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 مقدمة

إن ا�حديث عن الدولة �� كالم معدود ينطوي �� حد ذاتھ ع�� مغامرة، ثمة فيض من نظر طال املوضوع ع�� مر  

عديدة. هذا الزخم ع�� مستوى النظر ساوق تحول االئتالف اإل�سا�ي ع�� التار�خ، ف�ان االجتماع ع�� ��خ أزمان 

عديدة �عكس ال��اكم الذي حصل ع�� صعيد التجر�ة. نقف راهنا ع�� أك�� من ��خة تكشف ع��ا تجر�ة الدولة، 

 
ّ

ر أن للدولة منطق ثابت ال �ع��يھ انز�اح ل�ل تجر�ة مسار وسياق تار��� يخصها مضمونا ومظهرا، فمن ذا قد يتنك

ع�� مجرى األزمان؟ فرض ارتقاء ا�حياة البشر�ة أن نحّ�ن مضمو��ا وصيغ ائتالفها، مّر ��ا ا�حال من أش�ال  

محدودة وصوال إ�� أش�ال متعددة. واقع التعدد يجعلنا �شا�ع القول ��و�ة متعددة للدولة، رغم أنھ ثمة توافق 

مضمون متعدد متباين؛ أو ليس هذا األمر �� حد ذاتھ مفارقة، حينما نقبل التحديث الذي   ع�� ش�ل واحد �سع

 طال ش�ل الدولة ونتحّفظ، و�� أحسن األحوال نمارس االنتقائية؟ 

ونحن بصدد مساءلة هو�ة الكيان الذي نرتضيھ صيغة مث�� الئتالفنا، ال يمكن أن نتحا�ىى مساءلة هو�ة هذه   

وجاهة أن �عُ�� الزمن ع�� وجھ قار، أو لها أن تحّ�ن ذا��ا وتن�خ نفسها بنفسها، لتسفر �� �ل طور الهو�ة �� مدى 

عندما �عاين هو�ة الدولة ع�� ��خها املتعددة، نخلص إ�� أ��ا صورة   ع�� مضمون جديد وتصبح ع�� وجھ حديث.

. لكن اإلش�ال الذي قد  1من ا�جتمع، حينئذ قد نجد حجة ملن يتمسك بأن ل�ل جماعة ن�جا يخصها و�الئمها 

يفرض علينا إ�حاحھ: كيف نصوغ طبيعة ائتالفنا وأش�ال الب�ى االجتماعية ال�ي يقع عليھ اختيارنا وفق منطق  

الزمان وتبعا �جرى االرتقاء التار���؟ وما الذي يجعل شعو�ا �عي��ا تحّ�ن بناها ع�� مّر الزمن �� بحث عن االئتالف  

ها، بينما �عتصم األخرى بن�ج خاص مب�ي ع�� منظور ثابت للهو�ة والثقافة؟ فالشاغل الذي  األ�سب الذي يوائم

�عنينا �� هذا املقام هو النظر �� التطابق ا�حاصل تار�خيا ب�ن صيغة الدولة والب�ى االجتماعية والثقافية، ولكن 

قط صورة حرفية من هو�ة مسّيجة  من دون أن �غفل هذين امل�ون�ن �� معزل عن معطى الزمان. فالدولة ليست وف

 
أنماط ا�حياة السياسية وأش�ال السلطة ��  فيما ب�ن ا�حياة السياسية وضروب ا�حياة الثقافية واالجتماعية من تطابق، يحدثنا هشام شرا�ي: "�انت    -1

العر� للمجتمع  ا�حضاري  النقد  شرا�ي،  هشام  ف��ا".  املهيمنة  العائلية  األنظمة  وأنماط  االجتماعية  الثقافة  أنماط  من  تنبثق  الشعوب  ��اية  حياة   �� ي 
 .91. ص 1990القرن العشر�ن، مركز الوحدة العر�ية، ب��وت 
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معزولة تخص أمة ما، بل �� باألحرى نابتة زمانية. وأن نقول بالطبع الزما�ي للدولة، يف��ض أن ي�ون للدولة منطق 

يخصها إزاء الب�ى الذهنية والهي�لية املصانة �� ا�جتمع. و�فعل تزّمن هذه الب�ى نفسها وتفاعلها مع سياقها، يف��ض 

ة غ�� قارة لهو�ة االئتالف الذي يتح�ّن مع مجرى الزمان. وال يحتاج منا التدليل ع��  ة عن ��خأن تف�ح �ل مر 

الطا�ع النس�ي لهو�ة الب�ى االجتماعية ولكيان الدولة زمانيا، ولنا �� س��ة الدولة نفسها ع�� التار�خ آية اليق�ن فيما 

  يخص طبيعة االرتقاء الذي يالزمها.

إذا �ان األمر ع�� هذا ا�حال، فهل للشعوب ال�ي �عتصم بمنظور خاص للهو�ة االجتماعية مضمونا وشكال، روحا   

و�ناء، من مسوغ معقول وحجة تفحم أن الب�ى ال�ي تخصها ع�� اقتدار من أن تفرض وجاه��ا ومنظورها ا�خاص ��  

ن هو�ة ل�حياة االجتماعية م��فعة عن مجرى  و�ذا سايرنا دعوة من �شا�عو  زمن لھ منطقھ و�حداثياتھ ا�خاصة؟

الزمان والن�خ التار���، فيعتصمون بأسس ومقومات تفرض منطقها ع�� الزمان بدعوى الفرادة وا�خصوصية،  

فما الذي يجعلهم �� حرج إ�� االنتساب إ�� العصر بنفس املنطق، وتراهم أحرص ع�� رفع ا�حرج من خالل 

مقوم التحي�ن التار��� واالرتقاء الوجودي؟ وم�ى �انت ا�حاجة تفرض التكّيف   استعارة �عض النوابت ال�ي تمثل

مع منطق الراهن، فإن �� ذلك إقرار بضرورة ضبط نمط وجودنا روحا وحرفا، مضمونا وشكال، وفق إحداثية 

تمع وأش�ال الراهن و�ما �عكس روح الزمان الذي يقوم ع�� الن�خ والتجاوز. وعليھ، ف�ل حرص ع�� إرساء ب�ى ا�ج 

تنظيم ا�حياة االجتماعية ع�� أسس قارة وخاصة، و�عضيدها ظاهر�ا ببعض مقومات التحي�ن ال�ي �سفر عل��ا 

تجر�ة اإل�سان ع�� التار�خ، ال �ع�� سوى عن و�� يحرص ع�� ال��قيع ورفع ا�حرج، من غ�� االنخراط �ش�ل فع�� 

ك��، و�جعل تجر�ة مجتمعات رهينة و�� يطبعھ الشقاء وتفاع�� مع مجرى الزمان. وهذا الوضع ير�ك وجودنا أ

ووضع ممزق ب�ن أ�عاد زمانية تمارس حضورها �� ا�جتمع ب�ل حمول��ا وأسسها ومرجعيا��ا، فت�ون الصورة ا�حية 

 للوضع صورة �جينة.

وذلك ��   لم يكن سعينا �� هذا الباب سوى محاولة لتفكيك الوضع ال�ج�ن الذي يخص ب�ى ا�حياة االجتماعية، 

أفق بيان الوجود النس�ي لهذه الب�ى ال�ي تن�خ نفسها زمانا، وأن الهو�ة ال�ي تخص كيان ما، �� هو�ة �سبية  
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م��ّحلة تار�خيا، من غ�� أن �ستقر ع�� أسس وأحوال ساكنة. وعليھ ف�ل اعتصام ثابت بأسس ومسلمات خاصة، 

نس�ي، الثابت/املتحول، املا�ىي/ ا�حاضر)، ال �سعف و�ل س�� إلخضاع الراهن وفق منطق الثنائيات (املطلق/ال

سوىفي الدفع بمن�لتنا التار�خية �� أفق م��م، �س�� عكس مجرى الوجود وتدّرج الزمان وارتقاء تجر�ة ا�جتمعات ��  

 التار�خ. 
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 أوال: الوجود التار�خا�ي للدولة: بيان أوجھ الوصل والفصل 

� أحوالها وأش�الهــــار��� للدولة، و�غــــرى التـــاء ع�� ا�ج ـــبن  اــــرق تدب��هــــ ّدد طـــا وتج ــــ�ُّ  

�عكس تطلع اإل�سان نحو  وحكمها، ليس للمرء سوى أن �سلّم بالطا�ع النس�ي والزما�ي للدولة، وهو أمر بدي�ي 

الذي ينت�ي إليھ. تجو�د شروط اجتماعھ وتحس�ن ظروف عيشھ وعقلنة قواعد ترابطھ وال��اماتھ داخل ا�جتمع 

و�ما أن حال الدولة ونمط االنتماء ا�جما�� ع�� هذا التغ�� والتحول الذي ال �ستقر ع�� ش�ل ��ائي وال بنيان  

ثابت، فإن هذا املعطى يجعلنا نضع أسس الدولة و�نيا��ا وتقنيات ومصادر ا�حكم ف��ا موضع �ساؤل؛ وعليھ  

ف مي�ان��مات وجودها وتقنيات تدب��ها تبعا لزمان وجودها، أم ��  نتساءل هل نحن أمام ش�ل من الدولة ال�ي تكي

تحتكم إ�� مصادر ثابتة وتوظف آليات عتيقة، مع ا�حرص ع�� تكييفها مع الطراز ا�حديث للدولة وتقنيا��ا؟ و�ما 

ي هو���ا السائلة بما �سعفها ع�
ّ
� تنسيب أن التجر�ة التار�خية للدولة ت��هن ع�� أ��ا مشروطة زمانيا، وتز�

حضورها وتكييف وجودها مع التجديد الذي �حق بالبناء ا�حضاري للمجتمعات، فهذا األمر يدفعنا ملساءلة مدى  

إم�ان بناء نموذج للدولة يؤالف، دون تنافر، ب�ن أسس قارة وأخرى متغ��ة؟ وهل ثمة ما هو مطلق ال �ع��يھ التغ�� 

وا�خصوصية وغ��هما من الذرائع؟ لنا أن نتمّسك بھ بما ألفناه من مسميات األصالة  

و�ما أن الدولة أطوار وأحوال وتجارب، فثمة فارق يخص هو���ا و�ني��ا وكينون��ا ب�ن األمس واليوم، فل�ل طور 

زما�ي شأن يخصھ �� قوام السلطة وأبنية ا�حكم وتدب�� شأن الناس، ومشروطية الزمن وتطلعات الناس تقت�ىي  

� هذه املسائل جملة وتفصيال. ساهم تقارب الشعوب راهنا وترابطها �� تقر�ب  أن ي�ون ��خ وتحديث و�عديل �

النظر والقناعة �شأن مشروعية الدولة وضروب تدب��ها، و�� املشروعية ال�ي ينب�� أن تتأسس ع�� االختيار  

م والهرمية
ّ

.والتداول وتقسيم السلط ومأسسة ا�حكم بدل أن تقوم ع�� األبو�ة واالستفراد والتحك �عد ا�حقبة  

ال�ولونيالية وت�و�ن عدد من الكيانات الوطنية، عهدنا إ�جابو�قرار بإواليات الدولة ا�حديثة وقواعد حكمها 

وهيئات تدب��ها ح�ى �� أس�ى وثيقة قانونية لد��ا؛ وقد يتساءل املرء وهو يطلع ع�� وثيقة دستور�ة لبلدان عديدة 

ة �� ا�حكم والتدب��، و�جد ف��ا من مقومات الدولة ا�حديثة وشرائطها �انت إ�� عهد قر�ب تحتكم إ�� تقاليد عتيق



 ھویة الدولة 
 البنى الزمانیة للحیاة االجتماعیة  أو فصل القول في

 

 
2021 دجنبر  28   6 الصفحة     

وشرائعها ونظمهاما هو منصوص عليھ دستور�ا: أين الفارق إذن ونحن ع�� تقّيد بإحداثية الدولة ا�حديثة؟إننا  

�� أن  أمام مرجعية ل�حكم من طينة خاصة، و�ن �� تقّر بقواعد وآليات الدولة ا�حديثة، فإ��ا ال تجد حرجا

تزاوجها مع قواعد ونظم تنت�ي إ�� النموذج العتيق ل�حكم، لن�ون أمام هو�ة �جينة للدولة ال قطيعة ف��ا ب�ن 

ا�حاضر واملا�ىي. و�صرف النظر عن الت��ير الذي قد يلتمس لهذا ا�جمع القسري من هذا أو ذلك، ولعل أبلغ 

ة �� الوصل الوطيد املوجود ب�ن الدولة وسياقها حجة يتم توّسلها ذريعة للدفاع عن الهو�ة ال�جينة للدول

االجتما�� وا�حضاري، فإن هذا يدفعنا إ�� وضع هذه الدعوى تحت محّك املساءلة النقدية: هل السياق ا�حضاري 

وطبيعة البنيان االجتما�� يقت�ىي ضر�ا مخصوصا من البناء السياسيالذي ال �عتّد �عوائد الزمان وال يأبھ لتطلع 

� النظم �� الزمان؟ اإل�سان و 
ّ
حاجتھ إ�� بناء ي��جم إرادة ا�جميع ويعكس ر�  

و�ما أن غرضنا يكمن �� تفكيك الصلة ال�ائنة ب�ن الدولة والسياق الزما�ي والتار���، و�بداء النظر فيما مدى   

� أن ضرورة ارتباط الدولة �سياقها ا�حضاري من عدمھ، فإن نظرنا �� املوضوع سين�ي ع�� مسلمة أساسية و�

الدولة نابتة زمانية، وأن هو���ا هو�ة متجددة، وليس ثمة مجال لالدعاء أن ثمة من امل�ونات ا�جوهر�ة العتيقة 

ال�ي ال تنفلت من مشروطية الزمان، وت�ون لها من الصالحية املطلقة �� �ل زمان وم�ان. ول�ي نتبّ�ن هو�ة الدولة 

زما�ي محّدد ليس م�ونا جوهر�ا ال يمّسھ التغي��، وأن آليات  تار�خيا، وأن البناء الذي �ستوي عليھ �� طور 

اشتغالها وتقنيات ا�حكم ال�ي تتوسل ��ا ليست م��فعة عن قيود الزمان و�كراهات التار�خ، و�نما �� �� �ل طور 

ر���  تار��� ع�� أحوال وأش�ال �سعفها ع�� تجديد هو���ا �غية أن ت�ون مواكبة �حاضرها. فإن بيان الفارق التا

القائم ب�ن هو�ة الدولة حديثا وقديما، يقت�ىي منا �عيينا ل�خصائص وامل�ونات ا�جوهر�ة ال�ي تطبع الدولة حديثا  

وقديما، و�ھ نخلص إ�� إثبات موقوتية ب�ى ا�حكم و�سبية تجر�ة الدولة، وضرورة ��خ هو���ا وتحيي��ا زمانيا، 

تدب�� الدولة حديثا.ونحسم القول �� دعوى صالحية ب�ى ا�حكم قديما ��   
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 هو�ة الدولة الفائتة  .1

إن تأملنا نظم ا�حكم وتقنيات تدب�� الدولة قديما، ع�� اختالف أش�الها وتجار��ا، سنجدها ع�� طبائع ومقومات 

يثة وأر�ا��ا ع�� مسافة �حيقة إن لم نقل ع�� قطيعة مطلقة. إن تجعل البون بي��ا و��ن م�ونات الدولة ا�حد

لقول �� �عض من هذه العالمات الفارقة ب�ن كنھ الدولة قديما وتمّ��ها عن كنھ الدولة حديثا، شئنا أن �عّدد ا

سنس��ل حديثنا بأول عالمة فارقة وال�ي تتمثل �� الطا�ع ال�خصا�ي الذي طبع بنيان الدولة قديما: والقول  

توقيعها ا�حصري فوق رقعة الدولة تنسب إ�� أسرة أو ساللة تمارس  ��خنصة الدولة، �ع�ي ضمن ما �ع�ي أن

كها؛ 
ّ
الدولة، وأن الوجود الزم�ي للدولة عبارة عن دورة أو طور، قد يقصر أو يطول، ما بقيت الدولة �� ُملك مال

وأن ��اية الدولة ال �ع�ي فقدان األرض وا�جال وال غياب العامة، و�نما فقدان الساللة ا�حاكمة لزمام حكم  

 .2الدولة، فتنتقل الغلبة إ�� أسرة جديدة، ومعها تنتقل ملكية الدولة وتتوّسم بلقب �خ�ىي جديد

فنموذج "الدولة الساللية" بتعب�� عالم االجتماع بي�� بورديو لها منطق يخصها و�م��ها، ف�ي تن�ع إ�� تدب��   

. من لھ االعتبار الفائق ضمن  3وجودها وتحرص ع�� إعادة إنتاج نفسها وفق نفس النموذج الذي يدار بھ املن�ل 

هذه التجر�ة التار�خية ال�ي خ����ا الدولة، هو الفرد أو األسرة أو الزمرة ال�ي تحمل توقيع الدولة أو باألحرى تحمل 

لك و�ؤّمن من  
ُ
الدولة توقيعها، وما عداها من ذوات وأ�عام �� مجرد أدوات وأرقام ومتاع ُ�ستو�� بواسط��ا قوام امل

ا�حكم، ومهما اختلف أساسھ (القهر �� أعمھ، االختيار �� �عض من   راره. كيفما استوى ش�لخاللها استم

نماذجھ)، وأي �انت الذرائع الذي يحت�ي بھ، فليس ثمة سوى نقطة واحدة ثابتة ساطعة تفرض منطقها ع��  

، لت�ون هذه األخ��ة ا�جميع، وحول هذه النقطة بالذات تحوم ا�حركة و�ب�ى التار�خ، و��ا �ستوي شوكھ ا�جماعة

 
حول    -2 خلدون  ابن  حديث  خلدون، أنظر  ابن  الرحمن  عبد  لأل�خاص).  كما  طبيعية  أعمار  للدولة  أن   ��) عشر  الرا�ع  الفصل   �� وتحديدا  الدولة، 

. ومن أراد أن ي�ون ع�� بّينة من تصورات مفكري ومؤر�� الغرب  338-335، ص ص  2004املقدمة، تحقيق عبد هللا محمد الدرويش، دار �عرب، دمشق  
ي( بو�ىي،  في�و،  للفيلسوف    واخيم،أروسيوس،  ال�املة  األعمال  يراجع  والدائرة،  التقدم  منطق  ب�ن  والدولة  ا�حضارة  مجرى  �شأن  ت��غو...)  برودون، 

 ث:ملا�ي �ارل لو�األ
- Löwith Karl, Weltgeschichte und Heilsgeschichte, Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie,Sämtliche 
Schriften 2, J. B. Metzler, sehe Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1983. 

لتفك�� العام  "الفكر املل�ي السال�� ال ي��ض بوصفھ مجرد مبدأ سلوك ��دف إ�� تخليد أو إدامة ساللة ملكية و"ذم��ا" وممتل�ا��ا، بل إنھ يصبح نمط ا  -3
بن...إ�خ.  ينطبق ع�� �ل �ىيء: �ل عالقة إ�سانية تن�ع إ�� أن يجري تفك��ها و�عقلها ع�� النمط البي�ي، أي عالقة أخوة مثال، أو عالقة أبوة، أب/إالذي  

ي". بيار بورديو،  عالقة ا�حامي/ا�خلوق أو الصنيعة، �� مثال ع�� هذا الضم الذي يمارسھ الفكر البيوتا�ي أو فكر الدار الذي يص�� مبدأ �ل فكر سيا�ى
 . 443، ص 2016)، ترجمة نص�� مروة، املركز العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات، ب��وت 1992-1989عن الدولة، دروس �� ال�وليج دو فرا�س (
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شبھ باألداة ال�ي يحصل من خاللها تدو�ن س��ة الساللة نيابة عن الدولة �� التار�خ. ليس الغرض من وجود الدولة أ

سوى أن تفرض هيبة ال�خص وتؤمن دوام الساللة وحضور االسم والصورة �� رقعة جغرافية مفتوحة. و�ما أن 

يقت�ىي أن ت�ون الرابطة مؤسسة ع�� دين  ثمة نقطة ثابتة فاعلة وحيدة، �� مصدر �ل حركة و�ضاءة وحياة، 

وجودي ال يرد، وليس ل�جميع سوى أن يمتثل لشريعة األب باسمھ أو باسم الرب، أن �ستنفر وجودها �� سبيل 

 الوفاء لصنيع األب، و�شعاع م��اث األسرة.

ة القديمة بأوصاف حينما ان��ت األدبيات السياسية أن تصف البؤرة النافذة والنواة املركز�ة �� تجر�ة الدول 

ف��يائية، مثل إنزال النقطة الثابتة من�لة "القلب" أو "العقل" من جسم اإل�سان، فإ��ا ت�ون عكست الوضع 

ال�خصا�ي للدولة. وعليھ ال تتنّ�ل بقية الذوات سوى من�لة "السواعد" ال�ي تنطق باسهم هذا العقل والقلب، 

ّعال"، وال يخرج ما وقع من خيار و��ى �� تدب�� األمور عن نطاق اآلالت و���جم فعلها حرك��ا مراد و�رادة "العقل الف

ها رب ا�جماعة توقيعھ ا�حصري. قد ي�ون هذا الوضع التار�خا�ي لتجر�ة ا�حياة لواألدوات ال�ي يمارس من خال

االجتماعية مستستاغا �� سياق تار��� مع�ن، من حيث هو وضع طبي�� �حالة الب�ى الذهنية والثقافية  

جاوز، واالجتماعية القائمة، وهو الوضع الذي استن�خ تار�خيا �� وقت الحقا، لكن هل حدث ��خ ك�� وتحقق الت

 أم أن 

 األمر يقال ع�� نحو �س�ي؟ 

 هو�ة الدولة حديثا  .2

جدد روحها مع مجرى الزمان، فال ر�ب أن ثمة منعطفات  
ُ
إن جاز القول بأن الدولة نابتة زمانية وتجر�ة تار�خية ت

ر دوما ب��وغ أفق جديد لها، ��و�ة �عكس مرآة ا�حاضر وليس مجرد تجر�ة مؤسسة  
ّ

حاسمة ومنقلبات جذر�ة تبش

فرقة ب�ن تجر�ة الدولة قديما وحديثا، أن �عّ�ن  ع�� املعاودة واالقتداء. و�ن شئنا، ونحن بصدد رسم فيصل الت

ثبت من خاللها قطيع��ا وعمق اختالفها مع الهو�ة ال�ي توّسمت ��ا تجر�ة 
ُ
ي الدولة حداث��ا وت

ّ
العالمة ال�ي ��ا تز�

الدولة قديما، فاألمر يتعلق بالقطع مع �خصنة الدولة؛ أي ��خ حلولية الدولة وتجاوز ا�حايثة ال�ي استوثقت 
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�ن الدولة وا�حاكم. ثمة اختالف هائل �� بنية ا�حكم و�ناه قديما وحديثا، فإن �انت إحداثية ا�حكم قديما تقوم ب

ك واِمللكية، وأن مصدر الشرعية مر�وزة �� الواحد، فهو 
ّ
ع�� مفاهيم ��خص جوهر امللك؛ من قبيل املالك والتمل

قوق وواه��ا، و�أننا �� محا�اة ل"مدينة هللا"، أمام صاحب الشرعية ومنبع املشروعية، ومنت�ى ا�حق ومبعث ا�ح 

نموذج ل�حكم مح�وم بمفاهيم ثيولوجية جاهزة سلفا. فإن إحداثية ا�حكم حديثا تقوم ع�� الطالق البائن ب�ن 

ا�حاكم والدولة، لم �عد من مسوغ للقبول بأسس محايثة ب�ن إرادة الواحد والدولة، فإن �ان ثمة مقبولية �حايثة 

اهنة، فإنھ يمكن ا�حديث عن محايثة اإلرادة العامة للدولة. ما ر   

�ي؛ لم �عد ا�حاجة ت��ر اليوم وجود من توقع   
ّ
فجوهر ا�حكم �� الدولة ا�حديثة هو جوهر وظيفي وليس تمل

الدولة باسمھ، بقدر أن الدولة ا�حديثة تحمل توقيعها ا�خاص؛ بمع�ى أننا أمام توقيع ما �عد �خ�ىي للدولة، إنھ 

لتوقيع الذي ال ينت�ي إ�� أحد �عينھ، و�نما هو التوقيع الذي ينت�ي إ�� الدولة نفسها و��� ا�جميع، إ�� �ل القائم�ن ا

. وأن ن�ون قبالة ��خة للدولة تتحدث بلسان ا�جميع، ت��جم إرادة ال�ل، فإننا سن�ون أمام إرادة  4�� الدولة

عينھ، ومصدر منفرد ووحيد؛ ما عدا من تو�ل لهم مهمة  وحيدة ومطلقة و�� إرادة الدولة. ليس ثمة مركز �

أدوار وظيفية تناط باألفراد. الفرد تصر�ف اإلرادة العامة وتدب�� الدولة، حينئذ ن�ون أمام أجهزة و��ى متعددة، و 

بمقت�ىى روح الدولة ا�حديثة، لم �عد صاحب الدولة أو �ائن فوق ا�جميع، بل هو مجرد قائم أو موظف ��  

دوره ينحصر �� تأدية الواجب الذي عهد إليھ استحقاقا بموجب قواعد معقولة مبع��ا اإلرادة العامة. الدولة،   

لم �عد الدولة مجرد وسيلة ت��مج وفق إرادة معينة كما �ان، وكما ال يزال عليھ ا�حال؛ سواء أ�انت هذه اإلرادة   

إرادة منفردة أو إرادة القلة، بل إن منطق الدولة ا�حديثة يجعل من الدولة الغاية املطلقة ال�ي ليس �عدها غاية؛ 

جرد أرقام، و�� ع�� تفاوت أدوراها ومرات��ا، تضمحل �� الدولة، وعليھ ف�ل ما يؤثث الدولة ا�حديثة من أفراد �� م

و�ذوب �خوصها �� �خص واحد وهو �خص الدولة.وأن ت�ون املشروعية قر�نة اإلرادة العامة وفق منطق الدولة 

 
الدولة نفسها، والس  -4 الدولة هو   �� السياسية  الطبي�� للسلطة  ناصيف نصار:"الصاحب  املفكر  ا�حديثة يحدثنا  الدولة  السياسية حول منطق  لطة 

ذلك، ف�ي األصلية والعليا �� الدولة �� سطلة الدولة. فالدولة �� األساس �� ا�جتمع السيا�ىي املستقل، قبل أن ينقسم إ�� حاكم وشعب. و�وصفها ك
الف الدولة مغايرة ألنا  أنا  إال  بأنا....  إ�� نفسھ  الفرد  كما �ش��  بأنا،  إ�� نفسها  بأن �ش��  لها  �عب�� عن نحن  تمتلك �خصية �سمح  ا�حقيقة   �� رد، أل��ا 

إ�� فلسفة   معينة، ��� نفسها ع�� نمط األنا الفردية، من دون أن تتحول إ�� أنا فرد ��� نفسها مباشرة �أنا فرد". ناصيف نصار، منطق السلطة، مدخل 
 . 75، ص 2001، دار أمواج، ب��وت 2األمر، الطبعة 
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ا�حديثة، �ع�ي أن منبع السلطة ومصدر السيادة �امن �� القاعدة العر�ضة ال�ي �� ال�ل أو الشعب، وليست 

ة �� فرد أو قلة أو مؤسسة فوقية مفصولة عن القاعدة، ليس لإلرادة العامة عل��ا من سلطان إال ادعاء قائم

وشكال، كما هو عليھ ا�حال بالنسبة لنظم حكم راهنة �سوغ لوجودها ب��كية اإلرادة العامة، بينما واقعها الفع��  

م شؤون ا�حكم وتدب�� الدولة، وال قدرة لهم ع�� وحينما ال ي�ون إلرادة العموم سلطان ع�� من تو�ل له غ�� ذلك.

اختيارهم وتقر�ر مص��هم ومساءل��م، سواء أ�ان ش�ل تدب�� ا�حكم جمهوري أو مل�ي أو عسكري، فذلك أمارة  

قاطعة ع�� أننا لم نبلغ جوهر الدولة ا�حديثة، بل أنھ ثمة استمرار لروح الدولة �� ��خ��ا القديمة، لكنھ ليس 

بقدر ما نجد أنفسنا أمام تجر�ة بد�عة ومزواجة طر�فة آي��ا ا�جمع ب�ن روح الدولة قديما وصورة  استمرار حر�� 

 الدولة حديثا، و�لغة أخرى أصالة روح الدولة قائمة �� صورة الدولة ا�حديثة. 

ة راهنا ��  القول ��و�ة حديثة للدولة، �ع�ي أن تن�� مطلقا روح ال�خصنة ال�ي توّسمت ��ا قديما. فكينونة الدول 

كينونة ما �عد �خصانية؛ أي أ��ا كيان ممأسس، تناط فيھ مهمة تدب�� ا�حكم إ�� هيئات ومؤسسات متعددة، ال  

تقع تحت وصاية أحد أو تخضع لهيئة معنية، بقدر ما أن تناط �ل مؤسسة بمهمة معلومة، و�ي��ا وغ��ها من  

الهيئات ال�ي تو�ل لها مهمة تدب��ية من دون استثناء   الهيئات عالقات �عاون وتأث�� وتوازن، مع ضرورة خضوع �ل

للمراقبة واملساءلة وا�حاسبة من قبل املؤسسة التمثيلية (املراقبة واملساءلة ال��ملانية) واملؤسسة القضائية 

(ا�حاسبة القضائية). وم�ى تبّ�ن أنھ ثمة مؤسسة �عي��ا �ستفرد ب�ل �ىيء وأن �ل توقيع حاسم وحدث مفص�� 

�� تار�خ الدولة يرهن ��خوص �عي��ا، فإن هذا األمر يمثل أمارة ع�� س��ان روح الدولة القديمة، رغم ما قد  يوقع

.�عاين من تقنيات وصور �عكس مظاهر التحديث الذي طال تدب�� الدولة وتقنيات حكمها  ال �عتد الدولة ا�حديثة  

يفية ال�ي تناط ع�� سبيل االختيار وا�حاجة  بأي م��ة فائقة لهيئة أو �خوص معينة، ما عدا األدوار الوظ

واالستحقاق لأل�خاص واملؤسسات. واملهمة الوظيفية �� عرف الدولة ا�حديثة تخضع لقواعد معقلنة، تو�ل ملن 

وقع عل��م االختيار من قبل اإلرادة العامة و�سمح بھ القواعد املتداولة ع�� وجھ االستحقاق فيمن توفرت ف��م 

والبدنية، و�لوغها ي�ون �� متناول ا�جميع غ�� مستأثر بھ العتبارات مالية أو دينية أو قبلية أو  الشروط املعرفية
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لتمس ذرائع ومسلمات، و�نما عل��ا أن تحتكم للتداول والتناوب من غ�� أن ترهن  
ُ
اجتماعية أو عرقية أو طبقية ت

 ألحد أو قلة ع�� سبيل الدوام والتواتر.

الفارق ب�ن كينونة الدولة قديما وحديثا، قلما نجد من أبنية الدولة راهنا من تخلوا   ونحن نقف ع�� تبّ�ن أوجھ 

توسال بنظم ا�حكم ا�حديثة وتقنيا��ا، رغم أن الروح ال�ي �سري �� أوصالها �� روح عتيقة ال قيمة لها �� عرف 

اسية �� مظاهرها ونظمها، ليس  الدولة ا�حديثة. وعليھ فإن األخذ بتقنيات ا�حكم ا�حديثة ومحا�اة ا�حداثة السي

ي��ض دليال قاطعا أنھ ثمة قطيعة �� ا�جرى التار��� الدولة، وأنھ تم ��خ هو�ة الدولة قديمة بكينونة جديدة  

روحا وصورة. فكينونة الدولة ا�حديثة �� كينونة مجردة لم �عد تقبل توقيع فرد أو ساللة أو جماعة، بل ��  

ميع. والقول بأولو�ة اإلرادة العامة ع�� إرادة ا�خاصة أو القلة، �ع�ي أن منبع  الوجھ الذي �ع�� عن إرادة ا�ج 

السيادة واتجاهها ع�� شفا اختالف مطلق مع ضرب السيادة وحرك��ا �� تجر�ة الدولة قديما؛ فإن �ان مصدر 

السيادة �� ش�ل  السيادة محايث فيما م�ىى �امن �� إرادة فرد مع�ن أو قلة ما، ومن هذا املنبع الفوقا�ي تتجھ

حركة عمودية �سري مقتضيا��ا ومضامي��ا ع�� منوال ج��يال يتيح لعامة الناس سوى التمثل واالنقياد. أما مصدر 

السيادة الذي يم�� جوهر الدولة ا�حديثة ف�ي ذات مصدر محايث إلرادة ال�ل أو الشعب �� لغة الدولة ا�حديثة، 

مؤسسات يو�ل لها مهمة ترجمة ا�حاجات املادية والروحية والطبيعية ال�ي والب�ى الفوقية ال�ي تتمظهر ع�� شا�لة 

�عرب ع��ا اإلرادة العامة �� �ل ح�ن، ومص�� الدولة ومسارها ليس عبارة عن ُملك ره�ن �خص أو قلة، و�نما الب�ى 

بة تؤدى ع�� سبيل التناوب الفوقية ال�ي تتو�� مهمة تدب�� الدولة والتعب�� عن اإلرادة العامة ما �� سوى أداء بالنيا

 والتداول وفق شروط االستحقاق والكفاءة واملساواة. 

ثانيا: التأليف الزما�ي ل�حياة االجتماعية: نقد الدولة ال�جينة    

بناء ع�� استشفاف املعالم ال�ي استوفت ��ا الدولة كينون��ا قديما وحديثا، تب�ّن لنا أوجھ الفارق ال�ي تجعل هو�ة  

يثة ع�� انفصال جذري مع الهو�ة ال�ي اتصفت ��ا قديما، وعلة األمر أن الدولة ليس عبارة عن جوهر الدولة ا�حد

قار ال �ع����ا �غي��، و�نما �� شأن تار��� ومراس مشروط �شرائط الزمان وتطور ا�حاجات ورؤ�ة الناس املتجددة  
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ق وجودي وتار��� �س�ي، فهل ثمة ما و�ما أ��ا حياة وتجر�ة �عاش ضمن سيا لسبل تنظيم روابطهم وشؤو��م.

�سوغ أش�ال التنظيم ال�ي تقدم نفسها �� صورة ال تتقيد بمحددات زمانية وتار�خية، بل إنما تمارس وجودها ��  

لك  ش�ل من التجر�ة ال�جينة الذي ال �ع�� شأنا ملنطق الدولة وفطرة العقل
ُ
واعتبار الزمان؟ ينتفي �� قاموس امل

 مفاهيم التجاوز والقطيعة والنسبية، بل منطقها �سلم بإم�انية الوصل الزما�ي، فال 5ال�ج�ن أو التجر�ة ا�جردة 

ض�� أن تزاوج ب�ن ب�ى الدولة ومقوما��ا ال�ي عهد��ا �� مختلف أطوارها التار�خية، وليس ثمة ما�ع �� إيجاد توليفة 

. فالدولة ضمن هو�ة 6�ستن�خ عناصر من تجارب األمم �� ا�حكم من مختلف األمصار و�� ومختلف العصور 

امللك ال�ج�ن ليس لها صالحية �ونية، أو أ��ا تنضبط لسنن التار�خ وشرائط الزمان، بل إ��ا تمتلك صالحية خاصة 

ورؤ�ة تخدم مصا�ح ورهانات من �شا�عون فرادة أمة معينة بأن تظفر بنموذج �ع�� عن كينون��ا. و�ن شئنا أن  

ل بامللموس ع�� أن طبيعة هذا  كشف عن املنط�عدد �عض األمارات ال�ي ت
ّ
دل

ُ
لك ال�ج�ن، ون

ُ
ق الذي يحكم امل

الش�ل من التنظيم إنما ال �عتد بمنطق التجاوز التار��� وال �سلم بأن بناء الوجود املادي والرو�� يخضع إليقاع 

�سان ورؤ�تھ جمة لفعل اإلا�جدل التار���، تأسيسا ع�� أن البناء االجتما�� لإل�سان وتنظيم شؤونھ إنما هو تر 

املشروطة �شرائط الزمان الذي يحيا فيھ، وأنھ ليس ثمة مسلمات وثوابت وجواهر ال يمسها �غي�� أو �ع����ا 

تبديل، فحاجة اإل�سان وسعيھ نحو ما يحقق لھ إقامة فاضلة تدعوه باستمرار إ�� تجديد نظمھ وأبنيتھ وسبل  

ف عن �عض الطبائع ال�ي �سم ا�حكم ال�ج�ن والقواعد واآلليات ال�ي  تدب��ه لذاتھ ومجتمعھ، أمكن لنا أن نكش

يتوسل ��ا هذا التنظيم االجتما��، �ش�ل يثبت ُ�ْعد هذا التنظيم عن مسايرة الركب التار���، و���هن ع�� أن  

�� املا�ىي  و�سوي ب�ن نواتج الزمان ونوابتھ ا�جسم االجتما�� وأبنيتھ ما تزال ترزح تحت وطأة التأخر التار���،

وا�حاضر. و�صرف النظر إن �ان مثل هذا الضرب من البنيان املد�ي ي��جم طبيعة الو�� االجتما�� ال�ائن، فإن  

 
 ات التار�خية والزمانية ال�ي تطوق وجود الدولة وتحكم ص��ور��ا. نقصد بالتجر�د، التجّرد من �ل االعتبار  -5
القدم،    -6  �� املشروعية ضار�ت�ن  في��: ��خت�ن من  ال�ي تحدث ع��ا ماكس  املشروعية  أنماط  أن �ستخدم جميع  لنفسھ  نموذج �ستسيغ  أمام  لن�ون 

)، ومشروعية �عكس روح الدولة ا�حديثة  Charismatische Herrschaftر�زمية () واملشروعية ال�اTraditionale Herrschaftوهما املشروعية التقليدية (
 ). ,Herrschaft Kraft,Legalitiätال�ي تقوم ع�� سيادة القانون وشرعيتھ (

-Weber Max, PolitikalsBeruf 1919, Herausgegeben von WofgangJMommsen und Wolfgang Schulchter, Band 17, J.C.B. Mohr Siebeck, 
Tübingen 1992. S 160. 
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مثل هذا البنيان ال يجاري الركب ا�حضاري وال �عكس إرادة ال�ل وال �ستو�� مطال��م ومطامحهم، و�ن �ان فضلھ 

استوى الفضل ا�خاص مع الفضل العام؟  ع�� رعاتھ وحماتھ وأدعيائھ ال ينكر، ولكن م�ى   

الهو�ة ال�جينة: البناء ا�جرد وامل�خصن للدولة  -1   

ل�ن �انت هو�ة الدولة قديما هو�ة م�خصنة، حيث يذوب كيا��ا �� ذوات من �حم ودم، و�صبح مص��ها مقرونا  

، وأن مبتدأها ومن��اها مشدود إ�� من �انت لهم الغلبة والقوة ع�� فرض 7بحياة ساللة أو فرد أو جماعة أو قلة

وجودهم البيولو�� وا�جسدي فرضا ماديا ورمز�ا. بينما استوت هو�ة الدولة راهنا ع�� هو�ة مجردة؛ و�ع�ي بالهو�ة 

ا�جردة أن للدولة وجود موضو�� مطلق غ�� موثوق بجسد مع�ن أو ذوات محددة مهما �انت من�ل��ا ومهم��ا، 

و وجود �س�ي ووظيفي واجتما�� وعابر، بينما وجود الدول وجود مس��سل �� فوجود الذوات ضمن الدولة ه

الزمان مع تكييف بناها حسب شرائط الوقت وأحوال الناس ومطال��م، دون أن يرتبط قدرها بأحد ف�ي صاحبة 

لة قديما و�ن �ان هذا حال كينونة الدو  السيادة والقدر، وكيا��ا ي��جم إرادة ا�جميع وليست ترجمة إلرادة أحد.

وحديثا، وأن الهو�ة ال�ي اكتس��ا مشروطة �شرائط التار�خ، وعليھ فبني��ا وصور��ا ع�� تفاوت �حيق وتجاوز  

لك ال�ج�ن؟ وهل بإم�ا��ا أن تنفلت 
ُ
يتحقق بفعل ��خ نفسها تار�خيا، فهل من مسوغ معقول يلتمس لضروب امل

� مقيد بالوجود الزما�ي للدولة؟ وهل مثل هذا النموذج و�تاح لها تأسيس نموذج مطلق غ� من ا�حددات التار�خية

التوليفي واملطلق قادر ع�� احتضان إرادة جميع النفوس املوجودة ومسايرة التطور الذي حاق بو�� الناس  

 والتقدم الذي اع��ى األبنية االجتماعية واملادية؟  

�حقبة ما �عد ال�ولونيالية ال�ي ش�لت منعطفا ما إن الناظر �� تجر�ة الدولة �� أفق خ�� الكنھ ا�حديث للدولة �� ا

ب�ن الطور ال�خصا�ي ل�حكم والطور ا�جرد للدولة، وهذا �ع�ي أن عهدنا بتحديث كيان الدولة ال يبارح بضع 

عقود، ال يخفى عنھ واقع االلتباس الذي �غ�ىى روح الدولة، وليس غر�با أن تأخذ املرء ا�ح��ة إن هو رام معرفة 

 
عا��ا، وأن قدرها  و�ن التفتنا إ�� كتابات املؤرخ�ن القدماء، فيما وثقوه من مصائر الدول �� مجرى التار�خ، يتّب�ن لنا القران الذي توكد ب�ن الدولة ور   -7

ولو�� وا�جسدي ملن �ان �� عهد��م السيادة واملسك بزمام الدولة  محسوب بقدر دوام األفراد الذين يمتل�ون زمامها، وأن مو��ا املادي مقرون باملوت البي
 . وأهلها وشؤو��ا
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فقها؛ إذ �� هائمة تا��ة ب�ن روحها العميقة وا�جوهر القديم الذي يحكمها و��ن واقعها ا�حديث، �أ��ا حقيق��ا وأ

تجر�ة فر�دة خارج سنن التار�خ ومنطق العقول، تؤالف ب��اعة وتبدع �� صهر الطا�ع ال�خصا�ي وا�جرد غاية 

أبنية الدولة، ف�انت بمثابة فيصل التفرقة  اإلبداع. نحن إذن قبالة عالمات كث��ة �عكس ب�ى ا�حداثة ال�ي اع��ت

 بي��ا و��ن روحها القديمة، و�� بذلك ع�� روح وصورة جديدة غ�� معهودة. 

لك القديم  
ُ
غ�� أ��ا ليست ع�� هذا ا�حال الصرف والواقع ا�حدا�ي ا�خالص، بل تراها كذلك ُمّتصفة بطبائع امل

طبعت كنھ الدولة �� طورها امل�خصن. وا�حال ع�� هذا التوليف وا�جمع وتدب��ها قائم وفق الُب�ى واآلليات ال�ي 

ب�ن طور�ن وتجر�ت�ن ��خت أحدهما األخرى، فإن أفق البناء املد�ي لإل�سان املعاصر ال هو عبارة عن كيان 

ع�� عن حقيق��ا 
ُ
معاصر ع�� نحو خالص وال هو عبارة عن كيان قديم ع�� نحو محض، فهو هذا وذاك، وقد �

قول أ��ا عبارة عن كيان بروح قديمة، غ�� أنھ كيان جّدد نفسھ صور�ا بآليات وُ��ى تحمل توقيع الطور ا�جرد  فن

م بالقطيعة التار�خية والتجاوز الزما�ي، بل يدافع عن إم�انية 
ّ
للدولة الذي تحّقق حديثا. مثل هذا النموذج ال ُ�سل

خصنة ل�حكم لم تضمحل ولم يحن الوقت وال الظروف ل�ي  �عا�ش الوجھ القديم وا�حديث للدولة. فالهو�ة امل�

تقبع ضمن متحف التار�خ، بل �� ال تزال تحتفظ بيفاع��ا وتمتلك نصيبا وافرا من ا�حيو�ة؛ سواء �ان من يمثلها 

 فردا (مونارشية) أو قلة (أوليغارشية) مدنية أو عسكر�ة. 

للش�ل امل�خصن للدولة، ألن قوة الن�خة امل�خصنة ال �ع�ي قيام الطور ا�جرد للدولة حديثا اندثار مطلق  

ووقعها ع�� من�لة رفيعة ضمن الطور ا�جرد للدولة. و�ن �ان لهذا املعطى من داللة بليغة �� األفق الذي يخصنا،  

هو أن الن�خ التار��� للنموذج امل�خصن ل�حكم لم يقع �عد، بل إن ماهية الدولة �� أفقنا ال زالت تنضبط وفق 

�حكم العتيق وحقيقتھ، فا�جديد الذي طرأ ع�� كيان الدولة هم الظاهر؛ و�ع�ي بذلك ال��وّد بآليات و��ى كنھ ا

وقواعد �عد ثمرة النموذج ا�جّرد للدولة. إن جاز أن نتحدث عن قطيعة تخللت الن�خة ال�جينة ل�حكم، ف�ي  

راز مأسسة الدولة وآليات تدب��ها كما القطيعة ال�ي همت ا�جانب الصوري للدولة، و�ع�ي بذلك هي�ل��ا وفق ط

�عّينت حديثا، بينما القطيعة لم تمس جوهر ا�حكم وروحھ الذي ظل ثابتا ع�� طرازه امل�خصن. االستنتاج الذي 
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يمكن أن نظفر بھ بخصوص هذا النموذج ال�ج�ن، أن ماهية الدولة وروحها �� أفقنا لم �ع����ا انز�اح فع�� أو 

قي، بل إن حقيق��ا تكشف بامللموس أ��ا سليلة املا�ىي هو�ة وروحا، وليس انتسا��ا إ��  يطالها تحول عم�� حقي

 الراهن أو الوجود ا�جرد إال من حيث ب�ى الظاهر.

ولم �شهد ماهية الدولة وهو���ا ثورة ذاتية تخصها، ووثبة تو�� أ��ا تحمل توقع��ا ا�خاص بما ي��جم أن الدولة 

قابل أن يخلق نفسھ �ل مرة. ف�أن حقيقة الدولة و�نية ا�حكم �� أفقنا ظلت ع�� وفاء نابتة زمانية وكيان تار��� 

شديد للنموذج امل�خصن، ومع تو�ج بر�ق النموذج ا�جرد ل�حكم الذي نجم عن تحديث جوهر ا�حكم وكينونتھ، 

تيق. ما يقال عن  لم �عد أمام الن�خ امل�خصنة سوى استعارة أدوات ا�حكم ا�حديث وهيا�ل تدب�� النموذج الع

"تحديث الدولة" عن "الدولة الوطنية" و"سيادة األمة" و"ا�حكم الديمقراطي"، و�� من نواتج تحديث السياسية 

ل مقومات جوهر�ة للطور ا�جرد للدولة، ال �عكس ا�حقيقة ال�املة للُملك ال�ج�ن، بل 
ّ
املدنية روحا وصورة، وتمث

لبشري الذي وجد نفسھ قسرا ع�� األخذ بتقنيات ا�حكم ا�جرد. إن جزء من حقيقية هذا الضرب من االجتماع ا

التحديث وفق هذا ا�جرى هو تحديث طال الظاهر ال جوهر البناء امل�خصن، بمع�ى العمل ع�� تكييف روح  

الدولة القديمة مع تقنيات ا�حكم ا�جرد دون التخ�� عن ا�جوهر ال�خصا�ي للدولة. والقول بأن الدولة نابتة 

نية ومعطى تار���، ال �ستسيغ إال تأو�ال معقوال للتحديث؛ أي ينب�� أن �عم التحديث روح السياسة املدنية زما

 ومبان��ا، وليس جمع ما ال يجتمع من طور�ن: روح الطور امل�خص للدولة وتقنيات طورها ا�جرد. 

أساس ا�ُحكم: نقد فكرة املركز والرمز  -2   

الدولة �� خلّو من األساس، مثلما ال يمكن أن نفصل ب�ن الزمان واألساس؛ فهل  مثلما ال يمكن أن نف��ض وجود 

قّوم كيان الدولة �� ع�� ذات ا�حال، م��فعة عن مجرى الزمان، أم �� تنضبط وفق إحداثية الزمان 
ُ
األسس ال�ي ت

ل القوت ا�حصري بالنسبة لها �� �ل 
ّ
مجرى التار�خ املفتوح؟  �� حّل من االعتصام بأساس قار، أو أسس �عي��ا تمث

� التار��� ملوجودية الدولة تدّرجا �� الزمان من الوضع امل�خص إ�� الطور 
ّ
ّيض لنا أن نقف سابقا عند ال���

ُ
ق

قلة ال�ي حصلت لم تكن مجرد ٌنقلة حرفية ترتحل زمانا من غ�� استغناء عن جلدها وأدوا��ا  ا�جرد، وهذه النُّ
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فسها �ل مرة بحثا عن روح جديدة لها، ت�ون بھ صورة حّية من عصرها ونابتة وأدوارها، بل �� تجر�ة �ستن�خ ن

أوا��ا. والقول ��ذا األمر، فإنھ ال �ستقيم أن نز�ّي وجود أساس ثابت عابر للتار�خ يخ��ق الزمان، �عمل ع�� 

ل ال�ي تضبط إخضاع هذين األخ��ين ملنطقھ بدل أن يجدد نفسھ تناغما مع مجرى الزمان، ومراعاة لسنن التحو 

إيقاع ا�حياة االجتماعية. ينب�� أن ن�ون ع�� بال من ا�خلط املش�ن الذي نقدم عليھ حينما نطابق األساس الذي  

يخص ا�حياة االجتماعية، مع األساس الذي يخص املوجودات �� صور��ا الف��يائية والبيولوجية: فإن أمكن أن 

والبيولو�� من مجاري الزمان، �أ��ا تقت�ىي ضر�ا مخصوصا تتحلل األسس ال�ي تضبط كينونة الوجود الطبي�� 

من الزمان، وهو الزمان الطبي��، فإن طبيعة ا�حياة االجتماعية وضروب انتظامها ال تحتكم إ�� أساس �عينھ أو 

أسس ��ائية، لها من الصالحية املفتوحة ما يجعلها تحضر بنفس الوجھ �� جميع األطوار التار�خية ال�ي تخص 

  شعوب معينة ومس����ا �� التار�خ.س��ة 

بما أن كيان الدولة �� تجر�ة تختمر �� عالم املعيش، شأ��ا شأن �ل ضروب ا�حياة االجتماعية، فإننا لسنا   

بحاجة إ�� االستنجاد بأساس عميق قائم �� أمس البشر�ة، بقدر ما لنا أن نبدع ألنفسنا األسس ال�ي تن�جم مع  

ق زم�ي وتار��� محددين. و�ما أن التجر�ة االجتماعية والبناء املد�ي الذي نرتضيھ  ا�حياة االجتماعية �� سيا

ألنفسنا ليس �� حاجة إ�� جينيالوجيا عميقة ألساس نوجھ ع�� منوالھ تجر�تنا، فليس ينتظم الراهن إال بأساس 

لھ: فإذا �ان املقصود من راهنھ، فحري بنا أن نتجنّب االستنجاد بأساس كيفما اتفق فصلھ، وأي �ان زمانھ وأص

باملقت�ىى الزما�ي لألساس هو حصولھ �� شطر من الزمان الذي انق�ىى مفعولھ، ألن ل�ل طور من أطوار الوجود 

التار��� وضروب ا�حياة االجتماعية أسس تخصھ، وهو ما �ع�ي خضوع األساس للتحي�ن الزما�ي والن�خ التار���. 

الح��از من �ل خلط ��ّم األساس �� صورتھ االجتماعية واألساس �� إن املقصود باألساس من حيث هو أصل، هو ا

صوره الف��يائية والكسمولوجية واملي�انيكية: واإلشارة هنا إ�� مماهاة األساس �� صورتھ الطبيعية مع األساس �� 

السيا�ىي، صورتھ االجتماعية، وهو األمر الذي يتم من خالل استنساخ األساس الطبي�� �� البنيان االجتما�� و 

 فنجعل وجودنا االجتما�� وائتالفنا السيا�ىي يحا�ي األساس �� صيغتھ الف��يائية والكسمولوجية والثيولوجية.  
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من املعلوم أن التصور الكسمولو�� يقام ع�� مركز حولھ تحوم �ل األجسام، رغم التحول الذي طرأ ع�� املركز  

من األرض إ�� الشمس، والتصور الف��يائي كذلك يقر بوجود قوة محركة إل��ا �عود �ل مصادر ا�حركة (ا�حرك 

واحد (الصا�ع)، و�ل هذه التصورات تلتقي �� ر�ط األول)، والتصور الثيولو�� ينب�ي ع�� رد الوجود إ�� الواجد ال

م �� موضوعات الطبيعة بوجود مركز عليھ مدار األشياء  
ّ
الوجود املتك�� واملتحول بأساس واحد ثابت. ومثلما �سل

م �� السياق الالهو�ي بوجود رمز منھ منبع األشياء واملوجودات، و��ما (املركز والرمز) ضمانة وجود  
ّ
والذوات، و�سل

شياء واملوجودات ودوامها، فإن اإلقرار ��ذا الوضع �� سياق األبنية االجتماعية ال�ي يوقعها اإل�سان �� مجرى األ 

التار�خ �ستد�� التساؤل عن مدى إم�ان استنبات األساس الطبي�� ضمن ا�حياة االجتماعية؟ فالقول بمركز 

� والالهو�ي، لكن ا�حال ع�� غ�� ذلك �� سياق ما واحد أو رمز واحد قد ي�ون أمرا متسقا �� سياق التصور الطبي� 

نؤسسھ من نظم وخ��ات �� حياتنا االجتماعية، ف�ي أمور تنضبط لسنن التحول، وت�ون عرضة للتغ�� وقابلة  

للتجاوز؛ ولهذا االعتبار بالذات، الذي يتمثل �� الطا�ع غ�� القار والثابت للوجود االجتما��، فإنھ ال �ستقيم أن 

ناء االجتما�� بمركز واحد ثابت، وال أن نخضع ا�حياة االجتماعية لرمز مطلق قار، بقدر ما يقت�ىي منا نلزم الب

تحي�ن تصورنا �شأن األساس، و�عمل ع�� صوغ األسس ال�ي ال تتخذ طا�ع املطلق والالمتنا��، بقدر ما ينب�� أن 

ت مع  نالئم األساس مع السياق االجتما�� والتار���، وهو ما يجعل املرك 
ّ
ز والرمز يأخذا طا�ع النسبية، تتوق

حاجيات ومطالب الراهن، و�عمل ع�� مراجعة جذر�ة وتجديد نفس��ما ع�� أمل أن يصبحا ع�� فعالية و�فادة 

 للمجتمع �� سياق زما�ي معلوم. 

جال جرى األمر �� سياق الطور امل�خصن للدولة أن �ستخدم األساس �� تماه مطبق مع األساس القائم ضمن م 

الطبيعة والالهوت، فنخضع بالنتيجة ما نؤسسھ من نظم و�ناء �� حياتنا االجتماعية ألسس ورموز قارة، �� بمثابة 

ا�جوهر �� ح�ن أن ما عداها يقبل التغّ��. غ�� أن هذا األساس أو الرمز ليس بمقوم طبي�� ينت�ي إ�� صلب الوجود 

اعية. فحينما نخ��ل �� ��اية املطاف األساس �� �خص أو زمرة الف��يائي، بل هو يضرب بجذوره �� ا�حياة االجتم

معينة، ال نقوم سوى �عملية �خصنة األساس وترم�� الذات، �� تجر�ة تماه مع طبيعانية األسس وترم�� املقدس، 
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لننت�ي �� ��اية املطاف �� أن نجعل املركز واألساس قائم �� �خص مع�ن وذوات محددة. مثل هذا األمر �عت��  

مسألة معتادة خ����ا ا�حياة االجتماعية �� سياق الطور امل�خصن، لكن األمر ما عاد ذا وجاهة �� سياق ا�حياة 

ص األساس 
ّ

ال�ي انت�جها اإل�سان �� الطور االجتما�� ا�جرد؛ إذ �� مضمار هذه التجر�ة لم �عد مقبوال أن ��خ

لطور ا�جرد ان��ينا إ�� الفصل ب�ن األساس والذات، ونرّمزه، وال أن نجعلھ محايثا �� ذوات محددة، بل ضمن ا

ينا مأسسة األساس و�عديده: لم 
ّ
وتنّ��نا إ�� الفرق الشديد ب�ن األساس �� �عده الطبي�� و�عده الصنا��، وعليھ تول

  �عد كيان الدولة، كما �ان عليھ ا�حال �� الطور امل�خص، منتظما �� مركز �عينھ، وهذا املركز بدوره م�خص �� 

ذات أو ذوات �عي��ا، بل أصبحت هو�ة الدولة �� الطور ا�جرد ال تقوم ع�� مركز م�خص، وال تدين بالوالء لرمز 

محدد، بقدر ما أف�حت �� تفتيت األساس و�عادة موضعتھ ومأسستھ وتوزيعھ، من غ�� توحيده وحصره  

 و�خصنتھ واالستئثار بھ. 

اس �� مكنونھ الطبي�� ومكنونھ االجتما��، وعليھ فطبيعة البناء  و�ّ�ن مما سبق من قول، أوجھ الفارق ب�ن األس 

االجتما�� الذي نرتضيھ �� أفقنا إما علينا أن نقيمھ ع�� أساس قار، أو ع�� منوال متحول ا��جاما مع منطق  

صھ �� نفوس �عي��ا، أو لنا 
ّ

أن نبّدده ا�جتمع والتار�خ ا�خاضع�ن للتحول، و�ما لنا أن نرّمزه �� ذات محددة و��خ

نھ ا�حياة 
ُ

ونجعلھ قائما �� هيا�ل �عي��ا. إننا أمام سبيل�ن ومنطق�ن، أحدهما متجاوز تار�خيا وغ�� عا�ئ لك

االجتماعية املب�ي ع�� الوجود النس�ي، وآخر ارتأى أن يدير تجر�تھ االجتماعية وفق خيار تفتيت املركز و�عديده 

وحية وعقلية �حيقة، ال �ستسيغان ا�جمع وال الضّم.ومأسستھ. وكال السبيل�ن ع�� مسافة زمنية ور   

السيادة املطلقة: السيادة العليا والسيادة الدنيا -3   

أسهم التحول التار��� ملاهية الدولة من البناء امل�خصن إ�� البناء ا�جرد مساهمة فعلية �� إحداث املنعرج  

كها كما هو
ّ
عليھ الوضع �� األنماط امل�خصنة ل�حكم �� يد الفرد  التار��� للسيادة، فلم �عد مصدر السيادة وتمل

أو ا�جماعة ال�ي تمارس توقيعها ا�حصري �� الدولة، وذلك من حيث أن هذا التوقيع �عّ�� عن املنبع الفوقا�ي  

للسيادة ال�ي تأخذ منحا عموديا من الواحد أو من ا�خاصة صوب ا�جسوم ا�حيو�ة والف��يائية ال�ي تدخل ضمن  
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فّعل ع�� منوال قدري. بل إن تحديث نفوذ الس
ُ
يادة، و�� بذلك أشبھ بن�خ للن�خة الثيولوجية للسيادة ال�ي ت

كيان الدولة والقطع مع ماهي��ا امل�خصنة ضمن قرار تار��� حاسم، فرض ضرورة ��خ السيادة من حيث  

مر�وز �� الناس ع�� ك����م ال ماهي��ا وطبيع��ا ووظيف��ا ومصدرها، ف�ي أصبحت قر�نة اإلرادة العامة، ومصدرها 

��م أو وحيدهم، وأن أيلول��ا إ�� هؤالء إنما ي�ون ع�� سبيل النيابة والتوكيل ا�حددين عقدا وقانونا وزمانا. 
ّ
�� قل

�عت�� السيادة ضمن الن�خة امل�خصنة للدولة ذات طا�ع بيولو�� وف��يائي، بمع�ى أن مفعولها يرافق حياة 

ادة، حينما تتواري األجساد وتزول تظهر من جديد �� الذوات ال�ي تجّسد رأس الدولة  ا�جسد الذي يمتلك السي

 وعصب ا�حياة ف��ا؛ وعليھ فإن السيادة محايثة للقوة الف��يائية ا�حاكمة. 

أما طا�ع السيادة ضمن الن�خة ما �عد �خصانية للدولة، و�ع�ي بذلك الدولة ا�جردة، لم �عد تحمل صبغة  

بيولوجية، بمع�ى أ��ا لم �عد محايثة �جسد مع�ن؛ سواء �علق األمر با�جسد الذي يمارس السلطة أو ا�جسد الذي  

ا�حديثة �عّ�� عن نفسها من خالل الذوات،   منھ تنبع املشروعية والسيادة. مع أن السيادة ضمن كينونة الدولة

سواء �علق األمر بالذوات الكث��ة من حيث �� مصدر السيادة، أو الذوات ال�ي عهد إل��ا مهمة تدب�� السيادة، فقد  

انت�ى مرتقى السيادة بال ر�ب إ�� االنفصال عن الذوات والتجّرد ع��ا؛ سواء عند الذوات ال�ي �عت�� السيادة  

نقلب الذي اع��ى  بالنسبة له
ُ
ا م�ونا أصيال أو الذوات ال�ي تمارس السيادة ضمن األدوار الوظيفية املو�ولة لها. وامل

السيادة من الوجود العلوي ضمن التجر�ة امل�خصنة للدولة نزوال إ�� القاع العر�ض ضمن طور الدولة ا�جردة، 

موع، بل إن السيادة ضمن منطق الدولة ا�حديثة ال �ع�ي انتقال السيادة من جسد الواحد أو القلة نحو جسد ا�ج 

لم �عد قابلة ألن تحايث جسد محدد ولو �علق األمر بجسد ا�جموع، بل تمارس فعلها وحضورها باسم اإلرادة 

هذا حال منطق السيادة الذي خضع لن�خ تار���، فاصال بذلك تجر�ت�ن  العامة من دون أي توقيع بيولو��.

دولة ع�� أنقاض التجر�ة امل�خصنة.ومؤسسا لكينونة جديدة لل   

لكن ما كنھ السيادة وحقيق��ا �� سياق الوضع ال�ج�ن؟ لم ي��ك منطق التار�خ لألمم سوى أن �ساير عرف  

السيادة الذي تقّرر: السيادة من نصيب العامة ومن حق ال�ل، تو�ل بالنيابة وتمارس بتفو�ض مؤقت ومحّ�ن. قد 
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البعض ومسلمة قائمة �� النصوص املمارسة مفعولة �� الواقع، لكن ا�حال ال  ي�ون هذا الوضع حقيقة عند 

م باألمر و�ساير ركب السيادة أ��ا من نصيب العامة، نتفاخر 
ّ
ين�حب ع�� �ل تجارب الشعوب: نظر�ا قد �سل

ى برهان قاطع. باألمر ليس بالغيا و�نما أيضا قانونيا؛ أوليس هذا ما تقولھ نصوص القوان�ن، ولنا �� الدستور أس�

لكن ما حقيقة السيادة بموجب العرف ومفعول الواقع، بل ح�ى القوان�ن �� ��خها الرفيعة (الدستور) مطروزة 

ھ أن يقف عند ظاهر العبارة بأن السيادة للعامة، لكن ال يتمعن أن   جاري �� نقطة من ��مُّ
ُ
وفق هندسة �جيبة، ت

العام الذي ينبع من مع�ن واحد و�نصّب �� أفق واحد. هذه النقطة ليسب سوى قطرة تتحلل ضمن ا�جرى   

فالسيادة ��ذا املع�ى سواء حصل اإلقرار ��ا من حيث �� نصيب ينت�ي إ�� إرادة العامة أو تم الس�وت عن ذلك  

بحجة أن ل�ل قوم تجر�ة أصيلة ومرجعية فر�دة، فإن السيادة �� من نصيب من يتحكم �� مصائر الدولة و�� �ل 

سواء أ�ان مقامھ موقوتا أو مؤ�دا، ووجوده تم باختيار أو من غ�� اختيار. فليس االختيار هو من يرسم  مفاصلها،

الفارق ب�ن السيادة املو�ولة من قبل العامة أو السيادة املر�وزة �� يد من يمارس السلطة، بل إن السيادة �� ��  

  ال�ي طبعت امللك ال�ج�ن �� شأن يؤ�ى املؤ تمن ع�� سر الدولة وحارسها املظفر املتمسك ب��بة 8�لتا التجر�ت�ن

التار�خ وشعرة األسالف أو املعضود �سند القوة دون أن يتحلل من تقنيات ا�حكم ا�حديثة؛ فثمة إم�انية إبداع 

 تجر�ة فر�دة قادرة ع�� أن �عزف السيادة ع�� أوتار اآللة القديمة أو ا�حديثة. 

خارج �ل تزم�نتزّمن الدولة: مشروعية  - 4   

ملا �ان الزمان محك األشياء والتجارب ال�ي تمتحن نفسها ضمن أ�عاد الزمن، و�� ضوء ما يتقرر �� الواقع و��   

جوف التار�خ من معادالت وتوافقات و�سو�ات، تقبل أشياء وترد أشياء، يفرض منطق �عض األشياء قانونھ إ��  

رة؛ فليس �ل ما �ان قابل ألن يتأبد و�طوي الزمان إ�� ما ال��اية، ح�ن، فيتجاوز حينما ��جز عن املواكبة واملساي

وليس �ل ما أثمرتھ البشر�ة راهنا يمكن أن يتما�� مع منطق الدولة قديما، وليس منطق تفك��ها وسياقها  

 
ة يكمن الفارق فقط من حيث أن تجر�ة تتنكر مطلقا ملنطق السيادة ا�حديثة بدعوى األصالة، أو تذرعا بمسلمات ثيولوجية تدعم املوقف، وتجر�  -8

ا�حديثة �� بني��ا، لكن االنفتاح ال �ع�ي مطلقا القطع مع منطق السيادة التقليدية، بل التضم�ن تبدي نوعا من املرونة، تحاول أن تضمن منطق السيادة  
 .مشروط �عدم تجاوز سقف املوروث
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الوجودي وشرطها الزما�ي قاصر أن ينضبط ل�حاضر، ال أن يد�� نموذجا ساكنا مطلقا يقت�ىي الن�خ �أنھ  

م��فعة عن مقت�ىى الزمان ومفعول التار�خ. فل�ل طور زما�ي مكنون معّ�ن �ستوي عليھ ��خة الدولة، بھ عقيدة 

تكت�ىي هو�ة متم��ة، تجر�ة فر�دة غ�� مؤسسة ع�� املعاودة. وعليھ، فإن �ل الب�ى ال�ي تؤسس لهو�ة الدولة، ب�ل 

فع عن منطق الزمان وتتجاوز مشروطية التار�خ مفاهيمها ور�ائزها وتقنيات �شغيلها وا�حكم ف��ا ال يمكن أن ت�� 

وتنفصل عن السياق التار��� املعاش. فالدولة ليست شأن مجرد ومطلق، و�نما �� مراس وخ��ة تتجود �� ضوء ما  

يتجدد �� دنيا الناس، و�ما أن رؤ�ة الناس للصورة املث�� ال�ي تحقق رضاهم ع�� تحّول، ومطال��م ع�� توّسع، فإنھ 

� أن هو�ة الدولة ليست ع�� طبيعة قارة و��ى ساكنة �عاند سنن التار�خ وتضرب �ستار من اإلعراض من الطبي�

 عن و�� الناس بما يخصهم و�حقق سعاد��م ويستو�� رضاهم �� السياق الذي يوثق ترابطهم. 

م ��و�ة قارة للدولة، تنقام ع�� مسلمات وتحتكم لتقنيات 
ّ
ال �ع�� اعتبارا  فهل �ستقيم، �� ضوء ما سبق، أن �سل

ملشروطية الزمان؛ �أن املصادر العميقة ال�ي تم صوغها �� تجر�ة تار�خية فائتة، �� رافد مطلق ومقوم جوهري  

صامد، قابل ألن يتكيف مع �ل األحوال واألطوار الزمنية، بإم�انھ أن يصيب القناعة �� عقول الناس �سداده  

صيل ال غ�ى عنھ، ينت�ي إ�� املصادر املش��كة ال�ي ينب�� أن �عتصم بھ ورقّيھ، وأن التفر�ط فيھ هو تفر�ط �� �ىيء أ

، فإنھ تحصيل حاصل  9ا�جماعة؟ و�ن شا�عنا من يقول بأن الدولة �� تجر�ة ذاتية �عكس هو�ة شعوب دون غ��ها

، و��ن أن �ستوي هو�ة ما للدولة ع�� مسلمات تنفلت من املوقوتية ل�و��ا تجر�ة موصولة مع مصادرنا العميقة

شعوب استطاعت أن تطور منظورا �سبيا لهو�ة الدولة، هو�ة غ�� قارة قابلة للتحول والن�خ واملراجعة واإلضافة 

سائل طبيعة املنظور الذي بلورناه حيال الزمان، وحول طبيعة الو�� الذي  �� �ل بناها ومقوما��ا وأدوا��ا. وهنا �

ر �� راهننا، وأن نتو�� تدب�� روابطنا، وأن نقّدم أنفسنا للعالم هيأناه ألنفسنا وأشياء العالم، و�أي منطق نفك

ع عن الزمان،  فلسنا �س�� �� فلك معزول مع من نجاورهم؟ فإما لنا أن ندّبر بوصلة الدولة وفق مسلمة ت��ف

 
ل ما لھ  تنظ�� ل�ولهذا السبب بالذات نفهم ملا "لم يتم ال��ك�� ع�� بناء نظر�ة �� للدولة واملواطنة واملؤسسات وفصل السلطات بقدر ما تم االهتمام بال  -9

شر�� "لقيط" وموقت،    عالقة بالهو�ة واالنتماء واالمة والوحدة والشريعة واألصالة وال��اث، ولم يتم التعامل مع الدولة القائمة إال باعتبار أ��ا وليد غ��
الهو�ة، جدل سوسيولوجيا  عماد،  الغ�ي  األمة". عبد  وحدة  و��  األ�عد،  الغاية  إ��  للوصول  وسيلة  مجرد  البناء،  و�اعتبارها  و�عادة  والتفكك  الو��  يات 

 .270، ص 2017مركز الوحدة العر�ية، ب��وت 
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لتفر�ط بدعوى األصالة والوصل مع التار�خ، �أن هو�ة الدولة ال تجري �� مجرى الزمان، ف�ي مع ذلك ال تقدر ع�� ا

�� ر�ائز فائتة متجذرة �� املا�ىي. و�ما أن نديرها وفقط منطق الزمان الذي يقوم أصال ع�� التحي�ن والتجاوز، و�ھ  

نقول أنھ ليس ثمة من مقوم قابل للتدو�م وعنصر ال يمسھ التغي��، في�ون املرجع الذي إليھ نحتكم هو ما  

�عاقده، فضال عن ذلك أن يجعل ما أبدعتھ البشر�ة ��  �ستجيب �حاجة اإل�سان ويعكس ر�� وعيھ و�ر�ىي صيغة 

سياقھ من سنن االجتماع صورة و�سوة لھ، بوصفها قوان�ن ونواميس �عكس روح الزمان، وح�ى ال ي�ون التمسك 

با�خصوصية واالستثناء تخلفا عن مسايرة الركب واالنخراط �� الراهن بروح الراهن؛ ال كمن �عيش حداثة ال�حظة 

تصر لرموز ومسلمات عتيقة جوهرا ومضمونا، فنعيش ع�� انفصام وازدواج يالزمان وجودنا وعيا ظاهر�ا و�ن 

 وواقعا. 

عادة ما يقدم هذه االنفصام الذي يقبع �� دواخلنا كما �غ�ىى سلوكنا �� الظاهر ع�� أنھ م��ة ومكسب، �أن من   

وفقط، ليس كمن اجتمع عنده املا�ىي  ي��مج نفسھ مع ا�حاضر و�قيد �شاطھ ومعاشھ من خالل إحداثية الراهن 

وا�حاضر �� آن؛ فالعوائد واألصول �� منظور أهل االزدواج ال �ستباح باسم سنن التار�خ، بل �� ع�� مناعة شديدة  

ضد مجاري التار�خ لتصبح إ�سا منسيا. فقمة اإلبداع حينما تف�ح شعوب �� صوغ مالح هو�ة للدولة تنصهر ف��ا 

ة، و�لتئم ف��ا خ��ة اإل�سان ورؤ�تھ ملدنيتھ من دون اعتبار زما�ي أو قيد م�ا�ي. وتبعا لهذا أ�عاد الزمن امل��امي

املنطق صار من الطبي�� أن نجاور املطلق بالنس�ي، ونقرن ال�خصنة باملأسسة، ونمزج ب�ن ا�ج�� واالختيار، وال 

ملتعا�� واألر�ىي، و�ستوي خيارات املا�ىي �ع�� باال للفرق ال�ائن ب�ن االنتقاد واالعتقاد، وتل�� املسافة ب�ن ا

والراهن. ومن ارت�ىى مثل هذا التصور قناعة وثقافة را�خة �� أذهان الناس وسلو�ا��م، سي�ون ع�� قناعة أن 

ل�ل شعب من الشعوب رؤ�ة تخص ش�ل وجوده، فال �شاز إن هو انتصر إ�� خيار يخص بنيانھ االجتما��  

ة عن طبيعة الو�� الذي هيأناه وصورة من ال��ذيب الذي تلقيناه؟ فليس هذا والسيا�ىي، أو ليس �ل بناء هو صور 

ال��كيب البد�ع الذي استوى عليھ وجودنا، وجودا مدنيا �ان أو غ��ه، بالزمان من حيث هو تركيب خارج منطق 

ف�ح �� أن يحّرر الزمان القائم ع�� الن�خ والتجاوز، بأمر شاذ، فهو �� �ل األحوال نتاج ثقافة وعقلية وو�� لم ي
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نفسھ زمانيا، بقدر ما أف�ح �� تدو�م ثقافة الال تحرر و��عاش عقلية الت��ير بموجب ذرائع مختلفة. وا�حال يصدق 

ع�� الشعوب ال�ي استطاعت أن تحسم صل��ا بالزمان، أو باألحرى بأ�عاد الزمان، فبقدر ما �عمل ع�� �عي�ن  

�انت �عكس روح أحد أ�عد الزمان الذي لم �عد قائما (املا�ىي)، فإ��ا   األبنية ال�ي تقع خارج ا�حسبان بحجة أ��ا 

التفتت رأسا نحو امتحان ما ائتلفت عليھ من ب�ى تنظيم أنفسها و��خ ما لم �عد يفي با�حاجة بما �ستو�� 

� مناسبة مشروطية الراهن واملطالب ال�ي تلوح �� األفق؛ وهذا هو أيضا ثقافة �� حد ذا��ا، �ستلزم وعيا ي�ون ع�

و�شا�ل مع منطق ا�حاضر. فأن ينت�ي بنا املطاف إ�� تأسيس عالقة مشوشة مع الزمان، ونجد أنفسنا �� حّل من  

توجيھ نمط وجودنا وانتظام بنياننا االجتما�� �� تماه مع منطق الزمن املعاش، فإن من الطبي�� أننا نفتح كيان 

الب�ى ال�ي حصل استنبا��ا �� �ل األطوار الزمنية والتار�خية، الدولة ع�� أن تقتات ع�� املرجعيات واملسلمات و 

م باملرجعية ال�جينة وعيا �ستحسن الوضع املضبب عقال 
ّ
وهذا يجد مسوغھ �� طبيعة الثقافة والعقليات ال�ي �سل

 وسلو�ا. 

 ثالثا: اغ��اب الدولة: أو هو�ة الدولة �� أفقنا 

الدولة وس����ا تار�خيا، ن�ون قد وقفنا ع��لعلنا، ونحن �عّ�� قوال يكشف عن كنھ    

صلب ا�حياة االجتماعية. لهو�ة ��خيص هو�ة الدولة بما �� كيان تار���، و�ما �� تجر�ة وجودية وثمرة تختمر �� 

�ىيء ما وكيان محدد، ولو �علق األمر بب�ى ا�حياة االجتماعية، آصرة وثيقة مع الزمان والتار�خ. والدولة لم تكن 

ا يجدد نفسھ ضمن املتوالية الزمانية وتراكم خ��ات اإل�سان ور�� و�� هذا اإل�سان، وهو يبحث عما سوى روح

�شبع بھ منون نفسھ ع�� مدارج التار�خ، ف�ان وضعها الطبي�� وضع االرتقاء الذي �سفر ع�� �سف نفسها، ��خ 

ة راه��ا وت�ون �� مناسبة مع الو�� روحها ومراجعة بناها وأسسها وأدوا��ا، لتنكشف بوجھ الزمان، وتتحدث بلغ

الذي يزكيھ الزمان ومنطق ا�حياة االجتماعية الذي تحّ�ن تار�خيا. ف�ان من الطبي�� أن تخت�� الدولة أطوارا 

مختلفة، أن ي�ون ملكنون هو���ا هو�ة متحولة، �أن كيان الدولة عبارة عن كتاب مفتوح تقبل �ل صفحة من 

عا فر�دا، �عيش فصوال جديدا �سردية غ�� مكرورة. صفحا��ا مضمونا وشكال وتوقي  
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لھ بنفس الكيفية، ندركھ بذات 
ّ
ونحن نمعن التفك�� �� هو�ة الدولة امل��ّحلة، نخال أن الدولة �� مجرد مفهوم نتمث

الفارق الذي ينجم ع�� االرتحال الزم�ي والتار��� للمفهوم.  العقلية ونحكم عليھ ع�� نحو السواء، دون أن نأخذ

صقل ع�� الزمن،  ب
ُ
نّ�ى وت

ُ
ل مكمن ا�خطورة حينما نرى �� الدولة محض مفهوم، ونتغافل أ��ا واقعة وتجر�ة حية، ت

فت�ون هو���ا �ل مرة ع�� ��خة ال �عاد وال تقبل الن�خ ا�حر��. وتبعا للتحول الذي �ع��ي املضمون، والتجدد 

لضرورة أن نحّ�ن تصّورنا إزاء املفهوم، ونراجع أح�امنا  الذي يطبع كيان الدولة روحا وحرفا، فإن األمر �ستد�� با

ر ع�� أن الدولة نابتة 
ّ

ومسلماتنا �� ضوء االرتقاء التار��� الذي يحيق �ل مرة با�حياة االجتماعية. من مّنا قد يتنك

تجدهم ع��  زمانية، وع�� أ��ا ع�� عروة وثقى �سياقها الزما�ي، وح�ى الذين �سلمون بأن الدولة صنيعة ا�جتمع، 

اضطرار أن يالئموا إحداثية الدولة وفق التصورات والتقنيات ال�ي تحمل توقيع الزمن ا�حّ�ن للدولة، من غ�� تذّرع 

 بأن التحي�ن واالرتقاء التار��� للدولة هو نتاج ثقافة وتجر�ة مغايرة، و��ذا �عّمق ارتباك كيان الدولة أك��.

حينما نتمسك با�خصوصية التار�خية واملرجعية الثقافية للدولة و�عمل ع�� تدو�مها زمانا، ونحرص �� نفس   

الوقت ع�� املكتسبات املوضوعية ال�ي ظفرت ��ا األبنية االجتماعية والسياسية تار�خيا، فن�ون ممن أ�ى ب��كيب 

 �� األصول العميقة، وال يقدر �� نفس الوقت أن
ّ
يتنكّر للوجھ ا�حديث لألبنية. �ستميت �� الدفاع  بد�ع ال يفرط

عن الوضع، فا�جوهر ثابت، وروح ا�حياة االجتماعية �� صنيعة ثقاف��ا وسليلة توقيع مجتمعها، لكن الظاهر  

متحول والش�ل متجدد، في�ون منطق ت��يرنا مؤسس ع�� الفصل ب�ن الروح وا�حرف، والثقافة والزمان، وا�جتمع  

ار���، من غ�� أن نضع �� البال أن منوال الزمان يخضع جملة األشياء ملنطقھ، وأن الو�� ع�� صلة واالرتقاء الت

وثيقة براهنھ، وأن �جلة الن�خ الزما�ي والتقدم التار��� ال تكرس الفصل ب�ن الروح وا�حرف، وأن أبنيتنا وضروب 

الرؤ�ة نفسها والثقافة املرجعية ال�ي نرتكن لها  ائتالفنا ليس ثقافة قارة وال �� نتاج و�� عميق فائت ثابت، بما أن

�� �� جمل��ا صنائع أوا��ا، ال يمكن أن تنفلت من سياق زما��ا وال أن تنفصل عن ا�حقائق املعطاة �� الراهن 

 التار��� الذي بلغتھ البشر�ة.  
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ية والتنظيم املد�ي الذي ونحن نمعن النظر �� الوضع الوجودي الذي يخصنا، و�الذات �� طبيعة ا�حياة االجتماع  

ارتضيناهما خيارا لنا، فقد تبّ�ن أن اعتالل وضعنا الوجودي أعمق وأعم، ليست الدولة ضمن هذا السياق �شاز،  

بل إن وضعها ع�� ارتباك وهو���ا ع�� غ�� سبيل وا�ح من حيث ا�حسم �� أسسها و�ناها وفق ما �ساير االرتقاء 

لذي أ�ى بھ اإل�سان �� �ل شأن يخص الب�ى االجتماعية ضمن الزمن املعاش. من  التار��� و�ناسب التوقيع األخ�� ا

قدر يتنكر لعسر ما ارتضيناه من نظم تصيب رضا أطرافھ وأطيافھ ا�ختلفة، ومن سبل وخيارات بدت لل�ل أ��ا 

تفاعل فكري   �عيدة �ل البعد عن تمثل منطق العصر والتما�� معھ. حول الهو�ة املضّببة للدولة �� أفقنا حصل

تناسل منذ عقود، عمال ع�� ��خيص األعطاب و�عي�ن مواطن االرتباط وا�خلل، والهدف معقود من وراء ذلك �لھ 

ع�� التوقيع ع�� الصيغة املث�� ال�ي تؤّمن لنا ا�خروج من وضع التيھ الوجودي والتار���. �عددت التوصيفات 

نظر�ة والتار�خية ال�ي أثمرت هو�ة الدولة ع�� نحو ما ��  الفكر�ة، وما ف�� نظرها �ستعرض أهم املنعطفات ال

عل��ا اليوم، ف�انت ع�� قناعة ع�� أن ما تحقق إنما هو ترجمة للتنا�خ التار��� واالرتقاء الزم�ي الذي ينجم عن  

حياة جدل العقل والواقع. لكن ماذا يقع حينما يلتفت هذا الشاغل الفكري بكينونة الدولة والنظم السائدة �� ا�

االجتماعية؟ يراها ع�� ثبات وع�� ارتباك، ال فرق ب�ن يومها وأمسها، الزمن عندها سيان والتار�خ �عيد نفسھ، 

تحاول عبثا أن تنصت لروح العصر، فتتبناه ظاهرا و�عرض عن جوهره وقوامھ، ليستمر الوضع و�صبح عادة، 

فيقليسفر �� ��اية املطاف عن منطق ال�جنة واالرتباك باسم التو   والتوليف.   

الو�� باملنطق الزما�ي للدولة لم يحصل إال قر�با، �� ضوء االرتقاء التار��� للدولة ضمن تجر�ة شعوب �عي��ا،   

تنّ��نا إ�� أن وضعنا ع�� ثبات، وأنھ بقينا أحرص بما �ان ع�� مشا�عة أنموذج قار فيھ التمسنا ا�خالص لهو�ة  

رهاننا فيما اعتقدناه أنھ يمثل ا�خالص، وأن نظم ا�حياة وما نبلوره من نظم وثقافة متفردة. �� ��اية املطاف خاب 

عدا رهط من ا�جماعة الذي  االئتالف واالجتماع، إنما �� ال تتنصل من سنن ا�حال وال �شذ عن منوال الزمان. ما

، إ�� أن مالءمة كيان 11، ان��ت عقول متنورة، ح�ى من تلقى ثقافة تقليدية 10�عتنق ا�خالص �� تجر�ة ا�جماعة

 
 . 268، 264يتعلق األمر تحديدا با�خطاب ال�حوي وا�خطاب السلفي. أنظر: عبد الغ�ي عماد، سوسيولوجيا الهو�ة، ص ص.  -10
 الرازق...إ�خ. جمال الدين األفغا�ي، محمد عبده، محمد ا�حجوي، ابن باد�س، ع�� عبد  -11
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الدولة وضبط إحداثية ا�حياة االجتماعية وفق منطق العصر هو أمر ال انفالت منھ. شرع واجب الفكر يد�� بدلوه 

، أو �عيينا ملقّومها ا�جوهري الذي يكمن ��  12من خالل املرافعة عن تحديث الدولة: إما بيانا لطا�عها املد�ي

، أو وقوفا ع�� املشروطية الزمانية والتار�خية للدولة  14، أو حسما �� الصلة الشائكة ب�ن الدولة والدين 13ا�حر�ة 

، وذلك �� أفق أن تنضبط ملنطق الراهن و�ستوعب ال��اكم الذي حققھ 15ضمن طور ثقا�� وسياق اجتما�� خاص

ي التار��� 
ّ

ظم االجتماع وفق آخر طراز أسفر عنھ التم�ى
ُ
 .16اإل�سان ع�� مستوى ن

بدد حافز الفكر رو�دا، وهو �عاين رهانھ ع�� مجتمع يلتمس ا�خطى نحو األفق املنشود  مع م�ىي الوقت، يت 

يتكسر ع�� �خرة الواقع، وهو �عا�ش تفكك الدولة وفشل نموذج يحقق أد�ى روابط االئتالف، فتيقن حينئذ أن 

دولة، أقرب ما ي�ون مع��  ا�خطاب لم ينفذ إ�� الواقع، لم يتسلل إ�� األذهان. أف�حنا فكر�ا �� صياغة تمثل عن ال

عن طو�ى من أن ي�ون مجرد بناء نظري حول الدولة، بينما لم نف�ح عمليا �� ح�حلة الوضع، وا�خروج من منطقة 

االلتباس ب�ن ما�ىي الدولة وراه��ا، ف�ل محاولة االنف�اك والتقدم ولو بخطوة �س��ة، سرعان ما ترتد خطوات إ��  

لالدولة. �عد ما استيقن أهل الفكر من زحزحة االلتباس و�صالح ا�خلل، �عاقبت الوراء، نحو ما قبل الدولة أو ا

. وع�� و�� ال�ل بالوضع املأزوم، وأن  17الشواهد ع�� الوقائع ناعية وأد الدولة أو معّ��ة عن "اغتيال الدولة"

االجتماعية واألبنية الذهنية  ا�حاجة �ستد�� الت�جيل �� اإلصالح وال��وض بالوهن الذي لم يدع موضعا �� ا�حياة 

إال غشيھ، غ�� أن توق النفوس واإلرادات نحو االرتقاء بالواقع قدما، أفضت إ�� التقهقر والزج بھ نحو أفق م��م 

مما تقدم. خلنا أن رأس اإلش�ال مرده إ�� ن�ج �عينھ أو ماثل �� رؤوس �عي��ا، بما أن �� يدها تلتئم ومسدود أفظع 

تيح اإلش�ال. ال يف�� الطموح نحو �غي�� الوضع وال ي�ل، قد نف�ح �� �غي�� الن�ج ونطيح مقاليد األمور ومفا

وض تجر�ة جديدة، هل ن�ون أحدثنا بأ�خاص وقد نخيب. وح�ى لو أسعفت الظروف الداخلية وا�خارجية ع�� خ

 
 محمد عبده (اإلسالم ب�ن العلم واملدنية)، فرح أنطوان (ابن رشد وفلسفتھ). -12
تماع)،  أديب أ�حاق (الكتابات السياسية واالجتماعية)، عبد الرحمان ال�واك�ي (طبائع االستبداد)، لطفي السيد (مبادئ �� السياسة واألدب واإلج  -13

 ناصيف نصار (باب ا�حر�ة). 
 بد الرازق (اإلسالم وأصول ا�حكم)، عز�ز العظمة (العلمانية من منظور مختلف).ع�� ع -14
 هشام جعيط (الفتنة)، محمد عابد ا�جابري (العقل السيا�ىي العر�ي)، برهان غليون (نقد السياسة، الدولة والدين).  -15
 خ�� الدين التو��ىي (أقوم املسالك �� معرفة املمالك).  -16
 ال الدولة).  محمد ع�� مقلد (اغتي -17
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هب مكفهرة، دون أن ندرك قطيعة وتمثلنا منطق الدولة ا�حديثة؟ �شهد ر�اح التغي�� األخ��ة أ��ا قذفت بنا �� غيا

أن التغي�� عقلية وو�� وثقافة، دو��ا ال ن�ون �ستبدل سوى أسماء أ�خاص تتقمص روح واحدة، دون أن ��� أن  

�غي�� ن�ج بن�ج ال يثمر عن أي �غي��، طاملا �ان الن�ج�ن ع�� روح واحدة وعقيدة ذا��ا رغم اختالف يحكم الظاهر 

 و�طبع املظاهر.

إن االرتقاء بالوضع ال يف�ح بمجرد انفعال، والعيش بمنطق العصر ال �ستقيم باستعارة نموذج �عينھ، وتجاوز  

الوضع ال يتحقق باستنساخ األصول العميقة. فاألمر �ستد�� إرادة تؤمن بتوقيع يخصها و�نبع من نفسها، لكن  

ر �� مرتقى الزمن، وغ�� ذلك تجعل  بثقافة جديدة وروح راهنة، ومسالك عملية ال تقفز عن منطق التار 
ّ

�خ وما تجذ

ا�حياة االجتماعية تا��ة، مكبلة بجذور غائرة ال تزال تحكم قبض��ا ع�� العقول والنفوس مهما تحّ�ن التار�خ 

وتجّدد الواقع. و�� ظل هذا السياق املرتبك والوضع ال�ج�ن، تصبح �ل خطوة نحو غد �ع�� بصيغة االجتماع نحو 

ة ا�جماعة برم��ا، دون أن تر��ن فيمن يحوز القوة، عرضة للفشل. حق علينا أن �سائل أنفسنا ��  ما يحقق مص�ح 

أنموذج االئتالف الذي ارتضيناه ألنفسنا إن هو نتاج تصور نا�ع من و�� لھ و�� بنفسھ وراهنھ وأفقھ، يحمل توقيع  

كنف استعارات عقلية وزمنية؛ و�ع�ي بذلك ينتسب للذات انتسابا ل�حاضر، أم أننا ارتضينا ألنفسنا أن �عيش ع�� 

أن يبقى نمط وجودنا عالة ع�� عقول الهو�ة والغ��ية وأزمان خارجة عنا؟ فإن �ان األمر ع�� هذا ا�حال، وهو واقع  

ا�حال، فليس الوضع ال�ج�ن لكيان الدولة سوى تحصيل حاصل، وليس اغ��اب وضعنا الوجودي بأمر مستغرب 

ر 
ّ

أن تحمل ا�حياة االجتماعية توقيع ا�جماعة والعقول ال�ي تنتسب إل��ا انتسابا زمانيا، فال مست�جن. حاملا يتعذ

يأ�ي تصورنا لهذه ا�حياة االجتماعية وصنيعنا ف��ا إال ع�� شا�لة فسيفساء من األزمان والتصورات ال�ي نتوسلها 

أن تمارس توقيعها �� تناسب مع إحداثية  ن�اية �� �جزنا ع�� اإلتيان بضرب من الوجود ي��هن ع�� قدرة اإلرادة �� 

 . 18الراهن 
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ورأي�� الناس  حاجات  و�غ��  الزمان  سنن  وفق  يجري  الذي  االجتما��  البنيان  بخصوص  خالف  ع��  األمر  لكن  مألوف،  يفرض غ��  وهوما  وقناعا��م،  م 
 سابقا أنفع لنا، من غ�� تذرع با�خصوصية أو زعم بأن ثمة ما هو م��فع عن مجاري الزمان.  ه إعادة النظر �ل مرة فيما ارتأينا
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تن�ع النفوس نحو التغي�� وتنشد دوما ما هو أحسن، لكن دون أن تتساءل عن إم�ان األمر وفق نفس الرؤ�ا و��   

ضوء س�ون العقلية ورسوخ من�جية العمل والسلوك والتدب��، لهذا السبب يفشل الراهن وتخيب الظنون، ألننا 

األسباب واملقومات ودمنا البث�ن ع�� نفس األرضية. فالوضع ال�ج�ن هو مجرد �سو�ف وترقيع إ��  لم نقف عن 

ح�ن، ال �سعف إال ع�� تدو�م االرتباك وتكريس االغ��اب. اغ��اب عن الراهن �� أك�� من صورة: اغ��اب زم�ي حينما 

بن�خ أبنية وأن ندير أمورنا بنفس ما    �ستوي عندنا ما أقيم �� األمس واليوم؛ اغ��اب �� الفعل حينما نكتفي

استوى منذ عهود؛ اغ��اب �� الو�� حينما نفكر �� أمور وجودنا �عقول تحمل مضام�ن تجاوزها منطق االرتقاء 

التار���، وحينما نجعل ��خنا االجتماعية �� مماهاة مع الثقافة الثابتة وتمثال لألمة والعش��ة وامللة؛ اغ��اب ��  

ت�ون النصوص القانونية و��ى الدولة مجرد استنساخ نؤثث بھ ائتالفنا، وليست �� ��اية املطاف القاعدة حينما 

سوى ب�ى وقواعد مفصولة عن إيقاع ا�حياة، لتتحول إ�� مجرد ز�نة ند�� ��ا االنتساب إ�� الراهن، لكن انتماء ع��  

سّيد صعيد الظاهر وليس الروح والواقع. ��ذه الكيفية ال نحرص سوى ع�� �عض 
ُ
يد الُ�جنة �� أك�� من صورة، و�

االغ��اب �� �ل منا�� ا�حياة االجتماعية و��ى الدولة، ف��داد ا�حال التباسا وارتبا�ا و�تحول الوضع عادة تألفھ 

النفوس و�ستطيبھ العقول. قد �شذ عن الوضع نفر من العقول تمّج الوضع، و�ّتقد ا�حماس �� رهط من اإلرادات 

لوضع، لكن سرعان ما ينطفئ الو�ج وتخبو العز�مة، فال يمكن للوثب أن يف�ىي لنتيجة ضمن أمال �� ح�حلة ا

نفس القواعد واألدوات والتمثالت القارة، وعليھ ال منا�ح لهذا ا�جموح املعزول والتو�ج املعدود سوى اإلذعان 

ال�ي تلوك "النشاز" �� تمثل  للمنطق ال�ج�ن السائد أو االنزواء بحكم ا�خروج عن عرف ا�جماعة ولو �ان الدعوة

 تام مع منطق العصر وال يجحد فضلها ع�� ا�جماعة.
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 خاتمة: وجاهة التصور ورفع االلتباس 

ال يخرج مكنون الكالم السابق عن تأكيد الصلة الوثيقة ل�حياة االجتماعية و�� تنتظم �� صيغة الدولة مع الزمان  

ع�� بيان املعطى النس�ي لهو�ة ا�حياة االجتماعية ال�ي ينب�� أن  املقّيد ال املطلق، وعليھ فالرهان �لھ معقود 

ع�ن ع�� تدب�� ائتالفنا �� الوجود و�قامتنا فيھ،  
ُ
تنضبط وفق إحداثية الراهن. واالنتصار إ�� تنسيب الب�ى ال�ي �

م دفع بنا إ�� مساءلة أوجھ املشروعية ال�ي يتذرع ��ا القائلون ��و�ة متصلبة للوجود االجتما��، 
ّ
و�� وجھ من ُ�سل

بكيان قائم ع�� ثوابت وأسس ومرجعيات م��فعة عن عوارض الزمان وال تطالها نوائب الدهر. ف�ان مقصد النظر 

هو بيان أهمية أن نضبط نظمنا وفق إحداثية الزمن، وأن نحّ�ن أنفسنا ورؤانا ومسلماتنا وفق ما تجود بھ سنن 

وجوده املعاش، و�ال ل�ان حضورنا �� الزمان والوجود نظرا وعمال التار�خ و�نعطي من جراء تفاعل اإل�سان مع 

ظمھ، 
ُ
يجري ليس وفقط بنسب متفاوتة، و�نما بمسافات زمنية �حيقة: وجود قائم ع�� الن�خ والتجدد وتنسيب ن

ووجود م��دد ال يرى أي حرج �� أن �ستلف مقومات وجوده من أي طور زما�ي �ان. وأن �سدد ش�ل انتظامنا وفق  

لتناسب الزما�ي يفيد أننا ال نضبط ضروب ا�حياة اجتماعية وفق أسس قارة ومقومات ثابتة، بقدر ما يمكن أن ا

 نجعل جملة أطياف وجودنا بال استثناء �� حكم القابلية للتجاوز والتغي��.

منطق الهو�ة  و�ل من يرافع ويشا�ع إم�انية أن ن�ئ لكيان ا�حياة االجتماعية وجها غ�� مألوفا للهو�ة، وهو  

ال�جينة ال�ي ال تجد أي تنافر �� إحياء أسس فائتة وال��ود باملصادر العميقة تحضر بال وجھ زما�ي �� زمن راهن  

ينضبط ملنطق يخصھ �� التصور والتنظيم واألسس، فإن مسوغھ ي�ون غ�� قائم ع�� منطق االرتقاء التار��� 

سب اإلرادات. وح�ى من يوثر منطق املزاوجة �� صيغة األصالة  وتنا�خ الزمان الذي ينجم عن تحول الذهنيات وتنا

واملعاصرة، دون إفراط �� أسس فائتة وثوابت خاصة وال تفر�ط �� �عض مسلمات ومقومات الوجود االجتما��  

ال�ي فرضت نفسها حديثا، فانت�ى بھ املطاف إ�� تأليف �ج�ن، فإن خياره هذا لم يكن طواعية و�نما اضطرار 

رء ا�حضور �� زمن بروح و��ى ذهنية وحياتية عتيقة، ال سبيل لها إال أن تتجمل بتوقيع ا�حداثة، لكن اقتضاه د
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ّقره من مظاهر ا�حداثة الزمنية، وقد نأخذه وسيلة لتعضيد البنيان العتيد، إنما هو  
ُ
دون أن ن�ون ع�� بّينة أن ما ن

تت نفسها ع�� مّر 
ّ
الزمن.  من ثمار روح جديدة وثقافة وو�� ورؤ�ة وق  

و�ن �ان مقصد الفكرة التدليل ع�� الوجود النس�ي لهو�ة ا�حياة االجتماعية، والفكرة �ستد�� العمل ع�� أن  

نالئم وجودنا وأش�ال ائتالفنا وفق طراز العصر ال وفق طراز قار أو أسس ندين لها ونتدّين ��ا �ل مرة، بما أن ل�ل  

فر ع�� ب�ى جديدة، فإنھ �� نفس الوقت، و�قدر ما �ع��ض ع�� طور قوامھ ول�ل تجر�ة رها��ا و�ل ارتقاء �س

احتماء بالهو�ة املطلقة ل�حياة االجتماعية، فلسنا نرى أن األمر يمكن أن �ستدرك بمجرد استعارة ب�ى ا�حياة 

من  االجتماعية وأسس تحديث هو�ة الدولة. فأن نجعل ب�ى وجودنا االجتما�� وائتالفنا املد�ي ع�� مناسبة للعصر 

دون انفصال عن معطى االرتقاء التار��� والتحي�ن الذه�ي، بقدر ما يقت�ىي أن نتو�� تنسيب ب�ى الوجود 

االجتما�� و�خضاع هو�ة ا�حياة االجتماعية للن�خ والتجاوز الذي ين�جم مع منطق الزمان نفسھ القائم ع��  

، بل من خالل تمثل روح  19االرتقاء، بقدر ما ال نرى وجاهة �� االنخراط �� الراهن من خالل استعارة مظاهر العصر

العصر؛ وهذا األمر �ستلزم مّنا أن نبدع ب�ى وجودنا من منطلق ما أسفرت عليھ تجر�ة اإل�سان �� التار�خ، و�� 

تجر�ة قائمة ع�� التجدد والتجاوز، من غ�� اعتصام بجوهر الثبات بذريعة ا�خصوصية امل��فعة عن منطق  

 الزمان. 
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ّ
تماع �� أفقنا يقف ع�� تمثل ب�ى وقواعد العصر ضمن هو�ة قائمة �� عمقهما ع�� روح قارة، ال تفيد أننا تمث

ب تنطوي ع�� مقوما��ا من مؤسسات وشرائع،  ببناها،  ت��ين  ا�حديثة،  الدولة  التمثل هي�لة  تتمثل غاية  �عي��ا،  نقف عند تجر�ة  األمر:  ذلك  هذا   �� ما 
�� أس�ى مظهرها. دستور قد يقر بمقومات الدولة ا�حديثة، ينص ع�� ا�حر�ات و�حث ع�� ا�حقوق، لك  ��ا تبقى وثيقة جوفاء ال �عكس قواعد وسنن 

وح حداثة  حقائق الواقع وليست ت��جم الروح والو�� السائد �� ا�حياة االجتماعية، ناهيك ع�� تضم�ن نفس الوثيقة ا�حديثة ع�� مقومات تتعارض مع ر 
 قع و�ال ظلت مجرد استعارة. القاعدة والوثيقة، فننت�ي إ�� الفصل ب�ن الواقع والقاعدة، ونتنا�ىى أن القاعدة �� ترجمة لروح الوا 


