
 " لمجموعة باحثينعدالة؟ معالجات في السياق العربي  ما ال" قراءة في كتاب

 الدكتور عفيف عثمان

 ، اإلسالم.احلراك العريب سلطة التسويغ،العدل، احلرية، األنا، ، العدالةعفيف عثمان، الكلمات المفتاحي ة: 

 لعدالة في وجوهها المختلفةا

ىل اخلالف يف إالتحول يف داللة لفظ العدالة )أو العدل( و إىل  نظرية املهمة،ُيشري عزمي بشارة يف تقدميه أو مطالعته ال
 مبقولتي  ، يف زعمه،ومل ترتبط العدالة يف تطورها التارخيي ،يمية أو املعياريةختالف يف املواقف القده بسبب االحتدي
 عند لاللة مركبا  للعدالة يف الفكر واة والقانون إال يف إطار الدولة الوطنية احلديثة. ويقف املفكر الفلسطيينااملس

يف احلقوق املعاصر فرضت نفسها، ويتوجب على الفكر العريب التعامل معها وتأصيلها وهي: املساواة النسبية 
جتماعية مبوجب تعريفا  خمتلفة كبديل من لف يف تعريفها، وفكرة العدالة االوالواجبا ، مبوجب منظوما  فكرية ختت

جتماعية باملواطنة املتساوية والعدالة االربطها  اوأيض   ،وتشريع احلريا  املدنية والسياسية وقوننتهاملساواة املطلقة، 
 واحلريا ، وأخذ مسألة اهلوية كذلك يف احلسبان.

استخداما  العدالة يف املوروث العريب  ا"العدل يف حدود ديونطولوجيا عربية"، مستعيد   تناول فهمي جدعان
، والعدل والبشر، ويقُرن بني العدل واخلري له أربعة وجوه: العدل الكالمي املتعلق بأفعال اهلل اواإلسالمي، ُُمدد  

العدل السياسي  ااحلالل واحلرام، وأخري   ية، والعدل الشرعي احملكوم مببدأ  الفلسفي األخالقي ذو األصول اليوناني
تطبيق مقاصد الشريعة. وبقي العدل، برأي جتماعي، وهو ما يُطلق عليه تعبري "السياسة الشرعية"، وهدفه واال

 ‘األنوار’"من بعض لواحق  اعند مفكري النهضة مع ربطه مبفهوم احلرية، غري أن ذلك كان وقتي   ارئيس   اجدعان، مطلب  
وفواعلها وظالهلا"، ومن مث يتوقف عند تفكر بعض الباحثني اإلسالميني والفالسفة العرب املعاصرين يف "العدل"، وال 

منطق السلطة والذا  "، وناصيف نصار يف "جتماعية يف اإلسالمما كتبه سيد قطب حول "العدالة االما سيي 
. ويعرض جدعان النظريا  الغربية للعدالة الت قد تفيد العرب يف حبثهم عن نظرية خمصوصة هلم، مثل: "واحلضور

ارية والنظرية املاركسية والنظرية اجلماعاتية والنظرية النسوية. ونظرية املساواة الليربالية ونظرية احلرية الليربت ةالنظرية النفعي
جتماعي" وينكر ايت" الذي يؤكد أمهية "الرباط االن املنظور "اجلماعأ، يعتقد الكاتب اوبعد نقاش معمق ومستفيض هل



بية يف ر ور مالئم جملتمعاتنا العهو منظ "جتماعيا"احلياد الليربايل" وغلبة "األنا الليربايل غري امللتزم"، و"األنا الذري الال
 ومؤسسا  بتمثل مبدأ "املسؤولية". اأفراد   ،املرحلة التارخيية" الراهنة، كما يُطالب الكل

عرض ُممد األشهب "احلق يف العدالة يف اخلطاب الفلسفي املعاصر"، بداية من جون رولز يف نظريته عن 
، وما أفاض به هابرماس من نقد هلا ومن تقدير للفيلسوف ا"العدالة كإنصاف" والتعديل الذي أجراه عليها الحق  

م قراءة جديدة للفلسفة الكانطية، ويركز الباحث على املناظرة بني هذين الفيلسوفني، ما يتفقان عليه األمريكي كونه قدي 
يف مدرسة ية عند أكسيل هونيث، من اجليل الثالث جتماعوما خيتلفان حوله. ويبحث األشهب عن مفهوم العدالة اال

عرتاف املتبادل الذي "قد هذا األخري بأمهية اال ذ يُِقري إعرتاف"، ثر عليها يف مفهومه عن "فلسفة االفرانكفور ، ليع
ية الت يُعانيها اجملتمع املعاصر"، ويستكمل الباحث املغريب جتماعُيساِهم يف حل العديد من املشكال  والصراعا  اال

ية" عنده وال جتماعيف "العدالة اال اأحد أعالم النظرية النقدية يف صيغتها اجلديدة، ُمنِقب  فورست،  اسياحته الفكرية زائر  
ية أو حتليل جتماعن موضوع العدالة "ليس التوزيع العادل للخريا  االإاق التسويغي للعدالة"، إذ "السي سييما فكرة

ساهم، يف رأيه، بقيام جمتمع عادل دميوقراطي اجملتمع، بل السلطة، أي التوزيع العادل لسلطة التسويغ"، وهذا قد ي
 متسامح.

بسط ُممد جربون "العدالة يف الفكر السياسي الرتالي: احلد واحملدودية" عند الفقهاء واملتكلمني والفالسفة، 
اش تراث مركون وغياب قسري "للعدالة يف املشهد التارخيي العريب" وانتعإىل  حتول هذا التقليد العريق امالحظ  

، اأن حاول اإلصالحيون العرب جتديدها. ويأخذ الباحث جتربة الشيخ ُممد عبده وحدودها منوذج  إىل  مضاداهتا،
عاجل فيه نواقص العدالة يف اجملتمع املصري احلديث". ويرى جربون نقاط  اتقدمي   اجديد   اويعرتف له بأنه" أنشأ خطاب  

النص من خالل إىل  بصورة كبرية على الرأي والتأويل ونسبته "اعتمادها ضعف كثرية يف أطروحا  اإلمام أبرزها
إىل  : من وعي التغيريالعدالة أوال  "يف سعيد العلوي  أما سعيد بن التفسري"، وعدم وضوح بعض األحكام الت أطلقها.

 اض"، ويراه وارل  نتفاحلراك العريب أو ما يسميه هو "االاق العريب الراهن ويقرأ مشاهد افينخرط يف السي "تغيري الوعي
 ا، من حيث الوعي الذي حتمله والزخم قد حتمل تبشري  استبداد واملنادي بالعدالة، وهي تالي  لفكر النهضة الرافض لال
 بالنهضة العربية الثانية؟.



 ني القيمتني األساسيتني يف الوعيقرتح وجيه قانصو يف "متثال  العدالة واحلرية يف التاريخ اإلسالمي" تتبع هاتا
متثلهما يف اجملتمع احلديث. أما إىل  اإلسالم املبكر واإلسالم التارخيي وصوال  إىل  من اإلسالم التأسيسي اإلسالمي بدء  ا

الواقع، وما إىل  غاية ومسار ال عفوية ومصافحة" فقد ذهب الباحث فادي فاضل يف "املصاحلة يف القانون الدويل:
حقيقة  عن جالء انتقالية"، حبث  معىن "العدالة اال اصاحلا  تأخذ أحيان  يعقب احلروب عادة من ُماوال  إعادة بناء وم

 د فاضل قواعد املصاحلة الت تدعم، برأيه، العملية الدميوقراطية.ما جرى، وهلذا الغرض حيدي 

ويسائل عبد العزيز لبيب يف حبثه املمييز "العدالة يف وضع اسثنائي: مالحظا  يف مآزقها الدولية"، من خالل 
، كما يدرس التالعب بالقانون ستثناء" بوصفها "حالة اختبارية قصوى يف فيزياء العدالة""اال مقولةقل "غوانتانامو" معت

التشريع  "على حدود العدالة، وعلى حدودالساطع  اآلخر الدويل اجلنائي وخلخلته، وما قضية فلسطني إال املثال
مراد  كما يكتب  املغتصبة" وحلاميتها أمريكا، صاحبة املعايري املزدوجة. الت للقوة ‘الواقعة اخلام’الدويل وهزميتهما أمام 

ية يف نظرية العدالة، أو استقراء معامل النموذج الليربايل املستدام جتماعقتصادية واملساواة االدياين عن "اتساق احلرية اال
ما هو متداول يف سوق  ااملطروحة، مفند  عن بديل يقُرن احلرية بالعدالة خارج األطر  املا بعد الربيع العريب"، حبث  

هلا من "منظور اقتصادي واقعي"، ويأمل الباحث يف  ااألفكار وال سييما نظرية جون رولز عن العدالة كإنصاف، ناقد  
 ية".جتماعقتصادية واملساواة االتساق بني احلرية االعريب" أن يتحقق على حنو أصيل "االمرحلة ما بعد "الربيع ال

قرتح ُممد احلداد يف "جدلية العدالة واحلرية يف ضوء الثورا  العربية: الدميوقراطية باعتبارها عدالة القرن واحلال، ي
احلرية والعدالة "يف إطار اجلدل املتواصل  لت يراها مناسبة كي جيتمع مطليبالشروط ا ،العشرين" ومن موقع املثقف

، يف نظره، أن هذه األخريةوعلى  ،رولزإىل  حلديثة من كانطآلمال العرب وحلم فلسفة العدالة ا ابينهما" حتقيق  
احلرية مبدأ أساس(، وأن ِمنية(، وأن تكون عدالة ُحريية )تستجيب شروط لاللة: أن تكون عدالة استحقاق )ال ِهبة وال 

 تكون عدالة مساواة.

لربلة: منوذج املغرب"تناول عبد احلي مؤذن "العدالة اال
ُ
، مبعىن أهنا تؤجل مفاعيل التعريف نتقالية والسلطوية امل

وراء الدميقراطية واملصاحلة مع  انتقايل" سعي  اعيض عنها يف شكل مؤقت بنمط آخر "األويل للعدالة وإلزاماهتا وتست
املاضي السلطوي العنيف، ويركز الباحث على "اخلاصية املغربية الت تتمثل يف سعي النظام السلطوي لتجاوز العنف 

"العدالة يف عيون إىل  عزيزي فنظر ن السياسي، يف إطار ليربالية من دون دميقراطية". أما ُمسن بويف تدبري الشأ



يسائل السجني العدالة اجلزائية  زنزانتهجتماعية من داخل السجون التونسية"، ومن ال  االالسجناء: حبث يف التمثي 
حث امليداين "يفك السحر عن العدالة ويعريفها خالل البويطرح عليها قضايا الالمساواة واإلقصاء واإلنصاف، ومن 

بالضد يف الغالب". وبدوره قرأ عبد الكرمي داوود "العدالة اجملالية والتنمية يف تونس: قراءة جغرافية يف مفهوم العدالة"، 
 رافية، والعدالة اجملالية كإنصاف.على مفهوم العدالة يف املقاربا  اجلغ امركز  

 

 


