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 یة والمساواة ة توافق الحرّ إشکالیّ 

 

 

 : صملخّ 

   باعتبارها مسألة واملساواة�ة  حليل العالقة القائمة ب�ن ا�حرّ يتناول هذا املقال بالفحص والتّ 
ّ
ت �شغل ظل

العمليّ  الفلسفة  اهتمامات   �� هاما  الفلسفح��ا  ب�ن  وا�حة  تقاطع  ملساحة  �غطي��ا  خالل  من    ت�ن ة 

وفلسفياسيّ الّس  واالجتماعية  وا�حّق �ي  ة   يكمن  .  األخالق 
ّ
الت من  الالغرض  حول  هذين    تعالقساؤل  ب�ن 

املؤّس  العدالةنظر�ّ   س�ن ألّي املبدأين   �� بي��مااإلش�اليّ   الّصلة�� فهم هذه    األو��  بالّدرجة  ة  ال�ي تجمع   ؛ة 

ة  ة نقديّ اعتماد مقار�ة تحليليّ بعرض مختلف أش�ال العالقة ال�ي تر�ط هذين املفهوم�ن  ذلك من خالل  و 

 
َ
 ت

ْ
 ك

ُ
   شف

ّ
 و��دف إ��    ،قة ��ذا املوضوعحجج اآلراء املتعارضة املتعل

َ
أطروحة.    ة ب�ّل �عض الهفوات ا�خاصّ   ُع تبِّ ت

 �� مرحلة ثانية ومن خالل عمل تركي�يّ كما �س��  
ّ
بيل  ل الّس ، إ�� الوصول إ�� رسم ملمح فلسفي قد �ش�

�ة باملساواة، بما �ساهم �� بلورة مق��ح �سمح بتوف�� رؤ�ة قادرة  وتر �� ارتباط ا�حرّ نافر والتّ املالئم لتفادي التّ 

 دة ال�ي يتناغم ف��ا ا�خ�� والعدل.حياة ا�جيّ ا� ع�� بلوغ وتحقق مبدأ

 العدالة، الة، املساواة، ا�حر�ّ ال�لمات املفتاحية: 
ّ
 الة، ي��اليّ ل

ّ
 ة. ساواتيّ امل ة، ي��تار�ّ ل

Abstract: 

This article examines and analyses the relationship between freedom and equality. This  
connection  has been figured out prominently in the interests of practical philosophy while 
embodying a strong intersection point between Political Philosophy, Social Philosophy, 
Morals Philosophy, and the Philosophy of Right. The purpose of questioning the relationship 
between these two founding principles of any theory of justice is represented in the 
understanding of this problematic relationship that unites them through highlighting its 
different aspects by adopting an analytic and critical approach that reveals the arguments of 
the opposing views related to this subject, and following some of the lapses of each thesis. This 
research tries as well  in a  second phase, through a synthetic work, to identify a philosophical 
feature that may constitute the appropriate way to avoid disharmony and tension in their 
connection, and can contribute to the crystallization of a proposal that allows providing a 
vision capable of achieving the principle of a better life in which Good and Justice can be 
harmonious. 

Keywords: Freedom, Equality, justice, liberalism, Libertarianism, egalitarianism. 
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 : مقدمة  -1

البشر�ّ لقد   ع��  ا�شغلت  بقضيّ   امتدادة  تحّق تار�خها  وسؤال  العدالة  مطلبا  ة  تزال  وما  �انت  إذ  قها، 

 
ّ

ا لألنظمةهعوب و للش الرغم  ع�� القول ف��ا. وع��    ياسيون وغ��هم املفكرون واملص�حون والّس   لذلك انكّب   . م�

دة �الفضيلة  �ا �عود إ�� مبادئ محّد أ�ّ املتأّمل ف��ا يالحظ    اختالف مرجعيا��ا، فإّن العدالة و   اتع نظر�ّ من تنوّ 

والرّ  تخلو  فاه وا�حرّ واملنفعة  النّ إحدى  �ة واملساواة. وال  املبدأين  هذه  �ة  ا�حرّ   أي-األخ��ينظر�ات من أحد 

ة لضمان عيش  رور�ّ القواعد الضّ �ّل  �و��ا  ��  العدالة  تحديد  ة  بإم�اني  يجزم  منهما معا، فنجد    أو -واملساواة

ة واملساواة  ا�حر�ّ و قت مع حقوق اإل�سان  ة قد حّق بشر�ّ ال  أّن �ما  . و 1مش��ك يجمع أفرادا أحرارا ومتساو�ن

قتھ  اليوم من أهم ما حّق فإّن هذين املبدأين املذ�ور�ن آنفا �عّدان  ارة إ�� األمام،  خطوات جبّ   ،�� الفرص

اإل�سانيّ  والّد ا�حضارة  ذلك  ة،  ع��  الّر استحالة  ليل  درجات  ما  مجتمع  والتّ بلوغ  ��  حضّ ��  غياب  ظّل  ر 

دها " ية البالغة ل�لت��ما  إحداهما. هذه األهمّ 
ّ

 عندما أقّر بأّ��ما    "هيغلأك
ّ
تان نخ��ل  املقولتان البسيطتان الل

ھ  ستور ونتائجھ�ائي للّد والهدف ال�ّ ف��ما غالبا ما ينب�� أن ي�ون التحديد األسا��ي  
ّ
غم  ع�� الرّ . ويستدرك بأن

ھ اما التّ م هو تجر�ده�ما  عي� ة ذلك، فإّن من �ّح 
ّ
 إذا تمّس . والّنتيجة أن

ّ
هذه    �ل التجر�دي، فإّن كنا ��ذا الش

 تمنع تحّق   �ا ا أ�ّ املبادئ إمّ 
ّ
ي إ��  �ا تؤدّ �ّ ولة أي صياغ��ا �� دســـتور وح�ومة عامة، أو أا�ع امللموس للّد ق الط

 .2تدم��ها

 العالقة اإلشکالیة بین الحریة والمساواة:  -2

 و�ن  ن  �ن املفهوميهذ  ا إذن أّن يبدو جليّ 
ّ
 اعتبار و   ظال

ّ
�ما  �ّ فإ،  البشرّ�ة  ا�جماعات  لدىقيمة ك��ى  محط

الّ�جال  ن  فضال ع،  ةد داللت��ما وما يخلقھ من نقاشات حادّ يرتبط بتعّد   أسئلة مقلقة فيمان مع ذلك  يطرحا

ب ق 
ّ
أو  املتعل معا  وغياب بحضورهما  إحداهما  ��األخرى   حضور  �ستحضر  الّس   .  توّج هذا  كيف  هت  ياق، 

ورّ�ة  ا�حر�ات
ّ
عوة إ��  ضع الّد باندفاع شديد نحو و ال�ي رفعت شعار العدالة منذ بداية القرن العشر�ن    الث

الفعليّ  مطال��ااملساواة  رأس  ع��  لت  و  ،ة 
ّ
�ش� املقابل  للّد ارات  تيّ   ��  معاكسة  ا�حرّ وآراء  إيالء  عن  �ة  فاع 

 األهمّ 
ّ

ي  حّد صار ف��ا التّ إ�� درجة  ا عميقا  يء الذي يضفي ع�� العالقة بي��ما طا�عا إش�اليّ ية القصوى، ال��

 
ّ
�ة ومبدأ املساواة، بمعناه الذي  ل اليوم �� القدرة ع�� صياغة معادالت تجمع ب�ن ا�حرّ الفلسفي الكب�� يتمث

، وانخراطا �� هذا  . ل�ّل 3تحقيقھ �� ا�جتمعات املعاصرة من خالل اإلنصاف �� توزيع ا�خ��ات واملنافعيمكن  

النّ   الهّم  ب�ن  يجمع  الذي  �س��  ظر�ّ الفلسفي  وال��اكسيس،  الصّ مقالنا  ة  البحث عن  إ��  األ�سب  هذا  يغة 

 لتصوّ 
ّ
تمع عادل ت�ون فيھ حياة األفراد  ساواة بما يخدم بلوغ مجامل �ة و حرّ ت�امل ا�ر إم�انية ضمان  ر يوف

 
خرون: ما العدالة؟ معالجات في السّ مة" ضمن كـتاب محمّ عزمي بشارة، "مقّد  -1

ٓ
بحاث ياق العربي، د جبرون وا

ٔ
المركز العربي لال

 . 54ص ، 2014وحة ياسات، الّد ودراسة السّ 
2- G.W.F. Hegel, Hegel's Philosophy of Mind, translated from the 1830 Edition, together with the Zusätze by 
William Wallace and A.V. Miller, revised with an Introduction by M. J. INWOOD, (Oxford: Oxford 
University Press, 2007), p 237. 

خرون -3
ٓ
 .14صق، امرجع سب   ،[2014]: محمد جبرون وا
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إ�� فحص اإلش�اليةدةجيّ  الّسياق ��دف  أنھا   . و�� هذا   �� لة 
ّ
الـــعدالة �ش��ط  ذا  إ  ملتمث -ع�� األقل-�انت 

م��ما يطرح نفسھ    ية �ّل ؤال بخصوص طبيعة العالقة ب�ن هذين املبدأين وأهمّ الّس   �ة واملساواة، فإّن ا�حرّ 

  .ر للعدالةتصــــوّ  مباشرة ومتباينة ع�� أّي  تائجبإ�حاح، ملا لذلك من آثار ون

 عالقة الحریة والمساواة بین التكامل والتجاذب: -2-1
 ) ب فيما    ) Will Kymlickaيرى و�ل كيملي�ا  ق 

ّ
ب�أ   ،ةش�اليّ اإل ل من  األوّ   جزءا�يتعل ن ي العالقة املمكنة 

 ة  ياسيّ ظر�ات الّس النّ املفهوم�ن الّرئيسي�ن هنا، أّن  
ّ
جاه املدافع  املعاصرة تميل إ�� تقديم االنقسام ب�ن االت

 ون عن املساواة (املساواتي
ّ
 جاه املدافع عن ا�حرّ ) واالت

ّ
   ،)ون ي��الي�ة (الل

ّ
 ع�� أن

ّ
 ھ انقسام يتعذ

ّ
 ر تخط

ّ
ھ  يھ وأن

ة  �ّ فكر إ�� إخفاء التّ   ال يمكن اخ��ال �عضها �� �عض. و�� الوقت نفسھ تميل هذه القيم  س ع�� قيم عليامؤّس 

الّد  للمجتمعات   يمقراطيّ األيديولوجية 
ّ

تؤك قد  وال�ي  ضد  ة  نفسها  �عر�ف  خالل  من  املساواة  ع��  أيًضا  د 

�سط هيـــمنة    د ب�و��ا ضّد �ا تتحّد �ة من حيث أ�ّ أكيد ع�� ا�حرّ ة والتّ وزيع غ�� العادل للموارد االجتماعيّ التّ 

الرّ كما    1ولة.الّد  هذا  الفيلسوف�ن  يحضر  ب�ن  دار  الذي  القوي  ا�حوار   �� نارفيسون "أي   Jan(  "جان 

Narveson و ("جيمس صط��با "James P. Sterba)(ما غ�� متوافقت�ن و�ختار  نارفيسون بأ�ّ يؤمن  ، حيث�

�ما ليستا متنافست�ن، و�ؤكد  أ�ّ ب عن موقف يقرُّ  ا من جانبھ  يدافع صط��ب بينما    . ة لھر�ة كقيمة توج��يّ ا�ّح 

معظم فالسفة  وهذا ما يذهب إليھ    2ة املساواة بما �� رفاهية.�ة �� خدمة قضيّ � ضرورة أن ت�ون ا�حرّ ع�

   اليسار الذين يدافعون عن سيادة
ّ
ب  املساواة، وأ�ّ العدالة تف��ض    انية ع�� األو��، ألّن الث

ّ
ع�� جميع  �ا تتغل

ل أف�ارهما طبيعة العالقة املمكنة ب�ن هناك توجه�ن تخ��   �ستخلص أّن وعليھ،  .3ة األخرى القيم السياسيّ 

واملساواةا�حرّ  من    �ة  الّرغم  الرّ ع��  التعميم  عن  االبتعاد  من ضرورة  العديد  �ون  إ��  واالنتباه  ادي�ا��، 

أو توماس ناجل    (James Meade)أو جيمس ميد  (John Rawls)ھ كجون راولزوّج �اليي التّ � املفكر�ن الليب

(Thomas Nagel)    أو توماس س�انلون(Thomas Scanlon)    أو)   )  Ronald Dworkinرونالد دوورك�ن 

املساواةقد   عن  املقابل    .دافعوا  ينتمون  ذهب  و��  الفكر  فالسفة  إيالء  اليساري  إ��  األهمّ ا�حرّ إ��  ية  �ة 

  (Max Horkheimer)ماكس هوركهايمر و   Paul Sartre)-(Jeanالقصوى كما هو األمر مع جون بول سارتر  

   ، (Axel Honneth)أو أكسل هونيث
ّ
�ة ذات قيمة أك�� من  ع�� �ون ا�حرّ   دةر دالئل متعّد فضال عن توف

 
1- Frédéric Gonthier, «La justice sociale entre égalité et liberté», Revue française de science politique, Presses 
de Sciences Po, 2008/2, Vol. 58, p285. 
2- Jan Narveson and James P. Sterba, Are Liberty and Equality Compatible? (New York : Cambridge 
University Press, 2010). 
3- Gerald Cohen, « La liberté et l’égalité sont-elles compatibles ? », traduit de l’anglais par Colette Bernas, 
Actuel Marx, P.U.F, N°.7 (1990), p 29- 30. 

مارتيا سن 
ٔ
ّن  ذهبكوهين حينما  موقفيعاضد ا

ٔ
حد عناصر العدالة االجتماعيّ   إلى ا

ٔ
مر ال يلغي وجود العناصر  ة مهّم اعتبار ا

ٔ
جدا، هو ا

ن يظّل 
ٔ
و يزيحها جانبا، بل من الممكن ا

ٔ
خرى ا

ٔ
 لها دور حاسم في مشروع تعزيز العدالة. ينظر:   اال

مارتيا سن، 
ٔ
 . 425ص،  2010 بيروت ،ة للعلوم ناشرونار العربيّ الّد ة مازن جندلي، ، نقله إلى العربيّ العدالةفكرة ا
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أورو�ل جورج  أعمال   �� االش��اكيّ الرّ   (George Orwell)  املساواة  بقناعاتھ  املعروف  الّد وائي  يمقراطية  ة 

 
ّ
 املتعاطفة كث�ً�ا مع تطل

ّ
                .العاملةبقة عات الط

ول �� البداية مقار�ة هذه املسألة املث��ة للكث�� من ال�جال وا�جدل من خالل تتبع مختلف  لهذا سنحا

التوجھ   بحجج  مبتدئ�ن  املفهوم�ن،  ب�ن  القائمة  العالقة  أوجھ  والتحليل  بالفحص  تناولت  ال�ي  التيارات 

للمساواة، والذي    املنتصر ل�حر�ة ع�� حساب املساواة لننتقل فيما �عد الستعراض دفوعات التيار املنتصر

 . *ال يأل جهدا إليال��ا األهمية القصوى باعتبارها الرك��ة األساسية لتحقيق العدالة االجتماعية

 أولویة الحریة على المساواة: -2-2
 -  (Isaiah Berlin)يؤمن إشعيا برل�ن  

ّ
نموذج اال��جام ب�ن    أّن ب ھ األول  وّج ري التّ باعتباره أحد أبرز منظ

 وحسب غ�� واق��ليس القيمت�ن املذ�ورت�ن 
ّ
رورة  غ�� متسق ألن ضمان قيمة ما ينطوي بالضّ أيضا ھ ، بل إن

يؤّسس  الذي    ) G. Sumner  William� (نا وليام غراهام صومأّم   .1خ�� عن قيمة أخرى أو املساس ��اع�� التّ 

التّ   �ّل  إقامة  ع��  ال�امل  مذهبھ  ا�حرّ   ،بي��ماضاد  بأن  فيعّرف  للفرد  �سمح  الذي  األمان  ر 
ُ
واف

َ
ت ب�و��ا  �ة 

 
ّ
�� إ�� تقليص الفوارق االجتماعّية ال يؤّدي إ��  ر�قة ال�ي يراها مناسبة، وأن الّس يتصّرف بمنتوج عملھ بالط

  �� ح�ن   2ذاِ��ا.ع ع�� الكسل ومعاكسة قوان�ن الطبيعة  ��جيع األضعف واألسوأ ب�ن أفراد ا�جتمع، بل ��ّج 

�ة ولم ُيخف امتعاضھ  ة ل�حرّ ) ع�� القيمة املركز�ّ Friedrich August von Hayekهايك (فر�ديريش   دافع

   ة إ�� حّد من املساواة و�ن�اره ملفهوم العدالة االجتماعيّ 
ّ
ضمان  سات غاي��ا  يرفض فكرة خلق مؤّس   ھ ظّل أن

يمهّ  الذي  ال��يء  املساواة،  أسس  ع��  ا�جتمع  طاملا  اشتغال  االستعباد  نحو  الطر�ق   و د 
ّ
يتّم أن عمليا    ھ 

ى يكسب  ما يلزم ح�ّ   لفعل �ّل   لطة �ش�ل سيئّ مر�ح ير�د الّس   سات لتعز�ز أغراض أّي هذه املؤّس استغالل  

 
ّ

�ون  ـــــلـــــاس يمتـــــــالن  د أّن ـــقــال �عت) الذي  Robert Nozick(  كـــــــــنوز�  ت�� ـــــم. أما رو�ــــــــكــن من ا�حاملعركة و�تمك

موارد  للة  ياديّ ة الّس ل لهم امللكيّ يخوّ   نفسھ  القدربا آمرا  ا أخالقيّ حّق   بأّن   كذلك، بل يؤمن  وفقط  همــــس ـــأنف

�� ع��    غ�� -�عر�فهابحكم  –ال�ي  عالوة  اآلخر�ن.  بجهود  و/أو  بجهودهم  عل��ا  ا�حصول  و�مك��م  مت�افئة 

الذي ال    ها أصل  ا�حصول عل��ا بصورة مشروعة، فإّن   ملوارد قد تّم هذه اة لصّ ة ا�خاذلك، عندما ت�ون امللكيّ 

 .3�تھاستقاللية الفرد وحرّ   منجدال فيھ أخالقيا يحم��ا من نزع امللكية أو تقييدها مادام ذلك قد يمّس 

 
1- Isaiah Berlin and Richard Wollheim, « Equality», Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. 56, 1955-
1956, p304. 

2-  
ّ
فكار فون هايك النيوليبرالّية  ية ضّد "الحّر  :رابلسيفوزي الط

ٔ
 "العدالة والمساواة نقاش ال

ّ
، 30العدد  ،2021 بيروت، بداياتة ، مجل

 .31ص
ن نستحضر مقال في هذا اليمكن  *

ٔ
العدالة   مطابقته بين بسبب العديد من التحفظاتيفرض اتخاذ  ن كانمحمد سبيال وإد. سياق ا

م تكامل؟"، سبيال: " العدالة المساواة. ينظر: محمد و
ٔ
وقاف والشؤون الدينيالتسامح مجلة  والحرية: تعارض ا

ٔ
ة في سلطنة  ، وزارة اال

 .  2008، 24عمان، العدد 
3- Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, (New York: Basic Books, 1974), p172. 

ورده مايكل ج. 
ٔ
ن يعمل به؟  ...العدالةساندل،  ا

ٔ
، بيروت وزيعرجمة والتّ شر والتّ جداول للنّ  ،شيدمروان الرّ  ترجمةما الجدير ا

 . 81ص ،2015



ذار-   مارس )  2023
ٓ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الخامس  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (ا
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تكريس نوع واحد  إ��  أي  الرّ   هذه  يي تب�ّ ل، بحيث يؤدّ يار األوّ ة مالحظات واع��اضات عديدة ع�� هذا التّ ثمّ 

  الذي يمكن للفرد من خاللھ امـــتالك ما ير�د وفعل ما �شاء ع�� أساس أّن ل�ي  موذج الّس هو النّ و �ة  من ا�حـــــــــرّ 

، كما  1ولة أو �عنف قرائنھطاق الذي لن يجد فيھ الفرد نفسھ ممنوعا بإكراه الّد �ة تفهم ب�و��ا النّ هذه ا�حرّ 

   أّن 
ّ
 -ون  وجھ يدافع �� هذا التّ ممث

ّ
 فاوت و التّ �جيع  عن �   -ةماعيّ ــتـاالج  ارو�نّيةري الّد إ�� جانب منظ

ّ
ساواة  ـــــمالال

ة، األمر الذي أنتج املآ��ي وخلق آثارا  وق ا�حرّ الّس   اع املستميت عن اقتصادــــفال ينأون عن الّد و اس،  ب�ن النّ 

ول  فاوت واالستغالل ب�ن الّد القات التّ باإلضافة إ�� توطيد ع  ،ةرة ع�� اإل�سان وقيمھ و�يئتھ اإلي�ولوجيّ مدمّ 

إلعطاء    واملناطق. أي  املضادة  لألطروحة  املتب�ي  املقابل  لالتجاه  التطرق  لنا  تج��  االنتقادات  هذه  �ل  إن 

 األولو�ة للمساواة ع�� ا�حر�ة.

 أسبقیة المساواة على الحریة: -2-3
مسألة هيمن��ا ع�� القيم األخرى    كما أّن   .ةھ املقابل كقيمة ذات م�انة خاصّ وّج �� آراء التّ تحضر املساواة  

بالضّ متفوّ   �ا قد صارتأ�ّ إ�� حد    �ش�ل م��ايد،  ت��ز-�حر�ةاوخاصة  - ليس  البا��،  رورة من خالل  قة ع�� 

يار  ضمن هذا التّ   ا�حديث  جوز . ي2ظام ا�جتم�� نفسھولكن من خالل أولو���ا ع�� النّ   القيمة  م�ان��ا �� تراتبيّ 

 
ّ
  ا ة املطلقة للمساواة، وضم��األولو�ّ   عن�  ال�وكبة األو�  تدافععن فر�ق�ن. إذ  -يار املساوا�ي التّ أي    –ا�ي  الث

 ، الذي �ان  )Gracchus Babeuf(  بابوف   س كيي��اءى اسم غرا
ّ
من    �ة�حية با�حرّ التّ   ها �ستحّق �عتقد أنــ

ن أّن   أجلها.    كما ب�َّ
ّ
ولة ا�جتمع ع�� غرار  ارمة �� أن تدير الّد ية الصّ ر�قة الوحيدة لضمان املســـــــاواة املادّ الط

 ا�جيش للّس 
ّ

 3م �� أف�ار ا�جميع.يطرة ع�� جميع املمتل�ات واإلنتاج، و�عي�ن ا�جميع �� وظائفهم، بل وتتحك

استغالل    من خالل القضاء ع�� �ّل   ةة رادي�اليّ ) عن مساواتيّ Kai Nielsen(  دافع �اي نيلسون من جانبھ،  

املرتبطة    الفوارق للمجتمع إلزالة جميع    ةروري إذن �غي�� البنية األساسيّ من الضّ بات  ،  وحسب رأيھوسيطرة.  

 
ّ
ظام الوحيد الذي �سمح بتحقيق مجتمع عادل،  ة النّ يمقراطيّ ة الّد ة فتغدو االش��اكيّ بقات االجتماعيّ بالط

   إ�� حّد املساواة مطلب جما�� كما هو فردي  خاصة وأن  
ّ
ليمة تنتصر ألطروحة املساواة  ھ اعت�� الفطرة الّس أن

 
 ة العدالة في النّ اندماج اجتماعي نظريّ  –مساواة  –ية حرّ  دياني: مراد -1

ّ
بحاث المركز ا ،رالي المستدامييبموذج الل

ٔ
لعربي لال

 . 127ص، 4201الّدوحة  ياسات،ودراسات السّ 
ي ا )Scanlon Thomas( يتبنى سكانلون

ٔ
 : ينظر نفسه.لرا

M. T. Scanlon, Why Does Inequality Matter? (Oxford: Oxford University Press, 2018), p95. 
2- David GILLES, « L’égalité, valeur souveraine au cœur de la «démotique» moderne », R.D.U.S, Sherbrooke, 
Volume 42, N° 1-242, 2012, p283-284. 

فكار التي يستحقّ حّتى ال  ي هذا الموقفتبنّ إلى بابوف غراكيس يذهب  -3
ٔ
ن يفكّ يحصل البعض على اال

ٔ
و ا

ٔ
خرين، ا

ٓ
كـثر من اال

ٔ
روا  ونها ا

ّن 
ٔ
سلوب حياتهم الخاّص  في ا

ٔ
حراًرا في اختيار ا

ٔ
 . ينظر: يكونوا ا

Gracchus Babeuf,The defense of Gracchus Babeuf before the High Court of Vendome, edited & translated by 
John Anthony Scott; with an essay by Herbert Marcuse & illustrations by Thomas Cornell. (Amherst: 
University of Massachusetts Press, 1967), p14. 



  مصطفى جبور .  أ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ  ية والمساواة ة توافق الحرّ ٕاشكاليّ 
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 يدافع  . �� ح�ن  1ةامّ التّ 
ّ
قيض لها،  �ة أو املقابل النّ عن املساواة دون إنزالها من�لة املنافس ل�حرّ ا�ي  الفر�ق الث

توكفيلوضمنھ   دو  ألكسيس  �شّد مدح  الذي    )Alexis de Tocqueville(  نجد  وتمّس املساواة  ��ا  ة  ك 

  أّن ع��    نفسھ  �� الوقت   مصّرا ة،  إ�سان االستقالليّ   بدأ �غرس �� عقل �ّل �ا مواعت��ها األرفع من منطلق أ�ّ 

تكمّ ا�حرّ  املساواة�ة  النّ   ،ل  يص��  أن  يمكن  ال  �ّل حيث  أحرارا  �انوا  إذا  إال  مطلقة  مساواة  متساو�ن    اس 

   املقابل ال ��  ا�حر�ة، و
ّ
�� مساواة،  �ة ال يمكن أن تقوم �� عصرنا من غانية؛ فا�حرّ وجود لألو�� �� غياب الث

  بل إّن 
ّ
ة رونالد دوورك�ن وضعا مركز�ا  خذ نظر�ّ تتّ  . كما2بتأييد م��ا االستبداد نفسھ ال �ستطيع أن يحكم إال

 مؤّس   فهو يؤمن بأّن   ،وجھضمن هذا التّ 
ّ
الل ة ال تنُتج عن صراع القوى وال عن حل  �اليّ �يبسات ا�جتمعات 

ل من املف��ض أ�ّ 
ُ
طبيق  �ا أثر للتّ �ة واملساواة) ولكن يجب فهمها ع�� أ�ّ ا�حرّ (يقصد  �ا متعادية  وسط ب�ن ُمث

سات بما �سمح  � أن يحكم جميع املؤّس نب�مجتمع ملبدأ سيا��ي واحد هو املساواة الذي ي  در��� �� أّي التّ 

�ات األساسية،  إقرار نظام ا�حرّ   أي   ،فاهوق ودولة الرّ ة والّس يمقراطيّ الّد ، و�قامة  �ات الفرديةبضمان ا�حرّ 

الّد يمقراطيّ والّد  الّس ستور�ّ ة  التّ ة، واقتصاد  أيًضا  التّ وق، ولكن  إ��  ال�ي ��دف  التّ داب��  فاوتات  عو�ض عن 

 
ّ
ا�حظ وسوء  اإلعاقة  يلزم  وتنوّ   �سبب  لذلك  املواهب.  رأيھع  التّ حسب  تصوّ وّج ،  نحو  ليبھ  نموذ��  �ر  �ا�� 

  ع��  واح��امهم ورعاي��م  مشروطة بمدى معاملة جميع مواطنيھحكم  ا�ة نظام  للمساواة ت�ون فيھ شرعيّ 

 ،  املساواةقدر  
ّ
  و��ن معامل��م كُمتساو�ن. إّن   ، ا�جتمع بمساواة  عضاءمي�� ب�ن معاملة أيلزم التّ   ھمضيفا أن

 هذا التّ 
ّ
ن دوورك�ن من دمج املفهوم�ن �� نموذج واحد دون تصّد �يبصور الل

ّ
  صراعات، ألّن أو  عات  �ا�� يمك

  يرتبططروحة ال�ي دافع ع��ا فيما األ 
ّ
 أ�ّ  ل �� ال��هنة ع��بالعالقة بي��ما تتمث

ّ
 �ما ال �شك

ّ
�ن الن مثال�ن مستقل

 يمكن أن يختلفا لسبب متضادّ 
ّ
ا للمساواةما يتضمّ ، و�ن

ً
ھن املفهوم األك�� تماس�

ّ
  �ة الذي �عّد مفهوم ا�حرّ   ، إن

يتجزّ   جزًءا منھال     ؛3أ 
ّ
أن أن  مقتنعا  يمكن  أّي ھ ال  املاديّ   تتوافق  املوارد   �� املساواة   �� التّ ز�ادة  مع  �� ة  قدم 

املعيارّي النّ  ا�حرّ   موذج  �� منسوب  كب��  انخفاض  صاحبھ  إذا   للمساواة 
ّ
بالن املع�ى، �ة  و��ذا  للبعض.  سبة 

 
ّ
الّد يتمث أن  إظهار   �� مشروعھ  ا�حرّ ل  عن  األساسية  فاع  ملفهومبالضّ يندرج  �ات  املعياري  املع�ى   ��   رورة 

مفهوما ليب��الّيا  "ت�افؤ ا�حصول ع�� املوارد �عت��    تمكن من تأكيد �ون حديد  بب بالتّ املساواة. ولهذا الّس 

 . 4للمساواة" متأّصال

 
1- Kai Nielsen, Equality and Liberty: A Defense of Radical Egalitarianism, (Totowa (N.J.): Rowman and 
Allanheld, 1985), p309. 

لكسيس  -2
ٔ
ّو راطيّ يمقالّد دو توكـفيل، ا

ٔ
ن اال

ٓ
مريكا، الجزا

ٔ
  القاهرة عالم الكـتب، ،مرسي قنديلترجمة وتعليق ، انيالثّ ل وة في ا

 . 471ص  ،2015
3- Alain Policar, Ronald Dworkin ou la valeur de l’égalité. Le juste, le bien, le vrai, (Paris:  CNRS Éditions, 
2015), p58. 

 في وصف المساواة بدووركين د ال يتردّ 
ٔ
ّي نّ ا

ٔ
ال تكون الحكومة إال استبدادا.  إذ في استدامة غيابها ،مجتمع سياسي ها الفضيلة العليا ال

 ينظر: 
Ronald Dworkin, La Vertu Souveraine, trad. par Jean-Fabien Spitz, (Bruxelles: Bruylant, 2007), p43. 
4- Jean-Fabien Spitz, «Ronald Dworkin et le faux dilemme de l'égalité et de la liberté», Revue internationale 
de philosophie, De Boeck Supérieur, N°233, 2005/3, p433-434 . 



ذار-   مارس )  2023
ٓ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الخامس  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)290( 

التّ تتوزّ  هذا  معارضة  رؤ�ت�ن؛  ع  ب�ن  املساوا�ي  ليبفاألو��  أّما  وجھ  خلفية  تنظر  �اليّ �ذات  مغالية  إ��  ة 

هم أك��    من  لإلبداع واالج��اد، فتغدو مصدرا إلحباطمكّبل  ة و �ابح للمبادرة ا�خاصّ ـــــــــــــــملطالبة باملساواة كا

ا�جتمع  و�شاطا  إنتاجية  �� إ��.  1وموهبة  هذا   ا�ّ   يحيلنا 
ّ
الال يدعمون  ب�و��م  املساواة  أنصار  مسوؤلية  �ام 

اء الذين ال يرغبون ��  الكسا�� األ�ّح دعم  إ��  ولة  الّد   و�زعمون أّ��ا تدفع   ل ع�� املنتج�ن.طّف عون التّ وي�ّج 

عن ا�حدود املناسبة لسلطة   يتغافلون دعاة املساواة  االع��اض القائل بأّن  �عّزز  هذه املق��حاتإّن  2العمل. 

اآلخر�ن    ،ولةالّد  بإكراه  خاصّ لويسمحون  نفسيّ غايات  ألسباب  أو  للتّ ة  ا�حاجة  (ا�حسد،  كما  قدير...)ة   .

 (  النيو ليب��اليون   �ستند
ّ
 وزيعيّ أيضا إ�� هفوات العدالة التّ   )ي��تار�ون الل

ّ
جاه، فهم  ة لدحض دفوعات هذا االت

�� املقابل  �ا  لك�ّ و رائب،  وازن ب�ن مستو�ات معيشة داف�� الضّ التّ جزئًيا  �عيد  أّ��ا  ة  احية العمليّ يرون من النّ 

 
�
أي القائل بأن  ون فساد الرّ يقرّ   ذلكو�  .اإلنفاق���م ��  ا�� من حرّ ا من جزء من دخلهم، و�التّ تحرم األك�� حظ

وظيف الهادف  مي�� �� التّ ر�بة �عيد توزيع ال��وة. باإلضافة إ�� ذها��م إ�� رفض ا�حظر املفروض ع�� التّ الضّ 

 
ّ
�ة اختيار  ھ يحرم �� تقديرهم أر�اب العمل من حرّ إ�� ضمان حقوق متساو�ة ل�جميع ليتمكنوا من العمل، ألن

 
ّ

   �� ح�ن  حو الذي يرونھ مناسًبا.�� النّ ح�ن عاملر�
ّ

 ز الرّ ترك
ّ
ة �� انتقادها  ة املاركسيّ انية ذات ا�خلفيّ ؤ�ة الث

 
ّ
فاوت  تخفي التّ -ةداة للهيمنة األيديولوجيّ أباعتبارها  -جاه املساوا�ي ع�� �ون املساواة �� ا�حقوق  لهذا االت

 
ّ

 اس من التّ يء الذي يمنع جميع النّ الفع��، ال��
ّ
املساواة. كما  قدر كب�� من  �ا��م ع��  وقهم وحرّ ة حقمتع ب�اف

ة �ا بأ�ّ  واصفة إّياها  ةة معيار�ّ قوّ  ة أّي تنفي عن املساواتيّ 
ّ
مثال أخال�� أو سيا��ي، ف�ي بمثابة  ع�� أّي غ�� دال

الب وامتيازات  حقوق  ال��وليتار�ا  لصا�ح  يّد��  مفيد  بورجوازي  سيا��ي  إغفال  هذا    .3ةرجواز�ّ و شعار  دون 

جاه�ن، إذ    اع��اض آخر
ّ
  وتثقل �اهل روابط ا�حّب   ،يقول ب�ون املساواة �غزو ا�خصوصياتيجمع ب�ن االت

 
ّ

 ب ا�حياة األسر�ّ ة ال�ي تكمن �� قلخصيّ والعاطفة ال�
ّ
ر ��  لم املتصوّ ة، من خالل تصميمها ع�� ت�حيح الظ

د، بل وقد  ظر هذه، إ�� إقامة مجتمع متشابھ نمطي وموّح ي املساواة، وفقا لوجهة النّ قد تؤدّ كما  .  4م�ان  �ّل 

إلبادة   افتغدو بذلك مصدر  .ةيمقراطيّ واحتمال ظهور استبداد ناعم �� الّد  ،ةاستبداد األغلبيّ �� ت�ون سببا 

�غيب  �اتا�حرّ  إذ  التّ حرّ حينئذ  ،  االستقالليّ م�ّ �ة  من  األفراد  و�حرم   ،� 
ّ

ال� قرارا��م   �� وتقر�ر  خصيّ ة  ة 

 
كـثر  -1

ٔ
ن ينتج ا

ٔ
قوى ا

ٔ
كـثر حّرية في غياب   ،هذه وجهة نظر رائجة منذ القدم. فبحسب كاليكليس، يمكن لال

ٔ
ويفعل المزيد، ويكون ا

ّن العدل يتمّثل في سيادة القوّي على الّضعيفالمساواة، 
ٔ
 :، وفي االعتراف بهذه الّسيادة"و "ا

فالطون،  
ٔ
ليف، محاورة جورجياس ا

ٔ
، ترجمة محّمد حسن ظاظا، مراجعة علي سامي الّنّشار، الهيئة المصرّية العاّمة للّنشر والّتا

 . 88ص ،1970القاهرة 
2- Philippe Van Parijs, ‘‘Why Surfers Should Be Fed: The Liberal Case for an Unconditional Basic Income,’’ 
Philosophy and Public Affairs, Vol. 20, No. 2, 1991, p122. 
3- Joseph Raz, The Morality of Freedom, (New York: Oxford University Press Inc., 1986), p217. 

 رات االتّ في جزء كبير منها تفكّ  تهّم إذا كانت االعتراضات التي سقناها 
ّ
وجهت  ة هناك انتقادات حادّ  رالي، فإّن ييبجاه المساواتي الل

صالة الحّر موذج الشّ ة المرتبطة بالنّ المساواتيّ  جاهاتالتّ ل
ٔ
ة  ة الفرديّ ة وتعقيدات العقالنيّ ية الفرديّ يوعي، التي "تعجز عن استيعاب ا

  سواء، وتظّل  ل المجتمعي على حّد كـتّ مات التّ ومقوّ 
ّ
مراد : ينظر ة".ة الفرديّ ة الملكيّ بقات وال شرعيّ رهينة رؤيتها القاصرة لصراع الط

 . 170، صابق، مرجع س]2014[: دياني
،  2020صفحة سبعة للّنشر والتوزيع، الّسعودّية  ، ترجمة خالد حافظي،الحّب في زمن الحداثة .لماذا يجرح الحّب إيفا إيلوز،  -4

 .19-18ص
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فإّن  ذلك،  ا   مصائرهم. وكدليل ع��  حّد �عض  قد  دائًما  ألنظمة  حرّ و ت  كب�� من  باّس �ش�ل  األفراد  م  �ات 

 م ا�جيّ قّد التّ 
ّ

 د للش
ّ
    .1ةاملعيشيّ روف عوب وتحقيق املساواة �� الظ

ننت�ي �� هذا ا�جزء األول الذي أبرزنا فيھ تقاطبا ب�ن توجه�ن يكرسان منطقا تراتبيا ل�حر�ة واملساواة،  

يبقى   أنھ  إال  طروحات �ل توجھ  بالرغم من قوة وصالبة  أنھ  إ��  املنظر�ن،  ألحداهما لدى �عض  بل ونفيا 

لب تحقيق الــعــــدالة وفق رؤ�ة أســـاسها ا�خ��. وهذا ما  عاجزا ع�� تفادي �عض الهـفــوات ال�ي يــفــرضها مط

 سنحاول اإلجابة عليھ �� ا�جزء الثا�ي من هذا املقال. 

 محاوالت متکررة لحل التقابل بین الحریة والمساواة:    -3

التّ  الوقوف ع��   �عد 
ّ
االت ب�ن  م��عارض  واحد  �لُّ  املنتصر  إمّ مجاه�ن  ل�حرّ ا  وتفّح ا  للمساواة،  أو  ص  �ة 

ر بديل  البحث عن تصوّ �� مرحلة ثانية هو    �ّح األمر امل دو  غم��ما، �  واستعراض نواقص �ّل   ،هماعس تقاط أس

قبل مباشرة هذا الطلب، يجدر  د.  تتوافقان أو تت�امالن من أجل بناء مجتمع عادل وجيّ فقد يصا�ح بي��ما  

االنتقال إ�� تب�ن �عض ا�حاوالت السابقة  بنا الوقوف �� البداية ع�� ما قد �ش�ل مسوغا ملثل هذه الغاية ثم  

 مع الكشف عن مواطن �ع��ا��ا.

 تصور یوافق بین الحریة والمساواة:  مبررات تأسیس -3-1
ال  م��ا أوّ   ، دةظر إ�� حيثيات متعّد بالنّ ومقبوال  مستساغا  التوفيق ب�ن املفهوم�ن قيد الدراسة  س��  �عدُّ م

ا�حقوق  تراتبيّ تناقض   القيم مع مفهوم  الضّ األساسيّ ة  حيث  تتعادل من  ال�ي  واألّه ة  ثانيا    مية،رورة  وم��ا 

يضمن  إذ    �ة �س��ان جنًبا إ�� جنب،قدم نحو ا�حرّ قدم نحو املساواة والتّ التّ   ظّل بحيث    ار���تالزمهما التّ 

 تحّق 
ّ
للث أقوى  إرساء  الّد فا�حرّ   .انيةق إحداهما  ��ا  ال�ي تطالب  ��ّم يمقراطيّ �ة  �انت  وليس    ا�جميع،  ة مثال 

 تطوّ   املقابل ف�لّ ��  اس. ون من املساواة ب�ن النّ إرساء ش�ل مع�ّ   ،اي� البعض، وهذا �ع�ي ضمن
ّ
جاه إرساء  ر �� ات

 
ّ
بالن سبة ألولئك الذين عانوا من ا�حرمان واإلقصاء  املساواة، بما �� إزالة لبعض االمتيازات، �عد تحر�را 

 س ع�� قيمة اإل�سان، ألّن من األخالق ال�ي تتأّس   �ل��ما مستمّد   م��ا ثالثا أّن   . ثّم 2اتج عن هذه االمتيازاتالنّ 

النّ  االجتماعيّ اعــــــــتبار  االختالفات  جميع  تجاهل  إ��  يؤدي  �أ�خاص  املنطلق   �� ا�خارجيّ اس  والفوارق  ة  ة 

  يتّم   �� هذا األساسوع  بالتساوي.ة ال�ي قد توجد بي��م، مما �سمح بجعلهم مح��م�ن  ة وا�جينيّ البيولوجيّ 

 
روف االقتصادّية الحديثة سينتج  -1

ّ
عداد كبيرة من السّكان في ظّل الظ

ٔ
ّن فرض مساواة ماّدية صارمة بين ا

ٔ
كسل هونيث إلى ا

ٔ
يذهب ا

 دولة شمولّية: 
A. Honneth, L’idée du socialisme Un essai d’actualisation, traduit de l’allemand par Pierre Rusch, (Paris: 
NRF, Éditions Gallimard, 2017), p18. 

2- Roger-Étienne Lacombe, La crise de la démocratie, Paris, P.U.F. 1948, p8. 
قّر  نفسه وجهالتّ يعتنق برغسون 

ٔ
ّن  عندما ا

ٔ
جميع  إّن " ية والمساواة، فيكـتب:ق المصالحة بين الحّر يمقراطي يحقّ ظام الّد النّ  ا

ي الشّ 
ٔ
ية وتطالب بالمساواة وتصالح هاتين ة. تنادي بالحّر ظريّ ة النّ يمقراطيّ يادة. هذه هي الّد عون بالسّ عب، يتمتّ المواطنين إذن، ا

نّ قيقتين العدّو الشّ 
ٔ
 :  نظر". يالكّل وق هما شقيقتان وذلك بوضع اإلخاء فتين بتذكيرهما با

Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, Cérès Productions, Tunis, 1993, p27 . 
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�ما �سعيان معا إ�� أن يصبح  أ�ّ نجد  ومن ناحية أخرى    واالزدهار. ر طوّ فرًصا متساو�ة للتّ �� ال��اية  منحهم  

 يتّم ــقـائًنا مستــ سان كــإ�  �ّل 
ً
ـــ�ان من القـــــــــــــــــر�ره قدر اإلمــتح  ال  ��امـحا  �تھ و�تّم ر حرّ ة، حيث تتطوّ يود ا�خارجيّ ــــــــــــ

 .1�خصھ، فينتج عن ذلك اح��ام كرامتھ وتحقيق ذاتھ

 مساھمات فلسفیة متعددة لحل إشكالیة االختیار بین الحریة والمساواة: -3-2
و�ستحضر    .�ة واملساواة�حرّ ب�ن ااملنشغلة ببلوغ مطلب توفيقي  دة  حاوالت املتعّد ا�مات  غ هذه املقّد �سوّ 

�� العقد كتابـــــھ "    من  ) �� الفصل ا�حادي عشرJean J. Rousseauمساهمة جون جاك روسو (  ،من بي��ا

بي�� لورو (، وم��ا ما ضمّ "االجتما�� أو مبادئ القانون اإل�سا�ي   Jean(   رايينو  وجون )  Pierre Lerouxنھ 

Reynaud  (أن دون  ا�جديدة"،  "املوسوعة  �و�سطونطان  �غفل  ��   Constantin(  بي�ور   اج��ادات 

Pecqueur(   ة  ظر�ّ نّ ال. لنصل إ��  2يةة �ش��ط املساواة �� األوضاع املادّ �ة ا�حقيقيّ ا�حرّ   الذي شّدد ع�� أّن

 
ّ
، وذلك بالعمل  العدالة إنصاف  ) ال�ي يمكن إجمالها �� أّن Rawls  Johnة �جون رولز (ة املساواتيّ �اليّ �يبالل

 ع��  
ّ
 فاق باإلجماع ب�ن أعضاء مجتمع  بلوغ ات

ّ
ظروف من ا�حياد    ة �� ظّل حسب األولو�ّ بب�ن  ما ع�� مبدأين مرت

الوضعيّ الذي  القسري   للتّ ة األصليّ تضمنھ   يتّ   عاقد. وهكذاة 
ّ

الش ا�جهل، ع�� ضمان  فق  ر�اء، تحت ستار 

واالع��اف    ،ل، وضمان املساواة العادلة �� الفرصطاق قدر اإلم�ان كمبدأ أوّ ة الواسعة النّ �ات األساسيّ ا�حرّ 

الفئات حرمانا �� ا�جتمع    ما ع�� أشّد سيّ   ط بأوجھ عدم املساواة ال�ي ستعود بالفائدة ع�� ا�جميع، ال فق

عت  ضت للعديد من االنتقادات ال�ي توزّ �ا �عرّ ة، فإ�ّ ظر�ّ ة بناء هذه النّ قوّ جدة و غم من وع�� الرّ  .3كمبدأ ثان

ال ب�ن  الوضعيّ واقعيّ   ما  األصليّ ة  ا�جهل،  ة  وحجاب  لديھوصور�ّ ة  العدالة  مبدأي  معاي��  ينتج    ،ة  قد  مما 

  قام باختيارات  ذلك من  م��ا بما ��  ا�جميع  �ستفيد  أن  شر�طة  الفوارق   ل�ل  اسات متعالية، وتقييدهمؤّس 

وترك��ه  قة، 
ّ
موف ا�جماعة،  اغ��  حساب  ع��  الفرد  وقبوله  اوانتصاره   ع��  البعض،  عند    ا للمساواة 

 
ّ
  بحّق   إجحاف   مقت��ى اإلنصاف واملساواة وف��ا  تضمن  ال   ة رولز نظر�ّ   ، بل إّن مساواة عند البعض اآلخربالال

هذا األخ�� أ�عد من  يذهب  .  Amartya Sen(4(   سن  أمارتيا   نظر   ة ��ا�خاصّ   االحتياجات  األ�خاص من ذوي 

 فة" ال يكفي لضمان عدالة ا�جتمع.  ليّ الوصول إ�� "ا�خ��ات األوّ   �� اعتباره أّن   رولز
ّ
ن علينا  ، يتع�ّ إليھسبة  بالن

) لالستفادة من هذه ا�خ��ات  Citizen capabilities(  املواطن�ن  أيًضا بتحقيق املساواة �� قدرات   أن ��تّم 

 
1- Eugene Goodheart, «Between Liberty and Equality», Society, Springer, Vol. 51, N° 4, 2014, p327 . 
2- Clément Coste : « Si je crois à la liberté c’est que je crois à l’égalité » Philosophie pour une république 
sociale et pratique de l’égalité autour de 1848 », Revue européenne des sciences sociales, Vol. 2, n° 56, 2018. 
P.215 . 
3- Céline Spector, « liberté, égalité, fraternité: la théorie rawlsienne de la justice », Esprit, Éditions Esprit, 
N°477, 2018/9, P.99. 

بريل 36، العدد نتبيّ  ،ادها"ة ونقّ وزيعيّ التّ   العدالة في جونرولز ةنظريّ الكشو،"  منير -4
ٔ
 . 61- 60ص، 2021، ا

يضا إلىيمكن العودة  و
ٔ
 : ا

Iroegbu Pantaleon, « La pensée de Rawls face au défi communautarien », Revue Philosophique de Louvain. 
Quatrième série, tome 89, N°81, 1991. p113-114. 
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فهم القدرة ب�و��ا جانب من ا�حرّ  ا.فك��، وطول العمر املتوقع، وغ��هة، والتّ ّح الّ� � 
ُ
 ت�ة ع�� أن ت

ّ
�ة  ھ حرّ لمث

   فاعل االجتما��ّ الفعل واالختيار وخلق القيمة �� ارتباط بالتّ 
ّ
مفهوم  صبح " يحيث  دة،  وتوزيع القيمة املول

�ة  مي�� ب�ن ا�حرّ س�ن إ�� التّ أمارتيا  يدفع هذا األمر ب  .1�ةالقدرة مرتبطا ارتباطا وثيقا بجانب الفرصة من ا�حرّ 

ن  �ا تتضمّ ة ولك�ّ اخ��الها �� أموال وممتل�ات ماديّ   األخ��ة ال يتّم هذه  و   .�ة من جهة أخرى من جهة ووسائل ا�حرّ 

للفرد. املتاحة  املوارد  و�ا��  ا�خيارات    كذلك 
ّ

يؤك أّن كما  ا�حرّ   د  بتساو  ازدهار  ل�جميع  وتأمي��ا  عّدان  ��ات 

 ب
ّ

طو�ر، فيعقب  والتّ ة نمية ا�جماعيّ التّ يتم بلوغ  ألفراد، ومن ثّم بالنسبة لات تنمية للقدرات ع�� تحقيق الذ

سيساهم �� تحقيق    . وهو ماظر عن األصل أو ا�جنس أو غ��هالنّ   مك�ن �غّض تحس�ن القدرات وضعية التّ 

   (Parity)املساواة  
ّ
ة  املساواة ا�حقيقيّ أّن    ستنتجوعموما � قصاء.  واإل  مي�� من التّ   جال، و�حّد ساء والرّ ب�ن الن

مفهوما    �ستحضر دائما املساواة يجب أن  ه  هذ  املساواة �� القدرات، وأّن رورة ع��  �� الفرص تنطوي بالضّ 

   أحيانا، أال وهو الكفاءة. لها  آخر منافس  
ّ
بات املساواة ودفاعھ عن  وهكذا نفهم رفضھ للفهم األحادي ملتطل

قهما  ة وجدوى أف�اره بخصوص توافموضوعيّ   اع��اضات تمّس تث�� عّدة    ة قار�وهذه امل   .2�ةد ل�حرّ فهم متعّد 

للّد  تفتقد  باعتبارها  القدرات  نظر�ة  ثانية  جهة  من  وتدحض  جهة،  و من  �الصّ إلجرائيّ ا قة  البالغة  ة  عو�ة 

 
ّ
القدرة ع�� االختيار وات بلوغ  ل�ّل لتعميم  القرار بخصوص نمط العيش  أّي   خاذ  ا�جتمع دون إعارة    أفراد 

 
ّ
الط النتما��م  أن  .بقياعتبار  إ��  حرّ   باإلضافة  التّ مصداقية  تظّل ف�ة  للّرأسـ نــيــره  ضيل     ال ــمـــة 

ّ
  ا��ــقــالث

الــتـواالج للفرد  ليس مس ــما��  عــذي  كـنـؤوال  يُ ــھ.  ع��  ــــــــــــؤاما  وا�حّر�ة  خذ  للمساواة  الّتـــعــــــــّددي  ا  ممّ تــــــصـــّوره 

 . 3دالة عل��اـــــــــعــة للقوط �� �سبية يصعب للغاية تأسيس نظر�ّ ينت�ي بھ إ�� الّس 

نطق  م تجاوز  و بي��ما  سليم  يجاد توازن  إل دة  �� محاولتھ ا�جّد   )Étienne Balibarبار (يينطلق إتيان بال

يطابق ب�ن اإل�سان (�� �عديھ الذي    من إعالن حقوق اإل�سان واملواطن  معهما كمقولت�ن منفصلت�نعامل  التّ 

ع��  نفسھ  �عت��ه مشتمال �� الوقت  لهذا    .يا��يا �� ا�جتمع الّس ) واملواطن باعتباره عضو وا�جما��ّ   الفردّي 

هذا  للمساواة. بناء ع��  نفًيا  االمتيازات باعتبارها    �ة، وضّد االستبداد باعتباره مصادرة ل�حرّ   ضمانات ضّد 

 األمر 
ّ
سيحاول تحديد  �ة واملساواة الذي  ھ ال ينب�� البحث �� اإلعالن عن ديالكتيك ا�حرّ نجده �شّدد ع�� أن

 العالقات ب�ن ماهيت�ن محّد 
ّ
�� الواقع ع��    ما عن مماهاة املفهوم�ن؛ فبيانات اإلعالن تنّص دت�ن مسبًقا، و�ن

إذ �ّل املساواة �� مطابقة ل�حرّ   أّن  بالضّ   �ة.  إ�� استحداث يتوصّ بط "مقياس" اآلخر. وهكذا،  م��ما هو  ل 

 
مارتيا -1

ٔ
 . 339، صمرجع سابق ، [2010] :سن ا

   .450صالمرجع نفسه،  -2
ّن  في هذا الّسياق يرى فيليب بيتي  -3

ٔ
ّن ه يؤكّ ة، لكنّ ية حقيقيّ القدرات القائمة على االختيار ليست حّر  ا

ٔ
  د ا

ٔ
مارتيا سين ومارثا بحاثا

ٔ
  ا

ز استكشاف مطالبها في سياق مفهوم وشامل تماما للمواطنة. ة وتعزّ ية الجمهوريّ ة الحّر تخدم قضيّ  ) Martha Nussbaum(  نيسبووم
 ينظر: 

Philip Pettit, «Symposium on Amartya Sen's philosophy: 1 Capability and freedom: a defence of Sen». 
Economics and Philosophy, null, 2001, p6 -19. 

يضا إلى:
ٔ
حمد يمكن العودة ا

ٔ
مارتيا فكرة العدالة كـتاب في  قراءة" بعلبكي، ا

ٔ
  ،2012 ،1 ، العددنتبيّ  ،"نس ال

ّ
- 222ص ،1د المجل

232. 
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 هوم جديد لل�ونّية خلقتھ  ) انطالقا من مفEqualiberty(  �ةحرّ -مساواعبارة  
ّ
بناء ع��  ة"  ورة الفر�سيّ "الث

املتساو�ة".   ال�ونيّ   تأسيس  سيتّم و "ا�حقوق  وحدة  هذه  األضداد:  من  مزدوجة  �وحدة  أسا��ي  �ش�ل  ة 

الرّ  ع��  م��ابطة  كمفاهيم  اآلن  تبدو  ال�ي  املقصد)،  هو�ة  ف��ا  (بما  واملواطن  �ّل اإل�سان  من  القيود    غم 

 ة ال�ي  العمليّ 
ّ
�ة  ة) ال�ي تجمع مفهومي ا�حرّ (بما ف��ا هو�ة املرجعيّ   والوحدة  لط،ر ع�� توزيع ا�حقوق والّس تؤث

تانواملساواة ذا��ما، 
ّ
 . 1'ةأسيسيّ لطة التّ لّس لنفس 'ل�ما وجهان ع�� أ�ّ  ُينظر إل��ما والل

نيمكن    أن 
ّ
املساواوظ نظر  �ةحرّ -ف  التّ   باليبار  ��  ال�ي  لتجاوز  ا�جناقضات  البيواجهها  رجوازي  و تمع 

بصعو�ة املرتبطة  تلك  وم��ا  ا�خاّص   باستمرار،  الفضاءين  ب�ن  ا�حرّ   ،والعمومّي   الفصل  �� واخ��ال  �ة 

  ة.�ة ديمقراطيّ "املساواة �� األمن" باعتبارها حرّ 
ّ
ولة  فصيل �شأن �شابك الّد وسع والتّ ر مز�دا من التّ كما يوف

الّس يمقراطيّ ة والّد القوميّ  الّس ا�جماعيّ ة  ياسيّ ة واإلدارة  العمليات واملطالب   عن استيعاب 
ً
ة  ياسيّ ة، فضال

هذه األخ��ة ضرور�ة    ة، بل ويعت�� أّن ياق، إ�� تطو�ر املواطنة االجتماعيّ بار �� هذا الّس ياملعاصرة. يتطرق بال

  ، ةياسيّ داة ل�حفاظ ع�� توافق اآلراء الّس بذلك أتصبح فة، ة ا�حاليّ ياسيّ ية بالغة لفهم األزمة الّس وذات أهمّ 

 ، أل�ّ ��ّ   وسيا��يّ   و��شاء مجال عامّ 
ّ
ة  � ع��ا رأس املال والعمل، وامللكيّ سة ال�ي ع�ّ راع داخل املؤّس ي الصّ �ا تذ�

إ�� ضرورة تفادي ر�ط تطو�ر  ذاتھ  �ا �� اآلن  ولة، من�ّ ة الّد ة وعقالنيّ جار�ّ ة التّ ضامن، والعقالنيّ ة والتّ ا�خاصّ 

ة ال�ي �ستفيد من فرصة خلق انتماء وط�ي مش��ك يتجاوز االختالفات  قوميّ ولة الة بالّد املواطنة االجتماعيّ 

 
ّ
 ة ف��ا ع�� مجتمع املواطن�ن، وليس ع�� جميع البشر. ، كما تقتصر ال�ونيّ  إلغا��اة دون بقيّ الط

 يواجھ هذا املس�� اإلبدا�� لبال
ّ
تھ و�ثارتھ لنقاش  يعون، بالرغم من جّد بار العديد من املؤاخذات والط

.  تتوزع تلك املؤاخذات ب�ن من يجد  �ا��ّ �أو الليب  �� الفكر املارك��يّ   من خالل وقوفھ ع�� مساحات ظّل   حيوّي 

 مادام الّد   د مثال تار����ة مجرّ حرّ -ركب املساوام
ّ
 الفع��ّ   يمقراطّي ا األساس الّد ل حّق يموس(الشعب) ال يمث

 لصنع القرار، و��ن من يرى فيھ محاولة ل�جمع ب�ن املتناق
ّ
ولة  مع الّد عينھ  ھ يتعامل �� الوقت  ضات طاملا أن

 والصّ 
ّ
اآلن ع�� جميع هذه املستو�ات ��    بناء سلوك عم��ّ   إ��  واالختالف األن��و�ولو��، داعيا  بقّي راع الط

 يتفك�� بال  أكد من القدرة ع�� توليفها. �� ح�ن �عت�� آخرون أّن ، دون التّ ذاتھ
ّ

باإلجمال  أن  بار �� هذا الش

 
ّ

األمر  ي بھ هذا  ة، و�ؤدّ االختالفات األن��و�ولوجيّ   ياسة، أي صّد �� الّس   �� تناقضات ا�خطاب ال�و�ّي ز عي��ك

  فاع عن "ا�حّق إ�� الّد 
ّ
 . 2�� االختالف �� املساواة" ليس إال

 
1- É. Balibar, La proposition de l’égaliberté. Essais politiques 1989-2009, (Paris: PUF, 2010), p14. 

 
ّ
ّن فظ المستحدث التّ من مزايا الل

ٔ
ّي المساواة والحّر  شديد على ا

ٔ
سيسيّ ترتيب مذهبي لمبادئه التّ  ية قطبان للكيان نفسه الذي ال يقوم با

ٔ
ة ا

جل تخفيف 
ٔ
ّن بهذا المعنى من الواضح  وتر الذي يسكنه.التّ من ا

ٔ
 ة تطعن في التّ يحّر -عبارة المساوا ا

ّ
ي، لراي يبعارض، ذي اإللهام الل

و روبرت نوزيك، ولكّ  .ية ومنطق المساواةالقائم بين منطق الحّر 
ٔ
يًضا على مجرد  كما نجد ذلك لدى فريدريك هايك ا

ٔ
نها تعترض ا

 االختالف لدى جون رولز.إخضاع المساواة للحّر 
ٔ
 : إلى جعُير  ية في إطار مبدا

Martin Deleixhe & Justine Lacroix: « Aux bords de la démocratie. Droits de l’homme et politique chez 
Étienne Balibar», Raison publique, Presses universitaires de Rennes, N° 19, 2014/2, p48. 
2- Charles Boyer, «À Propos de «La Proposition de L'Égaliberté » D'Étienne Balibar », Le Philosophoire, 
Vrin, N° 37, 2012/1, p130. 
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) أندرسون  إل��ابيت  �حّل )،  Elizabeth Andersonتق��ح  أخرى  صيغة  جه��ا،  توافق    من  استعصاء 

ضاد ب�ن املفهوم�ن  �ا ترجع ز�ف عالقة التّ �عارض بي��ما، فإ�ّ   و�� إذ تنطلق من نفي �ّل   .�ة واملساواةا�حرّ 

 
ّ
.  ار���ّ ياق التّ ا بحسب الّس خدما لإلشارة إ�� أف�ار كث��ة جّد ساع داللت��ما، إذ استُ ال�ي يؤمن ��ا البعض إ�� ا�

ة  يمقراطيّ �ة واملساواة، تحيل ع�� ما �عيشھ ا�جتمعات الّد تناغم ا�حرّ   لصدقية  جر��يّ من أجل اإلثبات التّ 

يتّ االجتماعيّ  حيث  بأورو�ا؛  أّن ة  الّد   �ح  مع  تتوافق  املعتدلة  ا�حرّ يمقراطيّ املساواة  ومع  املدنيّ ة،  ة  �ات 

وحرّ  الّس الواسعة،  األساسيّ �ات  محدودةوق  �انت  إن  أّ��اة  بيد  التّ   .  الذي هاجمت  املساوا�ي  ى يتب�ّ   وجھ 

 القائمة ع�� التّ   املساواة �� ا�حظوظ
ّ
ھ يصّنف    �خيارات املرتبطة بھاو   وزيع وفقا ل�حظ

ّ
�م  اس ع�� أ�ّ النّ طاملا أن

 
ّ
ا�حظ سيئو  أو     إّن   .محظوظون 

ّ
التّ   رّي منظ يؤّس يّ هذا  ل��اتبيّ ار  أخالقيّ سون  متفوّ ة  ب�ن  تا�ع�ن.  ة  أو  ق�ن 

"التّ و�ذلك،    قليدي"  ��ملون هدفهم 
ّ
�� صّد املتمث    ل 

ّ
��  ة االجتماعيّ �اتبيّ ال� املساواة  أمام عدم  ة، والوقوف 

ة ال�ي ��دف  يمقراطيّ آخرا تطلق عليھ املساواة الّد بديال  املقابل،  ��  أندرسون،  تختار  .  1ةالعالقات االجتماعيّ 

، ليست مقياسا  ديرها�� تق املساواة،    ألّن   ؛ةقمعيّ ال  ة و إ�� ضمان أن ت�ون العالقات ب�ن األ�خاص غ�� هرميّ 

  د ع�� أّن لهذا الغرض، �شّد   .ةة عالقاتنا االجتماعيّ مقياس لنوعيّ   أيضا   نة فحسب، بل ��لتوزيع خ��ات معيّ 

ة لالح��ام املتساوي �� سع��ا لبناء مجتمع  عب��يّ وزيع مع املطالب التّ ة تدمج مبادئ التّ يمقراطيّ املساواة الّد 

املت�افئ�ن األفراد  إّن 2من  التّ   .  مبدأ   هدف 
ّ
يتمث لها،  وفقا  االجتماعيّ وزيع،  العالقات  وتأم�ن  إقامة   �� ة  ل 

ا  ا موضوعيّ ، فتق��ح لهذا الغرض نموذجا توزيعيّ ة �� مجتمع ديمقراطّي املطلو�ة ال�ي تنطوي عل��ا العضو�ّ 

يؤّمُن هذا  ال  ة أمارتيا سن، حيث  من نظر�ّ ُ�ستلهم  مختلفا يدعو إ�� املساواة ع�� نطاق واسع من القدرات  

 ة لأل �ج املستو�ات الفعليّ النّ 
ّ
من اإلنجاز لتملك  �افية  إ�� مستو�ات    ما يكفل الوصول الفع��ّ داء فقط، و�ن

 
ّ
املساواة   إّن  ة.تھ الفرديّ ق استقالليّ ا �سمح بتحّق ع باملساواة ممّ مواطن يتمتّ  زمة للفعل لدى �ّل القدرات الال

إذن،ةيمقراطيّ الّد  الفعّ   تضمن   ،  الوصول  بالقانون  املل��م�ن  املواطن�ن  والّد �جميع   ال 
ّ

الش إ��  روط  ائم 

ا��ئ �ا �س�� إ�� إلغاء القمع النّ �ة، أل�ّ �عبئة املساواة كشرط من شروط ا�حرّ   تتّم   إذ  ���م.ة �حرّ االجتماعيّ 

 
 
ّ
طلقت تسمية "الل

ٔ
  بار التي تحاول المزج بين اإلرثين الماركسّي ي ة" المثيرة على مقاربة بالوريّ ة الثّ راليّ ييبا

ّ
 . ينظر:   يبرالّي والل

Justine Lacroix, La pensée française à l’épreuve de l’Europe, (Paris, Grasset, coll. «Mondes vécus», 2008), 140 
p. 
1- Pierre-Yves Néron, « L’égalité instrumentale ? » Philosophiques, Société de philosophie du Québec, n° 
41(1), 2014, p170. 

ندرسون على يتمثّ 
ٔ
وجه اعتراض ا

ٔ
حد ا

ٔ
ّن ل ا

ٔ
ثار سخيفة من النّ  المساواة في الحظوظ في ا

ٓ
خالقيّ لها ا

ٔ
 : ينظر .ةاحية اال

Tan Kok-Chor, « A Defense of Luck Egalitarianism», The Journal of Philosophy, Vol. 105, N°. 11, 2008, p667. 
ندرسون في توجيه انتقادات مشا )Dubet François(فق فرانسوا ديبي يتّ 

ٔ
المساواة  معتبرا جاه المساواتّي بهة لهذا االتّ مع إليزابيت ا

ماكن وتراجع دولة الرّ في الحظوظ مسؤولة عن ضعف إعادة التّ 
ٔ
مين اال

ٔ
تقليص دورها إلى  ة التي يتّم عاية االجتماعيّ وزيع وضعف تا

مين ضّد د التّ مجرّ 
ٔ
مكن . ي موذج المساواتّي ت هذا النّ تبنّ ول التي تها في الّد فاوتات وارتفعت حّد خت التّ ا على الفقر المدقع. لهذا ترسّ ا

 : الرجوع إلى
، 2016ار البيضاء الّد ، رق إفريقيا الشّ  ،نزة القاسميترجمة ك، ةفاوتات االجتماعيّ المواقع والحظوظ ٕاعادة تفكير التّ ، رانسوا ديبيف

 . 73-72ص 
2- Elisabeth Anderson, «What Is the Point of Equality?», Ethics, Vol. 109, N°. 2, 1999, p290. 



ذار-   مارس )  2023
ٓ
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لذلك فإّ��م  ل الغ��،  ��ميشهم من قب  دهم اآلخرون، وال يتّم األ�خاص املتساو�ن ال يقيّ   أّن و�ما  ا.  اجتماعي� 

الّس   أحرار ة، وهم أيًضا أ�خاص ال ��يمن عل��م اآلخرون، و��ذا ساتيّ ة واملؤّس ياسيّ �� املشاركة �� ا�حياة 

 
ّ
 �ان.  �م أناس ال �ستغلهم اآلخرون وال يخضعون ألّي ة، أل�ّ باع إراد��م ا�خاصّ فهم أحرار �� ات

 يا��يّ مك�ن الّس فاوت �� امل�انة وعدم تماثل التّ ق بالتّ � أندرسون �� القضايا املرتبطة �ش�ل وثي�تفك  إّن 

، قد دفعها إ�� إرجاع االختالالت املرصودة  1أي انتفاء االع��اف  ،وغياب مبدأ املساواة �� املعاملة  واالجتما��ّ 

 ع�� مستوى العدالة االجتماعيّ 
ّ
قدير  التّ � بامل�انة و ة  فاوتات ا�خاصّ ات؛ و�� التّ �اتبيّ ة إ�� ثالثة أش�ال من ال�

 أندرسون لطة. �عارض الّس �و 
ّ
سات يرتبط  �اتبيات و�س�� إ�� االستعاضة ع��ا واستبدالها بمؤّس مثل هذه ال�

سات ا�جتمع  ولة ومؤّس . لذلك �س�� إ�� أن �عامل الّد تبادليا �ش�ل متساوعض  بف��ا األ�خاص �عضهم ب

�ون  تقدير)؛ وأن  ف ��م كمتساو�ن �� الكرامة واالح��ام (التّ املساواة؛ وأن ُ�ع�� قدر  املد�ي أفراد ا�جتمع ع��  

�ا  لطة). و�ما أ�ّ ة (الّس يمقراطيّ ول الّد ة �� الّد ياسيّ للمشاركة الّس نفسها    لد��م أصوات متساو�ة واإلم�انية

 ة وجمهورّ�ة)؛ وأل�ّ ة و�يجابيّ سلبيّ �ة (رات ل�حرّ ثالثة تصوّ تتب�ى  
ّ

 �ا تؤك
ّ
ة  يمقراطيّ ولة الّد الّد ر  د ضرورة أن توف

�ة  ا�حرّ   وع�� اعتبار أّن ة وغ��ها،  مواطن��ا املوارد املفهومة ع�� نطاق واسع بما يكفي لتشمل املوارد املاليّ   ل�ّل 

ة، وانطالقا  ياسيّ ة والّس ة املشاركة �� ا�حياة االجتماعيّ املساواة إم�انيّ قدر  مواطن ع��    تمنح �ّل ة  ا�جمهور�ّ 

النّ  هذا  �ون  ا�ح من  من   رّ وع 
ّ
يتوق الفعليّ �ة  القدرة  ع��  للنّ ف  التّ ة  ع��  واالهتمامات  اس  اآلراء  عن  عب�� 

   وأّن   قاش العامّ واالستماع إ�� النّ 
ّ

 ن جميع املواطن�ن من العيش باستقالليّ �عزز املعاي�� ال�ي تمك
ّ

ل ة ودون تدخ

استغالل، أو  سيطرة  أ�ّ   أو  ا�حرّ وحيث  هذه  ب�ون  تؤمن  هيمنة-�ة  �ا  عدم     -باعتبارها 
ّ
وال� ة  �اتبيّ تتنا�� 

ساواة �� م ة باعتبارها عدم هيمنة و �ة ا�جمهور�ّ �ا تنت�ي إ�� تأكيد ترابط عميق ب�ن ا�حرّ فإ�ّ ،  ةاالستبداديّ 

ة  ة للملكيّ بتشكيل نظام عادل للقواعد القانونيّ �ة، �� نظر أندرسون،  ا�حرّ هذا النوع من  سمح  �  .  2لطةلّس ا

 ة  والعقود واألعمال املصرفيّ 
ّ

ة يمكن أن تدعم مجتمعا  ة عامّ تحتيّ   توف�� بنية  غل وما إ�� ذلك، بمع�ىوالش

أم�ّونا  ا  حرّ  مت�افئ�نمن  إ�ّ   فراد  الوقت.  بمرور  عليھ  مؤّس وتحافظ  نظاما  تر��ي  امللكيّ ساتيّ �ا  �حقوق  ة  ا 

 
1-  

ّ
ندرسون وما تدافع عنه نانسي فرايزر (يا مدى التّ يبدو جل

ٔ
ّن Nancy Fraserساوق بين ما تذهب إليه ا

ٔ
  ) التي تعتقد ا

ّ
ب العدالة تتطل

 : سواء. ينظر زيع واالعتراف على حّد و اليوم إعادة التّ 
Nancy Fraser, Qu’est- ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution. Édition établie et introduite 
par Estelle Ferrarese, (Paris: La Découverte, 2011), p43. 
2 -E. Anderson, «Freedom and Equality», in David Schmidtz and Carmen E. Pavel, The Oxford Handbook of 
Freedom, (New York: Oxford University Press, 2018), p97. 

ندرسون د تؤكّ 
ٔ
 امن المرجع نفسه،  98كذلك في الصفحة ا

ّ
ات يمقراطيّ في الّد  الخطاب العاّم  في لطة فت للمساواة في السّ لحضور الال

 
ّ
 نظرا لكون  ة المعاصرةراليّ ييبالل

ّ
ّن ة. كما تصرّ يرفضونها عالنيّ من اس ة من النّ قل

ٔ
 المساواة في   ح ا

ٔ
كـثر ما يخشاه المدافعون على مبدا

ٔ
ا

ن تؤدّ السّ 
ٔ
ثرياء من تحويل الّد  روة إلى حّد فاوتات في الثّ ي التّ لطة هو ا

ٔ
ولة إلى نظام حكم بلوتوقراطي (حكم  كبير إلى تمكين اال

غنياء)
ٔ
 .اال
يادة ومن  المواطنين، سواء من حيث السّ بين مساواة بانتفاء ال ر الجمهورّي صوّ في التّ ة ة والجماعيّ ية الفرديّ تنتفي الحّر في المقابل، و

و من حيث القوّ 
ٔ
 حيث ممارستها، ا

ّ
ثارً في طيّ ة ية الجمهوريّ مفهوم الحّر فة بمرافقتها ودعمها. كما يحمل ة المكل

ٓ
ة  اقتصاديّ  ا اته ا

 : نظرة. ي واجتماعيّ 
Vincent Peillon, Liberté, égalité, fraternité. Sur le républicanisme français, (Paris: Seuil, 2018), p22- 23. 



  مصطفى جبور .  أ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ  ية والمساواة ة توافق الحرّ ٕاشكاليّ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)297( 

 بادل والتّ �ات الواسعة للتّ عة، بما �� ذلك ا�حرّ ة املوّس ا�خاصّ 
ّ

خلق فرًصا أك��  يء الذي يمكن أن يعاقد، ال��

لد��م    أفراد ا�جتمع بأّن   �ة واملساواة املتبادل�ن. كما يقتنع �ّل ساس ا�حرّ أع��    عاو�ّي والتّ   ل�يّ ثراًء لإلنتاج الّس 

التّ  البنية  �� ا�حفاظ ع��  امللكيّ ساتيّ ة املؤّس حتيّ مص�حة مش��كة   ة ا�خاصّ ة �حقوق 
ّ
تول ال�ي  د املز�د من  ة 

ة ال�ي  ة من خالل ثقل املص�حة الفرديّ ت��ير ا�حقوق الفرديّ   ، ال يتّم هذهظر  لوجهة النّ �ة ل�جميع. وفًقا  ا�حرّ 

�خص لھ مص�حة مش��كة �� االرتباط املتبادل مع اآلخر�ن من خالل بنية   تحم��ا، ولكن من خالل �ون �ّل 

   لذلك  ة،منفعة عامّ ذات    ةة ا�خاصّ ة �حقوق امللكيّ حتيّ البنيات التّ   ة. إّن ة مش��كة ل�حقوق الفرديّ تحتيّ 
ّ
-رتوف

تّم  ما  جيّ   إذا  تصميما  ا-داتصميمها  خاللھ  من  لألفراد  يمكن  بوصفهم  تّ ـلإطاًرا  البعض  �عضهم  مع  واصل 

أحرارا ومتساو� ألّن 1نأ�خاصا  ونظًرا   .   
ّ
منظ �� مجتمع  يحافظون  البنية    جيد�ش�ل  م  األعضاء  ع�� هذه 

عضو مطالب مشروعة بأن تضمن القواعد    ل�ّل   واالمتثال لقواعدها، فإّن رائب  ة من خالل دفع الضّ حتيّ التّ 

 
ّ
وزيع العادل للوصول إ�� الفرص مهم هنا أيًضا  التّ   ة. إّن حتيّ دها تلك البنية التّ وصولهم إ�� الفرص ال�ي تول

تقّر نّ كل �اف.  غ��  أّن   ھ  التّ   أندرسون  للبنية  خصائص  ثالث  العامّ حتيّ هناك  االقتصاديّ ة  ل�حقوق  ��  ة  ة 

الّد  االجتماعيّ يمقراطيّ األنظمة   ة 
ّ
الال الفرص  �عز�ز  ع��  قادرة  إ�ّ ة  القول  و�مكن  ل�جميع،  ضرور�ّ ئقة  ة  �ا 

،  اآلخر�ن  معلطة  املساواة �� الّس   ة ومن ثّم �ة ا�جمهور�ّ ساس ا�حرّ ألتأم�ن هذه الفرص قصد العيش ع��  

  و�مكننا عرضها �اآل�ي:

ب  وق لتجنّ الّس   صرف فيما يخّص ة من ا�حقوق غ�� القابلة للتّ مجموعة قو�ّ أوال، يحتاج األفراد إ��   -

 سيطرة أر�اب عملهم.  

وثانيا، يحتاجون إ�� نظام تأم�ن اجتما�� شامل لضمان استقاللهم إذا �انوا غ�� قادر�ن ع�� العمل   -

 أو ع�� العثور ع�� عمل. 

ا، �� ظّل  -
ً
   ثالث

ّ
ب سيطرة اآلباء واآلخر�ن  وشامل لتجنّ   ا�ّي روف ا�حديثة، يحتاجون إ�� �عليم مّج الظ

 رهم لذا��م �أ�خاص يتمتّ ولضمان تصوّ 
ّ

 خ��ي. عون بحقوق االستقالل ال�

  
ّ

أ�ّ   يمكن فهم كال ة  عن حقوق امللكيّ   ة يضم��ا فصل جزئّي ة فرديّ �ا حقوق ملكيّ من هذه ا�حقوق ع�� 

 قليديّ ة التّ ا�خاصّ 
ّ
ة  ة أو إدار��ا، أو اإلدارة الب��وقراطيّ يع اإلنتاجيّ ولة للمشار ة الّد م��ا ملكيّ   ب أّي ة وال يتطل

 2ة.ة ا�خاصّ �ا مجرد نوع بديل من نظام امللكيّ �حياة األفراد. إ�ّ 

 
1- Ibid., p103 

ندرسون التي تنبني على توليف للحّر  -
ٔ
نّ ة والمساواة في السّ ية الجمهوريّ تنص مقاربة ا

ٔ
ن يدعموا   ه اللطة على ا

ٔ
يمكن للمواطنين ا

ة التي يمكن للجميع قبولها  ياسيّ ة والسّ ة واالجتماعيّ ة االقتصاديّ ساتيّ رتيبات المؤسّ ويفرضوا على بعضهم البعض سوى االلتزامات والتّ 
مين هذا الضمان من خالل االحتكام إلى واجبات المواطنين في ظل دولة كما بشكل معقول. 

ٔ
نها تبرر التوزيعات المطلوبة لتا

ٔ
ا

خرين وليس بناء  
ٓ
ساس مساواتهم مع اال

ٔ
ديمقراطية. وفي مثل هذه الدولة، يكون لدى المواطنين متطلبات لبعضهم على بعض على ا

و دونية.  
ٔ
 : ينظرعلى تفاوتاتهم سواء كان تفوقا ا

Tan Kok-Chor: [2008], op. cit., p666. 
2- E. Anderson: [2018], op. cit., p111. 
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ق إلل��ابيت أندرسون لكّمٍ من  �عرّ 
ّ
 االنتقادات  ض هذا االج��اد ا�خال

ّ
 ألن

ّ
قة،  ھ ي��ك العديد من األسئلة املعل

الّس   �� املساواة  مع�ى  تحديد  نيولي��ا��، فضال عن    ،طةلوم��ا عدم  سياق   �� املطلب  بلوغ هذا  واستحالة 

 يمقراطيّ تناقضات املساواة الّد إغفالها لبعض  
ّ
 يمقراطيّ ولة الّد الّد   لة �� أّن ة املتمث

ّ
 �ات�يّ ة ستديم الوضع ال�

غ�� العادل الذي �س�� إ�� عالجھ والقضاء عليھ حينما �عامل جميع مواطن��ا باستثناء ا�جرم�ن باهتمام  

إّن  متساو��ن.     واح��ام 
ّ
�اف بحرّ تزو�دها  للعيش  يحتاجو��ا  ال�ي  باملوارد  إل��ا  املنتسب�ن   ة 

ّ
توف يجعلها  ر  �ة، 

دل فيستخدمون تلك املوارد �� ��ميش اآلخر�ن  رفون �ش�ل غ�� عا�م يتصّ اإلم�انيات ألولئك الذين �عتقد أ�ّ 

 والتّ 
ّ

ولة  اهتمام الّد اقتصار  يطرة عل��م واستغاللهم. كما يمكن �� حال  ها��م والّس ل �� اختيارا��م وتوّج دخ

 يمقراطيّ الّد 
ّ
بالت ورعاي��ا  �ّل ة  وليس  فقط  ملواطن��ا  يمّس   ساوي  أن  �ونيّ   الناس،  وا�حرّ مبدأ  املساواة  �ة.  ة 

 
ّ
دون إظهار  ذاتھ  االهتمام واالح��ام  ب ة مواطن��ا  يمقراطيّ ولة الّد ھ من غ�� املقبول أن �عامل الّد فضال عن أن

ر  �ا �غفر ��وّ �امها باإلحسان املفرط أل�ّ دون أن نن��ى أخ��ا ا�ّ .1سبب لرفض بدائل أخرى معروفة ومعقولة  أّي 

 �انت خاطئة. وال تحاس��م ع�� خيارا��م و�ن نفسھ  األ�خاص وتمنحهم االح��ام 

حول   النقاش  إغناء   �� الفكر�ة  حيث مرجعيا��ا  من  وا�ختلفة  املتنوعة  االج��ادات  هذه  لقد ساهمت 

�عض    لهذا سيمكن االشتغال ع�� تجاوز وعالج   اإلش�الية قيد الدرس هنا، ع�� الرغم مما واجهتھ من مآخذ.

روع بديل قد يكفل الوفاق ب�ن املفهوم�ن، وهو  إعداد مش من   أوجھ القصور �� الّنماذج ال�ي تّم الّتطّرق إل��ا 

حظة الّتار�خّية ا�حالّية ورهانا��ا. 
ّ

 املق��ح الذي �ستحضر إكراهات ال�

 تصور فلسفي بدیل إللغاء التوتر والتنافر بین الحریة والمساواة من أجل حیاة جیدة:  -4

تركيبيّ   إّن  �ّل محاولة  أعمال  �خالصات  (   ة  ميلر  دافيد  توّ   ،وأكسل هونيث)  David Millerمن  فر  قد 

استدعاء روح مبدأ املسؤولية    ة إذا ما تّم خاصّ   صيغة مناسبة لإلجابة عن اإلش�ال املركزي �� هذا البحث،

) يوناس  ها�س   Hans Jonasعند 
ّ

الش صياغة   �� اإليتيقّي )     رط 
ّ
التّ الال حالة  لبلوغ  املفهوم�ن. زم  ب�ن  ناغم 

 �ة االجتماعيّ ل وفكرة ا�حرّ وّ ة عند األ تتناسب فكرة املساواة االجتماعيّ 
ّ
، 2�عض �غرا��ا  و�سّد   ،ا�ية عند الث

ة املؤمنة باملص�� املش��ك  إحقاق املواطنة ال�ونيّ   -كما نظر لھ الثالث -ة  ة اإليتيقيّ بينما يكفل مبدأ املسؤوليّ 

 باعتبارها اإلوّ   عاون االجتما��ّ ضامن واإلخاء والتّ خ التّ ا يرّ� ممّ 
ّ
الستدامة تــــناغم املفهوم�ن. من  زمة اليات الال

 
ّ
 املهم أن �ش�� هنا إ�� أن

ّ
ة االع��اف  ف عند �عض القواسم املش��كة ب�ن نظر�ّ ھ سبق ألكسل هونيث أن توق

 

1- John Kekes: «Objections to Democratic Egalitarianism». Journal of Social Philosophy, Vol. 33, N°. 2,2002, 
p168 

كسل هونيث الحّر يولي  -2
ٔ
فضليّ ا

ٔ
و التّ ولوجيّ ثالبا خالصا لعالج العديد من  مّما يوّفر في نظرهة على المساواة، ية اال

ٔ
طورات غير ات ا

مر تنتج عن غياب المساواة،  بكونها ليمة التي يصفها هونيثالسّ 
ٔ
 : ينظر ية.شكيك في بلوغ الحّر ي إلى التّ يؤدّ  لذيااال

Soraya Nour Sckell, « Le droit selon Axel Honneth. De la Théorie critique à la théorie de la reconnaissance ». 
in : Alain Patrick Olivier, Maiwenn Roudaut et Hans- Christoph Schmidt  amBusch (dir.), Nouvelles 
perspectives pour la reconnaissance. Lectures et enquêtes, (Lyon: ENS Éditions, 2019), p196. 

https://books.openedition.org/author?name=olivier+alain+patrick
https://books.openedition.org/author?name=roudaut+maiwenn
https://books.openedition.org/author?name=schmidt%C2%A0am%C2%A0busch+hans-christoph
https://books.openedition.org/enseditions/13383
https://books.openedition.org/enseditions/13383
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ّ
الث  عنده، ونظر�ّ ة  الثبمجاالتھ 

ّ
املرك العدالة  تم�ّ ة  ال�ي  ا�حاجة واملساواة واالستحقاق عند ميلربة  ب�ن   �1. 

هنايمكن ها  �ستعر   نا   أن 
ّ
ا�  �� �ساهم  ما  التّ ض  رقعة  فهما  ساع  إش�اليتنا،  بخصوص  فكر��ما  ب�ن  قاطع 

التّ يتّ  البعد   �� العدالة  اخ��ال  رفض  ع��  معا  يتبنّ   وزي��ّ فقان  كما   ا�حض، 
ّ
الط التّ يان  ملبادئ    دّي عّد رح 

 Michael Walzer�ما يتقاسمان خالصات ماي�ل وال��ر (العدالة أل�ّ 
ّ

املفكران،  أن. �عطي هذان  ) �� هذا الش

باعتباره عنصرا جوهر�ّ أيضا، لالجتما�ّ  العدالة.� قيمة قصوى  اعتمادا ع�� فهم هيغ�� ملسألة  �� وقت    ا 

يؤمن فيھ الثالث باملص�� اإل�سا�ي املش��ك وما �عنيھ ذلك من �عظيم لقيم اجتماعية �التضامن والتقدير  

 املتبادل. 

 میلر:األقنوم األول: المساواة االجتماعیة عند دافید  -4-1
  بناء   ع��  يصبح فيھ جميع أفراد ا�جماعة قادر�نالذي  ة باعتبارها الوضع  املساواة االجتماعيّ يحدد ميلر  

 ى و�ن تفاوتوا �� الّس املساواة ح�ّ   ساسأ  ع��  عالقا��م
ّ
 لطة، أو �� ال�

ّ
ة ا�جسد  ة كقوّ بيعيّ �وة أو �� املواهب الط

 
ّ

غ��ه.  والذ أو  �عت��  �اء  السبب  شرطلهذا  الوضع؛  لبلوغ  اجوهر�ّ   ااالع��اف  ��    هذا  ا�جميع  يتساوى  فأن 

يتّ �املعاملة    االع��اف ش�ل حقوق متساو�ة ومعاملة  ع�ي أن 
َّ

الّس عادلةخذ أّن بب �شّد . ولهذا    د ميلر ع�� 

عضو �� ا�جتمع  حيث �سود اإلحساس ب�ون �ّل  2نظام يجب أن تقام ع�� قاعدة املساواة. ة �� أّي العضو�ّ 

نة  �خص آخر بما يتجاوز تصنيفهم غ�� املت�ا�� القائم ع�� أ�عاد معيّ   ع بوضع وم�انة متساو�ة مع أّي يتمتّ 

 
ّ
ائدة ب�ن أفراد ا�جتمع وع�� معاملة  فاعل الّس ا من خالل طر�قة التّ عمليّ هذا  ترجمة    فاوت. تتّم سم بالتّ تت

 من    إذ  �عضهم لبعض،
ً
�ستعملون طرقا متماثلة �� ا�حادثة �أن �عتمدوا ع�� سبيل املثال املصافحة بدال

ة،  االنحناء، كما يختارون أصدقاءهم بناًء ع�� األذواق املش��كة واالهتمامات وليس ع�� املرتبة االجتماعيّ 

عب�� عن ا�جتمع  ل وال��ر للتّ ادة ال�ي أطلقها ماي�ى ميلر لتبيئة نظر�تھ صفة مجتمع الّس يتب�ّ   3وما إ�� ذلك.

 
1- A. Honneth, «Recognition and justice: Outline of a Plural Theory of Justice», ActaSociologica, Vol. 47, N°. 
4, 2004, p359. 

دّق كما عاد ليوضّ 
ٔ
ّن الّسياق نقطة تقاطع كبيرة بينهما وهي االبتعاد عن اختزال العدالة في المساواة. يرى ميلر في هذا   ح بصورة ا

ٔ
  ا

 الوحيد للعدالة
ٔ
 المساواة لجعله المبدا

ٔ
قنوم على مبدا

ٔ
ن يؤدّ  ال بّد  ، إضفاء طابع اال

ٔ
ة والممارسة، وازدياد  ظريّ ي إلى الفصل بين النّ ا

فكار الفلسفيّ م المعتقدات ما قبل العلميّ باين ما بين مفهوم العدالة وعالالتّ 
ٔ
 :جوع إلىة بالعدالة. يمكن الرّ ة الخاصّ ة مما يضعف من اال

A.Honneth, Ce que Social veut dire I. Le déchirement du social. Traduit de l’allemand par Pierre Rusch, 
(Paris : Gallimard Nrf, 2013), p275 – 276. 

 يفتوفيق السّ ترجمة ، المساواة والعدالة"" ،ميلرديفيد  -2
ّ
 . 20، ص2019 حكمةة  ، مجل

3- David Miller, « Equality and Justice», Ratio (new series) X 3, Oxford, Vol. 10p, Issue 3, December 1997, p. 
232. 

ّن *
ٔ
ن تتمثّ الخيرات االجتماعيّ اس بوساطة سلسلة من  بة بين النّ المساواة عالقة مركّ   يرى والتزر ا

ٔ
ة الحيازة  ل فقط في هويّ ة وال يمكن ا

مييز بين مجاالت العدالة المختلفة مع  ة من خالل التّ ب مشاكل الملكيّ ة الذي يطرحه إلى تجنّ بركّ المساواة الم يهدف حّل  واالمتالك.
ّن  ة بكّل وزيع الخاصّ مبادئ التّ 

ٔ
ن تكون تعّد  منها. ويذكر ا

ٔ
ّن ة في الشّ ديّ مبادئ العدالة يجب ا

ٔ
الخيرات المختلفة يجب توزيعها   كل وا

نّ بب يؤكّ وفًقا إلجراءات مختلفة ومن قبل فاعلين مختلفين. لهذا السّ 
ٔ
ن نجعل المساواة هدفا مركزيّ د با

ٔ
ردنا ا

ٔ
ن  ا للسّ ه إذا ا

ٔ
ياسة، وا

 نحترم الحّر 
ّ
يضا، فال يمكننا إال

ٔ
ن نتصوّ  ية ا

ٔ
نّ ا

ٔ
 بة. وهذا ها مساواة مركّ رها على ا

ّ
ة، ليس بشكل ب توزيع مختلف الخيرات االجتماعيّ يتطل

 :  ة والمعاني المرتبطة بها. ينظرع هذه الخيرات االجتماعيّ ع المعايير التي تعكس تنوّ د، ولكن وفقا لتنوّ موحّ 
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ة باعتبارها مساواة �� امل�انة. �ستع��  املتساوي �� العالقات واملعامالت الذي �سود فيھ املساواة االجتماعيّ 

 "ميلر من وال��ر كذلك  
ّ

أّن ال�ي    *" بةمفهوم املساواة املرك    �ع�ي 
ّ
ال�ي يحتل ها مواطن ما داخل مجال  امل�انة 

 مع�ّ 
ّ
 ة اجتماعيّ ص�حإ�� مسبة  ن بالن

ّ
سبة إ��  ة ال يمكن إعادة تقييمھ من خالل م�انتھ داخل مجال آخر بالن

   يطرة�عمة أخرى. �ستتبع هذا األمر نقد للّس 
ّ

مجتمع ال    بةما دام ا�جتمع الذي يحكمھ مبدأ املساواة املرك

خ�� عن فكرة البحث  تفرض التّ   �اخ��ات. إ�ّ نعم وا�نوع من أنواع ا�خ��ات ع�� با�� ال   يمكن أن �سيطر فيھ أّي 

ق املساواة. و�دال من ذلك،  يحّق وهو ما    �ش�ل مت�ا��توزيعها    ھ�ة ما من شأن ية مم�ّ ن أو خاصّ عن خ�� مع�ّ 

م��ا غ�� مت�ا��   وزيعات املتمايزة ال�ي ي�ون �ّل ة للعديد من التّ ة نتيجة فرعيّ ينب�� اعتبار املساواة االجتماعيّ 

 .1دةيات مختلفة من خ��ات متعّد األفراد �ستفيدون بكمّ  بطبيعتھ، بمع�ى أّن 

 :األقنوم الثاني: الحریة االجتماعیة عند أكسل ھونیث -4-2
ل

ّ
ى و�ن قام  ة ح�ّ تھ االجتماعيّ �� �� نظر�ّ قطب الرّ   ينطلق أكسل هونيث من مفهوم االع��اف الذي �ش�

راع من أجل االع��اف" إ�� خمسة ��  انتقلت أش�الھ من ثالثة �� كتاب "الصّ   عديالت عليھ، حيثببعض التّ 

�ع�ي�ة"ا�حرّ   "حّق :  كتابھ االع��اف  أصبح  التباد��    .  القانو�ّي   ا�خاّص الفعل  او   باالح��ام  �خاص  السلوك 

 
ّ
ة  ة االجتماعيّ يّ سات ا�حياة اإليتيقالثة القائمة بطرق مختلفة �� مؤّس باالح��ام األخال�� وأش�ال االع��اف الث

"Sittlichkeit  ،" و�� االع��اف ا�خاّص   
ّ

بمجال االقتصاد الذي يلعب    ة، وذاك ا�خاّص خصيّ بالعالقات ال�

الّس  الوساطةفيھ  دور  ا�خاّص   ، وق  الّد   وأخ��ا  اإلرادة  �شكيل  ا�جماعيّ يمقراطيّ بمجال   ة 
ّ
�ش� كما  ل  ة. 

فها هونيث ب�و��ا  ة ال�ي �عرّ �ة االجتماعيّ أسس ا�حرّ   ،والبعد املوضو��  االع��اف إ�� جانب البعد البينذا�ّي 

ا�حرّ  ا�حّق تلك   �ة 
ّ

للذ �سمح  ال�ي  املادّ ة  املوارد  ع��  با�حصول  فقط  ليس  للتّ ات   ية 
ّ

الذ ح�ى حقق  أو  ا�ي، 

   ة من أّي �� أن ت�ون حرّ   با�حّق   االع��اف القانو�ّي 
ّ

 األدوات التّ   ة) أو أن ي�ون لد��البيّ �ة الّس ل (ا�حرّ تدخ
ّ

ة  ر�ّ فك

 �ة التّ ة (ا�حرّ �ا بلغت االستقالليّ إلصدار حكم مستن�� وعادل وفق إراد��ا أل�ّ 
ّ

 ر�ّ فك
ّ
 ة يتمّ ما �� وضعيّ ة)، و�ن

 بناؤها مع ا�جماعة و�فضلها، حيث تتجّس 
ّ

د وفق إرادة وقرارات با�� أعضاء  ات وقرارا��ا وتتجّد د إرادة الذ

 ةت�امليّ ة  عالقات تفاعليّ هذه ا�جماعة من خالل  
ّ

الذ �ة حًقا وال تدرك هذه  وات تجر�ة ا�حرّ ، إذ ال �عيش 

فعليّ ا�حرّ   �ة 
ّ
إال مؤّس   ا   �� �شارك  اجتماعيّ حينما  تتم�ّ سات  لة  وفقا  املتبادل  االع��اف  بممارسات  لمبدأ  � 

ا�حرّ  ب�ون  القا��ي   الهيغ�� 
ّ
تتمث  �ة 

ّ
الذ مع  "الوجود   �� اآلخرل   �� sein im  Bei sich selbst(ات 

Anderen ("2 الّس لهذا  للنّ .  يمكن  ال  يحّق   اسبب  حرّ أن  الفرديّ قوا  �ّل �ا��م  ع��    ة  �عتمدون  بل  لوحده، 

 عالقا��م املتبادلة ال�ي ال يمكن اعتبارها "حرّ 
ّ
من قبيل محتوى    ة ببعض االل��امات املعيار�ّ يفون  عندما    ة" إال

الّد الصّ  ومعاي��  وواجبات  داقة   ستور 
ّ

والعش واألزواج  واألطفال  واملس��لك الوالدين  املنتج  و��ن  واملر�ي    اق 

 
Chantal Mouffe, The return of the Political, First published, (London: Verso, 1996), p34. 
1- D. Miller and M .Walzer, Pluralism, Justice, and Equality, (New York: Oxford University Press, 2002), 
p19. 
2- G.W.F. Hegel: [2007], op. cit., p. 133. 
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وا�حاكم  واملتعلم أّن   .1واملواطن  ا�حر�ة  و�ما  مع�ى  عمّ االجتماعيّ   يختلف  األسرة   �� مجال  ة   �� عليھ  هو  ا 

أو  الّس  داخلوق  الّس   من  فإّن يا��يّ ا�جال  يتغ�ّ   ،  الهيغ��  الفهم  وفق  املساواة  ا�مفهوم  مجال  مع  �ة  حرّ � 

 إعادة التّ   ّن . وأل 2املع�ي 
ّ
 الواجهة ملبادئ معيار�ّ   وزيع عنده ليست إال

ّ
  فإّن   ،رة �� مبادئ االع��افة أخرى متجذ

 ق ب�ن االع��اف و�عادة التّ من يفرّ  هونيث يضع نفسھ ضّد 
ّ
  �� حّد  هونيث باملــــــــــــساواة ھ، ال ��تّم وزيع. لذلك �ل

 ذا��ا؛ بل يتناولها فقط كبعد من أ�عاد االستقالليّ 
ّ
ة. �ع�ي العدالة القاعدة األساسيّ إليھ  سبة  ة ال�ي �عت�� بالن

فهم بمع�ى واسع ع�� أ�ّ   ع بھ �ّل الذي يتمتّ   املتساوّي   عنده ا�حّق 
ُ
�ا تحقيق  فرد �� استقالليتھ ال�املة ال�ي ت

 
ّ

 ة لتفس�� هونئيسيّ أحد اآلثار الرّ   ات. إّن للذ
ّ

   �ة" فيما يخّص ة ل�حرّ روط االجتماعيّ ث "للش
ّ
ھ  االع��اف هو أن

�عّد يؤدّ  ن�ج  إ��  املعيار�ّ ي  للمطالب  لألفراد  دي  يمكن  ال�ي  ألّن طرحها  ة  هذا  ا�جماعة.  وع��  اآلخر�ن   ع�� 

 التّ 
ّ

الذ مختلفةحقق  محاور  لھ  الفردي  تتوافق    ،ا�ي  كما  األول،  نموذجھ   �� االع��اف"  "مجاالت  تتوافق 

ال�ي   ةة للعالقات االجتماعيّ �ة"، �ش�ل دقيق مع األنواع األساسيّ ا�حرّ   ة ا�ختلفة �� "حّق ساتيّ الت املؤّس ا�جا

االع��اف ليس    أّن هذا  يع�ي  و ��م ورفاهي��م وخطط حيا��م.  من خاللها يدرك األفراد جوانب مختلفة من هو�ّ 

عامّ  مفهوم  وأّن سوى  االجتما   ،  للمجاالت  تبعا  مختلفة  بنيات  املعنيّ عيّ لھ   ة 
ّ

الذ األ�عاد  وأنواع  ال�ي اتيّ ة  ة 

النّ  لهذا  كنتيجة  عل��ا.  التّ تنطوي  فإّن عّد �ج  ا�حّق   دي،  "املساواة  سؤال  ع��  هونيث  الفعليّ إجابة    ،ة"ة/ 

 
ّ
 ست�ون أن

ّ
املتساوي �� شروط    ل�حّق   باملع�ى العامّ   ھ من املستحيل تحديد مع�ى واحد "حقيقي" للمساواة، إال

 .3ة ال�املةاالستقالليّ 
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ة إم�انات  �ة االجتماعيّ ا�حرّ   نظر�ةتمنح    ،�� مساواة �� امل�انة  بما  ،ةة املساواة االجتماعيّ نظر�ّ إذا �انت  

 
ّ

الش االجتماعيّ ضمان  األع��  روط  املستوى  عليھ  يطلق  ما  لتحقق  ��ّم ة  ال�ي  بنفس  االستفادة    للمساواة 

 
ّ

و الش للمساواة فيما  نفسها  رجة  الّد ��ل  األد�ى  املستوى  �� مختلف أش�الھ، وما يطلق عليھ  من االع��اف 

 ة ال�ي تضمن معاملة متساو�ة ل�جميع. و��ذا تة القانونيّ االستقالليّ   يخّص 
ّ
ة  بادليّ مساواة ميلر عناصر التّ   ر وف

ة  �ة االجتماعيّ ا�� إدراك ا�حرّ و�التّ   ،ة ع�� االع��اف املتبادلة إلقامة عالقات مبنيّ رور�ّ الضّ �افؤ  �امل والتّ والتّ 

�ّل  لمجال.    ��  معا  تفتقران  أ��ما  املسؤوليّ إال  مبدأ  شروط  يالذي  ة  روح  تأم�ن  باالل��امات  ضمن  القبول 

 
ّ

 وات بھ سيجعلها ملزمة باالهتمام بالعواقب اوالوفاء ��ا مادام إيمان الذ
ّ
أعمالها    عنبة  لبعيدة للغاية امل��ت

 
1- A. Honneth: [2017], op. cit.  p48. 
2- A. Honneth, «Freedom, Solidarity, and Democracy», in: Odin Lysaker and Jonas Jakobsen (Edit.) , 
Freedom and Recognition, (Boston: Brill edition, 2015), p267. 

   إّن  
ّ
صدقاء والعشّ  ومتبادلة تنطوي على حقوق وواجبات مختلفةعند هونيث  ةق بشروط االستقالليّ المساواة فيما يتعل

ٔ
اق  بين اال

سرة، 
ٔ
فراد اال

ٔ
و بين  في العالقات بين المستهلكين والمنتجين الذين يلتقون من خالل تفاعالت السّ   وفي االتجاه نفسهوا

ٔ
وق، ا

 .المواطنين الذين يتعاملون مع بعضهم البعض في المجال العاّم 
3- Jean-Philippe Deranty, « Redistribution and recognition from the point of view of real equality Anderson 
and Honneth through the lens of Babeuf », in: Denise Celentano and Luigi Caranti (ed.), Paradigms of 
justice: Redistribution, Recognition, and Beyond, (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2021), p74. 
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ع هذه الذوات لهابقدر  
ّ
 ع�� نطاق البشر�ّ   ا�� مراعاة حقوق ال�ّل ، و�التّ توق

ّ
�ل ستتحول  ة جمعاء. و��ذا الش

ة إ�� أنظمة  ة و�يتيقيّ ت�ن باعتبارها أنظمة "عالئقيّ �ة االجتماعيّ د املساواة وا�حرّ حيث تتجّس   ،أنظمة الفعل

 قييد  التّ   ايطبع ف��
ّ

   الفردّي   ا�ّي الذ
ّ
ة املفروضة ع�� اآلخر�ن  ة، وال ُينظر إ�� القيود األخالقيّ عيّ او بصبغة الط

أ�ّ   ع�� 
ّ

ال� امليول  �عيق  مالئمة  غ��  قيود    ة،خصيّ �ا 
ّ
لتلك  و�ن اجتماعية  وتجسيدات  ترجمات  باعتبارها  ما 

أ�ّ  ع��  إل��ا  ُينظر  ال�ي  تأسيسيّ األهداف  أهداف   �ا 
ّ

لل� النّ   1خصة  البشرّي ولديمومة  ل�ون  وع  اعتبارا   .

يتعرّ املسؤوليّ  ال�ي تصبح "مصدر قلق" عندما  ل�ائن آخر،  ��ا �واجب  املع��ف  بما �� عناية  الوضع  ة  ض 

�� الذي يمكن  ـــــؤال األصا�خوف وارد بالفعل �� الّس   �ديد. و�اعتباره محتمال باملقابل، فإّن لهذا الغ�� لل�ّ   الهّش 

 ــبھ؟ ك أعــ�ندث لھ، إذا لم ــ يحــ: ماذا سعنده ة فعليةؤوليّ ــــمس  �ّل   يةتخّيل بدا للمرء
ّ
ما �انت اإلجابة قاتمة،  ل

 
ّ
 . 2ة أو�حما �انت املسؤوليّ �ل

 : خاتمة  -5

�� مجتمع من ا�جتمعات  �ة معا  البالغة لبناء نموذج �سود فيھ املساواة وا�حرّ عو�ة  غم من الصّ ع�� الرّ 

  حياة سعيدة وجيدة تجمع ب�ن غاية تحقق العدل   ننايؤمّ الت�امل والتعاضد، فبمقدار مت�ا�� وفق مبدأ  

بلوغ والهناء  ومنت�ى  وحر�ة    .ا�خ��  مساواة  ب�ن  ما  األسس  ثال�ي  تركي�ي  نموذج  تفكر  ع��  انكببنا  فإننا 

ز�د  اجتماعيت�ن ومسؤولية فردية ذاتية وجماعية مش��كة. �ستحضر هذا ا�خيار 'املبتكر' الذي يحتاج إ�� م

من التطو�ر والصقل، حيو�ة ا�حر�ة واملساواة وا�حاجة البشر�ة امل�حة إل��ما معا، مس��شدين �� هذا املقام  

 ما  بقولة �حنھ أرندت تصرح ف��ا: "
ً

فقط أولئك الذين تحرروا من ا�حاجة يمك��م أن يقدروا تقديرا �امال

وا�خوف هم القادرون ع�� أن يتصوروا    �عنيھ التحرر من �ل خوف، وفقط أولئك الذين تحرروا من العوز 

إن هذا األمر قد     .3"شغفا با�حر�ة العامة وتطو�ر املذاق ا�خاص للمساواة الذي تحملھ هذه ا�حر�ة داخلها

التّ   أجاز لنا ��ج �ة االختيار واالل��ام واالنخراط الوا��  ة واملرونة، و��ن حرّ ديّ عّد وازن ب�ن التّ تصور يرا�� 

  عددوالوحدة والتّ   ،دفرّ ة تجمع ب�ن االندماج والتّ ة إيجابيّ تناسبيّ   يوفر  سبيلمخطٍط ل  أي وضع  ،واملسؤول

 ممّ 
ّ
 ا يقل

ّ
كما    .لم وا�عدام اإلنصافص إ�� أق��ى ا�حدود و�ش�ل ممن�ج ودائم من ا�خالفات القائمة ع�� الظ

 .  إزال��اأو �سمح �� اآلن نفسھ باح��ام االختالف والفروق دون ت�خيمها 

 

 

 
1- A. Honneth, Le droit de la liberté. Esquisse d’une éthicité démocratique, traduit de l’allemand par Frédéric 
Joly et Pierre Rusch, (Paris : Éditions Gallimard, 2015), p197. 
2- Hans Jonas, Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, trad. J. Greisch, 
(Paris : Cerf, 1992), p392-393. 
3- Hannah, Arendt ; La liberté d'être libre, les conditions et la signification de la révolution, traduit de 
l’anglais par Françoise Bouillot, Payot, Édition du Kindle, French Edition, 2019, p21. 
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