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جدل العالقة
بين األخالق والسياسة

زينب الكلبانية

�أ�سهمت الفل�سفة يف التعقيد النظري للدولة وت�أ�سي�سها من خالل البحث عن ماهيتها ،وحتديد جوهرها ،والأهداف من وراء قيامها ووجودها .وكل ُماولة
للتقعيد تدخل يف عالقة جدلية مع الفكر الفل�سفي وال�سيا�سي ،وما دام اجلانب النظري منوط ًا بالفل�سفة؛ ف�إنها تعمل على النقد والت�أ�سي�س بالعودة �إىل
تاريخ نظرية الدولة من الناحية الفل�سفية .وهذا ما ناق�شه الباحث حممد بن يون�س يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم».
فل�سفة تبحث عن الأ�س�س الذاتية للدولة من داخلها ،و�أخرى تعمل على ربطها مبا وراءها،
و�أ�ضاف يف حديثه �أنَّ الفل�سفة قد انق�سمت �إىل ق�سمني ،بني
ٍ
بناء على التناق�ض احلا�صل بني النظريات يف حماولة حتديد الهدف من وجود الدولة؛ فدخلت كل فل�سفة يف جدال
وقد ترتب على ذلك حوار بني الأفكار ً
ونقد مع فل�سفات �أخرى ،ال جمال فيها للأمور ال�شخ�صية� ،أو العالقات االجتماعية ،وال ينبني فيها النقد على اخلوف مما قد ي�ؤول �إليه الناقد من نقده.
ٌ
نظريات
وق��د نتج ع��ن ه��ذه اجلدلية ب�ين الأف�ك��ار الفل�سفية
�سيا�سية عملت على جتاوز التناق�ضات ،والو�صول �إىل تركيب
قد يحتوي التناق�ض ،وي�ؤلفه يف وحدة تلغي الكرثة وتنطوي
عليها� ،أو ت� ّؤ�س�س نظرية ُ ْ
ت ��دث قطيعة م��ع �سابقتها .فما
ال��دول��ة التي داف��ع عنها «عبد اهلل ال�ع��روي»؟ وم��ا مقوماتها
وخ�صائ�صها؟ وع�ل��ى م��اذا يجب �أن تت�أ�س�س نظرية ال��دول��ة
ل�ك��ي ت�ك��ون ف� ّع��ال��ة ول��وج��وده��ا م�ع�ن��ى؟ ومل ��اذا االخ �ت�لاف بني
ال�ن�ظ��ري��ات؟ ه��ل م��ر ُّد ذل��ك لطبيعة ال��دول��ة �أم ل�ل�أف��ق ال��ذي
ي�سعى �إليه كل فيل�سوف؟
حاول عبد اهلل العروي �أن ُيحدد الإطار العام لنظرية الدولة،
التي تهتم بتحديد ماهيتها بنا ًء على الأه��داف التي ت�سعى
�إل�ي�ه��ا؛ �إذ ت�ق��وم ب��رب��ط ماهيتها بالهدف م��ن وراء وج��وده��ا،
وهذا الهدف جعل من الدولة «و�سيلة يف خدمة ما �سواها».
وبذلك يتم حتديد الإطار العام ،الذي يهتم بتحديد ماهيتها
بنا ًء على الأه��داف التي تطمح �إليها الدولة من داخلها� ،أما
يف حالة البحث ع��ن ه��ذه الأه ��داف فيما وراء ال��دول��ة؛ ف��إ َّن
النتيجة ه��ي ا��س�ت�ح��ال��ة «ن�ظ��ري��ة ال��دول��ة  -ب��امل�ع�ن��ى ال��دق�ي��ق
للكلمة  -يف مثل هذا االجتاه».
لقد انق�سم الفال�سفة و�أ�صحاب الفكر بني من جعل الدولة
جمرد و�سيلة ،وبني من جعلها هدفاً؛ فهناك من جعل ماهية
ال��دول��ة تتحدد خارجها ،وم��ا على ال��دول��ة �إال �أن ت�سعى �إىل
حتقيقها ،م ��ادام الأم ��ر ال ي�ت��وق��ف عليها و�إمن ��ا يتحقق من
ورائها .كانت النتيجة هي� :أ َّن الهدف لي�س الدولة؛ و�إمنا ما
وراء الدولة ،يقول عبد اهلل العروي« :نبد�أ بعر�ض مقالتني
عط
كان لهما ت�أثري كبري يف جمرى التاريخ الب�شري ،ومل ُت ِ
�أي��ة واح ��دة منهما ا�ستقالال كافيا؛ لكي تهيئ ت��رب��ة فكرية
لن�ش�أة نظرية الدولة باملعنى الدقيق للكلمة» ،ومن ث َّم «مل
متنع ه��ذه العقبة املنطقية البديهة �أغلبية ال� ُك�ت��اب الذين
ع��اجل��وا املو�ضوع م��ن و�ضع ه��دف ال��دول��ة وخ��ارج�ه��ا؛ فكانت
النتيجة �أن م�س�ألة الدولة مل تدر�س جد ًيا� ،إال مع عدد قليل
من املُفكرين.
�سوف نبد أ� باملقالة الأوىل �أو النظرية الأوىل ،ون�سمي الدولة
التي تدعو �إليها «بالدولة الأخالقية» ،ومربر ذلك ما يقوله

عبد اهلل العروي من �أن «القيمة  -كل القيمة  -يف الأخالق؛
�أي يف ال��وج��دان ال �ف��ردي .ال��دول��ة الفا�ضلة ه��ي ال�ت��ي تربي
ال�ف��رد على اال�ستغناء عنها ،وتوجهه خل��دم��ة م��ا ه��و �أ�سمى
منها» تتحدد غاية الدولة الأخالقية باحلياة الأب��دي��ة ،وال
ترتبط بالواقع املعي�ش �أو احلياة الدنيا؛ �إنها دولة تعمل على
خلق اال�ستعداد لدى الفرد من �أجل طلب ما يتجاوزها؛ �أي
املدينة الفا�ضلة �إىل جانب احل�ي��اة الأب��دي��ة .يوجد البديل
دائماً خارج حدود الإن�سان ،وما على الفرد �إال ترتيب وجدانه
وتهيئة نف�سه ،والعمل على تطهريها مما ينا�صب العداء لها،
خ�صو�صا اجل��ان��ب احل�ي��واين؛ لأن «ن�ط��اق ال��دول��ة با�ستمرار
ً
احل�ي��اة احل�ي��وان�ي��ة يف الإن �� �س��ان� .إذا رف���ض��ت �أن ت�برح��ه فهي
�شريرة».
�أم ��ا النظرية الثانية فهي «ال��دول��ة الطبيعية» ،ف ��إذا كانت
ال��دول��ة الأخ�لاق�ي��ة ت�ق��وم على رف��ع التناق�ض احل��ا��ص��ل بني
اجل��ان��ب احل �ي ��واين واجل ��ان ��ب الأخ�ل�اق ��ي يف الإن �� �س��ان ،دول��ة
ينتفي فيها ال�صراع والتناق�ض �إىل الت�ساكن واالطمئنان؛
ف �ه��ي ال ��دول ��ة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة .وك� ��ان ال �ه ��دف م ��ن وراء ال��دول��ة
الطبيعية «املعرفة والرفاهية وال�سعادة».
تت�أ�س�س الدولة الطبيعية على االن�سجام ال على التناق�ض،
وت�ق��وم على ال�ت�ع��اون ب�ين الأف ��راد ،باال�ستناد �إىل م��ا تقدمه
ال�ط�ب�ي�ع��ة م ��ن خ �ي��رات ،وي�ق�ت���ض��ي ت�ع�م�ي��م اخل �ي��رات ت �ع��اون
اجل �م �ي��ع؛ لأن ال ��دول ��ة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ت �خ��دم امل�ج�ت�م��ع ب �ق��در ما
يخدم املجتمع ال�ف��رد العاقل :تنظم ال�ت�ع��اون ،ومتهد طرق
ال�سعي ،وت�شجع الك�سب وطلب العلم .املطلوب منها بالأ�سا�س
احل�ف��اظ ع�ل��ى الأم ��ن يف ال��داخ��ل وال���س�ل��م يف اخل ��ارج؛ �أي رد
العنف الالمعقول مادام له �أثر بني الب�شر.
ي ��رى ع�ب��د اهلل ال �ع ��روي �أ َّن ال�ف���س��اد ل�ي����س م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ة �أو
النظام ،و�إمنا مرده �إىل الإن�سان؛ ف�إذا ح�صل تناق�ض فل�سبب
غري طبيعي ،ناجت عن خط�أ �إن�ساين متعمد ،ويف تلك احلال
تن�ش�أ الدولة اال�ستبدادية الظاملة ،الدولة �إم��ا طبيعية وهي
�صاحلة ،و�إما فا�سدة لأنها غري طبيعية.
تعر�ضت امل�ق��ال��ة الأوىل وال�ث��ان�ي��ة ملجموعة م��ن االن�ت�ق��ادات،
ون�صبت �أمامهما جمموعة من االع�ترا��ض��ات ،والعديد من

التحديات؛ ففي املقالة الأوىل والثانية ،كانت الدولة جمرد
و�سيلة ل�صالح غاية ال�سعادة الفردية� ،أو ل�صالح االن�سجام
وال�ت�ك��ام��ل االج �ت �م��اع��ي ،يف ح�ين ع�م�ل��ت ال�ن�ظ��ري��ة اجل��دي��دة
ل �ل��دول��ة ع�ل��ى جت ��اوز ه ��ذا االدع � ��اء ب��اخل���ص��و���ص� ،إىل و��ض��ع
الدولة مو�ضع الغاية ،وكل الأم��ور الأخ��رى تو�صل �إليها� ،أو
يف م�ستوى �آخر تتوحد يف الدولة باقي املجاالت.
�أ�صبحت الدولة ُت�شكل الوحدة التي ت�شمل التعدد وحتتوي
خمتلف االختالفات ،وم��ن ثم مل نعد نت�صور �إمكانية قيام
غاية �أخرى مقام الدولة �أو تعمل على تعوي�ضها ،ولهذا تعمل
كل املجاالت ل�صالح الدولة ك�أفق لتحقيق وجت�سيد خمتلف
ال �ن��واح��ي ،ال�ت��ي تت�ضافر جم�ت�م�ع��ة ،ك��ل واح ��دة م��ن جهتها
ل�صالح وحدة الدولة بو�صفها الغاية لكل غاية .ومن يظن �أ َّن
حقيقة الدين �أو حقيقة الفل�سفة ت�سمو على حقيقة الدولة
فهو خاطئ؛ لأنه يرى الأم��ور مبنظار الإعقال ،وهو منظار
جتزيئي ت�سطيحي ،ول��و ك��ان تع ّمق يف الأم��ور ور�آه��ا مبنظار
العقل ال�شمويل؛ لأدرك �أن مفهوم الدين هو مفهوم الفل�سفة
م���ص��ورا مم�ث�لا ،و�أن مفهوم الفل�سفة ه��و م�ضمون ال��دول��ة
ملخ�صا جم ��ردا ،و�أخ �ي�را ف ��إن م�ضمون ال�ت��اري��خ جم�سد يف
الدولة.
وه �ك��ذا ن���ص��ل يف اخل �ت��ام �إىل �أه�م�ي��ة ال���س�ي��ا��س��ة ع�ل��ى ح�ساب
الأخالق واملجتمع والفرد� ،أو ما يهم هو الت�أ�سي�س ال�سيا�سي
ل �ل��دول��ة ،وال �ت��ي مت �إه�م��ال�ه��ا ل���ص��ال��ح �أه� ��داف �أخ� ��رى .لي�س
ب�ه��ذا املعنى �أن ال�سيا�سة ��س��وف ت�ك��ون ه��دف��ا ل�ل��دول��ة؛ و�إمن��ا
ه��ي الو�سيلة الأف���ض��ل جلعل ال��دول��ة ه��دف��ا �سيا�سيا ،ت�سعى
وتعمل على حتقيقه وجت�سيده .وما يلفت النظر يف خمتلف
ال�ن�ظ��ري��ات ال�ت��ي مت عر�ضها ه��و �أن ال��دول��ة ق��د ُت�ع��د هدفا
يف ب��داي��ة ت�أ�سي�سها؛ �إال �أن�ه��ا تتحول بعد ذل��ك �إىل جمرد
و�سيلة ،ومادامت نظرية الدولة تت�سم بالتطور والتقدم؛
ف��إنَّ جدلية الو�سيلة والهدف مل حت�سم بعد؛ �إذ هي باقية
وم�ستمرة با�ستمرار تقدم النظريات وتطورها ،ومن ثم ما
يجب �أن يكون هو �أن تعمل جميع املجاالت فيما بينها داخل
الدولة؛ لتطويرها من الداخل؛ �أي دولة ت�ستوعب جميع
التناق�ضات داخلها وتوظفها لبقائها وتطورها.
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