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ملخص البحث:

صفتيــن  بيــن  الحديثــة  الدولــة  تجمــع 

يصعــب الجمــع بينهمــا، همــا الســيادة 

خــال  مــن  تُعبــر  إنهــا  والديمقراطيــة. 

اســتقاليتها  عــن  الســيادة  فعــل 

وقدرتها على بسط األمن داخل ترابها، 

وتعبــر مــن خــال مبــدأ الديمقراطيــة عــن 

مشــروعيتها والغايــة مــن وجودهــا، فــا 

شــرعية ألي دولة ال تنبثق ســيادتها من 

إرادة أفرادهــا، وال ُمبــرر لوجودهــا بعيــدا 

عــن خدمــة مواطنيهــا.

الســيادة  بيــن  الجمــع  يطــرح  لــم 

والديمقراطيــة أي معضلــة للشــعوب 

اليونانيــة أو  القديمــة، ســواء بالمــدن 

الرومانيــة؛ ألنــه لــم يُســمح ألي جهــة 

باحتكار السلطة. على خاف الشعوب 

القديمــة، لــم يكــن الجمــع بيــن الحاجــة 

الشــعب  حكــم  ومبــدأ  الســيادة  إلــى 

أمــًرا َهيًِّنــا فــي العصــر الحديــث، بســبب 

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحــوالت 

الحديثــة.  المجتمعــات  عرفتهــا  التــي 

أجــل  مــن  الحديثــة،  الدولــة  قامــت 

التغلــب علــى هــذه المعضلــة، علــى مبــدأ 

بمبدأيــن  وَحّصنتــه  القانــون،  ســيادة 

وفصــل  التمثيلــي  الحكــم  همــا  آخريــن 

الســلط. وهكــذا ظــّل االعتقــاد راســًخا 

السياســية،  الممارســة  تأطيــر  بــأن 

بهــذه المبــادئ الثاثــة، قــد يُســاعد علــى 

تحقيــق ســيادة الدولــة وديمقراطيتهــا. 

عــن  المبــادئ  هــذه  تُعبــر  فعــًلا  فهــل 

فعــل  يحتــاج  وهــل  الشــعب؟  ســيادة 

والَمْأَسَســة؟ التقنيــن  إلــى  الســيادة 

َخُلــَص هــذا المقــال، بالرجــوع إلــى أعمــال 

المفكــر األلمانــي كارل شــميت، باعتبــاره 

الديمقراطيــة  األنظمــة  نُقــاد  أبــرز 

الحديثــة، إلــى أن المبــادئ التــي ترفعهــا 

الواقــع  فــي  تعكــس  ال  األخيــرة  هــذه 

إرادة الشــعوب، بــل هــي ُمســتوحاة مــن 

تبنتهــا  التــي  الليبراليــة  األيديولوجيــة 

الدولــة الحديثــة، وزاوجت بين الممارســة 

االقتصــادي.  والنشــاط  السياســية 

الكلمــات المفتاحيــة: الســيادة – الديمقراطيــة - 

السياســي - النزعــة المعياريــة - النزعــة القراريــة.

  Abstract:

The modern state combines two 

characteristics that cannot be combined: 

sovereignty and democracy. Trough the 

act of sovereignty, the state expresses its 

independence and its ability to establish 

security within its soil and through the 

principle of democracy; it expresses its 

legitimacy and the purpose of its existence. 

There is no legitimacy for any country whose 

sovereignty does not emanate from the will 
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of its members, nor is there any justification 

for its existence away from serving its citizens.

The combination of sovereignty and 

democracy did not present any dilemma 

for ancient peoples, whether in Greek or 

Roman cities, because no one was allowed 

to monopolize power. Unlike the ancient 

peoples, the combination of the need for 

sovereignty with the principle of the rule of 

the people was not easy in modern times due 

to the social and economic transformations 

that modern societies have known.

In order to overcome this dilemma, 

the modern state was established on the 

principle of the rule of law, which it fortified 

with two other principles: representative 

governance and the separation of powers. 

Thus, the belief that the framing of political 

practice with these tree principles enables 

the realization of state sovereignty and 

democracy. Do these principles really 

express the sovereignty of the people and 

does the act of sovereignty need legalization 

and institutionalization?

By referring to the work of the German 

thinker Karl Schmitt, being the most 

prominent critic of modern democratic 

systems, this article concluded that the 

principles raised by the latter do not in fact 

reflect the will of peoples, but rather are 

inspired by the liberal ideology adopted by 

the modern state, which combined political 

practice and economic activity.

Keywords: Sovereignty- democracy- the 

political- normativism- decisionism.

ُتحــّدد الســلطة، فــي القواميــس والمعاجــم 

 droit األمــر  فــي  الحــّق  باعتبارهــا  الفلســفية، 

de commander، وهــي تفتــرض فــي المقابــل 

ال  الســلطة  واقــع  أن  أي  الخضــوع؛  واجــب 

يســتقيم إال بوجــود جهــة آمــرة وأخــرى خاضعــة. 

)الدولــة(  السياســي  الجســم  كان  هنــا  مــن 

مجــال تجــاذب دائــم بيــن مــن يأمــر ومــن يطيــع. 

وقــد الزم هــذا التجــاذب الحيــاة السياســية عبــر 

تفاصيــل  كل  فــي  يحضــر  أنــه  ورغــم  التاريــخ، 

وســواء  بــه،  ُيعتــرف  فبالــكاد  اليوميــة،  الحيــاة 

تعلــق األمــر بمــن يأمــر أو بمــن يطيــع، فالجميــع 

الطــرف  يخفيــه  وســتره؛  إخفائــه  إلــى  يســعى 

ــزاوج بيــن القــوة والفضيلــة، بينمــا  األول حيــن ُي

يخفيــه الطــرف الثانــي حيــن يتشــبث بالكرامــة 

والحاجــة إلــى األمــن.

يأمــر  مــن  بيــن  التعــارض  هــذا  انعكــس 

لــة المفترضــة بيــن  ومــن يطيــع حتــى علــى الصِّ

لفظــي الســلطة والسياســة؛ فبقــدر مــا تســعى 

الســلطة وراء القــوة، تســعى السياســة وراء 
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الســبل الممكنــة لتلطيــف القــوة؛ كمــا أن مــا 

يهــّم الســلطة هــو فقــط الرغبــة فــي التحكــم 

والغلبــة، فــي حيــن أن مــا يهــّم السياســة هــو 

الرغبــة فــي اســتمراريتهما وديمومتهمــا؛ وفــي 

الوقــت الــذي تميــل فيــه الســلطة إلــى التعّجــل 

إلــى  السياســة  تميــل  الســبل،  أقصــر  واختيــار 

يرتبــط  ال  والعواقــب.  اآلثــار  واســتباق  التأنــي 

هــذا التعــارض الــذي يســكن لفظــي الســلطة 

والسياســة بالغايــات المرجــوة مــن كل واحــد 

منهمــا فقــط، وإنمــا يمتــد أيًضــا إلــى أصولهمــا؛ 

اإلرادات،  صــراع  مــن  الســلطة  ُولــدت  فقــد 

توافقهــا.  مــن  السياســة  وولــدت 

تتوالــى أشــكال هــذا التعــارض كلمــا تشــعبنا 

فمفارقــة  ــا،  ُأفقيًّ السياســي  الجســم  فــي  أكثــر 

الصــورة  إال  هــي  مــا  والديمقراطيــة  الســيادة 

الحديثــة لمفارقــة الســلطة والسياســة، أو القــوة 

 ،souveraineté الســيادة)2(  تقتضــي  والفضيلــة. 

باعتبارهــا ســلطة عليــا، القــوَة المطلقــة لضمــان 

تقتضــي  بينمــا  وديمومتــه،  الُحكــم  ســريان 

الديمقراطيــة، باعتبارهــا ســيادة شــعبية، التحــّرر 

فكيــف  السياســي.  القــرار  فــي  واالســتقالية 

يســتقيم الجمــع بيــن اإلرادة المطلقــة فــي التحكم 

التحــّرر؟  فــي  المطلقــة  واإلرادة 

كانــت الســيادة، داخــل الملكيــات التقليديــة، 

فــي  ُتعــرف  وهــي  الحديثــة،  الدولــة  جوهــر  الســيادة  ُتعــد   )2(
القواميــس والموســوعات الفلســفية باعتبارهــا حــق الدولــة، 
فــي صــورة ممثليهــا الشــرعيين، فــي احتــكار القــرار السياســي 
الخضــوع  علــى  أراضيهــا  علــى  يوجــد  مــن  جميــع  وإجبــار 
الفكــر  قامــوس  وآخــرون،  نــاي،  أوليفيــه  انظــر:  لســلطاتها. 
السياســي، ترجمــة لطفــي الســيد منصــور، بيــروت، الرافديــن، 

ص))2.  ،2020

لهــا  واحــدة،  ســيادية  جهــة  ِقَبــِل  مــن  ُتمــارس 

الحــق المطلــق فــي النهــي واألمــر. غيــر أنــه لــم 

يعــد مقبــوًلا، بعــد ثــورات القــرن الثامــن عشــر، 

أن ُتْحَصــَر الســيادة فــي صــورة الشــخص الحاكــم 

القوانيــن  ع  ُيشــرِّ أن  مقبــوًلا  يعــد  ولــم  وحــده، 

مــن ُينفذهــا. وهكــذا انتقلــت الســيادة، بموجــب 

هــذا الرفــض، مــن ســيادة شــخصية إلــى ســيادة 

القوانيــن  مــن  بمجموعــة  عنهــا  ُيعبــر  مجــردة، 

والمؤسســات، بدونهــا ال مجــال للحديــث عــن أي 

الُحكــم.  فــي  مشــروعية 

يضعنــا هــذا النمــوذج مــن الحكــم أمــام تصــور 

الفاعــل  يســتبدل  الســيادة،  لمفهــوم  جديــد 

بالقانــون،   souverain العاهــل  أو  السياســي 

لكــن  بالمعيــار.  الحــدث  أو  الواقــع  ويســتبدل 

إذا كنــا نعلــم أن الُحْكــَم، بمــا هــو أمــر وطاعــة، 

صــورة مــن صــور اإلرادة، فكيــف يصيــر القانــون، 

لــإلرادة  ُمجســًدا  جامــدة،  قاعــدة  بوصفــه 

بوصفهــا ديناميــة وحيويــة؟ وإذا كنــا نعــرف أن 

المعيــاَر صــورٌة ثابتــة وأن الحــدَث متغيــٌر ومتجــدد 

باســتمرار، فكيــف يمكــن لــألول أن يشــمل الثانــي 

وأن يعبــر عنــه؟

التــي  السياســية،  األنظمــة  ُعرِفــت 

اســتبدلت ســيادة الشــخص بســيادة القانــون، 

اللفــظ  هــذا  ُحــّدد  وقــد  الديمقراطيــة.  باســم 

بالمعنــى نفســه الــذي ُعــرَِف بــه عنــد اليونــان، 

الســيادة  هــذه  أن  غيــر  الشــعب.  ســيادة  أي 

واالســتقالية،  بالحريــة  إال  حقيقيــة  تكــون  ال 

فــأن يكــون الشــعب ســيًدا معنــاه أنــه صاحــب 

فقــط  يســتلزم  ال  والُحْكــم  والُحْكــِم.  القــرار 
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وضــع القوانيــن، بــل يســتلزم أيًضــا تعديلهــا 

أو تغييرهــا أو تعليقهــا. وإذا كان األمــر كذلــك، 

فكيــف يمكــن أن تكــون »ســيادة الشــعب« هــي 

القانــون«؟  »ســيادة  نفســها 

الوقــوف  أن  الورقــة  هــذه  خــال  ســنحاول 

أعمــال  إلــى  بالرجــوع  اإلشــكالية،  هــذه  علــى 

شــميت  كارل  القانونــي  والفقيــه  الفيلســوف 

أبــرز  باعتبــاره   ،)1888-1985(  Carl Schmitt

والديمقراطيــة  الســيادة  إشــكال  تنــاول  مــن 

وسنقســم  المعاصــر.  السياســي  الفكــر  فــي 

ــى ســبعة محــاور، بحيــث ســتضم  ــا إل موضوعن

لمــا  الفيلســوف  تصــور  األولــى  األربعــة 

بالســيادة،  وعاقتهــا  بالسياســة  المقصــود 

فــي حيــن ستشــمل المحــاور المتبقيــة عاقــة 

الوضعــي. بالقانــون  الســيادة 

مفهوم السياسي. 1

أرســطو  عنــد   Politeia السياســة  لفــظ  يــرد 

المعنــى  وهــو  المدينــة))(.  داخــل  الحيــاة  بمعنــى 

 Grand معجــم  إليــه  يشــير  الــذي  نفســه 

أورد  حيــن   ،dictionnaire de la philosophie

 Politeia لفــظ Hérodote علــى لســان هيــرودوت

 Droit de السياســي  أو  المدنــي  الحــق  بمعنــى 

بوجــود  اليونــان  الحــق عنــد  هــذا  يرتبــط  Cité. وال 

ســلطة عليــا، هــي التــي تملــك حــق القــرار فيمــا 

يرتبــط  مــا  بقــدر  والواجبــات،  بالحقــوق  يتعلــق 

السياســات  ))( ورد هــذا التحديــد علــى هامــش مــن كتــاب 
انظــر: ألرســطو. 

Aristote, Les politiques, traduit par Pierre Pellegrin, 
Paris, Flammarion, )1993(, p. 138.

بصفــة المواطنــة التــي يتمتــع بهــا كل مــن ينتمــي 

المدينــة. إلــى  ُعْضوّيــا 

لــم تكــن المدينــة polis أو cité، تعنــي قديًمــا 

المنظــم  العمــران  أي  اليــوم،  منهــا  نفهمــه  مــا 

تشــير  كانــت  وإنمــا   ،)ville( المتراصــة  والبنايــات 

علــى  يقــوم  السياســي  التنظيــم  مــن  نمــط  إلــى 

مــن  يتمتــع  ومســتقلة.  موحــدة  جماعــة  وجــود 

التــي  الحقــوق  بــكل  الجماعــة  هــذه  إلــى  ينتمــي 

يتمتــع بهــا أعضاؤهــا، ويســري عليــه مــا يســري 

علــى الباقــي، دون تفضيــل أو تمييــز. غيــر أن هــذا 

النمــط مــن التنظيــم لــم يســتمر طويــًلا، بســبب 

التحــوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي عرفتهــا 

الوســطى. القــرون 

المشــهد  مــن  المواطنــة  فكــرة  غابــت 

ــة))( القديمــة،  ــزوال األنظمــة الَمِديِنيَّ السياســي، ب

بذاتــه، ســواء  كياًنــا مســتقًلا  الســلطة  وصــارت 

األنظمــة  داخــل  أو  الفيوداليــة  األنظمــة  داخــل 

صــارت   .systèmes étatiques ْوَلِتّيــة))(  الدَّ

الجماعــة،  عــن  الســلطة  باســتقال  السياســة، 

الســلطة،  يملــك  الــذي  النظــام  بداللــة  ُتفهــم 

ُتمــاَرُس  خالهــا  مــن  التــي  الوســائل  بداللــة  أو 

الســلطة، وليســت جوهــًرا مســتقًلا بذاتــه؛ وصرنــا 

بذلــك نخلــط بيــن ألفــاظ متباعــدة الداللــة، كمــا هــو 

والسياســة. الدولــة  للفظــي  بالنســبة  الحــال 

كان  الــذي  الحكــم  نظــام  المدينيــة  باألنظمــة  المقصــود   )((
ســائًدا فــي المــدن اليونانيــة خــال المرحلــة الهيلينيــة )القرنــان 

الخامــس والرابــع ق.م(.

السياســية  األنظمــة  الدولتيــة  باألنظمــة  المقصــود   )((
واحــدة. ســيادة  جهــة  يــد  فــي  للســلطة  الُمَمرِكــزة 
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يأخــذ أغلــب مــن كتبــوا فــي السياســة، خــال 

العصــر الحديــث، وبالخصــوص فاســفة العقــد 

االجتماعــي، مفهومــي الدولــة والسياســة بمعنــى 

لكــن  واحــدة؛  لداللــة  لفظــان  وكأنهمــا  واحــد، 

يمكــن  ال  اللغــة  يحكــم  الــذي  المنطــق  كان  لمــا 

لفظيــن  بيــن  واحــدة  داللــة  بتقاســم  يســمح  أن 

مختلفيــن فــي النطــق والكتابــة، فــا بــد لــكل اســم 

أن يزيــد أو ينقــص عــن اآلخــر فــي المعنــى والداللــة. 

وإن كانــت هــذه القاعــدة ســليمة فــا يمكــن للفــظ 

السياســة أن يعنــي الدولــة، والعكــس صحيــح.

أول  شــميت  كارل  األلمانــي  المفكــر  ُيعتبــر 

الدولــة  لفظــي  بيــن  الخلــط  هــذا  إلــى  نّبــه  مــن 

أن  النــاس  اعتقــاد  إلــى  عــزاه  وقــد  والسياســة، 

وجــود هذيــن الجوهريــن قــد تــم بالتســاوق؛ إذ ال 

وجــود للدولــة إال بالسياســة، وال وجــود للسياســة 

فــي  االعتقــاد  هــذا  وترســخ  الدولــة.  بوجــود  إال 

أذهــان النــاس، وصــاروا يظنــون أن السياســة هــي 

مــا يجعــل الدولــة قائمــة، وأن مــا تمارســه الدولــة 

االقتصــادي  صــورة  فــي  بــدا  وإن  حتــى  سياســة، 

هــذا  علــى  الفيلســوف  يعتــرض  وال  الثقافــي.  أو 

التحديــد، بقــدر مــا يرفــض أن نفهــم مــن السياســة 

الدولــة  تمارســه  مــا  السياســي  الفعــل  مــن  أو 

فقــط))(. فمــا الفــرق إذن بيــن السياســة والدولــة؟

إلــى تفاصيــل  التطــرق  تجــدر اإلشــارة، قبــل 

التمييــز بيــن اللفظيــن، إلــى أن شــميت ال يتحــدث 

عــن السياســة اســًما أو لفًظــا، وإنمــا باعتبارهــا 

 la politique مجــاًلا أو نطاًقــا؛ بــدال مــن السياســة

)6( Carl Schmitt, La Notion de politique, traduit par 
Marie-Luise Steinhauster, Paris, Flammarion, )1992(, p. 
64-65.

 ،le politique السياســي  عــن  شــميت  يتحــدث 

الدولــة.  مجــال  عــن  مســتقل  مجــال  هــو  الــذي 

مــع  بالتقابــل  السياســي  ُيفهــم  أن  يجــب  وال 

مجــاالت أخــرى كاألخــاق، االقتصــاد، والفــن؛ ألنــه 

هــو األصــل والمحــدُد لباقــي المجــاالت. وُتســتبان 

مــن  الفيلســوف،  نظــر  فــي  السياســي،  أصالــة 

أوقــات الحــرب والصــراع؛ إذ ال يعــود، فــي هــذه 

الحــاالت، ألحــكام خير-شــر، جميل-قبيــح، صالــح-

اإلنســان  أي قيمــة. حيــن يوضــع وجــود  طالــح، 

القيمــة  تغــدو  المــوت،  أو  الحيــاة  خيــار  أمــام 

هــو  الحيــاة  هــذه  ينســف  ومــا  وحدهــا،  للحيــاة 

السياســي  الفعــل  كان  وإذا  المطلــق.  الشــر 

يتحــدد بالجماعــة ال الفــرد، فــكل تهديــد سياســي 

ومــا  وبقائهــا،  الجماعــة  لوجــود  تهديــًدا  يصيــر 

يهــدد الجماعــة هــو عدوهــا األوحــد. هنــا يتحــدد 

السياســي، فــي نظــر شــميت، وهنــا يجــب البحــث 

الجوهريــة)7(. خصائصــه  عــن 

علــى  الوقــوف  محاولتــه  فــي  ينتقــد شــميت، 

تحديــد دقيــق لماهيــة السياســي، التعريفــات التــي 

تكتفــي بالوصــف أو التشــخيص الظاهــري لهــذا 

التفاصيــل  عنــد  المقابــل  فــي  ويتوقــف  الكيــان؛ 

وراء  يوجــد  مــا  علــى  القبــض  أجــل  مــن  الدقيقــة 

الوصــف. ويقــر فــي البدايــة بصعوبــة المهمــة؛ ألن 

باعتبــاره  إليــه ســلبًيا  مــا يشــار  السياســي غالًبــا 

مجــاًلا متعارًضــا مــع مجــاالت أخــرى )السياســي 

السياســي  واألخاقــي،  السياســي  واالقتصــادي، 

والقانونــي(، وكأنــه مجــرد واحد مــن باقي المجاالت؛ 

فــي  الســلبية ال تســمح،  المقارنــة  لذلــك فهــذه 

)7( Ibid, p. 57.



137السيادة ومعضلة الدميقراطية الحديثة يف فلسفة كارل شميت

نظــره، بتحديــد طبيعتــه الخاصــة))(. تضــاف هــذه 

الصعوبــة إلــى معضلــة أخــرى، حينمــا ننظــر إلــى 

الدولــة باعتبارهــا وحــدة سياســية، فتصيــر بذلــك 

بينمــا  ذاتهــا.  الدولــة  حقيقــة  السياســي  حقيقــة 

السياســي، فــي الواقــع، ســابق علــى وجــود الدولــة؛ 

ألن هــذه األخيــرة »تقتضــي وجــود السياســي«)9(. 

كتابــه  العبــارة  بهــذه  شــميت  اســتهل  ولقــد 

أن  إلــى  بذلــك  ليخلــص  السياســي،  مفهــوم 

الدولــة ظاهــرة تاريخيــة، بينمــا السياســي فعــل 

أصيــل منــذ أن أصبــح وجــود اإلنســان رهيًنــا بوجــود 

ومســتقلة.  موحــدة  جماعــة 

يصيــر السياســي، وفًقــا لهــذا التحديــد، مــا بــه 

تــدرك الجماعــة السياســية ذاتهــا باعتبارهــا وحــدة 

مســتقلة، فــي مواجهــة جماعــات أخــرى مســتقلة 

أنــه ال يكتمــل اســتقال الجماعــة إال  بدورهــا، أي 

ال  آخــر،  بتعبيــر  أعداءهــا.  الجماعــة  تتبيــن  حينمــا 

يتحــدد السياســي بما تمارســه الدولــة داخلًيا، وإنما 

بالقــدرة علــى »التمييــز بيــن الصديــق والعــدو«)10(. 

ــن  ــذي يقيمــه شــميت بي ــط ال ــا هــذا الرب ــدو غريًب يب

السياســي وتمييــز الصديــق عــن العــدو؛ ألنــه ال أحــد 

قبلــه اشــترط هــذا التمييــز فــي تحديــد مــا المقصــود 

بالسياســي؛ فمــا وجــه الصلــة بيــن األمريــن؟

)8( Ibid, p. 64.

)9( Ibid, p. 58.
يقــول كريســتيان دوالكمبانــي فــي هــذا اإلطــار: »ليســت الدولــة 
نســتطيع   ]...[ التاريــخ  علــى  متعاليــة  لضــرورة  نتاًجــا  إذن 
انظــر:  دولــة«.  بــدون  عالًمــا  بعيــد  مســتقبل  فــي  نتخيــل  أن 
كريســتيان دوالكمبانــي، الفلســفة السياســية اليــوم، ترجمــة 

القاهــرة، دار عيــن، ))200(، ص)1). نبيــل ســعد، 

)10( » La distinction spécifique du politique, à laquelle 
peuvent se ramener les actes et les mobiles politiques, 
c’est la discrimination de l’ami et de l’ennemi.«. Carl 
Schmitt, La Notion de politique, op. cit, p. 64.   

العدو والصديق. 2

إلــى  ينظــر  شــميت،  قبــل  أحــد،  يكــن  لــم 

لفظيــن  باعتبارهمــا  والعــداوة  الصداقــة  لفظــي 

سياســيين، فالجميــع يربطهمــا بمجــال األخــاق 

أو بالعاقــات الخاصــة باألفــراد. وقد ســعت أغلب 

الثقافــات إلــى تغليــب مــا يجمــع األفــراَد ويوحــد 

بينهــم علــى مــا يفرقهــم ويــزرع بينهــم األحقــاد. 

بمشــاعر  أحــد  يجهــر  أن  مقبــوًلا  يكــن  لــم  لذلــك 

عنــه  ُأســقطت  وإال  اآلخريــن،  تجــاه  العــداوة 

قيــم المــروءة واإلنســانية. وهكــذا صــار الّســمو 

اإلنســاني ُيقــاس، فــي كل الثقافــات والحضــارات، 

بدرجــة الميــل نحــو الحــب والصداقــة والنفــور مــن 

والعــداوة. الكراهيــة 

مــا كانــت تســعى وراءه الثقافــات والحضــارات 

السياســة؛  فــي  أفاطــون  عــام، جســده  بشــكل 

فقــد أورد فــي مؤلفــه القوانيــن أن الهــدف مــن 

وإنمــا  وبقائــه  اإلنســان  حفــظ  ليــس  السياســة 

فضيلتــه)11(. والفاضــل عنــد أرســطو هــو مــن يقبــل 

طواعيــة بالعيــش داخــل المدينــة، أمــا مــن يرفــض 

ُمنحــّط  كائــن  إمــا  ِاثنيــن؛  مــن  واحــد  فهــو  ذلــك، 

 être )12(وإمــا كائــن فــوق اإلنســان ،être dégradé

أفاطــون  منــوال  علــى  صــار  وقــد   .surhumain

مــن  السياســة  فــي  كتــب  مــن  أغلــب  وأرســطو 

بعدهمــا، فلــم يجــرؤ أحــد، طيلــة القرون الوســطى، 

أن يحصــر غايــة السياســة خــارج الفضيلــة. 

)11( Platon, Les Lois, in Œuvres Complètes, Paris, 
Flammarion, )2008(, IV- 707b-708a, p. 766.

)12( Aristote, Les Politiques, op. cit, I, 2, 1252-b, p. 90.
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خــال عصــر  تتغيــر  السياســة  بــدأت معالــم 

النهضــة، خاصــة بعــد كتــاب األميــر الــذي اشــتهر 

نصائحــه  وصــارت  ميكيافيلــي،  نيكــوالس  بــه 

ُمحــدًدا أساســًيا للنظــر فــي الوقائــع السياســية. 

لكــن وعلــى الرغــم مــن هيمنــة الميكيافيليــة، التــي 

ُينظــر إليهــا عــادة باعتبارهــا المذهــَب الــذي َأْقَحــم 

قيــم المكــر والخــداع فــي المجــال السياســي، فــإن 

المتربصيــن  إلــى  ينظــر  لــم  نفســه  ميكيافيلــي 

مجــرد  هــم  بــل  أعــداء،  باعتبارهــم  بالســلطة 

خصــوم يســعون وراء الســلطة كمــا ســعى إليهــا 

األميــر مــن قبلهــم. 

دائمــا  السياســة  مــن  الغايــة  كانــت  لقــد 

الّســمو باإلنســان، والبحــث عــن أفضــل األنظمــة 

دت  ُحــدِّ لذلــك  النــاس؛  بيــن  للتعايــش  الصالحــة 

كانــت  هكــذا  والُحكــم.  للقيــادة  ــا  فنًّ باعتبارهــا 

القديمــة،  ــة  المديِنيَّ األنظمــة  داخــل  السياســة 

ــة.  ــة الحديث وهكــذا صــارت داخــل األنظمــة الّدولتي

وكان ُيقــاس صــاح األنظمــة بمــدى تفانيهــا فــي 

خدمــة النــاس، وُيقــاس فســادها بحجــم الظلــم 

يطالهــم. قــد  الــذي 

سياســي  هــو  مــا  ُيحــّدد  أن  شــميت  يرفــض 

باالعتبــارات الســابقة؛ ألننــا حيــن نربــط بيــن وجــود 

الدولــة وتحقيــق األمــن أو خدمــة النــاس، فنحــن 

نحــدد السياســي بمــا تمارســه الدولــة فــي الداخــل، 

الخارجيــة  بالعاقــات  السياســي  يقتــرن  بينمــا 

للدولــة. إن كل أشــكال الهيمنــة التــي تمارســها 

الدولــة داخلًيــا ال تنتمــي إلــى السياســي وال تحــدده؛ 

أو  الدولــة  تبــدأ  حيــن  إال  يبــرز  ال  األخيــر  هــذا  ألن 

وحدتهــا  يهــدد  مــن  تميــز  السياســية  الجماعــة 

وســيادتها. وهــذا يعنــي أن السياســي يبــدأ فقــط 

عندمــا يوجــد مــا يهــدد بقــاء الدولــة.

شــميت،  نظــر  فــي  السياســي،  يتحــدد  ال 

التــي  بالمهــام  أو  اقتصــادي،  أو  بمــا هــو أخاقــي 

بــل للسياســي  الدولــة بشــكل يومــي،  تمارســها 

يهــدد  مــا  يوجــد  عندمــا  يظهــر  أنطولوجــي،  بعــد 

كيــان الدولــة، وال شــيء يهــدد الدولــة غيــر األعــداء 

إذن  السياســي  مجــال  يتحــدد  بهــا.  المتربصيــن 

بالحــرب والصــراع مــن أجــل الوجــود واالســتقالية 

ــاب الصــراع  ــة، وبغي إزاء أي إرادة أو ســيادة خارجي

مجــال  كان  وإذا  الوجــود.  عــن  السياســي  يكــف 

السياســي هــو الصــراع، فــإن معيــاره هــو »التمييــز 

بيــن الصديــق والعــدو«، كمــا أشــرنا إلــى ذلــك مــن 

قبــل. هــذا التمييــز هــو مــا يســمح للدولــة أن تعبــر 

عــن درجــة االتحــاد أو الشــقاق نظرًيــا وعملًيــا، دون 

الحاجــة إلــى العــودة إلــى أي معيــار آخــر، فــي كل مــا 

بالخــارج. يربطهــا 

تحديــًدا  التحديــد  يكــون  أن  نــروم  كنــا  وإذا 

بالضــرورة  ليــس  السياســي  فالعــدو  سياســًيا، 

مــن  بــل  المنافــس،  أو  القبيــح  أو  الشــرير  هــو 

الناحيــة االقتصاديــة قــد يكــون الشــريك الــذي ال 

ــر، أو الجميــل، أو الشــريك،  غنــى عنــه؛ كمــا أن الخّي

ليــس بالضــرورة صديًقــا. وهــذا يعنــي أن العــدو ال 

يتحــدد بــأي مجــال غيــر المجــال السياســي، ومــن 

هــذا المنظــور فهــو اآلخــر الغريــب الــذي يجعــل 

شــميت  يدعونــا  وهنــا  واردة.  الحــرب  إمكانيــة 

الصديــق  مفهومــي  ألن  والحــذر؛  الحيطــة  إلــى 

والعــدو لهمــا طابــع ملمــوس وواقعــي وليســا 

مجــرد اســتعارات أو رمــوز. وال يجــب التقليــل مــن 
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ممــا  ُمســتقاة  بــدالالت  بخلطهمــا  خطورتهمــا 

هــو اقتصــادي أو أخاقــي، أو تحديدهمــا بنــاء علــى 

وذاتيــة))1(. ســيكولوجية  تأويــات 

ســبقت اإلشــارة إلــى أن الفعــل السياســي 

ال يرتبــط بالفــرد بقــدر مــا يرتبــط بالجماعــة، أي 

أنــه فعــل يتميــز بالعموميــة acte public. وإْن 

كان كذلــك، فالفــرد ال عــدو لــه؛ للفــرد خصــٌم أو 

نــدٌّ أو منافــٌس فقــط. وال نتحــدث، فــي الحيــاة 

المنــاوئ  عــن  وإنمــا  العــدّو  عــن  الخاصــة، 

الجماعــة،  عــدو  فهــو  العــدو  أمــا   ،adversaire

العمومية))1(.إنــه  بصفــة  اآلخــر  هــو  ويتصــف 

عــدو عمومــي ينضــوي هــو اآلخــر تحــت جماعــة 

مســتقلة،  ســيادة  فــي  تتمثــل  قــد  سياســية، 

العامــة  الســلطة  ُتنــازع  داخليــة  جماعــة  أو 

صفــة  تكتمــل  ال  آخــر،  بتعبيــر  ســيادتها.  فــي 

إال إن كان عــدًوا سياســًيا.  للعــدو  العموميــة 

األهميــة  هــذه  كل  يولــي  شــميت  يجعــل  مــا 

أنــه  هــو  والعــدو،  الصديــق  بيــن  التمييــز  لمعيــار 

إنمــا  السياســية  الجماعــات  كل  أن  مــن  متيقــن 

تتكّتــل وفــق معيــار الصديق-العــدو، ومــن دونــه 

ال  فالجماعــة  الســيادة؛  معنــى  فهــم  يمكــن  ال 

أو  مــن يعضــد وحدتهــا  تتبيــن  إال عندمــا  تســود 

ــة  مــن ينســفها. وإذا مــا جــاز للعــدو أن يتخــذ هوي

ــا كل مــا  ــة هن ــه، فالمقصــود بهــذه الهوي خاصــة ب

فــي  ويحمــل  السياســية  للجماعــة  مخالــف  هــو 

ذاتــه إمكانيــة فنائهــا. لذلــك فالعــدو العــام هــو 

)13( Carl Schmitt, La Notion de politique, op. cit, p. 65.

)14( » L’ennemi ne serait être qu’un ennemi public.«. 
Ibid, p. 67.

ــا قــد  المخالــف للجماعــة والمهــدد لوحدتهــا. وهن

يكــون لمفاهيــم العــرق، الديــن، اللغــة، وكل مــا لــه 

صلــة بالوطنيــة أو القوميــة، الــدور الحاســم ليتخــذ 

العموميــة. العــدو صفــة 

حيــن تشــتغل الدولــة سياســًيا وتميــز عدوهــا 

ــن يبقــى بيدهــا حــل إال المواجهــة  مــن صديقهــا، ل

والصــراع مــن أجــل الســيادة والبقــاء. بقــاء الدولــة 

علــى  قدرتهــا  بمــدى  إذن  رهينــان  وديمومتهــا 

وهــذا  االســتقالية،  علــى  والحفــاظ  المواجهــة 

إال بمواجهــة  السياســية  الناحيــة  مــن  يتحقــق  ال 

أعدائهــا، وأي تــردد فــي هــذا األمــر يعنــي أن الدولــة 

تتصــرف ضــد المبــدأ الــذي يحــدد وجودهــا، وهــو 

تصــرف خاطــئ وغيــر سياســي. 

ال  جــزء  شــميت،  يحــدده  مــا  وفــق  الصــراع، 

ينفصــل عــن السياســي، وفيلســوفنا ليــس أول 

الحــد  إلــى  يذهــب  أن  لكــن  ذلــك،  إلــى  مــن يشــير 

الــذي يجعــل مــن الربــط بيــن الســيادة والصــراع 

عقيــدة فــي المجــال السياســي، فهــذا نهــج جديــد، 

ولــم يســبقه فــي ذلــك أحــد. فبــأي وجــه إذن ترتبــط 

والحــرب؟ بالصــراع  الســيادة 

الحر	 	و ظاهرة العداء. 3

بالدفــاع  القدمــاء  عنــد  الحــرب  ارتبطــت 

عــن المدينــة، لذلــك كان ُينظــر إليهــا باعتبارهــا 

إال  الشــعوب  إليهــا  تلجــأ  ال  اســتثنائية،  حالــة 

الممكنــة  الســلمية  الوســائل  تســتنفذ  حيــن 

لحــّل النزاعــات. لــم تكــن الحــرب ضــرورة، ولــم 

تكــن أيًضــا مّمــا يمكــن تجنبــه أو تفاديــه، إنهــا 
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أقــرب إلــى الَقــَدر منــه إلــى القوانيــن التــي تحكــم 

العاقــات بيــن الشــعوب. بتعبيــر آخــر، يمكــن 

مرفوضــة  كانــت  مــا  بقــدر  الحــرب  إن  القــول 

عقلًيــا كانــت مقبولــة واقعًيــا. وهــذه االزدواجيــة 

جعلــت  التــي  هــي  الحــرب  بهــا  اتســمت  التــي 

لكنهــا  ا،  شــرًّ وال  خيــًرا  يعتبرهــا  ال  أفاطــون 

المدينــة))1(.  شــرور  أصــل 

مّمــا  فعــًلا  اليونــان  عنــد  الحــرب  تكــن  لــم 

الــذي  الفعــل  كانــت  وإنمــا  السياســة،  تمليــه 

يوقــف السياســة، أي أنهــا جوهــر مفــارق لجوهــر 

السياســة،  تختفــي  حيــن  تظهــر  السياســة، 

اختفــت هــذه  السياســة.  وتختفــي حيــن تظهــر 

السياســي  المجــال  مــن  الحــرب  إلــى  النظــرة 

صــارت  حيــث  الحديثــة،  الــدول  تأســيس  مــع 

المســألة الحربيــة أولويــة قصــوى فــي المشــاريع 

السياســية لهــذه الــدول. وقــد عبــر كارل فــون 

التــي  العاقــة  Clausewitzعــن  كاوزفيتــز  

»الحــرب  قــال:  حيــن  بالسياســة  الحــرب  تجمــع 

قــد  أخــرى«))1(.  بوســائل  للسياســة  اســتمرار 

يكــون كاوزفيتــز، بهــذا التعبيــر البليــغ، أدرك كنــه 

الحــرب، لكنــه ال يــزال ينظــر إليهــا باعتبارهــا مجــرد 

للسياســي. بالنســبة  وســيلة  أو  أداة 

تتمّلــك أغلــب مــن يحللــون ظاهــرة الحــرب 

رغبــة قويــة للوقــوف علــى أســبابها ودوافعهــا، 

ســواء مــن أجــل الحــّد منهــا أو مــن أجــل رفــع 

حّدتهــا، غيــر أن هــذه النظــرة ال تســاعدنا علــى 

)15( Platon, La République, traduit par Pierre Pachet, 
Gallimard, 1993, II- 373e-374b, p. 123.

الربــاط، دار األمــان،  الحــرب،  ))1( نقــًلا عــن: زهيــر اليعكوبــي، 
.(( ص.   ،201(

بيــن  بذلــك نخلــط  الحــرب؛ ألننــا  فهــم حقيقــة 

لنشــأة  والسياســية  االقتصاديــة  الدوافــع 

الصراعــات  أشــكال  كل  ليســت  الحــرب. 

حروًبــا، وال يمكــن أن تكــون كذلــك إال إن كانــت 

هــي  فالحــرب  محــض.  سياســية  بدوافــع 

دولتيــن  بيــن  ينشــب  الــذي  المســلح  الصــراع 

نفســه:  شــميت  بتعبيــر  أو  ســيادة،  َذاَتــي 

»الحــرب صــراع مســلح بيــن وحــدات سياســية 

منظمــة«)17(. وســبب الحــرب متضمــن فيمــا هــو 

سياســي؛ إذ تصبــح إمكانيــة الحــرب واردة حيــن 

ــا  ــا سياســًيا ومنازًع ــرز خصًم ــُن العــدو، ويب َيَتَعّي

الحــرب  تعريــف  شــئنا  وإن  الســيادة.  فــي  لنــا 

مــن خــال مفهومــي الوجــود بالقــوة والوجــود 

بالفعــل األرســطيين، يمكــن القــول إن الحــرب 

دفــع للعــداوة للخــروج مــن الوجــود بالقــوة إلــى 

بالفعــل. الوجــود 

للفعــل  »تتمــة  إذن  الحــرب  ليســت 

السياســي بوســائل أخــرى«، بــل هــي السياســي 

عينــه، ومــن دونهــا يكــف كل مــا هــو سياســي 

باختفــاء  السياســي  وينضــب  الوجــود.  عــن 

الجماعــة  العــدو(، وتتاشــى  )بغيــاب  الصــراع 

السياســية وتختفــي. وهــذا يعنــي، عكــس كل 

الطوباوييــن، أنــه ال وجــود لدولــة دون أن تحمــل 

فــي طياتهــا إمكانيــة الصــراع. وفــي هــذا يقــول 

شــميت: »إذا كان قــد حصــل هــذا فــي الماضــي 

ــا أجهلــه ]...[ وإذا كان ســيحصل مســتقبا  فأن

فهــو غيــر موجــود«))1(.

)17( Carl Schmitt, La notion de politique, op. cit, p. 70.

)18( Ibid, p. 96.
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ال تتــرك هــذه النبــرة الواقعيــة التــي يتحــدث 

مــن  األخــاق،  لمفاهيــم  مــكان  أي  بهــا صاحبنــا 

واإلنســانية، »فمنــذ غرســيوس العدالــة  قبيــل 

Grotius، أصبــح معروًفــا بشــكل عــام أن العدالــة 

غيــر متضمنــة فــي تعريــف الحــرب«، كمــا يقــول 

مجــال  مــن  ينفيهــا  ال  بهــذا  وهــو  شــميت)19(. 

السياســي وكفــى، بــل يقــدم أيًضــا المســوغات 

الفلســفية والتاريخيــة لهــذا النفــي. أمــا إن شــئنا 

فهــي  السياســي،  تخــص  عدالــة  عــن  الحديــث 

عدالــة الحــرب بمجــرد أن يتحــدد العــدو. وأي تــردد 

حــق  فــي  إجحــاف  هــو  الحــرب،  قــرار  اتخــاذ  فــي 

الجماعــة السياســية. إذا كان الدخــول فــي الحــرب 

تســتلزمه  الجماعــي  الكيــان  وحــدة  عــن  دفاعــا 

تبريــرات  إلــى  يحتــاج  ال  فاألمــر  وجوديــة،  دوافــع 

باســم  عليــه  االعتــراض  أو  أخاقيــة  أو  عقليــة 

االنســانية)20(.  الدوافــع 

المجــال  خــارج  معناهــا  الحــرب  تأخــذ  ال 

أو  فكريــة  بمرجعيــات  َتَتَعّيــن  وال  السياســي، 

وهــو  فقــط،  واحــد  معنــى  للحــرب  قانونيــة. 

ذلــك، فنحــن  عــدا  عــدو حقيقــي.  ر ضــد  ُتقــرَّ أن 

أننــا ال  أو  الحــرب،  آخــر غيــر  نتحــدث عــن شــيء 

نفهــم حقيقــة الحــرب. وهــذا يعنــي أنــه ال يمكــن 

االعتــراض علــى الحــرب باســم القيــم اإلنســانية، 

ليــس فقــط ألنهــا ال تنتمــي إلــى السياســي؛ بــل 

وأن  ــل،  ُمضلِّ مفهــوم  اإلنســانية  مفهــوم  ألن 

مــن يقــول بــه »يريــد الخــداع«، علــى حــد تعبيــر 

بــرودون)21(  الفيلســوف الفرنســي بييــر جوزيــف 

)19( Ibid, p. 90.

)20( Ibid, p. 96.

)21( Ibid.

Proudhon. وإذا كانت اإلنســانية تعني التضليل 

والخــداع، فــا يمكــن العــدول عــن الحــرب باســم 

الحــروب  شــن  أيضــا  يمكــن  وال  اإلنســانية؛ 

باســمها؛ ألن القيــام بحــروب باســم اإلنســانية، 

مــن  العــدو  تجريــد  يعنــي  شــميت،  نظــر  فــي 

صفاتــه اإلنســانية، والدفــع بالحــرب إلــى أقصــى 

الاإنســانية)22(.  أبعادهــا 

 ليــس مفهــوم اإلنســانية مفهوًمــا مضلــًلا 

مفهــوم  الحقيقــة  فــي  هــو  بــل  فحســب، 

إيديولوجــي، توظفــه النزعــة االمبرياليــة لغايــات 

األنشــطة  تنامــي  فبفعــل  محــض؛  اقتصاديــة 

االقتصاديــة للــدول األوربيــة فــي القــرن التاســع 

أن  االقتصاديــة  للهيمنــة  بــد  ال  كان  عشــر، 

تتصــدر أولويــات األمــم األوروبيــة. ولتحقيــق هــذا 

الهــدف، اختلقــت هــذه االمبرياليــة إيديولوجيــة 

جديــدة )الليبراليــة( تنــزع إلــى تحييــد كل شــيء، 

وحصــر السياســي فــي نطــاق قانونــي محــض. 

ولقــد أصبحــت اإليديولوجيــة الليبراليــة، بعــد أن 

نجحــت فــي تحييــد مجــال التقنيــة، تتطلــع إلــى 

تحييــد مجــال االقتصــاد ككل، وهــذا ال يتحقــق 

االمبرياليــة  تريــد  السياســي.  عــن  بفصلــه  إال 

الليبراليــة  علــى  معتمــدة  االقتصاديــة، 

الــذي  الوريــد  حبــل  تقطــع  أن  كإيديولوجيــة، 

يربــط المواطــن بالدولــة. وتريــد مــن المواطــن 

أن يكــون محايــًدا أمــام السياســي، وأن يقطــع 

جــذوره مــن أي انتمــاء قومــي. والســبيل الوحيــد 

لمفاهيــم  الترويــج  هــو  الغايــة  هــذه  لتحقيــق 

واإلنســانية. المســاواة  الحريــة، 

)22( Ibid, p. 97.
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سياســي،  قــرار  لشــميت  بالنســبة  الحــرب 

للوجــود  أساســي  نابــض  بمثابــة  أيًضــا  وهــي 

مــا  منهــا  نفهــم  أن  شــريطة  اإلنســاني، 

الحقــد  أو  التنافــس  ال  العــداوة))2(،  تســتوجبه 

ــة. إن جميــع الصراعــات التــي نشــنها  أو الكراهي

ضــد الخصــوم، مهمــا كانــت حدتهــا وضراوتهــا 

بيــن  التمييــز  يجــب  لذلــك  حروًبــا.  تســمى  ال 

الصراعــات التــي تنشــب بيــن أبنــاء الوطــن الواحد 

والصراعــات التــي نواجــه فيهــا أعــداء حقيقييــن، 

 .polémosو  stasis بيــن  أفاطــون  يميــز  كمــا 

يعنــي لفــظ »ستاســيس« الصــراع الــذي ينشــب 

داخــل المدينــة، أو الحــرب األهليــة إْن شــئنا أن 

نســميه بلغــة معاصــرة، أمــا »بوليمــوس« فهــو 

الحــرب بيــن الجماعــات cités. والحــرب الحقيقيــة 

بالنســبة ألفاطــون هــي »البوليمــوس« وليــس 

يحــدد  الــذي  هــو  األول  ألن  »ستاســيس«؛ 

سياســيًة))2(.  وحــدًة  المدينــة 

فــي  أفاطــون  نهــج  علــى  شــميت  يســير 

يمكــن  ال  التــي  بالحــرب،  نعنيــه  لمــا  تحديــده 

وهــي  سياســي،  هــو  عمــا  دالالتهــا  فصــل 

تشــترط دائًما ما يســميه فيلســوفنا بـ»التمييز 

بيــن الصديــق والعــدو«، كمــا أشــرنا إلــى ذلــك 

الحــروب  أشــكال  تقتضــي  وال  قبــل.  مــن 

ليســت  أيًضــا  وهــي  عــداوة،  وجــود  الداخليــة 

)23( »Toute déclaration de guerre est une déclaration 
d’hostilité, cela va de soi.«, Carl Schmitt, Théorie du 
partisan, traduit par Marie-Louise Steinhauster, Paris, 
Flammarion, )1992(, p. 294.

)24( Jean-Vincent Holeinder, »Carl Schmitt penseur 
des transformations de la guerre«, in Carl Schmitt : 
Concepts et usages, sous la direction de Serge Sur, Paris, 
CNRS éditions, )2014(, p. 77.

حروًبــا بيــن األصدقــاء؛ ألن الصديــق في التحديد 

 )2((amiالعمومــي الصديــق  هــو  السياســي 

الصــراع  هــو  ليــس  يســتلزمها  ومــا   ،public

الشــرعية.  حــول  الصــراع  بــل  الســيادة،  حــول 

الواحــد  الوطــن  أبنــاء  يدفــع  مــا  آخــر،  بتعبيــر 

ليحاربــوا بعضهــم البعــض ليــس هــو الصــراع 

علــى حيــازة األرض، وإنمــا الخــاف حــول مــن لــه 

الــذي  القــرار السياســي. والمعيــار  الحــق فــي 

نحــدد بــه مــن لــه هــذا الحــق هــو الــذي يســاعدنا 

بالســيادة.  المقصــود  مــا  علــى فهــم 

مفهوم السيادة. 4

تمــت اإلشــارة فــي الســابق إلــى أن مجــال 

أخاقًيــا،  وال  معيارًيــا  مجــاًلا  ليــس  السياســي 

وليــس مجــال الفكــر أو النظــر، بــل هــو مجــال 

قــرار  األصــل  فــي  والفعــل   ،action الفعــل 

décision. وحيــن يتعلــق األمــر بالســيادة، ال بــد 

أن يســتند القــرار إلــى القــوة حتــى يصيــر نافــًذا. 

 décision ومــن بيــن مــا يشــمله القــرار الســيادي

الداخــل، واألمــر  souveraine حفــظ األمــن فــي 

بالحــرب فــي الخــارج، وكاهمــا يســتلزم أن تكــون 

الســيادة مســتقلة وقاهــرة، وال معنــى للحديــث 

عــن الدولــة فــي غيــاب أحدهمــا. حيــن يتحــدث 

شــميت عــن قــوة الدولــة واســتقاليتها، فهــو 

ال يعنــي بذلــك إال وحــدة الســيادة. فمــن يمثــل 

هــذه الســيادة إذن؟

))2( ال يتحــدث شــميت كثيــًرا عــن داللــة الصديــق أو الصداقــة، 
العمومــي  الصديــق  مفهــوم  هنــا  نســتعمل  أن  ارتأينــا  وقــد 

قياًســا علــى مفهــوم العــدو العمومــي.
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 J. لــم يعــد مقبــوًلا، بعــد كل مــن جــون لــوك

Locke ومونتيســكيو Montesquieu، أن تســتفرد 

جهــة واحــدة داخــل الدولــة بــكل الســلط، بــل صــار 

مــن الضــروري أن تتــوزع علــى أكثــر مــن مؤسســة، 

لحرمــة  وضماًنــا  والمســاواة،  للحريــات  إحقاًقــا 

اإلرادة  تجســيد  فيهــا  يفتــرض  التــي  القوانيــن 

العامــة. لقــد دعــا مونتيســكيو، في مؤلفه الشــهير 

روح القوانيــن))2(، إلــى فصــل الســلط، بحيــث ال 

يعــود حــق التشــريع فــي يــد مــن ينفــذ القوانيــن، 

وال حــق التنفيــذ فــي يــد مــن ينطــق باألحــكام، وال 

حــق النطــق باألحــكام فــي يــد مــن يشــرع القوانيــن. 

وكانــت الغايــة مــن فكــرة فصــل الســلط الحيلولــة 

الســلطات)27(. تعّســف  دون 

اســتعمال  فــي  التعّســف  فكــرة  ارتبطــت 

الحكــم؛  بطبيعــة  مونتيســكيو،  قبــل  الســلطة، 

وكان ُيعتقــد أنــه كلمــا ترّكــز الُحكــم فــي يــد شــخص 

واحــد اعتبــر ُحكًمــا تســلطًيا، وكلمــا اتســع ليشــمل 

جهــات مختلفــة اعتبــر حكمــا ُحــًرا وصالًحــا. هكــذا 

أذهــان  فــي  والصالحــة  الُحــّرة  األنظمــة  ارتبطــت 

الشــعب.  فيهــا  يســود  التــي  باألنظمــة  النــاس 

أن  الحريــة  مــن  ُيفهــم  أن  الفيلســوف  يرفــض 

يفعــل النــاس مــا يريــدون؛ ألن »الحريــة أن نفعــل 

نربــط  القوانيــن«. ال يعــود، حيــن  بــه  مــا تســمح 

بمــن  يتحــّدُد  األنظمــة  صــاُح  بالقانــون،  الحريــة 

يحكــُم، وإنمــا بوجــود »ســلطة تحــّد الســلطة«، أي 

بوجــود ســلط مســتقلة ومتوازنــة.

 l’esprit كتــاب مونتيســكيو  ترجمــة  مــن يفضــل  ))2( هنــاك 
روح  ِاســم  اســتعمال  آثرنــا  وقــد  الشــرائع،  بـــروح   des lois

القــراء. بيــن  لشــهرته  القوانيــن 

زعيتــر،  عــادل  ترجمــة  الشــرائع،  روح  مونتيســكيو،   )27(
ص)29.  ،)201(( هنــداوي،  وندســور، 

 رغــم الشــهرة التــي حظــي بهــا مبــدأ فصــل 

ــاك  ــة، فهن ــات الحديث الســلط فــي الديمقراطي

مــن رأى فيــه مجــرد مبــدأ لتقاســم الســلطات 

وهنــاك  الحكــم))2(،  حــول  المتنافســين  بيــن 

مــن رأى فيــه مبــدأ ُمعيًقــا للحكــم؛ ألنــه يفــرغ 

الســلط مــن مضمونهــا حيــن يحصــر وظيفتهــا 

فــي تأميــن تــوازن الســلطات ومراقبــة بعضهــا 

البعــض. وهــذا مــن شــأنه أن يضعــف الدولــة، 

القــرار الحاســم  اتخــاذ  ويفــوت عليهــا فرصــة 

والمناســب.

 B. Constant لــم يكــن بنياميــن كونســتان

باعتبــاره  الســلط  فصــل  بمبــدأ  مقتنًعــا 

وســيلة للحــد مــن تعســف الســلطة؛ ألن 

القضــاء  الســلط  هــذه  اتفــاق  شــأن  مــن 

ــك دعــا،  ــى حقــوق األفــراد وحرياتهــم. لذل عل

بــدًلا مــن الفصــل بيــن الســلط، إلــى تقنينهــا 

بحيــث ال ُيســمح لهــا أبــًدا بانتهــاك ُحرمــة 

النــاس)29(. ويعبــر عــن هــذا الرفــض بوضــوح 

األزمنــة  مواطنــي  »إن  يقــول:  حيــن  أكبــر 

الحديثــة، علــى خــاف مــا كان عليــه العهــد 

يطالبــوا  أن  بــدل  القديمــة،  األزمنــة  فــي 

إلــى  يســعون  الســلطة،  فــي  بالمشــاركة 

التمثيــل  طريــق  عــن  عنهــا،  االســتقال 

الســلط«)0)(. وفصــل 

))2( كريســتيان دوالكامبانــي، الفلســفة السياســية اليــوم، 
مرجــع ســابق، ص. ))-)).

)29( Benjamin Constant, Principes de politique, in Ecrits 
politiques, Paris, Gallimard, )1997(, p. 317.

المؤلفــات  معجــم  وآخــرون،  شــاتليه  فرنســوا   )(0(
السياســية، ترجمــة محمــد عــرب صاصيا، بيروت، المؤسســة 

ص2)).  ،)2001( للدراســات،  الجامعيــة 
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يرفــض كارل شــميت، هــو اآلخــر، فكــرة فصــل 

دوافــع  عــن  مختلفــة  دوافعــه  أن  غيــر  الســلط، 

األفــراد  حقــوق  ليــس  يهمــه  مــا  إن  كونســتان؛ 

وحرياتهــم، وإنمــا قــوة الدولــة ووحــدة ســيادتها. 

وليصــل إلــى هــذه القناعــة يعــود الفيلســوف إلــى 

القانــون )الدســتور(، الــذي يحاجــج بــه أنصــار فصــل 

الســلط، لينســف مبرراتهــم، وليؤكــد أن ســيادة 

الدولــة أولــى مــن كل قانــون؛ ألن الدولــة هــي التــي 

تصنــع القانــون وليــس العكــس. وهــو مــا يعبــر 

عنــه بمقولتــه الشــهيرة: »صاحــب الســيادة هــو 

ــة االســتثناء  ــة االســتثناء«)1)(. وحال ــذي يقــرر حال ال

هــذه ليســت إال تعليًقــا للقانــون وكل الوســائل 

الســلطة. العاديــة لممارســة 

شــميت،  نظــر  فــي  الســيادة،  صاحــب 

القــرارات  فــي  الفصــل  كلمــة  يملــك  مــن  هــو 

التــي يتوقــف عليهــا وجــود الدولــة،  الحاســمة 

إنــه هــو الــذي يقــرر، وهــو الــذي يلــزم الجميــع 

صاحبنــا  تصــور  إن  لقراراتــه.  بالخضــوع 

ــان  للســيادة شــبيه لصــورة العاهــل فــي ليفيات

Léviathan طومــاس هوبــز T. Hobbes، فهــو 

ذلــك  فــي  بمــا  ســلطة،  ألي  يخضــع  ال  اآلخــر 

ســلطة المتعاقديــن الذيــن َتّوجــوه حاكًمــا؛ ألنــه 

لذلــك  العقــد)2)(،  فــي  طرًفــا  ليــس  ببســاطة 

فهــو ال يخضــع ألي التــزام عــدا مــا هــو موجــود 

علــى  للقضــاء  موجــودا  كان  فــإذا  أجلــه؛  مــن 

رانيــة  ترجمــة  السياســي،  الاهــوت  شــميت،  كارل   )(1(
الســاحلي وياســر الصــاروط، بيــروت، المركــز العربــي لألبحــاث 

ص)2.   ،)201(( السياســات،  ودراســة 

)2)( يــرى تومــاس هوبــز أن تشــكل الجماعــات السياســية إنمــا 
حصــل نتيجــة اتفــاق األفــراد علــى االنتقــال مــن حالــة الطبيعــة 
)حالــة الفوضــى والعنــف( إلــى حالــة المدنيــة )حالــة النظــام(، 

واختيــار طــرف خــارج االتفــاق ليكــون َحَكًمــا بينهــم. 

حالــة  الطبيعــة،  حالــة  مــن  والخــروج  العنــف، 

»اإلنســان ذئــب أخيــه اإلنســان«، فــا يمكــن أن 

خارجيــة. ســلطة  بــأي  ُيقّيــد 

إذا كانــت الســيادة جــزًءا مــن العقــد معنــى 

لســيادة  أي  عليــا،  لقــوة  تخضــع  أنهــا  ذلــك 

أخــرى، ولّمــا كانــت الســيادة بالتعريــف مــا ال 

بالقوانيــن  تتحــّدد  ُيعلــى عليــه، فــا يمكــن أن 

مــا  ســريان  تضمــن  التــي  هــي  بــل  والعقــود، 

بيــن  وااللتزامــات  التشــريعات  عليــه  تنــص 

األفــراد داخــل المجتمــع. لكــن حيــن نقــول إن 

الســيادة كيــان مســتقل عــن القانــون ومتعــال 

عــن العقــود وااللتزامــات، فنحــن ُنضفــي عليهــا 

صفــات أقــرب إلــى الُمْطَلــِق منهــا إلــى الواقــع. 

ُيحــدد  اللبــس،  هــذا  مــن  الخــروج  أجــل  ومــن 

جوليــان فرنــد J. Freund الســيادة، وهــو يشــرح 

ــز، باعتبارهــا »عهــًدا«  ــد هوب مفهــوم العقــد عن

أو »هبــة« نمنحهــا للمجتمــع لتأميــن وجــوده 

دون أي التــزام مــن ِقبلهــا بالمقابــل)))(.

قــد يكــون حــرص صاحــب اللفياثــان علــى 

مفهوًمــا،  واســتقاليتها  الســيادة  وحــدة 

ــى الظــروف )الحــروب األهليــة( التــي  بالنظــر إل

عصــره،  فــي  اإلنجليــزي  المجتمــع  عاشــها 

لكــن مــا الــذي يبــرر حــرص شــميت علــى وحــدة 

الســلطة الســيادية؟ لعــل مــا يجعــل شــميت 

يســتميت مــن أجــل هــذه الوحــدة، هــو أنــه حيــن 

ِبـــ juss belli )الحــق فــي الدفــاع  يتعلــق األمــر 

تكــون  أن  يمكــن  فــا  الحــرب(،  فــي  الحــق  أو 

)))( جوليــان فرنــد، جوهــر السياســة، ترجمــة فــاروق الحميــد، 
دمشــق، الفرقــد، ))201(، ص7).
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جهــة  مــن  أكثــر  بيــن  مشــتتة  القــرار  ســلطة 

داخــل الدولــة، وال يمكــن لصاحــب الســيادة أن 

يطلــب تفويًضــا مــن أحــد، التخــاذ قــرار الحــرب 

ضــد عــدو خارجــي. الحــرب مــن احتــكار الدولــة، 

مهــام  مــن  عنهــا  االمتنــاع  أو  بهــا  والقيــام 

صاحــب الســيادة وحــده. إنــه بمجــرد أن يتعيــن 

العــدو، تصيــر كل الجهــود السياســية موجهــة 

ضــده، وال معنــى للتنــازع حــول الســيادة مــن 

قبــل جهــات داخليــة.

ال يســتقيم وجــود الدولــة إال باالســتقالية، 

فــي  الحــق  غيــر  تعنــي شــيئا  ال  األخيــرة  وهــذه 

وصاحــب  ُمبــرًرا،  ا  أمــًر يكــون  حيــن  الحــرب، 

الســيادة هــو الجهــة الوحيــدة التــي تحتكــر هــذا 

الحــق. لذلــك فالســيادة تتأســس علــى وحــدة 

أن  أو  تعدديــة  أي  تقبــل  أن  يمكــن  وال  القــرار، 

إجمــاع  علــى  متوقًفــا  الســيادي  القــرار  يكــون 

ــذي اتخــذه  ــة. هــذا الموقــف ال ــات المنتخب الهيئ

شــميت إزاء الســيادة هــو الــذي جعلــه يعــادي 

التــي   ،positivisme تصــور النزعــة الوضعيــة)))( 

كل  فــي  وتشــترط  بالقانــون،  الســيادة  تربــط 

قــرار سياســي أن يحتــرم المعاييــر القانونيــة، وإال 

اعتبــر قــرارا غيــر شــرعي وخــارج القانــون. 

فــي  الوضعييــن  عنــد  الســيادة  تتجســد 

أي  عليهــا(،  )قواعــد متوافــق  صــورة معياريــة 

أن الســيادة مــا ُتقــره قوانيــن الدولــة وليــس مــا 

)))( تعتبــر الوضعيــة بشــكل عــام المذهــب الــذي يحــاول أن 
يكشــف القواعــد أو المبــادئ التــي تشــرط الوقائــع واألحــداث 
كمــا هــي موجــودة فــي الواقــع، أمــا الوضعيــة القانونيــة فهــي 
االتجــاه الــذي يرفــض إســناد القوانيــن إلــى أصلهــا الطبيعــي أو 
اإللهــي، ويصــر علــى النظــر إلــى القوانيــن وفــق المعاييــر التــي 

ُيقرهــا األفــراد فيمــا بينهــم داخــل المجتمــع.

يريــده النــاس، بينمــا هــي عنــد شــميت ســيادة 

شــخصية souveraineté personnelle )مرتبــط 

بالشــخص الحاكــم(؛ إذ ال يمكــن للمعيــار، الــذي 

هــو مجــرد صــورة أو حكم، أن يســود على الفعل، 

لذلــك ال يمكــن للقانــون أن يســود علــى القــرار. 

ــة الممنوحــة للفعــل علــى حســاب  هــذه األولوي

النزعــة  المعيــار، جعلــت مــن شــميت صاحــب 

فــي  ومؤسســها   décisionnisme القراريــة 

الفكــر السياســي. لكــن قبــل بيــان مــا المقصــود 

المقصــود  مــا  أوًلا  لنوضــح  النزعــة،  بهــذه 

المعياريــة؟  بالســيادة 

السيادة المعيارية. 5

 normativisme المعياريــة  المقاربــة  تعتبــر 

القانونيــة  الوضعانيــة  فــي  الراديكالــي  االتجــاه 

positivisme juridique، التــي تزامــن ظهورهــا مــع 

ظهــور العلــوم اإلنســانية فــي القــرن التاســع عشــر. 

ولقــد غــزت الَمْوَضَعــة positivisation، خــال هــذا 

القــرن، كل المجــاالت التــي تهتــم بدراســة اإلنســان، 

وفصــل  الميتافيزيقيــة  النظــرة  تجــاوز  أجــل  مــن 

القيــم االجتماعيــة واألخــاق عــن الوقائــع اإلنســانية. 

إن تقســيم تاريــخ البشــرية إلــى مراحلــه الثــاث، مــع 

 Auguste كونــت  أوجيســت  الفرنســي  الفيلســوف 

Compte، مــن الاهــوت إلــى الميتافيزيقــا إلــى العلــم 

التاســع  القــرن  أواخــر  ذروتــه  بلــغ  قــد  الوضعــي، 

وأصبــح،  معرفــي.  مجــال  أي  يســتثن  ولــم  عشــر 

ــة فــي  ــوم الطبيعي ــق نمــاذج العل ــت، تطبي ــذ كون من

وال  العصــر،  ظاهــرة  اإلنســانية  الوقائــع  دراســة 

يمكــن أن يكــون البحــث القانونــي اســتثناء.
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إلــى  القانونيــة  الوضعانيــة  تســعى 

معالجــة الوقائــع القانونيــة بوصفهــا نســًقا 

بحيــث  بذاتــه،  ومكتفًيــا  مســتقًلا  موضوعًيــا 

تأثيــر  كل  عــن  القانونيــة  النظريــة  تفصــل 

أخاقــي أو قيمــي؛ أي أنهــا تســعى إلــى جعــل 

مســتقًلا،  علمًيــا  مبحًثــا  القانونــي  البحــث 

مــن  توضــع  كمــا  القانونيــة  بالواقعــة  يهتــم 

ــة. وهــذا ال يتحقــق إال  قبــل مؤسســات الدول

 ،norme المعيــار  عــن   fait الواقعــة  بتمييــز 

الســلطة.  عــن  القانــون  فصــل  ثــم  ومــن 

بتعبيــر آخــر، تطمــح الوضعانيــة القانونيــة إلــى 

عــزل المجــال القانونــي عــن أي تأثيــر سياســي. 

وهــذا ال يتحقــق إال بحياديــة الجهــاز التنظيمــي 

للدولــة،  السياســية  المهــام  أمــام  القانونــي 

ــق هــذا الفصــل بيــن مــا  بحيــث تصبــح، بتحقُّ

هــو قانونــي ومــا هــو سياســي، أســئلة العدالــة

كامنــة   légitimité والمشــروعية    justice

فيمــا هــو قانونــي.

فــي  الوضعانــي  الطمــوح  هــذا  ســيبلغ 

مجــال القانــون ذروتــه مــع المنظــر القانونــي 

النزعــة  صاحــب   ،Hans Kelsen كيلســن  هانــز 

حــاول  لقــد  القانــون.  دراســة  فــي  المعياريــة 

المحــددة  القيــم  إشــكال  يعالــج  أن  كيلســن 

علــى  فقــط  بالتركيــز  اإلنســاني  للســلوك 

المعاييــر القانونيــة، رافًضــا أي وجــود للســيادة 

السياســية خــارج القانــون. ولعل الســبب الذي 

دفعــه إلــى تبنــي هــذا الموقــف هــو اســتحالة 

القيــم األخاقيــة؛  التفكيــر عقلًيــا فــي حقيقــة 

ألنهــا نســبية وظرفيــة، بــل وذاتيــة أيًضــا. وإذا 

كانــت السياســة تتقاطــع مــع األخــاق حينمــا 

فــا  والعدالــة،  والحريــة  بالحــق  األمــر  يتعلــق 

هــو  بمــا  السياســي  الفعــل  نرهــن  أن  يمكــن 

البحــث عــن معاييــر  بــد  بــل ال  قيمــي نســبي، 

عامــة مشــتركة هــي التــي يجــب أن تحــدد مــا 

اإلنســاني  الســلوك  عليــه  يكــون  أن  ينبغــي 

الدولــة. داخــل 

أو  التعاقــد  يعنــي  ال  عامــة  معاييــر  وجــود 

يعنــي،  بــل  مشــتركة،  مصالــح  علــى  التوافــق 

عــن  يفصلنــا  مــا  »تعليــق  كيلســن،  بتعبيــر 

ال  بهــم«)))(.  يوحدنــا  مــا  أجــل  مــن  اآلخريــن 

يمكــن إذن، بهــذه الصيغــة، أن نعبــر عــن اإلرادة 

التــي  هــي  خاصــة  مؤسســات  عبــر  إال  العامــة 

تحــدد مــا هــو حــق ومــا ليــس بحــق، أي أن اإلرادة 

الدولــة  مؤسســات  تقــرره  مــا  هــي  العامــة 

وليــس األشــخاص. وإذا كانــت الســيادة ترجمــة 

لهــذه اإلرادة؛ فالســيادة هــي أيًضــا مــا تمارســه 

تشــريعاتها. ُتحــدده  ومــا  الدولــة،  مؤسســات 

قبــل  والدولــة،  القانــون  إلــى  ُينظــر  كان 

مجــيء كيلســن، باعتبارهمــا جوهريــن مختلفيــن؛ 

فالدولــة ســابقة علــى وجــود القانــون؛ ألن وجــود 

ــة. لكــن مــن جهــة  ــون يفتــرض وجــود الدول القان

أخــرى، فــا غايــة مــن وجــود الدولــة غيــر حمايــة 

الدولــة  وجــود  تــارة  ُيبــرر  كان  هكــذا  القانــون. 

أخــرى  وتــارة  القانــون(،  )دولــة  القانــون  بوجــود 

وجــود الدولــة لحمايــة القانــون. لكــن رغــم هــذا 

التناقــض الــذي َيِســم عاقــة القانــون بالدولــة، 

)35( Carlos-Miguel Herrera, » Kelsen et le libéralisme «, 
in Le droit, Le politique autour de Max Weber, Hans 
Kelsen et Carl Schmitt, Paris, L’Harmattan, )2000(, p. 58.
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فــا أحــد، حســب كيلســن، اهتــم بمعرفــة ماهيــة 

القانــون)))(. ماهيــة  وال  الدولــة 

حين يربط كيلســن بين الســيادة ومؤسســات 

الدولــة، فهــو يشــير إلــى أنــه ال وجــود للدولــة خــارج 

القانــون، والعكــس أيضــا صحيــح)7)(. لكــن لتحقيــق 

مــن  بــد  ال  والقانــون،  الدولــة  بيــن  التماهــي  هــذا 

الــذي  هــو  أعلــى  ا  معيــاًر باعتبــاره  دســتور  وجــود 

يحــدد مــا هــو قانونــي ومــا ليــس بقانونــي، وهــو 

بيــن مؤسســات  الفاصلــة  الحــدود  يرســم  الــذي 

القانونيــة  الحــدود  يضــع  الــذي  وهــو  الدولــة، 

الســلطة)))(. لممارســة 

لكــن إذا أصررنــا علــى الجمــع بيــن القانــون 

والدولة، أو بين الدســتور والســلطة، فهذا يعني 

أن النظــام السياســي عنــد كيلســن ال يخــرج عــن 

النظــام البرلمانــي، أي الديمقراطيــة التمثيليــة. 

وحيــن نقــول الديمقراطيــة التمثيليــة فنحــن ال 

الــذي  نعنــي بذلــك إال نظــام الحكــم االنتخابــي، 

إلــى مــن يملــك النســبة  ُتســند فيــه الســلطة 

الحكــم  نظــام  أن  أي  األصــوات؛  مــن  الغالبــة 

عنــد كيلســن نظــام حزبــي تعــددي، يســتحيل أن 

تتحقــق فيــه اإلرادة العامــة، بــل كل مــا يمكــن أن 

يتحقــق فيــه هــو أن يحكــم البعــض وأن يخضــع 

ومســتميت  دائــم  صــراع  فــي  اآلخــر،  البعــض 

النظــام  نقيــض  وهــذا  الســلطة،  أجــل  مــن 

)36( Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduit par 
Charles Eisenmann, Bruxelles, Bruylant, )1999(, p. 281.

)7)( يقــول كيلســن فــي هــذا الصــدد: »كل قانــون هــو قانــون 
دولــة، ألن كل دولــة هــي دولــة قانــون«. انظــر:

Carlos-Miguel Herrera, » Kelsen et le libéralisme «, op. 
cit, p. 55.

)38( Ibid, p. 53.

منســجمة  إرادة  يســتلزم  الــذي  الديمقراطــي 

وموحــدة)9)(. وإذا كان مــن شــأن الديمقراطيــة 

التــي يدعــو إليهــا كيلســن تشــتيت اإلرادة العامة 

وتقســيم الوحــدة السياســية، فهــي ليســت مــن 

السياســي كمــا يحــدده شــميت.

شميت ضد كيلسن. 6

يبــدو أن التمييــز الــذي تقيمــه المعياريــة بيــن 

الحدث )الفعل( والمعيار )القانون(، والذي عليه 

تؤســس فكرة اســتقال القانون عن السياســي، 

لميتافيزيقــا  وتأســيس  الواقــع  عــن  قفــز  هــو 

تنظــر  ميتافيزيقــا  القانــون،  مجــال  فــي  جديــدة 

إلــى مفهــوم الدســتور)الوضعي( باعتبــاره ميثاًقــا 

األميــر  يربــط  أو  بالمواطنيــن،  الدولــة  يربــط 

بالبرلمــان، بينمــا هــو فــي الواقــع غيــر ذلــك. وهــذا 

التصــور ناتــج عــن النظــر إلــى الدســتور باعتبــاره 

القانــون، يصــدر عــن ميثــاق  نوًعــا مــن  أو  جــزًءا 

اللجنــة التأسيســية، وهــو الــذي يحدد نــوع الوحدة 

السياســية وشــكلها)0)(. لكــن هــذا يقتضــي، قبــل 

وجــود الدســتور، وجــود الوحــدة السياســية، إال إذا 

كان المعلــول أصــل العلــة!

إال  الوضعــي،  بالمعنــى  الدســتور،  يوجــد  ال 

لتحديــد اإلطــار أو الصــورة العامــة التــي تختارهــا 

الوحــدة السياســية، غيــر أن هــذه الصــورة يمكــن 

تنمحــي  أن  دون  تلغــى  أو  تتغيــر،  أن  تتعــدل،  أن 

الوحــدة  الدولــة. يعنــي هــذا أن مــا يضمــن بقــاء 

)39( J.J. Rousseau, Contrat Social, Verviers, Marabout 
université, )1994(, p. 105.

)40( Carl Schmitt, Théorie de la constitution, traduit par 
Lilyane Deroche, Paris, Quadrige, )2008(, p. 152.
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الدســتور،  هــو  ليــس  واســتمراريتها  السياســية 

وإنمــا مــن يســتطيع أن يقــرر وُيطــاع بدســتور أو 

بدونــه. توجــد دائًمــا، خلــف الدســتور وخلــف ميثــاق 

التصــرف  علــى  قــادرة  ذات  التأسيســية،  اللجنــة 

للدولــة حتــى  العــادي  النظــام  agir، وعلــى حفــظ 

أن يســود. القانــون  أو  للدســتور  يمكــن 

وبقاؤهــا  السياســية  الوحــدة  وجــود  شــرط 

ليــس هــو الدســتور، وإنمــا وجــود العاهــل أو صاحب 

الســيادة. لذلــك فنحــن ال نفهــم فــي الواقــع، حيــن 

نربــط بيــن النظــام والدســتور، داللــة مــا يعنيــه هــذا 

األخيــر. لــم تتحــدد داللــة الدســتور باعتبارهــا جملــة 

مــن المبــادئ التــي ُتحــدد مــا ينبغــي أن تكــون عليــه 

قوانيــن الدولــة ومؤسســاتها إال بعــد ثــورات القــرن 

الثامــن عشــر. هــذه الداللــة ُمخالفــة لمــا كان عليــه 

الحــال عنــد القدمــاء، اللذيــن لــم يســتعملوا لفــظ 

الدســتور إال لإلشــارة إلــى نظــام الحكــم. لقــد وظــف 

كل مــن أفاطــون وأرســطو هــذا اللفــظ لإلشــارة 

الموناركيــة  المعروفــة؛  الحكــم  أصنــاف  إلــى 

وســيتكرر  والديمقراطيــة.  واألرســتقراطية 

وهوغــو  بــودان  جــون  مــع  الحًقــا  التصنيــف  هــذا 

هوبــز)1)(. وتومــاس  غروســيوس 

يفهــم هــؤالء الفاســفة كلهــم مــن الدســتور 

يجعــل  الــذي  فمــا  الحكــم.  نظــام  أو  شــكل 

الوضعانييــن يعتقــدون أن الدســتور يصنــع الدولــة 

صنيعــة  الدولــة  أن  يــرى  مــن  كل  )الســيادة(؟ 

الدســتور، فهــو ينطلــق، فــي نظــر شــميت، مــن 

واقــع دول تأسســت علــى نحــو جديــد )الواليــات 

بعــض  واقــع  مــن  أو  مثــًلا(  األمريكيــة  المتحــدة 

)41( Ibid, p. 132-133.

والبلشــفية   1(79 الفرنســية  )الثورتــان  الثــورات 

1917(. يــرى المتأثــرون بنظريــات العقــد االجتماعي 

الدولــة  لوجــود  الضامــن  هــو  الدســتور  أن  أيًضــا 

والمحافــظ علــى ســيادتها، فــي حيــن أن الدســتور 

ال يتضمــن أي إطاقيــة فــي ذاتــه، وأن أقصــى مــا 

يمكــن أن يقدمــه هــو التعبيــر عــن روح الســيادة، ال 

أن يكــون بديــًلا عنهــا؛ لذلــك فهــو ال يؤســس شــيًئا 

وال يوِجــد شــيًئا؛ ألنــه موجــود بقــرار مــن غيــره)2)(.

يتوقــف وجــود الدســتور إذن علــى وجــود الوحــدة 

السياســية، التــي تســتلزم بدورهــا وجــود الســيادة. 

ــى  ــر القــدرة عل ــرة ليســت شــيئا آخــر غي وهــذه األخي

الفعــل والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار. إنهــا فــي األصــل 

ا  معيــاًر أو  مفهوًمــا  تصيــر  وال  واقعــي،  معطــى 

قانونًيــا إال إذا كان الوضــع مســتتًبا. وفــي هــذا يقول 

شــميت: »تتوقــف صاحيــة الدســتور علــى وجــود 

إرادة سياســية لــدى مــن يمنحــه«)))(. ويقــول أيًضــا: 

 normalisation أنــواع المْعَيــَرة القانونيــة »جميــع 

الشــرعي،  الدســتور  تقعيــد  فيهــا  بمــا   ،juridique

صاحيــة  أن  أي  اإلرادة«)))(؛  تلــك  وجــود  تقتضــي 

كل قانــون بمــا هــو تنظيــم معيــاري، بمــا فــي ذلــك 

القانــون الدســتوري، تتوقــف فــي النهايــة علــى قــرار 

سياســي ســابق، يؤخــذ مــن طــرف قــوة أو ســلطة 

ــة، مســتقلة عــن القانــون. ســيادية خارجي

وال  يســود  ال  الســابق،  بالمعنــى  الدســتور، 

يصنــع ُحْكًمــا وال يؤســس نظاًمــا؛ إنــه بلغــة علمــاء 

الــكام المســلمين »ُمْحــَدٌث«، ليــس لــه وجــود فــي 

)42( Ibid, p. 150.

)43( Ibid, p. 152.

)44( Ibid, p. 153.
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الســيادة  وجــود  بينمــا  بغيــره؛  وجــوده  بــل  ذاتــه، 

أصيــل وأولــي. ال تنفصــل الســيادة عــن الوحــدة 

موجــودة،  الوحــدة  هــذه  كانــت  وإذا  السياســية، 

فالســيادة تقــوم علــى مبدأيــن أساســيين: »الحــق 

و»الحفــظ  يهددهــا،  مــا  كل  ضــد  الوجــود«  فــي 

الذاتــي للوجــود« ضــد كل هيمنــة مــن غيرهــا. 

قــد يبــدو فــي كام شــميت بعــض المبالغــة؛ 

الديمقراطيــة،  الــدول  أغلــب  فــي  للدســتور،  ألنــه 

وال  وكبيــرة؛  صغيــرة  كل  فــي  الفصــل  الكلمــة 

يمكــن لمــن يتولــى أمــر الســلطة فيهــا أن يســلك 

يجــب  هنــا  موجــود.  غيــر  الدســتور  كان  لــو  كمــا 

التمييــز، كمــا ينصحنــا بذلــك شــميت نفســه، بيــن 

الوضعيــن العــادي وغيــر العــادي للدولــة. صحيــح 

أنــه حيــن يكــون النظــام ُمســتتًبا داخــل الدولــة، قــد 

نعــزو إلــى القانــون الســير العــادي للنظــام، وقــد 

لكــن  الســيادة.  اهتماماتنــا ســؤال  مــن  نســقط 

بمجــرد أن تهــب العاصفــة، ينبعــث هــذا الســؤال 

مــن الرمــاد، ويســتجدي الجميــع بالســيادة، ولــن 

يســتطيع  مــن  إال  هنــا  الســيادة  صاحــب  يكــون 

ســابق  إلــى  األمــور  ويرجــع  العاصفــة،  إخمــاد 

عهدهــا. صاحــب الســيادة إذن هــو الــذي يســتطيع 

أن يصنــع النظــام حيــن يكــون مفقــودا، وهــو الــذي 

يســتطيع أن يحافــظ عليــه حيــن يصيــر موجــوًدا.

تعلمنــا الفلســفة أن الحقيقــة غيــر ُمعطــاة 

فــي ظاهــر األشــياء وال فــي ســيرها العــادي، بــل في 

تفاصيلهــا وفــي نقائضهــا. هــذه القاعــدة مناســبة 

للوضعانيــة  شــميت  نقــد  طبيعــة  لفهــم  جــًدا 

القانونيــة؛ فبينمــا تؤســس هــذه األخيــرة الســيادة 

بنــاء علــى الوضــع العــادي للنظــام، ينطلــق صاحــب 

ويحــاول  االســتثناء،  حالــة  مــن  التقريريــة  النزعــة 

وهكــذا  للقانــون.  الحقيقيــة  الصــورة  يتبيــن  أن 

يخلــص إلــى أن ســريان القانــون بشــكل طبيعــي 

هــذه  فــي  وحتــى  عــادي،  وضــع  وجــود  يســتلزم 

الحالــة، فهــو يتوقــف علــى وجــود مــن ينقلــه مــن 

صورتــه المعياريــة إلــى الفعــل، أي أن قــوة القانــون 

ال توجــد فــي المعيــار، بــل لــدى مــن يجعلــه نافــذا. 

وهــذا يعنــي أيًضــا أنــه ال يمكــن للقانــون أن يســود 

بــدون ســلطة القــرار. 

واضــح مــن كام شــميت أن الدســتور ليــس 

أنــه  للفعــل السياســي، كمــا  معيــاًرا وال مرجًعــا 

فــي األصــل غيــر منفصــل عــن الســيادة باعتبارهــا 

عــن  إال  يصــدر  ال  الحــق  وهــذا  األمــر،  فــي  الحــق 

يصــدر  هــل  لكــن  الســيادة.  تمثــل  التــي  الجهــة 

مــن يملــك الســيادة أوامــره بشــكل اعتباطــي، أم 

أنــه يســتند إلــى ضوابــط هــي التــي توجــه وتحكــم 

بــد أن يتســم كل  القــرار السياســي؟ وإذا كان ال 

قــرار سياســي بالمشــروعية، فمــن أيــن يســتمد 

يصدرهــا؟ التــي  القــرارات  مشــروعية  العاهــل 

القانون باعتباره ناموًسا. 7

)الدســتور(،  القانــون  أصــل  نعــزو  حينمــا 

فــي نظــر شــميت، إلــى التعاقــد أو إلــى المعاييــر 

الوضعيــة، فنحــن ال نفهــم حقيقــة القانــون. لذلــك 

الحديثــة،  اإليديولوجيــة  وراء  ننســاق  أن  يجــب  ال 

التــي تختــزل كل شــيء فــي الشــرعية المبنيــة علــى 

التصويــت والمؤسســات الديمقراطيــة الحديثــة 

)الدســتور والبرلمــان(، وال يجــب أن ننطلــق مــن 

ــا،  القيــم التــي توجــه النشــاط اإلنســاني فــي عصرن
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لنفهــم حقيقــة الفعــل السياســي؛ ألن الفعــل هــو 

الــذي يحــدد القيمــة وليــس العكــس.

األولويــة  نمنــح  فحيــن  أخــرى،  جهــة  ومــن 

للفعــل علــى القيمــة، فمعنــى ذلــك أن األصــل هــو 

الطبيعــة ال الثقافــة. وال وظيفــة للثقافــة إال أن 

ُتحــدد وتقنــن مــا هــو طبيعــي. وإذا كانــت طبيعــة 

اإلنســان تكمــن فــي العاقــة التــي تربطــه بــاألرض، 

اخُتزلــت فــي  أولــى صــور هــذه العاقــة قــد  فــإن 

القنــص  فــي  اإلنســاني  للوجــود  األولــى  البدايــات 

والصيــد ثــم الزراعــة. وإذا كان النشــاطان األوالن 

يــن، يمارســان دون ضوابــط، فعلــى  نشــاطين ُحّر

ــك، تشــترط زراعــة األرض، نظــًرا  العكــس مــن ذل

وترســيم  وإصــاح  اســتقرار  مــن  تســتوجبه  لمــا 

للحــدود، مجموعــة مــن الضوابــط، أهمهــا الحــق 

فــي الحيــازة أو االمتــاك.

إليــه  الحــق فــي االمتــاك أول قانــون احتكــم 

ال  ألنــه  مارســه؛  ســيادة  فعــل  وأول  اإلنســان، 

معنــى لهــذا الحــق دون أن يوجــد آخــرون يقرونــه 

مرتبًطــا  الحــق  هــذا  كان  وإذا  لــه.  ويخضعــون 

األرض،  بحيــازة  المتعلــق  اإلنســاني  بالنشــاط 

إليــه  يحتكــم  الــذي  القانــون  مصــدر  فــاألرض 

األســطورية،  اللغــة  فــي  يقــال  لذلــك  اإلنســان. 

نامــوس  مؤلفــه  فــي  شــميت  أورده  مــا  حســب 

القانــون«)))(. أمُّ  »األرض  األرض، 

األرض ليســت أم القانــون فحســب، بــل هــي 

أكثــر مــن ذلــك، إنهــا أم النــاس، بتعبيــر أفاطــون، 

بهــذه  واألرض  اإلنســان  بيــن  الصلــة  كانــت  وإذا 

)45( Carl Schmitt, Le Nomos de la terre, traduit par 
Lilyane Deroche, Paris, Quadrige, )2012(, p. 47.

تمنحــه األرض  أحــد يمنعنــا ممــا  الصــورة، »فــا 

لنــا«)))(. حــق اإلنســان فــي األرض ثابــت، وال يمكــن 

تنســف  بصــورة  الوضعيــة  القوانيــن  ُتقننــه  أن 

الصلــة التــي يتصــل بهــا اإلنســان بــاألرض، ســواء 

تعلــق األمــر بمــا يحصــل عليــه النــاس دون جهــد أو 

بمــا ينالونــه بســواعد أيديهــم.

بإعــداد  األرض محكــوم  علــى  اإلنســان  عمــل 

ورســم  بإصاحهــا  أي  والزراعــة،  للفاحــة  األرض 

حدودهــا. وينتــج عــن هــذا العمــل ظهــور ســياجات 

يــؤدي  وأســوار وحــدود ومنــازل وعمــارات. وهــذا 

بــدوره إلــى ظهــور أنظمــة مســتقرة علــى شــكل 

عائلــة أو عشــيرة أو قبيلــة أو دولــة أو أنمــاط أخــرى 

إلــى  أيًضــا  ويــؤدي  السياســية؛  التنظيمــات  مــن 

ظهــور أشــكال مــن الســلط والتحكــم)7)(. 

فعــل ســيادة  وكل  قانونــي  فعــل  كل  يعــود 

إذن إلــى حيــازة األرض ومــا يرتبــط بهــذه الحيــازة 

مــن أنشــطة. هكــذا يمكــن القــول، مــع شــميت، 

ثاثــة؛  وجــوه  ذو  بــاألرض  القانــون  ارتبــاط  إن 

 limite بهــا  معتــرف  وحــدود  العمــل  مكافــأة 

établie وصــورة نظــام عمومــي)))(. يتمثــل الوجــه 

األول لهــذا االرتبــاط فــي المكافــأة التــي يحصــل 

عليهــا المشــتغل فــي األرض، وليــس صدفــة أن 

يرتبــط الربــح أو الكســب لــدى عامــة النــاس بعــرق 

مســاحة  وجــود  الثانــي  الوجــه  ويخــص  الجبيــن. 

محــددة، فالقانــون ال يصيــر معترفــا بــه، فــي حيــازة 

أرض مــا، إال إذا كانــت حــدود هــذه األرض مرســومة 

)46( Platon, Les Lois, op. cit, XII – 957e-958e, p. 996.

)47( Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre, op. cit, p. 47.

)48( Ibid.
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ومحــددة. فــي غيــاب ذلــك، كل شــيء مشــاع وكل 

شــيء مبــاح. حيــن ترســم الحــدود ويجنــي اإلنســان 

اكتملــت  قــد  الصــورة  تكــون  عملــه،  مكافــأة 

كعامــة علــى ظهــور نظــام عمومــي؛ وهــو الوجــه 

بــاألرض. القانــون  الثالــث الرتبــاط 

دائمــا  المــدن  وتشــييد  األرض  حيــازة  تســتلزم 

المســتعملة.  األراضــي  وتوزيــع  الحــدود  ترســيم 

وجميــع العاقــات القانونيــة والمؤسســاتية داخــل 

الحيــازة  لفعــل  َبْعديــة  إال صــورة  هــي  مــا  المدينــة 

األرض  حيــازة  إن  القــول  يمكــن  لذلــك  والترســيم. 

بمثابــة الميثــاق األصلــي المؤســس للقانــون. ويتــم 

هــذا التأســيس، فــي نظــر شــميت، عبــر مســتويين؛ 

التــي  الجماعــة  قلــب  فــي  داخلًيــا،  األول  يحصــل 

التوزيــع  أو  فالتقســيم  األرض.  علــى  اســتحوذت 

عاقــات  لــكل  األول  النظــام  يخلــق  لــألرض  األول 

االســتحواذ والتملــك، وهــو مــا يحــدد أيًضــا إن كانــت 

الملكيــة عامــة أم خاصــة، فرديــة أم جماعيــة. وســواء 

كانــت الملكيــة فرديــة أو جماعيــة أو همــا مًعــا، فهــي 

تــم  الــذي  الحيــازة  فعــل  إلــى  دائًمــا  قانونًيــا  تعــود 

ــا أيًضــا فــي العقــد  بصــورة جماعيــة، وتختــزل قانونًي

ويرتبــط  الحيــازة.  لفعــل  المشــترك  المؤســس 

المســتوى الثانــي بالخــارج؛ وفيــه تجــد الجماعــة التــي 

اســتحوذت علــى األرض نفســها فــي مواجهــة مــع 

أيًضــا علــى األرض.  هــي  أخــرى اســتحوذت  جماعــة 

وجميــع العاقــات التــي تنشــأ نتيجة هــذا االصطدام، 

تنــدرج ضمــن مــا يســمى بالقانــون الدولــي)9)(.

ــر باليونانيــة عــن العاقــة التــي تجمــع بيــن  ُيَعبَّ

بلفــظ  القانــون وحيــازة األرض، حســب شــميت، 

)49( Ibid, p. 50.

لفــظ  هــذا  اســتعمل  وقــد   .nomos نامــوس)0)( 

أرســطو  القاعــدة، وعنــد  عنــد أفاطــون بمعنــى 

بمعنــى النظــام. وأصبــح المفهــوم يســتعمل مــن 

بعدهمــا لإلشــارة إلــى »مــا يجــب أن يكــون«، أي 

 ،psèphismaو thesmos مــن بنفــس دالالت كل 

فــي حيــن أنهــا مفاهيــم متمايــزة.

موضــوع  هــو  مــا  إلــى   thesmos لفــظ  يشــير 

الثابتــة.  القاعــدة  أيًضــا  يعنــي  كمــا  بــه،  ومعتــرف 

 coutumes العــادات  بمعنــى  الحًقــا  واســتعمل 

أو القانــون الــذي يســتمد شــرعيته مــن األســاف. 

أمــا لفــظ psèphisma فيعــادل القــرار الــذي يتخــذ 

عبــر التصويــت décision votée، وهــو مشــتق مــن 

ــر(؛ وهــي  كلمــة psefos، أي الحصــاة )الحجــر الصغي

الوســيلة التــي كانــت تعتمــد فــي التصويــت، ليعنــي 

الحًقــا القــرارات الشــرعية التــي تتخذهــا الجمعيــة)1)(.

اللفظيــن  عــن   nomos نامــوس  لفــظ  يتميــز 

يؤســس  أو  يوضــع  مــا  باعتبــاره  الســابقين 

بالمشــاركةce qui est établi en partage؛ ويشــير 

أيًضــا إلــى مــا يســتعمل بشــكل جماعــي. يعنــي 

مــن  ينبــع  الــذي  القانــون  هــو  النامــوس  أن  هــذا 

الجماعــة؛ وبذلــك فهــو أقــرب إلــى داللــة الســيادة 

منــه إلــى داللــة القاعــدة أو القانــون.

المــراد مــن الوقــوف علــى الداللــة االشــتقاقية 

للفــظ نامــوس هــو النــأي عــن ترجمتــه بُحكــم أو 

)50( » Le mot grec pour la première mensuration qui 
fonde toutes les mesures ultérieure, pour la première 
prise de terres en tant que première partition et division 
de l’espace, pour la partition et la répartition originelles, 
c’est : nomos. «. Ibid, p. 70.

)51( Musagora, http://www.cndp.fr/archive-musagora/
citoyennete/citoyennetefr/democratie-lois.htm.
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ســيادة القانــون règne de la loi، كمــا تريــد بذلــك 

مــا ينعتــه شــميت باإليديولوجيــة الحديثــة، والتــي 

لقــد فهمــت  القانونيــة.  الوضعانيــة  بهــا  يقصــد 

المعيــار  معنــى  النامــوس  مــن  األخيــرة  هــذه 

مــن  فــي كل  نجــده  الــذي  المعنــى  norme، وهــو 

المقابلــة  عــوض  أي  وpsèphisma؛   thesmos

بيــن النامــوس وحيــازة األرض، أو بيــن النامــوس 

ــَب هــذا المعنــى  والفيزيــس physis )الطبيعــة(، ُغيِّ

األخيــر، وُأخــذ النامــوس باعتبــاره تقعيــًدا أو تقنيًنــا 

réglementation، وهــو المعنــى الــذي يتــاءم مــع 

القانونيــة  الدراســات  داخــل  الشــرعية  مفهــوم 

الحديثــة. مــن شــأن هــذا التأويــل أن يصرفًنــا عــن 

تموضًعــا  باعتبــاره  للنامــوس  الحقيقيــة  الداللــة 

أو توطيًنــا localisation concrets. أمــا مفهومــا 

المفاهيــم  مــن  ومــا شــاكلها  والتقنيــن  المعيــار 

فهــي مفاهيــم بعديــة، الحقــة عن التوطيــن وتوزيع 

األرض. وحتــى ال تفقــد الصلــة بيــن التوطيــن واألمر 

ال يجــب، كمــا ينصــح بذلــك شــميت، ترجمــة كلمــة 

بـــregelung أو norm أو gesetz، وباقــي  نامــوس 

الكلمــات المماثلــة داخــل اللغــة األلمانيــة.

وجــوًدا  للقانــون  أن  الوضعانيــون  فهــم  لقــد 

المعاييــر  وأن  األفــراد؛  علــى  يتعالــى  مســتقًلا 

أن  يمكــن  كونيــة،  معاييــر  للقوانيــن  المؤسســة 

تنطبــق علــى كل الشــعوب مهمــا اختلفــت، كمــا 

لكنهــم  اإلنســان.  لحقــوق  بالنســبة  الحــال  هــو 

نقــاش  أي  عــن  آذانهــم  يصمــون  بالمقابــل 

موضوعــي بخصــوص الداللــة األصليــة والحقيقيــة 

لهــذا  يمكــن  أنــه  صحيــح  نامــوس.  لكلمــة 

أن  يمكــن  كمــا  مختلفــة،  دالالت  يأخــذ  أن  األخيــر 

ا، كمــا هــو الحــال بالنســبة  ــاره مجــاًز يوظــف باعتب

للموســيقى حينمــا نتحــدث عــن النامــوس باعتبــاره 

إيقاًعــا أو نغًمــا موســيقًيا، لكــن فيمــا يخــص تاريــخ 

تاريخــي  إغفــال صلتــه بحــدث  القانــون، ال يمكــن 

وتوزيعهــا. األرض  بحيــازة  يتعلــق 

يعتبــر النامــوس فــي األصــل بمثابة حق أو قوة 

واالســتيطان  أرض  بحيــازة  مــا  لشــعب  تســمح 

عليهــا، يصيــر هــذا الحــق أو هــذه القــوة مجســدين 

وحينمــا  مســتعمرة)2)(.  أو  مدينــة  بتأســيس 

نتحــدث عــن المدينــة أو المســتعمرة، فالنامــوس 

هنــا ليــس قانوًنــا ثابًتــا، بــل إنــه يتســع ويكبــر بقــدر 

ــر)))(. لذلــك يشــبه عــادة  مــا تتســع الجماعــة وتكب

بالِمتــراس rempart أو الحصــن عنــد الفاســفة 

إحــدى شــذرات هراقليــط  فــي  ورد  كمــا  اليونــان، 

ــه  ــا عــن قانون ــه »علــى الشــعب أن يقاتــل دفاًع بأن

]…[ وأن يقاتــل دفاًعــا عــن حصنــه«)))(..

قــد يبــدو أن هنــاك بعــض اإلطنــاب أو اإلســهاب 

بأصــل  المرتبطــة  التفاصيــل  علــى  الوقــوف  فــي 

القانــون، غيــر أن َتَبّيــن الصلــة التــي تربــط القوانيــن، 

غنــى  ال  األرض  بحيــازة  عــام،  بشــكل  والحقــوق 

عنهــا لفهــم مبــدأ الســيادة المؤســس ألي تجمــع 

ــة،  ــن أو الحقــوق طبيعي ــت القواني سياســي. وإذا كان

ينبغــي أن  أي مرتبطــة بواقــع األفــراد، وليــس بمــا 

يكــون عليــه هــذا الواقــع، فا يمكن للســيادة أن تكون 

ــر  توافًقــا أو تعاقــًدا بيــن األفــراد، كمــا ال يمكــن أن ُيعبَّ

)اليونــان  القدمــاء  عنــد  المســتعمرة  لفــظ  يفيــد  ال   )(2(
خــاء. أرض  اســتيطان  وإنمــا  االحتــال  معنــى  والرومــان( 

)53( Carl Schmitt, Nomos de la terre, op. cit, p. 74.

)54( Ibid, p. 330.
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عنهــا بواســطة القوانيــن أو الدســاتير الوضعيــة، بــل 

هــي الصــورة األولــى لحــق الجماعــة السياســية فــي 

الحفــاظ علــى هــذا  أيًضــا حقهــا فــي  الوجــود، وهــي 

الوجــود. بتعبيــر آخــر، إن الســيادة هــي القــرار الــذي 

القواعــد  وليســت  السياســي،  الفعــل  عليــه  ينبنــي 

)القوانيــن( التــي تنظــم هــذا الفعــل.

خاتمة

األرض،  حيــازة  بفعــل  إذن  الســيادة  ترتبــط 

توجــد  أن  للجماعــة  يســمح  حــق  فهــي  لذلــك 

بوصفهــا وحــدة سياســية فــي مواجهــة جماعــات 

سياســية أخــرى موحــدة ومســتقلة بدورهــا. هــذه 

المواجهــة هــي مــا يســمح لفعــل الســيادة بــأن 

يتجســد ويبــرز حصًنــا حصيًنــا، ضــد أي خطــر قــد 

يهــدد وجــود الجماعــة ووحدتهــا. ولهــذا الســبب 

ال يمكــن أن ُيقنــن فعــل الســيادة بــأي قانــون أو 

ُيرتهــن بــأي معيــار عــدا المعيــار األول المؤســس 

الــذي هــو حيــازة األرض وتوزيعهــا. للجماعــة، 

ال تكتــرث الديمقراطيــات الحديثــة بالقوانيــن التــي 

ُوجــدت بوجــود الجماعــة، وتحــاول جاهــدة أن تعــوض 

وصوريــة  وضعيــة  بقوانيــن  األصليــة  القوانيــن 

وعامــة، حتــى وإن كانــت ضــد الجماعــة؛ إذ مــا يهــم 

فــي القوانيــن الحديثــة أن يكــون كل شــيء مســيطًرا 

عليــه ومتحكًمــا فيــه، دون االكتــراث ألهميــة فعــل 

الســيادة فــي الحفــاظ علــى وحــدة الجماعــة. واألنكــى 

مــن ذلــك، هــو أنهــا ال تكتــف بذلــك، بــل تســعى بمــا 

ــى تفكيــك الســيادة وتقســيمها،  ُأوتيــت مــن قــوة إل

عــن طريــق مــا يســمى بفصــل الســلط. 

تحــرص الممارســة السياســية الحديثــة علــى 

تأميــن مصالحهــا ومواردهــا االقتصاديــة، وتنظيــم 

بذلــك  فتصيــر  األفــراد؛  بيــن  التنافــس  قواعــد 

مفاهيــم العدالــة والمســاواة والحريــة مــا يحــدده 

القانــون وليــس مــا تأمــر بــه الجماعــة أو تقــرره. 

وحتــى مفهــوم الجماعــة لــم يعــد لــه أثــر فــي أدبياتنــا 

السياســية المعاصــرة، وصرنــا، بــدًلا منــه، نتحــدث 

قانونــي  تنظيــم  مــن  يعنيــه  بمــا  المجتمــع  عــن 

ُمحكــم. ومؤسســاتي 

ُأفــرِغ، بــزاوج السياســة باالقتصــاد، السياســي 

مــن جوهــره، ولــم يعــد جائــًزا الحديــث بلغــة صريحة 

عــن الســمات المحــددة للفعــل السياســي؛ فقــد 

صــار العــدو خصًمــا، وصــارت الحــرب مجــرد عمليــة 

أو تدخــل إلصــاح اعوجــاج مــا، بينمــا هي في األصل 

المحــددات التــي ال غنــى عنهــا لتحديــد مــا نعنيــه 

وحــدة  مــن  تقتضيــه  بمــا  السياســية  بالجماعــة 

ا أيًضــا الحديــث عــن  واســتقالية. ولــم يعــد جائــًز

ــدوره، فــي إطــار  الحــق فــي المقاومــة، فقــد صــار ب

يســتلزم  عصياًنــا  الحديثــة،  الوضعيــة  القوانيــن 

التصــدي لــه بقــوة القانــون. وهكــذا صــار القانــون، 

بصــورة معكوســة، أولــى مــن الحــق وُمحــدًدا لــه.
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