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ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـم ـ ــذاه ـ ــب الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
ال ـم ـعــروفــة م ـثــل االش ـت ــراك ــي والـشـيــوعــي
وال ـج ـم ـهــورانــي وال ـقــومــي وح ـتــى الـلـيـبــرالــي ،وإن
بدرجة أقل ،ال يحظى مذهب المحافظين بتقدير
فـ ــي أوس ـ ـ ــاط ال ـن ـخ ــب ال ـف ـك ــري ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
البلدان ذات الثقافة الفرنكوفونية التي تكون فيها
األول أو الثاني .فلئن وجدنا في
الفرنسية اللسان ّ
يسمي نفسه حزب المحافظين
إنكلترا حز ًبا عريقًا ّ
ساهم في بناء دولتها الحديثة وتطوير مجتمعها
وتـثـبـيــت أس ــس الــديـمـقــراطـيــة وال ـت ــداول الـ ّـسـلـمــي
للسلطة فيها ،ووجدنا فالسفة ومفكرين يدافعون
عــن آراء هــذا ال ـحــزب وبــرامـجــه الـسـيــاسـيــة ،ولـئــن
وج ــدن ــا أي ـ ًـض ــا ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة
ـاع ــا واسـ ـ ًعـ ــا م ــن الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ال ي ـت ــوان ــى فــي
ق ـط ـ ً

ً
تعريف نفسه
محافظا( ،)1فإننا ال نرى األمر نفسه
ف ــي ب ـل ــدان م ـثــل فــرن ـســا أو أل ـمــان ـيــا أو إي ـطــال ـيــا أو
ســويـســرا .وفــي بـلــد يـخـطــو خـطــواتــه األول ــى نحو
الديمقراطية مثل تونس ،حيث المشهد السياسي
ّ
التشكل وال تزال التباينات األيديولوجية
آخذ في
والفكرية بين األحــزاب والتيارات السياسية غير
وصف موقف سياسي أو
واضحة المعالم بعدُ ُ ،ي ّ
ف ـك ــري م ــا م ـحــافـ ًـظــا ع ـلــى س ـب ـيــل االس ـت ـه ـج ــان أو
ـب والـشـتــم مثلما هــو األمــر
الــرفــض أو حـتــى الـسـ ّ
بــالـنـسـبــة إلــى مصطلح رجـعــي أو يميني أو مـعــادٍ
للثورة ،وال يستخدم من باب التوصيف لموقف
فكريا عما سواه.
سياسي وتمييزه
ًّ
وف ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـيـ ـ ــن ح ـ ـظ ـ ـي ـ ــت م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف الـ ـ ـمـ ـ ــذاهـ ـ ــب
واأليـ ــديـ ــولـ ــوجـ ـيـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـمـ ـع ــاص ــرة م ـثــل
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الليبرالية والليبرتارينية واالشتراكية والجمهورانية
والـجـمــاعـتـيــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة االجـتـمــاعـيــة بـتـقــديــم
ف ــي ال ـم ــوس ــوع ــات وفـ ــي ال ـم ــداخ ــل الـمـخـصـصــة
للفكر الـسـيــاســي والـفـلـسـفــي الـمـعــاصــر ،لــم يحظ
ال ـم ــذه ــب ال ـم ـح ــاف ــظ ّإل ب ـب ـعــض اإلشـ ـ ـ ــارات أو
ال ـت ـع ــري ـف ــات الـ ـم ــوج ــزة ف ــي ه ــوام ــش ال ـك ـت ــب(.)2
لــذلــك تـحــوم حــولــه الكثير مــن األحـكــام المسبقة
وكثيرا ما ينعت بأنه مناهض لمبادئ
والمتحيزة،
ً
ّ
الديمقراطية والـحــداثــة والـتـقـ ّـدم ،و ُيص ّنف ضمن
خــانــة الــرجـعـيــة وال ـعــداء لـلـحــداثــة واألن ــوار ولفكر
حـقــوق اإلن ـســان .إنّ كـ ّـل هــذه األح ـكــام المسبقة
ال ـم ـنــاه ـضــة ل ـل ـمــذهــب ال ـم ـح ــاف ــظ ه ــي م ــا ح ــاول
الـفـيـلـســوف ال ـبــري ـطــانــي روج ــي س ـكــروتــن تـفـنـيــده
فــي الـعــديــد مــن كتبه ومـقــاالتــه وتـحــديــدً ا فــي هــذا
الكتاب الصادر سنة .2014
ق ـب ــل ال ـ ـخـ ــوض فـ ــي م ـض ـم ــون الـ ـكـ ـتـ ــاب ،ت ـج ــدر
نتعرف
المبينات
اإلشــارة إلــى بعض
ّ
ّ
العامة التي ّ
م ــن خ ــال ـه ــا إلـ ــى م ــواق ــف ال ـم ـن ـض ــوي ــن وآرائـ ـه ــم
يؤيد المحافظون عمو ًما مبدأ
داخــل هــذا التيارّ .
ح ـكــومــة مـ ـح ــدودة ال ـص ــاح ـي ــات ت ـف ــرض الـقـلـيــل
مــن الـقـيــود على الـنـشــاط االقـتـصــادي والـتـجــاري،
وتـ ـ ّ
ـوظـ ــف ن ـس ـب ــة م ـ ـحـ ــدودة مـ ــن الـ ـض ــرائ ــب ع ـلــى
ال ــدخ ــول ،وت ـكــون ذات حـجــم مـصــغّ ــر مــن حيث
ال ـج ـهــاز اإلداري وتـعـتـمــد ع ـلــى ع ــدد صـغـيــر مــن
الـمــوظـفـيــن .كـمــا يــدع ـمــون ال ـم ـبــادرة االقـتـصــاديــة
ال ـ ـح ـ ـ ّـرة ،وي ــرفـ ـض ــون س ـي ــاس ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز اإلي ـج ــاب ــي
المهمشة
لمصلحة الـفـئــات الضعيفة واألقـلـيــات
ّ
ويتصدون للبرامج االجتماعية
داخل المجتمع،
ّ
للدولة الهادفة إلــى إعــادة توزيع الدخل وتعميم
ـص ع ـلــى ال ـف ـقــراء
ال ــرف ــاه ع ـلــى الـمـجـتـمــع وب ــاألخ ـ ّ
ف ـيــه ،ويـ ــرون ف ــي ذل ــك خ ـط ـ ًـرا ع ـلــى روح الـعـمــل
والـ ـمـ ـب ــادرة االق ـت ـص ــادي ــةّ .أمـ ــا م ــن ج ـهــة ال ـس ـيــاســة
الثقافية والتربوية ،فيطالب المحافظون بإدخال
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ال ـصــاة والـتــربـيــة الــديـنـيــة فــي ال ـم ــدارس ،وبـحـظــر
اإلج ـه ــاض ،وبـتـغـلـيــظ الـقــوانـيــن الـمـتـعـلـقــة بحجر
ت ـن ــاول الـ ـم ــواد ال ـم ـخ ــدرة واالتـ ـجـ ــار ب ـه ــا ،وبـمـنــع
اإلبــاح ـيــة فــي وســائــل اإلعـ ــام وف ــي الـمـنـشــورات
وش ـب ـك ــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ك ـمــا يــدعــون
إلـ ــى ت ـجــريــم ال ـع ــاق ــات ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـم ـث ـل ـيــة وم ـنــع
الـ ــزواج الـمـثـلـ ّـي ،وإل ــى مـنــح أج ـهــزة األم ــن حــريــة
ّ
واالط ـ ــاع
ف ـع ــل أوس ـ ــع وت ـم ـك ـي ـن ـهــا م ــن ال ـت ـن ـ ّـص ــت
على المراسالت الخاصة وإيقاف المشتبه فيهم
مــن دون إذن قضائي عندما يتعلق األمــر بقضايا
اإلجــرام أو اإلرهــابّ .أمــا فــي بريطانيا ،فينضاف
انشغال آخر يميز أيديولوجية المحافظين يتعلق
بــالـمــوقــف ت ـجــاه اال ّت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي؛ إذ يـصـ ّنــف
أتـبــاع هــذا الـمــذهــب ضـمــن االت ـجــاه الــريـبــي تجاه
أوروبـ ـ ـ ــا  Euroscepticismأو الـ ـمـ ـعـ ــادي ل ـهــا
 ،Europhobeويطالبون بانسحاب بريطانيا من
كل اتفاقيات بناء الوحدة األوروبية.
ويـمـكــن أن نـمـيــز فــي ه ــذا الـمـضـمــار بـيــن وجـهـيــن
للمذهب الـمـحــافــظ فــي الــديـمـقــراطـيــات الحديثة.
قوية وحازمة قادرة
ّ
األول تقليدي يدعو إلى دولة ّ
على حماية النظام االجتماعي وتأمين ديمومته،
ت ـف ــرض الـ ـ ــوالء ع ـل ــى ج ـم ـيــع مــواط ـن ـي ـهــا وت ـلــزم ـهــم
بــاحـتــرام الـضــوابــط األخــاقـيــة الـمـشـتــركــة ،وتحمي
كذلك المؤسسات االجتماعية الراسخة كاألسرة
والدين والتربية لدورها األساسي في إعادة إنتاج
النظام االجتماعيّ .أما الوجه الثاني لهذا المذهب
ف ـه ــو أك ـث ــر حـ ــداثـ ــة ،ويـ ــدافـ ــع ع ــن ق ــداس ــة ح ـقــوق
الـمـلـكـيــة وع ــن ح ــري ــة ال ـم ـب ــادرة االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
يـجـ ّـســدهــا شـعــار «دع ــه يـعـمــل» ،وي ــرى أنّ الـتــوزيــع
يتم عبر
العادل للدخول والثروات هو ذاك الــذي ّ
تدخل الدولة.
الحرة من دون ّ
آليات السوق ّ
ي ـس ـت ـمـ ّـد ال ـم ــذه ــب ال ـم ـح ــاف ــظ ف ــي وج ـه ــه ال ـثــانــي
أص ــول ــه م ــن ل ـي ـبــرال ـيــة اق ـت ـصــاد ال ـس ــوق ،ك ـمــا بـلــور
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ثم علماء االقتصاد
خطوطها العريضة آدم سميث ّ
لـلـقــرن الـتــاســع عـشــر .وال ُبـ ّـد هـنــا مــن الـتـنــويــه إلــى
أنّ معنى الليبرالية يختلف من ثقافة سياسية إلى
أخ ــرى؛ فلئن كــانــت الليبرالية فــي أوروب ــا الـقــاريــة
ـوصــف عـمــو ًمــا مــذهـ ًـبــا فـكــر ًيــا سـيــاسـ ًـيــا يــدعــو إلــى
تـ ّ
اق ـت ـص ــاد سـ ــوق ي ـ ّ
ـوظ ــف أق ـ ـ ّـل ق ـي ــود م ـم ـك ـنــة عـلــى
حرية التجارة ،فــإنّ معنى الليبرالية في الواليات
التقدمية ليسار
المتحدة األميركية يرتبط بالوجهة
ّ
ّ
ال ــوس ــط ال ــداع ــي إلـ ــى ت ــوس ـي ــع م ـج ــال ال ـح ــري ــات
والسياسية للفرد ،وحمايتها من تسلط
الشخصية
ّ
ّ
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وال ـ ــداع ـ ــم لـ ـ ــدور ف ــاع ــل ل ـل ــدول ــة فــي
مقاومة التفاوتات االجتماعية واالقتصادية ،وفي
إعادة توزيع الدخل والثروة من خالل الضرائب
لتمويل البرامج االجتماعية لدولة الــرفــاه .لذلك
ال يــرى أنـصــار هــذه الليبرالية االجتماعية حقوق
الـمـلـكـ ّـيــة مـقـ ّـدســة ،ويــدعــون إلــى تـقـيـيــد الـحــريــات
االق ـت ـص ــادي ــة وح ـق ــوق ال ـم ـل ـكـ ّـيــة بـمـقـتـضــى الـخـيــر
العامة للمجتمع ،وبما يحفظ
المشترك والمنفعة
ّ
كــرامــة األف ــراد وحقهم فــي الـمـســاواة فــي االعتبار
كما يقول الفيلسوف رونــالــد دووركـيــن .وبطبيعة
ال ـ ـح ـ ــال ،يـ ــدافـ ــع ال ـم ـح ــاف ـظ ــون الـ ـح ــداثـ ـي ــون عــن
الليبرالية بمعناها األول ،ويرفضون ما يرونه َحر ًفا
وسـطـ ًـوا قــام بــه اليسار
للمعنى األصـلـ ّـي لليبرالية َ
()3
األميركي على مصطلح الليبرالية .
درس
وروج ــر سـكــروتــن هــو فـيـلـســوف بــريـطــانــيّ ،
فلسفات الجمالية ونظرياتها فــي معهد بيركباك
ب ـل ـنــدن م ــن  1971إل ــى س ـنــة  ،1992ث ـ ّـم بـجــامـعــة
ب ــوس ـط ــن وم ـع ـه ــد أم ــري ـك ــان أن ـت ــروب ــراي ــز وجــام ـعــة
أكسفورد ومركز واشنطن دي .سي لألخالقيات
ـامــة .وفــي كـتــابــه مـعـنــى الـمــذهــب
والـسـيــاســات الـعـ ّ
الـمـحــافــظ( ،)4الـصــادر سنة  ،1979دافــع سكروتن
ع ـ ــن ال ـ ــوج ـ ــه ال ـت ـق ـل ـي ــدي ل ـل ـم ــذه ــب ال ـم ـح ــاف ــظ،
وم ـ ّـي ــزه ع ــن االن ـع ـطــاف ال ـس ـيــاســي ن ـحــو الـلـيـبــرالـيــة
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االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـ ـ ــذي أح ــدثـ ـت ــه مـ ــارغـ ــريـ ــت تــات ـشــر
زع ـي ـم ــة ح ـ ــزب ال ـم ـح ــاف ـظ ـي ــن ورئ ـي ـس ــة ال ـح ـكــومــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ال ـت ــي ت ــأث ــرت إلـ ــى حـ ـ ّـد ب ــال ــغ بـنـظــريــة
الـلـيـبــرالـيــة االق ـت ـصــاديــة ،ك ـمــا صــاغ ـهــا الـفـيـلـســوف
وع ــال ــم االق ـت ـص ــاد ال ـن ـم ـس ــاوي ف ــردري ــش ه ــاي ــك.
وض ـ ّـد الــوجـهــة الـغــالـبــة عـلــى ح ــزب الـمـحــافـظـيــن،
دافع سكروتن عن ضرورة أن يعمل المحافظون
ع ـل ــى دعـ ــم ه ـي ـبــة ال ــدول ــة وق ـ ّـوت ـه ــا ،وت ــأم ـي ــن والء
عـ ـم ــوم الـ ـنـ ــاس ل ـه ــا ول ـق ــوان ـي ـن ـه ــا ،وإشـ ــاعـ ــة روح
االحترام للعادات واألعراف االجتماعية ،والتزام
ض ـم ــان اس ـت ـقــال ـيــة الـمـجـتـمــع ال ـم ــدن ـ ّـي ودي ـمــومــة
والملكية
مؤسساته التقليدية مثل األسرة والدين
ّ
ّ
الخاصة ،وضرورة أن تكون
المدنية
والجمعيات
ّ
ّ
ّ
ال ــدول ــة حــازمــة فــي ف ــرض ضــوابــط أخــاقـ ّـيــة على
الصعيد العام.
وقــد رأى سكروتن في هــذا الكتاب أنّ الليبرالية
بنزعتها الفردانية تمثّل تهديدً ا لهذه المؤسسات
الـ ـت ــي ي ـس ـت ـم ـ ّـد م ـن ـه ــا األفـ ـ ـ ــراد ال ـع ـن ــاص ــر ال ـم ـك ـ ّـون ــة
ـوي ـت ـهــم ال ـش ـخ ـصـ ّـيــة ،وت ـم ـنــح ل ـل ـج ـمــاعــة ُلـحـمــة
ل ـهـ ّ
وت ـمــاسـ ًـكــا .وق ــد اس ـت ـقــى س ـكــروتــن ح ـج ـجــه ،فــي
ه ــذه ال ـمــرح ـلــة م ــن ت ـف ـك ـيــره ،م ــن هـيـغــل وأدم ــون ــد
بـيــرك وهــوبــز وآدم سميث ومــن الـفــرنـســي جــوزف
دي ماستر ،غير أنــه أخــذ بعد ذلــك ،وعـلــى وجه
خـ ــاص ف ــي ال ـك ـت ــاب ال ـ ــذي أصـ ـ ــدره س ـن ــة 2007
بعنوان فلسفة سـيــاسـيــة ،حـجــج لـصــالــح الـمــذهــب
ال ـم ـحــافــظ( ،)5فــي تـعــديــل مــوقـفــه تـجــاه الـلـيـبــرالـيــة،
وفق الصيغة التي دافع بها عنها هايك ،وتلطيف
ح ـ ّـدة ن ـقــده ل ــآث ــار ال ـنــاج ـمــة ع ــن سـيــاســاتـهــا عـلــى
التقليدية للمجتمع.
المؤسسات
ّ

وف ــي ه ــذا ال ـك ـتــاب ك ـيــف ي ـك ــون ال ـم ــرء مـحــافـ ًـظــا،
ي ــواص ــل س ـك ــروت ــن تــأص ـيــل ال ـم ــذه ــب ال ـم ـحــافــظ
داخــل الليبرالية الكالسيكية لهايك ودفــاعــه عن
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اقـتـصــاد ســوق حـ ّـر ،يـكــون اإلط ــار األمـثــل لتوزيع
ال ــدخ ــول وال ـ ـثـ ــروة .ل ــذل ــك ،ي ـن ــادي ب ــوض ــع ق ـيــود
دستورية على نشاط السلطة التشريعية ،تمنعها
م ــن ال ـت ـح ـكــم ف ــي االق ـت ـص ــاد ،وم ــن إع ـ ــادة تــوزيــع
الثروة ،قصد تحقيق المساواة في األوضاع المادية
الحكم البرلماني،
بين المواطنين .ومع أنه يساند ُ
األول للقانون
فـهــو يــرى مــع هــايــك أنّ الـمـصــدر ّ
ع ـنــدمــا ي ـت ـع ـلــق األمـ ــر بــال ـم ـل ـك ـيــة وال ـع ـق ــود ونـقـلـهــا
ينبغي ّأل يكون التشريع ،وإنما القانون المشترك
األنجلوسكسوني  ،Common Lawالقائم على
ت ـج ــارب طــوي ـلــة م ــن ص ــوغ األح ـك ــام ال ـق ـضــائ ـيــة،
وفق منهج فقه السابقة ،وباالعتماد على القواعد
القانونية الموجودة على نحو مضمر وخاف في
الـعــادات الــدارجــة وفــي األعــراف وفــي التسويات
ال ــوف ــاق ـي ــة وف ــي االص ـط ــاح ــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،ثـ ّـم
صــوغ ـهــا ع ـلــى ن ـحــو بـ ّـيــن وص ــري ــح وعـ ــدم انـتـظــار
التشريع البرلماني.
ّ
التشكل المتدرج لنسق القانون
ويرى سكروتن أن
المشترك نظير للنشأة المتدرجة والبطيئة للسوق
ـاصــة بها ،عبر
الـحـ ّـرة بآليات التعديل الــذاتــي الـخـ ّ
واالقتصاديون؛ إذ
المؤرخون
مسار طويل وصفه
ّ
ّ
يتع ّلق األمر في الحالتين بشبكة نسجت خيوطها
ومدبر ألي
خفية وال تنتج عن عمل مقصود
ّ
يد ّ
طرف كان .فالقواعد القانونية والمبادئ الناظمة
ل ـه ــا ،وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ــي ت ـس ـهــر ع ـلــى تـفـعـيـلـهــا،
ت ـن ـب ـعــث م ــن خـ ــال أف ـع ــال وق ـ ـ ــرارات ال تـحـصــى
وال تـعـ ّـد ،يـقــوم بـهــا أف ــراد لــم يـتـشــاوروا فــي شأنها
ولــم يـصـ ّـمـمــوا عـلــى بـعـثـهــا .كـمــا تـصــدر أيـ ًـضــا عن
تنسق بالضرورة فيما
محاكم ّ
متعددة ومتفرقة ،ال ّ
بينها تما ًما ،مثلما هــو األمــر بالنسبة إلــى اقتصاد
الـســوق الـحـ ّـرة .فمن التفاعالت الـحـ ّـرة والتلقائية
بين أفــراد يسعون إلــى تعظيم أربــاحـهــم وتقليص
خـســائــرهــم ،ينشأ نـظــام عقالني لــم يكن مقصو ًدا
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مــن الـفــاعـلـيــن .فـفــي الـحــالـتـيــن ،ســواء تعلق األمــر
بــال ـســوق أو بــال ـقــانــون ،يـنـشــأ ع ـفــو ًيــا ن ـظــام يـحـفــظ
اسـتـقــرار الـمـجـتـمــع وديـمــومــة مــؤسـســاتــه الـكـبــرى،
م ــن دون تـخـطـيــط ح ـكــومــي م ـس ـبــق .ك ـمــا يـحـمــي
الـ ـتـ ـط ـ ّـور الـ ـمـ ـت ــدرج ل ـل ـق ــان ــون األن ـج ـلــوس ـك ـســونــي
ـرديــة مــن خـطــر الـهـنــدســة االجـتـمــاعـيــة
ـريــة ال ـفـ ّ
ال ـحـ ّ
ألنصار الديمقراطية التشريعية.
ويـ ـعـ ـت ــرف سـ ـك ــروت ــن ب ـم ــا فـ ــي ع ــال ـم ـن ــا ال ـح ــدي ــث
وال ـم ـعــاصــر م ــن تـعـقـيــد وم ــن ح ـيــف وظ ـل ــم ،غـيــر
أن م ـعــال ـج ـت ـهــا ال ي ـم ـك ــن ،ف ــي نـ ـظ ــره ،أن تـسـتـنــد
إل ــى م ــذه ــب واح ـ ــد .ف ـكــل ال ـم ــذاه ــب الـسـيــاسـيــة
الكبرى المناوئة للمذهب المحافظ الذي يدافع
عـنــه ،تـتـضـمــن ،فــي رأي ــه ،نـسـبــة مــن ال ـصــواب في
تشخيصها للواقع ومشكالته ،حتى وإن أخطأت
ّ
الحل القابل للتطبيق.
معظم األحيان في تقديم
ل ــذل ــك ،نـ ــراه ي ـخـ ّـصــص س ـتــة ف ـص ــول (م ــن  4إلــى
 )10ل ـل ـن ـظــريــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـك ـب ــرى ال ـم ـع ــروف ــة،
تـنـطـلــق ك ـ ّل ـهــا م ــن اإلق ـ ــرار ب ــوج ــود صـح ـيــح فـيـهــا؛
عـنــونـهــا كــالـتــالــي :الـصـحـيــح فــي الـنــزعــة الـقــومـ ّـيــة،
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ــح فـ ـ ــي االشـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ـيـ ـ ــة ،الـ ـصـ ـحـ ـيـ ــح ف ــي
الــرأس ـمــال ـيــة ،الـصـحـيــح فــي الـلـيـبــرالـيــة ،الـصـحـيــح
التعددية الثقافية ،الصحيح في مذهب البيئة
في
ّ
 ،Environmentalismالـصـحـيــح فــي الـمــذهــب
األمـ ـ ّـمـ ــي  ،Internationalismال ـص ـح ـي ــح فــي
ال ـم ــذه ــب ال ـم ـح ــاف ــظ .وه ــو م ــا ي ـج ـعــل س ـكــروتــن
ي ــرى فــي الـمــذهــب الـمـحــافــظ تــألـيـ ًفــا Synthesis
من المذاهب األخرى ،يأخذ منها وجهات النظر
والمعالجات التي يراها صائبة ،ويبرز أخطاءها
وأوجــه القصور فيها .ويجعل هــذا التمشي ،في
رأي ـن ــا ،س ـكــروتــن قــريـ ًـبــا مــن مـحــافـظـيــن مـعــاصــريــن
تحولوا من أنصار لليبرالية اجتماعية ولحزب
لهّ ،
الـ ـع ـ ّـم ــال ال ـب ــري ـط ــان ــي إل ـ ــى م ـن ــاص ــري ــن ل ـل ـمــذهــب
المحافظ أمـثــال جــون غــراي ،ويبعده فــي الوقت
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نـفـســه عــن مـحــافـظـيــن تـقـلـيــديـيــن مـعــاديــن لـلـحــداثــة
وم ـغ ــرق ـي ــن فـ ــي الـ ـق ــدام ــة أمـ ـثـ ــال األمـ ـي ــرك ــي رس ــل
كيرك( .)6وتكمن قوة المذهب المحافظ في نظر
التكيف مع
سكروتن في براغماتيته ،وقدرته على
ّ
ومتغير؛ ألنــه عابر لجميع المذاهب
عالم معقّد
ّ
السياسية األخرى.
ويوحي عنوان الكتاب أنّ مؤلفه يروم تقديم دليل
للقارئ أو للمتعاطف مع التيار المحافظ؛ حتى
المبينات المميزة له
ّ
يعمق فهمه له ،وحتى يدرك ّ
عــن غـيــره مــن الـتـيــارات الـفـكــريــة والـسـيــاسـيــة التي
ق ــد تـتـقــاطــع وت ـت ــراك ــب م ـعــه ف ــي عــديــد الـمـســائــل.
حريصا على توخي الدقة والتمييز،
لذلك ،نــراه
ً
حـتــى يــوصــل رســالــة الـمــذهــب الـمـحــافــظ لـلـقــارئ
عـلــى أحـســن وج ــه .وف ــي تـصــديــر الـكـتــاب ،يـقـ ّـدم
لـنــا الـمــؤلــف الـمــذهــب الـمـحــافــظ مــذهـ ًـبــا مـتــأصـ ًـا
ف ــي ال ـع ـصــر ال ـحــديــث ول ـيــس مــذهـ ًـبــا م ـن ـشـ ًّـدا إلــى
الماضي ،غير أنه يختلف عن غيره من المذاهب
في أنه يعترف بقيمة الموروث الجماعي ويعمل
على حفظه وحمايته من التلف والزوال .وتتمثل
أهــم عـنــاصــر م ــوروث الـحـضــارة الـغــربـيــة فــي نظر
الكاتب باإلمكانية التي غدت متاحة في العصر
الحديث للفرد في أن يعيش حياته كما يشاء في
تعد وتضمن
كنف قوانين محايدة تحميه من كل ّ
ل ــه جـبــر األضـ ــرار ال ـتــي تـلـحـقــه وتـحـفــظ حـقــه فــي
مـحـيــط طـبـيـعــي سـلـيــم ،وفــي ثـقــافــة منفتحة تح ّفز
روح االطــاع والبحث ،وفي آليات الديمقراطية
ال ـت ــي ت ـم ـ ّـك ــن م ــن ان ـت ـخ ــاب م ــن ي ـح ـك ـم ــون وم ــن
يضعون القوانين ومن إزاحتهم من مواقع القرار
عبر االنتخابات.
غ ـيــر أنّ ه ــذه الـمـكـتـسـبــات ت ـظـ ّـل ف ــي ن ـظــره مـحـ ّـل
ت ـه ــدي ــد مـ ــن ج ـه ـت ـي ــن س ـي ــاس ـي ـت ـي ــن؛ مـ ــن ال ـي ـم ـي ــن،
يسمى
وتحديدً ا الليبرتاريني  Libertarianأو ما ّ
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أيـ ًـضــا الـنـيــولـيـبــرالــي أو الـلـيـبــرالــي الـمـتـ ّـطــرف الــذي
يسعى إلــى رفــع كـ ّـل القيود على السوق وتوسيع
آلـيــاتـهــا لـتـشـمــل جـمـيــع الـمــؤسـســات االجـتـمــاعـيــة،
وخ ـ ــاص ـ ــة تـ ـل ــك الـ ـتـ ــي تـ ـقـ ـت ــرن بـ ـه ــا إع ـ ـ ـ ــادة إنـ ـت ــاج
عــالــم  -حـيــاة  Lebensweltوعـيــش مـشـتــرك مثل
الـتــربـيــة واألس ــرة والــديــن والـمـحـيــط الـطـبـيـعــي .إنّ
ه ــذه ال ـس ـيــاســات ل ـت ــؤدي ،ف ــي ن ـظ ــره ،إل ــى س ـيــادة
الـقـيــم ال ـمــاديــة واالس ـت ـهــاك ـيــة ،وت ـع ـ ّـرض ديـمــومــة
ال ـم ـج ـت ـم ــع وت ـم ــاس ـك ــه واس ـ ـت ـ ـقـ ــراره إل ـ ــى ال ـخ ـطــر
(الفصل السادس :الصحيح في الرأسمالية).
التقدمي سواء أكان الليبرالي
ّأما من جهة اليسار ّ
الــوس ـطــي أم ال ـم ـت ـطــرف االش ـت ــراك ــي وال ـش ـيــوعــي،
فـيـتـمـثــل ال ـت ـهــديــد بــال ـس ـيــاســات ال ـت ــي تـ ــروم إع ــادة
بـنــاء الـمـجـتـمــع مــن جــديــد عـلــى أس ــاس الـمـســاواة
ف ــي األوض ـ ــاع ال ـت ــي يــرون ـهــا ق ـي ـمــة جــوهــريــة ذات
أولوية على سائر القيم األخرى بما فيها الحرية.
ولـمـقــاومــة مـظــاهــر الـتـفــاوت فــي األوض ــاع ،ذهــب
ال ـي ـس ــار ال ـش ـي ــوع ــي إلـ ــى ضـ ـ ــرورة إلـ ـغ ــاء الـمـلـكـيــة
ـردي ــة لــوســائــل اإلن ـت ــاج وتـحــويـلـهــا إل ــى مـلـكـيــة
ال ـف ـ ّ
جماعية تحت سيادة الدولة البروليتارية .وذهب
ال ـي ـس ــار االشـ ـت ــراك ــي إلـ ــى ضـ ـ ــرورة إن ــاط ــة ال ــدول ــة
ب ــدور نـشــط فــي إع ــادة تــوزيــع الــدخــل مــن خــال
ال ــراف ـع ــة ال ـضــري ـب ـيــة ع ـل ــى ق ــاع ــدة الـ ـمـ ـس ــاواة .فــي
حين رأى الليبراليون الــرولــزيــون والديمقراطيون
االجتماعيون ضرورة صوغ عقد اجتماعي توضع
ب ـم ـق ـت ـضــاه ق ـي ــود ع ـل ــى ال ـت ـف ــاوت ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
و ُي ـ ـعـ ــزى مـ ــن خ ــال ــه دور أسـ ــاسـ ــي لـ ـل ــدول ــة فــي
تكريس مبدأ المساواة العادلة في الحظوظ بين
جـمـيــع الـمــواطـنـيــن (الـفـصــل الـخــامــس ،الصحيح
في االشتراكية).
و ُيجمل الكاتب نقده لسياسة العدالة االجتماعية
لــدولــة ال ــرف ــاه فــي نـقـطـتـيــن :األولـ ــى ،أن ـهــا أنـشــأت
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سلبيا للمواطنة ،قوامه التواكل والتعويل
مفهو ًما ً
عـ ـلـ ــى الـ ـ ــدولـ ـ ــة والـ ـ ـحـ ـ ــق فـ ـ ــي ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة والـ ـمـ ـن ــح
االج ـت ـمــاعـ ّـيــة ،وف ـق ــدان روح ال ـم ـبــادرة واالع ـت ـمــاد
ع ـل ــى ال ـن ـف ــسّ .أمـ ـ ــا ال ـث ــان ـي ــة ،أنّ م ـس ــؤول ـي ــة ه ــذه
الصحي
السياسة تكمن في ارتفاع نفقات التأمين
ّ
ارتفاعا في حجم الدين
سبب
ً
أو المعاشات؛ ما ّ
ال ـع ـمــومــي وع ـج ــز ال ـم ــوازن ــات ال ـمــال ـيــة ف ــي ســائــر
الدول التي اعتمدت نموذج دولة الرفاه(.)7
فـ ــدور ال ــدول ــة ي ـن ـب ـغــي أن ي ـك ــون أقـ ــل م ـمــا يــريــده
االشـ ـتـ ــراكـ ـيـ ــون أن يـ ـكـ ــون ،وأكـ ـثـ ــر م ـم ــا ي ـق ـب ــل بــه
ال ـل ـي ـبــرال ـيــون ال ـكــاس ـي ـك ـيــون أي ال ـل ـي ـبــرتــاري ـن ـيــون.
فـ ــا ي ـم ـك ــن أن تـ ـك ــون ال ـ ــدول ـ ــة م ـ ـجـ ـ ّـرد «ح ـ ــارس
لـ ـيـ ـل ــي» ،كـ ـم ــا تـ ـصـ ـ ّـورهـ ــا ال ـف ـي ـل ـس ــوف األمـ ـي ــرك ــي
الـلـيـبــرتــاريـنــي روب ــرت ن ــوت ــزك ،يـقـتـصــر دوره على
حماية الممتلكات واألشـخــاص؛ ألنّ المجتمع
ال ـم ــدن ـ ّـي ره ـيــن ف ــي وجـ ــوده بـتـلــك ال ــرواب ــط الـتــي
تتجدد باستمرار ،في حين أنّ
تجددها
يتعين أن
ّ
ّ
ّ
فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـح ــدي ــث والـ ـمـ ـع ــاص ــر ي ـق ـت ـضــي
ض ـمــان ح ـ ّـد أدن ــى مــن ال ــرف ــاه الـجـمـعـ ّـي لـلـجـمـيــع.
ل ــذل ــك ،ي ـن ـب ـغــي أن ي ــرف ــض ال ـم ـحــاف ـظــون م ـعــادلــة
الـقـيـمــة بــالـثـ ّـمــن ال ـم ــادي ،وأن يـنـ ّـبـهــوا ال ـنــاس إلــى
خطر المجتمع االستهالكي على القيم العميقة
ـؤس ـســة لـلـعـيــش ال ـم ـش ـتــرك .ويــذكــر سـكــورتــن،
ال ـمـ ّ
في فصل «الصحيح في الرأسمالية» ،أنّ االتجاه
الـمـحــافــظ ،مـنــذ ظ ـهــوره فــي عـصــر األنـ ــوار ،عمل
على إنـقــاذ مــا يمكن إنـقــاذه مــن مـقـ ّـومــات العيش
ال ـم ـش ـتــرك .ف ـظ ـهــور ح ــرك ــات اج ـت ـمــاع ـيــة ج ــدي ــدة،
وأس ــالـ ـي ــب م ـس ـت ـح ــدث ــة فـ ــي اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـص ـن ــاع ــي،
وتـ ـطـ ـ ّلـ ـعـ ــات س ـي ــاس ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،ه ـ ـ ـ ّـدد اسـ ـتـ ـم ــرار
العادات والتقاليد والمؤسسات وأشكال الحياة
الـتــي تـقـتــرن بـهــا حـيــاة ال ـنــاس .وال يــرى سـكــروتــن
أنّ دور الـسـيــاسـيـيــن هــو الـحـمــايــة الـمـبــاشــرة لـهــذه
الـتـقــالـيــد وال ـعــادات ،وإنـمــا الـمـســاعــدة عـلــى ذلــك
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المدني
بتوسيع المساحة التي يستطيع المجتمع
ّ
يتطور فيها ،وأن يكثّف الفعل والمبادرة لدعم
أن ّ
والحس
أسس التضامن وترسيخ القيم المشتركة
ّ
ال ـمــدنـ ّـي واالن ـت ـمــاء إل ــى جـمــاعــة سـيــاسـيــة ،ودعــم
االستقرار والسلم األهلي.
وضـ ّـد الـنــزعــة الـبـنــائـيــة الـتـعــاقــديــة ،يـشـ ّـدد سكروتن
على أنّ غايات الفعل االجتماعي ال توضع وفق
حر
تخطيط مسبق ،وهي ليست موضوع اختيار ّ
يصور ذلك الليبراليون من أمثال جون رولز
كما ّ
وكــانــط ،وإن ـمــا تـنـشــأ مــن خــال الـجـهــد الـتـعــاونـ ّـي
سوية أنــاس داخــل المجتمع ،وقد
الــذي يقوم به ّ
ال يـتـفـطـنــون إلـيـهــا قـبــل أن تــأتــي إلـيـهــم وتــؤطــرهــم
وتعطي وجهة ومعنى لحياتهم.
وال يمكن في نظر سكروتن ّ
حل معضلة العدالة
بتثمين فضيلة التضامن والتكافل
االجتماعية إال ّ
ب ـيــن أفـ ــراد ال ـج ـمــاعــة الـسـيــاسـيــة ال ــواح ــدة ،ولـيــس
بالتعويل فقط على آليات دولــة الرفاه كما يدعو
إلـ ــى ذلـ ــك االش ـت ــراك ـي ــون وال ـل ـي ـب ــرال ـي ــون .ل ــذل ــك،
فــإنّ فكرة القومية ذات ُبعد أســاســي بالنسبة إلى
المحافظين ،وخاصة البريطانيين منهم لِما ُعرفوا
ـاألمــة البريطانية الـجــامـعــة ورفــض
بــه مــن تـشـ ّـبــث بـ ّ
لـ ــانـ ــدمـ ــاج فـ ــي اال ّتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي .وي ـع ـت ــرف
س ـكــروتــن ف ــي ال ـف ـصــل ال ـثــالــث م ــن ال ـك ـتــاب ب ــأنّ
ف ـك ــرة ال ـق ــوم ـي ــة ف ـق ــدت ب ــري ـق ـه ــا ف ــي أوروب ـ ـ ــا بـعــد
ال ـحــرب ـيــن الـعــالـمـيـتـيــن وظ ـه ــور ات ـج ــاه ع ــام داخ ــل
ال ـن ـخــب ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـف ـكــريــة يـحـ ّـمـلـهــا مـســؤولـيــة
ال ـح ــروب وال ـم ــآس ــي ال ـتــي اج ـتــاحــت أوروب ـ ــا فــي
الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،وي ــدع ــو إلـ ــى ت ـع ــوي ــض الـ ــوالء
ويسمى
للقومية بوالء لكيان آخر ُيبنى بالتدريج
ّ
االتحاد األوروبي.
ول ـئــن أق ـ ّـر ال ـكــاتــب ب ــأن الـقــومـيــة يـمـكــن أن تـكــون
أيــديــولــوج ـيــة خ ـط ــرة ،ف ــإنّ خ ـطــورت ـهــا ال ت ـقـ ّـل عــن

بتكلا تاعجارم
اًظفاحم ءرملا نوكي فيك :باتك يف ةءارق  -ظفاحملا ركفلا ديدجتو نتوركس رجور

غـيــرهــا مــن األيــديــولــوجـيــات؛ إذ كـســائــر نـظـيــراتـهــا،
سـ ـع ــت الـ ـق ــومـ ـي ــة إلـ ـ ــى اح ـ ـت ـ ــال الـ ـفـ ـضـ ــاء ال ـ ــذي
ان ـس ـح ـب ــت م ـن ــه األديـ ـ ـ ــان فـ ــي ال ـع ـص ــر ال ـح ــدي ــث،
وإلــى تـقــديــم نفسها هــد ًفــا أسـمــى فــي حـيــاة الـمــرء
وال ـط ــري ــق ال ـس ــال ــك ن ـحــو ال ـخ ــاص والـ ـع ــزاء عــن
مآسي العالمّ ،إل أنّ هذه الصورة للفكرة القومية
ه ــي ال ـص ــورة ال ـم ـشـ ّـوهــة ول ـي ـســت الـصـحـيـحــة فــي
نـظــره .فقد اقـتــرن ظـهــور القومية فــي رأيــه بالعصر
الحديث؛ إذ لم يعد انتماء الفرد إلى جماعة من
ـوحــد بينهم ديــن مشترك ويضبط لهم
المؤمنين يـ ّ
كافيا
ّ
هوية جامعة مهما كان انتماؤهم الجغرافي ً
ـاص ــة .وع ـلــى خ ــاف ال ــدول
ـوي ـتــه ال ـخ ـ ّ
لـتـحــديــد هـ ّ
حرية
المتأسسة على ديــن رسـمـ ّـي ،حيث تـكــون ّ
ّ
مقيدة بــالـحــدود التي تقبل بها
العقيدة والضمير ّ
الدينية الغالبة ،يتم ّتع األفــراد في األمم
الجماعة
ّ
بالحق في الجهر باختالفهم
والم َعلمنة
ّ
الحديثة ُ
عن اآلخرين في مسائل الدين والعقيدة ،وكذلك
ب ــال ـح ـ ّـق فـ ــي ن ـق ــد األديـ ـ ـ ــان وم ـع ــارض ـت ـه ــا .وع ـلــى
الصعيد السياسي أصبح االخـتــاف واالحتجاج
ـورا
ون ـ ــزاع ال ـم ـصــالــح وال ـع ـص ـيــان وال ـم ـع ــارض ــة أمـ ـ ً
عادية في الحياة السياسية واالجتماعية ،ولم يعد
ُينظر إليها خـطـ ًـرا على وحــدة الجماعة السياسية
واستقرارها.
وت ـت ـج ـ ّـس ــد ح ـق ـي ـق ــة الـ ـم ــذه ــب الـ ـق ــوم ــي فـ ــي رأي
سكروتن في أنّ التساؤل حــول الهوية واالنتماء
والــوالء لــم يعد يلقى جــوا ًبــا الـيــوم فــي طاعة دين
مشترك وال في وشائج الــدم القبلية والعشائرية،
وإنـمــا فــي جملة مــن المشتركات بين شــركــاء في
الـمــواطـنــة وبــالـتـحــديــد فــي مـقـ ّـومــات دولــة الـقــانــون
واألشـ ـك ــال الــوفــاق ـيــة ف ــي ال ـح ـكــم وت ــدب ـي ــر ال ـشــأن
ال ـس ـي ــاس ــي .وال خ ـ ــوف فـ ــي ن ـظ ــر س ـك ــروت ــن مــن
ان ـح ــراف الـقــومـيــة إل ــى نــزعــة شــوفـيـنـيــة وعــدوان ـيــة؛
ألن األمم التي تترسخ فيها التقاليد الديمقراطية
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وتحكمها مؤسسات تحظى بوالء شعبي والتزام
وطـنــي واس ــع تـكــون عـمــو ًمــا أع ـضــاء مـســالـمــة في
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي .فـعـلــى ال ــرغ ــم م ــن أنّ تــرسـيــم
المتحدة كان موضع
الحدود بين كندا والواليات
ّ
لمدة قرن من الزمن أو أكثر ،فإنّه يظل من
خالف ّ
جدا أن يؤول هذا الخالف إلى حرب.
المستبعد ّ
ُ
وضـ ـ ّـد االت ـج ــاه ال ـغــالــب داخـ ــل ال ـن ـخــب الـفـكــريــة
األمـ ــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة األوروب ـ ـيـ ــة ال ـم ـن ــاه ــض ل ـف ـك ــرة ّ
وللدولة القومية ،يرى سكروتن أنّ فكرة االتحاد
األوروب ـ ــي تـحـتــوي تـنــاقـ ًـضــا يـنـتــج أزم ــة مـشــروعـيــة
مـ ـتـ ــواصـ ـلـ ــة .فـ ـه ــو قـ ــائـ ــم عـ ـل ــى مـ ـعـ ــاهـ ــدة ت ـق ـضــي
بـتـجــاوز الــوالء الـقــومــي والـتـعــالــي عليه ،فــي حين
أنّ ال ـم ـع ــاه ــدات ت ـس ـت ـمـ ّـد ن ـف ــوذه ــا م ــن ال ـك ـيــانــات
ال ـت ــي ص ــادق ــت ع ـل ـي ـهــا أي م ــن م ـخ ـت ـلــف الـ ــدول
القومية األوروبية التي يتأتى منها والء الشعوب
األوروبـيــة لفكرة أوروبــا .ويــرى الكاتب أنّ فكرة
الــوحــدة األوروب ـيــة خطر على الــديـمـقــراطـيــة؛ ألن
هذه األخيرة في حاجة إلى حدود جغرافية وإلى
دول ـ ــة قــوم ـيــة ذات س ـي ــادة ت ـم ـت ـلــك س ـل ـطــة ال ـق ــرار
الوطني ،في حين تسعى فكرة االتحاد األوروبي
إل ــى سـحــب عـنــاصــر ال ـس ـيــادة وسـلـطــة ال ـق ــرار من
ال ـ ــدول ال ـقــوم ـيــة األوروبـ ـيـ ــة وت ـحــوي ـل ـهــا إل ــى هـيـئــة
بيروقراطية تكون بمنزلة الحكومة األوروبية.
األمميون Internationalists
يدعيه
وعلى خالف ما ّ
ّ

الــذيــن ينتقدهم الكاتب فــي الفصل الـتــاســعّ ،
تظل
الوجهة القومية هي األقدر من غيرها على تمكين
الــديـمـقــراطـيــات مــن حـمــايــة نفسها مــن الـتـهــديــدات
الـمـتـصــاعــدة تـجــاهـهــا .فــاألمـمـيــون يـنــزعــون عـمــو ًمــا
إلــى تبني وجهة كسموسياسية ،ويعرفون أنفسهم
يتجردون من كـ ّـل والء
«مواطنو العالم» .وهـكــذا،
ّ
ـأم ــة بـعـيـنـهــا أو بـبـلــد م ــا أو بـنـظــام
ق ــوم ــي يــرب ـط ـهــم ب ـ ّ
قانوني مخصوص.

142
لقد حاولنا في هذا العرض أن نقف عند ما بدا لنا
أنه أهم األفكار التي وردت في كتاب سكروتن.
واألكـيــد أنّ الـكـتــاب لــه مـمـيــزات أخــرى لــم ي ّتسع
المجال للحديث عنها .بقي أن نشير إلى أنّ هذا
الـكـتــاب ال ــذي ص ــدر فــي  2014يـكـتـســي أهـمـيــة،
وبخاصة في الوقت الراهن بعد نتيجة االستفتاء
ع ـلــى خـ ــروج بــري ـطــان ـيــا م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي،
وبعد انتخاب رئيس محافظ على رأس الواليات
الـمـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة واالن ـت ـشــار الـكـبـيــر لـلـمــذهــب
الـمـحــافــظ فــي الـعــديــد مــن الــديـمـقــراطـيــات .وهــو
ما يؤشر إلى أنّ الفكر المحافظ عرف تحوالت
جعلته يبتعد عن الصيغة المنفرة التي كان عليها
في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
لـقــد كــانــت نتيجة االسـتـفـتــاء الـبــريـطــانــي لمصلحة
الــداعـيــن إل ــى م ـغــادرة أوروب ــا واس ـتــرجــاع الـسـيــادة
الـ ـك ــامـ ـل ــة ،وه ـ ــي ن ـت ـي ـج ــة فـ ــي ت ـن ــاغ ــم مـ ــع م ــوق ــف
الـفـيـلـســوف ال ـم ـحــافــظ س ـكــروتــن ال ــراف ــض لـلـبـنــاء
األوروبي .غير أنّ السؤال الذي يتبادر إلى الذهن
 بعد هذا الدفاع البليغ والطريف الــذي يقوم بهال ـم ـحــافــظ س ـكــروتــن ع ــن مــذهــب ال ـقــوم ـيــة ال ــذي
ي ــراه فــي صيغته الـحــديـثــة والـمـعـتــدلــة خـيــر حليف
لـلـمــذهــب ال ـم ـحــافــظ  -ه ــل سـيـقـبــل الـمـحــافـظــون
اإلنكليز بحق القوميات األخرى المنضوية تحت
راي ــة الـمـمـلـكــة الـبــريـطــانـيــة الـمـتـحــدة مـثــل قــومـيــات
إسكتلندا وإيرلندا وبالد الغال في مغادرة بريطانيا
وال ــدف ــاع ع ــن حـقـهــا ف ــي أن تـمـكــث ف ــي االت ـحــاد
األوروبــي ،إذا قرر مواطنوها ذلك؟ هذا السؤال
ال يثيره وال يتطرق إليه سكروتن في هذا الكتاب،
في حين أنه يطرح نفسه بإلحاح اليوم بعد نتيجة
االستفتاء .كما تجدر اإلشــارة ً
أيضا إلــى أنّ دفاع
سكروتن ،مثل كل المحافظين البريطانيين ،عن
وعده أفضل
القانون المشترك األنجلوسكسوني ّ
ضـمــان لـحـقــوق الـمــواطـنـيــن الـبــريـطــانـيـيــن ورفـضــه
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المعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان والمحكمة
األوروبية التي أنشأتها ،يلقى معارضة من عديد
الـمـخـتـصـيــن ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال ال ــذي ــن ع ـ ّـب ــروا عــن
قلقهم مــن أن تـشـهــد حـمــايــة حـقــوق اإلن ـســان في
بريطانيا تراج ًعا بفعل مغادرة بريطانيا ألوروبا(.)8
وف ــي األخ ـي ــر ،ال ُبـ ـ ّـد م ــن ال ـت ـنــويــه بـقـيـمــة الـكـتــاب
وأه ـم ـي ـتــه؛ إذ نـجــح ف ــي رأي ـن ــا ف ــي إظ ـه ــار مــواضــع
ال ـت ـقــاطــع وال ـت ــراك ــب ب ـيــن أي ــدي ــول ــوج ـي ــات الـيـمـيــن
وال ـي ـســار وال ــوس ــط .وم ــن يـ ــدري؟ قــد يـتـفـطــن من
ي ـص ـ ّنــف ن ـف ـســه ف ــي ت ـ ّـي ــار ال ـي ـس ــار إلـ ــى أنـ ــه يـشــاطــر
الـيـمـيــن الـلـيـبــرتــاريـنــي أو ال ـم ـحــافــظ ب ـعــض اآلراء
والمواقف؛ ما يوحي بأنّ الحدود بين المذاهب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة غ ـ ــدت م ـت ـح ــرك ــة ال ـ ـيـ ــوم .ولـ ـعـ ـ ّـل قـيـمــة
ال ـف ـل ـس ـفــة ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـك ـمــن ف ــي هـ ــذا األمـ ـ ــر؛ أي
تـحــريــك خـطــوط الـفـصــل والـتـبــايــن بـيــن الـمــذاهــب
واأليديولوجيات السياسية لجعلها تتفاعل فيما
ب ـي ـن ـهــا .ل ــذل ــك ن ــرى أنّ ف ــي تــرج ـمــة ه ــذا الـكـتــاب
إلى العربية إثراء للمكتبة العربية ،وتوسي ًعا ألفق
التفكير لدى الطلبة والباحثين والمثقفين عمو ًما.
للحد من ثقافة
وإنّ هذا األمر لضروري في رأينا
ّ
ال ـي ـســار الـطــاغـيــة عـلــى تــدريــس ال ـع ـلــوم اإلنـســانـيــة
فــي جامعاتنا العربية ،وحماية للتعددية الفكرية
داخ ــل ف ـضــاءات الـبـحــث وال ـتــدريــس .وم ــن شــأن
ذل ــك أن يـســاهــم فــي إح ــداث ت ــوازن ال يـحـصــل،
في رأيناّ ،إل بالحوار والجدل بين مدارس فكرية
متعددة ومختلفة وحتى متباينة ومتخاصمة.
ّ

الهوامش

(((1فــي اسـتـطــاعـيــن ل ـلــرأي فــي ال ــوالي ــات الـمـ ّتـحــدة األمـيــركـيــة
أجــراه ـمــا مـعـهــد غ ــال ــوب ل ـل ــدراس ــات ف ــي سـنـتــي  2009و2015
كــانــت الـنـتــائــج كـمــا يـلــي 42% :مــن المستجيبين صــرحــوا بأنهم
يشعرون بأنفسهم محافظين على الصعيد االجتماعي ،في حين
يعرفون أنفسهم ليبراليين ،وصرح البقية بأنهم
صرح  25%أنهم ّ
حــداثـيــون .وفــي سنة  2015أبــرز استطالع لـلــرأي أنّ نسبة 31%
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بتكلا تاعجارم
اًظفاحم ءرملا نوكي فيك :باتك يف ةءارق  -ظفاحملا ركفلا ديدجتو نتوركس رجور

محافظون ،والنسبة نفسها ً
أيضا لمن يعرفون أنفسهم ليبراليين.
ّأما  38%من المستجيبين فقد اكتفوا بتقديم أنفسهم معتدلين.
وف ــي سـنــة  ،2010وع ـلــى الـصـعـيــد االق ـت ـص ــادي ،ق ـ ّـدم  51%من
المستجيبين أنفسهم بوصفهم محافظين؛ أي مناصرين لليبرالية
الكالسيكية بما تعنيه مــن اقتصاد ســوق مـحـ ّـرر مــن الـقـيــود ،في
تقدميون على الصعيد
صرح  15%من المستجيبين أنهم
ّ
حين ّ
االق ـت ـص ــادي وم ـن ــاص ــرون ل ـل ـعــدالــة االج ـت ـمــاع ـيــة وفـ ــق ال ـن ـمــوذج
الليبرالي األمـيــركــي ،لترتفع نسبتهم إلــى  19%سنة  .2015ورد
ذكر هذه المعطيات في المقال التالي:
»Samuel Freeman, «The Enemies of Roger Scruton,

The New York Review of Books (April 21, 2016), p. 32,

المحافظون الـجــدد إلــى مــزيــد مــن االنـخــراط فــي شــؤون العالم
للدفاع عن القيم والنموذج األميركي من حرية واقتصاد سوق
وديـمـقــراطـيــة وحـقــوق إنسان .يـجــب الـتـنــويــه أيـ ًـضــا بــأنّ سكروتن
خص المذهب المحافظ بتقديم موجز في قاموس الفكر
نفسه ّ
السياسي الذي نشره بنفسه سنة  .2007انظرRoger Scruton, :

The Palgrave Macmillan Dictionary of Political
Thought (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2007),
pp. 131-133.

(((3حول هذه النقطة يراجع الفصل الخامس من كتاب:

Alain Laurent, Le libéralisme américain, histoire d’un
détournement (Paris: Les Belles Lettres, 2006).

accessed on 8/12/2016, at: http://bit.ly/2lgOpyF

(4) Roger Scruton, The Meaning of Conservatism (New

عد كتاب ويــل كيمليشكا ،مدخل إلــى الفلسفة السياسية
((ُ (2ي ّ
المعاصرة ،ترجمة منير الكشو (تونس :سيناترا ،المركز الوطني
أهم المداخل للمذاهب الكبرى للفلسفة
للترجمة ،)2010 ،من ّ
السياسية المعاصرة .وعلى امتداد الخمسمئة وتسعين صفحة
التي تضمنها الكتاب لــم ينل المذهب المحافظ مــن االهتمام
إال ال ـن ــزر ال ـق ـل ـيــل ف ــي مــاح ـظــة ف ــي ال ـف ـصــل الـ ــرابـ ــع ،الـصـفـحــة
 ،140الـهــامــش 1؛ إذ يـمـيــزه الـكــاتــب عــن الـمــذهــب الليبرتاريني
المدافع عن الحرية الفردية على الصعيد االجتماعي والقيمي
متحرر من القيود التي تضعها الدولة على
وعن اقتصاد سوق
ّ
حركته وعــن مذهب المحافظين الجدد في الــواليــات المتحدة
األميركية الذي تفصله فوارق هو اآلخر عن المذهب المحافظ،
وعـلــى وجــه الـخـصــوص فــي مــوضــوع السياسة الـخــارجـيــة .ففي
ح ـي ــن ي ــداف ــع ال ـم ـح ــاف ـظ ــون ع ــن م ــوق ــف انـ ـع ــزال ــي ع ـل ــى صـعـيــد
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة ،كـمــا هــو الـحــال مــع الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب
في الواليات المتحدة األميركية ،ويدعون إلى انكفاء الواليات
المتحدة على نفسها وتخليها عــن التزاماتها الـخــارجـيــة ،يدعو

York: Penguin Books, 1980).

المراجع

(5) Roger Scruton, A Political Philosophy: Arguments for
Conservatism (London: Bloomsbury Academic, 2007).

(((6حول

جون غراي انظر مقالTony Burns, «John Gray :

and the death of conservatism,» Contemporary Politics,
vol. 5, no. 1 (1999), pp. 7-24.

رسل كيرك مفكر أميركي محافظ ( ،)1994-1918أهم كتاب له:

The Conservative Mind, From Burke to Santayana (South
Bend, Indiana: Gateway Editions, 1953).

(((7حول أزمة دولة الرفاه ،انظر:

Pierre Rosanvallon,

La crise de l’Etat providence (Paris: Seuil, 1981).

(((8حول دور المعاهدة والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
في تطوير القانون المشترك األنجلوسكسوني في مــادة حقوق
اإلن ـســان وحـمــايــة األق ـل ـيــات ،ان ـظــرFrancis G. Jacobs, The :
Sovereignty of Law, The European way (Cambridge:
Cambridge University Press, 2006).
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