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ين�شر  ان  عمره  من  واخلم�شني  الثالثة  يف  وه��و  يقرر 
�شريته  ويف  احلرية"،  :"عن  عنوانا  له  �شي�شع  كتابًا 
هناك  ك��ان  :"اإذا  ميل  �شتيوارت  ج��ون  يخربنا  الذاتية 
اأنف�شنا ونحاول التعبري عنه، فال  �شيء كامن يف قرارة 

وبعبارة  احلرية،  اأ�شكال  من  �شكاًل  اأواًل  جند  اأن  بد 
�شتيوارت  كان  اأواًل".  احلرية  ن�شتح�شر  اأن  اأدق 

جيم�س  لل�شيد  وحيدًا  1806ابنًا  عام،  املولود 
م���ل، ال�����ش��ح��ف��ي وامل���رج���م وم���دي���ر الح���دى 

هذا  كل  ترك  لكنه  ال�شرقية،  الهند  �شركات 
للفيل�شوف  م�شاعدًا  للعمل  التفرغ  وقرر 
�شاحب  ب��ن��ت��ام  ج��ريمي��ي  االأن��ك��ل��ي��زي 
االأفراد والف�شل  املوؤيدة حلرية  املواقف 

يف  وامل�����ش��اواة  وال���دول���ة  الكني�شة  ب��ني 
الب��ن��ه  م��ي��ل  ج��ي��م�����س  اأراد  وق���د  احل���ق���وق، 

ققرر  حيث  خطاه،  على  ي�شري  اأن  �شتيوارت 
بدال من ان ين�شغل ابنه ال�شغري يف اللعب، ان يتعلم 

مدر�س  يد  على  الريا�شيات  اأو  االإغريقية  اللغة 
الفيل�شوف  بافكار  متاثرا  االب  كان  خا�س، 

جون لوك التي تقول باأن عقل الطفل فارغ 
مثل لوحة بي�شاء. كان جيم�س ميل مقتنعا 
الطفل بطريقة �شحيحة،  اأن�شاأت  اإذا  باأنه 

اإىل  يتحول  اأن  ك��ب��رية  اإمكانية  فهناك 
ع��ب��ق��ري. و ع��ل��ى ه���ذا االأ���ش��ا���س دّر����س 
جيم�س ابنه جون يف املنزل مع احلر�س 
يف  وقته  باإ�شاعة  له  ال�شماح  عدم  على 
اأو بتعلم عادات �شيئة  اأقرانه  اللعب مع 
فقط  يكن  مل  التعليم  هذا  اأن  غري  منهم. 
اأو  ق�شري،  حفظ  اأو  باملعلومات  ح�شو 
منهج  جيم�س  علمه  م�شابه.  �شيء  اأي 

اإياه  م�شجعا  االأ�شئلة،  طرح  يف  �شقراط 
على ا�شتك�شاف االأفكار التي كان يتعلمها 

عو�س ترديدها فقط.
�شنني  ثالثة  بلوغ  مع  اأن��ه  هي  النتيجة  كانت 

بلوغه  مع  القدمية.  االإغريقية  اللغة  يدر�س  ج��ون  ك��ان 
�شت �شنني كان قد كتب تاريخ روما، و يف �شن ال�شابعة 
كان يفهم حوارات اأفالطون يف لغتها االأ�شلية. يف �شن 
الثامنة بدا يف تعلم الالتينية. يف �شن الثانية ع�شرة، كان 
باإمكانه اأن ي�شتوعب بطريقة �شاملة التاريخ و االقت�شاد 
كان  و  معقدة  ريا�شية  معادالت  اأن يحل  و  ال�شيا�شة،  و 
له اهتمام متطور و عميق بالعلم. كان طفل عبقري. يف 
املفكرين  اأملع  اأحد  اأ�شبح  قد  الع�شرينيات من عمره كان 

يف ع�شره.
حفظ  ع�شرة  احل��ادي��ة  وحتى  عمره  من  الثامنة  وم��ن   ،
معظم االأدب اليوناين، ويف الثالثة ع�شرة تفرغ لقراءة 
األف  كتاب  اإن  نقراأ  الذاتية  �شريته  ويف  اأر�شطو،  اأعمال 
ليلة وليلة كان م�شدرًا مهمًا من م�شادر ثقافته حيث زوده 
هذا الكتاب باخليال، وجند والده يكتب اىل الفيل�شوف 
بنتام :"ما من خاطر يفزعني ويحمل ال�شيق اىل نف�شي، 
اأفارق  اأين  فاأرى  املوت،  يفزعني وي�شايقني خاطر  كما 
رحبت  ف��اإن  بعد،  يتكون  مل  ال�شغري  وعقل  العامل  ه��ذا 
اخلليق  وريثنا  فالأنه  وتربيته،  له  برعايتك  م�شرورًا 
بكل منا"، فيوعد بنتام بكفالته ورعايته، ويف ال�شاد�شة 
ع�شرة من عمره يتحم�س للمذهب النفعي الذي اأراد بنتام 
اأن ير�شخه كفل�شفة يف جمال االأخالق، ويذهب جيم�س 
بعيدًا في�شكل جمعية تب�شر باملذهب النفعي، واأخذ ين�شر 
مذهب  اأن  اإال  بنتام،  ا�شتاذه  بفل�شفة  مب�شرًا  امل��ق��االت 
تكون  اأن  فاأنكر  ج��دي��دًا،  معنًى  يديه  على  اأخ��ذ  النفعية 
ال�شعادة غاية مبا�شرة اأو �شعورًا قائمًا، فحاملا ت�شاأل عما 
اإذا كنت �شعيدًا، توقف �شعورك بال�شعادة بان�شرافك اإىل 
فيحوله  االأمل  يرو�س  كيف  تبني  كما  وجوابه،  ال�شوؤال 

اإىل اإح�شا�س بلذة احلياة وما فيها من متع.
ويروي لنا جيم�س، كيف اأراد اأبوه اأن يجعل منه رجل منطق 
�شارم. لكن امل�شكلة، اأن االبن �شرعان ما تبّدى رجل عاطفة 
�شريع التاأثر مهتمًا بالفكر االإ�شالحي وعازمًا على العمل 
يف �شبيل م�شلحة �شركائه يف املواطنة. مقابل ال�شورة 

ال�������ف�������ك�������ري�������ة 
اأرادها  التي  ل���الإب���ن، اخلال�شة  ع���م���ل ه���ذا االأب 

على اأن يجعل لنف�شه �شورة املفكر املنا�شل. 
فريدريك  يو�شينا  الفل�شفة  تاريخ  عن  مو�شوعته  يف 
�شتيوارت  جون  عن  باحلديث  النكتفي  كوبل�شتون"اأن 
اأن  ينبغي  ب��ل  احل��ري��ة،  ملفهوم  م��ن��ظ��رًا  باعتباره  ميل 
كونت،  واأوغ�شت  هيغل  كتابات  مقابل  كتاباته  ن�شع 
�شمن  احل��ري��ة  ع��ن  يبحثوا  اأن  ثالثتهم  ا�شتطاع  فقد 
من�شبًا  كونت  هيغل  اهتمام  ك��ان  واإذا  التاريخ،  م�شار 
كان  فقد  واالأفكار،  العقل  م�شار  على  االأوىل  الدرجة  يف 
اهتمام ميل يركز على امل�شائل التي يف ترتبط بعالقات 
االإن�شان مبجتمعه، فقد كان يرى اأن احلرية هي ال�شورة 

الوحيدة للوجود االإن�شاين".
يراجع  اأخ��ذ  عمره  من  اخلم�شني  ميل  ج��ون  بلغ  عندما 
تفكريه يف فل�شفة بنتام، حيث جند اأن اأفكار �شان �شيمون 
ت�شتهويه وخ�شو�شًا فكرته التي تقوم على اإعادة تنظيم 
املجتمع عن طريق العلم واملعرفة، ويف موجة احلما�س 
يعلن اأن املثال الذي ين�شده مذهب �شان �شيمون هو اأرقى 
ما ميكن اأن ين�شده املجتمع االإن�شاين لتقدمه وارتقائه، 

وجنده يتجه اإىل ربط حرية الفرد مب�شلحة املجموع. 
ميهد  ف�شول  خم�شة  احلرية"اىل  كتابه"عن  ميل  يق�شم 
الفكر،  حلرية  الثاين  ويخ�ش�س  احلرية  لفكرة  اأول��ه��ا 
عنا�شر  م��ن  كعن�شر  الفردية  مفهوم  يناق�س  والثالث 
حدود  يناق�س  ال��راب��ع  الف�شل  ويف  الطبيعية،  احلياة 
�شلطة الفرد على املجتمع، ويف الف�شل اخلام�س يجري 
تطبيقات حول املبادئ واالأفكار التي طرحها يف الكتاب. 
يف مقدمة الكتاب يحدد ميل الغر�س من تاأليفه كتاب عن 
احلرية :"ال يتناول هذا الكتاب ما ي�شمى حرية االإرادة، 
وهي التي تتعار�س مع ما يدعى خطاأ بفل�شفة ال�شرورة، 
وطبيعة  واالجتماعية،  املدنية  احلرية  يف  بحث  ولكنه 

على  �شلطانه  يف  �شرعًا  املجتمع  ميار�شها  التي  احل��دود 
الي�شري  من  ك��ان  اأو  ات�شحت  قلما  م�شاألة  وه��ي  ال��ف��رد، 
الكتاب  يف  ميل  وي�شرح  عنها"،  والكتابة  مناق�شتها 
االأخطار التي تتعر�س لها احلرية، فيوؤكد 
اإن اأخ��ط��ر م��ا ي��ت��ع��ر���س ل��ه ال��ف��رد هو 
النا�س  فقد درج  ا�شتبداد جمتمعه، 
ي��رون يف  وع���ادات  تقاليد  على 
ي�شوغها،  م��ا  عليها  االإج��م��اع 
التقاليد  ذل���ك  يف  وي�����ش��ت��وي 
ال���ت���ي ت�����ش��ت��ن��د ع���ل���ى ال��ع��ق��ل 
تخ�شع  ال��ت��ي  اأو  وامل��ن��ط��ق، 
ويتو�شل  وال��وه��م،  للهوى 
ميل اىل اأن اأكرث ما تتبدى 
والتقاليد  ال��ع��واط��ف  لتلك 
الدينية،  بالعقيدة  يتعلق  ما 
ال��ك��راه��ي��ة واحل��ق��د  ���ش��ع��ور  يتجلى  ح��ي��ث 
احل��ري��ة  اأن  م��ي��ل  ي��ج��د  ول��ه��ذا  للمخالفني، 
الدينية هي ال�شمان الوحيد لكل فريق يف 
ميل  ويوؤكد  واإميانه..  قناعاته  عن  الدفاع 
اأمام  حائاًل  يقف  ما،  لعقيدة  التع�شب  اإن 
حرية الفكر وال�شمري.ويعلن ميل اإن �شلطة 
املجتمع التي ميثلها العرف االجتماعي و�شلطة 
احلكومة التي ميثلها القانون هما ما يحمالنه على 
التعر�س  ي��ج��وز  ال  وه��و  ب�شيط،  وا���ش��ح  م��ب��داأ  تقرير 

من حل��ري��ة ال��ف��رد،  ملنعه  اأو  م��ن��ه،  ال��غ��ري  حل��م��اي��ة  اإال 
التي االإ����ش���رار  املنطقة  ميل  وي��ح��دد  بغريه 

تتحرك فيها حرية الفرد وتتمثل : 
1- يف حرية ال�شمري وما يت�شل 
والعقيدة  الفكر  حرية  م��ن  بها 
باأو�شع  واملناق�شة  والتعبري 

معانيها 
2- يف حرية الفرد يف اختيار 
ما يوافق ذوقه ومزاجه، وتكييف 
ما  وير�شى  يحب  ما  على  حياته 
ب���اأذى،  ل��الآخ��ري��ن  اليتعر�س  دام 
حتى واإن جلب على نف�شه ال�شرر 

3- حرية االجتماع دون اإكراه الأي غر�س 
اإال  ويكفلها  احل��ري��ات  تلك  ي��ح��رم  ال  جمتمع  م��ن  فما 
�شكل حكومته، فجوهر  كان  مهما  وهو جمتمع غري حر 
ال�شعي  يف  االأف���راد  م�شاعدة  على  اأ���ش��اًل  يقوم  احلرية 
وراء م�شاحلهم اأيًا كانت هذه امل�شالح ما دامت الجتلب 
ال�شرر لالآخرين، ف�"الفرد �شيد نف�شه وبدنه وعقله". وال 
تعاين الب�شرية من حرية ينطلق فيها النا�س كما يرغبون 

ويحبون، كما تعاين من تكبيلهم بقيود يفر�شها الغري. 
من بني االفكار املهمة التي طرحها جون �شتيوارت ميل 
التنوير هي موقفه من  فل�شفة  ا�شا�شا يف  ت�شكل  وكانت 
احلركة الن�شوية. يف انكلرا القرن التا�شع ع�شر مل يكن 
ي�شمح للمراأة باأن يكون لها اأمالكها اخلا�شة. و كان لها 
االغت�شاب  و  العنف  �شد  القانونية  احلماية  من  القليل 
الن�شاءالذي  ا�شتعباد  كتابه  يف  اأزواج��ه��م.  ط��رف  م��ن 
امل�شاواة  ب�شرا�شة عن  يدفع  �شدر عان 1869 جند ميل 
بني اجلن�شني اأمام القانون و املجتمع على العموم. كان 
الرجال  اأدين من  الن�شاء  اأن  يّدعون  به  املحيطني  بع�س 
بالطبيعة. كان ي�شاألهم عن كيف يعرفون ذلك يف الوقت 
موؤهالتهم  حتقيق  م��ن  الن�شاء  فيه  ���َرم  حتحُ كانت  ال��ذي 
العديد  و من  العايل  التعليم  كانوا ممنوعني من  كاملة: 
من املهن. كان يريد اأكرث من اأي �شيء م�شاواة اأكرث بني 
بني  �شداقة  ال��زواج  يكون  اأن  يجب  اأن��ه  بني  اجلن�شني. 
نا�س مت�شاوين. كان زواجه من االأرملة هارييت تايلر، و 
الذي مت يف �شن متاأخرة يف حياتهما، ي�شبه هذا الت�شور 
حيا  م��ازال  زوجها  ك��ان  عندما  اأ�شدقاء  كانوا  ل��ل��زواج. 
ي�شرب  اأن  عليه  وك��ان  لزوجها،  احرامها  ميل  واح��رم 
زوجته  �شاعدته  ال��ث��اين.  زوجها  لي�شبح   1851 حتى 
هاربيت يف كتابة عن احلرية و كتابه ا�شتعباد الن�شاء، 

غري اأنها ماتت قبل ن�شرهما.

علي حسين 

وي���ربر جون �شتوارت ميل ذلك بقوله: )اإننا 
اإذا اأ�شكتن���ا �شوت���ًا فرمب���ا نكون ق���د اأ�شكتنا 
احلقيقة، واإن الراأي اخلاطئ رمبا يحمل يف 
جوانحِه ب���ذور احلقيقة الكامنة، واإن الراأي 
املجمع عليه ال ميكن قبوله على اأ�ش�س عقلية 
اإال اإذا دخل واقع التجربة والتمحي�س، واإن 
هذا الراأي ما مل يواجه حتدًيا من وقت الآخر 

فاإنه �شيفقد اأهميته وتاأثريه
تهدف هذه املقالة"اعرا�ش���ات على التدخل 
احلكوم���ي"اىل التاأكي���د عل���ى مب���داأ ب�شي���ط 
يح���دد متام���ا تعامل املجتم���ع مع الف���رد من 
حيث االإكراه واحلكم، �شواء كانت الو�شائل 
امل�شتخدم���ة يف ذل���ك ق���وة مادية عل���ى �شكل 
عقوبات جزائية اأو اإكراها معنويا من جانب 
الراأي العام. هذا املبداأ هو ان الهدف الوحيد 
الذي ميكن من اأجل���ه ت�شويغ تدخل اجلن�س 
حري���ة  يف  جماعي���ا،  او  فردي���ا  الب�ش���ري، 
ت�ش���رف اأي ف���رد م���ن جن�شه���م، ه���و حماية 
النف����س. واأن الغر����س الوحي���د ال���ذي يحق 
يف �شبيل���ه ممار�ش���ة ال�شلط���ة عل���ى اأي ف���رد 
يف جماعة مدني���ة، �شد اإرادته، هو منعه من 
اإيذاء االآخري���ن. اأما �شاحله اخلا�س، �شواء 

كان ماديا اأم معنويا، فلي�س �شببا كافيا.

االعرا����س عل���ى تدخل احلكوم���ة، عندما ال 
يك���ون هذا التدخل ي�شكل انتهاكا للحرية، قد 

يكون على ثالثة اأنواع: 
النوع االأول: هو عندما يكون من املرجح اأن 
يت���م اإجناز عمل ما ب�شورة اأف�شل من جانب 
االأفراد بدال من احلكومة. عموما لي�س هناك 
من هو اأكرث مالءمة للقيام باأي عمل اأو حتديد 
كيف ومن قبل م���ن ينبغي ان يتم العمل مثل 
اأولئ���ك الذين لهم م�شلح���ة �شخ�شية يف هذا 
العم���ل. هذا املب���داأ ي�شجب التدخ���الت، التي 
كان���ت �شائع���ة يف الزمن املا�ش���ي من جانب 
املجال�س الت�شريعية اأو ال�شلطات احلكومية، 

يف العمليات ال�شناعية العادية.
الن���وع الث���اين م���ن االعرا�شات: ه���و اأكرث 
يف  الت�شكي���ك  فف���ي  مبو�شوعن���ا.  ارتباط���ا 
اأن االأف���راد  ال�شلط���ة ح���االت عدي���دة، رغ���م 
ق���د ال يح�شن���ون عم���ل �شيء مع���ني، عموما، 
موظف���و  يوؤديه���ا  الت���ي  نف�شه���ا  باجل���ودة 
احلكوم���ة، فم���ن املرغ���وب فيه، مع ذل���ك، اأن 
يت���م تكلي���ف االأف���راد بها بدال م���ن احلكومة، 
وذل���ك كو�شيل���ة لربيتهم الذهني���ة � كطريقة 
لتعزيز قدراتهم احليوية وممار�شتهم للحكم 
عل���ى االأم���ور ومتكينهم من اكت�ش���اب معرفة 

ماألوف���ة باملوا�شي���ع الت���ي تركت له���م للقيام 
بها. هذه ه���ي التو�شية الرئي�شي���ة، مع اأنها 
لي�ش���ت الوحي���دة، الإج���راء املحاكم���ات )يف 
الق�شاي���ا غ���ري ال�شيا�شي���ة( بنظ���ام هيئة من 
املحلفني؛ ويف املوؤ�ش�شات احلرة وال�شعبية 
املحلية منها والبلدي���ة، ويف تنفيذ امل�شاريع 

ال�شناعية واخلريية بامل�شاركة الطوعية.
هذه لي�ش���ت م�شائ���ل متعلق���ة باحلرية وهي 
مرتبطة بهذا املو�شوع فقط باأهداف بعيدة، 
لكنه���ا م�شائل تتعلق بالتط���ور. ثمة �شياقات 
اأخ���رى للبح���ث يف ه���ذا امل�شائ���ل باعتبارها 
ج���زء م���ن التعلي���م القوم���ي، باعتبارها، يف 
الواق���ع، تدريب���ا فري���دا للمواط���ن، اجل���زء 
العملي م���ن التعلي���م ال�شيا�ش���ي ل�شعب حر، 
الأخذه���م خ���ارج الدائ���رة ال�شيق���ة لالأناني���ة 
عل���ى  وتعويده���م  والعائلي���ة،  ال�شخ�شي���ة 
ومعاجل���ة  امل�شرك���ة،  امل�شال���ح  ا�شتيع���اب 
تعويده���م   � امل�شرك���ة  االهتم���ام  دواع���ي 
عل���ى الت�شرف بدواف���ع عام���ة اأو �شبه عامة 
وتوجيه اأفعاله���م نحو اأهداف توحدهم بدال 
من بع�شهم ع���ن بع�س. بدون هذه العائدات 
العم���ل  يف  النج���اح  ميك���ن  ال  والق���درات، 
بد�شتور حر وال املحافظة عليه؛ كما يبدو يف 

البل���دان التي ال ت�شتن���د فيها اإىل قاعدة قوية 
مبا فيه الكفاية من احلري���ات املحلية. اإدارة 
االأعم���ال املحلي���ة البحتة من جان���ب املناطق 
املحلي���ة، وامل�شاريع ال�شناعي���ة الكبرية من 
جانب حتالف اأولئ���ك الذين يوفرون طوعيا 
االإمكانات املالية، توؤك���د على التو�شية بهما 
املي���زات الت���ي مت اإي�شاحه���ا يف ه���ذا املق���ال 
باعتباره���ا تنتم���ي لفردية التطوي���ر وتنوع 
اأ�ش���كال العم���ل. العملي���ات احلكومي���ة متيل 
للت�شاب���ه يف كل م���كان، اأما عملي���ات االأفراد 
واملوؤ�ش�ش���ات احل���رة فه���ي عل���ى العك�س من 
ذل���ك توؤلف اختب���ارات متنوع���ة ال نهاية لها. 
ال�ش���يء املفيد ال���ذي ت�شتطي���ع الدولة القيام 
به هو ان جتعل من نف�شها م�شتودعا مركزيا 
وموزعا ونا�ش���را ن�شطا للنتائج الناجمة عن 
جت���ارب عدي���دة. مهمته���ا هي متك���ني الذين 
يجرون اختبارات من اال�شتفادة من جتارب 
االآخرين؛ بدال من عدم تقبل اأي اختبارات ما 

عدا اختباراتها.
االعرا����س الثال���ث: وال���ذي يت�شم���ن اأكرث 
االأ�شب���اب اإقناع���ا ملن���ع دخ���ل احلكوم���ة، هو 
االأذى ال�شدي���د الناجم عن اإ�شافة �شالحيات 
اإ�شافي���ة اىل �شلطاتها. كل عم���ل ي�شاف اإىل 

االأعم���ال االأخرى الت���ي متار�شه���ا احلكومة 
اأ�ش���ال ي���وؤدي اىل تو�شي���ع انت�ش���ار تاأثريها 
على االآمال واملخاوف، ويحول باطراد عددا 
اأك���رب واأكرب من اجلزء الن�شط والطموح من 
اجلمهور اىل متطفلني على احلكومة اأو على 
حزب ما يه���دف اإىل تويل احلكم. ويف حالة 
كهذه، فلو كانت الطرق، وال�شكك احلديدية، 
وامل�ش���ارف، و�شركات التاأم���ني، وال�شركات 
امل�شاهمة الكربى، واجلامعات، واجلمعيات 
للحكوم���ة،  فروع���ا  كله���ا  العام���ة  اخلريي���ة 
واإ�شاف���ة لذلك، ل���و كانت ال�ش���ركات التابعة 
للبلدي���ة واملجال�س املحلي���ة، وكل ما يتحول 
اليها االآن دوائر تابعة لالإدارة املركزية؛ ولو 
كان موظف���و كل ه���ذه املوؤ�ش�ش���ات املختلف���ة 
يتلقون رواتبهم من احلكومة ويتطلعون اىل 
احلكوم���ة يف اأي تطوير مل�شتوى معي�شتهم؛ 
فال حري���ة ال�شحافة، وال ا لد�شاتري ال�شعبية 
ال�شادرة عن جمال�س ت�شريعية، ت�شتطيع اأن 
جتعل من ه���ذا البلد اأو اأي بل���د اآخر حرا اإال 

باال�شم.
 

عن كتاب مفاهيم الليربتارية وروادها
 ترجمة �صالح عبد احلق

جون ستيوارت وحرية الضمير 
  أن املجتمع��ات الت��ي ُأحس��ن فيه��ا 

غرس قي��م العقل، والت��ي تعيل من 

ش��أن فكرة الواج��ب االجتامعي، هي 

املجتمع��ات التي تتوط��د فيها حرية 

األفع��ال الفردية، حري��ة كل فرد يف 

التحكم بس��لوكه عىل أساس إحساسه 

الش��خيص بالواج��ب، وع��ىل قوانني 

االنضباط املجتمعي ك��ام يوصفها له 

ضمريه الشخيص"

جون ستيوارت ميل

تراث الديمقراطية..
اعتراضات على التدخل الحكومي

كان جون س��تيوارت ميل )1806-1873( وهو فيلس��وف واقتص��ادي بريطاين، ذو منطق 

استقرايئ وفلسفة تجريبية، وهو من أبرز دعاة مذهب املنفعة. وهو من رواد الفلسفة 

الليربالية، وترى الفلس��فة الليربالية يف اإلعالم أنها تقوم بتزويد الجامهري بالحقائق 

املجردة، بهدف بناء عقولهم بناء س��لياًم بصورة طبيعية، وأن املعلومات التي يجب 

أن تتناوله��ا أجهزة اإلعالم يجب أن تتس��م باملوضوعية، ك��ام أن الفرد يف ظل هذه 

الفلسفة يتمتع بحرية مطلقة، 

ويس��تطيع أن يفعل ما يحلو 

ل��ه، وليس ألحد التدخل يف 

شؤونه وحياته.

ويف هذا يقول جون ستوارت 

مي��ل: )إن الب��ر جميًعا لو 

اجتمعوا عىل رأي، وخالفهم 

يف هذا الرأي فرد واحد، ملا 

كان لهم أن يس��كتوه، بنفس 

الق��در ال��ذي ال يج��وز لهذا 

الف��رد إس��كاته��م حتى ل�و 

كانت ل��ه الق���وة والسلطة(.
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بابلو سيمون

1. يتحّدث الكاتب يف املقّدمة عن اإ�شبانيا
ج���ون �شتي���وارت مي���ل )1806-18٧3( ه���و اأح���د اأوائل 
امل�شتغلني عل���ى الق�شايا املطروحة اأعاله. هو مفّكر مبّكر، 
و�شيا�ش���ي لي���ربايل، وفيل�ش���وف وكاتب، وه���و اأحد اأهم 
العق���ول يف ع�شره. تط���ّور تفكري ميل م���ن مذهب املنفعة 
الكال�شيك���ي اإىل مراجع���ات اأكرث اكتم���ااًل للنفعّي���ة، وقّدم 
اأطروحات جتيب على االأ�شئل���ة الكربى الكال�شيكية حول 
ك���م ال�شالح والتمثي���ل ال�شيا�شي، وه���ي اإجابات ذات  احلحُ
تاأث���ري كبري عل���ى النظرّيات ال�شيا�شي���ة الالحقة، وت�شاهم 
يف بناء مفهوم عن االإن�شان بكونه قادرًا على اإجناز تنمية 
متنا�شقة، متاأ�ّش�شة على جمتمع حّر ومتعّلم. اأقّدم، يف هذا 
املق���ال، بع����س النقاط االأ�شا�شية يف فك���ر جون �شتيوارت 
مي���ل ويف منظ���وره للدميقراطّي���ة، و�شيكت�ش���ف الق���ارئ 
ب�شهول���ة اأن بع�س اأف���كاره ما زالت قي���د اال�شتخدام، ولو 

ب�شكل غري مبا�شر، يف ال�شجال ال�شيا�شي املعا�شر.

نهاية امل�شاواة يف املُتعة
مترك���زت اأوىل اإ�شهام���ات مي���ل يف الفك���ر ال�شيا�شي حول 
مراجع���ة اأطروحات جريم���ي بينثام ح���ول مذهب املنفعة 
بطريق���ة نقدية، حي���ث ان�شغل بال���روؤى املخّف�ش���ة للحياة 
االإن�شاني���ة التي كانت املنفعة تنح���از لها. االإن�شان، ح�شب 
بينثام، كائن معّر����س ملحَُتع واآالم، و�شلوكه يتحّدد باأ�شكال 
خمتلفة االإنحي���از مل�شاحله، من جهة، ومب�شاعره من جهة 
اأخرى، اإيجابّية كانت م�شاعره اأم �شلبّية. بدوره، راأى ميل 
اأن ه���ذا التعريف قا�شر ع���ن التفريق بني حياة اأي حيوان 
وحياة الب�شر، لذلك اأدخل متييزات نوعّية بني املحَُتع، حيث 
اأن بع�شها، خ�شو�شًا تلك العقالنية والروحانية )الفنون، 
َتع اجل�شد. لذلك  َتع علي���ا باملقارنة مع محُ الفل�شف���ة...( هي محُ
َتع  ي���رى مي���ل اأن ال�شعادة ال تتحّقق فقط ع���رب حياة ذات محُ
َتع عليا،  ج�شدي���ة ودون اآالم، ب���ل اأي�ش���ًا بالو�ش���ول اإىل محُ

َتع اأدنى. حتى لو كّلفت اآالمًا اأو تنازالت عن محُ

َت���ع متمايزة يعود اإىل وجود  اعت���رب ميل اأن اأ�شل وجود محُ
ِقَي���ٍم عليا بح���ّد ذاتها عند االإن�شان، وه���ذه القيم العليا هي 
َت���ع علي���ا. يحُرافع مي���ل عن هذه  الدافع���ة باجت���اه وج���ود محُ
الفك���رة بقوله »من االأف�شل للمرء اأن يكون �شقراطًا م�شتاًء 
من اأن يكون خنزيرًا �شعيدًا«. تنبع اأهمية هذا التمييز من 

تاأثرياته الثالث على الفكر ال�شيا�شي جلون �شتيوارت.
يتمّث���ل التاأث���ري االأول يف عالق���ة التمييز بني املحَُت���ع العليا 
وتل���ك االأدنى بنظرية مي���ل حول التق���ّدم االإن�شاين، حيث 
اأن جمتمع���ًا ي�شع���ى اأفراده الإح���راز املحَُتع العلي���ا هو اأكرث 
تقدم���ًا يف ح�شارت���ه. هك���ذا، يرى مي���ل اأن حتفي���ز العمل 
عل���ى اإحراز املحَُت���ع العليا هو، بحد ذات���ه، دْفع باجتاه تقّدم 
املجتم���ع. ثاني���ًا، يرى مي���ل اأن احلّرّي���ة االجتماعية �شرط 
اأ�شا�شي لتكري�س ثقافة املحَُتع العليا، حيث اأن املجتمع احلّر 
ه���و وحده القادر على اأن يكون متح�شرًا. اأخريًا، اإمكانية 
الب�ش���ر على احلي���اة امل�شركة بعدال���ة تتنا�شب ط���ردًا مع 

َتع عليا اأكرث من املحَُتع االأدنى. �شعيهم الإحراز محُ
تحُ�ش���ّكل اأطروحات ميل تغيريات كبرية يف النواة النظرية 
النفعّي���ة، رغم اأن اجلوهر هو نف�ش���ه: الفكرة، فردّيًة كانت 
اأم جمتمعي���ًة، �شاحلة بقدر نفعه���ا يف اإجناز اأكرب قدر من 
ال�شعادة الأكرب عدد من الب�شر. لكن اأفكار ميل م�ّشت االأ�ش�س 
كم  ال�شيا�شّي���ة للنظرية، حيث اأ�شاف���ت اإمكانية متييز »احلحُ
ال�شال���ح« وفقًا لنظرية املنفعة: ه���و ذاك االأكرث »تقدمّية«، 
االأك���رث تعزي���زًا للبحث ع���ن املحَُت���ع العلي���ا االإن�شانّية. هذه 
املالم���ح �شاحلة الإكم���ال النظرية على امل�شت���وى الفردي، 
وه���ي اأي�شًا �شرورية الإح���راز �شيغة التنظي���م ال�شيا�شي 

االأمثل.
يجدر هن���ا التذكري باأن النفعّية الكال�شيكية، باعتبارها اأن 
رة قدم مت�شاوي���ة مع متعة قراءة  متع���ة م�شاهدة مب���اراة كحُ
كت���اب، حتمل اأ�ش�ش���ًا جذرّي���ة يف دميقراطيته���ا: اإن كانت 
املحَُتع مت�شاوية، فامل�شالح يج���ب اأن تكون مت�شاوية اأي�شًا 
)لذل���ك، كان النفعّي���ون الكال�شيكي���ون رّوادًا يف املطالب���ة 
كم  بعمومّي���ة ح���ّق االق���راع(. مع ذل���ك، يرى مي���ل اأن احلحُ
ال�شال���ح لي�س فقط ذلك الذي ي�شع���ى الإحراز اأكرب قدر من 
لها مواطنوه، بل اأن من واجبه اأن ي�شعى  املتعة التي يف�شّ
َتع اأعلى. بالتايل، الربية  لربي���ة مواطنيه على التما�س محُ

االأخالقّية هي اإحدى م�شوؤوليات املجتمع ال�شالح.
يعت���رب ميل، متفقًا مع اأ�ش�س الليربالّي���ة العقدّية، اأن الفرد 
�شاب���ق عل���ى الدولة، لكن���ه ي���رى اأن الفرد املق�ش���ود لي�س 
االإن�ش���ان بو�شعه احلايل، بل كم���ا ميكن اأن يكون بوجود 
تربّي���ة مالئم���ة �شمن جمتم���ع جّيد التنظي���م. ال يعني هذا 
اأن مي���ل راَف���َع عن وجود من���وذج واحد وواج���ب التعميم 
للحي���اة االإن�شانّي���ة، ب���ل اعت���رب اأن هناك تنوع���ًا كبريًا يف 
الطاق���ات الب�شرّي���ة، واأن على املجتم���ع اأن يوّفر ال�شروط 
الالزم���ة لك���ي يكت�شف كّل اإن�ش���ان مهاراِت���ه ويطّورها مبا 
يخ���دم ال�شالح املجتمعي. ي�شّدد مي���ل على اأن توّفر فر�س 
ملمار�ش���ة امله���ارات االإن�شانّي���ة ب�ش���كل فاع���ل ه���و الطريق 
الوحيد للو�شول اإىل هذا الهدف املرجّو. لذلك، ينادي باأن 
احلّرّية هي �شرط جوهري، ال ميكن اال�شتغناء عنه، لتقّدم 

املجتمع.

عن احلّرّية
وِل���د كت���اب ميل االأ�شه���ر كاحتجاٍج عل���ى اأخالقوّية العهد 
الفيكت���وري يف اإنكل���را، ويرافع فيه عن حي���اة �شيا�شّية 
مبنّي���ة على احلّرّي���ة الفردّي���ة، بحكومة اأك���رث م�شوؤولّية 

واإدارات اأكرث فعالّيًة ومتحّررة من الف�شاد.
كغالبّي���ة ليرباليي تل���ك احلقبة، راأى مي���ل خماطر كثرية 
يف التوّجه���ات الدميقراطّي���ة ال�شائ���دة يف جمتمع القرن 
التا�ش���ع ع�ش���ر، خ�شو�ش���ًا م���ا اأ�شم���وه حينه���ا »طغي���ان 
االأكرثّي���ة«، حيث راأى مي���ل اأن خماطر الطغي���ان ال تاأتي 
فقط من اال�شتخدام املتع�ّشف الأجهزة الدولة، بل اأي�شًا من 
�شلوكي���ات الراأي العام املتاأّثر باالأفكار امل�شبقة والعادات 

والتقالي���د، الذي قد ال يت�شامح م���ع توجهات و�شلوكيات 
من�شّق���ة، خ���ارج ال�شي���اق، اأو، بب�شاط���ة، خمتلف���ة. لذلك، 
ان�شغ���ل ميل مبحاولة التوفيق ب���ني م�شاركة اجلميع يف 
احلك���م، والقل���ق من ا�شتخ���دام ال�شلطة م���ن قبل اجلمع، 
ك���م ال�شالح، من اأجل  الفاق���د لالأ�شا����س املعريف حول احلحُ

حتقيق م�شاحله الذاتّية.
اعترب مي���ل اأن ال�شيا�شة الدميقراطّية ه���ي اآلية جوهرّية 
امل�شارك���ة  اأن  وراأى  االأف���راد،  ل���دى  االأخالق���ي  للتط���ّور 
ال�شيا�شّية تتظافر م���ع الربية املالئمة الإخراج مواطنني 
كم االإداري �شينحو  �شاحلني. دون ذلك، يرى ميل اأن احلحُ
نح���و التم���ّدد، و�شيعجز املواطن���ون الفاق���دون للمعرفة 
عن ال�شيطرة على اأ�شح���اب ال�شلطة. لذلك، الدميقراطّية 
الفعلّية هي اآلّية مقاِومة للبريوقراطّية، متجّنبة للروتني 

التنظيمي، ومدافعة عن احلّرّية الفردية.
يف كتاب���ه ع���ن احلّرّي���ة يحُ�ش���ري مي���ل اإىل الفردّي���ة كنقطة 
فارق���ة يف مفهوم احلّري���ة. تعزيز الفردّي���ة يعني تطوير 
التطوي���ر  ه���ذا  الف���رد، وي�ش���رط حتقي���ق  ا�شتطاع���ات 

نقطتني: احلّرّية، وتنّوع املواقف.
ي���رى ميل اأن تطوير الفردانّية يعن���ي التاأكيد على اإمكان 
امل���رء اأن يكون خمتلف���ًا، ويعترب اأن هذا املب���داأ �شاٍر على 
املثقف���ني واملتعّلم���ني وعلى الذي���ن لي�شوا كذل���ك على حّد 
�ش���واء. كم���ا قيل اأع���اله، ورغ���م التمييز بني املحَُت���ع العليا 
واالأدن���ى، ال ينبغ���ي اأن تت���م قولب���ة حياة الب�ش���ر ح�شب 
نف����س النموذج، فالفردّية م���رادف لالأ�شالة. هذا ما يدعو 
ميل لالحتج���اج امل�شتمر على احت���كار الذائقة املجتمعية 
لبناء القوانني واالأعراف االجتماعّية، ويقول اإن الذائقة 
االجتماعي���ة غري عقالنية يف مراحل كثرية، ومبنّية على 

اجلهل يف اأماكن اأخرى. الفردّية م�شاّدة لل�شحالة.
ما �شبق ذكره يعني ل�شتيوارت ميل �شرورة اإدخال مبداأ 
الت�شامح، حتى لو حمل يف طّياته قلة احرام لالآخر: اأنا 
اأت�شام���ح مع معتقدات���ك رغم اأنني متاأكد م���ن اأنها خاطئة 
وال معن���ى حقيق���ي له���ا. م���ع ذل���ك، تختف���ي اأ�ش����س النقد 
العق���الين دون الت�شام���ح. باإمكانن���ا اأن نناق����س ونهاجم 
ونرف����س ونحُدين بكل حما�س، لكنن���ا ال ن�شتطيع اأن نحُلغي 
ّيز  خ�شمن���ا، الأن ه���ذا االإلغاء لي�س اإال حتطيم���ًا عاّمًا ال ميحُ
ب���ني االإيجابي���ات وال�شلبّي���ات، ويت�ش���اوى يف خطورته 
مع االنتح���ار الثقايف للمجتمع ككل. لذل���ك، يرى ميل اأن 
االحرام املت�شّكك الأفكار اخل�شم اأف�شل من الالمباالة اأو 

الرياء.
ن�ش���اأ جون �شتي���وارت ميل فكري���ًا حتت اإ�ش���راف والده، 
عّلم���ه، جريم���ي بينث���ام، وف���ق مبادئ  جيم����س مي���ل، ومحُ
املذهب النفعي، الذي تتمركز اأ�ش�شه حول فكرة اأن تقييم 
�شّح���ة الفع���ل من عدمه ينطل���ق من مدى نف���ع نتائج هذا 
الفعل يف حتقيق اأك���رب قدر من ال�شعادة الأكرب قدر ممكن 
م���ن النا�س. لكن مي���ل، يف انعطاف كب���ري، راأى الحقًا اأن 
هذا املبداأ ميكن اأن يحُ�شتخدم اأحيانًا لتربير اقتطاع حقوٍق 
فردّية، خ�شو�شًا احلّرّية، با�شم ال�شالح العام. لذلك يرى 
اأن امل���ربر الوحي���د املقبول للم�ّس، الف���ردي اأو اجلماعي، 
باحلّرّي���ة الفّعال���ة لالآخر ه���و الدفاع ع���ن النف�س. مبعنى 
ر الوحيد ال�شتخدام القّوة �شد فرد يف جمتمع  اآخر، املرِبّ
���ر هو منعه من اإيذاء االآخرين، ومعنى االأذّية هنا  متح�شّ
ال ي�شم���ل امل�شال���ح اجل�شدّية واالأخالقّي���ة لالأفراد ذاتهم: 
ال ي�ش���ّح اإجبار اإن�شان من فعل م���ا ال يرغب، اأو عدم فعل 
م���ا يرغب، فق���ط الأن فردًا اآخ���ر، اأو جماعة، ت���رى اأن هذا 
»اأف�شل"اأو »اأ�شلم"اأو »اأكرث منطقّية"بالن�شبة لهذا الفرد. 
لالإن�ش���ان اأن يك���ون كام���ل ال�شي���ادة على نف�ش���ه وج�شده 

وروحه. االإن�شان �شّيد على نف�شه.

احلكم والتمثيل وامل�شاركة
تحُ�ش���ّكل  قوّي���ة  بدميقراطّي���ة  مي���ل  �شتي���وارت  ين���ادي 
فِرط���ة التم���دّد والتدّخ���ل. وحدها  ثق���اًل م�ش���اّدًا لدول���ة محُ
الدميقراطي���ة قادرة عل���ى مقاومة البريوقراطّي���ة. اأفكار 
�شتي���وارت ميل يف هذا املجال م�شابهة ملا �شيقوله ماك�س 

فيرب 4 اأوائل القرن التايل.
ح�ش���ب مي���ل، واتفاق���ًا م���ع ال���راأي اللي���ربايل ال�شائد، ال 
م���كان اليوم لنظرّية املدينة اليونانّي���ة القدمية، حيث اأن 
ك���م املجال�س املفتوحة، غري  كم الذاتي، اأو ححُ مفاهي���م احلحُ
قابلة للتطبيق يف جمتمع يتجاوز حجمه مدينًة �شغرية. 
يف اأحجاٍم اأك���رب من املراكز ال�شكانّية ال�شغرية، ال ميكن 
لالأف���راد اأن ي�شارك���وا اإال يف ج���زء �شغ���ري م���ن ال�شوؤون 
العام���ة، هذا ع���دا ال�شعوب���ات اجلغرافّي���ة واملاّدية اأمام 
مق���درة كّل ال�ش���كان عل���ى االجتم���اع يف م���كان م�ش���رك 
وزم���ان واح���د. ه���ذه �شعوبات كب���رية اأم���ام املجتمعات 
ال�شغرية، ويف املجتمعات االأكرب تغدو هذه ال�شعوبات 

م�شتحيالت.
يرى ميل اأن قونن���ة وت�شيري ال�شوؤون العامة يف جمتمع 
ذي كثافة �شكانية عالية اأعقد بكثري من مقدرات اأي نظام 
با�ش���ر. ع���دا ذل���ك، يحُ�ش���ري اإىل خط���ر ذوبان  دميقراط���ي محُ
طاق���ات االأ�شخا����س ذوي الكف���اءة واملعرف���ة واخل���ربة 
كم اجلميع  �شم���ن بحر االأ�شخا����س العاديني يف حال���ِة ححُ
بالت�شاوي. باالإمكان، ح�شب ميل، الت�شّدي لهذه املخاطر 
تدريجي���ًا عن طريق اكت�شاب اخلربة يف ال�شوؤون العاّمة 
)االق���راع، الثقاف���ة القانوني���ة، امل�شارك���ة الوا�شع���ة يف 
االإدارة املحّلية...(، لكن هذا لي�س اإال حاّلً جزئيًا للم�شكلة 
كم يف  الكب���رية. لذلك، يعترب ميل اأّن االأ�شلوب االأمثل للححُ
ظ���روف احلداث���ة ه���و التمثيل���ي، حيث ميار����س ال�شعب 

وري لنّوابه. ال�شلطة عن طريق االنتخاب الَدّ
اإىل جان���ب حّرّية التعب���ري وال�شحافة واالجتماع، لنظام 
ك���م التمثيل���ي اإيجابّي���ات اأخرى وا�شح���ة، فهو يوّفر  احلحُ
االآلي���ات الت���ي ت�شع ال�شلحُط���ات املركزية حت���ت ال�شيطرة 
والرقاب���ة، وير�ّش���خ برملان���ًا يعم���ل كحار����س للحّري���ات 
وكمرك���ز للعقالني���ة وال�شج���ال، ويعم���ل، ع���رب املناف�شة 
االنتخابّي���ة، عل���ى تنمية مه���ارات الري���ادة واملعرفة لدى 
عم���وم ال�شع���ب. يوؤّك���د مي���ل اأنه ال يوج���د بدي���ل للنظام 
التمثيلي ميكن اأن يحُرغب به، رغم وعيه لبع�س نواق�شه، 

ه. �شِ واالأثمان الغالية لبع�س اأحُ�شحُ
كم  رغ���م اخلط���اب الوا�ش���ح االنحي���از ل�شالح نظ���ام احلحُ
التمثيلي، ميكن مالحظة اأن ثقة �شتيوارت ميل بالناخبني 
واملنتِخب���ني منخف�ش���ة للغاي���ة. داَف���َع مي���ل بو�شوٍح عن 
�ش���رورة اإق���رار االقراع الع���ام جلمي���ع املواطنني، لكنه 
اق���رح نظام���ًا انتخابيًا معّق���دًا للغاية، يبغ���ي عربه منع 
احتمال �شيطرة اجلموع –ال �شيما الطبقة العاملة– على 

النظام العام ب�»جهلها«.
طامل���ا هناك م�شتوي���ات علم وكفاءة االأف���راد متنّوعة، وال 

�شيما اأن اأقّلية منهم قادرة على حتقيق م�شتويات متقّدمة 
من الكفاءة، األي�س من امل�شروع االعتقاد بوجوب اأن يكون 
ك���م من غريهم؟  لبع����س االأ�شخا����س تاأث���ري اأكرب على احلحُ
لالأ�شف –ونقول »لالأ�شف« باعتبارها براأينا نقطة �شلبية 
يف فكره– اعتنق ميل هذه الفكرة ورافع عنها. ال �شّك اأنه 
دافعًا �شلبًا عن حّق االقراع العام جلميع البالغني،  كان محُ
لكّن ميل راأى اأي�شًا اأن قيمة �شوت ذوي املعرفة والثقافة 
يج���ب اأن تكون اأعلى من قيمة �شوت العواّم. لذلك، اّتخذ 
ميل من اله���رم املهني و�شيلة لتو�شي���ح قيمة االأ�شوات: 
اأولئ���ك الذي���ن ميتلك���ون معرف���ًة واطالع���ًا اأك���رب )وه���م، 
ي���ا للم�شادف���ة، ذوو الدخ���ل االقت�ش���ادي االأعل���ى، وذوو 
االمتيازات االجتماعّية( ال يجب اأن يخ�شروا االنتخابات 
اأم���ام اأ�شحاب الكف���اءات الفكرية والعلمي���ة املتوا�شعة، 

اأي، بعبارة اأو�شح، الطبقة العاملة.
ك���م الطبقات  ���م االنتخاب من اأج���ل جتّنب ححُ ال تكف���ي نحُظحُ
ك���م االأن���اين للطبق���ات املالك���ة، ب���ل م���ن  الفاعل���ة، اأو احلحُ
كم. لكن،  ال�ش���روري اأن توج���د اآليات ت�شمن فاعلّي���ة احلحُ
كي���ف ميكن �شمان هذه الفاعلية؟ ح�شب ميل، هناك فارق 
ك���م من جهة،  ج���ذري ب���ني مراقبة وحما�شب���ة �شوؤون احلحُ
كم بحاجة  ك���م بحّد ذاته من جهة اأخرى. �شوؤون احلحُ واحلحُ
لعم���ل اخت�شا�شي واحرايف، ومن �ش���اأن تدّخالت اأكرب 
للناخب���ني، اأو ت�شّخ���م يف حج���م الن���ّواب اأو املوؤ�ّش�شات 
كم، اأن تعني فعالّية اأقل  التمثيلية يف ت�شي���ري �شوؤون احلحُ

كم ذاتها. لعملّية احلحُ
الربمل���ان مكّل���ف بتعيني االأف���راد املنا�شب���ني يف املنا�شب 
التنفيذي���ة، وعلي���ه اأن يت�ش���ّرف كمجل����س تحُناق����س في���ه 
املتطّلب���ات واحلاج���ات، ول���ه اأن يق���ول الكلم���ة االأخرية 
بخ�شو�س اإقرار الت�شريعات اأو رف�شها، لكن على الربملان 
اأال يتدّخ���ل يف تفا�شي���ل �شياغة الت�شري���ع واإدارتها، الأن 

هذه ال�شوؤون ال تدخل �شمن �شالحياته.

ك���م التمثيلي بني  م���ن وجهة نظر مي���ل، ميزج نظ���ام احلحُ
كم التمثيلي  امل�شوؤولّية واحِلرفّي���ة واخلربة: باإمكان احلحُ
ك���م البريوقراط���ي، لكن دون  اأن يتمّت���ع باإيجابي���ات احلحُ
�َشح بف�شل احليوّية  م�شاوئ االأخري و�شلبياته، الت���ي متحُ
كم اخلرباء  التي توّفره���ا الدميقراطّية لنظام احلك���م. ححُ
والدميقراطّي���ة مت�شاوي���ان يف االأهمي���ة بالن�شب���ة ملي���ل، 
وداف���ع بقّوة عن �ش���رورة كّل منهما حل�ش���ن �شري االآخر، 
واعت���رب اأن حتقي���ق الت���وازن بينهما هو اأك���رث ال�شوؤون 

كم. �شعوبة وتعقيدًا ومركزّية يف فّن احلحُ

روؤية �شتيوارت ميل
يف اأطروحات���ه، عم���ل �شتي���وارت مي���ل عل���ى دم���ج اأفكار 
دميقراطّي���ة م���ع توجه���اٍت ل�شال���ح حماي���ة االأقّلي���ات. ال 
�ش���ّك اأن���ه كان نقدي���ًا بعمق جت���اه الفروق���ات العميقة يف 
الدخل وال���رثوة والحُ�شلطة، وراأى، خ�شو�شًا يف كتاباته 
االأخ���رية، اأن هذه الفروقات تحُعرِقل تنمية ال�شطر االأعظم 
من الب�شر، خ�شو�ش���ًا الطبقات العاِملة، لكّن هذه االأفكار 
ت�شطدم مع بع�س الطروحات التي قّدمها حول امل�شاواة 

ال�شيا�شّية واالجتماعّية.
باالإم���كان اعتب���ار موق���ف �شتي���وارت مي���ل �شرب���ًا م���ن 
»النخبوّي���ة الربوّي���ة«، حي���ث اأنه يرّبر �ش���رورة و�شع 
اأ�شح���اب التن�شئ���ة املعرفي���ة االأف�ش���ل يف مرات���ب اأعل���ى 
يف املجتم���ع. يكاد يكون، يف هذا املج���ال، حتديثًا لفكرة 
الفال�شفة-املل���وك، حي���ث يعت���رب اأن القي���ادة ال�شيا�شي���ة 
للمجتم���ع يج���ب اأن تك���ون للطبق���ة املتعّلم���ة واملثقف���ة، 
�شاحب���ة ال���وزن االنتخابي االأك���رب ح�شب روؤيت���ه للنظم 
االنتخابّي���ة، ه���ذا رغم اأنه ي�ش���ل اإىل ه���ذه النتيجة عرب 
مرافعت���ه ع���ن اأهمي���ة الربي���ة والتعّل���م كق���وى مفتاحية 

للحّرّية واال�شتقاللّية.
لالأ�شباب املذكورة اأع���اله، لدّي مواقف متناق�شة من فكر 
�شتيوارت ميل. لديه مواق���ف ملتزمة بالتنمية االأخالقّية 
جلميع االأفراد، لكنه، يف الوقت نف�شه، يحُدافع عن فروقات 
عميق���ة بني الب�ش���ر الأج���ل اأن يتمّكن املحُرّب���ون من تثقيف 
اجلهلة. هكذا، ن���رى اأن �شتيوارت ميل يقّدم اأفكارًا مهّمة 
وواجب���ة الدرا�ش���ة ل�شال���ح فك���رة الدول���ة الدميقراطّية، 
لك���ن مع اأخذ بع����س امل�شافة مع اخلط���وات العملّية التي 
اقرحه���ا، حي���ث اأنه���ا، فعلي���ًا ويف املح�شّل���ة، معرِقل���ة 

لتطبيق دميقراطّية حّقة.
ثاني���ًا، ن���رى يف اأف���كار �شتي���وارت مي���ل ح���ول اقت�ش���اد 
ال�ش���وق احلّر ال�شيا�شي، واملرافعة ع���ن حمدودية تدّخل 
احلكوم���ة يف �ش���وؤون ال�ش���وق، مقّدم���ة للفك���ر الليربايل 
االقت�ش���ادي الكال�شيكي. ح�شب هذه املواقف، يجب على 
النظ���ام القان���وين اأن يحُتيح اأك���رب قدر ممكن م���ن احلّرّية 
للمواطنني –ب�شكل اأ�شا�شي �شمان حّرّية التمّلك والعمل 
تي���ح لهم اأن يعمل���وا، دون قيود، من  االقت�ش���ادي– مبا يحُ
اأج���ل حتقي���ق االأه���داف الت���ي و�شعوه���ا لنف�شه���م. هذه 
ال�شمان���ات تحُتيح من���ّو اأ�شحاب املق���درات االأكرب، وتكفل 
م�شتوًى من احلّرّي���ات ال�ّشيا�شّية واالقت�شادّية �شيكون، 

على املدى البعيد، اإيجابيًا للجميع.
ثالثًا، نرى اأن ميل قد ق�شى ال�شطر االأكرب من عمره مدافعًا 
عن راأيه باأن على الدولة الليربالّية اأن تكون حيادّية )اأي 
اأن يك���ون االأف���راد اأح���رارًا باأكرب ق���در ممك���ن(، لكن هذا 
الكالم يتناق�س مع بع�س اأفكاره التي تبدو اإ�شالحّية اأو 
تدّخلّي���ة، حيث اأن للدولة الدميقراطية الليربالّية، ح�شب 
ميل، دورًا فاعاًل يف حماية حقوق االأفراد، و�شّن القوانني 
من اأجل حماية اجلماعات واالأقليات االإثنّية، واأي�شًا من 
اأجل متكني املراأة. لكتابه ا�شتعباد الن�شاء مكانة مرموقة 

يف االأدبيات الن�شوّية الكال�شيكية.
ع���دا ذل���ك، ل���و اأخذن���ا مب���ادئ احلّرّي���ة ح�شب مي���ل بعني 
الت���ي يحُفر����س،  تل���ك احل���االت  االعتب���ار، وبحثن���ا يف 
ح�ش���ب ه���ذه املب���ادئ، اأن يج���ري تدّخ���ل �شيا�ش���ي ملن���ع 
اإي���ذاء االآخري���ن، �شنجد اأن هذه املب���ادئ تتعار�س ب�شّدة 
مع فك���رة ال�شوق احل���ّر. ال�شّحة وال�شم���ان االجتماعي 
واأم���ن العمل، احلفاظ عل���ى ال�شّحة العامة واحلماية من 
الفق���ر )فعلي���ًا، كّل النواحي التي اعتنت به���ا فكرة »دولة 
الّرفاه"بع���د احلرب العاملّية الثاني���ة(، كّلها مفاهيم ميكن 
اأن تن���درج �شمن ت�شريع فعل الدولة م���ن اأجل منع اإيذاء 

االآخرين.
�َشًا للفكر النخبوي  ال �شّك ب���اأن �شتيوارت ميل يعر�س اأحُ�شحُ
الثق���ايف، ويف ذات الوق���ت ال���ذي يوؤ�ش�س لفك���ر التدّخل 
االجتماع���ي. كل ذلك يف نتاج فكري ثرٍيّ بقدر ما هو، يف 

بع�س املراحل، متناق�س مع نف�شه.

عن جملة"جوت داون الثقافية الإ�صبانية"

مي��ل س��تيوارت  ج��ون  عن��د  الديمقراطي��ة 

هل ميكن للدميقراطية أن توجد دون أن يكون الشعب قد تربىّ عىل الحفاظ 

ز التنش��ئة األخالقي��ة ملواطنيها؟  عليها؟ ه��ل يجب عىل الحكومات أن تعزىّ

ة يف نظام دميقراط��ي؟ وكيف يتالءم هذا مع نظام  يىّة مهمىّ ِل��َم ُتعترب الحرىّ

ُحك��م متثييل، يتخذ الق��رار فيه عدد قليل من الناس؟ كنا قد ناقش��نا بعض 

ات عديدة. أول س��ؤالني، تحديدًا، يطفوان عىل  هذه األس��ئلة يف بلدن��ا ملرىّ

ة يناَقش فيها تعدي��ل القوانني الناظمة للعملية الرتبوية،  الس��طح يف كلىّ مرىّ

ونتس��اءل عندها عن دور الدولة يف التعليم. أمام هذا النوع من السجاالت 

ة الرتبية من  ر الش��قاق حول مادىّ تتس��اوى دوغامئية اليمني واليس��ار –لنتذكىّ

ان السجال بني  ة، ميسىّ أجل املواطنة– السؤالني األخريين، وهام أكرث عموميىّ

املبادئ الليربالية والدميقراطي��ة من جهة، والُحكم الذايت يف املجتمع من 

جهة أخرى.
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زهير الخويلدي

عبد االله النعيمي

"احلرية"مف���ردة  تث���ري ا�شتجابات عاطفية 
حادة يف تاريخ ال�شعوب وتقاليدها الثقافية 
من"املاغن���ا  كارت���ا"اأو امليث���اق العظيم الذي 
�ش���در يف انكل���را قب���ل اكرث م���ن 800 �شنة 
مقي���دًا  �شلط���ات املل���ك اىل االع���الن العامل���ي 
حلق���وق االن�ش���ان ال�ش���ادر يف ع���ام 1948 
م���رورًا  ب�شك�شبري وتوق بطل���ه كاليبان اىل 

احلرية يف م�شرحية"العا�شفة".
وحني تناول جون �شتيوارت ميل فكرة الفرد 
احل���ر وال�شي���د يف كتابه"ع���ن احلرية"فاإنه 
كان ينه���ل م���ن تراث ب���الده وتقالي���د ثقافية 
اأخرى.  ولكن���ه كان يقطف اي�شًا مما اأثمرته 
اأعم���ال مفكري���ن اأحدث عه���دًا مث���ل توم بني 
واآدم �شم���ث ووليام غ���ودون واإن كانت لديه 

اأجندته الفل�شفية التي تختلف عن اأ�شالفه. 
وكانت هذه التقاليد، ال�شعبية والراديكالية، 
اخلط���ر  ح���د  اىل  قري���ب،  ب�ش���يء  حتتف���ي 
على احل���كام، م���ن احلالة الطبيعي���ة.  وكان 
ه���دف ميل الواع���ي ان يحول فك���رة احلرية 
والتعب���ري  حمرم���ة  فل�شفي���ة  نظري���ة  اىل 
عنه���ا ب�ش���كل ميك���ن ان يتعاي�س م���ع الثقافة 
الفكتوري���ة واملجتم���ع الفكت���وري من خالل 
اإنعا����س احلي���اة ال�شيا�شي���ة ولك���ن دون ان 
ه���ذا  مو�ش���وع  مي���ل"ان  وكت���ب  يخ�شه���ا. 
املبحث لي�س م���ا يحُ�شمى"حرية االإرادة"التي 
تو�ش���ع على نحو موؤ�ش���ف يف مواجهة مبداأ 
ال�شرورة الفل�شفي���ة ذي الت�شمية املغلوطة، 
بل احلري���ة املدنية اأو احلري���ة االجتماعية:  
طبيع���ة ال�شلط���ة الت���ي ميك���ن ان ميار�شه���ا 

املجتمع على الفرد وحدودها".  
مل يك���ن هناك اأن�ش���ب ملواجهة ه���ذا التحدي 
م���ن جون �شتيوارت ميل ال���ذي بعد ما تلقاه 
من تعليم ا�شتثنائي ب���رز بو�شفه فيل�شوفا/
اقت�شاديًا كب���ريًا يف ع�شره.   وبعد �شنوات 
���ر رئي�س ال���وزراء الربيط���اين املحافظ  تذكَّ
اآرث���ر بلفور زميله ميل من اي���ام درا�شته يف 
كام���ربدج قائال"كانت له هيبة يف اجلامعات 
االنكليزي���ة تحُقارن بهيب���ة ار�شطو يف الع�شر 

الو�شيط".
ا�شتوح���ى مي���ل و�شعه ال�شخ�ش���ي اخلا�س 
ان  بع���د  فه���و  احلري���ة".   كتابة"ع���ن  يف 
رف����س والده ال���ذي اأخ�شعه لربي���ة غريبة، 
اقام"�شداق���ة مثلى"مع هاريت تايلور، التي 
كانت ام���راأة متزوج���ة ذات اف���كار بوهيمية 
عن احل���ب والزواج والطالق.  وعلى امتداد 
عالق���ة ا�شتم���رت 20 عام���ًا مل يتمك���ن مي���ل 
وع�شيقت���ه من ال���زواج اىل ان تويف زوجها 
تايلور يف عام 1849.  وحني تزوجا اعتكفا 
يف ال�شواحي ليعي�شا حياة خا�شة مقطوعة 
له���ا  واالمتث���ال  واالأع���راف  التقالي���د  ع���ن 
ومهجو�شني باأ�شرار املوت وحتميته.  وكان 
مي���ل �شريح���ًا يف االع���راف با�شتلهام هذه 
االأفكار حني كتب"عن احلرية".  وقال"لدينا 
قدرة يجب ان نحاول ا�شتخدامها ا�شتخدامًا 
مفيدًا خالل ال�شنوات القليلة املتبقية لنا".  

كان ع���ام 1859 عام���ًا متمي���زًا يف التقلي���د 
عم���ل  نحُ�ش���ر  ففي���ه  االنكلي���زي.   االأدب���ي 
ت�شارل����س  االأنواع"ورواي���ة  دارون"ا�ش���ل 

�شاموئي���ل  مدينتني"وكت���اب  ديكنز"ق�ش���ة 
�شمايلز"م�شاع���دة ذاتية"وان�ش���م اىل ه���ذه 
االجن���ازات العلمية واالأدبية كتاب ميلز"عن 
تب با�شل���وب رائع  احلرية"بو�شف���ه عم���ال كحُ
عن"مب���داأ ب�شي���ط جدًا"، طرح���ه على النحو 
االآت���ي:  ان الغاية الوحي���دة التي يكون فيها 
تدخ���ل الب�شرية، فرديًا اأو جماعيًا، يف حرية 
عمل اأي فرد م���ن افرادها مطلوبًا هي حماية 
النف����س.  والغر����س الوحي���د ال���ذي ميك���ن 
ا�شتخدام القوة ب�ش���ورة م�شروعة من اأجله 
م���ع اأي ف���رد م���ن اف���راد املجتم���ع املتح�شر، 
عل���ى ال�شد م���ن اإرادت���ه، هو دف���ع االأذى عن 

االآخرين". 
م���ا يعقب ه���ذا القول �شرح معق���د لهذا"املبداأ 
الب�شي���ط ج���دًا"يف جماالت خمتلف���ة � الفكر، 
النقا����س، الفع���ل � حي���ث يذهب مي���ل اىل ان 
حري���ة الفرد يجب ان تك���ون مطلقة طاملًا انه 

ال يتعدى على حرية االآخرين.  
من املحت���م ان تكون هذه احلري���ة م�شروطة 
للحفاظ على ال�شالم االأهلي براأي ميل ولكنه 
بو�شف���ه فرداني���ًا من الط���راز االأول، ال يكف 
عن اإع���الء �شيادة االن�شان احل���ر الذي يجب 
اأال يكون عبدًا لالأجر الذي يتقا�شاه عن عمله 

اأو جمرد تر�س يف اآلة �شناعية عمالقة. 
 يعرب مي���ل عن اميان���ه الرا�ش���خ باالن�شانية 
الطبيع���ة  احلرية"بالق���ول"ان  يف"ع���ن 
الب�شري���ة لي�ش���ت اآل���ة تحُبنى وفق من���وذج ما 
د لها على وجه الدقة  وتحُع���د الأداء العمل املحدَّ
ب���ل هي �شجرة حتت���اج اىل ان تنمو وتطور 
نف�شها من كل اجلوانب ح�شب منحى القوى 

الداخلية التي جتعل منها كائنًا حيًا".  
ومم���ا قاله ميل اي�ش���ا"ان هناك من االأ�شباب 
الوجيه���ة ما يجعل من ال�ش���روري ان يكون 
الب�ش���ر اح���رارًا يف تكوي���ن االآراء والتعبري 
ع���ن اآرائه���م ب���ال حتف���ظ، وتك���ون العواقب 
وخيم���ة على املثقف وم���ن خالله على طبيعة 
ن���ح ه���ذه احلرية  الف���رد االأخالقي���ة م���ا مل متحُ
اأو تحُفر����س رغ���م املنع.  ولنعاي���ن تاليًا ما اإذا 

كانت االأ�شباب نف�شها تتطلب ان يكون الب�شر 
اح���رارًا يف العمل مبوج���ب اآرائهم � تنفيذها 
يف حياته���م ب���ال معوق���ات، مادي���ة كان���ت اأو 
دام���وا  م���ا  الب�ش���ر  اأقرانه���م  م���ن  اأخالقي���ة، 
يفعل���ون ذلك عل���ى م�شوؤوليته���م ويتحملون 

نتائج افعالهم".  
هذا كل���ه يقود ميل اىل خال�ش���ة موجزة عن 
دور الدول���ة ح���ني يق���ول"ان قيم���ة الدول���ة 
ه���ي على امل���دى البعي���د قيمة االأف���راد الذين 
ي�شكلونه���ا، وان الدولة التي تختزل م�شالح 
تطوره���م الفكري ورقيه���م اىل مهارة ادارية 
اأو ما ي�شبهها من خالل املمار�شة يف تفا�شيل 
اأفراده���ا  الت���ي تق���ّزم  املعام���الت، والدول���ة 
ليكون���وا اأدوات طيعة باأيديه���ا حتى لو كان 
ذل���ك من اأج���ل اأغرا����س نافعة، �شتج���د ان ال 
�ش���يء كب���ريًا ميك���ن ان يتحق���ق يف الواق���ع 
اجله���از  ا�شتكم���ال  وان  �شئيل���ني،  برج���ال 
االداري ال���ذي �شح���ت م���ن اأجله ب���كل �شيء 
ليك���ون اجله���از االأمث���ل، لن يحُج���دي نفعًا يف 

نهاية املطاف". 
بعد عقد على �شدور كتاب"عن احلرية"ن�شر 
ماثيو اآرنولد كتابه"الثقافة والفو�شى"الذي 
اعتربه البع�س ردًا  مفحمًا  على مذهب ميل.  
وذه���ب اآرنول���د اىل ان"عمل امل���رء ما يحلو 
له"يعن���ي منح���ه حق"ال�ش���ري حي���ث ي�ش���اء 
والدخ���ول حيث ي�ش���اء والتزمري كم���ا ي�شاء 
والتهدي���د كما ي�ش���اء والته�شيم كم���ا ي�شاء".  
وكان ذلك بداية رد فعل يف الع�شر الفكتوري 
عل���ى دف���اع مي���ل العاطف���ي واملدرو����س ع���ن 
حق���وق الف���رد.  وهو �شجال م���ا زال حمتدمًا 

بلغات خمتلفة حتى يومنا هذا.

ا�شتهالل: 
با�شتثن���اء فرد  كله���ا  االإن�شاني���ة  كان���ت  "اإن 
واح���د على راأي وكان ه���ذا الفرد على عك�س 
ه���ذا ال���راأي مل���ا كان لالإن�شاني���ة ح���ق فر�س 
ال�شم���ت عليه، اأكرث مما يك���ون له هذا احلق 

لو كانت ال�شلطة بيده"
يظ���ن البع����س اأن النفعي���ة تنت�ش���ر للحرية 
على ح�شاب امل�ش���اواة وت�شع نف�شها بجوار 
اخلا����س على ح�شاب الع���ام وتقر بامل�شلحة 
اجلزئية عل���ى ح�شاب املبداأ الكل���ي للتق�شيم 
االأدات���ي  البع���د  ح�ش���ور  عل���ى  وحتر����س 
عل���ى ح�ش���اب البعد الغائ���ي وت�شب���ع املادي 
عل���ى �ش���د الرم���زي. كم���ا يعتقد اآخ���رون اأن 
الفل�شف���ة النفعي���ة م���ع ج���ون �ش���وارت ميل 
)1806-18٧3( تداف���ع ب�ش���كل مطل���ق على 
اقت�شاد ال�شوق وامللكي���ة اخلا�شة واحلرية 
الفردي���ة والنظ���ام اللبريايل وتن�ش���د الرفاه 
اآلي���ات  ع���رب  اال�شته���الك  جمتم���ع  �شم���ن 
وبالت���ايل  احل���رة  واملناف�ش���ة  اال�شتثم���ار 
تخل���و م���ن كل حديث عن العدال���ة واحلقوق 
اجلماعية وامل�شاواة االجتماعية وامل�شلحة 
امل�شرك���ة. غ���ري اأن ه���ذا الظ���ن يب���دو كاذبا 

اإذا مت التفري���ق ب���ني املذه���ب النفع���ي عن���د 
املحدث���ني والفل�شف���ة النفعي���ة الت���ي ب���رزت 
م���ع التي���ار االأجنلو�شاك�شوين وب���ني البعد 
الرباغماتي مباه���و منط تداويل يتكامل مع 
النمط الركيبي والنم���ط الداليل والفل�شفة 
الرباغماتية مباهي اجتاه ذرائعي وانتفاعي 
ومت التاأكي���د عل���ى اأهمية القي���م اال�شراكية 
عند ميل وارتب���اط احلياة الفردية باالأخالق 
وتاأ�شي�س القي���م على املنفعة باعتبارها مبداأ 
ال�شع���ادة الق�ش���وى وتف�شي���ل ل���ذات العقل 
عل���ى لذات اجل�شم والبح���ث عن حياة خالية 
من االأم وثري���ة بالعمل وما يجلبه من منافع 

وم�شرات.
"وم���ع ذلك فاإن ه���ذا الكائن االأرقى �شيتعلم 
ب�شهول���ة حتم���ل ه���ذا النق����س )يف حتقي���ق 
الل���ذة الت���ي يرغب فيه���ا( ولن يك���ون غيورا 
م���ن ذل���ك الكائ���ن ال���ذي ال يعي ه���ذا النق�س 
الأن���ه ال ي�شت�شرف االمتياز ال���ذي يحفزه كل 

نق�شان".
لق���د حترك���ت النظري���ة النفعية عل���ى قاعدة 
جل���ب امل�شلح���ة ودف���ع امل�ش���رة عن���د ن�شاط 
الف���رد �شمن دائ���رة املجتم���ع وحر�شت على 
توف���ري حياة خالية من اأ�شكال الظلم والعوز 
واالأمل ومليئ���ة باملت���ع والفوائ���د واخلريات 
عل���ى  للعق���ل واجل�ش���م  بالن�شب���ة  واملل���ذات 
ال�شواء وتخ�س الفرد لوحده وتطال االإطار 

االجتماعي الذي يعمل �شمنه وينتج.
فماه���و دور م�شاأل���ة العم���ل �شم���ن الفل�شف���ة 
النفعي���ة؟ ومل���اذا يحت���اج االإن�ش���ان اإىل ه���ذا 
الن�شاط املره���م اإذا كان هدف وجوده يرتكز 
عل���ى حت�شي���ل ال�شع���ادة؟ واىل م���اذا يوؤدي 
م�ش���ار العمل؟ وماهي تبع���ات ارتباط العمل 
باالإنتاج؟ وهل يرتب ع���ن النظرية النفعية 
تكري�س التف���اوت واالحت���كار واال�شتغالل؟ 
وب���اأي معنى تنت�ش���ر هذه النظري���ة للتنمية 
عل���ى ح�ش���اب التوزي���ع وتفتق���د اإىل عالقات 
اإنت���اج ا�شراكية وحت���ول دون التقارب بني 

الفئات املنتجة؟

1- جتديد منهج البحث الفل�شفي:
الذي  امل���رء  اأخطاء  م���ن  احلقيق���ة  "تك�ش���ب 
يفك���ر بنف�ش���ه بع���د درا�ش���ة وحت�ش���ري اأكرث 
مل���ن  ال�شائب���ة  االآراء  م���ن  تك�شب���ه  مم���ا 
يعتنقونه���ا ب�شب���ب اأنه���م ال يري���دون تكب���د 

عناء التفكري."
لق���د انطلق ج���ون �شتورات مي���ل يف طرحه 
للم�شاأل���ة املنهجية عل���ى ال�شعيد املعريف من 
الث���ورة احلا�شم���ة التي ق���ام به���ا فرن�شي�س 
اجلدي���د  االأورغان���ون  كتاب���ه  يف  بايك���ون 
وتخليه عن مب���داأ اال�شتنباط واعتماده على 

اال�شتقراء

2- العالقة بني املنفعة والعدالة:
"يت�شمن ميدان العدالة لي�س فقط ما يوؤدي 
اإىل نف���ع عند فعله واىل �ش���وء عند عدم فعله 
ب���ل هو اأي�ش���ا ما ميكن ل�شخ����س اأن ي�شتكيه 

منا باالنطالق من حقه االأخالقي"
ميار����س مب���داأ املنفع���ة ال���ذي ينطل���ق من���ه 
�شتي���وارت مي���ل تاأث���ريا عميقا عل���ى ت�شكيل 
القناع���ات املعرفي���ة واملعتق���دات االأخالقي���ة 
نق���د  عل���ى  و�شاع���د  ال�شيا�شي���ة  واالأف���كار 
النظري���ات االأخالقية احلد�شي���ة والنظريات 
التاأملية وط���رح امل�شكل �شمن منطق احل�س 
املالحظ���ة  منطل���ق  م���ن  وتناول���ه  ال�شلي���م 

التجريبية والتكلم عنه بلغة خربية كمية.

3- دوائر العدالة �شمن التق�شيم االجتماعي 
للعمل:

قاع���دة  �شيئ���ني:  تفر����س  العدال���ة  "فك���رة 
التوجي���ه واالإح�شا�س ال���ذي ي�شمن احرام 
القاع���دة. االأوىل هي م�شركة لكل االإن�شانية 
وترنو اإىل فائدته���ا … االأخرى هي الرغبة 
يخ���رق  م���ن  عل���ى  العقوب���ة  ت�شلي���ط  يف 

القاعدة"
تكمن ال�شعوب���ات التي تعاين منها النظرية 
النفعي���ة كما يتح�ش�شها ج���ون �شتوارت ميل 
يف التناق����س يف م�ش���ار العمل ب���ني املنفعة 
والعدال���ة وذلك باال�شتخف���اف على م�شتوى 
والدرج���ة  الكف���اءة  بقيم���ة  التاأج���ري  نظ���ام 
العلمي���ة وامله���ارة واملوهب���ة يف ظل جمتمع 
تع���اوين ي�ش���اوي يف االأج���ور وف���ق تعادل 

�شاعات العمل ووظائف العمال.
اأم���ا يف املجتم���ع الراأ�شمايل حي���ث تتفاوت 
االأج���ور واالمتيازات ح�شب الدرجة العلمية 
والكف���اءة الت���ي يحرزها العام���ل والوظيفة 
التي يقوم بها و�شاعات العمل التي يق�شيها 
فاإن���ه يت���م الت�شحية مبطلب توزي���ع الفوائد 
اال�شتف���ادة  م���ن  النا����س  ويح���رم  بالق�ش���ط 
االقت�ش���اد  يحرزه���ا  الت���ي  اخل���ريات  م���ن 
اال�شتثماري عن طريق تقدي�س قيمة العمل.

خامتة:
ال�شر  املناف�ش���ة احلرة هو  م���ا يقيد  "اإن كل 

املطلق وكل ما يطلقها هو اخلري املعمم"
وف�ش���ل  اأ�ش���ل  بتتب���ع  مي���ل  يق���وم  عندم���ا 
االإح�شا����س بالعدال���ة واحل���ق ويحل���ل فكرة 
املنفع���ة فاإن���ه ميي���ط اللث���ام ع���ن عن�شري���ن 
اأ�شا�ش���ني هم���ا الرغب���ة يف العق���اب ووجود 
ال�شخ�س املظلوم ويتعمق اأكرث يف التحليل 
لك���ي يكت�شف باأن �شعورين غريزيني ينبعان 
م���ن الرغب���ة يف العق���اب وهم���ا احلاجة اإىل 

الدفاع عن النف�س وح�س التعاطف.
اإن االإح�شا�س بالعدالة هو الرغبة احليوانية 
يف دف���ع ال�شرر اأو ال�شر الذي يحدق بالذات 
اأو باالآخري���ن، يف بينما الرغب���ة يف ت�شليط 
العقاب على املعتدين هو تو�شيع لالإح�شا�س 

بالتعاطف واحلد من اأنانية حب الذات.
بطبيع���ة احل���ال يظه���ر اأن كل ماه���و ناف���ع 
للجميع هو عادل يف نظر اجلميع وكل ماهو 
حق للجميع يطالب اجلميع باحل�شول عليه 
وبالت���ايل يت���الزم ماهو نافع م���ع ماهو حق 

ويتكامل ماهو عادل ماهو م�شتحق.
غ���ري اأن حتوي���ل املنفع���ة اإىل خ���ري اأخالقي 
�شمن اإطار العدالة يتطلب االنتقال من درجة 
االإح�شا����س ب… اإىل و�ش���وح الفكرة ودقة 
امل�شطل���ح ويقت�شي �شمان تلبية احلاجيات 
واإ�شباع الرغبات وحماية الوجود امل�شرك.
بهذا املعنى ي�شرط حتقي���ق العدالة مراعاة 
م�شلحة الف���رد بالنظ���ر اإىل موقعه ون�شاطه 
م���ن جه���ة واأن تت���الءم مع حتقي���ق امل�شلحة 
االجتماعية وتوزيع �شعادة رفاه على اجلميع 
من جهة مقابلة4]5[. فلماذا ي�شتفيد �شاحب 
راأ�شم���ال عن���د ازده���ار احلرك���ة االقت�شادية 
يف املجتم���ع ويرف����س تقا�ش���م امل�شاوئ عند 
الركود وامل�شاركة يف اخل�شائر؟ واأين العدل 
يف ا�شتف���ادة املجتم���ع م���ن العام���ل اأكرث من 
املقاب���ل ال���ذي مينحه ل���ه على م���ردوده؟ اأمل 
يقل مارك�س يف خمطوط���ات 1844:"يزداد 
العام���ل فقرا بقدر الزي���ادة يف اإنتاج الرثوة 
ومن���اء حجم���ا وق���وة"5]6[؟ وم���ا ال�شبي���ل 
اإىل املراهن���ة عل���ى العم���ل م���ن اأج���ل بن���اء 
عالق���ات ت�شاركية حتقق العدال���ة والنجاعة 
يف ذات الوق���ت؟ وماه���و راأي ب���ول ريك���ور 
فيل�ش���وف االأ�ش���وات املتع���ددة حينما و�شع 

معنى"العادل بني ال�شرعي والنافع.
عن احلوار املتمدن

جون ستيوارت ميل في"عن الحرية": مب��ادئ العدال��ة عن��د س��تورات ميل

حرية الفرد مطلقة ما دامت 
ال تتعدى على حرية اآلخرين
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ولد الفيل�شوف وعامل االقت�شاد االجنليزي جون �شتيوارت 
ميل يف لندن �شنة 1806.

اأ�ش���رف وال���ده عل���ى تربيت���ه وتعليم���ه واأظه���ر تفّوق���ا منذ 
�شغ���ره، اإذ متّكن وهو بع���د يف الثامنة من عمره من مطالعة 
عديد املوؤّلف���ات الكال�شيكّية الالتينّية واليونانّية، وامتلك 
ثقافة تاريخّية وا�شعة. �شافر اإىل فرن�شا �شنة 1820 وحّل 
عند اآل �شموئي���ل بنتام �شقيق الفيل�شوف جريميي بنتام، 
واهتّم بدرا�شات علمّية. عاد اإىل لندن ليدر�س القانون وقد 
عه���د اإليه بنت���ام مبراجعة كتاب���ه ر�شالة يف ال�شه���ادة اأمام 
الق�شاء قب���ل ن�شره، فاأ�شاف عّدة ف�شول وهوام�س �شدرت 

مع الكتاب �شنة 182٧.
طاب���ع  ذات  بريطانّي���ة  �شح���ف  يف  املق���االت  عدي���د  كت���ب 
لي���ربايل متاأّث���را باحلرك���ة الثورّي���ة الفرن�شّي���ة، واأ�شرف 
ب���ني 1835 و1840 على اإدارة جمّل���ة لندن وو�شتمن�شر 
الناطقة بل�شان احلزب الرادي���كايل، ومتّيز بوفرة ن�شاطه 

وكتاباته.
منها:"مذه���ب  الفل�شفّي���ة،  املوؤّلف���ات  عدي���د  ل���ه  �ش���درت 
"النفعّية")1862(،"فل�شف���ة  و  املنط���ق")1843(، 
كون���ت  "اوغ�ش���ت  هاملت���ون")1865(،  ولي���م 
م�شائ���ل  بع����س  ح���ول  والو�شعّية")1865(،"حم���اوالت 
االقت�ش���اد ال�شيا�شي غري املحلولة بع���د")1844(، و"مبادئ 
ال�شيا�شي")1848(،"احلّرّي���ة")1859(، االقت�ش���اد 

التمثيلي")1861(،"عبودّي���ة  احلك���م  ح���ول  "تاأّم���الت 
الن�شاء")1869(،"�شريتي الذاتّية")18٧3(.

وق���د حاول يف كتاباته عر�س عدي���د امل�شائل منظورا اإليها 
بوج���ه خا�س"م���ن خ���الل تطبيقات���ه عل���ى ق�شاي���ا الع�شر 
ال�شيا�شّية واالجتماعّي���ة الكربى")طرابي�شي، 2006، �س 
238(، و�شع���ى اإىل تفعيل اأفكاره، مث���ل دفاعه عن الطبقات 
العامل���ة ودعوت���ه اإىل االإ�شالح، ومناداته بح���ّق الت�شويت 
للم���راأة عرب اجلمعّية الت���ي اأن�شاأها �شن���ة 186٧ ومن خالل 
ع�شوّيت���ه يف جمل����س العم���وم، وه���و ما جعل���ه �شخ�شّية 
�شيا�شّي���ة ب���ارزة وداعي���ة من دع���اة التح���ّرر يف اأجنلرا 
والعامل. وق���د اأّكد ميل اأهّمّية القوان���ني يف توجيه �شلوك 
االإن�ش���ان وتعديل���ه حفاظ���ا عل���ى م�شالح االآخري���ن داخل 
املجتم���ع، ودع���ا اإىل اإيج���اد �شمان���ات د�شتورّي���ة حلقوق 

االأقّلّيات..
تويّف جون �شتيوارت ميل يف اآفينيون �شنة 18٧3.

يف كتاب���ه »عن احلرية"بَح���ث يف اأ�شكال احلرية ومراميها. 
وكان ِمل قد طال���ب بتوفري احلرية للفرد باأن يَرك له اأو�شع 
م���دى لتنمية مواهبه واإذكاء ملكات���ه، وراأى ِمل اأن منفعة 
الف���رد ال تتحقق اإال ب�شم���ان حريت���ه، واأن املجتمع يرثى 
بقدر ما تنمو اأفراده بحرية وا�شتقالل، واأن حرية الفرد ال 
يحدها �شيء �شوى االإ�ش���رار باالآخرين، كما �شدد ِمل على 
احلرية يف املجاالت كلها، وعّدها »امل�شدر الثابت للتقدم«.

اأ�ش���در كتابه »مذهب املنفعة« يف عام 1863، ثم �شارك بعد 
ذل���ك يف جمل�س العموم عام 1865، و�ش���ار ع�شوًا فيه عن 

دائرة و�شتمن�شر.
طالب بحق املراأة يف االنتخاب، وهو مو�شوع تطرق اإليه يف 
كتاب���ه »عبودية الن�شاء«، كما ن���ادى بتحررها ومب�شاواتها 
مع الرجل، واأيد التعليم االإلزامي، وعمل بن�شاط من اأجل 

حت�شني ظروف الطبقة العاملة.
يف ع���ام 1844 ن�شر »مقاالت حول بع�س م�شائل االقت�شاد 
ال�شيا�ش���ّي غري املحلولة بع���د«، عر�س فيها حلواًل مل�شكالت 
معّق���دة كتاأث���ري اال�شته���الك يف االإنتاج والعالق���ات الدقيقة 
ب���ني االأرب���اح واالأج���ور، وتعري���ف العم���ل املنت���ج والعمل 
ه باالقت�شادي  غ���ري املنتج، وظَهر يف ج���زٍء كبري منها تاأث���رحُ

ريكاردو.

جون ستيوارت ميل
رائد الحرية


