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ال�رشعية وال�سيادة يف النظام ال�سيا�سي لدى
كارل �شميت

قي�س اجله�ضمي

يتحدث الكاتب عبداهلل ال�سيد ولد �أباه يف مقالته ،املن�شورة يف جملة التفاهم ،بعنوان «ال�سيادة وال�سيا�سة :نظرية امل�شروعية وال�شرعية لدى كارل �شميت» عن مفاهيم ال�شرعية
وعالقتها باملفاهيم الأخ��رى كال�سيا�سة وال�سيادة وامل�شروعية والقانون عند كارل �شميت ،وكيف طرح وانتقد �شميت هذه الأفكار ومتعلقاتها من خالل ا�شتغاله يف هذا احلقل،
م�ستفيدا من جتارب �أ�ستاذه «ماك�س فيرب» يف هذا النطاق� ،إذ يتفق �شميت وفيرب يف �أن ال�شرعية هي �إحدى منظومات الهيمنة ،ويالحظ �شميت �أن فيرب نقل مفهوم ال�شرعية من
املعجم القانوين املدين التي هي مبعنى «معيار الطاعة الإرادية يف �سياق تعاقدي حر» �إىل �سيو�سولوجيا الهيمنة «التحليل املقارن للأن�شطة االجتماعية» ،وينتقد �شميت �أطروحة
فيرب التي تقوم على «وهم احلياد املعياري الذي يقت�ضيه املنهج الو�صفي يف الدرا�سات االجتماعية» ،ليو�ضح �أن وهم هذا احلياد يبعد مفهوم ال�شرعية عن معناها احلقيقي الذي هو
«امل�شروعية القيمية يف الفعل ال�سيا�سي» ،وتت�أ�س�س �أطروحة �شميت حول ال�شرعية على م�ستويني� ،أولهما نقد الت�صورات القانونية الإجرائية لل�شرعية ،وبناء ال�شرعية على الأمر
ال�سيادي.
يطلق �شميت على الدولة الليربالية الربملانية ا�سم «الدولة
الت�شريعية» �أو «الدولة القانونية» ،وي�ضع ت�صورا �سيا�سيا لها
وه��و �أن املعايري القانونية هي التي تعرب عن الإرادة العامة
للدولة ،وت�سعى هذه املعايري لتكون هي القانون نف�سه ،بينما
ال�برمل��ان ه��و امل���س��ؤول ع��ن و��ض��ع ه��ذه امل�ع��اي�ير ،و�أي���ض��ا تتميز
ه��ذه ال��دول��ة بف�صلها ب�ين ال�ق��ان��ون وتطبيق ال�ق��ان��ون ،بحيث
ت �ك��ون ال���س�ي��ادة ل�ل�ق��ان��ون امل �ج��رد ول�ي����س ل�ل�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى ه��ذه
الدولة ،وي�صنع �شميت مقارنة بني الدولة الت�شريعية ودول
�أخ ��رى م�ث��ل :ال��دول��ة الق�ضائية ال�ت��ي مي��ار���س فيها ال�سلطة
ال�ق��ا��ض��ي ك��ون��ه ��ص��اح��ب احل�ك��م الأع �ل ��ى ،وال ��دول ��ة احلكومية
والدولة الإدارية اللتان تكون فيهما الإرادة ال�سيادية مرتبطة
بال�سلطة العليا ،ويرى �شميت �أن الدولة الت�شريعية تتماهى
مع هذه املعايري «مما يجعل امل�شروعية هي الإميان بال�شرعية»
القائمة على هذه املعايري.
وي�ق��ول الكاتب �أن �شميت ي��رى �أن��ه ي�شيع يف الع�صر الراهن
ا�ستخدام كلمة «�شرعي» ب�صورة م�ساوية ملفهوم «امل�شروعية»،
�إذ يوجد ه��ذا الأم��ر ال�شرعية ل�ق��رارات متعار�ضة لأن املعيار
هو �شكلية القانون ،لذا ي�ستنتج من هذا �أن النظام الت�شريعي
ي �ح��وي ع�ل��ى خ�ل��ل يف ال�ن�ط��اق ال �ع �ق�لاين ،ك�م��ا ي�ن�ت�ق��د �شميت
�أي���ض��ا امل��در��س��ة امل�ع�ي��اري��ة م�ع�برا عنها ب��أن�ه��ا «ع��اج��زة وعمياء
أ�م��ام الواقع ب�سبب متاهي الدولة مع النظام القانوين» ،و�أن
ال�شرعية يف الدولة الت�شريعية الربملانية يف �أوج انخراطها يف
الواقع تتحول �إىل الطابع البريوقراطي امل�ؤ�س�سي ،ويحدث
فيها التماهي ب�ين احل��ق وال��دول��ة وال�ق��ان��ون ،ويبقى اجلميع
خا�ضعني ل�سلطة القانون الذي ال يقبل النقا�ش واخلط�أ.
ويرى �شميت �أن الدولة الت�شريعية قد وحدت بني �إرادة الدولة
و�إرادة ال�شعب ،وجعلت من القانون منطا تعبرييا عن العدالة
والإرادة ال�شعبية ،لكن امل�شكل يربز يف �أن هذا القانون مرتبط
باالنتخابات التي حت��دد �شخ�صيات الربملان وه��ي قائمة على
الأغلبية احل�سابية وه��ذه الأغلبية �أي�ضا يكون انتخابها يف

حالة ظ��روف معينة ،وقد يبدو �أن للأغلبية دالل��ة مقنعة يف
وج��ود الإرادة امل�شرتكة يف ال�شعب ،لكن يبقى يف ه��ذا النظام
احل�سابي ممار�سة دكتاتورية للأغلبية على الأقلية ح�سب
ر�ؤيته.
�إن و�ضع احلياد كما يرى �شميت يف احلالة االنتخابية ومتكني
الإرادة ال�شعبية يف االخ�ت�ي��ار ي��و ّل��د ف�ك��رة �أن ح ��دوث الظلم
م�ستبعد يف هذا النظام القانوين ،لكن يبقى يف الدولة «حاجة
غ��ام���ض��ة ل�ل�ت�ف��وق» ��س�ت�ظ�ه��ر يف م��ا ب�ع��د ع��ن ط��ري��ق �إع�ط��ائ�ه��ا
«الأول ��وي ��ة ال�شرعية ال�ع�ل�ي��ا» م��ن خ�لال االن�ت�خ��اب��ات ،ث��م من
خالل هذه الأولوية ال�شرعية العليا �سيح�صل �صاحب ال�سلطة
على ما ي�سمى بـ «م�سلمة ال�شرعية» يف كل قراراته ،وي�صبح �أن
كل ال�ق��رارات خارجة عن نطاق النقا�ش وال�شك خ�صو�صا يف
حاالت ال�صراع ،ويف ن�ص «دولة القانون الربجوازية» ل�شميت
ي��ذه��ب ب�ـ «�أن ال��رك�ي��زت�ين اللتني ت�ق��وم عليهما ه��ذه ال��دول��ة:
احل ��ري ��ة ال �ف��ردي��ة وال �ف �� �ص��ل ب�ي�ن ال���س�ل�ط��ات ال ع�لاق��ة لهما
بال�سيا�سة و�إمنا هي �آليات للتحكم بالدولة ومراقبتها».
ال�شرعية وال�سيادة:
ي��رى �شميت يف ال�سيادة ب �ـ«�أن ال�سيد ه��و م��ن يقرر يف احلالة
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة» ،واحل��ال��ة اال�ستثنائية ه��ي «ف�ع��ل الأم ��ر امل�ق��وم
للنظام ال�ق��ان��وين»� ،أي الفعل الأم��ري ال��ذي تفر�ضه م�صالح
الدولة ،ويذهب ب�أن ال�سيا�سة عبارة عن «اجلانب ال�صراعي يف
الن�شاط الب�شري امل�شرتك» ،ويف �أعمال �شميت الأوىل دافع عن
�شرعية الدولة املطلقة �إذ ر�آه��ا تعرب عن الوحدة ال�سيا�سية،
ورف�ض الدولة الت�شريعية الربملانية لأنها دولة مقيدة ب�سلطة
القانون ومعايريه ،وقد �ألقى �شميت بامل�س�ؤولية على �سلطة
التنفيذ باعتبار متاهيها م��ع �إرادة ال�شعب ،وليكون ال�شعب
م�ؤ�س�سا لها ال ينوب عنه ممثلون.
ل�ق��د راج ��ع �شميت ت���ص��وره ب�ع��د ت�ف�ك�يره ال�ن�ق��دي ال�ن�ظ��ري يف
«ال��دول��ة ال�ك�ل�ي��ة» ،ويق�صد ب��ال��دول��ة الكلية ه��ي دول ��ة «ع�صر
التقانة» التي قويت �سلطتها عن طريق الأجهزة التقنية التي

دخلت يف جميع القطاعات احلياتية ،وتداخلت ب�صورة قوية
بني دائرتي الدولة واملجتمع ،ويظهر هذا التداخل عرب ت�أثري
املجتمع امل��دين بهذه الو�سائل يف النطاق ال�سيا�سي ،وبالتايل
ال ��دول ��ة حت ��اول ال�ت��دخ��ل ب���ص��ورة �أك�ب�ر يف امل�ج�ت�م��ع يف جميع
املناحي االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،ويالحظ �شميت
�أ ّن هذه الدولة تتجاوز الأ�شكال ال�سيا�سية التقليدية ،لكنها
بتدخلها ال�ك�ب�ير يف امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ت �ك �وّن م�ظ�ه��را للت�سي�س
ال���ش��ام��ل ل �ل��وج��ود الإن �� �س ��اين ،ول �ل��دول��ة ال�ك�ل�ي��ة ع�ن��ا��ص��ر ق��وة
وعنا�صر �ضعف ب�سبب انك�شافها وخ�ضوعها ملطالب ون��وازع
اجل�سم االجتماعي.
وي�صنف �شميت ال��دول��ة الكلية �إىل �صنفني :ال��دول��ة الكلية
باملعنى الكمي والدولة الكلية باملعنى الكيفي ،فالدولة الكلية
ب��امل�ع�ن��ى ال�ك�م��ي ت �ك��ون ف�ي�ه��ا ��س�ل�ط��ة احل �ك��م ه��ي ال �ت��ي ت�ضبط
ال���ص��راع��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ،وت�ك��ون هيمنة الأح ��زاب يف الطابع
الربملاين �أعلى من هيمنة الدولة ،بينما الدولة الكلية باملعنى
الكيفي هي التي «تتحدد وفق الفكرة احلقيقية لل�سيا�سة من
حيث هي الكثافة ال�صدامية واجلدلية يف الو�ضع الإن�ساين».
وي�ح��اول �شميت �أن ي�ضع نظرية لتحديد الطابع ال�سيا�سي
للدولة باعتبار الدولة مظهرا فقط يف النطاق ال�سيا�سي ،ويرى
�أن ال��دول��ة هي «�صيغة وج��ود حالة ب�شعب م��ا»� ،أم��ا ال�سيا�سة
فقد تتجاوز التعريفات القانونية لت�شمل كل جماالت الوجود
الإن�ساين ،و�أن ما مييز ال�سيا�سة لدى �شميت �أنها تعبري عن
حالة ال�صراع يف الوجود الب�شري ،لذا فهي قائمة على ثنائية
العدو وال�صديق ،وهذه العداوة ال تعني بال�ضرورة الكراهية
ال�شخ�صية و�إمنا هي تعبري عن مركز ال�صدام يف حالة ال�صراع،
لذا كل �صدام �أكان دينيا �أو اقت�صاديا �أو عرقيا ميكن �أن يتحول
�إىل �صدام �سيا�سي .وي�ستنتج �شميت �أن التجمعات ال�سيا�سية ال
توجد �إال يف حالة ال�صراع �أو احلرب ،ومبا �أن ال�سيادة لديه هي
«�سلطة احل�سم يف احلالة اال�ستثنائية» ف�إ ّنها بهذا املعنى ميكن
�أن تنهار الدولة وتبقى ال�سيا�سة مع بقاء حالة ال�صراع.
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