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 أثر جائحة كوروان على اسرتاتيجيات التمويل واالستثمار يف صناعة اإلعالم العاملية؟ 

منذ أن انشغل العامل ابلتعامل مع مواجهة وابء "كوروان" الذي هاجم املدن والعواصم العاملية دون سابق إنذار، وأخذ  
ع، وتركت الكثري من العواصم واألنظمة العاملية  حيصد األرواح ال مييُز بني كبريها أو صغريها، تبدلت األولوايت لدى اجلمي

الكثري من اهتماماهتا السابقة، ليرتكز اهتمامها يف التفرغ ملواجهة جائحة مل تكن ضمن توقعات البشرية حىت قبل وقٍت  
 قريب. 

ثمرين فيه على  بكل القطاعات اإلنسانية، يبدو أن األجندة ستختلف خالل الفرتة املقبلة ألابطرة اإلعالم واملست  وأسوة  
 الكرة األرضية كافة، وهو تغري أييت استجابة طبيعية للتغريات اليت أحدثها هذا الوابء على املستوى العاملي والدويل. 

إعادة النظر إىل وضع املؤسسات  ويؤكد الكاتب املعروف يف صحيفة االقتصادية السعودية علي الشدي على ضرورة "
أصبح أمرا ملحا، حبيث تدخل صناعة اإلعالم، جبميع فروعها املطبوعة واملرئية  "  -فالتفكري بطريقة جديدة  -"الصحافية 

واملسموعة والشبكات اإللكرتونية، ضمن القطاعات االقتصادية املنافسة، كما سيمكن تلك الشركات اإلعالمية القوية  
 والقضااي العادلة أمام هجمة  من شراء حصص يف وسائل اإلعالم العاملية لضمان حيادها عند احلديث عن مواقف بالدان

وسائل إعالم كنا نظنها حمايدة، وقال بعضهم إن ذلك    - مع األسف    - سبوقة يشنها األعداء وتشارك فيهاإعالمية غري م
 (. 1)   " بسبب غيابنا اإلعالمي عن الساحة العاملية

 يف عقول رجال املال واألعمال،  ما من شٍك فإن االستثمار يف قطاع اإلعالم ابت يف الوقت الراهن حيتل مكانة مهمة  
صبحت  أاليوم  ( حينما قالت على موقعها اإللكرتوين "Sat Channelورمبا هذا ما تنبهت له شركة )سات تشانل  

صبح القائمون عليها هم قادة  أ و   ، حيان سلطات كثري من الدول واحلكوماتبعض األ  عالم سلطة توازى يف لصناعة اإل
  ي، قليمإوغري    يعامل  عدٍ قليمية لتصبح صناعة ذات بُ إللية وا ختلصت هذه الصناعة من قيود امل   ن أ العامل اجلدد، السيما بعد  

(، لكن السؤال األهم  2" ) صناعة  أي مشروع و   أي حلم    ين مواصفات العاملية هأ ميكنها من التحليق والتوسع مبا    وهذا ما 
 يف هذا الوقت، كيف سيكون شكل االستثمار يف ظل جائحة كوروان؟

 ت تواجه وسائل اإلعالم زمن كوروان: صعواب

يرى العديد من اخلرباء واهليئات واملنظمات العاملة يف جمال رقابة ومتابعة عمل وسائل اإلعالم أن العديد من الصعوابت  
ه من قبل  عدم من آاثر سلبية يف مسألة التمويل من  ذلك  ما حيمله  مع  ستنعكس ابلسلب على عمل وسائل اإلعالم  

 األعمال، ولعل من هذه الصعوابت ما يلي: رجال املال و 
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تفشي الوابء لعدة شهور مقبلة، من شأنه أن يؤدي إىل  فاستمرار    تعجيل االستغناء عن الصحف الورقية:  -1
جعل األمر أكثر قتامة  من  بل إن بعضهم التعجيل يف تالشي الصحافة الورقية املتمثلة يف الصحف واجملاالت، 

  سيؤدي ملوت وليس جمرد تالشي للصحافة الورقية. أنه  ن استمرار الفريوس  ذلك إىل حد القول، أبن من شأ
إىل تسريع هذه املرحلة االنتقالية اليت تشهد موت  ستؤدي  هذه األزمة )أن  جمموعة التوزيع "بريستاليس" ذكرت 

نني  االثيوم  يف املائة    24الصحف الورقية. فبينما دخلت فرنسا يف العزل، تراجعت مبيعات الصحف بنسبة  
إن  قال: " املؤرخ ابتريك إيفنو  إن  . بل  ( 3)   "آذار/ مارس   17الثالاثء  ويوم  يف املائة    31آذار/ مارس، و  16

لكن وسائل اإلعالم اليت تعترب جديرة ..  الصحف ستموت أو تعيد جتمعها وكل شيء مرهون مبدة الظاهر. 
 . ( 4)  ابلثقة ستستفيد عرب مضاعفة عدد اشرتاكاهتا الرقمية" 

ومن املعيقات اليت تنتظر وسائل اإلعالم، أو    األنظمة احلاكمة على وسائل اإلعالم: قبل  تضييق من  زايدة ال -2
ابألحرى بدأت تظهر جتلياهتا على أرض الواقع هو زايدة تضييق اخلناق من قبل العديد من النظم السياسية  

، وهو ما  فيها  لصحفيني واإلعالمينيالعاملية وخباصة يف البالد العربية، على عمل وسائل اإلعالم وتقييد حركة ا
من شأنه االنعكاس سلبا  على الثقة اليت ينبغي أن تتمتع هبا وسائل اإلعالم لدى مجاهريها خمتلفة التوجهات  

 واالعتقادات.  

إذ إهنا تستخدم الوابء ذريعة  ،  للسلطات واحلكومات العربية   " طبق من فّضة"حّجة على    "كوروان "أتت أزمة  
قبضتها املعلومات  لتشديد  على  اخلناق  اإلعالم وتضييق  وسائل  عمل  ،  على  على  تؤثر  دوال   هناك  أن  كما 

 . (5) الصحافيني أثناء اختاذها إجراءات للسيطرة على الوابء  

حكومات  على  نه جيب  قالت: "إمراسلون بال حدود يف الشرق األوسط سابرينا بنوي  منظمة  مديرة مكتب  
أزمة فريوس كوروان ذريعة لتشديد قبضتها على وسائل اإلعالم وتضييق اخلناق  الشرق األوسط أال تستخدم  

ن التدابري املتخذة للسيطرة على الوابء جيب أال تؤثر أبي شكل من األشكال على عمل  إ  ... على املعلومات 
 . (6)   الصحفيني"

  ، من قبل عدد من احلكومات  يةرؤيتها لكثري من اإلجراءات امليدانبسبب  إمنا  و حديث " بنوي" مل يكن عفواي ،  
يف األردن بدعوى  تعليق طباعة الصحف  أكدت حجبها للكثري من احلقائق وإعاقة عمل الصحفيني، ولعل  

على    السلطات املصرية مراسلة "غارداين" روث مايكلسون وإجبار  ،  " ميكن أن تساعد يف نشر العدوى" أهنا  
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من سحب اعتمادها بسبب مقال يشكك يف الرقم    بعد ثالثة أايم  املاضيآذار    مارس/  20مغادرة مصر يوم  
 . أييت كدالئل ملموسة على حتذيرات منظمة مراسلون بال حدودالرمسي النتشار الفريوس يف مصر،  

أعطى رئيس الوزراء أجهزة املخابرات الضوء األخضر لالستفادة من اهلواتف املمولة  فقد  ،  (إسرائيل )  يف  أما  
 . ( 7)  وس من أجل مراقبة حتركاهتم وتفاعالهتملألشخاص الذين يعانون من الفري 

ورغم الصعوابت سابقة الذكر، إال أنه ميكن اعتبار فريوس كوروان أداًة للنهضة والصعود لوسائل اإلعالم واالستثمار  
 فيها بشكٍل كبري، وذلك من خالل ما يلي: 

الصادقة:  -1 األخبار  بنشر  للجماهري  الثقة  بوسفإن    تعزيز  الثقة  زايدة  شأن  إعالممن  متابعتها    ، يلة  زايدة 
 ومجاهريها، وهو ما سريفع رصيدها يف بورصة التنافس االستثماري من قبل رجال املال واألعمال.  

القراء  وابت  نرتنت،  ارتفاعا  يف عدد متابعيها على اإل حققت  الصحيفة األرجنتينية األوسع انتشارا ،  "  الرين "ك
ما دفعها إىل إطالق  وهو  ون املرور بشبكات التواصل االجتماعي،  يذهبون إىل موقعها االلكرتوين مباشرة من د 

 . (8)  الوابء نشرة بريدية يومية تتضمن األخبار األساسية حول 

تدعو وسائل اإلعالم العربية إىل بقاء املواطنني يف منازهلم وااللتزام    تقدمي حمتوى جيد وصحافة متخصصة: -2
راعي معايري املتوى وأهداف اإلعالم األساسية.   مادة إعالمية تُ ابحلجر الصحي، يرتّتب عليها يف املقابل تقدمي

إذ إن الفرد حباجة للحصول على املعلومات الصحية والتوعوية، يف قوالب واضحة وسهلة الفهم. كما ال يغيب  
اجلانب الرتفيهي عن حاجات املشاهد أو القارئ، واليت بينها وبني االبتذال والتسطيح خيط رفيع، من حيث  

عداد املتوى. كما أهنا فرصة مثالية لتعزيز دور الصحافة املتخصصة، يف وسائل اإلعالم ويف املناهج التدريسية  إ
اجلامعية يف كليات الصحافة، وهي الصحافة الصحية أو املهتمة بقضااي الصحة، بينما ختّيم على العامل جائحة  

 . (9" )  كوروان "

إن صناعة اإلعالم الرقمي اجلديد، سواء  متثل ذلك يف صناعة   الم: التقدم والتطوير التكنولوجي لوسائل اإلع -3
البث الفضائي أو صناعة النشر اإللكرتوين مبختلف تطبيقاته أتيت يف مقدمة عناصر صناعة اإلعالم يف العامل  
العريب من حيث مؤشرات القوة يف أداء هذه الصناعة، يليها بعد ذلك صناعة الصحافة املطبوعة التقليدية،  
وأخريا  صناعة البث املسموع. وهي نتيجة تتفق إىل حٍد كبري مع نتائج كثري من الدراسات ومؤشرات الواقع  
النشر اإللكرتوين قد بدأت حتتل مكانة متميزة   الرقمي اجلديد وصناعة  الفعلي اليت تؤكد أن صناعة اإلعالم 

      ومتصاعدة يف إطار سوق صناعة اإلعالم يف العامل العريب.  
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  - ا ، ما من شٍك فإنَّ الكثري من التغريات اليت أحدثها وابء كوروان على الذوق العام، ستدفع الكثري من وسائل اإلعالمأخري 
لتغيري الوسائل واألساليب، لكنها كلها ستكون مبثابة تغريات للتنافس    - وبعضها فعل كما الحظنا خالل هذا البحث

املشهد من بعيٍد، ابنتظار من ينتصر من وسائل اإلعالم يف معركة البقاء اليت    على اقتناص أموال املستثمرين الذين يراقبون
 خيوضها يف مواجهة كوروان. 

/ // // // // // // // / // // // // // // // // / // // // // // // // // // // // / // // // / / 

 يستعد إلطالق برانجمني جديدين " أبو صوي " نان الف

 

ن أحدمها يناقش الواقع السياسي أبسلوب ساخر،  يستعد الفنان الكوميدي "فادي أبو صوي" إلطالق برانجمني جديدي 
 ف ابملعامل الفلسطينية اجلميلة واملميزة فيها. واآلخر يقوم ابلتعري

حضري لربانجمني أحدمها كوميدي خياطب الواقع السياسي أبسلوب  لتم ابنقو وقال الفنان أبو صوي يف تصرحيات خاصة : "
ثيق املعامل اجلميلة يف فلسطني واحلديث عن  انمج الثاين فسوف نقوم من خالله بتصوير وتو ساخر"، مضيفا  : "أما الرب 

 املناطق اجلميلة املنتشرة فيها". 

ب كونه  ذا إىل جانخص  يعشق الفن جبميع أشكاله، هأبنَّ الفن ليس له حدود، وهو ش يؤمن  أبو صوي "    الفنان "و 
موسيقي وهذا من السهل التعرف عليه من خالل عزفه على البيانو والعود، كما أنَّ صوته املميز يتضمُن موهبة  فريدة  يف  

 التوزيع املوسيقي. 

دأ حيب الفن منذ طفولته، فبدأ  تولدت قناعة لدى الفنان " فادي" يف زمن مبكٍر من مشواره الفين أنه ال حدود للفن، فبو 
 طريقه وحيقق البعض من طموحه، أمال  يف حتقيق الشهرة العاملية.  مبكرا  يشقُ 

من خالل مشاركته يف اإلعالانت التجارية الصوتية للربامج اإلذاعية  أبو صوي "  تعرفت على "اجلماهري الفلسطينية  وكانت  
خالل  كانت تنشرها "هيئة مكافحة الفساد"، مث نشأت لديه فكرة العمل من  والتلفزيونية والتوعوية، ومنها إعالانت خمتلفة  

قناة على موقع اليوتيوب، فبدأت تفاصيل احلكاية تتسع من خالل قناة وشبكة فلسطني يوتيوب واخنرط يف أداء العديد  
التعرف عليه من خالل مشاركته يف مسر  "  2009حية " فريز  من األدوار يف العمل الكوميدي والتمثيل الدرامي، ومت 

 Afwan،  2014، زينكو  2014وعة منها وطن على وتر عام  املقدمة يف القدس، ومشاركته كذلك يف برامج متن
 يف دور املوظف املرتشي وغريها.  2014

صل على دبلوم يف الشبكات وإدارة السريفرات، كما أنه حاصل  ح أنه  "  فادي   لفنان "، يؤكد ايتهشخص  ويف سؤاٍل حول
، وهو ذات املسرح الذي بدأ من خالله تقدمي عروض مسرحية انجحة  YMCAعلى شهادة يف الدراما من مسرح  
 كانت عبارة عن مشاريع التخرج.  



م من خالل أتسيس قناة  2012يف العام  كان  أن ذلك    أبو صوي ""  ، يؤكد  وابلعودة إىل انضمامه إىل عامل اليوتيوب 
نشاز مع الزميل شادي العشي، حيث أنتَج عدة مواسم لليوتيوب وللعديد من قنوات التلفزة منها: تلفزيون فلسطني،  

 وفضائيات معا ورؤاي ورواتان فلسطينية.  

وطن ع وتر/  ومن األعمال اليت قام هبا على فضائية رؤاي كان برانمج "عفوا "، كما شارك يف مسلسالت وبرامج مثل  
وأوالد املختار، ابإلضافِة إىل كونه ممثل رئيسي يف مسلسل "يف حضرة العدالة"، إىل جانب برانمج "خذ وهات" و "حكي  

وطنية  فلسطني، ابإلضافة إىل محالت دعائية لصاحل شركة جوال و    مرستك" وهو برانمج تفاعلي من الشارع على تلفزيون 
 كممثل رئيسي يف اإلعالن.  

التقدم، فأسس قناة ريوماريو لألطفال  مسرية  أعماله مل تتوقف عند هذه املطة فقط، بل واصل  أبو صوي" أن وأوضح "  
 وفرقة عروض مباشرة، برانمج دروشة اجلديد.  

صوير واملونتاج واإلخراج، يعزف على العود واألورج والبيانو، ويغين ولديه أحلان  وال يكتفي فادي بذلك، فهو يعمل يف الت 
 خاصة على موقع اليوتيوب، ومن أبرز أعماله يف هذا اجملال: نشاز وريوماريو ودروشة واألعمال املسرحية.   وأغاين 

نرتنت، كما بدأ يف تصوير وإخراج الربامج  تطوير مساره التعليمي يف هندسة الشبكات واالبدأ الفنان " فادي " مؤخرا   و 
 الواثئقية لفضائيات عربية. 

ة اجلمهور واستمرار احلضور والبقاء، يقوم الفنان " أبو صوي" بتنفيذ إنتاجات شخصية فنية  وملواجهة الغياب عن ذاكر 
 للبقاء أمام املشاهد ابستمرار. 

/ // // // // // // // / // // // // // // // // / // // // // // // // // // // // / // / / 

 ماذا يعين ضم االحتالل الصهيوين للضفة الغربية؟ 

صفية القضية الفلسطينية، بعدما  االحتالل الصهيوين الرتويج ملشروٍع جديد ضمن حزمة مشاريع ت  عدة شهور بدأ منذ  
اسعة  ف "الضم" مبعىن ضم أجزاء و ، جاء الرتويج ملشروع ما يعر  كبرياواجه خمطط صفقة القرن أبسلوبه الفج رفضا  فلسطينيا  

 تلة واألغوار إىل الكيان الصهيوين الذي يتمدُد بال توقف. من الضفة الغربية امل

ه؟  ؟ وكيف ستصبُح خارطُة الضفة الغربية واألغوار بعد تطبيق ؟ وماذا يعين أن تقوم به )إسرائيل( فما هو املقصود ابلضم
 ه الورقة. جابة عليها بشكٍل خمتصر يف هذتطبيقه؟ أسئلة  كبرية حناول اإلوما هو مصري السلطة الفلسطينية يف حال 

  من مساحة الضفة الغربية خالل شهر متوز/   %30إجراءات ضم  حكومة االحتالل اإلسرائيلي،  كان من املفرتض أن تبدأ  
من املنطقة املصنفة   % 50وهذا الرقم يُعادل  بنيامني نتنياهو،  العدو حكومة  ، حبسب تصرحيات سابقة لرئيس  احلايل يوليو  
 . مها العدو مع قيادة السلطة الفلسطينية يف حمطات سابقةاليت أبر ب االتفاقيات سحب )ج(

من مساحة الضفة الغربية، وهي ختضع ابألساس للسيطرة األمنية    %60  -بشكل عام- املناطق املصنفة )ج(    لُ شكِ وتُ 
 . 1995واإلدارية اإلسرائيلية وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 



 ؟ ماذا يعين الضم

يعين فرض القانون اإلسرائيلي أو السيادة اإلسرائيلية على مناطق منحتها خطة ترامب )صفقة القرن(  مه املصغر  مبفهو الضم  
 لدولة االحتالل، وابلتايل تصبح مثلها مثل "تل أبيب" يف القانون اإلسرائيلي. 

نون اإلسرائيلي يعين إلغاء القوانني  لقاالقانون املطبق حالي ا يف هذه املناطق هو األوامر العسكرية، وتطبيق امبعىن آخر،  
 املطبقة حالي ا، وهي القانون األردين أو العثماين أو الربيطاين، وابلتايل تصبح األرض إسرائيلية وفق القانون اإلسرائيلي. 

ية،  تصبح اجملالس امللية يف املستوطنات هلا سيادة داخل  يعين أنعالوة على ذلك، فإن ضم التجمعات االستيطانية،  و 
ص داخلي، وليست اتبعة للمسؤول العسكري يف الضفة الغربية، وابلتايل  وابلتايل فإن عملية البناء ستصبح داخلية، وبرتخي

 تتضخم املستوطنات بشكل سريع. 

حول هذه املناطق إىل "قانونية وشرعية" وفق القانون اإلسرائيلي، وستصبح مدان  وليست  ستُ يلي  االحتالل اإلسرائ خطوة  
 ات، وهلا حكمها ونظامها الداخلي وميزانيتها الداخلية. مستوطن

 ماذا يرتتب على الضم؟ 

من قضية التفاوض السياسي، فلن يكون ابإلمكان التفاوض بشأن  ها  ائلغعين إ ي من الضفة واألغوار  ضم هذه املناطق  
وية  ستت لعملية  من أي مفاوضا يف املستقبل  هذه املناطق    خروج   ما يعينل بشكل أو آبخر، وهو  ب قالسيادة عليها يف املست
 . سياسية مع االحتالل 

منطقة على شكل جزر،    200كثر من  ؤدي إىل تقسيم الضفة الغربية إىل أ تسما كان خمططا  هلا  كالضم  عملية  أن  كما  
 . رافيا  أو سياسيا  جغ  وجود كيان فلسطيين متواصلستحيُل معه  ما يوهو 

طبقا لـ"صفقة القرن"، فإنه "على  و تم ضمها، اطق املصنفة )ج( اليت لن يمصري بقية األراضي يف املنوعلى صعيٍد آخر، ف
ابملائة من مساحة املنطقة )ج( اليت لن تفرض    50سنوات لن يسمح للفلسطينيني أو اإلسرائيليني ابلبناء يف    4مدار  

 طق. اء الفلسطيين يف هذه املنا ما يعين أن القرار يسعى ملنع البنوهو إسرائيل سيادهتا عليها"، 

 ما هو مصري سكان املناطق اليت ستضم؟ 

  43  وفق خرائط نُِشرت مؤخر ا ومت تداوهلا يف مواقع التواصل االجتماعي ومواقع صحافية، فإن الضم اإلسرائيلي سيشمل
هللا. يعيش يف هذه املناطق  قرية وجتمع ا فلسطيني ا يف عدة حمافظات ابلضفة، من األغوار إىل مشال غرب القدس وغرب رام  

أن سكاهنا لن ينالوا    "، وأكد( إسرائيل)يف داخل دولة    نتنياهو مسى هذه املناطق، "جيواب  فلسطينية ،  آالف فلسطيين  106
أبن القرى الفلسطينية ستبقى اتبعة للسلطة الفلسطينية، ولكن عليها مداخل  وميكُن تفسرُي ذلك    اجلنسية اإلسرائيلية.

 كل أراضيها ستكون حتت السيادة اإلسرائيلية الكاملة. وخمارج، لكن  

يحتاج يف املستقبل إىل إذن دخول، مبعىن أن من يريد  سضمهم، ولكن الوصول إىل هذه املناطق    فلن يتمأما السكان،  
ن  الذهاب إىل قرية حيتاج إىل تصريح خاص هبا، كما هو احلال اآلن يف قرية بيت أكسا مشال غرب القدس، إذ ال مُيك



زرقاء )اخلاصة أبهل القدس(، وال اجلنسية اإلسرائيلية  الدخول إليها إال بتصريح، لكن ال حيمل سكاهنا اهلوية اإلسرائيلية ال
 )مثل الفلسطينيني داخل اخلط األخضر(. 

ئمة،  تبقى قاالعالقة بني السكان الفلسطينيني يف املناطق اليت سيتم ضمها وبني السلطة الفلسطينية س ف ،  آخر  جانب من  
، ويبقى إلسرائيل السيطرة  (إسرائيل ) عااي فلسطينيني يف املنطقة اليت ستضمها  "وفق تصرحيات نتنياهو، فإهنم سيكونون ر 

،  1948أن هذه القرى والتجمعات لن تكون مفتوحة على األراضي املتلة عام    ، مبعىن األمنية الكاملة على هذه املناطق" 
ابلنسبة لبقية سكان الضفة  -خول واخلروج إىل هذه التجمعات  أن الدكما  سرائيلية.  ألهنم لن حيصلوا على "املواطنة" اإل 

أي بعد احلصول على تصريح، بسبب حجم التداخل بينها   1948سيكون مثل الدخول إىل املناطق املتلة عام  - يةبالغر 
 وبني بقية املناطق يف الضفة الغربية. 

يل حىت اآلن، ألن اخلرائط الرمسية اليت يعمل عليها طاقم اخلرائط األمريكي  التنقل هلذه املناطق مل يتضح ابلتفاصغري أن  
مل تصدر عن جهة رمسية إسرائيلية، وإمنا أرفقها العسكري  شرت حىت اآلن  اخلرائط اليت نُ ، و اإلسرائيلي مل تُنَشر بشكل رمسي 

ملركز   أعدها  أرئيلي، يف دراسة غري رمسية  (،  ISRAEL POLICY FORUM) املتقاعد والباحث شاؤول 
 استناد ا إىل اخلرائط اليت رمست وفق خطة ترامب. 

الصعيد   فو   االقتصادي أما على  الفلسطينيني،  تعين  إن  انعكاساته على  تطبيقها  االإبقاء  اخلطة يف حالة  حتالل  هيمنة 
سيبقى الفلسطينيون  ومبجرد الضم  على الفلسطينيني بغض النظر عن الوعود االقتصادية واالستثمارات الضخمة،    اإلسرائيلي 

ون أو مينعون  ضمن نطاق االقتصاد اإلسرائيلي وسيبقى اإلسرائيليون هم الذين يسيطرون على احلدود وهم الذين يسمح
مسوه  أقادرة على إضعاف وتقوية اجلسم اجلديد الذي  التنمية يف فلسطني، كما أن اهليمنة اإلسرائيلية هي اليت ستبقى  

 "فلسطني اجلديدة". 

حماولة لتسويقها  ا  ال تعدو كوهنيف حقيقة األمر    ا ، إال أهناخلطةهذه  تنفيذ  عن استثمارات سرتافق    هناك حديثا    أن وصحيح   
إلقليمي للقضية الفلسطينية وهذه املشاريع هي عبارة عن رشوة غري مقبولة، ومجيع هذه املشاريع ال ميكن  يف إطار احلل ا

سويقه إقليميا، ابإلضافة إىل أهنا لن تكون قادرة على إنعاش احلالة االقتصادية  أن تشكل دخال  اقتصاداي حلل هذا النزاع أو ت
 لكون سلطة على حدود أو موانئ أو مطارات أو على معابر أو طرقات. ألن الفلسطينيني بكل بساطة ال مي ؛الفلسطينية 
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 وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على الواقع السياسي ابملنطقة العربية 

شبكات  مسحت  العشرين،  القرن  من  األول  العقد  يف  احلايل  لواقعها  أقرب  بشكٍل  نشأهتا  االجتماعي    منذ  التواصل 
قليدية اليت  وسائل اإلعالم الت   عكس وزادت من هامش الفاعلية بينهم على  ابلتفاعل مع بعضهم البعض،  ها  ملستخدمي

 كانت تعتمد على االجتاه الواحد يف إرسال الرسائل املختلفة. 



يف حتديد  مقدرة هائلة للشخص  أما شبكات التواصل االجتماعي فاخرتقت القاعدة السائدة، وابت من خالهلا إمكانيات  
املسائل  كة ونشر العديد من  قوائم جهات االتصال املرئية، وإنشاء جمموعات فرعية قائمة على مشاركة االهتمامات، ومشار 

أفراد  تصاالت مع األصدقاء أو  هبدف القيام اب  الوصول إليها،الشبكة    معينة من مستخدميحمددة و ميكن جملموعة  اليت  
،  معا    غراض اجتماعية أو جتارية أو كليهماويف بدايتها كان الرتكيز يف استخدامها للقيام أبالعائلة وزمالء الدراسة والعمل،  

ت  مع  ما متدد لكن  معها  طورها سرعان  التعامل  األكرب يف  الشرحية  قبل  الشبكات من  االستخدامات هلذه  أساليب  ت 
الواقع السياسي وخباصة يف اجملتمع العريب، فغياب مسألة  عن  لتفاعل والتعليق  من ا"الشباب"، لتتحوَّل إىل ساحات واسعة  

واقع العريب، دفعت مشرتكي شبكات التواصل االجتماعي  الرأي والرأي اآلخر عن ساحة اإلعالم التقليدي، وصعوبة ال 
أو   للتعبري  االتغيري  حىت  للبحث عن ساحات جديدة  العام،  من  التواصل االجتماعي االختيار على  فوقع  لواقع    مواقع 

 . كأفضل من يقوم هبذه املهمة

ى للمشهد السياسي العريب  كان التحدي األكرب لوسائل التواصل االجتماعي والدور الذي جعلها يف مقدمة من يتصد
خالهلا شرارة ما اصطلح البعض على تسميته "الربيع  اشتعلت    م، فهي حمطات  2011ومطلع العام    م2010يف هناية العام  
العديد من البلدان العربية، وبدأ النشطاء من خالهلا تناقل التعليقات    لثورات العربية" يف تونس ومصر مثالعريب" أو "ا

 واملنشورات والصور والفيديوهات اليت تدعو لالخنراط يف تلك األحداث السياسية، أمال  يف تغيري الواقع السياسي الـُمعاش. 

سائل اإلعالم التقليدية ابلقيود اليت  وشيئا  فشيئا  اتسعت دائرة االهتمام بشبكات التواصل االجتماعي، مع تراجع دور و 
مها  كانت تفرضها على طبيعة عملها، وابت وجود صفحة للشخص على موقع أو أكثر من مواقع التواصل أولوية حتّ 

 أماكنهم. صنعوا  و تقدموا الصفوف  بني من    موطئ قدٍم لهعليه الواقع للتعبري عن رأيه يف املسائل السياسية، أو حىت إلجياد  

متكنت هذه الوسائل مع سرعة انتشارها، وكثرة التفاعل معها أن تُزيح العديد من الزعماء العرب التارخييني    ومع الوقت
 .، وجتلب غريهم، وهكذاعن املشهد السياسي وجتلب إىل مقاعد الرائسة العربية زعماء جدد، مث تُزيح آخرين 

تلك الوسائل والشبكات مكانة  هلا  ل   وجدَّ أالوطن الواحد،  انتقال املشهد السياسي العريب إىل االشتباك املسلح بني أبناء  
اليت كانت مغمورة  حىت وقٍت قريب،   العربية  الشخصيات  الكثري من  أوال  أبول، وأمسكت أبيدي  يف نشر األحداث 

ة الرئيس  الربملان وقصور الرائسة، ولعل جترب إىل  ونقلتهم إىل دائرة االهتمام والعمل السياسي، بل وأوصلت العديد منهم  
م ووصوله إىل قصر قرطاج شكلت ضربة  لكل التوقعات ابلفائز، فلم يكن  2019قيس اسعيد يف العام  التونسي األخرية  

ابحلسبان أن شخصا  يعتمد يف دعايته االنتخابية على وسائل التواصل االجتماعي سينجُح يف معركٍة اعتاد الشارع على  
 الفرتاضي. كوهنا جتري يف حلبٍة بعيدة عن العامل ا
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 تلخيص ونقد كتاب "العدالة كإنصاف.. إعادة صياغة" 

 العدالة كإنصاف.. إعادة صياغة.  اسم الكتاب: 

 جون رولز.  املؤلف:



 الدكتور حيدر حاج إمساعيل.  ترمجة:

 بريوت.   -املنظمة العربية للرتمجة جهة الطباعة:

 م. 2009األول من ديسمرب  اتريخ اإلصدار:

 سياسي فلسفي.  طبيعة الكتاب: 

 صفحة.   432 صفحات:عدد ال

 تعريف ابلكتاب: 

الكاتب   يُدرسها  اليت كان  السياسية  ابلفلسفة  تتعلق  مبادة دراسية  الكتاب حماضرات خاصة  لنشأة هذا  األساس  كان 
 بشكٍل منتظم يف جامعة هارفارد يف الثمانينات من القرن املاضي. 

وقام بكتابة هذا الكتاب بعد مراجعة مقاالته تلك،  كانت تلك املاضرات تشرح نظريته اليت آمن هبا "العدالة كإنصاف"،  
 وخباصة األحدث منها، مستندا  ابألساس على رسالته املعروفة "الليربالية السياسية". 

ويف هذا الكتاب ومبجرد الولوج يف مقدمته، جند أبن "رولز" يقوم بشرح سبب كتابة هذا املرجع، فيقول: "يف مكان ما،  
 ا أراها اآلن معتمدا  على مجيع أعمايل السابقة". عرضا  للعدالة كإنصاف كم

م، الحظ ابتعادا  كبريا  من قبل اجملتمع األمريكي عن  1971ويعرتف الكاتب أنه منذ نشر كتابه املشهور يف العدالة عام  
مد على  فكرة "العدالة كإنصاف"، رغم أنه يُِقُر ابحتفاظ أفكاره بقوهتا، حىت اشتهرت يف وقٍت الحق داخل جمتمع يعت

التعددية، ويعزو الكاتب ذلك لعالقة أفكاره الوثيقة ابلليربالية وقابليتها للحياة. بل إن الكاتب "رولز" يثق جدا  أنه من  
 املمكن حتقيق الوضوح األخالقي حىت عندما ال يكون االلتزام اجلمعي للعدالة يقينا . 

 تلخيص خمتصر للكتاب: 

 ية بشكل منتظم ومتسلسل، وكانت كالتايل: قسم الكاتب كتابه إىل مخسة فصول رئيس

القسم األول ويناقُش من خالله أفكارا  أساسية تتعلق ابلفلسفة والسياسة واجملتمع أبفكاره املختلفة، مع ربط   -1
 األفكار اجملتمعية بفلسفة أفراده. 

 القسم الثاين ويناقُش من خالله مبادئ العدالة وأنوعها وكيفية تطبيقها يف اجملتمعات.  -2

ا الفصل الثالث فتحدث من خالله عن موضوع الربهان من الوضع األصلي بضوابطه واألفكار املنتشرة بشأنه  أم -3
 واعرتاض بعض املنحرفني عليه. 



ويف الفصل الرابع فخصص "رولز" حديثه وبشكٍل مفصل عن مسألة مؤسسات بُنية أساسية عادلة واألفكار   -4
 أو املبادئ اليت تعتمد عليها هذه املؤسسات. 

أما يف الفصل اخلامس واألخري من الكتاب، فيتطرق الكاتب للحديث عن مسألة االستقرار وكيفية حتقيقه يف   -5
 اجملتمعات املختلفة. 

 أفكار "رولز" يف هذا الكتاب: 

 اشتمل كتاب "العدالة كإنصاف.. إعادة صياغة"، على العديد من األفكار التصويبية ومنها اختصارا  ما يلي: 

عقد اجتماعي، أي اتفاق مشرتك على مفهوم سياسي للعدالة حلالة خاصة للبنية األساسية    العدالة كإنصاف  -1
 جملتمع دميقراطي حديث. 

 أفضُل فهم للعدالة الليربالية هو الفهم السياسي.  -2

 اإلمجاع املتشابك من اجلميع.  -3

 تصور "رولز" ومفهومه السياسي للعدالة وليس نظرية شاملة.  -4

حيرتموا املبادئ حىت لو كانت على حساب منافعهم اخلاصة، شرط أن يفعل ذلك  األشخاص العقالء عليهم أن   -5
 اجلميع. 

 اجملتمع احلسن التنظيم هو اجملتمع الذي ينظمه وبكفاءة مفهوم سياسي للعدالة.  -6

تشمل البنية األساسية القانون األساسي ذا القضاء املستقل، ومفهوما  قانونيا  للملكية، واألسرة ُتشكل اإلطار   -7
 جتماعي اخللفي أو العدالة اخللفية. اال

 ( ال امللية وال العاملية، أي عدالة البنية األساسية. Domesticالعدالة كإنصاف تبدأ ابلعدالة األهلية )  -8

يقول رولز: "إن االتفاق يف الوضع األصلي يُعني الشروط املنصفة للتعاون االجتماعي بني املواطنني األحرار   -9
 شأ اسم "العدالة كإنصاف". واملتساوين، ومن ذلك ن

القواتن األخالقيتان للمواطنني يف تعاون اجتماعي مها: احلس ابلعدالة، والقدرة على حتصيل مفهوم   -10
 للخري. 

تسويغ استعمال السلطة السياسية القمعية عندما تكون املبادئ اجلوهرية للدستور يف خطر، وذلك   -11
 يف ضوء العقل العام. 



العدالة كإنصاف هو -12 للعدالة السياسية ملا هو موجود يف مذهب    اهلدف من  صياغة مفهوم بديل 
 املنفعة. ويف الوقت نفسه إجياد أساس أخالقي أكثر مالئمة من سواه ملؤسسات جمتمع دميقراطي حديث. 

أخريا ، فإن "رولز" يف هذا الكتاب يُركز على فكرة أن نظريته يف العدالة كإنصاف هي مفهوم سياسي   -13
 هي صورة للمذهب الليربايل السياسي. يف املقام األول، و 

يطرح "رولز" يف كتابه تساؤال : "هل العدالة كإنصاف قادرة فعال  على توليد دعٍم كاٍف لذاهتا؟". إن هذا املفهوم وابعتباره  
دة  صورة للمذهب الليربايل السياسي جيب أن تكون معقولة ومقبولة وعقالنية، وحتَتِكُم للنظام الدستوري، فهي ليست عقي

دينية أو فلسفية أو أخالقية شاملة، بل مفهوم سياسي خاص، ينطبُق أوال  على البنية األساسية للدولة واجملتمع، فيما يعترب  
ابلعدالة امللية والعاملية، تستدعي اعتبارات أخرى منفصلة، كما يرى أن املفهوم السياسي  أن املسائل األخرى اخلاصة  

 ري، وليس إبخباران كيف ميكن حل املسائل املتعلقة بذلك. للعدالة يكمن يف صياغة إطار فك

يبدأ "رولز" يف كتابه بدراسة احلاالت اخلاصة للبنية األساسية لكل جمتمع، مث العمل على تنظيم تلك البنية فيما بينها،  
ل املمارسات  اعتمادا  على مبادئ حمددة جيب أن تكون معقولة وعادلة وابإلمكان تطبيقها داخل املؤسسات أو من خال

االجتماعية. كما أنه يفرض حدودا  على هذه التنظيمات االجتماعية ابلنظر إىل أهدافها ومقاصدها ابإلضافة إىل متطلباهتا  
 اخلاصة. 

يسعى "رولز" يف كتابه، لتطبيق نظريته يف اجملتمع على أساس استبعاد النزاعات اجلدلية املزمنة، والعمل على جتنب االعتماد  
رايت الشمولية، فهو يؤمن أبن فكرة "العدالة كإنصاف" تسعى لتحقيق العدالة والتوازن يف النزاعات السياسية،  على النظ

وجتعل الطريق ُميسرة للتعاون االجتماعي املنصف بني املواطنني، بل إنه يعتقد أبن تنوع العقائد واأليديولوجيات ُتشِكُل  
 حالة دميقراطية مطلوب تواجدها يف اجملتمع. 

 يف كتابه يُقسم "رولز" الفلسفة السياسية إىل أربعة أقسام رئيسية، وهي: و 

دورها العملي الناشئ من النزاع السياسي االنقسامي، واحلاجة إىل حل مسألة النظام. ويف هذا األمر يقول:   -1
ا إجياد  "هناك فرتات طويلة يف اتريخ أي جمتمع أدت خالهلا مسائل أساسية معينة إىل نزاٍع عميق وحاد، وبد

أرضية مشرتكة معقولة التفاق سياسي حوهلا صعبا  إن مل يكن مستحيال ". ويُدلل على ذلك ابحلروب الدينية  
 يف القرنني السادس عشر والسابع عشر، حيث تبعت تلك احلروب حركة اإلصالح يف أورواب. 

 اسية واالجتماعية ككل. الفلسفة السياسية ميكن أن ُتسهم يف مسألة كيف يُفكر الناس يف مؤسساهتم السي -2

فلسفة احلق أو التسوية، وفيها ذكر "رولز" أبنه ميكن للفلسفة السياسية أن هُتدئ من إحباطنا وغضبنا على   -3
جمتمعنا واترخيه، وذلك أبن تُبني لنا كيف أن مؤسساته عقالنية، عندما تُفهم بطريقة مناسبة من منظور فلسفي،  

 ا فعال ، لتصل إىل صورهتا العقالنية احلالية. وأهنا تطورت عرب الزمن، كما حصل معه



الدور األخري للفلسفة السياسية هو شكل خمتلف عن الدور السابق. ويف ذلك يقول رولز: "حنن ننظر إىل   -4
الفلسفة السياسية على أهنا يوتوبيا واقعية: أي إهنا سرب  حلدود اإلمكان السياسي العملي. وأملنا يف مستقبل  

االعتقاد أبن العامل االجتماعي يسمح بنظام سياسي الئق، على األقل، فيكون حصول نظام  جمتمعنا يقوم على  
 دميقراطي عادل بصورة معقولة، وإن ليس كامال ، أمرا  ممكنا ". 

للعدالة كإنصاف هو توفري أساس فلسفي وأخالقي مقبول للمؤسسات   العملية  ويؤكد "رولز" على أن أحد األهداف 
ا واملساواة. وإلصابة هذا  الدميقراطية، وهذا  احلرية  دعاوى  فهم  السؤال عن كيفية  إىل  لالنتقال  يدفعنا  ألمر عند حتققه 

اهلدف، ننظر يف الثقافة السياسية العامة جملتمع دميقراطي، ويف تقاليد التأويل اخلاصة بدستوره وقوانينه األساسية، طلبا   
 السياسية. ألفكار مألوفة معينة ميكن صياغتها يف مفهوم للعدالة 

ال يفكر أبن حزاب  سياسيا  ميكنه أن يعمل، وحبسب برانجمه املعلن، على إنكار احلقوق    -حبسب رولز  -اجملتمع الدميقراطي
 واحلرايت األساسية ألي طبقة أو مجاعة معروفة. 

فاءة بواسطة مفهوم  ويف فكرته املتعلقة بفكرة "جمتمع حسن التنظيم"، يعتمد "رولز" يف رؤيته على أن أي جمتمع منظم بك 
ُمنصف،   تعاون  نظام  للمجتمع ابعتباره  املنظمة  املركزية  الفكرة  لتعيني  مرافقة تستخدم  للعدالة عام، وهي بذلك فكرة 

 وخيلص الكاتب من ذلك بتقسيم اجملتمع سياسيا  حسن التنظيم إىل ثالثة أمور، وهي: 

ر مثله يقبل، املفهوم السياسي للعدالة، وهو األمر الذي  هو جمتمع يقبُل كل واحٍد فيه، ويعرف أن كل واحد آخ  أواًل/ 
تتضمنه فكرة املفهوم العام للعدالة. وعالوة  على ذلك، فإن إدراك هذه املعرفة ُمتبادل: أي أن الناس يعرفون كل ما يودون  

 أن يعرفوا إذا كان قبوهلم تلك املبادئ مسألة اتفاٍق عام. 

أي    -الكفاءة بواسطة مفهوم عام للعدالة، نعين فكرة أن البنية األساسية للمجتمعما تتضمنه فكرة التنظيم ذي    اثنيًا/
تعاوين نظام  ترابطها يف  وطريقة  الرئيسية  واالجتماعية  السياسية  يعتقد    -مؤسساته  أو  عمومية،  معرفة  ذات  فكرة  هي 

 بوجاهتها لتحقيق مبادئ العدالة تلك. 

كفاءة، فكرة أن للمواطنني ِحسا  فعاال  ابلعدالة، ميكنهم من أن يفهموا ويُطبقوا  ما تتضمنه أيضا  فكرة التنظيم ذي ال  اثلثًا/
مبادئ العدالة املفهومة من العموم، والعمل وفقا  لذلك يف معظم األحيان، كما يتطلب وضعهم يف اجملتمع. مبا يشتمل  

 من واجبات والتزامات. 

تعترب مثالية على حنو واضح. وأحد أسباب تشكيله هلذه الفكرة   ويعتقد "رولز" أن فكرة اجملتمع احلسن التنظيم هي فكرة
يتمثل يف قدرهتا وكفاءهتا على أن تُفيد كمفهوم للعدالة عمومي ومشرتك عندما ينظر إىل اجملتمع كنظام تعاوين بني مواطنني  

 أحرار ومتساوين من جيل إىل اجليل الذي يليه. 



حتدث عنها الكاتب بشكٍل مستفيض، أكد "رولز" أنه جيب تنظيم مؤسسات   وفيما يتعلق بـ" مسألة عدالة التوزيع" اليت
البنية األساسية كرتسيمة موحدة من املؤسسات، حبيُث حُيتفظ بنسق إنتاجي من التعاون االجتماعي ذي كفاءة ومنصف  

 عرب الزمن، من جيٍل إىل اجليل الذي يليه. 

 ثالثة، وهي: فيما يتعلق مبسألة "االستحقاق األخالقي"، ينظر "رولز" إىل هذه املسألة اعتمادا  على أفكاٍر أما  

املتعددة    أواًل/  )وللفضائل  الشخص ككل  خلُلق  األخالقية  اجلدارة  أي  الصارم،  ابملعىن  األخالقي،  االستحقاق  فكرة 
 مة األخالقية ألفعال معينة. للشخص( كما تُفيده العقيدة األخالقية الشاملة، مع القي

 فكرة التوقعات املشروعة )وفكرهتا املرافقة عن األهلية( اليت تؤلف اجلانب اآلخر ملبدأ اإلنصاف.  اثنيًا/ 

 فكرة االستحقاق كما يُعيّنها نظام قواعد عامة مصمم لتحقيق أهداٍف معينة.  اثلثًا/ 

االستحقاق األخالقي للكاتب  - إن تصور  ف  - والكالم  مفهوما  لالستحقاق  ال ريب  يُفيد أبن  يُفحص. وهو  يه، فال 
تعددية   لواقع وجود  للعدالة ابلنظر  إدغامهما يف مفهوم سياسي  واألفعال ال ميكن  للُخلق  أخالقية  األخالقي كجدارة 

القي  معقولة، فألن للمواطنني مفاهيم عن اخلري متنازعة، فهم ال يتفقون على عقيدة شاملة لتعيني فكرة االستحقاق األخ 
ألهداف سياسية. وعلى أي حاٍل، ال تكون اجلدارة األخالقية عملية إطالقا  كمعيار عندما ُتطبق على مسائل عدالة  
التوزيع. وميكننا أن نقول: ليس سوى هللا بقادر على هذه األحكام، ففي احلياة العامة علينا أن نتجنب فكرة االستحقاق  

 ي معقول. األخالقي وجند بديال  خيتص مبفهوم سياس

ويعتقد "رولز" أن مثة تعديال  مهما  يف فكرة العقالنية ابلنسبة إىل بعض احلاالت البسيكولوجية اخلاصة. وهذه تشمل  
العرضة للحسد واحلقد، واالحنراف الكبري الغريب حنو املخاطرة واالختيار، واإلرادة القوية للسيطرة وممارسة السلطة على  

 ألشخاص يف اجملتمع( ال حُتركها مثل هذه الرغبات والنوازع. اآلخرين. إن األطراف )خالف ا

وللموافقة على أن تكون مبادئ العدالة ذات كفاءة، وتدعم أساسا  عاما  للتسويغ جيب كما يقول "رولز" أن يُرافق ذلك  
ناقشة املسائل  اتفاق على خطوط مرشدة يف البحث العام وعلى معايري تعنّي نوع املعلومات واملعرفة ذات الصلة عند م

لالتفاق   فيكون  األساسية،  العدالة  األساسي ومسائل  القانون  مبادئ  تشمل هذه  عندما  األدىن،  احلد  السياسية، ويف 
 األصلي قسمان، مها: 

 اتفاق على مبادئ العدالة السياسية للبنية األساسية )على سبيل املثال، مبادئ العدالة كإنصاف(.  أواًل/ 

التفكري املنطقي وقواعد الدليل اليت على املواطنني أن يُقّرروا، يف ضوئها، يف ما إذا كانت مبادئ  اتفاق على مبادئ    اثنيا/
 العدالة تنطبق، ومىت، ومدى حتققها، وأي قوانني وخطط حتققها على أفضل وجه يف األحوال االجتماعية القائمة. 

ي املالئم للمواطنني املتساوين الذين يفرضون، كجسم ويصل "رولز" يف كتابه إىل أن العقل العام هو صورة التفكري املنطق
 تعاوين، قواعدهم، بعضهم على بعض اآلخر، مدعومة بعقوابت تضعها سلطة الدولة. 



وُيضيف يف كتابه بقوله: "إن اخلطوط املرشدة للبحث ولطرق التفكري املنطقي جتعل ذلك العقل عموميا ، يف حني أن حرية  
توري جتعل ذلك العقل حرا ". أما خالف ذلك، فهو العقل الالعمومي الذي هو العقل  الكالم والتفكري يف نظام دس 

يدهلم كيف يُفكرون بطريقة مناسبة يف اختاذهم قراراهتم الشخصية والتجمعية )العقول  املالئم ألفراد ومجعيات داخل اجملتمع:  
تلفة(، وهلذه اجلمعيات أهداف ومقاصد خمتلفة،  غري العمومية للكنائس واجلامعات واجلمعيات العلمية والنوادي اخلاصة خم

 وهي حبٍق ترى أنفسها بطريقتها اخلاصة عندما تكون يف حدود العدالة السياسية. 

 ويشرتط "رولز" لتحقيق املساواة االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمعات، حتقق شرطني أساسيني، مها: 

 للجميع وضمن ظروف مساواة ُمنصفة. املساواة املتعلقة ابلوظائف، جيب أن تكون مفتوحة   -1

أن تكون ظواهر املساواة حمقِّقة ملصلحة أكرب عدد من أعضاء اجملتمع. وهذا ما يُطلق عليه "رولز" مصطلح   -2
العدالة من جهة، واتباع احلرايت األساسية بصدق وأمانة وحتقيق   الكاتب بني تطبيق  "مبدأ الفرق". ويربط 

ة أخرى، فتحقيق املنفعة القصوى مشروط بتحري تطبيق العدالة، كما أن  منفعة شاملة كاملة للمجتمع من جه
شاركة لتأمني  

ُ
االستقرار هو نتيجة وجود مبادئ تؤمن املصاحل األساسية للمواطنني، ومن مث حترك األطراف امل

 تلك املصاحل. 

لة عن تنمية حس  سئو ، وهي املويتطرق "رولز" لألسرة بصفتها نواة اإلنتاج يف اجملتمع ومصدر ثقافته من جيل إىل جيل 
 املواطنني ابلعدالة والفضائل السياسية. 

ويعتقد "رولز" أن أحد أسباب اهنيار اجملتمعات هو تفكك البنية االجتماعية فيها، وغياب التعاون البناء بني أفراد اجملتمع  
 
ُ
امل للدرجة  العدالة وبلوغ الدول  العدالة  الواحد، ويُعد اجلهل عائقا  حيول دون الوصول إىل  ثلى. إن الرهان على تطبيق 

بشكٍل جمرد قد يكون يف مكان وزمان معني ليس أكثر من جمرد ظلم، أما "العدالة كإنصاف" فهي ما يستطيع السادة  
والقادة التعويل عليه، وحتري تطبيقه يف جمتمعاهتم من خالل االحتكام خلصوصية كل جمتمع وظروفه التارخيية واحلضارية  

. ابختصار، فالعدالة قد تكون سهلة التطبيق، أما اإلنصاف احلقيقي فهو االختبار الصعب عند احلديث عن  ةواالجتماعي 
 مساعينا لرفعة اجملتمع. 

ويدعو "رولز" إىل التفكري يف ظروف العدالة اليت تعكس صورة الظروف التارخيية اليت يف ظلها توجد اجملتمعات الدميقراطية  
حد أدوار الفلسفة السياسية هو مساعدتنا على الوصول إىل اتفاٍق على مفهوم سياسي للعدالة،  أاحلديثة، ومن املفرتض أن  

لكنها ال تتمكن من التبيان وبشكٍل واضح ميكننا من احلصول على اتفاق حر وعام، وهذا ال يعين عدم وجود مفهوم  
 أفضل للخري. 

ي للعدالة، وهي توظُف أفكارا  عن اخلري متالئمة معها، فهي  سإن الوحدة االجتماعية تُقام على قبول املواطنني ملفهوم سيا
ليست ُمشادة على مفهوم كامل للخري متجذر يف عقيدة شاملة. ويتطلب من األطراف أن تقيم مبادئ العدالة يف ضوء  

كفاءة، وهنا مُييز "رولز"  بالنتائج السياسية واالجتماعية إلقرار املواطنني أبهنم أكدوا هذه املبادئ وأهنا تنظم البنية األساسية  



بني ثالثة مستوايت من العمومية ميكن أن حيققها جمتمع حسن التنظيم، وهي: إقرار املواطنني املشرتك مببادئ العدالة مع  
املشرتك   املواطنني  وإقرار  فعليا ،  املبادئ  األساسية حُتقق هذه  البنية  املعقول أبن مؤسسات  االعتقاد  أو  العمومية  املعرفة 

ائق العامة على األساس الذي اعتمدت عليه األطراف يف انتقاد املبادئ يف الوضع األصلي، بواسطة هذه احلقائق  قابحل
العامة املتوافرة لألطراف بصوغ معرفة املواطنني ومعتقداهتم حول مؤسساهتم األساسية وكيفية عملها، واملستوى الثالث هو  

صاف بشروطها، أي أن املواطنني يعرفون تسويغها ابلكامل، وابلطبع فإنه  ناإلقرار املشرتك ابلتسويغ الكامل للعدالة كإ 
عندما ال يكون هناك إمجاع  متشابك للعقائد الشمولية، فإن املعروف هو أن جيد املواطنني أسسهم اإلضافية اخلاصة  

 املؤكدة على املفهوم السياسي. 

اجلمعيات( مهمة. وهي تُبني أن الليربالية السياسية ال ترى    إن وجوه التقابل بني العقل العمومي والعقل الالعمومي )عقل
اجملتمع السياسي مجعية. العكس هو الصحيح، فهي تُلح على التمييز بني اجملتمع السياسي واجلمعية. إن اجلمعيات داخل  

نا إذا افرتضنا  ناجملتمع ميكن أن تكون متحدات اجتماعية توحدها غاايت أخرية مشرتكة. واحلق، إن هذا جوهري: ذلك أل
 عدم وجود هذه احلالة، فإن احلياة االجتماعية تفقد معناها. 

يف منطق "رولز" ال حرية أساسية مطلقة، ذلك ألن هذه احلرايت قد تتنازع يف حاالٍت، فال بد من تعديل مطالبها لتدخل  
حلرايت األكثر أمهية، على األقل،  ايف نظام مرتابط من احلرايت. ويكون اهلدف إجراء هذه التعديالت بطريقة حبيث تكون  

واليت تدخل يف التطور الكايف واملمارسة الكاملة للقوى األخالقية يف احلالتني األساسيتني متسقة. واحلق، فإن نظام احلرايت  
،  ة األساسية كله له أولوية، غري أن أولويته ال تتحقق إال عندما كل واحدة من احلرايت األساسية يكون هلا أمهية أساسي

 فال ميكن تعريضها لتسوية إال إذا كان الوضع من نوع )ال بد مما ليس منه بد(. 

ورغم أن حماوالت "جون رولز" من أوهلا إىل آخرها كانت، وابلرغم من كل شيء مفيدة للغاية، إال أهنا انتاهبا العديد  
 من نقاط اخللل، ومنها: 

الثقافة الغربية وخضته خضا  لتصل إىل زبدته، فكانت    لقد رفعت الغطاء عن واقع الفكر األخالقي والسياسي يف -1
زبدته مبدأي العدالة كإنصاف، كما ذكران، والذين بدوهنما ال يكون للبنية األساسية للمجتمع أي معىن، بل  

 إن وجودمها وعدمه يصريان سيان. 

ية عن طريق التفاوض  و بينت أفكار "رولز" أنه ال سبيل إىل حتقيق العدالة كإنصاف إال سبيل التسوية، والتس -2
هي من روح الثقافة الغربية. وهي اليت مسحت ابلقول مبا ميكن تسميته املساواة غري املتساوية أو الالمساواة  

 املتساوية أو كليهما. 

 ختامًا/ 

يتضح من تسليط الضوء على كتاب "العدالة كإنصاف.. إعادة صياغة"، أن نظرية كاتبه "جون رولز" نظرية عميقة، ومن  
عب اإلحاطة بكافة جوانبها وأبعادها ومنطلقاهتا. غري أنه من خالل ما مت استعراضه، ميكن التأكيد مبدئيا  على أن  صال



نظرية "العدالة كإنصاف" تُعترُب مبثابة رؤية سياسية حمضة قابلة للتحقق يف اجملتمعات الليربالية ذات التقاليد الدميقراطية،  
املثالية، مثلها يف ذلك مثل أي نظرية فلسفية أخرى يف جمال الفلسفة السياسية، غري    د وإن كانت رؤية ال ختلو من األبعا 

أن اخلطوات اليت سطرها "رولز" من قبيل: الوضعية األصلية والضوابط الصورية وحاجز اجلهل مرورا  مبؤسسات العدالة  
نظرية قابلة للتحقق على أرض  ة "رولز"  ياملتمثلة يف اجمللس التشريعي واجمللس الدستوري، فكلها دعامات جتعل من نظر 

الواقع. لكن، "رولز" ابلرغم من حماوالته للتوفيق بني احلرية واملساواة، إال أنه مل يتوفق يف ذلك نظرا  لنزعته الليربالية اليت  
 جعلته يُركز من الدرجة األوىل على احلرية. 

شاملة نظرا  لطبيعتها التتوجيية للفلسفات التعاقيدة، فبالرغم من    ا نظرية "رولز" يف العدالة تعترب نظرية فريدة من نوعها؛ ألهن
 الكم اهلائل من الدراسات اليت أجنزت بصددها، إال أهنا ما زالت منفتحة على تصورات ودراسات أخرى مستقبال . 

 

 


