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ماذا تبقى من دولة العقد االجتماعي؟ 

برهان غليون)1)

يطل	مثقفو	سورية	أو	أغلبهم	من	النقطة	التي	يقفون	فيها	اليوم،	بعد	عشر	سنوات	من	الحرب،	بين	
خرائب	مجتمعهم	على	ما�سي	بالدهم،	فال	يرون	فيه	سوى	الفراغ:	ال	دولة	وطنية،	وال	هوية	جامعة،	وال	
مجتمًعا	مدنًيا،	وال	ثقافة،	وال	فكًرا.	فالدولة	كانت	صناعة	أجنبية،	والهوية	ال	تطابق	الصورة	املتخيلة	
عنها،	واملجتمع	بدائي	عشائري	ومناطقي	وطائفي	ال	حل	له،	والثقافة	دينية	تقليدية	متحجرة	منافية	
للعصر،	والفكر	عقيم	عاجز	عن	اإلبداع	واإلنتاج	وغارق	في	أوهام	األيديولوجيات	الدينية	والقومية	

التي	تعمل	على	قطع	السوري	عن	حضارة	عصره،	وعن	واقعه	وأرض	وطنه.	

واختبار	 امتالكها،	 وإعادة	 السياسة،	 اكتشاف	 السوريون	 يحاول	 السوداء	 األرضية	 هذه	 على	
أكثر	من	نصف	قرن.	ومن	 فيها،	خالل	 التفكير	 بل	 أن	حرموا	من	ممارستها،	 بعد	 مفهوماتها	وأدواتها	
الذين	 املثقفين	 باهتمام	خاص	من	 اليوم	 الذي	يحظى	 العقد	االجتماعي	 املفهومات	مفهوم	 بين	هذه	
االجتماع	 وعلماء	 الباحثين	 موقع	 في	 العلمية،	 املناظرة	 في	 الشديد	 التأخر	 بحكم	 أنفسهم،	 يجدون	
والسياسة	واإلستراتيجية	والجيوسياسة	ومناضلين	وناشطين	حقوقيين	وإنسانيين	في	الوقت	نفسه.	
هكذا	يبدو	لكثير	من	الباحثين	أن	غياب	العقد	االجتماعي	هو	السبب	أو	أحد	األسباب	الرئيسة	لألزمة،	
بل	للعاهة	التي	عانتها	الدولة	السورية،	ومن	ثم	االنفجار	الذي	حصل،	وأن	التوافق	على	هذا	العقد	
هو	وحده	الذي	يمكننا	من	تجاوز	العداء	الذي	برز	بين	الدولة	واملجتمع،	وبناء	دولة	حديثة	تتماهى	
فيها	السلطة	مع	الشعب،	وتتحقق	الحرية	لكل	فرد،	وتتأسس	املواطنة،	وتتشكل	األمة	التي	لم	تتشكل	
من	قبل	أو	التي	غابت	بين	التشكيالت	األهلية	الطائفية	والقبلية	والجهوية.	وال	نغالي	عندما	نقول	إن	
العقد	قد	انصب	على	صياغة	وثائق	 في	هذا	 الناشطون	من	مثقفين	وغيرهم	 بذله	 الذي	 الجهد	 جل	
وتوافقات	ونصوص	تعيد	وتصقل	هذا	»العقد	االجتماعي«	الذي	تعتقد	أنه	مفتاح	الدخول	في	حقبة	
املدنية	والحضارة	السياسية،	على	حساب	الجهد	العملي	والتنظيمي	الذي	بقي	هامشًيا	بمقدار	ما	أبقى	
الذين	 ألولئك	 الشخصية	 لالنطباعات	 النظرية،	خاضعة	 عن	 انفصال	 حالة	 في	 الجماعية	 املمارسة	
ملكوا	من	بين	أبناء	الشعب	البسيط	الشجاعة	وروح	املبادرة،	ورموا	بأنفسهم	في	املعارك	الطاحنة	من	

)1(	كاتب	ومفكر	وسيا�سي	سوري.	
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دون	أن	يملكوا	أي	رؤية	واضحة	للتحديات	التي	تواجههم	في	طريقهم	لتحطيم	نظام	أخطبوطي	بالغ	
الخبث	والشراسة،	والوصول	إلى	الحرية	والكرامة	التي	ينشدون.	

والهدف	من	هذا	البحث	تقديم	رؤية	نقدية	لهذا	املفهوم	ونسبيته	من	جهة،	وحدود	الرهان	عليه،	
ومجال	استثماره	من	أجل	بناء	عالقة	مواطنة	فعلية	أو	لفهم	ديناميات	تشكل	الديمقراطية	في	القرنين	
إلى	 وال	 رفضه	 إلى	 ال	 ذلك	 يحتاج	 وال	 أخرى.	 من	جهة	 أخص	 بصورة	 الراهنة	 الحقبة	 وفي	 السابقين،	
قبوله،	وإنما	إلى	وضعه	في	سياقه	التاريخي	والديناميات	السياسية	والجيوسياسية	التي	ميزت	صراعات	
القرن	السابع	عشر	والثامن	عشر	وتعبيراتها	الفكرية،	واالنتقال	مما	أسماه	أليك�سي	دو	توكفيل	مؤرخ	
بالنزوع	 الذي	ميزه	 إلى	نظام	»العهد	االجتماعي	الجديد«	 القديم«	 الثورة	األميركية	»العهد	االجتماعي	
العام	واملتنامي	إلى	املساواة	في	مقابل	استبطان	املراتبية	الثابتة،	وما	تنطوي	عليه	من	حقوق	متفاوتة	

بين	األرستقراطية	والطبقات	الشعبية.

: الحرب األهلية وتأكل نظام الشرعية التقليدية
ً

أوال

الفكر	السيا�سي	األوروبي	 في	 العقد	االجتماعي	شكلت	ثورة	 في	أن	نظرية	 بداية،	ال	يوجد	أي	شك	
وقد	 سيا�سي.	 وحكم	 دولة	 قيام	 وأسس	 العام	 الشأن	 في	 تفكير	 من	 سائًدا	 كان	 بما	 مقارنة	 الحديث	
جاءت	لتمأل	الفراغ	الذي	أحدثه	تأزم	منظومات	الحكم	التقليدية	وتأكل	الشرعية	التي	ارتكزت	إليها،	
ومزجت	بين	شرعية	التقاليد	امللكية	أو	اإلمبراطورية	والشرعية	الدينية	التي	رعتها	الكنيسة	البابوية،	
دينية	ودنيوية)2(.	وقد	أسهم	 التقاء	سلطتين	قويتين	 السياسية	والدولة	نقطة	 السلطة	 فجعلت	من	
وأبرزها	 بها؛	حروب	خارجية	 ارتبطت	 التي	 املتواصلة	 الحروب	 منها	 العوامل،	 التأكل	عدد	من	 في	هذا	
ثم	 ممالكهم،	 توسيع	 على	 امللوك	 بين	 التنافس	 محركها	 كان	 داخلية	 حروب	 أو	 الصليبية،	 الحروب	
الحروب	الدينية	التي	أعقبتها،	واستنزافها	موارد	البالد	وجهد	مجتمعاتها؛	ومنها	التحديات	التي	وجهتها	
االنتصارات	العثمانية	»اإلسالمية«	في	شرق	أوروبا،	وما	حملته	من	تهديدات	ألمنها	وتماسكها	الثقافي	
إلى	 وتحويلها	 القسطنطينية	 على	 الفاتح	 محمد	 جيش	 سيطرة	 في	 بارزة	 بصورة	 تجلى	 الذي	 والديني	

عاصمة	للسلطنة	في	1453.	

وقد	فاقم	ذلك	من	أزمة	الكنيسة	البابوية؛	فلم	تمر	عقود	قليلة	حتى	بدأت	االنشقاقات	والحروب	

)2(		هذا	ما	تشير	إليه	نظرية	السيفين:	السيف	الروحي	والسيف	الزمني	التي	قال	بها	البابا	»بونيفاس«	الثامن	في	مطلع	القرن	الرابع	عشر	امليالدي،	
أيًضا	من	 الدنيوية	 الشؤون	 الكنيسة	 الزمنية،	وبموجبها	جعلت	 السلطة	 الروحية	فوق	 السلطة	 أن	هناك	سلطتين	روحية	وزمنية،	وأن	 ومفادها	
ميادين	اختصاصها.	والواقع	أن	هذا	يجعل	الكنيسة	صاحبة	السلطة	في	الحالتين،	السلطة	الدينية	باألصالة	والسلطة	الزمنية	بالوكالة،	أي	بوضعها	

في	خدمة	الكنيسة	وإدارتها	لصالحها.	
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الدينية	التي	عمت	أوروبا)3(.	فأعلن	هنري	الثامن	ملك	إنكلترا	منذ	1534	انفصال	الكنيسة	اإلنكليزية	
عن	الكنيسة	الكاثوليكية.	ولم	يكن	املهم	في	هذا	اإلعالن	تحدي	امللك	اإلنكليزي	لبابا	روما،	وإنما	أكثر	
من	ذلك	رسم	قاعدة	جديدة	للتعامل	نجح	فيها	امللوك	في	إخضاع	سلطة	رجال	الكنيسة	لسلطانهم	
بعد	أن	ظلت	امللكية	تستمد	شرعيتها	بالعكس	منها.	فصارت	سلطتهم	سلطة	سيدة،	أي	سلطاًنا،	ال	
سست	أول	مرة	كنائس	وطنية	ال	تخضع	لسلطة	روما	مقر	البابوية،	وإنما	مللك	البالد	

ُ
سلطة	فوقه،	وأ

إنكلترا،	قطع	هذا	األخير	 الثامن	ملك	 البابا	كليمنت	حرماًنا	كنسيا	ضد	هنري	 وحده.	فعندما	أصدر	
عالقاته	مع	روما،	وأصدر	ما	يسمى	بالقانون	السيادي	الذي	ينص	على	أن	بريطانيا	»ليست	خاضعة	

لسلطة	بعد	هللا	إال	للملك«.

املدن	 بعض	 على	 البروتستانت	 استولى	 عندما	 الدينية	 فرنسا	 حروب	 أولى	 اندلعت	 	1562 وفي	
الفرنسية.	وتوالت	بعدها	سبعة	حروب	أهلية	تدخلت	فيها	دول	مجاورة	ملساعدة	األطراف	املتناحرة	
حيث	دعم	فيليب	الثاني	ملك	إسبانيا	الكاثوليكيين،	ودعمت	إليزابيث	األولى	ملكة	إنكلترا	البروتستانتيين.	
وفي	1568	بدأت	حرب	الثمانين	عاًما	أو	حرب	االستقالل	الهولندية	بتمرد	سبع	عشرة	مقاطعة	بقيادة	

ويليام	أمير	أورانج	املنفي	على	فيليب	الثاني	ملك	إسبانيا	صاحب	السيادة	في	هولندا.	

وفي	هذا	املناخ	ظهرت	نظرية	القانوني	واالقتصادي	الفرن�سي	جان	بودان	)1530-1596(	في	امللكية	
املطلقة	بعد	أن	حررها	من	الوصاية	والشراكة	البابويتين	مًعا،	وجعل	منها	نموذجا	لسلطة	سيدة	حرة	
العام	 القرار	 في	 تنفرد	 تتجزأ،	 ال	 واحدة	 الدولة،	 يقع	تحت	سيطرة	 ما	 كل	 بنفسها	تشمل	صالحياتها	
التمييز	 تجاوزت	 التي	 النظرية	 هذه	 وفي	سياق	 واليتها.	 تحدد	 زمنية	 مدة	 وال	 لها،	 ال	شريك	 والقيادة،	
بين	مملكة	السماء	ومملكة	األرض،	واستقالل	واحدتهما	 الدينية	اإلصالحية	 الذي	فرضته	الحركات	
عن	األخرى،	جاءت	الصياغة	األدق	ملفهوم	السيادة	التي	ينبغي	أن	تتحلى	بها	الدولة،	وسوف	يستفيد	
لبناء	فلسفتهم	 في	ما	بعد	 العقد	االجتماعي،	توماس	هوبز	وجون	لوك،	وروسو	 منها	أصحاب	نظرية	

السياسية)4(.	

تطورت	 وإمالءاتها	 البابوية	 الكنيسة	 وصاية	 من	 للتحرر	 األوروبية	 امللكيات	 معركة	 وبموازاة	

الكهنوت	وصكوك	 فيها	رفض	 وأعلن	 الكاثوليكية	 الكنيسة	 فيها	 بندا	عارض	 	95 وثيقة	تضمنت	 لوثر	 مارتن	 األملاني	 الراهب	 1517	نشر	 	عام	 	)3(
الغفران.	وفي	1521	القت	الدعوة	اللوثرية	صدى	لدى	بعض	أمراء	أملانيا	الذين	نفد	صبرهم	من	تدخالت	روما.	واشتعلت	منذ	ذلك	الوقت	حروب	
البابوية.	وللحد	من	انتشارها	أصدر	اإلمبراطور	»الروماني«	املقدس	كما	كان	يلقب،	شارل	 دينية	بين	أنصار	الحركة	الجديدة	والتابعين	للكنيسة	
الخامس	مرسوًما	يحرم	العقيدة	اللوثرية،	فثارت	ثائرة	الفالحين	الساخطين	على	السلطات	الكاثوليكية	في	وسط	أوروبا،	واندلعت	أول	االنتفاضات	

الدينية	التي	ذهب	ضحيتها	حوالى	200	ألف	شخص.

)4(		Jean	Bodin.	Les	six	livres	de	la	République,	)Un	abrégé	du	texte	de	l’édition	de	Paris	de	1583(,	)Paris:	Librairie	générale	
française	1993(.
وفي	هذا	االتجاه	سار	البريطاني	روبرت	فيلمر	في	نظريته	في	امللكية	املطلقة	والسلطة	األبوية	حتى	يبرهن	على	أن	األسبقية	ينبغي	أن	تكون	للملك،	

وليس	للبابا	رئيس	الكنيسة.
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االكتشافات	العلمية	والجغرافية.	وشكل	اكتشاف	رأس	الرجاء	الصالح	في	1481	منعطًفا	في	انتقال	
الحروب	 كادت	 وما	 األوروبية.	 األيادي	 إلى	 والعثمانيين	 العرب	 أيدي	 من	 آسيا	 نحو	 التجارة	 احتكار	
انطلقت	 حتى	 أنفاسها	 تلفظ	 أوروبا،	 على	 البابوية	 السلطة	 لتعزيز	 الكنيسة	 فجرتها	 التي	 الصليبية	
إلى	مستعمرات	 العالم	تجارًيا	قبل	أن	تجتاحه	عسكرًيا.	وقبل	أن	تحوله	 الدول	املستقلة	في	اجتياح	
وكانت	شركة	 الغزيرة.	 واملوارد	 الثروة	 لها	 التي	وفرت	 الكبرى	 التجارية	 اإلمبراطوريات	 أنشأت	 خالصة	
األوروبية	 الدول	 أمام	 الطريق	 فتح	 في	 الرائدة	 هي	 	1600 في	 ولدت	 التي	 البريطانية	 الصينية	 الهند	

النشطة،	وفي	مقدمتها	هولندا	وفرنسا	لتأسيس	إمبراطوريات	تجارية	مماثلة)5(.	

املزارع	 في	 األفريقي	 الرقيق	 استغالل	 في	 والتوسع	 وغزوها،	 األميركية	 القارة	 اكتشاف	 وأضاف	
الثروة	واملوارد	التي	كان	من	نتيجتها	تعزيز	استقالل	السلطة	امللكية	 	جديًدا	ملراكمة	

ً
العبودية	مجاال

من	جهة	وتطور	الطبقة	البورجوازية	التجارية	ثم	الصناعية،	مع	التوسع	في	إقامة	الشركات	التجارية	
واملشروعات	الحرة	واملبادرات	الشخصية،	من	جهة	ثانية.	مهد	ذلك	كله	لصعود	الرأسمالية	ونشوء	

فئات	وطبقات	اجتماعية	متحررة	نسبًيا	من	قيود	التقاليد	والقيم	واألعراف	األرستقراطية)6(.	

وفي	سياق	هذه	التحوالت	العميقة	واالضطرابات	السياسية	والفكرية	التي	رافقتها،	استعاد	التفكير	
في	 لها:	 امتلكوا	أجوبة	شافية	وواضحة	 أنهم	 القدماء	 التي	ظن	 الفلسفي	زخمه،	وأعيد	طرح	األسئلة	
والسياسة	 واملجتمع	 والتاريخ	 والدين	 والفلسفة	 واإلنسان	 الطبيعة	 املعرفة:	 ميادين	 بكل	 يتعلق	 ما	
واألخالق	إلخ.	وهذه	هي	الحقبة	التي	أطلق	عليها	املؤرخون	الغربيون	اسم	عصر	النهضة	التي	لم	تكن	
فيها	 وارتكز	 السابق،	 للعصر	 والعملي	 النظري	 اإلرث	 لكل	 شاملة	 مراجعة	 حقبة	 سوى	 الحقيقة	 في	
املفكرون	واألدباء	والفنانون	عموًما	على	اإلرث	الكالسيكي	اليوناني	والروماني	وجزئًيا	العربي-اإلسالمي،	

حتى	لو	أنهم	مالوا	إلى	إنكار	أثره	بعد	ذلك.

والدولة،	 والسياسة	 الحكم	 منظومة	 كانت	 التاريخية	 املراجعة	 لهذه	 األساسية	 املسائل	 بين	 ومن	
وغاياتها،	وطرائق	إدارتها،	وشرعيتها،	وتمييزها	بوصفها	إشكالية	مستقلة	عن	إشكالية	الحرب	التوسعية	
او	الدفاعية،	وكذلك	عن	إشكالية	الدين	والسلطة	الدينية	أو	العقدية	املتمثلة	في	الكنيسة	البابوية	
املجمع	 تبني	 منذ	 وممارسة،	 فكًرا	 األوروبية،	 املسيحية	 على	 املطلقة	 السيطرة	 صاحبة	 بقيت	 التي	
325	أطروحات	قسطنطين	األول	بضغط	منه،	في	مواجهة	الفرق	املسيحية	 في	نيقية	عام	 املسكوني	

االخرى)7(.	

سست	شركة	الهند	الشرقية	الهولندية	وبعد	سنوات	عدة	تبعتها	فرنسا	وإسبانيا.	
ُ
)5(		أسست	شركة	الهند	الشرقية	البريطانية	في	1600.	وفي	1602	أ

)6(		بدأ	االستيطان	اإلنكليزي	في	أميركا	1606	بوصول	ثالث	سفن	محملة	بالجنود	املسرحين	وبعض	املغامرين	إلى	ساحل	فرجينيا،	بعد	أن	أعطى	
جيمس	األول	ملك	إنكلترا	إحدى	الشركات	الحق	بإقامة	أول	مستوطنة	فيها	

)7(		أما	األرثوذكسية	فلن	تظهر	إال	مع	االنشقاق	الثاني	الذي	حصل	في	مجمع	خلقيدونية	سنة	451.
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لهذه	 الحقيقية	 املعاني	 لفهم	 ضرورًيا	 ا	
ً
شرط نظري	 في	 يشكل	 التاريخي	 السياق	 هذا	 استرجاع	

املفهومات	في	وقتها.	فهي	لم	تكن	ثمرة	مناقشات	نظرية	أو	فلسفية	محض،	ولكنها	ولدت	في	مخاض	
التحوالت	االجتماعية	والسياسية	والجيوسياسية،	وكانت	جزًءا	منها	بمقدار	ما	أسهمت	أيضا	في	دفعها	
إلى	األمام.	لقد	كانت	بمعنى	آخر	أجوبة	نظرية	وتصورات	استراتيجية	لسبل	الخروج	من	الحرب	األهلية	
الدينية	والسياسية،	ووضع	أسس	بناء	سالم	أهلي	مستدام،	ما	كان	يمكن	أن	يتحقق	من	دون	تجديد	
إبداعي	في	نظرية	شرعية	السلطة،	ومفهوم	أصل	السلطة،	ومبرر	وجودها	وغايتها،	وسبل	استقرارها،	

ور�سى	املحكومين	عنها.	

ثانًيا: من السلطة املطلقة إلى الثورة السياسية 

طوال	تلك	الحقبة	الوسيطة،	أي	حتى	نهاية	القرن	الرابع	عشر،	وهو	تحقيب	نسبي	دائًما،	بقيت	
العالقة	متوترة	وتنازعية	بين	السلطة	البابوية	والسلطة	الزمنية	على	الرغم	من	تحالفهما.	ولم	تنجح	
أي	منهما	في	حسم	الصراع	على	األولوية	والسيادة.	تتفوق	الكنيسة	أحياًنا،	ويستعيد	امللوك	سلطانهم	
أحياًنا،	لكن	األمور	أخذت	منحى	آخر	بعد	الثورات	الدينية	اإلصالحية	وانشقاق	الكنائس	الوطنية	عن	
الكنيسة	البابوية.	خسرت	الكنيسة	الحرب	السياسية	على	الرغم	من	أن	مقاومتها	لـ«لعهد	الجديد«	لم	
تتوقف	حتى	بداية	القرن	العشرين،	حين	فرض	عليها	القبول	بالنظرية	العلمانية	وفصل	الكنيسة	عن	

الدولة)8(.	

فيها	 تغلبت	 التي	 الدول	 في	 الكنيسة	 على	 امللكية	 السلطة	 أسبقية	 على	 األمر	 استقر	 إن	 ما	 لكن	
نفسها	تحت	ضغط	صعود	االضطرابات	 الجديدة	 السلطة	 أزمة	 تفجرت	 الحركات	اإلصالحية،	حتى	
االجتماعية	التي	طرحت	من	جديد	مسألة	السيادة	والشرعية	والتنازع	فيهما،	إنما	هذه	املرة	بين	امللك	
والبرملان،	وبين	امللكية	والجمهورية.	ويقدم	الجدال	بين	روبرت	فيلمر	وجون	لوك	صورة	واضحة	عن	
الرهانات	التي	كانت	تكمن	وراء	هذا	الصراع	الجديد.	فبينما	جادل	األول	لصالح	نظرية	الحق	املقدس	
للملوك،	كرس	الثاني	جهده	للدفاع	عن	البرملان،	وحقه	في	تقييد	سلطات	امللك،	والحد	من	مخاطر	

االستبداد	السيا�سي)9(.	

سلطة	 تحديد	 على	 وبرملانه	 األول	 تشارلز	 اإلنكليزي	 امللك	 بين	 أهلية	 حرب	 اندلعت	 	1642 ففي	

)8(	عقد	الصلح	1905	في	فرنسا.	وتشكلت	الفاتيكان	دولة	للمحافظة	للبابا	على	موقع	سيادة	يتعامل	فيه	كسيد	ال	تابع	ألي	ملك.	

اجتهد	 التي	 الكريهة	 األفكار	 لنقض	منظومة	 يكفي	بضعة	أسطر	 	:
ً
قائال البطريركية	 )9(	وقد	سخر	جان	جاك	روسو	من	حجج	فيلمر	وكتابه	عن	

فيلمر	في	عرضها	في	كتاب	عنوانه	Patriarcha.	وقد	نال	هذا	الكاتب	أكثر	مما	يستحقه	من	التكريم	بتكريس	اسمين	مرموقين	كتابين	للرد	عليه«.	
ويقصد	بهما	توماس	هوبز	وجون	لوك.
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الحكم.	 البرملان	 تبنيه	مذهًبا	إصالحًيا،	واستلم	 امللك	بسبب	 عدم	
ُ
أ 	1649 وفي	 منهما.	 وصالحيات	كل	

 Leviathan	»»ليفياتان	كتابه	هوبز	توماس	حرر	األثناء	هذه	وفي	.
ً

لكن	هذا	االنتصار	لم	يدم	طويال
	من	امللك	والبرملان.	

ً
الذي	نشره	عام	1651.	وقبل	انتهاء	عام	1653	أعلن	كرومويل	نفسه	حاكًما	بدال

لم	يكن	هذا	اإلعالن	مفاجئا	لهوبز،	ألنه	كان	يظن	أن	املهم	هو	وجود	السلطة	املطلقة	التي	تستطيع	أن	
ا	كان	أم	قائًدا	عسكرًيا.	

ً
تدرأ	الفو�سى	واالقتتال	األهلي،	بصرف	النظر	عمن	يملك	تلك	السلطة،	ملك

أما	جون	لوك	فقد	أيد	القيود	املفروضة	على	سلطة	امللوك،	وأكد	سيادة	القوانين	التي	وضعها	البرملان.	
يجسده	 الذي	 اإللهي	 الحق	 في	 ونظريته	 فيلمر	 روبرت	 حجج	 الحكم«	 في	 »رسالتان	 كتابه	 في	 وفند	
امللوك)10(.	وكان	فيلمر	قد	افترض	أن	السلطة	امللكية	ممنوحة	له	من	هللا	ال	تقبل	أن	يحدها	أي	قانون	
بشري.	وأن	السيادة	التي	يتمتع	بها	امللك	ال	تناقش،	وال	تقيد،	مثلها	مثل	السيادة	التي	يتمتع	بها	األب	
على	أفراد	أسرته،	وهي	موروثة،	وقائمة	بذاتها،	ومفيدة	ألنها	كذلك.	وال	تكون	السلطة	مطاعة	وقوية	
إال	المتالكها	صفة	السيادة	املطلقة	على	الرعية	واألفراد:	ال	تقبل	التقسيم،	وال	املشاركة،	وال	التقييد.	
فقد	ورث	امللك	الحقوق	والصالحيات	التي	كانت	آلدم	األب	األول	للبشرية،	وهو	بمنزلة	أب	للجميع)11(.	

االجتماعي	 العقد	 منظرو	 أعاد	 املتفجرة	 والثورات	 املطلقة	 امللكية	 السلطة	 نظم	 أزمة	 سياق	 في	
سيا�سي	 نظام	 قيام	 يفسر	 الذي	 ما	 السياسية:	 الفلسفة	 أصل	 في	 يقبع	 الذي	 الرئيس	 السؤال	 طرح	
تقوم	 كانت	 ما	 السياسة	على	أسس	علمية	وعقلية	تخالف	 بناء	 إعادة	 الهدف	 وسلطة	ودولة؟	وكان	
عليها	من	أعراف	واعتقادات	موروثة	أو	دينية.	وذلك	تحت	تأثير	تقدم	املناهج	العقلية	والتجريبية	التي	
بدأت	تفرض	نفسها	في	فلسفة	الطبيعة،	كما	عبرت	عنها	نظريات	فرانسيس	بيكون	وغاليلو	غاليلي،	
واألملاني	يوهانز	كيبلر	في	علم	الفلك.	وكان	هّم	أصحابها	أن	يكشفوا	ويكتشفوا	القوانين	الطبيعية،	أي	
املستمدة	من	طبيعة	األشياء	التي	تحكم	قيام	الدولة	والسلطة	السياسية	وممارستها،	سواء	تعلق	األمر	

بطبيعة	االجتماع	أم	بالطبيعة	اإلنسانية.	

قانون	 الكواكب	 دراسته	حركة	 في	 اكتشف	 الذي	 غاليلي	 منوال	 على	 هوبز،	 توماس	 هكذا	الحظ	
وهذا	 إشباعها.	 إلى	 يسعون	 التي	 األنانية	 الرغبات	 تحركهم	 األفراد	 أن	 الذاتي،	 القصور	 أو	 العطالة	
ما	يفسر	صراعهم	في	ما	بينهم	عندما	يتحول	اآلخر	إلى	عقبة	تحول	دون	تحقيق	رغباتهم،	وما	يفسر	

ماجد	 املدني،	 الحكم	 بعنوان	 بالعربية	 هذا	 كتابه	 نشر	 وقد	 التنوير.	 فالسفة	 أبرز	 أحد	 إنكليزي،	 سيا�سي	 ر	 ِ
ّ
ُمفك 	)1704-1632( لوك	 )10(	جون	

فخري	)مترجًما(،	)بيروت:	املنظمة	العربية	للترجمة،	2015(.	وهو	من	املؤلفات	التي	كان	لها	مع	مؤلفات	روسو	األثر	األكبر	في	صياغة	مفهوم	العقد	
االجتماعي	ونشوء	املجتمع	املدني	أو	السيا�سي	وانتشار	األفكار	الليبرالية.

1588-1653(	مفكر	سيا�سي	إنكليزي	دافع	في	إطار	الثورة	البروتستانتية	اإلصالحية	عن	نظرية	امللكية	املطلقة	وحق	 )11(	سير	روبرت	فيلمر	)من	
امللوك	اإللهي	في	كتاب	بعنوان:	البطركية	Patriarcha	الذي	نشر	في	1680.	وتعكس	آراء	فيلمر	أطروحات	اإلصالح	البروتستنتي	التي	ميزت،	بعكس	
العقيدة	الكاثوليكية	البابوية،	بين	مملكتين:	مملكة	السماء	ومملكة	األرض	أو	الدنيا،	وجعلت	أمر	إدارة	هذه	األخيرة	منوطة	كلًيا	بامللوك	وأصحاب	
السلطة	السياسية،	ما	أدى	إلى	نشوء	الكنائس	الوطنية	املتعددة	في	البلدان	التي	اعتنقت	البروتستانتية.	وهذا	ما	أجبر	الكنيسة	الكاثوليكية	في	ما	

بعد	على	قصر	دور	الكنيسة	وصالحياتها	على	السهر	على	خالص	املؤمنين،	املرتبط	هو	نفسه	بالعناية	اإللهية،	وليس	بأي	�سيء	آخر.
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تقاربهم	في	ما	بينهم	عندما	يجدون	فيه	مصلحة	لهم	وفرصة	مناسبة	إلشباع	رغباتهم.	وكما	يشير	إليه	
لم	 ما	 يتوقف	 وال	 ذاته،	 االتجاه	 في	 حركته	 يواصل	 املندفع	 الجسم	 بأن	 يفيد	 الذي	 العطالة	 قانون	
يتدخل	�سيء	إليقافه،	كذلك	ال	توجد	وسيلة	لوقف	حرب	الجميع	ضد	الجميع	إال	دولة	وسلطة	قاهرة.	

وألن	التفاهم	على	مثل	هذه	السلطة	مستحيل	بين	أفراد	جبلوا	على	التنازع،	ال	يمكن	قيام	املجتمع	
النظام	 يفرض	 أي	شخص	 بأن	 الضمني	 االعتراف	 خالل	 من	 إال	 لذاته،	 الواعي	 السيا�سي	 أي	 املدني	
بالقوة	أو	بغيرها	هو	صاحب	السيادة،	ما	دام	قادًرا	على	املحافظة	على	النظام.	وبأن	الخضوع	له	يشكل	
التي	 الطبيعة	 حالة	 في	 البقاء	 من	 أفضل	 يبقى	 قاسية،	 بشروط	 وجوده،	حتى	 للجميع،	ألن	 مصلحة	
تعني	الحرب	الدائمة	والفو�سى	واالقتتال.	وهذا	ما	يفسر	-بحسب	هوبز-	أننا	نسلم	بمحض	اختيارنا	
تطلبه	من	سلطات	وصالحيات	 بما	 لها	 ونعترف	 املطلقة،	 للدولة	وسيادتها	 أمرنا	 العقلية	 ومحاكمتنا	
للحفاظ	على	نظام	يظل	-مهما	كانت	مساوئه-	الحل	الوحيد	لألنانية	املستحكمة	في	النفس	البشرية.	
فجميع	الناس	أصحاب	مصالح	أنانية	ومتضاربة،	وال	مهرب	لهم	إذا	أرادوا	االتحاد	في	املجتمع	الكلي	
املنظم،	من	القبول	بدولة	تقهرهم،	لكنها	تشكل	الشرط	الوحيد	لبسط	السالم	وحثهم	على	التعاون	

الذي	هو	شرط	التقدم	والتطور	والحضارة)12(.	

عموم	 في	 الفرد	 يحرك	 وما	 البشرية،	 الطبيعة	 يحكم	 عما	 التساؤل	 من	 أيًضا	 لوك	 جون	 ينطلق	
املجتمعات.	لكنه	على	النقيض	من	هوبز	ينظر	إلى	هذه	الطبيعة	نظرة	إيجابية.	فهي	ليست	بالضرورة	
ا	فطرية	تشكل	سمة	لوجوده	

ً
منبع	األنانية،	وإنما	هي	حميدة	في	معظم	األوقات.	وهي	تورث	الفرد	حقوق

هذه	 وألن	 الخاصة.	 وامللكية	 الحياة	 في	 والحق	 الحرية	 بمثل	 السيا�سي،	 واملجتمع	 الدولة	 نشوء	 قبل	
الحقوق	ليست	مستمدة	من	وجود	الدولة،	ولكنها	سابقة	عليها،	فهي	ال	تقع	تحت	سلطتها،	وال	تشملها	
السيادة	التي	تتمتع	بها	كما	يجادل	هوبز	وأنصار	السيادة	املطلقة	للدولة	امللكية	والجمهورية،	القدماء	
بالظلم	 يشعر	 الحرية،	وهو	 الدولة	 تمنحه	 أن	 إلى	 يحتاج	 يولد	حًرا،	وال	 الفرد	 فاإلنسان	 واملحدثين.	
عندما	يعتدي	عليه	شخص	آخر،	وال	ينتظر	حتى	تقر	له	الدولة	بواقع	الظلم،	وتعطيه	الحق	في	الدفاع	

عن	نفسه،	وأكثر	من	ذلك	ليست	الدولة	هي	التي	تمنحه	الحياة.	

وألن	هذه	الحقوق	طبيعية	أو	فطرية،	وليست	ناجمة	عن	وجود	الدولة،	وال	هي	هبة	منها،	فلدى	
في	 أقروها	 التي	 القوانين	 بموجب	 يتصرف	 وال	 يحترمها،	 ال	 الذي	 الحاكم	 مقاومة	 في	 الحق	 األفراد	
مجالسهم	التشريعية.	ما	يعني	أيًضا	أن	هذه	املجالس	هي	مقر	السيادة،	وليس	السلطة	امللكية.	وهذه	
الحرية	الفطرية	التي	تولد	مع	الفرد	بوصفه	إنساًنا	هي	التي	تعطيه	الحق	في	إنشاء	تشريعات	جديدة،	

)12(	ب	توماس	هوبز	)-1588 1679(	عالم	رياضيات	وفيلسوف	إنكليزي	كان	له	دور	كبير	في	بلورة	كثير	من	مفهومات	الفكر	السيا�سي	الحديث،	
وفي	طليعتها	مفهوم	العقد	االجتماعي.	وقد	صدرت	لكتابه	األشهر	»اللفياثان«	طبعة	عربية.	توماس	هوبز،	اللفياثان:	األصول	الطبيعية	والسياسية	

لسلطة	الدولة،	ديانا	حبيب	حرب	وبشرى	صعب	)مترجمتان(،	رضوان	السيد	)مقدًما(	)أبو	ظبي:	هيئة	أبو	ظبي	للثقافة	والتراث،	2011(
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أيًضا	أن	من	 له	السالم	واألمن	عندما	تعجز	السلطة	السياسية	عن	ذلك.	ويعني	 ويمكن	أن	تضمن	
املمكن	لألفراد	املحافظة	على	عالقات	مدنية	أو	متمدنة	في	ظروف	غياب	الدولة	والسلطة،	من	دون	
لكن	هذه	حالة	 آخر،	 إلى	 الحرب	من	وقت	 في	حال	 تدخل	 أن	 يمكن	 املجتمعات	ال	 أن	 يعني	ذلك	 أن	

استثنائية	ال	الحالة	الطبيعية	أو	السائدة.	

وبعكس	هوبز	أيًضا	يعتقد	لوك	أن	للعقل	الدور	األول	في	توجيه	سلوك	الفرد	اإلنسان،	وليست	
نتيجة	 الجميع	 ضد	 الجميع	 حرب	 ليست	 ولذلك	 هوبز.	 يصفها	 التي	 الطبيعية	 والغرائز	 العواطف	
حتمية	للوجود	االجتماعي	الطبيعي،	أي	ما	قبل	الدولة.	فالعقل	املوجود	عند	كل	إنسان	يلهم	األفراد	
معنى	املساواة	واحترام	مصالح	اآلخرين	وحرياتهم	الشخصية	وحياتهم.	وهذا	الشعور	باملساواة	الذي	
يغذيه	العقل	يدفع	األفراد	إلى	تنمية	مشاعر	متبادلة	من	األلفة	والتعاطف	الضرورية	لبناء	منظومات	
أخالقية.	ويستنتج	جون	لوك	من	ذلك	كله	أن	هدف	الدولة	ومبرر	وجود	السلطة	السياسية	السيدة	
بينهم،	ال	يقوم	من	دونه	سالم	 في	ما	 ليس	درء	عدوان	طبيعي	وشامل	ومتبادل	يحكم	عالقة	األفراد	
التي	تولد	مع	اإلنسان.	وهذا	 الطبيعية	 إنساني،	ولكن	املحافظة	على	الحقوق	 أهلي،	وال	أي	اجتماع	
يعني	أنه	ال	يحق	للسلطة	السياسية	أن	تتدخل	في	شؤون	الفرد	إال	عندما	يحصل	تهديد	لهذه	الحقوق	

الفطرية.	هذه	هي	غاية	النظام	السيا�سي	والدولة.	

تشكيل	 الى	 الدافع	 تفسير	 االجتماعي	هو	 العقد	 نظرية	 في	 يشغل	جان	جاك	روسو	 ما	 املقابل	 في	
»إرادة	عامة«	توحد	األفراد،	وتجعل	منهم	واحًدا	سيًدا	أو	الشعب	صاحب	السيادة.	وهنا	تبرز	أهمية	
مفهوم	»الصالح	العام«	الذي	يختلف	كلًيا	عن	مفهوم	التسوية	بين	املصالح	املختلفة	من	خالل	قبول	
الوقت	 في	 ويمثلها	جميًعا	 يتجاوزها،	 وما	 بينها،	 بالفعل	 ما	هو	مشترك	 الى	 املتبادلة،	ويشير	 التنازالت	

نفسه.	

من	هنا	ال	يعكس	نشوء	الدولة	قانون	الطبيعة	سلبًيا	كان،	كما	عند	هوبز،	أو	إيجابًيا	كما	عند	
وذلك	 وال	حميدة،	 باألصل	سيئة	 ليست	 التي	 الطبيعية	 الحاَل	 املجتمع	 تجاوز	 عن	 يعبر	 وإنما	 لوك،	
من	خالل	تحمله	مسؤولية	تنظيم	نفسه	على	أسس	قانونية	وأخالقية.	يتنازل	في	هذه	الجدلية	الفرد	
عن	حريته	الفردية	الفطرية،	ليبادلها	بحرية	سياسية	ومدنية	جديدة	قائمة	على	القانون	الذي	ينظم	
العالقات	بين	األفراد.	وهي	الحرية	املدنية،	عكس	الطبيعية	التي	ينتجها	النظام	االجتماعي	أي	الدولة	
والسياسة	بالقانون	وعبره،	وال	توجد	من	دونه.	من	هنا	األهمية	القصوى	لسيادة	القانون	الذي	يشكل	
بين	 الطبيعية	 العامة،	ويحقق	املساواة	 للحرية	بمقدار	ما	يؤسس	اإلرادة	 الحقيقية	 وحده	الضمانة	
القوانين،	وال	 يطيع	 ولكنه	 أحًدا،	 الحر	 الشعب	 يخدم	 لذلك	ال	 الحقيقية.	 الحرية	 الناس.	وهذه	هي	
يرفض	أن	يكون	له	قادة،	لكنه	ال	يقبل	أن	ينصب	عليه	أسياد	أوصياء.	فحريته	منبثقة	من	خضوعه	
للقوانين	التي	اختارها	بمحض	إرادته،	وال	يمكن	أن	يخضع	لغيرها،	وهي	التي	تحميه	من	خطر	الوقوع	
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تحت	سلطة	أقرانه.	من	هنا	يميل	الباحثون	إلى	أن	يروا	في	فلسفة	روسو	السياسية	وأصل	الدولة	بأنها	
نظرية	في	معنى	السيادة	وأسسها.

ا: العقد االجتماعي بين الثورة السياسية والثورة االجتماعية 
ً
ثالث

على	الرغم	من	تباين	املقاربات	واملفهومات؛	تلتقي	فلسفات	العقد	االجتماعي	في	التأكيد	أن	أصل	
الدولة	من	حيث	هي	سلطة	سيادية	وأساس	قيام	االجتماع	املدني/	السيا�سي	هم	البشر	أنفسهم،	في	
بحثهم	عما	يضمن	مصالحهم	وحاجاتهم.	وهذا	يعني	أن	املجتمع	صناعة	بشرية	لم	يولد	عرًضا	وال	من	

إلهام	فطري	أو	قانون	طبيعي	أو	قانون	إلهي.	

منظومة	 تنشأ	 سوف	 السيا�سي	 االجتماع	 أصل	 تفسير	 في	 الفلسفية	 الطروحات	 هذه	 ضوء	 وفي	
حقوق	وأخالقيات	سياسية	ومدنية،	تدفع	إلى	إعادة	النظر	في	طبيعة	السلطة	ومؤسساتها،	وغايات	
اليوم	مدونات	الحقوق	والحريات	 املدنية،	كما	تعبر	عنها	 السياسة،	وتتبلور	منظومات	من	الحقوق	
التي	تبنتها	الثورات	السياسية،	وفي	مقدمتها	الثورة	الفرنسية،	وكرس	فكرتها	الدستور	الذي	صار	أحد	

األركان	الرئيسة	للدولة	الذي	ال	تستقيم	السيادة	وال	السياسة	من	دونه.	

	ومن	هذه	املفهومات	الجديدة	سوف	تستمد	القوى	واألحزاب	السياسية	املتنافسة	على	السلطة	
فكرة	صياغة	مواثيق	سياسية	وبرامج	تتوجه	فيها	إلى	الجمهور	والرأي	العام	لكسب	تأييده.	وذلك	كله	
إليه	القول	إن	الدولة	ثمرة	تعاقد	ضمني	بين	الحاكمين	واملحكومين،	ومن	ثم	 يعكس	جوهر	ما	أدى	
اإلقرار	بأن	مصدر	السلطة	هو	الجمهور	نفسه	الذي	يتحول	إلى	شعب	متى	وعى	شرطه،	ونظم	نفسه	في	
دولة،	وصار	صاحب	قراره.	وبذلك	يمكن	القول	إن	الفلسفة	التعاقدية	حلت	مشكلة	شرعية	السلطة	
ا	أو	حاكما	سيًدا،	ال	إلى	الكنيسة	والشرعية	الدينية،	

ً
بالعودة	إلى	الجمهور،	وتتويج	الشعب	نفسه	ملك

وال	إلى	الحق	امللكي	األبوي	الطبيعي.	واقت�سى	ذلك	نقل	السيادة	إليه	بوصفه	أمة	أو	دولة	أو	تآلف	أفراد	
أحرار	بكل	ما	يقتضيه	ذلك	من	تجديدات	في	قواعد	ممارسة	السلطة	وتوزيعها،	وفي	طبيعة	املؤسسات	
والقيم	واملبادئ	ومعايير	السلوك	التي	توجه	عملها	وتحدد	غايات	كل	منها.	وهكذا	برزت	الدولة	بمعناها	
الجديد،	دولة	الشعب	الحر	مقابل	دولة	امللك	أو	مدينة	هللا	املمثلة	في	حكم	رجل	الدين	أو	من	يمثله)13(.

في	سياق	صعود	البورجوازية	الطبقة	الحرة	الوليدة،	وفي	مواجهة	السيطرة	التاريخية	لألرستقراطية.	
وفي	الثورات	السياسية	التي	قادتها	النخب	البورجوازية	ومثقفوها	ولضروراتها	اإلستراتيجية	والسياسية	
واألخالقية،	ولد	مفهوم	الشعب	وولد	الشعب	نفسه	حقيقة	وقوة	سياسية.	وحصل	االعتراف	به	شكلًيا،	

1798.	كتابه	 الفرنسية	لعام	 الثورة	 ألهمت	أفكاره	ثورات	عصره	ومنها	 )1712-1778(	أحد	فالسفة	وكتاب	عصر	األنوار،	 )13(	جان	جاك	روسو	
)العقد	االجتماعي(	عادل	زعيتر	)مترجًما(،	)القاهرة:	مؤسسة	هنداوي،	2013(.
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أي	رسمًيا	وقانونًيا،	صاحب	السيادة.	وكانت	فلسفة	العقد	األساس	النظري	واأليديولوجي	أيًضا	لبناء	
،	ومن	هذا	التحالف	

ً
التحالف	بين	الطبقة	الصاعدة	والشعب	الذي	كان	ينظر	إليه	كما	لو	كان	مهمال

ولدت	سلطة	جديدة،	سلطة	األمة	التي	أخرجت	منها	تماًما	األرستقراطية،	وق�سي	فيها	على	مؤسساتها	
السياسية	واالجتماعية	القديمة،	وحطمت	قدراتها	على	املقاومة،	وأصبحت	بقايا	طبقة	آفلة	فاقدة	
ألي	وحدة	ذاتية	أو	إرادة	هيمنية.	وعلى	أساس	هذا	التحالف	الوطني/	القومي	الجديد،	على	أنقاض	
سلطة	األرستقراطية،	واعتماد	قيم	الحرية	واملساواة	والتضامن	أو	األخوة	بين	أفراد	الشعب	الجديد،	
املولود	من	حطام	دولة	األرستقراطية	والكهنوتية،	قام	نظام	العهد	السيا�سي	الجديد.	لكن	استقراره	
واستمراره	لم	يكن	تلقائًيا	وإنما	نجم	عن	نجاح	النخب	السياسية	»البورجوازية«	في	التفاوض	الدائم	على	
إعادة	ترجمة	العقد	الجديد،	بما	يقلل	من	التناقض	بين	الطابع	الشكلي	والقانوني	للسيادة	الشعبية	
املعترف	بها،	والهيمنة	الحقيقية	للطبقات	البورجوازية	على	السلطة	والدولة.	والتفاوض	يعني	االعتراف	
بالتناقض	القائم،	والقبول	بحق	القوى	االجتماعية	في	التعبير	عنه	بوسائلها	الخاصة	لكن	القانونية،	
الذي	 االجتماعي	 التحالف	 لبقاء	 الضرورية	 والتسويات	 الحلول	 إيجاد	 أجل	 من	 للعمل	 واالستعداد	
هو	أساس	وجود	الشعب	مفهوًما	وقوة	وحقيقة	سياسية.	ومن	هذه	الجدلية	التي	تجمع	بين	الصراع	
املكشوف	والشرعي	والبحث	عن	التسويات	االجتماعية	لتقليص	الفوارق	بين	الشكلي	والواقعي	ولدت	
العقود	األخيرة.	وكان	هذا	 في	 أيًضا،	وتوسعت	قاعدتها	 الطبقة	الوسطى	مفهوًما	وحقيقة	اجتماعية	
التوسع	أساس	السلم	االجتماعي	وضمان	االستقرار	بمقدار	ما	كان	إشعاًرا	بصدقية	العقد	االجتماعي	

أو	اشتغاله	الفعلي	في	الوقت	نفسه.	

مترهلة	 أرستقراطية	 سلطة	 على	 وق�سى	 السياسية	 الثورة	 صنع	 الذي	 الشعبي	 التحالف	 لكن	
من	 الشعبي	 الجمهور	 وإخراج	 واملساواة،	 السيادة	 فتعميم	صفات	 كبيرة.	 تحديات	 واجه	 ما	 سرعان	
حالة	الرعاع	إلى	حالة	األفراد	األحرار	املتساوين	في	املواطنة،	ال	يمكن	أن	يتحقق	بين	ليلة	وأخرى.	وبعد	
استتباب	الوضع	للبورجوازية	في	السلطة،	والتوسع	املستمر	لالقتصاد	الرأسمالي	في	مستوى	األسواق	
الداخلية	والخارجية،	لم	يكن	أمام	أصحاب	رأس	املال	إال	املراهنة	على	تخفيض	األجور	لرفع	مستوى	
الربح،	وتسريع	وتيرة	تراكم	رأس	املال	والتقدم	التقني.	هكذا	بدل	أن	تحرر	الثورة	الفرد	من	»رعاعيته«،	
ة،	وجيش	من	العاطلين	

ّ
وتحوله	إلى	سيد	مثله	مثل	أي	فرد	آخر،	حولت	الرعاع	إلى	بروليتاريا	فاعلة	ورث

شهية	 واألخالقية	 السياسية	 الحرية	 ثورة	 فتحت	 آخر	 بمعنى	 الطريق.	 قارعة	 على	 ينتظرون	 الذين	
الجمهور	الواسع	للسيادة	والكرامة	في	الوقت	الذي	فاقمت	فيه	من	شروط	استغالله	وبؤسه	وفقره	
وعبوديته.	وما	كان	يمكن	لهذه	الثورة	إال	أن	تفجر	في	إثرها	خالل	عقود	قليلة	الثورة	االجتماعية	التي	

كانت	تستبطنها	بالضرورة.	

ا،	
ً
هكذا	فقد	الوعد	السيا�سي	الكامن	في	فلسفة	العقد	االجتماعي	وهجه	ومضمونه.	وأصبح	مرادف
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في	نظر	عدد	من	املفكرين	األخالقيين	للوعد	الكاذب،	وخدعة	أيديولوجية	لرسالة	بورجوازية	في	الحرية	
واملساواة	والعدالة	والسعادة	فارغة	من	املعنى،	وال	تحمل	أي	قيمة	مادية.	فبعد	الثورات	البريطانية	
واألميركية	والفرنسية	التي	كانت	نموذًجا	للثورات	التحررية	الليبرالية	أو	الرديكالية،	لم	تستلهم	أي	من	
الثورات	الالحقة	-ال	في	الصين	وال	في	روسيا	وال	في	البالد	النامية،	وال	حتى	في	أوروبا	التاسع	عشر	وبداية	
اجتماعية/	 ثياب	 في	 جميعها	 وجاءت	 الليبرالية.	 والقيم	 واألفكار	 االجتماعي	 العقد	 أفكاَر	 العشرين-	
اشتراكية	تركز	على	قيم	العدالة	املادية	واإلنصاف	وتحسين	شروط	معيشة	الشعب	العامل،	إلى	درجة	

وضعت	قيم	التقدم	املادي،	في	هذه	الشروط،	نقيًضا	للقيم	التحررية	الليبرالية.	

ومن	بين	أبرز	صانعي	هذه	النظريات	االجتماعية/	االشتراكية	كان	كارل	ماركس،	وما	يزال	صاحب	
القدح	املعلى	والقلم	األم�سى	في	تحطيم	املفهوم	الليبرالي	للسلطة	والدولة،	وفي	صياغة	النظرية	التي	ما	
تزال	األكثر	تأثيًرا	إلى	اليوم	في	معنى	التحرر	االجتماعي،	وإعادة	النظر	في	الديناميات	املحركة	للمجتمع	
املساواة	 بين	 العدالة	 مفهوم	 في	 التمييز	 النظرية	 هذه	 جوهر	 وفي	 الحديثة.	 مجتمعاتنا	 في	 والدولة	
والواقع	 العملية.	 أي	 املادية،	 الحياة	 في	شروط	 الفعلية	 واملساواة	 »الشكلية«	 والسياسية	 القانونية	
مرحلة	 فيها	 رأي	 التي	 البورجوازية	 املنظومة	 نقده	 ماركس	 كارل	 عليها	 بنى	 التي	 الرأسمالية	 نظرية	 أن	
ما	 بمقدار	 االقتصاد	 في	 أو	 اقتصادية	 نظرية	 تكن	 لم	 الشيوعية،	 نحو	 التاريخي	 التحول	 على	طريق	
كانت	في	العمق	نقًدا	للنظام	السيا�سي	الذي	أقامته	البورجوازية	الذي	سعى	من	خالل	قيمه	املعلنة	
حقيقة	 على	 التغطية	 إلى	 والواجبات-	 الحقوق	 في	 املساواة	 تعني	 -التي	 الواحدة	 واملواطنة	 الحرية	 في	
نظام	االستغالل	واالستعباد	وانعدام	الحرية	والحقوق	اإلنسانية	الفعلية)14(.	وكما	أن	التشيؤ	يمر	من	
خالل	األيديولوجية	الحقوقية	التي	تضفي	عليه	سحره	الروحي،	فشبح	الحرية	يخفي	حرية	الشبح:	أي	
حركة	األشياء،	التي	تعمل	من	وراء	ظهر	األفراد)15(.	باختصار،	مع	احتكار	وسائل	اإلنتاج	تصبح	الحرية	
القطبين	 بين	 العالقة	 هو	 للتبادل	 املرئي	 غير	 املحتوى	 إن	 املنتج.	 ملكية	 ملصادرة	 مرادفة	 القانونية	
املختلفين	نوعًيا،	الطبقة	التي	ليس	لها	سوى	قوة	عملها	والطبقة	التي	تحتكر	وسائل	اإلنتاج،	وهذا	في	

الوقت	الحالي	قانوني	من	حيث	هو	أيديولوجي.

ا	من	هذا	التحليل	النظري	ربط	ماركس	وإنغلز	نشوء	الدولة	بوصفها	أداة	سيطرة	وقهر	
ً
وانطالق

ا	بزوال	األخرى.	فبمقدار	ما	تتقدم	املجتمعات	على	
ً
بظهور	امللكية	الخاصة،	وعّدا	زوال	إحداهما	مرتبط

طريق	الشيوعية،	أي	إشاعة	امللكية،	تزول	الحاجة	إلى	الدولة،	وتتال�سى	الدولة	من	تلقاء	ذاتها.	وهذه	

)14(		كتب	ماركس	عام	1867	إن	»تحلل	البنى	اإلقطاعية	هو	الشرط	التاريخي	لتحقيق	االستغالل	على	قاعدة	فائض	القيمة.	فال	توجد	رأسمالية	
من	دون	تحلل	الروابط	)االجتماعية	التقليدية(	الثابتة	واملحلية	التي	تقيد	األقنان	املستغلين	بشكل	واضح.	وال	توجد	رأسمالية	أيًضا	من	دون	تشكيل	

قوة	عمل	حرة	وفردية«.
Karl	Marx.	Le	Capital,	Livre	I,	tome	1	de	l’édition	des	“Éditions	Sociales“	)Paris:	Éditions	Sociales	2016(,	p	172

)15(		IBID,	p	83
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على	 االجتماعية	 العالقات	 تقوم	 عندما	 والنوعية	 املثلى	 املساواة	 مع	 وتتعانق	 تلتقي	 التي	 الحرية	 هي	
التكافل	التام،	بحيث	ال	يطلب	من	الفرد	إال	بحسب	طاقته،	ولكنه	يجزى	من	املجتمع	بحسب	حاجته.

االجتماعي	وقيمها	 الليبرالية	وعقدها	 الفلسفة	 تعد	 لم	 الثامن	عشر،	 القرن	 منذ	منتصف	 لهذا،	
والتغيير	 والتمرد	 الثورة	 أيديولوجية	 وتصنع	 واملتنامية،	 املؤثرة	 االجتماعية	 الحركات	 تلهم	 التي	 هي	
االجتماعي.	وحلت	محلها	القيم	واألفكار	الثورية	الراديكالية	التي	صاغ	ماركس	النسخة	األكثر	جذرية	
ا	منها،	ووجدت	األفكار	االشتراكية	السابقة،	الطوباوية	والتعاونية	واملثالية،	نفسها	منساقة	

ً
وتماسك

إلى	اقتفاء	أثرها،	واستلهام	أفكارها	وقيمها	وتأويالتها	الفلسفية	والتاريخية.	وتحت	راية	هذه	األفكار	
الريفية	 والبروليتاريا	 العمالية	 الجديدة	 الشعبية	 القوى	 نظمت	 الشيوعية	 والدعوة	 املاركسية	
واملثقفون	والبورجوازية	الصغيرة	مسيراتها	واحتجاجاتها	وثوراتها	في	روسيا	والصين	وبلدان	آسيا	وفي	

أوروبا	والعالم	أجمع	حتى	منتصف	القرن	العشرين.	

من	 سلسلة	 وألهمت	 والسياسية،	 املثقفة	 النخب	 معظم	 حماس	 أشعلت	 التي	 هي	 األفكار	 فهذه	
الثورات	األوروبية	التي	أوحت	بأن	التغيير	الحقيقي	لشروط	حياة	املجتمعات	والشعوب	أو	أغلبها	لن	
يأتي	من	تطبيق	النظم	التمثيلية	البرملانية	والحريات	الشكلية،	وإنما	من	تغيير	نمط	اإلنتاج	وإحالل	
الصناعية،	 الغربية	 فيها	 بما	 املجتمعات،	 وكادت	 الرأسمالي.	 النظام	 محل	 اشتراكي	 اقتصادي	 نظام	
الوقت	 في	 املاركسية،	 لنقد	 الليبراليون	 فيه	 تفرغ	 تقريًبا	 كامل	 لقرن	 االجتماعي	 العقد	 نظرية	 تن�سى	
وخوض	 البروليتارية،	 الثورات	 لتنظيم	 يتفرغون	 نظرياتهم	 مستلهمو	 أو	 املاركسيون	 فيه	 كان	 الذي	
الحروب	األهلية	في	سبيل	اقتالع	جذور	الرأسمالية،	ومعها	االستغالل	واالضطهاد	والتمييز	االجتماعي	

واالستعمار	واإلمبريالية	التي	أصبحت	أقوى	سمات	املنظومة	الليبرالية.	

لم	يتجدد	االهتمام	بالفلسفة	السياسية	الليبرالية،	ولم	تعد	املناقشة	من	جديد	في	مفهوم	العقد	
االجتماعي	إال	مع	أفول	نجم	الشيوعية	التي	ق�سى	على	حلمها	اإلخفاق	الذريع	املفجع	-بالنسبة	إلى	مئات	
ماليين	الناس-	للتجربة	السوفياتية،	ثم	في	مرحلة	تالية	الفشل	الذي	ال	يقل	فاجعة	ملحاوالت	التنمية	
االقتصادية	التي	اتبعت	طريق	التخطيط	االقتصادي،	أو	رأسمالية	الدولة	التي	أطلق	عليها	السوفيات	
الطريق	الالرأسمالية	في	البلدان	النامية	أو	الخارجة	من	نير	الحكم	االستعماري.	وأعاد	سقوط	االتحاد	
السوفياتي	األفكار	الليبرالية	إلى	موقعها	األول	بوصفها	مصدر	إلهام	جديد	للنظرية	السياسية،	وزاد	
االستثمار	النظري	فيها،	وتجديدها،	وكذلك	االحتفاء	بانتصارها	على	باقي	األيديولوجيات	السياسية	
وتحولها	الى	فلسفة	تحرر	عاملية	كما	عبر	عن	ذلك	الياباني	األميركي	فرانسيس	فوكوياما	في	كتابه:	نهاية	

التاريخ	وخاتم	البشر)16(	.	

)16(		فرانسيس	فوكوياما،	نهاية	التاريخ	وخاتم	البشر،	حسين	أحمد	أمين	)مترجًما(،	)القاهرة:	مركز	األهرام	للترجمة	والنشر،	1993(.
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اقع واألسطورة رابًعا: العقد االجتماعي: الو

ال	يمكن	ألحد	أن	يجادل	اليوم	في	أهمية	الطبقات	والصراع	الطبقي	الذي	تحدث	عنهما	ماركس	في	
تفسيره	الثورات	والصدامات	االجتماعية	التي	طبعت	الحياة	السياسية	ملجتمعاتنا	منذ	القرن	الثامن	
عشر.	لكن	شروط	هذا	الصراع	تغيرت	كثيًرا	عن	تلك	التي	وصفها	ماركس	في	عهد	الرأسمالية	املبكرة،	
وهي	تتغير	باستمرار،	كما	تتغير	بنية	الطبقات	أو	القوى	االجتماعية	املتصارعة	التي	أصبحت	تختلف	
في	 الرأسماليين	الجشعين	 بين	طبقة	من	 العالقة	 التي	تسم	 امليكانيكية	 الثنائية	 البنية	 تلك	 يا	عن	

ً
كل

رأسمالية	متوحشة	ألنها	بدائية،	وطبقة	عمالية	مجردة	من	أي	وسيلة	للدفاع	عن	حقوقها،	وال	خيار	
لها	كما	يقول	ماركس،	سوى	حرية	العمل	بشروط	الرأسمالي	أو	االلتحاق	بجيش	العاطلين	عن	العمل،	

واملوت	جوًعا.	

ومن	 عموًما،	 االشتراكيون	 االجتماعيون/	 الراديكاليون	 فيه	 وقع	 الذي	 الخطأ	 يرجع	 وربما	
اآللية	 الرؤية	 إلى	سيطرة	 يمكن	جذرية؛	 ما	 أكثر	 يكون	 أن	 النقد	 لهذا	 أراد	 ما	 بمقدار	 ماركس،	 بينهم	
والتجريدية	في	نظري	للعالقة	بين	املجال	السيا�سي	واملجال	االقتصادي		الذي	أدى	إلى	االستهانة	أكثر	
مما	يحتمل	الواقع	العملي	والتاريخي	بخصوصية	البنية	السياسة،	وما	تتمتع	به	من	استقالل	نسبي	
نابع	من	أن	املجتمع	لم	يكن	-وال	يمكن	أن	يكون-	مستقطًبا	 البنية	االقتصادية.	وهو	استقالل	 عن	
كلًيا	بين	طبقة	بورجوازية	مالكة	لرأس	املال،	وطبقة	بروليتاريا	محكومة	بانعدام	أي	خيار	سوى	بيع	
قوة	عملها	للبورجوازي،	وبشروطه	الكاملة.	فللمجتمعات	بنى	مركبة	أعقد	من	ذلك،	وأغنى	بكثير	ببنية	
واملتداخلة،	 املتقاطعة	 الطبقات	 وأنصاف	 والطبقات	 املحلية	 والتضامنات	 والتشكيالت	 العالقات	
وكذلك	باألفراد	الذين	يمكن	أن	يتجردوا،	إلى	هذا	الحد	أو	ذاك،	وفي	هذا	السياق	أو	ذاك،	من	الشرط	
االقتصادي	القاهر	واملؤسس	للعبودية	االقتصادية/	الطبقية.	وانشقاق	ماركس	نفسه	مع	كثير	من	

املثقفين	الذين	خاضوا	الثورات	مع	الطبقات	الشعبية	أكبر	دليل	على	ذلك.	

وهناك	عوامل	اجتماعية	وثقافية	واخالقية	كثيرة	تقدم	لألفراد	فرًصا	ووسائل	للتقارب	والتعاون	
	على	القوى	املسيطرة	في	الدولة	وخارجها	لألخذ	

َ
والتفاهم	في	ما	وراء	هذا	الشرط،	وتمكنهم	من	الضغط

الساعات	غير	املدفوعة	ومعدل	 أو	 الربح	 أو	زيادة	هامش	 الربح	األق�سى	 بالحسبان	قيًما	أخرى	غير	
فائض	القيمة.	ومن	هذه	العوامل	والحوافز	املحافظة	على	السلم	األهلي،	وتجنب	العنف	ودفع	الثمن	
الباهظ	للثورات	الشعبية،	وحتى	لإلضرابات	املطلبية	التي	قد	تكلف	الرأسماليين	أكثر	كثيًرا	من	زيادة	
طفيفة	في	األجور،	وتحسين	شروط	العمل.	وهذا	ما	أعطى	النخبة	السياسية	والبيروقراطية	الحاكمة	
ا	من	املبادرة،	

ً
-حتى	عندما	كانت	الدولة	فعلًيا	تحت	سيطرة	مباشرة	للبورجوازية	الرأسمالية-	هامش

خارج	حسابات	الصراعات	الطبقية	الحدية.	وهو	ما	يفسر	اإلصالحات	التي	تحققت	في	إطار	السياسات	
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العامة	لصالح	املجتمع	أيًضا.	فمن	الواضح	تاريخًيا	أن	اجتماع	الحريات	األساسية	مع	الحريات	الفكرية	
وحرية	الرأي	مع	حكم	القانون	فتح	حيًزا	واسًعا	للعمل	اإلصالحي،	وساعد	على	تطوير	النظم	الليبرالية	
الفجة،	وسمح	لها	باملناورة	والبقاء،	في	الوقت	الذي	أدى	فيه	تجاهل	الديناميات	السياسية	والفكرية	
أو	االستهانة	بأثرها	وفاعليتها	إلى	تكلس	النموذج	االشتراكي	والشيوعي	وما	سمي	بالطريق	الالرأسمالي،	

أي	رأسمالية	الدولة،	وقاد	إلى	فسادها	وخرابها	جميًعا.	

بل	إن	هذا	الصراع	ذاته	ما	كان	سيحصل	في	الصورة	السياسية	الجديدة	التي	حولت	االنتفاضات	
شغب	 وأعمال	 وتمردات	 انتفاضات	 مجرد	 كانت	 أن	 بعد	 سيا�سي	 تغيير	 مشروعات	 إلى	 االجتماعية	
وفو�سى	أو	تدمير	وتخريب	وفتن.	هذا	التحول	في	معنى	التمرد	االجتماعي	ال	يمكن	أن	يفهم	إال	في	ضوء	
تنامي	االعتقاد	بالقيم	الجديدة	التي	ارتبطت	بفلسفة	العقد	االجتماعي،	وفي	مقدمتها	سيادة	الشعب	

واملساواة	األصلية	والحرية	مما	يشكل	جوهر	الثورة	السياسية.

لكن	في	املقابل،	إن	فشل	الثورة	االجتماعية/	االشتراكية	نتيجة	املطابقة	امليكانيكية	بين	النموذج	
النظري	التجريدي	لفهم	عمل	الرأسمالية	من	جهة،	واملجتمع	الحي	بتشكيالته	العينية	وتنوع	دينامياته	
وتعقد	بنياته،	بما	في	ذلك	املجتمع	الرأسمالي	ذاته،	ال	يلغي	القيمة	التفسيرية	الكبيرة	لنظرية	صراع	
العالقات	 أبعاد	 من	 رئيس	 بعد	 فهم	 دونه	 من	 يمكن	 ال	 قوة	 مبدأ	 من	 عليه	 ينطوي	 وما	 الطبقات،	

االجتماعية،	وال	فهم	أصل	نشوء	الدولة	والسلطة	وآليات	الحكم	والسيطرة	والسيادة.	

السلطة	 فيلمر،	منظر	 أثاره	روبرت	 ما	 الى	 باستخفاف	 النظر	 رأيي	 في	 يمكن	 ذاته،	ال	 االتجاه	 وفي	
امللكية	املطلقة،	من	تساؤالت	وانتقادات	وجيهة	في	رده	على	طروحات	جون	لوك،	وضمًنا	على	طروحات	
جان	جاك	روسو،	عندما	قال	بأنه	ال	يوجد	دليل	تاريخي	على	وجود	حالة	طبيعية	على	اإلطالق،	كما	
أنه	ال	توجد	حرية	طبيعية	وال	أحد	يولد	حًرا،	وال	يوجد	دليل	تاريخي	على	أن	أي	شعب	اختار	حكامه	
في	األصل.	وهذا	ما	سوف	يعيد	التذكير	به	فالسفة	الحقون	مثل	ديفيد	هيوم	وإميل	دوركهايم	وغيرهم	
من	علماء	االجتماع	واملفكرين	السياسيين،	وما	أسهم	في	تطوير	املناقشة	في	مسائل	السلطة	والدولة	
والسياسة	والشرعية	وتجديد	إشكاليات	االستبداد	والدكتاتورية	والشمولية،	وإعادة	طرح	اشكالية	

الديمقراطية	والتحوالت	االجتماعية	والسياسية	في	إطار	أكثر	شمولية	وتنوًعا.

	ال	يوجد	شك	في	أن	نظرية	العقد	االجتماعي	قد	قدمت	إسهاًما	كبيًرا	في	تسليح	الثورات	السياسية	
ضد	االستبداد	امللكي	والديني	بنظرية	ألهبت	حماس	النخب	البورجوازية	الصاعدة	والشعب	املقهور	
تثبت	 ولم	 تتحقق.	 لم	 االستبداد	 بزوال	 الضمنية	 نبوءتها	 لكن	 أفضل،	 بمصير	 حلم	 الذي	 واملهمش	
املوقع	 بين	 الكبير	 التفاوت	 يفسر	 ما	 وهذا	 التاريخي.	 الواقع	 امتحان	 أمام	 االجتماعي	 العقد	 فلسفة	
مقارنة	 الديمقراطية	 للنظم	 املحدود	 واالنتشار	 اليوم،	 السياسية	 النظرية	 في	 تحتله	 الذي	 الواسع	
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بحجم	املناطق	التي	تغطيها	الدكتاتوريات	الوحشية	واألقل	وحشية.	فما	يزال	حكم	االستبداد	مهيمًنا	
العقد	 وفلسفة	 إليها.	 يستند	 التي	 األسس	 تغيرت	 لو	 املجتمعات،	حتى	 السياسية	ألغلب	 الحياة	 على	
االجتماعي	التي	كافحت	ببطولة	نموذج	السلطة	امللكية	املطلقة	في	القرن	الثامن	عشر	والتاسع	عشر	ال	
يبدو	أنها	ما	تزال	قادرة	اليوم	على	الحيلولة	دون	ظهور	دكتاتوريات	من	طراز	جديد	أكثر	قسوة	أحياًنا	

من	االستبداد	القديم.	

	بنظريات	العقد	االجتماعي	عندما	سلم	للنازية،	وال	كان	الشيوعيون	
ً

فلم	يكن	الشعب	األملاني	جاهال
الذين	أقاموا	أكبر	إمبراطورية	شمولية	مفتقرين	إلى	املعرفة	النظرية	السياسية	والفلسفية،	وال	عكست	
االجتماعي	 العقد	 فكر	 انتشار	 يمنع	 ولم	 والتقدمية.	 الكونية	 التحررية	 القيم	 االستعمارية	 الحركة	
الدول	الديمقراطية	املركزية	في	أوروبا	من	حرمان	املرأة	من	املشاركة	في	»السيادة«	الشعبية	واملساواة	
السياسية	حتى	منتصف	القرن	املا�سي،	على	الرغم	من	إعالن	الجمعية	التأسيسية	الوطنية	الفرنسية	
وقبلها	الثورة	األميركية	حقوق	اإلنسان	واملواطن.	ونظم	التمييز	العنصري	النموذجية	كما	تجسدت	في	
القرن	املا�سي	في	أبارتيد	جنوب	أفريقيا	وروديسيا،	واليوم	في	إسرائيل،	أبرزت	إلى	أي	حد	يمكن	للنظام	
الليبرالي	أن	يتعايش	مع	نظام	العنف	واالستبداد	داخل	حدود	الدولة	ذاتها.	وال	�سيء	يحول	دون	أن	
يقبل	فريق	أو	طبقة	أو	شعب	يؤمن	بقيم	الليبرالية،	ويطبق	على	اآلخر	طبقة	أو	شعًبا	عقد	استعباد	ال	
سند	له	سوى	القوة،	وأن	يجيره	لصالح	تعزيز	العقد	االجتماعي	الداخلي	لجماعته.	وأعتقد	أن	السالم	
العالمي	النسبي	القائم	اليوم	يستند	إلى	مثل	هذه	العالقة	التي	تحكم	على	شعوب	قليلة	بأن	تحتكر	حق	
السيادة	والحرية	وحكم	القانون	وعلى	أغلبية	من	الشعوب	األخرى	بالبقاء	في	التبعية	وعقد	اإلذعان	

لألقوى.	

يصعب	علينا	اليوم	أن	نرى	عمق	الثورة	الفكرية	واألخالقية	التي	تمثلها	فكرة	السيادة	الشعبية.	
الخبرة	 إلى	 يفتقر	 أن	جمهوًرا	شعبًيا،	 ثالثة	 أو	 قرنين	 قبل	 أحد	 يتصور	 أن	 السهل	 من	 يكن	 لم	 لكن	
واملعرفة	والعلم	واإلرادة،	بل	إلى	الحد	األدنى	من	الفضائل	األخالقية	واإلنسانية،	كما	كان	ينظر	إليه،	
وما	كان	يشكل	بالفعل	شرطه	اإلنساني	البائس،	يمكن	أن	يحل	محل	رجال	الطبقة	األرستقراطية	ذات	
التقاليد	العريقة	والخبرة	الطويلة	في	القيادة	والحكم،	وهي	التي	كانت	موطن	الفضائل	الكبرى	من	مثل	
به	 تنفرد	 الدولة،	وما	 التي	ال	يمكن	من	دونها	خوض	الحرب	وال	حماية	 الشجاعة	واملروءة	واإلقدام	
من	املعرفة	والثقافة	الرفيعة	وقوة	الكلمة	والخطاب	والذوق	املرهف.	فمن	أين	له	أن	يمتلك	املواهب	
أًبا	عن	جد	خالل	قرون	 للحكم	 والوارثة	 الحاكمة	 النخبة	 اختصاص	هذه	 كانت	من	 التي	 والقدرات	
متعاقبة،	حتى	يحتل	موقع	القيادة	واإلدارة،	وتسيير	الدولة،	وخوض	حروبها،	وتوجيه	املجتمعات؟	

حصل	ذلك	في	الظروف	الخاصة	التي	عرفتها	القارة	األوروبية	عندما	وجدت	طبقة	صاعدة	مدفوعة	
هرمة	 طبقة	 مع	 تاريخي	 تحد	 في	 نفسها	 البورجوازية،	 وهي	 والعلمي،	 والتقني	 الرأسمالي	 التقدم	 بقوة	
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وعاجزة	عن	االستمرار.	وما	كانت	تملك	ال	نبالة	اللقب	األرستقراطي	وال	قداسة	القول	الديني	لرجال	
الوحيد	 واملنزلة	واالعتبار.	كان	سالحها	 األلقاب	 إلى	 املفتقر	 الشعب	 كانت	جزًءا	من	 وإنما	 الكنيسة،	
الشعب	 دولة	 أصل	 هو	 وهذا	 وراءها.	 واملنبوذ	 املهمش	 الشعب	 وبسط	سلطتها	حشد	 نفسها	 لفرض	
التي	ولدت	نظرًيا	وعملًيا	من	املراهنة	على	الشعب	والتطوع	لالرتقاء	بشروط	حياته	املادية	والثقافية،	
للتقدم	 تاريخًيا	 القادمة	جميًعا،	ومشروًعا	 وهو	ما	سوف	يشكل	نموذج	برنامج	الثورات	االجتماعية	
والدافع	 التاريخية،	 ومهمتها	 الجمهورية،	 وظيفة	 كانت	 هذه	 أسياد.	 إلى	 »الرعاع«	 تحويل	 مضمونه:	
لتعميم	التعليم،	وتحرير	الفرد	من	عقدة	الدونية	والخوف،	وإطالق	حريات	التفكير	والتنظيم،	وتطوير	
وسائل	التربية	والتأهيل	املدني	واألخالقي،	واملشاركة	السياسية،	ونشر	عقيدة	االحترام	املتبادل	للفرد	

اإلنسان،	بصرف	النظر	عن	شرطه	االقتصادي	واالجتماعي.	

هكذا	تحولت	فكرة	الشعب	النظرية	الوليدة	إلى	واقع	عملي	بموازاة	تطوير	االستثمار	في	التنمية	
لقب،	 أو	 اسم	 دون	 من	 لقرون	 بقوا	 الذين	 األفراد	 و»تسييد«	 والثقافية،	 واالجتماعية	 اإلنسانية	
ذاته	 ومن	 بوعيه	 وقادر	 لذاته	وحقيقته،	 واع	 واحد	 في	شعب	 متساوين	 أعضاء	 بوصفهم	 ومعاملتهم	
لقبول	 بيروقراطيتها	 وإخضاع	 توجيهها	 مفاتيح	 ويملك	 دولة،	 ويبني	 نفسه،	 ويسوس	 ينتظم،	 أن	 على	
مشاركته،	والعمل	لصالحه،	أي	للصالح	العام.	ومن	خالل	عمل	هذه	الدولة،	ونتيجة	تطبيق	برنامجها	
الثوري	في	تحويل	الشعب	الرعاع	إلى	شعب	أسياد	متساوين،	اكتسبت	الدولة	شرعية	جديدة،	وعميقة،	
أيًضا	هوية	»وطنية«	وخصائص	كانت	من	سمات	األرستقراطية	وحدها.	وصار	يرى	 الفرد	 واكتسب	
وأخالق	 وأصبح	موطن	ضمير	 القانون،	 أمام	 متساوين	 كأسياد	 أقرانه	 مع	 ويتعامل	 نفسه	سيًدا،	 في	
وصاحب	مسؤولية.	وهذه	هي	األجندة	التاريخية	للثورة	السياسية	التي	حولت	الدولة	إلى	جمهورية	حرة	

تعكس	في	حريتها	واستقاللها	وسيادتها	حرية	األفراد	املواطنين	الذين	يشكلونها.

شروط	 اجتمعت	 وما	 عميقة،	 وفكرية	 واقتصادية	 اجتماعية	 تحوالت	 سياق	 في	 حصل	 ما	 لكن	
تحقيقه	في	منطقة	صغيرة	من	العالم	ليس	من	الضروري	أن	يعاد	إنتاجه	في	مناطق	العالم	ومجتمعاته	

وأقطاره	جميعها.	

وهذا	هو	التحدي	الذي	تواجهه	الثورات	السياسية	ودولة	العقد	االجتماعي	في	عصرنا	الراهن	في	
أكثر	البلدان،	مع	فارق	مهم	جًدا	هو	أن	النخب	التي	جعلها	اإلمساك	املديد	بالسلطة	في	هذه	املناطق	
يبدو	 ال	 الدولية،	 وعالقاتها	 وثقافتها	 وقدراتها	 نفسها	 لتطوير	 املجتمعات	 موارد	 وتوظيفها	 معظمها،	
أن	لها	مصلحة	في	تطبيق	مثل	هذا	العقد،	وأن	مجرد	التفكير	في	مشاركة	ما	تنظر	إليه	على	أنه	من	
وتعميم	 للفو�سى،	 البالد	 وتسليم	 بالدولة	 التضحية	 يعني	 الرعية،	 من	 أسوأ	 وهو	وصف	 »الرعاع«،	
الخراب.	وهنا	يكمن	الفرق	بين	بورجوازية	القرن	الثامن	عشر	والتاسع	عشر	الصاعدة	ومثقفيها،	وفي	
طليعتهم	فالسفة	العقد	االجتماعي،	وبورجوازية	البلدان	التابعة	ونخبها	التي	أدانتها	عالقات	الهيمنة	
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اإلمبريالية	بتخلف	مديد،	وأورثتها	عاهات	ونقائص	بنيوية،	اقتصادية	واجتماعية	وأخالقية،	جعلتها	
إلى	 الطامح	 الجمهور	 تحويل	 في	 إال	 وتميزها	 املادية	 ومكاسبها	 على	حرياتها	 للمحافظة	 إمكانية	 ترى	 ال	
إلى	»رعاع«	جدد،	 القانون؛	 في	الحرية	والعدالة	واملساواة،	وحكم	 في	العصر،	وتمثل	قيمه	 االندماج	
والقمع	 والتحييد	 النبذ	 لهم	سوى	 وإرهابيين،	وجهلة	وطائفيين	ومتعصبين	ال	دواء	 جهلة	ومتطرفين	
الدائم.	ومن	هذا	التمييز	في	الهوية	واملعاملة	مًعا	تولد	عالقة	عنصرية	اجتماعية،	تبرر	للنخب	الحاكمة	

نمط	سيطرتها	القهرية	التي	تكاد	تحول	البلدان	إلى	معسكرات	اعتقال	جماعية)17(.	

باستثناء	الحاالت	التي	تشعر	فيها	النخب	الحاكمة	التي	خلفت	سلطة	املعمرين	األجانب	بالخطر	على	
وجودها	وعلى	استقرار	حكمها،	ال	تكاد	تشعر	بأي	عالقة	مع	شعوبها،	وال	تملك	أي	شعور	باملسؤولية	
تحالفات	 عن	 دائًما	 وتبحث	 مصالحها،	 يهدد	 كامن	 خطر	 أنها	 على	 الشعوب	 إلى	 تنظر	 وهي	 إزاءها.	
خارجية	تعزز	موقفها.	فالعالقة	هنا	بين	النخب	االجتماعية	والكتلة	الشعبية	هي	عالقة	تناقض	وعداء	
	ألي	عقد	اجتماعي،	سوى	عقد	السيد	واملسود،	والسيطرة	

ً
تقوم	على	احتكار	القوة،	وال	تترك	مجاال

واالستسالم.	

على	 وأخذت	 السياسية	 الثورات	 قادت	 التي	 النخب	 طبيعة	 اختالف	 أن	 إلى	 االشارة	 بهذا	 أردت	
عالقتها	 نوعية	 من	 يغير	 سيد،	 إلى	 رعاع	 من	 وتحويله	 الفرد	 تحرير	 برنامج	 تحقيق	 مسؤولية	 عاتقها	
بالطبقات	الدنيا،	وبالكاد	تعترف	بوجود	شعب.	وهو	يفسر	أيًضا	االختالف	في	النتائج،	في	مستوى	بناء	
املجتمعات،	وفي	مستوى	بناء	الدولة،	ونضج	مفهومها	عن	ذاتها،	وواجباتها،	وتطور	مؤسساتها.	ويفسر	
ما	هو	أهم،	أعني	إخفاق	العديد	من	هذه	النخب،	بعد	حوالى	ثالثة	قرون	على	إعالنات	حقوق	املواطن	
واإلنسان،	في	االرتقاء	بنفسها	إلى	مستوى	نخب	سياسية	ديمقراطية،	وانحطاطها	املتواصل	إلى	نخب	
مارقة،	فاسدة	ومفترسة،	ال	يعادل	استهتارها	بشروط	حياة	الجمهور	الشعبي	واحتقاره	إن	لم	يفقه،	

سوى	سلوك	النخب	االستعمارية	األولى.	

يضرهم	 ما	 يعرفون	 خياراتهم،	 في	 عقالنيون	 أو	 حكماء	 الناس	 أن	 التعاقدية	 الفلسفة	 تفترض	 	
أو	 محلية	 قراراتهم	من	ضغوط	خارجية	 يصدرون	 ال	 أحرار	 أفراد	 من	 مكون	 املجتمع	 وأن	 وينفعهم.	
األفراد	 وأن	 منطقًيا،	 املجتمع	 على	 سابق	 الفرد	 وأن	 الناس.	 سلوك	 موجه	 هي	 املصلحة	 وأن	 دولية.	
متساوون	في	االعتبار	والحقوق	طبيعًيا،	وأن	ما	يحركهم	هو	طلب	السعادة	املتمثلة	في	األمن	واملساواة	
والحرية.	ويفترض	كذلك	أن	الدولة	التي	تنعقد	عليها	إرادتهم	سيدة	قرارها،	وقادرة	على	أن	تحمي	قرار	

)17(		لذلك،	تستبق	الثورات	املضادة	هنا	الثورات	الشعبية	التي	تأتي	رًدا	على	حكم	هو	في	الحقيقة	حرب	استباقية،	تستخدم	فيها	الدولة	آلة	حرب	
وقائية	تردع	املجتمعات	وتعقمها	فكرًيا	وسياسًيا	لشل	مقاوماتها،	وإجهاض	مقاوماتها	قبل	أن	تنضج	أو	يشتد	عودها.	وعندما	تفشل	السلطات	في	
ذلك	تنتقل	بسهولة	من	الحرب	السرية	التي	تتفنن	فيها	أجهزة	قمعية	أمنية،	إلى	حرب	علنية	تستخدم	فيها	بصورة	علنية	ورسمية	القوى	العسكرية	

النظامية.	



ملف العددالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

40

شعبها	املستقل.	وأن	النظام	الدولي	مكون	من	دول	تعترف	ببعضها،	وتحترم	سيادة	بعضها	كما	نصت	
في	أوروبا	حيث	وقع	عليها،	وإلى	يومنا	هذا،	إال	في	 التي	لم	تطبق	حتى	 عليه	ربما	معاهدة	»وستفاليا«	
حقب	محدودة،	وعلى	نطاق	ضيق.	وأخيًرا	إن	تقدير	سياسات	الدول	وخياراتها	ينبع	من	حرصها	على	
مصالح	شعوبها	ال	من	تلبيتها	تطلعات	النخب	التي	تسيطر	عليها،	وقد	تكون	نخًبا	فاسدة	وعصابات	

تتصرف	بمنطق	ال	يمت	إلى	السياسة	وليس	له	صلة	بأي	أخالق.	

وفي	تقديري	إن	الواقع	االجتماعي،	حتى	ال	نعود	إلى	مفهوم	الطبيعة	البشرية،	ليس	محكوًما	بقانون	
مزيج	 إنه	 أيًضا.	 	

ً
وعاقال عقالنًيا	 واقًعا	 وليس	 هوبز،	 جادل	 كما	 املحضة	 واألنانية	 الوح�سي	 الصراع	

منهما.	هناك	بعد	عميق	من	الوحشية	في	العالقات	االجتماعية	يعادله	نقيضه	من	الحكمة	والعواطف	
واملشاعر	اإلنسانية	املتراكمة	عبر	التجربة	البشرية	الطويلة	في	العيش	االجتماعي	املشترك	املخزنة	في	
الثقافة	والذاكرة	الجمعية	واملخيال	االجتماعي.	وهي	تجربة	ال	تكف	عن	االغتناء	والتطور	والتجدد.	
يتوقف	األمر	على	الطريقة	التي	تسعى	نخبة	أو	طبقة	اجتماعية	حاكمة	أو	مسيطرة،	ألسباب	مختلفة،	
إلى	استغالل	هذا	الواقع	والقيم	التي	تريد	أن	تركز	عليها،	واالتجاه	الذي	تريد	أن	تدفع	املجتمع	إليه.	ما	
يعني	أننا	ال	نحصد	في	السياسة	حقيقة	إال	ما	نكون	قد	زرعناه	من	بذور،	وأنه	في	هذا	امليدان	ال	يمكن	
فصل	النظرية	الوصفية	عن	املعايير	األخالقية	أو	الخلقية.	وال	يمكن	أن	نتوقع	من	األفراد	أن	ينتجوا	
هذه	 تكون	 أن	 يفترض	 وهذا	 قبل.	 من	 وتثقيفهم	 وتدريبهم	 تأهيلهم	 في	 استثمرناه	 قد	 كنا	 ما	 ثمار	 إال	
القيم	واملبادئ	والعواطف	موضوع	مناقشة	وتفاهم	واتفاق	أيًضا،	وأن	املدنية،	بما	تعنيه	من	تقدم	في	
ممارسة	الحقوق	وتعميق	التواصل	وتطور	قيم	الكرامة	والحرية	وفي	إقامة	منظومات	حكم	وسياسات	
	يعكس	عمل	املجتمعات	

ً
أكثر	عقالنية	وإنسانية	ال	تولد	من	تلقاء	ذاتها،	وإنما	تستدعي	جهًدا	متواصال

على	نفسها،	وقدراتها	على	إبداع	ذاتها،	وإعادة	تجديد	فكرها	وقيمها	وممارستها	التاريخية.	

والنتيجة

فيها	 رأى	 كما	 أخالقية	 لسياسة	 موجهة	 فكرة	 بوصفها	 قيمتها	 االجتماعي	 العقد	 نظرية	 تفقد	 لم	
إمانويل	كنت)18(.	وهي	تكمن	في	صلب	إشكالية	الديمقراطية	التي	حلت	محلها	وأصبحت	جزًءا	منها	في	
تأطير	حركة	التحوالت	السياسية،	وفهم	فحواها	ورهاناتها،	ومرجًعا	من	مرجعياتها	النظرية.	وفي	هذا	

)18(	في	مقالته	عن	»كانط	وروسو«	يقتبس	إرنست	كاسيرر	عن	األول	قوله:	مثل	هذا	العقد	»ال	يفترض	مسبًقا	بالضرورة	أنه	حقيقة	)عالوة	على	أن	
من	املستحيل	تماًما	افتراضه	حقيقة(«.	إنه	ليس	سوى	فكرة	بسيطة	من	إنتاج	العقل،	لكن	لها	مع	ذلك	واقعها	الذي	ال	لبس	فيه	)املمارسة(:	الذي	
يتمثل	في	إلزام	أي	شخص	مشرع	بإصدار	قوانينه	بطريقة	تجعل	القانون	يولد	من	اإلرادة	املوحدة	لشعب	بأكمله،	وأن	يرى	في	كل	فرد،	بقدر	ما	يرغب	

	ملثل	لهذه	االرادة.«
ً

في	أن	يكون	مواطًنا،	ممثال
Ernst	Cassirer,	Rousseau,	Kant,	Goethe:	deux	essais,	Jean	Lacoste	)traduit	et	présenté(,	)Paris:	Belin,	1991(,	p.	65.	
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االتجاه	يدخل	جهد	جون	رولز	منذ	الثمانينيات	من	القرن	العشرين	لبناء	نظرية	في	العدالة	محاولة	
من	طرفه	لتقليص	الفجوة	بين	النظريات	الليبرالية	املحافظة	التي	فرضت	نفسها	بقوة	التقدم	الذي	
الثورية	والراديكالية	 الصعيدين	االقتصادي	واالجتماعي	والسيا�سي،	والنظريات	 النظم	على	 حققته	
التي	سعت	إلى	توجيه	النظر	نحو	الواقع	التاريخي	وامللموس	للمجتمعات،	والشروط	املادية	لتحقيق	
الحرية	ووسائل	ممارستها.	أي	أيًضا	على	أصل	الدكتاتورية	واألسباب	التي	تعوق	املجتمعات	عن	الدخول	
في	مجتمع	الحرية	والحق	والعدالة	واملساواة	والسيادة.	يقول	رولز	»هو	تقديم	مفهوم	للعدالة	يعمم	
أمور	 بين	 من	 كما	وجدت،	 االجتماعي	 للعقد	 املعروفة	 النظرية	 التجريد	 من	 أعلى	 إلى	مستوى	 ويرفع	
أخرى،	عند	لوك	وروسو	وكانط.	لهذا،	يجب	أال	نعتقد	أن	العقد	األصلي	كان	مصمًما	إللزامنا	بدخول	
العدالة	 مبادئ	 أن	 هي	 ستوجهنا	 التي	 الفكرة	 الحكومة.	 من	 معين	 شكل	 لتأسيس	 أو	 معين	 مجتمع	

الصالحة	للبنية	األساسية	للمجتمع	هي	هدف	االتفاق	األصلي«.)19(

ما	تزال	فكرة	العقد	االجتماعي	أساس	نظرية	الشرعية	في	النظم	الديمقراطية	القائمة،	من	حيث	
تستمد	 التي	 السلطة	 أن	 يعني	 ال	 هذا	 لكن	 إلرادته.	 الصادق	 وتمثيلها	 الشعب	 من	 السلطة	 انبثاق	
السلطة	 أن	 وال	 بالضرورة،	 ديمقراطية	 إرادته	ستكون	 عن	 التعبير	 أو	 الشعب،	 تمثيل	 من	 شرعيتها	
ليست	معرضة	ملخاطر	واختالالت،	 السلطة	 أن	هذه	 والحكومة،	وال	 للحكم	 نموذًجا	واحًدا	 تفترض	
وربما	تحديات	تمنعها	من	االستمرار.	وما	شهدناه	في	القرن	املا�سي	من	أنظمة	شمولية	ودكتاتوريات	
الشعبية	من	محتواها	 اإلرادة	 بتفريغ	 لكن	 ذاتها،	 النظرية	 إال	من	هذه	 لم	يستمد	شرعيته	 عسكرية	
األصيل،	واستبدال	بها	شعبوية	تعد	فيها	السلطة	الشعب	بتحقيق	األجندة	االجتماعية	التي	ال	تكف	

عن	خيانتها	في	كل	خطوة	من	خطواتها.	

وحتى	السالم	األهلي	لم	يعد	ينطوي	على	املعنى	نفسه.	فاليوم	نحن	نتحدث	أكثر	عن	توازن	هش	
يغطي	تناقضات	عميقة	ومتعددة	ومتقاطعة	يقوم	عليها	االستقرار،	ويمكن	أن	تتفجر	أو	ينفجر	بعضها	
في	أي	وقت.	بل	إن	حياة	معظم	املجتمعات	اليوم	بما	فيها	الديمقراطية	املستقرة	في	املراكز	الصناعية	
الغنية	بفائض	إنتاجها	وثروتها	الوطنية	تتعرض	لهذه	االنفجارات	بشكل	مستمر.	أما	األغلبية	الساحقة	
والتقنية	 لالقتصاد	 العاملية	 الدورة	 في	 االندماج	 في	 أخفقت	 التي	 أو	 الفقيرة	 الدول	 املجتمعات/	 من	
والبحث	العلمي	فهي	تقف	على	برميل	بارود	يمكن	أن	ينفجر	ويفجر	معه	الحرب	األهلية	في	أي	وقت.	
ولم	يعد	يوجد	فيها	-إن	كان	قد	وجد	في	السابق	في	بعضها	أو	في	مرحلة	من	مراحل	حياتها-	معنى:	للحرية	
صخصت	إلى	حد	لم	يعد	الكثيرون	يهتمون	بها	

ُ
أو	السيادة	أو	األمن	أو	الحق.	أما	امللكية	الخاصة	فقد	خ

كشرط	للسعادة،	إن	كان	قد	بقي	هناك	مفهوم	للسعادة	عند	الفرد	في	هذه	املجتمعات.	

)19(	John	Rawls,	Théorie	de	la	justice	sociale,	)Paris:	Seuil,	1997(,	p.	37	
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التاريخية	الراهنة	 في	هذه	الحالة	من	املشروع	أن	نطرح	السؤال:	هل	ما	تزال	هناك،	في	الشروط	
ملجتمعاتنا،	في	سورية	واملجتمعات	العربية	والنامية،	إمكانية	حقيقية	إلرساء	أسس	مجتمع	ديمقراطي	
يستجيب	ملطالب	العقد	االجتماعي	الليبرالي	أو	التحرري	في	تحقيق	سلطة	تستمد	شرعيتها	من	الشعب	

وتخضع	إلرادته	الحرة؟

إليه	 والنظر	 الجاهز،	 النظري	 النموذج	 على	 املر�سي	 التثبت	 عدم	 بشرط	 لكن	 نعم،	 نظري	 في	
	االعتراف	بالواقع،	أي	االختالف	في	املصالح	

ً
بالعكس	بوصفه	عملية	تراكمية	وجدلية.	وهذا	يعني:	أوال

ا	القبول	بمبدأ	التفاوض	أساًسا	
ً
الخاصة	والجماعية،	وثانًيا	القبول	بحقها	في	الوجود	كأمر	واقع،	وثالث

لحل	االختالف	في	املصالح،	والتوصل	إلى	رؤية	مشتركة	للمصلحة	العامة،	والقبول	بتسويات	مختلفة	
في	 الخالفات	وحسم	االختالف	 في	حل	 العنف	 إلى	 اللجوء	 نبذ	 رابًعا	 يفترض	 للمصالح.	وهذا	 ومتغيرة	
وللمجتمع	 للمختلفين	 تتيح	 للتفاوض	 معايير	 بناء	 العمل	على	 أو	 املسبق	 التفاهم	 املصالح،	وخامًسا	
كله	أن	يطور	ممارسة	تفاوضية	بالفعل	في	املستويات	جميعها،	أي	تطوير	مفهوم	التفاوض	ومناهجه	
ووسائله،	ووضعها	في	متناول	األفراد	داخل	الجمعية	واملؤسسة	والجماعة	واألمة.	لكن	قبل	هذا	وذاك	
والثقافة	واالندماج	االجتماعي.	 القيم	 بتغير	 تكون	متغيرة	 أن	 إال	 يمكن	 التي	ال	 العدالة	 معايير	 وضع	
التمييز	 في	القرن	املا�سي،	وإلغاء	 القانونية	 العدالة	عند	إقرار	مبادئ	املساواة	 في	 فما	كان	يعد	ذروة	
الذين	حصلوا	على	حق	 والفقراء	 اليوم.	 يعد	كذلك	 لم	 والسيا�سي	واألخالقي،	 القانوني	 أو	 العنصري	
االنتخاب	تجسيًدا	لحريتهم	في	اختيار	ممثليهم	يشعرون	باملهانة	عندما	يضطرون	إلى	بيع	صوتهم	لتلبية	
بعض	حاجات	أبنائهم،	وبظلم	أكبر	عندما	يجدون	أنفسهم	مكرهين	على	العيش	في	عشوائيات	تفتقر	
إلى	أبسط	شروط	الحياة	اإلنسانية.	واملهاجرون	الذين	نجوا	ربما	من	موت	محقق	يشعرون	بظلم	بالغ	
عند	التمييز	بينهم	في	بالد	املهجر	في	الحصول	على	فرص	العمل	التي	يحتاجون	إليها	لتحقيق	تطلعاتهم.	

ما	الحوافز	التي	يمكن	املراهنة	عليها	في	التغلب	على	قانون	القوة	وتغليب	قانون	العدالة	الذي	ال	
يمكن	من	دونه	إحياء	فكرة	العقد	االجتماعي	من	جديد،	أي	السلطة	القائمة	على	التوافق	بين	مواطنين	
أحرار	ومتساوين؟	دفع	الضرر	وتقديم	النفع	العام.	أما	العوائق	التي	ينبغي	تذليلها	فهي:	أخالق	التناحر	
والجشع	واألنانية،	واالفتقار	العام	والشائع	إلى	الثقافة	عموًما،	وللتربية	بما	تعنيه	من	تهذيب	العقل	

والفكر	والضمير.

فال	تقدم	من	دون	ثقافة،	وال	ثقافة	من	دون	سياسة	حكيمة	وعادلة.	وتعني	السياسة	الحكيمة	أنه	لم	
يعد	من	املمكن	اليوم	تحقيق	اإلصالح	باالنكفاء	على	حدود	الدولة	الواحدة،	وإنما	يحتاج	األمر	إلى	سياسة	
عاملية	ترد	على	التحديات	العوملية	واملشتركة	التي	تواجه	املجتمع	اإلنساني	العالمي،	وال	تتحقق	من	دونها.	
أما	السياسة	العادلة	فتعني	إيجاد	الطريق	املثلى	ملصالحة	القوة	مع	األخالق	في	سبيل	تعظيم	فرص	إصالح	

شروط	حياة	اإلنسان،	ال	استغالله	وال	السيطرة	عليه.	وهنا	يكمن	تحدي	السياسة	وامتحانها.	
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