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 وذج تطبيقي حول: ''منهجية تحليل ومناقشة سؤال فلسفي'' من
 

 السؤال: 
 ِلَم الدولة؟

 اإلنجاز  المراحل 
I.  :الفهم 

 :اإلطار العام .1
 
 
 

 اإلطار الخاص: .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلشكال  .3
 المركزي:

 
األسئلة  .4

كثيرة هي االتجاهات الفلسفية التي تتناول سؤال اإلنسان بالتأمل والتفكير، 
التي أنتجت لنا تعدًدا في تعريفات هذا الكائن العاقل، الذي يمتاز عن وهي الكثرُة 

غيره من الكائنات بمجموعة من الصفات والخصائص. إضافة إلى العقل، واللغة، 
والدين، واألخالق، وغيرها؛ يتميز اإلنسان بكونه كائًنا سياسيًّا ومدنيًّا، يعيش في 

ّبر شؤونه العديد من المؤسسات، وذلك في مجتمع منظم تنظيًما َتْحُكمه قوانين، وُتدَ 
إطار ما نسميه الدولة. من هذا المنطلق ُيعّرف ''جون لوك'' اإلنسان بأنه ''ابن 
الدولة'' أو ''ابن المدينة''؛ والتي يوجد فيها إما ''حاكًما'' أو ''محكوًما''. ليست الدولة 

الحديث والمتطور  هي المجتمع، وكل مجتمع ليس بالضرورة دولة؛ ألن هذا الشكل
من االجتماع اإلنساني استوجب المرور من محطات عديدة تؤرخ للبعد االجتماعي 

َتِنمُّ عن  والجماعي في حياة اإلنسان، والذي سيبلغ أوجه مع مفهوم ''الدولة''، التي
  -مقام الدولة–حياة اإلنسان سياسيًّا. لم يكن بلوغ هذا المقام أرقى تجليات عقلنة 

فة فقط؛ لكنه جاء نتيجة جملة من الظروف التي َأْمَلتها ضرورات نتيجة الصد
وشروط حياتية ووجودية ألزمت اإلنسان بالتحول من حالة ''الالدولة'' إلى حالة 
''الدولة''. وهو ما يعني أن هناك غايات وأهداف ومصالح راهنت عليها اإلنسانية َلمَّا 

 آمنت بضرورة العيش المشترك في إطار دولة.
اء على ما سبق يمكننا أن نتساءل: ِلَم ُوِجدت الدولة؟ وهل وجودها بن 

، أم كان ِبُوسِع اإلنسان أن يحيا دون دولة؟ ثم ما هي الغايات واألهداف  ضروريٌّ
 التي اْنُتِدَبِت الدولة لتحقيقها؟ 

وقبل ذلك ِبُوسعنا أن نتساءل أواًل: ما الدولة؟ ما هي األسس التي تقوم 
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 الفرعية:
 

II.  :التحليل 
تحليل بنية  .1

 السؤال:
 

 
 

المفاهيم  .2
 :والعالقة بينها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي يجعل منها دولة؟ ومن أين تستقي مشروعيتها؟عليها؟ وما الذ
 

قبل أن َنْشرع في اإلجابة عن السؤال المطروح، ال بد وأن نقوم بتحليل ِبنيته. 
فقد ُطِرح بصيغة استفهامية اعتماًدا على أداة االستفهام ''ِلَم''، والتي تتساءل حول 

التنظيم السياسي الذي الغاية أو الهدف. إضافة إلى ''الدولة'' التي تعني شكاًل من 
لجأ إليه اإلنسان، والذي سنحاول التفكير في الغايات من وجودها، وفي ما يمكنها 

 أن تحقق لألفراد والمواطنين من مصالح.
س سياسيًّا الدولةتفيد  ، فلسفيًّا، ذلك النمط من العيش المشترك، الُمَؤسَّ

العديد من األفراد، ُيشكلون وقانونيًّا. وهي أيًضا ذلك الجهاز السياسي، الذي يجمع 
ما يسمى ِبـ ''الشعب''، تحت نفس السلطة التي تتمثل في الحاكم. بهذا المعنى تكون 
الدولة بمثابة تجاوٍز للحالة التي كان الكل فيها حاكًما ومحكوًما، ومن ثم التمييز بين 
عالقات الحاكمين والمحكومين؛ لتكون النتيجة هي وجود طرف حاكم ويمتلك 

لطة، وطرف آخر محكوم وخاضع لسلطة الحاكم. والنتيجة هي أن الدولة هي الس
 ''فكرة'' وجود سلطة تتعالى على إرادات األفراد وحرياتهم.

يبدو إذن أن مفهوم الدولة قائم على ميثاق، أو عقد، أو اتفاق، ينظم 
ي العالقات بين الحاكم والمحكوم. وهو العقد الذي ال يتأسس فقط على ما هو سلطو 

وسياسي فقط، يضمن وجود الدولة واستمرارها؛ بل يضع الفرد المواطن ضمن 
أولوياته. إذ ال معنى ألن يتعاقد الشعب مع الدولة لكي تحافظ على بقائها ولو على 
حساب حقوق الناس ومصالحهم. لهذا ال يمكن التفكير في سؤال الدولة دون 

 لة ''الدولة ألجل الدولة''. الخوض في سؤال غايتها؛ وإال فإننا سنسقط في مشك
الدولة ذلك المقصد الذي من أجله تخلى اإلنسان عن حالة  بغايةنقصد 

الطبيعة والالدولة، حيث الحرية المطلقة؛ ألجل ولوج حالة الدولة والقانون والحرية 
المقيدة والمقننة. وعندما نتحدث عن الغاية عموًما، يمكن أن ننظر إليها من 

لغاية بمعنى نهاية الشيء، مآله وآِخُره. أي عكس األصل والبداية. منظورين اثنين: ا
ثم هناك الغاية بمعنى الفائدة المقصودة والمرجوة، والتي تقع في مقابل الوسيلة. ومن 
فإن التساؤل عن ''ِلَم الدولة؟'' أي عن الغاية منها، هو، من جهة، تساؤل حول 
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األطروحة  .3
 وشرحها:

 
الحجاج  .4

 المفترض:
 الحجة بالسلطة

 
 

 المقارنة
 
 

 الحجة بالسلطة
 
 

 المثال
 
 
 
III. :المناقشة 
.المناقشة 1

 الداخلية:
 أ. األهمية:

غه. وهو، من جهة أخرى، تساؤل حول الَمَدى أو المآل الذي يمكن لإلنسان أن يبل
الهدف أو القصد المنشود من وراء اختيار العيش في إطار دولة، وحول ما يمكنه 

 أن تحققه وتضمنه ألفرادها.
لقد اختار اإلنسان أن يغير من نمط عيشه ووجوده، القديم والبدائي، بعد أن 

وهيمن الجانب  أدرك ِبُعمٍق أن نزعاته األنانية، طغت على حّسه االجتماعي.
العدواني والشرير فيه على كل ميوالته الخّيرة والطيبة. لذلك يمكننا القول أن اختياره 
للدولة كان، في األصل، اضطررايًّا قبل أن ُيترجم في صيغة تعاقدية وتوافقية كما 

َلَجأ اإلنسان إلى الدولة بعد أن عانى  نظريات العقد االجتماعي.أبرزت لنا ذلك 
رب ، والقتل العنف، والخوف، والرعب، في حالة الطبيعة الغارقة في بحر ويالت الح 

''الحرية المطلقة'' التي كانت تخدم مصالح القوي على حساب الضعيف. والتي ما 
وما يترتب عنه من ظلم، وانتهاك  ''قانون القوة''كان للحياة أن تستمر فيها في ظل 

اب تام ألبسط مبادئ الحياة للحقوق اعتماًدا على عنف غير مشروع، وفي غي 
المشتركة. في ظل هذا الوضع المأزوم قرر اإلنسان، بكامل حريته، أن يحتكم إلى 

، ويخلق جهاًزا أقوى من الكل، يعامل الناس على أنهم سواسية؛ ''قوة القانون''
ويضمن للجميع حقوقهم. وهذا هو ما جعل للدولة مهمة أسياسية وضرورية، يحددها 

 في تحقيق الهدوء التام وفرض الطمأنينة والنظام. '''كارل شميت'
من هنا يمكننا القول أن أبرز غاية كان على الدولة تحقيقها بالنسبة لمن 
احتمى بها ولجأ إليها، هي الحرية في أوسع وأشمل معانيها. أي أن تحررهم من 

آخر  الخوف والظلم والعنف الالمشروع، ومن كل ما يمكن أن يهدد حياتهم. وبتعبير
نقول أن غايتها هي ضمان حريات األفراد الطبيعية كالحق في الحياة مثاًل، 

 وحرياتهم المدنية التي ستظهر مع تطور الدولة الحديثة، قانونيًّا وسياسيًّا وحقوقيًّا. 
تكمن أهمية هذه األطروحة في ُبعدها ''الجينيالوجي'' الذي يحِفُر في أصل 

بغاياتها. كما أنها تبرز لنا أن ''ظهور'' الدولة لم يكن نتيجة حتمية الدولة ويربطه 
تاريخية فرضت على اإلنسان أن يتطور اجتماعيًّا وسياسيًّا وثقافيًّا، ومن ثم التحول، 
ولو بشكل غير واٍع، من نمط وجود اجتماعي بدائي إلى نمط آخر متحضر. وإنما 

ظروف تاريخية معينة، خلقت لدى  هُ تْ لَ مْ كان نتيجة قرار إنساني حر واختياري، أَ 
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 ب. الحدود:
 
 
 
 
 
 
 
 
. المناقشة 2

 الخارجية:
 
 

 سبينوزا: .أ
 
 
 
 
 
 

 جون لوك: .ب
 
 

اإلنسان الوعي بضرورة تغيير نمط حياته، وهو ما سمح لحّسه االجتماعي 
 والسياسي بأن يتجاوز ُبعَده الحيواني والطبيعي ليرقى إلى ما هو مدني.

ا، يمكننا أن نسجل بعض  لكن، بالرغم من قيمة هذه األطروحة الواضحة جدًّ
ودها، وكذا بعًضا من الجوانب التي يمكننا أن نناقشها فيها. المالحظات ترسم لنا حد

من بينها مثاًل أنها صورت لنا الدولة على أنها ''كائن'' قوي، عادل، وخّير، جاء 
ِلُيَخّلص اإلنسانية من الظلم والعنف، دون أن تشير إلى العديد من االنزالقات التي 

أهداًفا خاصة دونما اكتراث سقطت فيها الكثير من الدول، فصارت تضع لنفسها 
بمواطنيها وأفرادها. إضافة إلى ذلك يمكننا أن نطرح السؤال التالي: إذا كان تحقيق 
الدولة لتلك الغايات يعتمد، أساًسا، على قوة سلطتها، فهل هذا يعطيها الحق في 
العمل بمبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة؟ أال يمكن لوسائل الدولة أن تتعارض مع 

 ا فتفقد مشروعيتها كدولة؟غاياته
لقد رأينا أن اإلنسان هو فعاًل ''ابن الدولة''، يعيش فيها، يحتكم لقوانينها، 
يستغل مؤسساتها، ويتعامل مع أفرادها، تحميه وُتحّرره وتضمن حقوقه ...الخ. لكننا 
رأينا أيًضا أنه هو من اخترعها وأنشأها، وأن اختراعه ذاك كان نتيجة حاجات 

 مناص منها، هي التي رسمت لنا غايات الدولة عموًما. ضرورية ال
تبرز لنا األطروحة كيف أن الحرية هي غاية الدولة، والمتمثلة في تحرير 

، الذي سبينوزااإلنسان من الخوف والظلم والعنف....الخ. وهو الطرح الذي يؤكده 
الناس تتمثل في تجاوز حاالت الرعب واإلرهاب التي كان  تهاأن غاي أيًضا يرى 

يتخبطون فيها، وتحريرهم من ظلم بعضهم لبعض، بواسطة تقنين سلوكاتهم، وتهذيب 
تصرفاتهم، بما يضمن حقوقهم، ويحررهم من الخوف، ويتيح لهم العيش في سالم 

، وهو ما ال يمكن حصوله إال واطمئنان باعتبارهم كائنات حرة ومستقلة وعاقلة
تمليه عليهم أهواؤهم ورغباتهم  بتخلي األفراد عن حقهم في التصرف حسب ما

. وهو الخاصة، واالحتكام، عوض ذلك، إلى ما تفرضه السلطة العليا على الجميع
الذي يعتبر أن الحفاظ على خيرات الناس المدنية،  جون لوكالتصور الذي يزكيه 

التي تهم، من جهة، عالقة الفرد بذاته؛ كالحفاظ والعمل على تطويرها وتنميتها، و 
اة وسالمة البدن والحق في الحرية والصحة الجيدة...الخ، وتهم، من جهة على الحي 
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 ميكيافيلي: .ت
 
 
 

 
 

IV. :التركيب 
 استنتاج: .1

 
 
 
 
 

رأي ال .2
 :شخصيال
 
 
 
 

أخرى، عالقة الفرد باألشياء؛ كحق الملكية والبيع والشراء...الخ، تدخل جميعها في 
إطار الحقوق التي يجب على كل دولة أن َتْكَفَلَها لشعبها في إطار الغاية من 

قدي، وما يدخل في قلب العالقة وذلك بعيًدا عن كل ما هو ديني وع تأسيسها.
الروحية بين اإلنسان وهللا؛ وهذا بالضبط ما يعطيها الحق المشروع في َسّن قوانين 
من شأنها أن تضمن تحقيق تلك الغايات والحقوق، وتعاقب كل من ينتهكها أو َيْحرُم 

 غيره منها.
إليها بعيًدا عن كل هذه التصورات التي ترسم للدولة غايات متعددة، وتنظر 

مثاًل، يؤكد على أن الدولة هي غاية  ميكيافيليعلى أنها وسيلة لبلوغ ذلك. نجد 
ذاتها، ومن حقها استعمال جميع الوسائل الممكنة للحفاظ على كيانها، وتدعيم 
قوتها، ولو اقتضى األمر التضحية بحقوق مواطنيها. فالدولة القوية، حتى ولو كانت 
ظالمة ومستبدة، أفضل من الدولة الضعيفة أو الالدولة. أي أن ميكيافيلي هنا ال 
يلتفت لسعادة المواطنين وخيرهم وحريتهم وحقوقهم المدنية، بقدر ما يركز على غاية 

 أسمى، ال غاية بعدها، وهي الدولة المتمثلة في شخص الحاكم أو األمير.
بعد إجابتنا عن السؤال المطروح، وبعد تحليله ومناقشته؛ نستنتج أن إشكالية 

ا ووحيًدا، وإنما تختلف باختالف شكل الغاية من وجود الدولة ال تحتمل جواًبا واحدً 
الدولة، وباختالف المرحلة والظروف التي توجد فيها. فقد ننظر إليها بوصفها وسيلة 
لتحقيق غايات معينة؛ كالحرية واألمن والسالم...الخ. كما قد تكون هذه الغايات 

كن مجرد أهداف لغاية كبرى، أو خير أسمى، هو السعادة القائمة على العدالة. ل
يمكن للدولة، مع ذلك، أن تنحاز عن غاياتها تلك، فتعطي األولوية لقوة أجهزتها 

 وسلطتها التي ال تكون إال دولة إال بها.
بين هذا وذاك، أعتقد أن الدولة إذا احتكمت للمنطق الميكيافيلي ''الغاية تبرر 

ستفقد  الوسيلة''، فستسقط في دولة المواطن الواحد، الطاغية والمستبد، ومن ثم
المشروعية، وهو ما سُيضعفها بعد أن كانت غاية غاياتها هي القوة والجبروت. لذلك 
ال بد، في رأيي، أن تكون الدولة وسيلة لخدمة مصالح مواطنيها، والسهر على 
تحقيق سعادتهم وما فيه خير لهم، وبذلك ستستمد قوتها من مشروعيتها ومن مدى 

 تحقيقها لهذه الغايات. 
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سؤال الدولة العديد من النقاشات، ليس على المستوى السياسي فقط، بل حتى يثير  الرهان: .3
على المستوى االجتماعي واألخالقي والوجودي. فال دولة بدون إنسان وال إنسان إال 
في الدولة. لكن أي دولة هي األنسب واألقدر على استيعاب التعقيد والتركيب اللذان 

لة العاقلة القادرة على الصمود في وجه كل يسمان هذا الكائن السياسي؟ إنها الدو 
القوى المناوئة، التي قد تنأى بها عن غاياتها السياسية والمدنية التي خلقت ألجلها. 
وهي أيًضا تلك الدولة التي ال تكف عن بناء نفسها، وخلق ذاتها بذاتها، تبًعا 

من أبعاد  عدٍ بُ  لمقتضيات كل عصر، وتبًعا للتطور الذي تعرفه الحياة اإلنسانية. فكلُّ 
الوجود ينم عما هو سياسي، لدرجة أن المرء ال يمكنه أالَّ يكون سياسيًّا حتى ولو 

نحن من يسكنها فقط،  اامتنع عن ذلك؛ أو لنقل بتعبير آخر أن الدولة تسكننا ولسن 
  نفكر فيها.نا وال يمكن أالَّ رُ دَ والسياسة قَ 

 
 عمل منزلي تطبيقي في منهجية السؤال:

 السؤال: 
 والعنف؟ الحق بين تجمع أن سلطتها، ممارسة في للدولة، ينبغي هل


