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 1ة السياسية عند روبرت نوزيكالفلسف

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 علي الحارسترجمة: 

 

 

 

 

ي الحقوق ال  ،ة روبرت نوزيك السياسيةفلسفحول 
خالقية والقيود الجانبية، وحالة الحقوق الطبيعية، ودولة الحد ف 

جم للـد. ؛ الدن   جمة هي للنسخة موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل )  إريك ماك، نص متر (. ننوه بأن التر

ي الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطالمؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل  الدارجةالنسخة ، والتر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة لخرى منذ تتمة هذه التر الختر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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( فيلسوف أمريكي مرموق برز امسه ألّول مرّة على نطاق واسع يف العام 2002-1938روبرت نوزيك )
والذي حاز اجلائزة الوطنية للكتاب عن  i[(،1974( بنشر كتابه )الالسلطوية والدولة واليوتوپيا ]1974)

واقبية اليت طرحها جون (. ولقد استفاض نوزيك يف حتليل اجلوانب الع1975حقل الفلسفة والدين يف العام )
رولز يف كتابه )نظرية للعدالة(، فحاجج أبّن احرتام احلقوق الفردية هو املعيار الرئيسي لتقييم أفعال الدولة، وهلذا 
فإّن الدولة الشرعية الوحيدة هي دولة احلّد األدىن اليت حتّد نشاطاهتا عند محاية حقوق احلياة، واحلرّية، وامللكية، 

ى الرغم من حبوثه القّيمة يف الكثري من اجملاالت الفلسفية األخرى، فلقد بقي اسم نوزيك يُعَرف والتعاقد. وعل
 مبا طرحه من عقيدة ليرباترية يف كتابه )الالسلطوية والدولة واليوتوپيا(.
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 . حياة نوزيك وعصره1
( لعائلة روسية مهاجرة تدين ابليهودية. حصل على شهادة جامعية 1938ولد نوزيك يف بروكلني عام )

(، وشهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة پرينستون 1959يف حقل الفلسفة من جامعة كولومبيا يف العام )
سنوات يف جامعات پرينستون وهارڤارد وروكفيلر قبل أن ينتقل للعمل (. وعمل مدّرًسا لعّدة 1963يف العام )

( 1974(. مثّ انل شهرة واسعة بكتابه الذي ظهر يف العام )1969يف جامعة هارڤارد بشكل هنائي يف العام )
عن حتت عنوان )الالسلطوية والدولة واليوتوپيا(، والذي هّز عامل الفلسفة مبا احتواه من دفاع متني وتفصيلي 

دولة احلّد األدىن )الدولة اليت حتّد نشاطاهتا حبماية احلقوق الفردية املتمثّلة ابحلياة واحلرّية وامللكية والتعاقد، 
وتتجّنب استخدام سلطة الدولة إلعادة توزيع الدخل، أو جعل الناس أخالقيني، أو محايتهم من إيذاء أنفسهم(. 

بني امليتافيزيقيا واإلپستيمولوجيا وفلسفة العلم وعلم القيم:  وواصل نوزيك عمله بتأليف كتب مهّمة تفاوتت
(، 1997(، ألغاز سقراطية )1993(، طبيعة العقالنية )1989(، احلياة املمتحنة )1981تفسريات فلسفية )

(. ومن يقرأ النصوص اليت كتبها نوزيك، واليت اّتصفت دوًما ابحليوية واجلاذبية والطموح 2001استقرارات )
في، تنكشف أمامه ثروة معرفية مذهلة من العمل املتقّدم يف الكثري من اجملاالت، مبا فيها: نظرية القرار، الفلس

( بسرطان 2002وعلم االقتصاد، والرايضيات، والفيزايء، وعلم النفس، والدين. ولقد تويّف نوزيك يف العام )
 (.1994املعدة الذي عوجل منه ألّول مرة يف العام )

دعو إىل االشرتاكية أثناء دراسته اجلامعية )يف جامعة كولومبيا( ويف أوىل أاّيمه كطالب كان نوزيك ي
للدراسات العليا يف جامعة پرينستون، حيث أّسس حينها يف جامعة كولومبيا ما أصبح الحًقا النسخة احملّلية 

انت حواراته يف جامعة پرينستون مع من )اجلمعية الدميقراطية(؛ لكّن القّوة الكربى اليت حّولته إىل الليرباترية ك
بروس گولدبريگ، زميله يف الدراسات العليا، والذي عّرفه على االقتصادي موري روثبارد الذي كان من أكرب 

، مصادر أخرى من Raico 2002دعاة )الالسلطوية الفردية( يف العقود األخرية من القرن العشرين )
 Rothbardوما وّجهه من نقد للدولة على أساس احلقوق ) اإلنرتنت(، ولقد كان تعّرفه على روثبارد

(، مبا يف ذلك: دولة احلّد األدىن، سبًبا يف دفعه إىل مشروع صياغة ليرباترية قائمة على 1978 ;1973
احلقوق تربّئ دولة احلّد األدىن ممّا تّتهم به. لكّن هذه القّصة تعاين من فجوة تشّد االنتباه، ألّن گولدبريگ نفسه 

االقتصاديني الذين كثريًا ما يقال أبهّنم أثّروا يف حتّول نوزيك إىل الليرباترية )فريدريك هايك وميلتون فريدمان( و 
مل يكونوا على اإلطالق من مؤيّدي نظرية احلقوق الطبيعية، ولذلك ليس بني أيدينا رواية لألحداث تربّر تبّّن 

 عية )وما يرافقها من معتقدات بشأن حقوق امللكية املكتسبة(.نوزيك ملنحى ليرباتري يوافق نظرية احلقوق الطبي
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إّن القّصة اليت سردانها حول الفلسفة الليرباترية لروبرت نوزيك هي يف جوهرها قّصة العقيدة الليرباترية 
دة القائمة على احلقوق اليت طرحها نوزيك يف كتابه )الالسلطوية والدولة واليوتوپيا(، وهذه العقيدة هي )العقي

ومل يرّد  iiiإذ مل حياول نوزيك قّط أن يدخل تطويرًا إضافيًّا على الرؤى اليت طرحها يف كتابه الشهري، iiالنوزيكية(،
إطالقًا على االستجابة النقدية املكثّفة اليت طالت هذه الرؤى، لكن يبدو أنّه تربّأ فعاًل من بعض جوانب عقيدته 

–Nozick 1989: 286ياة املمتحنة( و)طبيعة العقالنية( )على األقل، وذلك مبا قّدمه يف كتابيه )احل
 iv(، وكان هذا التربّؤ، الفعلي أو الظاهري، يطال رؤيته حول املنفعة الرمزية اليت ال ميكننا مناقشتها هنا.296

ففي  vومع ذلك، ففي أحيان متأّخرة من حياته قّلل نوزيك من شأن تربّؤه الظاهري من الليرباترية السياسية،
إّن اإلشاعات حول احنرايف )أو ارتدادي!( عن الليرباترية كانت »( قال: 2001قابلة أجريت معه يف العام )م

شديدة املبالغة، وأان أعتقد أبّن كتايب )استقرارات( يوضح إىل أّي مدى ال زلت ضمن اإلطار العام لليرباترية، 
، مصادر أخرى Sanchez 2001« )نهوخصوًصا يف فصل األخالق وقسم )املبادئ اجلوهرية لألخالق( م

على شبكة اإلنرتنت(. وحبسب الفصل املذكور هنالك عدد من الطبقات لألخالق، وأّوهلا هي أخالقيات 
االحرتام اليت تتكّون من جمموعة من احلقوق السالبة، وهذه الطبقة، وال طبقة غريها، رمّبا ميكن جعلها إلزامية 

« ى أّي جمتمع أن يطالب به )إجباراًي( هو التمّسك أبخالقيات االحرتامإّن كّل ما جيب عل»يف أّي جمتمع: 
(Nozick 2001: 282.) 

 وهنالك أربعة مواضيع تستحّق املناقشة أكثر من غريها يف ما خيّص كتاب )الالسلطوية والدولة واليوتوپيا(:

إلطار املعياري األساسي ملعظم . احلقوق األخالقية املبطّنة )إن وجدت(، وطبيعتها ومتانتها، اليت تكّون ا1
 ما ورد يف الكتاب.

. طبيعة ودرجة جناح الدفاع الذي قّدمه نوزيك عن دولة احلّد األدىن ضّد التهمة اليت يّتهمها هبا أنصار 2
 (.ASU 51« )الدولة نفسها الأخالقية يف جوهرها»الالسلطوية الفردانية من أّن 

التخويل التارخيي يف عدالة احليازات، وما رافقهما من نقده  . نقاش نوزيك املفّصل ودفاعه عن عقيدة3
لعقيدة احلالة النهائية والعقائد املنمَّطة للعدالة التوزيعية، ال سّيما مبدأ االختالف عند جون رولز الذي دافع 

 عنه يف كتابه )نظرية للعدالة(.

 يف تربير دولة احلّد األدىن.. حماججة نوزيك أبّن الطموحات اليوتوپية تقّدم مسارًا تكميلًيا 4
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إن مناقشتنا للموضوع الثالث )عقيدة التخويل التارخيي يف عدالة احليازات واملفاهيم املنافسة يف العدالة 
التوزيعية( ترّكز على الفصل السابع املعنون )العدالة التوزيعية( من اجلزء الثاين املعنون )ماذا بعد دولة احلّد 

ا للموضوع الرابع )املسار اليوتوپي لدولة احلّد األدىن( فرتّكز على الفصل العاشر املعنون األدىن؟(. أّما مناقشتن
)إطار عمل لليوتوپيا(، وهذا الفصل يشمل كّل حمتوايت اجلزء الثالث املعنون )اليوتوپيا(. ومن اجلدير ابلذكر 

ت اجلانبية الغنية اجلّذابة اليت يثريها أّن الرتكيز على هذه املواضيع اجلوهرية األربعة يهمل الكثري من النقاشا
 نوزيك.

 

 . احلقوق األخالقية والقيود اجلانبية2
إّن للفرد حقوقًا، وإّن هنالك أشياء »يبدأ كتاب )الالسلطوية والدولة واليوتوپيا( ابّدعاء جريء شهري يقول: 
 (.ASU: ix« )ال ميكن ألّي شخص أو جمموعة أن يتصّرفوا هبا دون انتهاك هذه احلقوق

 

 . حالة احلقوق الطبيعية1. 2
هذه احلقوق األخالقية تُفَهم على أهّنا حالة احلقوق الطبيعية، أي: إهّنا تسبق وتوّفر أساًسا للتقييم والتقييد 
ال يقتصر على أفعال األفراد واجلماعات فحسب، بل يشمل أداء املؤّسسات السياسية والقانونية. وهذه احلقوق 

عقد اجتماعي؛ فهي تقوم ابلتقييد األخالقي ألداء األفراد واجلماعات واملؤّسسات حّّت عند تسبق أيًضا أّي 
غياب أّي عقد اجتماعي. وبتعبري لوك، تشّكل هذه احلقوق قانواًن للطبيعة، أو جزًءا مهمًّا ابخلصوص من 

 Locke 1690: Secondتعاقدية للطبيعة )-سياسية واملاقبل-قانون للطبيعة، حيكم احلالة املاقبل
Treatise §6.) 

وعالوة على ذلك، فإّن امتالك مثل هذا احلّق ليس جمّرد أن يوجد املرء يف ظرف يكون تعزيزه أو صيانته 
أمرًا انفًعا من الناحية االجتماعية. وإّن جزًءا من الرسالة اليت حيملها ذلك اإلعالن الذي تصّدر الكتاب يقول 

ال ميكن القيام هبا جتاه األفراد حّّت وإن كانت، وفًقا ملعيار ما، حتّقق احلّد األقصى أبّن هنالك أمورًا بعينها رمّبا 
من املنافع االجتماعية. فاحلقوق اليت ميتلكها األفراد هي حصن أخالقي ضّد السلوك الذي يعّزز حّّت أكثر 

األخالقية الطبيعية هذه  الغاايت االجتماعية بريًقا، أو ما يبدو منها كذلك. ويضاف لذلك أّن حالة احلقوق
تعّد سالبة، فهي حتّدد أمناطًا من األداء ال ميكن القيام هبا جتاه األفراد، وال حتّدد أمناطًا من األداء جيب القيام 

 هبا جتاه الناس.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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راد وأخريًا، مبا أّن هذه احلقوق ال متنحها املؤّسسات، وال ختلقها أيّة عملية تعاقدية، وال جيري توفيقها مع األف
هبدف تعزيز نتيجة اجتماعية مثلى، فإهنا لو كان هلا أساس فيجب أن يكون هذا األساس مشّكاًل من حقائق 
أخالقية مدهشة حول طبيعة األفراد )ابعتبارهم( أفراًدا. وإن هذه احلقائق )مثاًل: أّن لكّل فرد غاايت أو مشاريع 

لآلخرين سبًبا لعدم التعامل معهم على حنو معنّي )مثاًل:  ختّصه وحده يكّرس نفسه هلا عقالنًيا( ال بّد أن تقّدم
التعامل معهم ككائنات ينبغي عليها خدمة غاايت اآلخرين(. وسنرى يف ما يلي أن نوزيك يطّور اّدعاء من 
 هذا النوع ضمن مناقشته لتربير وجوب إطاعة الكياانت الفاعلة للقيود اجلانبية األخالقية يف أدائها جتاه اآلخرين.

إّن االستعانة ابلتمييز املألوف بني احلقوق االّدعائية وحقوق احلرّية متّكننا أبن نتوّخى الدقّة شيًئا ما يف 
مناقشة حالة احلقوق الطبيعية اليت يعزوها نوزيك لكّل فرد. فلك حّق احلّرية أبن حتّك أنفك ما دمت غري ملزم 

ة )وقابلة للفرض( ضّد اآلخرين بشأن ما يقومون به أو بذلك، أّما احلقوق االّدعائية فهي اّدعاءات أخالقي
ميتنعون عنه من األفعال بطرق معّينة، فلك حّق اّدعائي ضّد اآلخرين أبن ال يتدخلوا حني حتّك أنفك إذا، 
وفقط إذا، كان لآلخرين )التزام قابل للفرض( أبن ال يتدّخلوا على هذه النحو. وميكن القول من الناحية 

نّنا عندما نتكّلم عن احلقوق فنحن نتكّلم عن مرّكبات من النوعني: حقوق احلرّية واحلقوق االّدعائية؛ املعيارية أب
وعلى سبيل املثال: ميكن القول، من الناحية املعيارية، أبّن حّقك حبّك أنفك يتكّون من: عدم وجود إلزام أبن 

ا تفعل ذلك. فحّقك األخالقي حبّك أنفك ال تفعل ذلك، ووجود إلزام )قابل للفرض( أبن ال يتدّخلوا عندم
 يتمّتع ابحلماية األخالقية من اّدعائك )القابل للفرض( ضد اآلخرين أبن ال يتدخلوا عندما حتّك أنفك.

تعاقدية ضّد أمور -سياسية وماقبل-عندما يشّدد نوزيك على أّن األفراد ميتلكون حقوقًا أخالقية ماقبل
هذه األمور من أجل غاايت مثلى اجتماعًيا أو يّدعى أبهّنا كذلك( فليس معينة تفَعل هلم )حّت وإن كانت 

سياسية -هنالك أوضح من أّن نوزيك ينسب حقوقًا اّدعائية لألفراد ترتابط معها )التزامات( أخالقية ماقبل
زامات ( تلزمه بفعل أمور حمّددة لألفراد اآلخرين. ومبا أّن كل التagentتعاقدية لكّل كيان فاعل )-وماقبل

احلالة الطبيعية )اليت ترتابط مع احلقوق، وابلتايل: فهي قابلة للفرض( سالبة، ففي احلالة الطبيعية يكون األفراد 
أحرارًا، من الناحية األخالقية، لالخنراط يف )أّي( أداء ال يتعّدى على احلقوق االّدعائية يف احلالة الطبيعية 

نوزيك حول احلقوق يؤّكد أبّن لكّل فرد حقوق حرّية واسعة )حّرية لآلخرين. وهكذا فإّن البيان االفتتاحي ل
واسعة من االلتزامات، وال سّيما االلتزامات املوجبة( حممية منهجًيا ضّد تدّخل احلقوق االّدعائية األخالقية. 

عاقد وينبغي أن نشري هنا إىل أّن هذه احلقوق األخالقية تعترب حقوق اخلط الرئيسي، وهي حقوق خاضعة للت
أو التوسيع من خالل أفعال األفراد وتفاعلهم، وهلذا جتد، مثاًل، أنّه على الرغم من أّن لكّل فرد حّق طبيعي 
ضّد اآلخرين مجيًعا أبن ال يضربوه على أنفه، فإّن كّل فرد منهم ميكنه إسقاط هذا احلّق أبن يوافق على حدوث 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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فرد منهم أن يكتسب حّق حّرية ضرب أنف الطرف ضرب األنف يف حلبة مبارايت املالكمة، وميكن لكّل 
 اآلخر وفًقا لعقد املالكمة.

 

 . أساس احلقوق2. 2
 Nagelيشيع القول أبّن نوزيك ال يقّدم يف كتابه أّي أساس لتأكيده على هذه احلقوق الطبيعية اللوكية )

نظرية بعينها »ه ال يقّدم أّي (. فهو يشري بنفسه، ويف موضع غري بعيد عن بيانه االفتتاحي، إىل أّن كتاب1975
(. ومع ذلك فإّن يف جعبته أمورًا مهّمة يقوهلا بشأن ASU: xiv« )لألساس األخالقي للحقوق الفردية

األساس املدّعم هذه احلقوق وطبيعتها الواجباتية وصرامتها. ويف احلقيقة، إّن القارئ ليصاب ابلصدمة عندما 
احي على احلقوق من خالل االنطالق من الفهم نفسه والنقد نفسه يالحظ سعي نوزيك لتحفيز أتكيده االفتت

الذي يقّدمه رولز حول املنفعية يف كتابه )نظرية للعدالة(، والذي ينطلق من حتفيز عقيدته التعاقدية؛ وما يفّرق 
قّدم نوزيك عن رولز يف هذا املستوى األساسي هو الفرق بني تفسرييهما ملضامني هذا النقد الشائع، إذ قد ي

نوزيك أساًسا لتبّّن موقفه القائم على احلقوق الطبيعية متاًما كما أّن رولز يقّدم أساًسا لتبّّن موقفه القائم على 
 التعاقد.

وكما هو معروف جّيًدا، فإّن رولز ينطلق أبن ينسب للمنفعية الزعم أبّن عقالنية مبدأ بعينه يف اخليار 
مبدأ بعينه يف اخليار الفردي. ويتمّثل مبدأ اخليار الفردي )على األقل: االجتماعي ميكن استنتاجها من عقالنية 

إن مل يتأثّر هبذا اخليار أّي طرف آخر( يف أنّه من العقالين للفرد أن يكّبد نفسه تكاليف )أو يتخّلى عن منافع 
ولز، ترى املنفعية أبّن لنفسه( إذا كان هذا األمر جيّنبه تكّبد تكاليف أكرب )أو يقّدم له منافع أكرب(. وحبسب ر 

االستدالل ابلتماثل جيعل من العقالين لعضو يف اجملتمع أن يكّبد نفسه تكاليف )أو يتخّلى عن منافع لنفسه( 
إذا كان هذا األمر جيّنب )أّي( عضو يف اجملتمع تكّبد تكاليف أكرب )أو يقّدم ألّي عضو يف اجملتمع منافع 

زعوم للخيار االجتماعي، ومنه نصل لالستنتاج املنفعي أبّن كّل كيان فاعل، أكرب(. وهذا هو املبدأ العقالين امل
ميلك، ابعتباره عضًوا يف اجملتمع، سبًبا يدفعه للوصول ابجملتمع إىل احلّد األقصى للصاحل االجتماعي اإلمجايل 

 حّّت وإن كان ذلك على حساب صاحله الفردي )أو على حساب الصاحل الفردي لآلخرين(.

و معروف جّيًدا أيًضا، فإّن رولز يرفض هذا االستدالل على أساس أنّه ال ينظر جبّدية إىل االنفصال وكما ه
والتمايز بني األشخاص؛ فكّل شخص ينفصل ويتمايز عن غريه على حنو أشّد ممّا عليه احلال يف االنفصال 

وهلذا السبب ال ميكن أن ننطلق والتمايز ضمن حياة الشخص نفسه ابختالف أطوار حياته أو مراحلها الزمنية. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  9

من )أّن من النافع لشخص ما أن يكبّد نفسه التكاليف كي جيّنب نفسه تكاليف أكرب( لنستنتج )أّن من 
النافع لشخص ما، كعضو يف اجملتمع، أن يكبّد نفسه التكاليف كي جيّنب أّي عضو يف اجملتمع تكاليف أكرب(. 

ي يف اخليار االجتماعي أن يوازي مبدأ اخليار الفردي إاّل إذا دجمنا األفراد، ويرى رولز أبنّه ال ميكن للمبدأ املنفع
(. Rawls 1971: 26–7أي: إذا تصّورانهم، تصّورًا خاطًئا، كأجزاء من كيان أشبه ابلشخص الواحد )

شيء يعتمد إذا افرتضنا أّن املبدأ التنظيمي الصائب ألّي »ويلّخص رولز حّجته الرئيسية ضّد املنفعية ابلقول: 
على طبيعة هذا الشيء، وأّن تعّدد األشخاص املتمايزين مع هلم من منظومات منفصلة للغاايت هو ميزة جوهرية 

 Rawls« )للمجتمعات البشرية، فيجب علينا أن ال نتوّقع حينها أن تكون مبادئ اخليار االجتماعي منفعية
1971: 29.) 

هذه النتيجة املختصرة تتخّطى إىل حّد بعيد رفض املبدأ التنظيمي املنفعي، وذلك ألهّنا تقرتح بقّوة معيارًا 
لتحديد املبدأ )أو جمموعة املبادئ( التنظيمي املنفعي الصائب حلوكمة التفاعل االجتماعي؛ إذ جيب على هذا 

تجيب لتعّدد األشخاص املتمايزين مع هلم من املبدأ التنظيمي أن خيتلف بشّدة عن املبدأ املنفعي أبن يس
منظومات منفصلة للغاايت، أو يعكس هذا التعّدد. وجيب أن نشري هنا إىل أّن األمهّية احلامسة هنا ليست 
للحقيقة احملايدة املعيارية اجملّردة اليت تقول أبّن لألفراد منظومات منفصلة للغاايت، وإمّنا لليت تقول أبّن األفراد 

بعقالنية لتعزيز غاايهتم اخلاّصة هبم. فالتالؤم العقالين عند كّل شخص يسعى خلف صاحله اخلاّص به يسعون 
هو ما جيب أن يستجيب له ذلك املبدأ التنظيمي الرئيسي أو يعكسه. مّث يقّدم رولز تفسريه التعاقدي احلاسم 

هلا، فريى أبّن هذه األهلية تتأّتى من  ألهلية املبادئ التنظيمية مبنزلة االستجابة لتعّدد األشخاص أو عكسها
االتّفاق عليها بني كّل األفراد املهتّمني بتعزيز منظومات الغاايت اخلاّصة بكّل منهم، وذلك يف ظّل الظروف 

 املناسبة ملثل هذا االتّفاق.

ية عندما وإّن القارئ ليصاب ابلصدمة وهو يرى نوزيك يّتبع معاجلة حامسة شديدة الشبه يف مناقشته للمنفع
كّل فرد مّنا »يسأل عن السبب وراء حظر انتهاك حقوق األشخاص من أجل صاحل اجتماعي أمسى، فيقول: 

ا أو تضحية ما جللب منفعة أكرب أو لدفع ضرر أكرب 
ً
، ويف كّل من احلالتني ]…[خيتار أحيااًن أن يعاين أمل

ماذا، إذن، ال نعتقد، وعلى حنو مشابه، أبّن هنالك تكلفة جيري تكّبدها من أجل الصاحل اإلمجايل األمسى. فل
 ASU« )البعض ال جيب عليهم حتّمل تكلفٍة ما، تنفع اآلخرين أكثر، من أجل الصاحل االجتماعي األمسى؟

لكن ليس هنالك )كيان اجتماعي( له صاحل ميّر بتضحية ما »(. وجييب نوزيك على هذا السؤال بقوله: 32
إاّل أفراد، أفراد خمتلفون، لكلٍّ منهم حياته اخلاّصة به؛ وإن استخدام أيٍّ  من أجله منفعته هو. فليس هنالك

من هؤالء األفراد ملنفعة اآلخرين يعّن استخدامه هو بينما حيّقق املنفعة غريه، وال شيء غري ذلك، فما حيدث 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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مجايل هو للتعمية هو أّن هنالك أمرًا قد فُِعل له من أجل اآلخرين، وإّن احلديث عن الصاحل االجتماعي اإل
 (.ASU 32–33« )عّما حدث

وهنا يسّهل نوزيك األمر كثريًا على نفسه أبن يعزو للمنفعية االعتقاد بكيان اجتماعي، مثلما يفعل رولز 
بتسهيل األمور كثريًا على نفسه حني يقول أبّن احلّجة املنفعية تعتمد على دمج األشخاص؛ وذلك ألّن املنفعية 

، أّن التفسري األمثل لعقالنية شخص ما يتكّبد تكلفة ما لتجنيب نفسه تكلفة أكرب هو: قد تعتقد، ببساطة
العقالنية غري احلصرية لتقليص التكاليف الصافية إىل حّدها األدىن )أو لزايدة املنافع الصافية إىل حّدها 

لفردي إىل مبدأ اخليار االجتماعي، األقصى(. ووفًقا هلذا الطرح املنفعي ال يتوّجب علينا االنتقال من مبدأ اخليار ا
إذ نبدأ من العقالنية غري احلصرية يف السعي إىل احلّد األدىن من التكاليف )أو احلد األعلى من املنافع(، مع 
النظر إىل مبدأ اخليار الفردي، ببساطة، كتطبيق ملبدأ اخليار االجتماعي على حالة خاّصة ال يوجد فيها سوى 

 و، يف الوقت نفسه، من يتكّبد التكاليف ويتمّتع ابملنافع.كيان فاعل واحد فقط ه

إذا كان رولز ونوزيك يرغبان مبواجهة النزاع حول أّن العقالنية العملية تدعو، يف منطلقها، إىل السعي للحّد 
من األدىن من التكاليف الصافية )أو احلّد األعلى من املنافع الصافية( فيجب عليهما أن يعتقدا أبّن ما جيعل 

العقالنية العملية لشخص ما يف أن يكّبد )نفسه( تكلفة ما )أو حيرم نفسه من منفعة ما( هو أن جيّنب )نفسه( 
تكّبد خسارة أكرب )أو جيلب لنفسه منفعة أكرب(؛ وعليهما أن يعتقدا )دون حماججة إضافية على األقل( أبّن 

ملرتوكة( وبني التكاليف املتجنَّبة )أو املنافع اجمللوبة( حتدث املوازنة العقالنية بني التكاليف املتكّبدة )أو املنافع ا
ضمن حيوات الناس ال عربها؛ ويبدو أّن هذا األمر يشّكل جزًءا من الدافع املتعّمد الذي يقف خلف جلوء 

ويقف أيًضا خلف إصرار نوزيك على  vi،«تعّددية أشخاص متمايزين هلم منظومات منفصلة لغاايهتم»رولز إىل 
(. ونرى هذا ASU 33« )ليس هنالك سوى أفراد، أفراد خمتلفون، مع حيواهتم الفردية اخلاّصة هبم»أنّه 

حقيقة مفادها أنّه »أبهّنا تعّن: « حقيقة وجوداتنا املنفصلة»املوقف بشكله األكثر صراحة عندما يشرح مقولة 
فّوق أخالقي حلياة على غريها على ما من فعل للموازنة األخالقية ميكن أن حيدث يف ما بيننا؛ فليس هنالك ت

النحو الذي جيعلها تؤّدي إىل صاحل اجتماعي إمجايل عظيم. وليس هنالك تضحية مربّرة ابلبعض مّنا ألجل 
 (.ASU 33« )اآلخرين

لكن جيب لفت النظر هنا إىل أّن هذا املوقف األخري يّتصف ابلغموض؛ فرمّبا يعّن، ببساطة، أنّه ما من 
عرب األفراد إذا كانت تطلب من األفراد أن يضّحوا أبنفسهم من أجل اآلخرين أو تربّر لآلخرين موازنة أخالقية 

ما من أحد ميكن التضحية به من أجل »فرض هذه التضحية على األفراد. ومع ذلك فرمّبا يعّن أيًضا أنّه 
عّرضني للخسارة الواقعة. ( مبعىن أّن من يفرضون هذه التضحية )خيطئون( حبّق األفراد املASU 33« )اآلخرين



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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حيظر ويدين فرض هذه « مبدأ تنظيمي صائب»كذلك قد تعّن أيًضا )وفًقا ملصطلحات رولز( وجود 
التضحيات. ومن الواضح أّن نوزيك ينتوي التأكيد على هذا االّدعاء اإلضايف مع أنّه ال يعرتف بصراحة أبنّه 

لن حيرتم ويعرتف، على النحو الكايف، ابحلقيقة اليت »يك، افرتاض إضايف متمايز، وذلك ألّن املرء، وفًقا لنوز 
( إاّل إذا أدان ASU 33« )تقول أبنّه ]أّي فرد[ شخص منفصل، وأّن حياته هي احلياة الوحيدة اليت ميتلكها

أخالقًيا وحتاشى استخدام هذا الشخص ابلطرق املختلفة، وخصوًصا ما أّدى منها إىل فرض خسائر على هذا 
 جل )ما يزعم أبنّه( الصاحل االجتماعي.الشخص من أ

حقيقة مفادها أنّه ما من فعل للموازنة األخالقية ميكن أن حيدث يف »هي « حقيقة وجوداتنا املنفصلة»إّن 
)ألن التكاليف واملنافع تتعادل ضمن حيوات األشخاص، ال عربها(، ويف مقابل هذه احلقيقة فإّن « ما بيننا

أبّن )القيود اجلانبية األخالقية ضّد فرض التضحيات على البعض خلدمة مصاحل احلقيقة األخرى اليت تقول 
، فنحن نتوّصل لتأكيد هذه القيود اجلانبية عندما نصل «حقيقة وجوداتنا املنفصلة»اآلخرين( هي انعكاس لـ

ك قد وهذا ما ال بّد أن يكون نوزي viiإىل املستوى الكايف من احرتام انفصال األشخاص وأخذه ابحلسبان،
 ASU« )تعكس حقيقة وجوداتنا املنفصلة]…[ إّن القيود اجلانبية األخالقية على ما قد نفعله »عناه بقوله: 

(. وإّن حقيقة وجوداتنا املنفصلة، وفًقا لتحليل نوزيك، هي احلقيقة املدهشة أخالقًيا حول طبيعة األفراد 33
فعندما حنرتمهم أو جنّلهم ابعتبارهم كياانت فاعلة ذات  اليت تزّودان مبربّر لالحتياط يف سلوكنا جتاه اآلخرين،

غاايت عقالنية خاّصة هبا فإنّنا ال نقوم بذلك من خالل تعزيز غاايهتم كما نعّزز غاايتنا، بل ابالمتناع عن 
 التضحية هبم يف سبيل غاايتنا.

م وأتخذ ابحلسبان تعّدد وإذا كانت املبادئ التنظيمية الصائبة للتفاعل االجتماعي يتوّجب عليها أن حترت 
األشخاص املتمايزين مبا هلم من منظومات منفصلة للغاايت، فإّن هذه املبادئ التنظيمية يتوّجب عليها أن ال 
تعامل األشخاص كوسائل لتحقيق نتيجة اجتماعية يزعم أبهّنا جديرة ابالختيار. واملبادئ التنظيمية اليت تدعم 

تماعية يُزَعم أبهّنا جديرة ابالختيار )مثاًل: النتيجة االجتماعية لوجود استخدام األشخاص من أجل نتائج اج
توزيع جدير ابالختيار للسلع بني األفراد( يشبه بشّدة املبدأ التنظيمي املنفعي؛ فهما يتشاركان فشل املبدأ 

زين مبا هلم من املنفعي يف الوصول إىل احلّد الكايف من االحرتام واألخذ ابحلسبان لتعّدد األشخاص املتماي
منظومات منفصلة للغاايت. وعلى هذا األساس فإّن نوزيك جيادل أبّن املبدأ التنظيمي الصائب ال بّد أن أيخذ 
شكل قيود جانبية أخالقية تُفَرض على ما قد يُفَعل لألفراد حّّت عندما يكون هذا الفعل من أجل نتائج 

م رولز استعداد املنفعية لفرض اخلسائر على األفراد من أجل اجتماعية جديرة ابالختيار وذات قيمة فعلية. ويفه
الصاحل اإلمجايل على أنّه عالمة لفشل املنفعية يف االعرتاف مبكانة الفرد ابعتباره غاية يف نفسه وليس جمّرد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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 :Cohen 1995وسيلة لغاايت اآلخرين. ويتبع نوزيك النهج السائد يف استنساخ هذه اللغة الكانتية )راجع 
(، لكّنه خيالف رولز يف إصراره على أّن دعم فرض التضحيات على األفراد من أجل )أّي( مفهوم 243–238

)غري هامشي( للصاحل االجتماعي )حّّت وإن كان مفهوًما حّساًسا للتوزيع، مثاًل( يفشل يف االعرتاف مبكانة 
 viiiالفرد ابعتباره غاية يف نفسه.

بعه رولز يف كتابه )نظرية للعدالة( عند احملاججة يف إثبات وجود مبدأ إذن يّتبع نوزيك منطًا مشاهبًا ملا اتّ 
تنظيمي صائب )ما( للتفاعل االجتماعي؛ والفرق بينهما أّن نوزيك ال يعتقد أبن عالمة استجابة املبادئ 

ة للحقيقة القائلة بوجودات منفصلة، أو عكسها هلذه احلقيقة، هي أن يوافق عليها اجلميع يف ظروف توافقي
مناسبة؛ ويفرتض نوزيك عوًضا عن ذلك أبنّنا قادرون على حتديد أمناط ملعاملة األشخاص أبهّنا ال تبلغ احلّد 
الكايف يف االحرتام واألخذ ابحلسبان لعقالنية الفرد يف السعي خلف صاحله اخلاّص به دون اللجوء إىل أي 

حيات على األفراد ال أيخذ ابحلسبان، على توافق فعلي أو افرتاضي. وميكن القول ابخلصوص: إّن فرض التض
احملتوى األخالقي »حنو كاٍف، اعتبارهم كياانت فاعلة تسعى بعقالنية خلف املنظومات اخلاّصة هبا للغاايت؛ فـ

]الرئيسي[ الذي يطاله التوافق، والذي يرّكز على حقيقة مفادها أّن هنالك أفراًدا متمايزين لكّل منهم حياته 
 ASU« )التضحية بشخص ما من أجل منفعة شخصة آخر»يتمّثل يف احلظر األخالقي لـ، «اليت يعيشها

34.) 

 

 . احلقوق كقيود جانبية3. 2
يرى نوزيك أبّن احلّق األخالقي الطبيعي النموذجي هو احلّق بعدم التعّرض للقتل )دون استفزاز مسَبق من 

الطبيعي أن يكون كّل فرد يف موقف ال يسمح له الضحّية(، ويرتابط مع هذا احلّق قيد أخالقي جانيب أبّن من 
ابالخنراط يف قتل اآلخرين )دون استفزاز مسَبق من الضحّية(. وحبسب فهم نوزيك هلذا احلّق: فهو مينع )أ( من 
قتل )ب(، دون استفزاز مسبق من )ب(، حّّت إذا كان قتل )ب( هو السبيل الوحيد أمام )أ( ملنع )ج( من 

الرغم من أّن تعّرض )ب( للقتل )قد( يبدو )أقّل سوًءا( من تعّرض )س، ع، ص( قتل )س( و)ع(. وعلى 
للقتل، فإّن )أ( ملزم بعدم قتل )ب(؛ فعدم قيام )أ( بقتل )ب( قد ال مينع الضرر الذي يقع بسبب قتل )ج( 

اكات؛ ولن لـ)س، ع، ص(. إذ يرى نوزيك أّن احلقوق تعرّب عن احلّق األخالقي لألفراد بعدم التعّرض لالنته
يكون )ب( متمتّـًعا هبذا احلّق األخالقي، وكذلك أّي فرد آخر، إذا كان )ب( مباًحا استخدامه من قبل )أ( 
حّّت إذا كان ذلك من أجل احليلولة دون انتهاك حقوق )س، ع، ص(، بل حّّت إّن تقليص احتمال انتهاك 

 نتهاك هذا احلّق.حّق عدم التعّرض للقتل إىل حّده األدىن ال ميكنه أن يربّر ا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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ويرى نوزيك أبّن السبب اجلوهري الذي يدفعنا إىل االمتناع عن القتل ليس أّن االمتناع يعّزز هدف تقليص 
عدد جرائم القتل إىل احلّد األدىن، فلو كان هذا هو السبب ملا كان على )أ( أن ميتنع عن قتل )ب( إذا كان 

(، بل إّن االّدعاء الواجبايت الذي يّدعيه نوزيك يرى أبّن قتله السبيل الوحيد ملنع )ج( من قتل )س، ع، ص
املكانة اليت ميتلكها كّل فرد ابعتباره )غاية يف حّد ذاته( تقّيد أخالقًيا السلوك املتبادل ألّي كيان فاعل جتاه 

دمها أولئك األفراد؛ وهذا يعّن أّن )أ( و)ج( ممنوعان أخالقًيا كالمها من قتل )ب، س، ع، ص( ومن قتل أح
اآلخر دون استفزاز مسبق من الضحّية. وإن )ج( ينتهك هذا القيد اجلانيب ثالث مرّات بقتله )س، ع، ص(؛ 
ولكّن )أ( ال يلتزم هبذا القيد إاّل إذا امتنع عن قتل )ب( حّّت إذا كان ذلك مينع )ج(، بطريقة ما، من قتل 

 )س، ع، ص(.

قض يف االفرتاضات الواجباتية املسبقة، كالتأكيد على أّن اجلميع وكثريًا ما يُعتَقد أبّن هنالك شيًئا من التنا
وهذا االعتقاد يستند إىل فكرتني  ixملزمون ابالمتناع عن قتل اآلخرين )دون استفزاز مسبق من الضحّية(.

حّية( عواقبيتني معياريتني: )األوىل( أّن ختطئة نوع معنّي من التصّرفات )مثاًل: القتل دون استفزاز مسبق من الض
جيب أن تتأّتى من سوء العواقب )النمطية( الناجتة عن أفعال من هذا القبيل؛ و)الثانية( أّن سوء عواقب جمموعة 
من األفعال، املنتمية لنوع معنّي، ميكن أن يرتاكم على حنو يكون فيه إمجايل سوء النتائج املرتتّبة عن جمموعة من 

بع( من سوء النتائج املرتتّبة عن فعل واحد من هذا القبيل. وعلى األفعال اخلاطئة من هذا القبيل أكرب )ابلط
سبيل املثال: إّن إمجايل السوء الذي يرافق قتل )ج( لـ)س، ع، ص(، دون استفزاز مسبق من الضحّية، سيكون 
)ابلطبع( أكرب من السوء الذي يرافق قتل )أ( لـ)ب(، دون استفزاز مسبق من الضحّية؛ ويستلزم ذلك أن يكون 
من اخلطأ )ابلطبع( لـ)أ( أن ميتنع عن قتل )ب( إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد ملنع )ج( من قتل )س، ع، 
ص(، دون استفزاز مسبق من الضحّية. إّن التناقض املفرتض هنا يتمّثل يف أّن خطأ القتل )دون استفزاز مسبق 

بع( إىل أتييد القتل )دون استفزاز مسبق من الضحّية( جيب أن يستند إىل التخمني أبّن األفعال تؤّدي )ابلط
من الضحّية( يف احلاالت نفسها متاًما اليت يريد فيها مؤّيدو القيود الواجباتية التأكيد على خطئها. لكّن بنية 
 هذا التناقض الواجبايت تستند بقّوة إىل أفكار رفضها نوزيك يف طريقه حنو التأكيد على القيود اجلانبية الواجباتية.

م نوزيك أيًضا مناقشة إضافية، تبدو أكثر تقليدية، ألسس القيود األخالقية اليت ُيستشَهد فيها بعدد ويقدّ 
اإلحساس »من امللكات السامية اليت ميتلكها اإلنسان )يف العادة( أو يُعتَقد أبنّه ميتلكها؛ ويذكر نوزيك منها: 

اجملّردة، وعدم التقّيد ابستجاابت حملّرضات فورية(؛ واإلدراك الذايت؛ العقالنية )القدرة على استخدام املفاهيم 
امتالك اإلرادة احلرّة؛ أن يكون املرء كيااًن فاعاًل قادرًا على توجيه سلوكه ابملبادئ األخالقية وقادرًا على االخنراط 

(. ويضيف نوزيك هلذه القائمة: ASU 48« )يف عملية متبادلة لوضع حدود ألدائه؛ وأن يكون للمرء روح
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لكن (. ASU 49« )القدرة على تنظيم وتوجيه حياته على حنو يتوافق مع مفهوم إمجايل خيتار القبول به»
هل يؤّدي وجود هذه امليزات غري األخالقية إىل تقدمي ضماانت للقيود األخالقية ضّد منع األفراد من ممارسة 
هذه امللكات كما يشاؤون؟ إّن نوزيك يسعى إىل تقوية أمهّية هذه امليزات من خالل الرّد ابحملاججة أبّن املرء 

ذه امللكات على حنو يتوافق مع خطّة إمجالية ختّصه هو ليس بقادر على أن يعطي حلياته معىن إاّل إذا مارس ه
(. وما يقرتحه هنا هو أّن معنوية احلياة، بشكل عاّم، ليست هي من يؤّدي دورًا حامًسا ASU 50وحده )

 xيف حياة الفرد، وإمّنا ينبثق هذا الدور احلاسم من معنوية احلياة اليت يعيشها عندما ينّفذ هو خطّة إمجالية حلياته.
مع ذلك، يسأل نوزيك بعدها: ملاذا ال نستعيض عن "السعادة" بـ"املعنوية" يف النظرية املنفعية، ونسعى إىل و 

(؛ وهو أمر مفاجئ، ألّن ASU 50احلّد األقصى من النتيجة اإلمجالية لـ"املعنوية" لألشخاص يف العامل؟ )
شخاص، أبّن املقصود من أّن )غاية كّل فرد القارئ قد يتوّقع أن يقول نوزيك، ابلتوافق مع حّجته ابنفصال األ

هو امتالكه حلياة معنوية( ليس املنفعية املتحّققة من حيوات معنوية، بل املقصود هو القيود اجلانبية اليت حتول 
 دون التدّخل مبسعى كّل فرد حلياة معنوية خاّصة به.

 

 . التقليل من شأن احلقوق4. 2
ا مفاجًئا يف الفصل الرابع الذي يّتصف ابلتعقيد الشديد، والذي إّن حتليل نوزيك للحقوق يدخل منعطفً 

(؛ إذ يوّظف نوزيك لغة احلقوق ابعتبارها Mack 1981جاء حتت عنوان )احلظر، والتعويض، واملخاطرة( )
حدوًدا أخالقية، فيسأل عّما إذا كانت كّل األفعال اليت تتجاوز هذه احلدود جديرة ابحلظر، أي: ُيسَمح 

وجاء جوابه غري املتوّقع أبّن احلظر قد ال يشمل كّل جتاوز للحدود، فبعض حاالت التجاوز  xiة عليها.ابملعاقب
ينبغي أن ُيسَمح هبا )حني ال يكون املعّرضني هلا موافقني عليها( ما داموا حيصلون على التعويض املستحّق. إن 

)ب( حلّق ما ضّد )أ( أبن ال يقوم )أ(  االفرتاض املسَبق لنوزيك )ضمن هذا الفصل( يتمّثل يف أّن امتالك
(، بل كل ما ASU 59ابلتعامل )م( جتاه )ب( ال يستلزم إمكانية حظر قيام )أ( ابلتعامل )م( جتاه )ب( )

فكّل  xiiيستلزمه هو أن لـ)ب( احلّق أبن ال يقوم )أ( ابلتعامل )م( جتاه )ب( إاّل إذا قّدم له التعويض املستحّق.
( ميلك حّق االّدعاء ضّد )أ( أبّن ال يؤّدي إيقاع )أ( للتعامل )م( على )ب( بنقص يف ما يستلزمه هو أّن )ب

 القيمة الصافية للمنافع والرخاء عند )ب(.

وميكننا أن نصف وضع نوزيك هذا ابالستفادة من التمييز الشائع حالًيا بني االّدعاءات اليت حتميها قواعد 
(؛ فما يّدعيه املرء مبا يتعّلق ASU 338n6اعد املسؤولية القانونية )امللكية وبني االّدعاءات اليت حتميها قو 

بشيء ما )ش( حتميه قاعدة ملكية إذا كان من الالزم السماح له ابلتصّرف بـ)ش( على النحو الذي يراه 
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من خياراته  مناسًبا، وما دام ميتثل للقيود اجلانبية القابلة للتطبيق؛ وينبغي أن ال يتمّكن اآلخرون من حرمان املرء
املتعّلقة بـ)ش(، حّّت وإن كانوا يعّوضونه أيًضا عن ما حيدث من خسارة يف املنفعة أو الرخاء جرّاء منعه من 
التصّرف بـ)ش( على النحو الذي يراه مناسًبا. ويف مقابل ذلك، فإّن اّدعاء املرء يف ما يتعلق بـ)ش( ال حيميه 

آلخرين أن حيّددوا )دون موافقة املرء( ماذا يُفَعل لـ)ش( ما داموا سوى قاعدة للمسؤولية القانونية إذا كان ل
يقّدمون التعويض املستحّق مقابل اخلسارة املصاحبة اليت تلحق ابملنفعة أو الرخاء. ويف الفصل الرابع يبدو أّن 

للمسؤولية  نوزيك يفرتض أبّن كّل ما )يستلزمه( امتالك املرء حلقٍّ ما هو أن يكون له اّدعاء حتميه قاعدة
 القانونية.

وال شّك يف أنّه قد يكون من املستحيل، أو فائق الصعوبة، على )أ( أن يقّدم التعويض املستحّق لـ)ب( 
لقيامه ابلتعامل )م(، يف بعض احلاالت املشاهبة ملا حيدث حني يتضّمن )م( قتل )ب(. وعالوة على ذلك، إذا 

أن يقّدم التعويض املستحّق لـ)ب( مقابل انتهاٍك ما للحدود، كان من املستحيل، أو فائق الصعوبة، على )أ( 
فإّن )أ( جيب عليه أن ال يتجاوز احلدود دون موافقة )ب(. فـ)االرتباط( بني االّدعاء احملمي بقاعدة للمسؤولية 

اعدة القانونية وبني استحالة أو صعوبة تقدمي التعويض املستحّق يتمّخض عن أمر )يتماثل( مع اّدعاء حتميه ق
للملكية يتمّتع به )ب( ضّد فرض )أ( للتعامل )م( عليه. والظروف األخرى اليت جتعل تقدمي التعويض املستحّق 
أمرًا مستحياًل أو صعًبا تقّوي ما كان ليكون لوالها جمّرد اّدعاء حممي بقاعدة للمسؤولية القانونية ضّد التعّرض 

مي بقاعدة للملكية ضّد التعّرض للتعامل )م(. ويعتقد نوزيك، للتعامل )م( فيصبح أمرًا )يتماثل( مع اّدعاء حم
كما سنرى يف القسم القادم، أبّن هذه الظروف املقّوية خترتق كّل اجملاالت، ولذلك فإّن من األمور اليت يفعلها 

سؤولية نوزيك يف الفصل الرابع املعّقد هو احملاججة أبنّه حّّت إذا بدأان من فهم احلقوق على أساس قاعدة امل
القانونية، وهو فهم متواضع نسبًيا، فيمكننا أن نصل إىل استنتاج مفاده أّن معظم احلقوق تتمّتع بقّوة االّدعاءات 

 اليت حتميها قواعد امللكية.

ورمّبا ينبغي علينا أن ال نتفاجأ كثريًا عندما نقرأ يف الفصل الرابع افرتاض نوزيك أبّن احلقوق، يف نفسها، 
ات حتميها قواعد املسؤولية القانونية. وهنا جيب أن نتذكر الدور احلاسم الذي أسنده نوزيك للحقوق جمّرد اّدعاء

الطبيعية يف حماججته ابنفصال األشخاص؛ وهذا الدور يتمّثل يف تزويد األفراد ابحلماية األخالقية ضّد فرض 
)هذا( الدور فما عليها سوى أن التضحيات )أي: اخلسائر الصافية( عليهم. وإذا أرادت احلقوق أن تؤّدي 

تشرتط ترافق مجيع حاالت انتهاكات احلدود مع التعويض املستحّق )وأن ال ُيسَمح هبذه االنتهاكات عندما ال 
 تكون هنالك جدوى عملية لتقدمي التعويض املصاحب(.
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أاثر لديه هواجس  لكّن تركيز نوزيك على أّن للحقوق دور محاية األفراد من فرض اخلسائر الصافية عليهم قد
فإذا مل تكن احلقوق،  xiiiحول ما إذا كانت االستعانة هبا تقّدم ما كان يفّضله من احلماية القوية ضّد األبوية.

يف نفسها، سوى اّدعاءات ضّد تعّرض املرء لنقص يف القيمة الصافية ملنافعه أو رخائه بسبب تدّخالت معّينة، 
من »الت اليت تزيد القيمة الصافية ملنافعه أو رخائه. واحلجج اليت فلن يكون للمرء حينها احلّق ضّد التدخّ 

حظرًا ضّد االعتداء »لن تكون نفسها احلجج اليت تقّدم « شأهنا أن حتظر التضحية بشخص ملنفعة شخص آخر
(. فاحلقوق املضاّدة للتدّخالت األبوية، واليت ختدم فعاًل مصاحل الفريق الذي يتعّرض ASU 34« )األبوي

 ، جيب أن حتمي خيارات هذا الفريق، ومن ضمنها حّّت اخليارات اليت تنقص منافع هذا الفريق أو رخاءه.هلا

ويضاف إىل ما سبق أّن الرأي القائل أبّن احلقوق يف نفسها اّدعاءات حممية بقواعد للملكية ال ينسجم 
ن أبّن هنالك أمورًا ينبغي أن ال بشكل جّيد مع الطابع العام لكتاب نوزيك؛ إذ ال يبدأ نوزيك كتابه ابإلعال

تُفَعل لألفراد )ما مل حيصلوا على التعويض املستحّق، حتًما(. وكذلك فإّن قاعدة املسؤولية القانونية املفّسرة 
للحقوق ال تتالءم بشكل جّيد مع أتكيد نوزيك على عدم قابلية انتهاك حقوق األفراد، اي: االّدعاء الكانيت 

(، ASU 31« )أن ال يضّحى هبم أو )يستخدموا( لتحقيق غاايت اآلخرين دون موافقتهم ينبغي»أبّن األفراد 
املنظومة »(. ويف الواقع، جند نوزيك نفسه يقول عند نقطة ما أبّن ASU 34أو السيادة األخالقية لألفراد )

« ل(اليت تسمح ابنتهاك احلدود، مع دفعها للتعويض، هي منظومة )جتّسد استخدام األشخاص كوسائ
(ASU 71 فهي جتّسد استخدام األشخاص كوسائل ألهّنا تسمح مبثل هذا االستخدام ما دام النقص .)

بعيًدا عن القيمة الصافية ملنافع الفريق املستخَدم أو رخائه؛ وإّن تقدمي التعويض املستحّق يتضاّد مبفعوله مع 
 ستخدام.اخلسارة املفروضة يف املنافع أو اخليار، لكّنه ال يتضاّد مع اال

ويف القسم التايل سنرّكز االهتمام على استخدام نوزيك هلذا التقليل من شأن قاعدة املسؤولية القانونية يف 
احلقوق عند رّده على الالسلطوية؛ لكن جيب علينا أن نشري أّن نوزيك بعد أن ينتهي من الرّد يعود إىل فهم 

متانة. وهلذا جنده يقول يف الفصل السابع حول )العدالة  احلقوق ابالستناد إىل قاعدة امللكية، وهو فهم أكثر
هي احلّق بتحديد ما يُفَعل به، ]…[ إّن النواة املركزية لفكرة وجود حقوق ملكية بشيء ما )ش( »التوزيعية(: 

« أي: احلّق ابختيار أّي من اجملموعات املقّيدة من اخليارات املتعّلقة بـ)ش( ميكن حتقيقه أو حماولة حتقيقه
(. فامتالك حّق بـ)ش( هو امتالك اّدعاء حتميه قاعدة للملكية، وال يسمح بتدّخل اآلخرين يف فعل 171)ص

املرء ما يراه مناسًبا بـ)ش(، حّّت إذا حصل املرء على التعويض املستحّق مقابل ما فُِرض عليه من خسائر يف 
مللكية ليشمل حقوق الناس أبنفسهم وبعملهم: املنفعة أو الرخاء. وميضي نوزيك يف توسيع هذا التفسري لقاعدة ا
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إّن فكرة امللكية تساعدان على فهم السبب الذي جعل أوائل املنّظرين يتكّلمون عن امتالك الناس ألنفسهم »
 (.ASU 171« )ولعملهم؛ إذ اعتربوا أّن كّل شخص ميتلك احلّق بتقرير ما سيكون عليه وما سيفعل

الفصل السابع أبن االستيالء على مثار عمل أّي شخص أمر ال يسمح  ويف الواقع، إّن نوزيك حياجج يف
به ألنّه يتضّمن أخذ الوقت الذي كّرسه هذا الشخص هلذا العمل دون موافقته. وليس هنالك أّي تلميح ضئيل 
أبّن أخذ ذلك الوقت دون موافقة الفريق اآلخر ميكن أن يكون مباًحا إذا أمكن تقدمي التعويض املستحّق 

ريق اآلخر، وليست هنالك أيّة إشارة ضئيلة إىل أّن اشرتاط موافقة هذا الفرد على أّي أخذ تعتمد على ما للف
 إذا كان التعويض املستحّق مقابل هذا األخذ ممكًنا أو فائق الصعوبة.

الناس وجيب أن نشري أيًضا إىل أّن املقطع الذي يذكر فيه نوزيك أوائل املنظّرين الذين تكّلموا عن امتالك 
ألنفسهم هو أقرب ما وصل إليه نوزيك من صياغة موقفه اخلاّص يف ما يتعّلق بعقيدته يف )امللكية الذاتية(؛ 
فخالفًا للعرض الشائع للعقيدة النوزيكية، ليس هنالك أّي ذكر للملكية الذاتية يف القسم األّول الذي يناقش 

ل يبدو نوزيك راضًيا جبعل القارئ يذكر من عنده حمتوى فعلى امتداد القسم األوّ  xivفيه نظرية احلالة الطبيعية.
القيود األخالقية اجلانبية من خالل االستعانة حبدس القارئ الذي يدرك أنّه إذا كان هنالك أيّة قيود جانبية 
أخالقية فال بّد أن تتضّمن قيوًدا ضّد القتل واالعتداء والتشويه واالستعباد )دون استفزاز مسَبق(، وقد جند 

(. )يبدو مع ASU 34تلميًحا ضئياًل أبّن كّل هذه القيود ميكن تصنيفها ابعتبارها قيًدا عامًّا ضّد االعتداء )
 ذلك أّن االعتداء نفسه يتطّلب تفسريًا مطّواًل على أساس حتديد مسبق ومستقل حلقوق األشخاص(.

ء حول مالءمة االعتقاد وابجململ، يصّر نوزيك على أّن هنالك شيء ما بشأن انفصال األشخاص )شي
أبّن لكّل شخص احلّق أبن يسعى خلف غايته اخلاّصة به على النحو الذي خيتاره( ال جيعلها تؤّدي، فقط، إىل 
تدمري الرؤية القائلة أبّن األفراد جيب عليهم التضحية أبنفسهم )وابآلخرين( من أجل الصاحل العام. فبعيًدا عن 

ني األشخاص يقّدم دعًما مؤّكًدا المتالك كّل فرد الّدعاءات أخالقية أساسية هذا التدمري، جند أّن االنفصال ب
وعريضة وطبيعية وسالبة ال ميكن لألطراف الفاعلة األخرى أن تطالب هبا. وإّن ما يريده نوزيك هو انتقال 

تايل: عدم مقنع ومفّصل بوضوح من امتالك كّل فرد لغاايت خاّصة به حيكم العقل بسالمة السعي خلفها )وابل
وجود موازنة أخالقية مناسبة بني األشخاص( إىل امتالك كّل فرد ملكانة أخالقية مقابل اآلخرين تقّدم هلم أسبااًب 
جتعلهم ميتنعون عن التدّخل يف مساعيه اليت اختارها حّّت وإن كان هذا التدّخل على حنو يزيد من القيمة 

حي هبذا االنتقال، لكّنها ال تدافع عنه بشكل مقنع مطلًقا. ويفشل الصافية ملنافعه. ويورد نوزيك ماّدة فكرية تو 
نوزيك أيًضا فيي التعامل مع السؤال الصعب حول التفّوق الدائم للحقوق على اعتبارات الصاحل الشخصي أو 

 *(.AUS 29 footnote« )الرعب األخالقي الكارثي»االجتماعي، رمّبا ابستثناء حالة جتّنب 
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 دىن قبالة الالسلطوية الفردانية. دولة احلّد األ3
إّن اهلدف الرمسي للقسم األّول من كتاب )الالسلطوية والدولة واليوتوپيا( هو نقض اّدعاء الالسلطوية 

 xvالفردانية أبنّه ال ميكن ألّي دولة أن تتمّتع ابلشرعية، حّّت دولة احلّد األدىن املكّلفة ابملهام األمنية وحسب.
ما »القسم األّول مكّرس ملا يعتربه نوزيك املسألة الرئيسية يف الفلسفة السياسية، أي:  وعلى هذا األساس فإنّ 

(. ويسعى نوزيك لنقض االّدعاء ASU 4« )إذا كان ينبغي أن يكون هنالك أيّة دولة على اإلطالق
ق الشخص الالسلطوي أبن يبنّي كيف أّن دولة احلّد األدىن )يف أساسها، هي الدولة احملدودة حبماية حقو 

وامللكية والعقود( ميكن أن تنشأ دون انتهاك احلقوق. ويف موضع الحق من هذا القسم سيتوّجب علينا أن 
نناقش السبب الذي جيعل نوزيك يركز على ما إذا كان ميكن لدولة احلّد األدىن أن )تنشأ( دون انتهاك احلقوق، 

 ىن أن )تؤّدي عملها( دون انتهاك احلقوق.عوًضا عن الرتكيز على ما إذا كان ميكن لدولة احلّد األد

 . حتّدي الالسلطوية الفردانية1. 3
يتوّقع نوزيك أن جهًدا جهيًدا يتطّلبه الرّد على االّدعاء الالسلطوي الفرداين، والسبب يف ذلك هو، حتديًدا، 

نوزيك. ويف الواقع، فإن نسبة أّن هذا النوع من الالدوالنية متجّذر هو نفسه يف احلقوق األخالقية اليت أعلنها 
تعاقدية يرينا أّن هذه احلقوق -سياسية واملاقبل-نوزيك طرحه إىل األفراد ذوي احلقوق األخالقية السالبة املاقبل

قد تؤّدي إىل التوسع الشديد يف احلّد من االستخدام املباح للقّوة إىل مدى ال يدع جمااًل أليّة دولة مقبولة 
حلقوق تبلغ من القّوة واالمتداد حًدا يربز معه السؤال عن ما إذا كان هنالك شيء ميكن إّن هذه ا»أخالقًيا: 

 (.ASU ix« )أن تفعله الدولة ومسؤولوها. فما هو اجملال الذي ترتكه حقوق األفراد للدولة؟

البديلة وإذا أردان أن نستوضح الرّد الذي أدىل به نوزيك فال بّد قبل كّل شيء من أن نستوضح بشأن البنية 
حلماية احلقوق اليت ترتئيها الالسلطوية الفردانية، مث حنتاج بعدها لتحديد واضح للتحّدي نفسه الذي يقف 

 بوجه نوزيك.

إذن يّتفق نوزيك والالسلطوية الفردانية، أّواًل، على التمييز بني امتالك األفراد للحقوق وبني امتالكهم حلقوق 
 على اآلخرين أبن ال يعتدوا عليه شيء، وامتالكه حلقٍّ على اآلخرين أبن حبماية حقوقهم؛ فامتالك املرء حلقٍّ 

حيموه ضّد االعتداء شيء آخر. ومبا أّن حّق املرء ابحلماية ضّد انتهاكات اآلخرين حلّقه هو حّق موجب، فال 
يان الفاعل بّد أن ينشأ هذا احلّق من خالل تفاعل خاّص ما بني الكيان الفاعل الذي يكتسب احلّق وبني الك

الذي يكتسب االلتزام املصاحب؛ والشكل األكثر شيوًعا هلذا التفاعل اخلاّص الذي ينشأ عنه امتالك كيان 
فاعل حلّق موجب على اآلخرين هو: التعاقد؛ لكّن نوزيك والالسلطوية الفردانية يّتفقان على أّن التاريخ مل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  19

ألفراد عموًما، بعضهم من بعض، حقوقًا موجبة يشهد قّط ظهور أّي عقد اجتماعي عاّم يكتسب مبوجبه ا
 ASU« )املوافقة الضمنية ال تساوي قيمة الورق الذي مل تكتب عليه»تعاقدية، وأّن -حبماية عقودهم املاقبل

(، وعليه، فإذا كان الناس يرغبون ابكتساب حقوق حتمي حقوقًا أخرى فال بّد أن يتسّوقوها )يف اجلزء 287
 ى األقّل(.األكرب من العملية عل

عالوة على ذلك، تؤّكد الالسلطوية الفردانية، وتوّجهات نوزيك تشري إىل أنّه شديد امليل ملوافقتها يف هذا 
الرأي، أبّن متسّوقي أّي نوع من اخلدمات يقومون بتسّوقهم على النحو األمثل عندما يكون هنالك سوق 

دي خدمة محاية احلقوق، من ذوي النوااي احلسنة، تنافسي يعرض هذا النوع من اخلدمات؛ فاملنافسة بني مزوّ 
ستحّفز اخنفاض األسعار و/أو ارتفاع مستوى النوعية يف هذه اخلدمة، مبا يف ذلك: خدمة احلماية من الوكاالت 
"اخلارجة عن القانون" اليت تسعى ملساعدة منتهكي احلقوق أو محايتهم. وإّن مصلحة املشرتين، من ذوي النوااي 

دمة محاية احلقوق يف حّل اخلالفات غري العنفية ستضغط على من ينافسهم يف التزويد هبذه اخلدمة احلسنة، خل
لالنضمام التّفاقات تّتصف بصرامة أكرب يف رسم احلدود لزابئنها ووضع إجراءات حلّل اخلالفات يف ما بينهم. 

النزاعات يف االتفاقيات ستكون يف  وإّن أيّة وكالة محائية ليست جزًءا من شبكة متينة إلجراءات ختفيف وحلّ 
موقع تنافسي سّيٍئ جدًّا؛ ويشري نوزيك للشبكة الناجتة بـ)التعاونية احلمائية املهيمنة(، وهو يتعامل مع مسألة ما 
إذا كانت دولة احلّد األدىن ميكن أن تنشأ دون انتهاك احلقوق ابعتبارها مسألة متعّلقة مبا إذا كانت تلك 

 ية املهيمنة قادرًة على التطّور إىل دولة حّد أدىن دون انتهاك احلقوق.التعاونية احلمائ

واثنًيا، يؤّكد الالسلطويون من أمثال روثبارد على أّن إنشاء الدولة وإدامتها، حّّت دولة احلّد األدىن، ينتهك 
ل الضرائب املفروضة، احلقوق من طريقني رئيسيني: أّوهلما أّن حّّت دولة احلّد األدىن تنشأ وتدمي نفسها من خال

واثنيهما أّن حّّت دولة احلّد األدىن تنشأ وتدمي نفسها من خالل ممارسة التعطيل أو التحّكم اإلجباري ضّد 
الوكالت احلمائية املنافسة. لكّن دولة احلّد األدىن اليت يسعى نوزيك للدفاع عنها ليست معّرضة، بكّل بساطة، 

دولة احلّد األدىن عند نوزيك ال تقوم بفرض الضرائب، حّّت لو كان ذلك ألّول هذين التحّديني، وذلك ألّن 
لتمويل نشاطاهتا حلماية احلقوق، وذلك على الرغم من التعابري اليت مل يفلح نوزيك ابختيارها فأوحت أبنّه يعتقد 

ن مع فدولة احلّد األدىن عند نوزيك ال حتظر على األفراد الذين يتفاعلو  xvi(.ASU 26-27خالف ذلك )
الوكاالت الزبونة لديها أن يصبحوا زابئن للوكاالت املنافسة )واليت ال ختضع إلشراف دولة احلّد األدىن وقيودها(، 
لكّنها ال تشرتط على اجلميع التسجيل يف خدماهتا، أّما الالسلطويون املبدئيون، وحّّت األفراد الذين يرغبون 

هلم احلرية، من  xviiي متارسه دولة احلّد األدىن ضّد منتهكي احلقوق،ابالنتفاع اجمّلاين من التعطيل اإلمجايل الذ
 الناحية األخالقية، ابلتصّرف كما يشاؤون.
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لكن إذا كان يُراد ألّي )دولة(، حّّت دولة احلّد األدىن، أن تكون مؤّسسة فال بّد أن يكون هلا نوع ما من 
فيه الكفاية من الرقعة اجلغرافية أو اجملموعة البشرية. فمنزلة احتكار استخدام القّوة اإلجبارية يف نطاق واسع مبا 

)الدولة( ضمن رقعة جغرافية أو جمموعة بشرية ال تبلغها الوكالة إاّل إذا حّققت جناًحا كافًيا يف طموحها إىل أن 
ق، وأن تكون الطرف الذي يعّطل كّل األطراف األخرى اليت تسعى لالخنراط يف ممارسة القّوة النتهاك احلقو 

تكون )على األقّل( الطرف الذي يتحّكم ابألطراف األخرى اليت تسعى لالخنراط يف ممارسة القّوة حلماية 
احلقوق. ومن هنا فإّن الوكالة احلمائية إذا أرادت أن تكتسب منزلة الدولة فال بّد هلا من أحد أمرين: إّما أن 

ت )غري اخلارجة عن القانون(؛ وابختصار: يبدو أّن عليها توقف عملها، وإّما أن متارس حتّكًما واسًعا ابلوكاال
أن تتصّرف جتاه تلك الوكاالت املنافسة بطرائق قد يعلن نوزيك عدم إمكانية السماح هبا ضمن األطراف 
املتنافسة على التزويد أبيّة خدمة أخرى. ويتوّجب على نوزيك هنا أن حياول مواجهة التحّدي الثاين الذي 

وية مبحاججته أبّن ما تقوم به الوكالة احلمائية املهيمنة من أتسيس احتكارية للخدمات احلمائية تطرحه الالسلط
 له مساته اليت جتعله خيتلف عن النموذج املعياري لتعطيل املنافسني أو التحّكم هبم.

 

 . الرّد على التحّدي الالسلطوي2. 3
ي، ومدى جناحه يف الرّد عليه، ال بّد لنا من قبل أن ننتقل للنظر يف كيفية تعامل نوزيك مع هذا التحدّ 

االنتباه ملا قام به من نقلة متهيدية تثري التساؤل؛ فعندما يذكر نوزيك االّتفاقات اليت قد تدخلها الوكاالت 
منظومة حملاكم »املختلفة من أجل ضمان عملية مرنة وغري عنفية حلّل اخلالفات، جتده يتحّدث عن انبثاق 

وهو يعرتف أبّن انبثاق هذه «. عد مّتفق عليها لتعيني سلطة القضاء والتعامل مع تنازع القواننياالستئناف ولقوا
منظومة قضائية فيدرالية »، لكّنه يقول عندها أبّن النتيجة هي «الوكاالت املختلفة»املنظومة يتيح استمرار عمل 

(. ASU 16« )هنا: الوكاالت املتنّوعة[موّحدة واحدة يندرج الكّل فيها كمكّوانت ]يفرتض أنّه يعّن ابلكّل 
وعلى أساس هذا الوصف لنتيجة العملية الشبكية فإّن نوزيك يربّر لنفسه احلديث عن نشوء تعاونية محائية 

 مهيمنة )ما( تّتصف أبهّنا موّحدة وفيدرالية.

يف ما بينها ال على ويبدو أّن هذه اللغة ختفي وراءها الوجود املستمّر لـ"وكاالت خمتلفة" يرجَّح تنافسها 
صعيد السعر فحسب بل على صعيد حزم اخلدمات احلمائية اليت تعرضها كاستجابة للطلب املتنوّع من قبل 
املستهلك على هذه اخلدمات. وهلذا فإّن نوزيك يواجه مشكلة حّّت إذا جنح يف تبيني أّن االحّتاد )الكونفيدرايل( 

مّبا يلغي، على حنو مباح، منافسيها غري اخلارجني على القانون؛ للشركات املنبثق عن هذه العملية الشبكية ر 
ا من املنافسة )بني أعضاء االحّتاد الكونفيدرايل( الذين يشّكلون  وذلك ألّن هذه العملية قد تبقي الكثري جدًّ
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 Childs 1977التعاونية املهيمنة، وهذا القدر املفرط من املنافسة ال جيعلها مؤّهلة حبمل اسم الدولة )
and Mack 1978.) 

إذا وضعنا تلك املشكلة االبتدائية جانًبا، فمن السبل املمكنة لنوزيك كي يرّد على التحّدي الالسلطوي أن 
يصّر على أّن التعاونية احلمائية املهيمنة ستلغي منافسيها )دون( استخدام القّوة اإلجبارية. ورمّبا ميكن االستناد 

زويد حبماية احلقوق جلعل املشروع احتكارية )طبيعية(؛ ويبدو أّن نوزيك يسعى إىل حّجة ما بشأن اإلنتاج والت
ملاذا قد تنشأ احتكارية فعلية يف هذا السوق »لسلوك هذا السبيل عندما يسأل السؤال التايل وجييب عليه: 

( ASU 17« )دون تدّخل احلكومة، مع أّن هذا التدّخل خيلق هذه االحتكارية ويدميها يف املواضع األخرى؟
وجييب على هذا السؤال أبّن قيمة اخلدمات احلمائية اليت تعرضها أيّة وكالة ستزيد عدد زابئنها، ويفرتض أّن 
سبب ذلك يعود إىل أّن حّل اخلالفات بني زابئن الوكالة نفسها سيكون أرخص أو أسرع ابملقارنة مع حّل 

ئن الوكاالت املتنافسة سينتقلون للتعاونية املهيمنة، وهذا اخلالفات بني زابئن الوكاالت املتنافسة. وهلذا فإّن زاب
 xviiiاالنتقال سيزيد من احلافز الذي يدفع اآلخرين لسلوك السبيل نفسه.

ومع ذلك، فإّن هذا االّدعاء حول ميل االحتكارية "الفعلية" إىل االنبثاق ضمن جمال العمل حبماية احلقوق 
تعاونية محائية مهيمنة، وليس شرح ما يسمح به هلذه التعاونية من ال ينتوي نوزيك من ورائه سوى شرح انبثاق 

تعطيل أو حتّكم جتاه ما يتبّقى من منافسني غري خارجني عن القانون. ونوزيك يقبل احلّجة الالسلطوية املخالفة 
لتعطيل أو التحّكم اليت ترى أبنّه إذا كان يراد للوكالة أن تنشأ أو تدمي نفسها ضمن الدولة فال بّد هلا من ممارسة ا

جتاه منافسيها غري اخلارجني عن القانون، سواء كانوا حقيقيني أو حمتملني، وهو يرّد على هذه احلّجة ابخلوض 
يف شرح كيف أّن ما تقوم به التعاونية املهيمنة من تعطيل أو حتّكم جتاه منافسيها غري اخلارجني عن القانون 

 وإن كانوا غري خارجني على القانون.ليس انتهاًكا حلقوق هؤالء املنافسني، 

إّن حّجة نوزيك تستند إىل ما أشران إليه يف قسم سابق حول التقليل املفاجئ من قيمة احلقوق، أي: الفكرة 
اليت تقول أبّن احلقوق هي يف نفسها اّدعاءات حتميها قواعد املسؤولية القانونية؛ فإذا غابت الشروط اإلضافية 

ستحّق ضد االنتهاكات أمرًا مستحياًل أو فائق الصعوبة، فال تكون احلقوق حينها سوى اليت جتعل التعويض امل
اّدعاءات ابلتعويض املستحّق يف حالة اخلسارة الناجتة عن تدّخالت حمّددة. وحبسب هذا التفسري للحقوق، 

وكاالت احلمائية غري فإّن البنية األساسية لرّد نوزيك على الالسلطوية تّتصف أبهّنا بسيطة متاًما، فحقوق ال
اخلارجة عن القانون )والكياانت املستقّلة اليت حتمي نفسها دون اخلروج عن القانون( ابالخنراط يف ما ختتاره من 
عمليات ليست إاّل اّدعاءات حتميها قواعد املسؤولية القانونية؛ وعليه فإّن هذه العمليات ميكن التدّخل هبا ما 

التعويض املستحّق ملن يتعّرض له. ومل خيطئ الالسلطويون بقوهلم أبّن هذه الوكاالت دام هذا التدّخل يرافقه دفع 
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واألفراد غري اخلارجني عن القانون متتلك حقوقًا بعدم التدّخل يف عملها، لكّنهم أخطؤوا يف االعتقاد أبّن هذه 
 احلقوق حتظر التدّخل.

وهي: أنّه لن يكون من املستحيل أو فائق الصعوبة وال شّك يف أن هذه احلّجة حتتاج مقّدمة منطقية إضافية، 
دفع التعويض املستحّق هلذه الوكاالت واألفراد غري اخلارجني عن القانون مقابل التدّخل بنشاطاهتم احلمائية 
اخلاّصة هبم، ولذلك فإّن اّدعاءاهتم ضّد أمثال هذه التدّخالت ال تكتسب قّوة االّدعاءات احملمية بقواعد امللكية 

ذا متّكنت االّدعاءات من اكتساب هذه القّوة فعاًل فإّن الالسلطويني حمّقون يف إدانتهم لتدّخل التعاونية )إ
املهيمنة بعمل هذه الوكاالت أو األفراد(. ولدعم هذه املقّدمة املنطقية اإلضافية حيتاج نوزيك الستقصاء الظروف 

ملستحّق لتخّطي احلدود؛ فاحلّد ال يكتسب قّوة االّدعاء اليت جتعل من املستحيل أو فائق الصعوبة دفع التعويض ا
احملمي بقواعد امللكية إاّل عند توافر هذا الشرط؛ ومعظم التعقيد )واإلهبام( يف الفصل الرابع من الكتاب منشؤه 

 هذا االستقصاء.

ن التعويض إّن هنالك بعض حاالت ختّطي احلدود )كالقتل، أو التشويه، أو االستعباد األبدي( اليت يكو 
إذا كانت بعض األضرار غري قابلة للتعويض فلن تندرج ضمن سياسة )املباح ما »فيها مستحياًل بكّل بساطة: 

دام دفع التعويض ممكًنا(؛ وإاّل فهي قد تصبح مباحة عند دفع التعويض، لكن مبا أّن التعويض ال يستطيع دفعه 
 (.ASU 65-66« )فعليةأّي أحد تصبح هذه األفعال غري مباحة من الناحية ال

ومع ذلك فإّن نوزيك يرّكز على عاملني حيداثن تعقيًدا شديًدا يف مهّمة حتديد التعويض املستحّق حلاالت 
(، وإليك إحدى الطرائق اليت يؤّدي فيها اخلوف إىل ASU 65-71ختّطي احلدود، وأّوهلما هو: اخلوف )

ل مع )حّق كّل فرد بعدم كسر ذراعه( ابعتباره حقًّا حتميه تعقيد حتديد التعويض املستحّق: لنفرتض أنّنا نتعام
قاعدة للمسؤولية القانونية، ولنفرتض ابإلضافة إىل ذلك أنّنا نعلم مقدار التعويض املستحّق املتوّجب دفعه عند 
كسر ذراع أحدهم، فعلى هذا األساس نقوم ابلسماح بكسر ذراع أحدهم دون موافقته ما دام اجلاين يقّدم 

ويض املستحّق لضحّية هذا العمل؛ وسيكون أتثري ذلك أن خياف الكثري من الناس تعّرض أذرعهم للكسر التع
أّما إذا كان  xixدون أن حيصلوا أبًدا على تعويض مقابل هذا اخلوف ألّن أذرعهم لن تتعّرض للكسر فعلًيا.

 تصّرفاهتم اخلوف رمّبا ينبغي تعويض الناس مقابل هذا اخلوف، بكّل بساطة، فإّن األشخاص الذين تبثّ 
سيتوّجب عليهم دفع مبالغ للتعويض على الرغم من أهّنم مل يكسروا يف الواقع ذراع أّي أحد. وميكن التخفيف 

 من هذا النوع من املشكالت إذا كان )حّق كّل فرد بعدم كسر ذراعه( اّدعاء حيميه حّق ملكية.
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ض املستحّق مقابل حاالت ختّطي احلدود دون موافقة هو والعامل الثاين الذي يعّقد االستعانة بدفع التعوي
احلقيقة اليت تقول أبّن العملية األفضل لتحديد التعويض املستحّق مقابل التخّطي هو اشرتاط التفاوض املسبق 

(. فالسبيل األمثل لتحديد التعويض املستحّق لـ)أ( ASU 63-65مع الفريق املعّرض للتخّطي وموافقته )
اعه من قبل )ب( هو معرفة املبلغ الذي سيقبل به )أ( مقابل السماح لـ)ب( بكسر ذراعه، لكّن مقابل كسر ذر 

هذا األمر يتطّلب )حظر( القيام بتخّطي احلدود الذي نناقشه ما مل يوافق عليه من يتعّرض له. وعندما يكون 
العملية فإّن السبيل األمثل  التفاوض املسبق بني من يتعّرض للفعل )ب( ومن يقوم به )أ( جمداًي من الناحية

لدفع التعويض املستحّق لـ)أ(، والذي يقتضيه فهم قاعدة املسؤولية القانونية حلّق )أ(، يتمّثل يف التعامل مع حّق 
)أ( مقابل الفعل املقرتح من )ب( ابعتباره اّدعاء حتميه قاعدة للملكية. وخصوًصا بسبب اجلدوى العملية 

ني هذين الفريقني، فحّّت احلقوق اليت هي ذاهتا ال حيميها غري قواعد املسؤولية القانونية املعتادة للتفاوض املسبق ب
 تُعاَمل يف العادة كحدود ال ميكن ختطّيها دون موافقة.

ويصف نوزيك مهّمة حتديد مقدار التعويض املستحّق لـ)أ( بسبب تعّرضه للفعل الذي اختاره )ب( أبهّنا 
ل للمنافع اليت وّلدها فعل )ب(؛ إذ يربح )ب( بسبب فعله، لكّن العدالة تقتضي مهّمة لتحديد التقسيم العاد

أن يشارك )أ( أرابحه هذه، خصوًصا مبا أّن التأثري الفوري لفعل )ب( هو تكّبد )أ( خلسارة. والتقسيم العادل 
ض للفعل املشار إليه. للمنافع هو التقسيم الذي يسّوي به )أ( و)ب( خالفهما ابلرتابط مع موافقة )أ( أبن يتعرّ 

وإّن العملية األفضل لتحديد شروط هذه التسوية هي اشرتاط وجود التفاوض واملوافقة مسبًقا، وذلك عندما 
 يكون الوجود املسبق هلذين العاملني جمداًي من الناحية العملية.

، إذ يدعو إىل متييز ميكننا اآلن العودة إىل احلّجة اجلوهرية اليت يطرحها نوزيك ضّد التحّدي الالسلطوي
ثالثي الطبقات بني الوكاالت واألفراد مّمن يعملون خارج إطار التعاونية احلمائية املهيمنة. ففي إحدى هناييت 
الطيف جند الوكاالت اخلارجة عن القانون أو األفراد املتمردين، وهؤالء إّما يهدفون إىل القيام أبفعال تتخّطى 

ئش أو مهمل ينتج أخطارًا جسيمة هتّدد بتعّرض احلدود للتخّطي؛ وما يقوم احلدود وإّما يتصّرفون بشكل طا
ويف النهاية األخرى للطيف جند  xxبه هؤالء ميكن تعطيله بكّل بساطة من أجل محاية ما يهّددونه من حقوق.

ز أبرجحية أكرب الوكاالت أو األفراد الذين تعلم التعاونية املهيمنة أهّنم يسعون إىل محاية احلقوق بسبل ال تتميّ 
يف انتهاك حقوق زابئن التعاونية نفسها ابملقارنة مع أرجحية انتهاك احلقوق يف عمليات التعاونية نفسها. 
فبالنظر لعمليات هذه التعاونية جند أهّنا تعلن بصدق أبّن زابئنها هلم احلّق بعدم التعّرض لنشاطات تلك 

اونية قد تعلم حسن السلوك هذا حتديًدا من خالل مراقبة الوكاالت واألفراد ذات السلوك احلسن )لكّن التع
هذه الوكاالت واألفراد(. ويف منتصف الطيف جند الوكاالت واألفراد اليت تّتصف عملياهتا أبهّنا ال تبلغ من 
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ا يكفي لتمّتع أصحاب احلقوق املهّددة بشيء من  املخاطرة حّد تربير احلظر الواضح والصريح، لكّنها تبلغ حدًّ
 ربير القائم على احلقوق لتعطيل هذه العمليات.الت

ويرى نوزيك أبنّه لن يكون هنالك جواب جّيد للسؤال عن الكيفية اليت ينبغي أن تعمل وفقها التعاونية 
املهيمنة يف ما خيّص الوكاالت اليت تقع يف منتصف الطيف إذا توّجب على التعاونية أن ختتار بني التعطيل 

أتمني املوافقة الطوعية هلذه الوكاالت على إيقاف عملياهتا أو تعديلها. لكّن من حسن الواضح والصريح وبني 
احلّظ أّن هنالك أسلواًب وسطًا للتصّرف يتاح أمام التعاونية املهيمنة، أي: ختّطي احلدود اليت حتمي العمليات 

رمّبا يعرتض »التخّطي. ويقول نوزيك: املخاِطرة غري املقبولة مع االلتزام يف الوقت نفسه بتعويض املتعّرضني هلذا 
معرتض ابلقول أبّنك إّما أن يكون لك احلّق حبظر هذه النشاطات املخاطرة وإّما ال؛ فإذا كان لك هذا احلّق 
فال حاجة بعدها لتعويض الناس مقابل أن تفعل هبم ما لك احلّق بفعله، وإن مل يكن لك هذا احلّق فعليك أن 

لكّن من االختصار املخّل هلذه املعضلة أن نوجزها ابلقول: )إّما ]…[ احلظر.  تتوّقف بكل بساطة عن ذلك
أن يكون لك حّق حبظر الفعل كي ال تضطّر للتعويض، وإّما ال يكون لك هذا احلّق ابحلظر فيجب أن تتوّقف 

« ر عليهم القيام بهعن القيام به(؛ فرمّبا يكون لك احلّق، فعاًل، حبظر فعل ما لكن مع االلتزام بتعويض من حُيظَ 
(ASU 83 إذن، فالنقلة احلامسة لنوزيك ضّد الطرح الالسلطوي تعتمد على تفسري حمّدد لالّدعاءات .)

املطالبة بعدم تدّخل الوكاالت اليت تقوم أبعمال تنطوي على خطر معتدل يهّدد حقوق الناس، وهذا التفسري 
قانونية؛ وعلى هذا األساس ميكن التدّخل بعمل هذه يعتربها اّدعاءات ال حتميها سوى قواعد املسؤولية ال

 األفعال مع االلتزام بدفع التعويض املستحّق ملن يتعّرض هلذا التدّخل.

ومع ذلك، يربز السؤال: ملاذا ال تكتسب حقوق الذين يعّرضون اآلخرين ملخاطرة معتدلة قّوة االّدعاءات 
ف يبدو أّن نوزيك يفرتض، ببساطة، أّن إجراءات التعاونية احملمية بقواعد امللكية؟ يف ما يتعّلق بعامل اخلو 

املهيمنة للتعطيل أو التحّكم بنشاطات الوكاالت واألفراد اليت تعّرض اآلخرين ملخاطرة معتدلة )ولكّنها غري 
تقد خارجة عن القانون( ال توّلد أّي خوف يعّقد األمور. ويف ما يتعّلق بعامل تقسيم املنافع، يبدو أّن نوزيك يع

أبّن من يعّطل )أو خيّفف( األداء املخاطر الذي يقوم به اآلخرون جيب أن ال يَُظّن به )االنتفاع( من هذا األمر. 
ويفرَتض أّن من عالمات ذلك أّن من غري القانوين أليّة وكالة محائية مستقلة ذات أداء متقن أن تنتقل إىل 

جتاه زابئن التعاونية املهيمنة هبدف إقناع التعاونية بعودهتا وضع جديد تتقّيد فيه إبجراءات ذات خماطرة معتدلة 
وعلى هذا األساس، فليس مثّة حاجة للتفاوض املسبق لتحديد التقسيم العادل للمنافع  xxiإىل األداء املتقن.

هبا املتولّدة عن ما تقوم به الوكالة املهيمنة من تعطيل أو ختفيف للعمليات ذات املخاطرة املعتدلة اليت تقوم 
جهات مستقّلة من وكاالت أو أفراد. وابفرتاض بقاء مجيع العوامل على ما هي عليه، يبدو أّن ذلك قد يستلزم 
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أن تتعّرض اإلجراءات ذات املخاطرة املعتدلة اليت تقوم هبا جهات مستقّلة للتعطيل أو التخفيف دون )أّي( 
ا مع دفع التعويض املستحّق، لكن التعويض تعويض )بل يبدو أّن هذه اإلجراءات ميكن تعطيلها أو ختفيفه

 املستحّق هنا هو أن ال يكون هنالك تعويض مطلًقا(.

وعلى الرغم ممّا سبق، يرى نوزيك أبّن افرتاض بقاء مجيع العوامل على ما هي عليه ليس صحيًحا، فبعض 
تدلة لعجزها )أو لعجز هذه الكياانت املستقلة )أو الوكاالت( رمبا تكون قد تبّنت إجراءات ذات خماطرة مع

نظرية للمنافسة »زابئنها( عن حتّمل تكلفة املزيد من اإلجراءات املتقنة. ويرى نوزيك أبنّنا )إذا( كانت لدينا 
( فستخربان هذه النظرية أبن هذه الكياانت املستقّلة )أو هؤالء الزابئن( ASU 82« )من موقع ضعيف

املهيمنة بتلك اإلجراءات ذات املخاطرة املعتدلة، بل إهّنا  ستتنافس من موقع ضعيف بسبب تدّخل التعاونية
ستتنافس من موقع ضعيف حّّت وإن مل تنخرط )أو مل تسّجل( إاّل يف العمليات اليت قد تنتهك حقوق اآلخرين. 
وهلذا يصل نوزيك إىل استنتاج مفاده أن تعطيل أو ختفيف العمليات اليت ينخرط )أو يسّجل( هبا هؤالء األفراد 
جيب أن يرافقها تعويض عن ما فُِرض عليها من موقع ضعيف يف التنافس. وهكذا نصل إىل مبدأ نوزيك يف 

إن من يتعّرض ملوقع ضعيف يف التنافس بسبب حظر قيامه ابألفعال اليت ليس هلا من أضرار إاّل »التعويض: 
ه عليه هبدف تقدمي األمان ما قد يلحق ابآلخرين ال بّد من تعويضه عن هذا املوقع الضعيف الذي ُأكرِ 

(. وإّن مبدأ التعويض هذا يشرح )أو يعرّب عن( تربير ما تقوم به التعاونية املهيمنة ASU 82-83« )لآلخرين
من تدّخل للتعطيل، أو ملمارسة التحّكم اهلادف للتخفيف، إزاء العمليات ذات املخاطرة املعتدلة )ولكّنها غري 

 ا الوكاالت واألفراد.خارجة عن القانون( اليت تقوم هب

وهنا يربز السؤال: كيف ميكن ملبدأ التعويض أن يصل بنا إىل دولة احلّد األدىن؟ يرى نوزيك أبّن ما للتعاونية 
املهيمنة من إشراف إجباري على تقدمي الكياانت األخرى لتلك اخلدمات احلمائية جيعلها متارس ما يكفي من 

ذي تتخّطى به مفهوم دولة احلّد األدىن؛ لكّن مبدأ التعويض يطال تدّخل االحتكار يف هذا اجملال إىل احلّد ال
التعاونية املهيمنة بعمل الكياانت ذات املخاطرة املعتدلة، واليت تتنافس من موقع ضعيف بسبب هذا التدّخل، 

يف التنافس. فال يسمح ابلتدّخل إاّل إذا قامت التعاونية بتعويض هذه الكياانت املستقّلة مقابل ضعف موقعها 
ويتصّور نوزيك أّن التعويض أيخذ، بشكل طبيعي، شكل قيام دولة احلّد األدىن املتخطّية ملفهومها بتقدمي 
خدمات محائية جّمانية أو مدعومة ملن يتعّرض )من دون هذه اخلدمات اجمّلانية أو املدعومة( لضعف موقعه يف 

احلّد األدىن املتخطّية ملفهومها إمكانية السماح إلشرافها التنافس بسبب تدّخل التعاونية. وعندما تؤّمن دولة 
االحتكاري بتقدمي احلماية اجمّلانية أو املدعومة ملن يضعف موقعه يف التنافس )من دوهنا( فعندها تستّحق صفة 

 )دولة احلّد األدىن( بشكل )شرعي(.
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نة ال يعّن أّن هلا احلّق ابملطالبة ابّدعاء إّن التأكيد على إمكانية السماح ابإلشراف اإلجباري للتعاونية املهيم
فريد ما لتعطيل أو التحّكم ابلوكاالت واألفراد اليت متارس أعمااًل ذات خماطرة معتدلة؛ ومع ذلك، فإّن كوهنا 

(. وتقّدم ASU 108-110تعاونية مهيمنة جيعلها لوحدها يف موقع ميّكنها من العمل وفًقا ملبدأ التعويض )
دىن، وفًقا لنوزيك، خدمات محائية جّمانية أو مدعومة لبعض الفرقاء، ومتّول تكلفتها ابستيفاء مبالغ دولة احلّد األ

من زابئنها تزيد على ما تستوفيه يف حال عدم تقدمي تلك اخلدمات، وقد يبدو هذا األمر أشبه إبعادة توزيع 
الغ مالية لتمويل التعويض الذي جيب إجبارية، لكّنه ليس كذلك يف احلقيقة، ألّن هذه الزايدة ليست سوى مب

 أن يدفع مقابل السماح ابإلشراف الذي يُفَرض ملصلحة أمان زابئن التعاونية املهيمنة.

ويقّدم نوزيك حّجة مهّمة اثنية يف الدفاع عن اإلشراف االحتكاري للتعاونية املهيمنة وتقييدها للوكاالت 
ق )اإلجرائية(؛ أي: هل ميتلك زابئن التعاونية املهيمنة حقوقًا احلمائية األخرى. وهذه احلّجة ترّكز على احلقو 

إجرائية )طبيعية( ضّد إخضاعهم ألعمال محائية ذات خماطرة معتدلة؟ يالحظ نوزيك أنّه يبدو من غري املعقول 
ن التأكيد على احلقوق اإلجرائية يف حالة الطبيعة، لكّنه يسعى لالستناد إىل أمثال هذه احلقوق ابنطالقه م

االفرتاض أبنّه حّّت يف حالة الطبيعة يعترب أبّن )ج( يتصّرف على حنو خاطئ و)غري مباح( جتاه )د( إذا كان 
)ج( ينتزع من )د( مبالغ تعويضية أو يعاقبه دون أن يعلم، أو دون أن ميتلك اعتقاًدا مربّرًا بشكل جّيد، أبّن 

و خاطئ و)غري مباح( حّّت إذا كان )د( قد أقدم )د( قد انتهك حقوقه؛ بل يعترب أبّن )ج( يتصّرف على حن
فعاًل على انتهاك هذه احلقوق وكان هنالك تعويض أو عقاب مناسب قد فُِرض من قبل )ج( بسبب هذا 

(؛ فنوزيك يربّر حظر تصّرف )ج( ضّد املذنب )د( ابالستناد إىل النحو اخلاطئ وغري ASU 106االنتهاك )
من ضعف األساس اإلپستيمولوجي. ولذلك فإّن )د( ميتلك على األقّل ما  املباح الستجابة )ج( اليت تعاين

(. وميكن ASU 107يكافئ حقًّا إجرائًيا ضّد أّي أداء من )ج( يّتصف بضعف األساس اإلپستيمولوجي )
ا ضّد للتعاونية املهيمنة أن تصعد إىل مرتبة الدولة، على حنو مباح، بفرضها لـ)ما يكافئ( حقوقًا إجرائية لزابئنه

ويبدو أّن املشكلة هنا تتمّثل يف أنّه إذا كان القول أبّن استجابة )ج(  xxiiاملنافسني ذوي املخاطرة املعتدلة.
هو جمّرد طريقة أخرى للقول أبهّنا خمتّلة « ال ميكن السماح هبا»املّتصفة بضعف األساس اإلپستيمولوجي 

ية حظرها؛ ويبدو أّن كّل ما ميكن استنتاجه هو أّن أخالقًيا، فال ميكن االستنتاج من عدم السماح هبا إمكان
استجابة )ج( ميكن حظرها إذا كانت مباحة ضمن املعىن األكثر متانة بكثري عند اعتبارها )مكافئة( النتهاك 
احلقوق. لكن ال ميكن التأكيد على أّن االستجابة مباحة هبذا املعىن األمنت إاّل إذا افرتضنا مسبًقا ما يزعم 

نّه يبّينه، أي: أّن هنالك حقًّا إجرائًيا )أو ما يكافئه( يتعّرض لالنتهاك من االستجابة اليت تّتصف نوزيك أ
 بضعف األساس اإلپستيمولوجي.
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 . مالحظات إضافية حول دولة احلّد األدىن3. 3
 تصّوره الحظنا يف ما سبق أّن تصّور نوزيك عن دولة احلّد األدىن خيتلف عن التصّورات الشائعة، وذلك ألنّ 

ال يفرض الضرائب لتمويل خدمات الدولة؛ ويضاف إىل ذلك أّن تصّور نوزيك جيعل دولة احلّد األدىن أشبه 
مبشروع استثماري، يف كثري من األوجه، منها ابلدول؛ إذ ليس فيها حاكمون، وال جسم تشريعي، وال انتخاابت 

ها سيادة وال نطاق جغرايف للدولة؛ وكّل ما فيها: سياسية، وال أحزاب متنافسة أو مواطنني متنافسني؛ وليس في
تنفيذيون، وجملس للمدراء، ومالكو أسهم، وزابئن، وأصول اتبعة للمشروع االستثماري. لكّن العامل الذي 
يفسد هذه الوصفة هو: غياب قيود السوق التنافسية على سعر ونوعية اخلدمات اليت يقّدمها الكيان االحتكاري 

لة احلّد األدىن )إذا كان هنالك ما يكفي من التنافس السوقي للمحافظة على اخنفاض أسعار الذي تتضمّنه دو 
اخلدمات احلمائية وعلى ارتفاع جودهتا، فسيكون هنالك قدر مفرط من التنافس على هذا املشروع االستثماري 

فظة على ضبط هذه يصل إىل حّد عدم انطباق اسم الدولة عليه(. ويبدو أّن السبيل اآلخر الوحيد للمحا
الدستورية، لكّن نوزيك ال يذكر شيًئا عن هذا األمر، وال -االحتكارية هو من خالل بعض القيود السياسية

دستورية يف ما خيّص قراراهتا -شّك يف أّن أّي تعاونية محائية تسعى للحصول على زابئن )رمّبا( تلتزم بقيود شبه
 (.Mack 2018 110-124وأدائها، وذلك لطمأنة الزابئن احملتملني )

ومن الصادم أن جند طريًقا آخر متاًحا لنوزيك يّتصف أبنّه أكثر مباشرة لتحقيق دولة حّد أدىن أكثر 
(. Mack 2011تقليدية، أي: الطريق الذي من شأنه أن ميّول إنتاج محاية احلقوق من خالل الضرائب )

فًقا لقاعدة املسؤولية القانونية؛ إذ يرى هذا التفسري وهذا الطريق ينفتح عند انتقال نوزيك إىل تفسري احلقوق و 
أبّن حّق كّل فرد مبمتلكاته املالية ليس يف األساس سوى حّق استالم التعويض املستحّق عند االستيالء على 
هذه املمتلكات. ولذلك فإذا تقاضت التعاونية املهيمنة الضرائب من األفراد )أي: استولت على بعض ممتلكاهتم 

ية دون موافقتهم(، على أن يصاحبها تزويد كّل فرد منهم ابملنافع التعويضية على شكل خدمات محائية، املال
فإّن أداء التعاونية سيكون مباًحا متاًما. ويرى نوزيك أبّن مثل هذا التعويض املصاحب غري التفاوضي سيكون 

فاوض املسبق جمداًي من الناحية العملية(. ولو أقّل شأاًن من الشروط التفاوضية املسبقة للتبادل )إذا كان هذا الت
مل يكن األمر كذلك لكان نوزيك قد طرح احلّجة الشائعة اليت ترى أبّن التفاوض املسبق حول الدفع مقابل 

 اخلدمات احلمائية ليس جمداًي من الناحية العملية.

ره من سلعة عمومية، أي: عند إن تلك احلّجة تعتمد على ميزة خاّصة يف منظومة محاية احلقوق هي ما توفّ 
إنتاج السلعة سيكون من الصعب أن نستثّن األفراد الذين ال يدفعون طوًعا لتلك املنظومة من التمّتع )ابلكثري( 
من املنافع اليت توّلدها هذه املنظومة. إذ قد ال جييب جهاز الشرطة على اتصااليت )أان( طلًبا للمساعدة إذا مل 
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ًعا، لكّنهم سيجيبون على اّتصاالت جاري الذي يدفع هلم، ولذلك سأستمتع مبستوى أدفع مقابل خدماهتم طو 
أدىن للجرمية يف مكان إقاميت. ووفًقا لذلك، فإّن املفاوضات املسبقة حول الدفع مقابل احلماية لن يكون أمرًا 

ن حيصلوا على )معظم( منافع جمداًي من الناحية العملية ألّن عدًدا كبريًا من األفراد سيمتنع عن الدفع أماًل أب
وهلذا، افرتاًضا أبّن ما خيشى منه ليس فرض الضرائب  xxiiiإنتاج هذه اخلدمات حّّت وإن مل يتعاقدوا عليها.

لتمويل محاية احلقوق كسلعة عمومية، يف نفسه، فإّن احلقوق ابملمتلكات املالية املستوىل عليها وفًقا هلذه 
ى قواعد املسؤولية القانونية. ومبوجب حماججته، فبما أّن توفري تلك الضرائب تبقى اّدعاءات ال حتميها سو 

 xxivاحلماية يقّدم تعويًضا مناسًبا مقابل االستيالءات، يصبح من املباح فرض تلك الضرائب.

تفسريات ومن األفكار اليت تبّث تفّرعاهتا يف كلّ أرجاء الكتاب: اهتمام نوزيك بتفسريات )اليد اخلفية(، أي: 
املنظومات املعّقدة )كتعديل العرض والطلب يف االقتصادات السوقية( اليت ال جتتذب اهتمام أّي أحد فال 

(. إذ يرى نوزيك أبّن جزًءا من جاذبية قّصته حول انبثاق دولة ASU 18-22ُتوظَّف يف تفسري املنظومة )
ونية املهيمنة تستند إىل كوهنا دولة دون أن حتاول أن احلّد األدىن يتمّثل يف أهّنا قّصة حول اليد اخلفية؛ فالتعا

(؛ وهو أمر يناقضه ما يوجد يف ظّل اليد اجللية من نوعية تفسريات أو ASU 118-119تكون دولة )
وال شّك يف أنّه ليس هنالك أّي دولة حّد أدىن )فعلية( ميكن شرحها أو تربيرات )العقد االجتماعي( للدولة. 

تربيرها وفًقا لتفسري )اليد اخلفية( عند نوزيك؛ وهذه ليست مشكلة فلسفية ألنّه ليست هنالك أيّة دولة حّد 
 أدىن فعلية يسعى نوزيك لتربيرها.

ن شرعية أيّة دولة حّد أدىن قد تنشأ إمّنا تعتمد ومع ذلك، يبدو أّن نوزيك حياول فعاًل االلتزام برؤية تقول أب
على نشوئها من نشاطات مباحة حترتم احلقوق؛ ويبدو أّن مثة مشكلة يف ذلك. فلنتخّيل دولة حّد أدىن خترج 
للوجود عندما يضع بعض املعتدين يدهم على جهاز إجباري قوي ُبِّن على سنني طوال من القتل والنهب، مّث 

ىل ليرباتريني من ذوي الضمائر النقية، ويبذلون اجلهد لإلسراع ما أمكن يف إعادة توجيه القّوة يتحّولون فورًا إ
اإلجبارية اليت يف أيديهم، فيبعدوهنا عن التعّدي على احلياة واحلرّية وامللكية، ويوظفوهنا لتعطيل النشاطات 

ىن هذه يبدو أنّنا حنكم عقلًيا على شرعيتها املنتهكة للحقوق منتهجني أساليب غري انتهاكية. إّن دولة احلّد األد
من خالل االعتماد، يف األساس على األقّل، على كيفية إدارهتا لنفسها، وليس على إمكانية السماح ابألفعال 

 (.Paul 1979اليت تؤّدي لنشوئها )

ّدي هبا تفسري ومثّة زاوية جديدة يف هذا املوضوع يقّدمها رالف ابدير يف شرحه العبقري للكيفية اليت يؤ 
نوزيك للطريقة اليت )قد( تنشأ هبا دول احلّد األدىن دون انتهاك احلقوق إىل املطالبة العادلة بتحويل الدولة اليت 

(. ويتمحور شرح ابدير حول فكرة مفادها أن Bader 2017تزيد عن احلّد األدىن إىل دولة احلّد األدىن )
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( العدالة السياسية متشاهبان شكاًل؛ فالتصحيح االقتصادي تصحيح الظلم االقتصادي وتصحيح )ما قد يدعى
يتطّلب االنتقال من جمموعة من احليازات هي يف جزء منها على األقّل نتاج النتهاكات احلقوق إىل جمموعة 
من احليازات اليت )كانت لتنشأ( يف ظّل العدالة. وابملوازاة مع ذلك، يتطّلب التصحيح السياسي االنتقال من 

ات سياسية هي يف جزء منها على األقّل نتاج النتهاكات احلقوق إىل املؤّسسات السياسية اليت )كانت مؤّسس
لتنشأ( يف ظّل العدالة. ويكشف التفسري النوزيكي املناقض للحقائق بشأن دولة احلّد األدىن أّن هذه هي 

د عن احلّد األدىن، تطبيًقا ملقتضيات املؤّسسات السياسية اليت جيدر أن تتحّول إليها الدولة الفعلية اليت تزي
 العدالة.

 

 . العدالة يف احليازات4
تتمّثل الغاية اجلوهرية املعَلنة للقسم األّول من الكتاب يف الدفاع عن دولة احلّد األدىن ضّد النقد الالسلطوي، 

« وجود دولة أوسع نطاقًا ال ميكن تربير»لكّن الغاية اجلوهرية املعلنة للقسم الثاين تتمّثل يف احملاججة أبنّه 
(ASU xi يسعى ،)(. ويف الفصل الثامن من القسم الثاين، واملعنون )املساواة واحلسد واالستغالل وغريها

نوزيك إىل معاكسة قّوة عدد من االعتبارات املستخدمة يف التربير لدولة أوسع نطاقًا، وهي: املساواة، وتكافؤ 
العّمال، واالستغالل. ويف الفصل التاسع من القسم الثاين، واملعنون الفرص، والعمل اهلادف، والسيطرة على 

( ]امللكية الشعبية، وفًقا لنوزيك، هي ملكية الشعب للشعب من أجل Demoktesis)امللكية الشعبية 
الشعب.)املرتجم([، يستعني نوزيك مبفهوم اليد اخلفية لبناء تفسريه لعملية نشوء دولة دميقراطية غري مقّيدة، 

يبدو أنّه ينوي من وراء ذلك إضعاف جاذبية مثل هذه الدولة من خالل عرضه ملاهية األفعال غري اجلّذابة، و 
لكّنها مباحة، اليت قد يقوم هبا األفراد للوصول إىل نشوء مثل هذه الدولة. إذن، حيتاج نوزيك إىل شرح السبب 

في شرعية أكرب بكثري على دولة احلّد األدىن الذي جيعل التفسري النظري املستند إىل مفهوم اليد اخلفية يض
ابملقارنة مع ما يفعله التفسري النظري املستند إىل مفهوم اليد اخلفية يف شرعنة دولة دميقراطية غري مقّيدة 

(ASU 292-294.) 

، ومع ذلك جند أّن الفصل األهّم فلسفًيا يف القسم الثاين، والذي يبّز الفصول األخرى يف األمهّية أبشواط
هو الفصل السابع املعنون )العدالة التوزيعية(، والذي يسعى فيه نوزيك إىل معاكسة الرؤية القائلة بتربير وجود 
دولة أوسع نطاقًا ابعتبارها أداة للعدالة التوزيعية. ولقد حظي هذا الفصل ابلقسم األكرب من التعليقات الفلسفية 

مفهومه املسّمى )التخويل التارخيي( لتربير عدالة احليازات،  اليت تناولت الكتاب، فلقد رسم فيه نوزيك خمّطط
وقّدم عدًدا من احلجج العاّمة ضّد كل مفهوم بديل لعدالة احليازات، وأيّد شرطًا لوكيًّا يضفي شيًئا من التعقيد 
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مبدأ االختالف( على عقيدة التخويل، وقّدم نقًدا قوايًّ للدفاع الذي أدىل به رولز يف كتابه )نظرية للعدالة( عن )
 اخلاّص به والذي يّتصف مبيل توزيعي قوي.

 

 . عقيدة )التخويل التارخيي( حول العدالة يف احليازات1. 4
إّن مقاربة نوزيك لعدالة احليازات جيب أن ينظر إليها ابعتبارها تنشأ من تفسريه العريض ملضامني النقد 

أبّن االحرتام املستحّق لالنفصال بني األشخاص ال يتضّمن النوزيكي حول املنفعية؛ فبينما يستنتج رولز -الرولزي
فرض اخلسائر على األفراد من أجل الرخاء العام، جند نوزيك يستنتج أبّن هذا االحرتام ال يتضّمن فرض اخلسائر 
على األفراد من أجل )أّي( مفهوم عن الصاحل االجتماعي اإلمجايل، مبا فيه: املفاهيم ذات احلساسية العميقة 
للتوزيع. إّن عدالة امتالك أحد األفراد لسلع اقتصادية بعينها، وحتّكمه االستنسايب هبا، ال ميكن أن يكون وظيفة 
هلذا االمتالك والتحّكم تساهم يف الرخاء العام )أو( يف أّي منط أو حالة اجتماعية إمجالية أخرى. إّن كّل أمثال 

يف النقاش؛ وعليه فإذا كان هنالك أّي عرض مقبول لعدالة  هذه التقييمات العواقبية للحيازات ال مكان هلا
احليازات الفردية فال بّد أن يكون عرًضا يبدي مظهر العودة إىل الوراء. وال بّد أن يستند التربير على كيفية 

 نشوء احليازات يف األصل.

سيكون املالك حينها فإذا كانت احليازة قد نشأت بنمط من النشاطات املباحة الناقلة حلقوق امللكية، ف
خمّواًل مبا امتلك؛ وإذا كانت احليازة قد نشأت بنمط من النشاطات غري املباحة )أو هي مباحة لكّنها ال تنقل 
حقوق امللكية( فلن يكون املالك حينها خمّواًل مبا امتلك. وهلذا فالتخويالت ذات طبيعة اترخيية؛ إذ يكون للفرد 

قط إذا، كان امتالك )أ( لـ)ح( يّتصف ابلنوع الصائب من التاريخ. وهذا املوقف )أ( ختويل ابحليازة )ح( إذا، وف
يتوافق مع البديهية الفطرية اليت تقول أبّن اكتساب كيان فاعل ما ألشياء ذات قيمة اقتصادية بطرق معّينة 

لفاعل بتلك األشياء، )مثاًل: صنع هذه األشياء من موارد طبيعية غري مملوكة ألحد( يوّلد ختوياًل هلذا الكيان ا
بينما جند أّن اكتساب الكيان الفاعل لألشياء بسبل أخرى )مثاًل: االستيالء على األشياء من آخر صنعها من 
موارد طبيعية غري مملوكة ألحد( ال يوّلد ختوياًل هلذا الكيان الفاعل بتلك األشياء. وإّن توزيع احليازات بني األفراد 

عدالة صفة للحيازات اليت يتكّون منها هذا التوزيع؛ ال أن تعتمد عدالة حيازة فرد يّتصف ابلعدالة ما دامت ال
 ما على العدالة اإلمجالية للتوزيع الذي تشّكل جزًءا منه.

إن االكتساب العادل يّتخذ شكل اكتساب ابتدائي عادل، أو نقل عادل، أو تصحيح الستيالء ظامل. 
من فعل اكتساب ابتدائي عادل، أو من فعل اكتساب ابتدائي عادل واحليازة القائمة تكون عادلة إذا نشأت 
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ا على حيازة عادلة. وال 
ً
متبوع بفعل أو أكثر للنقل العادل، أو من فعل تصحيحي عادل يضاّد استيالًء ظامل

أو النقل بّد أليّة نظرية وافية لعدالة احليازات أن حتّدد العمليات اليت يتشّكل منها االكتساب االبتدائي العادل، 
 ASU« )حقيقة معّقدة»العادل، أو الفعل التصحيحي العادل. وخيربان نوزيك أبّن كالًّ من هذه املبادئ 

( لن حياول وضع معادلة هلا. ولذلك لن حنصل أبًدا من نوزيك على أي عبارة تعنّي ما تقوم به عمليات 150
ك )ج( للحيازة )ح(، ما تقوم به من توليد، االكتساب االبتدائي أو النقل أو التصحيح، اليت تنشأ من امتال

أو نقل، ختويل لـ)ج( بـ)ح(. وال يسعى نوزيك بشكل مباشر مطلًقا لشرح السبب الذي جيعل عمليات حمّددة 
بعينها )وسائل حمّددة بعينها لالكتساب( متتلك قّوة توليد التخويالت أو نقلها. وهو ال يتناول مطلًقا الطرق 

إلمكان والتواطؤ التارخيي )من بني العمليات الصاحلة أخالقًيا( يف اختيار العمليات احملّددة اليت قد يستخدمها ا
 (.Mack 2010 and Bryan 2017اليت تعترب نقاًل للتخويل ضمن جمتمع بعينه )

ك إن افتقار نوزيك للتفاصيل والشرح أّدى إىل تضليل املعّلقني من أمثال كوهني، وقادهم إىل الظّن أبّن نوزي
يعترب أّي عملية )غري ظاملة( تنتج من امتالك )ج( للحيازة )ح( توّلد أو تنقل ختوياًل لـ)ج( بـ)ح(، إذ يقول 

(. Cohen 1995: 39« )اخلطوات العادلة، يف نظر نوزيك، هي أفعال بشرية ختلو من الظلم»كوهني: 
عن طريق اخلطأ من انفذة مطبخه، ولنتناول مثال كوهني عن قيام )د( إبسقاط شوبك )مرقاق العجني( خيّصه 

ليتدحرج إىل أسفل التّل ويتوّقف حتت انفذة مطبخ )ج(، فرياه )ج( ويظّن، برباءة، أنّه الشوبك الذي أضاعه 
منذ وقت بعيد. هنا يظّن نوزيك أبنّه ما دامت عملية نقل امللكية هذه ال تنطوي على أّي ظلم فإّن نوزيك 

معقول مفاده أّن )ج( يكتسب اّدعاًء عاداًل ابلشوبك. وعلى الرغم أن هذا ملزم ابلتوّصل إىل استنتاج غري 
النوع من النقد يستند إىل فكرة خاطئة تظّن أّن نوزيك يرى أبّن العمليات العادلة هي، بكّل بساطة، عمليات 

ليات اليت تولّد غري ظاملة، فإنّه يسّلط الضوء على ضآلة ما يقّدمه نوزيك يف وصفه اإلجيايب لطبيعة وقّوة العم
 التخويل أو تنقله.

ويعتقد نوزيك أبنّنا نُدَفع لتبّّن جمموعة )ما( من مبادئ التخويل التارخيية بسبب إزاحة العقائد العواقبية 
حول عدالة احليازات؛ مّث ينتقل لالعتماد، ضمنًيا، على حدس القارئ بشأن ما سيكون عليه حمتوى هذه 

مثاًل، من شأن االعتقاد أبنّه ميكن للمرء أن ينخرط يف االكتساب االبتدائي املبادئ. وهذا احلدس سيقّلل، 
العادل للحيازة )ح( أبن يريد )ح( أو أبن يرّكز اهتمامه بشّدة على )ح(، وهذا االعتقاد يتلّقى الدعم من 

يل هبا. وعلى حنو ضرورة وجود نوع ما من االخنراط املادي مع املواّد غري اململوكة يف حالة الرغبة ابكتساب ختو 
مشابه، إّن أمثال هذه احلدس سيقّلل من شأن االعتقاد أبّن االنتقال العرضي للشوبك من مطبخ )د( إىل 
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مطبخ )ج( سينقل احلّق ابلشوبك من )د( إىل )ج( وسيدعم االعتقاد أبّن هذا النقل يتطّلب شكاًل ما من 
 أشكال التفاعل املطّلع والطوعي بني )د( و)ج(.

 

 قد احلالة النهائية واملبادئ املنمَّطة. ن2. 4
ميّيز نوزيك نوعني آخرين للمبادئ املتعّلقة ابحليازة غري نوع التخويل التارخيي؛ ومها: مبادئ احلالة النهائية 
واملبادئ املنمَّطة. وعندما يطرح نوزيك احلجج يف الدفاع عن مقاربته املستندة إىل التخويل التارخيي فإّن هذه 

ّون، إىل مدى واسع، من نقده للحالة النهائية والعقائد املنمَّطة. وترى مبادئ احلالة النهائية أبّن احلجج تتك
العدالة يف توزيع الدخل )أو السلع القّيمة اقتصاداًي( هي مسألة ميزة رايضية ما إلحدى التوزيعات املتاحة. ويف 

 )أو بني ثالثة مناصب حيتّلها أولئك األفراد(:املثال التايل ثالثة توزيعات متاحة للدخل بني ثالثة أفراد 

 ج | ب | أ |   

 9 | 10 | 12 | (1التوزيع )ت

 13 | 22 | 4 | (2التوزيع )ت

 8 | 8 | 20 | (3التوزيع )ت

( ابعتباره 2فأّي نظرية من نظرايت املنفعية )أو من نظرايت حتقيق احلّد األعلى للدخل( ستختار التوزيع )ت
أساس حتقيقه ألعلى حّد من الدخل اإلمجايل. وأّي نظرية من نظرايت املساواتية ستختار  التوزيع العادل على

( ابعتباره التوزيع العادل على أساس حتقيقه ألعلى حّد من تساوي التوزيع. ومبدأ االختالف عند 1التوزيع )ت
دىن املبالغ يف التوزيعني ( على أساس خمتلف يرى أبّن أدىن املبالغ فيه أعلى من أ1رولز سيختار التوزيع )ت

اآلخرين. إّن ما جيعل أّي واحد من هذه العقائد الثالث حيمل اسم احلالة النهائية هو االعتقاد املشرتك بينها 
أبّن املعلومات اليت يقّدمها هذا الشكل من أشكال املصفوفات يكفي لتعيني التوزيع العادل من بني التوزيعات 

 املتاحة.

املشكالت الكربى اليت تقف يف وجه كّل عقائد احلالة النهائية هي ابلتحديد: خطأ يرى نوزيك أبّن من 
هذا االعتقاد املشرتك؛ فال شّك يف أّن املعلومات اليت ال ميكن أن تظهر يف أمثال هذه املصفوفة هي معلومات 

ة. ولنتفّكر يف املعلومات ال غىن عنها يف أّي حكم عقالين متني لتعيني التوزيع العادل من بني التوزيعات املتاح
( هو توزيع الدخل الذي حيصل عندما يكون )أ( مستعَبًدا لـ)ب( الذي يوّظف 2التالية على سبيل املثال: )ت
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( هو التوزيع الذي حيصل عندما يتحّرر )أ( جزئًيا وال يتعّرض سوى الستغالل 1)ج( كمشرف فعلي؛ و)ت
( هو التوزيع الذي حيصل عند حتّرر )أ( 3 شهر؛ و)تشبه استعبادي من )ب( و)ج( ألسبوع واحد فقط كلّ 

بشكل كامل. فإذا أخذان ابحلسبان التعّلق الواضح هلذا النوع من املعلومات أبّي اختيار مسؤول ألّي من هذه 
 التوزيعات ابعتباره التوزيع العادل، فإّن أّي عقيدة تؤّكد أو تفرتض كفاية املعلومات املتوّفرة يف املصفوفة ال بدّ 

 أهّنا عقيدة تنطوي على خلل عميق.

إّن النظرايت املنمَّطة للعدالة التوزيعية تنجو من هذه املشكلة ألهّنا تعتقد أبّن التوزيع العادل هو التوزيع 
املتاح الذي يتوّجب فيه أن يكون الدخل املعطى لألفراد متتبّـًعا مليزة ما لدى هؤالء األفراد )مثاًل: االستحقاق 

اجلهد االقتصادي( دون أن يذكر توافر هذه امليزة يف مصفوفة الدخل. وهلذا ال ميكن حتديد التوزيع  األخالقي أو
الذي جيب اختياره من اجلدول السابق إاّل إذا علمنا أيًضا توزيع امليزة اليت نريد تتّبعها بني )أ( و)ب( و)ج(. 

ز على ميزات لألفراد تّتصف ابلتارخيية، كأن تبحث، ويضاف إىل ذلك أّن العقائد املنمَّطة املعقولة ال بّد أن تركّ 
مثاًل، عن مقدار االستحقاق األخالقي املتجّمع، أو مقدار اجلهد االقتصادي املبذول؛ وهلذا فإّن العقائد 
املنمَّطة املعقولة ستكون اترخيية. لكن، وخالفًا لعقائد التخويل التارخيي، لن تقوم النظرايت التارخيية املنمَّطة 

تحديد عدالة حيازات بعينها لألفراد على أساس ما إذا كان هؤالء األفراد قد اكتسبوا هذه احليازات من خالل ب
 عمليات لتوليد التخويل أو عمليات لنقل التخويل.

ويقّدم نوزيك سلسلة من احلجج يفرَتض بكلٍّ منها أن تشّكك يف كّل مبادئ احلالة النهائية )غري اهلامشية( 
وكّل املبادئ املنمَّطة )يوّظف نوزيك يف هذه النقطة مصطلح "املنمَّطة" ليشري إىل كّل من: مبادئ احلالة النهائية، 

 من هذه احلجج: أوالمها، وأشهرمها، وأكثرمها تعّرًضا لسوء ومبادئ تتّبع امليزة(. وجيب أن نرّكز هنا على اثنني
(؛ ASU 160-164الفهم، ترد يف القسم املعنون )كيف تؤّدي احلرّية إىل إرابك األمناط( من الكتاب )

 (.ASU 167-174واحلّجة الثانية ترد يف القسم املعنون )إعادة التوزيع وحقوق امللكية( )

ي احلرّية إىل إرابك األمناط( يطلب نوزيك من كّل قارئ أن يتصّور توزيًعا ففي القسم املعنون )كيف تؤدّ 
( اخنراط 1للدخل يتوافق مع مبدئه التنميطي املفّضل، مثّ يشري إىل أنّه سرعان ما سيتلو أتسيس ذلك النمط )ن

لعدالة، ممّا يؤّدي إىل األفراد يف ترتيبات على قدر عاٍل من انعدام الضرر لتأدية مهاّمهم اليت أوكلت هلم ابسم ا
(. وعلى سبيل املثال: قد يدفع مليون شخص من املعجبني أبحد مشاهري العيب كرة 2ظهور منط خمتلف )ن

( يكاد ال يلبث حّّت يتحّول من خالل 2سنًتا( حلضور مبارايته، لكّن هذا النمط اجلديد )ن 25السّلة )
ق املبدأ التنميطي املفّضل بصورة أحسن. ولنتخيل، على ( حيقّ 3اهلندسة االجتماعية املشّذبة إىل منط آخر )ن

( ميكن إعادة توزيعه 2سبيل املثال، أّن املبلغ الذي جتّمع بيد ذلك الالعب )ربع مليون دوالر( وفًقا للنمط )ن
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ل. نزواًل بشكل فعلي بينما مل ميكن فعل ذلك عندما كان ال يزال موّزًعا بني املعجبني ذوي الوضع املايل املعتد
وعلى هذا األساس، إذا استمرران بتقييم التوزيعات على أساس املبدأ التنميطي املختار فسيتعني علينا أن نعلن 

( لن يطول األمر 3(. وعند تطبيق )ن3( غري عادل وأن نصّر على أّن العدالة تقتضي حتّوله إىل )ن2أبّن )ن
م الضرر لتأدية مهاّمهم اليت أوكلت هلم ابسم العدالة ابألفراد حّّت ينخرطوا يف ترتيبات على قدر عاٍل من انعدا

وهكذا دواليك. وهنا حيّدد نوزيك مشكلتني تعرتاين هذا (… 4احملّدثة، ممّا يؤّدي إىل ظهور منط خمتلف )ن
 التطبيق املستمّر للقاعدة املنمَّطة املفّضلة.

( عادلة وإذا كانت 1للنمط )نوأوىل املشكلتني هي: إذا كانت حيازات األفراد )كما أسلفنا( وفًقا 
( مجيعها عادلة، فمن الصعب أن نتبنّي كيف ميكن أن 2( إىل )ن1التفاعالت )كما أسلفنا( اليت حّولت )ن

( جيب )بشكل شبه مؤّكد( أن )حُيَكم عليه عقلًيا( أبنّه ظامل 2( صفة الظلم. وال شّك يف أّن )ن2يكتسب )ن
ات على أساس املبدأ املنمَّط الذي يتبّناه. لكن يبدو من املعقول املطالبة إذا استمّر املرء بتخمني عدالة التوزيع

( والعمليات اليت 1( لصفة الظلم املؤّكدة إذا أخذان ابحلسبان صفة العدالة لدى )ن2بشرح كيفية اكتساب )ن
ور اّدعاء أبيّة عملية ميكن ملثل هذا النقل بني شخصني أن يؤّدي إىل ظه(: »1( من )ن2مبوجبها يتوّلد )ن

شرعي ابلعدالة التوزيعية على جزء ممّا جرى نقله من قبل فريق اثلث ليس له أّي اّدعاء عادل على أّي حيازة 
(. وال يبدو أنّه يكفي لإلجابة على السؤال أن نقول أّن صفة ASU 161-162« )لآلخرين )قبل( النقل؟
( نصل إىل 2ّبق املبدأ التوزيعي الفاعل على )ن(، ألنّنا، يف هناية املطاف، عندما نط2الظلم قد حلقت بـ)ن

 االستنتاج أبنّه منط ظامل.

واثين املشكلتني هي: إّن أتييد التدّخل التوزيعي يف حمّصالت ما يقوم به األفراد من هتيئة غري ضارّة ملا خّولوا 
املرء يستطيع أن يتخّلص  به من حيازات يبدو أنّه ال يتوافق مع العدالة يف ختويل احليازات؛ إذ ال شّك يف أنّ 

إذا كان الناس »كما يشاء ممّا له من حيازات عادلة ما دام ال يتعّدى ظلًما على اآلخرين وحيازاهتم العادلة: 
(، أفال يتضّمن هذا عندها كوهنم خمّولني إبعطائها 1خمّولني ابلتخّلص من املوارد اليت خّولوا هبا وفًقا للتوزيع )ت

(. وإن دعم التدّخل إلعادة التوزيع يف حمّصالت حاالت ASU 161« )هلا معه؟لالعب املشهور أو تباد
املبادئ »التخّلص غري االعتدائية من احليازات املوكلة لألشخاص يبدو أنّه يلغي عدالة ذلك التخويل ابحليازات: 

ضل توزيًعا. إهّنا ال متنح املرء التوزيعية املنمَّطة ال متنح الناس ما متنحهم مبادئ التخويل، وكّل ما فيها هو أهّنا أف
(. ولقد خّلص هيليل ستاينر هذا اجلانب من نقد نوزيك ASU 167« )احلّق ابختيار ما يفعله مبا ميلكه

« ختلق حقوقًا ابلتدّخل مبا خلقته من حقوق»تلخيًصا حسًنا مبالحظته الذكية أبّن النظرايت املنمَّطة للعدالة 
(Steiner 1977: 43.)xxv 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  35

م أن نشري هنا إىل أّن املشكالت اليت حيّددها نوزيك هي مشكالت )داخلية( ابلنسبة للتطبيق ومن امله
اجلاري ألّي مبدأ منمَّط؛ وجيب أن ال يُقرأ ما كتبه على أنّه صياغة للحّجة اخلارجية املثرية للتساؤل اليت ترى 

املعيار الذي ينبغي أن تقّيم على أساسه  وجوب رفض النظرايت املنمَّطة انطالقًا من أّن التوافق مع احلرّية هو
نظرايت العدالة يف احليازات، وأّن النظرايت املنمَّطة تدعو يف معظم األحيان إىل التدّخل ابحلرية. ومع ذلك، 

هو أنّه ما من ]…[ املغزى العاّم »فإّن نوزيك يتحّمل جزًءا كبريًا من املسؤولية عن تلك القراءة عندما يقول: 
« ة النهائية أو مبدأ توزيعي منمَّط للعدالة ميكن حتقيقه ابستمرار دون التدّخل املستمّر حبياة الناسمبدأ للحال

(ASU 163 وكذلك جيب أن ال ُيصوَّر نوزيك أبنّه يعتقد أبّن مشكلة النظرايت املنمَّطة تكمن يف أّن .)
ط يكون عند أتسيسه هو التوزيع املتاح ( متّ أتسيسه، ألّن هذا النم1من شأهنا حظر أّي انتقال عن أّي منط )ن

األفضل يف حتقيق منط مفّضل ما. إّن نوزيك ال يّتهم املنظّرين التنميطيني بتهمة حظر التبادل بني الالعب 
 املشهور ومعجبيه.

ومن الردود املهمة على حجج نوزيك املتعّلقة بـ)كيف تؤّدي احلرّية إىل إرابك األمناط( أهّنا تعتمد على تصّور 
خاطئ لربانمج املنظّر املنمَّط. إذ يرى هذا الرّد أبّن نوزيك ميّثل املنظّر املنمَّط على أنّه يهدف للتحقيق اليومي 
)أو األسبوعي أو الشهري( األكمل املتاح لنمطه املفّضل؛ وعلى أساس هذا التمثيل ففي هناية كّل يوم )أو 

زي، مثاًل، بتحديد ما إذا كان التوزيع القائم قاباًل للتحويل أسبوع أو شهر( سيقوم من يؤّيد مبدأ االختالف الرول
إىل توزيع آخر يقّدم دخاًل أعلى ملن يتبّوأ املواضع الدنيا يف مستوى الدخل يف اليوم )أو األسبوع أو الشهر( 

شرتاط التايل، فإذا كان هذا التحويل متاًحا فعندها سيقوم مناصر مبدأ االختالف )وفًقا للتمثيل املذكور( اب
التحويل ابعتباره مسألة تتعّلق ابلعدالة. ومن هنا أييت التدّخل املستمّر ابسم العدالة وما ينتج عنه من تصّرف 
بعض األشخاص كما يشاؤون مبا يزعمون أنّه حيازات عادلة ختّصهم. ومع ذلك، فإّن من يناصر مبدأ االختالف 

ة املؤّسساتية الرئيسية للمجتمع، فهو يقّدم البنية الرئيسية سيصّر على أّن هذا املبدأ يرشد عملية تصميم البني
أماًل يف حتقيق الزايدة القصوى للدخل الذي حيصل عليه مدى العمر الفرد التمثيلي لشرحية الدخل األدىن. وما 

باحة واحملمية حُيدَّد لألفراد وفًقا للعدالة التوزيعية هو تّيار مستمّر من الدخل ينشأ من تركيبة ما من: األمناط امل
الكتساب الدخل، والضرائب والبىن التنظيمية، واملعونة املمّولة ضريبًيا. ويف مثالنا ال يكون لالعب الشهري اّدعاء 
عادل مبا حيوزه يف اليوم السابق لتحويل املعجبني ربع مليون دوالر إىل حسابه، وال يف اليوم الذي يليه، بل له 

لعمر بعد تطبيق بنية رئيسية تقوم )من خالل إاتحة االستحواذ على الدخل، اّدعاء عادل بدخل يرتاكم مدى ا
واستيفاء الضرائب، والتنظيم، ودعم الدخل( بتزويد الالعب بـ)ما يشبه( أعلى دخل ممكن ملدى العمر نسبًة 
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ضرائب ألقّل الشرائح دخاًل؛ وعلى هذا األساس فإّن االّدعاء املذكور لن يُنتَهك عندما تستقطع إدارة ال
 %(، مثاًل، من ربع املليون دوالر اليت هبطت عليه.70)

ليس هنالك تدّخالت )غري معلنة( و)غري قابلة »وهلذا يعلن رولز يف رّده األكثر مباشرة على حتّدي نوزيك: 
تعلنه املنظومة للتنّبؤ( يف توّقعات املواطنني ومكتسباهتم. فحقوق التخويل يتّم اكتساهبا، وهي حترتم وفًقا لـ)ما 

العمومية(. إّن الضرائب واحملظورات مجيعها )قابلة للتنّبؤ مبدئًيا(، واحليازات جيري اكتساهبا وفًقا للشرط )املعلوم( 
 (.Rawls 1993: 283« )الذي يوجب القيام مبقدار معنّي من النقل وإعادة التوزيع

جارية لتحقيق احلّد األقصى من الدخل ملدى  ومع ذلك يبدو أّن نوزيك ميكنه أن يصّر على أّن أّي حماولة
العمر للشرحية األسوأ حااًل )أو الستدامة أّي منط آخر غري هامشي(، ستتطّلب )حتًما( تدّخالت غري معلنة 
وغري قابلة للتنّبؤ بتوّقعات املواطنني وما يكتسبونه. فبما أّن التفضيالت االقتصادية واالحتياجات والفرص 

ى واإلمكانيات تتغرّي أبشكال غري معلنة وغري قابلة للتنّبؤ، كذلك فإّن املنظومة العمومية واملعتقدات والرؤ 
سيتوّجب عليها أن تتغرّي إذا كانت تريد االستمرار ابلسعي لتحقيق احلّد األقصى من الدخل ملدى العمر 

فإن البنية األساسية سيتوّجب  للشرحية األسوأ حااًل. ومع حدوث تغرّيات إضافية غري معلنة وغري قابلة للتنّبؤ،
إّن التعديالت يف البنية »عليها جمّدًدا أن تتغرّي أبشكال غري معلنة وغري قابلة للتنّبؤ. وكما يقول رولز نفسه: 

 ,Rawls 1993: 284« )األساسية ضرورية يف مجيع األحوال، حّّت يف املنظومات ذات التنظيم اجلّيد
Mack 2018: 124-129هذه التعديالت يكاد يستلزم يف مجيع األحوال رفع الشرعية  (. وإّن تطبيق

عن بعض التخويالت املعلنة مبوجب املنظومة العمومية السابقة ومعاملة بعض األشخاص الذين كسبوا يف 
 ,Mack 2002aاملاضي حيازات مبوجب عمليات نقل وإعادة توزيع سابقة غري معلنة وغري قابلة للتنّبؤ )

85–91.) 

املعنون )إعادة التوزيع وحقوق امللكية( يقّدم نوزيك حّجة أكثر خرجانية ضّد كّل النظرايت  ويف القسم
املنمَّطة للعدالة؛ وهذه احلّجة تقول: إّن العمل التأسيسي أليّة عقيدة منمَّطة )غري هامشية( يصل إىل حّد 

تّم إجنازه من خالل ضرائب وسواء إذا كان هذا األمر ي»أتسيس ملكية جزئية لبعض الناس على يد غريهم: 
على األجور )دائمة أو مؤقّتة(، أو يتّم من خالل وجود وعاء اجتماعي كبري فليس من الواضح )ماذا أييت من 
أين( و)ماذا حيدث أين(، فإّن املبادئ املنمَّطة للعدالة التوزيعية تتضّمن مصادرة أفعال اآلخرين. واالستيالء 

مع االستيالء على ساعات عمل منه وتوجيهها ألداء نشاطات متنّوعة. على نتائج عمل اآلخرين يتساوى 
وهذه العملية جتعل من يؤّديها مالًكا جزئًيا لك، ومتنحه حقًّا مبلكيتك، متاًما كما أّن امتالك مثل هذه ]…[ 

. (ASU 172« )السيطرة والسلطة اجلزئية، مبوجب احلّق، على حيوان أو مجاد يعّن امتالك حّق ملكية به
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وينأى نوزيك عن التحليل اللوكي للحيازات االبتدائية العادلة، والذي يعتمد حّجة )مزج العمل(، فيسأل مازًحا 
(؛ ويالَحظ ASU 175عّما إذا كان ميكن للمرء أن ميتلك حميطًا كاماًل إبفراغ كأس من العصري يف مياهه )

عمل أيّة عقيدة منمَّطة تنتهك امللكية الذاتية للمرء أيًضا أنّه كان حذرًا يف النص السابق يف جتّنب القول أبّن 
 عرب مصادرة )عمله(.

ومهما يكن من أمر، فإّن احلّجة الواردة يف النّص السابق تبدو لوكية يف بنيتها األساسية؛ فبداًل من الرتكيز 
السيطرة على أفعال على مصادرات بعينها هلذا الشيء املمتزج ابلعمل أو ذاك، تعتّن هذه احلّجة بعملية إعداد 

األفراد وأوقاهتم وقراراهتم وفًقا ملا يتطّلبه تطبيق أّي منط توزيعي )غري هامشي(. ويرى نوزيك أبّن هذا اإلعداد 
للسيطرة يتعامل، خمطًئا، مع األفراد الذين خيضعون له دون موافقتهم وكأهّنم جزء من ملكية من يؤّسس السيطرة 

نوزيك ال يبدو أبنّه يفرتض، حّّت يف هذا اجملال، حمتوًى حمّدًدا ملبادئ االكتساب وميارسها. وجتدر املالحظة أّن 
االبتدائي العادل والنقل العادل، بل جتده يسعى لتقدمي دفاع عاّم عن مقاربة التخويل التارخيي عرب توهني مقاربة 

 احلالة النهائية واملقارابت املنمَّطة.

 

 . الشرط اللوكي عند نوزيك3. 4
إّن نوزيك يتبع لوك يف تبّنيه لنسخة من االّدعاء أبّن للمرء حّق الشكوى مبوجب العدالة ضّد أّي تصّرف 
لالكتساب ال ينقص من عدالته سوى أنّه ال يرتك له من امللكية ما حيّقق شرطني: املقدار الكايف املتاح له، 

(. وعلى الرغم من أّن ASU 174-182وعلى أن يكون هذا املقدار على املستوى نفسه من اجلودة )
 مناقشة نوزيك للشرط اللوكي عنده مبهمة نوًعا ما، ميكننا أن حنّدد ثالث ميزات ملا يعتقده هبذا الشأن.

وامليزة األوىل هي أّن حتديد ما إذا كان للفرد حيّق له الشكوى مبوجب الشرط اللوكي النوزيكي ال يتعّلق مبا 
ا  من املوارد الطبيعية قد تركه اآلخرون لعموم الناس أو ما إذا هنالك مقدار إذا كان هنالك مقدار ضئيل جدًّ

ا من املواّد قد تُرِك للفرد كي يتاح له االكتساب االبتدائي. وعوًضا عن ذلك فإّن للفرد حقًّا عاداًل  ضئيل جدًّ
لقيمة الصافية ابلشكوى ضّد اكتساب اآلخرين إذا، وفقط إذا، كانت هذه االكتساابت جتعله أسوأ حااًل اب

على صعيد املنفعة أو الرخاء؛ فإذا حصل الفرد على التعويض املستحّق على صعيد املنفعة أو الرخاء مقابل 
)التأثريات األخرى( لألفعال االكتسابية اليت يقوم هبا اآلخرون، فلن يكون له بعدها أّي شكوى عادلة حّّت 

يتبّقى للعموم أو اخنفاض مقدار ما يتبّقى متاًحا أمامه  وإن نقصت منفعته أو رخاؤه بسبب اخنفاض مقدار ما
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لالكتساب االبتدائي. وإّن االّدعاء الذي ينطوي عليه جوهر االشرتاط النوزيكي )الكفاية، والتساوي يف اجلودة( 
 هذا ال حيميه سوى قاعدة للمسؤولية القانونية.

نوزيك على أّن هذا الشرط متحّقق فعاًل يف  وامليزة الثانية، ضمن مناقشته الرئيسية هلا، مفادها إصرار
ويعود جزء من السبب إىل امليل القوّي للمّد املتصاعد هلذه االقتصادات إىل  xxviاقتصادات السوق احلّر.

(؛ ويعود جزء آخر ASU 177االرتفاع ملستوًى يعلو على كّل من يبدي استعداده للسباحة مع أمواجه )
ر يف الشرط اللوكي النوزيكي، وهو خّط مل يتقن نوزيك التعبري عنه، لكّن من السبب إىل اخنفاض اخلّط األمح

املرّجح أنّه أراد به مستوى التحّسن املعيشي الذي كان ليتوّفر للفرد املعّّن لو كانت كّل املوارد الطبيعية قد 
ملعّّن )على امتداد عمره( أبقيت لعموم الناس، أو رمّبا أراد به مستوى التحّسن املعيشي الذي كان ليتوّفر للفرد ا

 لو كانت كّل املوارد الطبيعية )أو حّّت كّل األشياء اليت متّلكها اآلخرون( قد عادت ملكيتها للعموم.

(؛ فهو ASU 174« )قلياًل من التعقيد اإلضايف يف بنية نظرية التخويل»وامليزة الثالثة أّن الشرط يضيف 
ًئا بشكل خاّص لدى األفراد حّّت إذا كانت اكتساابت اآلخرين حيّدد طريًقا تسلك فيه األمور مسلًكا سيّـ 

تتوافق متاًما مع مبادئ عدالة احليازات وتؤّكد على حّق األفراد ابلشكوى العادلة إذا ساءت حاهلم بسبب 
حاالت االكتساب تلك. ويرى نوزيك أبّن الدفاع األساسي عن عدالة أيّة حيازة ال يتوّقف عن االعتماد على 

ا بعمليات تتوافق مع مبادئ االكتساب االبتدائي العادل، والنقل العادل، والتصحيح العادل )عندما نشوئه
يكون متعّلًقا ابحلالة(؛ ومن هنا تتوّضح فداحة املشكلة يف عدم إفصاح نوزيك مطلًقا عن هذه املبادئ وعدم 

ة على توليد التخويالت أو نقلها. شرحه مطلًقا للسبب الذي جيعل االكتساب املتوافق معها متمتّـًعا ابلقدر 
ويرى نوزيك أبّن من اكتسبوا بشكل عادل ال يتوّجب عليهم التخّلي عن حيازاهتم، حّّت إذا انُتِهك هذا الشرط، 

 xxviiلكن جيب عليهم تقدمي التعويض ملن أّدت املنظومة القائمة للحيازات إىل أن تسوء أحواهلم ابلقيمة الصافية.

 لم التارخيي. تصحيح حاالت الظ4. 4
يالحظ نوزيك أبنّه حّّت يف اجملتمعات احلرّة نسبًيا فإّن العمليات التارخيية اليت أّدت إىل احليازات القائمة 
مشبعة حباالت الظلم. إذ تكاد كّل احليازات القائمة حتمل اترخيًا مليًئا ابملصادرة عن طريق القتل والنهب 

 املشروعة لنقل امللكية )وتكون، يف العادة، لصاحل األغنياء واالستعباد والغّش وغريها من األساليب غري
واألقوايء(. وال حنتاج لنظرية تصحيحية مصاغة بدقّة كي نستطيع القول أبنّه إذا انتزع )أ( ابألمس خروفًا ميلكه 

تفصيل لتزّودان )ب( فإّن )أ( مطاَلب اليوم أبّن يرد اخلروف إىل صاحبه اليوم؛ لكّننا حنتاج حتًما لنظرية شديدة ال
ابملعلومات الالزمة حول ماهية املبالغ التصحيحية )إن كان هنالك أّي منها( الواجب دفعها، ومن سيدفعها، 
ومن سيستلمها، بسبب حاالت ظلم وقعت قبل عشرين أو مخسني أو مئيت سنة. ومن املفرتض أّن أيّة عقيدة 
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مات السابقة كأصحاب اّدعاءات عادلة مببالغ مقبولة ستتطّلب االقتصار على الضحااي احلاليني للظال
التصحيح، وأبهّنم وحدهم أصحاب اّدعاءات عادلة ضد املنتفعني احلاليني من تلك الظالمات املاضية. رمّبا، 
إذن، ينبغي اتّباع أسلوب )عفا هللا عّما سلف( عندما نفتقر للمعلومات اليت تتطّلبها عقيدة للتصحيح على 

 xxviiiر توجب علينا تصحيح حاالت ظلم وقعت يف املاضي البعيد.مستوى جّيد من التطوّ 

وينهي نوزيك الفصل السابع بفكرتني حول التصحيح: تفيدان األوىل أبّن التصحيح املناسب رمّبا جيب أن 
أيخذ شكل مبالغ صارمة وجاهزة لشرائح من الناس يرّجح أن يكون أعضاؤها أسوأ حااًل ممّا كانوا ليكونوا عليه 

ظالمات التارخيية، وهذه املبالغ تدفعها شرائح من الناس يرّجح أن أعضاءها أفضل حااًل ممّا كانوا بسبب ال
ليكونوا عليه بفضل هذه الظالمات التارخيية؛ وتفيدان الفكرة الثانية أبّن بعض مبادئ احلالة النهائية رمّبا تدخل 

« قد يكون من غري املعقول إىل حّد بعيد»ه يف هذا الشأن كدليل هلذه الدفعات املطلوبة، على الرغم من أنّ 
(ASU 231.أن خنتار مبدأ االختالف يف مكان هذا الدليل ) 

 

 . اليوتوپيا5
إّن الغاية املعلنة للقسم الثالث من الكتاب، والذي حيمل عنوان )اليوتوپيا(، هي التبيني أبّن دولة احلّد األدىن 

ل تضّم إليهما االّتصاف ابإلهلام. ويقّدم نوزيك هلذه الغاية عرب ال تقتصر على االّتصاف ابلشرعية والعدالة، ب
رسم خمّطط إلطار عمل ليوتوپيا ملهمة، مشريًا إىل أّن إطار العمل هذا يقرتب، بل يستخدم نوزيك عبارة 

(، من دولة احلّد األدىن. ومع ذلك جند نوزيك يقول أيًضا أبّن إطار العمل هذا ASU 333« )يتساوى»
(. لكّن هذا ال مينع أن يكون إطار العمل املعّن قريًبا من ASU 329« )سلطة مركزية»ميتلك أّي رمبا ال 

دولة احلّد األدىن ألنّه بنية مؤّسساتية تفرض التعايش السلمي يف جمتمعات تشّكلت طوًعا، وهو حيمي استقاللية 
ابلدخول للمجتمعات واخلروج منها كما هذه اجملتمعات وحرّيتها يف حشد األعضاء، وحيمي أيًضا حرّية األفراد 

يشاؤون. وعلينا أن نفرتض، على الرغم من أّن نوزيك ال يصرّح بذلك، أبّن إطار العمل يفرض أعراف احلرّية 
الشخصية وامللكية واالمتثال التعاقدي نفسها اليت تفرضها دولة احلّد األدىن ابستثناء ما يتخّلى عنه األفراد 

 اليت يدخلوهنا.طوًعا ضمن اجملتمعات 

ويّتصف إطار العمل املذكور أبنّه ملهم بسبب ما يساهم به يف تعريف األشخاص ومشاركتهم يف اجملتمعات 
)وغريها من شبكات العالقات(، وهو أمر يتيح هلم العثور على املعىن وحتقيق الرخاء. وهو ملهم لكّل من يثّمن 

فضل تالؤًما مع البشر بكّل ما فيهم من عمق وتنوّع، ولكّل ضآلة ما يعلمه كّل فرد مّنا حول نوع اجملتمع األ
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من يثّمن مقدار العون الذي يقّدمه إطار العمل لألفراد يف عملهم على اكتشاف اجملتمعات اليت حتّسن رخاءهم 
للطرق واالخنراط فيها؛ بل إّن الكثريين قد يثّمنون هذا اإلطار ال جملّرد الطريقة اليت حيّسن هبا صاحلهم، وإمنا 

اليت يتيح هلم من خالهلا أن يشاركوا، بشكل غري مباشر، يف ما أجنزه اآلخرون من أمناط خمتلفة لالزدهار 
(Lomasky 2002.) 

 

 . إطار العمل كعملية اكتشافية1. 5
إّن إطار العمل هو عملية اكتشافية، أو بعبارة أدّق: إّن إطار العمل يستدمي عملية اكتشافية. ففي ظّل 

احلمائية إلطار العمل حيصل األفراد على، وميكنهم جتربة، جمتمعات متنّوعة بينما تنشأ هذه اجملتمعات املظّلة 
وتعدل نفسها يف حبثها التنافسي عن االستدامة أو التحسني أو زايدة أعضائها. فسينشأ بشكل مستمّر نطاق 

 األفراد املتنّوعني سيتحّقق هلم تقريًبا أّي واسع من اجملتمعات انطالقًا من اإلدراك املتطّور، واستجابًة له، أبنّ 
منط من أمناط االجتماع يالئمهم على النحو األفضل ويتفّوق على غريه ابجتذاب الشركاء والرتحيب هبم. 
وهكذا ستتمّكن اجملتمعات من البقاء، ورمّبا تتوّسع أو جتري حماكاهتا ما دامت تتضّمن فعلًيا أمناطًا للعالقات 

د عضويتها الفعلية أو املتوّقعة، أو ما دامت تنجح يف تنقية ما تقّدمه ألسواق اجملتمعات. ختدم بشكل جيّ 
وإطار العمل يضمن أيًضا أبّن من يثقون فعاًل أبهّنم يعلمون أّي نوع من اجملتمعات يناسبهم أكثر من غريهم 

هار قيمتهم احلقيقية )أو سيكونون أحرارًا بذلك لتشكيل هذه اجملتمعات من خالل االشرتاك الطوعي، وإظ
 انعدام هذه القيمة( أمام أنفسهم وأمام اآلخرين الذين يبحثون عن الرخاء.

وهنا يوّجه نوزيك، يف جزء من األفكار الضمنية للنّص، رسالة لليوتوپيني االشرتاكيني مفادها أنّه ليس 
ري جملتمعاهتم املثالية. إذن، كيف ميكن هنالك يف إطار العمل )أو دولة احلّد األدىن( ما مينع سعيهم غري اإلجبا

لالشرتاكيني أن يعرتضوا على إطار العمل )أو دولة احلّد األدىن(؟ إّن هذا األمر يعترب تعميًما ملا اّدعاه نوزيك 
يف مواضع سابقة ضمن كتابه أبّن أنصار التحّكم املؤثّر ابلعمل والعّمال يف املشاريع املنتجة جيب عليهم أن ال 

دولة احلّد األدىن ألهّنا تتعامل بتسامح كامل مع املساعي غري اإلجبارية الرامية إىل أتسيس ما يرومونه يعادوا 
 (.ASU 246-253من ظروف )

« من قد خيتار االشرتاكية؟»ويف مقالة قصرية نشرها نوزيك يف جمّلة )ريزن( بعد أربع سنوات من كتابه، يقول: 
(Nozick 1978 ؛ وبعبارة أدّق كان سؤ) املشاركة »اله: ما هي نسبة األشخاص البالغني الذين قد خيتارون

وا بني « يف عالقات املساواة واجملتمع اليت تنشئها االشرتاكية بني األشخاص خيار اشرتاكي جّذاب »لو خريِّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  41

(. ولقد Nozick 1978: 277« )على حنو معقول )وبني( خيار غري اشرتاكي جّذاب على حنو معقول؟
االختيار املطروح يف إسرائيل إاّبن السبعينيات املاضية بني العضوية وعدمها يف املزارع اجلماعية تناول نوزيك 

%( من اإلسرائيليني 6)الكيبوتزات( ابعتباره مثااًل جيًدا على االختيار بني اخليارين، والحظ أبّن حوايل )
، على األقّل، أن يكون إمپرايليني «يغريهم»ني، البالغني حينها قد اختاروا اخليار االشرتاكي؛ ومّخن أبّن االشرتاكي

 Nozickلسبب حمّدد هو إحساسهم أبنّه سيكون هنالك القليل جدًّا من املتطّوعني يف ما يرمون إليه )
1978: 279.) 

إّن عملية االكتشاف اليت يستدميها إطار العمل هي نسخة من جتارب العيش لدى جون ستيوارت ميل، 
يًدا أشّد بكثري على دور أسواق اجملتمعات يف تزويد األفراد ابخليارات التجريبية. وال لكّنها نسخة تضع أتك

شّك يف أّن هذه العملية التجريبية )كما هي جتارب ميل يف العيش( عملية جتري وفًقا ملفهوم اليد اخلفّية عند 
نعلم ما سيكون عليه الشكل األفضل فريدريك هايك. فإذا أخذان ابحلسبان التنوّع اهلائل بني األفراد، فإنّنا ال 

إّن الفكرة اليت ترى أبّن هنالك إجابة مرّكبة فضلى واحدة لكّل هذه األسئلة ]حول خصائص »للمجتمع: 
اليوتوپيا[، وجمتمًعا أفضل وحيًدا ليعيش فيه اجلميع، تبدو يل فكرة عصّية على التصديق. بل إّن األكثر استعصاّء 

 ترى أبنّنا نعلم حالًيا ما يكفي لوصف تلك اإلجابة، لو كانت موجودة يف على التصديق هو الفكرة اليت
 (.ASU 311« )األصل

وإنّنا ال نعلم أيًضا األمناط احملّددة للمجتمع اليت تّتصف أبهّنا األفضل ألمناط حمّددة من األشخاص، وهلذا 
من اليوتوپيات املصّغرة اليت تتيح للجميع، ال ميكننا أن نصّمم يوتوپيا تشمل اجلميع، وال ميكننا أن نصّمم صفًّا 

ممّا يعني على فهم املغزى أن نتخّيل »أو حّّت لألكثرية، جمتمعات حتّقق لألشخاص جزًءا كبريًا ممّا يريدون: 
عدًدا من سّكان الكهوف جيلسون سويًّة للتفكري مبا سيكون عليه أفضل جمتمع ممكن لكّل العصور، مثّ ينطلق 

« أفال جتد أايًّ من األسباب اليت تدعوك للضحك عليهم قاباًل لالنطباق على ما نشهده اليوم؟هؤالء إلنشائه. 
(ASU 313-314 وإذا أخذان ابحلسبان جهلنا فإّن السبيل األمثل لتحقيق اليوتوپيا، ويكاد هذا األمر .)

اليت يستدميها إطار العمل. ينطبق على الكثري من الصيغ احملّددة لليوتوپيا، هو من خالل العملية االكتشافية 
)لكن جيب أن نشري هنا إىل أّن مناقشة نوزيك تنطوي على افرتاض حمرّي شيًئا ما وغري ضروري البتة، وهو أّن 
األفراد أويل الطموحات اليوتوپية سيسعون بشكل عاّم لتشكيل جمتمعات مكّونة من أفراد مياثلوهنم؛ وهذا يوحي 

 ذات بنية داخلية متجانسة، وأّن التغاير لن يوجد إاّل خارج هذه اجملتمعات(. أبّن اجملتمعات املختارة ستكون
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 . طريق مستقّل إىل دولة احلّد األدىن2. 5
إّن دور إطار العمل يف استدامة عملية اكتشافية ينقلنا للغاية الرئيسية الثانية لـ)اليوتوپيا(، وهي تقدمي دفاع 

« احلجج األخالقية للحرّية الفردية» يعتمد هذا الدفاع، حتديًدا، على مستقّل عن دولة احلّد األدىن، على أن ال
(ASU 309 footnote اليت قّدمها نوزيك يف القسمني األّولني من كتابه. وعلى الرغم من أّن نشاطات )*

 إطار العمل جرى وصفها من انحية محاية احلقوق اليت أّكد عليها نوزيك يف مواضع مبّكرة من الكتاب، فإنّ 
الدفاع اليوتوپي عن إطار العمل ال يعتمد على صالحية هذه احلقوق؛ بل إّن هذا الدفاع يعتمد على أتييد عام 
للطموح اليوتوپي مّتحًدا مع اّدعاء إپستيمولوجي يرى أبّن الطريق الوحيد إىل اليوتوپيا، عند أخذ جهلنا 

 ابحلسبان، هو عملية االكتشاف اليت يستدميها إطار العمل.

ى الرغم من ذلك، فإّن هنالك مشكلة واضحة تعرتي اّدعاء االستقاللية لدى نوزيك؛ إذ ميّيز نوزيك وعل
الذين يؤيّدون ما يف أذهاهنم من يوتوپيا « اليوتوپيون الوجوديون»بني ثالثة أنواع من أنصار اليوتوپيا: فهنالك 

جيدون مشكلة يف اجنذاب اآلخرين ليوتوپيات حمّددة هلم ولآلخرين، وهؤالء ينجذبون هلذه اليوتوپيا لكّنهم ال 
إبقناع اجلميع ابلعيش يف نوع واحد بعينه من اجملتمعات، »الذين أيملون « اليوتوپيون التبشرييون»أخرى؛ وهنالك 

إجبار اجلميع على منط »الذين يؤيّدون « اليوتوپيون اإلمپرايليون»؛ وهنالك «لكّنهم لن جيربوهم على ذلك
(. وبينما سيعتنق اليوتوپيون الوجوديون إطار العمل، وسيدعمه ASU 319-320« )وحيد للمجتمع

سيعارضون إطار العمل ما دام يوجد البعض »اليوتوپيون التبشرييون )حبماس أقّل(، فإّن اليوتوپيني اإلمپرايليني 
ًنا، ال ميكنكم حس»(. ويرّد نوزيك على اليوتوپيني اإلمپرايليني بقوله: ASU 320« )مّمن ال يّتفقون معهم

 ASU« )أن ترضوا اجلميع، خصوًصا إذا كان يوجد من لن يرضى إاّل إذا كانت حالة الرضى ال تشمل اجلميع
(. وهذا القول يوحي ضمنًيا، دون أن يصرّح نوزيك هبذا املعىن مطلًقا، أبّن السعي اإلمپراييل إىل اليوتوپيا 320

يّتصف به هذا السعي من إجبار )ال ميكن السماح به(؛ لكن إذا جيب أن يعطّله إطار العمل ال لشيء إاّل ملا 
احلجج »كان األمر كذلك، فإّن تربير هذه العملية املصريية اليت يقوم هبا إطار العمل جيب أن يعتمد على بعض 

 اليت يريد نوزيك حلّجته اليوتوپية أن تستقّل عنها.« األخالقية للحّرية الفردية

نوزيك قد يتمّكن من تاليف هذه املشكلة عرب التأكيد على أن اإلمپرايليني  ومهما يكن من أمر، فإنّ 
مستثنون ألسباب إپستيمولوجية، ال ألسباب أخالقية. وهنا يربز السؤال: على أّي من العمليات ميكن أن 

ت اليت ينطوي يلتقي عندها يوتوپيون متفّهمون من الناحية اإلپستيمولوجية )أي: ميتلكون تقديرًا مناسًبا للصعواب
عليها تعريف اليوتوپيا وتطبيقها(؟ واجلواب: عند عمليات االجتماع واالفرتاق الطوعي والتكّيف اليت يهدف 
إطار العمل إىل استدامتها. هلذا فإّن اإلجبار لدى اليوتوپيني اإلمپرايليني هو، بكّل بساطة، ليس جزًءا من 
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فضيلها بسبب خصبها اإلپستيمولوجي. وعالوة على ذلك، فإّن العملية اليت ميتلك كّل اليوتوپيني أسبااًب لت
عمل إطار العمل ال يستثّن أتسيس أّي منط للمجتمع يفّضله )أّي( يوتوپي، سواء كان لبعض الناس أو 

مبا أّن أّي جمتمع بعينه ميكن أتسيسه ضمن إطار العمل، فهو يتوافق مع مجيع الرؤى اليوتوپية »للجميع: 
(؛ وأّي يوتوپي يرغب بضمانة رؤيته )احلالية( من خالل ASU 320« )ال يضمن أايًّ منهااخلاّصة، لكّنه 

 فرضها على اآلخرين سيجد أمامه أسبااًب إپستيمولوجية جيدة للتخّلي عن هذه الرغبة.

ومع ذلك، قد يصّر البعض على أّن العملية االكتشافية األكثر إطالًعا هي اليت جتّسد التنافس املفتوح غري 
املقّيد بني اجملتمعات؛ فنحن نرغب، حتًما، مبعرفة أّي اجملتمعات، أو تكّتالت اجملتمعات، إن كان هنالك أّي 
منها، سيتمّكن من الدفاع عن نفسه ضّد اإلمپرايليني. ومبا أنّه يبدو أّن العملية االكتشافية األكثر إطالًعا لن 

تثنائهم ال بّد أن يكون أخالقًيا. وهلذا يبدو أّن استثناءهم تستثّن اإلمپرايليني، يبدو أّن األساس احلقيقي الس
 يضعف هدف نوزيك ابلتزويد بدفاع مستقّل عن دولة احلّد األدىن.

لكّن هذه املشكلة رمّبا ليست سوى مسألة مظاهر وحسب؛ ففي هناية املطاف، إّن إطار العمل الذي 
اشرتاط عدم وجودهم؛ بل إّن أحد األدوار اجلوهرية إلطار العمل اقرتحه نوزيك ال يستثّن اإلمپرايليني مبعىن 

هو، حتديًدا، محاية الالإمپرايليني وأمناطهم الطوعية لالجتماع واالفرتاق ضّد اإلمپرايليني الذين يعانون قصر 
باره البصر إپستيمولوجًيا لكّنهم موجودون على األرض. ولذلك فإّن عمل إطار العمل جيب أن ينظر إليه ابعت

عملية اكتشافية ذات مستويني: إذ يعمل يف مستوًى منهما على النحو الذي وصفه نوزيك وصًفا صرحًيا )أي: 
كسوق تنافسي للمجتمعات خيدم األفراد الذين يصبحون أكثر اّطالًعا حول اجملتمع الذي يشتهون(، لكّنه 

پرايلية، واألفراد غري اإلمپرايليني الذين ال يعمل يف املستوى اآلخر عملية تقوم من خالهلا اجملتمعات غري اإلم
ينخرطون يف أّي جمتمع يوتوپي، ابكتشاف الكيفية، إن توّفرت، اليت يتّم هبا التعاون لصيانة وتشغيل إطار 

 العمل كي حيموا أنفسهم ومسعاهم اإلپستيمولوجي من اإلمپرايليني.
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i  ( كّل اإلشارات المرجعية لهذا الكتاب سيشار إليها بالرمزASU.متبوًعا برقم الصفحة ) 

ii  ( يمكن االّطالع على مناقشات شديدة االنتقاد للعقيدة النوزيكية في كتب ثالثةWolff 1991, 

Cohen 1995, Hailwood 1996) وثّمة ثالثة كتب أخرى تتساوى مع سابقتها في التعقيد لكّنها تقّدم معالجة أكثر ،
(. ويمكن االّطالع على ثالثة كتب مهّمة هي مجموعة Feser 2004, Friedman 2011, Bader 2013تسامًحا هي )

يقّدم الكتابان (. و Paul 1981, Schmidtz 2002, Bader and Meadowcroft 2011لمقاالت في هذا الشأن هي ) 
(Mack 2002a, 2002b( نقًدا منهجًيا لما جاء به كوهين. ويمكن أيًضا الرجوع إلى )Mack 2018: 41-55, 76-92.) 

iii  ( )حّرية االستثمار في أمريكا( في مقالتهNozick 1976 قّدم نوزيك تعبيًرا متكاماًل متقًنا حول )
تكمل االّدعاءات الفلسفية الواردة في كتابه )الالسلطوية والدولة الخالفات التاريخية واالقتصادية الجوهرية التي 

واليوتوپيا(. وقد أتبع نوزيك مناقشته للعقاب في كتاب )الالسلطوية والدولة واليوتوپيا( بتفسير يقترح فيه مبّررات للعقاب 
 (.Nozick 1981في كتاب بعنوان )تفسيرات فلسفية( )

iv   لالّطالع على نقد مهم لرؤية نو( :زيك حول المنفعة الرمزية، راجعGaus 2002.) 

v  ( )في مقّدمة كتابه )ألغاز سقراطيةNozick 1997 (، يقول نوزيك بأّنه عّبر في كتابه )الحياة
 (.Nozick 1997: 2« )تحّفظات بشأن بعض الرؤى في )الالسلطوية والدولة واليوتوپيا(»الممتحنة( عن 

vi   أن كالا منهم يفعل أقصى ما »األصلي تتكّون من حقيقة مفادها إّن عقالنية األطراف في الوضع
 (.Rawls 1971: 142« )بوسعه لتعزيز مصالحه

                                                            

http://archive.lewrockwell.com/raico/raico15.html
http://www.trinity.edu/rjensen/NozickInterview.htm
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vii   لمعظم الحيوانات وجودات منفصلة أيًضا، لكن هل لها حقوق كذلك؟ راجع في كتاب نوزيك القسمين
 (.ASU 45–49( و)سوء تحديد النظرية األخالقية( )ASU 35–42)القيود والحيوانات( )

viii   إّن الفكرة القائلة بأّن كتاب )الالسلطوية والدولة واليوتوپيا( هو الذروة المنطقية لنقد رولز للمنفعية
كانت محور ما طرحه سينگر في كتابه )الحّق بأن تكون غنًيا أو فقيًرا(، إذ يرى سينگر بأّن كتاب نوزيك هو برهان 

 غير مباشر على الالمنفعية عند رولز.

ix  في )« تناقض الواجباتية»مثاًل: مناقشة  راجعScheffler 1982 :87–91( وكذلك في )Otsuka 

2011.) 

x   :راجع( رّبما من األسباب الداعية لعدم الدخول إلى آلة الخبرةASU 42–45 أّن وجود المرء داخلها )
 لن يكون ذا معنى، على الرغم من أّنه قد ال يعلم ذلك.

xi   بأّنه إذا كان فعل ما محظوًرا بشكل مناسب فهو معّرض لعقوبة يسمح كان على نوزيك أن يقول
 بإيقاعها )و( معّرض لتعطيل دفاعي ُيسَمح بإيقاعه.

xii   يعتقد نوزيك بأّن امتالك )ب( لحّق ما ضّد )أ( بأن ال يقوم )أ( بالتعامل )م( تجاه )ب( يستلزم
 ASUلتعامل )م( بـ)ب(، وعدم تعويض )ب( لما وقع له )إمكانية حظر )ب( لقيام )أ( بأمرين في وقت واحد: إيقاعه ا

59.) 

xiii  .يستند هذا الرأي إلى اّتصاالت شخصية رّبما تعود إلى أوائل الثمانينيات الماضية 

xiv   المصدر األهّم لهذا العرض الشائع )بأّن نوزيك يصّرح بتمحور عقيدته حول نوع من حّق الملكية
 (.Brennan and van der Vossen 2018راجع أيًضا )(. Cohen 1995الذاتية( نجده عند )

xv   في هذه الماّدة الموسوعية اّتبعُت نوزيك باستخدام مصطلح )الالسلطوية الفردانية( وإن كان هذا
 ASU 335المصطلح من األفضل االحتفاظ به ألنصار )الالدوالنية( من أمثال بنجامين تاكر وليساندر سپونر )راجع: 

n4ق على روثبارد المناصر لـ)الرأسمالية الالسلطوية(. ويمكننا أن نلّخص، على نحو غير دقيق، الفرق ( دون أن ينطب
بين )الالسلطوية الفردانية( وبين )الرأسمالية الالسلطوية( بأّن األولى تنظر بعين الريبة إلى الدخل الذي ال يأتي من 

 خفّي تقوم به الدولة )وهذا ما ال تراه األخرى(. العمل و)تميل( إلى أن تعزو وجود مثل هذا الدخل إلى تدّخل

xvi  ( :أخطأ كوهين، مثاًل، حين اعتقد بأّن دولة الحّد األدنى عند نوزيك تفرض الضرائب. راجعCohen 

89, 235.) 

xvii   راجع النقد الحاّد الذي قّدمه نوزيك لمبدأ النزاهة، والذي يشترط على الذين ينتفعون من التعاون
 لآلخرين أن يشاركوا بتكاليف هذا التعاون.المكلف 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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xviii  ( يحاجج روثباردRothbard 1977 فعلية في مجال العمل )( بأّنه إذا كان هنالك احتكارية )طبيعية
بحقل حماية الحقوق، فيجب أن يكون هنالك على األقّل )بعض( األمثلة التاريخية عن دول تنشأ من خالل التسجيل 

 كن ال وجود لما يشبه هذه األمثلة.غير اإلجباري لزبائنها، ل

xix  ( لكن هل هنالك حّق ضّد الخوف؟ راجعSteiner 1981: 571–572.) 

xx   إذا أخذنا باالعتبار مفهوم قاعدة المسؤولية القانونية في تحليل هذه الحقوق، فإّن إمكانية السماح
ألفعال األطراف الخارجة عن القانون أمًرا مستحياًل أو بحاالت التعطيل هذه تتطّلب أن يكون دفع التعويض المستحّق 

 فائق الصعوبة.

xxi  ( في الكتاب )التبادل اإلنتاجي(راجع مناقشة نوزيك لـASU 84-87.) 

xxii   ال يبدو أّن نوزيك يالحظ أّنه إذا كان )ج( يمتلك )ما يكافئ( حقاا إجرائًيا ضّد انخراط )د( بأداء
 يحظر هذا األداء )دون إثارة أّي سؤال عن التعويض(.معّين، فإّن )ج( أو وكيله قد 

xxiii   لن تجد في كتاب أي نوزيك أّي تأكيد أو نفي للزعم الشائع بأّن االستيالء اإلجباري ال بّد منه لتمويل
 إنتاج السلع العمومية.

xxiv  ( عّما إذا كان قد رسم تصّوًرا1980سألت نوزيك سؤااًل، رّبما كان ذلك في حوالي العام ،)  ألّي شيء
يشبه حّجة السلع العمومية لفرض الضرائب في ما يتعّلق بالتقليل من قيمة الحقوق بسبب قاعدة المسؤولية القانونية؛ 

 فأجابني بالنفي.

xxv   يالحظ ستاينر أيًضا أّن حجج نوزيك ال قّوة لها إاّل ضّد التطبيقات )الجارية( للعقائد المنمَّطة؛ فهي
 اًل ابتدائًيا للحيازة ال يحصل لألفراد إاّل مّرة واحدة )حيازة أجزاء من الطبيعة مثاًل(.في ذاتها ال تتحّدى تخوي

xxvi  ( على الرغم من ذلك يجدر الرجوع إلىAUS 55 footnote.)* 

xxvii  ( راجعMack 1995( لالّطالع على أساس بديل للشرط شبه النوزيكي، وراجع )Wendt 2018 )
 لالّطالع على شرط أكثر تطّلًبا.

xxviii  رّبما كان هنالك فكرة مشابهة تعتمل في ذهن نوزيك عندما قال )في عملية تحّول أعتقد بأّنها حدثت
 في منتصف السبعينيات الماضية( بأّنه يرغب بالتوّصل إلى تفسير لـ"العمر النصفي" للظالمات التاريخية.


