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 آالن رونو –لوك فيري                                  

 المقاربة الليبيرالية للسياسة                              

 

إلى يومنا هذا،  إذا كان التقليد الليبيرالي، كيف ما كانت مختلف منعطفاته بدءا من كونسطان        

يتحدد باستمرار من خالل رفض أي تصالح بين المجتمع والدولة من شأنه أن يِؤدي إلى زوال أحد 

هذين المصطلحين، فمن البديهي أنه من أجل ضمان الفارق أو الحفاظ على المسافة بين أغلبية 

ن عليه أن يضع بشكل أعضاء المجتمع وبين األقلية التي تمارس السلطة، أي جهاز الدولة، كان يتعي

 . صارم حاجزا ال يمكن تخطيه، بإمكانه أن يتقي مخاطر هذا الخلط الكلياني بين المدني و السياسي...

و هي مرحلة موازية  ،بإمكاننا إذن أن نعيد بناء بسهولة  مرحلة تشكل ما قبل تاريخ حقوق اإلنسان

لتكون حكم المغلق( و موازية كذلك تماما لمرحلة اإلنتقادات الموجهة للنزعة اإلستبدادية )ال

و هو التمييز المؤسس  ،ألطروحات اللبيرالية. إن إضفاء القيمة على التمييز بين المجتمع و الدولةا

و الذي نود هنا  ،لخطاب متعلق بحقوق اإلنسان يعني الحضور الملح داخل التقليد الليبرالي ،للبيرالية

تعترضه. و لهذه الغاية يبدو  نبات التي يمكن أأن نقيس مدى خصوصيته و أن نفحص كل الصعو

من األنسب على الخصوص أن ننصت إلى هذا الخطاب في اللحظة بالذات التي كان عليه أن يثبت 

 . أصالته بالنسبة لتأويالت أخرى متعلقة بحقوق اإلنسان

 مثيل بوضوح كبير ال، عمل خطاب توكفيل حول مسألة الحق في الشغل 1848و منذ  ،هكذا       

على إبراز خصوصيته و منطق الصيغة الليبرالية بالنسبة لمرجعية حقوق اإلنسان: مادام أن  ،له

و لكن ضمان ، عن طريق تدخل الدولة ،هدف السياسة ليس هو تحقيق سعادة الناس داخل المجتمع

يجب تحديد سلطة الدولة من ، ألفراد من أجل البحث عن السعادة كما يتصورونها ا لدولة لحرياتا

للفعل من حيث هي الغاية الوحيدة ) الطيلوس (  -الحريات –خالل مرجعية مزدوجة لهذه الحقوق 

الذي تقوم به السلطة السياسية )يتعلق األمر هنا، بضمان حماية فلك الحريات( و من حيث هي 

ار "الحقوق المطلبية" سيؤدي تعكس حد هذا الفعل )ففيما وراء هذا الهدف، فإن األخذ بعين اإلعتب

الحريات هي ضد الحقوق  –إلى شرعنة التدخل المتزايد للدولة بصدد إرضاء الحاجيات(. إن الحقوق 
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المطلبية. إن مبدأ الموقف اللبيرالي هو إذن ثابت: فمرجعية حقوق اإلنسان الوحيدة و الشرعية 

د الفاصلة بين ما يمكن و ما يجب على الحريات( يضع "القاعدة التي تسمح بتحديد الحدو –)الحقوق 

 الدولة أن تهتم به، و ما يجب أن تتركه رهن إشارة حرية اإلرادات الفردية".

إذا كان هذا التأويل اللبيرالي لقضية حقوق اإلنسان، واضح و بين، فإنه على ما يبدو مثقل ببعض     

فرط التغني بمحاسن خطاب حقوق الصعوبات و التي تعمل األطروحات اللبيرالية على تناسيها من 

اإلنسان، و ذلك لسبب مباشر يتمثل في الحمولة المضادة للكليانية و المتعلقة بالتذكير "بحدود تدخل 

الدولة". سنقتصر هنا على الكشف عن إثنين من هذه الصعوبات، حاضرتين مبدئيا منذ كونسطان و 

عاصر عمل على توضيحهما بشكل كبير: فمن توكفيل، و لكن التقليد اللبيرالي الالحق، و خاصة الم

جهة يتعلق األمر بالميل نحو "سد الطريق أمام مسألة ضرورة العدالة اإلجتماعية"؛ و من جهة 

يتعلق األمر  -و حسب منطق نادرا ما يخضع للتحليل، و لدلك سنخضعه لفحص حذر جدا –أخرى 

من التقليد الماركسي، إذ ضد هذا األخير يتم  بانبثاق متفرد لنوع من التاريخانية، قد يكون أكثر تطرفا

 الترويج للبيرالية باعتبارها نوعا من الترياق.

فإن  ،"اإلرادة الوحيدة لألغلبية العددية لألمة" ةعندما نجعل من السلطأنه ... يقول غيزو 

أنها و في نفس النطاق الذي تدعى فيه  ،"الجمهورية الديموقراطية تميل بطبيعتها إلى اإلستبداد

نجد أنها تفقد الحذر اتجاه السلطة و تهمل مسألة فرض حدود  ،تشرك "كل المواطنين" في السلطة

عليها: "فليس هناك سلطات متميزة و قوية جدا من تلقاء ذاتها حتى تضبط نفسها و تتمالكها و 

حقوق و العكس بالعكس. ليس هناك أسوار متينة بإمكانها أن تشكل ذرعا واقيا بالنسبة لمختلف ال

و ال وجود لبديل آخر في قلب الدولة و على رأس الحكومة".  ،المصالح. ليس هناك نظام للضمانات

باعتبارأن "الحريات الفردية للمواطنين" )"الحرية السياسية"( مهددة في الجوهر و  ،باختصارو 

ق في فلم يبق ثمة شيء يمكن أن نعارض به الدولة سوى "الح ،نوع من اإلستبداد كلما ساد

العصيان" هكذا فالجمهورية الديموقراطية تتعرض هي األخرى للخطرالمالزم لكل أنواع اإلستبداد, و 

و  ،المتمثل في توليد الكاووس المتعلق "بالصراعات اإلجتماعية". و لمواجهة هذا "الخطر المهول"

طوير "أفكار تعلى  ،حسب غيزو ،ستعمل خدعة الديموقراطية ،لكي تحافظ على "السلم اإلجتماعي"

الجمهورية اإلجتماعية": بالتأكيد "إن الحريات الفردية للمواطنين" مهددة من طرف هذا اإلستبداد 

و لكن هذه التضحية سيتم بسهولة اإلتفاق عليها مادامت  ،الذي تمارسه "األغلبية العددية لألمة"

ادة التي كانت سابقا حكرا هذه السعمن  يستفيدون بجعل أكبر عدد ممكن من الناس مشفوعة بالتحديد

بعض الطبقات" و التي أصبح يعلن عنها اليوم "كحق في  ،بعض العائالت، على "بعض الناس

في السعادة  ،نفس الحق ،و ذلك بالتأكيد على أن "لكل الناس الحق ،المساواة بالنسبة لجميع الناس"

صدقاؤه( ستعتبر "مناقضا هكذا فالجمهورية )و يقصد غيزو هنا تحديدا برودون و أ. بالتساوي"

للحق" كل "مصادرة" ل"جزء من الخيرات البشرية لفائدة البعض فقط من الناس مع ادعاء أن على 

عة نفكل واحد "أن يجد أن خيرات الحياة هي في متناوله بالتساوي مع اآلخرين": "إن ضمان الم

ة لهم" كان هو "الهدف الذي الكونية و التوزيع المتساوي بين الناس" "للخيرات التي تمنح السعاد



اإلستبداد الذي تولده و من أجل عبر إن الجمهورية الديموقراطية  ،ختصاراه". بنحولسعي العمل لتم 

فإنها تفضي إلى الجمهورية اإلجتماعية التي "ال ترى في الناس سوى  ،مداهنة الجماهير التي تمثلها

 ،باعتبارها مسرح الحياة ،إنها ال تظهر "في الحياة و على وجه األرض ،كائنات معزولة و عابرة"

كل واحد يفعل ذلك لحسابه الخاص بنفس الطريقة و دون  ،سوى من أجل أن تلبي حاجاتها و ملذاتها

 فالديموقراطية هي" ،تحت ذريعة التأكيد على حق اإلنسانية في السعادةو أن تكون له غاية أخرى"؛ 

أي فعل يصدر عن األفراد يمكن أن يمتد لكي  ،األفرادين "أية عالقة  يلغيحيواني"  بالتأكيد إشراط

 ،أي انتقال وراثي...؛ فال شيء هناك سوى أفراد يظهرون و يعبرون" ،أي تملك دائم ،يطال الجميع

جهة هذا المنطق المؤدي إلى ابكلمة واحدة: "فالجمهورية اإلجتماعية تلغي النوع البشري" و لمو

سيخصص غيزو خاتمة كتابه من أجل التأكيد بكل يقين أن إلغاء اإلمتيازات و ، ل النوع البشريانحال

"إن وضع  .شكل "حدثا جديدا و ضخما في تاريخ المجتمعات البشرية"، الحقوق المدنية الخاصة

قوانين مماثلة و حقوق متساوية" ال يجب أن يؤدي إلى اإلقصاء, بل على العكس يجب أن يؤدي إلى 

حماية "الوضعيات اإلجتماعية المتنوعة في العمق و غير المتساوية": وحده اإلعتراف ب"الطبقات 

و الذي عكس  ،بإمكانه تحقيق "خطوة كبرى نحو السلم اإلجتماعي" ،المتنوعة" "كمعطى طبيعي"

سيكون من المستحيل تحقيقه مادامت هناك طبقة واحدة )بمعية الحزب الذي يمثلها( تدعي  ،ذلك

و من أجل تجنب تخريب النوع البشري من طرف الجمهورية  .ادرة السلطة و احتكارها لهامص

الديموقراطية التي أصبحت جمهورية اجتماعية "يجب على كل القوى المحافظة في المجتمع... أن 

تتحد بشكل دقيق" من أجل إيقاف هذا المد المتصاعد للديموقراطية". عالوة على هذه الطاقة 

نواع الالمساواة يجب بالتأكيد أن تنضاف ضرورة األخذ بعين اإلعتبار البعد األخالقي ) و المحافظة أل

 .ليس السياسي( لمشكل البؤس, و ذلك هو الشرط الحقيقي لتحقيق سلم اجتماعي دائم
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