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 الدولـة الكامـلة 
 بني املاضي واحلـاضـر

 

السياسة " وال عجب يف ذلك فإن مبادىء السلطة ، القدمية  األرضية على األقل يشكو من " داء الثابت أن نصف الكرة    
منها واحلديثة ، ليست قادرة على أن تفرض نفسها . أن الدول املعاصرة يف واقعها املشهود تشكو من متاعب عديدة . يف 

 وسط رأي عام متململ. 

 يب من القارة األمريكية . والشكوىالقطاع األوسط واجلنو  لداء السياسة هي آسيا وافريقيا مث والواقع أن القارات األكثر تعرضاً      
مية أشدها حدة وعنفًا . واحلدة هذه ليست �شئة عن فهي يف البالد العربية واالساليف دول هذه القارات تتفاوت يف حدهتا. 

والت اجتماعية وجود اسرائيل وحسب يف هذه البالد خباصة بل هي �شئة أيضًا عن خماضات عنيفة تعرب عن نفسها يف حت
 وعمرانية وابلتايل ثقافية . واقتصادية 

ل فقدوا بعض سلطا�م واملالحظ أن النظم السياسية القدمية قد زلزل اكثرها زلزاًال شديداً فسقط القائمون عليها أو على األق     
وافدة وتعرضت اجتاحها أفكار ونظر�ت  ليس أن الصني ومصر وتركيا وايران وغريها من البلدان االسالمية والعربية قدالقدمي . أو 

قد استطاعت أن حتدث تغريات ليس أن هذه التدخالت أو لتدخالت سياسية وعسكرية ومالية من أورواب وأمريكا الشمالية ؟ 
 أساسية وأن خترج طبقات جديدة من الناس الرافضني لكثري من القيم والعادات واملثل القدمية ؟ 

سه هو : هل يف وسع هذه الطبقات اجلديدة أن ترسي أوضاعًا ونظمًا جديدة مستقرة بعد والسؤال الذي يفرض نف     
 اخلضات والتغريات اليت اختفت بسببها وجوه وظهرت وجوه ؟ 
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 ********** 

ن االزمات االسيوية خباصة اليت احدثتها املثل والقيم القادمة من الغرب قد كشفت عن نفسها يف الوقت الذي بدأ الغرب إ     
نفسه يراتب يف سالمتها وصالحيتها . لقد توجهت الدول االسالمية حنو النظم الربملانية والدميقراطية يف الوقت الذي ظهرت فيه 

فصل عن هذه النظم هكذا يتبني لنا من الصعوبة مبكان تصور وضع أدعى إىل خلق اختالط تنأورواب نفسها وكأ�ا تريد أن 
 وغموض عامني يف كل من الشرق والغرب . 

هذه الظاهرة ال نلمسها يف الثمانينات أو السبعينات من هذا القرن وحسب بل حتدث عنها بعض املفكرين الغربيني يف      
ن عاد إليه بعض االستقرار يف الغرب إال أن الثابت أن االختالط والغموض أن هذا الوضع وإأيضًا . واحلقيقة العشرينات منه 

 ستتبعان من القلق واالضطراب هو حصيلة جهود تتابعت ثالثة قرون خللق " الدولة الكاملة " . وما ي

ون الوسطى إىل حضارة سياسية . ة يف القر يسد حولت احلضارة الدينية الكناملؤرخون يقولون : أن النهضة األوروبية ق     
واجلدير ابلذكر أن أورواب يف القرون الوسطى كان قد استغرق اهتمامها كله مثال الكمال الصويف . لقد عاشت كما يقول املفكر 
 االيطايل غوغليلمو فرييرو تقريبًا دون دولة ودون جيش . غري مبالية ابلفوضى الداخلية وابلغزوات اآلسيوية . والثابت أن

 انتفاضاهتا يف تلك املرحلة من التاريخ مل تكن غري عامل إضايف يف اضعافها. 

تفي ويفقد سلطانه شيئاً فشيئاً ليحل حمله خي ل الدولة الدينية الكنسية قد بدأأن مثاويتابع املفكر اإليطايل قائًال : ان الثابت      
القادة األوروبيون آنذاك أن متلك الدولة كما كان الشأن عند اليو�ن روماين ملفهوم الكمال السياسي . لقد أراد مثال يو�ين 

ة ، احلكمة ، العدالة ، النظام، اجلمال، والغىن . لقد بدأوا بدراسة فن احلرب من والرومان كل مواصفات الكمال وهي : القو 
كما شغل  اكتشفت من قبلهم .  جديد . فنظمت جيوش ، وأقيمت مؤسسات، ونفذت غزوات يف القارات والبالد البعيدة اليت

 هؤالء القادة أبعداد املوارد والكافية لكل من الدولة واألفراد . وقد حتقق هذا العمل يف القرن السابع عشر. 

واملعروف أن العقول قد زادت جرأهتا بعد حتقيق النجاحات األوىل . فراح أصحاهبا يبحثون بعيداً عن التقاليد والعقائد عن      
وبتعبري آخر ، ظنهم كال من احلرية والعدالة والرفاه مث النظام والسالم : صيغة الدولة الكاملة اليت ميكن أن متنح البشرية يف 

 السعادة .
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الثورة الفرنسية يف السنوات األخرية يف القرن الثامن عشر تدفقت يف أورواب أعداد كبرية من األيديولوجيات أن انفجرت وبعد     
بذالن جهدا لتحقيق بدأ الفكر والسياسة األوروبيان ي هكذا منذ قرنني من السننيالسياسية اهلادفة إىل ختصيب احلضارة الغربية . 

 مبا فعله اليو�نيون والرومان من قبل . أي يف العامل القدمي. السعادة ابلطريقة اليت ال تقارن إال 

وحىت الشعر، خلق ونشر اخلطط ، واألدب لقد حاولت الفلسفة ، وعلم اإلقتصاد السياسي  ، واحلقوق الدستورية ، والتاريخ     
نتفاضات اصالحية كما حاولت ثورات واملة. وقد تبنت األحزاب السياسية هذه اخلطط  البالغة الدقة بتكوين حكومة كا

. وليست اإلشرتاكية اليت تبنتها الشعوب األوروبية يف احلقيقة غري جمموعة من التجارب خللق احلكومة الكاملة والقادرة تنفيذها
 على توفري أسباب السعادة للجميع. 

أما حصيلة هذه اجلهود فهي يف تقدير الباحثني فوضى عامة و�س شامل. فهل يعين ذلك أن العامل الغريب ومن ورائه      
 احلضارة العاملية يتجهان حنو خيبة شبيهة بتلك اليت قضت على احلضارة القدمية ؟ 

ن ولة اليت سجلها التاريخ البشري. إسلبية مطلقة للد ذلك ألن اجلهد الطويل للعامل الوثين خللق الدولة الكاملة قد انتهى إىل    
سبتيم سفيـر الذي أطاح ابلنظام األرستقراطي يف القرن الثاين امليالدي مل يعش طويًال بعد ذهاب الدكتاتورية العسكرية لالمرباطور 

من القرون. ويف هذه  بدأت فوضى عسكرية وسياسية استمرت لعددمؤسس هذه الدكتاتورية . فبعد اغتيال اسكندر سفيـر 
 ثاله السياسي .الفوضى تنكر العامل القدمي مل

امس بسبب من �سها أبن القوة العسكرية والعظمة السياسية ، ونظام اقتنعت األجيال املتتابعة يف القرنني الرابع واخلوقد     
األهم، وأن مدينة هللا من املمكن أن جيتاحها العدالة مل تكن هلا أي امهية . وأن الكمال اخللقي والديين عند الفرد هو العامل 

 الربابرة وحيرقوها وأن يسحقها الطغاة ، ذلك أن كنوزها احلقيقية ال ختاف احلديد والنار عند الناس. 

 والسؤال اآلن : هل سيحدث من جديد شيء شبيه مبا حدث يف املاضي؟      

يتنكر جلهود ثالثة قرون سابقة كما حدث يف العامل القدمي بسبب املتتابعة سن العامل املعاصر بعد املآسي والنكبات وهل أ    
حث هذا العامل عن سعادته يف غري النظم اليت أبدعها ؟ وهل سيكون هذا الغري يف يبعجزه عن حتقيق الكمال السياسي ؟ وهل س

 ن فشله يف كفاحه ضد نفسه؟ تعزي العامل املعاصربعد انتصاراته يف عامل املادة ، ع نوع من الصوفية الروحية
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 الدولة ، أما العامل املعاصر احلقيقة أن هناك فرقاً بني العامل القدمي والعامل املعاصر. فالعامل القدمي قد يئس بعد فشله يف حتسني     
التطور  نه يواجه صعوابت كبرية لسبب مناقض : ذلك ألنه شديد الثقة ابحتماالت كل النجاحات اليت حققها مبا يف ذلكفإ

 السياسي . 

 ********** 

قدام على اعالن جتد نفسها أمام صعوابت كبرية . إن سهولة اإل ليس هناك من يراتب يف أن البالد اليت حتكم حكماً جيداً      
ة تعترب تعترب من قبل فخراً للعصر احلاضر ، هذه السهولافالس العقائد السياسية االجتماعية وفشل املؤسسات القائمة اليت كانت 

ن العامل من قبل مل يشهد حضارة تتنكر ملا كانت تعتربه من قبل ثروة كبرية وكسبًا عظيمًا كما تفعل . إظاهرة فريدة يف التاريخ 
وهناك عالمة أخرى تبعث على مزيد من القلق هي السهولة الغريبة يف كل البالد مبا فيها البالد ذات النظم حضارة اليوم. 

لكل جديد يف السياسة ال لشيء إال أن هذا اجلديد يناقض األفكار اليت قبلت من اجلميع. ففي عقول   التحمساملستقرة يف 
كثرية ملثقفني وجهلة ميل يتزايد قوة أكثر فأكثر إىل اصطناع اساليب ومناهج ونظم جديدة كما لو أن كل اجلهود اليت بذلت 

 اء والضالالت.خالل عدد من القرون مل تكن حصيلتها غري جمموعة من األخط

إن الناس اليوم وحىت يف العامل الغريب واثقون من خلق دولة الكمال حبيث يكونون مستعدين يف سبيل ذلك للتضحية أبعظم      
املكاسب وهو احلرية مثال. كان القدماء راغبني يف حتسني الدولة ، ولكنهم يف الوقت نفسه كانوا يشعرون بعجزهم عن ذلك اال 

�م يفكرون يف تغيري وتعديل املؤسسات كما لو أ�ا فقدوا حىت وعيهم هبذه احلدود . إ أما املعاصرون فقد يف حدود ضيقة .
يف ضوء ما يبدو له من األفكار، وكما لو أن هذا مصنوعة من الشمع ويعتقدون أن يف وسع أي جيل أن حيدث التغيري والتعديل 

 اع اليت ميكن للعقل االنساين أن يبدعها. اجليل ميلك حرية االختيار يف تبديل وتغيري األوض

عصر ن التغريات اليت حيدثها ف الشديد. بل هو وهم خطر جدًا . إالواقع أن هذا الرأي ال يعدو أن يكون ومها مع األس     
والتغريات هذه تكون رادة الناس . . ذلك أن هذه التغريات ال حتدث إبمعني وبالد معينة يف مؤسساهتا السياسية هي قليلة جداً 

حبكومة شرعية ال يكون حقها يف احلكم موضع ريبة وجمادلة . كم ينتظر أن قلة حني يكون الشعب حريصاً على االحتفاظ أكثر 
! ال سيما يف طبقات النخبة احلاكمةيكون الوضع السياسي لبلدان أورواب وأمريكا مبسطًا لو أن هذه الفكرة قد تغلغلت بعمق و 

 ختتفي وتذوب أحالم حتدث بطبيعتها االضطراب والتعقيد يف كل شيء.  وكم ينتظر أن
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ساطة . فبعد ذلك أن الوضع السياسي ألورواب ، الذي يبدو يف بعض جوانبه شديد التعقيد ، هو يف األعماق ابلغ الب     
غري السلطان الصادر عن الشعب .   مل يعد يف أورواب سلطانهنزولرن واهلاسبورغ وا�يار النظام امللكي ، سقوط آل رومانوف وهو 

حكومة التمثيل الشعيب. وحىت االصالح اجلزئي لواحدة أو أكثر من األسر احلاكمة ال حكومة شرعية غري كما مل تعد توجد 
يؤدي إىل أي تغيري يف األوضاع القائمة . فلو قدر ألي أسرة حاكمة أن تستعيد ما فقدته من سلطا�ا ملا وسعها إال أن تكون 

 هلي دون رجعة . . لقد انتهى القول حبق امللوك اإلري ملكية شعبية تستند إىل التأييد املخلص قليال أو كثريا لسلطان اجلماه

ما اشر� إليه يف الفقرة السابقة . اذ ليس يف وسع أي من األفراد أو كا هو إن مفتاح الوضع السياسي يف أورواب وأمري      
ية . أو املغامرات الثورية املؤسسات أن ختتار نظاما للحكم غري واحد من ثالثة أو أربعة أنظمة تدخل يف حدود احلكومة التمثيل

اليت التلبث حىت تتحول إىل نظام دكتاتوري يف ظل أمساء وروا�ت خمتلفة . واملغامرات هذه هي اليت تقوم هبا القوة القاهرة 
 لتحقيق أغراض يتفاوت نصيبها من التحديد تبعاً للظروف املرافقة هلذه املغامرات. 

متعلق هبذه الفكرة ، مث احلظوظ اليت ستصيبها فتفرض هبا نفسها على النخبة املثقفة ،  ويبدو من احملتمل أن مستقبل أورواب     
يب للجهود املبذولة يف  واألحزاب السياسية ، والوعي اجلماهريي . هذه الفكرة هي وحدها القادرة على اعطاء توجيه دقيق وخص

من األفكار والعقائد الثورية اليت تبدو اليوم واسعة  قامة نظام اثبت قوي. وهي وحدها القادرة على تعرية كثريكل مكان إل
 االنتشار يف العامل مع استخدامها يف السعي إىل اقامة نظام جديد يتمتع ابالستقرار والفعالية والبقاء . 

يقضي على هذا هذا النقد ميكن أن يصبح مسا قاتًال والواقع اليوم أن احلكومات التمثيلية " النيابية " تتعرض لنقد شديد .      
الذي يعيد إليها ما ذهب من قدراهتا وبذلك يكون أيضاً قوة ثورية محيدة أو اللون من احلكم كما ميكن أن يكون الدواء الناجح 

مصدراً لسياسة اصالحية، تبعاً ملا يستلهمه هذا النقد من عقيدة التمثيل الشعيب. ولئن ظن بعضهم أن يف االمكان خلق حكومة 
ن النقد املوجه بكل أنواع السعادة وألوا�ا ، فإ ، الفوز وان يف االمكان بعيداً عن هذا النظاميف أورواب بعيداً عن النظام التمثيلي، 

نظام إىل هذه احلكومات سينتهي حتما إىل توجيه محالته ضد النظام التمثيلي نفسه . وهذا ما دفع البالد الروسية إىل اقامة 
م ، ضد النظام الربملاين ،  ١٩٢٢عام دفع ايطاليا إىل تبين حكومة انقالبية ، كما ١٩١٧من احلزب القائم عام يستمد شرعيته 

لكننا اذا كنا مقتنعني أبنه ال يوجد خارج النظام التمثيلي والتفويض الشرعي للسلطة غري الطغيان املسلح ألقلية أوجمموعة منظمة 
واطن من الناس ، فإن النقد الذي يوجه إىل أي حكومة متثيلية جيب أن يعمل على اصالح األخطاء يف النظام النيايب وازالة  م
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مياننا غب يف حتقيقه. إن إاالحنراف فيه ، دون أن يعمل على زلزلة النظام نفسه والقضاء عليه يف ظل ضرورات أقوى مما نر 
مل على حتسني الدولة املعاصرة . ابستحالة القضاء على النظام التمثيلي هو احلد الفاصل الذي ال جيوز لنا أن نتجاوزه وحنن نع

 ىل هذا النظام جيب أن يكون عنصر حتسني وبناء بدًال من أن يكون قوة ثورية مدمرة . ن االنتقاد الذي يوجه إإ

 ********** 

ن الطموح إىل الكمال يف السياسة واألخالق والفن هو مسألة احلدود . إوابختصار أيضاً نقول أن مناقشتنا جيب أن تتناول      
ى واالمكا�ت يصبح ابلغ اخلطورة اذا مل يكن يف أبعاده متناسبًا مع القو  لكنه ميكن أنأمجل أنواع الطموح يف النفس البشرية ، 

كثر مما يستطيع حتقيقه ال يلبث أن ينتهي إىل تدمري هذا لذي يريد حتسني شيء من األشياء أبن االنسان االبشرية املتوفرة. إ
 الشيء أو افساده. 

عامل القدمي ، كان السبب املباشر للفوضى الطويلة اليت شاعت يف إن املثل األعلى للحكومة الكاملة ، الذي أحل على ال     
أورواب خالل القرون الوسطى . والواقع أنه ال يبدو من احملتمل تعرض الغرب املعاصر ملثل هذه النهاية اليت تعرضت هلا أورواب يف 

ة السياسية الكبرية اليوم طويًال جدًا وأكثر القرون الوسطى ، لكن الثابت واملؤكد أن هذا املثل األعلى ميكن أن جيعل حل األزم
دها هذا احلل . هذه احلدود ال ايالمًا بعد ا�يار النظم امللكية فيما إذا مل نضع موضع االعتبار احلدود اليت جيب أن يقف عن

النابعة من  الضعف االحتفاظ مببدأ تفويض السلطة من قبل اجلماهري . ومهما تكن األخطار ومواطن يعينها إال االميان بضرورة
قيد يف كيان هذا ن كل احملاوالت الرامية إىل إجياد حل خارج هذا النظام ال تلبث حىت تسبب مزيداً من التعالنظام التمثيلي ، فإ

 جياد احلل املطلوب. النظام بدال من إ

 ********** 

 

 

 



۷ 
 

 مالحظـة

" األفكار اليت أورد�ها يف هذه املقالة هي خالصة آراء وضعتها عقول غربية حاول أصحاهبا التعبري عن أطماحهم إىل بناء      
الدولة الكاملة . والسؤال الذي يرتدد بعد الذي أثبتناه هو : هل صحيح أن التمثيل الشعيب هو الوسيلة الوحيدة املمكنة لبناء 

ملمكن الذي حتفل به نفوس البشر؟ اجلواب عن هذا التساؤل سنحاول االتيان به يف حدود ما منلك من دولة يتحقق هبا احلكم ا
 التجربة والوعي بطبيعة االنسان يف كل عصر وكل مكان من العامل ". 


