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 1الليبرتارية

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 علي الحارسترجمة: 
 
 
 
 

تاري يسارا ويمينا، والالسلطوية  حول ي المنظور الليبر
تارية والملكية الذاتية، وسلطة امتالك الموارد الطبيعية ف  الليبر

،ودولة الحد األدن  إىل جانب بعض القضايا اإلضافية جم للد. بيبر فالنتيان وباس فوسي   والمنشور عىل  ؛ نص مبر

ي الموسوعة عىل وسوعة ستانفورد للفلسفةم)
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ي قد هذا الرابط(. ننوه بأن البر

، والتر

 عن 
ا

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى  النسخة الدارجةتختلف قليًل للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخب 

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم،  منذ تتمة هذه البر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للبر

 

 

 

                                                           
1 van der Vossen, Bas and Vallentyne, Peter, "Libertarianism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/libertarianism/>. 
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رية، مبعناها األعّم، فلسفة سياسية تشّدد على حقوق األفراد ابحلرّية، وابكتساب املمتلكات الليربات
واالحتفاظ هبا وتبادهلا، وترى أّن الدور الرئيسي للدولة هو محاية احلقوق الفردية. وهذه املاّدة املوسوعية تتناول 

(، وقبل Agentsرى أّن الكياانت الفاعلة )الليرباترية من منظار أضيق ينحصر بوجهة النظر األخالقية اليت ت
كّل شيء، متتلك أنفسها بشكل كامل، وأّن هلا سلطات أخالقية حمّددة ختّوهلا اكتساب حقوق ملكية األشياء 
اخلارجية. وملن أراد االّطالع على مناقشة ممتازة لتقاليد احلرّية بشكل أمشل )مبا فيها: الليربالية الكالسيكية( أن 

 .Gaus and Mack (2004), Barnett (2004), and Brennan (2012)يرجع إىل: 

وميكن فهم الليرباترية كمبدأ أخالقي أساسي أو مشتّق، وهذه املاّدة املوسوعية سرتّكز على الليرباترية كعقيدة 
 Locke (1690), Nozickأساسية للحقوق الطبيعية وفًقا ملا جاء يف كتاابت لوك ونوزيك ]

[؛ ولن تتناول هذه املاّدة االشتقاقات التوظيفية، كما هو احلال يف: املبادئ القائمة على غائية أو (1974)
 ;Epstein 1995, 1998; Rasmussen and Den Uyl 2005عواقبية القاعدة )مثاًل يف: 

Shapiro 2007 :(، أو تعاقدية القاعدة )مثاًل يفNarveson 1988 وبشكل ما يف ;Lomasky 
 Tomasi(، أو حماججات رولز )مثاًل عند: Gaus 2012أو العقل العمومي )مثاًل يف: (، 1987
(. واالشتقاقات التوظيفية لليرباترية تنجذب إىل بعض االعتبارات من أمثال: احلدود البشرية )كحدود 2012

 مفهوم احلياة الطّيبة. املعرفة والتحفيز(، وأتثريات احملّفزات، والتكاليف اإلدارية، والقيمة اجلوهرية للحرية يف
 وستقتصر هذه املاّدة املوسوعية على تناول مصداقية املبادئ الليرباترية بنفسها دون إضافات.

تُعرَّف الليرباترية أحيااًن أبّّنا املبدأ الذي يرى أّن لكّل كيان فاعل احلّق ابحلّد األعلى نفسه من احلرّية السالبة 
البة التجريبية: غياب التدّخل اإلجباري من كياانت فاعلة أخرى عند حماولة التجريبية، حيث تعين احلرّية الس
 Narveson 1988, 2000; Steiner 1994; Narvesonاملرء القيام أبموره )راجع مثاًل: 

and Sterba 2010 ؛ وهذا ما يدعى أحيااًن بـ"الليربالية السبنسرية"، نسبًة إىل هريبرت سبنسر. وقد)
االّدعاء أبّن هذه الرؤية تتماثل مع ما أشران إليه آنًفا من نسخة "امللكية الذاتية" من درجت العادة على 

( طرح حجًجا قوية رأى فيها أّن الرؤية األوىل )وفًقا للتفسري Kagan 1994الليرباترية. لكّن كيگان )
أبّي حال من األحوال(، وإّما  املعتمد( تؤّدي إّما إىل النزعة السلمية الراديكالية )عدم السماح ابستخدام القّوة

إىل التوافق مع نطاق واسع من الرؤى ابإلضافة إىل ليرباترية "امللكية الذاتية" املشار إليها آنًفا. ومع ذلك، فلن 
حناول يف هذه املاّدة املوسوعية تقييم هذه املسألة، بل سنقصر تركيزان على نسخة )ليرباترية "امللكية الذاتية"( 

 تلك.

غم من أّن الليرباترية ميكن الدفاع عنها كنظرية كاملة ملا ميكن السماح به أخالقيًّا، فإّن الدفاع عنها وعلى الر 
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يكاد ينحصر يف مجيع األحيان بكوّنا نظرية لـ)العدل( ضمن معىًن أو معنيني من معاين العدل؛ ففي اجلانب 
ين(، وال يتناول الواجبات غري الشخصية األول: يهتّم العدل بـ)الواجبات األخالقية اليت ندين هبا لآلخر 

)الواجبات اليت ندين هبا لالأحد( أو الواجبات اليت ندين هبا للذات؛ ويف اجلانب الثاين: يهتّم العدل ابلواجبات 
)القابلة للفرض( أخالقًيا، فال يتناول الواجبات اليت ال يسمح فيها ابستخدام القّوة لضمان االمتثال هلا أو 

خدام العقوبة، مثاًل( عدم االمتثال )كواجب زايرة األم يف عيد ميالدها، مثاًل(. ويف هذه املاّدة تصحيح )ابست
 املوسوعية سنعترب الليرباترية نظرية للعدل بكال املعنيني.

ومن نقاط اجلذب املركزية يف الفلسفة السياسية الليربالية أّّنا تتعامل جبّدية كبرية مع احملتوى التارخيي للعدل؛ 
إذ حياجج الليرباتريون أبّن السؤال عّما إذا كان العدل متوفـّرًا يف العامل يتكّون يف األساس من السؤال عّما إذا 
كان الناس يُعاَملون بعدل، وخصوًصا عّما إذا كانت ُُترَتم حقوقهم أبشخاصهم وممتلكاهتم. وعلى هذا األساس 

ات اليت تتحّقق النتائج االجتماعية من خالهلا، وهي ترفض فإّن النظرايت الليرباترية للعدل ترّكز على العملي
النظرايت اليت تكتفي ابلنظر إىل النتائج أو إىل احلالة النهائية للتوزيع. وال شّك يف أن أشهر الرؤى يف هذا 

(، واليت ترى أبّن العدل يف التوزيع يتكّون Nozick 1974اجملال هي "نظرية االستحقاق" لروبرت نوزيك )
( مبدأ 3( مبدأ العدل يف النقل، )2( مبدأ العدل يف االكتساب، )1ألساس من ثالثة مبادئ وحسب: )يف ا

 تصحيح انتهاكات املبدأين السابقني.

قد تكون شهرة نوزيك سبًبا يف الظّن، يف كثري من األحيان، أبّن الليرباترية معتقد "يساري"؛ لكّن هذا الظّن 
أّن الليرباترية متيل إىل أن تكون "يسارية" يف القضااي االجتماعية، ال  خمطئ لسببني على األقّل: أّوهلما

االقتصادية، فهي تعارض القوانني اليت تقّيد العالقات اجلنسية الشخصية التوافقية )كاجلنس املثالين، واجلنس 
ليت تفرض رؤى أو خارج إطار الزواج، واجلنس الشاّذ(، والقوانني اليت تقّيد استخدام املخّدرات، والقوانني ا

ممارسات دينية على األفراد، وقوانني التجنيد اإلجباري؛ أّما السبب الثاين فهو أّن هنالك نسخة من الليرباترية 
تدعى "الليرباترية اليسارية" إىل جانب النسخة األشهر )الليرباترية اليمينية(، وكالمها يؤيّدان امللكية الذاتية 

سلطات الكياانت الفاعلة يف ما يتعّلق ابستمالك املوارد الطبيعية غري اململوكة الكاملة، لكّنهما خيتلفان يف 
ألحد )كاألرض واهلواء واملاء واملعادن وغريها(، إذ ترى الليرباترية اليمينية أّن من الطبيعي، مثاًل، استمالك هذه 

كّل بساطة، وذلك دون موافقة املوارد وأمثاهلا ألّول شخص يكتشفها، أو خيلط عمله هبا، أو يّدعيها لنفسه ب
اآلخرين، وسواء دفع هلم قلياًل من املال مقابل ذلك أو مل يدفع؛ أّما الليرباترية اليسارية فرتى، على العكس من 
ذلك، أّن املوارد الطبيعية غري املستملكة تعود ملكّيتها للجميع على حنو مساوايت، وعلى سبيل املثال: قد 

ملكية املوارد الطبيعية أن يدفعوا لآلخرين قيمة هذه احلقوق، وهذا من شأنه  تشرتط على من يّدعون حقوق
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 أن يقّدم أساًسا لنوع من أنواع التوزيع املساوايت.
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 هيكلية املاّدة املوسوعية

 

 . امللكية الذاتية1

 . سلطة استمالك املوارد الطبيعية يف املنظور الليرباتري يسارًا ومييًنا2

 لقيد املسبق والتصحيح.. ا . حقوق الفرض3

 . الالسلطوية ودولة احلّد األدىن4

 . بعض القضااي اإلضافية5

 . الكائنات احملّسة غري املستقّلة ذاتًيا5.1

 . املبادئ التارخيية والعامل الواقعي5.2

 ة. اخلالص6

 بيبليوگرافيا* 
 * أدوات أكادميية

 األنرتنت شبكة * مصادر أخرى على

  ذات صلة  نصوص* 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  6

 . امللكية الذاتية1
ترى الليرباترية، ضمن املعىن الضيق الذي اقتصران عليه يف هذه املاّدة املوسوعية، أّن الكياانت الفاعلة تتمّتع 
بـ)امللكية الذاتية الكاملة(، وذلك يف املنطلق على األقل. وهذه الكياانت الفاعلة ال تتمّتع ابمللكية الذاتية 

ا( إاّل إذا كانت متتلك ذواهتا أخالقًيا ابلطريقة نفسها اليت ميكنها بواسطتها االمتالك األخالقي الكاملة )أخالقيً 
الكامل للجمادات. وسنمّيز يف ما أييت بني امللكية الذاتية الكاملة على صعيد العالقات بني األشخاص وبني 

 ة تكتفي ابلدعوة إىل األخرية منهما.نظريهتا على الصعيد السياسي؛ علًما أبّن الكثري من نسخ الليرباتري

 إّن امللكية الكامل لكيان ما تتكّون من جمموعة كاملة من حقوق امللكية اآلتية:

. حقوق ُتّكم ابستخدام الكيان: وتشمل كالًّ من حّق حرّية استخدامه وحّق اّدعاء يضمن عدم استخدام 1
 اآلخرين له.

 خدام الكيان دون إذن مالكه.. حقوق التعويض: وذلك إذا قام أحدهم ابست2

 . حقوق الفرض: كحقوق تقييد احلرّية إذا كان أحدهم يعتزم انتهاك هذه احلقوق.3

 . حقوق نقل هذه امللكية إىل اآلخرين )سواء كان ذلك عن طريق البيع أو التأجري أو اهلبة أو اإلعارة(.4

 . احلصانة من خسارة هذه احلقوق بغري رضى املالك.5

نبّسط األمر فنقول: إّن امللكية الكاملة هي جمموعة من حقوق امللكية بشيء ما تّتصف أبّّنا  وميكننا أن
)األقوى منطقًيا(. وهي عبارة يكتنفها بعض اإلهبام )ألنّه ميكن أن يكون هنالك أكثر من جمموعة تّتصف أبّّنا 

 احلقوق هذه )كما سنرى يف ما أييت(.األقوى هلذه احلقوق(، لكّننا نستطيع ُتديد نواة مركزية اثبتة جملموعة 

يف صلب هذه النواة املركزية جند )التحّكم الكامل ابمللكية الذاتية(، أي: احلّق الكامل للمرء ابلتحّكم 
ابستخدامه لذاته. وهنالك من حياجج أبنّنا حنتاج إىل أمر كالتحّكم ابمللكية الذاتية لكي ندرك أّن بعض األمور 

لالّتصال اجلسدي( ال ميكن فعله لألشخاص دون موافقتهم، لكّنه يصبح مسموًحا بعد )كاألشكال املتعّددة 
نيل املوافقة؛ وعلى هذا األساس يصبح من غري املقبول أن يقوم املرء بقتل اآلخرين أو تشويههم أو استعبادهم 

 أو التالعب اإلجباري هبم دون رضاهم ودون أن حيّرضوه على ذلك.

مللكية الذاتية الكاملة تضمن للشخص متّتعه األكيد حبّق أساسي هو )حرّية الفعل(، ويعتقد أحيااًن أبّن ا
لكّن ذلك غري صحيح؛ ألنّه لو كان بقّية العامل )املوارد الطبيعية واملعامل احلضارية( مملوكة لآلخرين بشكل كامل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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افقة املالكني، ألّن هذا الفعل و"ابحلّد األقصى"، فلن يكون املرء قادرًا حينها على فعل أّي شيء قبل نيل مو 
ينطوي ضمًنا على استخدام ملكيتهم، وعلى سبيل املثال: قد يُعاَقب من يتسّلل إىل أراضي الغري ابلتحّول إىل 
عبد لدى املالك. وإّن احلماية اليت تقّدمها امللكية الذاتية تـَُعّد إجراءً أساسًيا ضّد قيام اآلخرين أبمور معّينة ضّد 

ها ليست ضمانة ابحلرّية، وعلى الرغم من ذلك، فحّّت هذا اإلجراء احلمائي قد يكون جمّرد إجراء املرء، لكنّ 
شكلي. وال بّد ألّي طرح مقبول للملكية الذاتية أن يسمح إبمكانية ضياع بعض احلقوق )كاحلق بعدم 

مل ميلكه اآلخرون فإّن أّي االعتقال، مثاًل( عند انتهاك حقوق اآلخرين، وعلى هذا األساس: إذا كان بقّية العا
تصّرف يقوم به املرء دون نيل موافقتهم هو تصّرف ينتهك حقوقهم ابمللكية، ونتيجًة هلذا االنتهاك قد يفقد 
املرء بعض أو كّل حقوقه ابمللكية الذاتية. وهذه النقطة تبنّي لنا أّن اضطرار الكياانت الفاعلة الستخدام املوارد 

كاين، استنشاق اهلواء، وما شابه( جيعل امللكية الذاتية، حبّد ذاهتا، خالية من أّي مضمون الطبيعية )شغل احلّيز امل
هاّم، إذ ال تنطوي على املضامني اهلاّمة إاّل إذا رافقتها افرتاضات حول كيفية امتالك بقّية العامل )والعواقب 

 املرتتّبة على انتهاك حقوق امللكية هذه(.

اذبية مبدأ امللكية الذاتية الكاملة؛ فهو يقف موقًفا قواًي يف أتييد األمهّية وهنالك عّدة أسباب تفّسر ج
األخالقية للفرد وسيادته األخالقية، وهو يعرّب عن رفض معاملة الناس كأشياء قابلة للتبادل )ميكن تبادهلا 

ع ذلك، فقد بعضها مقابل بعض(، ويبدو أنّه يوّفر نقطة انطالق واضحة وبسيطة للتفكري حول العدل. وم
تبنّي يف ّناية املطاف أنّه يثري الكثري من اجلدل. ويف ما يلي سنناقش جمموعتني من االعرتاضات املهّمة ملفهوم 

 امللكية الذاتية الكاملة.

تشري أوىل جمموعيت االعرتاضات إىل عدد من املضامني املنافية للبديهة يف مفهوم امللكية الذاتية الكاملة؛ 
ضات أّّنا تنكر واجب الفرد مبساعدة احملتاجني إاّل إذا جاءت هذه املساعدة بعد موافقة ومن هذه االعرتا

طوعية أو كتصحيح إلساءة سابقة. ومن يدعون إىل الليرباترية كنظرية للواجبات املستحّقة لآلخرين يقومون يف 
هذه االعرتاض، وهم يرفضون أّي العادة ابلدعوة للملكية الذاتية الكاملة )بني األفراد(، فهم يقعون ُتت طائلة 

 التزام مماثل حبّجة أنّه يؤّدي إىل شكل من أشكال العبودية اجلزئية.

لكّن من يدعون إىل الليرباترية كنظرية للواجبات القابلة للفرض جيب أن ال يُعّدوا ضمن من يشملهم هذا 
عيد السياسي( دون الدعوة إىل امللكية االعرتاض، فهم يستطيعون الدعوة إىل امللكية الذاتية الكاملة )على الص

الذاتية الكاملة )بني األفراد(، ومها أمران متماثالن ال خيتلفان إاّل أبّن األّول منهما يصمت بشأن الواجبات 
اليت قد يدين هبا املرء لآلخرين ويشّدد عوًضا عنها على أنّه ما من واجب )ميكن فرضه( يف جمال مساعدة 

فقة طوعية أو كتصحيح إلساءة سابقة. وال شّك يف أّن الكثري قد يصّرون على أنّنا ملزمون اآلخرين إاّل بعد موا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بواجب غري طوعي ملساعدة أويل االحتياجات البالغة عندما ميكننا أن نفعل ذلك بتكلفة ضئيلة من جيوبنا أو 
 من جيوب اآلخرين.

الذاتية بني األفراد، وامللكية الذاتية السياسية، أّما االعرتاضات الباقية فتنطبق على كال املفهومني: امللكية 
 ولذلك سنتوّقف عن التمييز بينهما يف مناقشتها.

واالعرتاض الثاين يتعّلق أيًضا أبوضاع ميكن فيها ألويل االحتياجات البالغة أن حيصلوا على منفعة عظيمة 
لشخص يدين ألويل االحتياجات من تدّخل شخص ما. ففي هذه احلالة ال يكون السؤال عّما إذا كان هذا ا

بواجب معنّي أو ما إذا كان هنالك واجب قابل للفرض يوجب عليه مساعدته، بل يكون السؤال عّما إذا كان 
ميكن لـ)اآلخرين( استخدام بدن هذا الشخص دون موافقته ملساعدة أويل االحتياجات. وعلى سبيل املثال: 

ف، من أجل إنقاذ عشرة أشخاص أبرايء آخرين؟ إّن امللكية هل ُيسَمح إبلقاء شخص بريء على األرض، بلط
الذاتية الكاملة )بنوعيها( ال تسمح بذلك انطالقًا من فكرة قاسية ترى أّن األفراد منعزلون يف احلالة القياسية 

 وأنّه ال ميكن استخدام أشخاصهم دون موافقتهم من أجل منفعة اآلخرين.

تية الكاملة يتمّثل يف أّّنا تتضّمن احلّق بتقدمي هبة مقابل خدمات املرء، واالعرتاض الثالث ضّد امللكية الذا
وأّن هذه اهلبة عندما مُتَنح من أعضاء جيل سابق إىل أعضاء جيل الحق ميكنها أن ُتدث اضطرااًب عظيًما يف 

ض هنا، ألنّه ظروف تكافؤ الفرص )من اجلدير ابملالحظة أّن احلّق بوهب األشياء اخلارجية ليس مثار االعرتا
ال ينطلق من امللكية الذاتية الكاملة لوحدها(. وميكن الدفاع عن حّق وهب اخلدمات الشخصية من خالل 
التأكيد على ما ميكن أن يكون هلذا احلّق من دور كبري يف العالقات الشخصية احلميمة؛ وعالوة على ذلك، 

ة به، فمن املعقول أن يكون له احلّق أيًضا ابلقيام فإذا كان ألّي شخص احلّق ابلقيام بفعل ما ملنفعته اخلاصّ 
ابلفعل نفسه ملنفعة شخص آخر. ومن الردود احملتملة هنا أنّه على الرغم من أّن املتربّع قد ميتلك سلطة وهب 
خدماته فإّن املوهوب رمّبا ال ميتلك احلّق ابالنتفاع الكامل من هذه اخلدمات )كأن تكون هذه املنافع غري 

 من الضرائب، مثاًل(. مستثناة

واالعرتاض الرابع ضّد امللكية الذاتية الكاملة يرى أّّنا تسمح ابالستعباد الطوعي، فهي تّدعي أّن األفراد ال 
ميتلكون حّق التحّكم ابستخدام أشخاصهم وحسب، بل ميتلكون أيًضا حّق )نقل( هذا احلّق لآلخرين )من 

 Barnett( وابرنيت )Rothbard 1982) خالل البيع أو اهلبة، مثاًل(. وهنالك من الليرباتريني كروثبارد
( من ينكر إمكانّية هذا النقل ألّن اآلخرين ال ميكنهم التحّكم إبرادة الفرد، لكّن هذا 82–78 :1998

اإلنكار قد جيانب الصواب إذا كان ما نناقشه هو احلّق األخالقي ابلتحّكم ابالستخدام املسموح به )من 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثري من الكّتاب، من خالل منح اإلذن أو رفضه(، وليس إمكانية التحّكم من الناحية النفسانية. وهنالك الك
(، من ينكر قابلية نقل احلقوق املتعلقة Grunebaum 1987( وغرونباوم )Locke 1690أمثال لوك )

بذات الشخص، ويستند هذا اإلنكار يف العادة إىل أّن هذا النقل وأمثاله يقّوض استقاللية املرء. وميكن الرّد 
هرية من )محاية أو تعزيز( هذه االستقاللية. )للتفصيل ميكن هنا أبّن حّق املرء بـ)ممارسة( االستقاللية أكثر جو 

 (.Steiner 1994. وكذلك: Vallentyne 1998الرجوع إىل: 

واالعرتاض اخلامس على امللكية الذاتية الكاملة هو أّّنا قد تؤّدي )كما هو حال احلقوق عموًما( إىل نتائج 
سلع العمومية )كاحلماية على يد جهاز الشرطة( يكون كّل غري كفوءة؛ فعندما يتعّلق األمور ابخلرجانيات أو ال

شخص أفضل حااًل إذا جرى انتهاك بعض حقوق كّل شخص من األشخاص )على سبيل املثال: إذا كان 
يتوّجب على كّل شخص أن يشرتك يف دورية للشرطة مرّة كّل أسبوع(. وإذا أخذان ابحلسبان املشكالت املتوّلدة 

ريها من أنواع الفشل السوقي، فسيكون من الطبيعي يف اجملتمعات الكبرية أن يستحيل عن )معضلة السجني( وغ
استحصال موافقة اجلميع على أداء أمثال تلك اخلدمات. وابلنظر ألمهّية هذه اخلدمات، فمن املعقول أن 

ام اجلميع حيّققون ُيسَمح إبجبار األفراد على توفري خدمات بعينها )يف انتهاك للملكية الذاتية الكاملة( ما د
 منفعة تالئمهم.

إّن هذه االعرتاضات تشري إىل طرق خمتلفة يثبت فيها أّن امللكية الذاتية الكاملة أمر خاليف؛ وإذا أردان 
تاليف هذه االعرتاضات فمن املمكن إضعاف هذا املبدأ على أّي من هذه األبعاد، مع التمّسك بروحه العاّمة؛ 

 ملكية الذاتية الكاملة، بل نظرية تقرتب من فكرهتا.ولن تكون النتيجة نظرية لل

أّما اجملموعة الثانية من االعرتاضات فهي ذات طبيعة أكثر نظريّة؛ وهي تتلّخص يف أّن فكرة امللكية الذاتية 
الكاملة، حبكم التفّحص، ليست بسيطة وال واضحة املعامل كما تبدو للوهلة األوىل. ومن وجوه االعرتاض يف 

موعة ما يشري إىل تعّذر ُتديد فكرة امللكية؛ فالقانون، وهو يّتصف ابليقينية، يعرتف حبزمة متنّوعة هذه اجمل
أوسع من ترتيبات امللكية، مبا فيها تلك اليت تتكّون من أنواع شديدة االختالف من احلقوق، وذلك ابملقارنة 

مّبا ال توجد فكرة واضحة للملكية ميكن مع ما يدافع عنه منظّرو مبدأ امللكية الذاتية. وعلى هذا األساس ر 
اللجوء إليها للدفاع عن امللكية الذاتية ابخلصوص؛ وعلى الرغم من ذلك، فإّن اّدعاءات امللكية قد تكون 

 (.Fried 2004, 2005النتائج النهائية حلجج أخالقية )أو قانونية( معّقدة )

ت مضامني شديدة التقييد؛ فاالعرتاف حبقوق الناس ومثّة اعرتاض آخر يرى أبّن امللكية الذاتية الكاملة ذا
ابمللكية الذاتية الكاملة يعين احلكم بظلم حّّت أتفه االنتهاكات اهلامشية، كما هو احلال يف سقوط مقادير 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ضئيلة من التلّوث على شخص ال يوافق عليها، فحظر كّل التصرّفات اليت قد تؤّدي إىل أمثال هذه االنتهاكات 
ا يُعترَب فرًضا حلدٍّ غري مقبول على حرّيتنا، لكن من منظور امللكية الذاتية ليس هنالك فرق، يف اهلامشية إنّ 

املبدأ، بني االنتهاكات، سواء كانت رئيسية أم هامشية. وعلى هذا األساس خيلص هذا االعرتاض إىل وجوب 
 (.Railton 2003, Sobel 2012رفض مبدأ امللكية الذاتية )

 ,Vallentyne, Steinerقرأ ردوًدا على بعض هذه االعرتاضات النظرية أن يرجع إىل: )وملن أراد أن ي
and Otsuka 2005.) 

 

 . سلطة استمالك املوارد الطبيعية يف املنظور الليرباتري يسارًا ومييًنا2
االستدالل تلتزم الليرباترية بنسخة قوية من أطروحات امللكية الذاتية؛ ويرى الكثري من الليرباتريني أبّن 

العقالين الذي يقف خلف هذه األطروحة حيتوي أيًضا مضامني حول احلالة األخالقية للعامل اخلارجي. ومبوجب 
هذه الرؤية ميكن للناس، حرفيًّا، أن يوّسعوا اّدعاءاهتم ابمللكية الذاتية لتشمل أشياء ماّدية أخرى؛ واحلّجة اللوكية 

بّد أن ميتلك مثار عمله أيًضا، حّّت وإن كانت هذه الثمار تتضّمن أشياء  التقليدية تعتقد أبّن من ميلك عمله ال
 مل ميلكها أحد قبله.

وعلى هذا األساس فإن أصحاب امللكية الذاتية ميتلكون سلطات أخالقية الستمالك األشياء اخلارجية، 
يسارية يف املوقف من كيفية استمالك كاملوارد الطبيعية؛ لكن ميكن هنا التمييز بني الليرباترية اليمينية ونظريهتا ال

املوارد الطبيعية )جتب اإلشارة هنا إىل أنّنا نستخدم كلمة "موارد" ابملعىن الضعيف للكلمة، أي: "أشياء"، دون 
 أّي افرتاض مبا إذا كانت هلا أيّة قيمة لألفراد؛ وذلك ألّن هذا املصطلح يستخدم كثريًا مبعىن أضيق(.

الليرباترية تفهم العدل التوزيعي أبنّه ذو طبيعة اترخيية يف األساس، فهنالك موضعان  إذا أخذان ابحلسبان أنّ 
للقيود يف جمال املمتلكات الشرعية: عند االستمالك األصلي أو عند النقل )أو يف كال املوضعني(. وبعبارة 

إلصرار على القيود اهلادفة أبسط: إّن النظرية الليرباترية تنتقل من "اليمني" إىل "اليسار" كّلما أكثرت من ا
 للمحافظة على مستوى من املساواة.

وإّن النسخة الليرباترية األقوى من انحية هذه القيود املفروضة على االستمالك األصلي ترى أنّه ليس ألّي 
ثال: أحد يف البداية احلّق حبرّية استخدام املوارد الطبيعية، وال أّي سلطة أخالقية ابستمالكها. وعلى سبيل امل

ترى )الليرباترية اليسارية املؤيّدة للملكية املشرتكة( أّن األفراد قد ال جيوز هلم استخدام املوارد الطبيعية إاّل عند 
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توّفر املوافقة اجلماعية ألعضاء اجملتمع )اإلمجاع أو قبول األكثرية، مثاًل(. ومبا أّن كلّ التصرّفات تقتضي استخدام 
رض، اهلواء، ...إخل(، فليس هنالك جمال بعدها ليمارس األشخاص حرّية التصّرف بعض املوارد الطبيعية )األ

)إاّل عند موافقة اآلخرين(، ومن الواضح أنّه أمر غري ممكن. ومثّة نسخة أقّل راديكالية من )الليرباترية اليسارية 
تقد أبّّنم ال يتمّتعون أبيّة املؤيّدة للملكية املشرتكة( تسمح لألشخاص ابستخدام املوارد الطبيعية، لكّنها تع

سلطة أخالقية الستمالك املوارد الطبيعية دون استحصال املوافقة اجلماعية ألعضاء اجملتمع )راجع، مثاًل: 
Grunebaum 1987 ،وعلى الرغم من أّن هذا األمر يرتك لألشخاص نطاقًا واسًعا حلرّية التصّرف .)

يف خططهم للتصّرف: فهم يتمّتعون ابألمان بعدم السماح فهو ال يرتك هلم سوى مقدار قليل من األمان 
لآلخرين ابستخدام أشخاصهم )مهامجتهم، مثاًل( دون موافقتهم، لكّنهم ال يتمّتعون إال مبقدار حمدود من 
األمان ابمتالكهم لألشياء اخلارجية )إاّل بعد استحصال موافقة اآلخرين(. وعلى سبيل املثال: ُيسَمح لألفراد 

التّفاح وجنيه، لكّن اآلخرين ُيسَمح هلم أبخذ التّفاح إذا كانوا ال ينتهكون بذلك حقوق امللكية الذاتية بزراعة 
 )عندما ميكنهم أخذ التّفاح من األكوام اجملنّية، مثاًل(.

ك وابلنظر لألمهّية املركزية ألمان بعض املوارد اخلارجية، فمن غري املعقول أن ال يكون لألفراد سلطة االستمال
دون موافقة اآلخرين؛ وبتعبري أكثر ُتديًدا: ال شيء غري معقول أكثر من االعتقاد أبّن موافقة اآلخرين شرط 
لالستمالك عندما يستحيل االّتصال هبم، أو عندما يكون فائق الصعوبة، أو مكلًفا )كما هو يف معظم 

، فيبدو أنّه ال يوجد حينها حافز جّيد األحيان(. وحّّت عندما يكون االّتصال سهاًل وعدمي التكلفة نسبيًّا
الشرتاط موافقة اآلخرين ما دام املرء ال يستملك أكثر من حّصته املنصفة. ولذلك فإّن )الليرباترية اليسارية 

 املؤيّدة للملكية املشرتكة( ليست أمرًا معقواًل.

وارد الطبيعية( ال بّد أن يكون وحنن نّدعي أّن الطرح املعقول يف مسألة )حقوق احلرّية وسلطات استمالك امل
 )أحادي اجلانب(، أي: أن خيضع لشرطني واسعي النطاق:

 . يسمح لألفراد يف البدء ابستخدام املوارد الطبيعية دون موافقة أّي أحد.1

. يتمّتع األفراد يف البدء بسلطة )استمالك( املوارد الطبيعية )أي: اكتساب حقوق هبا( دون موافقة أّي 2
 أحد.

ص ذلك ابلقول: إّن املوارد الطبيعية يف البدء ليست حممّية بقاعدة تتعّلق ابمللكية )واليت تشرتط ونلخّ 
 استحصال املوافقة قبل االستخدام املسموح به أو االستمالك(.
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ووفًقا للمفهوم األحادي اجلانب لسلطة االستمالك، فإّن األفراد الذين يّدعون أّواًل حبقوق مللكية موارد 
يكتسبون هذه احلقوق، ورمّبا يكون ذلك عند ُتّقق شروط حمّددة أخرى؛ وهذه الشروط اإلضافية قد طبيعية 

تتضّمن نوًعا من قيود التفاعل )كأن يكون الفرد قد "مزج عمله" ابملورد أو كان أّول من اكتشفه( ونوًعا من 
 ز اهتمامنا على قيد احلّصة املنصفة.قيود "احلّصة املنصفة". ويف ما يلي سنتجاهل، للتبسيط، قيد التفاعل ونركّ 

لنناقش أّواًل الرؤية اليت تطرح احلّد األقصى من السماح ضمن االستمالك األصلي؛ فـ)الليرباترية اليمينة 
 Narveson( وانرفيسون )Rothbard 1978, 1982الراديكالية(، واليت دعا إليها روثبارد )

1988: ch. 7; 1999( وفيسر )Feser 2005سبيل املثال ال احلصر، تعتقد أبنّه ليس هنالك  ( على
فاألفراد ميكنهم استمالك، أو استخدام، أو حّّت تدمري  iقيود )احلّصة املنصفة( على االستخدام أو االستمالك.

ما يشاؤون من املوارد الطبيعية )ما داموا ال ينتهكون امللكية الذاتية ألحد(. ووفًقا هلذه الرؤية، فإّن املوارد 
يشرتط الطبيعية يف البدء ال يُكتفى بكوّنا غري حممية أبيٍّّ من قواعد امللكية )أي: االستخدام املسموح به ال 

استحصال موافقة أّي أحد(، بل هي أيًضا غري حممية بقاعدة اإللزام ابلتعويض )أي: ال ميكن املطالبة بتعويض 
مقابل استخدام اآلخرين للمورد(. واالعرتاض الرئيسي هلذه الرؤية يرى أبنّه ما من أحد من بين البشر خلق 

ل من يّدعي احلّق مبورد طبيعي جبين حّصة كبرية )بشكل املوارد الطبيعية، وليس هنالك من سبب يربّر أن يقوم أوّ 
غري منصف( أو غري متساوية من املنافع اليت يقّدمها املورد. ومثّة اعرتاض آخر يشري إىل أّن االستمالك دون 

هلم  قيود جيعل من املمكن لفرد واحد أن ميتلك العامل أبكمله، ممّا يضع عمليًّا األفراد املتبّقني الذين ال أمالك
يف حالة إشكالية تفرض عليهم استحصال موافقة املالك قبل القيام أبّي شيء؛ ويضاف إىل ذلك أنّه ليس 
هنالك سبب يدعو للظّن أبّن األفراد ُيسَمح هلم أخالقًيا بتخريب املوارد الطبيعية كما يشتهون؛ فهنالك من 

 شروط )احلّصة املنصفة( ما يقّيد االستخدام واالستمالك.

جيب على النسخ املعقولة للنظرية الليرباترية أن ُتاول ُتقيق بعض التوازن بني الرؤيتني: اليت تبلغ  ولذلك
احلّد األقصى يف التقييد واليت تبلغ احلّد األعلى يف السماح. ولنناقش هنا )الليرباترية اللوكية( اليت تسمح 

يف كلٍّّ من مرحليت: االستمالك )على شكل ابالستخدام واالستمالك األحادي لكّنها تشّدد على فرض القيود 
الشرط اللوكي الذي يشرتط استبقاء "ما يكفي وال يقّل يف اجلودة" لآلخرين(، واالستمالكات الالحقة )ألنّه 
ال ميكن ألحد أن يبعد احملتاجني عن ملكيته(. وإّن الرؤية الليرباترية تعتقد أبّن املوارد الطبيعية يف البدء ليست 

قاعدة للملكية )فال حاجة ملوافقة أحد قبل االستخدام أو االستمالك(، لكّنها حممية بقاعدة مستمرّة  حممية أبيّ 
لإللزام ابلتعويض، فمن يستخدم املوارد الطبيعية، أو يّدعي احلّق هبا، يدين ابلتعويض لآلخرين عّما قد ينطوي 

 عليه ذلك من تكاليف اإلضرار الظامل هبم.
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(، الشرط اللوكي Nozick 1974رية اليمينية النوزيكية(، واليت دعا إليها نوزيك )ولقد فّسرت )الليربات
ال يكون أّي فرد، بسبب استخدام املورد الطبيعي أو استمالكه، أسوأ حااًل عند املقارنة مع حاله أأبنّه يشرتط 

مبلغ التعويض، فهو  ورمّبا يعرتض أحدهم أبّن ذلك يفرط يف ختفيض iiعند عدم استخدام املورد أو استمالكه.
يقيم التعويض على أساس )سعر احلجز( عند كّل فرد، وهو )أدىن( مبلغ قد جيعل الفرد حياداًي جتاه عدم 
االستخدام أو عدم االستمالك. واملوارد الطبيعية جتلب يف العادة ملن يستخدمها أو يستملكها منافع عظيمة 

ه ليس هنالك من سبب وجيه مينع من يسبقون غريهم حّّت بعد دفع هذا التعويض؛ وقد حياجج البعض أبنّ 
 ابستخدام املورد الطبيعي أو االّدعاء ابحلّق به من جين كّل املنافع الزائدة اليت تقّدمها هذه املوارد.

( أو Simmons 1992, 1993والليرباترية الكفائية )الوسطية(، كاليت هتتدي بكتاابت سيمونز )
ر الشرط اللوكي أبنّه يشرتط على اآلخرين أن يرتكوا حّصة كافية من (، تفسّ Lomasky 1987لوماسكي )

املوارد الطبيعية )وفًقا ملفهوم ما للكفاية(. وهنالك معايري خمتلفة ميكن االستعانة هبا لتحديد الكفاية، لكّن 
منتَظرة تستحّق  أكثرها معقولية هي اليت تقوم على أساس نوعية احلياة اليت ينتظرها املرء، أي: ما يكفي حلياة

العيش، أو ما يكفي حلياة منتَظرة تكتفي بضرورايت العيش وحسب، أو ما يكفي حلياة منتَظرة ُتّقق "احلّد 
األدىن من العيش الالئق". وحبسب طبيعة العامل ومفهوم الكفاية ميكن ملفهوم الكفاية أن يكون أكثر، أو أقّل، 

ارد الطبيعية وافرة مبا يكفي نسبًة لألفراد يكون الشرط النوزيكي تطّلًبا من الشرط النوزيكي؛ فإذا كانت املو 
حينها أكثر تطّلًبا )ألّن الكثري من األفراد سيحصلون يف هذه احلالة على أكثر من احلّصة الكافية دون استخدام 

نها أكثر أو استمالك(، أّما إذا كانت املوارد الطبيعية اندرة حبساابت الكفاية، فسيكون الشرط الكفائي حي
 تطّلًبا من نظريه النوزيكي.

وعلى الرغم من أّن الليرباترية الكفائية قد تكون أكثر حساسية من نظريهتا النوزيكية فيما خيّص نوعية احلياة 
املنتَظرة املتبّقية لآلخرين، فإّن بعض الليرباتريني، أي: الليرباتريني اليساريني، حياججون أبّّنا ختفق مع ذلك يف 

املدى الذي تصل إليه املوارد الطبيعية يف عائديّتها للجميع على حنو مساوايت ما. ولنفرتض هنا أّن مالحظة 
هنالك ما يكفي من املوارد الطبيعية ما يكفي ملنح اجلميع حياة رائعة، وأّن هنالك من يستملك )أو يستخدم( 

ياة الكفاية وحيّقق لنفسه حياة رائعة املوارد الطبيعية على حنو ال يرتك لآلخرين سوى املستوى األدىن من ح
منقطعة النظري. فالليرباتريون اليساريون حياججون هنا أبنّه من غري املعقول االعتقاد أبّن من يستخدم املوارد 
الطبيعية، أو يستملكها، قبل غريه حيّق له جين منافع على قدر هائل من الالمساواة مع اآلخرين، فهم يرون 

 ية مل خُتَلق على يد أّي فرد من بين البشر، وأّن قيمتها تعود للجميع على حنو مساوايت ما.أّن املوارد الطبيع

ولننتقل اآلن إىل ما تراه الليرباترية اليسارية؛ فهي تعتقد أبّن املوارد الطبيعية تعود ملكيتها يف البدء للجميع 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  14

 iiiمبرور الوقت لقيد ما حيافظ على النوعية.على حنو مساوايت ما، أو أّن ما مُيتَلك منها بشكل شرعي يقع عرضة 
ولقد رفضنا فيما سبق إحدى النسخ )الليرباترية اليسارية املؤيّدة للملكية املشرتكة( لفشلها يف أن ُتّقق األحادية 
)ألّّنا تشرتط استحصال موافقة اآلخرين الستخدام أو استمالك املوارد الطبيعية غري اململوكة ألحد(. وسنرّكز 

 لي على النسخ اللوكية )وابلتايل: األحادية( من الليرباترية اليسارية.فيما ي

إن )الليرباترية اليسارية املؤيّدة للحّصة املتساوية(، واليت دعا إليها، على سبيل املثال، هنري جورج 
(Henry George 1879( وهيليل ستاينر )Hillel Steiner 1994 تفّسر الشرط اللوكي أبنّه ،)

املرء أن يرتك لآلخرين حّصة متساوية التوّفر من املوارد الطبيعية. فاألفراد أحرار من الناحية األخالقية يشرتط على 
ابستخدام أو استمالك املوارد الطبيعية، لكّن من يستخدم أو يستملك أكثر من حّصته كفرد يدين لآلخرين 

ستمالك وحسب )فال ختَضع للقيود ما بتعويض مقابل حّصته الزائدة. وهذا القيد ال ينحصر تطبيقه عند اال
 تليه من استمالكات(، بل جيب أن حُيرتم دائًما.

وقد حياجج البعض أبّن حّّت ليرباترية احلّصة املتساوية ال تّتصف ابحلّد الكايف من املساواتية؛ فعلى الرغم 
قوم أبّي تصّرف للتعويض عن من أّّنا تشرتط التوزيع املتساوي للقيمة التنافسية للموارد الطبيعية، فهي ال ت

أضرار الصفات الداخلية اليت مل خيرتها املرء )كتأثريات اجلينات أو بيئة الطفولة(؛ وهلذا فليرباترية احلّصة املتساوية 
 ivتتوافق مع توقّعات للحياة تّتصف ابلالمساواة اجلذرية.

الفرص(، واليت دعا إليها، مثاًل، أوتسوكا لننتقل، بعدها، إىل مناقشة )الليرباترية اليسارية املؤيّدة لتكافؤ 
(Otsuka 2003؛)v  فهي تفّسر الشرط اللوكي أبنّه يشرتط على املرء أن يرتك لآلخرين ما يكفي لتكون

لديهم فرصة للرخاء تتساوى يف جودهتا على األقّل مع فرصة الرخاء اليت ميكن ُتقيقها ابستخدام املوارد الطبيعية 
ك ما هو أقّل من ذلك ُيشرَتط عليه أن يدفع القيمة التنافسية الكاملة حلّصته الزائدة ملن أو استمالكها؛ ومن يرت 

ُحرِموا من حّصتهم املنصفة. وخبالف الرؤية املؤيّدة للحّصة املنصفة، فإّن من تزّودهم صفاهتم الداخلية البدئية 
لطبيعية. وعلى الرغم من أّن هذه النسخة بفرص مؤثّرة للرخاء أقّل تفضياًل يستحّقون حصًصا أكرب من املوارد ا

من نسخ الليرباترية على مستوى عالٍّ من املساواتية، فهي ُتصر املساواتية بتوزيع قيمة املوارد الطبيعية؛ فال تزال 
امللكية الذاتية الكاملة تضع القيود على الرتويج للمساواة: إذ ال ُيشرَتط على األفراد أخالقًيا أن يقّدموا خدمات 

 خصية أو أعضاء من أبداّنم ال لشيء سوى أّّنم يتمّتعون مبلكات شخصية أكثر قيمة.ش

 

 .. القيد املسبق والتصحيح . حقوق الفرض3
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سبق احلقوق الليرباترية اجلوهرية للملكية الذاتية الكاملة واحلّق ابستمالك املوارد الطبيعية؛ لكّن  انقشنا يف ما
أّي نظرية ليرباترية كاملة جيب أن ُتّدد ما لألفراد من حقوق فرض عندما ينتهك اآلخرون حقوقهم؛ وفكرة 

ألّن الفكرة املعنّية هي امللكية الذاتية الكاملة امللكية الذاتية )الكاملة( ال تتضّمن ُتديًدا كاماًل حلقوق الفرض، 
)الشاملة(، أي: أن يتمّتع كّل فرد ابمللكية الكاملة، وهي فكرة ال تعطي رأاًي قاطًعا خبصوص حقوق الفرض 
)وكذلك خبصوص حقوق التعويض(. ومن املفرتض أّن جمموعة حقوق امللكية الذاتية، حبّدها األقصى لكّل 

من: حصانة كاملة ضّد اخلسارة حّّت إذا كان الفرد ينتهك حقوق اآلخرين )وابلتايل لن فرد، تتضّمن كالًّ 
ُيسَمح لآلخرين أبًدا ابستخدام القّوة ضّده دون موافقته(، واحلّد األقصى من حقوق الفرض ضّد اآلخرين 

كّن جمموعة احلقوق )واليت من شأّنا أن تسمح له ابستخدام القّوة ضّد اآلخرين ملنعهم من انتهاك حقوقه(. ل
هذه غري قابلة لتحقيق الشمول، ألنّه إذا امتلك فرد واحد احلصانة القوية ضّد خسارة حقوقه فلن يتمّكن 
اآلخرون حينها من امتالك حقوق فرض قوية )واليت تشرتط إلزام املنتهك خبسارة بعض حقوقه ابمللكية الذاتية(؛ 

لة لتحقيق الشمول( ال ميكنها أن تتضّمن حقوق فرض )وإّنا حصانة وهلذا فإّن امللكية الذاتية الكاملة )القاب
كاملة ضّد اخلسارة(، أو حقوق فرض كاملة )وإّنا عدم احلصانة من اخلسارة بسبب انتهاك احلقوق(، أو أّي 

 Fried [2004, 2005] andأمر بينهما )لالستزادة بشأن هذا الرتّدد ميكن الرجوع إىل: 
Vallentyne, Steiner, and Otsuka [2005].) 

ومن املواقف املمكنة يف هذا اجملال: السلمية املتطرّفة، ومبوجبها ال ُيسَمح لألفراد أبًدا ابستخدام القّوة ضّد 
اآلخرين دون موافقتهم؛ وهنالك أيًضا: السلمية املعتدلة، ومبوجبها ال ُيسَمح لألفراد ابستخدام القّوة ضّد 

عند الضرورة يف حالة الدفاع عن النفس )أو الدفاع عن اآلخرين(. هذه الرؤية اآلخرين دون موافقتهم إاّل 
املعتدلة من شأّنا أن تسمح ابستخدام القّوة ضّد شخص ما ملنعه من االستخدام الظامل للقّوة ضّد اآلخرين، 

منتهكي لكّنها ال تسمح ابستخدام القّوة لتصحيح انتهاكات سابقة )كاملعاقبة أو استحصال التعويض من 
احلقوق(. ومعظم املواقف الليرباترية قد يسمح ابستخدام القّوة يف حاالت التصحيح، والكثري منها قد يسمح 

( يرفض العقوبة اجلزائية ويصّر Barnett 1998ابستخدام القّوة إليقاع عقوبة جزائية، لكّن بعضها )مثاًل: 
 ستخدام القّوة هبدف التصحيح.على أن التعويض عن اإلضرار الظامل هو املربّر اجلوهري ال

 

 . الالسلطوية ودولة احلّد األدىن4
تشرتط الليرباترية على الدولة، كما على األفراد مجيعهم، احرتام احلقوق األخالقية للفرد، مبا فيها: حقوق 

يق هذا الفرد بشخصه وممتلكاته الشرعية؛ وكّل الدول احلديثة، ومنها دولة الرعاية االجتماعية، تفشل يف ُتق
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 املعيار؛ وهلذا فإّن الكثري من سلطات الدولة احلديثة تُعترَب غري شرعية من الناحية األخالقية.

والسبب الرئيسي النعدام شرعية الدول احلديثة هو أّّنا توّظف وسائل القّوة يف قضااي ال يسمح فيها 
مهم مبعاقبة، أو هتديدهم مبعاقبة، أّي ابستخدام هذه القّوة؛ فوكالء الدولة ينتهكون حقوق املواطنني عند قيا

شخص يقود درّاجة انرية دون ارتداء اخلوذة الواقية، أو يتعاطى املخّدرات، أو يرفض شراء التأمني الصّحي، 
أو يرفض أداء اخلدمة العسكرية اإللزامية، أو ينخرط يف عالقة جنسية سرّية مع موافقة الطرف اآلخر، أو ميارس 

ذلك، ينتهك وكالء الدولة حقوق املواطنني عند قيامهم إبجبار، أو هتديدهم إبجبار،  القمار؛ وعالوة على
األفراد على نقل ثرواهتم اليت حيوزوّنا بشكل شرعي إىل الدولة من أجل اإلنقاذ املايل للشركات الكبرية، أو توفري 

ومية كالطرق أو املتنّزهات األموال الالزمة للمعاشات، أو مساعدة احملتاجني، أو دفع تكاليف السلع العم
)يرفض الليرباتريون مجيعهم أوجه نقل الثروة هذه إىل حّد اعتبارها تضاف إىل ما تدين به الدولة للناس بسبب 

 Hayekاستمالكها للموارد الطبيعية(. وبعض املنظّرين الذين مييلون لليرباترية، كما هو احلال عند هايك )
جبار الناس على دفع حّصتهم املنصفة من تكاليف توفري اخلدمات (، حياججون أبّن من الشرعي إ1960

الشُّرطية األساسية )أي: محاية احلقوق الليرباترية واملالحقة القانونية ملن ينتهكها(، لكن من الصعب فهم كيفية 
قة، فإّن جمّرد شرعنة هذا األمر على أسس ليرباترية؛ فإذا كان املرء ال يوافق طوًعا على مشاركة ثروته هبذه الطري

متّكنه من جين منافع هذه اخلدمات ال يوّلد، وفًقا للمفاهيم الليرباترية، أّي واجب قابل لإلجبار يلزمه بدفع 
 viحّصته املنصفة من التكاليف.

وهنالك اعرتاض آخر أكثر راديكالية يرفعه الليرباتريون بوجه الدولة احلديثة، وهو أّّنا تستخدم القّوة، أو 
ستخدامها، يف احلّد من حرّية الناس ابستخدام القّوة يف محاية حقوقهم وفرضها. وعلى الرغم من أّن التهديد اب

معظم الدول تعرتف ابحلّق ابستخدام القّوة يف الدفاع عن النفس، فليس هنالك سوى القليل من الدول اليت 
رين على دفع التعويض أو التعّرض تعرتف ابحلّق القانوين يف استخدام القّوة إلجبار من ينتهكون حقوق اآلخ

للعقوبة. ويف العادة تقوم الدول مبعاقبة من حياولون فرض إجراءات التصحيح، حّّت وإن كان املواطن يفرض 
إجراءات التصحيح نفسها اليت قد تفرضها الدولة. لكّن الليرباتريني )الالسلميني( ينكرون ذلك، فلكّل فرد 

، وهذا احلّق ال يزول إاّل إذا ختّلى عنه الفرد طوًعا. إذن، فاالعرتاض هنا ليس احلق بفرض حقوقه بطرائق متنّوعة
على قيام وكالء الدولة بفرض حقوق الناس )وهم خمّولون للقيام بذلك بشكل كامل إذا كان الشخص احملمّي 

رض حقوقهم بشكل يرغب بذلك(، وإّنا ينصّب االعرتاض على قيام الدولة ابستخدام القّوة ملنع املواطنني من ف
 مباشر.

واالعرتاضات السابقة املوّجهة لدولة الرعاية االجتماعية احلديثة قد تصدر من الليرباترية جبناحيها اليميين 
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واليساري كليهما؛ لكّن الليرباتريني اليساريني ميكنهم أتييد نشاطات حمّددة "شبيهة بنشاطات الدولة" يرفضها 
عظم الرؤى الليرباترية اليسارية ترى أبّن على األفراد واجب قابل لإلجبار يلزمهم نظراؤهم اليمينيون، وذلك ألّن م

أبن يدفعوا لآلخرين قيمة احلقوق اليت يّدعوّنا ابملوارد الطبيعية، وميكن لألفراد الساعني للعدل االقتصادي أن 
ابل حقوقهم ابملوارد الطبيعية، يشّكلوا منّظمات ميكنها، بشروط حمّددة، أن جترب األفراد على دفع مبالغ هلا مق

مثّ تقوم هذه املنّظمات بتحويل املبالغ لألفراد الذين يُدان هلم هبا )وذلك بعد استقطاع أجرة مقابل اخلدمة، إذا 
كان الشخص املعين موافًقا(. وميكن للمنّظمة أن تقّدم أيًضا خدمات عمومية متنّوعة، كاخلدمات الشُّرطية 

طين، والطرق، واملتنّزهات، وما أشبه. وبتوفري هذه السلع العمومية سرتتفع قيمة احلقوق األساسية، والدفاع الو 
اليت يّدعيها األفراد ابملوارد الطبيعية )أي: إّن احلقوق ابألراضي اليت تتوّفر هلا احلماية الشُّرطية أعلى قيمة من 

مومية ال ميكن توفريها إاّل عندما تكون ذاتية احلقوق ابألراضي اليت ال تتوفّر هلا هذه احلماية(. وهذه السلع الع
 التمويل ابالعتماد على ما تنتجه من زايدة يف الريع.

إن هذه وأمثاهلا من املنّظمات "املعّززة للعدل" تنخرط يف الكثري من نشاطات الدول احلديثة، وميكن لليرباترية 
ثة شروط مهّمة تؤّهلها هلذه املنزلة، وهي: اليسارية أن تقبل بشرعية أمثال هذه النشاطات؛ لكّن هنالك ثال

( أن تكون نشاطاهتا حمصورة بفرض احلقوق الليرباترية للناس وُتسني الفرص املتاحة هلم من خالل تقدمي 1)
( 2السلع العمومية، فال جيري اللجوء إىل القّوة مطلًقا لتقييد النشاطات اليت ال تنتهك أيّة حقوق ليرباترية؛ )

ابحتكار أّي من هذه النشاطات، فيمكن أن يكون هنالك الكثري من املنّظمات اليت تقّدم أمثال عدم االّدعاء 
( وكالء هذه املنّظمات ال ُيسَمح هلم ابستخدام القّوة جلعل الفرد يدفع قيمة احلقوق ابملوارد 3هذه اخلدمات؛ )

سب لضمان أداء الواجب. واملنّظمات الطبيعية إاّل إذا كان استخدام القّوة، وبشكل معقول، هو الطريقة األن
الفاسدة أو غري الكفوءة ال يسمح هلا ابستخدام القّوة لتحصيل هذه املبالغ، بل حّّت أكثر املنّظمات نزاهة 
وكفاءة ال يسمح هلا أيًضا بذلك عندما يقوم الفرد الذين يدين ابملبلغ بدفعه طوًعا وبشكل مباشر لألطراف 

 (.Vallentyne 2007رجوع إىل: املعنّية )للتفصيل ميكن ال

إذن، فالليرباترية ال تكتفي ابنتقاد دولة الرعاية االجتماعية احلديثة، بل تنتقد الدولة عموًما؛ وإذا أخذان 
ابحلسبان أّن الكثري من أوجه احلياة احلديثة يبدو أنّه يتطّلب وجود الدولة، فاملوقف الالسلطوي لليرباترية يُعترَب 

( الكثري من 1يف وجه الدولة؛ لكّن الليرباتريون يرّدون على ذلك يف العادة بثالثة ردود سريعة: ) اعرتاًضا قوايًّ 
( الكثري من التأثريات اإلجيابية اليت ُتّققها الدولة ميكن ُتقيقها أيًضا من دون 2أتثريات الدولة سلبية متاًما؛ )

يكونوا أكثر تفاؤاًل إبمكانية التوفري الالسلطوي للنظام الدولة عرب آليات طوعية، وهلذا مييل الليرباتريون إىل أن 
( إّن عنف الدولة، وما يرافقه من انتهاكات حلقوق 3والسلع العمومية ابإلضافة إىل املساعدات اخلريية؛ )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الناس، هو من بني القضااي األخالقية األشّد خطورة. وهلذا فحّّت لو كانت بعض التأثريات اإلجيابية ال ميكن 
 Huemerقها، فإّن الغاية ال تربّر الوسيلة يف هذه القضااي. )ملناقشة تفصيلية ميكن الرجوع إىل: ُتقي

 (.Chartier 2012، أو2012

 

 . بعض القضااي اإلضافية5
 . الكائنات املُِحّسة غري املستقّلة ذاتًيا5.1

ابتداءً نفسه بشكل كامل، وأّن الكياانت الفاعلة تؤّكد الليرباترية على أّن كّل كيان فاعل مستقّل ذاتًيا ميتلك 
هلا سلطات أخالقية ابكتساب حقوق امللكية ابملوارد الطبيعية واألدوات. لكن ما هو وضع الكائنات غري 

 املستقّلة ذاتًيا، كاألطفال والكثري من احليواانت، ممّن هلا موقف أخالقي )ألّّنا حمّسة، مثاًل(؟

ار وجود أّي كائن غري مستقّل ذاتًيا وله موقف أخالقي )ألّن الكائنات القادرة من اإلجاابت املمكنة إنك
على أن يكون هلا واجبات أخالقية، أي: الكياانت الفاعلة، هي اليت يُدان هلا أبّي واجبات، مثاًل(. والكائنات 

ملكية خاّصة مملوكة غري املستقّلة ذاتًيا هي، ببساطة، أشياء لالستخدام، وعلى هذا األساس ميكن أن تكون 
ا من الناس من يقبل هذا الوضع، فالطفل ليس ملكية خاّصة  بشكل كامل للكياانت الفاعلة. لكن القليل جدًّ
مملوكة بشكل كامل لوالديه، ورمّبا يعمد البعض إىل تعذيب الكالب للتسلية. وهنالك إمكانية العتقاد آخر 

ا هي أيًضا متلك أنفسها بشكل كامل، وما يدخل ضمن ذلك من يرى أبّن الكائنات احملّسة غري املستقّلة ذاتيً 
 Vallentyneاحلقوق تُفَهم على أّّنا خلدمة املصاحل وليست خيارات هلذه الكائنات )راجع، مثاًل: 

عتَقد مضمون جامح يرى أّن اجلرذان ُتميها حقوق امللكية الذاتية. ورمّبا ميكننا التوّصل إىل 2002
ُ
(، وهلذا امل

 Steinerسط معقول، لكّن هذا املوقف مل يُطوَّر بعُد مبا فيه الكفاية )راجع، مثااًل عن احملاوالت: موقف و 
1999.) 

 

 . املبادئ التارخيية والعامل الواقعي5.2
ترى الليرباترية أّن العدل يف التوزيع احلايل للحقوق القانونية ابملوارد يعتمد على ما كان عليه حال املاضي؛ 

ابحلسبان أّن اتريخ العامل مليء ابلعنف املمنهج )التصفية العرقية، الغزو، القتل، االعتداء، فإذا أخذان 
السرقة، ...إخل( ميكننا أن نكون واثقني من أّن التوزيع احلايل للحقوق القانونية ابملوارد مل يتحّقق بشكل عادل 

علم إاّل القليل بشأن ما حدث يف املاضي وأنّه مل تكن هنالك تعويضات كافية؛ لكّننا، ويف الوقت نفسه، ال ن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من انتهاكات حمّددة للحقوق )على سبيل املثال: ال نلك إاّل القليل من املعلومات عن كّل حاالت انتهاك 
احلقوق، وما نلكه منها ال يتجاوز أفدح احلاالت اليت حصلت قبل مئة عام(، وهلذا ال نعلم إاّل القليل عما 

 منا هذه.يتطّلبه العدل يف أايّ 

إّن املشكلة اإلبستيمولوجية اليت تواجهها الليرباترية مشاهبة لليت تواجهها املنفعية وغريها من النظرايت 
العواقبية؛ فهذه النظرايت تتطّلب معرفة املستقبل الكامل الذي سينتج من كّل تصّرف ممكن، وحنن ال نتلك 

ا من هذه املعرفة املطلوبة؛ والليرب  اترية تتطّلب معرفة املاضي الكامل، وحنن ال نتلك إاّل القليل إاّل القليل جدًّ
ا من هذه املعرفة املطلوبة؛ واجلواب املناسب يف كلتا احلالتني هو أّن احلقائق ُتّدد ما هو عادل، وجيب  جدًّ

قي علينا، ببساطة، أن نقوم أبفضل حماكمة عقلية حول ما هو عادل اعتماًدا على ما نعلم؛ فالواقع األخال
 معّقد، وليس من املفاجئ أن يكون من الصعوبة القصوى معرفة ما ُيسمح به.

ومثّة إجابة إضافية يف حالة الليرباترية، إذ ميكن للمرء أن يعتقد أبّن هنالك قانواًن أخالقًيا يضع حدوًدا 
ع خالهلا أحد حبّقه يف النتهاكات احلقوق؛ فبعد مّدة زمنية كافية )أو، رمّبا، بعد مرور مّدة زمنية كافية مل يدّ 

التصحيح( يسقط حّق املطالبة بتصحيح احلالة املعنية من حاالت انتهاك احلقوق يف املاضي. وإذا كانت املّدة 
الزمنية قصرية مبا يكفي )مئة عام مثاًل( فمن شأّنا أن ُتدث اخنفاًضا جذراًي يف املشكلة اإلبستيمولوجية، لكّنه 

الك مربّر ليرباتري معقول يستند إىل مبادئ معينة )ابلعكس من املربّرات ليس من الواضح ما إذا كان هن
 العملية( هلذا النوع من احلدود القانونية النتهاك احلقوق.

 

 . اخلالصة6
( تقّدم محاية أخالقية 2( تقّدم حيّـزًا أخالقًيا واسًعا حلرّية التصرف، )1تستمّد الليرباترية جاذبيتها من أّّنا: )

( تتعامل حبساسية مع ما كان عليه الوضع يف املاضي )على سبيل املثال: ما 3تدّخل اآلخرين، )واسعة ضّد 
أُبرِم من اتّفاقيات وما حدث من انتهاكات للحقوق(. وهلذا فهي تتعامل جبّدية مع الفكرة القائلة أبّن األشخاص 

ليرباترية تواجه اعرتاًضا جّداًي يرى أبّّنا كياانت فاعلة مسؤولة فرداًي يعيش كّل منها حياته اخلاّصة به. لكّن ال
توّفر قدرًا مفرطًا من احلماية ضّد التدّخل وال تنتبه مبا فيه الكفاية للعواقب الفورية ملبادئها )على سبيل املثال: 
 التأّكد من تلبية االحتياجات الرئيسية للناس، أو ُتسني معيشتهم، أو تعزيز املساواة(. وكما هو احلال مع كلّ 

 النظرايت األخالقية والسياسية البارزة، فإّن التقييم اإلمجايل لليرباترية هو مسألة حيكمها اجلدل املستمّر.
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i   ( يحاجج كيرزنر أيًضاKirzner 1978 لكّنه يطرح ،)( ضّد فرض أّي من شروط )الحّصة المنصفة
محاججته على أساس أّن من يكتشف المورد هو في الحقيقة يخلقه، وأّن الخالق يستحّق ما يخلق. وهي محاججة يمكن انتقادها، 

 لكن في غير هذا الموضع.

ii    ( يفّسر نوزيكNozick 1974أحياًنا هذا الشرط بأّنه ال يشترط إاّل أ ) ن ال تؤّدي
)منظومة( الملكية الخاّصة إلى أن يصبح أّي أحد أسوأ حااًل بالمقارنة مع حاله في ظّل )منظومة( لالستخدام المشترك )حيث 
يكون للكّل حّرية استخدام ما يشاؤون(. لكّننا إذا أخذنا بالحسبان هذه النظرية القائمة على التصّرف، فلن يكون من المناسب 

 المنظومات.اللجوء إلى حّجة 

iii     ُيستخَدم مصطلح "الليبرتارية اليسارية" أيًضا لإلشارة إلى آراء سياسية، كالتي يحملها
نعوم تشومسكي أو رودريك لونغ، والتي تنظر بعين الريبة لكّل حاالت ترّكز السلطة بشكل عاّم )في الحكومة، أو في الشركات، 

 أو في مؤّسسات المجتمع، ...إلخ(.

iv    يحاجج س( تاينرSteiner 1994 بأّن المعلومات الجينية القابلة للتوريث تعّد من الموارد )
 الطبيعية، وهو يستند إلى هذه الحّجة كطريقة للتعويض عن الصفات الداخلية غير المتساوية.

v    ( يمكن القول بأن ڤان بارجيسVan Parijs 1995 يتماهى في هذا المجال مع )
 لمؤّيدة لتكافؤ الفرص(، لكّنه يفترق عنها افتراًقا شديًدا عندما يتعّلق األمر بالمَنح والريع الوظيفي.)الليبرتارية اليسارية ا

vi    ( ثّمة سيناريو على سوّية عالية من االفتراضية وإثارة الجدل يقّدمه نوزيكNozick 

ر في مجال الدفع مقابل الخدمات (، وفيه يصف كيف يمكن للمرء أن يصبح عرضة لمثل هذا االلتزام القابل لإلجبا1974
رطية األساسية.  الشُّ

                                                           

http://www.iep.utm.edu/libertar/

