
عصر »ما بعد اإليديولوجيا «
مدخل إىل مواجهة األوهام

]*[ Michael Freeden مايكل فريدن

أال يوجد مكان يفّر إليه طالباإليديولوجيا، حتى عندما يكونون يف إجازة؟ 

بهذه العبارات يستهل الباحث الربيطاين مايكل فريدن محارضته التي شارك فيها ضمن إطار 

املؤمتر العلمي الذي انعقد يف أبساال بالسويد يف 004/7/13] تحت عنوان: »عص ما بعد 

اإليديولوجيا«. أما سبب هذا االستهالل فيعود إىل فقرة قرأها فريدن خالل رحلة جوية للطريان 

االسباين وردت يف املجلة االسبانية )Iberia Magazine( وفيها ما يأيت: »إن اإليديولوجيات 

يف مطلع القرن الحادي والعرشين ترتاجع، ويبدو أن املستقبل يبرّش بالرباغامتية...«]1] 

يف ما ييل نص املحارضة :

املحرر

عندما تنتهي اإليديولوجيا  يعود الحكمء اإللهيون إىل الطرقات، أو يف هذه الحالة، إىل السمء، 

يجولون منقسمني بني التفكري والفعل، أو بدقّة أكرث، بني املثالية املكبوتة ونفعية التجربة والخطأ. 

معنى  وما  فيها؟  البحث  يقف  وأين  والعرشين،  الحادي  القرن  بداية  تقفاإليدييولوجيات يف  فأين 

أن ال يكون هذا العرص عرص ما بعد اإليديولوجيا ؟ وملاذا ميكننا برهنة استحالة عصور ما بعد 

*ـ أستاذ يف كلية السياسة والدراسات الدولية يف جامعة أوكسفورد.
Confronting the chimera of a ‘post-ideological’ age :1] ـ العنوان األصيل للمقال[

املصدر:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.108013698[30500108918/

[1[ - Iberia Magazine , October [00[.

- Thus the standard views of analysts such as D. Bell, The End of Ideology 196[.

ـ ترجمة طارق عسييل.



293 عصر )ما بعد اإليديولوجيا(

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

اإليديولوجيا بالضبط كم نربهن استحالة وجود عصور ما بعد السياسة؟ وكيف ميكننا أن نوضح 

للعوامل  أن اإليديولوجيات ليست تصورات لعوامل بديلة، مغرية أو مرعبة، بل هي تفسرياً خيالياً 

السياسية التي نعايشها حتى عندما نكون من نّقاد هذه العوامل؟ وكيف ميكننا أن نؤكّد بدرجة كافية 

السيايس عىل كل مستوى من مستويات  للعامل  تفسري خيايل  دامئاً  والعاقل  الحاس  أن لإلنسان 

تطّوره؟ ببساطة نقول: لألسف، إن الشخص الالَّ إيديولوجي، مل يعد موجوداً. 

استمرار » االنتهائية« كنتيجة لسوء اإلدراك

يبدو يف غاية الوضوح أننا نواجه طوراً إيديولوجياً، يتمثّل بأن شيئاً ما يحصل لإليديولوجيات 

العلمية  الدراسات  من  مواز  طور  لوجود  ملّحة  باتت  الحاجة  وأن  السياسية،  بيئاتنا  تخرتق  التي 

لإليديولوجيات. لكنني أريد التأكيد هنا أن هذه الطريقة تشّكل واحدة من الطرائق املالمئة ملقاربة 

املسألة. و ميكن أن يكون العكس، أي أن نخترب طوراً يف تحليل اإليديولوجيات ميكن أن يرشدنا 

القرن  فهمنا من خالل  لقد  إليها.  نتعرّف  اإليديولوجيات، وأين نجدها، وكيف  ما هي  إىل معرفة 

العرشين، أن اإليديولوجيات هي تقاليد بيّنة وراسخة أتت إلينا معلّبة بإتقان، وأنها تحمل عناوين 

من  بدقّة  املحّددة  الرؤية  هذه  السياسة  فالسفة  فاقم  وقد  والقومية.  واالشرتاكية  املحافظة  مثل 

الليربالية  الفلسفية - كم كان مثالً مصري  خالل تشكيلها كنمذج مثالية، وفّضلوها عىل املقاصد 

يف القرن العرشين التي تتباين ظاهرياً وخطأً مع نُظُم طائفية، وتنتزع سلطتها بشكل مهني من خالل 

االدعاء أنها محايدة  فعالً، ويجري تحييدها من خالل إزالة ما فيها من قّوة عاطفية وأولويات قيمية. 

هذا إضافًة إىل أن الرتاث املاركيس يف تحليل اإليديولوجيا  كانت له سيطرة ملحوظة ومؤذية – 

أن  تفيد  نظرية  لإليديولوجيات  املوّحد  فهمها  إىل  أضافت  التي  العلمية،  الخياالت  يف  تتواصل 

اإليديولوجيات ال تصلح إال ليشء واحد فقط ـ هو النقد اإليديولوجي الذي سيفّجر بالون الهواء 

الساخن الذي شّوه قدرتنا عىل رؤية العامل االشرتايك بشكل واضح. يف املراحل األوىل من ذلك 

الرتاث، كان اكتشاف أو كشف النقاب عن اإليديولوجيا  يشّكل الخطوة الرضورية نحو إبطالها. 

ورغم أن املثّقفني املاركسيني املتأخرين تعّودوا استمرار اإليديولوجيا  إال أنهم استصعبوا التخيّل 

عن أحاديّتها. وقد أفرزت التجربة التي خاضها القرن العرشون مع اإليديولوجيات الشمولية لليمني 

واليسار، إيديولوجيات مثل األنظمة التي تسعى للسيطرة عىل كل يشء أو ال يشء املمتدة إىل كل 

الفضاء الشخيص املتوافر، يف حني أنها كبتت القيم واملمرسات التي ينبغي أن تنتجها األنظمة 

السياسية املناسبة.
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الفاشية  ظهور  يزداد  العرشين،  القرن  من  األول  النصف  عن  زمنياً  ابتعدنا  كلم  ذلك  مع 

ماهية  يحّدد  الذي  املعيار  إيديولوجي، وكاستثناءات عن  كانحراف  الستالينية  والشيوعية  والنازية 

اإليديولوجيات. وفعالً حتى املواصفات التي وردت ال تجتاز دامئاً االمتحان الدقيق، وال عندما 

تتعرّض هذه اإليديولوجيات الدوغمئية املغلقة ظاهرياً لفحص أدق، ألنها أظهرت معارضة ومركز 

تغريات مختلفة جداً. لكن ثّة عادة شائعة جداً وهي اإلشارة إىل » اإليديولوجيا  السياسية« وكأن 

الحقيقة  لكن  جداً.  املرغوب  الظرف  أو  املوجود  املعيار  كانت  اإليديولوجية  غري  السياسيات 

الصادمة جداً حول طريقة تعاملنا مع اإليديولوجيات املعارصة، هي انخراط  بعض األكادمييني 

لها اإليديولوجيات. وهناك  التي تخضع  للتغريات  يف تطوير منهجيات جديدة تهدف لالستجابة 

النقاش الذي مييّز  مزيد من األبحاث حول قياس املواقف واآلراء. ثم إن هناك خطاً راسخاً يف 

أيضا  وهناك  اإليديولوجي.  للنشاط  وحيد  كمجال  السياسية  الحركات  حتى  السياسية  األحزاب 

ًمواظبة ناشطة بني املاركسيني السابقني الذين يتابعون عىل أساس تقليدي إماطة اللثام عن األوهام 

التي ترعاها اإليديولوجيات وتفصيل الصيغ التي ننظّم من خاللها فهمنا للعامل. كل هذا كان جيداً 

وجميالً، لكنه ال يشّكل كل القصة عىل اإلطالق ورمّبا ال يشّكل القصة املهّمة. إذ عىل فرض أن 

اإليديولوجيات تخضع لتعديالت معتربة وتتّخذ أشكاالً متحّولة، فكيف نحّدد هذه التغرّيات؟ وما 

هي األسئلة التي يجب علينا طرحها ليك نستنبط مزيداً من املعلومات النافعة؟ وما هو الذي نفشل 

يف تحديده؟ وكيف ميكننا الربط األفضل بني دراسة اإليديولوجيات ودراسة السياسة بشكل أعم؟ 

ليك نبدأ، علينا أن نضع نظريتني متنافستني جانباً. األوىل، أن اإليديولوجيات ـ للمرة الثانية، 

واحدة، هي  إيديولوجية  أن  والثانية،  موجودة.  تعد  ـ مل  عاماً  غريب، خالل خمسني  نحو  وعىل 

الليربالية، تغلّبت عىل غريها من اإليديولوجيات. األول، الرؤية األلفية millenarian تعاين ضعفاً 

يف صياغة مفهوم اإليديولوجيات التي تجعل كل اإليديولوجيات محجوبة، باستثناء ما هو نظري 

وشديد التمسك. هذا بالطبع يساعد عىل نحو مفيد إلهامات معظم اإليديولوجيات عىل بلوغ منزلة 

»طبيعية«. يجب عىل أنصار اإليديولوجيا  امللتزمني أن يرّحبوا بانتهاء أسطورة اإليديولوجيا  ـ فهذا 

يجعل عملهم أسهل بكثري من خالل إنعاش وهٍم ميكن يف ظلّه أن يكملوا التبشري بعقيدتهم.

بشكل منوذجي يف  معروضة  مثالية  بدول  إميان  ومن  غائية،  نظر  وجهة  تعاين  الثانية  النظرية 

اليوتوبيات، ال اإليديولوجيات. فإذا كانت الليربالية منترصة فعالً، وإذا كانت هي بطل العامل بال 

منازع، إذاً فهي أندر األشياء عىل اإلطالق ألنها يوتوبيا متحّققة. إذ هناك منهجان ميكن الزعم من 

خاللهم أن اليوتوبيات ممكنة التحّقق. ميكن إيجاد واحد منهم فعالً يف فصيلة الليرباليات، إنه 



295 عصر )ما بعد اإليديولوجيا(

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

بالتقاء عقيل ألعضاء املجتمع  الليرباليون، متاماً  الليربالية الفلسفية. حيث يؤمن الفالسفة  ميدان 

تسيطر  ليربالية  – هي  لليربالية  متاخمة  عادة  يعتربونها  التي  عليها، وهي  متّفق  أخالقية  نقطة  عىل 

فيها الحرية والعدالة واإلنصاف. هذا االلتقاء هو نتيجة لدراسة االحتكام العقيل للحدوسات غري 

املرهونة. حيث تُثبت القواعد األساسية لواحد منها وتجري إزالة الباقي من األجندة السياسية. 

أممية مرشوطة، وتبعات  التي تفرتض  »العملية«، هو املاركسية،  اليوتوبيا  النوع اآلخر من  أّما 

انتشار وجهة نظر ورمبا حقيقة اجتمعية، عرب املكان، إنها تهزم املقاومة اإليديولوجية التي يف 

الطريق، حتى تخِضع العامل يف النهاية. ذلك أن النرص الظاهري لليربالية يف نهاية القرن العرشين 

الرصاع، )ال من خالل الرضورة  الشمولية من خالل  الثانية من  ينتمي إىل هذه املقولة  أن  يجب 

بأنها  نفسها  تصف  عندما  السياسة،  ملمريس  أمل  بارقة  تقّدم   ال  األوىل  املقولة  ألن  املنطقية( 

ألن  التعبري.  يف  تناقض  محايدة  سياسية  أرض  عن  الحديث  لكن  محايدة.  فلسفية  أرضاً  تحتل 

األرض السياسية املحايدة منطقة خارج السياسة، بقدر اهتمم السياسة بالسلطة، واملعتقد، وإدارة 

الخالف، وحشد الدعم، ومحاوالت تكوين آراء سياسية خاصة. فأن تكون محايداً تجاه كل هذا أو 

أي جانب منه هو شكل مجرّد من أشكال رفض الحياة االجتمعية. وبالتايل فإن هذا النموذج من 

اليوتبيات يقع خارج الزمان واملكان. وبوصفه تجربة فكرية قد يخدع الفالسفة أو األدباء والنساء. 

لكن ال عالقة له بعامل السياسة.

مواقف  برزت  عندما  وستينياته،  العرشين  القرن  خمسينيات  يف  كم  بالضبط  هي  الحقيقة 

إيديولوجية جديدة تّم اإلعالن عن استحالتها، وهكذا جرى إبطال مسألة النوع الثاين من اليوتوبيا. 

حيث شِهدت نهاية اإلمرباطورية السوفييتية انبعاث إيديولوجيات سياسية خرجت من جمود عميق، 

الحضور املستمر  قليلة لوحظ  واليمني. وبعد سنوات  الوسط  قوميات  تلك األشكال من  خاصة 

لإلسالم السيايس ليس مبعنى أنه مل يكن موجوداً فرتة، لكن ألنه بدأ بالتدّخل يف فضاء ما يسّمى 

بالليربالية املسيطرة يف الغرب. وبسبب االهتممات املتجّددة بالدين، ُدفع األفراد ألن يسألوا أسئلة 

جديدة حول العالقة بني الدين والسياسة. فم زال وجود إيديولوجيات خارج ـ غربية، حالة دراسية 

يف طور الوالدة كم يكون الطريق ذو االتجاهني ذو التأثري املتبادل بني الغرب والالغرب ـ خذ مثالً 

املزيج الحاصل يف رشق آسيا بني العوملة التكنولوجية وإالقليمية املحّددة زمنياً.

لكن املسألة ببساطة ال ترتبط بتضاعفاإليدييولوجيات الجديدة، بل  ترتبط مبدئياً بسوء اإلدراك 

اإليديولوجي. فقد نشأ سوء اإلدراك هذا من خالل تنظري غري كاف تؤازره سيطرة األساطري املتعلقة 
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بطبيعة االعتقادات السياسية وما تحويه. وهكذا إذا صيغت نظرياتنا عن اإليديولوجيا  عىل غرار 

تجاربنا للشمولية، فلن نتفاجأ بأن يكون زوال الشمولية مساوياً لزوال اإليديولوجيا ]1[. وأن تكون 

هذه النظرة بذاتها نتاجاً ملوقف إيديولوجي، وأنا أعتقد بعمق أن هذا أيضاً خارج إطار الشك: فهذا 

عامل متشّعب بني العقل والالعقل، بني التطرّف واالعتدال، بني الحّرية واالضطهاد. إن كل ما ميكن 

أن يُقال هو إن هذه كانت وجهة نظر العلمء األمريكيني الذين أفرزتهم شمولية مصّغرة محلية الصنع 

عىل شكل ماكارثية. 

الليربالية بوصفها قالبًا لتحديد اإليديولوجيات: من التعددية إىل الترشذم

لكن إذا مل يجِر االعرتاف بالليربالية كإيديولوجيا مسيطرة، )رغم أن املرء ميكن بأي حال أن 

يسأل، أي فرع من فروع الليربالية هو املسيطر؟(، يتمثّل تأثريها املتناقض يف عامل اإليديولوجيات 

العامل  تصوغ  أن  هدفها  إمربيالية  برعاية  متّهمة  الليربالية  كانت  قرن،  منذ  سيطرتها.  من  بالتقليل 

عىل صورتها، وأن تحّفز النخبوية التي تسعى لفرض سالسل من السلوك، وأذواق وقيم عىل كل 

الثقافات. لكن منذ ستنّي عاماً، اتّهمت الليربالية بالتسامح والنسبية التي سمحت لإليديولوجيات 

التعددية  عن  التعبري  جرى  املاضية  العرشين  السنوات  مّر  عىل  بالسيطرة]2[.  وأنظمتها  املتطرّفة 

النظر  لوجهات  وترشيعها  الثقايف  للتعدد  بنزوعها  لالختالف،  وتبنيها  الليربالية،  يف  املندمجة 

املتعددة. ألن التعددية الثقافية تعكس التفضيل الليربايل للفروقات الفردية، لكن إذا وثّقت بشكل 

واسع وأسقطت عىل املجموعات، يقّدم رواجها كمقولة بحثية أرضاً خصبة للتحليل اإليديولوجي. 

كم  اإليديولوجيات،  حَملة  هي  وحدها،  واملجموعات  مجموعات،  ذلك  نسّمي  أن  يجب  ألنه 

ـ  التي تستخلص من تعددية  البنيوية  اعتقد ماركس ومانهايم Mannheim وخلفاؤهم. والنتيجة 

املجموعة الليربالية تبدو كأنها عامل اإليديولوجيات املتعّددة، وهي  واحدة من املجموعات التي 

التي توجد جنباً إىل جنب، والفضل يف ذلك يعود لفكرة  يوجد فيها سكن دائم لإليديولوجيات 

غراميش Gramsci عن السيطرة، التي كانت تفتقد إىل  الدقة عندما ُسبكت.   

من  املختلفة  للطرائق  مفاتيح  توفّر  تفسريها،  وكيفية  الليربالية،  املعركة ضد  أن  أثبت  أن  أريد 

بل  كإيديولوجيا،  الليربالية  طبيعة  ليست  هنا  الخطرية  واملسألة  وتحميصها.  اإليديولوجيات  فهم 

املنهج املعريف الذي تقّدمه الليربالية لفهمنا لإليديولوجيات. فعىل السطح، تطفو عقيدة مقرونة 

[1[  - Thus the standard views of analysts such as D. Bell, The End of Ideology ) 196[ ).

[[[ - For a typical viewpoint see J. Hallowell , The Decline of Liberalism as an Ideology ) London, 1946 ).
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بالفردية، قد تظهر لتكون أداة بائسة ميكن تقدير اإليديولجيات من خاللها، كظواهر اجتمعية. لكن 

من جديد، حتى عىل ذلك السطح، تصالحت الليربالية دامئاً مع أهمية املجموعات ومع الطبيعة 

االجتمعية لألفراد. إذا وضعنا هذا جانباً، نجد وجهني، عند تحّدثنا منهجياً، عن تأثري الليربالية يف 

املقاربات الجارية لإليديولوجيا. 

أحد األوجه أن الجناح التعّددي يشّجع عىل االختيار وإعادة التقدير. كم سبق ملل Mill أن 

أوضح أن الحقيقة مؤقّتة وأن أشكالها مفتوحة باستمرار للتنقيح: »االعتقادات التي سّوغناها كثرياً 

ليس لها ما يحميها. إال دعوة ثابتة لكل العامل إلثبات أنها بال أساس... إذا بقيت اللوائح مفتوحة، 

قد نأمل إذا كان ثّة حقيقة أفضل سيعرث عليها عندما يصبح العقل البرشي قادراً عىل تلّقيها، ويف 

الوقت نفسه قد نعتمد عىل إحراز هذه املقاربة للحقيقة بقدر اإلمكان يف أيامنا هذه«]1[ إذا ترجمناها 

إىل مصطلحات البحث اإليديولوجي، يعمل ذلك االنفتاح ضد مفاهيم اإليديولوجيا  املغلقة التي 

تّدعي يقيناً معرفياً، أو النظريات التي تفرتض حتمية اإليديولوجيات املسيطرة واملحددة املعامل. 

غري  مسار  تقديم  من خالل  األقل  واإليديولوجيا، عىل  الحقيقة  بني  التعارض  أيضاً  يتحّدى  وهو 

محدود للزمن ينطبق عىل االثنني وأن يقّدم بالتعبريات الهريمينوطيقا آفاق تأويل متغرية باستمرار. 

بني االختالفاإليدييولوجي للعامل االجتمعي، عىل الفردية الليربالية والتعددية؛ فالفردانية يف صيغها 

املفرطة تلتحم مع املفاهيمم الذرية للمجتمع، لكن الفردانية حتى يف أكرث تجلّياتها اعتداالً تقّر 

االختالف ـ وهذا موضوع مركزي يف كتابات Wilhelm von Humboldt.]2[ فاالختالف والتنّوع، 

بدوره يكفل عدم استمرارية السلوك والفكر اإلنساين. جزئياً، كان ذلك متعادالً وقوِّم عىل يد تيار 

ثوري قوي يف الفكر الليربايل للقرن العرشين. أّما الحالة السوية للتطّور الفردي ـ املستندة عىل 

أن  افرتضت  فقد  االجتمعي،  للتطور  موازية  لرؤية  – جّهزت  والنجاح  التطور  تنويرية  نظر  وجهة 

املستقبل الذي ميكن السيطرة عليه بالعقل اإلنساين، ليس عشوائياً وال هو متعّدد الجوانب. لذلك 

فإن املسار الثوري للتطّور اإلنساين واالجتمعي، رغم أنه يفتقد إىل الغائية عىل الطراز الليربايل، 

الجمعي واملسيطر عليه دميوقراطياً. وهذا ال  الذكاء  يتّجه نحو تعاون أكرب وتطبيق  كان بوضوح 

ميكن أن يشري إليه إال مستقبل متوقّع بتفاؤل، حتى لو مل تصل معامله إىل الكمل مطلقاً. 

لقد ساهم االتجاه السائد يف ليربالية القرن العرشين حينها، يف رشعنة الظرف الذي متّكن فيه 

أنه  إّما  إيديولوجية واحدة  الذي يحوي  أن املجتمع  يؤكّدوا  أن  العاديون  العلمء كم املشاركون 

[1[ - J.S. Mill, On Liberty )London, 1910) , p. 83.

[[[ - W. von Humboldt, The Limits of State Action )Cambridge, 1969(.
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الذي يحوي  أن املجتمع  تعددي«، كم  ليربايل« و«قبل  قبل  »ما  أنه  أو  َمريَض  مقموع عىل نحو 

ذي  املجتمع  اعتبار  عن  بعيداً  حيوياً  تحّوالً  هذا  كان  طبيعي.  مجتمع  هو  متعّددة  إيديولوجيات 

طبيعياً.  له مجتمعاً  إيديولوجيا  الذي ال  مريضاً، واعتبار املجتمع  الواحدة مجتمعاً  اإليديولوجيا  

لكن، يف داخل الفصيلة الليربالية، هناك منافسة حامية كانت تحصل بني أولئك الذين كانت الليربالية 

بالنسبة لهم إيديولوجية إنسانوية، ومنّواً فردياً، وازدهاراً وعوناً متبادالً، أّما بني أولئك املوجودين يف 

الغالب يف الواليات املتحدة األمريكية، ويف بعض بلدان أوروبا الرشقية – الذين متثّل الليربيالية 

بالنسبة لهم إيديولوجيا مرشوع رأسميل حر]1[. بالطبع جرى تبّني النظرة الثانية لليربالية بحمسة 

مّمن يستهينون بها كذلك: فهي وبعد كل يشء تجعل تقديم الليربالية أكرث سهولة يف ضوء مالئم، 

وهي تقلّص التداخل الذي  تظهره الليربالية اإلنسانوية مع إيديولوجيات تقدمية أخرى. 

هنا الوجه اآلخر لتأثري تطبيق الليبريالية، املحّددة عىل نحو غري محكم، يف فهم اإليديولوجيات. 

جرّد املؤيدون املستجّدون لليربالية التصّورات السائدة عن  اليربالية املتصلّبة يف القرن العرشين. 

وقد فعلوا ذلك من خالل إعادة التعريف املفهومي للمفهوم الليربايل القريب لالختيار واختزاله 

إىل أفعال تكّفل بها مستهلكو الحد األقىص، ال إىل أفعال تكّفل بها مفّكرون تنظرييون. يف الظاهر، 

كان ذالك الخيار متاحاً يف املخزون الليربايل وقتاً طويالً، ولكن ما هو جديد هو أن مناذج االختيار 

تلك صيغت، ليس من خالل محاكاة استثمر املقاولني ورؤساء الصناعة املزّودة برؤية وإحساس 

الشعبية لنمذج أسواق االستهالك. وكنتيجة لذلك ساهمت هذه  التجارب  بالغاية، بل من خالل 

أيضاً  دعتنا  وقد  بها.  التنبؤ  عىل  قدرتنا  وعدم  بخياراتنا  وعينا  مرحلية  يف  كبري  حّد  إىل  التجارب 

الستخدام عربات التسّوق للمزج واملقارنة، واالستخدام – من أجل مالحظة أكرث إيجابية - خياالتنا 

لخلق تراكيب من مواد موجودة و ـ من أجل مالحظة أقل إيجابية - خياالت أناس آخرين إلنجاز 

ما هو مشابه متاماً. نتج كل هذا يف منظر طبيعي مبّقع من األلوان واألشكال التي يقّل فيها »إمكان 

معرفة« املستقبل. وهكذا تحّولت التعددية إىل انقسامات، واالنقسامات تؤّدي إىل انعدام اليقني. 

التنّوع هو إىل اآلن صعب املنال لطالب  القدمية أن االنسجام الكيل سيجّمع  التنوير  إن فرضية 

العلوم السياسية.

بتعبري آخر، إن القوة الكامنة املسترتة للمنافسة اإليديولوجية ـ التي يجري تجاوزها تقليدياً مبيل 

اإليديولوجيات لفرض القطعية عىل اللغة السياسية من خالل إخراج األدوات من سياقها ـ يصبح 

[1[ - For an illustration of the latter see S. Hanley, ‘The new right in the new Europe ? Unravelling the 

ideology of “Czech Thatcherism” ’, Journal of Political Ideologies, vol. 4 )1999(189-163 ,  .
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اآلن أكرث وضوحاً يف الخطاب السيايس. هناك بالطبع هفوات عرضية يف لغة اليقني ـ واحدة منها 

حصلت قبل األلفية، التي ساهمت أيقنتها ذات الحياة القصرية مبستقبل واعد ومثريـ  لكن التجريب 

والسيولة هم من جديد أمر اليوم. فمثالً كانت السياسات األوروبية تجرّب بنمذج ال تحىص من 

الوطنية والحياة الشعبوية »اآلمنة« و«املحرتمة«، وبدمج املشاهد الخرضاء مع املواقفاإليدييولوجية 

السائدة، ومع املشاريع الخاصة – العاّمة التي تسعى إلعادة إيجاد التوازن بني الرفاه والكفاءة التي 

هي يف مركز السياسة االشرتاكية الدميوقراطية املحلية لجزء كبري من هذا القرن. 

ألنها وضعت عىل هذا النحو ميكن أن تكون الليربالية مكلفة النتسابها إىل  صفات اإليديولوجيا 

. فبعض املميزات الرئيسية لإليديولوجيا هي حشد الدعم للقرارات واألنظمة السياسية، كم لرسم 

خريطة العامل السيايس بصورة واضحة وقابلة للنقل. لكن ميكن لليربالية، يف أكرث لحظاتها ضبابية، 

أن تشّجع بالوقوف عىل الحياد، والشك، والعفوية الطائشة، أو دائرة كاملة من الحلول املتساوية 

يف معقوليتها. ثم يصبح تسويغ السياسة أكرث تعقيداً. يف حني أن فالسفة السياسة، وبشكل خاص، 

ولكن ليس حرصياً، أولئك املتحّدرون من أجناس أنغلوسكسونية، يرغبون يف رؤية عبء الفهم 

واالختيار قد تحول إىل الفرد املفّكر واملشارك، فذلك العبء هو الذي ال يرغب كثري من الناس يف 

حمله، وال يستطيعون تحّمله. غري أن البديل هو االنحناء لتفّوق قّوة بعض الجمعات حتى بشكل 

أكرث تغرّياً لبعض املقامات االجتمعية. ثم تصبح مشكلة تنافس األفهام حتمية، وتصبح الحقائق 

نسبية ـ املسألة التي وبّخت الليربالية عليها ـ عادت للظهور. 

التنافسية  بسبب  لألديولوجيات،  الطبيعية  الصفات  بالطبع  هي  املفهومية  اإلبهامات  هذه 

الجوهرية والفّعالة التي يتأّسس عليها املعنى املفهومي،]1[ لكن ذلك يشري إىل عدم االستمرارية 

خيار  مع  الفكري  الخيار  يندمج  فعندما  املعارص.  السيايس  التفكري  لهذا  الالنظرية  للطبيعة  كم 

السوق، وعندما ترى اإليديولوجيات كسلع سياسية ذات قيمة جوهرية زهيدة وأداتية كبرية، يبدو أن 

هشاشة وجودها ستصبح أكرث بروزاً.

الترشذم وتراخي القيود السياسية والثقافية

لكن الترشذم ليس مجرّد نتيجة لإلستهالكية املائعة. إذ يكمن سبب آخر من أسبابها يف حقيقة 

أن الدمقرطة الشاملة، كم سبق لغراميش أن أعلن، سبّبت تغرّياً يف التوزيع االجتمعي للمنتجني 

[1[ - See M. Freeden , ‘Editorial: Essential contestability and effective contestability’, Journal of Political 

Ideologies, vol. 9 )2003(, 311-.
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اإليديولوجيني.]1[ بدأت النخب الفكرية تتخىّل عن سيطرتها عىل البنية اإليديولوجية القوية نسبياً، 

للتأثري يف خريطة،  »الشعبية«، ورغم وجودها يف املايض، تجد طرائق جديدة  واإليديولوجيات 

اإلعالم  أوالً، وسائل  عديدة.  أوجه  ولهذا  بها.  املعرتف  الدولة  السائدة يف  املواقفاإليدييولوجية 

الجمهريية، ـ النارشون الحاسمون لإليديولوجيا ـ أصبحوا موجهني جداً تجاه ما يسّمى ثقافات 

يتبّناها كثريون، وعادة تستغّل  سياسية شاملة، وجميع هذه الوسائل يعكس ويشّكل وجهات نظر 

تهميش بعض الجمعات ليك يبيعوا الصحف ذات التوّجهات الشعبوية والوطنية املنحازة. بالطبع، 

وسائل اإلعالم تحتكر العمل ضد الدمقرطة ال معها، ولكن يف الوقت نفسه إن احتكار الليربالية 

الليربالية الذي أزيل من الدميقراطية، وهو واحد من األهداف األساسية لليربالية  هو آخر أشكال 

اإلنسانوية. ثانياً، إن الفعالية السياسية كانت قد انعكست بشّدة أكرث يف املواقفاإليدييولوجية التي 

أصبحت ملحوظة لدى العوام، وأن اضمحالل هذه الحركات الناشطة الكثرية رّسع خطى  التغري 

اإليديولوجي امللحوظ. وهكذا فإن الشكل الذي يحتمل مالحظة اإليديولوجيات فيه بالغرب هو 

زي  يف  مخططة  بطريقة  الخصوص  نحو  عىل  املستهدفة  الجديدة،  االجتمعية  الحركات  شكل 

اسكات  إن  ثالثاً،  االنتقائية.  االعتقادات  من  مجموعة  من  مزيج  عادة  وهي  الضغط،  مجموعات 

اللغة السياسية أدى إىل  متويه اإليديولوجيات، التي جرى تسويقها إىل اآلن مبصطلحات مألوفة 

للّغة النخبوية للنظرية السياسية أو الثقافة العالية لألسبوعيات الرزينة  ـ  وإغناء األشكال اللغوية 

والرصيحة التي تظهر بها. إن اإليديولوجيات تقّدم بشكل متزايد يف صيغة »الوجبات الرسيعة« التي 

تستهلك بسهولة، والتي تخزّن فرتات محدودة، ومرة ثانية تفرض املزيج الرخو والهيئات املتناظرة 

إيديولوجيات عّدة، لكن هذه املرّة ليس عىل أساس االستهالك  ألفكار عّدة جرى استقاؤها من 

االقتصادي، بل عىل أساس الفوىض األلسنية النسبية.

خاص.  بشكل  الباحثني  اهتمم  مثار  هو  الراهن،  يف  اإليديولوجي،  الحقل  أن  يعني  كله  هذا 

بعضه يبدو يف ثوب قديم مثل : أنواع من املحافظة، أو القومية، أو من الشعبوية العدوانية التي 

كانت حارضة فرتة يف أشكال معروفة. لقد تقلّصت االشرتاكية وهي مصابة مبرض عضال، هكذا 

لنا، رغم أن اإليديولوجيات االشرتاكية الدميوقراطية نجت من خالل فتح حدودها إىل نوع  قيل 

من االقتصاد واملحتوى اإلداري الذي كان مثرياً للسخرية ومستثنى عىل نحو حاسم منذ عقدين 

[1[  - A. Gramsci, Selections from Prison Notebooks )London, 1971(, pp. 327- 340.
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من الزمن. هذا إضافًة إىل أن التنبّؤ بزوال االشرتاكية قد يكون سابقاً ألوانه، ألنها تريض إطاراتها 

املفهومية وحاجاتها السياسية واإليديولوجية ـ فيم يتعلّق بالتوزيع، واالعرتاف بالهوية اإلنسانية، 

والطبيعة الجمعية للمنظّمت اإلنسانية ـ التي لن تذوي ببساطة، وهي تشهد عىل النهضة الراهنة 

لبعض أشكال الدميوقراطيات االشرتاكية يف فرنسا ويف أسبانيا، مهم كانت الظروف املحلية. من 

جهة أخرى، إن ما اصطلحت عليه يف مكان آخر باإليديولوجيات »النحيفة« ـ اإليديولوجيات التي 

تحتاج إىل مجموعة شاملة من الخطط للعمل السيايس]1[ ـ يبدو أنها تزدهر، ورمبّا يكون هذا وجهاً 

التي تقسم اإليديولوجيات  التواضع وانعدام الصرب  الفكري، ومن مالمح  التبسيط  آخر من وجوه 

جرى  وحجاب  للتنّكر،  آلية  بذاتها  هي  إيديولوجي«  بعد  »ما  الـ  العرص  فكرة  أن  تغري  املعارصة 

قد  التي  الكلية  لإليديولوجيات  الوداع  بإشارات  التلويح  عىل  املصّممني  أولئك  يد  عىل  تنظيمه 

تحرز حياة خاصة بها، وهكذا تهّدد مفاهيم املبادرة والضبط البرشي؛ من خالل من يرغبون يف 

ـ والتي  للطوباوية  للهيمنة املعادية  يطبّقوا رؤيتهم  الفراغ املزعوم ليك  التحرك  خفية نحو ذلك 

حيث  للعقالنية  شديدة  مبعاداة  ملتزمني  زالوا  ما  الذين  اولئك  خالل  من  كم  ـ   تحقيقها  ميكن 

األفكار ظواهر ثانوية هامشية، ورمبا مل نكن منعن النظر بشكل كاٍف، ورمبا ال نكون متناغمني 

مع مالحظة التجليات العابرة والهّشة لإليديولوجيات الراهنة، ورمّبا حتّى رسعة زوالها التي تعكس 

رحلة طموحة ومشّوشة من النمذج املقيّدة للغة والعادة، عىل األقل كم يبدو األمر يف الظاهر. يف 

حني أن لإليديولوجيات وظيفة هي إخراج املعاين التنافسية أساساً من التنافس. وهذه امليزة تظهر 

دامئاً بالرصاع ضد األلسنية الغامضة التي ال ميكن أن تنجح إال مؤقتاً. إذ ميكن ربح املعارك، لكن 

اإليديولوجيات  بالخسارة، وهذا ألن  تكون محكومة  السياسية  للغة  دقيق  معنى  نسبة  الحرب يف 

ملّحة التخاذ  من حاجات  فيها  ـ مبا  السياسة  أخرى ألن  ومن جهة  عال،  بصوت  العكس  تعلن 

القرارات ـ ال ميكنها أن تحدث ما مل تربح بعض تلك املعارك الفردية.

إىل  املدرسية  الكتب  نزوع  فإن  الزمن.  مع  مسهبة  عالقة  يف  توجد  اإليديولوجيات  وألن 

اإليديولوجيا  وتقدميها كمقاالت ساكنة حول املعتقدات. ومركّبات تعكس، تحديداً ولو عن غري 

قصد، الالتاريخية املجرّدة للنمذج الفلسفية. ومن جهة أخرى، ال نستطيع االستمرار بشكل كامل 

مع النظرية الهريمينوطيقا حول »النص الذي بال مؤلف« الذي يخضع لقراءات غري محدودة عىل 

تتكّرر،  كتابتها  أن  هو  »نصاً«  بوصفها  خداعاً  اإليديولوجيا   وجوه  أكرث  فأحد  فرديني.  قرّاء  إيدي 

وليس وال تكتب من جديد وحسب، إذ إن املنتجني يتوارثون تلك املهّمة الخالقة من جيل إىل 

[1[ - M. Freeden , Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach )Oxford, 1996), pp. 48 -57.
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جيل، حتى من شهر إىل شهر بوصفها جرساً لجمعات تشكيل اإليديولوجيا  املمتدة وراء جرس 

أعضائهم الفرديني. حتى عندما نقوم بتحليل الزمن يف املعادلة، يكون الهدف رؤية الزمن مفِسداً 

للنظام، كتحّد للهدوء، واالنسجام والنموذج املثايل املتوازن الذي يفرتض للسياسة أن تسبّبه.

الركود  وأن  عادية،  مسائل  اإليديولوجي  والتغرّي  والدينامية  املرونة  بأن  اقتنعنا  لو  ماذا  لكن 

اإليديولوجي ما هو إال ومضة شاذة يف املجتمعات الحديثة املعرّضة باستمرار لتحّوالت رسيعة ـ 

رمّبا كانت السيطرة التوتاليتارية عىل الزمن سبباً لتلك الومضة، أو نتيجة ملالحظة وتحليل غري كاف 

من جهة العالِم؟ لقد ركّزت مدرسة التاريخ املفهومي إىل حّد ما يف التحّوالت النموذجية، ويف 

ما يصطلح عليه كوزلك]2[  ]1[Koselleck   Sattelzeit   ]3[)رسج الزمن(. ورغم أن هذه التحّوالت 

املفاجئة تحصل من حني آلخر، فإن تلك األحداث الكربى ال ميكن أن تنسجم مع سيولة التشّكل 

ألنه  املتناول،  يف  التمثييل   Wittgenstein فتغنشتاين   قياس  يصبح  وهنا  اليومي.  اإليديولوجي 

واللوازم  اإليديولوجيات،  لها  تخضع  والتي  تتوقف  ال  التي  املجهرية  للتغرّيات  االنتباه  يجذب 

املتوازية لثقافة اإليديولوجيا  من أجل تطوير أدوات مجهرية الكتشافها. إننا مبهورون جداً بأهمية 

بعض الرصوح اإليديولوجية لذلك ال نلحظ تفاهة بعضها اآلخر. إذا كان ما هو عادي ال يشّكل 

خرباً رئيسياً، لكنه بالتأكيد يشّكل جوهر التحليل السيايس. فنحن يف معظم األوقات نخترب الخرائط 

اإليديولوجية العادية، والخرائط اإليديولوجية العادية هي التي، بسبب ضعف رؤيتها، تحتاج إىل 

وعي خاص وفك شيفرة.

من جهة أخرى، إن الترشذم موجود بالقوة يف عامل اإليديولوجيات وحده. والنمذج موجودة، 

الطرد  إن  مطلقاً.  عشوائياً  ليس  والتغري  اللتقاطها.  الكامريا  رسعة  مضاعفة  إىل  احتجنا  لو  حتى 

التي  النمذج  بسبب  الترشذم، وذلك  به وجود  يسمح  أقل مم  اإليديولوجيات  املركزي يف عامل 

ماضية  فروع  من  عادة  عليه  نحصل  ما  بسبب  التدقيق،  من  مزيد  وبعد  اإليديولوجيات،  تتبناها 

وموجودة ألشكال فكرية، متكيّفة عمداً أو غالباً بالوعي مع احتمالت جديدة، ونظريات جديدة 

وأمناط جديدة. بينم قد يؤدي تعدد اإليديولوجيات إىل الترشذم، فإن كل إيديولوجيا بذاتها هي 

محاولة رضورية تحصل عند استقرار مجموعة مرنة من العالقات بني املفاهيم واألفكار السياسية. 

]1]  - مؤّرخ أملاين، يعترب من أهم مؤّرخي القرن العرشين. ال يتبع مدرسة تاريخية معينة، بل له نظريته الخاصة.

]]] - كلمة أملانية يستخدمها كوزلك للتعبري عن املرحلة الزمنية املمتدة بني املرحلة املبكرة من العص الحديث واملرحلة املتأخرة منه. 

)املرتجم(.

[3[ - The monumental work presenting the 19th century as such a bridging period is the Geschichtliche 

Grundbegriffe, eds. O. Brunner, W. Conze and R. Koselleck, 8vols. )  Stuttgart, 197[ 1996-).
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إن عامل اإليديولوجيات هو سلسلة مستمرة من التحّديات لقصور فصائل اإليديولوجيات الكربى 

القامئة، عىل عكس، املحاولة الصناعية لكبح عملية التغري القايس غري املنظم التي تخضع لها 

ضد  الحدود  مثل:  ثانية  مرة  السيايس  الربنامج  يف  بقوة  حارضة  الحدود  تكون  وعندما  األفكار. 

انتشار اإلرهاب ورعاته السياسيني، والحدود ضد  الهجرات الجمعية إىل أوروبا، والحدود ضد 

التوقّعات  نفسه مع مصاحبتها ملناخ  العادلة  الدولة  يسبّبه نجاح  الذي  عدم االستقرار االقتصادي 

العليا للمواطنني ـ األنظمة اإليديولوجية ترتّد إىل إفراط يف التبسيط مثل »رصاع الحضارات« أو 

»الطريق الثالث« وترتاجع إىل حدودها الخاّصة مهم كانت عابرة. 

إذا شّجعت الليربالية التعددية اإليديولوجيا ـ وأدينت لذلك تحديداً من فالسفة ما بعد الحرب 

العاملية الثانية السياسيني الذين يبحثون عن أسس نظرية ليربالية جديدة ال تتزعزع – فإن الرتاجع عن 

االشرتاكية، ناهيك عن الشيوعية، شّجع عىل رّد فعل ضد اإليديولوجيا  نفسها. هنا بالضبط تكمن 

طبيعة اإليديولوجيا  الحتمية وهنا تكمن املشكلة. فإذا كانت بعض النظريات مثل االشرتاكية، التي 

تلعب فيها املجموعات أدواراً مركزية، يف حالة انحدار عىل حساب األشكال الجديدة الرسيعة 

مفاجئاً  فليس  السياسة،  »التوجيهي« يف  والدور  القيادة  انبعاث  الفردية ومن  املبادرة  االمتداد من 

أن تكون اإلبستمولوجيا املرافقة التي تُلحظ فيها نتاجات املجموعة يف حالة تالٍش كذلك. لكن 

أن  ميكن  ال  اجتمع  علمء  وبوصفنا  لها.  نتاجاً  تبقى  وسوف  الجمعات،  نتاج  اإليديولوجيات 

أن  ميكن  ال  كم  البرش.  بني  املثايل  التفاعل  عن  أعيننا  نغمض  وأن  املتطرّفة،  للفردانية  نخضع 

نحو تجليّات غري مستقرّة ومتطرّفة كم يف  أن مييل دامئاً  الجمعة يجب  أن سلوك هذه  نفرتض 

األشكال الشعبوية والفوضوية الراهنة. لذلك نحتاج إىل إعادة تحديد املجموعات التي تنبثق منها 

اإليديولوجيات والتي تخدم يف مساندتها.

يف تتّبع اإليديولوجيات وكيف نترّصف عندما نجدها

ولإليديولوجيات  لإليديولوجيا،  العلمية  للدراسات  والبحثية  املفهومية  املفّكرة  ُحرّضت  إذا 

تجسيم  من  التخلّص  إىل  نحتاج  إننا  أوالً،  الخطوات.  من  عدد  عىل  تشتمل  فقد  الواقعية، 

املجموعات، كم لو كان لها بنية متجانسة، وأنها سهلة االنقياد لتَشكُّل العقيدة. وهنا ميكننا أن 

الرائدة بني عامي 1950 و1970، حيث    Lipset وليبست  Dah نأخذ صفحتني من أعمل داهل

التي كانت فيها العالقات  يظهر أن املجموعات خضعت فيها لعملية مستمرة من إعادة االلتئام، 
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االجتمعية تتذبذب ويعاد تجميعها]1[. إذاً لو تبّدلت الجمعات ـ املنتجة والحاملة لإليديولوجيا - 

باستمرار، ميكن افرتاض أن ابتكاراتها الفكرية ستفعل اليشء نفسه، وأن جميع اإليديولوجيات  يف 

مجتمع ما ستكون مفتوحة عىل تشّكالت متكّررة. ولهذا بعض التبعات املهّمة عىل الفكر السيايس 

والعدو،  الصديق  بني   Carl Schmitt شمدت  كارل  لتمييز  الحديث  التعميم  بخاصة،  املعارص، 

واملعروض أيضاً عىل يد ما بعد الحداثيني بعنوان مفهوم »اآلخر«، فإنه يقوم بالضبط عىل نوع من 

التفريع الثنايئ التام الذي تتحاشاه النظريات املتطّورة جداً. وبينم ميكن لذلك التفريع الثنايئ أن 

إيجاد واحدة من املالمح  االبتدائية بشكل غامض، كذلك، وبالعكس ميكن  الوطنية  يصّح عىل 

املركزية للمحافظة، يف بنية »اآلخرين« املتعّددين حيث تتفاعل ضده الصورة املحافظة عىل شكل 

ثابتة  صورة معكوسة يف املرآة. من هنا تحوي اإليديولوجيا  املحافظة مجاالت أنساق مفهومية 

متّحدة عىل نحو غري محكم يف قواعد ردود فعل محددة]2[.

ثانياً، إن عملية الالمتركز الثقايف تفتح مجاالً مختلفاً لالنتاج اإليديولوجي. كان هذا موجوداً من 

قبل، لكن الحساسية االجتمعية تجاهه تعني أنه جرى تجاوزه أو التقليل من قيمته. لكن الفاعلية 

واإليديولوجيات  املحلية،  الثقافات  إىل  االنتباه  كم  انتشاراً،  األكرث  والثقافة  لالتصال،  املتزايدة 

الراهنة يف املجتمعات املركّبة كاملنافسات الفعلية الجتذاب العني واألذن العاّمة، حتى لو مل يكن 

كل املتنافسني قادرين عىل اّدعاء األهمية املتساوية. وبدل البنى العمودية، ميكن للمواقع األفقية 

أن تجعل نفسها مسموعة من خالل سلطة املال، ومن خالل وضعية الثقافة األيقونية، ومن خالل 

حملة متقنة، أو من خالل القيمة األخبارية ملا هو غري عادي أو مستغرب. 

ثالثاً، متّر اإليديولوجيات بعملية »إلغاء القطرية«. أفّضل هذا املصطلح عىل مصطلح »العوملة« 

ليس بسبب وجود أشكال متنافسة من العوملة وحسب بل ألنه يشري بدقّة إىل واحدة من الخصائص 

األكرث أهمية لإليديولوجيات املعارصة: أصبحت اإليديولوجيات منفصلة عن السياق الذي كان 

لها فيه قيمة. يف حني أن العوملة تبدو كتجٍل لسلطة عمالء العوملة، فإلغاء القطرية اإليديولوجية 

ألن  خصوصاً  الزائل،  من  أقوى  عادة  املألوف  يكون  وهكذا  ولثباته.  املفهوم  لبنية  ضعفاً  متثّل 

املسافة بني غايات املنتجني وفهم املستهلكني ميكن عبورها بسهولة. وقد تكون املسألة عىل 

ما يبدو أن اإليديولوجيات اآلن تنتقل بسهولة وخّفة. ومع ذلك فإن النمذج التي تبدو متشابهة عرب 

[1[ - R. Dahl, Polyarchy )New Haven), 1971: S.M. Lipset, Political Man ) London, 1959 ).

[[[ - Freeden, Ideologies and Political Theory, chaps. 8 - 9.



305 عصر )ما بعد اإليديولوجيا(

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

املكان صارت بعد التدقيق شيئاً مختلفاً كلياً. وصارت العناوين التقليدية مثل الليربايل، واملحافظ 

حتى الفايش خسائر متويهية، وفوىض واستغالل. ويف الحاالت املتطرّفة، ال تعمل هذه العناوين 

كمؤرشات عىل اإليديولوجيا  مطلقاً، بل تكون مجرّد بطاقة اسم إليقاظ ترابط فردي وأجوبة متوقّعة، 

كم تفعل املخترصات. يف إعادة انتاج أللفوية millenarianism عام 1950، يبدو أن نوعاً جديداً 

من انتهاء اإليديولوجيا  قد رجع، يف ذلك كل ما يبدو أننا نسمع عنه هو األجوبة السطحية التي 

تتعلّق بالدراسة التسويقية العابرة كعبور جريدة األمس. هذا مضلل بالطبع. لكن مبعنى أوسع إن 

إلغاء القطرية يزيد تشكيلة أعضاء الفصيلة اإليديولوجية الخاصة عادة إىل نقطة ممتدة. والسؤال 

اآلن، هل بعض هؤالء األعضاء قياديون، أو حاملني ملوروثة تجّمع جديد إىل الفصيلة؟ وثّة سؤال 

يرتبط به هو، إذا كان ال يزال هناك إيديولوجيات محلية، فم هي الخصائص التي متيّز محلّيتها؟

رابعاً، بعد فرتة تنامي الدميقراطية، عىل األقل عىل املستوى السطحي حيث التبّني الشامل والدعم 

الكامل، بدت اإليديولوجيات خاضعة لعملية انكمش ملصلحة »التفكك الجمهريي«. حتى إّن 

»الشعبوية« الحديثة قد تحتاج إىل تدقيق جيد لشعبيتها. وهذا االنكمش متعلّق جزئياً بالنفور من 

تعميم اإليديولوجيات يف الغرب؛ ويف جزء منها بحجة املزاعم الثقافية البديلة ألعضاء املجتمعات 

املرتفة عىل حساب االنخراط بالعمل السيايس، وقد يكون هؤالء متدينني أو عىل صلة بعامل الرتفيه؛ 

التي  ـ  التي تقّدم رؤية واضحة للمستقبل  الراهن يف اإليديولوجيات »امللهمة«  باالنحدار  وجزئياً 

بذاتها ناجمة عن خيبة األمل من الوعد مبسارات مستقبلية. لكن بشكل عام، أصبحت اإليديولوجيات 

خاصعة لقواعد التسويق بطريقة جديدة. يف املايض كان يفرتض أن االيدولوجيات موجودة، كجزء 

من املشهد السيايس. وكانت اإليديولوجيات املحافظة بشكل خاص تبدو كأنها تنمو منواً طبيعياً، 

لكن حتى اإليديولوجيات التقدمية كانت تبدو كنتاجات وانعكاسات للقوى االجتمعية املتطّورة 

كواجهة للعقالنية اإلنسانية أو كانت خاضعة للقوانني الحتمية. إن فكرة ماكس فيرب حول التحّرر 

املرء  تنظيم  إمكانية  يرفع  اإلعالن  فأثر  كذلك.  اإليديولوجيات  تنطبق عىل  أن  يجب  األوهام  من 

لسوق حتى لرشاء إيديولوجيا. وهكذا تصبح اإليديولوجيات أداتية من أجل خدمة األهداف السياسية 

واالقتصادية القصرية املدى، ال أنظمة اعتقاد عاّمة يجب أن يتكيّف معها عامل السياسة. وعندما يُنظر 

إىل اإليديولوجيات باعتبارها مصنوعة باحرتاف، قد ال نكون بعيدين جداً عن تطّور إيديولوجيات 

املصّمم، املتاحة عند اإلشارة من املراكز الفكرية املتخّصصة الجاهزة لتموين مجال من الحاالت 

السياسية التي تحتاج إىل مؤازرة إيديولوجيا مبارشة. 

البنية  تأكيدها  يف  البنيوية  بعد  ما  نظرية  من  كافية،  وبدقة  نفسها  النتيجة  استخالص  ميكننا 
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االجتمعية لالعتقادات، لكن إىل حّد أنها جاهزة إلضافة دور بارز للوساطة اإلنسانية وإمكانية 

وجود إيديولوجيات مصوغة بروية، الدور الذي يف عدد من تجلياته يُكره تبّنيه. ولكن هذا كله ال 

يعني أننا بوصفنا محلّلني لإليديولوجيا يجب أن نستنتج أن لكل املعاين والُنظم املستوى نفسه 

من الرشعية. قد يقرتح غصن الزيتون عىل فالسفة السياسة وعلمء األخالق أن الترشيع الثقايف 

أننا نعرف أي حقل للمعنى والقيمة للتصورات املفهومية  نقّدر  ميكن أن يقدر بدقة أكرث عندما 

املختلفة ـ التي تتألّف منها اإليديولوجيات – ميكن أن ينتج. نحتاج ملعرفة كيف سيكون شكل 

مشرتياتنا عندما نرجعها إىل البيت وكيف نتجّنب التعرّث أثناء نقلها.

بشكل  اإليديولوجيا   اإليديولوجية وهشاشة  الرتتيبات  بعض  بني هشاشة  الخلط  عدم  يجب 

عام. فإن نزع الدوغمئية عن اإليديولوجيات هو اعرتاف األمر الواقع مبرونتها الداخلية، ووسيلة 

التي تتكيّف  الُنظم اإليديولوجية األكرث صالبة. فاإليدييولوجيات  لحميتها من هشاشة وضعف 

والرؤية  االستمرارية  بعض  عىل  محافظتها  أن  حني  يف  واملعنى،  للّغة  الطبيعية  املرونة  مع 

املحافظة، هي أكرث احتمالً للنجاح يف ثقافات غري مرتكزة عىل حركات جمهرية أو عىل تبّني 

منظومات اعتقادية هرمية. يف املقابل، يف بعض الثقافات حيث السلوك الجمهريي منتظم بشّدة 

من خالل معايري دينية وثقافية، سوف تصبح اإليديولوجيات املرتكزة  عىل األعراف ووجهات 

النظر املتكّررة حول التاريخ، داخلية مع قليل من االرتكاس.

هذا يثري مسألة الحدود بني اإليديولوجيا  السياسية وغريها من املنظومات االعتقادية. وأحد 

هذا  شهد  االعتقادية.  املنظومات  من  غريها  عن  متيّزها  هو  الغربية  اإليديولوجيات  معامل  أهم 

املظهر لالنقسام الفكري للعمل بروز مجموعة من املمرسات الفكرية التي تهدف بشكل خاص 

لحشد الدعم السيايس والسيطرة عىل صنع القرار العام. بالطبع اإليديولوجيات شبه مستقلة يف 

هذا الخصوص، وسوف تعتمد إىل حّد كبري عىل املنظومات الثقافية، واألمناط واملواثيق التي 

التاريخ،  ومعامل  التفاعل،  وعادات  للوطن،  الطبيعية  الصورة  مثل  ـ  أخرى  دوائر  يف  صدى  لها 

االعتقادات  من  جزئياً  أنفسها  حررت  لكنها  لألدب.  األيقونية  واملعامل  الشخصية،  ومميزات 

الدينية، ومن األساطري ومن امليول االجتمعية والنفسية، والربوز السيايس الحديث للتحديات 

الدينية شبه املستقلة. إذاً كيف وأين نجد إيديولوجيات يف القرن الحادي والعرشين؟ وهنا من 

يعنون  عندما  الجعة  صناعة  إيديولوجيا  عن  املؤّرخون  يكتب  قد  اإلرباك.  بعض  يسود  جديد 

حقاً األفكار التي تندمج فيها املمرسة الخاصة. ليس كل منظومة من األفكار إيديولوجيا، رغم 
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أنها قد تكون جزءاً من واحدة. فالعلمء السياسيون يفّضلون عادة السياسة املفرّطة يف األدلجة، 

عندما يقصدون اإلشارة إىل أن مجموعة من املقاصد السياسية والتربيرات أصبحت مفصولة عن 

السياسات واألنشطة التي تنفذ برعايته. يشري ما بعد البنيوينّي إىل طرائق محّددة لإلعراب عن إدراك 

الواقع كائنة يف قلب الحقل اإليديولوجي، لكن تركيزهم هو يف اإلدراك وسوء اإلدراك ويف نقد 

األوهام وتشّكلها. واألكرث تعقيداً هو ما يُعترب تقريراً أو نصاً إيديولوجياً.

يسمح تحليل الخطاب باعتبار أي جملة كناقل للمعنى اإليديولوجي، وهذا عموماً معقول، ورغم 

أن الخطاب واإليديولوجيا  ليسا شيئني متشابهني أو متّحدين، فإن الخطاب أوسع من اإليديولوجيا  

ـ فأي فعل تواصيل يعّد خطاباً، ليس ما له مضمون سيايس فقط ـ وأضيق من اإليديولوجيا، ألن 

تحليلها يستهني بالسياقات االجتمعية والتاريخية التي تستخدم فيها اللغة والدور الخاص الذي 

تقوم به املفاهيم السياسية يف البنية اإليديولوجية.

فإن  السياسية،  املفاهيم  عىل  الدالالت  هي  اإليديولوجيا   حقل  يف  الكلمت  أن  مبا  لكن 

االنزالق املقصود أو غري املقصود للمعاين، الذي تحمله الكلمة قد يخدم كدليل فائق األهمية 

من أجل تحّول إيديولوجي أوسع]1[. فعندما قّدم جون ميجور، الذي كان رئيس وزراء حيئذ، فكرة 

أجر املواطن ليشري إىل تعويض مايل زهيد لألفراد عندما ال تصلهم الخدمات العاّمة، كان يستثمر 

كان  ذلك،  مع  بالتفاعل  الدستورية.  األساسية  دالالتهم  مع  للكلمتني،  السيايس  االنجذاب  يف 

املواطنون يتحّولون من خالل هذا األجر إىل زبائن، والدولة إىل مزّود. كان الـ »عقد« بني الدولة 

ومواطنيها متاجرة. وقد راكمت تراكيب الكلمت أيضاً معنى من خالل إمكان الظروف التاريخية. مل 

تعد عبارة »االشرتاكية القومية« مقبولة كمؤرّش عىل نوع فرعي من االشرتاكية ـ فـ »طهارتها« فاسدة 

لدرجة ال ميكن إصالحها ـ رغم أنها قد تكون أقّل وطءاً من اشرتاكية ستالني »اشرتاكية يف وطن 

تغيريها.  اندثرت ويجب  يعلم بعض املؤرخني واألنرثوبولوجيني،  الكلمت، كم  واحد«. بعض 

إذاً  التوسري Althusser )استجواباً( تكون ميزة محّددة لإليديولوجيا]2[،  فإذا كانت بحسب تسمية 

املسألة إعادة تسمية. لذا فإن اختالط الغموض اللغوي واملفهومي يؤكّد أن لعبة التسمية هي يشء 

سيحتاج محلّلواإليديولوجيا  دامئاً أن يتقنوه.  

[1[ - See E. Laclau, ‘The death and resurrection of the theory of ideology ’, Journal of Political Ideologies, 

vol. 1 )1996(, esp. [09- 15.

[[[ - L. Althusser, Essays on Ideology )London, 1984), pp. 48- 9.
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أو  تقّدم لإليديولوجيات رحلة مّجانية متعّمدة  إن كثرياً من حاويات موضوع اإليديولوجيا  

غري مقصودة عرب اإلنرتنت، والتلفزيون والسينم وامللصقات والشعارات والعروضات العاّمة، 

الظواهر  العّمل. بعض هذه  االستقالل وعيد  بعيد  العسكرية، واالحتفاالت  االستعرضات  مثل 

اإلعالن  عن  لدينا  املوجود  املتزايد  الوعي  تعكس  جميعها  لكنها  ثابت،  وبعضها  جديد، 

اإليديولوجي غري اللفظي، الذي ال يكفي تحليل خطابه من جديد. يقوم  اآلن الحشد للحقائق 

حشد  مبعنى  محض،  إيديولوجي  بعضها  التي  املتعّددة،  الرسائل  ناقل  بدور  الثقافية  الجميلة 

وهل  إيديولوجيات؟  الشعارات  هل  ولكن  لها.  املعارضة  أو  العاّمة  السياسة  الدعم ملجاالت 

بالطبع  لإليديولوجيا؟  كمحللني  انتباهنا  للفت  يكفي  مبا  مستغلقة  الرموز  أو  الالفتة  الجمل 

الطريق  الذين يحتاجون إىل  هي كذلك، وذلك مبعنيني ـ كخرائط جيب ملن هم عىل عجل، 

الذين، عىل خالف  السيايس من املواطنني،  الذي يجتاز املدينة ؛ وكناقل رسيع للدعم  العام 

البقايا  هذه  أخرى،  جهة  من  املستهدفة.  اإليديولوجية  الرسائل  قصد  عن  يتجاهلون  قد  ذلك، 

ال ميكن أن تدوم للوظيفة العاّمة لإليديولوجيا السياسية كآلية تصاغ من خاللها السياسة العاّمة 

املعّقدة. قد تدّل إشارات املرور عىل سلطة الدولة عىل تنظيم السلوك العام، وقد يرمز شعار 

لكن  العمالقة،  الجنسيات  املتعددة  الرشكات  إىل  العاملي  االقتصاد  وصول  إىل  كوال  الكوكا 

املعّقدة  االجتمعية  املمرسات  يف  صغرية  نوافذ  من  أكرث  ليست  والرموز  الشعارات  هذه 

ونقول  وحسب  نبتعد  أن  نستطيع  ال  فنحن  تحويها.  التي  اإليديولوجية  واألفهام  واملتشابكة 

املقتدرة!«  هي  »الدولة  إّن  األوىل،  الحالة  يف  بيرس،  املسبقة  أحكامنا  تعززت  وقد  بعجرفة 

هي  الخطاب  وأجزاء  الجدل،  وتقنيات  مناذج  إن  الرأسملية!«.  »انترصت  الثانية  الحالة  ويف 

التي  اإليديولوجية  الخرائط  وتعقيدات  تفاصيل  عن  بديالً  ليست  ولكنها  مهّمة  مفاتيح  كلّها 

ألن  فائضة  ستصبح  الكربى  الصفقات  أن  كم  تجتازها.  أن  إىل  املتقدمة  املجتمعات  تحتاج 

السياسة  الخيارات  من  واسع  كّم  إىل  اإلنساين  الخيال  يحتاج  جداً  املتميّزة  املجتمعات  يف 

والتفسريية.

أّما املسألة األخرى التي تستحّق معالجة دقيقة، فهي الخلط بني النظام اإليديولوجي وبعض 

املوضوعات التاريخية يف الفكر السيايس. وأحد األمثلة عىل ذلك هو النظام الجمهوري ـ وهو 

يتغلغل  أنه  املعارصين،  املؤرخني  إىل جانب  املعارصون،  السياسيون  الفالسفة  حّدد  موضوع 

السيايس  الفكر  تراث  يف  مهّمة  مرحلة  لبعضهم  بالنسبة  وهذا  السياسية.  املواقع  من  مجال  يف 

عندما تشّكلت الحرية املدنية والروح املدنية، وجّسدت األفكار غري الناضجة للمشاركة العاّمة 
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واملسؤولية]1[. وبالنسبة آلخرين، إنها جهاز تصميم ملفهوم الحرية باعتباره انعداماً للتسلط]2[. لكن 

الجمهورانية republicanism تفهم بسهولة كإيديولوجيا. إنها مجموعة من املفاهيم واالستعدادات 

التي مل تُفهم بوصفها مجموعة من االعتقادات السياسية املرتابطة، ناهيك عن متاسكها اإلجميل. 

تتنافس عىل  التي  اللغات  مع  أي،  إيديولوجيا،  أنه  يُعتقد  قد  ما  مع  تتقاطع  األحوال  أحسن  ويف 

السيطرة عىل السياسة العاّمة، واللغات مثل الليربالية، والقومية والخطاب شبه االشرتايك. ويف أسوأ 

األحول، إنها بنية أكادميية بعد واقعية، مساعدة ومنوذجية تهدف إلثارة تغرّيات جذرية يف السلوك 

العام موهومة أو مشكوك فيها وحسب، أو مجهولة ملن ميارسونها.  

لكن بعد ذلك كيف منيّز بني الُنظم االجتمعية واالكتشافات التي ننتجها أو نكتشفها بوصفنا 

علمء، وبني اإليديولوجيات بوصفها تفاهمت ذاتية اجتمعية عاّمة؟

أحياناً ميكن إلعادة القراءة وإعادة التصنيف أن تصبح توجيهية. بخالف أن النظام الجمهوري، 

والرفاه االجتمعي قد يشّكالن اقرتاحاً من هذا النوع، فقد كان التطوير يف فكر الرفاه االجتمعي 

والليرباليني  االشرتاكيني  سيطرة  ملحاوالت  مجاالً  زال  وما  العرشين،  القرن  بدايات  يف  للدولة 

اإليديولوجيني. لكن األكرث توجيهية هو ظهوره كشاغل لحيّز يتداخل مع اإليديولوجيات التقليدية 

التي تتشارك يف مميّزات غري كافية كل منها أكرث توجيهية. وقد شّوهت سيطرة األحزاب السياسية عىل 

حقل السياسة الرئيسية )هل كانت دولة الرفاه االجتمعي إنجاز الليرباليني، أو العمل، الدميوقراطيني 

االجتمعيني؟( كل وجهة نظر جديدة، ومجموعة جديدة من االعتقادات اإليديولوجية، التي تبّنتها 

مجموعات كبرية من البرش الذين كانوا إىل حّد ما مضلَّلني بسبب قلة توافر اإلطارات املفهومية 

التي عىل أساسها يدركون جيداً ما كانوا يفعلون. لكن إيديولوجيا الرفاهية كانت مجهولة يف حينها، 

واالعرتاف االرتجاعي بها وتسميتها ميكن أن يجعل إيديولوجيا العامل الحقيقي منطقية.

كل هذا الجزء من العمل املثري مع اإليديولوجيا . وهذا املوضوع الذي نعالجه يقّدم يف الواقع 

إمكانيات المتناهية للبحث والتحليل. فمثالً، إن التحليل الدقيق لإليديولوجيا يسمح مبقارنة قوية 

للتجاورات ويسمح للمحلّل أن يكتشف صوراً ومجموعات مفهومية عىل كل مستوى من مستويات 

التضخيم. ذلك يعني أننا نستطيع ان نتبّنى الُنظم التقليدية املوجودة أو املجموعات وإخضاعها 

لتحقيق دقيق، أو الحسم يف ظروف شتّى متقاطعة، وسهلة، وصعبة، كم يتناسب مع غايات بحثنا. 

[1[ - Q. Skinner, Liberty before Liberalism ) Cambridge, 1998.)

[[[ - P. Pettit , Republicanism : A Theory of Freedom and Government ) Oxford, 1997 ).
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التجريب هنا ليس تجريب املبدع اإليديولوجي وحسب، بل تجريب الباحث الذي يختار يف أي 

منوذج داليل يركّز، وهو قرار بذاته ينتج نظريات جديدة. تلك هي الدراسة الجّدية لإليديولوجيا 

كأداة  اإليديولوجيا   تحقيق  استخدام  عىل  القدرة  النقدية:  لإليديولوجيا  املاركيس  غري  باملعنى 

نقدية للمؤسسات التفسريية واملمرسات ومناذج التفكري االجتمعي مجتمعة. وال بّد من استمرار 

والفاشية  اللربالية  مثل  اإليديولوجية  للشموليات  الفردية  اإلدراكات  بقدر  العام  التقليدي  التحليل 

– مهم كانت تلك التصنيفات مبّسطة ـ فهي تؤّدي دوراً حيوياً يف تفسري سلوكها، وبقدر مشاركة 

العزلة. ال  أو  االجتمعي  االندماج  أو  الترشيع  مثل  الوظائف  من  لعدد  اإليديولوجية  الشموليات 

أصنافاإليدييولوجيات  البحث يف  يتخلّوا عن  أذكياء جداً يك  يكون طالباإليديولوجيا   أن  ينبغي 

العاّمة ألن بعض اإليديولوجات الجديدة تتصّدر العناوين العريضة.

يف األساس، ال ميكن لدراسة اإليديولوجيا  أن تنفصل عن دراسة السياسة ألن: اإليديولوجيات 

ليست إضافات اختيارية أو »خارجيات«، بل هي الرموز التي تنظّم كل املمرسات ـ إنها دي أن آي 

)DNA( األداء. باإلضافة إىل أن اإليديولوجيات مرنة وهي موروثة اجتمعياـً  ومن أجل دفع إضايف 

للقياس التمثييل، ميكن أن تتعّدل جينياً، للخري والرش، ولتحسني املمرسات الجارية أو متكني 

ممرسات جديدة. ويف النهاية يجب إرجاع تحليل اإليديولوجيات إىل االتجاه السائد يف السياسة. 

كيف ميكن أن يكون األمر مغايراً؟ يف الراهن ال ميكن فهم ذلك.

       

  

                  


