته في المجتمع. إن كل فرد يختلف عن اآلخر وله 

نظرته الخاصة به في شأن الحياة الجيدة وفي نفس الوقت فنحن 
نعتبر كلنا بشرا نتوفر على أجسام وعقول مماثلة. ولهذا السبب 

تعتبر الحرية لجميع الناس سعيا مهما جدا بالنسبة لليبراليين. 
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إن أدميتنا نحن جميعا تؤدي إلى مجموعة من القيم المشتركة وال أحد منا يرغب 
في إدانته  بسبب تصريح أو رأي أو معتقد ما. وال أحد منا يريد ان يعتقل بدون 

معرفة سبب اعتقاله أو بدون امكانية االعتراض على االعتقال. وال أحد منا 
يرغب في أن يفرض عليه رأيا ما أو أن يمس في حرمته الجسدية أو أن تنزع 
منه أغراضه.  ليس هناك انسان يرغب أن تحصل له مثل تلك األشياء بغض 
النظر عن ثقافته او أصله أو دينه: هذا االمر يعتبر أمر كونيا. 4 إن ذلك النوع 
من الرفض يؤدي إلى القيم المشتركة مثل تساوي جميع الناس، حرية التعبير، 
احترام الحرمة الجسدية، الحلول السلمية للنزاعات وتقسيم السلط. إن تلك القيم 

المشتركة تعتبر بالنسبة إلينا واقعة تجربة ونخص بالذكر اعالن االستقالل 
 .’we hold these truths to be self-evident‘ :األمريكي سنة 1776 والذي ينص على

إن الحقوق االساسية ترتكز على تلك القيم المشتركة الكونية.

نحن نحافظ على القيم المشتركة بغية  االختالف 
في الرأي مع االخرين حول القيم األخرى

الحرية بااللتزام
 نحن نؤكد على تساوي الناس لكوننا نحن كلنا بشر. ولكون كل فرد يختلف 
عن اآلخر فإننا نسعى إلى حرية كل فرد. إن االنسان قادر على التمييز بين 

الخير والشر كما انه يستطيع أن يغير رأيه بهذا الشأن ويختلف في الرأي مع 
أناس آخرين. وفي هذا الصدد يعترف الليبراليون االجتماعيون بأن االنسان 

إنها من األهمية بمكان عدم وصف الحقوق األساسية الكونية بحقوق أساسية غربية. بالفعل إن االشارة   4
المتعلقة بالحقوق االساسية ودولة القانون تم وضعها فلسفيا في العالم الغربي لكن الفكرة وراءها هي 

فكرة عالمية أي بمعنى أنها تنطلق من القضايا التي تخص جميع الناس بغض النظر عن ثقافاتهم.
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ليس هو ذلك الكائن الذي يتصرف بعقالنية فقط، بل أن االنسان في نفس 
اآلن يستطيع أن يستعمل تفكيره وانعكاسه لتوجيه الرغبات واألهواء.5

 إن الليبراليين االجتماعيين يهتمون أيضا باإلنسان ككائن اجتماعي ونحن ندرك 
أن الناس تربطهم عالقات مع بعضهم البعض سوى برغبة منهم في ذلك أم ال. 

إن السعي للحرية لكل فرد يؤدي بالنسبة لليبراليين االجتماعيين إلى الحرية 
بااللتزام. إن الناس تعطي بشكل مشترك المعنى للحرية. إن أدميتنا المشتركة 

موجودة رغم وجود االختالفات فيما بيننا وهذا األمر ليس أمرا بديهيا لكل الناس 
إذ هناك الكثير من الناس التي تفضل أن تؤكد على تلك االختالفات وأحيانا ال 

يريد المرء األخذ بعين االعتبار وجود اآلخر ويتجاهل بالتالي فكرة أن الناس ال 
تختزل في هوية واحدة. االنسان ال يعتبر فقط كائنا أو جنسا أو معتقدا أو عرقا 

أو كل ما ذكر معا. إن اختيارنا للحرية ال تستثني أحدا من حيث المبدأ. 6

الحقوق االساسية كضمان للتنوع 
إنها لمفارقة : لدينا حقوق اساسية تقوم على القيم المشتركة وتحديدا ألننا جميعا 
مختلفون. إن الحقوق األساسية تضمن لكل شخص أن يكون له رأيه الخاص به 

وبالتالي حرية االختالف في الرأي مع اآلخر. إن الحقوق االساسية تشكل الضمان 
لعدم فرض اقتسام جميع الناس لنفس القيم من طرف مؤسسات الدولة. إن القيم 
األساسية موجودة لكي تمنح الفرصة للناس للتجادل مع بعضهما البعض حول 
القيم المشتركة واألفكار التي ال نقتسمها. يجب أن يكون الفرد حرا في العثور 

على طريق خاص به في العالم لكي يشكل الفكرة الخاصة به بشأن الخير والشر 
وكذا حرية تغيير رأيه بهذا الشأن.  إن الحريات األساسية تضمن تلك الحرية 
الفردية وهنا تكمن أهميتها بالنسبة لليبراليين. نحن نحافظ على القيم المشتركة 

إن الجانب الغير عقالني في إلنسان  يولد الصراع لكنه انجز أيضا مناظر أو فنونا رائعة . يرى   5
الكثير من الناس وجود تناقض بين الرغبات / أهواء / غرائز وبين العقل واالنعكاس واالعتبارات. إن 
الليبراليون االجتماعيون يحتضنون بوجه خاص الرأي القائل أن تلك الجوانب من حالة االنسان تكمل 

بعضها البعض. إن اتباع العواطف فقط يؤدي في كثير من االحيان إلى حلول غير مدروسة تكون نتائجها 
سيئة. إن اتباع العقل فقط يولد أشياء بعيدة المنال. هذا الموضوع تناولته المحاضرة التي ألقاها فيليب 

.ʽالتناقض بين العقل والغريزةʼ سنة 2011 لفائدة مؤسسة فان ميرلو بعنوان  Philip Blom  بلوم

للمزيد بشان السعي للحرية خارج حدود البلد و بشان الهوية المتعددة، انظر ʼ فكر   6
وتصرف بشكل عالميʽ مؤسسة األستاذ هانس فان ميرلو2014  
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لكي نختلف في الرأي حول القيم األخرى. الحفاظ على تلك القيم يعني أيضا 
توخي الحذر بشأن تسييس الحقوق االساسية . إن بمجرد مصادرة حزب ما 
أو ايديولوجية ما لتلك الحقوق االساسية يؤدي إلى تآكل قاعدة تلك الحقوق.

نوعان من الحرية 
الليبرالية االجتماعية تدعو إلى نوعين من الحرية : حرية خالية من التدخل وحرية 

القيام بالتقييم.7  الحريات األساسية تضمن أن يكون كل فرد خال من التدخل )من 
طرف الدولة( وبالتالي ال يتم تقييد حريته في تحديد رأيه )الحرية السلبية(. 

إلى جانب ذلك ينبغي أن يكون الناس قادرين على )توفر المهارات( تحديد 
الرأي )الحرية االيجابية(.  يجب أن يكون االنسان خاليا من القمع ولكن أيضا 

حر في تطوير نفسه. إن الفرد الحر يثبت قيمه في المجال الخاص وفي المجال 
االجتماعي. إن  الفرد يقوم بتقييم قيمه في التصادم مع اآلخرين وقيمهم. 

وفي المجال السياسي تصاغ القيم واألعراف االجتماعية في شكل قوانين 
وسوف ننطرق إلى المجالين االجتماعي والسياسي في األجزاء الالحقة.

األخالق الشخصية واألخالق 
المثالية واألخالق السياسية 

االخالق ال تعتبر معطيات غير آنية وغير قابلة للتغيير. إن كل فرد يحدد بنفسه 
قيمه و يقوم بانعكاسها على نفسه  ويقوم بتغييرها. هذه المهارة يتوفر عليها في 

اعتقادنا كل فرد منا لكنها ال تولد معه لذا فإن حزب D66  يولي اهتماما بالغا 
للتعليم.8  األخالق تقيم في المقام األول من طرف الفرد المعني حسب الفكر 

الليبرالي. ال ينبغي أن تفرض القيم من طرف المحيط االجتماعي كالعائلة 

هذا الوصفين للحرية يتم تسميتهما أيضا بالحرية السلبية والحرية االيجابية. هذا المفهومان عرف بهما من   7
طرف الفيلسوف السياسي ايسياه برلين  Isaiah  Berlin في مقاله: ‘Two concepts of liberty’ سنة 1958.

للمزيد بهذا الشأن انظر :ʼاالعتماد على القدرة الذاتية للناسʽ. الصفحة 20 وما يليها.  8
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أو الدين. إن الليبرالية كفكر ال تقدم االستشارة بشأن االخالق التي ينبغي 
اعتناقها من طرف الفرد بغض النظر عن التأكيد على القيم المشتركة التي 

تمنح الناس المجال والحرية بشكل خاص وال تقدم  توجيها معينا. هذه الفكرة 
تعتبر فكرة أساسية بالنسبة لتيارنا السياسي: على الناس أن تحدد لنفسها قيمها 

لكن االنسان ال يؤسس قيمه أبدا من العدم.  إن االنسان تحول له منذ ميالده 
القيم عن طريق التربية والمحيط االجتماعي والتعليم على سبيل المثال.

إن االنسان في تطوره في الحياة ال يكّون أخالقا شخصية فقط بل يكّون أيضا أخالقا 
اجتماعية : األخالق التي تخص دينا معينا أو مهنة معينة او تلك التي تخص ثقافة 
معينة أو مجموعة معينة من االصدقاء. إن الموظف على سبيل المثال له أخالق 

اجتماعية تختلف عن أخالق السباك أو الطبيب مثال. إن األخالق االجتماعية يمكن 
أن تختلف مع األخالق الشخصية : إن تصرفنا في اطار وظيفة ما يختلف أحيانا عن 

تصرفنا داخل المنزل لكنه ال يمكن الفصل بدقة بين األخالق االجتماعية واألخالق 
الشخصية. إن تصرفات الناس ترتكز في الكثير من الحاالت على النوعين من 

األخالق معا. من جانب أخر يمكن لألخالق االجتماعية أن تهيمن على األخالق 
الشخصية. تلك المخاطر تتواجد بالخصوص في صفوف المجموعات المتماسكة. 

باإلضافة إلى ذلك هناك األخالقيات العمومية أي تلك األخالق التي يراها المجتمع 
أخالقا جيدة وعادية، أي أخالق تكون أوسع من القيم المشتركة موضوع هذا المقال. 
إن األخالق الشخصية يمكن أن تتنازع مع األخالق العمومية. إن األخالق العمومية 

تسمح مثال ألي شخص أن يحب من يريد ويلتزم بذلك، لكنه يمكن لشخص ما وانطالقا 
من أخالقياته الشخصية أن يعادي زواج المثليين على سبيل المثال. إنه في حالة ضابط 

الحالة المدنية الذي يرفض اإلشراف على إبرام الزواج بين المثليين نرى وجود 
اصطدام بين األخالقيات الشخصية )رفض زواج المثليين( واألخالقيات االجتماعية 
)إلزامية الموظف بتطبيق القانون( واألخالقيات العمومية )النواب المشرعون(. في 

نظر الليبراليين ينبغي أن تكون األخالقيات الشخصية حرة ضمن القيم المشتركة مثل 
المساواة وحرية التعبير أي القيم المشتركة المضمونة من طرف الحقوق األساسية. إن 
التعامل مع االختالف الموجود بين األخالق الشخصية واألخالق االجتماعية واألخالق 

العمومية يشكل تحديا لكل إنسان. هذا ال يعني أن الناس ستتصرف تصرفا جيدا في 
جميع الحاالت، لكنه ينبغي منحهم الحرية لكي يكونوا لنفسهم حكما يتصرفون وفقه.9

يشكل ذلك سببا مهما لتشبث الليبراليون بأهمية المسؤولية الذاتية إن حرية تكوين الحكم من طرف اإلنسان تكلفه   9
أيضا بمهمة أخالقية للقيام بذلك. وذلك يشكل أساس مفهوم المواطنة. انظر للمزيد عن ذلك في باقي هذا المقال.
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الناس فيما بينهم: 
الحقوق األساسية 

والقيم المشتركة في 
المجال االجتماعي 

الجزء الثاني

إن الليبراليين االجتماعيين يتمسكون بالقيم المشتركة بهدف عدم 
اقتسام جميع القيم. هذا االمر يتطلب التمكن من التعامل مع القيم التي 
ال تقتسمها مع األخر. كثيرا ما يحدث ذلك في المحادثات االجتماعية. 
وأحيانا نحتاج إلى ضوابط نحددها في محادثة سياسية. ال نقصد هنا 

المحادثة في جميع األحوال المحادثة بالحرف. بل يمكن استعمالها 
كمثل لتبادل األفكار وتكوين األفكار في المجال االجتماعي. إن 

االقتناعات األخالقية لألفراد مبنية على األخالق الشخصية لكن تلك 
األخالق يكون لها معنى فقط عندما يتواصل اإلنسان مع اآلخرين 
وتختبر بذلك التصرفات واالختيارات أي بمعنى واقع الناس فيما 
بينهم. الناس يحددون فيما بينهم األخالق العمومية من عدمها.10 

ال تترجم دائما جميع القيم المقسمة في المجتمع إلى حقوق أساسية سياسية. يتعلق األمر هنا فقط بالقيم   10
التي نحتاجها لكي نختلف في الرأي فيما بيننا إن باقي الوفاق االجتماعي يصبح ʼوبشكل عاديʽ قانونا 

في حالة ترجمته إلى تشريع إن الوفاق االجتماعي يتكون في معظمه من القيم واألخالق الضمنية.
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تعتبر الحقوق األساسية والقيم المشتركة في نظر الليبراليين االجتماعيين شروطا 
لجميع األفراد من أجل العيش  بحرية وبالنسبة للليبراليين االجتماعيين فإن التعدد 

الناتج عن الحفاظ عن القيم المشتركة يعتبر تعبيرا عن الخاصية الفردية وضمانها. 
إنه من األهمية بمكان التوفر على مهارات التعامل مع القيم واآلراء المختلفة أي 

القيم التي ال تقتسمها في المجتمع التعددي الذي يفصح المجال لقيم مختلفة.

التعامل مع القيم الغير المشتركة
يعتبر المجتمع التعددي مجتمعا جيدا من خالل سعينا إلى الحرية الفردية، لكن 

العيش في المجتمع التعددي ال يكون دائما أمرا سهال. فكيف ينبغي مثال التعامل 
مع الشخص الذي ينسب إلى نفسه الحرية استنادا إلى الحقوق األساسية ليترافع 

ضد حرية األخر. إلى أي حد ينبغي التساهل مع عدم التسامح؟ إن الليبرالية تسعى 
إلى حرية الفرد وفي نفس اآلن تركز الليبرالية على أهمية الحقوق األساسية التي 
تلغي حرية الفرد في تقييد حرية األخر. فما هو الرد الليبيرالي على عدم التسامح؟

االنعكاس األفقي والعمودي للحقوق األساسية
الرد الليبرالي على عدم التسامح يميز بين وجهتي نظر. السؤال له 

أوال بعد قانوني: ما هو الهامش الذي ينبغي للدولة أن تسمح به؟ ومن 
جانب آخر هل يجب السماح للمشرع والقضاء تقييد حرية التعبير مثال 
وإذا كان الجواب بنعم فكيف؟ نتحدث هنا على الفعل العمودي للحقوق 

األساسية )أنظر المزيد بهذا الشأن في الجزء الثالث من هذا المقال(.

في المجال االجتماعي للناس فيما بينهم هناك وجهة نظر أخرى: الطريقة التي 
يتعامل بها األفراد ) المتساوين حسب القانون( مع االختالف في الرأي.  ينطبق 

على هذا األمر التأثير األفقي على الحقوق األساسية. عندما أقتنع أنا أن الشخص 
اآلخر له اقتناعات خاطئة فإنني كليبرالي أؤكد حقه القانوني واألخالقي في 

الرأي وال ينبغي أن يقمع ذلك الرأي من طرف المؤسسات الحكومية.  يمكن أن 
تختلف مع األخر في الرأي لكن في ضوء االعتراف في حقه في أن يكون له 

ذلك الرأي، لكن يمكن للناس أن يدخلوا في نقاش أو حوار اعتقادا منك أن اآلخر 
ليس له الرأي الصحيح واعتقادا منك أنك تمتلك الحجج التي تؤكد ذلك انطالقا من 
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الحقوق األساسية. ال يمكن للفرد أن يمنع األخر من امتالك الرأي لكونه ال يمتلك 
السلطة الرسمية على ذلك الشخص.  إن حرية التعبير تسير عموديا وليس أفقيا.

الحق في االختالف 
هناك أدمية أساسية تربطنا جميعا بغض النظر عن االختالفات. إن االعتقاد بحق 

الجميع في الحرية وبالتالي في قوانين تحمي الحرية يأتي من تلك المالحظة 
و المساواة األخالقية والمصير المشترك كإنسان إن أهمية التساوي بين الناس 

والمصير المشترك11 ترتكز بالتالي على فكرة أن ال أحد يمتلك الحقيقة.  ال 
يمكن ألحد تحديد الغير ما هي الحياة الجيدة  وعلى الناس تحديد ذلك لنفسهم. 

تنتج عن هذه الحرية استنتاجات مختلفة ال رجعة فيها بشأن الحياة الجيدة. 
بالنسبة إلينا يمنح االختالف عالمنا وحياتنا ألوانا. نحن نريد أن يكون اإلنسان 
متساويا لكي يكون حرا ولكي يكون مختلفا بغض النظر عن خلفياته، معتقده، 

جنسه أو ميوله الجنسي. نحن نسعى إلى تحقيق هذه الحرية ألننا نختلف جميعا 
عن بعضنا البعض. ان عدم التسامح الذي ال يعترف بهذا المعطى الجوهري 
ويركز على حقيقة عليا لتبرير تقييد حرية اآلخر ينبغي أن يطرح للمساءلة 

من طرف الناس فيما بينهم وأن يتم التعقيب عليه من طرف الناس.

ان عدم التسامح ينبغي أن يتم التعقيب 
عليه من طرف الناس فيما بينهم

 ينبغي تحديها كي تأتي بحجج لتلك الحقيقة العليا التي تنطبق على الجميع 
وهذا األمر لم يحدث في تاريخ اإلنسانية إلى حد اآلن  بشكل غير قابل 

للجدل.  يعتبر ذلك تعامال ليبراليا مع عدم التسامح في المجال االجتماعي.

في المقال بعنوان ʼفكر وتصرف على مستوى عالميʽ سوف يتم التطرق أكثر إلى هذه   11
المبادئ الصفحة 19 وما يليها، مؤسسة األستاذ هانس فان ميرلو 2014. 
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معرفة القيم الذاتية  
إن إمكانية االختالف في الرأي ال تعني بالضرورة عدم وجود 

الحقيقية أو أن معتقدات اآلخر هي جيدة مثل معتقداتي.

االعتراف بحق أي شخص في الرأي ال يعني أن كل رأي على صواب. إن الحوار 
االجتماعي والنقاش والحجج تبحث بالضبط عن: ما هو الرأي الذي هو رأي 

مؤقت ولكنه األفضل.12 يمكن إجراء تلك المحادثة فقط في حالة معرفتك الجيدة 
لمعتقداتك.  إن  السعي إلى المحافظة على القيم المشتركة  واإلدراك بوجود قيم 

غير مشتركة تنتج عنهما مسؤولية أخالقية غير قانونية لكي تتمكن من بحث وبناء 
القيم والمعتقدات الذاتية وذلك بهدف الفصل بين الوقائع والرأي. هذه المسؤولية 

تنطبق على كل إنسان وهي ضرورية في تحقيق حرية بعضنا البعض.

االعتراف بالحقوق األساسية يتطلب االستعداد للنقاش لكنه ال يعني ذلك اإلشارة 
دائما في أي نقاش لتلك الحقوق األساسية. ينبغي أن يشار إلى الحقوق األساسية 

في النقاشات حول القيم اليومية الغير مشتركة بحذر شديد.  إن النقاش مثال 
حول مدة أو علو المعاشات أو تشييد طرق سريعة جديدة يعتبر من األهمية 
بمكان بالنسبة إلى الكثير من الناس لكنه ال يمكن اإلشارة هنا بشكل مباشر 
إلى الحقوق األساسية. إن تقديم الحقوق األساسية كحجة في نقاش سياسي 

عادي  يؤدي إلى احتمال إزالة شرعية وأسس تلك الحقوق األساسية.

التعامل مع االختالفات الثقافية 
ينبغي قبول االختالف الثقافي في المجتمع الذي يتميز بالحرية الفردية 

والتعدد الثقافي. نحن نسعى للمحافظة على الحقوق األساسية المبنية على 
القيام المشتركة مثل حرية التعبير والمساواة األخالقية لكل الناس حتى 

يتمكنوا من ممارسة ثقافتهم بحرية في ظل التمتع بحق االختالف والحرية 
الفردية.  تعتبر الحقوق األساسية إذا أساس النقاش حول كيفية تمكن الناس من 

حتى إذا كنت تقبل أن ال أحد يمتلك الحقيقة، فهناك ال شيء اسمه ʼالحقائقʽ. بالمعنى الفلسفي، قد   12
يكون هناك شكك بشأن حقيقة واقعة، ولكن في عالم الناس يوجد فرق بين الحقيقة والرأي.
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مختلف الثقافات قصد العيش معا وال تعتبر موضوع نقاش ما عدا إذا كانت 
القيم التي ترتكز عليها تلك الحقوق األساسية مرفوضة من طرف الناس.

ينبغي أن يكون اإلنسان حرا في ممارسة ثقافة تؤكد الفرق بين الرجل والمرأة 
طالما أن ذلك ال يؤدي إلى حرمان األفراد األخريين من الحقوق األساسية 
الجوهرية.  إذن من وجهة نظر الليبرالية فإن اإلنسان حر في رفض حرية 

فردية ما لكنه ال يجوز رفضها لآلخرين.  يمكن القول على سبيل المثال ال يمكن 
إرغام الناس على قبول المثلية الجنسية لشقيق أو لشقيقة.13  لكن الناس أحرار 
في استثناء ذلك العضو العائلي المثلي من حياتهم بغض النظر عن ما اذ كان 

هذا التصرف غير وجيه أو غير لطيف في نظر اآلخر. لكنهم في نفس اآلن ال 
يمكنهم إرغام العضو العائلي على اإلحساس أو التصرف بشكل آخر. في المجال 
االجتماعي يمكن للناس أن يناقشوا فيما بينهم بالتساوي في جميع المواضيع. إن 

نتاج ذلك النقاش ال ينبغي أن يؤدي بشكل مباشر إلى تدخل الدولة ويستحسن 
أن ال يؤدي إلى ذلك. عندما يشعر الناس في سياقهم االجتماعي بعدم وجود 
الحرية الفردية األفقية فإن مسؤولية تغيير ذلك تقع عليهم بالدرجة األولى.  

العالقات السلطوية
ال يمكن إنكار أن العالقة التي تربط الناس بعضهم ببعض تؤدي فقط إلى تبادل 
األفكار. في عالقة رب العمل بالمستخدم وعالقة المتدرب والمتعلم وكذا عالقة 

مسير الجمعية بعضو الجمعية مثال هناك سلطة مختبئة. إن المعتقدات والقيم 
للذين يملكون سلطة أكثر قد تكون لها عواقب على عدم الحرية بالنسبة للشخص 

الذي يملك أقل سلطة. وال يمكننا دائما الدخول في نقاش كما ال يمكننا كأفراد 
انتزاع تلك السلطة وهنا تولد منطقة غير واضحة في العالقة بين الناس فيما 

بينهم حيث يولد وبحذر دورا للدولة. يمكن للدولة خلق مرافق مثل أماكن إيواء 
النساء المطلقات الهاربات من بيوت الزوجية لضمان الحرية األفقية للفرد 

تجاه الفرد اآلخر. يمكن للدولة أن تضع تشريعات من أجل حماية الناس الذين 
يرغبون في تغيير تلك الحقيقة من تصرفات اآلخرين. يمكن أن يكون دور  الدولة 

هذه المناقشة تنطبق على للبالغين فقط. في حالة األطفال يكون االمر أكثر تعقيدا بسبب تصادم حرية   13
اآلباء في تربية االبناء حسب تصورهم الخاص و حقوق الطفل على اتخاذ خيارات حياتهم.
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هو  ضمان الحرية الفردية العمودية و مواجهة التهديد الجسدي األفقي لكنه ال 
يحق للدولة من المنظور الليبرالي  إرغام شخص ما على اعتناق المعتقدات 
التقدمية وفي نفس اآلن ال يمكن للقيم مثل حرية الضمير وحرية المعتقد أن 

تبقى على الوجود كحقوق أساسية مثال عندما يكون هناك عدد كافي من الناس 
يسعون الى المحافظة على تلك القيم ويدافعون عنها ويقومون بالدعاية لها. على 
الناس فيما بينهم مساءلة بعضهما البعض بشأن المعتقد والتصرف وفي جو من 

الحرية وبدون عنف. في حالة وجود إنسان ذو نظرة تقدمية مثال يرغب في 
التحدث مع المحافظين بهدف إقناعهم بالرؤية التقدمية فعليه أن يتحدث إليهم 

بنفسه وهذا األمر ال يؤدي دائما إلى محادثات سهلة ومريحة. الحرية بااللتزام 
ليست أمرا سهال ومريحا فقط.  لكن ينبغي أن يكون اإلنسان حرا. هذه القيمة 

في حد ذاتها تعتبر قيمة جيدة بغض النظر عن عدم وجود عواقب ايجابية لها. 

التسامح
التسامح بشأن القيم الغير المشتركة يجب ان يكون بالتحديد في مجتمع تعددي حيث 

 تتواجد العديد من نظم القيم المختلفة.14 
ʼ في بعض األحيان يتم تفسير التسامح عن طريق الخطأ . التفسير الذي يتجلى في

  .ʽمعانقة االشياء المرفوضة 
هذا ليس تعريفا صحيحا للمفهوم ومخالف تماما لحرية الفرد. التسامح يعني تقبل 

 وجهة نظر مختلفة عن الحياة. 
التسامح يعني قبول حق اآلخرين في أن يكونوا 

مختلفين، وليس بالضرورة قبول أفكارهم.15

التسامح يعني قبول حق اآلخرين في أن يكونوا 
مختلفين، وليس بالضرورة قبول أفكارهم

انظر أيضا: ʼالثقة في قدرة الناسʽ، ص. 24 مؤسسة األستاذ هانس فان ميرلو.2009.  14

االستقطاب هو نظير التسامح المتبادل. من االستقطاب الرفض المتبادل من قبل المجموعات   15
المختلفة التي لها تصورات ثقافية و / أو سياسية تختلف عن بعضها البعض. ان عدم 

االتفاق بشك جوهري مع االخر ال يعني بشكل مباشر االستقطاب او عدم التسامح.
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حقوق الجماعات أو األفراد
النظريات السياسية األخرى، والتي تركز كثيرا على الجماعة، كثيرا ما تهدف 
الى التعددية على أساس المجموعات. في هذا المنظور يتم التركيز على حقوق 
المجموعة و يتم التركيز اقل على األفراد حيث يمنح القليل من المجال لألفراد 

قصد القيام باختياراتها الذاتية. ماذا لو تواجد  األفراد في سياقهم االجتماعي 
في موقف ضعيف؟ و نشير هنا الى األطفال، ولكن أيضا في بعض الحاالت 

إلى النساء أو المثليين. الفكر الليبرالي ينطلق من أن حرية الفرد هي األساس. 
وأنه ينبغي أن يكون من الممكن للناس االنسحاب من المجموعة وبدون 
خوف التعرض للعنف بغض النظر عن تماسك ذلك المجتمع من عدمه.

من المعتقدات نحو القواعد
النقاش االجتماعي بين الناس يمكن أن يؤدي إلى الحاجة إلى القواعد. القواعد 

قد تعوق الحرية الفردية. في الرؤية الليبرالية  ال ينبغي صياغة القواعد اال 
بعد مناقشة ديمقراطية حول القيم واألهداف. إنشاء القواعد يتطلب بالتالي 

السياسة. السياسة هي الى حد ما محادثة مؤسساتية بين الناس حول الخيارات 
األساسية التي تؤدي إلى صياغة القواعد من عدمه. يعتبر كل مواطن 

سياسيا16. يتعين على السياسة أن تعمل كحلقة وصل بين الناس وأجهزة 
الدولة. النقاش السياسي حول القواعد يتبلور ضمن السلطة التشريعية.

يقصد في هذا المقال بالمواطنة: العالقة القانونية بين الفرد والدولة، في المنظور السياسي النظري الكالسيكي.   16
ʼ للمزيد عن التصور االشتراكي الليبرالي لمفهوم أوسع من المواطنة، والمشاركة، وما إلى ذلك، انظر
من المشاركة المفروضة الى المشاركة الحقيقيةʽ )مؤسسة األستاذ هانس فان ميرلو2014(. يشار إلى 

الناس في بعض األحيان في السياق السياسي كناخبين، و في احيان اخرى كمواطنين. ʼالناخبينʽ ال يشير 
إال إلى الحق في التصويت، أي الحق في التصويت لصالح عضو في البرلمان. عنصرا هاما في المواطنة 

الديمقراطية، هو حق الفرد في أن ينتخب. ان مفهوم المواطنة يعني أن كل فرد هو سياسي محتمل.
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السياسة ليست بمؤسسات حكومية
 )ʼ  المحادثة حول القواعد ʼ( ينبغي أن نشير هنا الى أن السياسة

هي من حيث المبدأ شيئا مختلفا جوهريا عن اإلدارة العامة و 
المؤسسات الحكومية ) تطبيق القواعد إداريا ورسميا (.

ان السياسة هي فعل الناس الذين يعبرون عن وجهة نظرهم بشأن المصلحة العامة 
و عن كيفية تصرف المؤسسات الحكومية وفقا لذلك. السياسة يجب من الناحية 

المثالية أن تعالج وجهات النظر المتعارضة بشأن المصلحة العامة وليس المصالح 
الفردية المتعارضة. يتضح من الواقع اليومي أن غياب الناس عن المشاركة في 

الحياة السياسية يؤدي الى المزيد من العمل االداري و الحكومي في المجتمع. 

السياسة في تلك الحالة سوف تكون جزءا من المؤسسات الحكومية، في حين 
أن السياسة على وجه التحديد هي من توجه المؤسسات الحكومية. وبعبارة 

أخرى، فإن النقاش السياسي حول القواعد سيصبح مسألة الكفاءة اإلدارية. وهذا 
يبين مجددا وبوضوح أن نواب الشعب ليسوا بموظفين على االطالق . انهم 

ال يعملون من أجل السلطة التنفيذية. ان مهمتهم هي تتبع تلك السلطة و بشكل 
ناقد. ان تفكيرهم يجب أن يكون عند الضرورة خارج ما هو معمول به ويرمي 

إلى  خلق او تعديل القواعد التي يجب تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية.

التجمع السياسي
 ان مكانة المواطن الفرد ليست بقوية في موازين القوة اإلدارية المعقدة للمجتمع 
المعاصر. لذا يجب ترسيخ الحوار السياسي وتوجيهه في المؤسسات لكي تسمع 

الحجج و من اجل تجنب فوز الشخص او المجموعة األقوى. هذا ما يؤكد ضرورة  
تنظيم الناس. من الناحية التاريخية يعتبر هذا بالضبط ما يعرف بالحزب السياسي. 
انه تجمع مجموعة من المواطنين الذين يقتسمون نفس التوجهات و الذين يتحدون 
من اجل التأثير على اإلدارة العامة انطالقا من أهداف مثالية.  بل اكثر من ذلك، 

يمكن اعتبار جميع األحزاب السياسية في هولندا بمثابة اتحادات.17 من المهم 

ان حزب الحرية ]الهولندي[ هو جمعية، على الرغم من أنه يتكون من عضو واحد فقط.  17
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جدا لحيوية الديمقراطية أن تكون هذه الجمعيات مفتوحة على مشاركة األعضاء 
القدماء و )الجدد(. في نفس الوقت يجب على الجمعيات السياسية أيضا إطالع 

األعضاء الجدد على الحياة السياسية للمجتمع.  يجب أن يكون الحوار االجتماعي 
ديمقراطيا ومفتوحا و ناقدا و متساويا. بهذه الطريقة ال تؤكد من جديد العالقات 

السلطوية القائمة واالمتيازات ويمنح المجال لألصوات المهمشة والغير التقليدية.  
هذا االمر يسمح للجميع في المشاركة على قدم المساواة في صنع السياسة.
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الموطن و الدولة: 
الحقوق األساسية 

والقيم المشتركة في 
المجال السياسي

الجزء الثالث

تتعلق الحقوق األساسية بالعالقة بين الدولة و المواطن. يعتبر 
الناس متساوين  لكن الدولة تملك وسائل السلطة التي تفرضها 

على المواطن. في المنظور الليبرالي تملك  الدولة الوسائل لحماية 
الناس من القمع. ولكن يتوجب على الدولة أيضا ان تعرف حدودها. 

لهذا السبب تعتبر دولة القانون والديمقراطية  والمشاركة القوية 
للمواطنين امرا مهما جدا بالنسبة لليبراليين االجتماعيين. من 

الناحية التاريخية  تعتبر الليبرالية محركا قويا لسلطة الدولة قصد 
الحد من القطاع الخاص بهدف ضمان الحرية الفردية. ان الليبرالية 

وعلى عكس الرأي السائد ليست بالضرورة معتقدا معاديا للدولة.
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ان القيم المشتركة مثل حرية التعبير، والتسوية الغير العنيفة للصراعات 
وحرمة الجسد والمساواة األساسية لجميع الناس بغض النظر عن الجنس أو 
اللون أو العقيدة أو الخلفية أو التوجه تترجم إلى عدد من الحقوق التي تعلو 

على القوانين األخرى. غالبا ما يشار إلى ›عالمية‹ الحقوق األساسية وحقوق 
اإلنسان.  نقصد بالعالمية، أنها تنطبق على الجميع وفي جميع الحاالت. انها 

ليست بادعاء الحقيقة الخالدة أو الدينية، الشيء الذي يوضح أن تعزيز حقوق 
اإلنسان هو ليس شكال من أشكال اإلمبريالية الثقافية. ان الحق في الحياة، والحق 

في حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية اختيار الدين والحق في المساواة في 
المعاملة تعتبر من الحقوق األساسية الهامة. إن الحقوق المذكورة تحمي الفرد 
من سلطة الدولة ويتعلق األمر هنا بالحقوق السياسية الكالسيكية. هذه الحقوق 

تم تثبيتها في كثير من البلدان في الدستور وبالتالي ال يمكن تغييرها بسهولة.

الحقوق األساسية االجتماعية
مع مرور الوقت أضيفت أيضا الحقوق االجتماعية إلى 

جانب الحقوق األساسية السياسية الكالسيكية. و نشير في هذا 
الصدد الى الحق في التعليم والحق في الصحة.18 

أن هذه الواقعة اي اضافة الحقوق األساسية  في وقت ما تبين بان الحقوق 
األساسية ليست بحقوق خالدة. انها تعكس تحول القيم المشتركة. قبل مئة عام، 
لم تكن فكرة  منح المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل مقبولة على نطاق 
واسع. وبعد إدخال حق المرأة في االقتراع  فقد استغرق ذلك حتى فترة متقدمة 

من القرن العشرين قبل ان تصبح قضية المساواة الدستورية بين الرجال والنساء 
امرا قائما في التشريع. من المنظور الليبرالي االجتماعي، ال يتعلق االمر هنا 

بتقديم مبادئ جديدة برمتها بقدر ما هو  تنفيذا أكثر اتساقا للمبادئ الموجودة. ان 
مبدأ المساواة شكل أساس الحقوق األساسية الكالسيكية األولى لكن في البداية لم 
تكن تلك الحقوق تطبق بالنسبة للنساء، و الفقراء والناس من مختلف االعراق. 

فكونهم  قد اكتسبوا نفس الحقوق يعود األمر إلى تطبيق متسق لمبدأ المساواة.

الحقوق االجتماعية، كما ذكر في التقديم، ليست موضوع هذا الخط الموجه. لالطالع على تصور الليبرالي   18
 االجتماعي بشأن العدالة االجتماعية، انظر:

̓ مكافأة   االنجاز واقتسام الرخاء،ʽ مؤسسة األستاذ هانس فان ميرلو 2016.



السعي الى الحقوق االساسية والقيم المشتركة

107

ان السعي الى الحقوق االساسية 
والقيم المشتركة ال يمكن ان يكون 

مجرد مسألة ضمانات رسمية بل يجب 
أيضا أن يمارس في المجال العام

ان قابلية الحقوق االساسية للتغيير قد تؤدي على االعتقاد بأن  الحقوق االساسية 
الفردية يمكن إلغائها بمجرد ميل القيم المشتركة للمجتمع إلى ذلك.  نتيجة لذلك 
يمكن لشخص ما ان يطالب بمنحه المجال السياسي قصد المطالبة بذلك.  نأمل 

بأن تكون الحجج الواردة في الجزء الثاني من هذا المقال قد قدمت االفكار الكافية 
إلجراء هذا النقاش والدفاع عن عدم إلغاء الحقوق االساسية للفرد. في هولندا، 

من الممكن نظريا إلغاء الحقوق االساسية. لكن نظرا  لكون الناس ينظرون اليها 
على كونها مهمة جدا و ينبغي حمايتها  فإنها مثبتة في الدستور. ان ما يميز 

الدستور هو صعوبة تغييره لكونه يحتوي على القواعد الرئيسية للبالد. ان السعي 
الى الحفاظ على الحقوق االساسية ال يمكن ان يكون مجرد مسألة ضمانات 

رسمية  19 فحسب بل يجب ان يتم كذلك في المجال االجتماعي ليستمر الدعم له.

دولة القانون
الدستور هو في نهاية المطاف الطريقة  الرسمية للحفاظ على الحقوق األساسية 

والقيم المشتركة. ولضمان احترامه الفعلي يتوجب ان ال تكون  سلطة 
الدولة في يد شخص واحد أو مجموعة أشخاص أو مؤسسة معينة. يتعين 
على المؤسسات المختلفة في المجتمع ان تخلق توازنا بين بعضها البعض 
لكي تتمكن من تحقيق التزام  الدولة  بقواعدها. هذا ما يعني دولة القانون. 

‘government of law, not of men’ . سلطة القانون و ليس سلطة الناس.

من المنظور الليبيرالي االجتماعي تعتبر دولة القانون امرا مهما ألنها تضمن 
عدم قيام أجهزة الدولة من فرض حقيقة معينة على الناس. ان الدولة تمتلك 

احتكار العنف: العنف ال يمكن أن يمارس إال من قبل بعض المسؤولين في الدولة 

في دستور االتحاد السوفيتي ذكرت جميع الحقوق األساسية لكن في الواقع تم تجاهلها تماما.  19
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)الشرطة والنيابة العامة والجيش(. ان استخدامه يمكن فقط في الحاالت التي 
ينص عليها القانون )اذا ما تسمح به  ʼالمحادثة الديمقراطية السياسيةʽ( وعالوة 

على ذلك، فان استخدام القوة يخضع لمراقبة القاضي. ان استخدام العنف بين 
الناس أنفسهم ال يمكن تجنبه في جميع الحاالت لكنه مرفوض ومتابع قانونيا. ان 
احتكار العنف ليس وصفا للواقع بقدر ما هو  نقطة انطالق بشأن من المخول له 

باستخدام القوة ضد أشخاص آخرين. ان اساس ذلك يشكل من قبل قيمة تسوية 
النزاعات بالوسائل الغير العنيفة. ونظرا لكون احتكار العنف يبقى بيد الدولة فعلى 

المواطنين حل خالفاتهم بالطرق السلمية. ان ʼالحقيقةʽ الوحيدة التي تستنج من 
الحقوق االساسية هي ان يترك األمر لألفراد ليقرروا كيفية اختيار العيش.20  من 
هذا المنظور ليس من المستغرب أن تفرض المحكمة العليا في الواليات المتحدة 

األمريكية )التي تراقب الحقوق( حق الفرد في الزواج بمن يريد. ويقول معارضي 
انفتاح الزواج في مثل هذه الحاالت ان الدستور يتم استغالله لتسجيل النقاط 

السياسية وبأن القاضي )الغير المنتخب( يفسر الدستور بشكل غير موضوعي  و 
تماشيا مع أيديولوجيته. ليس لهذا االعتراض ما يبرره من وجهة نظر الفردية.

الفصل بين السلطات
كتب المفكر الفرنسي مونتسكيو Montesquieu  في القرن الثامن عشر بأن السلطات 

التشريعية والتنفيذية والقضائية يجب أن ال تقع في يد شخص واحد أو مجموعة 
واحدة. هذا ʼالفصل بين السلطاتʽ هو سمة أساسية من سمات دولة القانون. لكل 

واحدة منها واليتها الخاصة. ليس هناك قاهر. السلطة التشريعية تشّرع القواعد 
والسلطة التنفيذية تتولى تنفيذها، أما السلطة القضائية فتصدر األحكام في حالة 
انتهاكها. ان الحفاظ على الحقوق األساسية يتم بشكل ملموس من خالل احترام  
الفصل بين السلطات  وحمايته. لذلك ينبغي على السياسيين الحذر بشأن التعليق 

على القرارات القضائية الفردية، ما لم ينص حكم على  تغير القواعد. و في نفس 
الوقت ينبغي أن يكون القضاء مترددا بشأن التدخل في نقاش سياسي عام.

في الواقع هذه ليست بحقيقة، بل استنتاج من التفكير الذي يقول أن ال أحد يملك سلطة دنيوية   20
يمكن ان يحدد حقيقة ما لألخر والتي يمكن انفاذها من قبل مؤسسات الدولة. 
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الدين والدولة
باإلضافة إلى الفصل بين السلطات يكون الفصل بين الدين والدولة من 

المبادئ الهامة التي ترتكز عليها دولة القانون. هذا الفصل له جانبان: من 
ناحية يحمي المؤسسات الدينية من التدخل في الشؤون الدينية من قبل 

الدولة. من ناحية أخرى ينظر إلى القانون الوضعي باعتباره أعلى سلطة 
وليس بالقانون الديني. هذا االمر ينطلق ايضا من االعتقاد بأن ال احد يمكن 

أن يقرر ما هو صحيح أو ما هي الحياة الجيدة  بالنسبة لآلخر و بالتالي 
ال يحق الحد  استخدام سلطة الدولة لفرض دين معين على الناس.

ان كيفية الفصل بين الدين والدولة يبقى دائما موضوعا للنقاش. ان االمر 
يختلف من بلد ألخر وكذا داخل البلد. يذهب البعض بعيدا جدا في رفض 
أي تأثير للدين في النقاش العام. بالنسبة لليبراليين سيكون الحد عند تقديم 

الحجج الدينية عامال حاسما في النقاش السياسي.  بالنسبة لنا نحن الليبيراليون 
سنكون على األقل متسامحون بشأن تأثير الدين على المجتمع.21

من الواضح أن االستبداد ال يتفق مع هذه المبادئ. ان االستبداد غير مقبول 
من قبل الليبراليين على اي أساس أيديولوجي سواء كان على أساس ديني 

أو علماني. ال يمكن أن يكون مشروعا أخالقيا حتى بقرار األغلبية او 
عن طريق االستفتاء، الن قرار األغلبية يجب ان يكون جزء ال يتجزأ 

من دولة القانون الديمقراطية التي تحترم الحقوق األساسية لكل فرد.

الفصل بين الدين والدولة يتم تمديده أحيانا من قبل البعض إلى الفصل 
بين الدين والمجتمع )الفصل بين الدين والشارع(. و يعتقد هؤالء انه ال 
مكان للدين في المجالين االجتماعي و السياسي و بأن المعتقدات الدينية 

يجب أن تبقى في المنزل. يمكن للمرء اعتقاد ذلك لكن هذ االمر، أي  
حرمان الناس من الحرية في التعبير علنا   عن معتقداتهم الدينية ليس من 

غالبا ما يدعى و بدون وجه حق أن الليبراليين معادون للدين، ولكن الليبرالية والدين يمكن ان يكونان   21
بجانب بعضهما البعض من حيث المبدأ. طالما ان الحرية الفردية مضمونة ، فيمكن ألي شخص 

ان يعتقد أو ال يعتقد ما يريد و هذا االمر ينطبق ايضا على الليبراليين أنفسهم. في هولندا المسيحيين 
الليبراليين كانوا في حزب سياسي رائدا قبل حزب D66: إنها الرابطة الديمقراطية للتفكير الحر.
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الحجج الليبرالية. ينبغي لليبراليين أن يحتجوا عند استخدام الدين كحجة 
للتأثير على السلوك أو خيارات اآلخرين من خالل سلطة الدولة.22

الديمقراطية
تضمن دولة القانون احترام الحقوق األساسية وتعمل بهذه الطريقة كضامن ضد 
السلطة المطلقة للدولة. ونظرا للحرية الفردية بااللتزام، فأنه ليس من المهم فقط 

أن تلتزم الدولة بقواعدها الخاصة بل يجب أن تمنح الفرصة للناس لتحديد من 
يقوم بحكم المجتمع و كذا ما هو المطلوب منهم )ويجب أن يسمح لهم ليصبحوا 
حكاما(. و هنا تكمن اهمية الديمقراطية بالنسبة لليبراليين. ال يمكن ضمان عدم 

حدوث النكسات مهما قدمت دولة القانون الديمقراطية من ضمانات. أحيانا تكون 
التوقعات مرتفعة للغاية: القرارات الديمقراطية ليست بالضرورة قرارات جيدة، 
والحكم الديمقراطي ليس بالضرورة حكما فعاال و الفصل بين السلطات ال يوفر 

بالضرورة العدالة لكن كل هذه الضمانات توفر إمكانية التصحيح واإلصالح 
والتعديل. ان السؤال ʼما العمل؟ʽ تجاه المدير أو السياسي في حالة حدوث 

النكسات ال يعتبر مناسبا في جميع الحاالت، ألن سوء الحظ يعتبر جزء من 
الحياة حتى في ظل الديمقراطية. ان مسألة سوء الحظ الذي يمكن قبوله و سوء 

الحظ الذي يجب رفضه  يجب أن يناقش في جوهره في المجال االجتماعي.

إن الديمقراطية ليست مجرد  حكم 
عن طريق التصويت باألغلبية

ان أسئلة مثل ʼما هو جيد ومعقول ومنصف، أو عادلʽ ال يمكن اإلجابة عليها بموضوعية وبشكل   22
نهائي. لذا توجد الحاجة إلى الديمقراطية. ان حكما يصدر عن متخصص ليس بالضرورة أفضل 

من حكم يصدر عن شخص بدون تكوين. لكن بالطبع يجب تنفيذ السياسات من قبل المهنيين 
المهرة. ويجب أن تكون السياسة ديمقراطية و يكون )تنفيذ( التسيير تكنوقراطيا.
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مناقشة مؤسساتية حول المصلحة العامة
تاريخيا، يستفاد من الديمقراطية على االقل الطريقة السلمية التي 

تمت بها تقلبات الحكم. في النظم السياسية األخرى غالبا ما ينتج عن 
التغيير في الحكم العنف و االضطراب. ان الديمقراطية الفاعلة تتجنب 

ذلك و هذا االمر يعتبر في حد ذاته مكسبا يجب الحفاظ عليه. 

في الجزء السابق وصفنا السياسة بمحادثة مؤسساتية بين الناس فيما بينهم حول 
تشريع القواعد من قبل الدولة من عدمه. الديمقراطية هي أداة ممتازة لسلطة الدولة في 

مواجهة القوى الغير التابعة للدولة والتي تسعى الى االنضمام للمصلحة العامة.23 في 
ستينات القرن الماضي تحدث   Jan Glastra van Loon الذي يعتبر احد مفكري حزب
 ʽحقوق التصديʼ باإلضافة الى .ʽحفر القنوات نحو السلطةʼ عن الحاجة إلى D66 

الكالسيكية السياسية المذكورة آنفا فان المجتمع بحاجة الى حقوق المشاركة: الحق في 
المعلومات، والحاجة إلى الشفافية حق التصويت االيجابي والسلبي على وجه خاص.

األغلبية واألقلية
الديمقراطية بالنسبة للشخص الليبرالي  ليست مجرد إجراء االنتخابات و التي 
من خاللها تقرر األغلبية. ان األغلبية يمكن لها أن تفرض إرادتها على األقلية 
حتى بدون انتخابات. الديمقراطية هي وسيلة لتجنب قمع الفرد. على كل حال 

فان الشخص الذي ينتمي إلى األغلبية في وقت معين ينتمي إلى األقلية في 
وقت آخر. ان االغلبية تكون حينا في مصلحتك لكونك امرأة  مثال )األغلبية( 
و تكون في حين آخر تكون في مصلحتك لكونك تنتمي الى خلفية ثقافية مثال. 

وتحديدا بسبب وجود هويات متعددة يتكون منها اإلنسان بالضرورة  نرى 
من األهمية أن تكون الديمقراطية أكثر من مجرد حكم عن طريق قرار 

األغلبية .ان الحقوق األساسية تعتبر من األمور الجوهرية في هذا الصدد. 

ان الكيفية التي يتم من خالها تشكيل المصلحة العامة بالضبط هي بطبيعة الحال غير   23
واضحة مقدما. هذا هو بالضبط االمر الذي ينبغي أن يكون من مواضع السياسة.
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ان الدولة لم توجد ألصحاب السلطة بل 
وجدت للمواطنين. انهم أصحاب الدولة 

تشارك المواطنين
ان دولة القانون الديمقراطية ال قيمة لها في غياب  تشارك المواطنين. ان دولة 

القانون الديمقراطية هي شكل من أشكال الثقافة: االمر ال يتعلق فقط بالقواعد 
والمؤسسات بل أيضا بالسلوك في اطارها.  عندما يتصرف أصحاب السلطة في 

حدود القانون، ولكن خارجا عن روح الديمقراطية، فان ذلك يؤدي الى ازالة كل ما 
هو جوهري في الديمقراطية. ويجب على المواطنين ان يذكروا قادتهم )وبعضهم 

البعض( بذلك. ان الحقوق األساسية و القيم المشتركة التي لها اهمية كبرى في 
السعي االجتماعي الليبرالي للحرية بااللتزام تصبح بدون معنى في غياب تشارك 

المواطنين حين حدوث سلوك غير ديمقراطي من قبل من هم في السلطة. ان 
الفكرة المركزية هي ان الدولة لم توجد ألصحاب السلطة، بل وجدت للمواطنين. 

انهم أصحاب الدولة. و عندما تكون صاحبا للسلطة فان ذلك ال يجلب الحقوق 
فحسب لكن أيضا االلتزامات: السعي الى الحقوق االساسية والقيم المشتركة.

ان التدابير الهادفة الى تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، ال ينبغي و ال يمكن 
أن تأتي من هياكل الدولة فحسب. ان المواطنين يشاركون إلى حد كبير في تنظيم 

المجتمع الشيء الذي ال يمكن قياسه من خالل االقبال على االنتخابات فحسب. 
ان حزبا مثل حزب D66 يهدف منذ تأسيسه إلى المزيد من سلطة المشاركة للناس 
في حياتهم وفي كيفية ومن يمارس السلطة في قضايا المجتمع. إن نظرة الحزب 
كانت دائما أوسع من التركيز فقط على الديمقراطية المباشرة. المزيد من سلطة 

المشاركة للناس في التعليم، المعاشات والعمل كانت دائما تشكل األولويات.

 ان هولندا تعرف فقط تفسيرا ديمقراطيا غير مباشر للسلطة التنفيذية.24 
في الوعي العام ينظر في كثير من األحيان إلى  البرلمان والحكومة و 

على كل حال، ليست كل الخصائص المثالية للديمقراطية الواردة في هذا المقال مترسخة في نظام الدولة   24
الهولندي. ان الفصل بين الدين والدولة لم يذكر بشكل واضح في الدستور. ان الدستور في هولندا ال تعتبر 

اداة تحقق اخيرة للحقوق االساسية. المواطن ال يوجد في جوهر النظام الدستوري الهولندي، بل الملك.
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كأنهما هيئة واحدة. من أهم وظائف مجلس النواب التشريع و ممارسة 
الرقابة على التسيير. ممارسة هذه المهام من قبل البرلمان يحد منها 

كل من متطلبات الحكومة، تحالف األغلبية ووسائل اإلعالم.25

نتيجة لذلك، أصبح البرلمان و بشكل متزايد في وضعية المسير 
المشارك. وهناك ايضا العديد من التحديات لقضية  الديمقراطية 

على مستويات أخرى محليا وأوروبيا مثال.26

هناك مجموعة من المبادئ األساسية التي يجب أن تكون مضمونة في أي نظام 
ديمقراطي. كل صوت يجب ان يكون متساويا. ان الفاعل والمفعول به في عملية 

صنع القرار يجب ان يتزامنا )كما هو الحال في التصويت السلبي واإليجابي(. 
يجب ان تكون هناك امكانية النقاش )ومن هنا جاءت أهمية دولة القانون بالنسبة 

للديمقراطية(. والهياكل الديمقراطية يجب ان تمارس الرقابة العامة على ممارسات 
السلطة  و مساءلتها. ان الديمقراطية تعني العمل في طور االنجاز على الدوام. 

ان ذلك ينطبق على القواعد والهياكل و كذا عن الدعم من القاعدة. إن السعي الى 
الحفاظ على الحقوق األساسية وقيمنا المشتركة  يجب أن يذكرنا بذلك على الدوام.

خاتمة
نحن نسعى الى الحفاظ على القيم المشتركة لكوننا ال نقتسم كل القيم. 

نحن نسعى الى الحفاظ على الحقوق األساسية حتى يتمكن الناس 
من التفكير في القيم الغير المشتركة وتحديد موقفهم. نحن نسعى 

الى الحفاظ على االثنين ليتكمن الناس من  تشكيل حريتهم.

ان ميزان القوى في هولندا غير متكافئ إلى حد ما: أكثر من 139.000 شخص يعمل على المستوى الوطني   25
في السلطة التنفيذية )الحكومة والوزارات والمسؤولين، الخ( )بما في ذلك األشخاص الذين يعملون في هيئات 

إدارية مستقلة(. يتألف النظام القضائي من أكثر من 3000 فرصة عمل بدوام كامل والسلطة التشريعية )مجلس 
الشيوخ ومجلس النواب( توظف ما مجموعه أقل من 400 شخص )التقرير السنوي لتنفيذ عمليات للدولة 2014(.

من اجل االطالع على التصور الليبرالي االجتماعي بشأن التعاون األوروبي، انظر:   26
̓ أوروبا: شروط الحريةʽ، مؤسسة األستاذ هانس فان ميرلو 2014 .
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ان الحقوق األساسية  و القيم المشتركة تعتبر امرا جوهريا في سعي الليبرالية 
االجتماعية الى الحرية بااللتزام. انها توفر األساس الذي من خالله يتم السعي 
لتحقيق الخطوط الموجهة األربعة األخرى. ان تعزيز الحقوق األساسية والقيم 
المشتركة ال يختصر ولحسن الحظ على الليبراليين االجتماعيين. ال ينبغي أن 

يستغل النضال من أجل الحقوق األساسية والقيم المشتركة لتحقيق مكاسب 
سياسية. ان قضية سيادة القانون ال ينبغي أبدا أن تكون موضوع ارغام الناس على 

االعتراف بالتوجه الحزبي. علينا القيام بهذا النضال مع أكبر عدد من المؤيدين. 
ان طريقة تعاملنا مع القيم الغير المشتركة تنبعث من ليبراليتنا االجتماعية. 

نحن ندافع عن حق اآلخرين في أن يكون لهم رأي مخالف. باإلضافة الى ذلك 
تقع علينا مسؤولية معرفة المثل العليا الخاصة بنا و الدخول في محادثة مع 

اآلخرين انطالقا من تلك المعرفة. قد تكون لنا شكوك بشأن معتقداتنا، لكن ال 
ينبغي أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى حالة عدم القدرة على اتخاذ القرارات. 

هذا الموقف يعتبر ضروريا في التشكيل المشترك للحرية من قبل الناس.

ان السعي الى الحفاظ على الحقوق األساسية والقيم المشتركة يتم في ساحات 
السوق، على طاوالت العشاء وداخل األحزاب السياسية، ولكن أيضا على شاشات 

التلفزيون وفي الصحف أو على طاوالت المفاوضات الدولية. انه من االهمية 
بمكان ان تكون الحجج األساسية للحقوق األساسية  في وضع االستعداد.

وهذا سوى إن  كان المرء  يسعى الى دولة ثيوقراطية او دكتاتورية تكنوقراطية  أو 
رأسمالية غير ليبرالية فانه في جميع الحاالت يلقى بالمساواة األخالقية في البحر كما 
هو الشأن  مع حرية االنسان في عيش الحياة التي يسعى اليها. هذا ليس صراعا بين 
ثقافات متعادلة أخالقيا بل هي مسألة الفلسفة السياسية، والتشارك الفردي والعدالة. 
هذا هو جوهر المسألة، ويجب أن ال نتعامل مع هذا االمر بسهولة - وهذا ما نعني 
بالسعي الى الحفاظ. في ظل االنتقادات الموجهة لدولة القانون الديمقراطية و منها 

عدم الفعالية فان الحقوق االساسية توفر أفضل ضمان لحياة حرة لجميع الناس.

ان الحقوق االساسية توفر أفضل 
ضمان لحياة حرة لجميع الناس
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لضمان احترام الحقوق األساسية والقيم المشتركة، يجب أن نسعى الى 
الحفاظ عليهما انطالقا من المستويات الثالث لهذا المقال: يجب على األفراد 

معرفة المثل العليا الخاصة بهم وكذا الحجج المتعلقة بالحقوق األساسية. 
يجب على الناس ان تمنح المجال  المتبادل لبعضها البعض و تساءل بعضها 

البعض في نفس الوقت. و في المجال السياسي يجب ان يكون التعامل 
مع الحقوق االساسية ، ودولة القانون والديمقراطية بعناية فائقة.
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السعي الى 
مجتمع مستدام 

و متناغم
نحن نريد ان نتعامل مع العالم من حولنا باحترام ورحمة. هذا ينطبق على الناس 

من حولنا و كذا على بيئتنا. األرض ليست ملكاً لنا وليست سلعة. نحن نسعى 
الى إيقاف استنزاف وتلوث بيئتنا. نريد ان ال يكون النقاش حول الحفاظ على 

الطبيعة والبيئة ، بل ان تقدم الحجج على األضرار التي تلحق بالطبيعة والبيئة.



السعي الى مجتمع مستدام و متناغم

118

المحتوى 
119 السعي الى مجتمع مستدام و متناغم 
127 التصور البشري: الفرد والمجال الخاص 
132 الحياة الجيدة األخالق الشخصية القدرة الذاتية 
135 الناس فيما بينهم: الناس والمجال االجتماعي 
145 االنسان و المؤسسات الحكومية: المواطنين والمجال السياسي 
150 العدل مبدأ الضرر مبدأ الوقائية تكافؤ الفرص 

  



السعي الى مجتمع مستدام و متناغم

119

السعي الى مجتمع 
مستدام و متناغم



السعي الى مجتمع مستدام و متناغم

120

هناك شيء جوهري خاطئ في طريقة تعاملنا مع أرضنا. ان معظم الناس قد تتفق 
مع هذا الشأن. اننا نقترب بسرعة من نقطة تغير المناخ ال رجعة فيه: نحن نستهلك 

موارد الطبيعية بسرعة و النظم اإليكولوجية مثل الشعاب المرجانية والغابات 
في خطر مستمر كما يستمر استنزاف البحار ونستبدل الثروات البحرية بالقمامة 
والبالستيك. الطبيعة والمناظر الطبيعية آخذة في التدهور في العديد من األماكن 

كما تندثر األنواع النباتية والحيوانية بسرعة و نحن نتنفس الهواء الملوث الى 
آخره. باختصار، نحن نستنزف الرأس المال البيئي المتوفر. الكثير من الناس 
يعلمون أو يشعرون أنه ال يمكن أن يستمر الوضع على هذا الشكل. لكن رغم 

ذلك في كثير من األحيان يفتقر الناس إلى الشعور بالحاجة الملحة و يكون الفعل 
لمواجهة ذلك قليال جدا. هل يعود ذلك الى ان السلوك الغير المستدام ال يزال مفيدا، 

سواء بالنسبة للدول والشركات واألفراد ام يعود ذلك الى تواجد الشعور بان تلك 
المشاكل ال تزال بعيدة عنا  جدا وان التأثير السلبي على أنفسنا هو ايضا بعيد جدا 

ام لكون حجم التحديات كبير الى درجة انا تأثيرنا كأفراد يبقى غير مالحظ؟

هذا المقال ال يتناول تفاصيل أسباب وشدة هذه المشاكل البيئية. نحن نأخذه كأمر 
مسلم به. نبحث خاصة في اسباب وكيفية تغيير االمر من طرفنا نحن البشر 
وكليبراليين اجتماعيين وكحزب D66 على وجه الخصوص. لماذا يعتبر هذا 

السعي الى مجتمع مستدام ومتناغم امرا مهما بالنسبة لليبراليين االجتماعيين؟ 
ماذا يقصد بكلمة ›مستدام‹ و كلمة  ›متناغم‹ و كذا  كلمة ›السعي‹؟ و ما هي 

مكانة ذلك السعي في المنطلقات المركزية لليبرالية االجتماعية حيث حرية الفرد 
هي محور انشاء الحياه الخاصة ؟ ما هو دور المؤسسات الحكومية في ذلك؟ 
وهل يعتبر المجتمع المستدام هدفا يمكن تحقيقه ام يبقى مثاليا ال يمكن تحقيقه؟

ʼاالستدامةʽ : قضية سياسية
أصبح مصطلح االستدامة مظلة تغطي الكثير من االمور، ولكن ال أحد يعلم بالضبط 

ما معناه. في عام 1987 وصفته لجنة برونتالند  Brundtland التابعة  لمنظمة األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة بتطور يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة 

األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة. يتعلق االمر هنا بتحقيق جودة الحياة 
لكثير من الناس قدر اإلمكان اآلن و في المستقبل )القريب(. ان ʼجودة مصطلح 

الحياةʽ يبقى مصطلحا غير موضوعي. بالنسبة لليبراليين االجتماعين، يبقى التفسير 
الذي يعطي كل فرد لذلك من األولويات : ماذا يحتاج الفرد لكي ينظم حياته على 
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هواه الخاص وبالتالي تطوير نفسه على احسن وجه ؟ لذا فاالستدامة تعني ان تكون 
لنا حرية الفرد، اآلن و الحقا، من اجل العيش وفقا لتقديرنا الخاص وكذا التوفر على 

.ʽالحرية العابرة لألجيالʼ رأس المال يمكننا من تحقيق ذلك. وهذا ما يسمى أيضا

االستدامة تعني حرية كل الفرد في ان يعيش 
الحياة التي يرغب فيها اآلن و الحقا

على الرغم من أن ʼنوعية الحياةʽ  لألفراد تتأثر بالعديد من العوامل، فإننا 
نناقش هنا أساسا العنصر البيئي منها، مثل الهواء النظيف والمياه النظيفة، 

والمجال والموارد. النظام البيئي هو الركيزة األساسية للوجود اإلنساني 
، وبالتالي يعتبر امرا جوهريا بالنسبة  لحرية اإلنسان والتنمية. ال يمكن 

لإلنسان أن يوجد من دون هذا النظام. ليس فقط لكونه يوفر لنا الموارد المفيدة 
والضروريات األساسية للحياة، لكن أيضا نظرا لكون الطبيعة بذاتها توفر 

لنا  او على األقل لكثير من األفراد القيمة والجمال لتصبح حياتنا أكثر ثراء.

ان قضية االستدامة هي قضية سياسية كبرى: يتعلق االمر هنا بحل نزاعات 
المصالح بين األفراد والجماعات، هنا وفي أماكن أخرى في وقت الحق. من 

له ʼالحقʽ في أي جزء من النظام البيئي؟ يتعلق االمر هنا بصراعات على 
الموارد الشحيحة، ألنه ال يمكن ألي طرف أن يستخدم كل شيء بنفس الطريقة. 
ان كوكب األرض ال يمكن أن يستمر في تقديم ما نستخلص سنويا من الموارد 

الطبيعية. لتلبية االحتياجات الحالية نحن في حاجة الى كوكبين أرضيين ان 
صح التعبير. عندما يستمر نمو سكان العالم، و تزداد الرفاهية في العالم و يحقق 

العديد من الناس مستويات المعيشة الغربية ، فان الفجوة بين ما هو مطلوب 
وما هو متاح مستداما تأخذ في الزيادة فقط. هناك ما يكفي من الموارد البيئية 

المهمة، إذا ما استخدمناها بذكاء أكثر. الشمس على سبيل المثال توفر من الطاقة 
في الساعة الواحدة ما يساوي إجمالي استهالك الطاقة السنوي لجميع الناس في 

العالم معا. ولكن غالبا ما يفتقر إلى اإلرادة السياسية والحسم الستغالل ذلك.

هذا الصراع السياسي ليس دائما ʼنزيهاʽ. بالنسبة لبعض الناس والشركات والدول 
فان عوائد السلوك الغير المستدام ال يزال يوفر لها العديد من الفوائد بينما يدفع 

اآلخرون الثمن حيث يظهر في كل مكان من العالم ان الفقراء هم من يعانون 
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بالضبط من السلوك الغير المستدام نهيك عن االضرار التي تلحق باألجيال القادمة. 
ان االستدامة هي بالتالي في األساس مسألة أخالقية: ماذا يعتبر عادال بالنسبة الينا؟ 
كيف يمكننا ان نمنح الغرباء )الغير موجودين(  فرصة عادلة ليعيشوا حياة كريمة؟

ʼمتناغمʽ: الحرية بااللتزام
من وجهة نظر االجتماعية الليبرالية تعني االستدامة حرية كل فرد في أن يعيش 

حياته الخاصة. لكن يتعلق االمر هنا ب ʼالحرية بااللتزامʽ، الترجمة الحرة لليبرالية 
االجتماعية1. و في الجوهر يعني هذا أن الناس كائنات اجتماعية في تطور مستمر 

وتصيغ حريتها بالتفاعل والتواصل مع محيطها. و هذه البيئة تشكل من قبل األفراد 
اآلخرين والجماعات )بما في ذلك المؤسسات الحكومية وقواعدها(، ولكن أيضا 

من قبل الطبيعة أو النظام البيئي. وهذا تفسير أكثر ثراء لمفهوم ʼالحريةʽ، والذي 
يختلف من الطريقة التي يتم بها استخدام هذا المصطلح بكثرة والتي و لألسف كثيرا 

ما ترتبط بالليبرالية. بعض المفكرين الليبراليين يعرفون الحرية كحق الفرد في 
عيش حياته دون تدخل من اآلخرين. و هذا هو ما يسمى ب ʼالحرية السلبيةʽ )برلين 

 1969:178(، والتي غالبا ما تفهم في المجتمع االستهالكي الحالي ب

 ʼحرية  االستهالكʽ. أي حرية الفرد لشراء ما يريده. من منظور الليبرالية 
االجتماعية، فإن ما يسمى ب ʼالحرية اإليجابيةʽ ال تقل أهمية: الحرية التي تسمح 

للفرد في تطوير إمكانياته المتاحة. و في هذا الصدد يلعب النظام البيئي دورا حاسما.

في ضوء ذلك، يجب فهم الكلمة الثانية الهامة الواردة في الخط الموجه: المجتمع 
ʼالمتناغمʽ. يقصد هنا العالقة األساسية بين الناس فيما يبنهم وبين الناس والبيئة 

الطبيعية و التي تعتبر سمة أساسية من حرية اإلنسان. السعي الى تحقيق مجتمع 
متناغم يعني البحث عن التوازن في هذا التحالف، وليس بالضرورة السعي الي 
تحقيق وضع دون صراعات أو الى مجتمع خالي من النزاعات. و بهذا التفسير 

لمصطلح ʼمجتمع متناغمʽ فالتناقض بين اإلنسان والطبيعة يصبح ال معنى له: و 
تصبح البيئة الطبيعية فقط لالستخدام من قبل البشر )المركزية البشرية( أو يكون 

ذلك بغض النظر عن  اإلنسان كقيمة في حد ذاته )اإليكومركزية( ؟ ان وجهة نظر 
المركزية البشرية تؤدي أساسا إلى مقاربة أداتيه للعالقة بين اإلنسان والطبيعة، 

.ʽالتحالفʼ تعني ما يقارب societas :ʽالحريةʼ تعني libertas  1
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حيث تعتبر الطبيعة عبارة عن سلعة. وتشير وجهة نظر إيكومركزيا الى أن للطبيعة 
قيمة فعلية خارج االنسان. ان كال المقاربتين ال تقدمان ما يستحقه اإلنسان والطبيعة. 

ان وجهة نظر المركزية البشرية تعتبر األنسان كنقطة انطالق، ولكنها ال تقدم 
ما تستحقه الطبيعة ألنه حتى فهم أساسي ʼضيقʽ  لقيمة الطبيعة للفرد يؤدي إلى 

الحاجة إلى التنمية المستدامة. على كل حال، ʼاستخدامʽ الطبيعة اآلن يمكن أن 
يقلل من استخدامها في المستقبل من قبل شخص آخر. ان استخدام وقود الصخور 

النفطية يقدم هنا كتوضيح: يمكن استخدم الصخور النفطية مرة واحدة فقط. 
ولكن تلوث الهواء يمكن أن يحد من حرية األفراد، من خالل التسبب في حالة 
صحية سيئة. هذه الطريقة في التفكير يناسبها ما يسمى مبدأ الضرر: إذا كان 

هناك أي ضرر، أو حتى خطر محتمل قد يسبب في الضرر، فان تقييد الحرية 
الفردية من منظور ليبرالي له ما يبرره. والسؤال هو الى أي مدى يساعد مبدا 
الضرر في قضايا تكون فيه العالقة بين تصرفات الفرد والعواقب التي تترتب 

على النظم اإليكولوجية غير مباشرة. و نشير هنا الى انقراض الشعاب المرجانية 
بسبب تلوث المحيطات أو اختفاء الغابات بسبب زيادة استهالك زيت النخيل. 

السعي الي تحقيق مجتمع متناغم يعني 
البحث عن التوازن في هذا التحالف، وليس 

بالضرورة السعي الي تحقيق وضع دون 
صراعات أو الى مجتمع خالي من النزعات

ربما يمكن للمنظور إيكومركزية  من توفير إجابة على هذه األسئلة، 
لكنه يدفع االنسان الى زاوية غير مستدامة و غير عادلة.

إن المجتمع المستدام - إيجاد التوازن 
بين اإلنسان والطبيعة - ليس نقطة 

نهاية ثابتة حيث يمكن أن نعمل على 
تحقيقه وفقا لمسار واضح المعالم
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 نريد ان نظهر من خالل هذا المقال ʼإن المجتمع المستدام - إيجاد التوازن بين 
اإلنسان والطبيعة - ليس نقطة نهاية ثابتة حيث يمكن أن نعمل على تحقيقه وفقا 

لمسار واضح المعالمʽ أن األفراد ال ʼيستخدمونʽ الطبيعة فقط لفائدة متعرف 
عليها ومحددة مسبقا. عالقتنا مع الطبيعة هي أكثر تنوعا.يمكننا التمتع بجمال 

الطبيعة، أو تعيين قيمة ما إلى الطبيعة بغض النظر عن فوائدها المباشرة 
للبشر، سواء بدافع الشفقة أو احترام الطبيعة واالجيال المستقبلية. يمكننا أن 
نتحدث عن اإلشراف الليبرالي في خدمة االخر المجهول ، في المستقبل أو 

في جزء آخر من العالم على أساس احترام الطبيعة. و هنا يجب ان يأخذ بعين 
االعتبار مبدأ : يجب التحديد من تدهور النظام البيئي، وليس حمايته.

باختصار، فإن الليبرالية االجتماعية ترى ان االنسان الحر في 
ارتباط مع بيئته الطبيعية يعد أمرا أساسيا. ان هدفنا هو تحقيق عالقة 
توازن )ووئام(  بين الطبيعة والغذاء والمياه والمواد الخامة والطاقة 

والهواء. وحين تكون هذه العالقة غير متناغمة يجب تغييرها.

›السعي‹: المدينة الفاضلة، الواقع المرير واالنتقال
هذا يقودنا إلى الكلمة األخيرة من الخط الموجه: ʼسعيناʽ. ماذا يعني هذا؟ 
هل السعي يعني ʼبذل قصارى جهدناʽ يكون بما فيه الكفاية أم ان النتيجة 

فقط هي التي تهم؟ خالصة هذه األسئلة هي: الى أي حد يمكن صنع المجتمع 
المستدام؟ من خالل  النقاش حول المجتمع المستدام يتم تقديمه في كثير من 
األحيان كنقطة نهاية طوباوية، حيث  يجب أن تعمل جميعا الى تحقيقه على 
المدى الطويل. ألنه إذا لم نفعل شيئا، فان الواقع المرير ستكون نتيجته نهاية 
العالم. هناك في هذا الحال احتمالين فقط: اما ان تكون  ʼاخضراʽ أو ʼناكرة
ʽ. ومثاال على ذلك هو طريقة تناول االعالم لتهديد المناخ: من جهة الحاجة 
إلى اتخاذ إجراءات فورية بسبب العواقب الحتمية والمأساوية المترتبة على 

تغيير المناخ، من ناحية أخرى رفضا سهال باعتباره مجرد تهويل.

ان منظور المدينة الفاضلة و منظور الواقع المرير بشان قضية االستدامة يعتبر 
امرا بائسا و غير مفيد في صياغة سعينا الى المجتمع المستدام. إن المجتمع 

المستدام - إيجاد التوازن بين اإلنسان والطبيعة - ليس نقطة نهاية ثابتة حيث 
يمكن أن نعمل على تحقيقه وفقا لمسار واضح المعالمʽ  التوازن يتطلب جهدا 
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متواصال. السعي الى التوازن هو نشاط يسعى للهدف، حيث الهدف ليس معروف 
تماما مقدما لكنه من خالل التجربة والتأمل والنقاش حول هذا الموضوع يمكن 
تعريفه أكثر. التنمية المستدامة ال تعني الشيء نفسه بالنسبة لكل جيل. ان سعينا 
الى مجتمع مستدام يتطلب الحوار المفتوح العام، مقاربة التجربة والخطأ، موقفا 

مرنا والكثير من القدرة على االبتكار واإلبداع )التكنولوجية والتنظيمية( من 
قبل الناس. االنتقال إلى مجتمع مستدام هو عملية معقدة. يتعلق االمر بتغيير 
هيكلي واضح المعالم في مجاالت االقتصاد والثقافة والطبيعة والتكنولوجيا 

والسياسة، لكن هذا التغيير ال يمكن تحقيقه وفقا لخطة جاهزة سلفا. 

 ʽالجحيم البائسʼ وعالوة على ذلك، فإننا نعتقد أن الدعوة الى هذا  الواقع المرير
ليست مفيدة في جهودنا نحو المجتمع المستدام، ألن الناس ال ترى دافعا لتفعل شيئا 
حيال ذلك. الناس ال يبدلون مجهودا ال معنى له. ان تحقيق التوازن بين اإلنسان و 
الطبيعة يتطلب تغييرات كبيرة في المواقف والسلوكيات والمؤسسات، لكنه يبقى 
هدفا واقعيا. باإلضافة إلى ذلك، تشجعنا القدرة البشرية السابقة، حتى وان كانت 
التحديات أصغر حجما على مواجهة التحديات مثل األمطار الحمضية والتلوث 
السخامي في المدن والثقبة في طبقة األوزون. خصوصا ان الكثير من التقنيات 
الالزمة لتحفيف الستدامة متوفرة بالفعل. ويؤكد تفاؤلنا أن المزيد من الناس و 
في كثير من األحيان على النطاق المحلي، يتعاملون معا في مجال االستدامة.

االستكشافات الليبرالية االجتماعية: التصور 
من الواضح مما سبق أن قضية االستدامة يثير عددا من المعضالت والمسائل 

بالنسبة لليبراليين االجتماعين، وخاصة إذا كان السعي لتحقيق مجتمع مستدام يؤدي 
إلى تقليص محتمل للحرية الفردية. ألنه متى ينبغي التقليص من الحرية الفردية و 

منح نفس الحرية لألفراد اآلخرين في أماكن أخرى في وقت الحق ؟ هل يحق للفرد 
في الغاء نفسه من اجل الجماعة؟ إلى أي مدى يمكن تقليص حرية الفرد في خدمة 

ʼالمصلحة العامةʽ أوʼالمصلحة البيئيةʽ؟ ومن يدافع عن هذه المصلحة؟ هل هي 
المؤسسات الحكومية؟ وماذا يجب أن تفعل المؤسسات الحكومية في هذا الصدد؟ 

إذا كانت هناك قيود على مجموع من ما يمكن اخذه من الطبيعة من قبل البشرية 
، فكيف نوزع الندرة بعد ذلك؟ وبالتالي هل الناس تطلب اآلن أكثر من ذلك 

بكثير ام انها تطلب حقوق أقل أو اكثر بالمقارنة مع مئات الماليين من الفقراء 
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الذين يسعون لحياة أفضل؟ هل هناك تفسيرات معينة ʼللحياة الجيدةʽ و التي 
ال نراها مناسبة على اإلطالق؟ وكيف يمكننا تحدد ذلك؟  هذه األسئلة تبدو 
مجردة، لكنها تطرح بجدية عندما تبدى األرصدة السمكية التي تطعم مئات 

الماليين في االنهيار، وعندما يؤدي تغير المناخ إلى إغراق المناطق السكنية، 
أو عندما يكون من الواضح أن أطفالنا ال يتوفرون على بعض المواد الخامة. 

هذا المقال يتناول هذه األسئلة ويستكشف سعي الليبرالية االجتماعية 
الى مجتمع مستدام ومتجانس في ثالثة مجاالت مختلفة.

المجال الخاص للفرد • 
المجال االجتماعي بين الناس فيما بينهم• 
المجال السياسي للدولة والمواطن• 

ان سعينا الى مجتمع مستدام ومتجانس يصاع في كل من هذه المجاالت الثالثة 
وبطرق مختلفة، و بإمكانيات ومعضالت مختلفة و نعتقد أن مفتاح المجتمع 

للمستدام يكمن بالدرجة األولى في المجال االجتماعي: االعتماد على القوة الذاتية 
للناس أنفسهم وبأن يأتي ذلك من منظور األخالق الشخصية، و من القاعدة 

وغالبا على النطاق المحلي، وفي اطار الثقة المتبادلة بحلول مبتكرة للمشاكل 
في المحيط الطبيعي. هناك حاجة إلى تدخل الحكومة في هذا االمر، في بعض 

األحيان عن طريق حظر السلوك الغير المستدام  و أحيانا عن طريق وضع 
او تغيير األطر و القواعد، وأحيانا من خالل منح الناس المجال لتبتكر بنفسها 

الحلول. علينا ان نضع في االعتبار دائما أن دولة قانون الليبرالية الديموقراطية 
ال تولد بضرورة نتائج مستدامة. ان تحقيق ذلك رهين بما تكلف به المؤسسات 

الحكومية من قبل الناس والناخبين والمنتخبين. تبقى السياسة في الواقع هي نحن.
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التصور البشري: 
الفرد والمجال 

الخاص
الجزء االول

ان نقطة االنطالق لليبرالية االجتماعية هي األفراد األحرار 
الذين يصيغون حياتهم الخاصة بأنفسهم. لذا تبدأ اعتباراتنا 

السياسية في المجال الخاص للفرد. يعتمد حزب D66 على القدرة 
الذاتية للناس2. هذه الثقة تستند على االعتقاد بأن لكل فرد ارادة 

وأخالق خاصة به و انه قادر على صياغة قيمة الحكم. هذا ال 
ʼ أو ان كل الناس تتصرف بشكل ʽطيبينʼ يعني أن كل الناس

جيدʽ، وبالتالي تتوفر على نوايا لتحقيق االستدامة أو تتصرف 
على نحو مستدام. هذا االمر رهين باألخالق الشخصية.

مؤسسة فان ميرلو )2009(. االعتماد على القدرة الذاتية للناس. الهاي: مؤسسة االستاذ هانس فان ميرلو..   2
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الهوية الشخصية: التصرف المستدام
لماذا ينبغي ان يفكر و ان يتصرف الناس بشكل مستدام؟ ان الناس يتحركون 
بسبب مجموعة متنوعة من الدوافع، واألفضليات، والرغبات واألهواء. هذه 

االمور تؤثر معا فينا )افراد وجماعات(: انها تشكل هويتنا الشخصية والجماعية. 
كثير من الناس ملتزمون فعال في حياتهم الشخصية بالمجتمع المستدام. في بعض 
األحيان بسبب وجود المصلحة الذاتية أو من عدمه، وأحيانا بسبب قناعة داخلية 

قوية، وأحيانا بسبب المشاعر اإلنسانية أو التعاطف مع الحيوانات، وأحيانا بسبب 
الضغط االجتماعي، في كثير من األحيان بسبب مزيج من كل ذلك. ونحن ال ننظر 

الى االنسان ككائن أناني محض. ان الناس يتحركون بسبب مجموعة متنوعة من 
الدوافع. ان الناس ال يتحركون بسبب المشاعر األنانية والمنافسة والمصلحة الذاتية 

فحسب. الرحمة والمودة والشعور باإلنصاف تحدد ايضا الدوافع. يقول عالم األحياء 
فرانس دي وال Frans de Waal بحجج و بشكل مقنع –على اساس  أبحاث لألقرب 
لنا، الشمبانزي والبونوبو - أن التعاطف والميل للتعاون من صفة الطبيعة البشرية.

بالطبع هناك ناس يختارون رعاية أنفسهم فقط، ويفكرون فقط في المدى 
القصير ويولون قليل من االعتبار لآلخرين والبيئة. ومعظم الناس يفعلون 
قليال من كل شيء. لكن الليبراليين االجتماعيين، ينطلقون من أفراد أقوياء 

بنوايا حسنة عموما. ومن الواضح أن هذا االمر يختلف تماما مع االشتراكيين 
الديمقراطيين أو الليبراليين المحافظين الذين ينطلقون على التوالي من 
منظور االنسان الضعيف ام من منظور ان االنسان له نوايا سيئة. كما 

يختلف عن منظور تلبية االحتياجات الفردية التي تستهلك فقط، كما هو الحال 
في الخطاب الليبرالي )الجديد( السائد. ان وجهة نظر األخيرة تؤدي إلى 

االفتراض أن العمل المستدام يتطلب تضحية كبيرة من الفرد: االستدامة تعني 
هنا أنه يجب أن تستهلك أقل مع ʼارغامʽ الناس على التصرف المستدام.

ونحن نعتقد أن هذا المنظور يقلل من قيمة االنسان. ان التصرف المستدام ال يعني 
بالضرورة ʼالتضحيةʽ أو تدهور الظروف الشخصية لألغنياء في الغرب. ستكون 
هناك بالتأكيد عواقب مادية حيث ان كيفية تلبية احتياجاتنا ستتغير. ان قدرة الناس 

على التكيف ستخلق طرقا جديدة تمكننا من تلبية احتياجاتنا القائمة )والجديدة(. 
وعالوة على ذلك، ان احتياجاتنا وافضلياتنا ليست ثابتة. وعلى عكس فكرة 

التضحية لليبرالية )الجديدة( فان الشعور الجيد ليس مبني على اشباع االحتياجات 
المادية فقط. ان الناس في تطور مستمر، وبالتالي تتغير احتياجاتنا على أساس 
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التجربة، ونقد الذات والنقاش. هذا ينطبق على نمط استهالكنا. نحن لسنا بحاجة 
̓ بشكل طبيعيʽ للهاتف الذكي، سيارة أو لقضاء إجازة في نيوزيلندا. التكنولوجية 

و التطورات االجتماعية واالقتصادية تحدد احتياجاتنا أيضا. أن االستهالك 
الغير المستدام اآلن ) ʼأنا احدد بما اشتريهʽ(، ليس ناتج عن كون اإلنسان حرا 

، بل لكون جانب منا يؤكد و يشجع  من قبل بيئتنا االجتماعية و المؤسساتية.

أن مجرد هذا االستهالك لإلشباع المادي غير كاف ليظهر الرفاه الشخصي 
يتضح من خالل )إعادة( تقييم االشياء الغير المادية مثل الرضى الوظيفي، 

والعمل التطوعي ومعنى الحياة  بشكل عام. من الواضح أيضا في مجال 
االستدامة أن االحتياجات تتغير  و ال تتعلق بالمصلحة االستهالكية 

الذاتية فحسب: و نشير هنا الى الزيادة في عدد النباتيين و المشتريات 
البيولوجية ، وااللتزام القوي للمنظمات التي تدافع عن الطبيعة، وظهور 

. ʽالدجاج السريعʼ الحدائق في المدن، ومواجهة صيد الحيتان أو

 التصرف المستدام يعطي الناس االحساس الجيد ، ويعتبر ʼمتعةʽ لحظة 
استعمال مواهبك على سبيل المثال في مبادرات االستدامة. ان ميل الناس  الى 

فعل ʼشيء جيدʽ أو الستخدام مواهبهم، يعتبر قوة ال يستهان بها في صنع 
المجتمع المستدام و يجب تشجيع الناس لالستفادة من هذه القوة الذاتية.

ان ميل الناس الى فعل ʼشيء جيدʽ أو 
الستخدام مواهبهم، يعتبر قوة ال يستهان 

بها في صنع المجتمع المستدام

األخالق الشخصية: الوئام
أن المبدأ الهام لليبرالية )االجتماعية( هو ان الناس على أساس احتياجاتهم 

 ،ʽجيدʼ ما هو .ʽللحياة الجيدةʼ الشخصية، أحرارا في إعطاء تفسير خاص بهم
ال يمكن ان يفرض من قبل اآلخرين - الجيران، واألصدقاء، والدين، والدولة. 

هذا ليس نداء من أجل القيام ما تشاء.  ان الليبرالية االجتماعية تنطلق من الفرد 
الحر لكن باالرتباط مع اآلخرين، وبالتالي بالمسؤولية على الكل. ان الحق 
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في تقرير المصير يجلب معه االلتزام بأن ينظر األفراد الى أعمالهم الخاصة 
باستمرار وبشكل ناقد وتحمل المسؤولية عن عواقب أفعالهم على اآلخرين أو 
على البيئة، بما في ذلك العواقب خارج حدود البلد. هذه المسؤولية األخالقية 

يمكن أن تكون موضوع تعقيب بعضها البعض في المجال االجتماعي. 

ان الحق في تقرير المصير يجلب معه 
االلتزام بأن ينظر األفراد الى أعمالهم الخاصة 
باستمرار وبشكل ناقد وتحمل المسؤولية عن 
عواقب أفعالهم على اآلخرين أو على البيئة، 

بما في ذلك العواقب خارج حدود البلد

ان الرابط بين الحرية والمسؤولية موجود في الفلسفة الليبرالية، 
ويتصل اتصاال وثيقا بمسألة االستدامة، والتي تتناول عواقب 

تصرفاتنا على اآلخرين و / أو المحيط الطبيعي. 

وفيما يتعلق باستخدام الطبيعة كتب الفيلسوف الليبرالي البريطاني 
جون لوك John Locke  ان على الرغم من أن االنسان له الحق في 

االستحواذ عل الطبيعة شريطة أن يترك ما هو ʼجيد وبما فيه الكفاية
ʽ لآلخرين. يمكن طبعا تأويل ذلك بطرق مختلفة، لكن هذا ال يعفي 

الفرد من الواجب االخالقي و هو التفكير في هذا األمر. 

الهدف ال يجب أن يكون خلق ʼشعب مستدام بأكملهʽ، ولكن، كما قال فيلسوف 
ليبرالي  آخر و هو جون ستيوارت ميل John Stuart Mill، ان تحقيق التوازن بين 

الدوافع البشرية في جوهرها، ʼالحياة الجيدةʽ هي الحياة التي يعيش فيها البشر في 
وئام مع قوانينهم األخالقية واحتياجاتهم الشخصية. ان ما هو ʼجيد وكافيʽ أو عادل، 

رهين باألخالقية الشخصية. ما هو العدل في نظرك؟ العدل من منظور اجتماعي 
ليبرالي هو ما يفعل الفرد من عدمه إذا كان ال يعرف في موقعه الحالي او في 

موقع أي شخص اخر معير، اآلن وفي المستقبل الوضع الذي سيكون فيه. الغالبية 
العظمى من الناس ستقف وراء ʼحجاب الجهلʽ  هذا امام الخيارات المستدامة.
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األخالق الشخصية ال تتعلق فقط بالحياة الخصوصية في المنزل، بل تتعلق بجميع 
تصرفات األنسان، بما في ذلك المستخدمين والسكان أو المواطن. على وجه 

التحديد في العمل غالبا ما تتخذ الناس القرارات التي تكون لها تأثيرات كبيرة 
على المحيط. بالنسبة الينا ليست هناك فجوة بين األخالق الشخصية )قراراتك 
االخالقية كشخص( و األخالق االدوار )قراراتك االخالقية كحامل لألدوار(  

السعي: هل النتائج تهم؟
والسؤال الحاسم هنا هو بالطبع الى أي مدى تمتد هذه األخالق الشخصية. هل 

النية الحسنة كافية ام اننا  نتحمل المسؤولة الكاملة عن عواقب افعالنا؟ عندما أقود 
السيارة،  هل أنا مسؤول عن المشاكل الصحية التي تلحق باآلخرين في مدينتي ؟ 
هل يجب أن أعرف تلك العواقب؟ وهل يجب أن اعوض أولئك الذين يعانون من  

الضرر عن ذلك؟ و هناك ايضا العواقب على الناس في البلدان األخرى أو األجيال 
القادمة. انت كفرد غير مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن األضرار الناتجة 

عن وقوع كارثة طبيعية في آسيا مثال. ان الشخص الذي يشتري طاولة خشبية مثال 
يكون مسؤوال جزئيا عن قطع الغابات في أمريكا الجنوبية. هل لالفراد االلتزام 

األخالقي إلخبار بعضهم البعض؟ هل يجب عدم شراء تلك الطاولة الخشبية؟

كلما ابتعدت العواقب عن الحيز الشخصي في الزمان والمكان يصبح من 
الصعب على نحو متزايد تقييم أثر اإلجراءات الفردية. و كلما ازداد الوعي 

من عواقب أفعالنا تزداد المسؤولية. ان الحجم الكوني لقضايا االستدامة 
والتأثير الفردي المحدود على ذلك ال ينبغي ان يكون تبريرا لعدم فعل 
شيء. بالطبيعة الحال ال يمكن للفرد بوحده أن  يجعل من العالم عالما 
مستداما لكن كل واحد منا مسؤول عن مساهمته اإليجابية أو السلبية.
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 الحياة الجيدة
 األخالق الشخصية

القدرة الذاتية
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االستكشافات االقصى الليبرالية االجتماعية 
هذا الموضوع يقودنا إلى نقطة أخيرة: كيف يمكن تحفيز القدرة الذاتية للناس 

لجعلهم يقومون بالخيارات األخالقية المستدامة؟ كما جاء في مقال القدرة الذاتية 
للناس فان القدرة الذاتية ال تأتي من تلقاء نفسها بل تحتاج إلى تنميتها. التعليم 
هو وسيلة هامة لتطوير القدرة و تحفيز قدرة االنسان على صياغة االحكام و 
كذا تنمية  الوعي الذاتي النقدي حول دور ومكانة الفرد في المجتمع من اجل 

الحصول على نظرة ثاقبة للطرق التي يمكن للناس كسبها من اجل تحسين حياتهم 
ومحيطهم. التجربة والتأمل والنقاش تعتبر من االمور الضرورية في هذا الصدد. 

غير إن الوعي الذاتي النقدي لألفراد يبقى غير كاف اذ يجب ان يتوفر الناس 
على الوسائل التي تمكنها من القيام  بخيارات مستدامة لحياتهم اليومية. و لحسن 
الحظ فان االمكانيات لتحقيق ذلك الغرض تتزايد باستمرار: استخدام الطاقة و / 
أو السيارات الكهربائية والدراجات المائية، والمالبس التجارة النزيهة و التغذية 
البيولوجية المنتجة محليا و / أو  الطاقة الخضراء، وألواح الطاقة الشمسية على 

االسطح إلى آخره. لكن البيئة االجتماعية والمؤسساتية ال تشجع او تسهل الخيارات 
المستدامة دائما. تتغذى شهوتنا للشراء من قبل تيار مستمر من المحفزات. 

المنتجات الغير مستدامة غالبا ما تكون أرخص من البدائل المستدامة؛ وغالبا ما 
تحبط مبادرات الناس لتوليد الطاقة المستدامة من قبل القواعد القائمة. المجهودات 
في مجال االستدامة في كثير من األحيان ال تتوفر الفوائد المشجعة. وفي كثير من 
الحاالت  الناس ال يرون ما هو المستدام بسبب كثرة المنتجات واآلراء والعواقب.

باختصار، ان االستدامة تتطلب تغييرا أساسيا في نظامنا السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي. ويبدأ هذا التغيير بالخيارات الفردية المستدامة، والتي يتم 
تعزيزها وجعلها ملموسة من خالل التجارب والمبادرات المشتركة مع 

االفراد اآلخرين. هذا يقودنا إلى المجال االجتماعي للناس فيما بينهم.
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الناس فيما بينهم: 
الناس والمجال 

االجتماعي
 الجزء الثاني

الخيارات المستدامة الفردية تشكل نقطة االنطالق في سعينا لتحقيق 
مجتمع مستدام ومتناغم.  لكن الليبرالية االجتماعية تنظر إلى األفراد 

في رابطتهم االجتماعية. الناس يتطورون، وتكون احتياجاتهم 
وأفضلياتهم في عالقتهم باآلخرين. هذا يقودنا إلى المجال االجتماعي 

بخصوص الناس فيما بينهم. ال يمكن للفرد الواحد خلق مجتمعا 
مستداما. ان الناس بحاجة الى بعضها البعض لتحقيق ذلك الهدف.
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الناس فيما بينهم: االستدامة مع اآلخرين.
األفراد في المجال االجتماعي يتواصلون مع أشخاص آخرين، ويتناقشون 

االمور، وأحيانا عن طريق الضرب، ويربطون عالقات قصيرة وطويلة المدى. 
نحن معا نشكل المجتمعات. وهذا ما يجعل من الفرد انسانا. الناس يربطون 

العالقات ألسباب مختلفة. في السنوات األخيرة نرى في هولندا إحياء العالقات 
االجتماعية حول قضايا االستدامة. كثيرا ما نرى المبادرات المحلية بين الناس 
خارج ام داخل اطار المنظمات الغير الحكومية القائمة  . هناك شركات الطاقة 

المتجددة المحلية التي أنشأها السكان المحليين، المتطوعين الذين يحافظون على 
المتنزهات والمناطق الطبيعية و المواقع على شبكة اإلنترنت التي تهدف إلى 
 -ʽ السوق ̓ إعادة استخدام أو توزيع  الطعام او االمدادات. بل يشمل ذلك أيضا 

بطبيعة الحال بسبب وجود صلة بين الناس أساسا كمستهلكين وكمنتجين – 
حيث الشراء يرتكز على وعي مستدام أكثر و حتى من دون دوافع تجارية 

مباشرة. يتم ذلك بطريقة مستدامة ومسؤولة لممارسة األعمال التجارية.

كما هو الحال مع األفراد في المجال الخاص، فانه ال يمكن اعتبار كل االتصاالت 
والتفاعالت بين الناس ʼجيدةʽ ألنفسهم و للمجتمع المستدام. ان ذلك يكون رهينا 

باألخالق الشخصية لألفراد التي تربط تلك العالقات فيما بينها و التي  تقوم 
بتطوير المبادرات المشتركة. من المنظور الليبرالي االجتماعي، ال يمكن كما ذكر 
سابقا فرض تلك األخالق على المجتمع لكنه يمكن لألفراد في المجال االجتماعي 
االشارة  إلى المسؤولية األخالقية التي تقع على عاتق الجميع. و في هذا االطار 

يتم الحوار حول ما هو المهم بالنسبة للمجتمع ككل: على سبيل المثال، ما هي 
التنمية المستدامة، وبالتالي ما هو االنصاف في ذلك. هذا السعي نحوى ʼتداخل 

التوافقʽ، اي القيم المشتركة، أمر حاسم الستقرار واستمرارية أي مجتمع.3

قدرة الناس فيما بينهم: التضامن واإلبداع
ن ما يجعل المبادرات والتفاعالت بين الناس ان تكون قوية جدا، ال سيما 
بالمقارنة مع التدخل الحكومي البيروقراطي مثال، هو كونها تشجع على 

  .ʽالسعي الى الحقوق االساسية والقيم المشتركةʼ انظ الخط الموجه  3
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االرتباط الالزم من اجل موقف محترم تجاه اآلخرين والمحيط الطبيعي. ان 
تبادل الخبرات والتواصل المتكرر، الحوار المفتوح، وتبادل الحجج يمكن ان 
يخلق الثقة والتفاهم المتبادل. إن الشعور باالنتماء إلى األخرى غالبا ما يؤدي 

الى الشعور بالمسؤولية تجاه االخر، أو التضامن في أي حال. حتى ان كان هذا 
االخر شخصا غريبا. ان الترابط الذي يحدث من القاعدة  هو في نظرنا اكثر 
فعالية من التضامن المفروض من الفوق. ان قدرة الناس فيما ينهم ، يمكن أن 

تؤدي إلى التنوع في المجتمع، وبالتالي إلى اإلبداع واالبتكار: خلق أفكار جديدة 
لحل المشاكل. االبتكارات التكنولوجية والتنظيمية ذات أهمية كبيرة بالنسبة 

للمجتمع المستدام، وتحديدا نظرا لعدم وجود مخطط مثالي للمجتمع المستدام. 

ان تبادل الخبرات والتواصل المتكرر، الحوار 
المفتوح، وتبادل الحجج يمكن ان يخلق الثقة 
والتفاهم المتبادلين. إن الشعور باالنتماء إلى 
اآلخر غالبا ما يؤدي الى الشعور بالمسؤولية 

تجاه اآلخر، أو التضامن في أي حال

يمكن للناس ان يوفروا التخصيص والمرونة الالزمة لحل مشاكل معينة 
احسن بكثير بالمقارنة مع قدرة المؤسسات الحكومية على القيام بذلك.

عندما يكون العمل بين الناس ذو جدوى. 
غالبا ما يكون التواصل و ربط العالقات بين الناس بشكل عفوي. هذه 

الطريقة في التنظيم أو الترتيب تعد امرا ʼطبيعياʽ بالنسبة للبشر. لكن يمكن 
تحفيز وتشجيع القدرة الذاتية للناس في مجال االستدامة بشكل متزايد. اإلبداع 

ينشئ ألول بالمواجهة الحرة مع وجهات النظر األخرى وتبادل التجارب و 
الحجج. للمعلومات اهمية كبرى بالنسبة للحوار المفتوح. فقط عندما تكون 
الناس على بينة من قضايا االستدامة وأسبابها والحلول الممكنة، يمكن لها 

أن تعمل بشكل فعال على الحلول في مجال الناس فيما بينهم. يتطلب وجود 
الشفافية والمعلومات القائمة على األدلة امرا ضروريا لبناء سدا ضد التضليل 
حول االستدامة. عن طريق المعلومات عن المنتوج، والتقارير السنوية حول 
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االستدامة أو وضع السياسات يجب السعي الى التعامل المنصف والشفاف مع 
الحقائق واإلحصاءات واألفكار العلمية. ان المؤسسات المستقلة ومنظمات 
المجتمع المدني التي تراقب الشفافية تلعب دورا حاسما في هذا الموضوع.

اإلبداع يزدهر ثانيا بشكل جيد في بيئة تمنح للناس فرصة اكتشاف االخطاء 
عن طريق التجربة وكذا المجال الرتكاب األخطاء. االمر يتطلب الثقة. اللوائح 

البيروقراطية المفرطة، التي غالبا ما تقوم على انعدام الثقة، يمكن أن تحبط 
إبداع الناس. نحن نرى قدرة الناس في اتجاه الناس في المجتمع أكثر وأكثر الى 

̓ االرتباطات الخفيفةʽ بينهم: االرتباطات االقل رسمية على المدى الطويل وبتنظيم 
هرمي. هناك الطوعية وااللتزام والمساواة، من القاعدة إلى االعلى و في الحجم 

الصغير في كثير من األحيان. التطورات التكنولوجية واالجتماعية في مثل مجاالت 
وسائل اإلعالم االجتماعية تخلق أماكن اتقاء جديدة بين الناس وتجعل خلق تفسيرات 

جديدة للمجتمعات امرا ممكنا و نشير  هنا الى التمويل الجماعي على سبيل المثال.

باإلضافة إلى المعلومات الموثوق بها، فالثقة و درجة من ʼالتنازعʽ امران 
مهمان في عملية خلق القدرة على التكييف بين الناس. ان وجود القدرة على 

التنازع يعني أن المجال في المجتمع مفتوح على القادمين الجدد. بعض الناس 
والمنظمات والشركات لديها السلطة اكثر من غيرها بسبب االمتيازات او 
مصالحها في االقتصاد أو السياسة. هذا االمر نراه لدى أصحاب المصلحة 

في األسواق الغير المستدامة و منها سوق الوقود الصخور النفطية، و سوق 
الصناعات المستهلكة للطاقة بكثافة أو سوق الزراعة الصناعية. هذه الجهات 

تستثمر جماعات الضغط القوية لمواجهة التدابير الرامية إلى تحقيق االستدامة.

ان تنظيم القوة المضادة أو خلق قوى 
اجتماعية فعالة يعتبر عنصرا مهما في 

سعينا  الى تحقيق المجتمع المستدام 

ان تنظيم القوى المضادة أو خلق قوى اجتماعية فعالة يعتبر عنصرا مهما 
في سعينا الي تحقيق المجتمع المستدام. من خالل امكانات أفضل لتوفير 

المعلومات و صوت قوي مسموع للجميع و من خالل مكافحة القوى 
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ʼ المعرقلة يصبح النقاش السياسي المثمر حول االستدامة امرا ممكنا. هذه
الدمقرطةʽ لقضية االستدامة تعتبر من مبادئ الحزب االجتماعي الليبرالي 

D66 و تهدف إلى إعطاء الناس السلطة والنفوذ في تنظيم حياتهم.

عندما يكون العمل بين الناس بدون جدوى. 
 ال تولد كل مبادرات ʼالناس فيما بينهمʽ نتائج مستدامة. ان مبادرات

 ʼالناس فيما بينهمʽ تعرف نقاط الضعف ايضا.  أوال، هناك خطر االستفادة من 
ثمار االستدامة من طرف أولئك الذين لم يبذلوا أي جهد في هذا المجال. و نشير 

هنا مثال الى نهر معين حيث شركات المنبع تقوم بتصريف النفايات للحد منها بينما 
شركات المصب لم يعد لديها الحاجة لتنقية المياه أو الحد من النفايات المنصرفة. 

ان جاذبية االستفادة من جهد االخر تضعف الرغبة في العمل التطوعي.

في النقاش بشأن االستدامة كثيرا ما يشار الى مأساة المشاعات، الموضوع الذي 
يتناوله مقال غاريت هاردن Garret Hardin في Science عام 1968. الماء والهواء 
والحياة البرية والغابات ليست ملكا الحد، وبالتالي ملك الجميع. في عملية البحث 

عن المصلحة الذاتية هذه تستغل هذه "السلع" و تستنفد في نهاية المطاف. رغم 
ادراك مستخدم فردي أو مجموعة من المستخدمين هذا االمر، ما دام هناك أفراد 

يرغبون في استهالك أكبر قدر ممكن لمصلحتهم الخاصة فاإلفراط يبقى مستمرا. 
ونحن نرى هذا يوميا في األرصدة السمكية المستغلة باإلفراط و االستغالل المفرط 
لمراعي الرعي  المشتركة و كذا للمياه الجوفية. و نقطة الضعف الثالث تتمثل في 
عدم قدرة الناس في ما بينهم على استكمال و القردة على االنتزاع. ضمن دائرتهم 
الخاصة تعرف الناس كيف تصل الى المستويات المرتفعة وتحسن االستدامة. ان 
نشر هذه المعايير على المجتمع ككل ال يتم بشكل تلقائي. عندما يتم التوصل الى 

حلول أفضل وأنظف وأرخص سوف يتم قبولها بسرعة. لكن استمرار وجود فوائد 
من وراء العمل الغير المستديم سيشجع الناس على االستمرار في نفس النهج.  
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ان حل قضية االستدامة يتطلب أكثر بكثير 
من مجرد تدخل قوي للمؤسسات الحكومية. 

انه يتطلب وجود حركة اجتماعية قوية 
تسعى الى تحقيق المجتمع المستدام

يعتقد هاردن Hardin )مثل كثيرين آخرين من بعده( أن هناك حاجة لسلطة الدولة 
من اجل حل مشاكل الركوب المجاني، مأساة المشاعات االنتزاع الكامل. في 

الجزء التالي سنتناول المنظور االجتماعي الليبرالي في هذا االمر. نحن ندرك 
أيضا اإلمكانيات المحدودة للمؤسسات الحكومة في هذا الشأن. ان المؤسسات 

الحكومية كأدوات دولة القانون - وديمقراطيتنا وتسييرنا - هي نتيجة القوى 
االجتماعية. العديد من التدابير لن تكون فعالة إذا كانت غير معتمدة من قبل جزء 

كبير من المجتمع. ان كثير من اإلجراءات  يجب أن تكون محمية ومدعومة 
من قبل جزء كبيرا من المجتمع لضمان الفعالية. ان المؤسسات الحكومة تحتاج 

المبادرات من القاعدة للوصول الى إجراءات مقبولة. الناس فيما بينها ايضا 
في حاجة الى حماية من المؤسسات الحكومية في اللحظات الحرجة. ان حل 

قضية االستدامة يتطلب أكثر بكثير من مجرد تدخل قوي للمؤسسات الحكومية. 
انه يتطلب وجود حركة اجتماعية قوية تسعى الى تحقيق المجتمع المستدام.

الناس فيما بينهم: االقتصاد والسوق
ʼاالقتصادʽ هو جزء من المجال االجتماعي ألنه يعتبر نظام لالرتباطات بين الناس: 

من مستهلك ومنتج والعامل و رب العمل. االقتصاد الغربي في شكل رأسمالية 
السوق الحرة غالبا ما ينظر إليه على أنه احد األسباب الرئيسية لألزمة البيئية 

الحالية. يبدو ان البيئة تصبح الضحية في النظام االقتصادي حيث النمو واألرباح 
وحرية المستهلك لها أهمية قصوى. هل سعينا لتحقيق المجتمع المستدام متوافق 

مع نظامنا االقتصادي الحالي؟ هل هناك تناقض بين ʼاالقتصادʽ و ʼالبيئةʽ؟

االقتصاد هو نظام إنتاج وتوزيع واستهالك للموارد الشحيحة. على هذا التعريف 
 ،)Principles of Political Economy في( John Stuart Mill يستند جون ستيوارت ميل

وجهة نظره بأن االقتصاد ال يمكن أن يتطور إال في حدود االيكولوجية. الموارد 
الطبيعة محدودة و بالتالي تكون شحيحة. ان نظامنا البيئي يفرض شروط صعبة 
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على نمو اإلنتاج  وبالتالي على إمكانيات نظامنا االقتصادي. في حالة تجاوزنا 
لتلك الحدود يصبح نظامنا االقتصادي غير مستقر وغير مستدام .إذا هل هناك 
تناقض بين ʼالسوق )الحرة(ʽ وʼالبيئةʽ؟ ان  السوق هي وسيلة لتحقيق الغاية، 
ومناسبة بشكل خاص لتنظيم كفاءة تخصيص الموارد النادرة. وكما هو الحال 
مع كافة االرتباطات بين األفراد، فالسوق ال تولد بالضرورة نتائج مستدامة أو 

نتائج غير مستدامة. ان تلك النتائج تحديد  من قبل قواعد الحكرة بين األفراد 
وأخالقهم الشخصية. لذلك فإننا نعتقد أن االستدامة ليست نتيجة لتناقض اساسي 

بين ʼاالقتصادʽ مقابل ʼالبيئة/الطبيعةʽ، بل نتيجة  إشكالية بنية السوق:

السوق من ناحية  تنفي وجود ندرة السلع البيئية العامة مثل الماء والهواء والطبيعة؛ 
و من ناحية اخرى  فإنها تركز كثيرا على النمو الغير المحدود، تعظيم الربح 
غير المقيد وحرية المستهلك دون األخذ بعين االعتبار الحدود البيئية. ال يوجد 

الصراع بين ʼالسوقʽ و ʼالبيئة / الطبيعة، بقدر ما هو انعدام القواعد التي تحمي 
الطبيعة وبخس من قيمة االقتصادية للسلع البيئية. هذا التضييق لالقتصاد يتسق 

تماما مع تضييق االنسان و جعله أداة تسعى الى اشباع الحتياجات الفردية )انظر 
المجال الخاص(. هذا التضييق يشكل عرقلة في سعينا الى المجتمع المستدام. 
في جوهر األمر يتعلق االمر بما هو الشيء الذي يشكل ʼالقيمةʽ في االقتصاد.

لقد جعلنا من االقتصاد الفائدة المالية فقط حيث ال يؤخذ بما هو مستعمل 
و كذا بالرأس المال البشري دائما بعين االعتبار كقيمة. يتضح ذلك بشكل 

خاص من خالل طريقتنا في قياس الرفاه االجتماعي. في قياس الناتج القومي 
اإلجمالي، الموارد الطبيعية، والرفاه أو نوعية البيئة ال مكان لها. 

وهذا يؤدي إلى النموذج الخطي حيث يستبدل إعادة االستخدام 
باالستخدام و حيث ʼالقيمةʽ  يعبر عناها بالكمية.

نحوى االقتصاد الدائري
لتحقيق مجتمع مستدام، ال بد من االنتقال من اقتصاد يقوم على االستخدام والشكل، 

إلى اقتصاد ʼدائريʽ يقوم على أساس إعادة االستخدام. ان التحول في االقتصاد 
والمجتمع الذي يولد القيمة االضافية االقتصادية لالستدامة يتبلور تدريجيا وبسرعة. 

 ʽ النمو األخضʼ بالنسبة لبعض الشركات )وحتى الدول(، والنمو االقتصادي هو
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الذي يرتبط مع الحد من الضغوط على الطبيعة والبيئة والموارد. وتنظر المزيد 
من الشركات إلى االستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات باعتبارها ضرورة 
استراتيجية وليس إضافة إلى سعيها لتحقيق الربح. وهذا يتضح من خالل تطوير 

التقنيات الحديثة مثل الطاقة الشمسية )الكهروضوئية(، والسيارات الكهربائية 
والكيمياء الخضراء، االمر الذي يمكن من انتتاج مستدام ومربح في نفس الوقت. 
كما نشير أيضا الى جهود الشركات التي تسعى الى استدامة أنشطتها القائمة: و 
منها على سبيل المثال المبادرات لشراء المواد الخام المتجددة مثل زيت النخيل 

واستهالك الطاقة والحد من النفايات واستخدام المكونات ووسائل التعبئة والتغليف 
 )Unilever, AkzoNobel, DSM أقل تلويثا للبيئة. العديد من الشركات الهولندية )و منها

تلعب دورا طليعيا على المستوى الدولي في هذا الشأن.

هذه االبتكارات ذات األهمية الكبيرة لالنتقال نحو االقتصاد الدائري نادرا ما تكون 
نتيجة عن مبادرات المؤسسات الحكومية أو المخترعين االنفرادين. ان االرض 
الخصبة لمثل هذه االبتكارات الضرورية تشكلها الناس في ما بينها: المبادرات 
بين الناس كمقاولين، وكمستهلكين، وكمواطنين. انعدام األخالقيات السوق تحد 

من استدامة الشركات. ال تستطيع الشركات االستثمار في االستدامة المكلفة جدا 
و تلك االستثمارات ال يمكن أن تنفذ إلى أجل غير مسمى من قبل الشركات. 

الشركات في حاجة الى  دعم من المستهلكين والشركات األخرى أو القطاع العام.

االستكشافات الليبرالية االجتماعية
تستند الليبرالية االجتماعية على االعتقاد بأن الناس و بفضل قدرتها على االختراع 

قادرة على اجاد الحلول للمشاكل وباستمرار. يمكن للناس أن تحقق الكثير في 
مجال االستدامة و خصوصا في حالة وجود هدف مشترك واضح وتعاون وثيق 

مع تقليص مخاطر الركوب المجاني. ان الناس تؤثر على بغضها البعض من 
خالل التفاعالت االجتماعية وتبادل الحجج. وهنا تتجلى قدرة الناس في ما بينهم. 

لكن ذلك يشكل أيضا مأزق محتمل. الممارسات القائمة والمؤسسات والقواعد 
والمصالح قد تؤدي الى إفشال مبادرات الناس الهادفة الى تحقيق االستدامة. ان 

تعاون الناس في المجال االجتماعي قد ال يعطي الثمار المطلوبة خصوصا عندما 
يستفيد العديد من األطراف الخصوصية من الركوب المجاني، حيث يتم توزيع 
التكلفة الجماعية على حساب العديد من الناس أو يتم نقلها إلى المستقبل. يمكن 
مثال ان تكون فائدة للشركات في التخلص من المواد السامة والغازات المسببة 
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لالحتباس الحراري. يتم دفع الفاتورة في نهاية المطاف من قبل الجماعة. المجتمع 
يحتاج الى قوانين و قواعد أو تدخل المؤسسات الحكومية لجعل هذا التوزيع 
للتكاليف منصفا و كذا لمواجهة القوى المعرقلة. و هذا دور المجال السياسي.
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االنسان و 
المؤسسات 
الحكومية: 

المواطنين والمجال 
السياسي

الجزء الثالث

ان قضية االستدامة تمس جوهر السياسة، ألن االمر يتعلق بحل 
النزاعات المحتملة بين األفراد والجماعات، هنا وفي أماكن أخرى 

في وقت الحق. الفعل الغير المستدام يمكن أن ينتج عنه فائدة للفرد 
معين أو مجموعة معينة و ضرر لألخر في نفس االن. إذا اصبحت 

العدالة في المجتمع على المحك فان التدخل القوي للمؤسسات 
الحكومية يكون مرغوب فيه وضروري من المنظور لالجتماعي 

الليبرالي. ان بعض الهياكل االجتماعية واالقتصادية القائمة ، 
والمصالح الخاصة، وكذلك القواعد والقوانين، تجعل من الجهد في 
مجال االستدامة امرا غير مرغوب فيه بالنسبة لألفراد والجماعات.
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العدالة وتدخل المؤسسات الحكومية
الفلسفة السياسية واالجتماعية الليبرالية تنظر بشكل ناقد للغاية للتدخل السياسي 

في حياة الفرد. ان المجال السياسي - مجال الدولة والمواطن - هو المجال الوحيد 
الذي يمكن أن يحدد حدوده، و هو بالتالي المجال الذي يمكن تصغير أو تكبير 

المجاالت األخرى )المجال الخاص والعام(4. ونتأكد هنا مرة اخرى ان الليبرالية 
)االجتماعية( ليست معتقد معادي للدولة. ان هدف الليبرالية االجتماعية هو تحقيق 

حرية اكثر عدد ممكن من األفراد لتنظيم حياتهم وفقا لتقديره الخاص )وبالتالي 
تحديد ʼجودة الحياةʽ الخاصة بهم(؛ و لتحقيق تلك الحرية قد يكون تدخل المؤسسات 

الحكومية امر ضروريا وخاصة إذا كان العدل على المحك - كما هو الحال في 
مجال االستدامة حيث يتم توزيع التكاليف على نحو غير متساو، و حيت يمكن 

للناس أن تضر بعضها البعض من جراء االستنزاف والتلوث - تكون الحاجة إلى 
مؤسسات حكومية قوية، أو بعبارة أخرى، نحن بحاجة إلى القواعد البيروقراطية 

التي تحدد حقوق وواجبات األفراد و بحاجة إلى دولة قوية تضمن احترام بتلك 
القواعد. عادة التدخل الحكومي يعني الحد من الحرية الفردية، لكن من المنظور 

االجتماعي الليبرالية يكون الهدف من ذلك ضمان حرية الجميع )بالتكافؤ(. 

ان تدخل المؤسسات الحكومية من خالل قواعد بيروقراطية قد يكون ضروري لكن 
تدخل المؤسسات الحكومية يعرف هو ايضا النقائص. ان المجتمع )المستدام( أوال 

وقبل كل شيء ال يمكن صنعه من خالل  فرضه "من أعلى إلى القاعدة". لكون 
البيروقراطية بطبيعتها تعرف العديد من العيوب بشأن االبتكار و تقديم المطلوب 

فانه من غير المطلوب منها تقديم الحلول او وضع المخططات بنفسها. وعالوة على 
ذلك، التدابير التي تتخذها المؤسسات الحكومية تكون في كثير من األحيان بدون 

تأثير عملي في غياب دعم من المجال الخاص والعام. ان القواعد تؤدي في بعض 
األحيان إلى طرق مبتكرة لاللتفاف. القواعد البيروقراطية هي مناسبة جدا لمنع ما 

هو غير مرغوب فيه ولخلق العدالة، لكن هذا قد يكون على حساب الفاعلية - بمعنى 
االبتكار - وعلى حساب االلتزام.5  الفاعلية  و خصوصا االلتزام ، يعتبران امران 

)2009( ʽالثقة في القدرة الذاتية للناسʼ انظر  4

5  انظر الترتيب لنظام. تجاوزا لنقاش حول السوق والدولة ) مؤسسة فان ميرلو 2014(. 
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ضروريان  في جهودنا لتحقيق المجتمع المستدام. ان القواعد البيروقراطية قد تكون 
عقبة في طريق القدرة الذاتية للناس , األفراد فيما بينها إليجاد الحلول المستدامة.

إذا اصبحت العدالة في المجتمع على 
المحك فان التدخل القوي للمؤسسات 

الحكومية يكون مرغوب فيه وضروري

دولة القانون الديمقراطية الليبرالية
 في قارتنا يتم التحكم في المؤسسات الحكومية عن طريق الهيئات المنتخبة 

ديمقراطيا. وفي الدولة الديمقراطية، يكون لكل فرد الحق في اختيار األحزاب 
والناس لتمثيل ʼالشعبʽ و ʼالمصلحة العامةʽ، وبالتالي اختيار المنظور 

الذي له األولوية بشأن المجتمع و المستقبل. وبسبب ذلك فالديمقراطية 
ال تشكل دائما ضمانة للنتائج. ان النتيجة تكون رهينة  بأولويات األفراد. 
الخطر الذي قد ينتج عن ذلك هو عرقلة  التنمية المستدامة تعقد من قبل 

̓ غالبية قانعة، الطبقة الوسطى الغربية التي تستفد بشكل كبير من طريقة 
العيش الغربية )امتالك سيارتين ، العطلة مرتين في بلد اجنبي(.

بغض النظر عن ما اذا كان ذلك هو الحال - في هولندا يصوت جزء كبير 
نسبيا من الطبقة المتوسطة العليا على االحزاب ʼالخضراءʽ – فان االمر يقودنا 

إلى السؤال عن كيفية تولد نتائج مستدامة من منظور اجتماعي ليبرالي.

هذا االمر يقودنا إلى حجتين مهمتين من األجزاء السابقة من هذا المقال. كما هو 
الحال في المجال الخاص، فان حرية األفراد من منظور اجتماعي ليبرالي في 

المجال السياسي مرتبطة بالمسؤولية األخالقية. في ظل نظام ديمقراطي، يتوقع من 
المواطن ان يدلي بصوته بعد تفكير عميق. وهذا يعني ان المواطن يجب ان يأخذ 

بعين االعتبار  مصلحة المجتمع ككل في عملية التصويت و ليس أولوياته الشخصية 
فقط كما قال جان جاك روسو في القرن الثامن عشر، ʼعواطفنا الشخصيةʽ. كما 

هو الحال في المجال االجتماعي،  فمن اجل تنقية العواطف الشخصية يبقى الحوار 
، تبادل الحجج والخبرات المشتركة امر مهما. هذه المسؤولية األخالقية ال تهم 
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المواطنين فحسب، بل أيضا قادتنا السياسيين. القيادة السياسية ال تعني فقط السعي 
من طرف السياسيين الى تحقيق مصالح  و أولويات مؤيديهم، بل أيضا إشارتهم  

.ʽالحقائق الغير السارةʼ الي

ان سعينا الى المجتمع المستدام متجذر في المقام األول في الحقوق األساسية 
الليبرالية التي تطبق في دولة القانون الديمقراطية الليبرالية على كل فرد من افراد 

 المجتمع. ان تلك الحقوق الليبرالية تمكن الناس من إعطاء تفسيرهم الخاص
ʼللحياة الجيدةʽ ودون تدخل من المؤسسات الحكومية. الدولة ال يمكن تفرض تفسير 

 معين للحياة الجيدة. ان مبدأ ʼحياد الدولةʽ يعتبر عنصرا هاما في
الليبرالية المعاصرة.

لكن هل يعني أن الدولة ال يمكن أن تعزز ʼالحياة الجيدة المستدامةʽ؟  في هذا 
الصدد ينبغي أن ندرك جيدا أن هذا الحياد ليس ʼخالى من القيمة ʽ. ان مبدأ الحياد 

يضمن قيام الحرية الفردية والتنوع االجتماعي. يمكن للدولة على هذا األساس ضبط 
الهياكل في المجتمع والتي تعوق هذه الحرية والتنوع. وبذلك توضع بشكل مباشر 

الصلة باالستدامة، ألن النظام البيئي هو شرط مهم حرية تطور جميع األفراد.

مبدأ الضرر ومبدأ الوقائية
ان ما سبق ذكره يبرر من وجهة نظر الليبرالية االجتماعية ، تدخل المؤسسات 
الحكومية في حالة ان شكلت الهياكل  او السلوك ضررا ألشخاص آخرين. هذا 

هو ما يسمى مبدأ الضرر. هنا يجب ان يفهم مفهوم الضرر بالمعنى الواسع 
أي بمعنى تقليص فرص اآلخرين. السؤال الكبير هو بالطبع ما هو حجم 

̓ الضرر  ʽ المقبول وأيضا ما هو الخطر الناتج عن ذلك الذي يمكن قبوله. و 
في حالة غياب إجماع )علمي( حول الضرر المحتمل، يتم تطبيق ما يسمى 

ب ʼ مبدأ الوقائية؛ المبدأ الذي ينص على أنه في حالة وجود ضرر غير 
معروف فان الحاجة إلى تقديم الشرعية تعود الى السلوك الغير المستدام وليس 

الى السلوك المستدام. أو كما اوضحنا في باقي الخطط الموجه:ʽ ينبغي تقديم 
البرهان على مشروعية تدهور الطبيعة و ليس على مشروعية حماية الطبيعة. 

ان تحديد الضرر كأساس لتدخل المؤسسات الحكومية يؤكد من جديد الحاجة 
إلى توفر معلومة تستند إلى األدلة وبشكل شفاف. هذا االمر ال ينطبق فقط 

على مسألة تحديد الضرر بل ايضا على مسألة تحديد القيمة. ان مثال االصرار 
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على تحقيق ناتج القومي اإلجمالي حيث يعتبر مخزون رأس المال الطبيعي 
شكال من اشكال خلق القيمة المضافة هو بالضرورة امرا غير مستداما.

ان المؤسسات الحكومية تتوفر على عدة أدوات العمل وفق المبدأين. ان األداة 
األكثر فعالية و في نفس االن األكثر وقاحة هي حظر ما هو غير مقبول أي 

ما هو غير مستدام و السماح بالحد األدنى من ما هو مطلوب. وقد أثبتت هذه 
األداة قيمتها في حظر المبيدات عالية الخطورة، وفرض حظر على صيد 

الحيتان، ولكن أيضا في فرض الحد األدنى من المعايير فيما يتعلق بالسالمة 
وحماية البيئة من األنشطة الصناعية. هذه األداة لها ايضا عيوبها ألنها مناسبة 

فقط عندما تكون خيارات األبيض واألسود ممكنة و مرغوب فيها. وهذا يتطلب 
درجة عالية من اليقين حول ما هو ضار وكما يتطلب توافر بدائل حقيقية.

و في حالة غياب إجماع )علمي( حول الضرر 
 المحتمل، يتم يطبق ما يسمى ب 

̓ مبدأ الوقائيةʽ؛ المبدأ الذي ينص على أنه في 
حالة وجود ضرر غير معروف فان الحاجة 
إلى تقديم الشرعية تعود الى السلوك الغير 

المستدام وليس الى السلوك المستدام

حظر سلوك معين أحيانا يكون غير مرغوب فيه، ولكنه يبقى ضروري للحد 
من اثاره الضارة. ʼالعوامل الخارجية السلبيةʽ تحدث خاصة عندما تكون 

العائدات من سلوك معين خاصة )اصطياد األسماك مثال( و يكون الضرر 
)انهيار األرصدة السمكية( على حساب الجماعة أو ʼعلى حساب ال احدʽ. وفي 
ظل تلك الظروف، يصعب على الناس إيجاد الحلول المستدامة. حتى في حالة 
قرار الصيادين في هولندا مثال اصطياد األسماك بشكل مستديم ، فليس هناك 
ما يمنع الصيادين في بلدان اخرى من االستمرار في اصطياد األسماك بشكل 

غير مستديم. ان دور المؤسسات الحكومية هو ضامن للبضائع الجماعية و 
التي نحن جميعا في حاجة اليها و التي ال تعتبر من الملكية الخاصة. من خالل 

إنشاء حقوق الملكية وبجعل ʼما ال ينتمي الحدʽ الملكية الجماعية يخلق سياقا 
للحقوق تمكن الناس بشكل فردي وبشكل متبادل  من تحقيق الحلول مستدامة.
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في الحاالت التي ترى المؤسسات الحكومية سلوك معين مرغوب فيه يمكن ان 
تخلق له الحوافز. استخدام الحوافز المالية تناسب تماما الليبرالية االجتماعية. 

بذلك يحقق اإلبقاء الناس على حريتها في االختيار وتشجيع الناس كأفراد أحرار 
في اتخاذ خيارات االنضمام إلى المصلحة العامة. ان فرض الرسوم اإلضافية 

عن السلوك الغير المستدام ينسجم مع تفكير االضرار )›مبدا الملوث يدفع‹( حيث 
يمكن اعتبار الدفع بمثابة التعويض عن الضرر غير ان تحديد المبلغ الواجب اداه 

يبقى امرا صعبا. هذه االداة ال يمكن الدفع عنها في جميع الحاالت الن ʼالسلوك 
الخاطئʽ ال يتحول بالضرورة الى ʼسلوك جيدʽ بمجرد قيام الناس بالدفع. 

تكافؤ الفرص: السوق والمجتمع المدني
مبدأ الضرر ومبدأ الحيطة قد يؤديان الى قوانين وقواعد او إجراءات  تحفز على 

السلوك المستدام او الى مواجهته او حظر السلوك الغير المستدام. انطالقا من 
مبدأ الحياد، يكون  للمؤسسات الحكومية دور غير مباشر في مجال االستدامة: 

المؤسسات الحكومية هي المسؤولة عن خلق فرص متكافئة للمنافسة العادلة بين 
̓ رؤى الحياة الجيدةʽ. اإلعانات غير المباشرة والتراخيص والرسوم والضرائب 

توفر للشركات الغير مستدامة ميزة غير متناسبة على البدائل المتجددة. ال سيما وأن 
ʼالعوامل الخارجيةʽ  - االضرار التي تسبب فيها السوق بسبب استخدام الطبيعة - ال 
تؤخذ في االعتبار في أسعار السوق. االنتقال نحو االقتصاد الدائري ال يمكن أن يتم 
إال إذا غيرت الحكومة تلك القواعد. نوع مماثل من ʼالمجال الغير المتكافئʽ يالحظ 

في المجال االجتماعي حيث المصالح الخاصة غالبا ما تتمتع بامتيازات مؤسسية.

العديد من القواعد البيروقراطية )مثل تصاريح(  غالبا ما تعرقل المبادرات 
االستدامة بين الناس. و على المؤسسات الحكومية منح المجال للناس فميا بينهم. 

ان منح المجال ال يعني عدم فعل شيء ، بل يعني  في كثير من األحيان تحديد 
الطموح و االطار ومن ثم توفير المجال للناس لتقديم الحلول. الحكومة على سبيل 

المثال اعلنت عن طموح ʼانهاء مسببات  الغازات المسببة لالحتباس الحراري 
في غضون سنوات قليلةʽ و اثر ذلك قام الناس بتقديم الحلول. و بهذه الطريقة، 

ستتجنب المؤسسات الحكومية اعتمدها على القدرة الضعيفة على االبتكار.
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ان منح المجال ال يعني عدم فعل شيء، بل يعني  
في كثير من األحيان تحديد الطموح و االطار 

ومن ثم توفير المجال للناس لتقديم الحلول

وأخيرا، فإن السعي لتحقيق مجتمع مستدام يحتاج الى االتساق على المدى 
الطويل كما وهناك حاجة إلى درجة معينة من القدرة على التنبؤ. العديد من 

المبادرات الخضراء عانت من السياسات المتذبذبة للمؤسسات الحكومية و نسير 
هنا الى طاقة الرياح، والطاقة الشمسية والغاز الحيوي. انه من الجيد ان تكون 
المؤسسات الحكومية نشطة و ان تقدم الفرص وان تعدل سياساتها.  لكن يجب 
ان تستمر األدوات لوقت أطول و ان ال تصبح تلك األدوات بعد سنوات قليلة 

فريسة للمراجعات )المالية(. لكن هذا ال يعني اضا أن السياسات ال يجب أن ال 
تتغير مع التطور العلمي. ان سياسات االستدامة يمكن أن تحذو حذو التسويات 

الدائمة المتعلقة بأعمال  الدلتا وبناء الطرق، حيث قدمت الصناديق المالية ضمان 
االستمرارية. ان حكومة يمكن االعتماد عليها ال تقل اهمية من حكومة نشطة.

المستويات: العولمة و الجهوية
ان التدخل الحكومي موجود على عدة مستويات: الحكومة الوطنية، والبلديات 
والمقاطعات، ولكن أيضا االتحاد األوروبي وحتى الحكومات عالمية ان صح 
التعبير مثل األمم المتحدة والمعاهدات الدولية. االستدامة موجودة على جميع 

المستويات. النفايات وصيانة المناظر الطبيعية هي من القضايا المحلية واإلقليمية 
المعروفة. تلوث الهواء بسبب الغازات هي قضية أوروبية. التخفيف من حدة 

تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي موضعان مهمان على المستوى اإلقليمي 
والوطني واألوروبي والعالمي. المبدأ األساسي هو أن كل مشكلة تتطلب حال في 
نطاقها. في بعض األحيان، يتطلب االمر اشراك البلدان االوروبية مثال، وأحيانا 
المجتمع الدولي ككل من خالل المعاهدات الدولية، وغالبا ما يتطلب ايجاد الحل 

مشاركة جميع المستويات في وقت واحد. بالنسبة لقضية االستدامة يجب االشارة 
ايضا الى خط موجه اخر لحزب D66 و هو فكر و تصرف بشكل عالمي.

ان ʼعولمةʽ القضايا البيئية ال تعني أنه علينا جميعا أن نضع ثقتنا في الحلول 
المفروضة دوليا. االعتماد على القدرة الذاتية للناس التي تعتبر من نقاط االنطالق 
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للليبرالية االجتماعية ، يؤدي إلى أهمية ايجاد الحلول القريبة من الناس كما 
هو الحال في قضية االستدامة. الناس و كذا المسؤولين المحليين لهم  في كثير 

من األحيان قدرة أفضل على مالحظة الفرص واالعاقات المحلية بالمقارنة 
مع المسؤولين والسياسيين الذين يتحركون على المستوى الوطني. التحول في 

عملية صنع القرار السياسي إلى المستويات المحلية قد يؤدي إلى مشاركة الناس 
و يعتر ذلك امرا ضروريا لنشوء حركة اجتماعية قوية تسعى الى االستدامة.

في المجال االجتماعي للناس فيما بينهم يتمكنون هؤالء األشخاص و كذا 
الشركات من التعاون على  اجاد الحلول المستدامة. وهناك الكثير من األمثلة 

على ذلك: المنظمات الغير حكومية التي تحمي الطبيعة في بلدان أخرى، 
والتعاون الدولي بين الشركات والمنظمات الغير حكومية والمستهلكين 

في شأن المواد الخامة المتجددة.  ويجب على المؤسسات الحكومية دعم 
مثل هذه المبادرات حيث يتطلب االمر ذلك. على سبيل المثال، عندما 

تصل إلى حدود امكانيتها و عندما تكون الحاجة إلى القوانين واضحة و 
كذا عندما تكون المبادرات التي تنبعث من الناس مقبولة اجتماعيا.

االعتماد على القدرة الذاتية للناس يؤدي 
إلى أهمية اجاد الحلول القريبة من الناس 

كما هو الحال في قضية االستدامة

استكشافات ليبرالية اجتماعية: النتيجة تهم 
الدولة الليبرالية الديمقراطية هي ضامنة الحريات الفردية لجميع األفراد في 

المجتمع بما فيه المواطنين الذين سيتواجدون مستقبال. يمكن للمؤسسات الحكومية 
ان تؤثر على ʼقواعدʽ المجتمع اي الطريقة التي نتعامل بها مع بعضها البعض و 
مع الطبيعة عن طريق طرح الكوادر، وإعداد القوانين والصهر على تطبيقها، أو 
عن طريق الضرائب واإلعانات. على عكس األفراد فان المؤسسات الحكومية ال 
يجب ان تكتفي بالتزام بذل الجهد في قضية باالستدامة. ان النتيجة هي التي تهم. 

إذا لم يتم تحقيق النتيجة المرجوة يجب أن يتم تعدل القواعد مجددا. وكما ذكر، 
فالسعي لتحقيق المجتمع المستدام ليس بمسار واضح وغاية ثابتة. انها عملية 
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معقدة و عملية تبحث عن غاية باسمرار. األفراد و الناس فيما بينها بحاجة لعملية 
التجربة والخطأ بينما ينبغي للمؤسسات الحكومية ان تقوم بتقييم نقدي للتدابير 

ناجحة و التي ينبغي ان تكون في طليعة السعي الى تحقيق النتائج الملموسة.
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