
الديمقراطية بما هي ُمنَتج إيديولوجي
استقراء املسار  التارخيي

]*[
شهريار زرشناس]]]

يرمي املفكر اإليراين شهريار زرشناس يف هذا البحث إىل الحديث عن صلة اإليديولوجيا  

هي  الدميقراطية  أن  اإلطار  هذا  يف  ويقرر  والتاريخي.  النظري  املستويني  عىل  بالدميقراطية 

األساس النظري واإلطار الواقعي لنشوء كّل اإليديولوجيات. أما حجته يف ذلك فتعود حسب قوله 

إىل أن الليربالية والقومّية والفاشّية و... وكّل النظريات الحداثية األخرى هي وليدة الدميقراطية. 

ذلك  من  ويستثني  الذكر،  آنفة  لإليديولوجيات  النظرية  األسس  الكاتب  يدرس  هذا  إىل 

أسسها  وألن  املعارص،  العامل  يف  بالغة  أهمّية  ذات  تعد  مل  برأيه  ألنها  الالّسلطويّة،  نظرية 

اإليديولوجية مل تكن بارزة.

نشري إىل أن هذه املقالة هي فصل من كتاٍب صدر للكاتب مؤخراً يف إيران تحت عنوان: 

»املباين النظرية للغرب املعارص«.

املحرر

ال تعني املطالبة بالدميقراطية ـ عىل خالف ما هو مشهور ـ املطالبة بالحريّة، إذ ال يوجد أي 

تالزم منطقي وذايت بني الدميقراطيّة والحريّة. فحتّى الفاشيّة بصفتها  إيديولوجية حديثة متثّل وجهاً 

من وجوده الدميقراطيّة، فاألخرية هي جوهر الفكر السيايس الحداثوي.

لقد انترشت إبّان عرص التنوير وتزامناً مع نشوء الحداثة، عقيدٌة تفيد بأن اإلنسان ال يحتاج إىل 

*- باحث يف الفكر السيايس والفلسفي - عضو الهيئة العلمية يف املعهد العايل للثقافة والفكر اإلسالمي ـ طهران.
- العنوان األصيل للبحث بالفارسية: )ايديولوجيات العامل الحديث(.ـ

ـ ترجمة: حسن الصّاف.
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العقيدة مهمة  أنيطت مبوجب هذه  الوحي والدين، وبإمكانه أن يؤّدي دور »املرّشع«. لقد  هداية 

كانت  لإلنسان.  الحداثة ومنحتها  أفرزتها  التي  الخصائص  أهم  »الترشيع« لإلنسان وأصبحت من 

األنظمة امللكية املطلقة يف أوروبّا طوال القرون الخامس عرش والسادس عرش والسابع عرش متنح 

أفكار »جان  الحديثة ]املتأصلة يف  الدميقراطيات  للملك، ولكن  الترشيع«  السلطة« و»حق  »حق 

بودان«]1[ و»سبينوزا«]2[ وفالسفة عرص التنوير من أمثال »جون لوك«]3[ و»جان جاك روسو«]4[ تعطي 

الـ»دوموس/ مصداق  تحديد  يف  اإليديولوجيات  اختلفت  لقد  ]دموس[.  للشعب  الحقَّني  هذين 

تستطيع  التي  املجتمع  يف  واملتوسطة  الرثيّة  الطبقات  الكالسيكية  الليربالية  عّدت  إذ  الشعب«، 

الطبقة  الـ»دوموس« هي  دفع الرضائب هي »الدوموس«، وفيم ذهبت املاركسيّة إىل أن مصداق 

»الربوليتارية«]5[. أّما القوميّون فقد عّدوا القوميّة أو املنتمني إىل عرٍق معنّي هم الـ»دموس«، فيم 

أولت املدرسة النسويّة الجانب األنثوي اهتمماً بالغاً يف املجتمعات اإلنسانية الحديثة »الدموس«.

خالصة القول إّن الدميقراطية مبعنى حاكمية »الدموس/الشعب« وحّقه يف الترشيع، تستقل عن 

أطر الرشائع السمويّة التي متنح حق الترشيع إىل الله سبحانه. إن للدميقراطيات الحديثة ميزات 

إنسانيّة )Humanism( وترى مصداق »الدموس/الشعب« يف الفئات اإلنسانية الواسعة كالقوميات 

أو الطبقات االجتمعية. أّما الليربالية املصطبغة بالدميقراطية االشرتاكية إبّان القرننَي التاسع عرش 

والعرشين فإنها تعّد حق السلطة للـ»دموس/الشعب« وفق املعنى العام الذي تحمله هذه الكلمة. 

الـ»دموس/الشعب«  لفظة  كانت  وملّا  واحد  أمر  عىل  دوماً  متفقني  غري  »الناس«  كان  ملّا  ولكن 

متثل مفهوماً اعتباطياً وفاقداً للمصداق، لذلك ظهرت نظرية »حق األكرثية«، واعتمدها الليرباليون 

الدميقراطيون ذوو امليول االشرتاكية وعّدوا الدميقراطية مرادفة لحّق األكرثية يف الترشيع؛ وبطبيعة 

الحال أفرز هذا املوقف إشكاليات عديدة حول العالقة بني األكرثية واألقليات. ثّة فالسفة من 

أمثال »جون لوك« و»جان جاك روسو« و»مونتسكيو«]6[ و»جون ستيوارت مل«]7[ و»هيغل«]8[ يَعّدون 

من أقطاب الدميقراطية األوائل ومنظريها األساسيني بصورها املختلفة، فللدميقراطية صور عديدة 

كالفاشيّة التي تعّد »الجنس اآلري« مصداقاً للـ»دموس/الشعب« وتستقي يف الوقت ذاته األسس 

]Jean Bodin-[1 )م(

]]]- Baruch Spinoza )م(

]John Locke  -[3 )م(

]Jean-Jacques Rousseau -[4 )م(

]5]- يقصد كارل ماركس بالربوليتاريا الطبقة التي ال متلك أي وسائل إنتاج وتعيش من بيع مجهودها العضيل أو الفكري )م(.

]Montesquieu -[6 )م(.

]John Stuart Mill -[7 )م(.

]Georg Wilhelm Friedrich Hegel  -[8 )م(.



امللف136

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

النظرية املوجودة يف نظرية »العقد االجتمعي« لدى »جان جاك روسو« املتأصلة يف آراء »فيشته«]1[ 

و»هيغلـ»، وبالتايل هي نتاج التالقح بني اشرتاكية الدولة والقوميّة االستعالئية.

األسس الفلسفية للديمقراطية، قراءة نقدية:

والفلسفية  الفكرية  األسس  لقراءة  الحديث.  للعامل  السيايس  الوجه  هي  الدميقراطية  إن 

للدميقراطية ميكن التنقيب يف أسسها األنطولوجيّة واإلبيستمولوجية والسياسية.

لدراسة األسس األنطولوجيّة بإمكاننا عّد ثالث خصائص رئيسة للدميقراطية:

1ـ أصالة عامل الناسوت أو املجال الناسويت لوجود اإلنسان

)Humanism( 2ـ اإلنسانيّة

مبنزلة  هي  التي  اإلنسان  احتياجات  بأصالة  والقول  للبرش  ]نفيّس[  إنسايّن  تعريف  تقديم  3ـ 

تأصيل أهواء اإلنسان النفسانيّة.

إن الفكر الحداثوي ال يؤمن بتسلسل مراتب العامل التي تصل إىل مراتب غيبيّة، ويرى أن مرتبة 

الناسوت وحد هي واقعيّة. حتّى إذا كان مؤمناً بوجود املراتب الغيبيّة فإنه يعزو األصالة للناسوت. 

إن  بل  ليس هذا فحسب،   .)Humanism(اإلنسانيّة الناسوت هو من متالزمات  بأصالة  القول  إن 

الفكر اإلنساين )Humanism( مبنيٌّ عىل أصالة الجانب الناسويت لوجود اإلنسان ويعرّف اإلنسان 

االحتياجات  من  متناسق  نظام  هو  املدرسة  هذه  تراه  كّم  اإلنسان  إن  فحسب.  النفسيّة  بصفاته 

الجسميّة والنفسيّة، وهو مجبوٌل يف إطاٍر نسميّه يف املوروث الديني بـ»األهواء النفسيّة«. إن أصالة 

األهواء كامنة يف ذات املدرسة اإلنسانيّة؛ ألنّها تعّد اإلنسان مستقالً عن الوحي وغنيّاً عن هداية 

الوحي والتعاليم السمويّة.

هنا  ومن  اإلنسانيّة،  املدرسة  تقّدمه  الذي  التعريف  وفق  لإلنسان  ينظر  الدميقراطي  الفكر  إن 

بأصالة  تؤمن  أيضاً  الدميقراطية  بأن  لنا  يتوّضح  وبهذا  للترشيع.  أساساً  وإرادته  احتياجاته  تصبح 

األهواء النفسيّة لدى اإلنسان. إن القول بأصالة األهواء النفسية تتبلور تارًة عىل الصعيد الفردي ويف 

»الدميقراطية  إطار  الجمعي ويف  الصعيد  أخرى عىل  تارًة  وتتبلور  الليربالية«،  »الدميقراطية  إطار 

االشرتاكيّة والفاشيّة والقوميّة«.

أّما فيم يتعلّق باملحور اإلبيستمولوجي فيمكن أن نعّد الخصائص التالية للدميقراطيّة:

]Johann Gottlieb Fichte-[1 )م(.



137 الديمقراطية بما هي ُمنتج إيديولوجي

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

1ـ النسبويّة]1[

2ـ النفعيّة]2[

3ـ الكميّة

إن املفّكرين املؤسسني للفكر الدميقراطي يرون أن الحقيقة قضية نسبيّة ويعتقدون باستحالة 

تلقي الحقيقة املطلقة، لذلك عرضوها يف إطاٍر نسبي وقرروا أن »رأي األكرثيّة« هو املعيار للحقيقة. 

األكرثيّة  كرأي  هّش  مبدأ  يصبح  الحقيقة،  لتلقي  واليقينيّة  الواضحة  القاعدة  تغيب  الواقع ملّا  يف 

معياراً للحقيقة. إن الفكر الدميقراطي يرى أن الحقيقة لدى األكرثية والحّق معها. إذا كانت األكرثية 

وفق هذا الرأي هي ذاتها املُعرّب عنها بـ»دموس« وهم كّل األفراد مبا فيهم الوضعاء والوسطيني يف 

املجتمع، سيكون رأياً بعيداً عن أيِّ أساس معريف رصني. ألنه ال يوجد أي دليل عقيل أو بديهي 

أو تجريبي أو تاريخي يشري إىل أن رأي األكرثية يف مجتمعٍ ما ]األكرثية التي يشكلها »الوسطيون/

الطبقة الوسطى« يف كّل بلد[ هو رأي صائب بالرضورة.

النظام  إن  الدميقراطية.  أسس  يف  الكّمي  املنحى  يوّضح  األكرثية  رأي  بأحقيّة  االعتقاد  هذا 

الدميقراطي يفرتض بأن الرأي الصحيح والحق يف كّل املجاالت هو ذلك الرأي الذي يكون عدد 

املدرسة  يف  العقل  إن  الكميّة]3[.  للمنهجية  انحيازاً  إاّل  ليس  وهذا  غريه،  من  أكرث  به   املقتنعني 

اإلنسانيّة  هو عقل يعّول كثرياً عىل الكميّة ويصّدق مبعطيات هذا املنهج، فكم أسلفُت فإن هذا 

كبري  تناقض  ثّة  ذلك  عن  فضالً  األكرثية.  رأي  بأحقيّة  االعتقاد  يف  يتجىل  الكّمي  للنهج  امليل 

آٍن  النسبويّة والتيقن يف  الدميقراطية بني  التناقض يف جمع  يتمثل هذا  الدميقراطية.  آخر تستبطنه 

واحد. مبعنى أن الدميقراطية بعد أن تبنّي نسبية الحقيقة تأيت وتقول بلغة يقينيّة وقاطعة إنّها ــ أي 

الدميقراطية ــ هي أفضل نظام فكرّي سيايس واجتمعي وهذا هو تناقض بعينه. ألن اطالق الحكم 

.)Relativism/القاطع واملتيقن يتعارض مع مبادىء )النسبويّة

النتيجة  إن  أي  »الربغمتية«.  يعتمد  الدميقراطي  الفكر  فإن  اإلبيستمولوجي  اإلطار  يف  أّما 

لها أي  أن قيمة ومعنى املعتقدات اإلنسانية والسلوك اإلنساين ليس  تنحوإىل  التي  الفلسفية  النظر  ]Relativism -[1، إحدى وجهات 

مرجعية مطلقة تقوم بتحديدها. )م(.

]]]- Pragmatism، مذهب فلسفي سيايس يعترب نجاح العمل املعيار الوحيد للحقيقة )م(.

]Quantitative research -[3 البحث الكمي يشري إىل البحث املنهجي للظواهر االجتامعية من خالل األساليب اإلحصائية، الرياضية 

أو الحسابية. ويستخدم البحث الكمي عىل نطاق واسع يف العلوم االجتامعية، مثل: علم النفس، واالقتصاد، وعلم االجتامع، والتسويق، 

التجريبية، والتي نشأت من  يتعلق استعامل املصطلح باألساليب  العلوم االجتامعية  أّما يف  السياسية، وتكنولوجيا املعلومات.  والعلوم 

مجاالت الفلسفة الوضعية وتاريخ اإلحصاءات والتي هي عىل النقيض من البحث النوعي. )م(.
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العمليّة لفرضيٍة ما هو املعيار يف تشخيص صحة الفرضية من عدمها. فمثالً يقول »ويليام جيمز«]1[ 

الربغميت األمرييك الشهري حول وجود الله: )إذا كان االعتقاد بوجود الله مينح لحياتكم اطمئناناً 

وسكينة فهذا يعني أن الله موجود.( من الواضح أّن هذه الرؤية وهذه املنهجية يف االستدالل تشري 

إىل الطابع النسبّوي يف األسس اإلبيستمولوجية وال يوجد هناك ماهية وغاية أخرى يف األمر.

القواعد السياسية للديمقراطية:

1ـ تعريف مفهوم »السيادة« وفق مبادىء املدرسة اإلنسانيّة )Humanism(: السلطة وفق هذا 

النهج هي حق من حقوق اإلنسان املستقل عن الوحي. بناًء عىل هذا األساس يُستبَدل املبدأ القائل 

بأن »الحكم لله« مببدأ آخر يفيد بأن أصل الحكم أو السيادة مستقلٌّ ولإلنسان، وليس إلنسان ينوب 

عن الله ويتبع رشعه. يف بدايات العصور الحديثة كانت الدول امللكيّة األوروبيّة تقّر بأصل الحق 

اإللهي يف الحكم واملمنوح للملك، ولكن ما كان أي أثر للرشع اإللهي وقانون السمء يف أرض 

الواقع، وكان الحكم السائد يتمثل بإرادة امللك واستبداده. ولكن اعتربت »السيادة« إبّان القرننَي 

السابع عرش والثامن عرش حّقاً من حقوق الناس، وتأّصلت عىل الصعيَدين النظري والعميل كلٌّ من 

اإلنسانيّة وكبح شهوات األفراد ]أواألكرثيّة[ يف إطار ما يسّمى بالدميقراطية.

]ـ االعتقاد بأحّقية رأي »األكرثية/دموس«: سبق أن أرشت إىل هذه الفقرة يف سياق الحديث عن 

النهج الكّمي يف الفكر الحداثوي.

3ـ أصالة التعاقد: تفرتض الدميقراطية الحديثة أن املجتمع السيايس الدولة تشّكال وفق »عقد 

اجتمعي« وبناًء عىل هذا األساس اجتمع األفراد وشّكلوا الدولة. يرى »توماس هوبز«]2[ وهو من 

منظري فكرة العقد االجتمعي بأن هذا العقد يرُبَم مرًة واحدة ولألبد وال يوجد أيُّ حقٍّ لالعرتاض 

واالنقالب عليه. يف حني يعّد »جون لوك« للعقد االجتمعي رشوطاً ومستلزمات، إذ يرى أّن لألفراد 

الحق يف التمرد عىل الحاكم إذا ملسوا عدم رعايته لبنود العقد.

والرومانيّة ال  اإلغريقية  املعتقدات  االجتمعي« عىل خالف  »العقد  نظرية  فإن  أّي حال  عىل 

تعّد اإلنسان مدنيّاً بالطبع، بل ترى أّن األفراد يُعرَّفون بفرديتهم ]الفرديّة يف اإلطار النفيس[ ومن ثّم 

يجتمعون ويربمون »عقداً اجتمعياً«، وبهذا يولد االجتمع السيايس والدولة.

متثّل نظرية العقد االجتمعي أساس الفكر السيايس الحداثوي والدميقراطي، وإن ركنها الرئيس 

يفيد بأن الفرد الواحد هو ذئب مفرتس بالقّوة أو بالفعل للفرد اآلخر. وألن لكّل األفراد ميوالً نفسانيّة 

]William James -[1 )م(.

]]]- Thomas Hobbes )م(.
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ويريدون تحقيق هذه امليول يحدث تعارضاً يف املصالح، وإن الحّل ملعالجة هذه املشكلة هو 

أن يخضع الجميع »لإلرادة االجتمعية« التي أفرزها العقد االجتمعي ]وفق رأي روسو[ أو للدولة 

بأن عىل  الحالتني هو أن روسو يرى  الفرق بني  العقد ]وفق رأي لوك[.  الناتجة من هذا  الليربالية 

الجميع قبول ما جاء بالعقد االجتمعي ليكونوا ملزمني برعاية بنوده، وبالتزامه بالعقد مينح حقوقه 

كلّها للدولة. أما رأي »لوك« فغالباً ما يراعي مصالح التّجار وأصحاب رؤوس األموال الربيطانيني 

يف القرن السابع عرش. أّما »روسو» فإنه يبلور صورة ثابتة لعالقة املواطنني بالدولة وغالباً ما يهتم 

بالطبقات الفقرية واملعدمة يف املجتمع الفرنيس إبّان القرن الثامن عرش.

4ـ قيام اإلنسان بالترشيع: يتمثّل أحد أركان الدميقراطية مببدأ حق الترشيع بوساطة البرش. إن 

الفكر الديني األصيل املبني عىل »التوحيد يف الربوبية الترشيعية« يؤمن بأن حق الترشيع هو من 

حّق الله، وال يستطيع البرش أن ميارس الترشيع. كّل ما ميكن لإلنسان فعله هو تدوين الضوابط 

واملقررات واألصول القانونية لتنظيم الحياة اليومية، عىل أن يكون ذلك وفقاً للرشيعة السموية. 

أفكار  يف  الكامن  الرشك  إىل  ويستند  الترشيعية،  الربوبية  يف  التوحيد  فينكر  الحداثوي  الفكر  أّما 

املدرسة اإلنسانية ليصبح اإلنسان بذلك صاحب حق الترشيع وذا شأن يف ذلك. كم أسلفنا فإن 

األسس  من  يَُعد  القوانني  وسن  الترشيع  يف  الوحي  عن  املنقطع  العقل  أحقية  أو  اإلنسان  أحقية 

استناداً عىل أساسيات  الديني  النظام  القوانني والضوابط يف  للدميقراطية. تسّن وترشع  السياسية 

الرشع  من  الديني  النظام  يف  الترشيعات  كل  تستلهم  إذ  الثابت،  اإللهي  والقانون  الديني  الفكر 

اإللهي وال يجوز الخروج عن إطاره. أما الفكر الدميقراطي الذي يعّد اإلنسان مستقالً عن الوحي 

مستقالً  كائناً  يَُعد  البرش  هذا  األساس. وألن  هذا  بناًء عىل  بذلك  ويقوم  الترشيع  فإنه ميلك حق 

وذا احتياجات نفسانيّة فبالتايل ال تكون أحكامه الترشيعية إاّل نتاجاً الحتياجاته ومتنياته النفسية.

5ـ العلامنية: إن الفكر الدميقراطي املبني عىل استقاللية الذات الفرديّة ينكر أي هداية غيبيّة 

ودنيويّة.  عرفيّة  أموراً  وجعلها  املقدسات  عن  القداسة  إزالة  اإلنكار  هذا  عىل  ويرتتب  ودينية 

الدين  وتقيص  الدينية  القضايا  عن  القداسة  تزيل  العلمنيّة  إن  العلمنيّة.  معنى  يتبلور  هنا  من 

بالدين واملعنويات  السياسة املرتبطة  بَنفي  السياسة  تتحقق هذه الخصوصيّة يف  عن كّل يشء. 

فإن  إذاً  الدميقراطية[.  ]أي  النفسيّة  االحتياجات  عىل  املبنيّة  السياسة  واثبات  واملعنوية  الدينية 

للدميقراطية جوهراً علمنياً.

أمر  هي  الديني  املنظور  وفق  الدولة  رشعية  إن  العام:  الرأي  يف  الرشعية  مفهوم  عن  البحث 

هذه  تحصل  وال  والقديس  اإللهي  جوهرها  من  رشعيتها  تستمد  املعصوم8  دولة  إن  سموي. 

الرشعية بتأييد األفراد ودعمهم. أي إذا مل يؤيد الناس الحكومة فإن الرشعية اإللهيّة باقية وال تزول. 
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يف هذا اإلطار ميكننا التمييز بني الرشعية واملقبولية. إن الدولة الدينية تستمد رشعيتها من ماهيتها 

الدينية وليس من رأي األكرثية وتوافقهم. أّما يف األنظمة الدميقراطية فإن الرأي العام ورأي األكرثية 

يعد معيار الرشعية، إذ إن الكيانات الدميقراطية يف ذاتها غري دينية وعلمنيّة.

دنيوية  السلطة ألغراض  للحفاظ عىل  آلية  عبارة عن  الدميقراطي هي  الفكر  وفق  السياسة  إن 

لنمو األفراد وكملهم  تربوياً  تتبنى مرشوعاً  بحتة، أو لتأمني متطلبات حياة األفراد. إن الحداثة ال 

املعنوي. إن السياسة وفق املنظور الحداثوي هي مجرد فن أو علم إلدارة املعيش وحياة األفراد 

روحانية  غاية  أّي  من  الفارغة  السياسة  معنى  هو  هذا  رِصف.  مادي  بطابع  تتميز  ولذلك  املاديّة، 

تكاملية.

حكومة  متثّل  الباطن  يف  ولكنها  الشعب  عامة  حكومة  هي  ظاهرها  يف  الدميقراطية  إن 

السوفيتي  االتحاد  املطبّق يف  االشرتايك  الدميقراطي  كالنموذج  السلطة،  البريوقراطيني أصحاب 

ويف دول أروبا الرشقية، أو يف حكومة النخبة السياسية املنتمية ملجموعة من العصابات أو الفئات 

والرشكات  الطائلة  األموال  أصحاب  حكومة  هي  أو  الفاشيّة[،  ]الدميقراطيات  الُدنيا  االجتمعية 

الرأي  تسيري  طريق  عن  وذلك  والصناعية،  واالقتصادية  الدوليّة  والكارتالت]1[  الجنسيات  متعددة 

العام ورأي األكرثية بصورة غري مبارشة ]الدميقراطيات الليربالية[. إن الدميقراطية مبنيّة عىل إرضاء 

أهواء اإلنسان ويتبلور ذلك يف تأصيل األهواء الشموليّة، ]كاألنظمة الشموليّة االشرتاكية أو القوميّة 

أو الفاشيّة[ أو يف تأصيل األهواء الفرديّة، كالكيانات الدميقراطية الليربالية.

إن الدميقراطية الحديثة بشتّى صورها ]الليربالية، االشرتاكية، الفاشيّة[ مبنيّة عىل أساس القراءة 

الحداثويّة ملفهوم »السلطة« وإن الشموليّة]2[ كامنة يف جوهر هذا املفهوم. إن السلطة يف إطارها 

الحداثوي متيل للهيمنة والقمع واالنتشار والتسلط الشامل، ألنها مبنيّة عىل رؤى نفسانيّة. إن ما 

يبعد السلطة عن الهيمنة الفاسدة هو الحّد الرشعي وكذلك الهواجس املعنوية القدسية لدى الفرد 

الذي ميارس السلطة. يف الواقع إن النفوذ الديني واملعنوي مبنيٌّ عىل الوالية ]أي القرب[، وملّا 

وذلك  االستبداد،  إىل  تتحول  وال  تفسد  ال  فإنها  جمعة  يف  أو  فرد  يف  السلطة  هذه  مثل  تتمركز 

لإلمدادات الواصلة من األنوار القدسية. مبعنى أن العدالة والتقوى متنعانه عن ذلك. أّما »السلطة« 

يف مفهومها الحداثوي ووفق ما ما تقرّه الدميقراطية، عىل الرغم من تعرضها لتفكيك ظاهري يف 

العرض  )الكارتل(  يحدد  أن  وميكن  املنتجات،  أسعار  لتحديد  دولية،  أو  وطنية،  مؤسسات  بني  تجمع  عن  ناتج  اتفاق  ]1]-الكارتل 

)املنتجات( لرفع األسعار من أجل زيادة أرباح األعضاء فيه. فالكارتل ميثل شكال من هذه األشكال. فعىل سبيل املثال منظمة أو بك هي 

كارتل نفطي. )م(

]]]-msinairatilatoT )م(.
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نطاق الليربالية، إاّل أنها يف الباطن تتميز بوحدة ومركزيّة شاملة ومطلقة، إذ تسرّي بوساطة أجندات 

حكوميّة أو مؤسسات ماليّة خفيّة، ولذلك فإن لها جوهراً شمولياً  أو كلياً!!. ولهذا السبب أقول 

حيث  من  البريوقراطية  االشرتاكية  الحكومات  تشبه  الدميقراطية  الليربالية  السياسية  الكيانات  إنَّ 

الشموليّة. غري أن شموليتها تتبلور عىل الصعيد االجتمعي، وإنها شموليّة خفيّة غري ُمعلنة.

إن الدميقراطية ملّا ترتجم السياسة يف إطار األهواء الفرديّة والطبقيّة فإنها ستمثّل إرادة »الجمع« 

أو »القطيع« يف صورة قوميّة شوفينية، أو ستكون تجسيداً إلرادة عدد من الطبقات االجتمعيّة. إن 

تعرّب  اإليديولوجيات  اإليديولوجيات، وإن كّل واحدة من هذه  فيه  تسود  نظاماً  الدميقراطية متثّل 

بصورة مبارشة أو غري مبارشة عن أهواء طبقة اجتمعيّة معينة أو مجموعة معينة من الطبقات. فعىل 

سبيل املثال إن الدميقراطيات االشرتاكية يف االتحاد السوفيتي ويف رشق أوروبا تحافظ عىل مصالح 

البريوقراطيني يف الدولة وطبقة النخبة يف تلك املجتمعات التي كانت تراعي بني الفينة واألخرى 

أهداف الطبقة األرستقراطية العمليّة]1[. أّما الدميقراطية الفاشية التي قّدمها الحزب النازي بزعامة 

السلطة  ائتلفت وحازت  التي  والعنارص  الغوغائية]2[  الجمعات  تعمل ملصلحة  كانت  فإنها  هتلر 

مع مصالح أصحاب رؤوس األموال واملصانع  متناغمً  النازي. كان هذا االئتالف  الحزب  باسم 

األملانية الذين فقدوا معظم أموالهم إثر الضغوط االقتصادية التي سببتها الحرب العاملية األوىل.

فإنها  الحديثة  املتحدة وأملانيا  والواليات  الليربالية يف دوٍل كربيطانيا وفرنسا  الدميقراطية  أّما 

وأقطاب  والتجار  األموال  رؤوس  أصحاب  مصالح  عىل  متفاوتة  وبنسٍب  وأخرى  بصورة  تحافظ 

الخارجية]3[  العالقات  ومجلس  كاملاسونية  القوية  واملافيات  والنفطية  االقتصادية  الكارتالت 

الجانب  ويف  ورأسملية،  برجوازية  آفاقها  فإن  والغايات  املبادىء  صعيد  عىل  أّما  وأمثالهم. 

ومن  الرأسملية  وليدة  هي  الليربالية  الدميقراطية  والسيم  الدميقراطية  الكيانات  فإن  االجتمعي 

متبنياتها.

ميكن رسد االنتقادات املوجهة للدميقراطية يف النقاط اآلتية:

من  أجراً  وأعالها  مهارة  الفئات  أكرث  من  تتكون  التي  العليا  العاملية  الرشيحة  هي  العاملية  األرستقراطية   ،Labor aristocracy  -[1[

مجموعة الطبقة العاملة، واملنفصلة عنها من حيث التكوين اإليديولوجي والنفيس. )م(

]]]- Lumpenproletariat، الفئات الدنيا، أو القعر االجتامعي: الجامهري نصف الربوليتارية. شبه الربوليتارية، الربوليتاريا الرثة، حثالة 

الربوليتاريا، الغوغاء..الرعاع..الخ وكلها مفاهيم مرتادفة ودالة عىل تلك«الكتلة الشعبية«الضخمة،والتي تطلق عليها األدبيات املاركسية 

بعض هذه التسميات،واملدلول واحدا يف معانيه. )م(

أمريكية، هدفها تحليل  الخارجية، منظمة يف شكل خلية تفكري مستقلة  العالقات  ]Council on Foreign Relations-[3، مجلس 

طبقة  من  جلهم  عضو   50000 من  أكرث  من  تتكون   ،19[1 يف  ست  أُسِّ العاملي.  السيايس  والوضع  الخارجية  املتحدة  الواليات  سياسة 

األعامل، االقتصاد والسياسة. مقرها الرئييس يف نيويورك، ولديها مكتب أيضا يف واشنطن العاصمة. )م(.
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القسم األول من االنتقادات موجهة لألسس االبيستمولوجية واألنطولوجية، كاالنتقادات التي 

رعاية  القسم  هذا  وسأتجاوز  والنفعيّة/الربغمتية،  والكميّة  والنسبويّة  اإلنسانيّة  املدرسة  تناولت 

لالختصار ولعدم التكرار.

أّما القسم الثاين من االنتقادات فإنها تختص باألسس السياسية للدميقراطية:

أوالً: إن مفهوم »الشعب« وسلطة الشعب ]دموس[ هو مفهوم غامض واعتباطي؛ ألنه يستحيل 

يف الغالب تحقيق سلطة الشعب مع االعتناء بآراء كل األفراد. إذاً فإن »حكومة الشعب بالشعب« 

هو أمر متناقض. إاّل إذا قلنا بحكومة مجموعة من الشعب عىل سائر أفراد الشعب. كأن نقول مثالً: 

حكومة أكرثية الشعب.

ثانياً: ثّة إشكال يكمن يف مسألة »حكومة األكرثية« وهو عدم وجود أي دليل عقيل واستداليل 

يثبت رضورة خضوع األقلية لألكرثية؛ ألننا إذا مل نلتفت إىل مسألة الرشعية الدينية، سوف ال نجد 

بالنسبة  إذا كانت األكرثية ضعيفة  األقلية من األكرثية، خاصة  إتّباع  يوّجه ويربهن  دليل عقيل  أي 

لألقلية ]مثالً تكون بنسبة 51 باملائة[. فضالً عن ذلك، حتى إذا افرتضنا بأن األقلية ستسلّم أمرها 

لسلطة األكرثية حفاظاً عىل االستقرار وابتعاداً عن أي رصاع، من أين ستستمد هذه األكرثية مصدر 

رشعيتها؟ وملاذا ال يجوز لألقليّة التمرد عىل األكرثية فيم حصلت عىل فرصة مواتية؟

ثالثاً: أيُّ دليٍل عقيل أو تجريبي أو تاريخي يربهن صّحة رأي األكرثيّة؟ ثّة مناذج كثرية تبنّي 

بأن األكرثية أخطأت يف اختيارها، كالدعم الجمهريي الواسع الذي حصل عليه نظام هتلر وكذلك 

الثالث إبان االنتخابات الفرنسية يف  الدعم الجمهريي لستالني والدعم الشعبي الواسع لنابليون 

وتترصف  اختياراتها  يف  تخطئ  قد  األكرثية  أن  عىل  تدّل  التاريخية  الوقائع  هذه  ديسمرب1851م. 

خالف مصالحها الدنيوية. هنا نتساءل مرًة أخرى ما الدليل العقيل أو التاريخي يفرّس رضورة إتباع 

آراء األكرثية التي تكون مخطئة يف أغلب األحيان؟ أمل يقل القرآن الكريم: »أكرثهم ال يعقلون« ويف 

آية أخرى »أكرثهم ال يشعرون«؟

الدولة  إذا كانت غاية  صني؟  الدولة كأّي عمٍل آخر إىل املتخصِّ إناطة مهام  رابعاً: أال يفرتض 

إىل  للوصول  املتخّصصة  غري  األكرثية  بآراء  نسرتشد  أن  لنا  فكيف  الحريّة،  ونرش  العدالة  إيجاد 

أم نستعني باملتخّصص  برأي األكرثية والجمهري  نتوّسل  إذا مرضنا، هل  الغايات املباركة؟  هذه 

يف عالج األمراض؟ ملاذا نظن بأن هداية املجتمع وإيصاله إىل محطات العدالة والرتبية وتهذيب 

األفراد هو عمل يجب أن تتصدى له األكرثية؟ هذا هو االنتقاد الذي وجهه أفالطون للدميقراطية.

خامساً: إن الدميقراطية بسبب توجهاتها الكميّة تساوي بني رأي كل من العامل والجاهل. يف 
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الجوانب. هل من  الجاهل ويختلف عنه يف كّل  العامل هو أثن وأصوب من رأي  حني أن رأي 

املعقول أن نحيل طريقة عالج مريض ملقى عىل فراش املوت لالستفتاء الشعبي وأن نساوي يف 

هذا االستفتاء بني رأي الطبيب الحاذق ورأي موظف الربيد والحارس والبّقال، ومن ثّم نختار بناًء 

عىل نتائج هذا االستفتاء طريقة عالج املريض؟

سادساً: ثّة ظاهرة خطرية يف األنظمة الدميقراطية تسّمى بالتدخل غري املبارش، وهي طريقة 

القوى واأليادي  الرأي«. إن مراكز  بـ»صناعة  العام ويف ما يسّمى  الرأي  بالغ يف سوق  تأثري  ذات 

املتمولة الخفيّة وراء الكواليس تعمل عىل تلقني مصالحها بطرائق غري مبارشة، إذ تسوق الجمهري 

الدميقراطية،  األنظمة  عىل  الواردة  اإلشكاليات  أكرب  أحدى  هي  هذه  أهدافها.  نحو  األكرثية  أو 

والسيم الليربالية منها.

سابعاً: إن غاية الدولة هي هداية املواطنني ومساعدتهم يف املجاالت الرتبوية وتنمية الجوانب 

املعنوية، أو يف أضعف اإلميان تتمثل غاية الدولة يف تهيأة ظروف مناسبة تساعد عىل تحقيق هذه 

الحقيقية  تألف مصالح اإلنسان  الدميقراطيني مل  القوانني والضوابط من وجهة نظر  أما  الغايات. 

واحتياجاته لتنمية الروحية، فلذلك تعجز عن تلبية هذه االحتياجات؛ وكم أسلفُت إن الدميقراطيات 

ال تتبنى مثل هذه القضايا واألمور، وهذا يعد ضعفاً ونقصاً بحّد ذاته، إذ إّن األنظمة الدميقراطية 

تهتم مبعاش الناس وإدارة شؤونهم وحسب وال بأّي يشٍء آخر.

ثامناً: إن األنظمة الدميقراطية غرّيت  »الحق« و»اتباع الحق« نسب التصويت. إن الدميقراطية 

ورأي  الكميّة  فلك  يف  تدور  إنها  أصالً.  بها  تعتقد  وال  والحقيقة  الحق  عن  تبحث  ال  أصلها  يف 

األكرثية، وال تعتّد بالحق ومصالح األفراد الوجودية.

تاسعاً: إن كّل األنظمة الدميقراطية النيابية يف كل أنحاء العامل مل تعالج إشكالية اختالف الرأي بني 

النائب ومن ميثلهم. مبعنى آخر إذا كان رأي نائب ما مختلفاً عن رأي من ميثلهم، فعندها ماذا سيكون 

الحل؟ وكيف سيستمر متثيله لألفراد؟ والسيم  وأن مصدر رشعية النائب هو صوت الناخبني. يف مثل 

هذه الحال إذا اختلف رأي النائب مع رأي الناخب فكيف ستعالج قضية رشعية النائب؟

الليربالية، اإليديولوجية املناسبة للرأساملين

إن اإليديولوجية الرئيسية يف الغرب الحداثوي التي أصبحت الفكرة املهيمنة عىل األفكار السياسية 

واالجتمعية يف الغرب هي »الليربالية«. الليربالية مأخوذة من كلمة »Liber« مبعنى »الحريّة«. ملّا 

الليربالية يف القرن السابع عرش كانت الكلمة تدلُّ يف حينها عىل الفسق وعدم  استُعِمل مصطلح 
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االلتزام بالضوابط األخالقية الدينية. ولكن بعد أن انترشت آراء »آدم سميث«]1[ االقتصادية إبان القرن 

الثامن عرش وبعد انتشار آراء »جون لوك« السياسية وآراء »شارل مونتسكيو» يف مجال الفصل بني 

التي  الديني، وال سيّم اآلراء االقتصادية  التساهل والتسامح  السلطات وكذلك آراء »فولتري« حول 

نرشها الفيزيوقراطيون]2[ والكالسيكيون، تحّولت الليربالية إىل  إيديولوجية حديثة.

الليربالية   أصبحت  والعرشين،  عرش  التاسع  القرن  وطوال  عرش  الثامن  القرن  منتصف  يف 

السابع عرش.  القرن  نهايات  الليربايل إىل  الفكر  نشوء  بدايات  تعود  إيديولوجية واضحة املعامل. 

 )1755( منتسكيو»  الربيطانينَي و»شارل   )1776( هيوم«  و»ديفيد   )1704( لوك«  من »جون  كاّلً  إن 

و»فرانسوا فولتري« )1778( الفرنسينَي، وكذلك »آدم سميث« )1790( االقتصادي الربيطاين ميثلون 

للحرية  ولكّن  »الحريّة«.  الليربايل هي  للفكر  واملكونة  األوىل  النواة  إن  الليربايل.  الفكر  أقطاب 

ماذا؟«  من  »التحرر  املهم:  السؤال  هذا  اإلجابة عن  يجب  عنها  الحديث  وعند  مختلفة،  وجوهاً 

و»الحريّة ألجل ماذا؟«

إن مفهوم الحرية يف اإلطار الليربايل يُعرَض يف ثالثة أوجه: 

1ـ الحرية األخالقية والدينية

2ـ الحرية السياسية

3ـ الحرية االقتصادية

الليربالية.  عند توضيحهم ملفهوم  اهتمماً  الثالثة  أولوا هذه املحاور  الليرباليني  إن املفكرين 

فعىل سبيل املثال تحّدث »جون لوك« ــ الذي ميكن أن نعّده الزعيم الفكري األول لليربالية ــ عن 

كّل من هذه املحاور الثالثة. أّما سائر منظري الليربالية فقد تناول كّل منهم محوراً من هذه املحاور 

دون اآلخر، ولكن برغم كّل ذلك فإنها موجودة يف أكرث التنظريات التي أفرزها هؤالء.

إن الليربالية تتطلب للوهلة األوىل »التحرر من القيود األخالقيّة والدينيّة«، وإذا أمعّنا النظر نرى 

الحياة  تقبّح  والدينية  األخالقيّة  القيود  كانت  السابع عرش.  القرن  الرائج يف  املعنى  هو   ذلك  أن 

املتأثرة باألهواء النفسية والدنيوية، وترفض اإلفراط يف جمع الرثوات وأكل الربا وتحّول اإلنسان 

إىل كائن طّمٍع أسري االحتياجات الدنيوية، إذ يكون هّمه األول واألخري كنز املال. كان الليرباليون 

يرومون التحرر من هذه »القيود األخالقية والدينية«، ليتمّكن التّجار واملرابون وأصحاب املصانع 

]htimS madA -[1 )م(.

]]]-الفيزيوقراطية )Physiocrats(، أو املذهب الطبيعي مذهب نشأ يف فرنسا يف القرن الثامن عرش، وذهب أصحابه إىل القول بحرية 

الصناعة والتجارة وبأّن األرض هي مصدر الرثوة كلها. )م(.
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وأخالقية.  دينية  قيود  أّي  دون  ومن  األموال  رؤوس  وتضخيم  األرباح  وكسب  الرثوات  جمع  من 

لقد كانت املضامني الحقيقية يف تعاليم التطيهريني أو )البيوريتانيني(]1[ ومجمل آراء الربوتستانيني 

مواكبة ملطالب الليرباليني، إذ أدت مثل هذه اآلراء إىل فّك القيد األخالقي عن ضمئر أصحاب 

رؤوس األموال، وجعلتهم يكنزون األموال وميارسون االستثمر بضمري مرتاح. كم أن الليرباليني 

أيضاً بأنكارهم القيود األخالقية والدينية راحوا يبحثون عن حرية النفس األّمارة يف الحياة الدنيوية 

املألى باألرباح واللذات. بالطبع كان ُجّل توجه الليرباليني منعطفاً نحو تهيئة بيئة مناسبة ليتمكن 

أصحاب رؤوس األموال من كسب األرباح ومن دون أي تأنيب للضمري وبارتياح مطلق.

عىل الرغم من ذلك فإن الليربالية قد تناولت أيضاً الجانب السيايس يف مفهوم »الحريّة« ودعت 

القيود  من  الُجُدد  والربجوازيني  األموال  رؤوس  أصحاب  تحرر  إىل  بالحرية  مطالبتها  إطار  يف 

الليربالية باستعملها شعار  االرستقراطية واإلقطاعية املهيمنة آنذاك عىل السلطة السياسية. كانت 

»الحريّة« روجت ملفاهيم أخرى كـ«الفصل بني السلطات« و»النظام الربملاين«، وسعت يف أواخر 

القرن السابع عرش ويف جزء من القرن الثامن عرش إىل تحديد سلطة امللك لتمنح جزًء منها للطبقة 

الربجوازية. ويف نهايات القرن الثامن عرش وطوال القرن التاسع عرش كان الليرباليون يسعون لتطبيق 

»الحريّة« بغية االستحواذ الكامل عىل السلطة.

بني  كـ«الفصل  الجديدة  املفاهيم  هذه  يتبنَّون  األموال  رؤوس  وأصحاب  الربجوازيون  كان 

القرننَي السابع عرش والثامن عرش.  إبّان  التي انترشت  السلطات« و»نقل السلطة إىل الربملانات« 

ألنهم بتطبيق مبدأ الفصل بني السلطات يستطيعون االستحواذ عىل جزء من السلطة. مبعنى آخر 

الربملان  بالهيمنة عىل  القضائية والتنفيذية والترشيعية يسمح للربجوازيني  السلطة  الفصل بني  إن 

التنفيذية  القوى  ألن  السياسية.  السلطة  من  قسط  عىل  سيحصلون  وبهذا  الترشيعية(،  )السلطة 

والقضائية كانت تحت ترصف امللك والطبقة االرستقراطية واإلقطاعيني. يف بعض الدول امللكية 

كفرنسا كان امللك هو صاحب السلطة املطلقة، وكان الربجوازيون يسعون إىل تحديد صالحيات 

امللك وذلك من خالل رفع الشعارات الليربالية واالستعانة بقوة الربملان، األمر الذي أفرز نظاماً 

ملكيّاً دستورياً أو جمهوريّاً ليرباليّاً، تهيمن عليه الطبقة الربجوازية. كان الليرباليون يطالبون بحريّة 

الصحافة، ألن فيها نرٌش ألفكار التنويريني الربجوازيني، وإن احتكار الصحافة سيؤدي إىل انتشار 

البيوريتانية )Puritanism(، مذهب مسيحي بروتستانتي يجمع خليطاً من األفكار االجتامعية، السياسية، الالهوتية،  التطهريية أو   -[1[

واألخالقية. ظهر هذا املذهب يف إنجلرتا يف عهد امللكة اليزابيث األوىل وازدهر يف القرنني السادس والسابع عرش، ونادى بإلغاء اللباس 

والرتب الكهنوتية )م(.
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الليرباليون  التي رفعها  الربجوازية. ثّة محور مشرتك بني الشعارات السياسية والدينية واألخالقية 

وأن  والسيم  الربجوازية.  الطبقة  أي  األموال،  رؤوس  أصحاب  مصالح  وهي  بالحريّة،  للمطالبة 

اإلنسان من وجهة نظر الليربالية هو كائن برجوازي.

يتمثّل الوجه اآلخر من الشعارات الليربالية املطالبة بالحرية بـ»الحريّة االقتصادية«. إن الليربالية 

تؤمن بالحرية االقتصادية، أي إن الحرية يف جمع الرثوات والرغبة يف جمع املال يجب أاّل يحّدها 

أي رادع أخالقي وديني وسيايس، ويجب أاّل تتدخل الدولة يف ذلك. إن الليرباليني يعتقدون بأن 

هناك يداً خفيّة تدير األمور، وإذا سعى كّل فرٌد يف تحقيق مصالحه وبطريقة أنانيّة فستتحقق مصالح 

املجتمع كلّها. عرض الليرباليون هذه الفكرة يف إطار ماسّموه بـ»اقتصاد عدم التدخل«]1[.

جملة  خاطىء  الليربالية  تتبناه  الذي  املرشوع  أن  العيني  والواقع  التاريخية  التجارب  أثبتت 

وتفصيالً. ملّا يقوم فرد رأسميل بجمع األموال واحتكار سائر اإلمكانات، ستُحرَم فئات اجتمعية 

وعدم  الفقر  سيتفىش  وبالتايل  محدودة،  املاليّة  القدرات  ألن  مال،  من  يحتكره  ما  بقدر  أخرى 

رعاية  وعدم  الطبقيّة  والفواصل  الفقر  نرش  يف  تسبب  الليربالية  بأن  النّقاد  يعتقد  لذلك  املساواة. 

املساواة والعدالة.

إن االقتصاد الليربايل املبني عىل مبدأ »الحريّة االقتصادية« هو بيان رصيح للمطالب الربجوازية. 

إن اإليديولوجية الليربالية يف اإلطار االقتصادي تدافع بقّوة عن مطالب أصحاب رؤوس األموال، 

يتحرجون مطلقاً  أنهم ال  الليربايل إىل  الفكر  بأقطاب  باسمهم، حتّى وصل األمر  وتَُعد املتحدثة 

من تأكيد هذا املوقف. إن الليرباليني الكالسيكيني الذين مل يواجهوا بعد الحركات االعرتاضية من 

قبل الطبقات الفقرية، كانوا يحرصون حّق التصويت بطبقات متمّولة معينة ويعّدون األثرياء هم من 

ميلكون العقل وحدهم.

تكمن وراء  األرستقراطية واإلقطاعيني  للطبقة  والتصدي  الربجوازية  لدى  العلمنية  األفكار  إن 

شعار التسامح والتساهل الذي رفعته الليربالية. ولكن هذا التسامح يتوقف عند حدود معينة، إذ إّن 

كبار الليربالية كـ»كارل بوبر« و»استيليش« قالوا رصاحة إّن الدولة الليربالية يجب أاّل تتساهل مع 

األفكار التي تناهض »املجتمع« و»العقل« الليرباليَني.

]1]-عدم التدخل من تعبري )Laissez-faire( - وتعني حرفياً »دع [األمور] تعملـ»، يف االقتصاد، مصطلح يشري إىل ترك الحكومة التجارة 

دون التدخل فيها، وهو مبدأ رأساميل تدعمه الليربالية االقتصادية حيث ترفض التدخل الحكومي يف السوق )م(.
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الدين  الليربالية من وراء »الدعوة إىل الحرية« هي »التحرر من  تبتغيها  التي  الغاية الحقيقة  إن 

واألخالق«، و»التحرر من أجل إرضاء النفس األّمارة«. بعبارة أخرى إن الغاية األخالقية والسياسية 

الربجوازية  وإن  النفساين،  األفق  الحرية يف  الليربايل هي  املنظور  »الحريّة« يف  من  واالقتصادية 

تجّسد يف هذا املضمر النفسيّة اإلنسانية املستثمرة والظاملة يف العرص الحديث.

ميكن تلخيص األسس األنطولوجية واالبيستمولوجية والسياسية لليربالية يف النقاط اآلتية:

كائناً  اإلنسان  تعّد  إنسانوية، ألنها  إيديولوجية  الليربالية هي   إن   :)Humanism( اإلنسانيّة 1ـ 

مستقالً بذاته، وقد تجّذر هذا التوّجه من املنظور الفلسفي يف الذاتانية]1[ لدی ديكارت.

2ـ الذريّة]2[ من املنظور الحقوقي واالجتمعي: تعتقد الليربالية بأن األفراد هم ذّرات منفردة، 

يتبعون إراداتهم النفسيّة. أي إن كل فرد هو مبنزلة ذرّة مستقلة قامئة بذاتها. تُستَمدُّ هذه النظرية من 

الفردانيّة]3[ الديكارتية ومن نظرية »املونادات«]4[ لدى »اليبنتس«]5[. أّما من الناحية الحقوقية أيضاً 

ـ وفق هذا املنظورــ هو ذرّة مستقلة قامئة بذاتها، وبناء عىل هذه الفرضية تصبح الحقوق  فإن الفردـ 

»فرديّة«. 

عىل الرغم من أن الليربالية من الناحية الحقوقية هي نظرية ذات طابع فرداين وذّري، وعىل الرغم 

من أنها تعّد »املجتمع« مفهوماً اعتباريّاً، ولكن يف مجال ممرسة السلطة تصبح الليربالية رقيبة عىل 

الفرد، وتتحقق هذه الرقابة من خالل الهيمنة عىل »الرأي العام«، و»الصحافة الربجوازية«، و»لغة 

اإلعالم« والتشجيع لثقافة االستهالك والتنويع، وهذا ما يوّضح التوتاليتارية االجتمعية الكامنة يف 

ذات الليربالية. إن الفرد املراقَب يف السلطة الليربالية ال يتسّنى له ملس الجانب املعنوي يف فرديته، 

الوجودي« والحكمة من  الخاصة املتجّذرة يف »دوره  الصفات  تلك  بالكامل  تتحقق  وبالتايل ال 

خلقه، وتتعطّل الطاقات الروحيّة والفطريّة املوجودة لدى األفراد.

اتَانِيَّة )Subjectivism( مذهب فلسفي يرى أّن املعرفة كلها ناشئة عن الخربة الذاتية. )م( ]1]- الذَّ

]]]- الذريّة أو املذهب الذّري )Atomism( فكرة فلسفية تطّورت يف اليونان خالل القرن الخامس قبل امليالد. يعتقد الذّريون أن العنارص 

األساسية للحقيقة تتشكّل من الذرة غري القابلة لالنقسام واإلتالف، وهي مادة سابحة يف الفضاء. ويظّنون أن الذّرة لها حركة، ولكنها تنعدم 

وترتدُّ بعد ارتطامها. وقد تكّونت الدنيا نتيجة هذه الحركات. ووجدت لفرتة من الزمن ثم اختفت. وهذه العوامل واألشياء الظاهرية التي 

وجدت عليها تختلف فقط يف الحجم والشكل وموضع ذراتها. )م(

]3]- الفردية )Individualism( موقف أخالقي، فلسفة سياسية، إيديولوجيا، أو النظرة االجتامعية التي تؤكد عىل القيمة املعنوية للفرد.

]1]]]] تدعوالفردانية إىل مامرسة أهداف الفرد ورغباته لتكون قيمه مستقلة ومعتمداً عىل نفسه. )م(

]4]- يرى الفيسلوف األملاين »اليبتنس« أن هناك جواهر مركبة فالبد يف رأيه أن تكون هناك جواهر بسيطة. هذه الجواهر البسيطة هي التي 

يسميها »املونادات«، وهي »الذات الحقيقية التي تتكون منها الطبيعة«. لقد قيل بحق ان ليبنتز هو اعظم من قال بفكرة التفرد. يقول اليبتنس 

بهذا الصدد: ليس للمونادات نوافذ ميكن من خاللها أن ينفذ إليها يشء أو يخرج منها. )م(

]Gottfried Wilhelm Leibniz -[5 )م(
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3ـ التجريبية )اإلمربيقية(]1] والوضعّية]]]: إن اإلبيستمولوجية الليربالية هي تجريبيّة ووضعيّة. إن 

الليرباليني كانوا يرصحون أو يلمحون بتوجههم الوضعي يف املجال اإلبيستمولوجي. إن  أغلب 

املنظور الذري ال يتواءم متاماً مع اإلميان بالجمعيّة]3[، إن الفلسفة الوضعيّة تتالءم أكرث مع الصبغة 

النفسانية والناسوتية يف الليربالية.

4ـ الحريّة الليربالية تعني عدم التعرض لحريّة اآلخرين: إن كّل ذرة نفسيّة ــ حسب التعبري آنف 

الذكر ــ تبحث عن مصالحها، وال يحّدها أي يشء يف سبيل تحقيق احتياجاتها النفسية، إاّل إذا 

العدالة  للحرية،  التعريف  هذا  يغفل  آخر.  فرد  حريّة  مع  للنفس  املمنوحة  الحريّة  هذه  تعارضت 

الحقيقة  مخالفة  عىل  عمل  وإن  حتّى  حرّاً  اإلنسان  يَُعد  إذ  اإلنساين،  والكمل  النمو  من  والغاية 

والعدالة واملصلحة اإلنسانية، ويبقى حرّاً برشط أاّل يحّد حريّة فرد آخر، وميثّل هذا التعريف توجهاً 

نفسانيّاً بحتاً.

5ـ حقوق اإلنسان: إن النظام الحقوقي الذي تقّدمه الليربالية مبنيٌّ عىل االعتقاد بالحقوق الذاتية 

لكّل »فرد« بصفته »ذرّة نفسانيّة« أو »ذرة«. إن كل فرٍد ـ وفق هذا املنظورـ ميثّل ذرّة نفسانيّة تتعرف 

إىل حقوقه باالستناد إىل احتياجات النفس األّمارة ومطالبها، ومن دون االعتناء بالغاية الكليّة من 

منّو اإلنسان وكمله والعدالة والحقيقة. إذاً فإن نظام »حقوق اإلنسان« الليربايل يتعارض متاماً مع 

املنظور الديني لحقوق اإلنسان الذي يعّد الفرد عبداً لله ومخلوقه، ويرى له حقوقاً وواجبات. إن 

الليربايل لـ»لحقوق اإلنسان« هو كائن مستقل بذاته وال يحتاج إىل إرشادات  الفرد وفق املنظور 

الوحي، ولذلك تعّد جذوره استكبارية.

إن نظام »حقوق اإلنسان« الذي عرض يف القرن الثامن عرش كان صورة مطّورة ملفهوم »الحقوق 

الطبيعية« الذي ُعرض إبّان القرننَي السادس عرش والسابع عرش. أّما اآلن فإن األنظمة الليربالية تنظّم 

الليربايل  القضايئ باالستناد إىل املنظور  الصعيد  الحياة املدنية وعىل  عالقات األفراد يف مجال 

ملفهوم حقوق اإلنسان. ]أي بناًء عىل النفعيّة النفسية لدى كّل فرد، باعتباره »حق فردي«[.

وبناًء  النفسية،  الحتياجاته  وتابعاً  بذاته  مستقالً  كائناً  اإلنسان  تعّد  الليربالية  اإلنسان  إن حقوق 

عىل هذا االعتبار تنظّم له الحقوق والواجبات. أّما يف الفكر اإلسالمي فإن اإلنسان هو مخلوق الله 

]1]- الفلسفة التجريبية أو اإلمربيقية )Empiricism( توجه فلسفي يؤمن بأن كامل املعرفة اإلنسانية تأيت بشكل رئييس عن طريق الحواس 

والخربة. تنكر التجريبية وجود أية أفكار فطرية عند اإلنسان أو أي معرفة سابقة للخربة العملية. )م(

]]]- الفلسفة الوضعية )Positivism( إحدى فلسفات العلوم التي تستند إىل رأي يقول إنه يف مجال العلوم االجتامعية، كام يف العلوم 

الطبيعية، فإن املعرفة الحقيقية هي املعرفة والبيانات املستمدة من التجربة الحسية، والعالجات املنطقية والرياضية. )م(

أهمية  عىل  تشدد  سياسية  أو  اجتامعية  أو  أخالقية  نظر  وجهة  أي  لوصف  املستخدم  املصطلح  هو   )Collectivism( الجامعية   -[3[

التواكل املتبادل بني أفراد املجتمع. والجامعّيون بشكل عام يرغبون بإعطاء أو لوية ألهداف املجتمع كافة فوق أهداف الفرد. )م(
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وعبده، وبناًء عىل هذه العبوديّة يتبلور له نظام من »التكاليف ـ الواجبات«، وهذا ما ميثّل الفرق 

الليرباليني يعّدون »حقوق اإلنسان« مطلقة، ويرون  النظامني الحقوقيَني. إن  الجوهري بني هذين 

أن أي تعريف آخر للتكاليف والحقوق مخالٌف لحقوق اإلنسان. يف حني إن ما يسمونه بحقوق 

اإلنسان ما هو إال افرتاضات ذهنية نابعة من الرصاعات النفسانيّة وال يشء آخر. إن كاّلً من »جان 

جاك روسو» و»فرانسوا فولتري« و»جان استيوارت ملـ» هم من املنظرين األوائل الذين تناولوا نظرية 

»حقوق اإلنسان«.

6ـ الفصل بني السلطات: بلور أقطاب الليربالية نظرية »الفصل بني السلطات« من أجل الحّد 

من سلطة امللك وسائر النبالء واإلقطاعيني، وليحصلوا عىل جزء من السلطة. لقد تبّوأ الربجوازيون 

كانت  لقد  عرش.  التاسع  القرن  وطوال  عرش  الثامن  القرن  أواخر  من  بدًء  السياسية  السلطة  مراكز 

نظرية »الفصل بني السلطات« طوال هذه الفرتة مبنزلة توجيه فكري ملمرساتهم السياسية، إذ كانوا 

يّدعون أنهم يعتمدون مبدأ »الفصل بني السلطات« وقايًة من التمركز السلطة وحدوث االستبداد 

والدكتاتورية.

»اإلطالق«،  مبنيٌّ عىل أصل  ومؤثِّر. وألنه  د  ، ومحدِّ مغريِّ مفهوم  »السلطة« هو  مفهوم  أن  غري 

فإنه متحد يف الباطن وغري متكرّث. لذلك فإن متركز السلطة حاصٌل يف  حتّى وإن تفكك ظاهرياً 

املجتمعات الليربالية بشكٍل من األشكال، إذ غالباً ما يكون ذلك بيد السلطة التنفيذية أو الربملان. 

ولكن هذا التمركز والوحدة الباطنيّة للسلطة تظهر بغطاٍء يفككها صوريّاً، إذ يبدو الفصل حاصالً، 

ولكنه يف الحقيقة خدعة. إن مبدأ »الفصل بني السلطات« ما هو إاّل غطاء ظاهري إلخفاء التمركز، 

بل هو استبداد السلطة يف الدول واملجتمعات الليربالية. إن معالجة إشكالية »السلطة« والوقاية من 

استعمالتها التعسفية ال تكون بفصل السلطات. بل بتأكيد أصل الوالية، بصفتها الجانب الباطني 

ـ كسائر  للدولة، وبالتايل استبدال الوالية املعنوية بالسلطة الدنيوية. إن األصل يف مثل هذه املقولةـ 

املقوالت ــ هو حضور الروح اإللهية أو الشيطانية. إن االستبداد بالرأي ]سواًء عيل الصعيد الفردي 

والشهود  الُقديس  والحضور  بالتقوى  االلتزام  عدم  نتيجة  هو  الدميقراطية[  أي  األكرثية،  رأي  أو 

الديني. فيم لو غاب هذا الحضور والتقوى سيكسب القانون املبني عىل أساس الحاجات النفسيّة 

ماهية استبدادية ويكون باطن االستبداد النفساين. عىل أّي حال فإن الفصل بني السلطات هو أمر 

صوري، وال يغرّي ماهيّة السلطة. إن الحل يكمن يف الوالية الُقدسية املبنيّة عىل الوالية اإللهية.

7ـ النظام الربملاين: إن االعتقاد مببدأ النظام النيايب أو الربملاين هو من أهم خصائص األنظمة 
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الدميقراطية الليربالية. لطاملا كانت الربملانات ـ بدًء من القرن السابع عرش ـ مظهراً إلرادة أصحاب 

رؤوس األموال وأصحاب املصانع، إذ كانوا يعتمدون آليات مختلفة من قبيل الصحافة والرأي العام 

من أجل تسيري الناس نحو أغراضهم السياسية.

وزالتها.  الدميقراطية  ضعف  بنقاط  تتأثر  ولذلك  دميقراطية،  إيديولوجية  هي  الليربالية  إن 

هذه  مثل  تعتمد  ولذلك  واحتياجاته،  لإلنسان  النفساين  التعريف  عىل  مبنيٌّة  الليربالية  األنظمة  إن 

االنتقادات  بعض  توجيه  ميكن  السلطة.  وممرسة  الترشيع  يف  الدنيويّة  واألغراض  االحتياجات 

لفكرة النظام النيايب ومبادئه النظرية وآليات عمله، وسنتناول ذلك يف موضع آخر.

8ـ التساهل والتسامح: كانت أوروبا تعاين الحروب والرصاعات الدينية طوال القرننَي السادس 

وتأسيس  الوطنية  الوحدة  أمام  كبري  مانع  إىل  النزاعات  هذه  تحولت  حتّى  عرش،  والسابع  عرش 

الدول الحديثة. كان الليرباليون بطرحهم فكرة التساهل والتسامح يبحثون عن بيئة مناسبة تحّد من 

الرصاعات الفئوية والدينية، وبهذا استطاعوا تهيئة الظروف لنشوء الّدول القومية واملركزية.

أن  مبا   .)Relativism(النسبويّة عىل  مبني  والتسامح«  »التساهل  ملبدأ  النظري  األساس  إن 

الليرباليني كانوا يعّدون الحقيقة أمراً مجهوالً وال يرون أصوالً قدسية وسمويّة للدين، عّدوا العقائد 

الدينية من بناة أفكار البرش وقالوا بأن النزاعات العقائدية واهية. ولذلك سعوا يف تهيئة اطاٍر جمعوا 

فيه العقائد الدينية املنحرفة والصحيحة والسموية معاً اعتمداً عىل مبدأ »التساهل والتسامح«. كّل 

ذلك من أجل عدم املساس بالنظام واألمن االجتمعي. من املؤكد أن املبدأ الرئيس يف العمل 

إّن   نقول  أن  ميكن  لذلك  العلمنية.  التوجهات  عىل  مبني  الليربالية  الدول  يف  السياسة  وممرسة 

أّما  األديان.  بعدم سمويّة  بالنسبويّة واالعتقاد  االعتقاد  مبنيان عىل  الليربالينَي  والتسامح  التساهل 

الغاية من وراء ذلك هو الحفاظ عىل الوضع الراهن وسيطرة دولة الربجوازيني.

9ـ النسبويّة: إن الليربالية تؤمن بالنسويّة من الناحية اإلبيستمولوجية واألخالقية. فعىل الصعيد 

األخالقي ال تؤمن الليربالية بأي معيار أخالقي ثابت ومطلق، إاّل بـ»أصل التلذذ«. أي كّل ما كان 

التلذذ  اللذة ويؤدي إىل املشقة هو »رّش«. إن أساس  اللذة فهو »خري«، وكّل ما مل يحقق  يحقق 

والتأمل يف الفكر الليربايل نابع من أمل الجسم ولذته. وعىل هذا األساس يكون مفهوم الخري ومفهوم 

الرش ومعايريهم يف إطار األخالق الليربالية تابعني للذة األفراد ومشّقتهم، وال يوجد أي معيار عقيل 

تبعاً ألحوال الفرد النفسيّة. يؤكد »جيمز بنتام«  أو قديس مطلق آخر، إذ يكون األمر متغرياً ونسبيّاً 

و»جون استيوارت مل« رصاحًة عىل األسس النفسيّة والجسدية لألحكام األخالقية.

يف  الدولة  تدخل  عدم  بأن  الكالسيكية  الليربالية  تعتقد  االقتصاد:  يف  الدولة  تدخل  عدم  10ـ 
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الشؤون االقتصادية هو من أجل إطالق عملية كسب األموال. إن األزمات االجتمعية والنزاعات 

التي أحدثتها هذه النظرية والفقر الذي سببته يف الطبقات املعدومة جعل الليرباليني ذوي التوجه 

»االشرتايك ـ الدميقراطي« يعملون تعديالً يف هذه الفكرة، إذ قّدموا بعض الحلول وقالوا برضورة 

تدخل الدولة يف بعض األمور لحمية الطبقات املحرومة، وتبلور هذا األمر يف مجاالت مختلفة 

كالتأمني الصحي ومعالجة البطالة. كان ذلك من أجل الحد من االعرتاضات وحدوت الثورات.

11ـ العلامنّية: إن الليربالية هي  إيديولوجية علمنيّة بالذات، وهذا نابع من جذورها اإلنسانية. 

قديس  غري  جوهر  هو  السيايس  مجاله  يف  والسيم  مجاالته،  كل  يف  اإلنساين  الفكر  جوهر  إن 

وعلمين، وإن الليرباليني يؤكدون هذه الَعلَْمنة.

إن اإليديولوجية الليربالية التي نشأت يف حدود القرن السابع عرش، منت وانترشت شيئاً فشيئاً، 

حتّى صارت يف نهايات القرن العرشين تتمثل بالتيارات الثالثة اآلتية: 

1ـ الليربالية الكالسيكية: التي اشتهرت عىل الصعيدين النظري والتطبيقي )يف املجال السيايس( 

بدًء من النصف الثاين للقرن الثامن عرش وطوال القرن التاسع عرش. إن »جون لوك« و»بنتام« و»آدام 

سميث« ميثلون أقطاب الليربالية الكالسيكية.

]ـ الليربالية االشرتاكية: انترش هذا النوع من الليربالية يف بدايات القرن العرشين. تتمثل أسباب 

العامل  التي عّمت  العارمة  الليربايل باألزمات االقتصادية واالعرتاضات الشعبية  التوجه  نشوء هذا 

من قبل الكادحني ضد ظلم الليربالية الكالسيكية واألنظمة الليربالية. تبلورت الليربالية االشرتاكية 

يف آراء »برنشتاين«]1[ و»كائوتسيك«]2[ ومن ثّم يف »الشيوعية األوروبية«. كان هذا التيار الليربايل 

يعتقد بأن عىل الدولة التدخل يف الشؤون االقتصادية يف حدود معينة لتقيض عىل البطالة، وقاية 

من حدوث أي مترد اجتمعي. كان لـ»جون مينارد كينز«]3[ أحد أقطاب نظرية »الدولة املرشدة« 

دوراً مهمً يف بلورة نظرية الليربالية االشرتاكية من الناحية االقتصادية. كانت السنوات التي أعقبت 

االزدهار  فرتة  متثّل  العرشين  القرن  من  والسابعة  والسادسة  الخامسة  والعقود  العاملية،  الحروب 

السيايس لليربالية االشرتاكية يف أوروبا وإىل حدٍّ ما يف أمريكا. ميثّل »جون رولس«]4[ أحد منظري 

الليربالية االشرتاكية يف النصف الثاين من القرن العرشين.

]Eduard Bernstein -[1 )م(

]]]- Karl Johann Kautsky )م(

]John Maynard Keynes  -[3)م(

]John Rawls -[4 )م(
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3ـ النيوليربالية]1[ أو الليربالية الجديدة: إن األنظمة التي تطبق الدميقراطية االشرتاكية استطاعت 

املضطهدة  الشعوب  وثروات  العاملة  اليد  احتكار  طريق  عن  الشعبية  الثورات  حدوث  من  الحد 

الثالث وتخصيص جزء يسري من هذه الرثوات لتقديم الخدمات للمواطنني يف الدول  يف العامل 

الرأسملية. لقد أّدى هذا األمر إىل انخفاض أرباح املستثمرين يف القطّاع الخاص وضّخ األموال 

ملصلحة الدولة، األمر الذي يؤدي إىل وقوع خسائر ماديّة لدى الليرباليني والرأسمليني عىل مدى 

الطويل. 

إن الركود االقتصادي الذي واجهته األنظمة الرأسملية يف الدول التي طبقت الدميقراطية االشرتاكية 

خلق أزمات كبرية لدى تلك الدول، وهذا ما أّدى إىل إعادة النظر يف أسس الليربالية الكالسيكية، 

الليرباليني الُجدد كانوا يصبّون جّل  وبالتايل ظهور ليرباليٍة أخرى بُحلٍّة جديدة. عىل الرغم من أن 

اهتممهم عىل التصدي لتدخل الدولة ومقابلة االعرتاضات الجمهريية، إاّل أنهم أو ْلَوا عىل مكونات 

الليربالية الكالسيكية اهتمماً بالغاً للحفاظ عىل استمرارية نهب الرثوات من قبل الرأسمليني.

يبدو أن الليربالية الجديدة الغربية تفتقر إىل أسس نظريّة قويّة، السيم وأنها ظهرت كتيار سيايس 

و»جون  تاترش«]2[  »مارغاريت  من  كاّلً  إن  األخرى.  السياسية  األسس  كل  تقويض  يروم  مسعور 

ميجر«]3[ يف بريطانيا و»رونالد ريغان«]4[ و»جورج بوش«]5[ يف الواليات املتحدة ميثلون تيار اليمني 

يف الليربالية الجديدة. أّما عىل صعيد الفكر والفلسفة فإن »كارل بوبر«]6[ كانت له توجهات ليربالية 

جديدة واضحة.

باملناورة  الجدد  لليرباليني  تسمح  لن  الرأسملية  األنظمة  االقتصادية يف  األزمات  استمرار  إن 

خالف  عىل  وهي  عنيفة،  صورًة  تحمل  الكالسيكية  كنظريتها  الجديدة  الليربالية  إن  والنشاط. 

الدميقراطية االشرتاكية ال تتمتع بهياكل حزبية داعمة وشعارات مخادعة.

الليربايل  التوجه  ذات  الدميقراطية  األنظمة  يف  والطبقية  االجتمعية  الخصائص  رسد  ميكن 

كاآليت:

الكالسيكية  لليربالية  االقتصادي  التي هي املكّون  االقتصادية  الليربالية  مبني عىل  آيديولوجي  )Neoliberalism( فكر  ]1]-النيوليربالية 

والذي ميثل تأييد الرأساملية املطلقة وعدم تدخل الدولة يف االقتصاد. )م(

[[[- Margaret Hilda Thatcher )م)

[3[- John Major )م)

[4[- Ronald Reagan )م)

[5[- George Herbert Walker Bush )م)

[6[-Karl Popper )م)
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آلية للهيمنة عىل الرأي  أوالً: إنها تعتمد شمولية )توتاليتارية( معّقدة وخفيّة. إن الشمولية هي 

العام عن طريق أجهزة اإلعالم.

ما  وهذا  املال،  رأس  بهيمنة  تتميز  الليربايل  التوجه  ذات  الدميقراطية  األنظمة  ماهية  إن  ثانياً: 

يسبب تفيش الفواصل الطبقية والتمييز الطبقي. عىل أن هذه الفواصل الطبقية هي أقل من نظرياتها 

يف املجتمعات يف دول العامل الثالث التي تقلّد الدميقراطية الليربالية.

رأسملية  )أي  امربيالية]1[  قوى  كلها  هي  الليربايل  التوجه  ذات  الدميقراطية  الدول  إن  ثالثاً: 

حرصية( ويكمن داخلها الذات املهيمنة واملتجاوزة والقامعة.

رابعاً: يتمثل الركن األساس والرئيس يف األنظمة الليربالية الدميقراطية باستبداد صاحب رأس 

النظام  يف  تعريفها  يجري  اإلنسان«  و»حقوق  و»الحرية«  كـ»القانون«  رئيسة  مفردات  إن  املال. 

الليربايل يف إطار مصلحة رأس املال واستبداده، وهي باألساس مفاهيم صوريّة.

فإنها  الليربايل  التوجه  ذات  الدميقراطية  الدول  يف  الكامنة  النفسانيّة  للنزعة  نظراً  خامساً: 

تصبح أسرية االغرتاب]2[ وهذه هي صفات املجتمعات املتجذرة يف مبادىء املدرسة اإلنسانية 

)Humanism( والعدمية. 

االشرتاكية: األسس النظرية واألصول االجتامعية

تعود جذور االشرتاكية بصفتها ايديولوجية إىل السنوات األوىل التي أعقبت الثورة الفرنسية. إن 

الثورة الصناعية والضغوط التي سببها االقتصاد الليربايل عىل الطبقات الفقرية هيأ الظروف لنشوء 

ايديولوجية جديدة.

ترّوج  كانت  التي  التعاون«]3[  »مجلة  مرّة يف  »االشرتاكية/Socialism« ألّول  استُعمل مصطلح 

استعملتها  أن  بعد  سياسياً يف عام )1832(  ين«]4[. ولكنها أصبحت مصطلحاً  أو  ألفكار »روبرت 

صحيفة »غلوبـ»]5[ العائدة لـ»سان ساميون«]6[.

]1]-اإلمربيالية )Imperialism( نوع من الدعاوى اإلمرباطورية. اسمها مشتق من الكلمة الالتينية إمربيوم، وتعني الحكم والسيطرة عىل 

أقاليم كبرية. ميكن تعريفها بسعي دولة لتوسيع سلطتها وتأثريها عرب االستعامر، استخدام القوة العسكرية، ووسائل أخرى.لعبت االمربيالية 

دوراً كبرياً يف تشكيل العامل املعارص، وسمحت برسعة انتشار األفكار والتقنيات وساهمت يف تشكيل عامل أكرث عوملة. )م(

]]]- Alienation، أو »االغرتابـ». مصطلح بلوره ماركس يف كتاباته، مشرياً من خالله إىل اإلنسان املنقطع عن طبيعته اإلنسانية بسبب 

انهامكه يف العمل. )م(

[3[- Cooperative )م)

[4[-Robert Owen)م( 

[5[- Globe )م)

[6[-Saint-Simon )م)
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يَُعد »روبرت أو ين« و»سان ساميون« من مؤسيس الفكر االشرتايك، وقد سّمهم »كارل ماركس« 

ايديولوجية  بصفتها  االشرتاكية  يف  سأبحث  هنا  ولكنني  املثاليني«.  أو  الطوباويني  باالشرتاكني 

حديثة. وقبل كّل يشء يفرتض تعريف لفظة »االشرتاكية/ Socialism« من الناحية اللغوية. إن كلمة 

 »Socil« مبعنى االتحاد واالئتالف واملشاركة. وكلمة »Socilare« مشتقة من كلمة »Socialism«

العالقة  معنى  نفسه  الوقت  يف  وتتضمن  املواطنني،  بني  والرسمي  القانوين  التعاقد  تعني  التي 

العاطفية والصداقة والتعاون بني األفراد.

تبلورت االشرتاكية بصفتها ايديولوجية يف العامل الحديث إبان العقَدين الثاين والثالث يف القرن 

ين«  أو  و»روبرت  )1837م(  فورييه«]1[  و»شارل  )1825م(  »سان ساميون«  آراء  التاسع عرش، ويف 

)1858م( واشتهرت يف صور مختلفة كـ»االشرتاكية املسيحية« و»االشرتاكية الصنفية« و»االشرتاكية 

األخالقية« و»االشرتاكية املاركسيّة«.

وعىل الصعيد التنظري ميكن ملس مالمح االشرتاكية يف الثورة الربيطانية يف القرن السابع عرش 

وثورة الفالحني املعروفة بحركة اللولريني. ولكنها اشتهرت يف أدبيات الفكر السيايس األورويب 

يف عام )1832(. 

بأصالة  االشرتاكية  تؤمن  الدميقراطية.  من صور  ايديولوجية حديثة وصورة  هي  االشرتاكية  إن 

»الشعب/الدموس« وبسلطة النفس األّمارة. إاّل أن اإليديولوجيا  االشرتاكية عىل خالف غريها تؤمن 

بأصالة »النفس األّمارة الجمعية« وتعّدها مصداقاً لـ»دموس«.

ميكن إيجاز األسس النظرية لالشرتاكية يف املحاور اآلتية:

.)Humanism( 1ـ اإلنسانية ذات النزعة النفسانيّة

2ـ القول بأصالة النفس األّمارة الجمعيّة بصورة نسبية أو مطلقة وعّدها مظهراً إلرادة )الدموس/

األكرثية(.

3ـ االعتقاد مبفهوم »العمل ـ رأس املال« يف إطاره الحداثوي.

4ـ االعتقاد مببدأ النمو والتطور

5ـ االعتقاد بأصالة إرادة األكرثية )الدموس( عىل الصعيد الترشيع والتنفيذ.

إن هذه األسس النظرية نجد مالمحها يف النظرية الدميقراطية ذات التوجه الليربايل، والسيم 

[1[- Charles Fourier )م)
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أن االشرتاكية هي كالليربالية، إذ تَُعد  إيديولوجية حداثوية انسانوية وبالطبع دميقراطية. أّما الفارق 

وطبيعة  الشعب«  و»حكم  كـ»دموس«  ومفرداتها  الدميقراطية  من  موقفهم  هو  بينهم  مييز  الذي 

الحقوق والحريات.

باتفاقهم حول مفهوم  يتمثل  الليربالية واالشرتاكية  الدميقراطية  الوجه املشرتك اآلخر بني  إن 

»العمل ـ رأس املال«. إن »العمل« يف االقتصاد الحديث يُعرَّف يف إطار متنافر ومهيمن وسلطوي 

ويف عالقته مع مفهوم »رأس املال«. كم أن مفهوم »رأس املال« يف اإلطار الحداثوي ال يناظر 

ومتنامية  فّعالة  ثروة مرتاكمة  املال« هو  »رأس  إن  الحداثوي.  قبل  ما  إطارها  »الرثوة« يف  مفهوم 

وذات نزعة انتهازية وسلطوية، إذ تراكم ذاتها يف الوقت ذاته تُغرّي وتطّور ما حولها. ميثّل »رأس 

»يشء/ بصفتها  والطبيعة   »Subject/كائن« بصفته  الحداثوي  اإلنسان  بني  وجودية  عالقة  املال« 

.»Object

إن هذا املفهوم الحداثوي لـ»رأس املال« الذي له عالقة جدلية مع املفهوم الحداثوي »للعمل« 

مل يكن متداوالً يف القرون الوسطى والعامل القديم. إن »رأس املال« ميثّل عالقة وجودية تستمد كيانها 

من قّوة »العمل« مبفهومه الحداثوي املهيمن عىل الطبيعة، وهو مفهوم يجّسد روح العرص الحديث.

إن اإليديولوجيا  »االشرتاكية« تقرأـ  كالليرباليةـ  مفهوم »رأس املالـ  العمل« يف إطاره الحداثوي، 

وهذا ما نجده واضحاً يف أفكار »كارل ماركس« االقتصادية وآراء »روبرت أوين« وقراءته آللية تنظيم 

العمل. وقد انعكست جّل هذه األفكار يف آراء »كارل كاوتسيك«]1[ و»فييل برانت«]2[ واالشرتاكيني 

و»دافيد  »آدم سميث«  أمثال  من  الكالسيكيني  واالقتصاديني  الليربالية  امليول  ذوي  الدميقراطيني 

ريكاردو»]3[.

يكمن  ال  الكالسيكية  الليربالية  مع  الثورية  النزعة  ذات  املاركسية  االشرتاكية  بني  الفرق  إن 

يتمثل يف رؤية االشرتاكية املاركسية  الفرق  إن  بل  ـ رأس املال«.  »العمل  تعريفهم ملفهوم  يف 

لرأس املال، إذ ترى رضورة استحواذ الدولة عليه، فهي )أي الدولة( من متثل إرادة األكرثية أو 

)الدموس(. يف حني ترجح الليربالية أن يكون رأس املال بيد القطاع الخاص وأصحاب رؤوس 

األموال الذين هم تشبه الذرات النفسانية التي تشّكل العرص الحديث. تدعو الليربالية إىل أن يكون 

نشاط أصحاب رأس املال بعيداً عن الرقابة الحكومية أو تحت إرشافها وأن تجري عملية جمع 

[1[- Karl Johann Kautsky )م)

[[[-Willy Brandt )م)

[3[- David Ricardo )م)
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الرثوات بصورة مستقلة. لذلك فإين أعّد »االشرتاكية«  إيديولوجية ذات نزعة رأسملية. ألنه حسب 

التعريف الذي قدمته للرأسملية فإن الدول االشرتاكية أيضا متثّل صورة من الدول الرأسملية.

نتيجة  التاسع عرش والعرشين هي  القرننَي  إبان  إن نشوء األفكار االشرتاكية يف أوروبا وأمريكا 

املدقع  الفقر  إن هذا  والرأسملية.  الليربالية  الليربالية واألفكار  الدول  الذي سببته  املتفيش  الفقر 

نتاج هذه األزمات  الطبقية كان من  الفواصل  بروز  العمل وكذلك  واستغالل األطفال والنساء يف 

يقّدموا  أن  املهتمني  بعض  األزمة جعلت  هذه  مثل  والبطالة.  اإلنتاج  زيادة  سببتها  التي  املتعاقبة 

حلوالً مثل فسح املجال إلرشاف الدولة عىل عملية اإلنتاج والتوزيع )وهي فكرة »سان ساميون«(، 

الرأسملية  ــ  الليربالية  الدول  إزاحة  حتّى  »فورييه«(،  فكرة  )وهي  تعاونية  جمعيات  تأسيس  أو 

األوىل  الغاية  كانت  ماركس«(.  »كارل  فكرة  اشرتاكية )وهي  توجهات  ذات  وتأسيس دول عّملية 

من وراء هذه الحلول هي القضاء عىل البؤس والحرمان والفقر املتفيش يف املجتمعات. من بني 

هؤالء املنظرين كان »برودون«]1[ يرى بأن الحل يتمثل بالرجوع إىل النظام الزراعي التقليدي غري 

الصناعي الذي يهمني فيه االقطاعيني الصغار، وذلك للتخلص من رش ضغوط الليرباليني.

ميكن وصف املحاور الرئيسة يف اإليديولوجية االشرتاكية يف النقاط اآلتية:

ملكية  أّي  إزالة  املَواِطن  بعض  يف  بل  الكبرية،  الشخصية  امللكية  من  الحد  إىل  الدعوة  1ـ 

شخصية.

2ـ تأكيد الدور الرقايب الذي متارسه الدولة أو الكميونات]2[ أو النقابات العمّليّة والفالّحيّة عىل 

عملية اإلنتاج أو التوزيع أو عىل كليهم.

3ـ االلتفات النسبي إىل تأمني احتياجات الفئات املحرومة التي أُْهِملت يف النظام الرأسميل 

الليربالية، وهي طبقة كادحة محرومة من أدىن متطلبات العيش الكريم.

إن اإليديولوجية االشرتاكية تأخذ اتجاهات متعددة بحسب قراءتها للمحاور آنفة الذكر، والسيم 

تكون  آخر  جزء  ويف  منها  جزء  يف  املاركسية  االشرتاكية  تكون  األفكار  من  مجموعة  متثّل  أنّها 

االشرتاكية الليربالية. فاالشرتاكية املاركسية تؤكد إزالة امللكية الشخصية واإلرشاف الحكومي عىل 

علمية اإلنتاج والتوزيع، أّما االشرتاكية الدميقراطية فإنها قد أدمجت تقريباً مع الليربالية، والفارق 

[1[-Pierre-Joseph Proudhon)م( 

اهتاممات  لهم  البعض  بعضهم  مع  يعيشون  األفراد  يشري إىل مجموعة من  االشرتاكية  األدبيات  أهم املصطلحات يف  الكمونة من   -[[[

مشرتكة، يتشاركون يف امللكية واملمتلكات واملوارد ويف بعض الكميونات العمل والدخل. باإلضافة لالقتصاد الجامعي، هناك إجامع يف 

إتخاذ القرار، والِبنيات لَيست َهرَِمية والَحياة ِبَشكل ِبيئيء أصبح واحد من أهم املبادئ األساسية. )م(
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الوحيد بينها وبني الليربالية هو حميتها من الطبقة الكادحة واملعدمة وطالبتها بنرش التأمني الصحي 

وتأمني العاطلني من العمل.

إن عملية اندماج االشرتاكية الدميقراطية بالليربالية بدأت يف العقد األخري من القرن العرشين 

الثورية  النزعة  ذات  املاركسية  االشرتاكية  هزمية  عند  وذلك  والعرشين،  الحادي  القرن  وبدايات 

إّن »الدميقراطية  نقول  أن  الجديدة يف كلٍّ من أوروبا وأمريكا. لهذا ميكن  تبلوِر االشرتاكية  وعند 

االشرتاكية ذات الطابع الليربايل« تحّولت شيئاً فشيئاً إىل اإليديولوجيا  الرئيسة يف العامل، وبهذا 

الليربالية. والسيم  الليربالية ونصف  الرأسملية  األنظمة  الثورية ضد  قوتها  كلّياً  فقدت االشرتاكية 

أن االشرتاكية املاركسية ذات النزعة الثورية يف أو ج اقتدارها وشهرتها مل تنجح يف تجاوز حدود 

املدرستني  املوجودة يف  املشرتكة  العقائد  بحكم  وذلك  الحداثوي،  والعقل  الحديثة  الرأسملية 

ملفهوم  الحداثوية  والقراءة  التطور  بأصل  واالعتقاد   )Humanism( اإلنساين  املذهب  كمبادىء 

العمل ورأس املال والدميقراطية. 

ميكن وصف أبرز االتجاهات الفكرية يف املدرسة االشرتاكية يف تاريخ الفكر الغريب يف النقاط 

الثالث اآلتية:

الفوقية  االصالحات  إىل  تدعو  كانت  التي  الخيالية«]1[  »االشرتاكية  بـ  املعروف  االتجاه  1ـ 

وتأسيس تعاونيات يف مجال اإلنتاج والتوزيع. ميكن تعّقب جذور هذا االتجاه يف آراء »هوس« 

و»جون ويكليف«]2[ الحركة الفالّحية يف بريطانيا. 

)»سان  وبريطانيا  فرنسا  التاسع عرش يف  القرن  إبّان  الخيالية  االشرتاكيات  أن  من  الرغم  وعىل 

ساميون«، و»فورييه«، و»أوين« أمنوذجاً( مل تكن ثورية وال راديكالية، إاّل أن هناك مالمح راديكالية 

يف آراء »هوس« و»وايكليف« وأنصار الحركة الفاّلحية.

السادس  العقَدين  خالل  الغربية  االشرتاكية  عىل  واملتشددة  الراديكالية  النزعات  هيمنت  2ـ 

والسابع من القرن التاسع عرش وكان ذلك يف إطار »األممية األوىل«]3[ وخاصة يف نطاق اإليديولوجية 

]Utopian socialism -[1، االشرتاكية الخيالية )الطوباوية=غري علمّية( هي نظرية مثالية تدعو إىل بناء مجتمع إنساين سعيد يقوم عىل 

امللكية الجامعية والتساوي يف توزيع املنتجات والعمل اإللزامي لكل أعضاء املجتمع. )م(.

[[[- John Wycliffe )م).

]3]-يف الثامن والعرشين من سبتمرب سنة 1864، اجتمع مندوبون من بلدان مختلفة يف قاعة سان مارتن بلندن. كانت تلك هي املحاولة 

تنظيم  قد جرت من أجل  الدعوة إىل هذا االجتامع  األممي. كانت  تقدما عىل املستوى  العاملة  الطبقة  فئات  أكرث  لتوحيد  األكرث جدية 

التضامن األممي مع الثورة البولونية لسنة 1863. قرر اللقاء باإلجامع تأسيس الجمعية العاملية للعامل، والتي صارت تعرف باسم األممية 

األوىل. أنشأ مقرها بلندن وكان يسري من قبل لجنة مكونة من 1] عضوا، كانت مهمتها صياغة برنامج وقوانني، وقد أو كلت هذه املهمة 

لكارل ماركس، الذي صار منذ تلك اللحظة يلعب دورا قياديا حاسام يف األممية األوىل. )م(.



امللف158

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

طوال  املتطرفة  االشرتاكية  اإليديولوجية  تطبيقات  وأبرز  أهم  أحد  املاركسية  متثّل  املاركسية. 

النصف الثاين من القرن التاسع عرش. كانت املاركسية تقّدم نفسها بأنها »علم القوانني املتكاملة 

يف املجتمعات البرشية« وتّدعي أنّها أوسع من كونها مجرد فكرة أو حل سيايس.

عىل أّي حال فإن املاركسية هي ايديولوجية منسجمة متناسقة، استمدت أصولها من املوروث 

الفكري والفلسفي الغريب طوال القرننَي الثامن عرش والتاسع عرش.

وعىل الرغم من أن املاركسية اصطدمت بشّدة مع البُنى الرئيسة يف النظام الرأسميل الليربايل 

وكانت تعمل ضد ذلك، ولكنها مع ذلك تَُعد صورًة من التوجهات اإليديولوجية يف عرص الحداثة. 

وعىل الرغم من كّل ذلك التطرف واملمرسات العنيفة التي تحملها، إاّل أنها مل تقّدم حاّلً خارج 

حدود الحداثة. فقد كان ماركس يدين العمل »املغرتب«]1[ واستغالل األفراد واالجحاف والظلم 

يف النظام الطبقي، وتفيّش الفقر وتكّدس الرثوات لدى فئة اجتمعية خاّصة. إاّل أنه مل يلتفت إىل 

الذاتية للحضارة الحديثة، وإن  الفقر والظلم وتكّدس الرثوات، كل ذلك هو من املستلزمات  أن 

األمر متجّذر يف عالقات الفرد ذات النزعة اإلنسانية )Humanism( مع عينه والعامل، وإن الحّل 

األمثل للخالص من املشكلة هو تجاوز حدود البُنى الفكرية للمدرسة اإلنسانية وأطر الحداثة وال 

يشء آخر. ولكن ماركس كان مفكراً إنسانويّاً بامتياز، وكان يؤمن بأصل التطور وسائر املعتقدات 

السائدة يف عرص التنوير املتعلقة بأصل العقل املنقطع عن الوحي. وقد بنى فرضياته االقتصادية 

يف االطار الحداثوي ملفهوم »قيمة العمل« و»العملـ  رأس املال« الذي تبلور عىل يد االقتصاديني 

الكالسيكيني. ولذلك أصبح عْجز املاركسية عن القضاء عىل مشاكل الحداثة تحصيٌل ألمٍر حاصل. 

وعىل الرغم من كّل تلك الشعارات التي رفعتها ملناهضة الرأسملية، إاّل أنها يف النهاية بقت أسريًة 

لهيمنة النظام الرأسميل الحديث.

تتمثل تطبيقات املاركسية بالنموذج السوفيتي والصيني، إذ تبلورت من خالل هذين النموذجني 

فرضيات اإليديولوجية املاركسية عىل الصعيد العميل.

إن النموذج السوفيتي والصيني، وكذلك األسس الحداثوية لفرضيات املدرسة املاركسية طوال 

السنوات األخرية من القرن التاسع عرش وأغلب العقود يف القرن العرشين، كّل ذلك ميثّل الصورة 

املهيمنة لالشرتاكية الغربية يف أرجاء العامل.

شهدت االشرتاكية املاركسية بعد وفاة ماركس يف عام 1883 تطورات وانشقاقات كثرية مَتثَّل 

]Alienation -[1، أو »االغرتاب«. مصطلح بلوره ماركس يف كتاباته، مشرياً من خالله إىل اإلنسان املنقطع عن طبيعته اإلنسانية بسبب 

انهامكه يف العمل. )م(
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بعض منها بأزمات فكرية وعملية عديدة. إن النموذج الذي طبّقه »برنشتاين« و»كاوتكيس«، وكذلك 

ظهور »اللينينية« و»الستالينية« و»املاويّة«]1[، هي بعض من هذه االنشقاقات. ومع تفكك االتحاد 

الحركة  تعرضت  العرشين  القرن  من  الثمنينيات  نهاية  يف  االشرتايك  املعسكر  وانهيار  السوفيتي 

اليسارية املاركسية لتطورات نظرية وعملية عميقة وخرجت عن هيئته »السلطوية«.

3- ظهر مع بداية القرن العرشين توّجه سيايس جديد يف إطار آراء اصالحية أو تنقيحية]2[ عىل يد 

»برنشتاين« و»كاوتسيك«، وبعض من االشرتاكيني األملان والنمساويني والربيطانيني.

الليربايل كالربملان والفردانيّة  النظام  التوجه االشرتايك الجديد يؤمن ببعض مفردات  كان هذا 

القرن  من  األوىل  العقود  يف  التوجه  هذا  اشتهر  األرباح.  كسب  يف  املال  رأس  أصحاب  وحريّة 

العرشين وُعرف بـ »االشرتاكية الدميقراطية«. إن أصحاب هذا الرأي يعتنون باملُلكية الفردية وغاية 

ما يطالبون به هو إرشاف الدولة عىل الصناعة ورؤوس األموال الكبرية. إن االشرتاكيني ذوي التوجه 

الدميقراطي ال يؤمنون بإحداث ثورة ضد النظام الليربايل، بل يطالبون باصالحات متدرّجة وقانونية 

وذلك من أجل ضمن حقوق الفئات الفقرية واملحرومة.

ويب«]4[  و»سيدين  األملاين  »إيربت«]3[  بزعامة  الدميقراطي  والتوجه  ذوو  االشرتاكيون  عمل 

الربيطاين وأمثالهم طوال العقدين األول والثاين من القرن العرشين وأصبحوا من أبرز املنافسني 

للمركسيني. وعىل أعقاب الحرب العاملية الثانية حدثت تغيريات ايديولوجية يف توجهات األحزاب 

الشيوعية يف فرنسا وايطاليا وتبلورت »الشيوعية األوروبية«، ما أّدى إىل تعضيد مواقف االشرتاكيني 

الدميقراطيني. ومع حلول العقد التاسع من القرن العرشين وتزامناً مع األزمة العاملية التي واجهتها 

إىل  الدميقراطي  التوجه  ذوو  االشرتاكيون  مال  الُجُدد،  الغربيني  الليرباليني  وظهور  املاركسية 

التوجهات الليربالية أكرث من قبل، بل اندمجوا مع املدرسة الليربالية وأمست االشرتاكية الدميقراطية 

ذيالً لليربالية أكرث من أي وقت مىض.

فإن  آنفاً  الليربالية. وكم أرشنا  النظرية لالشرتاكية  أبرز األشكال  آراء »جون رولس« أحد  متثّل 

االشرتاكية الليربالية تؤمن باملبادىء الرأسملية األصلية كالخصخصة والقيم الربجوازية يف عرص 

التنوير. ويف الوقت ذاته ال تغفل مفاهيم مهّمة أخرى كالعدالة وتدعو إىل الحد من حدوث األسباب 

التي تسببت يف االعتصامات الشعبية وتطالب بحمية الطبقات الفقرية.

]Maoism-[1، تربز هذه النظرية أفكار القائد الشيوعي الصيني ماوتيس تونج وتعتربها تطويراً خالقاً للامركسية اللينينية)م(.

[[[- Revisionism )م).

[3[-Friedrich Ebert )م)

[4[-Sidney James Webb )م)
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يتوقع بأن اندماج االشرتاكية الدميقراطية مع الصورة الليربالية السائدة يف القرن العرشين سيتحّول 

بشكل متدّرج إىل التوجه اإليديولوجي السائد يف الغرب وخاّصًة يف أوروبا.

القومية، أسسها النظرية وحدودها

إن مفهوم »األّمة/ Nation« هو مفهوم حداثوي، ظهر تدريجياً بعد عرص النهضة. كانت »األّمة« 

يف املنظور الديني تواكب املفردات الدينية، وثّة تعابري رائجة بهذا الصدد كـ»ملّة اإلسالم« و»ملّة 

إبراهيم«. ولكن مفهوم »األّمة« الحديث الذي تعادلة يف االنجليزية كلمة » Nation« دخلت يف 

بلدنا )أي إيران( إبّان الثورة الدستورية.

كم وأّن هذا املفهوم مل يكن موجوداً يف أوروبا القدمية والقروسطية، بل إن املجتمعات ما 

م حسب املبدأ القبيل أو الِعرقي، أو الديني أو الجغرايف. إن مفهوم »األّمة«  قبل الحداثة كانت تقسَّ

الجديد ومصطلح القوميّة ظهر بعد عرص التنوير وخاّصة خالل القرننَي الثامن عرش والتاسع عرش.

عرص  نتاجات  من  هو  اإلنسان«  حقوق  من  حّق  هو  »الحكم  بأن  القائل  املحوري  املبدأ  إن 

الحداثة، واعتمداً عىل هذا املبدأ أصبح استقالل الفرد والسيم الشعوب الناشئة يستند إىل اعتمد 

»حّق السلطة«. ففي الواقع إن »الذات النفسانيّة املستقلة« التي ظهرت إىل جانب مفهوم )األكرثية/

القومي«، متبلورًة يف  بـ»الوعي  الجديد استمّدت أحد  مصاديقها مم يسّمى  دموس( يف العرص 

مفهوم »األّمة«.

الشعب املستقل  أو  )األكرثية/دموس(  الحداثوية ملفهوم  الصورة  أو »Nation« هي  األّمة  إن 

بذاته، إذ ال يستند إىل هو يته الطبقية وال إىل معتقده الديني )مثل القرون الوسطى/ األّمة الدينية(، 

بل يستند إىل »وعي قومي«، ويعتمد املبدأ القائل بأن »الحكم هو من حقوق الشعب«. 

ميكن رسد خصائص الفكر القومّي يف النقاط اآلتية:

1ـ تقديم تعريف متناسق مع توجهات املدرسة اإلنسانية عن البرشية.

2ـ االعتقاد بأن مصداق هذا اإلنسان املستقل بذاته يتمثّل يف »األّمة«.

3ـ االعتقاد باستحالة سلب »حّق الُحكم« من األّمة.

4ـ االعتقاد بأن »األّمة« هي مصدر رشعية السلطة.

5ـ االعتمد عىل التعريف الحداثوي ملفهوم »السلطة«.
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6ـ االعتقاد بأن املبدأ األساس يف تقسيم املجتمعات البرشية هو مبدأ »الدول القوميّة« املستقلّة 

ذات السيادة والرشعية يف ممرسة السلطة.

7ـ إن املبدأ األساس الذي تستند إليه »القوميّة« أو »العدالة القوميّة« هو »الوعي القومي« الذي 

يتجاوز الوعي الِعرقي ويختلف أيضاً عن الوعي الديني والعقائدي.

8ـ العلمنية.

إن »القوميّة« هي ايديولوجية يصعب وضعها يف إطار دقيق، إذ تتميز بهوية مشتتة. ولكن ميكن 

تلخيص حدودها الرئيسة يف النقاط آنفة الذكر.

يرى »أندروفنسنت«]1[ يف كتابه »اإليديولوجيات السياسية الحديثة« بأن كلمة )nation( مشتقة 

عن لفظتني التينيتني، هم )nasci( مبعنى الوالدة و)natio(. ويعتقد بأن كلمة )nation( ظهرت 

فإن مؤرخي  امليالدي. مع ذلك  الرابع عرش  القرن  والفرنسية خالل  االنكليزية  اللغتني  كاسم يف 

القرن  نتاجات  من  هي  بذاتها  قامئة  إيديولوجية  بصفتها  »القومية«  بأن  يعتقدون  اإليديولوجيات 

الثامن عرش والتاسع عرش، وعند منو الطبقة الربجوازية واتساع القّوة االقتصادية لدى الرأسمليني 

األوروبيون إبّان القرننَي السادس عرش والسابع عرش، حتّى أواسط القرن الثامن عرش. كانت هذه 

ولتوحيد  التجارة  لغرض  واالقطاعية  املحلية  واملوانع  القيود  إزاحة  إىل  تدعو  املهيمنة  الطبقة 

الضوابط الكمركية وتوحيد الُعملة ومنظومة القوانني والحقوق، وقد وجدوا اآللية املناسبة لتحقيق 

ذلك تتمثل بـ»القوميّة«، ويف إطار »الدول القوميّة«.

إن املنفعة االقتصادية لدى هذه الفئة لعبت دوراً يف إيجاد مركزية حديثة ووحدة وطنية وقوميّة 

نظّمت واختزلت كّل الفئات والطبقات االجتمعية واألنظمة واملؤسسات وكذلك السلطة السياسية 

والعسكرية واالقتصادية، تحت ما يسّمى بـ»الدولة القوميّة«، التي كانت تضمن مصالح الربجوازيني.

شامالً  مفهوماً  وأصبحت  الحداثة،  لروح  مثالياً  تجسيداً  متثّل  الربجوازية  أن  من  الرغم  عىل 

وعاملياً، إاّل أنها كانت بحاجة إىل ترويج القوميّة عىل مدى أربعة قرون، بدًء من القرن السادس 

عرش حتّى القرن التاسع عرش، وحتّى طوال بعض العقود من القرن العرشين. لقد كانت الغاية من 

ترويج القوميّة طوال هذه الفرتة هي الحفاظ عىل مصالح أصحاب رؤوس األموال الغربيني. 

الثاين من القرن  النظام الرأسميل بعد املنتصف  تطّورت هذه املساعي الجاّدة للحفاظ عىل 

[1[-Andrew Vincent)م( 
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العرشين إذ تصّدت لذلك مراكز رؤوس األموال والقوى املتنفذة يف أمريكا وأوربّا وخاّصة االئتالف 

تضمن  واحدة  عاملية  حكومة  تأسيس  إىل  بالدعوة  الجهود  هذه  وتكللت  املاسوين،  الصهيوين 

املطالب واالحتياجات والرغبات الربجوازية واليهودية يف العامل الحديث، حتّى أصبح أمراً شامالً 

واسعاً ال ميكن قهره.

كان التّجار وأصحاب املصانع واملرابون طوال القرننَي السابع عرش والثامن عرش يف أوروبا 

يطالبون بتأسيس دول قوميّة حديثة تستند إىل وعي قومي وجمهريي، ورّوجوا للقومية من أجل 

ذلك. ويف القرن التاسع عرش كان الرأسمليون يف ايطاليا وبروسيا]1[ من أبرز الداعني إىل الوحدة 

القوميّة ومن الداعمني للفكر القومي والحركات القوميّة.

مرّت القوميّة بثالث مراحل عىل مدى تاريخها وهي كاآليت:

1ـ القوميّة الثورية األوىل يف أوروبا طوال القرننَي الثامن عرش والتاسع عرش.

2ـ القوميّة الشوفينية )االستعالء والهيمنة عىل العمل(.

3ـ القوميّة املناهضة لالستعمر لدى الشعوب املضطهدة يف القرن العرشين.

كانت القوميّة األوىل طوال القرننَي الثامن عرش والتاسع عرش تستمد مبادئها من آراء »جان جاك 

روسو» و»هردر«]2[ و»فيخته«، وإىل حدٍّ ما من »هيغلـ»، مع االعتمد عىل بعض نظريات »ميكيافييل«]3[ 

و»جان بودان« يف بعض الدول كإيطاليا وأملانيا. لقد كانت آراء األخرَيين تدعو إىل إنشاء دول قوميّة 

بطابع  اصطبغت  ولذلك  واالرستقراطي.  االقطاعي  النظام  قوانني  ومناهضة  سياسية  وإيجاد وحدة 

ثوري. وبهذا صعد نجم القوميّة ذات النزعة الربجوازية مع االتحاد القومي يف كلٍّ من أملانيا وإيطاليا 

إبّان القرن التاسع عرش. فضالً عن ذلك فإن القوميّة األوىل كانت ذات نزعة رأسملية.

هيمنت يف القرن العرشين نزعة متطرفة وعنيفة عىل الفكر القومي، إذ تحّولت إىل تعّصب عرقي 

واستعاليئ متطرف، وعرفت بـ»القوميّة الشوفينية«، وراجت يف بعض املجتمعات الغربية كإيطاليا 

العسكريني  حتّى  األموال  رؤوس  أصحاب  قبل  من  كسابقتها  مدعومة  وكانت  وإسبانيا،  وأملانيا 

والعوائل امللكيّة، ولكنها جوبهت من قبل التوجهات القوميّة اإلمربيالية يف سائر الدول وُهزمت 

يف نهاية املطاف.

]1]- املقاطعة األملانية التي أطلق عليها الحقاً اسم »بروسيا الرشقية«. )م(

  [[[- Johann Gottfried Herder)م( 

[3[- Niccolò Machiavelli )م)
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ظهرت القوميّة الشوفينية إبّان الحرب العاملية األوىل )1914ـ  1918م( يف بعض الدول األوروبية 

القومي مثّل أحد األركان اإليديولوجية  التوجه  اليابان. كم أن هذا  كفرنسا والنمسا وأملانيا حتّى 

لدى الحزب النازي يف أملانيا إبّان الحرب العاملية الثانية.

انترشت التوجهات القومية خالل القرن العرشين يف بعض الدول الرشقية كالصني وإندنوسيا 

القوميّة مناهضة  النزعة  الالتينية. كانت هذه  الدول األفريقية واألمريكية  ومرص وإيران وغريها من 

لالستعمر، ولكنها رغم تحقيقها بعض املكاسب ُهزمت وزالت يف نهاية املطاف. )سوكارنويف 

إندنوسيا وجمل عبدالنارص يف مرص ومحّمد مصّدق يف إيران(.

القوميّة يف  وألن االستعمر واإلمربيالية ظاهرتان حداثويتان ذاتا نزعة رأسملية، فال شّك بأن 

املجتمعات املضطهدة واملناهضة للغرب سوف ال تصمد يف حربها مع الغرب، وال تنجح يف 

التخلص من الهيمنة اإلمربيالية. فعىل الرغم من أنها تهيمن عىل السلطة يف هذه الدول، ولكن بعد 

القوميّة هي  إيديولوجية حديثة  النظام العاملي والرأسميل. ألن  ميّض بضعة عقود تُدَمج ضمن 

متجّذرة يف أسس الفلسفة الغربية الحديثة وتوجهات املدرسة اإلنسانية )Humanism( وهي من 

أركان العامل الحداثوي الرأسميل.

أِفَل نجم القوميّة خالل العقود األخرية من القرن العرشين وخاّصة بعد زوال »النارصية« يف مرص 

وكذلك اندالع الثورة اإلسالمية يف إيران التي تناهض اإلمربيالية وأسس الحداثة الغربية. عىل الرغم 

من كّل ذلك فال تزال بعض رشارات القوميّة املتطرفة متّقدة وموجودة يف بعض املناطق األوروبية 

ونتاجاً  الحديث  العقل  سلطة  ضد  ورصخًة  اعرتاضاً  نعّدها  أن  ميكن  والتي  وسلوفاكيا،  كالبلقان 

النظام الرأسميل، إذ يعرّب عنها بصورة محرّفة ومبشاعر ِعرقيّة متطرفة. هذا ألن الحضارة  الهرتاء 

الغربية منذ القدم كانت أسريًة للتعصب الِعرقي.

بودان«  و»جان  »ميكيافييل«  آراء  يف  القومي  الفكر  لدى  اإليديولوجية  األسس  تعّقب  ميكن 

و»جان جاك روسو« و»فيخته« و»هيغل« ويف القرن العرشين لدى »تشامربلني«]1[ و»روزنربغ«]2[.

الفاشية:  إيديولوجية األزمات

ليست الفاشيّة كالليربالية والقومية، إذ ال يُذكر لها حضور تاريخي يف قرن السابع عرش والثامن 

عرش مثالً. وعىل الرغم من أن محتواها يطابق التوجهات االشرتاكية واليربالية، إاّل أنها تَُعد منهجاً 

[1[- Neville Chamberlain )م)

[[[- Alfred Rosenberg )م)
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إيديولوجياً سياسياً للحضارة الحديثة وللمجتمعات الرأسملية يف الظروف املتأزمة. إذاً باالعتمد 

عىل النزعة الرأسملية وسائر األسس الفكرية الغربية ميكن أن نعّد الفاشية وجهاً آخر لليربالية. ومن 

جانب آخر فإن الفاشيّة من حيث الخصائص والربامج االقتصادية والتحشيد السيايس واإلداري تَُعد 

وجهاً آخر لالشرتاكية البريوقراطية.

تؤمن الفاشيّة باالقتصاد االمربيايل وتظهر يف أو قات األزمة التي تواجهها الحداثة والرأسملية، 

)سواء كانت األزمة يف دولة ليربالية أو يف دولة اشرتاكية بريوقراطية رأسملية( وتَُعد منجية للحضارة 

الرأسملية املأزومة.

إن الفاشية هي الحل الذي تقّدمه الحداثة يف األزمات والظروف االستثنائية، وإنها  إيديولوجية 

تُستدعى عند عجز الليرباليني أو االشرتاكيني عن إدارة األمور. أطلق ماركس عىل الدولة التي أنقذت 

الليربالية الفرنسية بعد ثورة 1848 تسمية »البونابارتية«]1[.

مناذج  من  يعّدان  أملانيا  يف  الهتلرية  االشرتاكية  والقوميّة  إيطاليا  يف  موسوليني  نظام  إن 

القرن العرشين )أي فرتة االمربيالية(، وتسّمى  الدول االستثنائية ذات اإليديولوجية االستثنائية يف 

إيديولوجيتهم بالفاشيّة ونظامهم بالنظام الفايش.

كانت الفاشيّة اإليطالية واألملانية خالل القرن العرشين متثّل حركة سياسية متطرفة وقامعة ألّي 

حركة سياسية أخرى واستمّدت آفاقها وطبيعة أهدافها من النزعة الرومانسية يف عرص التنوير.

للحفاظ  محاولة  ومبنزلة  الحديثة  الرأسملية  ابنة  وهي  الحداثة  نتاجات  من  هي  الفاشية  إن 

عىل األطر العاّمة للنظام الحداثوي املأزوم. كم تَُعد الفاشيّة لكمة قامعة يسددها الفكر السيايس 

الحديث، فلّم يعجز االشرتاكيون والليرباليون عن إدارة األوضاع والحفاظ عىل الهيمنة الحداثوية 

تأيت الفاشية لتصون الدولة الليربالية الحديثة أو الدولة االشرتاكية الحديثة، ولكنها تقوم بذلك وفق 

طريقتها، إذ تلغي النظام الربملاين وتعتمد دميقراطية الغوغاء بصورة مبارشة وترفع شعارات ضد 

الليربالية واالشرتاكية وتتقرب إىل أصحاب رؤوس األموال وتنىشء اقتصاداً يعتمد الحرب وتفرض 

رقابة صارمة عىل نشاطات اإلمربيالية ملصلحة االقتصاد الحريب. كّل ذلك من أجل الحفاظ عىل 

بزعامة  األملاين  األمنوذج  ذلك يف  املثال عىل  ونجد  االضمحالل.  من  الحداثوية  املجتمعات 

هتلر، إذ كانت القوميّة الهتلرية ذات الطابع االشرتايك محاولة إلنقاذ االمربيالية الليربالية يف أملانيا 

وعرفت هذه املحاولة بالفاشيّة األملانية. وعىل صعيٍد متصل مثّلت الستالينية يف االتحاد السوفيتي 

[1[ Bonapartism )م)
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التي  الروسية  الفاشيّة  مثّلت  )1953م(،  عام  وفاة ستالني يف  والرابع، حتّى  الثالث  العقدين  طوال 

كانت تروم انقاض االشرتاكية االمربيالية من األزمات التي سببتها ضغوط النظام الصناعي ونشوء 

االشرتاكية ذات النزعة البريوقراطية. ميكن أن نعد األمنوذج األملاين فاشيّة ليربالية )أي فاشية يف 

مجتمع ليربايل(، فيم نعد األمنوذج السوفيتي فاشية اشرتاكية )أي فاشية يف مجتمع اشرتايك(.

إن لفظة الفاشية مأخوذة من كلمةFALES  وهي تعني مجموعة من األعواد أو األغصان التي 

أن  يبدو  واالقتدار.  القّوة  عن  للتعبري  القدمية  روما  يف  القنصل]1[  أو  الرؤوساء  أمام  تُرفَع  كانت 

املجاميع االشرتاكية املتطرفة يف صقلية يف عام 1892 أطلقت عىل نفسها تسمية »FASCI« وبقيت 

هذه الكلمة تحمل طابعاً اشرتاكياً حتّى عام 1914. كان موسوليني )زعيم الفاشية االيطالية الثاين( 

اشرتاكياً يف فرتة شبابه، إذ انضّم إىل تنظيم »FASCIO« يف مدينة ميالنو يف عام 1915. وخالل 

العامني 1922 و1923 وتسلّم موسوليني السلطة يف إيطاليا، صعد نجم الفاشية وأصبح لها هوية 

وتعريفاً إيديولوجياً مستقاّلً.

إن الفاشية هي من نتاجات العقل الحداثوي وهي ابنة الفلسفة الغربية الحديثة، ولوال مفهوم 

»الذاتانيّة«]2[ لدى »ديكارت«، ونظرية اإلرادة الجمعية لدى »جان جاك روسو» والقراءة الحداثوية 

ملفهوم »السلطة« من قبل »ميكيافييل« و»جان بودان« وكذلك لوال االشرتاكية القومية املتبلورة عىل 

يد »فيخته« ونظرية الدولة لدى »هيغل« ولوال العدميّة املبنيّة عىل اإلرادة ذات النزعة السلطوية لدى 

»نيتشه«، لوال كّل هذه األفكار والنظريات ملا ظهرت الفاشيّة.

ال أريد هنا أن أتّهم نيتشه أو هيغل أو روسو بالفاشية. إنهم بصفتهم مفكرين ال ميكن تحديدهم 

يف أطر  إيديولوجية معينة، غري أن توجهاتهم الفكرية املذكورة يف آرائهم ونصوصهم بلورت صوراً 

مختلفة للحياة اإليديولوجية والسياسية يف الغرب الحديث، وإن الفاشية يف هذا السياق تَُعد صورة 

من صور الدميقراطية الحديثة وبعثاً للنزعات الفكرية املوجودة بالقّوة وبالفعل يف الفكر السيايس 

الغريب الحديث.

ميكن أن نوجز األسس الفلسفية للفاشية يف النقاط اآلتية:

1ـ اإلنسانية )Humanism( وتأكيد اإلنسان املستقل. كم ورد آنفاً فإن الفاشيّة هي ابنة الحداثة 

ومتثّل صورة عن عالقة املدرسة اإلنسانية )Humanism( بني البرش والعامل، وهي عالقة ال ميكن أن 

]1]- القنصل)Roman Consul( أعىل املناصب يف الجمهورية الرومانية وميثل رئيس حكومة أو السلطة التنفيذية للدولة. )م(

[[[- Subjectivism )م)
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تتحقق يف العامل القديم أو يف القرون الوسطى أو يف العامل املعنوي اإلسالمي. وهذا بالطبع ال يعني 

عدم وجود القمع والعنف يف تلك الحَقب الزمنيّة، بل إن تلك األزمنة مألى بالدم والُعنف، ولكن 

الفاشية مل تكن نتاج الُعنف والقمع فحسب، بل هي يف الدرجة األوىل من نتاجات إيديولوجية تابعة 

للسلطة وتستمد جذورها من املوروث الفلسفي الغريب الحديث وتحديداً من اآلراء الديكارتية التي 

تؤسس للذات اإلنسانية املستقلة الحديثة، وتتبلور يف حضارة مستقلة ومتأصلة يف مبادئها النظرية.

2ـ متثّل الدميقراطية أصالً آخر من األصول الفلسفية يف النظرية الفاشية. إن الفاشيّة يف إطار 

مفهوم السلطة متثّل وجهاً من )األكرثية/دموس( والذي هو )الشعب أو الِعرق املتسيد(، كم أن 

الجذور التاريخية لهذه النظرية ميكن أن نجدها يف آراء »روسو«، مؤسس الفكر الدميقراطي يف 

املجال النظري، وكذلك يف قراءة »بودان« ملفهوم »السلطة« الذي ميثّل أحد أركان الفكر السيايس 

الدميقراطي. إذن، فإن الفاشيّة هي صورة من صدر الدميقراطية التي تعد )الشعب أو الِعرق املتسيّد( 

مصداقاً لألكرثية، وتقّدم قراءة شموليّة للعالقة السياسية بني الدولة واملجتمع، والسيم أن الشموليّة 

متثّل إحدى القراءات ملفهوم السلطة السياسية يف عرص التنوير وما بعده.

الفكرية  الدميقراطية متثّل أحد األسس  الجمعية« املوجودة يف جوهر  نظرية »اإلرادة  إن  3ـ 

لإليديولوجية الفاشيّة وميكن تعّقب جذورها يف آراء »روسو«.

4ـ إن قراءة فيخته وكذلك هيغل ملفهوم الدولة والتي ميكن أن نجد أثرها يف آراء اعضاء نادي 

»اليعاقبة«]1[ وزعيمهم »روبسبيار«]2[ إبّان الثورة الفرنسية تَُعد من األسس الفلسفية للنظرية الفاشيّة.

5ـ إن مناهضة العقالنية التي تتبناها الفاشيّة هي تعبري متطرف عن رومانسية »جان جاك روسو« 

أمثال »هارمتان«]3[  الفالسفة املثاليني من  الالشعورية لدى  النزعة  التنوير، وكذلك عن  يف عرص 

الفكر  يف  والنفيس  الغريزي  الالشعور  من  نابعة  السقيمة  العقالنية  مناهضة  إن  و»شوبنهاور«]4[. 

التنوير،  بالعقل اإلنساين يف عرص  الوحي، واملعروف  العقل املنقطع عن  الفايش وتصّنف زمن 

عىل الرغم من بعض التداخالت بني األمرين.

فيه، دافعوا  اعتادوا االجتامع  الذي  القديس يعقوب،  اليعقوبيون، اطلق عليهم هذا االسم نسبة إىل دير  أو  اليعاقبة  نادي   Jacobin -[1[

خاللها عن إلغاء النظام املليك يف فرنسا مطالبني بنظام حكم جمهوري يحقق املساواة والعدل بني الناس. اعترب هذا النادي مبثابة بذرة 

لنشوء األحزاب، عند تأسيسه بتاريخ: 01 غشت 0971، وكان يتألف هذا النادي من 251 عضوشكل كتلة داخل الجمعية التأسيسية خالل 

لباريس  أو ل مندوب  انتخب رئيسه  له، وعقب سقوط امللكية يف فرنسا عام 2971  انتخب ماكسميليان روبسبري رئيسا  الفرنسية،  الثورة 

للمؤمتر القومي. )م(

[[[- Maximilien Robespierre )م)

[3[-Nicolai Hartmann)م( 

[4[- Arthur Schopenhauer )م)
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6ـ تنشط الفاشيّة عند توفر »الدولة الحديثة«. مبعنى آخر متثّل الفاشية صورة من صور الدولة 

الحديثة، كالدولة الليربالية أو االشرتاكية. إذاً فإن األسس النظرية للدولة الحديثة بصفتها تجسيداً 

إلرادة األكرثية )الدموس( ومصطبغًة بطابع علمين ودنيوي، كامنة يف الفكر الفايش. 

إن الليرباليني يستمدون قراءتهم ملفهوم الدولة الحديثة من آراء »جون لوك« و»جون استيوارت 

يستمد  فيم  و»هيغلـ»،  »روسو«  آراء  من  الحديثة  الدولة  فكرة  األملان  الفاشيون  ويستمد  ملـ»، 

الستالينيون هذه القراءة من آراء »ماركس« و»روسو«. 

الحديثة ومتجّذرة يف املوروث  الدولة  الفاشيّة هي صورة من صور  الدولة  أّي حال فإن  عىل 

.Humanism /الفلسفي والسيايس املنتمي للمدرسة اإلنسانية

الليربايل  الفكر  التي هي موجودة يف  املال(  ـ رأس  )العمل  الحداثوية ملفهوم  القراءة  إن  7ـ 

واالشرتايك، حارضة يف النظرية االقتصادية التي تقّدمها الفاشيّة، ومن هنا كانت اآلراء االقتصادية 

الفاشيّة مستمّدة من األسس االقتصادية الحديثة.

8ـ ميكن أن نعّد الداروينية االجتمعية]1[ من ضمن األسس الفكرية يف الفكر الفايش، إذ تبلور 

هذا األساس يف فلسفة »هربرت سبنرس«]2[ وبصور أخرى يف آراء »تشامبلني« العنرصية.

وألن البحث يف آراء نيتشه التي أثّرت يف تبلور اإليديولوجية الفاشيّة يتطلب مقاالً مفّصالً آخر، 

أترك ذلك يف هذا السياق وأقول بإيجاز بأن بعض القراءات )سواء كانت صائبة أم غري صائبة( آلراء 

نيتشه يف مجال )إرادة القّوة( أثّرت يف تبلور اإليديولوجية الفاشيّة األملانية، ميكن أن نعّد الفاشيّة 

نظريّة عدميّة. بيَد أن نيتشه بصفته مفكراً منتقداً يقع خارج األطر اإليديولوجية ويجب البحث يف 

كّل جوانب فكره.

ميكن إيجاز الخصائص اإليديولوجية للفكر الفايش يف النقاط اآلتية:

1ـ متثّل الفاشيّة تطرفاً إرادياً وعنيفاً لجوهر العدميّة الحديثة. بعبارة أخرى إن الفاشيّة هي صورة 

جليّة للعدميّة الحداثويّة وانعكاس لغضب الحداثة املحاطة باألزمات.

]Social Darwinism  -[1 الداروينية االجتامعية نظرية اجتامعية تقوم عىل أفكار تشارلز داروين يف تحقيق التطور عن طريق االصطفاء 

الطبيعي وتطبقها عىل حقل علم االجتامع. فحسب هذه النظرية االصطفاء الطبيعي ال يفرس تطور األحياء البيولوجي فقط، بل ميكن تطبيقه 

لفهم تطورات وتغريات التجمعات االجتامعية البرشية. )م(

[[[-Herbert Spencer)م( 
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2ـ إن النظام السيايس الشمويل يف الفكر الفايش يدعو إىل دولة مركزيّة وشاملة ويقّدم إرادة 

الدولة عىل كّل يشء.

3ـ تدافع الفاشيّة عىل الصعيد االقتصادي عن مصالح الرأسمليني وأصحاب األموال الطائلة، 

أّما عىل صعيد السياسة االقتصادية فإنها ترتاوح بني الدعوة إىل »دولة ليربالية محدودة« و»رفض 

ويف  الحكومية  والرقابة  الُعمليّة  النقابات  الفاشيّة  تعتمد  الحال  واقع  ويف  االشرتاكية«.  املُملْكيّة 

عىل  تحافظ  وبذلك  الحرب  إىل  تدعو  سياسة  وتتبنى  الخاصة  امللكيّة  تعارض  ال  ذاته  الوقت 

الربجوازية واستمرارية حياة املجتمع الحداثوي وتسعى إلنقاذه من األزمات.

بها  التي تأيت  الطوارىء  الفاشية دولة  تَُعد  بعبارة أخرى  4ـ إن اإلمربيالية هي فاشيّة يف ذاتها. 

الرأسملية التي تظهر عند األزمات. إذاً فإن الفاشيّة ظاهرة خاّصة بالقرن العرشين، وما كان يتوقع 

ظهورها يف القرننَي الثامن عرش والتاسع عرش ويف زمن تنافس الرأسمليني، وبالتايل يكون عدم 

وجودها يف القرون الوسطى والعصور القدمية تحصيالً ملا ورد آنفاً.

5ـ إن القوميّة ذات النزعة الشوفينية والعنرصية هي جزء ال يتجزء عن »الفاشيّة الليربالية«. أّما 

الفاشيّة االشرتاكية فإنها قوميّة تعددية تدعو إىل أفضليّة الطبقة الُعمليّة الشيوعية بدالً من القومية 

العنرصية.

اإلمربيالية  ويف  الليربالية،  اإلمربيالية  النزعة  يف  الثوابت  بعض  يف  تغيرياً  الفاشيّة  تُحِدث  6ـ 

االشرتاكية، ولكنها تحافظ عىل األسس العامة لكلٍّ من هذين التوجهني.

العلمنية من  األفكار  نشأ منظروها يف أحضان  إذ  ذاتها،  الفاشيّة علمنيّة يف  إن  العلمنية.  7ـ 

أمثال »جيوفاين جنتييل«]1[ االيطايل و»روزنربغ« األملاين و»تشامربلني« الربيطاين. فضاًل عن ذلك 

فإن أسالف الفاشيني من الفالسفة )الذين يحملون توجهات فاشية يف بعض أفكارهم(، من أمثال 

»فيخته« و»روسو»، وكذلك أنصار املفهوم الحداثوي للسلطة من أمثال »ميكيافييل« و»جان بودان« 

كانوا علمنيني. كم أن زعمء الحركات والدول الفاشيّة من أمثال »موسوليني« و»هتلر« و»غوبلز«]2[ 

كانوا علمنيني حتّى ملحدين.

صعيد  عىل  ولكنها  واالشرتاكية،  الليربالية  ـ  اإليديولوجي  الصعيد  عىل  ــ  الفاشيّة  تنقد  8ـ 

املبادىء والغايات اإليديولوجية حداثوية بامتياز.

[1[- Giovanni Gentile )م)

[[[-Paul Joseph Goebbels )م)
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9ـ تعتمد الفاشية املبادىء التكنوقراطية]1[ وهي يف األساس ـ سواء يف مجال الحركة الثورية أو 

يف مجال إدارة الدولة ــ متثّل نتاجاً للمجتمعات الحديثة التي متلك أنظمة تكنوقراطية، وبهذا ال 

ميكن وجودها يف املجتمعات القدمية.

إدارة  يف  كإسرتاتيجية  العسكرية]2[  السياسة  اعتمد  وكذلك  الحروب  لخوض  امليل  إن  ـ   10

الحروب تستثمر ظروف  الفاشية  الدولة  الفاشية. عندما تخوض  الدولة  يعد من خصائص  الدولة 

الحرب ملعالجة األزمات التي تواجهها الحداثة الغربية وتنقذ األنظمة الرأسملية من خطر االنهيار. 

هذه هي رسالة الفاشية.

النزعة  قّوته من  العنف  يستمد هذا  الليربايل.  بطن املجتمع  كامناً يف  عنفاً  الفاشية  تُظِهر  11ـ 

ذات  القّوة  إرادة  وتبلور  بامتياز،  عدميّة  الفاشيّة  فإن  إذاً  الحديثة.  الحضارة  املوجودة يف  العدمية 

النزعة العدمية.

إنّها من  إذ  الفكر الدميقراطي الحديث،  الفاشية هي ظاهرة ال ميكن حصولها إاّل يف  12ـ إن 

النزعة  ذات  التقليدية  األفكار  إطار  الفاشية يف  أصول  البحث عن  يرم  من  وإن  الحداثة،  نتاجات 

املعنوية أو يف إطار األحكام الدينية فهو مل يعرف الدين وال الفاشية.

عند البحث عن مفهوم الدولة الطارئه الحديثة والفاشية واإليديولوجية الفاشية نجد »الستالينية« 

تتفاوت يف بعض األمور عن نظريتها اإليطالية )بزعامة موسوليني(،  بصفتها دولة طارئة اشرتاكية 

فيها  تبدو غري موجودة  الذكر  آنفة  الصفات والخصائص  أّن بعض  )بزعامة هتلر(. كم  واألملانية 

وهذا ما يحتّم علينا الحديث عنه يف مقال مستقل آخر إن شاء الله. 

النسوية

إن أعددنا النسوية إيديولوجيًة يجب أن نقّر بعدم وجود أّي أسس نظريّة مدّونة لهذه املدرسة. 

ومن املتفق عليه هو أّن النسويّة مبعناها الذي نعرفها به هي من نتاجات العرص الحديث. لقد بدأ 

االهتمم مبكانة املرأة وحقوقها وواجباتها بعد القرن الثامن عرش يف كتاب »ماري وولستونكرافت«]3[ 

الشهري، ولكن عىل الرغم من ذلك مل تكن هذه األسس رائجة جداً. عىل أن هذا ال يعني غياب 

التقنية ويقال حكومة الكفاءآت وبناء عىل ذلك فإن الحكومة التكنوقراطية تتشكل من الطبقة  ]Technocracy [1 تعني حرفيا حكومة 

العلمية الفنية املثقفة، وهي حكومة متخصصة يف االقتصاد والصناعة والتجارة

]]]- Militarism السياسة العسكرية هي اعتقاد أو رغبة حكومة أو شعب بأن بلداً ما يجب أن تظل قوية عسكرياً، ويف حالة استعداد 

الستخدام تلك القوة للدفاع أو تحقيق الرغبات القومية. )م(

[3[- Mary Wollstonecraft )م)
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حقوق املرأة يف املجتمعات القدمية ويف القرون الوسطى. بل ما أقصده من كالمي هو أن منزلة 

املرأة وحقوقها وواجباتها وشؤونها الوجودية وخصوصاً عالقتها مع الجنس اآلخر، كّل ذلك جرت 

قراءته مبنهٍج إنساين )Humanism( وسايكولوجي واستعاليئ وغري ديني. إن مثل هذه القراءة هي 

من خصائص العرص الحديث وهي قراءة حداثوية متاماً من ناحية األسس والغايات النظرية.

يرى بعض املؤرخني أن أصول النسويّة تعود للقرن الخامس عرش وتحديداً يف كتاب »مدينة 

)املتوفاة  بني«]2[  »افرا  مرسحيات  يعّد  من  وهناك  بيزان«]1[.  دي  »كريستني  للكاتبة  السيدات« 

تعمل  نفسه  الوقت  ويف  نشطة  كاتبة  بني«  »افرا  كانت  لقد  النسويّة.  للتوجهات  بدايًة  يف1689م( 

يقارب سبع  ما  بني«  »افرا  تركت  الثاين«.  »تشارلز  الربيطاين  امللك  الهند ملصلحة  جاسوسة يف 

عرشة مرسحية وعدداً من القصص القصرية.

ولكن املتخّصصني بتاريخ النسويّة يرون أّن النصوص اإليديولوجية للمدرسة النسويّة ظهرت 

ألول مرة بانتشار كتاب »اثبات حقوق النساء« لـ» ماري وولستونكرافت« يف سنة )1792م(. ولدت 

»مارى« سنة )1759( يف عائلة مزارعة بريطانية. كان أبوها سّكرياً وفظّاً وكانت أمها تعاين بسبب 

عنف زوجها املستبد. أسست » ماري وولستونكرافت » يف سنة 1783 مدرسة للبنات يف شمل 

لندن. بعد خمس سنوات تعرّفت »ماري« إىل نارش ليربايل )ومن املتوقع ماسوين( باسم »جوزيف 

جاسنون«]3[. تعرّفت ماري عن طريق جانسون إىل أحد دعاة الثورة األمريكية، املاسوين »توماس 

بني«]4[ وكذلك عىل الالسلطوي )Anarchism( الشهري »ويليام غودوين«]5[.

إن البيان الشهري الذي أصدرته » ماري وولستونكرافت« يف 300 صفحة وبعنوان »إثبات حقوق 

املرأة« تضّمن اآلراء الليربالية التي تخّص قضايا املرأة إبّان عرص التنوير. عىل الرغم من املظهر 

الجميل لبعض عبارات هذا البيان إاّل أنه كان مبنيّاً عىل خطأ نظري جسيم، متثّل ِبَعّد طبيعة املرأة 

والرجل وحقوقهم متساوينَي.

يجب االلتفات إىل أن أصل املساواة بني حقوق النساء والرجال هو أمر ال يالئم طبيعة املرأة 

وحقوقها الخاصة. إن املساواة بني الرجل واملرأة يجب أن يكون يف الحقوق اإلنسانية وال شّك 

[1[-Christine de Pizan )م)

[[[- Aphra Behn )م)

[3[- Joseph Johnson )م)

[4[- Thomas Paine )م)

[5[- William Godwin )م)
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يف ذلك، ولكّن ثّة حقوقاً وواجبات تنبع من طبيعة املرأة مبا هي مرأة، وثّة حقوق وواجبات 

أخرى تنبع من طبيعة الرجل مبا هو رجل، وإن انكار هذه الحقوق يَُعد ظلمً بحّق الرجال والنساء 

وباألخص النساء. إن العقيدة النسوية ذات التوجه الليربايل تذهب إىل الَشبَه املطلق بني حقوق 

املرأة والرجل وواجباتهم، وال تويل الصفات الفيسيولوجية والنفسية للجنَسني اهتمماً.

ثّة اتجاهات متفاوتة يف النظرية النسوية تكون أبرزها كاآليت:

1ـ النسوية الليربالية

2ـ النسوية االشرتاكية

3ـ النسوية الراديكالية

ملّا دعت الحركة النسوية إىل تفعيل دور املرأة يف مجال علمية االنتاج، قوبلت الفكرة بدعم واسع 

من قبل أصحاب رؤوس األموال واملصانع. ألن القّوة اإلنتاجية املتزايدة ترفع سقف اإلنتاج واألرباح.

النسوية، ألن االستفادة من  ترّوج ألفكار املدرسة  البداية  منذ  الربجوازية األوروبية  لقد كانت 

الطاقة االنتاجية لدى النساء يف املصانع واملناجم والورش، وكذلك استغالل الجوانب الجنسية 

فيهن يؤّدي إىل الزيادة يف اإلنتاج واملبيعات. فضالً عن ذلك فإن حضور النساء يف الدوائر واملراكز 

التجارية والثقافية والسياسية من دون أّي ضابطة وحدود يساعد عىل تلبية شهوات أصحاب رؤوس 

األموال وميولهم الجنسية. إن أكرث املتمولني واملرابني وأصحاب املصارف واملصانع يف أواخر 

القرن الثامن عرش وبدايات القرن التاسع عرش كانوا مييلون للفسق والفجور والترصفات املاجنة 

يف الحانات والنوادي الليلية، وإن حضور النساء بصفة عاملة أو ممرضة حتّى معلّمة يف مصانع 

أصحاب رؤوس األموال وبيوتهم يلبّي شهواتهم.

الفقرية  الطبقات  لدى  األخالقية  االنحرافات  حتّى  وفجورهم  وفسقهم  الربجوازيني  مجون  إن 

طوال القرن الثامن عرش والتاسع عرش مذكورة يف كتابات بعض األدباء يف تلك العصور من أمثال 

»غي دوماباسان«]1[ و»بالزاك«]2[ و»إميل زوال«]3[.

ميكن تلخيص األسس الفلسفية املعتمدة لدى املدرسة النسوية يف النقاط اآلتية:

1ـ استقاللية اإلنسان عن الوحي.

[1[- Guy de Maupassant )م)

[[[- Honoré de Balzac )م)

[3[- Émile Zola )م)
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2ـ اعتمد العقل املنقطع عن الوحي عند بيان حقوق النساء وواجباتهن وعدم االعتناء باألحكام 

الدينية.

أو جزًء من  التي تَُعد »املرأة/Femin« مصداقاً  النسوية هي وجه من أوجه الدميقراطية  3ـ إن 

األغلبية )دموس(.

4ـ اعتمد مبدأ املساواة يف الحقوق التي أقرتها الدميقراطية الربجوازية يف توجيه املساواة بني 

حقوق املرأة والرجل.

5ـ العلمنية هي من أهم األسس الفكرية لدى املدرسة النسوية، ألن الفرضية الرئيسة يف النسوية تُهِمل 

املنظومة الحقوقية الرشعية الخاصة بالرجل واملرأة وتستند بدالً عن ذلك إىل معتقدات عرص التنوير.

خصائص املدرسة النسوية العاّمة:

1ـ إنكار مفهوم »طبيعة املرأة«. املفهوم الذي يتضمن مجموعة من االمكانيات واالحتياجات 

الجسدية والنفسية. فربغم وجود بعض املشرتكات األساسية، إال أنها متفاوتة بني الرجل واملرأة، 

ولكن املدرسة النسوية ترفض االقرار بهذا التفاوت.

إن الفكر الديني عندما يتناول مفهوم »طبيعة املرأة« ال ينفي حقوق املرأة اإلنسانية، ولكنه يؤسس 

نظامني حقوقينَي مستقلنَي باالستناد إىل احتياجات املرأة والرجل، مع االحتفاظ بالحقوق اإلنسانية 

الخاّصة بكال الجنَسني. أّما النظرية النسوية فإنّها تُهِمل هذه الطبيعة الخاصة بالنساء وبالتايل تغفل عن 

النظام الحقوقي الخاص بالقابليات واالحتياجات العاطفية والنفسية والجسدية لدى النساء.

يَُعد »جون استيوارت مل« أحد منظري املدرسة النسوية وينكر يف كتابه »استعباد النساء«]1[ رصاحًة 

اليوم »طبيعة املرأة« هو أمر  وجود أي طبيعة تخص املرأة ويقول بهذا الصدد: )إن ما نطلق عليه 

مصطنع متاماً.( هذه الرؤية النسويّة الداعية للتشابه ال إىل املساواة تزيل الدعم االجتمعي واألخالقي 

الذي تتمتع به املرأة، وترتكها وحيدة ومن دون معني يف مجتمعٍ عنيٍف مستذئب يحكمه الرجال.

2ـ ترى املدرسة النسويّة بأن املساواة بني الرجل واملرأة يعني التشابه املطلق بينهم، ولكن 

الحقيقة هي عكس ذلك. فكم أرشنا آنفاً ثّة تفاوت يف الطبيعة الفسلجية والنفسية بني كلٍّ من 

املرأة والرجل. وبطبيعة الحال يفرض هذا التفاوت حقوق وواجبات متقابلة للمرأة والرجل وهو ما 

تُهمله املدرسة النسوية.

]The Subjection of Women -[1، ترجمه للعربية د.إمام عبد الفتاح إمام. )م(
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3ـ تسعى التوجهات النسويّة لفسح املجال أمام النساء للعمل يف املصانع والتجارة واألعمل 

الحرّة والرأسملية، والغاية من وراء ذلك هو التكّسب وجمع الرثوات واألرباح.

4ـ تقّدم املدرسة النسويّة تفسرياً جسدياً وناسوتياً]1[ عن طبيعة املرأة واحتياجاتها وحقوقها.

5ـ القراءة الناسوتيّة والجسمنيّة تجعل من املرأة سلعة أو أداة يف املجتمع. والسيم أن »الحريّة 

الجنسيّة« قد انترشت بشكل واسع يف أوروبا خالل العقود األوىل من القرن العرشين وتغريت اآلراء 

بإزاء مسألة الجنس خالل السنوات األوىل التي أعقبت الحرب العاملية األوىل، إذ انترشت ثقافة 

الُعري يف الغرب وأمست املرأة ينظر لها بصفتها سلعة تجارية أو أداة الستثمر جملها الجسدي 

والجنيس، وغلبت هذه النظرة يف مجال اإلعالنات التجارية لتسويق البضائع والسلع التجارية.

6ـ إن االستهانة مبفهوم العشق والحب وربطه بالعالقات الجسدية والجنسية، وكذلك التقليل 

أّدى إىل  الجنَسني  بني  العالقة  املعنوية املطروحة يف  والجوانب  األخالقية  الواجبات  أهمية  من 

غاب  وبالتايل  العلني،  واملجون  والفجور  الفسق  وانتشار  لألرسة  التكوينية  األسس  الهشاشة يف 

املدرسة  أفكار  تسببت  فقد  ذلك  عن  فضالً  والحميمة.  العاطفية  العالقات  عن  املعنوي  الطابع 

النسوية يف انتشار العالقات الفاقدة ألي هويّة وحدود ومسؤولية وضوابط رشعية، وهي عالقات 

يشوبها الغموض واإلبهام، غالباً تؤدي إىل حدوث صدمات نفسية جسيمة لدى املرأة، التي يكون 

مستوى املجون فيها أقل بالنسبة للرجل.

7ـ ينظر الفكر النسوي »للمرأة« بصفتها )كائن/Subject( وفق املفهوم الديكاريت وهي مصداق 

الثنائية بني املرأة والرجل أسرية  العالقة  التي بلورها ديكارت، وبالتايل تصبح  النفسيّة  لتلك األنا 

النفعية والذرائعية.

وملّا كانت املرأة من منظور املدرسة النسويّة )كائن/Subject( فقد يُنظر للنساء األخريات أيضاً 

بصفتهن )أشياء/Object(، ومحصورات يف هذه النظرة االستثمرية والذرائعية.

القرن  أواخر  برجوازي، وظهرت يف  طابع  لها  علمنية حداثوية،  إيديولوجية  النسويّة هي   إن 

األموال  رؤوس  أصحاب  ملصالح  مواكبة  والعرشين  عرش  التاسع  القرننَي  وخالل  عرش  الثامن 

والتّجار وأصحاب الرشكات متعددة الجنسيات، وذلك من أجل استغالل املرأة يف كّل الجوانب، 

ولذلك تنامت وانترشت هذه الفكرة برسعة يف الغرب الحديث.

]1]- النَّاُسوُت: الطبيعة البرشية، ويقابله: الالهوت مبعنى األلوهية )م(
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خالصة القول هي أن املرأة يف منظور املدرسة النسويّة هي )كائن/Subject( مؤنث مستقل بذاته، 

توفر طاقة العمل وكذلك الجمل الجسدي بغية الزيادة يف االنتاج، ومُتَنح بإزاء ذلك »حق التصويت« 

و»حّق املُلكيّة«. إذا كان الرجل وفق الفكر الحداثوي مبنزلة ذرّة مستقلة بذاتها، ويلعب يف جدلية 

ـ رأس املال( دور املستثـِمـر أو املستثـَمـر، فإنه يف كّل األحوال كائن ناسويت. أّما املرأة يف  )العملـ 

املنظور النسوي متثّل أيضاً تلك الذرة النفسيّة املستقلة وتلعب كالرجل دور املستثِمر أو املستثَمر، 

ولكن صفاتها األنثوية والجسدية أدخلتها يف مجال سوقي وتجاري آخر، متثّل بثقافة الُعري والدعارة، 

وبالطبع الهدف من وراء ذلك هو الزيادة يف املبيعات واألرباح وتلبية شهوات الرجال.

تعد أدبيات املدرسة النسويّة هذا األمر »استقالل املرأة« وتعتربه وصوالً لحقوقها املضيّعة. ألن 

هذه املدرسة تعّد حقوق املرأة غري دينية ونفسية وناسوتية.

ال يعني هذا الكالم انكاراً لحقوق النساء املضيّعة عىل مدى التاريخ ومن قبل الرجال، بل القصد 

هو تأكيد عدم الجدوى من الحلول التي يقّدمه الفكر النسوي، وال ميكن احقاق حقوق النساء من 

خالل رميهن يف مستنقع املدرسة النسوية. ألن النسوية تعرف املرأة عند حضورها يف املصانع أو يف 

معارض األزياء والحانات والنوادي الليلية، وهذا ليس حاّلً للحصول عىل حقوق النساء.

***

رشعت املدرسة النسويّة بالعمل كحركة بدًء من عام 1830 حتّى عام 1920 يف كلٍّ من أوروبا 

وأمريكا، وحققت بعض النجاحات كالحصول عىل حق التصويت وحّق املُلكيّة للنساء األوروبيات 

واألمريكيات. ومن جانب آخر أّدى هذا االستثمر للمجتمع النسوي إىل هشاشة نظام األرسة وانتشار 

الُعري الخادش للحياء.

غلب الطابع الليربايل طوال هذه الفرتة عىل الحركة النسويّة، واستندت تلك األفكار عىل املبدأ 

القائل بتساوي املرأة مع الرجل، وكانت تهدف إىل إعطاء الحقوق املدنية كافة للمرأة وارشاكها يف 

كل النشاطات االجتمعية والصناعية. 

التي  االشرتاكية  املاركسية  والنسوية  األم.  دور  يف  املرأة  حرص  ترفض  الليربالية  النسويّة  إن 

»مادام  آراء  يف  والحقاً  بيبل«]1[  و»أغوست  آنجلز«   »فريدريك  آراء  يف  األوىل  صورها  تبلورت 

الشخصيّة.  امللكيّة  من سطوة  اإلنسانيّة  تحرير  من مرشوع  جزًء  املرأة  تحرير  تعّد  كولونتاي«]2[، 

كان آنجلز يدعوإىل تسهيل عملية الطالق واالستقالل االقتصادي. ودعت مادام كولونتاي إىل إزالة 

[1[-Ferdinand August Bebel.)م( 

[[[- Alexandra Mikhailovna Kollontai )م).
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مرشوع الزواج والبقاء عىل الزوجة الواحدة وطالبت بحرية العالقات الجنسية. كانت كولونتاي تعد 

الزواج والبحث عن الزوجة املناسبة جزءاً من امللكيّة الشخصية التي يجب إزالتها.

انترشت »النسويّة املتطرفة« يف العقد السادس من القرن العرشين وأصبحت يف يومنا الحارض 

تياراً ايديولوجياً قوياً يف العامل الغريب. إن النسوية املتطرفة تشمل يف بعض األحيان آراء متطرفة 

كالدعوة إىل إبادة جمعية لكل الرجال، أو نرش املثلية بني النساء وتأسيس نقابات نسويّة تدعو 

إىل أن النساء وحدهّن يحق لهن الحياة. مع ذلك مل تختلف كل التوجهات املتطرفة يف املدرسة 

النسوية مع نظام األرسة والزواج، ولكن الرأي املشرتك لدى كل هذه التوجهات هو الدعوة إىل رفع 

مسؤولية تنشأة األطفال أو إدارة شؤون املنزل عن كاهل املرأة.

انترشت النسوية املتطرفة يف الواليات املتحدة، وعىل حد تعبري »اليسون جاغار«]1[ إنها حركة 

واملنتميات  املتعلمت،  األمريكيات  البيضاوات  النساء  من  صغرية  مجموعة  قراءات  إىل  تستند 

»هربرت  وآراء  وأتباعه  فرويد  آراء  املتطرفة  النسويّة  جذور  تعّقب  ميكن  كم  املتوسطة.  للطبقة 

ماركوزه«]2[ وآراء »فيلهلم رايش«]3[ حول »الثورة الجنسية«.

التوجهني  هذين  من  كّل  يف  وللبحث  الحداثة،  بعد  وما  كالوجودية  أخرى  توجهات  للسنوية 

نحتاج إىل مقال مستقل.

1ـ إن اإليديولوجيا  يف مفهومها الخاص تطلق عىل مجموعة من الضوابط التي تنشأ من العقل 

املستقل عن الوحي الحداثوي.

2ـ متثّل الدميقراطية الوجه السيايس للفكر الحداثوي وتعني الترشيع بوساطة العقل اإلنساين 

عملياً  ولكنها  الشعب  حكم  إىل  تدعو  الدميقراطية  أن  من  الرغم  عىل  الوحي.  مكان  أخذ  الذي 

تتحّول إىل حكم النخبة وأصحاب القّوة واملال.

3ـ إن مفهوم »الشعب« هو مفهوم اعتباطي، والدميقراطية الحداثوية )اإلنسانوية( هي حكومة 

وهي  الجنسيات،  ومتعددة  العمالقة  الرشكات  ومديري  واملرابني  واملصارف  املصانع  أصحاب 

حكومة األحزاب القوية املبنية عىل أسس الفلسفة السياسية اإلنسانية.

4ـ إن الدميقراطية هي علمنية يف ذاتها، وقد أثبتت التجربة التاريخية بأن األكرثية )املتوسطة( 

االنتشار  واسعة  إعالمية  آليات  هناك  إّن  إذ  األوقات،  أغلب  يف  القرارات  اتخاذ  يف  أخطأت  قد 

[1[-Alison Jaggar )م).

[[[- Herbert Marcuse )م).

[3[- Wilhelm Reich )م).
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تعمل عىل صناعة الرأي وتوجيه قناعات الناس وتسيري معتقداتهم نحو املنفعة التي تبتغيها النخبة 

الحاكمة. 

5ـ إن الليربالية هي اإليديولوجية الحداثوية الرئيسة وهي وجه من أوجه الدميقراطية، إذ إنها متثّل 

الوجه اإلرادة النفسية لإلنسان الحداثوي، وهي عىل عالقة وثيقة مع الرأسملية منذ القرن الثامن 

عرش حتّى اآلن، وهي اإليديولوجية املفضلة لدى أصحاب املصارف ورأس املال واملرابني.

بريوقراطية  اشرتاكية  إىل  تتحول  وملّا  الحديثة،  للدميقراطية  آخر  وجهاً  االشرتاكية  متثّل  6ـ 

القرن  الثاين من  أّما يف املنتصف  النفسية لإلنسان املستقل بذاته.  ماركسية تؤمن بأصالة اإلرادة 

العرشين أصبحت االشرتاكية ذات الطابع الدميقراطي نوعاً من الليربالية املعّدلة.

7ـ إن القوميّة هي  إيديولوجية دميقراطية متأصلة يف آراء »ميكيافييل« و»جان بودان«، وتقّدم 

تفسرياً حداثوياً ملفهوَمي »السلطة« و»األّمة«.

8ـ إن الفاشية هي  إيديولوجية خاصة مبجتمعٍ حداثوٍي يوجه األزمات، وال ميكن إدارته بالنظام 

الليربايل أو االشرتايك. كم أن الفاشية هي نتاج الحداثة واالقتصاد اإلمربيايل.

9ـ متثّل النسويّة ذاتانيّة )Subjectivism( ذات طابع نسوي، ومبنيّة عىل تفسري ناسويت ومادي 

عن املرأة، وتعّد املرأة جزءاً من القّوة اإلنتاجية يف جدلية )العمل ــ رأس املال(. تهدف املدرسة 

النسويّة من وراء ذلك إىل رفع مستوى األرباح وزيادة رأس املال، وتقّدم املرأة يف مرشوعها سلعة 

جنسيّة يف سياق اإلعالنات التجارية وذلك من أجل الزيادة يف املبيعات وتلبية لشهوات الرجال. 

النساء  بني  الجنسية  املثلية  ترويج  إىل  النسويّة  املدرسة  يف  املتطرفة  املناهج  بعض  دعت  وقد 

وتأسيس نقابات نسائية مستقلة.


