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 هاروند ج. السكي

( يف طليعة اؼبفكرين السياسيُت 1950 -1893) ىارولد السكي
الذين ؼبعت أظباؤىم يف النصف األوؿ من القرف العشرين، وقد ترؾ ثروة 
ضخمة من اؼبؤلفات القيمة، والفصوؿ اؼبمتازة، والنشرات والرسائل تنم 
صبيعها على غزارة علمو، وسعة آفاؽ إطبلعو، ومشوؿ تفكَته، وفرط حبو 

اٍل وإزالة الظلم والطغياف من اغبضارة اغبديثة، إلصبلح اجملتمع اإلنس
وإبراءىا من العلل واألسقاـ اليت تعوؽ ربقيق رسالتها وهتدد حياهتا وتشوه 
صباؽبا، وىو بوصفو مفكرًا قد ىبطئ ويصيب، ولكن إخبلصو وصراحتو 
واستقبلؿ تفكَته وجرأتو فوؽ الريب والشبهات، وقد تناوؿ يف كتبو وحبوثو 

ت السياسية وأشدىا تعقيدًا وأحوجها إىل البحث أخطر اؼبشكبل
اؼبستفيض، مثل طبيعة الدولة وعبلقتها ابألفراد واعبماعات واغبرية 
واؼبساواة والعدالة االجتماعية والسيادة والسلطة والطاعة وألواف 
الديبقراطية واالشًتاكية والشيوعية والفاشية والنازية والتحررية، وذلك كلو 

وبياف خبلب، وعرض واضح مستساغ، هبمع بُت دقة يف أسلوب جذاب، 
علم األستاذ اعبامعي اؼبتخصص وبراعة الصحفي القدير الذي يعرؼ كيف 
يكتب ؼبختلف اؼبستوايت الثقافية، ولذلك علت شهرتو وتوطدت مكانتو، 
وكاف أتثَته يف نفوس الشباف بوجو خاص واؼبعنيُت ابؼبشكبلت السياسية 

ؼبدى، وكاف فبا يزيد االىتماـ آبرائو واإلعجاب بوجو عاـ ابلغًا بعيد ا
بشخصيتو أنو كاف لسنا حاضر البديهة نبيل النفس شديد العطف على 
تبلميذه ال يضن عليهم بعلمو وال بوقتو، وقد أتكدت عبلقات الصداقة 
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بينو وبُت كبار شخصيات عصره مثل القاضي ىوؼبز والقاضي فرانكفورتر 
 دىالدين وقادة حزب العماؿ يف اقبلًتا. يف الوالايت اؼبتحدة، ولور 

وقد صبع يف نفسو شخصيات متعددة فكاف فيلسوفًا سياسياً، 
وأستاذًا جامعيا، وكاتبًا يف الصحف واجملبلت، وخطيبًا مصقعاً، ومستشارًا 
خاصًا لكثَت من الساسة ورجاؿ اغبكم، وقد ضبل نفسو من األعباء 

قة؛ ما عجزت بنيتو الضعيفة عن الضخاـ. وفرض عليها من التكاليف اؼبرى
احتمالو فغربت مشس حياتو قبل هناية العقد السادس من عمره اغبافل 

 وحياتو اػبصبة.
 علي أدىم
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كل مواطن يف العامل اغبديث رعية لدولة ما، وىو ملـز قانواًن أبف   إف
يطيع أوامرىا، كما ربدد اؼبعايَت اليت تضعها الدولة مبلمح حياتو، وىذه 
اؼبعايَت ىي القانوف. وللدولة من السلطة ما يبكنها من فرض ىذه القوانُت 

ا، إذ ذلك ىو كنو الدولة وجوىرى -على صبيع من يعيشوف داخل حدودىا
أف كل اؼبنظمات األخرى ذات طابع اختياري، وال يبكنها أف تقيد الفرد 
بقوانينها، إال إذا رغب يف أف يكوف عضواً فيها. أما إذا كاف مقيما يف دولة 

عن اػبضوع ألحكامها.  -من الناحية القانونية -معينة، فبل مندوحة لو
مات الفرد كبو أية ىيئة واؼبطالب القانونية ؽبذه األحكاـ أكثر قوة من التزا

أخرى. ولذلك يبكن القوؿ أبف الدولة ىي الذروة اليت تتوج البنياف 
االجتماعي اغبديث، وتكمن طبيعتها اليت تنفرد هبا، يف سيادهتا على صبيع 

 أشكاؿ التجمعات االجتماعية األخرى.
والدولة دبقتضى ذلك وسيلة لتنظيم السلوؾ البشري، وأي ربليل 

 لنا أهنا طريقة لفرض اؼببادئ السلوكية اليت هبب أف ينظم لطبيعتها يبُت
األفراد حياهتم على أساسها. فهي أتمران أبال نسرؽ وتعاقبنا على خرؽ 
قوانينها، وىي تضع ؾبموعة من األوامر وتستخدـ اإلكراه لتضمن 
إطاعتها. ومن وجهة نظر الدولة، تستمد ىذه األوامر شرعيتها من ذاهتا، 

ال ألهنا خَتة أو عادلة أو حكيمة، بل ألهنا أوامر الدولة،  فهي قانونية
وىذه األوامر ىي التعبَت القانوٍل عن الطريقة اليت ينبغي أف يسلكها 
األفراد، كما حددهتا السلطة، اليت ىي وحدىا القادرة على ازباذ قرارات 
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 هنائية من ىذا القبيل.

ال تنفذ نفسها بنفسها، إف األوامر القانونية ال تقرر نفسها، كما أهنا 
إمبا يسنها فرد ما، أو ىيئة ما من األفراد، كما تتوىل ىيئة من األفراد أمر 
تنفيذىا، وإذا أتملنا دوؿ العامل اغبديث، قبد أهنا تبدو دائمًا يف صورة عدد  
كبَت من الناس داخل رقعة ؿبدودة من األرض يطيعوف عددًا قليبًل آخر 

تضعها ىذه الفئة القليلة زبوؽبا اغبق يف أف من األفراد والقواعد اليت 
تستخدـ كل وسائل الضغط واإلكراه البلزمة لتأكيد سلطاهنا، إذا ما 
خولفت ىذه القواعد، وذلك سواء كاف ىذا العدد القليل يبلك السلطة 
الشرعية الشاملة )كاؼبلك والربؼباف( يف بريطانيا، أو كانت سلطتو ؿبدودة 

يبكنو أف يفرض طاعتو فيو والطرؽ اليت ربقق  من انحية اؼبوضوع الذي
 ذلك كما يف الوالايت اؼبتحدة.

وموجز القوؿ أف كل دولة، ىي ؾبتمع يعيش داخل رقعة ؿبدودة من 
األرض، منقسمًا إىل حكومة وشعب، فاغبكومة ىي ىيئة من األفراد داخل 

ذه اؽبيئة الدولة تتوىل تطبيق األوامر القانونية اليت تقـو عليها الدولة، وؽب
دوف غَتىا من اؽبيئات األخرى اؼبوجودة داخل اغبدود  -من األفراد

اغبق يف أف تستخدـ اإلكراه لتكفل طاعة ىذه  -األرضية ؽبذا اجملتمع
 األوامر.

ومعٌت ىذا أف يف كل دولة من الدوؿ إرادة تعلو حبكم القانوف على 
ية، وتسمى يف صبيع اإلرادات األخرى، وىي اليت تتخذ القرارات النهائ

االصطبلح "ابإلرادة ذات السيادة". وال تتلقى ىذه اإلرادة أوامر من أية 
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إرادة أخرى، وال تستطيع مطلقًا أف تتنازؿ عن سلطاهنا، ومثاؿ ىذه 
اإلرادة: اؼبلك والربؼباف يف بريطانيا، وكل ما تقرره ىذه اإلرادة داخل حدود 

ىذا اإلقليم. وقد يعترب ىؤالء إقليمها، ملـز عبميع األفراد اؼبقيمُت يف 
األفراد تلك القرارات منافية للخلق، أو غَت حكيمة، ولكنهم رغم ذلك 
ملزموف قانواًن بطاعتها، فاؼبواطن االقبليزي الذي ال يروقو مثبل قرار من 
قرارات كنيستو، يبكنو أف يًتكها، وال يبكنها أف ذبربه على قبوؿ قرارىا، 

القانوف الذي يتعلق بضريبة الدخل، فهو مع ولكن إذا مل يرؽ اؼبواطن 
ذلك ملـز قانواًن بطاعتو، وإذا حاوؿ أف يتحدى فاعليتو، فسوؼ يرغم يف 
اغباؿ بصورة أو أبخرى على اػبضوع لو وربمل مغبة عملو وىكذا الدولة 

لطريقة معينة يف  -ابإلكراه إذا لـز األمر -ؾبموعة من األفراد ىبضعوف
بق كل سلوؾ اجملتمع ىذه الطريقة. والقواعد اليت ربدد اغبياة، والبد أف يطا

طبيعة ىذه الطريقة ىي قوانُت الدولة، ومن الواضح منطقيًا أف ىذه 
القوانُت ؽبا األولوية الضرورية؛ أي السيادة على صبيع القواعد األخرى. 
ويسمى األفراد الذين يضعوف ىذه القوانُت "ابغبكومة" وتسمى بدستور 

 -ة القواعد اليت ربدد:الدولة ؾبموع

 )أ( كيفية وضع ىذه القواعد.
 )ب( الطرؽ اؼبتبعة لتغيَتىا.

 )ج( األشخاص الذين يقوموف بوضعها.
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ىذا بطبيعة اغباؿ من انحية النظر إىل الدولة بوصفها نظاما قانونيا 
حبتا، فهو ؾبرد وصف للطريقة اليت تتشابك هبا العبلقات االجتماعية يف 

حديث بغض النظر عن الطريقة اليت نشأ هبا النظاـ القائم واألغراض ؾبتمع 
اليت ىبدمها، أو ما ينطوي عليو من قيمة، أو ما وبيق بو من أخطار أثناء 

 أتديتو لوظيفتو.
من الواضح أف كل ىذه النواحي من األنبية دبكاف، فطابع الدولة 

ىذا الطابع إال يف  اغبديثة، ىو نتيجة التاريخ اليت مرت بو، وال يبكن فهم
ضوء ىذا التاريخ، والدولة ال تباشر سلطتها يف فراغ وإمبا تستعملها 
لتحقيق غاايت معينة، وتغَت قواعدىا يف جوىرىا لضماف ربقيق الغاايت 

يف نظر أولئك الذين يتمتعوف ابغبق  -يف وقت معُت -اليت تعد صاغبة
ليو الدولة من قيمة وما القانوٍل يف فبارسة سلطتها. وإدراكنا ؼبا تنطوي ع

سوؼ يعتمد بوضوح وإىل  -حسب ىذا التصور -تتعرض لو من أخطار
حد كبَت على نظرتنا للغاايت اليت تسعى الدولة إىل ربقيقها، والطريقة اليت 

 تسعى هبا لتحقيق ىذه الغاايت.
وال أستطيع أف أدعي ىنا أنٍت أتناوؿ اتريخ الدولة، وإمبا اكتفي فقط، 

طابع الدولة بوصفها ىيئة ذات سيادة، كاف نتاج سلسلة  أبف أؤكد أف
اغباجة  -(1)يف فًتة اإلصبلح -طويلة من الظروؼ التارىبية اليت كاف أنبها

إىل وجود ىيئة تنظيمية، يبكن أف ترجع إليها كل مطالب السلطة الزباذ 
                                                 

 فًتة اإلصبلح الديٍت يف القرف السادس عشر. (1)
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قرارات هنائية. وقد أكدت الدولة أولويتها على كل اؽبيئات األخرى، ألهنا 
قت يف ىذه الفًتة أمل الناس يف سبلـ منظم، وىو الشيء الذي مل حق

تستطع أية ىيئة أخرى أف تدعي أهنا تكلفو، فإف فوضى اؼبذاىب الدينية مل 
ربقق شيئًا يذكر؛ اللهم إال الصراع، كما أف التنظيم االقتصادي كاف ؿبليا، 

وبرزت وذا طابع فردي لدرجة أنو مل يكن قادرًا على وضع قواعد عامة. 
الدولة ابعتبارىا اؽبيئة الوحيدة القادرة على وضع األوامر القانونية، اليت 
تلتـز احًتامها صبهرة الناس، وكانت قادرة على تنظيم اغبياة، ألنو لوال 
أوامرىا ؼبا كاف ىناؾ نظاـ، وكاف فوزىا انبعًا من قدرهتا على فرض إرادهتا 

ت األخرى اليت تنافسها ربقيق على صبيع األفراد، بينما مل تستطع اؽبيئا
ذلك رغم أف نضاؿ ىذه اؽبيئات مل يكن أقل مراسًا من نضاؿ الدولة يف 

 ىذا السبيل.
ولكن ؼباذا استطاعت الدولة أف تفرض إرادهتا؟. عند ىذه النقطة، 
ننتقل من اغبديث عن طبيعة الدولة بوصفها نظاما قانونيا حبتا، وننظر إليها 

ليل الفلسفي. ومن الواضح أننا هبب أف ننظر ىنا ابعتبارىا موضوعا للتح
إىل الدولة من زاويتُت ـبتلفتُت، فعلينا أف نشرح أغراض الدولة، كما تبدو 
بصفة عامة، أي ما الذي يفسر طابع األوامر القانونية اليت تفرضها الدولة، 
يف وقت معُت. كما هبب علينا أف نبحث عن اؼبعايَت اليت سبكننا من أف 

صورة عامة الطابع الذي هبب أف تتخذه ىذه األوامر القانونية. كبدد ب
وابختصار، ما الذي يفسر طبيعة حياة دولة معينة، ولتكن فرنسا يف عهد 
النظاـ القدَل؟ ما الذي يدعوان إىل اغبكم على الدولة الفرنسية يف عهد 
 النظاـ القدَل، أبهنا كانت غَت موفقة يف عملها على ربقيق األغراض اليت
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 توجد من أجلها الدولة؟

إف سلطة الدولة، ىي الصورة الفعالة لقدرهتا على إشباع اؼبطالب 
اؼبؤثرة اليت تقع على عاتقها، فرعااي الدولة يرغبوف مثبل، يف ضباية أنفسهم 
وفبتلكاهتم، فعندئذ توجو أوامر الدولة القانونية إلشباع تلك الرغبة. وإذا 

طريقتهم اػباصة، دوف فرض قيود على أي  رغب رعاايىا يف عبادة هللا على
شكل من أشكاؿ االعتقاد الديٍت، وكاف ىذا طلبا من غَت اؼبمكن نقضو، 
فإف الدولة ذبعل من التسامح الديٍت أحد أوامرىا القانونية. وقد كاف سبب 
اندالع الثورة الفرنسية ببساطة، ىو استحالة إشباع مطالب رعااي الدولة 

يئاهتا، يف ظل النظم القانونية اليت كاف يسَت عليها اليت تقع على عاتق ى
 النظاـ القدَل.

وبذلك تكوف األوامر القانونية دبثابة تعبَت إهبايب عن مطلب قائم 
فعبل، فهي تتمشى ورغبات أولئك الذين يعرفوف، كيف يشعروف مركز 
القوة السياسية برغباهتم ىذه، وقوانُت أية دولة إذف، ىي ؿباولة تبذؿ 

تجابة إىل ىذه الرغبات، ويتوقف مدى صبلحيتها على مدى قباحها لبلس
يف ىذه االستجابة، من بُت ىذا اػبضم اؽبائل من الرغبات، اليت يواجو هبا 
األفراد دولتهم، تنتفي بعض الرغبات ابلذات، لتصاغ يف صورة أوامر 

أو  قانونية، إال أف مبدأ االختيار ليس اثبتًا دائماً، وإمبا وبدده الزماف
اؼبكاف، فبل يبكننا أف نتصور دولة يف اغبضارة الغربية ال تفرض على 
رعاايىا ضرائب، لتمويل برانمج للتعليم القومي، بينما كاف من اؼبستبعد، 
منذ أقل من قرف ونصف، أف نتصور أية دولة ذبرب رعاايىا على اإلسهاـ يف 

يكن فعاال مثل ىذا الغرض. ودبرور الزمن أصبح ىذا اؼبطلب، الذي مل 
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.  فيما مضى، مطلبا ال يبكن أف يقاـو

ما السبب يف ذلك؟ من الواضح أف أولئك الذين يبارسوف السلطة 
يف الدولة قد ارأتوا أف من الضروري، أو من اغبكمة، أو العدؿ، أف 
يستجيبوا للمطالبة بربانمج للتعليم القومي. ولكن علينا أف نكتشف ما 

، يف وقت معُت، وزمن معُت. من الواضح الذي هبعل ىذا اؼبطلب ضرورايً 
أف اإلجابة عن ذلك ال يبكن أف تكوف، أبف اؼبطلب كاف معقوال، فكثَتاً ما 
رفضت الدولة االستجابة ؼبطالب معقولة، يف الوقت الذي استجابت فيو 
لتلك اؼبطالب اليت ال يبكن للعقل حسب ما يبدو أف يربرىا. كما ال يبكن 

حكيمة يف جوىرىا، ألف رجاؿ الدولة ال  القوؿ أبف تلك اؼبطالب
يتصرفوف حبكمة دائماً. إف الضرورة علة أكثر وضوحًا، ولكن علينا أف 
نعرؼ السبب يف أف مطلبًا دوف غَته تراه الدولة ضروراًي يف وقت معُت، 

 ومكاف معُت.

وال شك أف الدوافع اليت ربفز رجاؿ الدولة على العمل، غاية يف 
تسٌت لنا أف نشرحها شرحًا مبسطاً، إذ ال يوجد سبب التعقيد، حبيث ال ي

واحد يبكن أف يستبعد يف النهاية ابقي األسباب. ولكن يبكننا القوؿ  
كقاعدة عامة، إف طابع أية دولة بعينها، ىو الطريقة اليت يسَت عليها 
النظاـ االقتصادي القائم يف اجملتمع الذي ربكمو ىذه الدولة، وإف أي 

هر يف صورة صراع للسيطرة على القوة االقتصادية، ما نظاـ اجتماعي يظ
داـ أولئك الذين يبلكوف ىذه القوة، قادرين بقدر ما يبتلكوف، على تنفيذ 
رغباهتم، فالقانوف حينئذ يصبح نظامًا للعبلقات، يعرب عن رغباهتم تعبَتاً 
قانونياً. وبذلك تكوف طريقة توزيع القوى االقتصادية. يف وقت معُت، 
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معُت، ىي اليت تشكل طابع األوامر القانونية اليت تفرض يف ذلك  ومكاف
الوقت، وذلك اؼبكاف. وتعرب الدولة، يف ىذه الظروؼ، عن رغبات أولئك 
الذين يسيطروف على النظاـ االقتصادي. فالنظاـ القانوٍل، دبثابة قناع 
زبتفي وراءه مصلحة اقتصادية مسيطرة لتضمن االستفادة من النفوذ 

ي، فالدولة أثناء فبارستها لسلطاهتا ال تعمد إىل ربقيق العدالة السياس
العامة، أو اؼبنفعة العامة، وإمبا تعمل على ربقيق مصلحة الطبقة اؼبسيطرة 

 يف اجملتمع أبوسع معاٍل ىذه اؼبصلحة.

وهبب أف نكوف على حذر، حبيث ال نفهم فبا أوردتو من الرأي أكثر 
هو يشرح الطابع العاـ للدولة وال يتناوؿ فبا يعٍت، أو أكثر فبا يربر، ف

ابلشرح تفاصيل أعماؽبا، كما يقوؿ بصفة عامة، أبف حق االستمتاع ابؼبزااي، 
يقًتف دائمًا حبيازة اؼبمتلكات، وأبف اغبرماف من اؼبلكية، ىو حرماف من 
حق االستمتاع ابؼبزااي. ويقوؿ أبنو عندما يتغَت ميزاف اؼبلكية يف اجملتمع 

لك ميزاف العمل يف الدولة ليقابل التوازف اعبديد. ومن النادر طبعاً يتغَت كذ
أف يتم ذلك التغَت يف اغباؿ، كما أنو ال يكوف كامبل أبداً، إذ يتطلب األمر 
يف اغبركات التارىبية، فًتة من الوقت، ذبعل كل تكيف أمرًا جزئياً. وقليل 

ا، فهي تعمل من الطبقات اليت ظفرت ابلسيطرة قد أسرفت يف استعماؽب
على شراء رضاء معارضيها عن التوازف اعبديد، ومن النادر أال تشعر أبف 
وصوؽبا إىل السلطة، يف حد ذاتو، يكفي دوف بذؿ ؾبهود يف سبيل ذلك 

 االستبعاد الذي شفيت منو قبل ذلك.
وما من أحد يدرس تشريع دولة، يستطيع أف يشك يف صلتو دبطالب 

لطة ابظبو. فتاريخ قانوف النقاابت العمالية يف تلك الطبقة اليت سبارس الس
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اقبلًتا، واتريخ حرية التعاقد يف أمريكا. واتريخ التشريع الزراعي يف بروسيا،  
كلها أمثلة للطريقة اليت تتبعها طبقة اقتصادية مسيطرة لتستغل الدولة يف 
إعطاء الصفة النهائية لتلك األوامر القانونية اليت ربمي مصاغبها على 

 سن وجو.أح

وال يدعوان ذلك ألف ننكر، ولو للحظة واحدة، على الطبقة اغباكمة 
رغبتها يف أف ربكم ابلعدؿ واؼبنطق. ولكن الناس ىبتلفوف يف تفكَتىم تبعاً 
الختبلؼ طرائق معيشتهم، فعند مواجهة اؼبشكلة اآلتية: ما ىي األوامر 

أف كل طبقة تواجو  القانونية اؼبطلوبة يف النهاية لصاٌف اجملتمع ككل، قبد
ىذه اؼبسألة، ويف ذىنها مقدمات منطقية مبهمة، غَت ؿبددة ؽبا أنبية 
جوىرية يف نظرىا إىل اؼبنطق أو العدالة، فاألغنياء يدأبوف على التقليل من 
شأف اؼبلكية ابعتبارىا وسيلة للسعادة ورجاؿ الدين يبالغوف دائمًا يف تقدير 

يسند رجاؿ العلم، عادة، أنبية ال مربر ؽبا أتثَت اإليباف على اػبلق، بينما 
للعبلقة بُت العلم واغبكمة. فنحن سجناء ذباربنا، وؼبا كنا نكتسب اعبانب 
اؽباـ يف ذباربنا يف أثناء كسبنا للعيش، فإف الطريقة اليت يكتسب هبا ىذا 
العيش، ىي اليت ؽبا أكرب األثر يف تكوين أفكاران عما نرغب فيو، فلم 

برايت" إطبلقًا أف يدرؾ قيمة قوانُت اؼبصانع، ألهنا كانت يستطع "جوف 
تتعارض مع اػبربة اليت اكتسبها وتغلغلت يف نفسو ابعتباره صاحب مصنع، 
وإف أحد مبلؾ األراضي، مثل "لورد شافتسربي" مل هبد صعوبة يف إدراؾ 
مبادئ العدالة، يف تشريع اؼبصنع، بينما مل يستطع أف يدرؾ العدالة يف 

أحواؿ العمل الزراعي، كما أف مبلؾ العبيد يف الوالايت اؼبتحدة،   تنظيم
 كانوا يؤمنوف إيباانً عميقاً، أبف نظاـ الرؽ، كاف يف مصلحة العبيد أنفسهم.
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وقد يقاؿ أحياان إف ىذه النظرية، قد تنطبق على ؾبتمع تكوف 
ؽ اغبقو  السلطة فيو ذات طابع "أوليجارشي" ففي إقبلًتا مثبل، إذا اقتصرت

السياسية على الطبقة اؼبتوسطة، فمن الطبيعي أف يدعو ذلك إىل أف يغلب 
على التشريع طابع الطبقة اؼبتوسطة. ولكن حيث يكوف نظاـ الدولة، نظاما 
ديبقراطيًا مبنيًا على حق االنتخاب العاـ، فإف اختيار حكاـ الدولة الذي يتم 

لى النظرية بوساطة اجملتمع ككل، يبطل أي تفسَت اقتصادي يقـو ع
 االقتصادية القائلة أبف اؼبلكية ىي اليت ربدد أساساً طابع الدولة.

إف ىذا االعًتاض على أية حاؿ، ليس جوىراي كما يبدو ألوؿ وىلة، 
فصحيح أف الدولة الديبقراطية عموماً، أكثر سخاء على الشعب من 

، ويتضح ذلك من الفرؽ بُت التشريع اإلقبليزي يف الدولة األوليجارشية
القرف التاسع والقرف العشرين، إال أف ىذه الفروؽ ال سبس جذور األمر. 
فإف السلطة تعتمد أساسًا على الشعور ابؼبلكية، وعادة التنظيم والقدرة 
على إحداث أثر سريع ويف الدولة الديبقراطية، حيث يوجد تفاوت كبَت يف 

صادية، قبد أف أىم ما يبيز الفقراء ىو افتقارىم إىل ىذه القوة االقت
اػبصائص ابلذات. فهم ال يعرفوف القوة اليت يبتلكوهنا، كما أف من 
الصعب عليهم، أف يتبينوا اآلاثر اليت تنجم عن تنظيم مصاغبهم، وىم 
يفتقروف إىل االتصاؿ اؼبباشر أبولئك الذين وبكموهنم. كما أف أي تصرؼ 

بقات العاملة، ولو كاف ذلك يف دولة ديبقراطية، ينطوي على تقـو بو الط
ـباطرة أبمنها االقتصادي ال تتناسب إطبلقًا مع ثقتها يف الكسب. فمن 
النادر أف تتوافر ؽبا األدوات البلزمة لضماف ربقيق رغباهتا، بل مل تتعلم 
حىت كيف ربسن صياغتها والدفاع عنها، فهي ترزح ربت الشعور ابلنقص 
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يتولد عن الطاعة الدائمة لؤلوامر، دوف أف يكوف لديها خربة اتمة  الذي
ابلثقة اليت تتولد عن التعود على إلقاء األوامر، كما سبيل إىل اػبلط بُت 
النظم اليت ورثتها، وبُت قواعد اجملتمع اليت ال مفر منها. وىناؾ يف الواقع 

 تقـو على أساس كثَت من األسباب اليت تدعوان ألف نتوقع، أف الدولة اليت
حق االنتخاب العاـ، ستكوف مسئولة عن كفالة حقوؽ أوسع للجمهور، 
أكثر فبا يكفلو أي شكل آخر من أشكاؿ اغبكم. ولكن ال يوجد أي 
سبب اترىبي يدعوان ألف نفًتض، أف مثل ىذه الدولة ستكوف قادرة 

ع بنفسها مباشرة، على إحداث تغيَت جذري يف النتائج االجتماعية جملتم
 متفاوت من الناحية االقتصادية.

ولبلص من ذلك. أبف طبيعة األوامر القانونية، يف أية دولة، تتطابق 
مع اؼبطالب اؼبؤثرة اليت تواجهها الدولة، وأف ىذه اؼبطالب بدورىا، تتوقف 
عمومًا على الطريقة اليت تتوزع هبا القوى االقتصادية يف اجملتمع الذي 

أنو كلما كانت القوة االقتصادية موزعة توزيعاً  ربكمو الدولة. ويتبع ذلك،
القانونية عادال، كانت العبلقة أوثق بُت اؼبصلحة العامة للمجتمع، واألوامر 

اليت تفرضها الدولة، ألف من الواضح، أف القوة االقتصادية اؼبتكافئة، تعٍت 
ه معُت، مطلبًا حيواًي متكافئاً، وحينئذ ال تكوف إرادة الدولة منحازة إىل اذبا

أكثر من غَته، فإذا كانت الدولة دبثابة تنظيم يهدؼ إىل ربقيق اؼبطالب، 
فنجد أنو كلما زاد التساوي يف توزيع القوى االقتصادية اليت تواجهها الدولة،  

 كانت استجابتها ؽبذه اؼبطالب أكثر مشوال.
وعلى أية حاؿ يبدو أف ىذه ىي التجربة العامة للتاريخ، فالدولة 

راطية قد استمرت، ألف عدد الذين كانوا ؿبرومُت من مزاايىا، االرستق
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واؼبدركُت لقدرهتم على االعًتاض على أسسها، كاف من القلة حبيث مل يكن 
لو أثر فعاؿ. مث تقوضت دعائمها، ألف تغيَتًا يف نظاـ اإلنتاج أحدث تغَتاً 

ن يف ميزاف اؼبلكية يف ىذه الدولة، حبيث أصبح أولئك الذين حرموا م
على  -إذا اشًتكوا اشًتاكًا فعليًا فيما هبد من أحواؿ -السلطة قادرين

إرغاـ الدولة على أف توسع من نطاؽ إفادهتم من األوامر القانونية اليت 
 فرضتها.

وعند ىذه النقطة قبد أننا يف مركز يسمح لنا أبف كبدد معٌت الدولة، 
من ىذه الناحية، فإننا ال ندرؾ  ابعتبارىا نظاماً قانونياً حبتاً، وإذا نظران إليها

ؽبا قيمة خارج ىذا النطاؽ القانوٍل. فالدولة كمجموعة من األوامر 
القانونية، دبثابة ؾبموعة من القوى اؼبتقابلة مؤقتاً، واليت يتغَت طابعها، تبعاً 
لتغَت القوى اليت ربدد وضعها الراىن. فقوانينها صحيحة، دبعٌت أنو يبكن 

ة ما، وإذا حدث ونسبت صحتها إىل أسس ـبالفة فرضها فعبل يف غبظ
غبقيقة مصدرىا النهائي، فإننا بذلك نتعدى النطاؽ القانوٍل إىل نواح تؤثر 
فيها عوامل أخرى. فالقانوف الصادر عن الكوقبرس أو الربؼباف يفرض 
نفسو يف اجملاؿ القانوٍل، جملرد أنو قانوف صادر عن الكوقبرس أو الربؼباف، 

أسس أخرى، تربر قبولو، ككونو حكيما مثبل أو عادال، فإف وإف حبث عن 
يصبح غَت ذي موضوع،  -على ىذا األساس -اؼبصدر الذي ينبثق عنو

ألنو عندئذ يبٍت نفسو على نظرية للقيم، ال يوجد تربير ؽبا من الناحية 
 القانونية اػبالصة. 
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إليها فيما ومن ىنا يتضح الوجو الثاٍل، لفلسفة الدولة اليت أشرت 
نظاـ ينطوي على أوامر  -يف القانوف -تقدـ. لقد وصفنا الدولة أبهنا

تفرضها ابظبو ىيئة من الرجاؿ، يطلق عليهم يف ؾبموعهم اسم اغبكومة. 
وقد رأينا أف ىذه اجملموعة من األوامر، تستمد طابعها اعبوىري من النظاـ 

، يف وقت ما، وراء النظاـ القا نوٍل اؼبعرب عن وقع االقتصادي، الذي يقـو
مطلب مؤثر يف اجملتمع. ومن الواضح أف ىذا ال يدلنا على شيء خارج 
نطاؽ اغبقيقة اػبالصة. إنو يشرح السبب يف أف تقدـ الدولة على تشريع 
ذي طابع خاص، ولكنو ال يوضح أي طابع ينبغي أف يتسم بو تشريع 

 الدولة كدولة.

قبولو على أساس اؼبصدر  إف القوؿ بقانوف حبت أمر يعتمد يف تربير
أطيع الذي ينبع منو القانوف. ولكنٍت إذا تساءلت: ؼباذا ينتظر مٍت أف 

جملرد أهنا أطيعها  الدولة؟ فمن الواضح أنو ال يكفي أف يقاؿ يل، إنٍت هبب أف
تستوجب أوامر الدولة  الدولة. وسوؼ أسأؿ كما سأؿ الناس فيما مضى: ؼباذا

فيو وأشعر بو، وامر مع كل ما اعتقده وآمل الطاعة؟ وإذا تعارضت ىذه األ
أي ـبرج آخر، إال  فقد استنتج، كما استنتج الناس فيما مضى، أنو ليس أمامي

 أف أرفض الطاعة اؼبطلوبة مٍت على ىذا النحو.
لذلك هبب أف تربر أوامر الدولة نفسها، على أسس أخرى غَت كوهنا 

ربان من أين ذبيء، كما يبُت صادرة أبمر الدولة، إذ أف مثل ىذا اؼبصدر ىب
لنا أف اإلكراه على طاعة ىذه األوامر سيكوف دائمًا ربت تصرفها، ولكنو 
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ال ىبربان أكثر من ذلك. فهو ال يبُت لنا أف الدولة كانت على حق يف 
إصدار ىذه األوامر. وىكذا ال تعترب النظرية القانونية للدولة نظرية حق، 

َت نظرية القانوف، وعلينا أف نتساءؿ: ؼباذا إال إذا تتضمنت شيئًا جديدًا غ
ربقيقها؟ ومل يعترب أف سن القانوف؟ وما ىي الغاايت اليت يبدو أنو يسعى إىل 

قبل أف نكوف نظرية وذلك  ىذه الغاايت، هبب أف تكوف ىي نفسها غاايتنا؟
السياسية. ولذلك هبب أف  للدولة يبكن أف نعتربىا متمشية مع ىدؼ الفلسفة

 الناس لو. انوف غائية ذبعلو جديراً بقبوؿنضيف للق

تتباين الغائيات يف القانوف دبدى تباين ذبربة النوع اإلنساٍل التارىبية، 
وهبدر بنا أف مبيز بعض اؼبفاىيم اػباصة البارزة، لكي نرى كيف سعى 

أف نسمي نظرة  الناس لتربير النظم القانونية اليت عاشوا يف ظلها. ويبكننا
اإلنساف السائدة إابف ذبربتو البدائية، ابلنظرة البلىوتية، فالقانوف ليس 
سوى ؾبموعة من القواعد اإلؽبية اليت منحها اإللو أو اآلؽبة ؼبن يعيشوف يف 
ظلها، وبناء على ذلك فهي خليقة أبف تطاع ألف مصدرىا الوحي اؼبقدس. 

شريعة "حامورايب" اليت أعطاىا واؼبثل الواضح على ذلك قوانُت "موسى" و 
لو إلو الشمس مفصلة تفصيبل كامبل، وطلب من الناس أف يطيعوىا، ألف 
غضب اآلؽبة سوؼ وبل دبن ىبالفها. وإذا انتقلنا إىل مرحلة أخرى، فقد 
قبد القانوف يف صورة ؾبموعة من العادات االجتماعية القديبة، قد ال تكوف 

ربافظ عليها طبقة من الكهنة، مكتوبة، ولكن جرى العرؼ على أف 
 وتطالب الناس بطاعتها خشية غضب اآلؽبة إذا ما خالفوىا. 

البشري،  ويرد اعبانب األكرب من ىذه النظرايت، إىل التاريخ البدائي للجنس
فكانت طاعة مثبل،  أما يف فًتة أكثر نضجا، كالفًتة اليت نشأ فيها التشريع الروماٍل
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لؤلشياء، وأف سلوؾ  مبادئو وليدة الطبيعة األساسيةالقانوف تطلب بناء على أف 
 الناس، هبب، تبعاً لذلك، أف يتمشى مع ىذه اؼببادئ.

وتقرب ىذه النظرية الكونية من نظرة "توما األكويٍت" وعنده أف 
القانوف مرآة ينعكس فيها العقل اإلؽبي الذي نظم الكوف ويسيطر عليو، 

، فإهنم بذلك هبعلوف سلوكهم فإذا أطاعو الناس، كما ىو واجب عليهم
متمشيا مع اػبطة اليت يعتمد عليها النظاـ الصحيح للعامل. ويشبو ذلك 
أيضًا النظرة اليت ازبذىا "كانت" واليت تعترب القانوف ؾبموعة من التعاليم 
اليت سبكن كل فرد من ربقيق أقصى حرية لو متفقة مع حرية مشاهبة يتمتع 

ىذه النظرة عند "ىيجل" نظرة كونية، عندما هبا األفراد اآلخروف. وتصبح 
ينظر إىل سَت التاريخ على أنو فكرة تكشف عن حرية تتزايد على الدواـ، 

 وربقق وجودىا خبلؿ تطور الدولة.
ىذه النظرايت كلها تتفق يف خاصة واحدة، وإهنا ذبعل إبراـ القانوف 

 خارج سيطرة اإلنساف.
، أو ربقيق اػبطة الكامنة وسواء كاف سبب القانوف ىو اػبوؼ من هللا

يف الكوف، أو نيل اغبرية اؼبتزايدة، فإف ىذه النظرايت ال تتصور اإلنساف 
عامبل مستقبل تشكل ذبربتو صنع القانوف، عن عمد ووعي. فجوىر 
القانوف كما ترى ىذه النظرايت دائماً "بعيدًا عن اإلنساف" وعليو أف هبده. 

يعة ال يدلو يف وضعها. فاؼبطلوب منو ويكمن الصبلح يف إتباع اإلنساف شر 
ىو أف يقبل عن تصديق ؾبموعة من األوامر ابعتبارىا سبثل نتائج ال مفر 
منها غبركة الدنيا، أو على األقل ابعتبارىا نتائج إذا فر منها عرض نفسو 
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 .(2)للمخاطرة خببلصو

الواضح قصور مثل ىذه النظرايت، فقد أثبتت البحوث التارىبية  ومن
خطأ كل النظم اليت تدعى أهنا تعمل يف ظل العقوابت البلىوتية؛ فاإللو 
الذي أوحى هبا يتكلم لغة غامضة ال سحر فيها. إال ؼبن نصبوا أنفسهم 
أتباعًا لو. ومن الواضح أف تلك النظرايت اليت قامت على أساس منطق 

نظامًا للعامل يعترب صواًت للطبيعة أو العقل، منبثقة عن ؿباولة  يفًتض
الكتشاؼ قوانُت للحياة االجتماعية، تشبو يف طابعها قوانُت الطبيعة 
اعبامدة. وىذه احملاولة مستحيلة، فهي تتجاىل أف اغبياة االجتماعية 
ليست متحركة على الدواـ فحسب بل ىي جديدة على الدواـ أيضًا، 

وازهنا ىي اإلرادات الفعالة لؤلفراد الذين يتمكنوف عن طريق فعوامل ت
                                                 

يقوؿ اؼبيثاؽ الذي أصدره اؼبؤسبر الوطٍت للقوى الشعبية يف اعبمهورية العربية اؼبتحدة عن موضوع الػدين:  (2)
"إف القػػيم الروحيػػة اػبالػػدة النابعػػة مػػن األدايف قػػادرة علػػى ىدايػػة اإلنسػػاف وعلػػى إضػػاءة حياتػػو بنػػور 

ف رسػػاالت السػػماء كلهػػا يف اإليبػاف، وعلػػى منحػػو طاقػات ال حػػدود ؽبػػا مػػن أجػل اػبػػَت واغبػػق واحملبػة. إ
جوىرىا كانت ثورات إنسانية استهدفت شرؼ اإلنساف وسعادتو، وإف واجب اؼبفكرين الدينُت األكػرب 

 ىو االحتفاظ للدين جبوىر رسالتو،
إف جػػوىر الرسػػاالت الدينيػػة ال يتصػػادـ مػػع حقػػائق اغبيػػاة، وإمبػػا ينػػتج التصػػادـ يف بعػػض الظػػروؼ مػػن 

الػػدين ضػػػد طبيعتػػػو وروحػػو لعرقلػػػة التقػػػدـ وذلػػك ابفتعػػػاؿ تفسػػػَتات لػػػو  ؿبػػاوالت الرجعيػػػة أف تسػػػتغل
 تتصادـ مع حكمتو اإلؽبية السامية.

لقػػػد كانػػػت صبيػػػع األدايف ذات رسػػػالة تقدميػػػة، ولكػػػن الرجعيػػػة الػػػيت أرادت احتكػػػار خػػػَتات األرض 
روحػو لصاغبها وحػدىا أقػدمت علػى جريبػة سػًت مطامعهػا ابلػدين، وراحػت تلػتمس فيػو مػا يتعػارض مػع 

 ذاهتا لكي توقف تيار التقدـ.
إف جوىر األدايف يؤكد حق اإلنساف يف اغبياة ويف اغبرية، بل إف أساس الثػواب والعقػاب يف الػدين ىػو 
فرصػػة متكافئػػة لكػػل إنسػػاف. إف كػػل بشػػر يبػػدأ حياتػػو أمػػاـ خالقػػو األعظػػم بصػػفحة بيضػػاء ىبػػط فيهػػا 

ث عقاب الفقر واعبهل واؼبرض لغالبية الناس وربتكر أعمالو ابختياره اغبر، وال يرضى الدين بطبقية تور 
 ثواب اػبَت لقلة منهم".
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فحصهم للنتائج العارضة أف يغَتوىا، فهم وبدثوف التغيَت إبرادة التغيَت. 
لذلك يستحيل الوصوؿ يف عامل السياسة إىل قوانُت ؽبا من الثبات الكبَت، 

رة القائلة ما للقوانُت الطبيعية مثل قوانُت علمي الفيزايء والكيمياء. والفك
أبف اغبياة االجتماعية تتمشى مع نظاـ الطبيعة، كما ينادي اؼبذىب 
الرواقي، تنسى أف الفن ىو طبيعة اإلنساف يف عامل متحضر، وأف اغبياة 
طبقًا ألظبى مبادئ الفن، تعتمد على نظرة للجماؿ أو للخَت يبكن أف 

 تطبق تطبيقاً عامًا.

انوف اليت حبثناىا قد بررت واغبقيقة اآلف ىي أف معظم نظرايت الق
دائمًا النظاـ االجتماعي، الذي يعيش يف ظلو الكثَت من الناس ؼبصلحة 
فئة قليلة وكبن ال نشوه نظرية ىيجل يف الدولة، حينما نقوؿ إف اإلنساف 
يف رأيو قد وجد أظبى تعبَت عن حريتو يف طاعتو ؼبلك بروسيا. وخبلصة 

ؼبفاىيم مستمدة من ذبربة جزئية  األمر أف مثل ىذه اآلراء كانت فرضاً 
متحيزة على إرادات بقية أفراد اجملتمع، دوف أدٌل ؿباولة مناسبة للكشف 

 عن مدى مطابقة ذبربة اآلخرين لنتائج ىذه اؼبفاىيم.
وىذا ىو ما أضفى اعباذبية على نظرية للقانوف ظلت زبلب ألباب 

 الناس منذ عهد اإلغريق األقدمُت.
ة يف عناصرىا على األقل. فهي ترى أف القانوف إف ىذه النظرية بسيط

ال يبكن أف يقيد األفراد إال إذا قبلوا ذلك، وهبذا يكوف العامل الذي 
ىو أف األفراد  -يف أي نظاـ للدولة -يضفي على األوامر القانونية صحتها

قد قبلوا اؼببادئ الكامنة اليت بنيت على أساسها ىذه األوامر القانونية، 
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م أف اغبياة مستحيلة ما مل يف الناس بوعودىم: فإذا أقمنا فكل فرد يعل
الدولة على أساس القبوؿ، يبكن عندئذ للقوانُت اليت تضعها الدولة أف 
تقيد اؼبواطنُت، وإال كاف ذلك إكراىًا سافراً، ال يبكن أف يكوف لو أي 

 أساس أخبلقي.

جتماعي وىذه النظرية يف أشكاؽبا األكثر بدائية، ىي نظرية العقد اال
وىي تقرر أف الناس يقبلوف إنشاء الدولة، ويبنحوهنا سلطة إصدار األوامر. 

تكوف السلطة مطلقة وال يبكن  -كما ىو اغباؿ عند ىوبز  -وأحياانً 
سحبها. ولتفادي فظائع الفوضى ينصب الناس فردًا مستبدًا ليحكمهم. 

كن وأحيااًن تكوف السلطة على العكس من ذلك، أي تكوف مقيدة، ويب
سحبها، كما ىو اغباؿ عند "لوؾ" فالناس يتبينوف فائدة الدولة، ولكنهم ال 
يوافقوف على جعلها ذات سلطة شاملة، بل هبب أف يتحقق التوازف يف 
الدولة بوجود صباعة ؿبدودة، وأف تلتـز نصوص العقد بدقة وإال تعرضت 

من قبوؿ تنبثق الدولة  -كما ىو اغباؿ عند روسو  -ػبطر الثورة. وأحياانً 
األفراد ؽبا ابعتبارىا شاملة السلطة؛ إال أف كل إرادة من إرادات ىؤالء 
األفراد. يف كل مرحلة من مراحل العمل، تشكل جزءًا من إرادة الدولة، 
أثناء فبارستها لسلطتها؛ ورأي الشعب يكوف ىو اؼبوجو لتصرفاهتا 

ين يضعوف ابستمرار، كما يقيد قانوهنا أعضاءىا، ألهنم ىم أنفسهم الذ
 مادتو.

أف ينكر، أف وراء النظرايت اليت تربر  -كما أعتقد  -وال يستطيع أحد
ابلقبوؿ مطالبة القانوف إبطاعتو قوة ال يبكن أف يدعيها أي رأي معارض. 

 فوفقاً ؽبذه النظرايت يصنع الفرد بقبولو للقانوف، التزامو بو.
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نفسو مقيدًا وبذلك يكوف من الواضح عقبل، أنو هبب أف يعترب الفرد 
هبذا القانوف، ولكن هبب أال نغفل جوانب النقص الشديدة اليت تعاٍل منها 
مثل ىذه النظرايت، فليس لدينا أصبل دليل على وجود عقد اجتماعي كما 
تدعي النظرية: فالدولة مل تصنع، ولكنها مبت كما ال يبكن أف تساس 

معارضة هبب أمورىا على أساس القبوؿ وحده. وليس ذلك لوجود أقلية 
إخضاعها فحسب، وإمبا ىناؾ حقيقة أخرى أيضًا وىي أننا مىت ذباوزان 

يف  -"دولة اؼبدينة" الصغَتة، قبد أف مشكلة اغبجم ذبعل اغبكومة النيابية
ىي الشكل الوحيد، الذي يبكن، من الناحية  -أية صورة من صورىا

دو نظرية العملية، أف تظهر بوساطتها إرادهتا. وكثَتًا ما يتحدث مؤي
التعاقد، يف ىذه النقطة، عن قبوؿ ضمٍت. وؼبا كاف من الواضح أف القبوؿ 
يتضمن فكرة عمل إرادي حر، فإف األمر يتطلب شيئًا أكثر إهبابية من 
ذلك. فماذا نقوؿ عن القانوف الذي يقبلو الفرد عند وضعو، مث يسحب 

ؿ ابلقياس إليو؟ قبولو نتيجة لتجربتو أثناء سراينو؟ فهل يستمر انفذ اؼبفعو 
 أال تعوؽ القدرة على سحب اؼبوافقة عمل اإلرادة وذبعلو مستحيبل؟

وعلى رغم أنو من الواضح، أف أفضل نسق من األوامر القانونية، ىو الذي 
يتضمن أقل قدر فبكن من اإلكراه. فإنو من اؼبستحيل أف نتصور ؾبتمعًا حديثاً 

 ولو مع بعض مواطنيو على األقل. يبكنو أف وبقق غاايتو. دوف استخدـا القوة. 
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ولنعرض مشكلتنا الرئيسية بصورة أخرى. فالدولة كما قلت ىي 
طريقة لتنظيم السلوؾ اإلنساٍل، وىي النظاـ القانوٍل الذي تقيد معايَته 
سلوؾ األفراد بطريقة بذاهتا ال أبخرى، وتصرؼ الدولة يعترب عمبل آمراً 

طن أف يتهرب منو. فلم سبلك الدولة ىذه بصفة هنائية، وال وبق ألي موا
الوظيفية. فبل  السلطة؟. إف من الصعب أف قبد تفسَتًا لذلك يف غَت العبارات

كما هبب أف يكوف قانوهنا  يبكن تربير سلطة الدولة إال يف ضوء ما تسعى لتحقيقو،
إلشباعها. فالدولة تشرؼ على ؾبموعة  فبكن التربير يف صورة اؼبطالب اليت تسعى

واعبماعية، اؼبتنافسة واؼبتعاونة. ومن الواضح أف  ىائلة من اؼبصاٌف الشخصية
ؽبا، هبب أف تقـو على قدراهتا على جعل االستجابة  مطالبتها بوالء األفراد

 االجتماعية، قاعدة عامة تنتهجها.  للمطالب
وهبب أف تقيم موازنة بُت اؼبصاٌف من شأهنا أف يكوف ما تستطيع 

 ما أكرب فبا يبكن ربقيقو أبي برانمج آخر. إشباعو بربانمج

أما كيف يتم رصد حساب الرجحاف ابلضبط فبل يبكننا أف نرجع فيو 
إىل مبدأ اثبت، وذلك ببساطة، ألف كل عصر يقو ِّـ األشياء بصورة ـبتلفة، 
والصيغة اؼبطلقة للقيمة اعبوىرية، سرعاف ما تصبح صيغة مهجورة دبجرد 

دعي أف األوامر القانونية، يبكن فرضها إذا وضعها. ويبكننا فقط أف ن
أقصى ما نستطيع إشباعو من اغباجات  -خبلؿ تطبيقها -أشبعنا

اإلنسانية، أبقل تضحية. وعلينا اآلف أف كبدد اؼبؤسسات اليت تعمل الدولة 
 بوساطتها، على ربقيق ىذه الغاية.
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 انفصم انثاني

 مكان اندونة يف اجملتمع انكبري
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لقد أثبت أف اغبد الذي تضمن عنده الدولة أقصى إشباع فبكن 
ىو ما يربر سلطتها، وأف  -أبقل تضحية فبكنة -للحاجات اإلنسانية

الكيفية اليت تؤدي هبا الدولة ىذه الوظيفة، ىي وحدىا اليت تعطيها حقًا يف 
 والء األفراد ؽبا، غَت ذلك اغبق الشكلي البحت.

قديراً دقيقاً، هبب علينا أف نتفهم مكاف ولكي نقدر ما يتضمنو ذلك ت
الدولة يف اجملتمع الكبَت، فالدولة كما قلت ىي وسيلة لتنظيم السلوؾ 
اإلنساٍل. ومن الواضح، أف ما هبب أف يربر وضع القواعد اؼبنظمة، ىو 
نتائجها وآاثرىا يف حياة األفراد الذين تتكوف منهم الدولة، والذين هبد كل 

 عن السعادة، عن طريق العمل الدائب، لتحقيق رغباتو.منهم نفسو ابحثاً 

وتعترب الدولة ابلنسبة لو ىي اؽبيئة العليا، اليت تضع القواعد اليت هبب 
أف يعمل يف حدودىا، أثناء كفاحو يف سبيل ربقيق ىذه الرغبات. وقد 
يرتضي الفرد بعض أوامر الدولة، وقد يبقت البعض اآلخر، أي أف الدولة 

حقو، إما عن طريق إغفاؽبا ؽبذه الرغبات، أو تكليفو دبا ال قد زبطئ يف 
يرغب. وىو يسعى إىل التأثَت على جوىر إرادهتا، أبف وباوؿ قدر طاقتو، 

 أف هبعلها تتفق مع ما تعلمو من ذبربتو الشخصية.

إف الفرد ال يعترب ؾبرد عضو يف الدولة، بل يوجد يف اجملتمع الذي 
عدد ال حصر لو من الوحدات ذات اؼبصاٌف  يعترب ذلك الفرد جزءًا منو،

اليت قد ينتمي إليها. فهو عضو يف الكنيسة، أو عضو غيور يف نقابة 
عمالية، أو ماسوٍل متطرؼ، أو مؤيد متحمس غبركة التطعيم اإلجباري. أو 
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من أنصار السبلـ الذين تعترب اؼبعارضة التامة للخدمة العسكرية، اؼببدأ 
ٌت ذلك أف الفرد مرتبط ارتباطًا وثيقًا هبيئات الرئيسي يف حياهتم: ومع

تسعى إىل ربقيق كل من ىذه اؼبصاٌف، وىذه اؽبيئات تقـو دبعظم أعماؽبا، 
يف حدود القواعد اليت تضعها الدولة، كما أف إرادة الدولة تضع اغبدود 
اليت هبب أف تعمل يف نطاقها إرادات ىذه اؽبيئات، وإرادات ىذه اؽبيئات 

دبا يتفق فقط مع األوامر  -من الناحية القانونية -أعضاءىا بدورىا تقيد
 القانونية اليت تضعها الدولة.

ولكن ألف الفرد، ليس عضوًا يف الدولة فحسب، فإنو ال يشعر أبف 
اؼبنظمة ذات السيادة  -من الناحية القانونية -مضطر لطاعتها، جملرد كوهنا

فهو وبكم على ما تفعلو  يف اجملتمع، وإمبا تتدخل ذبربتو يف االعتبار،
الدولة، ويوجد يف نفسو عنصر معارضة هبعلو ينفر من تصرفاهتا أو يقبلها، 
فإذا دب النزاع بُت كنيستو وبُت الدولة، فهو ىبتار، وىو وحده الذي 

الدولة أف تضغط يستطيع أف ىبتار ؼبن ينبغي أف يدين ابلوالء. وإذا قررت 
يكوف ىذا الضغط تقرير ىل  أيو يساعد علىعلى نقابتو أو تعرقل نشاطها، فإف ر 

ؿببل للقبوؿ، ومعٌت ذلك أف الدولة تعمل دائمًا يف جو من األحداث العارضة. 
النجاح يف إقناع الفرد كما ىي انجحة على  فمن الواجب أف تكوف الدولة قادرة

مصلحتو مرتبطة ابألوامر القانونية اليت يشعر أبف  يف إكراىو. وهبب أف ذبعلو
ألهنا ىي الدولة، وإمبا تكسب والءه والءه، ال  رباوؿ وضعها، فهي تكسب

 الدولة. بوساطة ما تسعى لتحقيقو. ابعتبارىا
ردبا يصعب علينا عادة، أف نتبُت الطابع العرضي، ؼبطالبة الدولة 
ابلطاعة وذلك ألف الفرد ال يًتدد عادة يف طاعتو ؽبا. فسلطة الدولة ىائلة، 
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رد ابلدافع إىل مهاصبة ىذه السلطة، البد أف يكوف وقبل أف يشعر الف
ربدي الدولة لو قد تغلغل يف أعماؽ نفسو، ولكن من يتأمل التاريخ 
العادي للحركات القومية، وحياة قادة الثورات واألحزاب اليت يتزعموهنا 
ويوجهوهنا أو اتريخ القبلقل واالضطراابت اليت حدثت من أجل حق اؼبرأة 

، إف من يتأمل ذلك كلو، سوؼ 1914قبلًتا قبل عاـ يف التصويت يف ا
هبد أنو، ما من دولة دأبت على اإلساءة إىل شعور الفرد حبقو، إال وأصبح 

األمر؛ مستعدين ألف يظهروا ذلك الفرد ومن يتفقوف معو يف الرأي؛ يف آخر 
 لتصرفاهتا.  انشقاقهم على الدولة؛ وـبالفتهم

ذا دوف أف نسلم كبن أنفسنا ابؼببدأ وال يبكننا أف نستنكر انشقاقهم ى
القائل، أبف النظاـ ىو اػبَت األقصى للمجتمع، وىذا ابلتأكيد رأي ال 
يبكن قبولو، ألف النظاـ ليس خَتًا يف ذاتو، وإمبا ىو خَت ابلنسبة ؼبا يؤدي 
إليو. وعندما تكوف تصرفات الدولة انتهاكا مستمرًا غبقوؽ مواطنيها فإف 

اغبالة، يكوف تضحية بكل ما هبعل اغبياة جديرة أبف حفظ النظاـ يف ىذه 
كبياىا. إننا ندين ابلوالء للدولة، بشرط أف يكوف ىدفها، كدولة، ىو ربقيق 
الغاية اليت وضعناىا نصب أعيننا. فممارستها للسيادة تتوقف على 
موافقتنا، وهبب عليها أف تشعران أثناء أتديتها لعملها، أف ربقيقها لصاغبها؛ 

قيق لصاغبنا. كما هبب أف نشعر أبف القواعد اليت تضعها، ال ربد من فيو رب
سبل السعادة أمامنا، بدرجة أكرب من األفراد اآلخرين يف الدولة. وعندما 
تتصرؼ الدولة بطريقة تتعارض مع خبلصة خربتنا، فإننا قبد أنفسنا 
 مدفوعُت لضرورة ربديها، إذا كاف يف مقدوران جعل ىذا التحدي ذا أثر

 فعاؿ.
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ولنعرب عن ذلك بطريقة أخرى، إف الدولة تتمسك بقواعدىا، ال من 
أجل ىذه القواعد يف ذاهتا، وإمبا من أجل ما ربققو لؤلفراد يف حياهتم. 
فكل فرد يف الدولة يكافح من أجل سعادتو، وبذلك فهو وبتاج إىل 

على  األحواؿ اؼبناسبة، اليت بدوهنا ال تتحقق ىذه السعادة، كما أنو وبكم
الدولة دبدى قدرهتا على ضماف ىذه األحواؿ. ومن الواضح سبامًا أف 
الدولة ال تستطيع أف تضمن السعادة لكل فرد، وذلك لسبب بسيط، 
وىو أف بعض أسباب السعادة، أبعد من أف تستطيع الدولة توفَتىا. فقد 
يشعر شخص أبف اغبياة ال قيمة ؽبا. ما مل وبب امرأة ابلذات، ولكن ليس 

فرد أف يدعي أف ىذا الشخص لو اغبق يف أف يتوقع أف تضمن لو الدولة ل
ىذا اغبب وكل ما نستطيع أف نقولو إف ىناؾ على األقل، أحواال عامة 
معينة للسعادة، تؤثر يف صبيع اؼبواطنُت على حد سواء، وىذه األحواؿ 
 تعترب اغبد األدٌل ؼبقومات حياة اجتماعية مرضية. وهبب أف تكفل الدولة

ألفرادىا ىذه األحواؿ على األقل، إذا أرادت أف تطمئن إىل طاعتهم 
 اؼبستمرة لقواعدىا.

خبلصة القوؿ: إف القواعد اليت تضعها الدولة تتضمن مطالب قَِّبلها، 
ألف غاية الدولة، ربدد بوضوح ما تستطيع أف تقـو بو، كما تتضمن تلك 

ية ىذه الغاية واحملافظة الغاية، حقوقًا للمواطن قبلها، وذلك حىت يبكن ضبا
الشرط  -يف ضوء التجربة التارىبية -عليها. فماذا نعٍت بفكرة اغبقوؽ؟ إهنا

الذي بدونو يفتقد الفرد الضماف للوصوؿ إىل السعادة. وال يبكننا أف نقوؿ 
إف حقوؽ الفرد اثبتة، فمن الواضح أهنا نسبية، زبتلف ابختبلؼ الزماف 

ذه النسبية، فإف للفرد اغبق يف أف يتوقع واؼبكاف. ولكن حىت لو سلمنا هب
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 من الدولة اعًتافها هبذه اغبقوؽ. كشرط إلطاعتو أوامرىا. 

وردبا تكوف أفضل طريقة. لكي نفهم معٌت ذلك، ىو أف نكوف صورة 
عن وضع اؼبواطن العادي يف ؾبتمع كمجتمعنا، فهو ال يستطيع أف يتوقع 

فيجب أف يعرؼ أف الوضع  السعادة، دوف أف يتوافر لو األمن الشخصي،
العادي واؼبتوقع يف اغبياة، ىو أنو يف مأمن من االعتداء على شخصو كما 

إما ابغبق يف  -هبب أف تتوافر لو سبل العيش، وىذا يعٍت أف يعًتؼ لو
العمل، وإما ابغبق يف أف يوفر لو اجملتمع مستوى معيشيًا الئقًا إذا مل يوجد 

ال يفي  -اؼبنصوص عليو صراحة -ملىذا العمل. ولكن اغبق يف أف يع
حباجات اغبياة اؼبتحضرة، لذلك هبب أف يكوف اؼبقصود هبذا، ىو اغبق يف 
العمل أبجر معقوؿ، ولعدد معُت من الساعات، حىت يتمكن من إدراؾ 
أنبية ذاتو، ابإلضافة إىل كسبو للعيش. وأقوؿ: أجرًا معقوال. وأعٍت بذلك 

اعبسمية العادية، وال يعوؽ إشباع األجر الذي يضمن إشباع اغباجات 
اؼبزيد من اغباجات الروحية لئلنساف. وأقوؿ: إف ىناؾ حقاً يف عدد معقوؿ 
من ساعات العمل، ألف معظم اؼبواطنُت يف حضارة كحضارتنا تسيطر 
عليها تكنولوجيا اآللة، هبب أف هبدوا التعبَت الرئيسي عن شخصيتهم يف 

والدولة اليت تسمح لصاحب العمل  ساعات الفراغ ال يف ساعات الكدح،
من اعبهد اؼبتواصل، الذي كاف من خصائص أف يرغم عمالو على بذؿ نوع 

األايـ األوىل للثورة الصناعية، إمبا يفسد عليهم سبيل الوصوؿ إىل السعادة، وهبذا 
يكوف اغبق يف وقت الفراغ، ىو أحد األوامر القانونية اليت هبب أف تتمسك هبا 

 ة.الدوؿ اؼبنظم
ولكن الفرد وبتاج إىل أكثر من ىذا، إذا كانت سعادتو ؿبل اعتبار  
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كبَت يف الدولة، إذ هبب عليو أف يعرؼ عبلقتو ابآلخرين، وأف يكوف قادراً 
على أف ينقل خبلصة ذبربتو عن ىذه العبلقة. واؼبعرفة أمر ضروري لبلوغ 

ذ بدوف ىذه الغاية، وبذلك يكوف اغبق يف التعليم أساسًا للمواطنة، إ
يضل اإلنساف سبيلو وسط عامل ضخم  -كقاعدة عامة على األقل  -التعليم

ال يستطيع أف يفهمو، فهو ال يستطيع أف وبقق ذاتو إىل أقصى حد 
يستطيعو، كما ال يستطيع أف يفكر يف معٌت اػبربة بعقلية نفاذة انقدة. 

ي فمثل الشخص اعباىل وسط اغبضارة اغبديثة اؼبعقدة كمثل األعمى الذ
ال يستطيع أف يربط بُت األسباب والنتائج، والدولة اليت تنكر على أفرادىا 

 حق التعليم، إمبا تنكر عليهم سبيل ربقيق شخصيتهم. 

ولكن التعليم وحده غَت كاؼ. فقد يبنح اؼبعرفة مواطن مل هتيئ لو 
الدولة الفرصة بعد لكي يستخدـ ىذه اؼبعرفة. وؼبا كاف إنكار حق 

ؼبمارسة بوجو عاـ إنكارًا غبق االنتفاع، فمن الضروري إذف االستعماؿ أو ا
ضباية ىذا اغبق الرئيسي للمواطن. وىناؾ أربعة حقوؽ أساسية لتحقيق 
ىذه الغاية. إذ هبب أف يكوف اؼبواطن قادرًا على التعبَت عن رأيو حبرية.  
كما هبب أف يكوف لو حق االجتماع بغَته فبن يتفقوف معو يف الرأي. من 

الدعوة إىل ربقيق غاية أو غاايت معينة اتفقوا عليها فيما بينهم. أجل 
وهبب أف يكوف قادرًا على أف يسهم يف اختيار الذين سيحكمونو، كما 
هبب أف يكوف قادرًا على أف يشًتؾ بنفسو يف حكم الدولة إذا استطاع أف 

 يقنع اآلخرين أبف ىبتاروه.
ن أف ربقق الغاية اليت إف ذلك يف الواقع يعٍت أف أية دولة ال يبك

توجد من أجلها، ما مل تكن دولة ديبقراطية مبنية على أساس حق 
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االنتخاب العاـ، واليت ال يقتصر األمر فيها على حرية الرأي واالجتماع 
فحسب، بل تشمل أيضًا اعًتافًا أبف اعبنس والعقيدة الدينية واؼبولد 

ية. لقد كاف علينا أف والثروة، ال تقف حائبل دوف فبارسة اغبقوؽ اؼبدن
نفًتض ذلك، ألنو ببساطة ىو التجربة اليت نستقيها من التاريخ، وىي أف 

 -إف آجبل أو عاجبل -حرماف أية ؾبموعة من األفراد من السلطة، ىو
حرماف ؽبم من امتيازات ىذه السلطة ومزاايىا. فإرادة الدولة زبرج دائماً 

حاجات أولئك الذين تعتمد إىل حيز التنفيذ، بوساطة حكومة، يف صورة 
عليهم ىذه اغبكومة، يف تعضيد نفوذىا وذبديده، لذلك هبب، لكي يكوف 

 -إىل أقصى حد -نطاؽ ىذا االعتماد مطابقًا جملموع اؼبواطنُت، أف نزيد
من االحتماؿ أبف ؾبموع الرغبات ستكوف ؿبل اعتبار. وال حاجة بنا ألف 

قراطي، ولكن ال يبكن ألية ننكر أف ىناؾ صعوابت يف صلب النظاـ الديب
فلسفة سياسية أف تطالب بصورة جدية إبشباع مطالب األفراد، ما مل تكن 
مبنية على أساس االعًتاؼ أبف اؼبواطنُت متساووف يف اغبق يف إشباع 
رغباهتم، وأف الطريقة الوحيدة اليت يبكن أف تؤثر هبا رغبات اؼبواطنُت يف 

بناء  -تمر ىي عندما تكوف اغبكومة ؾبربةإرادة الدولة بوساطة التأكيد اؼبس
 أف ذبعل ىذه الرغبات ؿبل اعتبار اتـ. -على مبدأ دستوري

ومن الضروري أف نديل بكلمة عن حرية الرأي واالجتماع، إذ ليس 
ىناؾ شيء يف الدولة أكثر أنبية وإغباحًا من أف يكوف األفراد قادرين على 

شكبلهتا، وأف يكونوا قادرين  أف يعربوا حبرية عن آرائهم فيما يتعلق دب
كذلك على أف يعملوا معًا حبرية، يف سبيل ربقيق األىداؼ اليت اتفقوا 
عليها، فإذا عوقب ىؤالء األفراد، فيمكننا أف نكوف على يقُت أف نتائج 
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ىذه التجربة سوؼ ترفض. وتكبت الدولة اآلراء اليت ال تطمئن إليها، سبنع 
 تسعى إىل ربقيق غاايت ال رببذىا. ونظراً تنظيم اؽبيئات االختيارية، اليت

ألف التجربة ـبتلفة فإف حق األفراد يف تتبع نتائجها يعد أمرًا أساسياً 
إف من  -وال قبايف الصواب -لتحقيق الذات. ويف اغبقيقة يبكننا أف نقوؿ:

النادر أف نستطيع قياس حالة الدولة بطريقة أفضل من معرفة مدى 
كار اليت زبتلف أف تتعارض مع األوامر القانونية اليت تساؿبها، ابلنسبة لؤلف

تسعى إىل فرضها. وكل عمل يتضمن كبتاً، ىو يف اغبقيقة ؿباولة لرفض 
إشباع رغبة، ويعد ؿباولة للحد من التجربة اليت هبب أف يكوف ؽبا حساب،  

 كما هبنح دبجاؿ عمل الدولة، إىل صاٌف فئة واحدة فقط من اجملتمع. 

، ال يبكننا القوؿ: أبف اغبق يف ىذه اغبرايت غَت وعلى أية حاؿ
ؿبدود. وؼبا كاف واجب الدولة ىو احملافظة على النظاـ، فإنو هبب عليها أف 
نتدخل لتطمئن إىل استتباب األمن، وىي بذلك ؽبا اغبق يف أف تعلن، أف 
أي قوؿ يؤدي مباشرة ويف اغباؿ إىل اضطراب النظاـ ىبضع للعقاب، وأف 

باشر أعماال وبتمل أف هتدد استتباب النظاـ ستخضع أيضًا أية ىيئة ت
للعقاب. وعلى ىذا األساس ال تستطيع الدولة أف سبنع كتااًب أو كتيبًا مثبل 
وإمبا تستطيع أف تعاقب خطيباً حرض حشدًا اثئراً، يف ميداف الطرؼ األغر 

(. مثبل، على الزحف إىل شارع "دواننج اسًتيت" )مقر اغبكومة الربيطانية
 -وأهنا ال تستطيع أف تكبت صبعية الفوضويُت التولستويُت ألف مبادئهم

تتعارض مع العنف، ولكن وبق ؽبا أف تكبت ىيئة مثل  -على وجو التحديد
"متطوعي السًت" ابيرلندا، اليت نظمت نفسها بقصد مقاومة أوامر الدولة 

الذي يهدد القانونية ابلقوة. إف حدود اغبرية يرظبها دائمًا توقع اػبطر 
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األمن االجتماعي، وحيثما ال تكوف ىناؾ حاجة ماسة لذلك، فإف تدخل 
 الدولة يعد إنكاراً للحق.

كما هبب أال هنمل تلك اجملموعة من اغبقوؽ اليت هتدؼ إىل ضباية 
اىتمامات الشخصية، فللفرد اغبق يف أف يعلن اعتناقو ألية عقيدة دينية 

ما داـ السلوؾ اؼبرتبط ابلتعبَت عن شاء، وليس للدولة اغبق يف التدخل، 
ىذه العقيدة ال يهدد األمن العاـ بصفة مباشرة. وللفرد اغبق أيضاً يف ضباية 
قضائية كاملة، فهناؾ أشياء مثل ازدواج العقوبة عن نفس اعبريبة، أو 
التحديد الرجعي للجريبة، ضمااًن لتوقيع العقوابت على فرد، وتفتيش منزلو 

ربديد مستوى من نفقات التقاضي هبعل اللجوء إىل دوف تصريح رظبي، و 
احملاكم أمرًا مستحيبل من الناحية العملية ابلنسبة للفقراء، وكل ىذه أمثلة 

 من تصرفات ربـر الفرد من التمتع حبقو.
اىتمامات الشخصية تتطلب ابإلضافة إىل ذلك ربديدًا واحداً  إف

دقيقاً غبرية الكبلـ، فبل ينبغي أف يسمح يل ابلقذؼ يف حق جاري دوف أف 
 يوقع على عقاب، إال إذا أمكنٍت أف أوضح أف:

 ( ىذا االهتاـ الذي وجهتو صحيح.1)

 ( من الصاٌف العاـ أف يعلن على اؼبؤل.2)
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- 2 - 

ف توجد مثل ىذه اجملموعة من اغبقوؽ يف الدولة، حىت من الضروري أ
يطمئن اؼبواطن إىل أنو سوؼ يعاملو معاملة طيبة، فبدوف ىذه اغبقوؽ لن 
يكوف اؼبواطن حراً، وبدوهنا أيضًا سيجد أف القيود اؼبفروضة على التعبَت 
عن شخصو، ستقضي على كل ما أيمل فيو من ربقيق لذاتو، كما ال 

يف أف تضمن لو الدولة احًتامًا مساواًي الحًتامها يستطيع أف أيمل 
لآلخرين، ما مل تكن تلك اغبقوؽ عامة. وإذا كاف، يف أي ؾبتمع من 
اجملتمعات، عدد الذين يتمتعوف حبقوؽ مثل ىذه، ؿبدوداً، ومهما يكن 
سبب ىذا التحديد، فإننا سنتبُت أف نتيجة ذلك، ىي ربديد ألولئك الذين 

 ا تقـو بو الدولة من أعماؿ.ؽبم حق االنتفاع دب

بصفتو ؾبرد  -يستند ىذا اؼبفهـو للحقوؽ إىل أنو ليس ألي مواطن
حق أكثر من غَته يف أف ذباب مطالبو، كما أف أية ؾبموعة من  -مواطن

األوامر القانونية من شأهنا أف تؤدي إىل سبييز ؾبموعة ما من اؼبواطنُت على 
الدولة، وإنكارًا لغايتها، ما مل  غَتىم يف اؼبنفعة، تعد ىجوما على ىدؼ

يتضح أف ىناؾ عبلقة سببية ومباشرة بُت مثل ىذا التمييز يف اؼبنفعة، وبُت 
 -سعادة اجملتمع ككل. أي أف الدولة عندما تبقى على فوارؽ يف اإلشباع

هبب أف تكوف قادرة على أف تبُت أف ىذه  -أثناء إجابتها للمطالب
 العاـ. الفوارؽ إمبا يتطلبها الصاٌف 

ويف الواقع ال يبكننا ربليل أحواؿ اغبياة االجتماعية اغبديثة، دوف أف 
تلفت نظران االستجاابت اؼبختلفة ؼبطالب األفراد، فليس شبة تناسب بُت 
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اجملهود واؼبكافأة، إذ أف الدولة ال تبذؿ الكثَت يف سبيل ربقيق اؼبساواة بُت 
أثناء  -أوامرىا القانونية اؼبواطنُت فيما سبنحهم من ضماانت، كما تتجو

إىل ضباية اؼبلكية القائمة لبلمتيازات، أكثر فبا تعمل على توسيع  -سرايهنا
نطاقها، فانقساـ اجملتمع إىل أغنياء وفقراء، هبعل أوامر الدولة القانونية 
تعمل لصاٌف األغنياء، وىذا يعٍت أف أتثَت نظاـ اؼبلكية الذي نعيش يف 

يف تفسَت األوامر القانونية اليت ربكم حياة األفراد  ظلو، من شأنو أف ينحاز 
كما هبعل قوة اؼبطلب زبتلف كثَتًا ابختبلؼ طبقات اجملتمع، لدرجة أف 

تبدو وكأهنا تنتمي  -كما قاؿ دزرائيلي يف عباراتو اؼبشهورة  -ىذه الطبقات
 إىل أمتُت ـبتلفتُت أكثر من أف تنتمي إىل نفس الشعب.

زبرج هبا الفلسفة السياسية من ىذا اؼبوقف والنتيجة اليت هبب أف 
ىي استحالة ربقيق غاية الدولة، إذا كانت ىناؾ فروؽ مادية واسعة يف 
أوضاع اؼبواطنُت. واألمة اؼبنقسمة إىل فقراء وأغنياء، كاألسرة اؼبنقسمة 
على نفسها فالثراء يولد الغطرسة، والفقر يولد الشعور ابلنقص، والطبقة 

ا لتحمي امتيازاهتا كاملة غَت منقوصة، ويضطر الفقراء الثرية تكافح حتم
ألف وباولوا اقتحاـ نطاؽ ىذه االمتيازات، ابعتبار أف ذلك ىو الطريقة 
الوحيدة للتمتع بثمراهتا. وحينئذ تكوف الدولة مضطرة، إذا أرادت أف ربقق 
غايتها، إىل تنظيم أوجو نشاطها، قاصدة من وراء ذلك أف زبفف من نتائج 

أف  -التفاوت اؼبادي، فعليها، أثناء جهودىا إلشباع مطالب الفقراءىذا 
ربمل األغنياء على دفع الفدية عن طريق استخدامها لسلطة فرض 

الطريقة  -خبلؿ السنوات اػبمسُت اؼباضية -الضرائب. وأي فرد يبلحظ
اليت ربولت هبا الدولة البوليسية يف القرف التاسع عشر، إىل دولة للخدمات 



 40 

ماعية يف القرف العشرين، سيتبُت كيف أف التفاوت ال يستطيع اإلبقاء االجت
على نفسو إال بوساطة اؼبوافقة على التنازؿ عن بعض االمتيازات، مث يزداد 
ىذا القدر اؼبتنازؿ عنو من االمتيازات، إذ أف كل ربسن عند الفقراء يف 

من  التعليم أو الصحة أو اإلسكاف، يؤدي إىل شدة اؼبطالبة دبزيد
االمتيازات. فهم يتبينوف قصور النظاـ االجتماعي الذي ال يراعي التناسب 
بُت الكد والتعب وكسب العيش، وخبلصة القوؿ، إف حب اؼبساواة صفة 
مبلزمة للطبيعة البشرية، وال تطمئن الدولة إال عندما تنظم إشباع ىذه 

يف إقناع  العاطفة، وىي قد تتواٌل، ولكنها ال يبكن أف تتجنب بذؿ اعبهد
مواطنيها "أبف أوامرىا القانونية سبثل االذباه العاـ للعدالة، ال من حيث 

 الشكل فحسب، بل من حيث اؼبوضوع أيضا.
وىنا ينبغي علينا أف نتقدـ ببعض اآلراء اليت تًتتب على الرأي اػباص 
ابغبقوؽ والذي انقشناه قبل ذلك بقليل، فبل يبكن ألية ؾبموعة من 

نية، أف ربافظ على بقائها تلقائيا، إذ البد أف تطبق كل يـو األوامر القانو 
على مواقف ـبتلفة، وغالبا ما تكوف جديدة. ومن الشائع اآلف يف 
الفلسفة، أف أولئك الذين ينفذوف القوانُت، ىم يف الواقع سادهتا، واألوامر 
القانونية ربتاج إىل تفسَت، فأين هبب أف يرسم اغبد غبرية الكبلـ؟ ومىت 

هتدد ىيئة ما حياة اجملتمع اآلمنة؟ ومىت وبتاج األمر  -لى وجو التحديدع
إىل نص تشريعي؟ ومىت ال وبتاج؟. وىل يستدؿ مثبل من طبيعة النقاابت 
العمالية أف من حقها أف تضمن سبثيلها يف الربؼباف؟ وىل يعترب ربديد 

أ العاـ، انتهاكا للمبد -كما ىو اغباؿ يف الوالايت اؼبتحدة  -ساعات العمل
وىو أف حرية التعاقد أمر مرغوب فيو؟. إف شبة قرارات هبب أف تتخذ 
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بشأف ىذه اؼبسائل، واؼبسائل األخرى الكثَتة اؼبشاهبة ؽبا، وكل قرار من 
ىذه القرارات يتضمن موازنة للمصاٌف يف اجملتمع، ومن اعبلي أف وضوح 

 ة.الطريقة اليت يتم هبا ىذا التوازف ؼبن أكثر األمور أنبي
إف ما وبدث يف أية دولة، حيث توجد فروؽ مادية كبَتة بُت 
الطبقات، ىو ببساطة، اكبراؼ بغايتها كبو ربقيق مصاٌف األغنياء، إذ أف 
نفوذىم يرغم نواب الدولة وذوي السلطة فيها على أف يكوف لرغباهتم 
 االعتبار األوؿ، كما أف مفهـو اػبَت لدى ىؤالء األغنياء يتغلغل ال شعوراي

يف اعبانب العقلي لئلدارة، فيسيطروف على أجهزة الدولة. وتعٍت العدالة 
عندىم إشباع مطالبهم، كما تعٍت دروس التاريخ عندىم خبلصة ذبربتهم، 
ومن يتأمل مثبل اتريخ تفسَت القضاة لقانوف النقاابت العمالية يف اقبلًتا، 

د من وبوجو خاص كما اتضح ذلك يف قضية "أسبورف" اؼبشهورة، سيج
الصعب عليو أف يتجنب التسليم ابلنتيجة التالية: وىي أف العقلية 
القضائية للطبقة اؼبتوسطة، غَت قادرة على إدراؾ حاجات الطبقة العاملة،  
كما أف من يتناوؿ اتريخ اإلصبلح )الدستوري( الرابع عشر يف الوالايت 

ماؿ يف اؼبتحدة، ال يستطيع أف ينكر أف احملاكم كانت أداة رجاؿ األع
حرهبم ضد تطور التشريع االجتماعي وتقدمو. وإف اتريخ نشأة النظاـ 
الفاشي يف إيطاليا، والطغياف النازي يف أؼبانيا، ؽبو سجل لتغيَت متعمد 
عبميع التنظيمات الدستورية يف الدولة، وقد شجعت طبقة أصحاب 

لكثَتة األعماؿ ىذا التغيَت وعضدتو، ألنو يتضمن، ابإلضافة إىل األشياء ا
اليت يتضمنها، القضاء على التنظيم النقايب للعماؿ. وىنا نكوف قد رأينا 

 اكبرافاً سافراً لؤلجهزة الديبقراطية، مت عن طريق استخداـ القوة.
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وأختتم قويل أبف غاية الدولة ال يبكن ربقيقها ماداـ ىناؾ اختبلؼ  
ىذا االختبلؼ كبَت بُت اؼبواطنُت يف القدرة على ربقيق اؼبطلب، وأبف مثل 

ىو نتيجة لتنظيم اقتصادي، ومن ىذه الزاوية ال تعترب أوامر الدولة 
القانونية صاغبة ابلنسبة للمواطنُت، اللهم إال من الناحية الشكلية البحتة، 
ويكوف لكل فرد وكل ؾبموعة من األفراد اغبق الكامل يف أف وبكم على 

 صحتها، وأف يتصرؼ بناء على نتائج ىذا اغبكم.
تولد عن ىذا نظرية للقانوف ؽبا األنبية األوىل يف الفلسفة السياسية وت

فالقانوف يبدو كأنو التسجيل لتلك اإلرادة الكائنة يف اجملتمع، واليت عرفت 
كيف ذبعل نفسها ذات أثر فعاؿ، وىو ال يطالب ابلطاعة جملرد كونو 

اؼبواطنُت، ومن  فعاال، وإمبا تستند مطالبتو ابلطاعة إىل ما يؤديو غبياة أفراد
ىذه النتيجة يستطيع اؼبواطنوف وحدىم أف يصدروا حكمهم. وبذلك 
تتوقف صحة القانوف وصبلحيتو على حكمهم عليو، ؽبذا قبد أف أية دولة 

أف تنظم مؤسساهتا بطريقة ذبعل حكم مواطنيها  -بطبيعة غايتها -ملتزمة
بعُت اؼبساواة، وبغَت  على أوامرىا القانونية معروفا معرؼ اتمة، ومنظوراً إليو

ذلك ال يبكن اكتشاؼ نتائجو بصورة مناسبة، وتكوف استجابة الدولة 
مقصورة على إشباع حاجات اؼبواطنُت ذوي النفوذ. وما دامت ذبارب 
ىؤالء سبثل مصلحة زبتلف عن مصلحة بقية أفراد اجملتمع، فيًتتب على 

ثل ىذه الظروؼ، ذلك أف استجابة الدولة سوؼ تنحاز إىل فائدهتم، ويف م
يكوف مطلب الدولة الوحيد الذي يبكن أف تكره األفراد على طاعتو قائماً 
على الفوضى اليت تنشأ من ربدي نفوذىا. ويبكننا القوؿ أبف ىذا اغبق 

نظرًا ؼبا تنطوي عليو من  -حق قوي فعاؿ، وهبب أف تكوف اؼبقاومة
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ولكن بناء  سبلحا ال يستخدـ إال يف حالة الضرورة القصوى، -أضرار
على ىذا الرأي الذي أخذان بو ىنا. من اؼبستحيل أف نقوؿ: إف اؼبقاومة 
ينبغي أال تستخدـ. فاغبق يف مقاومة القانوف ىو القوة اؼبدخرة يف اجملتمع، 
واليت يسعى بوساطتها األفراد الذين تنكر مطالبهم إىل تغيَت ميزاف القوى 

 يف اجملتمع بطريقة مشروعة.
ىو مطالبة ابلطاعة ترسخ عن طريق ذبربة نتائجو، وليس فالقانوف إذف 

ىناؾ فارؽ جوىري بُت مطالبة القانوف ابلطاعة وبُت مطالبة قاعدة استقاىا 
الفرد من التجربة بنفسو أو عن طريق ىيئة من األفراد، اللهم إال القوة اليت 

ليت تستخدمها الدولة لتجرب أفرادىا على طاعة أوامرىا، والصيغة الرظبية ا
تضفيها الدولة على القواعد ىي القوة ال غَت. والقوة يف حد ذاهتا خالية 
من اؼبضموف األخبلقي، لذلك حينما تكوف الدولة يف صراع مع الكنيسة، 
أو مع نقابة عمالية، أو مع ىيئة كاغبزب الشيوعي، فليس ؽبا أولوية يف 

تخلصها من حق الوالء، وإمبا يتوقف حقها ىذا على وجهة النظر اليت يس
الصراع أولئك اؼبتصلوف بو، وللدولة اغبق يف الفوز ابلوالء يف حالة واحدة، 
وىي عندما تثبت ؼبواطنيها أف قوانينها ستحقق ؽبم حتما حياة أفضل، 

 فسيادهتا ىي الصورة الفعالة لنوع اغبياة اليت هتيئها ألعضائها.
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أسس ـبتلفة.  قد وجو إىل ىذه النظرة عدة اعًتاضات، بنيت على
ليست النظرية الدقيقة اليت تقدـ لنا مبوذجًا كامبل  -كما قلت  -فهي

متناسقًا للمؤسسات االجتماعية. وىي ال تفتح طريقًا للفوضى فحسب، 
بل تدعي أف ىناؾ أسبااًب ذبعل من الفوضى أمرًا مباحاً. وبينما توافق على 

تلبث أف تشرع يف اغباؿ ؽبا السيادة، إذ هبا ال  -كنظاـ قانوٍل  -أف الدولة
يف ذبريد ىذه السيادة من أية صفة أخرى غَت الداللة الشكلية البحتة. 
فهذه النظرية ذبعل الدولة يف الواقع تتنافس مع صبيع اؽبيئات األخرى يف 
اجملتمع لكسب والء األفراد، كما أهنا ال تعطي للدولة أي ضماف للفوز إذا 

ئات، فهي تفصل قانوف الدولة عن ما دب النزاع بينها وبُت ىذه اؽبي
العدالة كلية. وبينما ىي ربدد اؽبدؼ الفلسفي للدولة، فإهنا ترفض النظر 

 إىل ىذا اؽبدؼ بوصفو كامنا يف طبيعة عملها.
إنٍت ال أنكر أف النظرية اؼبعروضة ىنا تربر توجيو صبيع االعًتاضات 
اليت سردهتا، ولكن ىل ألي اعًتاض من ىذه االعًتاضات أنبية؟ إف 
حياتنا مع ذلك لعلى جانب من التعقيد والتباين يف صبيع مظاىرىا، لدرجة 
يتعذر معها ردىا إىل صورة واحدة. وىناؾ والبد على األقل من توقع 

ث الفوضى يف الدولة، ما دامت الناس تسعى بطرؽ ـبتلفة لتحقيق حدو 
رغبات متعارضة. وال يبكن أف يقوؿ أحد: إف رفض طاعة الدولة يعوزه 
التربير دائماً، حقيقة أنو بناء على ىذه النظرية، فإف سيادة الدولة ليست 
أكثر من مصدر شكلي يستند إليو. ولكن يستحيل علينا ابلتأكيد أف ننظر 
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ليها بطريقة أخرى دوف أف تنسب إليها حكمة دائمة وراء صبيع أفعاؽبا إ
اليت زبتلف سبامًا عن ذبربتنا معها وصحيح أيضًا أف ىذه النظرية جعلت 
الدولة تتنافس مع صبيع اؽبيئات األخرى يف اجملتمع لكسب والء اؼبواطنُت، 

؟. إف كل ولكن أليس من الواضح أف الدولة تقـو فعبل دبثل ىذه اؼبنافسة
من يتأمل اتريخ ألواف الصراع، مثل ذلك الصراع الذي قاـ بُت "بسمارؾ" 
والكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وبُت "سن فُت" واغبكومة الربيطانية. وبُت 
النمسا ومواطنيها اإليطاليُت أثناء ثورهتم، أو كمثل أخَت، ما حدث بُت 

يتأمل ىذه األمثلة من روسيا القيصرية واؽبيئات الثورية: إف كل من 
الصراع، سيجد من الصعب فعبل أف يقوؿ: إف الدولة قد عاشت أو 
يبكنها أف تعيش أبدًا أبية صورة من الصور، ما داـ أعضاؤىا ؽبم مطالب 
تبقى دوف إشباع. إف ذبربة ربرَل اػبمر يف أمريكا، لتجعل من الواضح سباماً 

غاـ الكايف على تنفيذ أوامرىا، أف الدولة ال تستطيع أف أتمل يف ربقيق اإلر 
ما دامت ىذه األوامر ذاهتا ال تربز نفسها كأوامر عادلة ألولئك الذين 

 سوؼ تفرض عليهم.
وقيل إف ىذه النظرية تفصل القانوف عن العدالة. إهنا تفصل يف 
الواقع أحدنبا عن اآلخر، ولكنها تفعل ذلك بنفس الطريقة اليت تفصل هبا 

عندما تقوؿ إف القانوف غَت عادؿ. فإننا نعًتؼ بعدـ بينهما يف اغبياة. ف
وجود رابطة ضرورية بُت االثنُت، ويتم الوصل بينهما بوساطة ما وبققو 
القانوف، فهو يصبح عادال عن طريق اعًتاؼ الذين يطبق عليهم أبنو  
كذلك. وخبلصة القوؿ إف القانوف، كما وضح، ؿبايد بطبيعتو، وصفة 

و الذين يطبق عليهم. وؼبا كانت وظيفة القانوف ىي العدالة إمبا يبنحها ل
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أف يعتمد على  -لكي يتخذ الصيغة األخبلقية -إشباع اؼبطلب، فيجب
قباحو يف أداء وظيفتو. وال يبكن معرفة ىذا، إال عندما يقرر من يواجهونو، 
نتائج أفعالو. فبل يبكننا القوؿ مثبل إف قانوف االنتخاب الذي يقصر حق 

الرجاؿ قانوف عادؿ إذا كانت النساء يتهمنو أبنو غَت التصويت على 
عادؿ، وال يبكننا القوؿ أيضًا إف قانوف النقاابت العمالية اإلقبليزية لعاـ 

عادؿ، إذا كاف العماؿ النقابيوف يرفضونو ابعتباره تشريعا طبقيًا.  1927
فكل من ىذين التشريعُت صار قانواًن منذ أف نشرتو السلطات الرظبية 

ختصة يف ىذا الصدد، ولكن مل يعترب أحدنبا عادال ما مل يعًتؼ الذين اؼب
 فرضت عليهم نتائجو، أبنو كذلك.

وال داعي ألف نتعجب من االعًتاض القائل أبف ىذا الرأي ال يعًتؼ 
أبف نشاط الدولة يتمثل فيو اؽبدؼ الفلسفي الذي قامت من أجلو، فإف 

غبياة للمواطن حبيث يستطيع ىذه أيضًا حقيقة اثبتة. فهل ىيئت ظروؼ ا
أف يستغل كل الطاقات الكامنة يف طبيعتو؟ أي: ىل تكفل لو الدولة فعبل 

يستحيل عليو ربقيق  -كما سبق أف قلت  -ؾبموعة اغبقوؽ اليت بدوهنا
ذلك؟ ليست ىناؾ وسيلة أخرى غَت ىذه الوسيلة، سبكننا من أف كبكم 

حد أف يقوؿ أبمانة، إف على طبيعة الدولة حكما صحيحًا. وال يستطيع أ
، قد 1917أو الدولة الروسية قبل عاـ  1789الدولة الفرنسية قبل عاـ 

وضعتا ؾبموعة من األوامر القانونية اليت كانت هتدؼ لرفاىية صبيع 
رعاايىا، وأف ىؤالء الرعااي نظروا إىل ىذه األوامر ابعتبارىا فبثلة ؽبذا 

أف نثق حبسن نيات الدولة، اؼبسعى. وإذا رد على ذلك أبف من الواجب 
وأبف عندىا الرغبة يف أف تبذؿ أقصى ما يف وسعها، فستكوف اإلجابة 
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ابلتأكيد، أف ىذا أمر يقرره من يتحملوف نتيجة أفعاؽبا وحدىم. إف 
قرروا بصراحة، أف  1917والروس يف عاـ  1789الفرنسيُت يف عاـ 

ب اليت كانوا يروف النظاـ الذي عاشوا يف ظلو، قد أخفق يف إشباع اؼبطال
أف من حقهم إشباعها وال أدري كيف يكوف من اؼبمكن أف نتجاوز ىذا 

 القرار. 
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ويًتتب على ذلك أف األوامر القانونية ألية دولة، هبب أف تفهم دائمًا 
يف ضوء الغاية اليت تسعى لتحقيقها حىت يبكن تربيرىا، وذلك يعٍت أهنا 

ة. وإذا نظران إىل الدولة هبذا الشكل فإنو، ذبربة مستمرة يف الصيغة الشرطي
يًتتب على ذلك أف حكومتها وكالة، وأف الذين ؽبم اغبق يف أف ينتظروا 
منفعة من وراء أعماؽبا، ىم الذين هبب أف وبكموا على مدى ربقيقها ؽبذه 

 اآلماؿ.

وبذلك تكوف أية حكومة، إذا بلغنا ابلتحليل غايتو، ىيئة من 
مر ابسم الدولة إىل زمبلئهم من اؼبواطنُت، وأف األشخاص يصدروف أوا

احتفاظهم ابلسلطة يعتمد على قدرهتم على إصدار األوامر حبكمة، فهم 
يواجهوف عددًا ال حصر لو من اؼبطالب اليت تتفاوت يف شدهتا وإغباحها، 
واليت تنشد منهم اإلشباع، واغبكمة اليت تتجلى يف تصرفاهتم كحكومة 

مقدرهتم على إشباع أكرب قدر فبكن من اؼبطالب،  تستند بشكل واضح إىل
وكلما استجابوا إىل أكرب قدر فبكن من اؼبطالب، ازدادت معرفتهم أبفكار 
مواطنيهم وعواطفهم، وكانوا أقدر على تقرير السياسة اليت هبب أف 
ينتهجوىا لتحقيق ىذا الغرض. وؽبذا السبب تربز أنبية اغبرية واؼبساواة يف 

رية وحدىا ىي اليت هتيئ الفرصة لئلفصاح عن ىذه اؼبطالب  اجملتمع. فاغب
كما أف اؼبساواة تقدـ الضماف الوحيد على أف ىذه اؼبطالب سوؼ ينظر 

 إليها نظرة عادلة.
واغبرية واؼبساواة يوجداف، عندما تكوف ؾبموعة اغبقوؽ اليت وصفتها 
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يف اغبقيقة  سائدة يف الدولة، ولكن إذا كاف اإلنساف كائنًا اجتماعيًا، فهو
  -كائن جامد ذو تقاليد، واندرًا ما يكوف  -من الناحية السياسية -أيضاً 
مدركا لقوتو، كما أنو من األكثر ندرة أنو حىت حينما يدرؾ ذلك  -كفرد

يظفر ابلعناية حباجاتو بوصفو فرداً. إف حجم الدولة اغبديثة ذاتو، هبعل من 
كن أف أيمل يف ربقيق مطلبو، اؼبواطن الفرد، صواًت يصيح يف بيداء. وال يب

إال إذا البرط يف تنظيم مع اآلخرين الذين يتفقوف معو يف الرأي ليفرض 
ىذه اؼبطالب. وبذلك تكوف اؽبيئات ذات أنبية أولية، فهي تذيع داللة 
التجربة اليت قد ال يلتفت إليها إذا مل تفعل ذلك، وىي سبثل اعبهود الذاتية 

ان ربت الشمس. وليست صبيع اؽبيئات يف لؤلفراد ليضمنوا ألنفسهم مكا
 -على سبيل اؼبثاؿ -اغبقيقة، ؽبا عبلقة هبدؼ الدولة، فنادى الكريكيت

ليس لو عادة أي ىدؼ سياسي، ولكن كثَتًا من اؽبيئات يتوقف قباحها 
على ربويل نتائج جهودىا إىل تشريعات يف الدولة؛ فهيئات: كارباد 

أو صبعية تسعى للنهوض ابؼبسرح  ألصحاب األعماؿ، أو نقابة عمالية،
القومي، كل ىذه اؽبيئات تسعى ألف ذبعل إرادهتا جزءًا من إرادة الدولة. 
واؼبربر اؼبنطقي لوجود ىذه اؽبيئات يكمن يف ؿباولتها تغيَت مضموف 

 األوامر القانونية اليت تضعها الدولة.
ربقيق  واآلف، إف ما يبنح اغبياة للهيئات االختيارية، ىو قدرهتا على

اؼبطالب، فالدولة ال سبنحها اغبياة، بل كثَتًا ما عاشت ىذه اؽبيئات رغم 
أنف الدولة، كما كاف اغباؿ ابلنسبة للنقاابت العمالية اإلقبليزية قبل عاـ 

. واؽبيئات ىي التعبَت التلقائي عن اغباجات اغبية يف نفوس 1824
رجة يتعذر معها أف األفراد، ومنذ أف أصبحت حياة اعبماعة من االتساع لد
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ربكم بوساطة الدولة وحدىا، حىت لو كاف ذلك أمرًا مرغواب فيو، فإف ىذه 
اؽبيئات يعتمد عليها يف القياـ بدور ىاـ يف توجيو ىذه اغبياة. ويف اغبقيقة 
يبكن أف نقوؿ إنو كلما زاد تنوع حياة اعبماعات يف أي ؾبتمع كاف نوع 

وأعتقد أف النتيجة اليت هبب أف اإلشباع الذي ربصل عليو أمت وأوىف. 
لبلص هبا من ذلك، ىي أنو كلما قل تدخل الدولة يف حياة اؽبيئات كاف 
ذلك خَتًا لكليهما. وسيادة الدولة على ىذه اؽبيئات هبب أف تظل شكلية 
وغَت مؤكدة بقدر اإلمكاف، كما هبب أف تعًتؼ الدولة ابغبق الطبيعي ؽبذه 

أبف تدخلها يف بعض مظاىر اغبياة، كالناحية اؽبيئات يف الوجود، وأف تسلم 
الدينية مثبل، ال يبكن أف يتمخض إال عن ضرر اجتماعي ألنو حيثما يكوف 
األمر يبس اؼبعتقدات األساسية، فإف األوامر اليت تصدرىا الدولة سوؼ 
تبدو فارغة ال معٌت ؽبا إذا ما قورنت ابؼبناشدة اليت تقـو هبا اؽبيئات اليت 

واطنوف دبحض إرادهتم، لتعرب عن أمانيهم. ويف ىذا السياؽ ال اختارىا اؼب
تكوف سيادة الدولة مشبعة ابعبانب العاطفي البلـز الذي يبكن أف ىبلق 

 الوالء الناجح الفعاؿ.
ذو طبيعة فيدرالية  -يف أعماقو -ويًتتب على ذلك، أف أي ؾبتمع

يئة ضمن ىي ى -إذا وضعنا القانوف الرظبي جانبا -أصبل، وأف الدولة
ىيئات أخرى، وال تفوقها أو تسيطر عليها، وتنجح أوامرىا القانونية إذا  
كانت على صلة خبلقة ابلقواعد واألوامر اليت تضعها اؽبيئات األخرى 
ألعضائها. ويف الواقع، إف ما هبب أف تسعى الدولة حثيثا إلعطائو صفة 

واليت سبثل أكرب  القانوف، ىو تلك اؼبطالب اليت تواجهها عند ىذه اؽبيئات،
قدر فبكن من اإلشباع الكلي يف اجملتمع، كما هبب أال تشرع يف وضع 
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قانوف، دوف أف رباوؿ ؿباولة فعالة، استشارة من سوؼ يتأثروف بنتيجة 
سرايف ذلك القانوف، ألف القانوف الناجح، ىو يف أغلب األحياف، ذلك 

فبكن من التجربة القانوف الذي وبمل يف ثناايه، عندما يطبق، أكرب قدر 
اليت يستفاد منها يف عملية التنفيذ. وال ىبفى على أحد مثبل أف قباح 
مشروع كبَت كنظاـ التأمُت الصحي يف إقبلًتا، قد قاـ على أساس 
االستشارة السابقة للهيئات الطبية، واعبمعيات اؼبعًتؼ هبا، يف كل نقطة 

يف كل انحية من من نقاطو. وقد آتى القانوف شباره ألف جهودًا بذلت 
نواحي تنفيذه، إلقناع من ؽبم ذبربة يف ىذا اؼبوضوع، وؽبم صلة بنتيجة 

 -حىت يف حالة عدـ اؼبوافقة على القانوف -عمل ىذا القانوف. فاؼبناقشة
تولد على األقل، يف نفوس الذين أتثروا ابلقانوف الشعور أبف معلوماهتم قد 

ذ القرارات. إف اإلرادة استخدمت، وأف خربهتم كاف ؽبا وزف يف ازبا
اؼبسجلة )للقانوف( يف إرادة الدولة، ولكن العملية اليت نصل بوساطتها إىل 
مرحلة التسجيل ىي عملية ال تًتؾ لدى اؼبواطنُت الذين يعنيهم األمر 
شعورًا أبف الدولة تسيطر عليهم أو تعمل ضدىم، بل يتملكهم الشعور 

بدور إهبايب كامل، يف عملية وضع ابػبلق واإلبداع الذي يتولد عن قيامهم 
 القانوف.

إف ىذا اؼبثاؿ كما أرى، ينَت أمامنا الطريق إىل حقيقة ىامة. فنظراً 
ألف اجملتمع اربادي )فيدرايل( يف أساسو، لذلك، كلما أمكن بقاء الطابع 
الواحدي للقانوف شكليًا حبتاً، كاف ذلك أفضل ابلنسبة للمجتمع. وكلما  

سبثل اؼبصاٌف، واليت تطلق عليها اسم اؽبيئات، مرتبطة كانت الوحدات اليت 
ارتباطًا اتمًا بعملية اغبكم، كاف من احملتمل أف تكوف ىناؾ فاعلية وواقعية، 
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ال يف ؾبرد مادة القانوف اليت تصاغ فحسب، بل يف أتثَته أيضًا بعد أف 
يصبح قانوانً. وليست ىناؾ أية حكومة اختَتت على أساس دستوري، 

أف تتنازؿ عن حقها يف ازباذ قراراهتا اػباصة، مادامت يف اغبكم. يبكنها 
ولكن ما من حكومة أيضًا، وبتمل أف تستمر يف اغبكم، ما مل تعمل على 
إقناع مواطنيها ابعبهود اليت تبذؽبا إلشباع مطالبهم. ولو سلمنا ابلدور 

ذلك  الذي تلعبو اؽبيئات االختيارية يف اجملتمع، فإف أحسن طريقة لتحقيق
اإلقناع، ىي أف يسمح ؽبذه اؽبيئات أبف تكوف على عبلقة مباشرة كاملة 
بعملية تنفيذ القانوف. واألشخاص الذين مل يستشاروا يف إجراء تغيَت يؤثر 
يف حياهتم، لن يشعروا بنفس الثقة يف صحة ذلك التغيَت، وال بنفس الرضا 

 -ؤخذ برأيهمحىت عندما ال ي -عن إمكانياتو، كاألشخاص الذين وبسوف
أبف جهودًا قد بذلت عبعل اذباىاهتم موضع اعتبار كامل. ويرجع جزء غَت 
قليل من إخفاؽ اغبكومات اغبديثة إىل أف نظامها القانوٍل يسوؼ يف ربقيق 
اؼبصاٌف اليت هبب أف يشبعها، بدال من أف يعيش فيها قلبا وقالباً، أثناء 

 مضيو يف طريقو.
ىذا االفًتاض إىل مبدأ آخر ال وبتاج ألف نزيد يف أتكيد  ويقودان

أنبيتو. فنظرًا ألف اجملتمع اربادي يف طبيعتو، قبد أف السلطة، كلما كاف 
توزيعها وتفرقها يف الدولة أكثر اتساعاً، كاف من احملتمل أف تكوف آاثرىا 

فقبل  ونتائجها أكثر فاعلية. وىناؾ ثبلثة أسباب أولية ذبعل األمر كذلك: 
كل شيء ىناؾ اغبقيقة التالية وىي أنو كلما كثر عدد اؼبسئولُت عن نتيجة 
القانوف كاف احتماؿ اىتمامهم بنتائجو أكرب، والطاعة قلما تكوف مثمرة 
وخبلقة يف دولة على درجة كبَتة من تركيز السلطة، ألهنا تصبح يف ىذه 
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ف يف ربمل اغبالة آلية وجامدة، كما تفتقد عند اغباجة عنصر التعاو 
اؼبسئولية الذي يكوف مطلواًب دائمًا يف ساعات اإلغباح والعجلة. اثنياً: إف 
اؼبركزية تعمل على التجانس وينقصها عبقرية الزماف واؼبكاف، كما أف 
مستوى األعماؿ فيها، هبعل التجربة أمرًا صعباً، ألف شبن اإلخفاؽ عادة 

لرجل اإلدارة الذي يعترب  يكوف أكرب لدرجة ذبعل التجديد أمرًا غَت جذاب
مبدأه األوؿ ىو االكتفاء أبقل عدد فبكن من األخطاء. وأخَتًا إف اؼبركزية 
تعٍت عدـ القدرة على مقاومة مشكلة الوقت يف اغبكومة، فهيئات مثل 
ؾبلس الوزراء، واجمللس التشريعي، تستطيع أف تعمل لعدد معُت من 

عاجزة أماـ  -النظاـ اؼبركزي يف ظل -الساعات يوميًا، ومن مث ذبد نفسها
ذلك العدد الكبَت اؼبتنوع من اؼبسائل اليت هبب أف تعاعبها. ويعٍت ذلك 
الضغط، أف أشياء كثَتة يلـز النظر فيها، ال تعاًف إطبلقا، وكثَتًا ما وبدث 
أف األمور اليت ربتاج إىل أوىف حبث تناقش على عجل. وتقدـ لنا 

 الوقت اغباضر، مثبل فريداً لؤلخطار اليت اؼبؤسسات السياسية الربيطانية يف
هبرىا ىذا الوضع. فالربؼباف اؼبسئوؿ عن اإلمرباطورية االستعمارية، ال هبد 
عادة سوى يومُت يف العاـ، ليناقش مشكبلهتا، كما أف ؾبلس الوزراء، ينظر 

 اؼبيزانية ألوؿ مرة، قبل أف تقدـ جمللس العمـو ببضع ساعات فقط.
 -قرف مضى كانت أقل خطرًا من اآلف. وذلك إف اؼبركزية منذ

ببساطة ألف نطاؽ نشاط الدولة كاف أضيق بكثَت. فعندما يبتد نفوذ الدولة 
يف كل زاوية ويف كل انحية من نواحي النظاـ االجتماعي، كما ىو اغباؿ 
عندان، فإف العمل السريع اؼبرف يصبح أمرًا ضروراًي ولكن ىذا على ما 

 مركزية سبلك مؤسسات سبت بصلة وثيقة للوظائف أعتقد، يفًتض دولة ال
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اليت تباشرىا. وطابع اؼبشكلة ليس طابع جغرافيًا خالصاً، ولو أف من 
األمور اؽبامة بطبيعة اغباؿ، أف تكوف لندف ومانشسًت ونيويورؾ وبرلُت 
وابريس، مستقلة عن اغبكومة اؼبركزية يف صبيع األمور ذات الطابع احمللي، 

لة عنها مسئولية كاملة، وال ينبغي يف مثل ىذه األمور، أف وأف تكوف مسئو 
 تطلب من ىذه اغبكومة السلطة إلجراء التجديد.

ولكن اؼبشكلة مشكلة وظيفية كذلك، فوحدات اؼبصاٌف، كصناعة 
القطن مثبل، ال تقل حاجتها إىل مؤسسات حكومية مناسبة ؽبا عن حاجة 

سات. فهناؾ ؾباؿ ربتاج فيو النكشَت أو كانساس أو ابدف ؼبثل ىذه اؼبؤس
إىل وضع نظاـ من القواعد  -ربت ضماانت مناسبة -ىذه الوحدات

غبكمها، يشبو ذلك النظاـ الذي يبكن أف تضعو فينا أو ليفربوؿ أو طوكيو 
لنفسها. ووضع التشريع كلو، أو أحكاـ القضاء صبيعا على مستوى 

تمع. ومن اؼبستحيل أف اإلقليم، إساءة لفهم طبيعة اؼبصاٌف القائمة يف اجمل
تعمل أوامر الدولة القانونية بنجاح إال بعد أف تربطها ابؼبؤسسات اؼببلئمة 
جملاؿ تطبيقها يف كل فًتة، فإف جانبا غَت قليل من اؼبتاعب اليت تواجهها 

 -اغبضارة اغبديثة يرجع إىل أف مؤسسات الدولة مل تساير التغَتات األخرى
 الذي رباوؿ أف ربكمو.  وخاصة االقتصادية يف اجملتمع
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ردبا يبكننا تلخيص ىذه اؼبناقشة، أبف نقوؿ إننا كبتاج، يف الفلسفة 
السياسية، فوؽ كل شيء، إىل نظرية للدولة تسعى ابستمرار إىل تكييف 
القانوف تكييفا اشًتاكيا. فموطن الضعف يف الدولة اغبديثة يكمن يف 

ية. فقد نشأت الدولة، كأي نظاـ الفروض اليت تبٌت عليها أوامر القانون
اجتماعي حوؿ فكرة للعدالة. ولكن ىذه الفكرة تنظر إىل الفرد أساساً 
ابعتباره مالكا لشيء فبلوؾ، وأف الدولة قائمة من أجل ضبايتو اليت تعترب 
من أوىل واجباهتا. فهي سبثل فلسفة القرف الثامن عشر. ورغبة الطبقة 

تعدي السلطة اؼبستبدة. ولكن اغبرية  البورجوازية يف ضباية نفسها من
واؼبساواة اللتُت حصلنا عليهما كانتا، أوال وقبل كل شيء، حرية ومساواة 
ؼبالك الثروة، فكل من ينظر إىل القوانُت اؼبدنية لفرنسا وأؼبانيا من ىذه 
الزاوية، ال يكاد يتبُت من مبادئها األساسية، أنو قد كانت ىناؾ أعداد 

النساء الذين كانوا ال يبلكوف شيئا اللهم إال العمل ضخمة من الرجاؿ و 
الذي يقدمونو لقاء األجر. لقد كفلت الدولة ؽبؤالء حرية التعاقد، تلك 
اغبرية الونبية ابلنسبة ؽبم، واليت مل تكن كذلك ابلنسبة لصاحب العمل. إف 
 اغباجة اليت نواجهها ىي التوسع الفعلي يف االمتيازات اليت سبنحها أوامران

 القانونية عبملة اؼبواطنُت ببل استثناء. 
إف موقفنا يف الواقع، ال ىبتلف عن اؼبوقف الذي واجهو السوقة يف 
روما، قبل أف ينالوا اغبماية حملاميهم اؼبنتخب للدفاع عن حقوؽ الشعب 
وقانوف األلواح االثٌت عشر. فكبل ىذين اؼبوقفُت كاف دبثابة جهود عبعل 
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ال. وسباما كما كاف األمر قديبا، وىو أف الفرد من فكرة العدالة أكثر مشو 
الدنباء الذي ليس لو أسرة أو عشَتة ليس لو قانوف أيضا، كذلك اغباؿ 
ابلنسبة لنا يف الواقع، فاؼبواطن الذي ال يبلك، ال يستطيع، أبية طريقة 
واقعية، أف يتمتع ابغبقوؽ اليت ىي يف متناوؿ يده من الناحية النظرية. 

ايد شعوره ابلتحرر العقلي واالقتصادي، ونظرًا ألنو قد أجرب ونظرا لتز 
بكل من  -ضمن ما اعًتفت بو من اؼببادئ العامة -الدولة على االعًتاؼ

التعليم الشعيب والنقاابت العمالية، لذلك فهو هبرب الدولة على أف توسع 
من تصورىا ؼبعٌت العدالة حىت يشمل مصاغبو، بصورة ال تقل عن مشولو 

ٌف من يبتلكوف الثروة. ومن الطبيعي أف ىناؾ عقبات يف الطريق، ؼبصا
فاالمتيازات اليت منحت لو إذعاان ؼبطالبو كانت جزئية كتلك اليت كاف 
نببلء اليوانف مستعدين ألف يبنحوىا لعامة الشعب: فالنظاـ ال يتغَت 
 ابنتظاـ يف جبهة واحدة. فحمايتنا غبرية العامل الفردية يف التعاقد خارج

نطاؽ الشروط األساسية اليت تضعها النقاابت العمالية. فيها قدر من 
االحتفاظ ابالمتياز لرب العمل مثل القدر الذي حققو نفوذ الطبقة 
االرستقراطية الرومانية يف اجمللس التشريعي بروما. ومازاؿ العرؼ والسوابق 

كاف   القضائية يف أحكاـ القضاء يعمبلف ضد مصلحة الطبقة العاملة، كما
اغباؿ، عندما جعلت مدرسة الكهنة نظاـ اإلجراءات القانونية وأسلوهبا 
لغزا مل يكن لعامة الشعب، قبل عهد فبلفيوس، شبة أمل يف أف وبيطوا بو 

 علما.
إف ما حدث يف القانوف الروماٍل ىو ربرير الفرد، وال يغيب عن ذىننا 

ولده. ونفس أنو كاف ربريرًا جزئيا، من وضع اجتماعي حدد لو منذ م
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الشيء وبدث ابلنسبة لنا. والنظاـ االقتصادي اعبديد يفرض سلفا تغَتًا يف 
جوىر األوامر القانونية: فهو يرغمها على أف رباوؿ االستجابة ؼبطالب 
أكثر، لئبل تزوؿ عنها صفة األوامر القانونية. والنظاـ االقتصادي اعبديد 

 فوز صباىَت العامة يعٍت حق انتخاب عاـ، وحق االنتخاب العاـ يعٍت
بسلطة إدارة اؼبؤسسات السياسية، وىم ملزموف أبف يستخدموا تلك 
السلطة بطريقة ذبعل ىذه اؼبؤسسات تستجيب غباجات مل تتعود الدولة أف 
تشبعها قبل اآلف. إف نفوذىم هبعل األشياء اليت كاف رجاؿ الدولة، حىت 

ا جزء طبيعي من العدالة.  اعبيل اؼباضي، يعتقدوف أهنا غَت عملية، تبدو كأهن
كما يفرض عامة الشعب على اجملتمع أوضاعا تساعد على رجحاف كفتهم، 
سباما بنفس الطريقة اليت انتهجها أسبلفهم فالقانوف واألخبلؽ والعقيدة 
الدينية تدور يف فلك أسلوب اغبياة اغبديد، كما كاف وبدث سباما، عندما  

. وىم يرفعوف اؼبفاىيم اليت كانت طبقات أخرى تتوىل مقاليد السلطة
وبتاجوف إليها، إىل مرتبة األشياء اؼبقدسة نفسها اليت كانت للمفاىيم 

 األخرى يف النظاـ االجتماعي السابق.
والطبقة اليت تسيطر على الدولة ال تطلب السلطة جملرد استغبلؿ من 
تصادر أمبلكهم، فإهنا تطالب، كما ىو اغباؿ يف روسيا السوفيتية اآلف، 
أبف استغبلؽبا هبب أف يكوف معادال للحق، وأف ضحاايىا أنفسهم هبب أف 
يتبينوا عدالة اؼببادئ اليت فقدوا امتيازاهتم دبقتضاىا. وىكذا اعترب اجملتمع 
يف اؼباضي االعتداء على اؼبلكية من أكرب الكبائر، وكاف مهيئا ألف يعد 

هبوز على ملكية  الرجل الذي آثر أف يًتؾ زوجتو وأطفالو جياعا، على أف
 جاره، رجبل شريفا.
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إف ما انقشتو من األحداث ىو توسيع لنطاؽ القانوف. فمجموعة 
اغبقوؽ اليت افًتضت أهنا من لواـز األحواؿ االجتماعية اغبديثة، آخذة يف 
التحوؿ من كوهنا مطالب أخبلقية معنوية، إىل التزامات قانونية إهبابية. وقد 

من الفرد يف سبيل ربقيق ىذه الغاية. وأصبحت  نزعت الدولة عمداً اؼبلكية
لعامة الشعب، أسباب اغبياة اؽبينة، اليت   -بصورة متزايدة -اآلف توفر

كانت وقفا على مبلؾ الثروة، وذلك على حساب أولئك الذين 
يستطيعوف أف يتمتعوا هبا دوف معونة الدولة. وىذا التحقيق للحقوؽ ىو 

طريقو إىل النظاـ االجتماعي عن طريق  نتيجة ؼبفهـو أوسع للعدالة. هبد
 الضغط اؼبتغَت للقوة االقتصادية.

ويبكننا أف نبدي مبلحظتُت أخَتتُت فليس ىناؾ ما يدعوان ألف 
نفًتض أف العملية عملية حتمية، كما ال يبكننا أف نضمن يف صبيع اغباالت 

أف أهنا سوؼ تتحقق سلميا، وكل ما نستطيع أف نقولو يف األمر األوؿ ىو 
الطابع اغبايل للتطور االقتصادي يتضمن ربوؿ السلطة إىل عامة الشعب، 
وأف ىذا التحوؿ يصاحبو أتكيد األوامر القانونية ؼبصاغبهم، بدال من 
توكيدىا ؼبصاٌف طبقة صغَتة ولكن لو تغَت النظاـ االقتصادي فجأة يف 

لتغيَت، اذباه معُت غَت متوقع، فإف من تئوؿ إليهم السلطة كنتيجة ؽبذا ا
 سوؼ يغَتوف ابلتأكيد جوىر اغبقوؽ دبا يتمشى مع مصلحتهم اػباصة.

وال يبكننا أيضا أف نعتمد اعتمادا كليا على أف التغَت سيتم بطريقة 
سلمية. فالناس يتمسكوف أبفكارىم عن العدالة، ومن النادر أف يتنازلوا 

مرار ؽبذا عن السلطة دبحض إرادهتم. والسبلـ كما يبدو لنا ىو عملية است
التنازؿ عن االمتيازات لتحقيق التوافق بُت السلطة القانونية والسلطة 
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السياسية. وإذا تعذر ربقيق ىذا التوافق يف نطاؽ الدستور، فإف النظاـ 
اعبديد يفرض إرادتو ابلقوة، وقد يتخذ مثل ىذا التغَت طابع الكارثة، ألف 

درجة ال وبتمل معها اغبضارة اغبديثة تعتمد على آالت معقدة وواىية ل
بقاؤىا مع استخداـ العنف على نطاؽ واسع. لذلك يقضي العقل إبتباع 
سياسة لئلصبلح اؼبستمر، إال أف اإلنساف ليس حيوااًن عاقبل سباماً، وليس 

 لدينا ضماف أبف الغلبة ستكوف للعقل.
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إف مشكلة تنظيم الدولة ىي مشكلة العبلقة بُت رعاايىا والقانوف. 
فقد يسهم رعااي الدولة يف وضع القانوف، ويف ىذه اغبالة تكوف الدولة 
ديبقراطية بدرجات متفاوتة، أو قد يفرض عليهم دوف أف يسهموا يف 
وضعو، ويف ىذه اغبالة تكوف الدولة استبدادية بدرجات متفاوتة أيضاً. ال 

كن أف يوجد أي ىذين النمطُت من التنظيم يف صورة خالصة، فالدولة يب
الديبقراطية الكاملة تستشَت صبيع مواطنيها يف كل ما هبد من األمور، 
الزباذ قرارات فيها، وقد تقـو الدولة االستبدادية اؼبطلقة، بوضع صبيع 

ة مادية يف األوامر القانونية وتطبيقها يف الدولة بنفسها. إال أف ىناؾ استحال
أف يطبق أي ىذين النمطُت على ىذا األساس، يف اجملتمعات اغبديثة، ذات 

 األحجاـ الضخمة.
إف ما نواجهو فعبل يف اغبياة العادية، ىو صورة ـبتلطة للدولة، ففي 
بعض اجملتمعات، مثل فرنسا أو بريطانيا، تغلب الصفة الديبقراطية، ويف 

الصفة االستبدادية أكثر وضوحا  دوؿ أخرى، مثل روسيا وأسبانيا، قبد
وقوة. ويبكن أف وبدث كل مزج ؿبتمل بُت النظامُت: فالتشريع الديبقراطي 

قبد السلطة التشريعية،  قد تنجح بو سلطات تنفيذية شبو استبدادية، وقد 
 -رقابة صبهور الناخبُتربت  -كما ىو اغباؿ يف سويسرا، تكاد تسيطر سباماً 

الوالايت اؼبتحدة، حيث يتحدد  كما ىو اغباؿ يف  على السلطة التنفيذية، أو
بواسطة القضاء الذي اختصاص كل من السلطتُت التشريعية والتنفيذية، 

 زبضع سلطاتو بدورىا، للتعديبلت الدستورية.
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إف األشكاؿ اليت تتخذىا أية دولة يف الواقع ربتمها تقاليدىا 
ي ذاتية خاصة، واليت التارىبية، فالظبلؿ الدقيقة اعبميلة اليت تؤكد نواح

تضفيها ذبربة الشعوب على حياهتا، ذبعل من اؼبستحيل علينا أف نصر على 
أف ؾبموعة ما من اؼببادئ العامة أفضل من غَتىا، وليس يف وسعنا إال أف 

على أف الشكل الديبقراطي أكثر مبلءمة من  -كقاعدة عامة  -ندلل
غبضارة الغربية، وذلك الشكل االستبدادي، على األقل، ابلنسبة لعادات ا

ألف الديبقراطية، رغم صبيع جوانب ضعفها، تتيح الفرصة ألكرب قدر فبكن 
من اؼبطالب ألف يؤخذ يف االعتبار عند صوغ أوامر الدولة القانونية. كما 
ذبعل من نقد فاعلية ىذه األوامر وأتثَتىا أساسًا غبياهتا. وىي بزايدهتا 

طريق توسيع نطاؽ الشعور ابؼبسئولية، ال  لعامل اؼببادأة عند اؼبواطنُت، عن
سبنح اؼبواطن ؾبرد اإلحساس ابؼبسانبة يف ازباذ القرارات فحسب، بل هتيأ 
لو الفرصة فعبل، لكي يؤثر يف جوىر ىذه القرارات، ومن اؼبسلم بو أف 

أبطأ يف عملو من النظاـ  -كما توحي لنا التجربة  -النظاـ الديبقراطي
طة ألف تباين اإلرادات اليت يواجهها أكرب بكثَت. االستبدادي، وذلك ببسا

 -كنظاـ دستوري  -وليس ىناؾ نظاـ آخر لو نفس القدرة على االستجابة
 للغاية النظرية اليت هبب أف زبدمها الدولة.

ولكن قولنا أبف الدولة ربتاج إىل الشكل الديبقراطي، ليس معناه 
و، ألننا ال قبايف ربديد اؼبؤسسات اليت يستمد منها ىذا الشكل مبلؿب

مل تكتشف  -يف أية صورة من صورىا -الصواب إذا قلنا: إف الديبقراطية
حىت اآلف اؼبؤسسات اؼببلئمة ؽبا. ويبدو أف أي ربليل جملموعة األوامر 

 القانونية يكشف عن ضرورة وجود ثبلثة أنواع من السلطات:
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وع ( إننا كبتاج إىل ىيئات تضع قواعد عامة، تنطبق على ؾبم1)
اؼبواطنُت، أو جزء منهم لو مصلحة ؿبددة سباماً ومتميزة بوضوح عن مصاٌف 
ابقي اؼبواطنُت. وىذه اؽبيئات ذات طابع تشريعي. وىي إما أف تكوف 
السلطة التشريعية العليا كاؼبلك يف الربؼباف، أو ىيئة ليست مطلقة السلطة 

الذي  يف وضع القانوف، واختصاصها ؿبدود بوساطة الشكل القانوٍل
 تستمد منو سلطتها.

( كما كبتاج إىل ىيئات يكوف من واجبها أف تنفذ األىداؼ اليت 2)
تتضمنها القواعد اليت وضعتها السلطة التشريعية اليت تعمل ىذه اؽبيئات 

 -كقاعدة عامة  -ربت إشرافها. ومن طبيعة ىذه اؽبيئات أال ربدد
تعترب ىذه اؽبيئات اختصاصها بنفسها، بل تقـو السلطة التشريعية اليت 

مسئولة أمامها عادة بوضع اؼببادئ اليت تعيش يف ظلها. وهبب أف يكوف 
مظهر أفعاؽبا يف نطاؽ اغبقوؽ اليت أقرهتا ىذه السلطة التشريعية، فواجبها 

 ىو تنفيذ األوامر القانونية اليت تشكل إطار اغبياة السياسية.
ُت من أشكاؿ ( وكبتاج فضبل عن ذلك إىل ىيئات لتفصل يف شكل3)

النزاع. فهناؾ منازعات تنشب بُت اؼبواطن والسلطة التنفيذية، كأف يدعي 
األوؿ مثبل، أف تصرفًا من تصرفات السلطة التنفيذية فيو تعد لبلختصاص 
اؼبخوؿ ؽبا. ومن الواضح أنو إذا كاف يف مقدور السلطة أف ربدد 

القانونية اليت اختصاصاهتا فستكوف ؽبا يف الواقع السيادة على األوامر 
تتصرؼ دبقتضاىا. فإذا وكلنا الفصل يف ىذا النزاع إىل ىيئة خارج السلطة 
التنفيذية، فيمكننا أف كبصل على تقرير حر لصحة اإلدعاء. وىناؾ نوع 
اثف من اؼبنازعات تنشب بُت اؼبواطنُت: فالشخص "أ" يدعي أف الشخص 
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نقرر ىل كاف السلوؾ "ب" قد أساء إليو ومن الضروري يف ىذه اغبالة، أف 
الذي يشكو منو، ربرمو أوامر الدولة القانونية فعبل، فإذا كاف ؿبرماً، فمن 

 عقوبة مناسبة. -يف حدود القانوف -الضروري أيضاً، أف نقرر
كانت الفلسفة السياسية منذ عهد أرسطو على األقل، تسلم تسليمًا 

ها كل نوع من ىذه اتماً. أبف أية دولة جديدة التنظيم، ينبغي أف يبقى في
األنواع الثبلثة من اؽبيئات منفصبل عن اآلخر فيما يتعلق بكل من الوظيفة 
اليت يبارسها وشخصيات األعضاء اؼبكونُت لو. وقد ذىب بعض اؼبفكرين 
مثل منتسكييو إىل أبعد من ذلك، أبف أدعى أف انفصاؿ ىذه السلطات، 

 ىو سر اغبرية السياسية.

قبل مثل ىذه النظرية الصارمة، فمن إف من الصعب علينا أف ن
الناحية النظرية البحتة، يبكننا أف ننظر إىل الوظيفة القضائية، وخاصة من 
الناحية اؼبنطقية، على أهنا من اختصاص اؼبشرع، ألنو ما من شخص 
يستطيع أف يعرؼ معٌت القانوف معرفة صحيحة، أكثر من الشخص الذي 

تحالة من الناحية العلمية أف وضعو. وىناؾ. ابإلضافة إىل ذلك، اس
نتمسك ابلفصل التاـ بينهما. فالسلطات التشريعية ال تستطيع أف تقـو 
بعملها على أكمل وجو ما مل تكن ؽبا القدرة على التدخل يف تنفيذ 

 -إذا اقتضى األمر عن طريق القانوف -القانوف، والقدرة على أف تبطل
من نتائجها. كما أف السلطة قرارات القضاة اليت يعم الشعور ابالستياء 

أبف تراعي اؼببدأ العاـ يف  -يف تطبيقها للقانوف -التنفيذية مرتبطة
اإلجراءات اعبزئية التفصيلية، وىذه الوظيفة تغطي نطاقا واسعًا يف الدولة 
اغبديثة، لدرجة أنو كثَتًا ما يصعب التمييز بينها وبُت وظيفة اؼبشرع. 
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ليت إما أف ربدد اختصاص السلطة التنفيذية وأخَتاً، إف السلطة القضائية ا
)ويف ىذه اغبالة ربدد جوىر إرادة السلطة التشريعية(، أو تفصل يف نزاع 
بُت اثنُت من اؼبواطنُت )ويف ىذه اغبالة سبد أوامر الدولة القانونية لتغطي 
ميداانً جديداً، أو ترفض االعًتاؼ أبف ىذا اؼبيداف اؼبذكور يدخل يف نطاؽ 

وامر(. ىذه السلطة القضائية تؤدي يف الواقع وظيفة ذات طابع ىذه األ
تشريعي؛ فنجد يف اقبلًتا وأمريكا مثبل، أف ما يسمى: ابلقانوف الذي يضعو 
القاضي. وىي تسمية صحيحة من احملتمل أف تغطي ميداان أوسع من 
اؼبيداف الذي يغطيو القانوف الصادر عن السلطة التشريعية. إف كوف 

 أمريكا ذوي طابع غَت سيادي، ألهنم يستمدوف سلطتهم من اؼبشرعُت يف
دساتَت مكتوبة ال يستطيعوف أف يغَتوىا، يبنح القضاة الذين يفسروف ىذه 
الدساتَت يف اغباالت اليت وبدث فيها ربد لنفوذ القانوف أو اؽبيئة التنفيذية، 

ف سلطة أكرب من سلطة اؽبيئة التشريعية ذاهتا، ألف إرادة القضاة تكو 
 عندئذ العامل الرئيسي يف تقرير حدود اختصاصات السلطة التشريعية.

وىناؾ مبدآف آخراف من نوع عاـ. يتحتم علينا أف نناقشهما قبل أف 
ننتقل إىل التحليل اؼبنفصل للمؤسسات كل على حدة. إف لكل دولة 

ا جيدة التنظيم، دستورًا وبدد الطريقة اؼبثلى لوضع أوامرىا القانونية. ويبكنن
تقسيم ىذه الدساتَت على أساسُت: فهي قد تكوف دساتَت مكتوبة أو غَت 
مكتوبة، وقد تكوف مرنة أو جامدة، فدستور الوالايت اؼبتحدة مثبل، وثيقة 
تقرر العبلقات اؼبتبادلة بُت السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأية 

إذا استطاعت  سلطة من ىذه السلطات، ال تكوف ذات أىلية للعمل، إال
أف تثبت. أف السلطة اليت تطلبها مستمدة من نصوص ىذه الوثيقة. وقبد 
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الدستور االقبليزي من انحية أخرى، وبتوي على ؾبموعة ضخمة من 
القوانُت وأحكاـ القضاء والقواعد العرفية غَت اؼبكتوبة، اليت تتحد عبلقاهتا 

سلطة يف أف يغَتىا دبا يراه اغبقيقية رظبياً. بوساطة ما للملك يف الربؼباف من 
مناسبا. وإذا عربان عن ذلك ابؼبصطلح الفٍت نقوؿ: إف التشريع العادي 
والتشريع الدستوري، يقفاف على قدـ اؼبساواة. والكوقبرس يف الوالايت 
اؼبتحدة على سبيل اؼبثاؿ، ليس لديو السلطة ألف يغَت من اختصاصات 

يف إقبلًتا، فيستطيع أف يغَت من  رئيس اعبمهورية، أما اؼبلك يف الربؼباف
 اختصاصات اؽبيئة التنفيذية وقتما يرى ذلك مناسباً.

ويتزايد يف العامل اغبديث، جعل الدستور اؼبكتوب ىو القاعدة العامة؛ 
فقد عم الشعور أبف توزيع السلطة يف الدولة أمر من األنبية دبكاف، إىل 

مثل ىذه األداة. وتشَت حد أنو يتحتم معها مراعاة الدقة اليت توفرىا 
التجربة على العمـو إىل أف ىذه النظرة ؽبا قيمة حقيقية، ألف بعض اؼببادئ 

 الدستورية مهمة لدرجة ال تدعوان ألف نزيد يف أتكيد أولويتها. 
ومن جهة أخرى، من غَت اؼبستحب إطبلقا، أف يتسم أي دستور 

الرظبي الذي يتطلبو  بطابع اعبمود، فحاجات اجملتمع تتغَت، ويتغَت التكوين
ىذا اجملتمع بتغَت تلك اغباجات. ومن العيوب الواضحة واؼبعروفة على 
الدستور األمريكي أنو جامد غَت مرف وال يبكن تغيَته إال إذا أصر على 
ذلك ثلثا األعضاء يف كل ؾبلس من ؾبلسي الكوقبرس، إجابة لطلب ثبلثة 

ألمريكي، مدة سبع سنوات. وقد أرابع الوالايت اؼبكونة لبلرباد الفيدرايل ا
بينت لنا اػبربة أف جعل سلطة التعديل عملية يصعب تنفيذىا، معناه 
الفشل يف ربقيق عمليات التكيف، عندما تصبح ىذه العمليات أمراً 
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مرغواب فيو سباما. والتوزيع األصلي للسلطات يف الوالايت اؼبتحدة، هبعل 
يق ذلك التجانس يف تشريع من اؼبستحيل تقريباً، أف نضمن مثبل، ربق

العمل والتنظيمات اؼبتعلقة ابلزواج، واليت تعترب أمورًا أساسية يف العامل 
اغبديث؛ فنجد أف صاحب العمل الرجعي، يف والايت متخلفة من والايت 
االرباد الفيدرايل األمريكي، يتمتع ابمتيازات غَت مناسبة، كما قبد أف 

الثقة، تتضمن يف الواقع تسهيبلت يف نصوص الدستور اؼبشحونة ابإليباف و 
الطبلؽ ابلنسبة لؤلغنياء، ال تتوافر للفقراء. ويبدو أف خبلصة اػبربة تتبلور 
يف الرغبة يف دستور مكتوب يبكن إصبلحو بوساطة عملية بسيطة مباشرة. 
ومن احملتمل أف تكوف أفضل طريقة. ىي أف نطلب من السلطة التشريعية 

اإلصرار بصفة خاصة، على أف تؤيد نسبة كبَتة  تعديل الدستور، ولكن مع
 من األعضاء أي تغيَت مقًتح.

ويقاؿ أحياانً: إف النظاـ الديبقراطي، يتطلب تضمُت الدستور حق 
اؼببادأة واالستفتاء، فالشعب كما يقاؿ، ال يباشر حياتو، إذا كانت 

اص مسانبتو الوحيدة اؼبباشرة يف وضع القانوف، تقتصر على اختيار األشخ
اؼبسئولُت عن مضموف ىذه األوامر. فبوساطة حق اؼببادأة سوؼ يتمكن 
الرأي الشعيب من أف يتخذ شكبل إهبابياً، وعن طريق االستفتاء، يستطيع 
الشعب أف يبنع عمبل من أعماؿ فبثليو، ال يتفق معهم فيو. واؼبطلوب ىو 

ال كاف حكومة مباشرة تكو ِّف جزءًا ضروراًي متممًا للنظاـ النيايب، وإ
الشعب، كما قاؿ رسو عن الشعب اإلقبليزي، حرًا يف فًتة االنتخاابت 

 فقط.
ولكن قد يقاؿ إف ىذا من شأنو أف يؤدي إىل إساءة فهم طبيعة 
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اؼبسائل اليت هبب أف تقرر، وإىل اػبطأ يف معرفة اعبهة اليت يستطيع أف 
صبيع  وبصل منها الرأي الشعيب على أكثر النتائج قيمة يف العمل. ففي

الدوؿ اغبديثة، قبد أف حجم صبهور الناخبُت كبَت ابلضرورة، لدرجة 
يصعب معها على الناس )ابعتبارىم ؾبموع الشعب( أف يفعلوا شيئًا أكثر 
من أف هبيبوا مباشرة ابلنفي أو ابإلهباب على األسئلة اليت تضعها اغبكومة 

أنبية عن اؼبباشرة. والتشريع عبلوة على ذلك، أمر ال تقل تفاصيلو 
أساسو، وصبهور الناخبُت ال يستطيع أف يتناوؿ تفاصيل قانوف يعرض عليو 
للنظر فيو. واغبكومة اؼبباشرة يف اغبقيقة، أداة فجة، ال تفي أبغراض 
اغبكومة اغبديثة، فهي تفشل يف جعل اؼبناقشة فعالة يف اجملاؿ الذي تكوف 

ة التعديل. وصحيح أف فيو اؼبناقشة مطلوبة، كما أهنا ال تدع سبيبل لعملي
من اؼبمكن ترؾ مسائل عامة معينة من حيث اؼببدأ، للتصويت الشعيب، 
مثل اإلمداد ابلطاقة الكهرابئية وىل ينبغي أف تكوف خدمة تقـو هبا 
الدولة، أو يقـو هبا األفراد. ولكن صبيع اؼبسائل األخرى دقيقة ومعقدة، 

ن يكوف لديهم االىتماـ لدرجة أف الناخبُت، ابعتبارىم غَت متخصصُت، ل
 أو اؼبعرفة، ألف يصلوا إىل قرارات مناسبة فيها.

وليس ىذا كل شيء، فاألمر ال يقتصر على أف معظم اؼبسائل ال 
يبكن صوغها بطريقة ذبعل اغبكومة اؼبباشرة فعالة، بل إف النتائج الثانوية 

ؼباٍل ؽبذا النظاـ ليست مرضية أيضاً. فهو ال يكاد يتبلءـ مع النظاـ الرب 
مثبل، ألنو يضع اؼبسئولية األساسية عن القوانُت خارج نطاؽ السلطة 
التشريعية، وىذا التقسيم للمسئولية يفسد ذلك التماسك يف اعبهد الذي 
يبكن الشعب من اغبكم اؼبناسب على أعماؿ نوابو. كما يفًتض ذلك 
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لية النظاـ ابإلضافة إىل ذلك، أف ىناؾ رأاًي عامًا ينشأ أيضًا حوؿ عم
التشريع، أسوة ابلرأي العاـ الذي يتكوف حوؿ نتائجها، ولكن اؼبشكلة 
اغبقيقية ليست ىي أف تنتزع من الناخبُت ابإلكراه، رأاي غَت متخصص ال 
يعرب عن اىتماـ خاص عن قوانُت، من غَت احملتمل أف يكونوا قد أحيطوا 

ك اعبانب من هبا علمًا دقيقًا. فأحرى هبا أف تقرف عملية وضع القانوف بذل
الرأي العاـ اؼبختص دبادة تلك العملية ولو عبلقة هبا، قبل أف توضع ىذه 
اؼبادة يف صورة أمر قانوٍل. وىذا ال يستلـز حكومة مباشرة، بل يستلـز 
طريقة إلشراؾ وحدات اؼبصاٌف اؼبختصة يف اجملتمع، يف وضع القوانُت اليت 

شروع قومي للتأمُت ستؤثر يف حياهتا. فاستفتاء الشعب مثبل، يف م
الصحي، قد يعطي نتائج أقل قيمة بكثَت، فبا تعطيو طريقة استشارية تتاح 
فيها الفرصة الكاملة آلراء األطباء والنقاابت العمالية واالربادات اؼبماثلة، 
ليبينوا فيها اذباىاهتم قبل أف يناقش اؼبشروع يف اجمللس التشريعي. وخبلصة 

يف ىدؼ اغبكومة، ىو غالبًا الرأي اؼبنظم، القوؿ: إف الرأي الذي يؤثر 
والذي يتميز عن رأي عامة الشعب دبعرفة خاصة. فمن النادر أف يعطينا 
مثل ىذا الرأي الشعيب غَت نتائج سلبية. ويبدو من التجربة، كما ىو 
واضح جدًا يف اتريخ سويسرا، أنو لو طابعًا تقليداًي صارماً، حىت أنو هبعل 

 أمراً صعباً عندما يكوف قوة احتياطية خارجية. التجربة االجتماعية
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إف السلطة التشريعية يف الدولة، ربتاج يف ظل ظروؼ اغبياة اغبديثة، 
أف تبٌت على أساس حق االنتخاب العاـ، إذا أرادت أف زباطب انخبيها 
بسلطة حقيقية، كما هبب أف تكوف على درجة من االتساع سبكن أعضاءىا 

لى اتصاؿ فعاؿ جبمهور الناخبُت، وأف تكوف على درجة من أف يكونوا ع
من الصغر سبكنها من إجراء اؼبباحثة الصحيحة، ففي ىيئة كبَتة اغبجم مثل 
ؾبلس حكومة روسيا السوفيتية، تفقد الفردية يف غمار اجملادالت، ويصبح 
اجمللس ؾبرد أداة لتسجيل إرادة اغبزب اؼبسيطر. وهبب على السلطة 

زبضع نفسها إلعادة االنتخاب من اؼبواطنُت، عند هناية فًتة  التشريعية أف
معينة ال تستطيع أف تغَت مدهتا يف الظروؼ العادية. وهبب أف تكوف ىذه 
الفًتة من الطوؿ حبيث تضمن ربقيق نتيجتُت، األوىل: أف السلطة 
التشريعية هبب أف تتمكن من أف تكوف مسئولة عن برانمج واؼ، والثانية: 

ىا هبب أف يتوفر ؽبم الوقت الكايف ألف يعرفوا أبنفسهم معرفة أف أعضاء
اتمة، كيفية سَت إجراءاهتا، ولكن هبب أف تكوف ىذه الفًتة أيضًا على 
درجة من القصر، حبيث نتأكد من أف السلطة التشريعية ال تفقد صلتها 

، كاف وبدد الفًتة 1911ابلناخبُت. والنظاـ الذي وجد يف إقبلًتا قبل عاـ 
ا بُت االنتخاابت بسبع سنوات، وىي مدة طويلة جداً، ألهنا كانت سبنح م

السلطة التشريعية حياة ال تتأثر بتيار الرأي العاـ إال قليبل. ومن انحية 
أخرى قبد أف فًتة العامُت اليت أيخذ هبا ؾبلس النواب يف الوالايت اؼبتحدة 

تخب حىت تسيطر قصَتة جداً، ألف النائب يف ىذه اغبالة ما يلبث أف ين
على ذىنو فكرة االنتخاابت القادمة، ومن النادر يف مثل ىذه الفًتة 
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القصَتة أف أيمل يف أف يتبُت طريقو ابلنسبة لؤلساليب التشريعية. وخبلصة 
 القوؿ أف فًتة طبس سنوات تبدو مناسبة ؽبذه االحتياجات.

غبزب من الطبيعي أف عضو اجمللس التشريعي، ينتخب ابعتباره مؤيدًا 
من األحزاب، وصبهور الناخبُت يف الدوؿ اغبديثة كبَت، وعدد اؼبصاٌف 
متباين، األمر الذي يلـز معو تنظيمها من أجل الوصوؿ إىل قرارات. وىذه 
ىي الوظيفة اليت تقـو هبا األحزاب يف الدولة، فهي تعمل وسيطًا لؤلفكار، 

بوؿ عند الناخبُت، وزبتار اؼببادئ اليت تعتقد أف من احملتمل أف ربوز الق
وتتخذ من ىذه اؼببادئ دعامة ؽبا، وتعد بقدر ما يف استطاعتها أبف ربوؿ 

إف النظاـ اغبزيب  -على العمـو -ىذه اؼببادئ إىل تشريعات. ويبكننا القوؿ
، فبدوف ىذا النظاـ ال يبكننا أف (3)ىو األساس الضروري للحكومة النيابية

ت، أو القدر البلـز من التأييد اؼبنظم نضمن برانؾبًا متماسكا من اإلجراءا
ؽبا يف اجمللس التشريعي، والذي يبكنها من الوصوؿ إىل سجل قوانُت 
الدولة. واألحزاب بكل ما فيها من عيوب، سبثل التعبَت الواضح، عن 

 طريقة حياة نشأت عن حاجة مدنية قوية.
بُت من الطبيعي أف انقساـ األحزاب، ال يطابق سبامًا انقساـ الرأي 

أعضاء الدولة وغالبًا ما يقـو على اختفاء ذلك التطابق مبدآف، كبلنبا 
جذاب يف ادعاءاتو، غَت مرض يف أتثَته. فعندما يسيطر حزب اغبكومة 
على اغبياة يف الدولة، يكوف من الواضح أف طريقة انقساـ الرأي مصطنعة 

افظُت إىل حد كبَت. ففي إقبلًتا مثبل، إذا اقتصر األمر على حزيب احمل
                                                 

أثبتت ذبارب كثَت من الشعوب أف ىذا التعميم ال ينطبػق علػى صبيػع حػاالت اغبكػم النيػايب بػل إف ىنػاؾ  (3)
 حاالت كاف فيها النظاـ اغبزيب عامبل من عوامل إفساد الديبقراطية وربويلها إىل واجهة زائفة. 
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والعماؿ، فسوؼ يضطر كثَت من اؼبواطنُت ألف ىبتاروا بُت بديلُت، ليس 
بينهم وبُت أحدنبا ذباوب كامل خبلؽ. وؽبذا السبب ينهض االدعاء، أبف 
نظاـ األحزاب اؼبتعددة، الذي يسمى عادة بنظاـ اجملموعة، يتبلءـ مع 

 انقساـ الرأي بصورة أكثر فاعلية.

نظاـ اجملموعة، كما ىو يف فرنسا وحكومة ولكن بناء على خربتنا ب
ويبار يف أؼبانيا، ويبدو أنو مصحوب دائمًا بعيبُت خطَتين، ويكمن أكثر 
ىذين العيبُت أنبية يف أف ىذا النظاـ عندما يعمل، تكوف الطريقة الوحيدة 
اليت يتحكم هبا يف السلطة التشريعية، ىي تنظيم نوع من االئتبلؼ بُت 

ا االئتبلؼ سوؼ يكوف أغلبية تستطيع السيطرة على اجملموعات، ألف ىذ
السلطة التشريعية. ويكوف من نتيجة ذلك، أف يستعاض عن ربمل 
اؼبسئولية ابؼبناورات، وأف تصبح السياسة ؾبردة من ذلك التماسك وسعة 
األفق، الذين يعيناف على اغبكم عليها وتقديرىا تقديرًا حقيقياً. والعيب 

جة ملحوظة يف فرنسا، ىو أف نظاـ اجملموعة يبيل إىل الثاٍل الذي يظهر بدر 
ذبميع السلطة حوؿ أشخاص أكثر من ذبميعها حوؿ اؼببادئ. فالناخب 
العادي يف فرنسا مثبل، يستطيع أف يبيز بُت اجملموعات اؼبلكية واجملموعات 
االشًتاكية، ولكن يوجد فيما بُت ىذه اجملموعات، عدد كبَت من الفروؽ 

فها وصفًا دقيقاً. وتكوف النتيجة أنو بينما يعرؼ الناخب اليت يصعب وص
بوضوح يف إقبلًتا والوالايت اؼبتحدة، نوع النتيجة اليت يسعى للحصوؿ 
عليها، ويستطيع أف يفًتض أف النصر غبزبو سوؼ يعٍت نوع التشريع الذي 
تدؿ عليو ىذه النتائج ضمناً؛ قبد يف فرنسا، أنو ما داـ طرفا اليمُت 

ليسا يف الوزارة، فلن تكوف شبة عبلقة من أي نوع مباشر، بُت  واليسار
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اإلرادة الصروبة عبمهور الناخبُت، ونوع اغبكومة اليت سوؼ يعيشوف يف 
ظلها. وىناؾ ابإلضافة إىل ذلك عيب آخر، وىو أف ىزيبة اغبكومة يف 
اجمللس التشريعي ال تتوقف على االختبلؼ يف اؼببدأ، بقدر ما تتوقف على 

اع بُت اعبماعات اؼبختلفة، لتحقيق ذلك االئتبلؼ اػباص، الذي الصر 
 سيزيد من سبتع كل حزب، إىل أقصى حد، دبغاًل السلطة.

اثنياً: إف عدـ وجود ذلك التطابق، يؤدي إىل اإلصرار على أف 
العضوية يف اجمللس التشريعي، ينبغي أف ربدد بوساطة سبثيل نسيب: ومعٌت 

لس التشريعي، ينبغي أف تطابق حجم التأييد ذلك أف قوى األحزاب يف اجمل
الذي وبصل عليو كل حزب من الناخبُت. وأف أي نظاـ آخر لبلختيار، 
يكوف تعرضا إلرادة الناخبُت الصروبة، بل إف التشريعات الناصبة عن ذلك، 
قد تكوف إنكاراً للرأي العاـ. إف نظاما مثل ذلك النظاـ اؼبوجود يف بريطانيا 

راضي الدولة إىل ؾبرد دوائر انتخابية متساوية يف االتساع، والذي يقسم أ
ويبنح اؼبقعد يف اجمللس التشريعي للمرشح الذي وبصل على أكرب عدد 
فبكن من األصوات؛ إف ىذا النظاـ، قد تكوف لو آاثر معيبة، وىي إعطاؤه 
غبزب واحد، عددًا من اؼبقاعد ال تتناسب بتااًت مع صبلة التأييد الذي 

يو يف أراضي الدولة كلها، وقد يكوف لو ضرر آخر، وىو تركو حصل عل
لقطاعات كبَتة من الرأي العاـ، دوف أي سبثيل يتناسب مع قوهتا. ففي 

مثبل، حصل حزب احملافظُت على أغلبية   1924االنتخاابت العامة سنة 
، ولكنو كاف حاصبل على أقلية تسًتعي النظر، من  كبَتة يف ؾبلس العمـو

كلي لؤلصوات، بينما مل وبصل حزب العماؿ. الذي مازاؿ يناؿ اجملموع ال
مبليُت األصوات يف االنتخاابت، إال على عدد قليل من اؼبقاعد يدعو إىل 
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 السخرية، ابلنسبة ؼبن يستطيع اغبزب أف يدعي أهنم مؤيدوف حقيقيوف لو.

ومن الواضح أنو ىناؾ مادة حقيقية يف ىذا النقد. ولكن هبب أال 
تباران اؼبميزات النظرية للتمثيل النسيب فحسب، بل هبب أف نضع يف اع

نفكر أيضا يف تنفيذه الفعلي. فأينما ينفذ ىذا النظاـ، تكوف لو نتيجتاف 
ظاىراتف: األوىل ىي أنو يزيد دائمًا من قوة أجهزة اغبزب، والثانية ىي أنو 
 وبقق كذلك توازان بُت قوى األحزاب يف اجمللس التشريعي، لدرجة أنو

يتمخض غالبًا عن حكومة األقلية، اليت ذبعل الًتابط يف التشريع 
بكل  -عندما تعمل -مستحيبل، أو يفرض قياـ حكومة ائتبلفية، تتصف

مساوئ نظاـ اجملموعة، وقبد ابإلضافة إىل ذلك، أف نظاـ العضو الواحد 
من مدى  -من انحية التطبيق الفعلي -)عن كل دائرة انتخابية(، وبد

غبكومة ألغلبيتها. مادامت قد حصلت عليها بصورة غَت عادلة استغبلؿ ا
مثبل. كاف غبكومة  1924وىذا ما ال يبكنها أف تتجاىلو. ففي عاـ 

من أف رباوؿ إعادة تنظيم  -إذا رغبت -احملافظُت من السلطة ما يبكنها
ؾبلس اللوردات. وأف تضع تعريفو للحماية اعبمركية، وقد كاف مؤيدوىا 

يف كبل ىذين اإلجراءين، ولكنها يف الواقع مل تستطع أف  شديدي الرغبة
تقـو أبحدنبا، ألف طبيعة أغلبيتها، حرمتها من القوة الروحية الكافية ألف 
تفعل ذلك، كما خشيت نتيجة مثل ىذه احملاولة يف االنتخاابت العامة 
القادمة. وهبب أال يغيب عن ذىننا أف قوة أي قطاع من قطاعات الرأي، 

س بعدد األصوات اليت يبكن أف وبصل عليها يف االنتخاابت العامة ال تقا
فقط. ففي عملية وضع القانوف الفعلية، قبد أف العوامل اؼبكونة لسلطة 
اغبكومة، أكثر تعددًا، وأكثر غموضاً، من أف يستطيع نقاد النظاـ اغباضر 
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دود أف يتبينوىا. وهبدر بنا أف نصر أيضاً. على أف أية حكومة تتعدى اغب
الواضحة لسلطتها الفعلية، أي تستخدـ أغلبيتها بغَت حق، يكوف من 
اؼبؤكد تقريبًا، أهنا سوؼ ال تدفع الثمن يف االنتخاابت العامة فحسب، بل 

 ستعدؿ قوانينها أيضا على يد اغبكومة اليت تعقبها يف الوزارة.

إف أية قيود على حق العضوية يف اجمللس التشريعي، هبب أف توضع 
صبيع اؼبواطنُت على حد سواء. كما هبب أف تكوف ىذه القيود على 

عموما، قليلة بقدر اإلمكاف، ولكن من اؼبمكن أف نطالب بفحص أدؽ فبا 
نقـو بو اآلف لصبلحية اؼبرشحُت، فالذي وبدث يف الوقت اغباضر، ىو أنو 

معايَت  -من الناحية العملية -ماداـ شرط السن قد توفر، فليست ىناؾ
وبة. وذلك يعٍت يف الواقع، أف الثروة، واؼبولد، واالنتماء إىل أخرى مطل

ىيئة اختيارية قوية )مثل االرباد القومي لعماؿ اؼبناجم( أو االنتماء إىل 
مهنة كاالشتغاؿ ابلقانوف، اليت تبلئم بصفة خاصة العضوية يف اجمللس 
التشريعي كل ىذه الصفات تتيح فرصًا خاصة ال تكاد تتيسر ؼبواطنُت 

أف يقاؿ، إف على أي  -على ما أعتقد -آخرين. وقد يكوف من اؼبعقوؿ
شخص يرغب يف العضوية، أف يقدـ الدليل على أف لو خربة يف نوع العمل 
الذي يؤديو اجمللس التشريعي، فلو طالبنا مثبل، كشرط ضروري قبل 
االنتخاابت، أف يكوف كل مرشح قد خدـ عددًا من السنوات يف ىيئة ما، 

لس البلدي، أو ما يشبهو، فمن احملتمل أننا سوؼ نرفع بذلك من مثل اجمل
مستوى كفاية األعضاء إىل حد كبَت، ومن األمور اؽبامة أيضاً، أف األعضاء 
هبب أف تدفع ؽبم مرتبات، وإال ؼبا وجد لدى الفقراء أي أمل يف خوض 

مل معركة االنتخاابت، وؼبا سبكن أحد غَت األغنياء من تكريس كل وقتو للع
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 التشريعي.

إف اجمللس التشريعي، هبب أف يتكوف عموماً، من ؾبلس واحد، وأينما 
وجد يف أية دولة موحدة نظاـ اجمللسُت، فإننا سنجد بعد الفحص، أنو يبيل 
إىل ضماف غلبة بعض اؼبصاٌف اػباصة يف الدولة، كما ىو اغباؿ يف ؾبلس 

لينا يف اغبقيقة أف نرى اللوردات يف اقبلًتا. فمن الناحية النظرية، يصعب ع
أي داع لوجود ؾبلس اثف، فهو كما يقوؿ "سينر" إذا وافق مع اجمللس 
األوؿ فبل لزـو لو، وإذا مل يوافق فوجوده ضار. ولو وضعنا سيطرة اؼبصاٌف 
اػباصة جانباً، فإف وجود اجمللس الثاٍل، يقـو عادة على أساسُت: فقد قيل 

ليت يساء النظر فيها، أو اليت تتخذ إنو ضروري، ليمنع صدور التشريعات ا
على عجل ودوف ترو من اجمللس األوؿ. ومن اؼبهم أف تكوف ىناؾ ىيئة 
تستطيع أف تقـو ابلتنقيح واؼبراجعة الفنية البلزمة للقوانُت اليت تقًتحها 
اغبكومة. ولكن ىذا يثَت التساؤؿ عن: )أ( تكوين اجمللس الثاٍل )ب( 

حظ يف الدولة االربادية، أنو يتمخض دائماً وظائفو واختصاصاتو. وقد يبل
عن حصوؿ أحد اجمللسُت على الغلبة اؼبؤكدة، كما ىو اغباؿ ابلنسبة جمللس 

 الشيوخ يف الوالايت اؼبتحدة.

ولنتناوؿ التكوين أوال: إف ؾبلسا اثنياً، اختَت كل أعضائو عن طريق 
التعيُت، مثل ؾبلس اللوردات أو ؾبلس الشيوخ الكندي ال يبكن أف يكوف 
من احملتمل أف تكوف لديو السلطة على األقل يف بلد ديبقراطي، ألف 

عندما زبلو  -يتحدى إرادة ؾبلس منتخب، كما أف عضويتو سوؼ تتوقف
على إرادة من ؽبم حق التعيُت يف ىذه اللحظة وحدىم.  -فيو مقاعد

واجمللس الثاٍل اؼبنتخب، ليس أحسن حاال من سابقو، فإذا اختَت يف نفس 
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الوقت وطبقا لنفس االمتيازات كاجمللس األوؿ، فسيكوف ؾبرد انعكاس 
لتكوينو. أما إذا اختَت يف وقت ـبتلف وطبقًا المتيازات مغايرة، فمن 

أف يعرقل اغبكومة القائمة. وبقدر ما تكوف امتيازاتو ؿبدودة، بقدر احملتمل 
ما تزداد أنبيتو، كما ىو اغباؿ يف ؾبلس الشيوخ الفرنسي، يف ضباية 
اؼبصاٌف اليت تؤكدىا ىذه االمتيازات احملدودة. وقد رأى البعض أف التعيُت 

ساس أو االنتخاب على أساس إقليمي. ال يعترب أي منهما كافيا، وأف األ
الذي ينبغي أف يقـو عليو اجمللس الثاٍل، ىو اؼبصاٌف اؼبهنية. ولكن ليست 
ىناؾ طريقة معروفة لتقدير األنبية النسبية الدقيقة للمصاٌف اؼبهنية. فمثبل 
إذا بعث اؼبشتغلوف دبهنة اؽبندسة أبحدىم إىل مثل ىذه اؽبيئة، فإف آراءه 

عبلقة مباشرة ابألغلبية بوصفو مهندسًا ستكوف غَت كافية، وليست ؽبا 
العظمى من القرارات اليت هبب أف تتخذىا ىذه اؽبيئة. وقصارى القوؿ: إف 
اجمللس الذي يبثل اؼبهن، قد يلجأ إىل انتخاب أعضائو على األساس اغبزيب 
لكي وبقق التماسك، وىذا قد يفسد نفس الغرض الذي يهدؼ التمثيل 

 اؼبهٍت إىل ربقيقو.
لثاٍل أو اختصاصاتو مسائل أسهل يف حلها، وليست وظائف اجمللس ا

فمن الصعب علينا أف نتناوؿ، جدايً، اغبجة القائلة أبف وجود ؾبلس اثف 
 لو سلطة التأخَت أمر ضروري، وذلك لؤلسباب اآلتية:

أوال: ليست ىناؾ حكومة تبدأ يف عمل أي تشريع على نطاؽ واسع، 
العامة. اثنيا: إذا كاف  إال بعد أف تكوف مادتو قد أصبحت ؾباال للمناقشة

التأخَت طويبل دائما، فإف ذلك سوؼ يضيع كثَتاً من جهود اجمللس األوؿ. 
وكل من يذكر الوقت الذي استغرقو صدور القوانُت اؽبامة يف بريطانيا، مثل 
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قوانُت اإلصبلح االنتخايب، واغبكم الذايت اليرلندا، والتعليم القومي، 
ؼبطالبة بطريقة للتعجيل دبرور مشروعات سوؼ يشعر ابلرغبة الشديدة يف ا

القوانُت يف اؼبراحل التشريعية، بدال من أتخَتىا. كما أف الرأي القائل أبف 
اجمللس الثاٍل الـز ليقـو دبهمة اؼبراجعة الفنية، رأي ال ينطوي على أية 
قيمة، فهذه العملية عملية ربضَتية يف طبيعتها، وال تتطلب خدمات 

مات عدد قليل من اؼبتخصصُت يف ىذا الفن. أما ؾبلس، بل تتطلب خد
فيما يتعلق دبسألة االختصاص، فكل ما يبكننا أف نقولو، ىو أنو ال يبكن 
أف تكوف جمللس اثف سلطة تساوي سلطة ؾبلس أوؿ، إال إذا كاف قد 
انتخب بنفس الكيفية، وإف إعطاءه سلطة أقل تثَت يف اغباؿ مشكلة 

ت، يتعذر حلها، ومشكلة حق اجمللس األوؿ التكوين اليت، كما سبق أف قل
 يف تغليب إرادتو.

ومن الضروري أف نقوؿ كلمة عن وضع اجمللس الثاٍل يف دولة اربادية. 
( ألف الوحدات االنتخابية يف االرباد هبب 1ويعترب ىذا ضروراًي لسببُت: )

( ألف من الواجب ضباية توزيع السلطات الذي نظمو الدستور 2أف سبثل. )
النتهاؾ، ولكن من اؼبؤكد أف األمر األوؿ، ال داعي ؼبناقشتو، ما من ا

دامت الوحدات االنتخابية تباشر فعبل بوساطة حكوماهتا اػباصة، األمور 
اليت وكلها إليها الدستور. أما ضباية توزيع السلطات، فيمكننا أف كبصل 
عليها ابعتبارىا أمرًا ضروراي، دوف ؾبلس اثف؛ وذلك إبجراء تعديل 
دستوري يستند إىل قدر كبَت من القبوؿ. من ؾبموع الوحدات اليت يعترب 
إجراء ذلك التعديل من اختصاصها. وبناء على ذبربة ؾبلس الشيوخ 

ال أعتقد أف من  -وىو اؼبؤسسة الكبلسيكية من ىذا النوع -األمريكي
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اؼبمكن أف نزعم بصورة جدية أف لنتائجو أية قيمة خاصة، ابعتباره وقيًا من 
اؼبركزية الزائدة، وكذلك يبدو أف التجربة يف اسًتاليا، تشَت إىل خطر نظاـ 

من إجراء  -عن طريق أتكيده ؼبساواة زائفة حيث ال توجد مساواة -يبنع
 التغيَت البلـز يف الوقت اؼبناسب.

وال أستطيع ىنا أف أدخل يف تفاصيل تنظيم السلطة التشريعية، وإمبا  
أف أشَت إىل مبادئ عامة معينة، يبدو أف  كل ما أستطيع أف أفعلو، ىو

التجربة قد عملت على رسوخها رسوخا اتما. ومن الواضح أف النظاـ 
الربيطاٍل الكبلسيكي، الذي تكوف فيو اؽبيئة التنفيذية السياسية، جزءا 
جوىراي من اجمللس التشريعي، ابعتبارىا عبنة من عباف اغبزب اؼبسيطر على 

ظاـ األمريكي الذي يفصل بينهما، )والذي يعترب ىذا اجمللس أفضل من الن
يف حد ذاتو حداث اترىبيا(. إف ىذا اإلدماج ال يساعد على التخطيط 
اؼبتماسك فحسب، بل هبعل اؼبسئولية أيضًا ؿبددة واضحة. كما يبكن من 
استخداـ السلطة التشريعية، كما هبب أف تستخدـ، ابعتبارىا وسيلة 

ناسبُت لتحمل التبعات يف اؼبناصب التنفيذية، رئيسية الختيار األشخاص اؼب
ومن اؼبهم بعد ذلك أف نفرؽ يف العمل التشريعي، بُت مناقشة اؼببدأ، 
ومناقشة التفاصيل، فاألوىل ابلطبع زبص اجمللس التشريعي ككل، أما الثانية 
فيحسن أف توكل إىل عباف صغَتة من أعضائو، وال تكوف على غرار ؾبلس 

 بقدر ما تكوف على غرار تلك اللجاف اليت أنشأهتا بعض العمـو الربيطاٍل
اجملالس الفرعية يف إقبلًتا مثل ؾبلس ؿبافظة لندف. وىذا يتضمن أيضاً، 
الرغبة يف ارتباط وثيق بُت اجمللس التشريعي وعملية تنفيذ القانوف. وؽبذا 
الغرض ينبغي أف تدعم كل إدارة يف الدولة، بلجنة استشارية من أعضاء 
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لس التشريعي، ؽبا اغبق يف أف تستشار يف مشروعات التقنُت، وأف تقدـ اجمل
تقريرا عن عمل السلطات التشريعية اؼبفوضة ؽبا، وأف تفحص داخل 
اإلدارة بعض اؼبسائل، اليت يبدو أهنا ربتاج إىل استفسار. ومن اؼبهم أف 

ا كبتفظ للوزير دبسئوليتو عن سياسة وزارتو، ولكن التجارب قد أثبتت لن
بوضوح ضرورة وجود صلة أوثق بُت عملو وعمل السلطة التشريعية، وإال 

للمعارضة من حُت آلخر،  -كقاعدة عامة  -أصبح اجمللس الذي يضطر
 أداة لتسجيل ما سبليو السلطة التنفيذية.

سبق أف اقًتحت أف فًتة طبس سنوات، ىي اؼبدة اؼبناسبة لبقاء اؽبيئة 
فيو أف تكوف ىذه الفًتة اثبتة ؿبددة،   التشريعية، ولكن ليس من اؼبرغوب

كما ىو اغباؿ يف الوالايت اؼبتحدة فهناؾ أحداث تقع، يتطلب األمر فيها 
استشارة الشعب. كما وبدث عندما تظهر يف األفق فجأة مسألة جديدة 
خطَتة ومن أجل ىذا الغرض أو عندما تنهـز اغبكومة، وتعتقد أف اؽبيئة 

لرأي العاـ؛ تعترب سلطة حل ىذه اؽبيئة التشريعية قد فقدت صلتها اب
التشريعية أمرًا ىاما. فلمن ينبغي أف سبنح ىذه السلطة؟ إنٍت ال أرى للهيئة 
الوزارية بديبل حقيقيا سبنح لو ىذه السلطة. فهذه اؽبيئة ىي القوة الدافعة 
للتشريع. وسياستها ىي اؼبوضوع الرئيسي الذي تدور حولو اؼبناقشات. 

يس الرظبي للدولة. فإف فبارستها قد تنطوي على مشاكل فلو منحت للرئ
خطَتة تتعلق حبياده. كما ال يبكننا أف ننتظر من اؽبيئة التشريعية أف تقًتع 
حبكمة على أمر حلها. إف ىذه السلطة ليس من احملتمل أف يساء 
استعماؽبا: ألف فبارستها بغَت حكمة سوؼ ال تقابل ابالستنكار من قبل 

سب؛ بل من اؼبؤكد أف الذين ىبفقوف يف فبارستها حبكمة اؼبواطنُت فح
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يعزلوف يف آخر األمر من اغبكم على يد مؤيدي حزهبم أنفسهم. كما أف 
لسلطة اغبل اؼبفاجئ فائدة أخرى فهي سبكن السلطة التنفيذية من جعل 
مؤيديها )ومعارضيها( ؿبتفظُت دبستوى معُت من الوعي السياسي، بينما 

على اىتماـ الناخبُت الدائم أبعماؿ  -الذي يبلزمها -رامييبقى الطابع الد
السلطة التشريعية وفبا هبدر مبلحظتو من ىذه الزاوية، أف السلطة 
التشريعية تبذؿ قصارى جهدىا عندما تكوف أغلبية اغبكومة كبَتة إىل حد 
يبكنها من تنفيذ برانمج ضخم، ولكن ليست من الكرب لدرجة سبنحها 

غبد، كما أف االىتماـ الشعيب ابلسياسة يكوف حادا سلطة زائدة عن ا
 بدرجة ليس ؽبا مثيل عندما تكوف حكومة الدولة مهددة ابؽبزيبة.

وسبق أف أوضحت أف مستوى الدولة اغبديثة يتطلب قدرا كبَتًا من 
البلمركزية، إذا أرادت أف تؤدي عملها بطريقة خبلقة، ويف حُت أف 

ب أف تظل اؼبكاٍل الرظبي الذي تصاغ الواضح أف السلطة التشريعية، هب
فيو أوامر الدولة القانونية، فإهنا ال تستطيع أف أتمل يف أف تؤدي عملها 
بطريقة سليمة ما مل تعهد جبزء من سلطاهتا إىل ىيئات فرعية. ويبكن أف يتم 

 ذلك على أحسن وجو بطرؽ ثبلثة: 

ل احمللي ( ينبغي أف رباؿ كل األمور ذات الطابع اعبغرايف كالنق1)
مثبل، إىل ؾبالس ؿبلية منتخبة تشرؼ على مساحات مناسبة، وهبب أال 
وبد من سلطات ىذه اجملالس، بل هبب أف يبنح ؽبا حق معاعبة صبيع األمور 
اليت مل ينص بصفة خاصة، على أهنا ليست من اختصاصها. وينبغي أيضا 

ينبغي على  أف يكوف ؽبا اغبق يف االجتماع ؼبناقشة األغراض العامة. كما
اغبكومة اؼبركزية، أف تبقى على اتصاؿ هبا يف األمور العامة، مثل التعليم 
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 والصحة العامة، وذلك عن طريق اؼبنح واؼبساعدات، وحق التفتيش.

داخل إطار ؾبموعة الشروط العامة  -( هبب أف ينشأ للصناعات2)
سلطات ؾبموعة من ال -القليلة اليت ربددىا السلطة التشريعية اؼبركزية

التشريعية الفرعية، ؽبا سلطة وضع القواعد، اليت يبكن تطبيقها إجباراي 
ربت الضماانت اؼبناسبة. أي ينبغي أف نسعى لعمل التغيَتات الواجبة، أبف 
ننشئ ذلك النوع من اغبكم الذايت للصناعة، الذي كاف من خصائص 

 بعض اؼبهن، كمهنيت احملاماة والطب.

اليت تعترب البعثة التجارية  -يئات الفرعية( هبب أف يعهد إىل اؽب3)
الدولية يف الوالايت اؼبتحدة، وىيئة الكهرابء يف بريطانيا، مثبل حسنا ؽبا 
بسلطات يف وضع القواعد، يف اؼبوضوعات ذات الطبيعة الفنية اليت 
تكوف: )أ( غَت قابلة للمناقشة بسهولة يف اؽبيئة التشريعية. )ب( وليست 

تائجها على دائرة انتخابية واضحة ؿبددة سباما. وتقتضي مقتصرة يف أتثَت ن
طبيعة األشياء، يف صبيع اغباالت الثبلثة، أف تكوف سلطة اؼبراجعة وإعادة 
النظر، صفة الزمة ابلضرورة للسلطة التشريعية اؼبركزية، ولكن كلما أمكن 
اإلبقاء على ىذه السلطة ضئيلة وشكلية كاف من احملتمل أف يكوف نوع 

 ارة أفضل.اإلد
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- 3 - 

إف السلطة التنفيذية يف الدولة ؽبا مظهراف: مظهر سياسي ومظهر إداري 
فهي من انحية ىيئة صغَتة من رجاؿ الدولة، يزكوف سياسة معينة ويتقدموف 
هبا للسلطة التشريعية لتوافق عليها، وبعد اؼبوافقة عليها يكونوف مسئولُت عن 

رب من األوىل بكثَت، تضم اؼبوظفُت تطبيقها. وىي من انحية أخرى ىيئة أك
الرظبيُت الذين ينفذوف القرارات اليت يتخذىا رجاؿ الدولة. ومن الواضح أف 
ىاتُت الفئتُت تتميزاف من حيث األشخاص أكثر فبا تتميزاف من حيث 
السلطة، ألف اؼبوظف ذا اػبربة الطويلة الذي وبتل منصبًا ىاماً. سوؼ يكوف 

السياسي، وسوؼ يكوف لو أثر كبَت يف ازباذ  لو نفوذ كبَت لدى رئيسو
القرارات بينما ىو خاضع لو من الناحية الرظبية. إف الرؤساء السياسيُت للدولة 
يسموف عادة دبجلس الوزراء. ومن اؼبستحسن بل من الضروري للحكومة 
الصاغبة يف اغبقيقة، أف يكوف ىؤالء الوزراء أعضاء يف اجمللس التشريعي، فمن 

لس يستمدوف سلطتهم وفيو هبب أف يردوا على االستجواابت اليت ىذا اجمل
 -كوضع طبيعي  -تتعلق دبمارستهم ؽبذه السلطة، وىذا يعٍت أف اؽبيئة الوزارية

هبب أف تتكوف من أعضاء من نفس اغبرب، ألف ذلك ىو الشيء الوحيد 
الذي وبتمل أف يضفي تلك الوحدة من وجهات النظر اليت ذبعل سباسك 

فبكناً. وؾبلس الوزراء يف حاجة ألف يكوف قليل العدد، فاػبربة تبُت  السياسة
لنا أنو عندما يزيد عن عدد معُت، فوؽ االثٌت عشر مثبل، فإنو يفقد سباسكو 
الداخلي. كما هبب أف يكوف معظم أعضائو مسئولُت عن مهاـ كربى معينة يف 

ة واػبارجية. ولكنو اإلدارة، والسياسة اػبارجية، واؼبالية، والتجارة الداخلي
يتطلب أيضًا عقبل مفكرًا يقـو ابلتوجيو وربقيق التناسق، وال تكوف عليو 
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مسئولية خاصة عن إدارة معينة، كما يتطلب عضوًا واحدا آخر على األقل 
)الذي يسمى عادة وزيرًا ببل وزارة(، يبكن االستعانة خبدماتو يف أية مسألة 

 خاصة ملحة.
زراء ىو الرئيس الرظبي للدولة أيضا كما ىو وقد يكوف رئيس ؾبلس الو 

اغباؿ يف الوالايت اؼبتحدة، أو قد تكوف الوظيفتاف منفصلتُت كما ىو اغباؿ 
ويكوف رئيس الدولة شخصية شرفية ابرزة وظيفتها  -يف فرنسا وإقبلًتا

السياسية ىي ضماف استمرار تنفيذ القانوف. وليست ىناؾ نواح تفوؽ جوىرية 
على اآلخر، ولو أف الطريقة اإلقبليزية الفرنسية أنسب ألهنا ألحد النظامُت 

تيسر لرئيس اؽبيئة الوزارية، بصفتو رئيسا للوزراء، أف يقـو بدور يف اجمللس 
التشريعي. ورئيس الوزراء يكوف عادة ىو زعيم اغبزب الذي حاز األغلبية يف 

الدوؿ، يقـو  ذلك اجمللس، فما ىي طريقة اختيار زمبلئو من الوزراء؟ يف معظم
كما   -ىو بنفسو ابختيار صبيع زمبلئو من بُت أولئك الذين سيكونوف معا

أكفأ أداة حكومية. وقبد من انحية أخرى أف حزب العماؿ يف  -يعتقد
 أسًتاليا ىبتار اؽبيئة الوزارية بوساطة عباف اغبزب.

وعلى ما أعتقد، ليس ىناؾ ؾباؿ للشك، يف أف من الواجب أف يًتؾ 
وزراء، اختيار زمبلئو. ألف الصفات اؼبطلوبة لتوجيو إدارة حكومية لرئيس ال

صفات ال يبكن تقديرىا بسهولة بوساطة االنتخاابت. فمسائل الزمالة والعمل 
اؼبشًتؾ اليت تلعب دورًا يف ىذه العملية، تقتضي أسلواب لبلختيار اؼببٍت على 

لتحقيقو. ومع التسليم التمييز والتفريق، ال تعترب عملية التصويت أداة دقيقة 
أبف رئيس الوزراء سوؼ ال يرتكب أخطاء فحسب، بل قد يتخطى اغبد 
اؼبعقوؿ يف أتكيده للتساوي الشخصي، فإنو من احملتمل أف تكوف أخطاؤه 
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أقل من أخطاء ىيئة مثل حزب العماؿ االسًتايل، أو أخطاء الشعب 
شديد الشبو األمريكي عندما ىبتار رئيس اعبمهورية، فالنظاـ األخَت 

 ابلياانصيب. 
وكما قاؿ "ابجهوت" إف الفوز يف اينصيب ليس حجة يف صاٌف ىذه 
الطريقة. والعوامل اليت تقيد رئيس الوزراء يف عملية االختيار بوجو عاـ تعترب 
ضمااًن كافياً، فكل حزب يضم رجاال ال يقلوف عن رئيس الوزراء مركزًا وقدراً، 

كوف أتييدىم لو موقوفًا على حكمتو فيما وىو ملـز أبف ىبتارىم، وسوؼ ي
يقـو بو من ترشيحات أخرى. ومن احملتمل أف يكوف معظم ىؤالء الذين 
اختَتوا جمللس الوزراء من اؼبرشحُت البارزين يف اؼبناصب اليت وبتلوهنا على 

 افًتاض أهنم قد اجتازوا فًتة مراف قاس يف اجمللس التشريعي.
حكومة التنفيذية مشكبلت من نوع ويثَت اعبانب غَت السياسي لل

( كيف يشكل وينظم؟ 1ـبتلف، فهو يثَت بوجو عاـ ثبلثة أنواع من اؼبسائل: )
( كيف تكوف عبلقتو ابعبمهور الذي تعود عليو 3( ما ىي وظائفو؟ )2)

خدماتو يف آخر األمر؟. من الواضح أف السؤاؿ األوؿ والثالث سوؼ 
اؼبوظفوف الرظبيوف يف الدولة ينفذوف ربددنبا إجابتنا عن السؤاؿ الثاٍل. ف

أوامر رؤسائهم السياسيُت، ووظيفة الوزراء ىي: وضع سياسة تشبع أكرب قدر 
فبكن من مطالب اعبمهور، والعمل على موافقة اجمللس التشريعي على ىذه 
السياسة لتزيد من آاثرىا الفعالة إىل أقصى حد. ومن الواضح أيضاً أف الوزراء 

أف يوجهوا أكثر من عناية عامة ؽبذا  -نطاؽ الدولة اغبديثة يف -ال يستطيعوف
العمل، وهبب أف يعتمدوا على موظفيهم يف معرفة مطالب اعبمهور، ويف 
اغبصوؿ على اؼبعلومات اؼبفصلة عن الوسائل اؼبمكنة لبلستجابة ؽبذه 
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اؼبطالب. ويف األعماؿ اليومية التفصيلية اؼبتعلقة بتنفيذ القانوف. وأاي كانت 
صورة اغبزب اغباكم واذباىاتو، فإف ىذه األعماؿ هبب أف تؤدي أبقل قدر 

 فبكن من االختبلؼ يف الرأي.
ويف سبيل ىذه الغاية، هبب أف يكوف اؼبوظفوف ؿبايدين، وهبب أف 
ىبدموا اغبزب اغباكم بنفس اإلخبلص والكفاية اليت ىبدموف هبا حزاًب آخر لو  

هبب أف يضمنوا استمرارىم يف الوظيفة،  كاف يف اغبكم. ولكي يكونوا ؿبايدين
إذا توفر فيهم شرط الكفاية. كما هبب أف يتيح نظاـ الًتقي لذوي الكفاايت 
أوسع الفرص اؼبمكنة للظهور، وأف يبارسوا من اؼبسئوليات ما يتناسب مع 
ىذه الكفاايت، وذلك تشجيعا ؽبم ليبذلوا أقصى ما يف وسعهم. ولكي نضمن 

يكوف تعيُت اؼبوظفُت دائمًا بوساطة عبنة مستقلة عن ىذه الصفات هبب أف 
اغبكومة اغبالية، وكلما قل أتثَت اغبكومة على ىذه اللجنة كاف ذلك يف صاٌف 
، هبب أف تقلل الطريقة اليت تتبعها اللجنة يف اختيار  الدولة. وعلى العمـو

مة: إف اؼبوظفُت من احملسوبية إىل أصغر نسبة فبكنة. ويبكننا أف نقوؿ بصفة عا
االختيارات القائمة على اؼبنافسة ىي أسلم الوسائل لتحقيق ىذه الغاية 
ابلنسبة عبميع الوظائف ابستثناء الفٍت منها. وما داـ اؼبرشح قد قبل يف 
اػبدمة، توافر فيو شرط الكفاية وحسن السلوؾ، فيجب أف يكوف مطمئنا إىل 

دد ذلك يف سن أنو سوؼ وبتفظ بوظيفتو حىت سن التقاعد. وهبب أف وب
 مبكرة تضمن لنا رؤساء دائمُت لئلدارات يشاركوف جيلهم أفكاره اعبديدة.

ومن األمور اؽبامة أيضاً، أف تكوف طبقات اؼبوظفُت مرنة بقدر اإلمكاف، 
فإف اػبطر الذي يتهدد أي خدمة حكومية، ىو البَتوقراطية. وأسهل الطرؽ 

وتُت، ونظاـ الًتقية حسب اليت تؤدي إىل ىذه البَتوقراطية، ىي صبود الر 
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األقدمية يف السن. فاالعتقاد اػباطئ أبف الروتُت ىو الكفاية وأف األقدمية 
تعٍت اػبربة، ىو اػبطر الذي وبيق هبيئة اؼبوظفُت. إذ يتملكهم اػبوؼ من 
 ، اؼببادأة والتجريب كما يبيلوف إىل االعتقاد أبف االبتعاد عما يستوجب اؽبجـو

يف اإلدارة. وأوؿ ما ربتاجو اػبدمة اغبكومية ىو  دليل على حسن النظاـ
اغبماية من ىذه األخطار. ويف اغبقيقة ال توجد قواعد واضحة لدرئها. إمبا 
يتوقف ذلك إىل حد كبَت على حكمة الرؤساء السياسيُت، بل ردبا يتوقف 
أكثر من ذلك على روح التضامن والوالء للخدمة نفسها. ولكن القاعدة 

 ف يؤدي اؼبوظفوف عملهم يف جو يسوده رأي عاـ انقد واع.الرئيسية ىي أ
ونظراً ألف اؼبوظفُت ىبدموف اعبمهور فيجب أف يكوف ذلك اعبمهور ىو 
الذي وبكم عليهم، ولكي يتم كل من أداء اػبدمة واغبكم عليها بصورة 
سليمة، هبب أف يكوف الرأي العاـ مرتبطًا ارتباطًا حقيقيًا بعملية اإلدارة، ومن 

ما تكوف ىناؾ إدارة أىم األمور لتحقيق ىذه الغاية إنشاء عبنة استشارية. وحيث
سبس مصلحة اجتماعية، فمن الواجب أف تكوف اؽبيئات اليت زبدـ ىذه 
اؼبصلحة مرتبطة هبذه اإلدارة بقصد التعاوف االستشاري، فإدارة التعليم مثبل 

 -يف كل خطوة من خطوات عملها -هبب أف تكوف على صلة مستمرة
فسيُت واآلابء. وبغَت ابؽبيئات اؼبنظمة للمدرسُت واألطباء واؼبتخصصُت الن

األساليب اؼبناسبة ؽبذه الغاية، سوؼ ال يفتقر عمل اإلدارة إىل اػبلق 
واالبتكار فحسب بل سيفتقر أيضًا إىل اغبساسية اغبادة اليت تعترب ؿبكا 
حقيقيًا ألصالتو. وليست ىناؾ وسائل أفضل من اللجنة االستشارية للتدريب 

ر، فعن طريقها يتعلم اؼبوظفوف فن اؼبشًتؾ للموظفُت اغبكوميُت واعبمهو 
اإلدارة بوساطة اإلقناع، ويكتشف اعبمهور اؼبوضع الذي تعمل فيو اؼبخلفات 
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الطبيعية للدعاية واألىواء على تشويو حقيقة اؼبطلب. ويعتمد جانب ال أبس 
 بو من مستقبل اغبكومة الدستورية على اغبكمة اليت تستغل هبا ىذه األداة.

ائج معينة غبياد اؼبوظفُت ومركزىم بوصفهم خدما للدولة وأخَتاً، ربتاج نت
إىل شرح موجز، فإذا أرادت كل من اغبكومة واجملتمع العاـ االطمئناف إىل 
ذلك اغبياد، فيتبع ذلك على ما أعتقد، أف صبيع اؼبوظفُت اغبكوميُت الذين 
يسهموف يف وضع السياسة، هبب أف يكفوا عن فبارسة اغبياة السياسية. وال 
داعي ألف يطبق ىذا االستبعاد على صغار اؼبوظفُت، ولكن ليس ىناؾ وزير، 
ولكن ذا طابع ؿبافظ، يبكنو أف يثق بسهولة يف سكرتَته الدائم، إذا علم أف 
ىذا األخَت، يبضي أمسياتو يف دعاية اشًتاكية حامية. ويبدو منطقيا أف نفس 

َت ال يبكنو أف يتوقع التقيد ينطبق على اؼبرشحُت السياسيُت، فاؼبوظف الكب
أف يدخل ؾبلسا تشريعيا ويف حالة اؽبزيبة يعود إىل اػبدمة يف اغبكومة. وما 
قلنا ىنا عن اؼبوظفُت اغبكوميُت ينطبق، بل وبصورة أشد، على قوات الدولة 
اؼبسلحة والبوليس، ألف بث اػبلق السياسي فيها، قد يقتل ذلك االمتثاؿ، 

ؼبدنيُت، تلك األوامر اليت يتوقف عليها دوف ما شك أو تساؤؿ، ألوامر ا
صاٌف الدولة يف األحواؿ العادية. واالكبياز يف مسائل ؿبورية كهذه سوؼ هبعل 

دبثابة حرس إمرباطوري، وحتمية التطور ؽبذا  -إف آجبل أو عاجبل -اؼبوظفُت
 الوضع ىي سرعة قياـ اغبكم االستبدادي. 

االربادات ابلنسبة وىذا ابلطبع يثَت مسألة حدود حرية تكوين 
للموظفُت اغبكوميُت إف ىذه اؼبسألة معقدة، وال يسعٍت يف ىذا اؼبقاـ، إال أف 
أقرر نتائج معينة كمسلمات. إف عبلقة القوات اؼبسلحة والبوليس ابلدولة 

حرماهنم من حق اإلضراب. ولكن ؽبم عوضاً عن  -من الناحية القانونية -ربتم
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ذلك الشكل من اغبكم الذايت، الذي يهيئ ذلك، اغبق يف التوسع التاـ يف 
لكل قطاع مسانبة كاملة يف تقرير شئوف عملو، ويبنحهم اغبق إذا نشب 

يف نوع من التحكيم اؼبستقل يف اؼبوضوع، مثل  -خبلؼ بينهم وبُت اغبكومة
 ذلك التحكم الذي تقـو بو ىيئة مثل احملكمة الصناعية يف إقبلًتا. 

أعتقد أف مثل ىذا التحرَل يبكن تطبيقو أو أما ابلنسبة للمدنيُت فعبل 
يبكن أف يكوف لو أثر فعاؿ إذا اقتضى األمر ؿباولة العمل بو. وللدولة يف 
اغبقيقة اغبق يف إنشاء جهاز، يصر على التوسط يف النزاعات اليت تنشب بُت 
اغبكومة وموظفيها قبل أف يقوموا ابإلضراب، وىناؾ احتماؿ كبَت يف أف 

 -از، عادة انجحًا يف مهمتو. ولكنٍت ال أعتقد أف للدولة اغبقيكوف ىذا اعبه
يف أف تتمسك بطابعها السيادي. وواجبها يف ىذه  -بصفتها صاحبة عمل

اغبالة كواجب أي صاحب عمل آخر، وىو أف تكتسب والء موظفيها عن 
طريق إقناعهم أبف مستوايهتا عادلة، وأف ؽبم اغبق يف إتباع صبيع الوسائل 

اليت تتبعها النقاابت العمالية، لتحسُت األوضاع اليت يعملوف يف ظلها.   اؼبألوفة
كما ال أرى سببًا يربر عدـ مراعاة اؼبساواة يف منح صغار موظفي اغبكومة 
حق االنضماـ مع من ىم يف مثل وضعهم من العماؿ الذين يعملوف يف 

وف أهنا الصناعة خارج النطاؽ اغبكومي، لتحسُت أحواؽبم ابلوسائل اليت ير 
مناسبة. إف شرؼ العمل يف مكاتب اغبكومة ليس تعويضا حقيقيا للكتبة 

 وموزعي الربيد الذين يشعروف أبهنم ال يعاملوف معاملة عادلة.
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سبق أف أوضحت السبب يف اعتبار استقبلؿ السلطة القضائية مبدأ 
 ة:ىاماً يف عمل اغبكومة. وىناؾ ثبلثة مبادئ رئيسية لبلوغ ىذه الغاي

أوال: هبب أف تقلل طريقة التعيُت إىل أقصى حد، من احتماؿ تدخل 
 االعتبار السياسية يف اختيار القضاة.

اثنياً: هبب أف يتوافر يف األشخاص اؼبعينُت حسن السلوؾ، وأف 
 يتوافر ؽبم االطمئناف الدائم على االحتفاظ بوظائفهم.

الوحيد الذي يؤخذ اثلثاً: هبب أف تكوف الرباعة القانونية ىي الشيء 
 يف اغبسباف عند الًتقية.

وقواعد اؼببدأ األوؿ تستبعد االنتخاب كطريقة لبلختيار، سواء كاف 
ذلك االنتخاب بوساطة الشعب أو بوساطة السلطة التشريعية، فالصفات 
اليت يتطلبها اؼبنصب القضائي، ال يبكن قياسها قياسًا سليما بوساطة 

نتخابية. وبعد ذلك، يبدو أف ىناؾ ثبلثة طرؽ اؼبعايَت اليت تناسب عملية ا
 فبكنة أمامنا:

ىيئة  -كما ىو اغباؿ يف فرنسا  -فيمكن أف تكوف السلطة القضائية
زبتار، أوال وقبل كل شيء، بوساطة امتحاف مسابقة، وأف تعتمد الًتقية إىل 
وظائف أعلى، على ثبوت الكفاية. ويبكننا أف نقوؿ الكثَت عن ىذه 

اؼبؤكد أهنا ىيأت لفرنسا ىيئة من القضاة على قدر كبَت من  الطريقة، فمن
إبحساس رفيع بشرؼ  -على خَت وجو فبكن -العلم واؼبهارة، يتصفوف
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اؼبهنة. أما شكى يف ىذه الطريقة فينحصر يف: أوال: إف الصفات اؼبطلوبة 
يف القاضي، تشمل صفات ال يبكن أف تقيسها ىذه الطريقة، فإذا قاران 

نسي ابلقاضي اإلقبليزي، قبد أف األوؿ مازاؿ أفقو ؿبصورًا إىل القاضي الفر 
حد ما يف النطاؽ القانوٍل، فهو عادة قاض ماىر، ولكن نطاؽ اغبنكة 
واؼبراس الضيق الذي يقضي فيو حياتو، يؤدي إىل عزلو عزال شديدًا عن 

تويل  اػبربة غَت القضائية. والطريقة الثانية ىي الطريقة اؼبتبعة يف إقبلًتا ويف
اؼبناصب الفيدرالية يف الوالايت اؼبتحدة، وفيها ىبتار القضاة عن طريق 
التعيُت بوساطة السلطة التنفيذية، يف كل من احملاكم الدنيا والعليا. وقد 

كثَتًا من القضاة العظاـ، كما تدلنا على   -دوف شك -أعطاان ىذا النظاـ
وب ِّوف، وىوؼبز.  ذلك بوضوح، أظباء مثل: مانسفيلد. ومارشاؿ، وجيسل،

ولكن ما من أحد يستقصي التعيينات اليت سبت يف اؼبائة السنة األخَتة، 
يستطيع أف يشك يف أف االعتبارات السياسية قد لعبت دوراً كبَتاً يف صبغة 
ذلك النظاـ. وإنٍت أفضل نظاما اثلثاً، يتقدـ فيو القضاة أنفسهم إىل 

ء، ال زبرج عنها ىذه السلطة إال السلطة التنفيذية بقائمة قصَتة من األظبا
يف الظروؼ االستثنائية اؼبلحة. وهبب على القضاة كذلك أف هبعلوا 
توصياهتم اػباصة ابلًتقية خاضعة للقيد اآليت فقط؛ وىو أف القاضي الذي 
قضى يف اػبدمة طبس سنوات فقط، أو القاضي الذي مل يتبق على تقاعده 

اغبا للًتشيح. وأعتقد أيضا أف أكثر من طبس سنوات، هبب أال يعترب ص
من األمور اؽبامة أف يبنع القضاة من الدخوؿ يف الوظائف السياسية. كما 
هبب أف يعترب أي شخص تقلد وظيفة سياسية غَت صاٌف للمنصب 
القضائي؛ ما مل يكن قد مضى على تقاعده منها ثبلث سنوات. وأىم من 
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باراي عند بلوغهم سن ذلك كما أعتقد؛ أف وباؿ القضاة إىل التقاعد إج
السبعُت؛ مع منحهم اغبق يف التقاعد االختياري بعد قضاء طبسة عشر 

 عاما يف خدمة القضاء.
إف فضائل ىذا النظاـ واضحة. فهي ربمينا من اػبطر الذي وبيق 
ابؽبيئة القضائية اليت كانت منذ فجر اإلنسانية ؿبجوبة عن بقية العامل 

ؿبدودة تؤدي ىذه اػبدمة. كما تقلل ومقصورة على أعضاء طبقة صغَتة 
ىذه الفضائل من مدى حصوؿ رجل القانوف على الًتقية أو التعيُت مقابل 
خدماتو السياسية، وىي إذ ذبعل اؽبيئة القضائية زبتار أوال أظباء لتنظر 
اؽبيئة التنفيذية يف أمرىا، فإهنا تؤكد بذلك حق أولئك الذين ؽبم أحسن 

يف تقدير األنبية اليت هبب أف تعطى ؽبذه  خربة ابلكفاايت اؼبهنية،
الكفاايت، بينما وبد حق السلطة التنفيذية االستثنائي يف إجراء اختيار 
آخر، من ؿباابة القضاة. وهبب أف أضيف، أنٍت أسلم بعدـ الرغبة يف نظاـ 
تسند فيو إىل الشخص العامي الغريب عن اؼبهنة وظائف صغَتة يف 

إقبلًتا. وأضيف أف ذلك يكوف عادة دبثابة القضاء، كما ىو اغباؿ يف 
مكافأة عن خدمات سياسية صغَتة. إف اؼبكاف الطبيعي للشخص العامي 
الغريب عن اؼبهنة ىو بُت ىيئة احمللفُت والسيما يف القضااي اعبنائية. بل إف 
ىيئة احمللفُت اؼبألوفة مشكوؾ يف قيمتها ابلنسبة للقضااي اليت تكوف فيها 

وب تقديرىا ذات طابع يقتضي خربة عالية، كما ىو اغباؿ الوقائع اؼبطل
على سبيل اؼبثاؿ يف القضااي التجارية اليت تتعلق دبوضوعات مثل 

أف تكوف  -حيث يعمل بنظاـ احمللفُت -السندات، فيحسن يف ىذا اؼبيداف
ىيئة ؿبلفُت خاصة ؽبم خربات شخصية تعطى غبكمهم على األمور موضع 
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 النظر، وزانً خاصًا.

يتميز عمل القانوف يف أية دولة حسنة التنظيم، أبربعة مبادئ: أوؽبا أف 
األضرار اليت تسببها اغبكومة، تنطوي سبامًا على نفس اؼبسئولية اليت 
تنطوي عليها األضرار اليت وبدثها اؼبواطن العادي، فبل يبكن أف تكوف 

ال الدولة خاضعة لسيطرة القانوف حقيقة، إذا كانت تصرفات عمبلئها 
تتضمن مسئولية رئيسهم عن اػبطأ، فالسيادة هبب أال تعفي أولئك الذين 
يعملوف ابظبها من اؼبسئولية. اثنيا: إذا ما فوضت السلطة التنفيذية 
سلطات تشريعية، فيجب أف تقرر مسألة اغبد القانوٍل ؽبذه السلطات 

راءات بوساطة احملاكم العادية. اثلثا: من األمور األساسية أال تكوف اإلج
القضائية ابىظة التكاليف حبيث سبنع اؼبواطن الفقَت من اللجوء للمحاكم. 
بل من األفضل أف ترفع للقضاء دعوى اتفهة سخيفة، بداًل من أف يًتؾ 
الناس يعتقدوف أف ضيق ذات يدىم يعوقهم عن السعي لنيل العدالة. 

ل وأخَتًا هبب أف يكوف إصبلح األساليب القانونية ىو الشغل الشاغ
للدولة ابستمرار. ومن الضروري لتحقيق ىذه الغاية، أال يكتفي 
ابالستقصاء اؼبستمر ألعماؿ اؽبيئات القضائية، وخاصة من الناحية 
اعبنائية، بل من األمور اؽبامة أيضا، أف تسجل اػبربات اليت تستخلص من 
أعماؿ ىذه اؽبيئات بوساطة صبيع من يسانبوف فيها. إف تكوين عبنة دائمة 

صبلح القانوف، يساىم فيها القضاة ورجاؿ القانوف والعواـ على قدـ إل
 اؼبساواة، يعترب من أمس حاجات ىذا العصر.



 55 

- 5 - 

كنت أتكلم ىنا ابستمرار عن أنبية الرأي العاـ، ومن اؼبستحيل أف 
إىل  -مهما كانت ـبتصرة -أختتم ىذا القسم من اؼبناقشة دوف إشارة

صو اعبوىرية. فهناؾ أمراف واضحاف: إف ميزة مسائل معينة تعترب من خوا
الرأي العاـ تتوقف على صدؽ اؼبعلومات اليت يبٌت عليها. كما تعترب قدرتو 
على إحداث التأثَت دالة على درجة تنظيمو. أما اؼببدأ الثاٍل، فردبا يبكن 
أف نعرضو على أحسن وجو بقولنا إف من النادر أف يوجد شيء يبكن 

شامبل، فإف ما وبدث ال يتعدى انتشار ؾبموعة من اآلراء  اعتباره رأاي عاما
العامة تتمركز حوؿ اؼبسائل اليت ربدث، وتعتمد القوة النسبية ؽبذه اآلراء 

 على ما يبكنها أف ربصل عليو من اؼبعرفة والتنظيم.

إف من يبحث اآلف مشكلة الصدؽ يف اإلعبلـ يف اجملتمع اغبديث 
د ىذه اؼبشكلة. اثنيهما أف صبع األخبار سوؼ يواجهو أمراف. أوؽبما تعق

ونشرىا عمل ال يراعي فيو العرض اؼبوضوعي للوقائع، فاألخبار سرعاف ما 
تصبح دعاية، عندما تتمكن مادهتا من التأثَت يف السياسة. كما يبيل 
مضموف األخبار يف اجملتمع اؼبتفاوت إىل فائدة من بيدىم مقاليد السلطة 

راد يعتمدوف على الصحف يف استقاء معلوماهتم، االقتصادية. ومعظم األف
وىذه الصحف تعتمد يف بقائها على اإلعبلانت اليت تستطيع أف ربصل 
عليها، كما أف إصدار الصحف عموما ابىظ التكاليف، حبيث ال يستطيع 
أف يؤسسها إال األغنياء فقط. ولكن نظرا ألهنا تعتمد على اؼبعلن، فيتحتم 

تلك األخبار والتعليقات اليت ترضي أولئك الذين عليها غالبًا أف تنشر 
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يشًتوف البضاعة اليت يرغب اؼبعلن يف بيعها، وإال ؼبا أمكنها أف ربرز رواجا 
بُت أولئك الذين يعترب قدرهتم على الطلب اغبقيقي الفعاؿ عظيمة. وبذلك 
تكوف النتيجة ربيزًا صروبا يف نقل األخبار للحوادث الصحيحة اليت قد 

طبقات الغنية أو ربرجها، فأحداث مثل الثورة الروسية، أو إضراب تقلق ال
شامل، أو عملية أتميم صناعة، تنقل ؿبرفة لكي ربدث انطباعًا سيئًا عن 
طبيعتها عند اؼبواطن الذي يقف على معاؼبها من صحيفتو، فهو وبصل 
على حقائقو كما لو كانت خبلؿ مرآة يبدو فيها منظر ىذه اغبقائق غَت 

ب، وذلك ليخدـ مصلحة خاصة. وما داـ اىتماـ األفراد بنتيجة متناس
سياسة معينة متفاوات، فإف اغبقائق اليت ترد إليهم تكوف منتقاة وموزونة ؼبنع 
بروز معناىا اغبقيقي. إف اجملتمع الذي تسوده اؼبساواة، ىو وحده الذي 

 يقـو بنشر اغبقيقة.
لنهاية بوضوح على وأخَتاً، إف مدى قوة أي رأي عاـ، يعتمد يف ا

درجة تنظيمو. والتنظيم ىو إىل حد كبَت وظيفة القوة االقتصادية، فتنظيم 
طائفة صغَتة من أصحاب اؼبناجم األغنياء أسهل بكثَت من تنظيم طائفة  
كبَتة من النقابيُت الفقراء. كما أف االحتفاظ بًتابط الطائفة األوىل ووحدهتا 

طأ يكوف أقل حدة من شعور الطائفة أسهل بكثَت أيضا، فشعورىا بوقع اػب
األخرى، وآاثر النجاح تكوف مباشرة بصورة أكرب بكثَت. إف القوة 
االقتصادية تستطيع أف ربصل على معرفة ال تتناسب أبداً مع ذكائها، فهي 
ربتمل االنتظار وال تشعر أبف شكل حياهتا العادية قد تغَت كثَتًا نتيجة 

اليت تضم أفرادا يفتقروف إىل القوة  حاجتها لبلنتظار. ولكن اؼبنظمة
االقتصادية ليس لديها إال النزر اليسَت من ىذه اؼبزااي، فأسلحتها الرئيسية 
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لدرجة أهنا ال تستطيع أف  -كما ىو اغباؿ يف اإلضراب  -ابىظة التكاليف
تتحمل استخدامها. كما أف قدرهتا على شراء اؼبعرفة أقل من قدرة الفئة 

األسباب الرئيسية لذلك، أف األساس النفسي ألولئك األوىل بكثَت، ومن 
الذين يبتلكوف ىذه اؼبعرفة اليت ربتاج إليها ىذه الفئة، ينحاز يف أغلب 
األحياف هبذه اؼبعرفة إىل اذباه غريب عما تتطلبو ىذه اؼبنظمة. وخبلصة 
القوؿ، إف الرأي العاـ يف ؾبتمع متفاوت ال يبكن أف يبٍت مطالبو على 

و األخبلقي، إذ أف عدالة ىذه اؼبطالب ؿبدودة دائما بواسطة أساس طابع
ما تفرضو السلطة اؼبتفاوتة من تشويو للمصلحة. وما داـ ىناؾ تفاوت 
خطَت يف توزيع القوة االقتصادية، فبل يبكن أبدا ألي نظاـ اجتماعي أف 
يشبع رغبات مواطنيو ابلتساوي، أو حىت أف وباوؿ جداي االعًتاؼ 

 قدـ اؼبساواة.حبقوقهم على 
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قد انقشت حىت اآلف مشكبلت الدولة، كما لو كانت ىذه 
كل دولة يف العامل   اؼبشكبلت زبص عبلقاهتا دبواطنيها فقط. ولكن

اغبديث، ما ىي يف الواقع إال واحدة بُت عدد كبَت من الدوؿ. وردبا تكوف 
أىم اؼبسائل اليت تواجهنا، ىي مشكبلت العبلقات اػبارجية، اليت تنشأ 
عندما يكوف لدولة ومواطنيها عبلقات مع دوؿ أخرى ورعاايىا. ومن 

لة أف تصدر أوامر لدولة القضااي اؼبسلم هبا فعبل، أنو ال يبكن ألية دو 
أخرى. ألنو لو كانت اغباؿ كذلك، فإف األوامر القانونية للدولة األخَتة، 

 للدولة. الصفة اليت يعتمد عليها الطابع الداخلي -كما سبق أف رأينا  -ستفقد
ومن الضروري كذلك، أف تنظم العبلقة بُت الدوؿ؛ والقانوف الدويل، 

تصاالت اؼبتبادلة بُت الدوؿ ومواطنيها. ىو ؾبموعة القواعد اليت تنظم اال
وىذه اجملموعة من القواعد مفروضة على األفراد الذين يعيشوف يف اجملتمع 

سوؼ نواجو إذا  -بدوف ىذه القواعد -دبقتضى اغبقيقة اآلتية: وىي أننا
ما انتقلنا من خصائص الدولة الداخلية؛ إىل خصائصها اػبارجية، حبالة ال 

ابلفوضى. ولو كاف القانوف الدويل غَت ملـز للدولة،  يبكن أف نصفها إال
فلن تكوف ىناؾ قواعد فيما بينها، اللهم إال اإلرادة اليت عقدت كل دولة 
العـز على التصرؼ دبقتضاىا. وقد كاف ىناؾ ابلفعل من كبار اؼبفكرين، 
من مل يًتدد يف التسليم هبذه النتيجة، كهوبز مثبل. وقد استدؿ ىؤالء 

أف اغبقيقة  -بناء على ما لديهم من مقدمات -بطريقة منطقية اؼبفكروف
اليت تقرر أنو ليس ألية ىيئة اغبق يف أف تصدر أوامر للدولة، ذبعل من 
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اؼبستحيل اعتبار القانوف الدويل صحيحًا مثل القانوف الداخلي. وىم 
يقولوف إنو إذا كانت أوامر الدولة القانونية ىي العليا، فبل يبكن منطقياً 
ألوامر أخرى أف تعلو عليها، ويًتتب على ذلك عندئذ، أف القانوف الدويل 
ال يعترب صحيحًا ابلنسبة لدولة ما؛ إال بقدر ما تكوف ىذه الدولة مستعدة 
لقبوؿ مادتو، فالقانوف الدويل يصبح قانواًن حقيقيًا؛ عن طريق االعًتاؼ 

ة؛ وإف ما بذلك من جانب دوؿ ؿبددة؛ وىو ال وبمل يف ذاتو قوة ملزم
يبنحو السلطة ىو اختيار الدولة لو ابعتباره أمرًا قانونياً؛ ويتم ىذا االختيار 

 لكل قاعدة من قواعده؛ ومن جانب كل دولة بصفتها الشخصية.
ولكن من األمور اؽبامة؛ قبل أف نسلم بنتيجة ؽبا مثل ىذه اػبطورة؛ 

نا حقائق أف نفحص األسس اليت قامت عليها. ومن ىذه الزاوية تظهر ل
 ىامة معينة: 

( إف الدولة الناشئة حينما توجد ال تستطيع أف تنتقي وزبتار من 1)
بُت قواعد القانوف الدويل اؼبقررة بل ذبد نفسها مقيدة هبذه القواعد، كما 
لو كانت ىي اؼبسئولة عن وضعها. فقد خلق العرؼ الدويل واؼبعاىدات 

ؼببادئ الثابتة؛ اليت ربدد واتفاقيات التحكيم يف الواقع، ؾبموعة من ا
تصرفات الدوؿ يف عبلقاهتا العادية اؼبتبادلة؛ بنفس الطريقة اليت وبدد هبا 

 قانوف إقبلًتا تصرفات اؼبواطنُت فيها.
( إف صفة سيادة الدولة صفة اترىبية نشأت عقب اهنيار الدولة 2)

رادة اؼبسيحية يف العصور الوسطى. ويبكن القوؿ بصفة عامة، إنو مل يكن إل
الدولة أية صفة سيادية قبل حركة اإلصبلح. بل كانت تعترب مقيدة 
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بطبيعتها ابلقانوف اإلؽبي والقانوف الطبيعي، وإف أي قانوف من قوانُت الدولة 
 يتعارض مع مبادئ ىذين القانونُت، كاف يعترب ابطبل من أساسو.

اليت وكبن نشهد اآلف ما يبكن أف نسميو إعادة بناء اغبكومة العاؼبية 
حلم هبا مفكرو العصور الوسطى فقد وجدان أف التغَت العلمي واالقتصادي 
جعل من اؼبستحيل أف تًتؾ كل دولة حرة يف أف تتخذ قراراهتا اػباصة يف 
األمور اليت سبس العامل أصبع، فهذه اغبرية اؼبطلقة يف االختيار، يف بعض 

من أجلو أكدت األمور اغباظبة، تؤدي إىل اغبرب، ولنفس السبب، الذي 
إرادة الدولة أولويتها على صبيع اؽبيئات اليت تقع داخل إقليمها، أصبح 
وجود إرادة عامة بُت صباعة الدوؿ، ؽبا األولوية على إرادة أية دولة معينة، 
ضرورة سياسية. وبذلك، يًتتب على ىذا، أف إرادة أية دولة، هبب أف 

لعامة اليت هتم العامل. سباما، كما زبضع إلرادة تعلو عليها وتبطلها يف األمور ا
 ىبضع الفرد جملموعة األوامر القانونية اليت تضعها الدولة.

وردبا يكوف من األفضل، أف نعرض ىذا بصورة أخرى، فقد نشأت 
كدولة كاملة السيادة،   1700وعاـ  1500الدولة اغبديثة فيما بُت عاـ 

تضمن السبلـ واألمن ألنو مل تكن ىناؾ صورة أخرى، يبكنها بوساطتها أف 
غبياة مواطنيها. ويرى اؼبفكروف الذين يبحثوف عن فلسفة ألوجو نشاط 
الدولة، أف الشيء البارز يف حياهتا، ىو أهنا قد أطلقت إرادهتا متحررة من 
أية سلطة خارجية. لذلك ال غرابة يف أهنم افًتضوا أف الدولة ىي الوحدة 

األحواؿ مرة اثنية يف نصف  األخَتة للتنظيم االجتماعي. ولكن تغَتت
القرف األخَت بصفة خاصة، فقد أصبح اعتماد الدوؿ بعضها على بعض 
متبادال، لدرجة أف اإلرادة اغبرة غَت اؼبقيدة ألية دولة، أصبحت تشكل 
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خطرًا على سبلـ الدوؿ األخرى. فلو تركنا إقبلًتا مثبل، حرة يف ربديد 
ة، ومستوايت العمل، واغبقوؽ اليت زبومها وقوهتا اغبربية وضرائبها اعبمركي

ستمنحها لؤلجانب يف ؿباكمها، والطريقة اليت ستحسم هبا اؼبنازعات مع 
الدوؿ األخرى، وىلم جرا، فستكوف النتيجة اغبتمية لذلك، كارثة عاؼبية. 
إف اعتماد الدوؿ بعضها على بعض وبتم إقامة ؾبتمع عاؼبي، أو ؾبتمع من 

اػباصة، اليت تعترب دبثابة قواعد هنائية تتوارى الدوؿ لو أوامره القانونية 
أمامها صبيع القواعد األخرى وابختصار إف أحوالنا ذبعل التسليم بوضع 
قانوف دويل يف األمور اليت زبص عامة الدوؿ، أمرًا الزما، مثلو مثل 
السيطرة القانونية للدولة داخل إقليمها اػباص. وخبلصة القوؿ: إف 

من الناحية القانونية  -الوطٍت( هبب أف يكوف اتبعاالقانوف احمللي )أو 
 للقانوف الدويل.

وبذلك يبكننا أف نبٍت نظرية للقانوف، على افًتاض أف مصدره األخَت 
ىو إرادة ؾبموعة الدوؿ، وأف ىذه اإلرادة ىي أصبل فوؽ كل اإلرادات 
 األخرى يف اغبضارة اغبديثة. وبناء على ىذا الفرض، تكوف عبلقة دولة ما

جبماعة من الدوؿ، ىي نوع من التبعية؛ وتشبو مثبل، عبلقة مدينة نيويورؾ 
ابلوالايت اؼبتحدة األمريكية، فهناؾ موضوعات تشريعية يبكن ؼبدينة 
نيويورؾ أف تتخذ فيها قراراهتا اػباصة، وىناؾ موضوعات أخرى هبب أف 

دولة زبضع فيها لقرار الوالايت اؼبتحدة. ويف ضوء ىذه النظرة تفقد ال
صفة السيادة؛ وهبب أف زبضع ؼبنطق أحواؿ العامل؛ الذي تعترب ىي جزءاً 
منو. وإف مطالبتها حبرية اإلرادة اؼبطلقة أمر يستحيل قبولو، مثلو يف ذلك 
مثل مطالبة اؼبواطن ابغبق القانوٍل يف إرادة حرة غَت مقيدة. فاغباجات 
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كة، فليس ىناؾ احتماؿ العامة تعٍت تبعية مشًتكة. وحيثما توجد تبعية مشًت 
 لوجود دولة ذات سيادة ابؼبعٌت التارىبي أو الفٍت.

 وىذه النظرة ال تبطلها اغبقائق اؼبسلم هبا مثل:
 )أ( إف الدوؿ زبرؽ القانوف الدويل.

وخاصة يف  -)ب( إف ؾبتمع الدوؿ مل يهيئ بعد األجهزة الكافية
 لتنمية القانوف الدويل وتطويره. -اجملاؿ التشريعي

انتهاؾ دولة ما للقانوف الدويل لو من األنبية، أو لو من الداللة،  إف
ما النتهاؾ فرد من اؼبواطنُت لقانوف الدولة، فالقانوف يظل قانواًن مادامت 
لو قوة اإللزاـ يف األحواؿ الطبيعية والعادية. ويبكننا أف نسلم أبف 

رجع ذلك مؤسسات اجملتمع الدويل ما زالت قاصرة عن ربقيق أغراضها. وي
 لسببُت وجيهُت: 

أوؽبما أف االعًتاؼ ابالعتماد الدويل اؼبتبادؿ حديث نسبيًا ومن 
إىل ما قبل معاىدة فرسايل سنة  -يف أي شكل منظم -الصعب أف نرده

1919. 
اثنيا: إف كل ؿباولة لتحويل ذلك االعتماد اؼبتبادؿ إىل نصوص 

ما زالت تسعى جبنوف ألف قانونية، تواجو شبح الدولة الكاملة السيادة اليت 
تستبقي يف يدىا أطبلؿ إمرباطوريتها. وال يعترب اتريخ عصبة األمم وىيئة 
األمم اؼبتحدة، سجبل لشيء بقدر ما ىو سجل لنزاع بُت مبدأ جديد، وىو 
مبدأ االعتماد الدويل اؼبتبادؿ ونتائجو، ومبدأ قدَل وىو مبدأ سيادة 

األخَت يف االحتفاظ بقاعدة إصباع  الدولة. وتبدو الرغبة يف خدمة اؼببدأ
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اآلراء يف ازباذ القرارات يف عصبة األمم، كما تظهر بصورة أكثر لفتاً 
للنظر، يف قاعدة إصباع اآلراء بُت الدوؿ الكربى يف ؾبلس األمن التابع 
لؤلمم اؼبتحدة. وقد ظهرت اغباجة إىل قبوؿ نتائج االعتماد الدويل 

ل البنود االختيارية، وقانوف التحكيم العاـ اؼبتبادؿ يف بعض اؼبشروعات مث
يف عهد عصبة األمم، وبصورة ملموسة ولو أهنا أقل مشوال، يف معاىدات 
التعاوف الغريب اؼبتعددة منذ اغبرب العاؼبية الثانية، واليت تبلورت يف صورة 
حلف األطلنطي. وكل ىذه كانت دبثابة حاالت انتهاؾ ملموسة مؤكدة 

ة، ألف كبل منها كاف يعٍت أف الدوؿ اليت وافقت عليها، مل ؼببدأ سيادة الدول
اغبرية يف التصرؼ طبقا إلرادهتا اػباصة،  -عند ذلك اغبد -يعد ؽبا

وكذلك اغباؿ ابلنسبة لنظرية االنتداب والوصاية على األقاليم اليت ال 
تتمتع ابغبكم الذايت، واغبقوؽ اؼبكفولة لؤلقليات الوطنية داخل دولة معينة 

أعضاء العصبة، واختصاص األمم اؼبتحدة، األقل ربديداً، حبماية  من
اغبقوؽ اإلنسانية عموما كل ذلك يعترب اعًتافا أبف عصر الدولة اؼبستقلة 
قد وىل سباماً. وال يبكننا أف نضمن التناسق البلـز بُت الدوؿ اغبديثة، إال 

أولوية عن طريق إخضاعها ؽبيئة عليا مشًتكة، ومنطق ذلك اػبضوع، ىو 
األوامر القانونية اليت تضعها تلك اؽبيئة العليا على صبيع اإلرادات اليت قد 

من  -تسعى النتهاكها. وىذا يف الواقع، ىو الوضع الذي اقًتب منو
 ميثاؽ األمم اؼبتحدة يف السلطات اؼبمنوحة جمللس األمن. -الناحية النظرية

عوا إىل التوفيق وعندما واجو بعض اؼبفكرين البارزين ذلك الوضع، س
بينو وبُت النظرة القديبة بطريقتُت: فقد رأوا من انحية أف القانوف الدويل ىو 
ؾبرد قانوف وطٍت مادمت قوة نفاذه تتوقف على قبوؿ الدوؿ لو، وأصروا 
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من انحية أخرى على أف القانوف الدويل، ما داـ قانوان انفذًا ساري 
قل عن إرادة كل دولة على اؼبفعوؿ، فهو نظاـ كامل يف حد ذاتو، ومست

حدة، وليس لو أية صلة هبا. ولكن ال تعترب أي النظرتُت مقنعة، ففيما 
يتعلق ابلنظرة األوىل يبكننا أف نرد عليها الردين التاليُت: إف قبوؿ الدوؿ 
لقواعد القانوف الدويل ليس راجعا إىل أهنا قد اختارت ىذه القواعد، بل 

ها أف تفعل غَت ذلك. وال فائدة من التمسك ألهنا يف اغبقيقة مل يكن أمام
بنظرية القبوؿ اليت يغلب عليها يف الواقع الطابع الونبي. بينما ال وبتمل 
أيضا، أف يكوف القانوف الدويل انفذاً؛ ما مل تقبل األطراؼ اػباضعة لو أف 
يفرض عليها؛ فإف ىذا يصدؽ أيضاً على قانوف الدولة ذاهتا. وجعل الطابع 

للقانوف الدويل يتوقف على قباح ذلك القانوف عند تطبيقو، يعٍت القانوٍل 
من الناحية الشرعية، أننا نطبق عليو قواعد قانونية ال وبلم اؼبشرع بتطبيقها 

تستند  -بناء على مسلمات اؼبشرع -على القانوف الوطٍت. ألف شرعيتو
لة فقط إىل مصدر قادر على وضع القواعد اػباصة، فهي ابلنسبة إليو مسأ

قدرة حبتة. وىو مضطر إىل أف يرفض الفروض اليت تدخل معايَت مبنية على 
اعتبارات أخرى. كذلك ال يعترب الرأي القائل أبف القانوف الدويل نظاـ 
مستقل بذاتو وال يعتمد على القانوف الوطٍت رأاي أكثر إقناعا من سابقو، 

 الذين ألف اؽبدؼ العاـ للقانوف الدويل ىو تنظيم سلوؾ اؼبواطنُت
يف دوؿ. وال يبكن أف يتحقق ىدفو إال عن  -على وجو التحديد -يعيشوف

طريق تقييد إرادة الدوؿ بغايتو. ولكي يتم ذلك، ال مناص من تساميو 
الذايت على تلك اإلرادة. وكبن مضطروف إىل أف نسلم أبف قانوف الدولة 

 مشتق من نفس الفروض اليت يتطلبها القانوف الدويل.
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لة واحدة أخَتة يبكننا أف ننظر فيها: فمن السهل كما يقاؿ وىناؾ مسأ
أف نتصور الدولة ابعتبارىا نظامًا قانونياً، ألف ما ىبطر يف الذىن ألوؿ وىلة، 

يف فرض أوامرىا على  -حبكم مركزىم -ىو أهنا ىيئة من األشخاص ؽبم اغبق
ُت، فإذا مواطنيها، أما اجملتمع الدويل فينقصو ذلك الوضوح يف فرض القوان

انتهكت قاعدة من قواعده، فليس ىناؾ من تقع عليو التبعة مباشرة يف تطبيق 
العقوبة على االنتهاؾ الذي حدث. ولكن قبل أف نقبل ىذا كنقد خطَت، من 
اؼبهم أف نفكر فيما ينطوي عليو. فهو يفًتض أف القانوف ىبلق يف الدولة 

وىذا يف الواقع تسليم ابلنظرية جهازاً لو سلطة تطبيق العقوابت إذا لـز األمر، 
الكبلسيكية للسيادة، كما ورثناىا عن ىوبز وأوسنت وىذه النظرية كما رأينا ال 
تبلئم األوضاع اؼبعقدة يف اجملتمع اغبديث. إننا ال هنتم كثَتا ابكتشاؼ ىيئة 
عامة عليا تضع إبرادهتا كل قانوف، بقدر ما هنتم ابلتعرؼ على األجهزة 

القواعد البلزمة للقطاعات اؼبختلفة يف اغبياة االجتماعية، إف اؼببلئمة لوضع 
الذي يهمنا ىو تقسيم الوظائف ال توحيدىا. وليس ىذا كل ما يف األمر، فإننا 
نستطيع أف نثبت، أف كثَتًا من قواعد القانوف الدويل، تطبق بطريقة سوية 

ركر )يف ؿبكمة وطبيعية يف ساحات احملاكم العادية يف الدولة، فقرار اللورد اب
االستئناؼ( يرينا إىل أي حد كانت ىذه احملاكم مستعدة ألف تسَت يف ىذا 
االذباه. كما يبكننا أف نثبت أيضًا أف القواعد الدولية اآلف ليست مطبقة يف 
ؿبكمة العدؿ الدولية فحسب، بل إف قرارات ىذه احملكمة تشكل بصورة 

 ئات اؼبختصة دبوضوعات مشاهبة. متزايدة، طابع العمل الذي تؤديو صبيع اؽبي
من الواضح أيضًا أف عصبة األمم وىيئة األمم اؼبتحدة، بكل ما 
فيهما من أوجو نقص قد أصبحتا تعبَتا قانونيا عن فكرة العقوبة، كما يبيل 
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اترىبهما اؼبشًتؾ كبو إعطاء ىذه الفكرة شكبل أقوى. فاؼبيثاؽ الذي بدأ 
فًتة من الوقت قد توفر الروية اليت بفكرة أتجيل شن اغبرب أمبل يف أف 

تتمخض عنها الوساطة الناجحة، ىذا اؼبيثاؽ قد اذبو كبو فكرة إمكاف 
ربديد العمل العدواٍل، وأف الدولة اليت تعترب مسئولة عن العدواف هبب أف 
تستهدؼ لعداوة صبيع أعضاء العصبة. إف االختبلؼ الرئيسي يف اؼببدأ 

كمن يف النقطة اآلتية: وىي أف ؾبلس األمن بُت األمم اؼبتحدة والعصبة ي
التابع ؽبيئة األمم اؼبتحدة، قد منح سلطات تنفيذية كاملة، نيابة عن 
أعضاء األمم اؼبتحدة الذين تعهدوا مقدمًا أبف يؤيدوه، أاًي كانت القرارات 
اليت يتخذىا. ففي ظل ميثاؽ العصبة، كانت أشكاؿ اؼبسئولية التضامنية 

ل ميثاؽ األمم اؼبتحدة فقد أصبحت ىذه األشكاؿ أولية؛ أما يف ظ
واضحة ؿبددة. إف ؾبلس العصبة قد عمل فعبل، إف مل يكن مثل ىيئة 
وزارية، فعلى األقل كهيئة يعترب تشاهبها مع اؽبيئات اليت تسن القوانُت أمراً 
ىاماً؛ وؾبلس األمن التابع لؤلمم اؼبتحدة ىو أساساً، ىيئة ذات أىلية 

مهما كاف من أمر تعثره يف فبارسة عملو نتيجة حاجتو إىل  قانونية عليا
إصباع اآلراء بُت الدوؿ الكربى. وكاف جمللس العصبة زايدة على ذلك، أتثَت 
مباشر على الرأي العاـ لو وقع كبَت، واعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة )رغم 

إىل سلطات أقل من صبعية العصبة ابلنسبة  -من الناحية النظرية -أف ؽبا
أف ؾبلس األمن لو سلطات أكرب من سلطات ؾبلس العصبة( قد أبدت 
أيضا حيوية مدىشة وميبل للتوسع يف أغراضها. ونظرا ؼبا كاف يشوب 
أجهزة العصبة واألمم اؼبتحدة من عيوب وسوء استخداـ، فإف أقل ما 
يبكن أف يقاؿ عنها، إف شعوب العامل كانت تنظر إليها على أهنا ؿبددة 
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لتطاوؿ الدوؿ وخروجها عن حدودىا. وإذا نظران إىل أعماؽبا يف وضابطة 
ميداف اػبدمة العلمية واالجتماعية نستطيع أف نقوؿ، ونكوف منصفُت يف 
قولنا، إف ىذه األعماؿ لو مل تكن سبت، لكاف العامل اآلف مكاان أكثر 

 إجداابً وقبحاً، ولو قدر ؽبا أف تزوؿ ػبلقت من جديد.

ثَتًا من غياب الوالايت اؼبتحدة طواؿ فًتة لقد قاست العصبة ك
وجودىا، وغياب روسيا طواؿ ىذه الفًتة عدا السنوات اػبمس األخَتة 
ولكنها مل هتدـ نتيجة ؽبذا، أو نتيجة ؼبا كاف هبا من عيوب إجرائية، بل كاف 
السبب يف اهنيارىا ىو تبعية االلتزامات اليت فرضتها للسيادة اؼبستمرة 

األمم اؼبتحدة فتضم كبل من الوالايت اؼبتحدة وروسيا، ألعضائها. أما 
ولكنها مازالت تواجو التناقض األساسي بُت حرايت السيادة اليت اقتصرت 
اآلف من الناحية الشكلية والواقعية على الدوؿ )الكربى( وبُت التعاوف 
الدويل. وعلى أية حاؿ هبب أف ننظر إىل حق االعًتاض )حق الفيتو(  

منو يف ىيئة مل تتهيأ بعد ألف تتحوؿ إىل حكومة عاؼبية، ومن كشيء ال مفر 
اغبكمة أف نسعى إىل تقييد حق االعًتاض عن طريق تنمية العرؼ اؼبتعلق 
ابستخدامو، قبل أف نسعى إىل ربقيق ذلك عن طريق مراجعة اؼبيثاؽ 
وتصحيحو. ولكن ابلرغم من الضعف والنكسات اليت أصابت عصبة 

ة، فإف من الصعب أف نتشكك يف قيمتها، وضرورة األمم واألمم اؼبتحد
وجود تنظيم من ىذا النوع، فمن الواضح أف إنشاء عصبة األمم يبثل 

 مرحلة حاظبة يف اتريخ اؼبؤسسات السياسية. 
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إف مؤسسة مثل العصبة أو األمم اؼبتحدة ال يبكنها أف تنمو إال عن 
ف ما ينطوي عليو تطورىا طريق اغبد اؼبستمر من حقوؽ الدوؿ كأفراد، فإ

يف نطاؽ يتزايد اتساعو  -الناجح يف الواقع، ىو أهنا سبثل سلطة ربد
من اؼبوضوعات اليت وبق للدوؿ إصدار قوانُت فيها طبقاً  -ابستمرار

إلرادهتا، وىي ستتجو إىل أف تكوف ؽبا سلطة زبوؽبا أف ترسم للدوؿ 
مع الدويل. وبعض ىذه أساليب السلوؾ اليت ربظى ابىتماـ مشًتؾ يف اجملت

يتحدد تلقائياً، فموضوعات مثل اغبق يف شن  -على األقل -األمور
، ومستوى التسلح، والتعريفات، واؽبجرة، وضباية  اغبرب، وربديد التخـو
األجناس اؼبختلفة، ال وبتمل أف ربتفظ الدوؿ فيها ابختصاص هنائي ؼبدة 

الشلل الذي  طويلة. وال يقلل من صواب ىذا الرأي، ما ترتب على
أصيبت بو األمم اؼبتحدة بسبب عدـ اتفاؽ الدوؿ الكربى، من تركز 
عملية التكامل الدويل أساسا يف اجملموعتُت الكبَتتُت اللتُت سبخضت عنهما 
. وينتظم اجملموعة  اغبرب العاؼبية الثانية، ويسيطر على إحدانبا الكومونفوـر

ثل البداية ال النهاية، األخرى حلف األطلنطي. ذلك ألف ىذه األشياء سب
للتطور الذي قدر لنا أف نشهده، والذي مل يتم إال بعد جهود شاقة دوف 

 شك.
لقد كاف لتطور العلم وتقدمو يف ميداف الصناعة يف القرف اؼباضي آاثر 
واسعة يف اجملتمع الدويل، فقد فاقت القدرة على اإلنتاج القدرة على 

لمقدرة الشرائية. وكاف من نتيجة ذلك االستهبلؾ نتيجة للتوزيع اؼبتفاوت ل
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أف دخلت الدوؿ اليت تستخدـ اؼبعدات الفنية اغبديثة يف تنافس جنوٍل 
على األسواؽ اػبارجية، واندفعت غبماية مستوايت اؼبعيشة فيها من 

 منافسة الدوؿ ذات اؼبستوايت اؼبنخفضة ؽبا.
 -بلإف آجبل أو عاج -وكاف من احملتم أف تكوف نتيجة ىذه اغبالة

ىي الرقابة الدولية على اؼبواد األولية، وطرؽ التسويق، ومستوايت العمل. 
لقد جيء بعصبة األمم لزايدة إدراؾ أنبية األسباب االقتصادية للحرب. 
وقد أعطى ىذا االعًتاؼ الشكل القانوٍل إبنشاء اجمللس االقتصادي 

لدولة غَت واالجتماعي التابع لؤلمم اؼبتحدة. ىذا ابإلضافة إىل أف حق ا
اؼبقيد يف أف ترسم سياستها اؼبالية، كاف من األسباب الرئيسية لبلختبلؿ 
الكلي والتخبط، الذي ساد خبلؿ فًتة ما بُت اغبربُت، والتحديد الشديد 
لبلئتماف يف واشنطن قد يسبب ىبوطًا خطَتًا ـبراًب يف األسعار يف العامل،  

يف الياابف وأمريكا اعبنوبية. كما أف تراكم الذىب يف ابريس قد يعٍت بطالة 
لقد أنشئت األجهزة الدولية منذ اغبرب العاؼبية الثانية لتعطي صورة فعالة 
لبلعتماد اؼبتبادؿ يف الشئوف اؼبالية اغبديثة. ومن البديهي أف نستنتج أف 
البنك العاؼبي وصندوؽ النقد الدويل، وأي ارباد دفع أورويب يباشره بنك 

ابزؿ، إمبا ىي بداية نظاـ مايل مركزي تصبح فيو التسوايت الدولية يف 
الدوؿ وحدات اتبعة. وتشبو إىل حد كبَت بنوؾ رأس اؼباؿ العاـ يف تبعيتها 

 لبنك اقبلًتا. 

ويبكننا ابإلضافة إىل ما سبق، أف نكشف عن تقدـ أبسلوب آخر، 
فمن الواضح أف القانوف الدويل حىت اآلف ويف ضوء األحواؿ التارىبية، ال 

تم إال قليبل حبقوؽ األفراد ابعتبارىم أفرادًا ؽبم حق ذايت يف ضبايتو ؽبم، يه
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فإذا كاف ىؤالء األفراد أجانب قاسوا على يدي دولة أجنبية. فعليهم أف 
يعتمدوا على دولتهم لعبلج ىذه اغبالة، فلم توجد حىت اآلف أية وسائل 

اؼ. وإذا ما إلجبار تلك الدولة على مساعدهتم على نيل العدالة واإلنص
عومل مواطن معاملة غَت عادلة من دولتو. فإف القانوف الدويل ينظر إىل 
ىذه اؼبسائل على أهنا أمر ىبص القضاء الداخلي، وخارج عن نطاؽ 
اختصاصو، ألف الدولة كما سبق أف قلنا دولة ذات سيادة، ومن مث ال 

د تشعر يف أف يسائلها يف قرارات ق -يف ىذه الناحية -يكوف ألحد اغبق
 أهنا مضطرة الزبادىا.

من احملتمل على أية حاؿ، أف نكوف على أبواب عهد جديد يف ىذه 
األمور، فليس ىناؾ سبب نظري يبنع من سبتع األجنيب، الذي ضَت ظلماً 
نتيجة تصرؼ دولة أجنبية، ابغبق يف أف ينشد اإلنصاؼ من ىيئة مثل 

درًا ال على إثبات قا -دوف شك -ؿبكمة العدؿ الدولية. وهبب أف يكوف
دعواه فحسب، بل هبب عليو أيضا أف يثبت أنو قد استنفد وسائل اغبماية 
اليت هتيئها الدولة اليت أوقعت بو الضرر ذاهتا. وليس ىناؾ كذلك سبب 

عدـ قدرة األقلية على ؿباسبة الدولة اليت  -يف الظروؼ اؼبناسبة -يربر
اليت غبقت هبا من جراء أساءت إليها، أماـ ؿبكمة دولية على األضرار 

حرماهنا من حقوؽ تعهدت ىذه الدولة، ابحًتامها دبقتضى القانوف الدويل. 
لقد منحت معاىدات األقليات اليت شكلت جزءًا من إقرار السبلـ عاـ 

، أقليات أوراب الشرقية قدرًا من اغبماية طواؿ مدة بقاء العصبة 1919
كمة الدائمة للعدالة وربت إشراؼ ؾبلسها مع جواز الرجوع إىل احمل

الدولية. ويعترب إعبلف األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف تطبيقًا أوسع لنفس 
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اؼببدأ. ورغم أف لذلك اإلعبلف قوة أدبية ال قوة قانونية، إال أنو اػبطوة 
عن طريق  -األوىل كبو صك دويل ابغبقوؽ. وىذا بدوره قد يتضمن

 -بصفتهم أفراداً  -غبق يف أف يرفعواإلزاماً دبنح األفراد ا -بروتوكوؿ للتنفيذ
دعاوى على دوؽبم أماـ ؿبكمة دولية، مع تطبيق عقوابت فعالة على 
الدوؿ النتهاكها القانوف الدويل اػباص حبقوؽ اإلنساف. إف مشروع جعل 
الفرد شخصًا من أشخاص القانوف الدويل لو حقوؽ ملزمة قبل دولتو 

أف نزيد من نشر الفهم أبف  مشروع مازاؿ يف مهده. ولكن كلما أمكننا
الفرد ىو الشخص الذي وجد القانوف الدويل من أجل ضبايتو كانت قوة 
ذلك القانوف اؼبلزمة على البشر أكرب. وكذلك يبكننا أف نبلحظ منذ 
اغبرب العاؼبية مبادئ قانوف جنائي دويل فعاؿ. فاحملاكمة والعقاب عن 

حملور، قد أصبحا أكثر جرائم اغبرب اليت ارتكبها مواطنوف من دوؿ ا
تنظيما بصورة مل يسبق ؽبا مثيل فؤلوؿ مرة يف التاريخ وباكم القادة 
السياسيوف لدولة ذات سيادة، أماـ احملكمة العسكرية الدولية يف نورمبربج، 
بتهمة تدبَت حرب عدوانية وإشعاؽبا. وقد وصفت ىذه اغبرب أبهنا جريبة. 

جديدة، ولكن اغبكم اػبلقي الذي لقد كانت ىذه احملاكمة عملية قضائية 
أكدتو، وىو أف اغبرب العدوانية جريبة ضد اإلنسانية، كاف موجودًا قبل 
ذلك جبيل على األقل. وىكذا سبثل ؿباكمة نورمبربج قباحًا يف تطبيق 

 القانوف شبيهاً بذلك الذي تقدـ القانوف العادي نفسو.

ضى، كاف من إف تطبيقات ىذا القانوف تستحق النظر، فمنذ قرف م
الطبيعي أف يكف "أوسنت" عن مناقشة القانوف عندما يبلغ حدود الدولة،  
كما كاف من اؼبستحيل على مفكري العصور الوسطى أف يناقشوه بلغة 
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أخرى غَت اللغة العاؼبية. إف عامل أوسنت كاف عاؼبًا بدت فيو الدولة آخر 
اء تلك اؼبنافسة،  صورة لتطور النظم؛ فقد كانت اؼبنافسة ىي قانوهنا، وور 

كانت تكمن الفكرة اؼبوروثة عن روح التفاؤؿ الطيبة اليت كانت سائدة يف 
القرف الثامن عشر، وىي أف الطبيعة، على اؼبدى الطويل، كفيلة إبصبلح  
كل شيء، إذا وثقنا يف حكمتها اؼبطلقة. إهنا نفس روح التفاؤؿ اليت نراىا 

يد راديكالية بنتاـ الشديد أف يف "اليد اػبفية" عند آدـ ظبث". ويف أتك
حرية التعاقد ىي العبلج اغباسم للشرور االجتماعية، ويف تعاليم ىيجل 
وىي أف العربة من التطور التارىبي، ىي اغبصوؿ على حرية أكرب حىت فبا 

 ذكران.

عاؼبنا عامل ـبتلف، فإف ما يسيطر على أذىاننا ليس ىو االنفصاؿ  إف
القومي، وإمبا ىو الرابطة الدولية، وليس ىو أنبية اؼبنافسة وإمبا ىي اغباجة 

كما اعتقد   -إىل التعاوف. لقد عرفنا أف الدولة ال تستطيع أف تعيش
حياة اكتفاء ذايت، إذا أرادت أف تكوف على اتصاؿ سلمي  -أرسطو

ماسك مع الدوؿ األخرى، فهي جزء من اجملتمع الكبَت الذي تتغلغل مت
حاجاتو يف كل صورة من صور وجوده. وقد أصبحنا نرى أف منح حرية 
التعاقد ال معٌت لو دوف مساواة يف القدرة على اؼبساومة. وفكرة الدولة 
ذات السيادة، قد أصبحت يف الواقع فكرة خطَتة مثلها يف ذلك مثل 

قدـ اػباصة ابألفراد اؼبنعزلُت الذين يعينوف حكاما ضد الدولة الفكرة األ
 اليت ينتموف إليها.

إف علينا أف نقيم نظرية وظيفية جملتمع تنظم فيو السلطة من أجل 
غاايت متضمنة صراحة يف اؼبواد اليت نضطر إىل استعماؽبا، فقد ظهر أف 
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اؼبطلقة يف  فكرة إمكاف ترؾ السلطة غبكمة أي فريق من اجملتمع وحريتو
االختيار، فكرة تتعارض مع اغبياة الصاغبة. إف سيادة الدولة يف عاؼبنا 
الذي ننتمي إليو، سيادة مطلقة مثلها يف ذلك مثل سيادة الكنيسة 

 الرومانية منذ ثبلثة قروف خلت.

يعٍت أننا ال نستطيع أف نًتؾ اغبدود بُت الدوؿ دوف تنظيم،  وذلك
ودبجرد أف نواجو مشكلة تنظيمها، يتضح لنا أف سيادة الدولة تعٍت 
الفوضى. إف الدولة ؽبا اغبق يف أف تباشر أمورًا ذات طابع ؿبلي، وال يبكن 

 أف تًتؾ لتستأثر أبمور أخرى، تعترب الدوؿ األخرى أطرافاً فيها.
كوف اؼبدخل الطبيعي، يف موقفنا ىذا، إىل اؼبشكبلت وىكذا ي

السياسية، ىو أف ننظر إىل الدولة كمقاطعة من مقاطعات اجملتمع الكبَت، 
وأف نصر تبعًا لذلك على أف قواعدىا ؿبدودة طبقًا لتبعيتها الضرورية 

 ؼبصاٌف أوسع خارج نطاقها. 

اؼبناسبة قد نسلم أبف تنظيم اجملتمع الكبَت واكتشاؼ اؼبؤسسات 
للميداف الذي هبب أف ربكمو، عمل ىائل، ولكن ليس ىناؾ ما هبعل 
احتماؿ قباح ذلك اعبهد كبَتاً، غَت التفكَت الرزين اغباـز يف ىذه الغاايت. 
وكلما سلمنا عن وعي وإدراؾ أبف سيادة الدولة كانت تعرب عن حالة 

غة التشريع اترىبية قد ولت اآلف، كاف ىناؾ احتماؿ أكرب يف أف نفكر بل
الذي يبلئم بيئتنا اعبديدة، فبل يستطيع عامل جديد أف أيمل يف حياة مناسبة 

 بوساطة اؼببادئ العامة لعامل مضى.
ومن احملتمل من جهة أخرى أف تذىب جهودان ىباء، فاؼبؤسسات 
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اليت حصلت على السلطة، والدولة اليت حصلت على السلطة، لن تتنازؿ 
ة اليت كانت قديبًا تشبو حيوااًن ىائل اغبجم لن عن نفوذىا بسهولة. فالدول

تبتلع الطعم بسهولة. إف أي شخص يفكر يف احتماالت الصراع اليت 
نواجهها كاألحقاد العنصرية وألواف التعصب القومي والديٍت أيضاً، 
والتسابق االقتصادي، ابإلضافة إىل الروح العدائية بُت روسيا وأمريكا اليت 

ية الثانية عنها، إف من يفكر يف كل ذلك، قد يلتمس سبخضت اغبرب العاؼب
 -لو العذر إذا خلص أبف األمل يف السبلـ ضئيل للغاية. إننا قبلنا وأذعنا

لفكرة نزع التسلح ابلكبلـ فقط،  -يف ميثاؽ العصبة وميثاؽ األمم اؼبتحدة
ولكننا مل ننزع السبلح، ومازلنا، نعيش حىت يومنا ىذا ربت هتديد تسلح 

فظاعة وىو ال من أي تسلح عرفو العامل من قبل. لقد امتدحنا نظاـ أكثر 
الوصاية، ولكننا سعينا قدر طاقتنا لننفذ واثئق انتدابنا وندير اؼبناطق 
اػباضعة لوصايتنا ابألساليب االستعمارية العتيقة. وىناؾ أمور كثَتة تفتح 

"ماكويل" منذ  أمامنا أبواب األمل، مثل منح اؽبند استقبلؽبا، الذي قاؿ عنو
قرف مضى إنو سوؼ يكوف يومًا يفخر بو التاريخ اإلقبليزي. إال أف 
العقائد، واآلراء القديبة الراسخة، وألواف القسوة، واألوىاـ اليت صاحبت 
نشأة التجربة الشيوعية يف روسيا وشرؽ أوراب، وصور الصراع الطبقي اليت 

يا، واؼبشكبلت اؼبعلقة تعترب من طبيعة النهضات القومية يف آسيا وأفريق
اػباصة دبستقبل أؼبانيا والياابف، وازدايد مطاردة الزعماء السياسيُت، 
وؿباربة األفكار التحررية يف أمريكا. كل ىذه األمور سبنعنا من أف نتصور أف 
التقدـ فكرة حتمية. وليست ىناؾ حرية أو سعادة ما مل نعمل على 

ا مل نقر السبلـ. وعلينا أف نفكر ربقيقهما، وليست ىناؾ حرية أو سعادة م
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يف ىذا السبلـ كمغامرة خبلقة مثمرة تنطوي على تضحيات أكرب، وـباطر 
أعظم من تلك اليت حدثت يف أكرب حرب سابقة. فعلينا أف نثبت حقنا يف 
السبلـ، أبف نكوف على استعداد لدفع الثمن الذي يتطلبو عن طيب 

 خاطر. 

لنجاح، فإذا كنا نعرؼ الطريق إىل ما من أحد يستطيع أف يضمن لنا ا
اؽبدؼ، فإننا كبجم إشفاقا من عناء الرحلة؛ زد على ذلك أف ىناؾ عدداً 
غَت قليل، ومعظمهم من ذوي النفوذ، يعلنوف إبصرار معارضتهم للهدؼ، 
ولكي نبلغ اؽبدؼ، هبب على الدوؿ الكبَتة أف زبضع، ومطلوب من 

وف أحرارًا ما مل نكن عادلُت، األغنياء أف يضحوا. إذ ال يبكننا أف نك
واؼبساواة ىي شبن العدؿ. ليس لدينا سبب جوىري يدعوان ألف نفًتض أف 
الذين يبلكوف السلطة ويتمتعوف هبا، سوؼ يتنازلوف عنها من أجل مثل 
عليا ال يشاركوف فيها، فهم إذا حاربوا لبلحتفاظ بنفوذىم كاف ؽبم على 

وا، كما رأينا يف اتريخ أؼبانيا وإيطاليا األقل أمل ظاىر يف النجاح، فإذا فاز 
اغبايل فإهنم يقيموف حكما استبداداًي، وإذا فشلوا فإهنم يعملوف على نشر 
الفوضى. وىذه التوقعات ال زبتلف ابلنسبة لروسيا كما يبُت لنا اترىبها. إف 
انتصار السبلـ يتوقف على رغبة قوية واسعة االنتشار يف السبلـ، وال 

لرغبة أف تكوف قوية وال واسعة االنتشار، ما داـ االىتماـ يتسٌت ؽبذه ا
بنتائجها ـبتلفاً. وفكرة التضحية من أجل العدؿ مل تصبح بعد جزءًا من 
العادات العقلية للجنس البشري، فإننا مل نتعلم حىت أف نتسامح عن طيب 
خاطر إذا ما اختلفت مشاعران، ما زالت ألواف الصراع اليت تنشب بيننا 

 ا اغبرب العقائدية، وكل ما تغَت فيها ىو مضموف ىذه العقائد. تشوهب
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يف الواقع، إف جيبل مثل جيلنا الذي تستقر قدماه عند حافة اؽباوية. 
ال حق لو يف التفاؤؿ ابلنسبة ؼبستقبلو. إنو يعرؼ الطريق. وىذه حقيقة 
ولكن ذلك ليس دليبل على أنو سوؼ ىبتار ىذا الطريق. وردبا قبد يف ىذا 

أملنا الكبَت. فإف األخطار اليت ربيق بنا  -على ما فيو من تناقض -القوؿ
واضحة وحاضرة لدرجة أننا مدفوعُت إىل التجربة واالبتكار. فقد علمتنا 
التجربة احملزنة ضعف األخبلؽ اغبضارية. وردبا نكوف قد تعلمنا أيضا خطر 

صراع يف السعي لسَت قوهتا مرة اثنية. فإف ؾبرد اؼبعرفة أبف حدوث 
اؼبستقبل على أي مستوى من االنتشار، سوؼ هبعل الًتاث اغبضاري 
أوىى من الذكرايت. ؾبرد ىذه اؼبعرفة قد تولد فينا خلقًا ال تعترب العدالة 
فيها ؾبرد مثل أعلى أجوؼ. وقد تتولد فضبل عن ذلك. رغبة عامة يف 

اغبياة. إىل  حياة طيبة، وقد تؤدي نفس اؼبشقة اليت نكابدىا يف الظفر هبذه
 ربقيق جانب اعبماؿ فيها.
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