العدالة عرب التاريخ
عبد الفتاح القلقييل

*

مدخل:
تتس��اءل لي�لى حافظ يف جريدة االهرام (وه��ي تعرض كتاب «فكرة العدالة» للمفك��ر االنجليزي من اصل
هن��دي (أمارتيا صن) ع��ن معنى «العدالة» يف العرص الح��ايل ،حيث أن العامل بات يس��تخدم الكلمة كثريا
بعض من يس��تخدمها حقيقة معناها ،ولكنه يس��تغلها من اجل
ويف بعض االوقات يف غري موضعها ،واليعني ُ
اهداف أخرى ،مام يجيز أن نقول أيضا :كم من الجرائم تُرتكب باسمك ايتها العدالة!
ولك��ن هل للعدالة معنى واحد؟ ام معان ع ّدة؟ وهل العدالة تعني ذات الش��ئ لكل ش��خص؟ وهل نحن
بحاجة اىل نوع جديد من العدالة؟
وتس��تحرض ليىل حافظ ما ر ّد به الخب ُري االقتصادي الهندي أمارتيا صن (أحد اش��هر واكرث املفكرين تأثريا يف
هذا العرص) ،االس��تاذ يف جامعة هارفرد ،والحائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد ،وصاحب العديد من الكتب
يف الفلس��فة واالقتص��اد ،يف كتابه االخري الذي ص��در بعنوان «فكرة العدال��ة» .يف الكتاب يطرح صن رؤيته
ملع��اين «العدالة» ،وهو يرى أن الرؤى متع��ددة ،وأن بعضها يختلف عن بعض .فإن كانت العدالة مهمة يف
املجتمعات االنس��انية ،فمن املهم أيضا أن نعرف البدائل املختلفة التي ميكن أن تنتج عنها .وس��أطرح فيام
ييل عىل القراء املش��كلة التي تخيلها «أمارتيا صن» ،وس��أطلب من القراء أن يحدد كل واحد منهم رأيه يف
وسنقسم القراء اىل
الجواب عىل الس��ؤال التايل :هل العدل أن نعطي الناي للفتى االول أم للثاين أم للثالث،
ّ
ثالثة اقسام ،وطبعا كل قسم صحيح وعادل ،ولكن من منطلقات مختلفة.
واملش��كلة املش��ار اليها هي :اذا كان هنالك ناي .وهنالك ثالثة فتية مختلفو الظروف والعالقة بالناي :األول
* كاتب وباحث فلسطيني
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عطي الناي س��يكون لعبته الوحيدة ،وس��تكون
هو الوحيد الفقري بني الثالثة ،وهو يتيم ،وال لعبة لديه .فاذا أُ َ
املرة االوىل التي يدخل الرسور فيها اىل قلبه .أما الثاين فهو الوحيد بني الثالثة الذي يعرف استعامله ،أي هو
عطي الناي سيس��تعمله بشكل مفيد له وللمجتمع ،وسيتمتع
الوحيد الذي يس��تطيع أن يعزف عليه .فاذا أُ َ
بالع��زف علي��ه ،وميتّع اآلخرين .أما الثالث فهو الذي صنعه ،وتحمل الجه��د النتاجه :ذهب للغابة ،واحرض
القصبة ،ثم هيأها وخ ّزقها كام يجب لتصبح نايا .فإذا أُعطي الناي سيكون اخذ ما يستحقه النه هو منتجه.
وهكذا ،اذا أُعطي الناي ألي من الثالثة س��تكون العدالة قد تحققت ،ولكن من منطلق يختلف عن منطلق
اآلخ��ر :فاذا اعطيناها لالول توخيا للعدالة ،تكون عدالتنا منطلقة من الرحمة ،ورفع مس��توى االقل ليقرتب
م��ن األعىل .واذا اعطيناه للثاين تكون عدالتنا منطلقة م��ن صالح املجتمع وتطوره ،ورمبا تنميته ،وليس من
صال��ح الفرد فقط .اما اذا اعطيناها للثالث تكون عدالتن��ا منطلقة من الحفاظ عىل امللكية ،وبالتايل حامية
االنتاج وتشجيعه .ونالحظ انه يف كل الخيارات الثالثة ،نجد وجه إفادة للمجتمع ،ولكن من زوايا مختلفة.

تعريف العدالة
العدالة مشتقة من العدل .والعدل يف اللغة هو التوسط بني طرفني ،ومن هنا جاء مصطلح «الشاهد العدل»
وه��و الذي ال ينحاز ألي من طريف النزاع ،وم��ن هنا ايضا جاء «امليزان» رمزا للمحاكم ووزارة العدل .ومتثال
سيدة العدالة يصور سيدة تحمل بيدها اليرسى ميزانا ،ويف اليد اليمنى سيفا ،لتعني تطبيق العدالة بالقوة،
او حامية العدالة بالقوة.
ويف لس��ان العرب نجد ابن منظور (1311 -1232م) يع ّرف العدالة بـ(القوام والقسط واالنصاف والوسط»،
ويضي��ف اب��ن منظور أن القوام معناه العدل واالعتدال ،ويقال قوام االمر مبعنى عامده ونظامه .ويف القرآن
الكري��م« :وكان ب�ين ذلك قواما» .اما الف��ارايب (950 -874م) فريى أن العدل يكون أوال يف قس��مة الخريات
املشرتكة الهل املدينة (البلد او الدولة) عىل جميعهم ،ثم بعد ذلك يف حفظ ما ق ُّسم عليهم .وتلك الخريات
هي الس�لامة يف االموال ويف الكرامة واملراتب وس��ائر الخريات التي ميكن ان يش�تركوا فيها( .)1اما املاوردي
(1058 -974م) فأكد يف كتابه «نظرية الوزارة ،وسياس��ة امللك» عىل موضوع الحس��بة ،وهي مبثابة الرقابة
االقتصادية ،حيث منع الغش واالحتكار ،وزيادة االس��عار والفس��اد ،كام قسم املاوردي الحقوق اىل :حقوق
الله (دين) ،وحقوق االنسان (اجتامع) ،وما هو مشرتك بني الناس (سياسة) ( .)2اما ابن سينا (1037 -980م)،
فريى أن الدولة الكاملة ال ينبغي أن يوجد فيها انس��ان ال ميلك مكانه ،وال يعمل عمال مفيدا ،وبفضل ذلك
يكون الناس س��عداء .وباملثل يرى ابن رش��د (1198 -1126م) أن الحكم هو «إقامة العدل املتمثل برعاية
مصلحة الناس ،وتدريبهم عىل الفضيلة (.)3
ورغم أن املفكرين العرب خاضوا يف موضوع العدالة بتوسع ،كام أشري أعاله فان الباحثني الغربيني يحرصون
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ه��ذا االمر بالثقافة الغربية واملفكرين الغربيني .فهذا ديفيد جونس��تون ،يعرتف برصاحة وتب ّجح أن الهدف
من بحثه يف «تاريخ العدالة» أن يضع «خريطة» مخترصة ،ودقيقة لألفكار األساسية التي لها صلة بالعدالة،
والتي ش��غلت أذهان الناس يف العامل الغريب عرب أحقاب تاريخ��ه املد ّون من اإلغريق قبل امليالد اىل العوملة
الحالية»( ،)4متناس��يا أن الغرب ،وإن كان هو املس��يطر حاليا س�لاحا فاقتصادا فثقافة ،إال أنه كان وما زال
رص النظرية بالتجربة الغربية يجعلها ضيّقة األفق.
يشكّل جزءا ً بسيطاً من البرشية عددا وتاريخاً وثقافة .وح ُ
ويع�ترف أمارتيا صن ان موض��وع العدالة االجتامعية «موضوع مطروق عىل مر العصور ،ولكنه تلقى دفعة
قوية جدا يف عرص التنوير األورويب يف القرن الثامن عرش والتاس��ع عرش بتش��جيع من مناخ التغيري السيايس
والتح��ول االجتامعي واالقتصادي الذي حصل يف اوروبا وامري��كا» ( ،)5ولكنه يقول يف صفحة  17من ذات
الكتاب« :ويبدو يل أن حرص االهتامم بشكل تام تقريبا باألدبيات الغربية يجعل مامرسة الفلسفة السياسية
عموما ،ومتطلبات العدالة محدودة ،وضيقة األفق عموما»( .)6وجاء قوله هذا تعليقا عىل وصف األدبيات
الغربية لكاتب هندي قديم متخصص باالس�تراتيجية السياسية يف القرن الرابع قبل امليالد بأنه «ميكافيليل
الهند» .فأن نقول للجد :إنك تش��به اىل حد كبري حفيدك! تش��به أن نحاول أن نجد مدرس��ة فلسفية غربية
مناس��بة لننس��ب اليها بوذا او كونفوشيوس او الفارايب او ابن رش��د او ابن سينا او ابن خلدون وغريهم من
املفكرين الرشقيني .فأعالم فكرة العدالة عند الباحثني الغربيني هم من سقراط يف القرن الخامس قبل امليالد،
ث��م الرومان ،ثم يتم القفز اىل عرص التنوير من توماس هوبز اىل جون رالوز يف القرن الواحد والعرشين .اما
املفكرون الرشقيون فيجب ان يُبحث لهم عن أحد هؤالء لينضموا ملدرسته.
ومنذ بدأ التاريخ ،بدأت معه مدرس��تان ،أو توجهان ،ملعنى العدالة :التوجه االول يس��تند اىل «االستحقاق»:
أي العدالة أن ينال كل ش��خص ما يس��تحقه ،ألنه دفع ،اعطى البديل ،س��واء كان هذا البديل عينا أو جهدا،
وطبعا ليس ما يس��تحقه ايجابيا فقط ،بل وس��لبيا أيض��ا ،أي أن يحيق به العقاب الذي يس��تحقه بدنيا أو
نفس��يا أو اقتصاديا اس��تنادا اىل قاعدة حمورايب «العني بالعني ،والسن بالسن» .ويف هذا االطار رأى سقراط
ان العدالة هي تقديم الخري لألصدقاء وإلحاق االذى باألعداء( .)7والتوجه الثاين يس��تند إىل «الحاجة» :أي
العدالة أن ينال كل ش��خص ما يحتاجه ،س��واء متكن أو مل يتمكن من أن يدفع ،أويعطي البديل س��واء كان
ه��ذا البديل عينا أو جهدا .وهنا نؤكد عىل مصطلح عدم التمكن وليس عدم االس��تعداد للعطاء ،ألنه اذا مل
يتوفر االستعداد للعطاء اليكون الشخص مشموال بالعدالة .أما يف علم االجتامع املعارص فصار مفهوم العدالة
ذا وجهني ،هام «االس��تحقاق والحاجة» ،وبعبارة أوضح وأدق  :العدالة هي حالة من التوازن بني اس��تحقاق
الشخص وحاجته .وهذا التحديد للعدالة هو األقرب اىل الدقة والواقعية .أما عن طبيعة العدالة االجتامعية
يف اإلسالم ،فهي ليست مقصورة عىل التساوي يف الرزق ،بل «إن العدل املطلق يقتيض أن تتفاوت األرزاق»،
وذلك ألن االس�لام ينظر إىل العدالة «نظرة ش��املة لكل جوانب االنس��انية ومقوماتها ،وليست مجرد عدالة
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اقتصادية محدودة» .فهناك إذن قيم أخرى غري االقتصاد ينظر إليها االسالم و يحسب لها حسابها و يجعلها
هي امليزان الذي توزن به العدالة بني الناس( .)8وسيد قطب يرى ان العدالة االجتامعية يف االسالم تقوم عىل
ثالثة أعمدة :هي الحرية واملساواة والتكافل االجتامعي .وللمجتمع مصلحة عليا ال بد من أن تنتهي عندها
مصلحة االفراد .واملس��اواة يف االسالم هي املس��اواة يف الحقوق والواجبات والفرص ،وليس املساواة بالدخل
ومستوى العيش ،بل العدالة املطلقة تقتيض التفاوت يف هذا االمر .االسالم يقرر «مبدأ التكافل يف كل صوره
وأشكاله .فهناك التكافل بني الفرد وذاته ،وبني الفرد وأرسته القريبة ،وبني الفرد والجامعة ،وبني األمة واألمم،
وب�ين الجيل واألجيال املتعاقبة أيضا» .ام��ا التكافل االجتامعي فيكون مببادرات فردية اجتامعية ،أو برعاية
الدولة وتخطيطها وتنفيذها ،والزكاة مثال عىل ذلك التكافل (.)9
وكان أرس��طو قد اعترب العدالة هي اإلنصاف ،وقس��مها اىل :عدالة التوزيع وعدالة التصحيح ( .)10وأنصار
العدالة الطبيعية ،هم أتباع «عدالة االس��تحقاق» .فالعدالة الطبيعية هي أن ترتك االمور تس�ير يف مجراها
دون تدخ��ل أو انحي��از لطرف .وهي بذلك تعني نجاح األقدر عىل النج��اح ،وفوز األقدر عىل الفوز .فتكون
العدال��ة ف��وز األقوى عىل األضعف ،واألغنى عىل األفقر .ولكن ،ومبا أن االنس��ان انتقل من مرحلة الخضوع
للطبيع��ة اىل مرحلة الس��يطرة عليها ،فقد أصبحت العدالة ليس ف��وز األقدر عىل الفوز ،بل فوز األحوج إىل
الف��وز :ف��وز املظلوم عىل الظامل ،فوز الجائع عىل املتخم ،فوز املس��تضعف (بفتح العني) عىل املس��تضعف
(بكرسها) .وهذا ما يسمى العدالة االجتامعية يف مواجهة العدالة الطبيعية.
إن الالمساواة ،والتهميش ،والحرمان ،والظلم ،واالستبداد كلها مظاهر تنتمي للتجربة اإلنسانية ،وقد رافقت
هذه املآيس اإلنس��ان طيلة مسريته ،وعرب تاريخه ،فام كان له يف بداية األمر إال االستنجاد بالطبيعة ،والبحث
عن العدل يف عامل املثل والخرافة .وما غريزة التدين عند االنسان اال تعبري عن بحثه عن العدالة االجتامعية.
فحم��ورايب يق��ول ان «اإللهني :أنوم وإيليل هتفا باس��مي« :ايها االمري املبجل ...اجع��ل العدالة تعم رحاب
االرض»( .)11بدأ مفهوم العدل يتطور منذ القرن الثامن عرش ،فأصبح يهتم بواقع اإلنسان ،ويحاول تحسينه
إىل م��ا ه��و أفضل فيام يخص عالقة اإلنس��ان باملجتمع ،وخصوصا يف حريته وحقوق��ه ،فانتقلنا من مفهوم
العدل إىل العدالة االجتامعية كتصور ش��امل لحياة اإلنس��ان ،ولظروف عيشه عىل مختلف املستويات .ويف
هذا املجال تكون العدالة مطلوبة لالفراد ،وللمجموعات (سواء أكانت مجموعات دينية أو عرقية أوسياسية
أو ثقافي��ة) وذلك من اجل تأم�ين واحرتام حقوق جميع مكونات املجتمع الفردي��ة والجامعية .إن العدالة
االجتامعية خلقت نقاشا واسعا يف املايض والحارض وستبقى حارضة كسؤال يف املستقبل.

العدالة والحرية
ومن البدهيات ان الليربايل ملتزم من الناحية النظرية باحرتام جميع االشخاص عىل السواء .وملا كانت الثقافة
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مغروسة داخل البرش،فان احرتام هؤالء البرش يستلزم احرتام ثقافتهم ،واساليب حياتهم ،وذلك يعني احرتام
مجموعاته��م الثقافية وتقاليدهم.وينتقد بريان باري يف هذا املج��ال ميخائيل والزر الذي يرى انه ال بد ان
يُنظر اىل العدالة عىل انها من صنع مجتمع معني يف وقت معني ،فال بد ان ينبع الوصف للعدالة (تعريفها)
من داخل هذا املجتمع ذاته .وهنا يطرح بريان باري بأن «الثقافات غري الليربالية عادة ما تضع عىل عاتقها
انته��اك مبادئ االحرتام املتس��اوي ،وبالتايل فانه ليس من العدالة اح�ترام ثقافة وتقاليد مجموعة تظلم فئة
لحساب فئة أخرى ،كأن تظلم النساء لصالح الرجال ،واملنبوذين لصالح الهندوس (..)12
وحينام يدعو الليرباليون الحرتام تقاليد مثل هذه الجامعات ،يرى بريان باري انهم «امنا ينتهكون ليرباليتهم
الن الليربالي��ة الحقيقي��ة ان تحمي الدول ُة جمي َع االفراد الذين هم ضمن س��يادتها من االعتداء عليهم بأية
حجة كانت ،ومن أي طرف ،سواء كان قريبا منهم أو بعيدا عنهم ( .)13كام يحذّر ايضا من انه التزاما بحق
تكوي��ن الجامعات ،واح�ترام ثقافتها ،قد يُصار اىل طرد من تعتربه الجامع��ة زنديقا .ولذلك فان بريان باري
يع��ارض هذا الحق ،ويطالب عىل االقل كاج��راء احتياطي ،أن تمُ نع هذه الجامعة من أن توقع عىل اعضائها
عقوبات جس��دية أو اقتصادية (.)14
ويركّ��ز أمارتيا صن يف بحثه عن «فكرة العدالة عىل التمييز ب�ين غياب العدالة والظلم فيؤكد ان الظلم هو
األذى ال��ذي ميك��ن تجنبه« ،فال تكون الكارثة مظلم��ة اال اذا كان من املمكن تجنبه��ا» ( .)15وبالرغم من
أن أمارتي��ا ص��ن هو تلميذ نجيب لـ «جون راولز» اال أنه يخالفه ال��رأي أحيانا .ففي حني كان عبد الرحمن
الكواكبي (عام  )1902يبالغ بأهمية الحرية الش��خصية لدرج��ة قوله «إن حياة كلب طليق أكرم وأمتع من
حي��اة أس��د مربوط» ،كذلك فعل جون راولز (ع��ام  .)1971ولكن أمارتيا صن (عام  )2010ال يش�ير لألول،
ويع��ارض الث��اين ،ويتفق مع هربرت هارت ( )1973ب��أن «املجاعة ،واإلهامل الطب��ي ليس أقل أهمية من
الحرية الشخصية ،بل رمبا تكون أكرث أهمية ( .)16وبذلك يكون أمارتيا صن أقرب اىل النظام االشرتايك منه اىل
النظام الرأساميل بعكس راولز .فبينام يكتفي راولز لتحقيق العدالة بتساوي الفرص امام الجميع بدون متييز،
صر أمارتيا صن عىل رضورة التمييز اإليجايب لصالح املعاقني والضعفاء واملهمش�ين ( .)17وهذا ما اصطُلح
ي� ّ
عليه يف مجال التنمية بـ»نظام الكوتة» ،س��واء يف املش��اريع ،او البعثات الدراس��ية ،او حتى يف االنتخابات
السياس��ية :كوتة النس��اء يف املجلس الترشيعي ،وكوتة العس��كر يف مؤمترات فتح ومجلس��ها الثوري وكوتة
املعاقني يف الدوائر الرس��مية يف السلطة الوطنية الفلسطينية ،وكوتة العامل والفالحني يف مجلس الشعب يف
مرص اثناء حكم عبد النارص ،وكوتة املسيحيني يف الربملان االردين.
والعدالة بهذا املفهوم تتالزم (بالرضورة) مع الحرية .ولكن يف الدول ذات النظام الش��مويل (االش�تراكية او
القومية او الدينية) تطبق العدالة عىل حس��اب الحرية .اما يف الدول ذات النظام الرأس�مايل (التي تس��مي
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نفسها دميوقراطية) فتطبق الحرية عىل حساب العدالة .وأي تطبيق للعدالة عىل حساب الحرية ،او تطبيق
للحرية عىل حساب العدالة هو انتقاص من انسانية االنسان .فاستبعاد الحرية (ولو جزئيا) لصالح العدالة،
او اسستبعاد العدالة (ولو جزئيا) لصالح الحرية امنا يعني ان هناك عالمات استفهام كثرية حول تلك العدالة
الت��ي يض ّحى من أجلها بالحري��ة ،او تلك الحرية التي يض ّحى من أجلها بالعدال��ة .فال تلك عدالة وال هذه
حرية ،ألن أساس العدل أن يكون االنسان حرا ،كام أن الحرية ال تكتمل إال بالعدل.
ويف محاولة لتقيص تلك املعادلة ،وترس��يخها قام الباحث محمد فتحي القرش بدراسة العدالة والحرية ،بني
املفهوم االس�لامي واملفهوم الغريب املعارص مبفهوميه الليربايل واملاركيس ،وقارنه باملفهوم االس�لامي ملسألتي
العدالة والحرية وتالحمهام.
وقد بدأ عرص النهضة العربية بتسليط االضواء الكاشفة عىل هاتني املسألتني ،العدالة والحرية ،او من زاوية
اخ��رى بدأت النهضة العربية بقياس التطورات والتغريات عىل مقاييس العدالة والحرية ،التي أرس��اها عبد
الرحمن الكواكبي (1902 -1849م) ،وخاصة يف كتابه االشهر يف عرص النهضة وهو»طبائع االستبداد ،ومصارع
االس��تعباد» ،والذي كان «أول كت��اب باللغة العربية يف الليربالية الدميوقراطي��ة» .وكانت تلك املقاييس من
الدقة مبا يشبه «مقياس ريخرت» لقياس الزالزل.
السياس��ة عل ٌم واس�� ٌع ج ّدا ً ،يتف ّر ُع إىل فنون كثرية ومباحثَ دقيقة ش��تّى .وقلّام يوجد إنسان
انطالقا من أ ّن ّ
يحي��ط بهذا العلم ،كام أنّه قلّام يوجد إنس��ان ال ُّ
يحتك به ،ف�يرى الكواكبي ان هذا العلم فتح بابا صغريا يف
فصلة يف هذا الفن لغري علامء اإلسالم؛ فهم ألّفوا
اسوار االستبداد .وأما يف القرون املتوسطة فال نجد أبحاثا ُم ّ
في��ه ممزوجاً باألخالق كال�� ّرازي ،والطّويس ،والغزايل ،والعاليئ ،وهي طريقة الفُ�� ْر ِس [بينام يرى امارتيا صن
( )18ان استاذه وصديقه « جون راولز» هو مؤسس علم االخالق السيايس ،او علم السياسة االخالقية» عام
 ،]1958وممزوجاً باألدب كاملع ّري ،واملتنبّي ،وهي طريقة املش��ارقة ،وممزوجاً بالتاريخ كابن خلدون ،وابن
بطوطة ،وهي طريقة املغاربة»(.)19
ويرى الكواكبي «أ ّن املتكلِّم يف االس��تبداد عليه أن يالحظ تعريف وتش��خيص «ما هو االس��تبداد؟ ما سببه؟
وكل موضوع من ذلك يتح ّمل تفصيالت كثرية ،وينطوي عىل
ما أعراضه؟ ما س�يره؟ ما إنذاره؟ م��ا دواؤه؟»ُّ .
مباحث ش��تّى من أمهاتها :ما هي طبائع االس��تبداد؟ ملاذا يكون املستب ُّد شديد الخوف؟ ملاذا يستويل الجنب
عىل رعية املس��تب ّد؟ ما تأثري االس��تبداد عىل ال ّدين؟ عىل العلم؟ عىل املج��د؟ عىل املال؟ عىل األخالق؟ عىل
الترَّ قِّي؟ عىل الترّ بية؟ عىل العمران».
ويعرف الكواكبي االس��تبداد باختصار ش��ديد ،يف مقدمة كتابه ،بأنه التف�� ّرد يف الرأي أو الحكم .ولكن يُراد
جعلت اإلنسان أشقى
خاصةً؛ ألنّها أعظم مظاهر أرضاره التي
ْ
باالس��تبداد عند إطالقه اس��تبداد الحكومات ّ
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ذوي الحياة .وأما تحكّم ال ّنفس عىل العقل ،وتحكُّم األب واألس��تاذ والزوج ،ورؤس��اء بعض األديان ،وبعض
الرشكات ،وبعض الطّبقات؛ فيوصف باالستبداد مجازا ً أو مع اإلضافة اىل صاحبه.
ويؤكد الكواكبي أن االس��تبداد أصل كل فس��اد ،وأن منطلق الحاكم الدميوقراط��ي أنه جاء للحكم ليخدم
األمة ،بينام الحاكم املس��تبد يرى أنه جاء للحكم ليس��تخدم األمة ملآربه الخاص��ة .وحدد الكواكبي مراتب
االس��تبدادومقاييس��هاكامييل:
أش ّد مراتب االستبداد التي يُتع َّوذ بها من الشّ يطان هي حكومة الفرد املطلق ،الوارث للعرش ،القائد للجيش،
الحائز عىل سلطة دينية.
خف االس��تبداد إىل أ ْن ينتهي بالحاكم املنتخب املوقت املس��ؤول فعالً،
وكلّام َّقل َو ْص ٌف م ْن هذه األوصاف؛ َّ
وكذلك كلام َّقل التّفاوت يف الثرّ وة وكلّام ترقَّى الشّ عب يف املعارف.
إ َّن الحكومة من أ ّي نوع كانت ال تخرج عن وصف االستبداد؛ ما مل تكن تحت املراقبة الشَّ ديدة واالحتساب
الّذي ال تسامح فيه.
ومن األمور املق َّررة طبيع ًة وتاريخاً أنَّه؛ ما من حكومة عادلة تأمن املس��ؤولية واملؤاخذة بس��بب غفلة األ ّمة
أو التَّمكُّن من إغفالها إالّ وتُس��ارع إىل التَّلبُّس بصفة االس��تبداد ،وبعد أ ْن تتمكَّن فيه ال ترتكه ،ويف خدمتها
إحدى الوسيلتني الهائلتني :جهالة األ َّمة ،والجنود املنظَّمة (االجهزة االمنية) (.)20
-5الجهل والجندية (العسكرة) هام أكرب مصائب األمم وأه ّم معائب اإلنسانية ،وقد تخلَّصت األمم املتم ُّدنة
ـ نوعاً ماـ من الجهالة ،ولك ْن؛ بُليت بشدة الجندية الجربية العمومية؛ تلك الشّ دة التي جعلتها أشقى حيا ًة
من األمم الجاهلة ،وألصق عارا ً باإلنس��انية من أقبح أش��كال االستبداد ،والجندية تفسد أخالق األ ّمة؛ حيثُ
تُعلِّمها الشرّ اس��ة والطّاعة العمياء واالتِّكال ،وتمُ يت ال ّنش��اط وفكرة االس��تقالل ،وتُكلِّف األ ّمة اإلنفاق الذي
ال يطاق؛ وك ُُّل ذلك منرصف لتأييد االس��تبداد املش��ؤوم :ألن الجيوش الضخمة تقود اىل استبداد الحكومات
القائدة لتلك الق َّوة من جهة ،واستبداد األمم بعضها عىل بعض من جهة أخرى( .)21ومع أن وفاة الكواكبي
كان��ت عام  ،1902فقد جاءت الحربان العامليتان :االوىل (عام  ،)1914والثانية (عام  )1940لتثبتا صحة هذا
الراي ،ودقة ذلك املقياس.
ومع أن الكواكبي ،كان من أش��هر أعداء االس��تبداد ،وأش��هر أنصار العدالة واملساواة ،إال أنه كان ذا موقف
س��لبي من امل��رأة ،بل كان مغاليا يف س��لبيته ،لدرجة االقرتاب م��ن موقف ماركس من الرأس�ماليني .فريى
الكواكب��ي ان ال ّنس��اء ه َّن الن��وع الذي عرف مقامه يف الطبيع��ة بأنَّه هو الحافظ لبق��اء الجنس ،وأن حظ
الذكور أن يُس��اقوا للمخاطر واملش��اقّ  ،وبهذا النظر اقتسمت النساء مع الذكور أعامل الحياة قسم ًة ضيزى:

195

العدالة عرب التاريخ

فنصيبه َّن هينِّ ُ األش��غال بدعوى الضّ عف ،وجعلن نوعه َّن مطلوباً عزيزا ً ،وجعلن الش��جاعة والكرم س��يئتني
فيه�� َّن محمدتني يف الرجال ،وجعلن نوعه َّن يُهني وال يُهان ،ويَظلم أو يُظلَم ف ُيعان؛ وعىل هذا القانون يربينِّ
البن��ات والبنني ،ويتالعنب بعقول ال ِّرجال كام يش��أن حتى أنهن جعلن الذك��ور يتوهمون أنَّهن أجمل منهم
ص��ورةً .ومن املش��اهد أ َّن رضر النس��اء بالرجال يرتقّى م��ع الحضارة واملدنية عىل نس��بة الرتقي املضاعف:
فالبدوية تشارك الرجل مناصف ًة يف األعامل والثمرات ،فتعيش كام يعيش ،اما الحرضية فتسلب الرجل ألجل
معيشتها وزينتها اثنني من ثالث ،وتُعينه يف أعامل البيت .ولكن املدنية (من سكان املدينة) تسلب ثالثة من
أربعة ،وتو ُّد أن ال تخرج من الفراش ...وهكذا ترتقَّى بنات العواصم يف أرس ال ِّرجال .وحر ّي باملدنية الحارضة
يف أوروبا أن تس ّمى املدنية النسائية ،أل َّن ال ِّرجال فيها صاروا أنعاماً لل ِّنساء»(.)22
كان ميك��ن ان نتفهم موقف محمود عباس العقاد الس��لبي من املرأة (خاص��ة يف كتابه «املرأة يف القرآن»)
حيث أنه مات بعد أن تجاوز الثامنني دون أن يتزوج ،ومل يذكر أحد معارصيه أنه اتخذ خليلة ،اما الكواكبي
فنستغرب موقفه من املرأة مع انه دميوقراطي ،وتزوج وانجب بنينا وبناتا.
العدالة تكاد تكون اوىل الفضائل التي احرتمها االنسان منذ عرص الكتابة ،بل منذ بداية التاريخ .ويرى بعض
علامء االجتامع (ومنهم ديفيد جونستون) انه تطورت لدى البرش قدرتان متامثلتان :قدرة عىل اللغة ،وقدرة
عىل االحس��اس بالعدالة .فاذا اس��تطعنا ان نصل اىل تفسريات مقبولة ألصول هاتني القدرتني فسنستطيع أن
نضع الفصل األول من تاريخ فكرة العدالة .فتاريخ فكرة العدالة بدأ مع نش��وء قدرة اللغة التي نشأت قبل
نشوء األبجدية يف التاريخ البرشي(.)23
العدالة االجتامعية نظام اقتصادي يهدف إىل إزالة الفوارق االقتصادية الكبرية بني طبقات املجتمع ،وتسمى
أحيانا العدالة املدنية ،حيث تس��ود العدالة يف كافة مناح��ي املجتمع ،بدال من انحصارها يف عدالة القانون
فقط .بشكل عام ،تُفهم العدالة االجتامعية عىل أنها توفري معاملة عادلة وحصة تشاركية يف خريات املجتمع.
العدالة االجتامعية تشكل مادة خصبة للنقاش يف السياسة ،والدين ،ومحددات املجتمع املتحرض .من وجهة
نظ��ر اليس��ار ،تتمثل العدالة االجتامعي��ة يف النفعية االقتصادية ،وإعادة توزي��ع الدخل القومي ،مبا يغطي
احتياجات الجميع األساس��ية ،ليكون لديهم فرص متكافئة للتطور االجتامعي والش��خيص .وتش��كل حقوق
اإلنسان ،واملساواة أهم دعائم العدالة االجتامعية.
والعدال��ة كان��ت ،وما زالت أهم موضوع يف علم االجتامع ،وهي كذلك يف علم االخالق .هناك ارتباط وثيق،
بني الحديث عن الفضيلة يف علم األخالق ،وبني الحديث عن العدل.
ذلك أن الفضيلة بش��كل عام ،قد تطلق عىل أي فعل من األفعال اإلنس��انية يكون قد تحقق عىل نحو تام
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وكامل ،بقطع النظر عن ارتباط ذلك الفعل باألخالق وعدمه .ولكننا لو نظرنا إىل الفضيلة من وجهة النظر
األخالقية البحتة ،لوجدنا أنها تشكّل املوضوع األساس لعلم األخالق.
فالفضائل األخالقية التي تتحكم يف اإلنفعاالت البرشية وتضبط األفعال اإلنسانية ،هي ما تدور حولها تقريباً
كل بحوث هذا العلم.
وال إشكال يف أن من جملتها :العدل أو العدالة .بل ميكن القول ،بأن العدالة هي رأس الفضائل يف أي مذهب
من املذاهب األخالقية املعروفة.
فأفالطون ،يعتربها أم تلك الفضائل عىل اإلطالق كام يذكر ذلك يف محاوراته ( .)24ألنها ال توجد يف ش��خص
إال إذا حاز عددا ً كبريا ً من الفضائل ويف مقدمتها ،العفة والحكمة والشجاعة.
وإىل قريب من هذا املعنى ،يذهب بعض الفالسفة املحدثني كربجسون ،حيث يقول «األفكار األخالقية كلها
متداخلة ،ولكن فكرة العدالة أصلها ،ألنها تش��مل س��ائر األفكار األخرى .إنها يف كل األزمنة تشري يف الذهن
إىل أفكار املساواة»(.)25
وأرس��طو ،يرى أن العدالة هي الفضيلة التامة ولكن ،ملاذا يعترب أرسطو ،العدالة فضيلة تامة...؟ الذي يبدو،
أن أرس��طو ،يف ّرق بني الترصفات .فهناك ترصفات يصح أن تجعل من صاحبها إنس��اناً فاضالً ،دون أن تؤ ّهله
ألن يكون عادالً.
فام أ ّهل من الترصفات صاحبه ألن يكون عادالً يف حق نفس��ه ،دون أن يكون عادالً يف حق غريه من الناس،
صح أن يقال عنه بأنه حاز فضيلة من الفضائل ولكن بقول مطلق.
أما إذا كان ذلك الترصف ،مام يتجاوز مصلحة صاحبه إىل رعاية مصالح الغري وشؤونهم .فيصح أن يقال عن
صاحبه إنه إنسان عادل ،ألنه يكون قد حقّق الفضيلة التامة يف نفسه.
ومن هنا ،ميكن القول بأن العدل  -يف مفهوم أرسطو  -يجب أن يكون أعظم صفة يتصف بها الفعل اإللهي،
نظرا ً إىل أن أفعاله كلها  -إ ْن تكويناً أو ترشيعاً  -إمنا يقصد منها خري هذا اإلنسان ،من دون أن يكون لها أي
مردود مصلحي أو نفعي عىل تلك الذات املقدسة.
أما العدالة االجتامعية يف اإلس�لام ،فهناك ثالث ركائز تقوم عليها ،وهي :التحرر الوجداين املطلق ،واملساواة
اإلنسانية الكاملة ،والتكافل االجتامعي الوثيق ،وكل عنرص مبني عىل اآلخر .ويعني بالتحرر الوجداين التحرر
من الخضوع لغري الله ألن الله وحده هو القادر عىل نفع أو رضر اإلنس��ان .لكن هناك احتياجات طبيعية
برشي��ة تعوق التح��رر الكامل والحقيقي .ومن أجل أن يتحقق هذا التحرر الوجداين بصورة فاعلة وواقعية،
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وضع االسالم ترشيعات تضمن لإلنسان احتياجاته األساسية ،وتساعده عىل تحقيق التحرر الوجداين الكامل.
ومن أه��م هذه القوانيني مبدأ املس��اواة ،والتكافل االجتامعي .ويُقصد بالتكاف��ل اإلجتامعى إلتزام األفراد
بعضهم نحو بعض ،بالعمل الفعيل لتأمني ما يحقق حد الكفاية .وذلك يكون عن طريق دفع الزكاة ،فإن مل
تكف يؤخذ من األغنياء ما يكفي للفقراء (.)26

نسبية العدالة
ويف مجال النضال من أجل العدالة ثار سؤال وما زال يثور منذ الثورة االمريكية ضد االستعامر االنجليزي عام
 .1776والسؤال هو :هل علينا أن نرىض عن االنجاز النسبي يف مجال العدالة ،أم يجب أن ال نهدأ قبل انجاز
العدالة املطلقة؟ وقد أثار هذا الس��ؤال بعض مفكري الق��رن الثامن عرش ،ومنهم ماري كرافت ،التي قالت
مس��تغربة« :أندعم تحرر االحرار البيض ،مع انهم مازالوا يسرتقّون السود يف أمريكا؟!! كام اثار الراديكاليون
س��ؤاال قريبا من هذا الس��ؤال (عام  :)1845أيجوز ان ندعم برنامج ابراهام لنكولن لرئاس��ة امريكا؟ الذي
مل يطال��ب بحقوق سياس��ية واجتامعية للعبيد ،وامنا اكتفى باملطالبة بالح��د االدىن من حق الحياة والحرية
الفردية ،وأن يتمتعوا بثامر عملهم (.)27
وال تكون العدالة مطلقة اال يف مجتمعات خيالية ،كجمهورية افالطون ،وجنة االس�لام واملس��يحية ،ومدينة
الفارايب الفاضلة ،واملجتمع الشيوعي حيث الدولة وال ملكية خاصة .ولذلك العدالة الواقعية كانت ومازالت
وستبقى نسبية.
والعدالة (وبغض النظر عن منطلقها ،وعن نس��بيتها) هي حالة مس��اواة .ولكن تتعدد املجاالت التي يجب
ان تكون فيها املس��اواة :بعض املدارس االجتامعية السياس��ية ترى ان املساواة املطلوبة هي «املساواة امام
القانون ويف الحقوق السياسية (كام هو الحال يف االنظمة التي ت ّدعي الدميوقراطية) ،والبعض اآلخر يراها يف
تساوي الفرص (كام هو الحال يف االنظمة االشرتاكية) ،وآخرون يرونها يف تساوي الحقوق (وهذا ما يطالب به
الفلسطينيون يف ارسائيل) ،وأما الصهاينة يف ارسائيل فريونها يف تساوي الواجبات حتى إن مل تتساو الحقوق،
وهنالك من يراها يف تس��اوي الرعاي��ة والخدمات الطبية (كام هو الحال يف االنظمة االش�تراكية املتقدمة).
وهنال��ك قل��ة نادرة ،وغالبا ما تكون غري واقعية ،وخيالية (كام ارشنا س��ابقا) ترى ان العدالة ال تكون عدالة
حقيقية اال بتساوي الرثوات.
الرثوة الفردية الخاصة قد تأخذ أحد االش��كال التالية :الس��يولة النقدية ،أو االصول الثابتة مبا فيها األس��هم
والس��ندات ،او االمتيازات بانواعها املختلفة .والرثوة باش��كالها الثالثة هذه ليس��ت هدفا ،بل انها وس��يلة
لإلسعاد .واإلسعاد هو إشباع الجوعات ،ويتمثل هذا االشباع مبا ييل :ارضاء الحواس الخمس ،املأكل واملرشب،
الغريزة الجنسية ،تقدير الذات من حيث امللبس واملظهر العام.
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انطالقا من هذا الفهم جرى إعادة تعريف الغنى والفقر بشكل مميز« :الغنى ليس بكرثة ما منلك ،بل بقلة
ما نحتاج .والفقر عكس��ه اي هو بكرثة ما نحتاج ،وليس بقلة ما منلك .وبذلك من يُعترب غنيا يف مجتمع ما،
يف وق��ت ما ،قد يكون من له ثروة مش��ابهة لرثوة ه��ذا الغني يف مجتمع آخر او يف وقت آخر فقريا ،او عىل
االقل قد ال يُعترب غنيا .ومن هنا تُقاس العدالة االجتامعية بـ»نس��بة ما تس�� ّده من حاجات الناس» .ويعبرّ
عنها رقميا بحاصل رضب نسبة الحاجات امللبّاة بنسبة الناس ذوي االحتياجات امللبّاة .فإذا جرى يف مجتمع
ما يف وقت ما تلبية  %50من حاجات  %50من املحتاجني ،تكون العدالة االجتامعية يف ذلك املجتمع يف ذلك
الوقت هي فقط .%25
مل يحدثنا التاريخ عن بلد انتقل من حالة االس��تعامر اىل حالة االس��تقالل بنظ��ام دميقراطي ،وعدالة كاملة.
فامريكا حافظت عىل نظام العبودية الكرث من سبعني سنة بعد االستقالل ،بل مل تتخلص من نظام العبودية
اال بحرب اهلية .وبقي التمييز العنرصي بعدها الكرث من سبعني سنة اخرى .وكذلك جنوب افريقيا حافظت
عىل نظام الفصل العنرصي بعد االس��تقالل ألكرث من س��بعني س��نة ،ومل ينته النظام العنرصي اال بعد حرب
اهلية طويلة االمد ،دامت اكرث من ثالثني عاما.
ومن الصعب طبعا انتقال مجتمع ذي مس��توى منخفض يف العدالة اىل حالة عالية (او كاملة) منها ،ولذلك
البد ان تكون هنالك فرتة انتقالية .وقد ابتكر علامء االجتامع السيايس مصطلح «العدالة االنتقالية» .وحظى
مصطلح العدالة االنتقالية حديثا عىل الكثري من االهتامم من كل من األكادمييني وصناع القرار السيايس ،كام
حظي باالهتامم يف املجاالت السياسية والقانونية ،وخصوصا يف املجتمعات االنتقالية ،سواء من نظام تسلطي
أو من الخالفات املدنية إىل الدميقراطية.
العدال��ة االنتقالي��ة توفر فرصا له��ذه املجتمعات ملعالجة انتهاكات حقوق اإلنس��ان املاضي��ة ،والعمليات
الوحشية الجامعية ،واألشكال األخرى من الصدمات العميقة من أجل تسهيل انتقال ممهد إىل مستقبل أكرث
دميقراطية وسالما .وغالبا ما يُطلَق عىل هذه االجراءات املصالحات الوطنية .النه اذا مل تجر هذه املصالحات
سينطلق ما يشبه الحرب االهلية مبجرد أن تخف قبضة السلطة الصارمة عىل الشارع.
ويف الحالة العربية ،يرى الدكتور محمد حافظ يعقوب أن «املطب الحقيقي الذي تعاين منه حقوق اإلنسان
يف بالدنا هو «االستعصاء الدميقراطي» الذي يكمن يف الثقافة السائدة التي ترى العالقة مقلوبة بني السياسة
واإلنس��ان ،فتعطي األولوية للسياسة ،وذلك يؤسس لرشعية االستبداد .وان فكرة طغيان الجامعة عىل الفرد
تقود إىل طغيان السلطة عىل الجامعة ،وذلك يؤدي اىل طغيان النخبة ،وهذا يفيض إىل طغيان الحاكم األوحد
وتعس��ف بطانته  ،س��واء كان هذا «األوحد» ملكا او رئيسا او زعيام( . )28قد يحتاج األمر إىل إعادة النظر
بالعديد من القوانني واألنظمة النافذة ،خصوصاً بصياغة دستور عرصي ،مثلام يتطلب تهيئة تربة صالحة يف
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ميدان الرتبية والتعليم إلعادة تثقيف الجيل الجديد بقيم جديدة ،أساس��اً للرشعية الدس��تورية القامئة عىل
الحقوق والحريات ،وكذلك تعزيز دور املجتمع املدين الذي ميكن أن يكون رشيكاً فاعالً وقوة اقرتاح مك ّملة
للدول��ة ومرشوعها «العدايل» .وهنا ميك��ن لإلعالم أن يلعب دورا ً كبريا ً ،وال غنى عن��ه لتعزيز التوجه العام
الدستوري والقضايئ والرتبوي واملدين للوصول إىل الهدف املنشود (.)29
وهنالك مس��اهمة هامة للدكتور عزمي بش��ارة ،يف التمييز بني نوعني من أنواع االس��تبداد ،وهام التعسف
و الطغي��ان .فالتعس��ف هو اإلجراء املخال��ف للقانون املعمول به،أما الطغيان فه��و اإلجراء الظامل املتوافق
م��ع القان��ون املعمول به ،كام ه��و الحال مع القان��ون اإلرسائييل املعمول به ،وما يوقع��ه من طغيان عىل
الفلسطينيني عىل جانبي الخط األخرض ،وقوانني الطوارئ يف البالد العربية (.)30

العدالة والهوية
هنالك ترابط بني العدالة والهوية .فلكل انسان عدد من الهويات ترتتب اولوياتها حسب الظروف واالوقات:
فهنالك الهوية الوطني��ة او القومية ،والهوية الطبقية ،والهوية الفئوية ،والهوية النوعية .ويف الغالب يناضل
االنس��ان من اجل تحقيق العدالة ملن يش�ترك مع��ه يف الهوية .فإن كانت امل��رأة االمريكية ال تتعاطف مع
الس��ودان (انطالق��ا من هويته��ا الوطنية) .ولكنه��ا (انطالقا من هويته��ا النوعية) قد تتعاط��ف مع املرأة
السودانية ،وتناضل لتحقيق العدالة للنساء السودانيات ( .)31وكذلك الحال مع العامل الربيطاين الذي متنعه
هويته الوطنية توخّي العدالة للشعب االيراين ،ولكن هويته الطبقية تجعله يناضل لتحقيق العدالة للعامل
االيرانيني ،سواء كانوا يف مؤسسات ايرانية او بريطانية .وهذا يذكرنا بالفيلسوف االملاين كارل ماركس .مل يكن
ذلك الفيلس��وف عامال او اب��ن عامل ،ولكنه كان منتميا «حتى النخاع» للطبق��ة العاملة .وانطالقا من هذا
االنتامء كان يرى ان الفلس��فة طبقية ،اي منحازة لطبقة من طبقات املجتمع ،وان الفالس��فة الذين ي ّدعون
الحي��اد بني الطبقات هم يف الحقيقة منحازون للطبقة «الظامل��ة» ،ويخجلون من انحيازهم .اما هو فيعلن
انحي��ازه للطبقة العاملة .وانطالقا من انحيازه هذا اكتش��ف ان «فائ��ض القيمة» هو من انتاج العامل ،وأن
طبقة الرأسامليني وأصحاب وسائل االنتاج يسلبون العامل حقهم .ولذلك يرى ان العدالة ال تكون اال «بإعادة
فائ��ض القيمة ألصحابه��ا ،اي للعامل .وقد بالغ كارل ماركس بانحيازه للطبق��ة العاملة (الربوليتاريا) لدرجة
ان��ه مل ير عدالة ما يف النظام «الدميوقراطي» واعتربه ديكتاتورية اللصوص ،ورأى ان العدالة يف «ديكتاتورية
الربوليتاريا» القامئة عىل مصادرة املصانع من مالكها باعتبارها حقوقا مسلوبة من الربوليتاريا ،ونادى باتحاد
عامل العامل ،بغض النظر عن هويتهم الوطنية ،اي غلّب الهوية الطبقية عىل الهوية الوطنية .وتلك الرس��الة
إلتقطها لينني ،فقاد منذ العام  1917اول نظام اشرتايك يف روسيا يستند دستوره اىل «ديكتاتورية الربوليتاريا».
وذلك كان إحياء اوروبيا للشعار اآلسيوي املنادي «بالدكتاتور العادل».
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