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يقدم هذا النص جملة من األهداف الطّموحة. حيث يسعى أوالً إىل التحقيق يف ما إذا كان 

مدلول السيطرة اإليديولوجية قابالً للتطبيق عىل املجتمع املعارص أو إذا ما كان مرتبطًا به. 

كام يسعى ثانًيا، إىل تحديد املعامل املفرتضة التي تتناسب مع مبدأ اإليديولوجيا  املضادة 

املحددة.  املعايري  بعض  تحرتم  التي  والنقد  املعارضة  إيديولوجيا  هو  يعنيه  وما  الجديدة. 

ويشري الكاتب هنا إىل أن مثل هذه املعايري ال تخلو من الروابط التي تجمعها بالرشوط الفعلية 

للسياسة العصية، وال من املقدرة عىل التحفيز والتحريك، وال حتى من العمل عىل تفادي 

الصفات التي تطبع الجمود العقائدي التي ظلت تشكل السمة املمّيزة لإليديولوجية السياسية 

يف املايض.

يف  املشرتكة  الجلسات  أمام  شوارزمانتل  قدمها  محارضة  هو  النص  هذا  أن  إىل  نشري 

ـ  أبساال  يف  السياسية  لألبحاث  األورويب  املجمع  ينظمها  التي  العمل  ورشات  إطار 

السويد، يف 13 – 17 نيسان 004].

املحرر

أوّد أوالً أن يقع اختياري عىل اثنني من السمت الواضحة التضارب عىل املشهد اإليديولوجي 

املعارص. ومن ناحية أوىل، يبدو وكأن مدلول السيطرة اإليديولوجية يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالسياسة 

يأيت  ثم  املسيطرة.  اإليديولوجيا   يشكل  الذي  هو  الليربايل  النظام  وكأن  كم  الحايل،  يومنا  يف 
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خط آخر من التحليل ويتضارب مع هذا املوقع من حيث إنّه يرفض الحديث متاًما عن السيطرة 

اإليديولوجية. ويف حال أن هذا املنظور األخري قد أثبت صّحته إًذا ال يسعنا القول إال أن املجتمع 

أن  الليربالية، عىل  الدميقراطية  األنظمة  التي تحكمها  املتطورة  البلدان  األقل يف  املعارص )عىل 

أي  من  متحرًرا  بات  املجتمعات(  هذه  يف  اإليديولوجيا   دور  عىل  تركّز  إمنا  هذه  البحث  ورقة 

نوع من أنواع اإليديولوجيات وال يرتبط بأيٍّ منها. لقد بتنا نعيش يف مجتمع ما بعد اإليديولوجيا  

حيث مل يعد ِمن مكان ملفهوم اإليديولوجيا  أو بالحرّي ال مكان للمفهوم اإليديولوجي السائد 

أو املسيطر. لقد استعيض عن النزعة نحواإليديولوجيا  بسياسة الهوية التي تطبع القيم الشخصية 

التي ما من عالقة البتة بينها وبني سياسة اإليديولوجية التي كانت هي السائدة يف األزمان املاضية 

)واألقل حظًا(. انطالقًا من هذه النظرة ميكننا القول بأن الحياة السياسية بجميع أشكالها قد خضعت 

السيطرة عليها يف إطار  الجديدة قد طرأت ومل يعد باإلمكان  القضايا  انطالقًا من أن  للتحوالت، 

عمل السياسة اإليديولوجيا .

اسمحوا يل أن أنطلق من هذه النظرة الثانية، موّضًحا إياها قبل تربير عدم صّحتها. يف األصل 

تقوم هذه الرؤية عىل التمييز ما بني املجتمع اإليديولوجي من جهة واملجتمع الال إيديولوجي أو 

مجتمع ما بعد اإليديولوجيا  من جهة ثانية. يف النمط األول، تخضع السياسة لسيطرة البحث عن 

هدف مجتمعي شامل وتام، إنه التطلّع إىل تحقيق أو تأكيد فكرة املجتمع الحسن. إن املجتمع 

اإليديولوجي هو ذلك الذي يتم يف إطاره نرش وجهة النظر الواحدة والسائدة حول الحياة الحسنة 

تأخذ  قد  العملية  هذه  أن  هو  فيه  شك  ال  مم  الناس.  وعي  يُقولب  ما  وهو  املجتمع  طريق  عن 

أشكاالً مختلفة ترتاوح ما بني املجتمعات التوتاليتارية اإليديولوجية املتمثلة يف األنظمة الشيوعية 

الصفة  والتي مع ذلك ال ميكن سلخ  ليربالية  األكرث  والستالينية وصوالً إىل املجتمعات  الفاشية 

اإليديولوجية عنها، أي املجتمعات التي ال يزال يتناسب معها مدلول السيطرة اإليديولوجية.

ويف إطار هذا الحيّز من املناقشة، مل يعد باإلمكان ترسيخ املسائل املرتبطة بالجدال السيايس 

يف إطار متغرّيات أّي إيديولوجيا بذاتها. لقد تغرّي املجتمع، وبالتايل فقد أصبح متحرًرا من تلك 

األطر التفردية، وإذا ما أردنا اإلفرتاض بأن الهوية، سواءاً  كان املقصود بها الهوية الشخصية هوية 

الجمعة، هي األساس الذي تقوم عليه السياسة، بالتايل فإن اإلطر األوسع التي تقوم عليها السياسة 

اإليديولوجية تصبح بكل بساطة غري متوافقة مع مصدر العمل السيايس. إذ ال بّد من اإلشارة إىل 

وجود نوع من التضارب ما بني سياسة الهوية وسياسة العقيدة: األوىل هي تلك التي تسعى للوصول 

يف إطار العمل السيايس إىل املساحة التي تخّولها متييز املصالح واألهداف الواضحة املعامل 
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التي تختص بكل مجموعة؛ فردية كانت أو ثقافية. يف املقابل، فإن السياسة اإليديولوجية هي تلك 

التي تسعى إىل التعبري عن نفسها يف إطار العمل العام من خالل اللجوء إىل األسلوب الجمعي. 

وعليه فإن ساحة السياسة اإليديولوجية هي تلك املرتبطة باألفرقاء أو بالحركات االجتمعية الواسعة 

والتي نجدها متيل صوب املرشوع القائم عىل مبدأ التحّول االجتمعي التام والكامل. إمنا ويف 

هذه املرحلة من التحليل مل تعد الحياة السياسية املعارصة عىل هذا النحو، بل هي أصبحت تنشط 

يف إطار مبدأ أكرث تجزًُّؤا أو تدرًُّجا: عىل سبيل الجمعات ذات الخصوصية التي متيّزها عن غريها 

التي تصارع من أجل االعرتاف بها، واملصالح الخاصة التي تقتيض من الحكومة أن تتجاوب مع 

مطالبها، هذه النمذج قادرة عىل إعطائنا فكرة حول شكل السياسة يف العامل املعارص التي ميكن 

إلصاق أي صفة بها ما عدا صفة اإليديولوجيا .

ليس من الصعب يف يشء أن ندرك السبب الذي ألجله اكتسبت هذه الرؤية املصداقية الكبرية: 

فعىل أرض الواقع، يقود خطر السياسة اإليديولوجية املتمثّل يف أشكالها التوتاليتارية إىل نشوء ردة 

فعل مضادة، وهي تلك التي ترّحب بسياسة اإلختالف والتنّوع. إذا ما كانت اإليديولوجيات تقود 

إىل القضاء عىل كل شكل من أشكال التعددية، بالتايل فإن املجتمع السليم واملتنوع لن يكون 

أبًدا عىل وفاق مع مخطط رسير بروكوست]1[ الذي تعتمده اإليديولوجيات التي تسعى إىل »تسيري« 

هذا التنوع ليك تصل به نحو مثال أعىل واحد. لن تتواىن اإليديولوجيات عن صقل فكرة واحدة 

ومثل أعىل وحيد حول املجتمع الحسن وبالتايل فإنها تحاول توجيه أو إرشاد مجاالت الحياة عىل 

اختالفها ليك تصب يف املحصلة يف خندق الهدف الوحيد. وعليه فإن الحركة اإليديولوجية هي 

تلك الحركة الجمعية التي تنبثق انطالقًا من والء الناس ووفائهم ثم تعمد إىل اللعب بعواطفهم من 

خالل اللجوء إىل الخرافة والرموز، وهي بالتايل تكون ساعية إىل اإلمساك برمام السلطة داخل الدولة 

يف محاولٍة لفرض ذاك الهدف املرجو عىل املجتمع بأكمله. عىل أن املجتمع الحديث مل يعد 

يعرتف بهذه الحركات عىل اعتبار أنها كيانات قامئة بذاتها، وهو األمر الذي يُثبت لنا بأننا قد انتقلنا 

إىل نوٍع آخٍر من املجتمعات التي بات بإمكاننا أن نطلق عليه اسم مجتمع ما بعد اإليديولوجيا .

مرة أخرى أرغب يف الخوض يف هذه املسألة، والتي أعتقد بأنها تقوم عىل أساس النظرة أولية 

عن اإليديولوجيا . لذا فإنني أفضل عوض ذلك اللجوء إىل بعض األفكار التي كان غراميش قد 

خرج بها حول اإليديولوجيا  من أجل دعم الفكرة القائلة بأن الليربالية إمنا هي إيديولوجيا تسود 

]1]- مخطط رسير بروكوست: خطة لتوليد اإلنصياع والطاعة من خالل استعامل أساليب عنيفة.ـ
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املجتمع الحديث، إىل جانب التوسع يف بعض األفكار التي تخوض يف العوامل التي قد تؤدي 

إىل خلق إيديولوجيا مضادة، والسبب الذي يجعلها غاية يف األهمية يف ظل الظروف التي تحكم 

السياسة يف يومنا هذا. بالعودة إىل غراميش، يرى هذا األخري أن اإليديولوجيا  كانت يف بادئ األمر 

عبارة عن قوة عملية تقوم عىل مبدأ شعبنة وترويج العقائد الفلسفية التي كان املفكرون يخرجون 

بها. يف الوقت الذي كان غراميش يبلور هذا الرأي كانت اإليديولوجيات عبارة عن املجال الشامل 

والجامع ألي مفهوم فلسفيٍّ كان:

تعترب اإليديولوجيات الفلسفة الحقيقية بروحها، إذ أنها ال تأيت إال نتاًجا للرتويج الفلسفي الذي 

الواقع )غراميش، كوادرين  يقوم بنقل الجمهري والعامة نحو العمل الفعيل وبالتايل نحو تحويل 

ديل كارتشريي، ص. 1242(.

وبالتايل بات باإلمكان القول إن اإليديولوجيات تُرِشح أو ترّسب األفكار التي يتبناها الفالسفة 

لتدخلها يف عقول العامة، وهو األمر الذي يجعل  من هذه اإليديولوجيات سلوكيات سهلة املنال 

ما هي  اإليديولوجيا   بأن  قائالً  يكتب غراميش  نفِسها  وبالروحية  إمنا  آخَر  وتحفيزية. ويف مجاٍل 

إال عبارة عن »مرحلة وسيطة ما بني الفلسفة وممرسات الحياة اليومية« )غراميش، كوادرين ديل 

كارتشريي، ص. 1433(. وبعد اإلطالع عىل هذه النظرة املعقة، يصبح بإمكان الفرد أن يقول بان 

الليربالية ال تقل سيطرًة عن اإليديولوجيا، إذ إنها تترسب إىل عقول العامة عن طريق الرتويج وهي 

بالتايل تكون يف معرض تنشيط  سلوك الناس عرب اعتمد األساليب التي ليس بالرضورة أن يدركوها 

بأنفسهم.

البريالية  املجتمعات  داخل  السيطرة  بصفة  الليربالية متتاز  أن  هي  أود طرحها  التي  الفكرة  إن 

بّد من تصنيف هذا االنتصار املفرتض لليربالية عن طريق عدة  الدميقراطية املعارصة، إال أنه ال 

أساليب. أوالً، لقد صعدت فكرة سيادة الليربالية عىل اعتبار أنها إيديولوجيا عىل حساب تكلّفها 

اثبت غراميش صحة نظرته واعتربنا أن اإليديولوجيات إمنا تأيت  إذا ما  الفكري.  النظري وعمقها 

فبالتايل تصبح  الفعيل«،  العمل  بنقل الجمهري والعامة نحو  الذي يقوم  الفلسفي  »نتاًجا للرتويج 

الفاعلية التطبيقية التي تتحىل بها الليربالية أمرًا ممكًنا؛ إذ أنه جرى أصالً تذويب الليربالية وتبسيطها. 

ونتيجة  الفردي  بخياره  الشخص  يعتقدها  أولية  إيديولوجيا  عن  عبارة  هو  الليربالية  تشهده  ما  إن 

الكتّاب اسم  أيًضا عبارة عن وجهة نظر غري نقدية حول ما يُطلق عليه أحد  الفردية وهي  لحقوقه 

»السياسة التي تقودها السوق« )لييز، 2001(. ويف هذا املجال تجدين أطرح وجهتَْي نظر يف ما 
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حركة  أنها  اعتبار  قواعدها عىل  تريس  أن  الليربالية  استطاعت  أساسها  التي عىل  بالرشوط  يتعلق 

بّد من اإلشارة إىل أن ما فقدناه من جراء هذا اإلنتصار هو ذلك املجال الذي  مسيطرة. أوالً، ال 

الذات  التي تدور يف فلك تطوير  الليربالية والذي كان قادًرا عىل جذب األفكار  به  كانت تتحىل 

وتحويل الذات من خالل التفاعل مع اآلخرين، إنها عبارة عن عملية تحظى بالدعم )كم يشري جون 

السياسية، عىل سبيل املثال داخل الحكومات املحلية. عىل أن  ستيوارت ميل( بفعل املمرسة 

هذا املجال من الليربالية القائم عىل مبدأ تطوير الذات قد شغل العديد من »الليرباليني الجدد« من 

أمثال توماس هيل غرين فانكبوا عىل تطويره، وبالتايل فقد برز جليًّا يف إطار إيديولوجيا الليربالية 

التي باتت حارضة يف األذهان وراحت تنترش عىل اعتبار أنها إيديولوجيا تفّوق املستهلك وخياره. 

ويف إطار هذه الليرباليّة الرائجة، إذا ما صّح تسميتها بهذا االسم، أصبحت األفكار التي تعالج الحق 

يف حرية الخيار إن داخل السوق أو يف إطار السلطة غري املقيّدة تحتل مراكز الصدارة. إال أن هذه 

ما  الكالسيكية يف  الليربالية  بها  تختص  التي  املركزية  بعض املعضالت  النظر عن  تغض  الفكرة 

يتعلق بإمكانية قضاء املجتمع الشامل عىل الفردية والتعددية، وهو األمر الذي لطاملا أشار إليه دو 

توكفيل. وال شّك بأن التحذيرات التي كان يطرحها بشأن الرتكيز عىل امللذات الفردية واملصالح 

الشخصية والتي بدورها قد توصل إىل تجاهل امللكيات العامة وحتى إىل منو نوع من »اإلستبداد 

الناعم« داخل املجتمع الذي نزع الصفة السياسية عن نفسه باتت اآلن تبدو يف مكانها املناسب 

أكرث من أي وقت مىض.

وبالتايل تجدين أوافق غوس الرأي عندما يقول بأنه جرى تثبيت مبدأ سيادة الليرباليّة باعتبار أنها 

إيديولوجيا قامئة بذاتها عىل حساب تفتيتها، إن مل نقل عىل حساب اختفائها من ناحية أنها مبدأ 

الليرباليّة  بأن  الواقع بعبارات أخرى تقول  أنني كنت أفّضل أن أصيغ  فلسفي )غوس، 2000(. إال 

باعتبار أنها إيديولوجيا نقدية قد فقدت عن طريق شعبنة شكلها »اإليديولوجي« ذلك الحيّز النقدي، 

وقد تخلت عن رؤيتها التي تعالج املجتمع املكّون من أفراد يتمتعون بكامل اإلرادة الفردية. وإذا ما 

صّح قول بونام إذ يعلن أن » اإليديولوجيات جيمعها، مبا يف ذلك أكرث اإليديولوجيات محافظة ً، 

كانت موجهة بكل رشاسة تجاه الواقع، كم حدث يف ذلك الوقت« )بونام، 1999، ص. 124( فإننا 

نحلص إًذا إىل أن الليربالية قد فقدت اآلن »الرشاسة« التي كانت تتحىل بها. لقد خلعت الليربالية 

عن نفسها وظيفتها النقدية وباتت اآلن تطرح نفسها كم لو أنها تخلت عن طابعها السيايس. وعىل 

سبيل املثال، أشري يف هذا املجال إىل كتاب الليربالية السياسية الذي وضعه رولس، حيث يقول 

إّن الليربالية تبدو وكأنها عملية البحث عن اإلجمع السيايس، الذي بدوره يتحقق من خالل التخيل 
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يقّدمها رولس  التي  النظرة  أن  الشاملة« )رولس، 1993(. وهنا أشري إىل  »العقيدة  اتفاق بشأن  عن 

حول الليربالية هي تلك الليربالية الدقيقة التي ال ترفض »االختالف املعقول« بالنظر إىل العقائد 

التي تعالج الحياة الحسنة، إال أنها مع ذلك تقّدم املزيد لناحية العقيدة الجوهرية. إذا ما افرتضنا أّن 

الليربالية قد حطت رحالها يف هذه الخانة مؤخرًا، عىل اعتبار أنها إيديولوجيا قامئة، فإًذا يبدو أنها 

تسعى إىل تقديم املثال حول ما يصفه بونام عىل أنه » إيديولوجيا من دون مرشوع«، عىل أن هذا 

هو الرأي الذي يتبناه يف ما يتعلق باإلرداف الخلفي أو التناقض اللفظي مبعنى آخر.

تبديها يف عهدنا  التي  السيطرة  اللذين يحكمن  والطبيعة واملكانة  للبريالية  الثاين  أما املجال 

املعارص، إمنا يتمحور حول طبيعتها التي تخلت عن الجانب السيايس. وإنني شخصيًا ألرى إّن 

هذا الواقع إمنا يعكس واحًدا من مجاالت الليربالية، أال وهو حمية حيّز الخصوصية من التجاوزات 

السياسة )والتجاوزات الصادرة عن األغلبية(. لقد استطاعت الليربالية أن تفوز )أجرؤ عىل اإلدعاء( 

عىل اعتبار أنها إيديولوجيا، اإليديولوجيا  التي ترى يف اإلنجاز، قبل كل يشء، أنه يقوم يف حيّز 

حول  الشهرية  محارضته  يف  كونستانت  بنجامان  لسان  عىل  ورد  ما  إىل  أشري  وهنا  الخصوصية. 

الحرية التي كان ميارسها األقدمون وتلك التي ميارسها الحارضون: »ال بّد لحريتنا من أن تقوم عىل 

الفكرة  إن  الخصوصية« )كونستانت، 1988، ص. 316(.  اللذة املساملة واالستقاللية  أساٍس من 

الذي  الوحيد  الوجه  أبًدا  بأن هذا املجال ليس  أنه ما من شّك  أنه يف حني  أوّد طرحها هي  التي 

يطبع الحرية الليربالية، نجد هذه الحرية تتجىل بوضوح يف الليربالية عىل أنها إيديولوجيا معارصة 

وسائدة. ويف هذا املجال، نالحظ بأن أكرث الليرباليني تبرًصا، مبن يف ذلك كونستانت بذاته إىل 

»اللذة  تحملها  أن  املمكن  من  التي  املحتملة  لألخطار  اإلدراك  كانوا عىل متام  توكفيل،  جانب 

املساملة واالستقاللية الخصوصية« يف حال متت املبالغة فيهم، من شأن هذه املسألة )للمفارقة( 

أن تقود إىل التقليل من شأن كٍل من الحرية وتطوير الذات، إذا ما حرص الفرد نفسه داخل قوقعة 

الخصوصية وعض الطرف بعيًدا عن االنخراط املدين وإمكانية تطوير شخصه التي تقّدمها له هذه 

املشاركة. إال أن سيادة الليربالية الحديثة عىل اعتبار أنها إيديولوجيا قامئة بذاتها قد منحت الليربالية 

الدفعة القوية إىل األمام باتجاه السلوكيات التي من شأنها أن ترفع من قيمة حيّز الخصوصية، وال 

سيم يف ما يتعلق باالستهالك واملحفاظة عىل السلوك املنسلخ عن الحيّز العام للنشاط السيايس 

وحتى املتهكم عليه.

عىل ضوء هذا اإلتصال، تربز أمامنا ظاهرة وحيدة تأخذ يف الوقت عينه دور املسببات والنتائج. 

وهنا بإمكاننا القول إّن اإليديولوجيات هي يف الوقت عينه عبارة عن بنًى فكرية وخليط من األفكار 
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واملفاهيم، إىل جانب كونها أيًضا عبارة عن قوى سياسية ممرستية، وهي بالتايل تكون قادرة عىل 

من  النظر  خالل  ومن  والحركات.  لألحزاب  التعبوية  األفكار  وتضمن  السياسية  األحزاب  تحفيز 

منظور السياسة العملية داخل النظام الليربايل الدميقراطي املعارص نجد أّن الطيفاإليدييولوجي قد 

خُفت. راحت األحزاب التي تنافس من أجل الحصول عىل القوى السياسية تنجذب نحو سلسلة 

محدودة نوًعا ما من األفكار يف قلب طيف اليسار واليمني، وهو األمر الذي يعزز سيطرة الليربالية. 

إذا ما سلّمنا جدالً بأن الليربالية هي عبارة عن عقيدة الوسط، إىل جانب امتالكها املقدرة الفذة عىل 

استيعاباإليديولوجيات الحساسة التي ميتاز بها إن اليسار أو اليمني عىل حٍد سواء، فإننا نخلص 

الذي ميارسه  وهو  السيايس،  املجال  الوسط يف  نحو  النقلة  من  تستفيد  الليربالية،  أي  أنها،  إىل 

يبقى أن هذه املقدرة  الدعم اإلنتخايب. ولكن  السعي إىل اجتذاب  السياسيون يف معرض  القادة 

الليربالية، والتي هي عبارة عن سالسٍة تسمح لها، وفًقا للشكل الذي  التي تتحىل بها  االستيعابية 

تأخذه يف يومنا الحايل، بأن تكون »كل يشء بالنسبة إىل كل الشعب«، هي التي تجعل منها املحور 

اإليديولوجي األهم بالنسبة إىل الرصاع السيايس املعارص. إال أن هذا ال يطرح التوافق مع الرؤية 

يبدو وكأن غيدنز  اليسار واليمني«، ولكن  بأننا أصالً »تخطينا ]مسألة[  يتبناها غيدنز والقائلة  التي 

عىل حق يف بعض املجاالت. ال مجال إلعتبار املذهب املحافظ التقليدي املزاحم الكبري داخل 

يف  الدولتية  االشرتاكية  عىل  عينه  األمر  وينطبق  للتقليدية.  املعادي  بالتايل  اإلنعكايس  املجتمع 

ما يسميه غيدنز  إفقاد  قادرة عىل  التي كانت  السوفيايت، وهي  انهيار اإلتحاد  أعقبت  التي  الحقبة 

يسيطر  الذي  املوّجه  املخطط  االقتصاد  عبارة عن  وهو  لالشرتاكية مصداقيته،  املعريف  النموذج 

عليه »الدماغ« املركزي ذي القدرة املطلقة )غيدنز، 1994(. وبالتايل ما الذي يبقى متوافرًا لدينا؟ 

بالنسبة إىل األلواح اإليديولوجية التي عىل أساسها تبني األطراف يف النظام الليربايل الدميقراطي 

قاعدة جاذبيتها؟ يأيت الجواب عن هذا السؤال عىل شكل ضيغٍ مختلفة األوجه عن الليربالية يف 

الشديدة الرصامة  العقائدية  بالرضورة املكونات  شكلها«اإليديولوجي« املمّوه، والذي ال يفرض 

عىل أنه يطرح حيزًا واسًعا من االختيار أمام األفراد، أو ما يبدو عىل أنه اختيار.

بعد اإليديولوجيا،  التي ظلت سائدة حتى اآلن؟ نحن ال نعيش يف مجتمع ما  الحجة  ما هي 

بالليربالية، التي هي بدورها قد اتنرشت من خالل  القائلة  ولكن يف مجتمعٍ تسوده اإليديولوجيا  

مجموعة متنوعة من القنوات القامئة عىل مبدأ شعبنتها. مع العلم أن هذا منوذج الليربالية املسيطر 

بالحرّي من منظورها  إيديولوجيا قامئة، إمنا  باعتبارها  الليربالية نفسها، ليس من مكانتها  قد حرم 

النقدي الحازم. إذا ما أثبت غراميش أصدقية قوله من حيث اعتبار أن الدور الذي تلعبه اإليديولوجيا  
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ما هو إال شعبنةً للفلسفات املعقدة، سنجد أّن هذه النقطة قد جرى تأكيدها عن طريق الظرف الذي 

منّر فيه يف الوقت الحارض. لقد خرست الليربالية باعتبارها فلسفة ناقدة ولكنها انترصت من حيث 

القيام بهذه املهمة  بأنها قادرة يف جزء من أجزائها عىل  أنها »الحس العام« املعارص. لقد أثبتت 

للتأثري  عرضة  كانت  التي  األخرى  اإليديولوجيات  وّجهته  الذي  النقد  استعاب  من  متكنت  ألنها 

التاريخي، حيث كانت يف بعض األحيان تنتهج منهج الدميقراطية االجتمعية سعيًا إىل الحد من 

رصامة الليربالية الكالسيكية التي تعتقد بها مدرسة مانشسرت. وبهذه الروحية نفسها، استطاعت تلك 

اإليديولوجيات الناقدة لليربالية، عىل سبيل التيار املحافظ، دخول الحيّز الليربايل من خالل التخيل 

عن التقاليد املُـَمـيّـزة التي تختص بها أو من خالل التقليل من حّدتها وكذلك من خالل القبول 

بــ«ليربالية الحس العام« هذه، برشط الرتكيز يف السوق واملنافسة وحرية الفرد يف االختيار وحرية 

الشك نحو املجال العام. عىل أنني أرغب يف اإلشارة إىل أن هذا اإلقبال نحو ليربالية الحس العام 

هو نفسه ما مييّز غالبية الجوانب التي تطبع الدميقراطية االجتمعية املعارصة خصوًصا يف تجلياتها 

التي تأيت عرب »الطريق الثالث«. وبالتايل فإن الصورة التي أرغب يف عرضها يف ما يخص املشهد 

اإليديولوجي املعارص ليست بالرضورة تلك الصورة التي تقّدم ملجتمع ما بعد اإليديولوجيا، إمنا 

من باب أْوىل الصورة التي تطرح نفسها زوًرا عىل هذا النحو. وما الليربالية الدميقراطية املعارصة 

إال مجتمع إيديولوجي يطغى يف زواياه وبشكل مبارش جًدا وجه محّدد من وجوه الليربالية. ولقد 

قامت بعض اإليديولوجيات التي كانت تتسم يف املايض بدرجة أعىل من التعقيد بتكييف نفسها 

الحرية  إيديولوجيا  باعتبارها  نفسها  تطرح  أن  بدورها  استطاعت  التي  املشعبنة  الليربالية  هذه  مع 

الجمهور فعىل األقل  نقل حمسة  إن مل  أن تجتذب  بالتايل استطاعت  واالختيار والتنوع، والتي 

القبول باعتبارها »الخيار الوحيد املطروح عىل الساحة«. وهو األمر الذي يقود يف وقٍت الحق إىل 

والدة سلسلة من النقاش الفكري والسيايس التي ال ترقى للمستوى املطلوب، والتي من املمكن أن 

تسعى بنفسها إىل تعزيز قدراتها. وبالنظر إىل أن مدى اإليديولوجيات السياسية املقرتحة قد أصبح 

محدوًدا، من شأن هذه الحالة أن تقلل من اهتمم السياسة والحياة العامة وجاذبيتهم وهذا بدوره 

قادر عىل تعزيز الرتكيز يف »اللذة املساملة واالستقاللية الخصوصية«، وفق ما يقول كونستانتت، 

وهو بالتحديد ما تسلط اإليديولوجية السائدة الضوء عليه.

بالنسبة إىل »العمل  التايل: ما هي اآلثار املرتتبة عىل هذا األمر  السؤال  بّد من طرح  وهنا ال 

مع اإليديولوجيا  يف عرص ما بعد اإليديولوجيا؟« كنت أمتنى لو أنني كنت قد أظهرت أن مدلول 

الليربالية  )أو  السائدة  اإليديولوجيا   وأن  مغالطة،  ذاته  حد  يف  يُعترب  إيديولوجي  بعد  املا  العرص 
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املشعبنة( تعمل يف أحد أجزائها من خالل السعي إىل تشويه سمعة كل اإليديولوجيات املنافسة 

لها عىل اعتبار أنها ليست سوى رؤى خطرية ال تقود يف نهاية املطاف إال إىل الشكل الشمويل 

من السياسة. وبالتايل، إذا ما اعتربنا أّن املجتمع الحايل هو مجتمع ال يتحىل بخصائص املا بعد 

أيدولوجيا إال يف جوانبه السطحية، أو أن هذا ما يبدو لنا، فإن تركيزي يف بقية هذا البحث سوف 

ينصّب عىل ما ميكن القيام به من أجل أنعاش املشهد اإليديولوجي، ومن أجل اسرتجاع حيوية 

والذي  الشمولية  أو  الجامدة  اإليديولوجيات  مسلك  إىل  اللجوء  دون  من  اإليديولوجية  السياسة 

أن  باختصار، هي  ذلك،  الحياة. وحجتي يف  فرضها عىل جميع جوانب  أو  قرًسا  تطبيقها  يجري 

اللجوء إىل اإليديولوجيا  )وهو ما يُفرتض تطبيقه، ولكن الواقع يختلف عن ذلك( يف مجتمع ما بعد 

اإليديولوجيا  يتطلب وضع إيديولوجيا جديدة، أو بالحري إيديولوجيا مضادة، تهدف إىل تجّنب 

الخطرين. الخطر األول الذي نتحدث عنه هو الخوف من أن تكون قيًدا صارًما قادًرا عىل الحؤول 

دون السياسة اإلبداعية من خالل فرض املخطط العقائدي والصيغ املبسطة بدالً من الحّث عىل 

أتينا  والذي  املر  أحالهم  أمرين  بني  ما  اإلختيار  فهو رضورة  الثاين  الخطر  أما  املنفتح.  التفكري 

وما  امللهم،  أو املرشوع  العام  الهدف  أو  الرؤية  امتالك  يقوم عىل عدم  ما  وهو  ذكره،  للتو عىل 

هو إال اإلرداف الخلفي املذكور أعاله واملأخوذ عن بومان حول اإليديولوجيا  من دون مرشوع. 

وكم أرشت يف وقت سابق، إىل ما إذا كانت حجتي أثبتت أحقيتها فيكون هذا هو املوقف الذي 

وصلنا إليه يف السياسة املعارصة. وبالتايل فإن الفكرة التي أطرحها هي إرساء الحاجة إىل رضورة 

يرتتب  أن  املمكن  أنه من  الخطرين. عىل  تجّنب كيل هذين  إيديولوجيا مضادة يف معرض  قيام 

السياسة  من  أشكال جديدة  إرساء  اإليديولوجيا«  بعد  ما  اإليديولوجيا  يف عرص  مع  »العمل  عن 

اإليديولوجية كم وتطويرها، وهذا ما أود أن أبنّي معامله يف ما ييل.

باستخدام  وذلك  غراميش،  من  اإلشارات  بعض  يستقي  أن  للباحث  يتسنى  املجال  هذا  ويف 

أفكاره نقطة انطالق للبحث. مع العلم أن النقاش الذي ال يزال قامئًا بني غراميش وكروتيش كان 

قد قّدم له غراميش بذاته عىل اعتبار أنه رصاع بني إيديولوجيتني اثنني، أو الرؤية الكونية والليربالية 

واملاركسية. من جانبه، يرى غراميش يف كروتيش عىل أنه أهم من ميثل الليربالية، أي مبنزلة الداعية 

ثة  الهيمنة  أجل  من  املعركة  ساحة  عىل  أنه  غراميش  ويرى  املعارص.  العامل  يف  مترًسا  األكرث 

فرق بني »الجبهة اإليديولوجية« و »الجبهة« العسكرية، وهي املعركة التي يتوجب عىل املحارب 

بالرضورة عىل  ينطبق  للهجوم عليه، ولكن هذا األمر ال  العدو  النقطة األضعف لدى  اختيار  فيها 

الرصاع الفكري. ففي هذا املجال ينبغي عىل املرء دامئًا أن يختار النقطة األقوى التي تتميّز بها 
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اإليديولوجيا  املناقضة باعتبارها نقطة انطالق للنقد، إذ لن يكون االنتصار عىل األفكار البسيطة ذا 

قيمة عالية، ويتالىش يف مهاترات صغرية: 

التابعني واملتطفلني هي ذات  ولكن عىل الجبهة اإليديولوجية، ال يسعنا إالّ القول إن هزمية 

أهمية ال تكاد تذكر. وهنا ال بد من الدخول يف معركة مع أبرز رموز الخصم، وإال فإن الواحد منا 

قد يخلط ما بني الصحف والكتب، وما بني الجدل اليومي التافه والعمل العلمي. وبالتايل ال بّد 

من تجاهل األشخاص األدىن ملصلحة الجدل الصحفي الذي ال نهاية له )غراميش، كوادرين ديل 

كارتشريي، ص. 1423، وبريزون نوتبوك، ص. 433(.

املدافع  عىل  غراميش،  رأي  يف  الرتكيز،  من  الليربالية  ضد  للمعركة  بّد  ال  هنا  من  وانطالقًا 

األكرث إقداًما، وهو ما تجىل له يف صورة كروتيش. بالنسبة إىل غراميش كانت الليربالية عبارة عن 

الحرية«.  »دين  باعتبارها  الشعبي  الوعي  حيّز  تدخل  أن  استطاعت  التي  السائدة،  اإليديولوجيا  

مركز  باعتباره  النهضة  عرص  مع  يتعارض  كان  الذي  لإلصالح  العامة  تقبّل  مع  حدث  كم  ومتاًما 

األوساط الفكرية، بحسب ما يوصفه ايراسموس، كذلك جرى مع املاركسية أو »فلسفة الرباكسيس 

أو التطبيق العميل«، حيث برزت يف الوقت املعارص عىل اعتبار أنها الحركة التي تحدت الليربالية 

وقّدمت البديل الكامل عنها.

التي  الصورة  من  استخالصها  ميكن  التي  املعارصة  باألهمية  تتحليان  نقطتني  ثة  أن  يبدو 

عن  يقوله  ما  إن  أوالً،  واملاركسية.  الليربالية  بني  اإليديولوجي  الرصاع  غراميش حول  يستعرضها 

يقول  إذ  أيامنا هذه.  التطبيق عىل  أنه صالح  إيّل عىل  بالنسبة  يبدو  إيديولوجيا  باعتبارها  الليربالية 

إّن الحزب الليربايل )يف إيطاليا( قّد عمد إىل تحويل الليربالية من كونها فلسفة تأملية ونظرية إىل 

إيديولوجيا سياسية فورية وعملية؛ واصًفا إياها بكونها »أداة عملية للهيمنة والسيطرة االجتمعية«. 

ويف ما ييل تظهر كلمت غراميش الحرفية من النص األصيل، ففي معرض الحديث عن الليربالية 

يف إيطاليا، يبدأ غراميش باإلشارة إىل جاذبيتها الواسعة، ومن ثم ينتقل إىل موضوع تطبيقها املحّدد 

وقبل كل يشء العلمي:

الفرتة كان واسع  املثال، يف خالل هذه  إيطاليا، عىل سبيل  »الليربالية« يف  قبول مصطلح  إن 

الليرباليون  يظهر  إيطاليا  فيغو حوليات  بيرتو  كتاب  بعيٍد. يف  الوصول إىل مدًى  النطاق واستطاع 

عىل اعتبار أنهم جميع الذين ال ينتمون إىل طبقة رجال الدين وجميع املعارضني للفئة التي تؤمن 

بالعصمة البابوية، وبالتايل تكون الليربالية قد اشتملت حتى عىل املجتمع الدويل. ومع ذلك فقد 
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تشّكل تياًرا وحزبًا أطلق عىل نفسه بالتحديد اسم الليربايل. لقد استطاع هذا الحزب أن يُوجد رسيًعا 

إيديولوجيا سياسية مبارشة مستمدة من موقف املضاريب والتأميل الذي تتسم به الفلسفة الهيغلية. 

لقد شّكلت هذه اإليديولوجيا  أداًة عمليًة للهيمنة والسيطرة االجتمعية، وهم الوسيلتان اللتني من 

ست أصالً يف أثناء  خاللهم ميكن الحفاظ عىل املؤسسات السياسية واالقتصادية الخاصة التي أُسِّ

أنحاء أوروبا. )غراميش، كوادرين ديل  الفرنسية يف جميع  الثورة  انتشار هذه  الفرنسية ومع  الثورة 

كارتشريي، ص. 1230(.

يشري هذا األمر إىل أن اإليديولوجيا، ويف هذه الحالة تحديداً اإليديولوجيا  الليربالية، ما هي إال 

عبارة عن مجموعة عملية أساسية من األفكار التي ترتبط ببعض املؤسسات واملمرسات املحددة 

املعامل. إن ما يدعوه غراميش »إيديولوجيا سياسية مبارشة« هو كناية عن يشء ما من املمكن أن 

يتجىل أو أن ندركه من خالل هياكليات محددة جًدا متتاز بها السلطة. وعىل ما يبدو فإنه يقرتح أّن  

الليربالية ما كانت مجرد فلسفة عامة، فــــ«دين الحرية« هذا قد وجد خري تعبريٍ عنه يف املؤسسات 

االقتصادية والسياسية.

الذي حاول  التمييز  املحافظة عىل  استمرار  استحالة  غراميش،  يراه  مم  نستخلص  هنا،  ومن 

كروتيش الدفاع عنه بني »الفلسفة« و»اإليديولوجيا«. ويرى غراميش يف هذا املجال أن هذا التمييز 

إىل  مييل  غراميش  أن  يبدو  منفصلتني.  فئتني  بني  متييزًا  وليس  وحسب،  الدرجة  حيث  من  يأيت 

بالحياة  تُعنى  التي  الواسعة  الفلسفات  تطبيق  من  نوًعا  سوى   ليست  اإليديولوجيا   بأن  االعتقاد 

)الفلسفة( عىل املشاكل العملية امللموسة. اسمحوا يل أن أقتبس كالمه مرة أخرى:

الحياة  )تنفيس  الفكرية واألخالقية  الحياة  الذي ميثل  العامل  الفلسفة هي عبارة عن تصور  إن 

العملية املحددة( من جانب فئة اجتمعية كاملة من املفرتض أنها يف حركة دامئة، وبالتايل ال يُنظر 

إليها يف إطار مصالحها الحالية واملبارشة وحسب، إمنا يف إطار مستقبلها وانعكاس إهتمماتها. من 

جهة أخرى فإن اإليديولوجيا  هي عبارة عن أي مفهوم خاص تتبعه املجموعات ضمن تلك الفئة 

التي ميكن أن تساعد عىل حل املشاكل العاجلة واملحددة. )غراميش، كوادرين ديل كارتشريي، 

ص. 1231(.

وعليه، أميل إىل القول إّن هذا التصنيف يتناسب مع عرصنا الحايل ألنه يشري إىل أن السيطرة 

اإليديولوجية تظهر عند معالجة املشاكل الفورية والعملية من خالل املؤسسات الخاصة التي تعرّب 

يف إطاٍر رحٍب عن فلسفة واسعة تُعنى بالحياة والسياسة، رمبا بطريقة ضمنية. يف محاولة لجعل 
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هذا املثال أكرث واقعية ولتحقيق هذه املحاولة، نشري إىل أنه عندما تكون جميع جوانب املجتمع 

مجال  من  املستوحاة  النمذج  أو  السوق  مجال  يف  تعمل  الجامعات،  أقلها  وليس  املعارص، 

األعمل، فإًذا تصبح الليربالية )يف شكلها املعارص( الطريقة التي من خاللها يتوجب معالجة بعض 

املشاكل العملية جًدا والفورية. عندما يجري تطبيق مدلوالت االنتاج القابلة للقياس عىل جميع 

املؤسسات ومجاالت املجتمع، فإن فكرة عالقات السوق تتبلور من خالل كل مكونات املجتمع. 

وانطالقًا من هذه الفكرة نجد أّن الليربالية املستوحاة من السوق تنظم، بطرائق ملموسة وفورية جًدا، 

العالقات العملية التي تجمع الناس بني بعضهم  يف املجتمع. ويف هذا املعنى تحافظ الليربالية 

عىل سيطرتها، عىل الرغم من أنها الليربالية التي من شأنها أن تنذر الليرباليني من أمثال ميل ودي 

توكفيل، ناهيك عن »الليرباليني الجدد« الذين ظهروا يف وقت الحق عىل سبيل غرين وهوبهاوس. 

التي  الواسعة  للفلسفة  العميل  التطبيق  التعبري هي عبارة عن  إذا جاز  فإن اإليديولوجيا،  وبالتايل، 

تُعنى بالحياة، عىل أن هذه األخرية تصبح املهيمنة والسائدة من خالل اإليديولوجيا . نحن جميًعا 

مثل السيد جوردان يف نظر الليربالية، إذ ننطق بالليربالية مثلم نطق هو بالنرث، من دون أن ندرك أنّنا 

بفعل ذلك.

أما الجانب الثاين من األفكار التي جاء غراميش بها التي تبقى ذات الصلة بعرصنا الحايل فهو 

فكرته حول الرصاع اإليديولوجي، أو املعارضة مبعنى آخر. فال شك يف أن أمله يبقى يف أن تتمكن 

املاركسية أو »فلسفة التطبيق العميل« من الحلول محل الليربالية باعتبارها الفلسفة أواإليديولوجيا  

تقود إىل  أن  التي من شأنها  تطوير شكل من أشكال املاركسية  لقد سعى غراميش إىل  السائدة. 

الشامل  الطابع  تُنمي  أن  يتوجب عليها  إنّه  يقول غراميش،  متكاملة جديدة«، بحيث  »ثقافة  إيجاد 

الكالسيكية  ننىس  أن  الفرنسية من دون  التنويرية  الحركة  تنمية  الربوتستانتي إىل جانب  لإلصالح 

التي طبعت الثقافة اليونانية وعرص النهضة: »تلك ثقافة، باالستناد إىل مقولة كاردوتيش، تقدر عىل 

التوليف ما بني ماكسيميليان روبسبيري وإميانويل كانط، أي السياسة والفلسفة يف إطار وحدة جدلية 

وعاملية«.  أوروبية  وإمنا  أملانية،  أو  فرنسية  مجرد  ليست  أنها  محددة عىل  اجتمعية  بفئة  خاصة 

)غراميش، كوادرين ديل كارتشريي، ص. 1233(. سوف يجد إرث الفلسفة الكالسيكية األملانية 

نفسه جزًءا مؤثرًا يف الحياة، أو كم يقول املصطلح اإليطايل »فيتا أوبريانتي«. لقد كانت املاركسية 

مبنزلة »البدعة« الليربالية، نظرًا إىل أن كليهم قد انبثق من أرض الحضارة الحديثة نفسها. )غراميش، 

كوادرين ديل كارتشريي، ص. 1238(. وأرغب هنا يف اإلشارة إىل أّن ثة معنًى واحًدا من املمكن 

التي أوّد إظهارها هي أن ثة  النقطة  بينه وبني هذه الفكرة ومعنًى آخَر غري قابل للربط.  الربط ما 
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حاجة للطعن اإليديولوجي، األمر الذي مل يتحقق يف ظل ظروف السياسة املعارصة، حيث عمدت 

الليربالية إىل محارصة السوق اإليديولوجية. وبالتايل ثة حتًم حاجة لثقافة متكاملة جديدة، تقوم 

يتوخاه  الذي  الشكل  الثقافة  هذه  تتخذ  أن  املمكن  من  وهل  الطعن.  إيديولوجيا  أسميه  ما  عىل 

غراميش؟ بالنسبة إليه جاءت الليربالية واملاركسية عىل حد سواء مبنزلة إيديولوجيَنْي حداثويتني 

أما  الحديثة.  الحضارة  ينفي بشكل أسايس  الذي  النقيض من »دين املنهج«  بامتياز، وعىل ضفة 

املاركسية فيمكنها تقديم البديل املتمسك والشامل عن الليربالية. رأى غراميش يف املاركسية أنها 

كانت ممثلة لـ»اإلصالح« يف مقابل »النهضة« التي ميكن املوازة بينها وبني الليربالية يف العرص 

عىل  املحصورة.  الجمعات  بعض  عىل  والليربالية  النهضة  عرص  اقترص  الجوهر،  يف  الحديث. 

النقيض من ذلك، فقد انتقل اإلصالح إىل تعبئة الجمهري الشعبية، كم كانت املاركسية تفعل به 

يف العرص الحديث:

كان كروتيش قد فشل يف فهم أن فلسفة التطبيق العميل، مبا تكتنف من حركة جمهريية عظمى 

قد مثّلت وال تزال متثّل العملية التاريخية املمثلة لالصالح، عىل ضفة النقيض من الليربالية، التي 

تستنسخ النهضة املحصورة بشكل خاص بالجمعات الفكرية الصغرية. )غراميش، كوادرين ديل 

كارتشريي، ص. 1293(.

هل ال تزال آمال غراميش تجد لنفسها موطئ قدم يف عرصنا الحايل؟ وإذا كان األمر كذلك 

الكلمت  هذه  غراميش  خّط  أن  منذ  مرّت  التي  السنون  استطاعت  لقد  تتحقق؟  أن  ميكن  كيف 

بطريقة أو بأخرى أن تؤكّد عىل سدادها، يف النواحي التالية. أما يف ما يتعلق بالسؤال حول أّن لنا أن 

نعمل مع اإليديولوجيا  يف عرص ما بعد اإليديولوجيا، فإن حجتي يف ذلك هي أن ثة حاجة إىل 

إيديولوجيا مضادة جديدة من أجل تنشيط السياسة. أنتهز الفرصة لإلشارة إىل أن السياسة املعارصة 

يف السياسة الليربالية الدميقراطية متتاز من خالل الحقيقة القائلة بأن اإليديولوجيا  تبدو ميتة، بينم 

عىل أرض الواقع ال تزال أقوى اإليديولوجيات يف طور العمل؛ أال وهي إيديولوجيا ما أؤثر تسميه 

»الليربالية الفعلية املوجودة«، التي بدورها انبثقت من مفهوم »االشرتاكية الفعلية املوجودة«. عىل 

أن باهرو وغريه من املنظرين قد عمدوا سابًقا إىل استخدام هذ األخرية، يف أيام األنظمة املشابهة 

إىل  تستند  كانت  التي  والسياسية  االجتمعية  التشكيالت  من  النقيض  عىل  السوفيتي،  للنظام 

املاركسية ولكنها ظلت يف جوهرها تختلف بشكل كبري عن املثل العليا للمركسية الكالسيكية. 

وعىل هذا املنوال، أرى أّن »الليربالية الفعلية املوجودة« تشري إىل إيديولوجيا املجتمعات الليربالية 

بعد  ليس  اإليديولوجيا   بعد  ما  مجتمع  بأن  القول  ميكن  بالتايل  السائدة.  املعارصة  الدميقراطية 
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اإليديولوجيا  يف يشء، بل هو يخضع لسيادة منوذج الليربالية  الــُمــَشـْعــنَب. وكم أشار إرنست 

غلرن، يف إحدى املرات ساخرًا؛ »لقد امتطت الحرية ظهر االنتصار بالصعود عىل أكتاف النزعة 

االستهالكية«، وقد كان يرّص عىل هذه النزعة جوزيف دي ميسرت عىل أنه كان آلة الغسيل بدال من 

بالنسبة إىل لحظة )غلرن، 1995(. وعليه  النظام االجتمعي، عىل األقل  الجالد الذي كان أساس 

ميكن القول إّن العمل مع اإليديولوجيا  يف هذا املجتمع الذي من املفرتض به أن يكون ما بعد 

اإليديولوجيا  قد ينطوي أو ينبغي أن يشتمل ال االستسالم لهذا اإلجمع املبتذل، ولكن عىل السعي 

إىل إرساء قواعد اإليديولوجيا  املضادة التي من شأنها أن تعيد إىل الحياة السياسية إمكانية إيجاد 

البدائل املمكنة ورؤية املجتمع الذي ميكن له أن يطّور إمكانات الناس بطرائق أكرث عمًقا من تلك 

التي أرسيت يف ظل  الرتتيب الحايل لألمور.

يقّدم لنا غراميش بعض املؤرشات التي تّدل عىل هذه اإليديولوجيا  املضادة، وإذا ما عمدنا 

مثبت مع كروتيش(  الليربالية )كم هو  مقارنة  يسعى من ورائه إىل  الذي  املوازاة  أسلوبه يف  إىل 

مع عرص النهضة وإىل مقارنة املاركسية مع النهج االصالحي، فيسهل علينا إّذاك أن نرى ما هي 

املعايري التي يطرحها الواقع حول اإليديولوجيا  املضادة القادرة عىل االستمرار. يف رأيه، ما كانت 

الساحة بحاجة إليه ما هو إال املقابل املعارص الذي من املمكن طرحه مقابل »اإلصالح الفكري 

واألخالقي« الذي خرج به رينان، عىل أنه يف إمكان املاركسية، أو فلسفة التطبيق العميل، أن تلبي 

هذه الحاجة، إذ إنه ال ميكن إنكار أن كل من النهج اإلصالحي واملاركسية قد جاءا مبنزلة الحركتني 

الشعبيتني: إذ متكنتا من جذب انتباه الطبقات الواسعة من السكان، يف مقابل املجموعات الفكرية 

هذا  ويف  يجتذباهم.  أن  كروتيش  وليربالية  النهضة  عرص  من  كل  استطاع  التي  البحتة  والنخبوية 

أن  رأينا،  أن  لنا  سبق  إذ  الليربالية.  مبوضوع  يتعلق  ما  يف  التناقضات  أحد  أمامنا  يتجىل  املجال 

غراميش يلحظ أّن الليربالية قد أصبحت ذات نزعة سيطرية من خالل تبني الشكل »اإليديولوجي« 

الشعبي ذي الصلة بحل مشاكل الحياة اليومية بصورة عملية، وبهذا املعنى فقد استطاعت التمدد 

لتتجاوز الدائرة الضيقة من املثقفني. ولكن يف خضم الخالف الذي يربطه بكروتيش، يبدو كأنه 

يعترب هذا األخري أنه ايراسموس املعارص؛ فكل منهم كان مثقًفا وممن وضعوا الرؤى الكونية التي 

من جهة  )الفلسفة(  األدباء  يقترص عىل  الذي  العلمي  والنشاط  األفكار  بني  توجد متايزًا   بدورها 

والسياسة األولية ) اإليديولوجيا ( التي تتناسب مع العوام أو الجمهري من جهة أخرى. وانطالقًا 

اإلصالحي  النهج  أّن  يرى  من  هو  إنه  إذ  التمييز،  هذا  يرفض  غراميش  فأن  للموضوع  فهمي  من 

واملاركسية، عىل الرغم من جميع خالفاتهم، يبقيان عرضة للمقارنة يف هذا الصدد، إذ إنهم جاءا 
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مبثابة حركتي تغيري وتحول يف محاولة إللهام الطبقات األوسع من الناس كم ويف سعٍي لبلوغ 

اإلصالح الفكري واألخالقي من خالل التحول الشعبي والتعليم، بدالً من اإلبقاء عىل الهوة التي ال 

ميكن القفز فوقها بني »أولئك الذين يعرفون« من جهة و»أولئك الذين ال يعرفون« من جهة أخرى. 

يف حني أن كروتيش كان يرى أنه من املستحيل “che il volgo cessi di esser volgo” أي أن يخلع 

أحد أفراد العامة هذا الطابع العمومي عنه، وهذا ما شّكل لدى غراميش تحديداً الهدف من وراء 

التطبيق العميل السيايس التحّويل: »يحاول غراميش أن يصوغ مدلوالً سياسيًا عىل أن يكون يف 

الوقت نفسه نتاًجا وناقالً للتطبيق العميل التحويل واالبتكاري« )فونتانا، 1993، ص. 72(.

وبالتايل فإن غراميش يرى أّن النهج اإلصالحي ونهج املاركسية، باعتبارهم وصًفا تعبريًا عن 

اإلصالح األخالقي والفكري، قد جاءا مبثابة الحركتني الشعبيتني، اللتني تشتمالن عىل »العوام«، 

وتسعيان إىل تثقيفهم، عوًضا عن استبعادهم. ويف هذا الصدد يبدو وكأن مكيافييل قد أخذ الدور 

الحاسم باعتبار أنه الفيلسوف الدميقراطي الذي يريد أن يحّول الــ«moltitudine« أي القوم إىل 

“popolo” أي الشعب، يف إطار املوضوع الجديد الذي تدور السياسة يف فلكه، سعيًا إىل تحويل 

الـ”moltitudine sciolta” أي القوم املشتت إىل “popolo” أي الشعب. وعليه فإنني أقرتح أنّه يف 

إمكان الواحد منا أن يستخلص من هذه الصورة التي يرسمها فكر غراميش عدًدا من املعايري الالزمة 

من أجل بناء اإليديولوجيا  املضادة الفاعلة يف عرصنا هذا. ال بّد لهذه اإليديولوجيا  من أن تكون 

شعبية، مبعنى أنها تلقى الرتحيب يف أوساط طبقات واسعة من السكان. وبالنظر إىل أن »العامل 

الداللة  املمكن  من  والذي  حلوله  يتوقع  أن  فكره  خالل  من  مكيافييل  استطاع  الذي  ـ  الحديث 

عىل والدته تاريخيًا مع الثورتني األمريكية والفرنسية ـ يتميز بظهور الجمهري الشعبية وتطورها عىل 

اعتبارها قوة اجتمعية سياسية من جهة أوىل وقوة اجتمعية ثقافية من جهة ثانية« )فونتانا، 1993، 

ص. 8(، فإّن أّي إيديولوجيا فاعلة ال بّد لها من أن تكون إيديولوجيا جمهريية. والواقع يقول إّن 

هذه هي بالضبط طبيعة اإليديولوجيا  والغرض من ورائها مبا تتعارض مع الفلسفة، من أجل أن 

تصبح قوة تعبوية للجمهري وأن تجتذب الطبقات الواسعة من السكان. عالوة عىل ذلك، أنّه ال 

الفلسفة  عليها  تقوم  التي  والنظريات  الرؤى  لجعل  العامل،  أو  املوضوع  فكرة  إرشاك  من  لها  بّد 

تكون عىل صلة  أن  من  لها  بّد  ال  ذلك،  إىل  عملية. أضف  إيديولوجيا  أّي  املوجودة يف صميم 

بالظروف املعارصة بحيث إّن إيديولوجيات اإلصالح األخالقي والفكري يجب أن ال تسعى إىل 

إرجاع عقارب الساعة إىل الوراء أو العودة إىل العصور الغابرة، إمنا يجب أن متتلك توجًها يتطلع 

إىل األمام. ومن وجهة نظر غراميش فإن املاركسية كانت مبثابة استمرار لليربالية أو التفوق عليها 
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ولقد جاء كالهم  الحديث.  ُولِد من رحم املجتمع  قد  كليهم  إن  إذ  ال مجرد دحضها وحسب، 

مبثابة اإليديولوجيا  الحديثة، بخالف عقيدة »املنهج« )العصمة البابوية( التي أرادت التخيل عن 

العرص الحديث ومكتسباته. ويف الختام، ويف ما يتعلق بالرشط الذي ال بّد منه من أجل اكتساب 

العنرص  من  بعًضا  أن متتلك  من  الفاعلة  لإليديولوجيا  بّد  الدميقراطية، ال  أو  الشعبية  القوة  طابع 

العاطفي أو الوجداين، وهو ما مبقدوره أن يساعد يف أداء املهمة التي ينبغي ألّي إيديولوجيا أن 

تؤديها أال وهي تعبئة أو إلهام »عمالء« الدميقراطية أو دائرة أنصارها. وهنا ال بّد من االعرتاف بأن 

ينبغي لفلسفة  أنه ال  إنه يرى  إذ  يُثبت صلته باملوضوع:  الشعبي  الوطني –  مفهوم غراميش حول 

التطبيق العميل )املاركسية( أن تدير ظهرها لألمة وللثقافة الشعبية لألمة. ويف املعنى »الشعبوي« 

ال بّد لها من »التوجه إىل الناس«، وهو ما يعني أن ترتقي بالتقاليد الوطنية والشعبية من أجل تشكيل 

وعي جديد. وبالتايل فإن غراميش يرى يف املاركسية ميكنها أن تستجيب لهذه املعايري لكونها 

اإليديولوجيا  املضادة الجديدة، أي إنها مبثابة املقابل للنهج اإلصالحي يف العرص الحديث يف 

أوىل سنواته. لقد كانت املاركسية دميقراطية وشعبية لجهة السعي إىل جذب أكرب رشيحة ممكنة 

الرموز  الناس من خالل  تلهم  أن  أنها حاولت  السكان، وكانت حداثوية ووطنية شعبية لجهة  من 

واملشاعر املتجذرة أصالً يف الثقافة الشعبية والتقاليد الوطنية.

الواقع املعارص،  األفكار وصوابيتها عىل أرض  تقويم سداد هذه  فتقتيض  أما مهمتي األخرية 

لجهة تشكيل اإليديولوجيا  املضادة يف مواجهة ليربالية السوق املــُــشعبنة التي بات باإلمكان 

اعتبارها اإليديولوجيا  السائدة اليوم. يف حني أن الحاجة ملثل هذه اإليديولوجيا  املضادة باتت 

بوضع  مرتبط  بعضها   األسباب،  من  لعدد  وذلك  كبرية،  تزال  ال  تجسيدها  صعوبة  فإن  ملحة، 

أصبحت  لقد  العرشين،  القرن  من  املستقاة  الخربة  ضوء  يف  أما  املعارصة.  أيامنا  يف  املاركسية 

من  كل  أصبحت  فقد  املاركسية؛  إىل  بالنسبة  األمر  وكذلك  القذرة،  الكلمة  مبثابة  اإليديولوجيا  

اإليديولوجيا  واملاركسية، وكل ما يجعل هاتني العقيدتني مرتبطتني باملحاوالت الرسيعة، والكاملة 

التي تفرض  التحول االجتمعي والسيايس، وقد بلغت ذروتها يف األنظمة  وغري الدميقراطية يف 

اإليديولوجيا  الشعاراتية الخام. وعالوة عىل ذلك، فإن مفهوم موضوع أو عامل التغيري بات عىل 

حد سواء أكرث إثارة للشبهات وأكرث صعوبة يف التحقق يف إطار املجتمع املجزأ واملخصخص 

وأخريًا، عىل  ونتيجته(.  الجديدة  الليربالية  اإليديولوجيا   انتصار  طابع سبب  يأخذ  ما  نفسه  )وهو 

قامئة الصعوبات هذه، نجد أنه قد اندرج مفهوم الوطنية ـ الشعبية مبا يطرحه من إشكالية، وال سيم 

يف بلد مثل بريطانيا، رمبا، حيث العديد من التقاليد الوطنية تنطوي عىل الدالالت التي تفوح منها 



327 مجتمعات ما بعد اإليديولوجية

2 0 1 ء 7  شــتا
A L - I S T I G H R A B االستغراب

رائحة املايض اإلمربيايل، عوًضا عن رائحة املستقبل الدميقراطي والدويل )راجع كومار 2003، 

ولكن أيًضا أوغي  2001 لإلطالع عىل التقديرات املتباهية حول أهمية الهوية الوطنية الربيطانية(.

ومن وجهة نظري فإنني ال أجد أن كل ما سبق يقّدم الحجج الكافية للتخيل عن مهمة إيجاد 

اإليديولوجيا  املضادة، ال بل إنها تحّث عىل امليض قدًما بهذه الخطوة إمنا من دون أن يغيب عن 

بالنا أبًدا مسألة الصعوبات التي تحدق بهذه املهمة والتي ستواجهنا يف الطريق. وعليه فإن الحجة 

التي أطرحها يف هذا املجال إمنا تأخذ موقًفا مغايرًا للموقف الذي تبناه روريت، الذي بدوره يرى 

فرقًا بني »الحركات« و«الحمالت«، فاألوىل، والتي يراها روريت إمنا تتجسد يف املسيحية والعدمية 

مبُجمله  يقوم  مرشوٍع  إىل  تهدف  لالهتمم(  مثري  ذاته  بحّد  األمثلة  لهذه  اختياره  )إن  واملاركسية 

عىل التحّول، وعىل الرغم من أنه باإلمكان اعتبار هذه األمثلة عىل أنها إيديولوجيات قامئة بذاتها 

فإن روريت ال يستخدم هذه الكلمة بحرفيتها. إذ إنه يقوم بالتفريق ما بني مشاريع التحّول هذه أو 

»الحركات« من جهة و«الحمالت« من جهة أخرى، التي بدورها محدودة وُمــَحّدَدة وُمـــَحـــّدة، 

إيجاد  إىل  تسعى  التي  املسائل  وهي  والضيم  العدل  انعدام  من  معينة  مبجاالت  تُعنى  أنها  عىل 

الحلول لها )روريت 1995(. ومن هذا املنظار، فإن املقتضيات التي تفرض الحاجة إىل قيام عرص ما 

بعد اإليديولوجيا  إمنا تصّب تركيزها يف »الحمالت« وترفض قطًعا كل دعوة تنادي بــ«الحركات«. 

مع العلم أن هذه الحركات تكتنف مخاطر التضحية بالوقت الحارض لحساب الهدف غري الواضح 

املعامل الذي يسعى إىل مستقبل التحّول االجتمعي التام.

ولكن ال بّد من اإلشارة إىل أن الجدلية التي تطرحها ورقة البحث هذه إمنا تقرتح بدورها طريقة 

أخرى للميض بها، فأنا أطرح أن العمل مع اإليديولوجيا  يف عرص ما بعد اإليديولوجيا  يعني أنّنا 

نسعى إىل إيجاد العوامل اإللهامية والتشجيعية التي تجذبنا نحواإليديولوجيا  من دون الوقوع يف 

خطر املبالغة والهشاشة التي كانت قد طرحتها بعض أشكال السياسة اإليديولوجية يف السابق. هل 

من املمكن تحقيق ذلك؟ من وجهة نظري، أرى أّن ذلك ممكن التحقق، ويف ما ييل أستعرض 

محاوالً رسم معامل إطار عمل اإليديولوجيا  املضادة، متبًعا بذلك بعض املعايري التي أستقيها من 

املناقشات التي أجريناها آنًفا حول نظريات غراميش. تجدين أفرتض فكرة استحداث إيديولوجيا 

عن  عبارة  بأخرى  أو  بصورة  التي هي  التالية،  املباحث  من خالل  محددة  تكون  أن  جديدة عىل 

إعادة صياغة أو تطوير لإليديولوجيات التقدمية التي كانت سائدة يف املايض. عىل أن أول هذه 

املباحث هو مبحث تطوير الذات، السائد لدى كل من الليربالية واملاركسية. وتجدنا نالحظ أّن 

اإليديولوجيا  السائدة يف مجتمعنا املعارص تحتفظ لنفسها برؤية خاصة حول الحرية عىل اعتبار 
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هذا  تحمل  إمنا  فريدمان  م.  أصدرها  التي  الشهرية  الكتب  أحد  فإن  وفعالً،  اإلختيار؛  حرية  أنها 

العنوان، حرية االختيار، )فريدمان، 1980(. وبالعودة، استطاعت كلٌّ من الليربالية واملاركسية )وهنا 

أظن بأن هذه النقطة تشّكل نقطة التقاء بينهم( أن ترسم رؤية حول الحرية تتسم باملزيد من التطّور، 

عىل اعتبار أنها حرية تطوير إمكانيات اإلنسان. قد أرغب يف الخوض يف مسألة أنه يف إطار كِال 

املنظورين فإن هذه املقدرة عىل تطوير الذات ليست مرتبطة بعالقات السوق، عىل أنه ال شّك بأن 

عالقات السوق مبا يكتنفها  من منظور أدايت إمنا تعترب يف أحسن األحوال وإن كانت رضورية إمنا 

تبقى تابعة، أما يف أسوأ األحوال فهي تُعترب ذات رضر عىل تطوير إمكانيات اإلنسان. ويف حالة 

املاركسية قد ال تتطلب هذه الفكرة املزيد من التربير والرشح، يف حني أنه يف ما يخص الليربالية 

يتوجب عىل الباحث أن يلجأ إىل االستعانة بالشهادات املستخلصة ممن انضموا إىل »الليربالية 

الجديدة« أمثال هوبهاوس، وكذلك املستقاة من الليرباليني األكرث كالسيكية أو من ليرباليي منتصف 

القرن املايض أمثال ج. س. ميل ودو توكفيل. عىل أن هؤالء يخشون من أن إنشاء املجتمع القائم 

عىل السوق الذي يستند بدوره عىل األفراد الذين يتبع كل واحد منهم مصالحه الخاصة قد يقود 

إىل خفض املستوى الثقايف للمجتمع بأكمله ومن غري املمكن أن يُفيض إىل تطوير الذات. وهنا 

نأيت عىل أحد املخاوف املتشامئة التي يطرحها دو توكفيل والقائل إنه  يف املجتمع الجمهريي 

يسعى  أن  دون  من  ضيّق  حيّز  داخل  نفسه  غلق  عىل  الفكر  يدأب  أن  املمكن  »من  الدميقراطي 

إىل استخراج األفكار الجديدة، وعليه سيجد الناس أنفسهم محاطني بالبداهة والوحدة والنشاط 

توكفيل،  )دو  الدامئة«  اضطراباتها  من  أيٍّ  استغالل  إىل  البرشية  تسعى  لن  كم  الجدوى،  عديم 

1968، ص. 836(. لذلك، فإنني أزعم، بأنه ال بّد لإليديولوجيا املضادة من أن تعتمد عىل فلسفات 

تطوير الذات التي تتمحور حول قدرة اإلنسان عىل تطوير قدراته بطرائق اجتمعية وطرائق االنخراط 

للعالقات  بات حتميًا ورضوريًا  قد  السوق  أّن مجال  نجد  قد  النواحي  بعض  املجتمع. ويف  يف 

االقتصادية القامئة عىل التبادل والتوزيع، ولكن ال ميكن أن يكون كافيًا للموضوع الرئييس الذي 

يقوم عليه مبدأ تطوير الذات. وبالتايل  ال بّد ملا أسميه باإليديولوجيا  املضادة الجديدة من الحفاظ 

الحال اآلن،  السوق إىل منوذج، كم هي  إذ يجب عدم تحويل عالقات  السوق يف مكانه،  عىل 

العمل، وعىل نحو متزايد يف ما يسمى املجال الخاص.  العالقات يف أماكن  ينطبق عىل جميع 

كم نجد هذه الفكرة القامئة عىل فكرة احتواء السوق، ولكن ال عىل قمعه، متجذرة يف النص الذي 

التآلف  من  أشكال  إىل  يشري  تراه  حيث  والبيئة،  واالشرتاكية  الرأسملية  عنوان  تحت  غورز  كتبه  

الرأسملية )غورز،  السوق والعقالنية  العمل والتي تتخطى حدود منطق  االجتمعي خارج مكان 
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1994(. يعترب هذا النوع من وجهات النظر والذي يتمحور حول تطوير الذات األساس الذي ال غنى 

عنه لإليديولوجيا املضادة التي تتناسب مع السياسة يف وقتنا الحارض، والقادرة عىل االعتمد عىل 

موارد كل من الليربالية واملاركسية.

اإليديولوجيا  املضادة؟  تلقاها  التي  العاطفية، لألصداء  الشعبية، ورمبا  النواحي  إًذا عن  ماذا 

إذا كان من املمكن التاثري عىل أعمل اإليديولوجيات وتعبئتها، كيف السبيل للقيام بذلك؟ لقد 

القومية  باسم  التي حصلت  الجمهريية  التعبئة  عىل  جّداً  عديدة  أمثلة  العرشون عىل  القرن  شهد 

»اآلخر«  هذا  كان  ـ سواء  باآلخر  الثقة  وانعدام  والكراهية  والخوف  الحقد  قومية  املتفاقمة، وهي 

يهوديّاً أو مهاجرًا، أو أحد الذين يُلصق بهم وصف االنحراف بطريقة أو بأخرى. ومن هنا تنطلق 

رأينا، واحدة  أن  لنا  التي شّكلت، كم سبق  الشعبية«،  »الوطنية  مفهوم  إطار  العمل يف  صعوبات 

من األفكار الواردة يف األدوات الفكرية الواردة عن غراميش، إذ عمد هذا األخري إىل تحليل عرص 

النهضة اإليطالية بحيث وّجه النقد لـ«حزب العمل« اإليطايل باعتبار أنه مل ينجح يف االرتقاء إىل 

مستوى منوذج اليعاقبة الفرنسيني. فقد نجح هؤالء، أي اليعاقبة، يف تعبئة الفالحني يف إطار حركة 

ثورية حّقة، بينم عىل ضفة النقيض من ذلك كان الـ”Partito d’Azione” أي حزب العمل اإليطايل 

يخىش اإلقدام عىل الخطوة نفسها. وبالتايل فإنه ظل تابًعا لفريق املعتدلني، أولئك من أمثال كافور 

الذين شكلوا الحركة الوطنية انطالقًا من الطبقات األعىل نزوالً إىل الطبقات األسفل. وانطالقًا من 

التي كان لها  السلبية«  أنها »الثورة  النهضة اإليطالية عىل اعتبار  هنا يربز توصيف غراميش لعرص 

العواقب الوخيمة عىل الدولة اإليطالية الناشئة )غراميش، كوادرين ديل كارتشريي، )ص. 2010، 

وبريزون نوتبوك، ص. 59(.

أما إذا ما أردنا لإليديولوجيا أن تكون شعبية، فال يشء أفضل لنا من مزيج القومية. ومن هنا 

يربز، كم قد يحاجج بعضهم، الواقع الذي نجده يربط مجموعة كاملة من إيديولوجيات املايض 

)الليربالية واالشرتاكية واملاركسية والفاشية والشيوعية( مع القومية من أجل منح ذاك الفريق األول 

مزيًدا من قوة الجذب. وهو األمر الذي يؤدي بدوره ببعض املعلقني إىل النظر إىل القومية كم لو 

أنها كانت يف حد ذاتها »إيديولوجيا هشة« وهو ما يتطلب »مركباً مضيفاً« أقوى حاالً من أجل أن 

يُثبت فاعليته من الناحية السياسية )فريدين، 1998(، عىل أن هذه الفكرة جاءت نتيجة للمقولة التي 

أعلنها ماركس يف »ثورة 18 برومري بقيادة لويس بونابرت« ومن ثم التكيّف معها، إذ يقول ماركس: 

»ال ميكن للثورة االجتمعية يف القرن التاسع عرش إال أن تبني وجدانياتها عىل املستقبل، وليس 

أنّه من املمكن أن يكون مفهوم  عىل املايض« )ماركس، 1973، ص. 149(، وهنا أود أن أطرح 
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الوطنية ـ الشعبية قد أصبح قدميًا ومل يعد يساعد كثريًا يف صوغ إيديولوجيا السياسة التقدمية التي 

تتناسب مع عرصنا الحايل. مم ال شك فيه هو إمكانية فصل القومية عن الدالالت العرقية الخالصة 

عن طريق الرتكيز يف اإليديولوجيا  بشكلها املدين. كم من املمكن أن تصبح مثل هذه القومية 

املدنية مستساغة لدى جميع الذين يعيشون عىل أرايض الوطن الواحد، برصف النظر عن األصل 

العرقي أو الهوية الثقافية أو الدينية أو املعتقد، أضف أنها قد تجد لنفسها العنرص العاطفي يف رموز 

الوحدة املدنية والحقوق السياسية املشرتكة. وهنا أقول إّن هذا الشكل من أشكال القومية ال يزال 

مناسبًا يف ظل الظروف السياسة املعارصة، ولكنني أزعم أنه ال ميكنها حمل عبء اإليديولوجيا  

الشاملة والشعبية، كامالً والتي يجب أن تتبنى الشعارات املغايرة.

واملنفتحة  املشرتكة،  املواطنة  القامئة عىل حقوق  اإليديولوجيا   أّن  نرى  املجال  هذا  ويف 

عىل الجميع، هي األساس الذي تقوم عليه العقيدة الجديدة التي تعارض تفتيت وتذويب ميول 

السوق أو التي تسعى الحتواء هذه الظاهرة. إال أن هذه اإليديولوجيا  التي تتمحور حول املواطنة 

هنا  ومن  رمزية.  األكرث  املعنى  ومن  االقتصادي  املعنى  من  انطالقًا  الدعم،  من  املزيد  تتطلب 

بات بإمكاننا االعتمد عىل فكرة املواطنة االقتصادية واملعاملة العادلة باملِثل، عىل النحو الذي 

اقرتحه ستيوارت وايت، إذ تتضمن فكرته، القامئة عىل مبدأ النموذج غري املثايل ملبدأ املعاملة 

اإلفقار،  90(: عدم  2002، ص  )وايت  التالية  الجوهرية  اإللتزامات  يسميه  ما  بالــِمـثل،  العادلة 

التقسيم الطبقي إىل أدىن املستويات، وعدم  أمن السوق، أداء العمل باعتباره تحّدياً، الحد من 

املؤسسات  داخل  املعايري  هذه  تستويف  التي  املمرسة  تحققت  إذا  وايت،  يرى  كم  التمييز. 

االقتصادية سيصبح مطلوبًا من املواطنني واجب »تقديم املساهمة املثمرة الالئقة، مبا يتناسب 

مع قدرة كٍل منهم«: سوف يصبح لزاًما عىل الجميع العمل واملساهمة، وفًقا ملا يحققه املجتمع 

من الرشوط املذكورة أعاله. إن املجتمع الذي يتسم بنسبة أعىل من املساواة يف مجال العمل 

والذي يّقدم »موقًعا للتحدي القيّم يف جوهره« ال بّد من أن يكون قادًرا حقاً عىل دعوة املواطنني 

لتقديم كل نوع من أنواع املساهمة التي تتوافق مع قدراتهم. وعليه سيتوجب عىل اإليديولوجيا  

املضادة الحث عىل أفكار املواطنة السياسية واالقتصادية، التي تكّمل إحداهم األخرى. وتعترب 

أن  بالرضورة  ليس  أنه  من  الرغم  عىل  الشعبية،  ـ  الوطنية  األفكار  من  مالءمة  أكرث  الفكرة  هذه 

فكرتني  تستدعي  أنها  يف  تكمن  الشعبية   – الوطنية  قوة  أن  يل  يبدو  األخرى.  إحداهم  تستبعد 

اثنتنْي إىل األذهان، تعتمدان عىل التضامن، الذي يستند بدوره إىل أساس التاريخ املشرتك، أو 

التقليد املطّور. هل من املمكن للفكرة املشرتكة بني املواطنة السياسية واالقتصادية أن تطمح 
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إىل حصد الصدى العاطفي نفسه الذي تستحرضه  فكرة األمة إىل األذهان؟

إن املشكلة التي يتمحور حولها هذا البحث إمنا نجدها متجلية خري تجلٍّ يف النقاشات حول 

الوطنية الدستورية واملجتمع السيايس، إذ إن القضية املطروحة يف هذا املجال هي ما إذا كان 

مفهوم الحقوق املدنية املشرتكة قد تجّذر مبا فيه الكفاية ضمن قاعدة وجدانية وهو األمر الذي 

ال بّد منه من أجل منح املواطنني الحافز أو التحفيز العاطفي لحملهم عىل اإلقبال وتقديم األفكار 

أما وجهة نظري فهي أن فكرة  السيايس املشرتك. )ماركل، 2000(.  يرتأونها حول املجتمع  التي 

إمنا  وايت  س.  يراها  كم  املشرتكة،  السياسية  االقتصادية  واملواطنة  املدنية«  من  األدىن  »الحد 

تحتاج إىل أن تتجّذر داخل املجتمع املحيل القائم عىل الجانب التاريخي، أما فكرة األمة فلها 

دور ال بّد من أن تضطلع فيه، رغم أنه يحتل املركز الثاين ملصلحة مبدأ املعاملة باملثل واملواطنة.

أو  الحريف  سواء  الخصخصة،  إيديولوجيات  مع  تتعارض  التي  الجديدة  اإليديولوجيا   إن 

املجازي، مل تعد مجرد أمر ممكن فحسب، ولكنها باتت رضورية للغاية يف ظل ظروف السياسة 

املعارصة، يف إطار هذا املجتمع الذي يفرتض أن يكون ما بعد اإليديولوجيا . وانطالقًا من العبارة 

التي يطلقها غراميش )والتي يأخذها أصالً عن رينان( القامئة عىل »اإلصالح األخالقي والفكري« 

كان غراميش  تطويرها.  العمل عىل  ثم  ومن  السياسة  إيديولوجيا جديدة عن  يتطلب وضع  الذي 

يرى أّن بإمكان املاركسية توليف كل ما هو فاضل وتقدمي يف تقاليد الفكر السابق، ومن ثم القفز 

وكانط.  روبسبري  بني  ما  الجمع  حول  أعاله  املذكورة  ترصيحاته  خالل  من  لنا  يتضح  كم  فوقه، 

ويف ظروف السياسة املعارصة، من غري الواضح بعد ما إذا كانت املاركسية الكالسيكية ال تزال 

قادرة عىل أداء هذا الدور. وإنني ألتصور تشكيل إيديولوجيا مضادة جديدة من شأنها الجمع ما 

بني العنارص التالية، املأخوذة أصالً عن غراميش، إمنا مع مالحظة الحاجة إىل تكييفها وتعديلها 

لتتالءم مع الظروف الحديثة. وال بّد من اإلشارة إىل ربط األفكار القامئة حول الحقوق السياسية 

التي  التطلع صوب املؤسسات االقتصادية  يُعترب قدوة املواطنة السياسية، مع  املشرتكة، وهو ما 

تقلل، كم يصوغها وايت، من »مختلف الرشور التي تحدد حالة الربوليتاريا« )وايت 2002، ص. 

90(. ومع ذلك، أود أن أضيف إىل حجة وايت رشطني إضافيني أكرث عمًقا: األول هو أن الجوهر 

الفلسفي لهذه اإليديولوجيا  املضادة إمنا يقوم عىل مفهوم تطوير الذات. ومن الناحية الفلسفية، 

شّكل هذا الرأي األساس الذي قامت عليه كل من الليربالية واملاركسية، وال بّد له من احرتام معيار 

اإليديولوجيا  التي تتطلع قدًما والتي من شأنها أن تجتذب الحمسة الشعبية. أما الرشط الثاين، فال 

بّد لإليديولوجيا املضادة من أن متتلك الصدى العاطفي الالزم إذا ما أرادت التأثري يف الجمهري 
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التي ال غنى عنها يف ظل ظروف السياسة الحديثة، التي يرى غراميش بأنها تنشأ من البعد الوطني- 

فيها  التي جرى  األوقات  األضعف يف  القاعدة  تشّكل  قد  ولكنها  األقل،  ولو جزئيًا عىل  الشعبي 

الحد من التضامن والوحدة داخل األمة ملصلحة املجتمع الذي يتسم أكرث بتعدد الثقافات وعدم 

التجانس. يف حني أننا ال نرغب يف التقليل من شأن هذا العنرص، يف شكله املدين، فإنني أرى أّن 

قوة القدوة التي تقّدمها املواطنة املشرتكة هي التي ميكن لها أن توفر العنرص العاطفي الالزم لقيام 

اإليديولوجيا  املضادة الفاعلة.

عن  مختلفة  إيديولوجيا  وجود  تتطلب  الليربالية  معارضة  حركة  أن  هو  فيه  شّك  ال  ومم 

آنًفا بعض  أن رسمت  أنه سبق يل  كانت سائدة يف املايض. عىل  التي  التقليدية  اإليديولوجيات 

مالمح هذه اإليديولوجيا  املضادة، كم افرتضت أنها متجذرة داخل أفكار املواطنةإن االقتصادية 

التي من خاللها، عىل حد سواء،  الكيفية  السياسية. وتبقى املهمة األخرية، وهي اإلشارة إىل  أو 

ترتبط مع سلسلة اإليديولوجيات الرئيسية التي سادت يف املايض أو متيّزت عنها.

دعونا نرجع إىل غراميش قليالً، إذ إّن فكرته تقول إّن املاركسية، أو »فلسفة التطبيق العميل«، 

الليربالية،  كم  كانت،  فلقد  الليربالية.  عىل  بذلك  لتتفوق  الفاعلة  املعارضة  توفر  أن  لها  ميكن 

إيديولوجيا حداثوية أو تقدمية، خرجت من رحم الحضارة الحديثة، إال أنها قادرة عىل أن تتجاوز 

الليربالية، املتمثلة يف كروتيش، من حيث إنها قادرة عىل جذب طبقات أوسع من السكان، وبالتايل 

فإنها تشّكل اإلصالح مقارنة مع »عرص النهضة« الذي متثله الليربالية املعارصة. كيف يجري تطبيق 

هذه األفكار يف يومنا الحايل؟ لقد ناقشنا هنا مسألة أن الطيفاإليدييولوجي للسياسة املعارصة يتسم 

الدميقراطية املعارصة تحتاج إىل إعادة إحياء عن طريق توسعة هذا  الليربالية  باملحدودية، وبأن 

الطيف. وعالوًة عىل ذلك، ال ميكن تحقق هذه التوسعة للطيف إال عن طريق صوغ اإليديولوجيا  

املضادة الجديدة، القامئة عىل املساواة والتقدمية، والتي بدورها تحث عىل قيام مجتمع املواطنة 

الدميقراطي. ومن شأن هذه اإليديولوجيا  املضادة أن تتعارض مع إيديولوجيا الليربالية املــُشعبنة 

الهشة التي تسود يف »الليربالية الدميقراطية الفعلية املوجودة«.

ما هي عالقة هذه اإليديولوجيا  املضادة الجديدة مع التقاليد اإليديولوجية يف العرص الحديث؟ 

يبدو جليًا أنه باإلستناد إىل املعايري التي سبق يل أن أرسيتها لهذه اإليديولوجيا، عىل أنها إيديولوجيا 

اليسار، إذ إنها تأخذ القيم الكالسيكية التي يقوم عليها اليسار عىل محمل الجد، عىل سبيل املساواة 

والتضامن واملعاملة باملثل، فضالً عن الرغبة يف كبح نطاق عالقات السوق السلعية أو تقييدها. 
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بالتايل االشرتاكية، حتى املاركسية؟ كم أود أن ألِحق هذه اإليديولوجيا  املضادة  مل ال نسميها 

الجديدة مبخيم االشرتاكية أو بسلسلتها اإليديولوجية، ولكن مع اتباع املواصفات التالية؛ ال بّد من 

القول إّن اإليديولوجيا  املضادة الجديدة هذه إمنا هي انتقائية: فهي تعتمد عىل عدد من التقاليد 

اإليديولوجية املختلفة، من أجل تشكيل التوليفة الجديدة التي بدورها متنحها الهوية املميزة من 

تلقاء نفسها. لقد سبق لنا أن أوضحنا الصالت التي تربطها باالشرتاكية بشكل عام. وكذلك األمر 

للمواطنة،  االقتصادية  األبعاد  أهمية  خالل:  من  تتمثل  التي  الوثيقة  العالقة  حيث  املاركسية،  مع 

والرغبة يف إبعاد العالقات السياسية املهمة عن فلك إنتاج السلع ويف الحد من عدم مساواة قوة 

الطبقة، ويف إرساء املجتمع األكرث انسجاًما وترابطًا. ولكن يف حني ترى املاركسية الكالسيكية أّن 

هذه األهداف قد تحققت من خالل الحركة الثورية القامئة عىل الطبقة، فإن اإليديولوجيا  املضادة 

الجديدة هذه تنظر إىل تحقيق أهدافها مبنظور أقل قطعية أو تقيًدا بالطبقة.

ما سبق يل أن حددت معامله عىل اعتبار أّن اإليديولوجيا  املضادة هي تلك التي تسعى إىل 

هذه  رؤية  تحقيق  املمكن  غري  من  أنه  عىل  العوامل،  من  مرنة  مجموعة  خالل  من  ذاتها  تحقيق 

اإليديولوجيا  املضادة الجديدة من خالل حركة سياسة الطبقة، عىل األقل ليس باملعنى الدقيق 

للكلمة، ومن باب أوىل، تسعى هذه اإليديولوجيا  إىل تطبيق نفسها عمليًا عن طريق طرف سيايس 

واحد أو أكرث ممن ينشطون يف مجال االنتخابات وكذلك عن طريق شبكة من الجمعيات التعاونية 

النشطة يف مجال املجتمع املدين. رمبا تكون الفكرة مبهمة، وهذا بديهي، ألن هذه املشكلة تثري 

املشاكل املحددة التي تنجم عن االسرتاتيجيا والعملية السياسية، مم يختلف من مكان إىل آخر. 

تتميز املاركسية يف شكلها الكالسييك من خالل تركيزها يف حركة الثورة الربوليتارية، وما يرافقها 

من اسرتاتيجيا التقدم السيايس، وهو األمر الذي ساعد هذه األحزاب االشرتاكية الجمهرية عىل 

االسرتاتيجيا  هذه هي  بأن  االشرتاكية. وال شّك  للسياسات  األغلبية  وتشكيل  النرص،  نحو  التقدم 

االنتخابية التي سادت الساحة الدولية يف فرتة ما قبل الحرب العاملية األوىل.

مع العلم أن  االنتقادات الفوضوية للمركسية كانت قد أكدت عىل ضعفها يف مسألة السلطة 

تبناها ماركس يشري  التي  السياسية  باكونني للممرسة  الذي وجهه  النقد  بأن  السياسية، حيث نجد 

بتعاٍل إىل  ينظروا  الرفيعة«، حتى  الحكومية  الربوليتاريا إىل »املناصب  يرتقي ممثلو  إن  أنه ما  إىل 

رفاقهم السابقني. ويضيف باكونني أّن الذين ينكرون هذا الواقع »ال يعرفون شيئًا من الطبيعة البرشية« 

)باكونني، 1973، ص. 269(. أعتقد أن املضمون واضح، وهو أنه يتوجب عىل اإليديولوجيا  املضادة 

الجديدة أن تتعلم شيئًا هي األخرى من النقد الفوضوي، يف ما يتعلق بإمكانية سوء استغالل السلطة، 
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والحاجة إىل املشاركة الواسعة من الناس يف مجاالت تتجاوز املجاالت التقليدية للسياسة الحزبية.

عىل أنه من املمكن تعميم هذه النقطة عىل نطاق أوسع، فلقد سبق يل أن رسمت معامل  هذه 

اإليديولوجيا  املضادة عىل اعتبار أنها فكر اليسار، حيث إن تقاسمت قيمها، إال أنها تربهن وعياً 

املحاوالت  يف  اليسار  إيديولوجيات  رافقت  قد  كانت  التي  املفرطة  والتشوهات  الجمود  حيال 

السابقة التي كانت قد انخرطت بها لتحقيق ذاتها عمليًا. أما هذه اإليديولوجيا  املضادة الجديدة 

التقليدية للرشيعة  بها اإليديولوجيات  التي تتحىل  القوة  نقاط  تعتمد عىل  إذ  انتقائية،  بأنها  فتتسم 

الغربية، يف حني تتجنب نقاط الضعف التي حددتها التجربة التاريخية. عىل أنه ورد يف وقت سابق  

أنه ال بّد لهذه اإليديولوجيا  الجديدة من أن تتجنب خطرين متعارضني، أحدهم عدم امتالك الرؤية 

تُفرض عىل حركة  التي  العقيدة،  إطار  واملحصورة يف  املتزمتة  الرؤية  امتالك  واآلخر  الواضحة، 

السياسة الحقيقية. أما نقطتي يف هذا املجال فهي إذا ما رغبنا يف تجنب ذاك الخطر الثاين ال بّد من 

أن يعتمد الشكل الجديد للسياسة اإليديولوجية عىل مجموعة متنوعة من اإليديولوجيات بطريقة 

انتقائية حتى يصبح بإمكاننا الحديث فعالً عن عملية التعلم السيايس. وهذا ينطوي إًذا عىل بناء 

إيديولوجيا جديدة قادرة عىل توليف التقاليد اإليديولوجية املختلفة بطريقة تقدمية.

لجهة  والفاعلية  بالشمول  الجديدة  املضادة  اإليديولوجيا   هذه  تتحىل  أن  رضورة  إىل  إشارًة 

ميثّله جوهر  ما  هذا  أن  إىل  اإلشارة،  لنا  سبقت  السيايس، كم  العمل  لالنخراط يف  الناس  تعبئة 

اإليديولوجيات السياسية. لذا يجب عليها أن تعتمد عىل عنارص مستقاة يف اإليديولوجيات املختلفة 

التي تشجع بدورها عىل هذا االندماج عىل أساس دميقراطي، دون أن تنىس اإلشارة إىل التشوهات 

التي طبعت أمناط السياسة اإليديولوجية السابقة. وعىل ما يبدو فإنه انطالقًا من هنا غالبًا ما يُنظَر  

إىل النسوية وحمية البيئة، باعتبارهم إيديولوجيتني جديدتني، تضطلعان بدوٍر ال بّد من لعبه؛ ليس 

إيديولوجيا مكتملة النضوج يف حد ذاتها، إمنا باعتبارهم حركتني تصحيحيتني تستهدفان التزمت 

والجوانب العمياء التي تطبع السياسة اإليديولوجية املاضية. عىل أن النسوية استطاعت اإلشارة 

مبختلف أشكالها إىل التحيز الذكوري واالفرتاضات الجنسانية لدى إيديولوجيات كل من اليسار 

واليمني. وعىل نحٍو ممثل، استطاعت حمية البيئة، يف إطار نوع آخر من الحركة التصحيحية، أن 

ترفع النقاب عن بعض االفرتاضات املتمحورة حول اإلنسان التي تطبع االشرتاكية واإليديولوجيات 

ليك  اإليديولوجي  التفكري  نطاق  توسعة  استطاعت  فقد  وبالتايل  مبالغة.  بصورة  كذلك  األخرى 

تستجلب إىل األذهان العالقة بني اإلنسان والعامل الطبيعي، وهو الجانب الذي تهمله إيديولوجيات 

التقليد التنويري.
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مع  العمل  يتضمنها  التي  الجوانب  إىل  يتطرأ  الذي  امللّخص  بهذا  أختتم  هنا  من  وانطالقًا 

اإليديولوجيا  يف عرص ما بعد اإليديولوجيا . لقد استطاعت ورقة البحث هذه أن تحاجج بأن هذا 

األمر إمنا يحتاج إىل ثالثة عنارص أساسية:

أوال، اإلرصار عىل أن ما يبدو أنه عرص ما بعد اإليديولوجيا  ليس بيشء من هذا التوصيف، 

حيث تنطبع الدميقراطيات الليربالية املعارصة بالصفة اإليديولوجية إىل أبعد الحدود، حيث تهيمن 

إيديولوجية. إمنا  أنها غري  نفسها عىل  تقدم  بدورها  التي  الليربالية املــُـشعبَنة،  إيديولوجيا  عليها 

باعتبارها  نفسها  تقديم  أي  الناجحة،  اإليديولوجيات  جميع  إليه  تعمد  ما  هذا  الواقع  أرض  عىل 

»الحس العام« الذي يطبع كل افرتاضات الحياة اليومية. إن الليربالية يف شكلها السائد املعارص 

إمنا ترفع من شأن أفكار الفرق وتُـثّمن الحيز الشخيص الذي يظل حيزًا خاًصا تهيمن عليه أفكار 

الرتاكمت الشخصية. وهذا ما ميثل إفقاًرا للحياة السياسية وتقييداً للبدائل املعروضة يف الساحة 

اإليديولوجية.

ثانيا، ماذا تستخلص مم سبق لنطبّقه عىل عامل السياسة الحقيقي؟ لقد جادلت بأن املطلوب 

هو قيام اإليديولوجيا  املضادة الجديدة التي من شأنها أن تستجيب الثنني من الوظائف الرئيسية، 

حتى إنها تطعن بهيمنة الليربالية املــُـشعبَنة. وعىل نطاق أوسع، تبقى قادرة عىل تنشيط املجال 

األمر  وهو  السياسية،  الحياة  أصالً يف  املوجودة  السياسية  النظر  نطاق وجهات  وتوسيع  الفكري 

السياسة  أبعاد جديدة إىل املجال اإليديولوجي الضيق أصالً والذي يطبع  الذي من شأنه إضافة 

الحقيقي.  العامل  السياسة داخل فلك  فإنه سيؤدي إىل املزيد من اإلثارة يف  املعارصة، وبالتايل 

تلبي بعض املعايري  أن  الجديدة من  بّد لإليديولوجيا املضادة  الكالم سدًى، ال  وليك ال يذهب 

املعينة، واملستمدة أصالً من نتاج  غراميش: ال بّد لها من تعبئة جمهور واسع من املنارصين، وأال 

تتخىل عن العنرص العاطفي، وأن ترسم لنفسها التوجه الذي يتطلّع إىل األمام. علًم بأنني اقرتحت 

بصورة موجزة بعض القواعد التي ميكن ملثل هذه اإليديولوجيا  املضادة الفاعلة اإلستناد إليها، 

حيث تشّكل أفكار املواطنة واالقتصادية والسياسية العنارص املركزية فيها.

ثالثا، وأخريًا، ال بّد للعمل مع اإليديولوجيا  يف عرص ما بعد اإليديولوجيا، أو املتعارف عليه 

عىل هذا النحو، من أن ينطوي عىل محاولة تجنب املخاطر التي تطرحها أّي إيديولوجيا ال متتلك 

لنفسها الرؤية الواضحة، أو رؤية القيد الصارم الذي يقيّد السياسة اإليديولوجية العقائدية الضيّقة. 

لذلك، ال بّد لإليديولوجيا املضادة الجديدة من أن تتّسم باالنتقائية، بل ويجب أن ترّوج لهذا الواقع، 
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معتمدًة يف ذلك عىل مجموعة من التقاليد اإليديولوجية من أجل تلبية املعايري اإليديولوجية الفاعلة 

التي تتناسب وعرصنا. إن مستقبل السياسة الليربالية الدميقراطية يعتمد عىل التجديد اإليديولوجي، 

وهو ما لن يتحقق إال عن طريق أشكال جديدة تلبسها السياسة اإليديولوجية، عىل أن ورقة البحث 

هذه قد أظهرت كيفية البدء يف هذا التشكيل.
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