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تعريف بالكتاب
كتاب فكرة العدالة :هو للكاتب أمارتيا صن،
الفيلسوف واالقتصادي اهلندي ،واحلائز عىل جائزة
نوبل يف االقتصاد عام  .1998وهو يعمل أستا ًذا يف
جامعة هارفرد ،وسبق له أن ِ
عمل يف جامعة كمربدج.
علم
ومن أبرز مؤلفاته :األخالق واالقتصاد ،االقتصاد ٌ
أخالقي ،العقالنية واحلرية يف االقتصاد ،اهلوية والعنف.
ٌّ

األوىل من الكتاب (العقل واملوضوعية ،راولز وما
املؤسسات واألشخاص ،الصوت واخليار
بعده،
ّ
االجتامعي ،احلياد واملوضوعية ،احلياد املغلق واحلياد
املفتوح ،املوضع والصلة والوهم ،العقالنية واآلخرون،
تعدد مسارات التفكري املحايد ،وال ّتبلورات الفعلية
والعواقب واملشيئة).

واملقدمة ،حلدود
وقد عرض الكاتب يف التمهيد
ّ
التقارب واالختالف بني طروحات العدالة يف ّ
كل
تقع ال ّنسخة
ّ
التنويريينْ اهلندي واألورويب .وتواصل
العربية لكتاب فكرة العدالة يف  576من اإلرثينْ
ّ
تتميز كتابته بتبسيط بليغ ّ
صفحةّ .
للب نظرية العدالة ،نقاشه لطروحات العدالة يف اجلزء األول من الكتاب
التي تتعارض حوهلا املقاربات يف الفصول العرشة مع أفكار فالسفة ،من أمثال هوبس ولوك وروسو
أفكار تدور حول مفهوم العدالة
وكانط وغريهم .وهي
ٌ
مؤسسات ومبادئ،
* كاتب وباحث اجتامعي -لبنان.
الكاملة يف عامل مثا ّيل .وتقوم عىل ّ
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ّ
يتعذر تطبيقها يف حياة البرش؛ ألنهّ ا ال تعالج الظلم
الواضح ،وال تقوم عىل السلوك اإلنساين والتمكني
من القدرات ،عىل ال ّنحو الذي يشري إليه أمارتيا
صن يف اجلزء الثالث من الكتاب حتت عنوان "مواد
يتعرض الكاتب بالتفصيل
العدالة" .ويف هذا اجلزءّ ،
واحلرية والعدالة واملساواة.
إىل العالقة بني القدرة
ّ
الديموقراطية القائمة عىل النقاش واملشاركة،
ويرى أنّ ّ
تساعد عىل االختيار بني خمتلف مفاهيم العدالة؛
ألولويات ال ّلحظة وقدرات ّ
كل فرد".
"تبعا
وذلك ً
ّ
وقد خلص أمارتيا صن يف ختام اجلزء الثالث ،إىل
اعتامد مفهوم "عدالة حقيقية شاملة عاملية"؛ ولك ّنه
يرى أنّ ّ
حل مشكلة تعارض املقاربات لفكرة العدالة،
يفرض األخذ بعني االعتبار ّ
بالظروف اخلاصة ،وطرح
األسئلة عرب املقارنة بني األوضاع.
ينقسم الكتاب إىل متهيد ومقدمة وأربعة أجزاء؛ وهي
تباعا العناوين التالية :متط ّلبات العدالة ،أشكال
حتمل ً
التفكري ،مواد العدالة ،ال ّنقاش العام والديمقراطية.
تضمن الكتاب جز ًءا ثالثًا حيمل عنوان "مواد
وقد
ّ
مفصل ًة له يف صفحات
العدالة" .وسنقدِّ م قراء ًة
َّ
عرضنا .وهو يتناول العناوين التالية :احليوات
السعادة
واحلريات والقدرات ،القدرات واملوا ّدّ ،
ّ
واحلرية الفردية.
املساواة
والقدرات،
احلال
وصالح
ّ

خيوض أمارتيا صن يف كتابه فكرة العدالة مواجهات،
يروج يف ال ّتنظريات ال ّليربالية اجلديدة
يف ِّند فيها ما َّ
القتصاد السوق .ومنها مثلاً ما ِّ
يركز عىل أنّ هذا
آلياته ،وعىل رضورة
االقتصاد يقوم عىل عقالنية إطالق ّ
الفصل بني األساسني ال ّلذين أشار إليهام آدم سميث يف
انتفاعا
النمو الذي ينتفع به عموم الناس
تعريفه؛ ومها:
ً
ّ
الدولة قسماً
شخصيا بعيدً ا عن
األنانية ،وتقتطع منه ّ
ًّ
ّ
العامة هلم" .فاالقتصاد جيب أن يعود
اخلدمات
لتوفري
ّ
إىل حظرية األخالق بعد أن فلت من عقاله" .ومن تلك
يسوغ ملراكز الرأسامل املتعومل يف الغرب
التنظريات ،ما ِّ
أن تُزيح مواجهاهتا مع شعوب البلدان الفقرية من
السيايس إىل منطق الرصاع
منطق الصرّ اع االقتصاديّ -
ٌ
متعس ٌف
فصل
الثقايف ورصاع احلضارات .ويف هذا،
ِّ
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بني احلضارات املتفاعلة عرب التاريخ :اليونانية،
واهلندية ،والفارسية ،والعربية .وقد ذكّ ر أمارتيا صن
بمقر
يف مؤمتر لالتحّ اد العاملي للصحف ُ
(عقد هذا العام ّ
الربملان األورويب يف بروكسيل) بإسهامات اخلوارزمي
واضع أسس اجلرب وأسس حساب األجسام اهلندسية.
ويعود تكليفه من جهة برنامج األمم املتحدة اإلنامئي
عام  ،1990باإلرشاف عىل تطوير مؤشرِّ التنمية
البرشية إىل جانب اخلبري االقتصادي الباكستاين
حمجوب احلق ،إىل إرصاره عىل عدم الفصل بني
القيم األخالقية واملؤشرِّ ات االجتامعية املالئمة
لقياس الرفاه.

تقديم وقراءة
يمهد أمارتيا صن لكتابه فكرة العدالة ،بإعالن حرصه
ِّ
عىل االنطالق من وضوح الظلم املعيش ،يف سياق
عملية تنظريه للعدالة.
ّ

تنظري يقوم عىل حتليل الظلم الذي تنشد العدالة
إنّه
ٌ
رفعه ،وعىل تشخيص ُيفرتض به أن ِّ
صحة
يؤكد عىل ّ
وقوعه .وذلك بحكم أنّ
موضوعية ال ّتشخيص بعيدً ا
ّ
موضوعية اإلرادة يف
عن األفكار املسبقة ،هي ضامن
ّ
جتاوزه .وأنّ البحث عن رفع ّ
الظلم الواضح الواقع
عىل الناس؛ هو أساس التفكري العميل الذي يرشدهم
تعارضت
يف مقاربة أوىل إىل العدالة ال ّنسبية ،مهام
ْ
قابليات اإلقناع هبا .إنّه
حججها
العقالنية واختلفت ّ
ّ
ٌ
بحث ينأى -يف مقاربة ثانية -عن ال ّتفلسف يف إجياد
احللول ملسائل تتع ّلق بالعدالة الكاملة أو املطلقة.
عقالين يقوم عىل نقاش مفتوح مع ّ
وهو ٌ
الذات
بحث
ٌّ
يميز بني املظامل النامجة عن
ومع اآلخرين؛ من شأنه أن ِّ
ّ
وسلوكياهتم ،وبني املظامل
التحكم يف طرق حياة الناس
ّ
"املؤسسات املحيطة هبم" اهلادفة
ال ّنامجة عن طبيعة
ّ
إىل إقامة ما ت َُع ّده "العدالة الكاملة" ،من خالل إقامة
التكيف
مؤسسات "عادلة مق ّننة" ،تفرض عىل ال ّناس
ّ
ُّ
معها ك ّل ًيا.

مناقشات ومراجعات
قراءة في كتاب “فكرة العدالة” ألمارتيا صن

غري أنّ أمارتيا صن ،الذي أهدى كتابه فكرة العدالة
مدين له بقدراته
جلون راولز يف ذكرى وفاته ،وهو
ٌ
عىل ال ّتنظري يف العدالة؛ يرى يف نقده ألصحاب مقاربة
العدالة الكاملة القائمة عىل احلقوق ،أنّ
"املؤسسات
ّ
العادلة املفروضة عىل الناس" تقوم يف األساس عىل
قوانني عامة ،ختتلف قدرات ال ّناس عىل تفصيلها،
التأهل لإلفادة منها .وذلك للوصول إىل
وعىل
ّ
نظريا يف الفهم ال ّليربايل للمواطنة.
حقوقهم املتساوية ًّ
ويعود ذلك إىل اختالف مواقعهم وقدراهتم عىل
حيازة احلقوق املرتبطة بقواعد ِّ
تنظم مت ُّلك املوارد؛ كام
ُيشري إىل ذلك بريان بري بقوله" :فاحليازة ت َُع ُّد أحد
مصادر احلقوق ،باملعنى نفسه بالضبط الذي تكون فيه
مصدرا للحقوق .فكالمها صنيعة القانون عىل
امللكية
ً
السواء"((( .وقانون قوة املوقع يف الرتاتب االجتامعي،
قوة القانون يف النصوص.
يغلب ّ
ويتابع الكاتب -يف ال ّتمهيد لكتابه -الترّ كيز عىل
ال ّنقاش املفتوح ،وعىل فهمه للديمقراطية بام هي:
"احلكم بال ّنقاش (،)Government by discussion
والقدرة عىل إغناء املشاركة العاقلة ،من خالل تعزيز
توفري اإلمكانية العملية للمناقشات التفاعلية" .وقد
الدولة-
للديمقراطية ،من مستوى ّ
ذهب يف هذا الفهم ّ
األمة ،إىل مستوى الديموقراطية العاملية كنهج يف حتقيق
ّ
العدالة العاملية؛ دونام حتذير -ولو بإشارة رسيعة -إىل
وتأهلها،
حتول املجتمعات
اختالف مسارات
ّ
ّ
الدينية والسياسية املهيمنة فيها.
وخصائص الثّقافات ّ
إنّ أبرز إضافات ِّ
املفكر اهلندي أمارتيا صن يف تنظريه
للعدالة ،تتمثّل يف الوصل بني إنجازات حضارية
ِ
متباعدة اإلهلا ِم واإلحياء ،بغية فهم العدالة .إنهّ ا
تنويري شهدته اهلند
إنجازات كانت رائد ًة إلرث
ٌ
ّ
قبل  6آالف سنة من ميالد املسيح .وقد اقرتنت
الحقًا بإنجازات ال ّتنوير األورويب؛ ّ
فشكلت جمتمع ًة
"إنجازات عظيمة للجدل العقيل الذي ال يعتمد عىل

 1بريان بري ،الثقافة واملساواة :نقد مساوايت للتعددية الثقافية،
ترمجة كامل املرصي ،اجلزء الثاين ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد
( ،382الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
نوفمرب  ،)2011ص .149
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ثمة فوارق
الدين ،واملعتقدات اللاّ عقلية [ ]...وأنّ ّ
كثرية يف الغرب -كام يف الرشق -يف ال ّتفكري .وسيكون
موحد ،يواجه
من الوهم متا ًما التفكري يف غرب واحد َّ
األولويات الرشقية املحصنة" (ص  17من الكتاب).

إنّ ما استلهمه الكاتب من وصل بني إنجازات
سميه
حضارية يف قارات متباعدة ،واكتشاف ما ُي ّ
"جدلاً
عقليا" بينها؛ قد ّ
شكل إضاف ًة ،كان يمكن أن
ًّ
تغتني بوصل -ال ّ
يقل أمهي ًة -مع جدل تر ّدد عىل مدار
ال ّتاريخ .ويدور ذلك اجلدل حول االختالف بني ميل
لتقدير احلرية يف احلضارة األوروبية الغربية ،وميل
متعارض لالستنقاص من هذا التقدير يف حضارات
الرشق اآلسيوي التي سبق أن شهدت مركزيات
إلمرباطوريات استبدادية طبعت تارخيه .وكان يمكن
سميه "جدلاً
عقليا" بني
إلضافة أمارتيا صن يف ما ُي ّ
ّ
تنظريا؛ لو
احلضارات ،أن تكون أشمل وأعمق
ً
كان استلهم الوصل أيضا مع ما ُس ِّمي بـ"االستبداد
الرشقي" .هذا االستبداد الذي ُأ ِ
رجع إىل رضورة قيام
الري
احلكم املركزي القادر عىل ضبط إدارة ندرة مياه ّ
يف املناطق اجلافّة وشبه اجلافّة (مرص ،وفارس ،واهلند).
مل يتوان الكاتب عن إعامل ال ّتدقيق يف الرجوع إىل
التنوير األورويب؛ فصنف إنجازاته يف موضوع العدالة
ضمن مقاربتينْ أرشنا إليهام أعاله:

"املؤسسات العادلة
 األوىل تركّ ز عىل رضورة إقامةّ
"املؤسسية املافوقية
للمجتمع" .وقد صفها الكاتب بـ
ّ
املؤسسية
 Transcendental institutionalismأو
ّ
ٌ
مقاربة تستهدف حتقيق العدالة الكاملة
املتساوية .وهي
يف املجتمعات ،من خالل ترتيبات قانونية " ُيفترَ َض هبا
أن تؤ ِّمن املساواة األصلية []...؛ ال يعرف ال ّناس فيها
أين (يف أي ترتيب تكمن) مصاحلهم اخلاصة]...[ .
نوعا واحدً ا
ويقوم هذا الوضع عىل افرتاض أنّ هناك ً
يلبي متطلبات اإلنصاف .وهذا
من ال ّنقاش املحايدّ ،
صحيحا" (ص )47؛ بسبب
يف رأيي قد ال يكون
ً
استعصاء إقامة ترتيبات إسرتاتيجية املقاربة املثالية
حد تعبري الكاتب.
للعدالة املطلقة
"املافوقية" ك ّل ًيا عىل ّ
ّ
رواد هذه املقاربة املثالية يف القرنني السابع
وكان من ّ

222
عرش والثامن عرش ،توماس هوبس ،وجان جاك
روسو ،وإمانويل كانط ،وجون لوك.

 تركّ ز املقاربة الثانية النسبية أو االجتامعية -التارخيية،التي يعتمدها أمارتيا صن ،عىل املقارنات النسبية للظلم
تتحدد خصائصهام االجتامعية يف
والعدالة .تلك التي
ّ
وتتحدد فيها طرق عيش الناس؛
جمتمعات قائمة فعلاً ،
ّ
باملؤسسات والقواعد "املاحتتية" وأنامط السلوك
متأ ِّثر ًة
ّ
روادها :آدم سميث
والتفاعالت االجتامعية .وكان من ّ
وكوندورسيه وجريمي بنتام وكارل ماركس وجان
ِّ
ويذكر الكاتب بأنّ مشاركته هلؤالء
ستيوارت ميل.
ّ
املفكرين من منطلق ال ّتمييز بني املقاربتينْ  ،ال تعني
نظرياهتم املتنافرة هي ً
أيضا يف
توافقه معهم يف جوهر ّ
ما بينها.
اهلندية
األدبيات
ويف عرضه ملقاربات العدالة يف
ّ
ّ
نسكريتية؛ ُيشري الكاتب إىل أنّ يف إرث ال ّتنوير
والس
ّ
ّ
اهلندي ،ما يشبه املقاربتينْ ال ّنسبية والكاملة للعدالة يف
ال ّتنوير األوروبيّ  .ومها:

 نيتي ( :)Nitiالتي تعتمد عىل استخدام معايريوالصوابية السلوكية مع ما تفرضه
نظيمية
املالءمة ال ّت
ّ
ّ
املؤسسات والقواعد وال ّتنظيم املع َت َمدة .وهي مقاربةٌ
ّ
ت ّتبِع هنج املقاربة األوىل يف أدبيات التنوير األوروبيّ .
ٌ
مقاربة ذات منظور أشمل
 ونيايا ( :)Nyayaوهيمنظور يرتبط
للعدالة وأكثر استيعا ًبا هلا ،وهو
ٌ
املؤسسات
بمجريات الواقع .وتُعتمد يف تقييم أدوار
ّ
والقواعد وال ّتنظيم يف احلكم ،عىل ما تو ِّفره املقاربة
األوىل من منجزات يف الواقع.
الربط ال ّتكاميل الذي
وجتدر اإلشارة اىل أنّ مثل هذا ّ
مقاربتي اإلرث اهلندي؛ مل ُيالحظه
يع ّلله الكاتب بني
ْ
مقاربتي ال ّتنوير األوروبيّ .
بني
ْ

إنّ التقدير العاملي الجتهاد أمارتيا صن يف القراءة
النقدية ّ
لكل من فلسفة ال ّتنوير اهلندي ومدارس ال ّتنوير
األوروبيّ ؛ ال ُيعفيه من هفوة إغفال الطروحات التي
طروحات
اإلسالمية .وهي
العربية
قدمتها احلضارة
ٌ
ّ
ّ
متأصلة مع احلضارتينْ السابقة
كانت حصيلة تثاقفات ِّ
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واللاّ حقة هلا يف الرشق أو يف احلوض الغريب للبحر
األبيض املتوسط.

اجلزئي هلذه املقاربة الثّانية ،بـ "أنّ
ويع ِّلل انحيازه
ّ
هتتم باحليوات التي يمكن أن
العدالة ال يمكن إلاّ أن ّ
حيياها الناس بالفعل [ ]...أو ال يستطيعون اتّباعها"؛
وذلك ألنّ خياراهتم تقترص عىل حدود ما يملكون
من حرية اختيار ،بني ما ُيتاح هلم يف الواقع املعيش
من "أنامط احلياة املمكنة" .وهنا يلفت الكاتب االنتباه
اضطرارا ،جاء القرار
اختيارا ال
إىل أنّه ك ّلام كان الفعل
ً
ً
باختيار نمط احلياة أكثر إلزا ًما لصاحبه بمسؤولية
إصالح احلال ،وتطوير قدراته الفعلية ،عىل نحو
حد اعتقاد
والسعادة عىل ّ
يتجاوز حدود التم ّتع باملنافع ّ
أصحاب نظرية النفعية (جريمي بنتام وغريه) .وهنا
ً
أيضا ،نتوقّف عند تعميم الكاتب إلمكانية وصول
أي فرد كان -إىل مستوى التقرير يف اختيار نمطالفرد ِّ
احلياة؛ دونام متييز داخل الرتاتبية االجتامعية بني الفئات
املؤهلة للوصول إىل مثل هذه اإلمكانية،
االجتامعية َّ
والفئات األخرى حمدودة القدرة عىل هذا الوصول.

مواد العدالة
حتت عنوان "مواد العدالة" ،يعرض أمارتيا صن يف
واحلريات والقدرات
اجلزء الثاين من كتابه احليوات
ّ
منظورين
فيميز بني
ْ
ملوضوع العدالة يف اإلرث اهلنديِّ .
سبق أن أرشنا إليهام ،ومها:
واملؤسسات
املتقيد بالقواعد
 منظور نيتي (:)Nitiّ
ِّ
املفروضة قانونًا من جهة.

 ومنظور نيايا ( :)Nyayaالقائم عىل ما توفّره القواعدواملؤسسات املع َت َمدة يف منظور نيتي ( )Nitiمن تقدير
ّ
ملركزية احليوات البرشية املتبصرّ ة بوسائل احلياة
ّ
الدراسات
ّلت حمور اهتامم ّ
اليومية .وهي وسائل مث ْ
وخاص ًة
االقتصادية -االجتامعية يف املجتمعات،
ّ
جماالت تُقاس
نموها وتنميتها .وهي
ٌ
يف جماالت ّ
بمؤشرِّ ات ملموسة ومبارشة من مستويات ال ّناتج
الوطني واملحليّ  ،وتهُ مل املؤشرِّ ات غري املبارشة لتحقّق
السالمة
الغايات ،ولغنى احلياة البرشية املتمثّل يف ّ
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اخلاصة للفرد .هذا مع العلم أنّ
والسعادة
العامة،
ّ
ّ
ّ
الوسائل املتوفّرة عىل صعيد الوفرة االقتصادية من
جهة ،والغايات املحقَّقة عىل صعيد "غنى احلياة
األساسية" من جهة ثانية؛ ترتابط
والسعادة واحلرية
ّ
ّ
مرارا ،وإن بتفاوت يزيد يف
عىل الرغم من تباعدها ً
البلدان الغنية عام هو عليه األمر يف البلدان الفقرية.

عىل العدالة ال ّتوزيعية .غري أنّ تركيز راولز عليها يف
احلكم عىل ما ُيسميه بـ "العدالة ال ّتوزيعية" ،وإعالء
شأن احلرية؛ مل يقرتن بال ّتوقف عند مسألة تتع ّلق هبذه
والسعادة إذا ما
السلع األولية .فهي ال تقود إىل احلرية ّ
ّ
ِّ
ً
الدخل يشكل سلعة ،وال يضمن فرصة
توفّرت؛ ألنّ ّ
اختيار الوصول إىل العيش اهلنيء وجتاوز املرض.

مميزة هلا
ويف مقاربة القدرة ،يورد الكاتب سامت نوعي ًة ِّ
بد منها ،وأمهّها الترّ كيز املعلومايت عىل تقييم للمنافع
ال ّ
تركيز خيتلف باختالف القضايا
الفردية الشّ املة .وهو
ٌ
(كالسياسات املتع ّلقة بالفقر أو احلرية الثقافية،
العامة
ّ
ّ
(ص  .)39وإنّ هذا الترّ كيز عىل القدرات الواقعية؛
ِّ
الصلة بني تفاوت قدرات األفراد وتفاوهتم
يوضح ّ
الطبقي .وهكذا ختتلف مقاربة القدرة ،باختالف
الترّ كيز عىل نوع وعمق املعلومات املتع ِّلقة بالوسائل
والسلطة والوظيفة؛ التي هي
كالدخل
املؤ ِّثرة ّ
وامللكية ّ
ّ
سلع ّأو ٌ
ومركزي ٌة يف احلكم
لية
يف نظر جون راولزٌ -ّ

ِّ
ويذكر الكاتب بأنّ تقييم أمهية االختيار ،التي هي
ٌ
ٌ
يتعدى ميول الفرد املنعزل وترجيحه
نسبية؛
أمهية
ّ
العام هلذا االختيار
توسع ال ّنقاش ّ
الشّ خيص ،إىل مدى ّ
موثوقيته .وهذا ما ال
يف حميطه االجتامعيّ ،مما يدعم
ّ
املنهجية"
نظرية "الفردانية
يتوقف عنده أصحاب
ّ
ّ
(  .)Individualisme méthodologiqueوسمة
املؤس ُ
سة
املوثوقية التي حيظى هبا اختيار الفرد ،هي
ِّ
لقبول مشاركته يف القول والفعل .علماً أنّ أي فرد،
بد له من االنتامء يف الواقع -ويف الوقت عينِه -إىل
ال ّ
مجاعية (اجلنس والطبقة واملجموعة
مجاعات وميول
ّ
واجلنسية واجلالية والعرق
والدين
واملهنية
ال ّلغوية
ّ
ّ
ّ
وما شابه ذلك (ص " ،)359وأنّ ال ّنظر إليه كفرد يف
حريته
جمموعة واحدة فقط ،ليس إلاّ حرمانًا له من ّ
منتميا إىل هذه الفئة أو تلك عىل
يف اعتبار نفسه
ً
وجه ال ّتحديد".

متوسط
الصدد ،يرى الكاتب أنّ ارتفاع
ويف هذا ّ
ّ
الدخل ّ
يمكن من توفري وسائل العيش ،يف ّ
ظل
ّ
ومؤسسات مق ّننة (وفق منظور
اجتامعي
تنظيم
ّ
ّ
"نيتي  .)"Nitiولكن هناك ً
أيضا سبب لالهتامم بام
يتوفّر للفرد من حرية االختيار بني أساليب العيش
توسع من مسؤوليته ،وترتقي
وحرية تقييمها ،التي ّ
بتط ّلعاته إىل "مسائل من قبيل موجبات املسؤولية
البيئية والتنمية املستدامة" .وإنّ ال ّتأكيد عىل ما يبدو
حرية اختيار يف ّ
الظاهر؛ ليس يف الواقع إلاّ فسح ًة
أنّه ّ
الرأسامل الثقايف واالجتامعي
حمدد ًة وحمدود ًة
َّ
ّ
بنوعية ّ
ٌ
للفرد .وهو رأسامل حيكم حريته وسقف اختياراته؛
علماً وأنّ أمارتيا صن نفسه ،يقول يف مكان آخر -حتت
عنوان "احلرية :الفرص والعمليات" -أنّ "احلرية هي
األساسية ،وأنّ القدرة (أي العمليات الواقعية)
الفكرة
ّ
عىل اختيار بدائل العيش التي تتيحها للشّ خص؛ هي
ّ
األدق للحرية .وال جيب أن تقترص هذه
ال ّتعريف
القدرة عىل العيش بطريقة البديل النهائي أو احلصيلة
ال ّنهائية التي حتقّق هبا االختيار؛ بل جيب أن تشمل
القدر َة "عىل كيفية االختيار والبدائل التي كان يمكن
أن خيتارها ً
أيضا ،يف حدود قدرته عىل االختيار".

وانطال ًقا من نقد الكاتب ملقاربة القدرة لدى راولز،
السلع األولية؛ قام
وحرصها يف حتقيق الوسائل أو ّ
حماجة مل تضف جديدً ا إىل االختالف
باالستفاضة يف ّ
الشّ ائع يف فهم القدرة ومقارباهتا .وهي مقاربات
ترتاوح بني القيام بيشء ما أو تأدية وظيفة ما (وهي
مقاربات الرباغامتيني)؛ وبني حرية القيام باليشء أو
الوظيفة وحصائلها غري املتجانسة ،أو القدرة عىل
حتقيق املمكن من الفرص أو الغايات ،واحلرية البرشية
حتى لو اقترص اإلنجاز عىل فرصة أو وسيلة واحدة.
وال ننسى أنّ إنجاز الوسيلة الواحدة ،خيتلف من
شخص إىل آخر ،بفعل اختالف املنافع املن َت َظرة من
بتعددية خيارات الشخص
اإلنجاز ،ودوافعه املرتبطة ّ
وبحدود قدراته .ويف جمال تقييم قدرة الفرد عىل
"البد من ال ّتمييز بني القيام بالشيّ ء ،وبني
االختيار،
ّ
حرية القيام به" (ص .)348
ّ
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وهناِّ ،
يذكر أمارتيا صن بقول ماركس -يف كتابه
نقد برنامج غوتا -عن "احلاجة إىل ّ
ختطي التحليل
الطبقي ،ح ّتى عندما يلمس املرء صلته االجتامعية".
ثم إىل قول يتعارض مع اعتقاد ماركس
وخيلص من ّ
أولوية انتامء األفراد يف املجتمع الرأساميل الصناعي
يف
ّ
لاً
إىل طبقاهتم ّأو ؛ ألنهّ م يتموضعون يف مستوى محُ دِّ د
( )Déterminantمن مستويات حياهتم االقتصادية-
ِّ
التصور؛ من
ويؤكد تعارضه مع ذلك
االجتامعية.
ّ
متعددة،
ويات
ّ
خالل اعتقاده أن الفرد ينتمي إىل ُه ّ
وال يميل -عىل خالف ما ذهب إليه ماركس -إىل
املكونات املتعدِّ دة
ملكون معينَّ من بني
متييز
ّ
ِّ
حتديدي ِّ
ِّ
وية الفرد .ويذهب إىل أبعد من ذلك ،بقوله
املشكلة ُهل ّ
وية خيتلف ح ّتى داخل اجلامعة
مكونات ا ُهل ّ
إنّ ترتيب ّ
الثّقافية الواحدة.

األساسية
الحر ّية
ّ
والقدرات على تحقيق
عدالة ّ
التنمية بين األجيال
إنّ تقدير قيمة البيئة ،وما تتيحه أمام الناس من فرص؛
أمر يرتكز عىل حترير القدرات عىل حتقيق ال ّتنمية
هو ٌ
"تلبي حاجات احلارض ،دون أن
املستدامة ،بوصفها ّ
هتدِّ د قدرة أجيال املستقبل عىل تلبية حاجاهتا" (ص
 .) 362كام أنّ استدامة ال ّتنمية ،ترتكز عىل جتاوز نظر
الناس إىل البيئة املقترصة عىل تلبية حاجاهتم ،إىل ال ّنظر
إىل قيمهم "وقدراهتم عىل ال ّتفكري وال ّتقييم واالختيار
واملشاركة والفعل .وإن ال ّنظر إىل الناس من خالل
حاجاهتم فقطّ ،
حيط من منزلة اجلنس البرشي".
مل يرتك أمارتيا صن جمالاً واحدً ا من جماالت حياة
ال ّناس أو ميوهلم؛ دون أن يتناول ما ُيطرح فيه من
حدود حرياهتم ،ومن حدود القدرات لدهيم عىل احلياة
البرشية .هذه احلياة التي تتجاوز قدراهتم املتوفّرة عىل
أسايس لالرتقاء
االختيار وعىل امتالك املوارد كرشط
ّ
األولية -بحسب جون راولز-
من الوسائل أو السلع ّ
إىل الفرص والغايات املفتوحة .وهكذا يصبح قياس
ً
جذري عىل
مرتبطا بـ "إدخال تغيري
القدرة يف نظره،
ّ
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مقاربات ال ّتقييم القيايس اإلحصائي املستخدمة عىل
االجتامعية".
والدراسات
نطاق واسع يف علم االقتصاد ّ
ّ
ويف تقديرنا ،كان يمكن أن تكون قراءة أمارتيا صن
حلياة الناس ولقدراهتم عىل االرتقاء ،أكثر د ّق ًة يف
ال ّتنظري؛ لو مل يتجاوز الفروقات ال ّتارخيية الثقافية
اإلنسانية ،ولو مل
وال ّتنموية لرتكيبات املجتمعات
ّ
ير الناس متامثلني يف طبيعة ميوهلم الكونية ،وأنّه
عتد به لتقسيم تاريخ
أساس
"ليس ثمة
جتريبي ُي ّ
ٌ
ٌّ
الرغم ّمما تر ّدد من أنّ القيم اآلسيوية
األفكار" عىل ّ
كانت "منارص ًة لفردية احلكم" ،مقابل منارصة القيم
لفردية احلكم.
األوروبية التقليدية للحرية ومناوءهتا
ّ
ّ
هذا مع العلم أنّ أمارتيا صن ،يقول يف مكان آخر
قولاً
متعارضا مع ما سبق (ص )359؛ بحيث ُيدين
ً
فيه "امليل املتعاظم إىل ال ّنظر إىل الناس من خالل
وية" واحدة غالبة عليهم" (من قبيل" :هذا واجبك
ُ
"ه ّ
كأمريكي" ،أو "جيب أن تقوم هبذه األفعال كمسلم"،
كصيني أن تعطي األولوية هلذا االلتزام
أو "عليك
ّ
خارجية أو
ألولوية
فرضا
ً
الوطني" .وليس ذلك
ّ
ّ
اعتباطية عىل املرء فحسب؛ بل حرمانًا له كذلك من
ّ
يقرر بنفسه والءاتِه ملختلف الفئات التي
أن
يف
حريته
ِّ
ّ
مجيعا).
ينتمي إليها ً
وغني عن البيان ،أنّ مقاربة القدرة تؤشرِّ عىل اتجّ اه
ٌّ
األولوية (الدخل،
السلع
أو
للوسائل
األفراد
استخدام
ّ
السلع التي ال
والوظيفة ،والثروة ،والسلطات) .وهذه ِّ
حد ذاهتا ،ختتلف قدرات ال ّناس عىل حتويلها
قيمة هلا يف ّ
"من سلع وسيطة ال غري ،إىل سامت حياة طيبة وإىل نوع
احلرية" .ولذلك ،فيمكن اعتامدها كمؤرشات عىل
من ّ
حدود العدالة املتو ِّفرة.

العدالة في طروحات
المساواة والحرية الفردية
الصيغ التي متثّلت فيها العدالة
يرصد أمارتيا صن ّ
النظريات املعارصة ،فظهرت ولو برتكيز متفاوت
يف
ّ
سياسي ٌة ،حقوقٌ
عىل طلب أنواع من املساواة (حقوق
ّ
دخل) .وهذا ما يربز يف ّ
ٌ
الطروحات
اجتامعي ٌة،
ّ
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الحظ أنّ املعارضني ملبدإ املساواة يف
ال ّليربالية؛ إذ ُي َ
والدخل،
السلع األولية واملوارد ّ
توزيع الوسائل أو ّ
يروجون -كام ورد سابقا -ملبدإ
أمثال جون راولز؛ ِّ
الفردية .كام ُيالحظ أنّ
واحلريات
املساواة يف احلقوق
ّ
ّ
الرباغامتيني ال يتوقّفون يف مسألة العدالة عند ال ّتساوي
ّ
يف مكاسب األفراد؛ بل يقفون عند "تعظيم املجموع
الكليّ للمنافع فحسب ،برصف ال ّنظر عن ال ّتوزيع
[]...؛ وهي املساواة بني الناس يف األمهية املعطاة
ملكاسب وخسائر ّ
كل منهم ،دون استثناء املنافع".

ويف ال ّنظر إىل املساواة؛ يؤكّ د أمارتيا صن عىل أنّ تركيز
البد أن ينطلق من
مميز من أنواعهاّ ،
أي فرد عىل نوع َّ
مقاربة حدود مقدرته ،التي هي ليست أكثر من منظور
نظريات العدالة .وهي تصطدم بام ال يرجع إىل مزايا
يف ّ
الفرد .وإنّ الترّ كيز عىل نوع معينَّ من أنواع املساواة،
أي جمال من املجاالت املختلفة؛ ال يعني ألاّ
ويف ّ
أمهية إطال ًقا ملبدإ املساواة يف مجيع أنواعها األخرى.
ّ
أي يشء تكون
"السؤال
احلاسم حقًّا ،هو :يف ِّ
ُ
ويبقى ّ
أي جمال
املساواة؟ وليس :هل نحتاج إىل املساواة يف ِّ
من املجاالت؟".
النظريات ،وتفاوت الترّ كيز يف ّ
كل منها
وأمام اختالف
ّ
املوضوعية
معينة يف املساواة؛ يصبح افرتاض
عىل
ّ
أولوية َّ
ّ
أي من املجاالت ،قائماً عىل
يف ّ
عد ال ّناس متساوين يف ّ
البد من تدقيقها .وال ّتساوي ،ال
ربرات مزعومة ّ
م ِّ
يعني يف نظر أمارتيا صن أن تكون اإلجابات واحد ًة
ضد حرص
لدى املتساوين .وهو ي ّتبع هنج من يقف ّ
الدخل؛ بوصفها مساوا ًة "تؤ ّدي إىل خرق
املساواة يف ّ
السياسية واالجتامعية
جوهريا" ،كاحلقوق
املهمة
ًّ
القيم ّ
ّ
ً
ارتباطا وثيقًا باحلاجة إىل إيالء اهتامم متساو
التي ترتبط
للجميع بطريقة ما "...عىل أكثر من صعيد يف احلياة.
وهنا تُطرح مسألة ال ّتمكني من القدرة عىل إدراك تلك
ٌ
ٌ
مركزية
"سمة
احلقوق وحتقيقها؛ بحكم أنّ القدرة هي
للحياة البرشية" (ص .)421
هكذا خيلص أمارتيا صن إىل القول إنّه إذا كان ال ّناس
أي نوع من أنواع املساواة؛ فهذا
غري متساوين يف طلب ِّ
يقود إىل عدم وجوب املطالبة باملساواة يف القدرة .ذلك
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أنّ القدرة "ليست إلاّ
جانبا واحدً ا من حرية الفعل،
ً
وال تستطيع إيالء اهتامم كاف لإلنصاف واملساواة يف
الرغم
اإلجراءات ذات الصلة بفكرة العدالة .وعىل ّ
ّمما متتلكه فكرة القدرة من قيمة كبرية يف تقييم جانب
الفرصة ( )Opportunity aspectمن حرية الفعل؛
فإنّه قد ال يسعها ال ّتعامل بشكل واف مع جانب
العملية ( )process aspectمن هذه احلرية" (ص
القوية التي تعطي احلري َة الشّ خصي َة
 .)32واألسس
ّ
ّ
لاً
ِّ
تقدم
أمهي َتها؛ جتعلها تتخطى وصفها عام مؤثرا يف ّ
الدخل ،إىل
كأي من السلع األولية أو ّ
الشّ خص ّ
"متس حيواتنا عىل املستوى السيايس حقًّا،
اعتبارها
ّ
وتوجب عىل اآلخرين احرتام الشواغل احلميمة التي
متيل إىل أن تكون لدى ِّ
كل شخص" (ص .)426
وهنا يظهر ال ّتعارض بني طرح أمارتيا صن يف إعطاء
أمهي ًة
ّ
أولوية ما للحرية الشّ خصية ،بحكم أنّ هلا ّ
ً
جدا يف حياتنا الشخصية؛ وبني مطالبة جون
ة
مركزي
ًّ
احلرية الشّ خصية املكانة
راولز املتطرفة برضورة إيالء
ّ
السامية ،وعدِّ املكسب القليل فيها -مهام
الرفيعة ّ
ّ
كافيا لتقديم تضحيات
ا
سبب
ضآلته-
درجة
كانت
ً
ً
جسام ،مهام بلغت جسامتها مقارن ًة بالوسائل األخرى
للعيش الكريم.
وهنا يرى الكاتب رضورة العودة إىل تعريف احلرية
وإدراك الفرق بني مضامينها يف خمتلف نظريات
العدالة؛ وذلك استنا ًدا إىل متييزه بني جانب الفرصة
وجانب العملية يف احلرية .وهو يرى أنّ
حرية املرء،
ّ
التي ِّ
يشكل مفهوم القدرة جز ًءا منها يف إنجاز ما
السامت ،ترتاوح دونام تدقيق
يريده؛ هي ّ
حري ٌة متعدِّ دة ِّ
يف أحيان كثرية -بني احلرية بمعنى (،)Libertyوحرية فعل املرء -التي
واحلرية بمعنى (،)Freedom
ّ
ّ
ِّ
يشكل مفهوم القدرة جز ًءا منها -ال ترتبط مبارش ًة
بفاعلية االختيار ()Effectiveness of preference
ّ
التي يمكن أن تتحقّق بأشكال خمتلفة.
متعددة منها:
حري ٌة تتع ّلق بعوامل
ّ
وهذا ما يعني أنهّ ا ّ
موضوع أخذ القرار ،ومن سيأخذه؟ وهل سيكون
شخصية كاملة عىل إنجازه ،أم بمساعدة
ذلك بسيطرة
ّ
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عقالنيا بال ّنيابة عنه؟ وما
مربر
اآلخرين ،أم بقرار َّ
ًّ
للتعددية
الحظ هو أنّ مقاربة أمارتيا صن ،ت ّتسع
ّ
ُي َ
للسامت املتاميزة للحرية؛ تلك التي يمكن
ال ّتكاملية ّ
تصنيفها صنفني:

حرصا.
•اعتامدها عىل القدرة الشّ خصية
ً

تقبل من لدهيم القدرة عىل
•اعتامدها عىل ُّ
للحرية.
منعها يف املفهوم اجلمهوري
ّ
الح ُظ تعارض حريات األشخاص؛ ّمما
وغالبا ما ُي َ
ً
يؤ ّدي إىل استحالة اخليار االجتامعي اجلمهوري ،القائم
أثر ،ينبغي
عىل القول" :لكي يكون
ّ
للحرية الشّ خصية ٌ
احلرية الشّ خصية لبعضهم البعض ،يف
لل ّناس احرتام
ّ
اختيار ما يريدون بدل االهتامم بخيارات اآلخرين"...
ولكن من ِّ
جدية االحرتام املتبادل،
(ص .)441
يؤكد ّ
ْ
وتقبل احلريات املتعارضة بني األشخاص؟
ّ

وخيتم أمارتيا صن مساجالته عن "مواد العدالة" يف
اجلزء الثالث من كتابه فكرة العدالة -احلائز عىل جائزة
تعددية مضامني احلرية
نوبل -بالقول :جيب أن تكون ّ
الفردية واملساواة "جز ًءا من نظرية العدالة ،التي جيب
أن تكون واعي ًة باالعتبارات املتعدِّ دة املختلفة التي
تنطوي عليها ٌّ
كل من هاتني الفكرتني العظيمتني:
احلرية واملساواة".

حدود التوافق واالختالف
مع جون راولز
ال جيب أن يغيب عن القارىء ،أنّ أمارتيا صن قد
أهدى كتابه إىل ذكرى جون راولز الذي يعتربه
عدة ،التزال أفكاره تؤ ّثر ّ
يف
رائعا لعقود ّ
"أستا ًذا ً
حتى عندما أختلف معه حول بعض استنتاجاته".
وقد تقاطع الكاتب مع طروحات راولز ،يف نطاق

الفلسفة األخالقية والسياسية ،وكذلك يف أنّ مفهوم
ولكن
"سابق لتطوير مبادئ العدالة".
اإلنصاف هو
ٌ
ّ
مفهوم اإلنصاف يقوم يف تفكري راولز عىل وضع
ٌّ
أصيل
وضع
أو ّيل ،يتمثل يف املوضوعية أو احلياد .وهو
ٌ
ّ
ٌ
األولية املرتبطة بتصنيف للعدالة.
متخيل من املساواة ّ
َّ
"مقبوليتها لألشخاص الذين كان
عىل
تقوم
وهي
ّ
هذا وضعهم" (ص  .)103ويضيف أمارتيا صن،
أنّ راولز يرى أن "مذاهب املواطنني املتناقضة بعمق
سياسيا
يف ما بينها ،ال حتول دون تقاسمهم مفهو ًما
ًّ
يسميه بـ "اإلمجاع ال ّتوافقي
معقولاً للعدالة" .وهذا ما ّ
امجاع يقوم عىل
( .)Overlapping consensusوهو
ٌ
السيايس للعدالة؛
اختيار
ّ
املؤسسات ،وحتديد املفهوم ّ
ذاك الذي يفرتض راولز أنّه سيؤثر بشكل مالئم عىل
سلوكيات األفراد" .وهنا يشري أمارتيا صن إىل ِّ
شكه
جدا حول هذا االختيار
الدقيق ًّ
بقوة يف زعم راولز ّ
الفريد األوحد يف الوضع األصيل ،ويف ظ ّنه بأنّ جمموع ًة
باملؤسسات العادلة قادر ٌة عىل
اخلاصة
معين ًة من املبادئ
ّ
ّ
َّ
إقامة جمتمع عادل متا ًما .وهنا ي ّتضح االختالف بني
مفهوم العدالة الكاملة املافوقي عند راولز ،ومفهوم
العدالة ال ّنسبية الذي يعتمده أمارتيا صن يف معاجلته
خلصائص املظامل املختلفة باختالف ظروف املجتمعات
والبلدان .ويف هذا يقرتب من نظرية اخليار االجتامعي،
القائمة يف اإلرث األخالقي وال ّتنويري اهلندي ،عىل ما
سمى مقاربة النيايا ( ،)Nyayaويبتعد -يف املقابل-
ُي ّ
عن مقاربة النيتي ( )Nitiالتي يقرتب منها طرح راولز.
ويضيف الكاتب يف مكان آخر (ص  )435ال ّتعارض
داخل نظرية راولز يف العدالة ،مثله يف ذلك مثل
الكالسيكية ،الذين
أصحاب الطروحات الليربالية
ّ
ِّ
يركزون من جهة عىل طلب أنواع املساواة (يف احلقوق
أولوياهتا يف
السياسية واحلقوق االجتامعية) ،وعىل
ّ
السلع
املجتمعات؛ ويعارضون مبدأ املساواة يف توزيع ّ
األولية واملوارد والدخل من جهة أخرى (ص .)415
ّ

