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مقدمة

بها  حظيت  الــتــي  األهمية  مــقــدار  نــّصــار  ناصيف  العربي  الفيلسوف  بفكر  المهتّمون  يـــدرك 

للكينونة  السياسي  بالشرط  هوسه  إلى  فقط  رّدها  يمكن  ال  أهميٌة  وهي  فلسفته،  في  السلطة  فكرة 

اإلنسانية من حيث هي مشروطة بالتواجد في العالم وبمعية اآلخرين، بل كذلك إلى مكانة مفهوم 

السلطة ضمن المشروع النهضوي الذي رام ناصيف نّصار التقعيد له من خالل كتاباته الفلسفية. 

للنهضة  فمن المعلوم أن نصار نذر جهده الفكري للتقعيد لنهضة عربية ثانية، واعتبرها استئنافاً 

نظره  يأتي  أن  الطبيعي  من  فكان  تعتورها،  ظلت  التي  الثغرات  لمجاوزة  ومحاولًة  األولى  العربية 

مقّومات  من  مقّوماً  المفهوم  ذلك  من  تتخذ  شاملة  نهضوية  رؤية  صورة  في  السلطة  مشكلة  في 

النهضة العربية، وتعمل على إعادة تأسيسه ونحته بما يتالءم ومقتضيات تلك النهضة. لسنا، إذن، 

والحال هاته، أمام رؤيٍة تأملية تنظر إلى السلطة من حيث هي مفهوٌم يقع خارج الزمان والمكان، 

رهــانــاتــه  عــن  مــبــتــور  بمفهوم  لــتــمــّدنــا  الــكــونــي  الــفــكــر  مــضــمــار  فــي  نفسها  تــمــوقــع  فلسفٍة  أمـــام  وال 

وشروطه التاريخية المتعلقة بوضعية الوطن العربي، بقدر ما أننا أمام فيلسوٍف انتهل من روافد 

الفكر الفلسفي الكوني، وأعمل ما غنمه منها في فهم راهنه السياسي والتاريخي، فكانت النتيجة 

أن جعل من مصنّفاته مناسبًة فريدًة التقْت فيها الفلسفة برهانات النهضة العربية، ونضحْت فيها 

سهم  لالستبداد  كان  الذي  السياسي  االنغالق  أفق  من  الخروج  إلى  وتشّوفه  العربي  الوطن  بهموم 

كبير في تبلوره.

كتابه  عــنــوان  نــّصــار  ناصيف  بها  ــل  ذيّ التي  العبارة  تلك  المنطلق،  هــذا  مــن  نفهم،  أن  يمكن 

النظر  بأن  تشي  إنها  إذ  األمر»،  فلسفة  إلى  هو «مدخٌل  حيث  من  إليه  نظر  عندما  السلطة،  منطق 

التأسيس  هــي  المصنّف  ذلــك  عقد  مــن  القصوى  الغاية  وأن  فلسفية،  قــواعــد  مــن  تــّم  السلطة  إلــى 
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لفلسفٍة في األمر تعيد ترتيب أوضاع السلطة وتمفصالت مفهومها في الوعي السياسي والفلسفي 

الحاجة  بمدى  تتعلق  صعوبًة  (السياسي)  والسلطوي  الفلسفي  بين  العالقة  هذه  تطرح  العربي. 

العقل  بين  العالقة  مجال  في  أي  عموماً،  والسياسة  السلطة  في  التفكير  مجال  في  الفلسفة  إلــى 

يكون  ما  بأنه «بقدر  يؤمن  فيلسوفنا  أن  سيَّما  وال  المصباحي(١)،  محمد  تعبير  حّد  على  والمدينة، 

في المجتمع، يسهل قيام اإلرادة السياسية كسلطة»(٢). ومنتشراً  اإلدراك الفلسفي للسلطة متطوراً 

نقل  لم  إن  الــضــروري  الترابط  حــّد  بلغ  والسلطة  الفلسفة  بين  التعالق  أن  القول  هــذا  يعني 

بين  العالقة  قــواُم  هو  حيث  من  األمــر،  في  بالحق  االرتــفــاع  عن  الحديث  يمكن  ال  بحيث  الماهوي، 

والتسلطن،  والسيطرة  التغلب  مقام  من  إخراجه  وبالتالي  السلطة،  مقام  إلى  والمحكوم،  الحاكم 

كان  لذلك  سلطًة،  يُصيُِّرَها  بما  السياسية  اإلرادة  يُسعف  الذي  الفلسفي  بالنظر  االعتداد  دون  من 

على الفلسفة العربية المعاصرة أن تبادر، في نظر 

هذا الفيلسوف، إلى التأسيس لفلسفة السلطة تلك، 

دامت  ما  فيها،  إسهام  سوى  ذاك  كتابُه  ليس  والتي 

إرادة  لــكــل  الــوطــيــد  الــمــرتــكــز  هــي  السلطة  «فلسفة 

إرادة  عــلــى  فــرضــاً  نفسها  تــفــرض  أن  تــأبــى  واعــيــة 

أُخرى، كما تأبى أن تفرض أية إرادة أخرى نفسها 

عليها»(٣).

ال حاجة بنا إلى التذكير، إذن، أننا أمام رؤية 

من  إلى السلطة تتخذ من الحرية واالستقالل منبعاً 

الضروري  من  كــان  لذلك  الفلسفية،  هويتها  منابع 

السلطة،  إلى  نّصار  ناصيف  لرؤية  الحاكمة  المقدمات  بين  من  باعتبارها  الحرية  فكرة  إلى  النظر 

نأتي  ال  ولعلنا  الــبــاب.  هــذا  في  العمدة  مصنّفه  داخــل  منها  تتناسل  التي  المفاهيم  مختلف  وإلــى 

فلسفة  حكمت  التي  الــروح  تجليات  من  تجلياً  إال  ليس  بالسلطة  االحتفال  هذا  إن  نقول  إذ  بجديد 

جراثيم  فيها  تثوي  التي  والفلسفية  السياسية  المفاهيم  خلخلة  على  راهنت  ما  غالباً  والتي  نّصار، 

بذله  الــذي  النظري  والجهد  الملك،  مفهوم  عن  الرجل  ألــف  ما  يطالع  أن  المرء  ويكفي  االستبداد، 

على  يقف  حتى  اإلسالمي،  الفكري  النسيج  في  رسخْت  التي  وتمركزاته  قواعده  خلخلة  سبيل  في 

مقدار هوس هذا الفيلسوف بالحاجة إلى فهم التشّكل التاريخي والفلسفي لالستبداد والعمل على 

الخروج من خندقه الضيّق(٤).

املــعــارف،  مــنــتــدى  (بــــريوت:  املــعــارصة  العربية  الفلسفة  يف  واملــديــنــة  العقل  جدلية  املــصــبــاحــي،  (١) مــحــمــد 

٢٠١٣)، ص ١١٢.

(٢) ناصيف نصار، منطق السلطة: مدخل إىل فلسفة األمر، ط ٢ (بريوت: دار أمواج، ٢٠٠١)، ص ٣٢٦.

(٣) املصدر نفسه، ص ٣٢٦.

(٤) انظر تحليله ملفهوم امللك منذ أطروحته الجامعية عن ابن خلدون، وخاصة يف مقاله عن ابن األزرق، يف: 

ناصيف نصار، مطارحات من أجل العقل امللتزم (بريوت: دار الطليعة، ١٩٨٦)، ص ٥٩.

للتقعيد  الفكري  جهده  نذر  نصار 

واعــتــبــرهــا  ثــانــيــة،  عــربــيــة  لنهضة 

األولــى  العربية  للنهضة  استئنافاً 

التي  الثغرات  لمجاوزة  ومــحــاولــًة 

ظلت تعتورها، فكان من الطبيعي 

أن يأتي نظره في مشكلة السلطة 

في صورة رؤية نهضوية شاملة.
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َعبََر منها صاحبه إلى معنى السلطة، وفي اعتقادي أن  يتضمن كتاب منطق السلطة فصوالً 

اختيار تلك الفصول لم يكن مجرد صدفٍة، وال سيَّما أن صاحبه من الذين يحرصون على االنتقاء 

الدقيق لتفاصيل كتاباتهم، بل إننا نرى في الفصول االثني عشر التي ينتظم بها الكتاب، تجسيداً 

الذي  العربي  الراهن  طرحه  وكما  الفلسفة،  تاريخ  عبر  تشكل  كما  السلطة  مفهوم  تمفصالت  ألبرز 

تفتّق عنه وعي نّصار؛ ففيها لملَم هذا الفليسوف أبرز إشكاليات فلسفة السياسة التي طرحتها عبر 

تاريخها، وفيها بسط وجهة نظره في موضوع السلطة التي كانت نتيجة عملية اتصاٍل وانفصاٍل 

مع تاريخ الفلسفة السياسية برّمته. كما أن الكتاب كان مناسبة للوعي بالراهن العربي، والسياسي 

مع  وهادئ  طويل  حوار  من  مستقدمة  ومنهجية  مفاهيمية  عدة  إعمال  من  انطالقاً  خصوصاً،  منه 

وسلطة  الحاكم  سلطة  عن  ومصادرها؛  السلطة  معنى  عن  نّصار  ناصيف  يتحّدث  الفلسفة.  تاريخ 

الدولة؛ عن حدود السلطة السياسية وخدماتها؛ عن الفرق بين السلطة الدينية والسلطة السياسية 

على  الــصــراع  فكرة  عــن  ثــم  والــتــاريــخ؛  والعقل  بالعدل  السلطة  عالقة  عــن  األيديولوجيا؛  وسلطان 

السلطة. تضعنا هذه الهندسة أمام العناصر المكّونة لمفهوم السلطة في نظره، ويبدو أن التطرق 

واالجتماعي  السياسي  للشرط  محايثته  حيث  مــن  المفهوم  تحليل  استراتيجية  نتيجة  كــان  إليها 

لإلنسان، بل إن فيلسوفنا يذهب إلى حّد الحديث عن كيفية برهانية واضحة(٥) انتهجها في وضع 

اليد على المقدمات المؤسسة للمفهوم، وهو ما يعني أن إيمانه بالروح الفلسفية بلغ به حّد اإليمان 

مجال  في  تطبيقها  إلى  والسعي  البرهانية  بالرؤية 

على  الــطــوارئ،  مــجــال  فــي  أي  والــســيــاســة،  السلطة 

حّد تعبير اإلمام الجويني.

االخــتــيــار  هـــذا  يــطــرحــه  مــا  أحـــٍد  عــلــى  يخفى  ال 

مشروعية  بــمــدى  تــرتــبــُط  صــعــوبــاٍت  مــن  الــبــرهــانــي 

السياسة  مــجــال  داخـــل  برهانية  رؤيـــة  عــن  الحديث 

والــعــقــل الــعــمــلــي عــمــومــاً. بــيــد أنـــه مـــن الــمــمــكــن أن 

في  صــاحــبــه  رغــبــة  فــي  ــذراً  عــ الــمــنــزع  لــهــذا  يلتمس 

التفكير في مفهوم السلطة، بحكم أن المفهوم يمثل التربة المناسبة التي تنشأ فيها أفكار الفلسفة 

التي  والفواصل  الحدود  بيان  على  الشديد  حرصه  لنا  تبرر  أن  شأنها  من  مسألٌة  وهــذه  وتتطور، 

لمفهوم  المساحلة  تلك  منها  خاصًة  كتابه،  في  يُعملها  التي  والمصطلحات  المفاهيم  بين  تفصل 

السلطة، من قبيل السيطرة والتغلب والتسلطن والسلطان.

الفلسفية  نــّصــار  ناصيف  مــقــاربــة  حكما  هاجسين  هــنــاك  إن  عــامــٍة،  بصفٍة  الــقــول،  ويمكن 

وثانيهما  لــه،  المتاخمة  المفاهيم  من  غيره  من  َميزه  مظاهر  تحصيل  أولهما  السلطة؛  لمفهوم 

الفيلسوف  هذا  عنها  صدر  التي  التركيبية  الرؤية  نتيجة  كان  الذي  المفهوم  لهذا  التركيبي  الطابع 

اإلنساني،  بالوجود  تداخلها  مستويات  مختلف  في  إليها  ينظر  أن  إال  أبى  إذ  للسلطة،  تصوره  في 

(٥) نصار، منطق السلطة: مدخل إىل فلسفة األمر، ص ١٩.

من الصعب تصنيف ناصيف نّصار 

السياسين،  المفكرين  خــانــة  فــي 

سياسٌي  فــيــلــســوٌف  عــنــدنــا  هــو  بــل 

الفلسفة  تــاريــخ  فــي  يبحث  طفق 

عن أجوبة ألسئلة راهنة.
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باعتبارها  اإلنسانية  الحياة  مستوى  في  وامتداداتها  تمفصالتها  عند  يقف  أن  الضروري  من  فكان 

هذا  لمقاربة  اإلشكالي  الوضع  هــذا  كثافة  من  زاد  ما  ولعل  والــدولــة.  السياسة  مع  يومية  معاناة 

تعريفه  مستوى  على  فقط  ليس  والحق،  السلطة  بين  المطلق  بالتماهي  الراسخ  إيمانه  الفيلسوف 

يبعدها  مما  بإطالق(٧)،  حٌق  السلطة  بأن  اقتناعه  بحكم  كذلك  بل  األمر(٦)،  في  حقاً  باعتبارها  لها 

بنا  حاجة  وال  والهيمنة.  العنف  على  تقوم  التي  والسيطرة  والتغلب  التسلط  ضروب  مختلف  عن 

إلى التذكير بأن ناصيف نّصار، بموقفه هذا من السلطة، ينأى بنفسه عن التصورات العنيفة لهذا 

ككوجيف  المعاصرون،  السلطة  فالسفة  حاول  والتي  الفلسفة،  تاريخ  عبر  تبلورت  التي  المفهوم 

شرنقتها الضيقة(٨). من  نقدها قصد الخروج  وآرنت وغادامير، 

يضعنا هذا الموقف أمام اختياٍر فلسفٍي له أفقه اإلشكالي الخاص به، وهو أفق فلسفة الحق 

الحرية  قوامه  حقوقٌي  وجــوٌد  هي  بما  اإلنسانية  للكينونة  تصورهم  كلهم  هــؤالء  عليها  أقــام  التي 

مناولة  من  فيلسوفنا  يدنو  أن  الصدفة  قبيل  من  يكن  لم  لذلك  والسياسية(٩).  المدنية  ومقتضياتها 

هؤالء لفكرة السلطة، إْن على مستوى المنهج الذي حضرْت فيه مالمح المقاربة الفينومينولوجية 

التي  التيمات  مستوى  على  أو  المفهوم(١٠)،  لهذا  آرنــت  تحليل  في  نجدها  ما  نحو  على  للسلطة 

يعني  ما  وهو  ذاتــه،  اآلن  في  الضرورية  ومقتضياتها  السلطة  تمفصالت  نّصار  ناصيف  اعتبرها 

على  منها  والسياسية  عامة،  الفلسفة  تاريخ  من  رؤيتها  عناصر  تنهل  سياسيٍة  فلسفٍة  أمــام  أننا 

المفهوم  لهذا  استشكاله  حكمت  التي  نّصار  ناصيف  رهانات  فهم  أن  نؤكد  هنا  من  التحديد.  وجه 

الفلسفة. تلك  تاريخ  ضمن  النظرية  مساهمته  موقعة  يقتضي 

مقاربته  عناصر  جــّل  نهل  نــّصــار  ناصيف  إن  نقول  عندما  بجديد  نأتي  ال  فنحن  وبالفعل، 

يسير  أريــحــيــة؛  بكل  الــتــاريــخ  ذلــك  مساحات  فــي  الــرجــل  يتنقل  إذ  السياسية،  الفلسفة  تــاريــخ  مــن 

التي  المرجعيات  بين  تدافٍع  أو  تناقٍض  بأي  قارئه  يُشعر  أن  دون  من  وذهوباً  جيئة  أمشاجه  في 

نص  فــي  يــتــجــاوُر  السلطة.  مــوضــوع  فــي  الفلسفي  وخطابه  موقفه  عناصر  نسج  فــي  يستدعيها 

لوك  جــون  فكر  مــع  الــعــروي،  الــلــه  وعــبــد  خــلــدون  وابـــن  والـــمـــاوردي  الــفــارابــي  فكر  نــّصــار  ناصيف 

عن  ويصدر  ومتغيّراته،  الزمن  على  يتعالى  حــواراً  كلهم  هــؤالء  بين  ويقيم  ورولــز،  وفيبر  وروســو 

مشدوٌد  وذهنه  والعقلنة،  الدولة  في  يفكر  فهو  بعض؛  عن  بعضهم  توارثها  التي  اإلشكاليات  وحدة 

إلى تأويل العروي لرؤية ماكس فيبر، وفي علة وجود السلطة من خالل المقارنة بين ابن خلدون 

العدالة  نظرية  أعلنت  ما  جملة  في  كان  الذي  الفارابي  موقف  باستحضار  العدل  وفي  لوك،  وجون 

(٦) املصدر نفسه، ص ٧.

(٧) املصدر نفسه، ص ٢٣١.

 Myriam Revault d’Allonnes, Le Pouvoir des commencements: Essai sur l’autorité, La couleur (٨)
des idées (Paris: Seuil, 2006), p. 132.

Alexandre Kojève, Esquisse d’une phénoménologie du droit (Paris: Gallimard, 1981), p. 41.   (٩)

 Hannah Arendt, «Qu’est ce que l’autorité?,» dans: La Crise de la culture (Paris: Gallimard, (١٠)
1968), p. 163.
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الحديثة  سيَّما  وال  السياسية،  الفلسفة  تاريخ  مع  الشامل  الحوار  هذا  إن  إلخ.  لرؤيته...  مجاوزتها 

في  بقارئها  تزّج  إنها  إذ  النظرية،  قيمتها  نّصار  ناصيف  لمقاربة  يمنح  ما  هو  والمعاصرة،  منها 

مضمار تاريخ الفلسفة لتنهل منه أجوبًة عن أسئلتها الملّحة. ال يُساورنا شٌك في أن رغبة فيلسوف 

على  تحّركه  وراء  تقف  التي  هي  الفكري  واإلبــداع  الفلسفي  التأصيل  في  الثانية  العربية  النهضة 

بشرطه  جبهة تاريخ الفلسفة، وال يُساورنا شٌك كذلك في أن مشروعه الفلسفي كان األكثر اتصاالً 

منذ  وهناك،  هنا  العربي،  العقل  أنتجها  أخــرى  فلسفية  مشاريع  على  قياساً  والسياسي  التاريخي 

صدمة لقائه بالغرب(١١).

لذلك يبقى من الصعب تصنيف ناصيف نّصار في خانة المفكرين السياسين، بل هو عندنا 

ملزماً  نفسه  فوجد  راهــنــة،  ألسئلة  أجوبة  عن  الفلسفة  تاريخ  في  يبحث  طفق  سياسٌي  فيلسوٌف 

منها  القديم  وإعطاء  جديدة،  مفاهيم  نحت  الفلسفة؛  تاريخ  في  فيلسوف  أي  به  يقوم  بما  بالقيام 

وجهًة مغايرًة تحمل في طياتها بصمته الخاصة.

عمالً  إن  إذ  العربي،  القارئ  إلى  نّصار  ناصيف  فلسفة  تقديم  المقال  هذا  من  غايتي  ليست 

كهذا بات اليوم في جملة النوافل بحكم الحضور الذي حققته فلسفته في الوطن العربي، والعالم 

إشكاليات  من  الفلسفة  تلك  علينا  تطرح  ما  في  التفكير  هو  اليوم  إليه  نحتاج  ما  كذلك.  الغربي 

السياسي،  وعينا  مشهد  تؤثّث  التي  المفاهيمية  البداهات  من  كثير  في  التفكير  إعادة  على  تحملنا 

الفهم  مغامرة  خوض  على  وحمله  المعاصر  العربي  الفكر  استفزاز  على  قدرتها  سبب  نفهم  حتى 

والتفكير.

نهله  المعاصر،  العربي  الفكر  يحتاجه  األحكام  تعليق  على  تمريٌن  الفيلسوف  هذا  كتب  في 

الفلسفة.  تاريخ  كتب  أمهات  مع  واحتكاكه  الظاهراتي  المنهج  على  الطويل  مراسه  من  صاحبُه 

أن  استطاعت  العربي  الوطن  في  قليلٍة  قّلٍة  بين  من  واحــٌد  أنه  نصوصه  في  القارئ  سيشعر  لذلك 

تتجاوز، في حوارها مع الفلسفة وتاريخها، مرحلة التجميع والشرح، وأن تستثمر منظومتها تلك 

محاولًة  يكون  أن  المقال  لهذا  أردُت  لذلك  اإلنساني.  ووجودها  التاريخي  شرطها  رهانات  فهم  في 

طريقة  خير  بأن  اقتناعي  عن  ذلك  في  صــادراً  الفلسفة،  وتاريخ  نّصار  ناصيف  بين  حــواٍر  إلقامة 

أما  ومجالها.  الفلسفة  حقل  في  أينع؛  الــذي  المضمار  في  بفكره  الــزّج  هي  الفيلسوف  هــذا  لفهم 

الجواز إلى ذلك فهو مفهوم «العدل» الذي يمثل مدار هذا المقال.

املشاريع  تلك  أي  املعارص،  العربي  الفلسفي  الفكر  أنتجها  التي  الفلسفية  املشاريع  عن  هنا  (١١) أتــحــدث 

التي تم إنتاجها من داخل حقل الفلسفة العربية منذ أن استأنف مصطفى عبد الرازق القول الفلسفي يف الوطن 

(الوجودية  بــدوي  الرحمن  عبد  قدمها  التي  كتلك  فلسفية  مشاريع  مــن  ذلــك  لحق  ومــا  التمهيد،  بكتابه  العربي 

الرحمن  عبد  طه  مــرشوع  إىل  وصــوالً  (الشخصانية)،  لحبابي  عزيز  ومحمد  (الجوانية)،  أمني  وعثمان  العربية)، 

الذي اختار له كعنوان فقه الفلسفة. نميز هذه املشاريع الفلسفية من املشاريع الفكرية التي أنتجت من خارج 

ونحرص  جعيط،  وهشام  العروي  الله  عبد  عند  نجده  ما  قبيل  من  بــه،  املتينة  صلتها  رغــم  الفلسفي  القول  إطــار 

حديثنا يف هذا املستوى من التحليل يف مقارنة فلسفة نصار بالفلسفات العربية السابقة لها.



نبيل فازيو / ٧٥

أوالً: من السلطة إلى العدالة والعدل

على  أمــره  اســتــوى  اتــصــاٍل  مــن  و«الــعــدل»  «السلطة»  مفهومي  بين  مــا  البيان  عــن  الغني  مــن 

الفكر  يكن  لم  أخــرى.  أحياناً  والتطابق  التماهي  وعلى  حيناً،  بينهما  الــضــروري  التعالق  مقتضى 

الفلسفة  مــجــال  فــي  الــمــعــاصــرة  األمــريــكــيــة  الفلسفة  أحــدثــتــه  الـــذي  االنــقــالب  إلــى  بحاجة  اإلنــســانــي 

إن  إذ  الـــصـــلـــة،  هــــذه  إلــــى  يــنــتــبــه  لــكــي  الــســيــاســيــة 

التاريخ،  عبر  الــعــدل  فالسفة  ألفه  مــا  فــي  الناظر 

النزعة  ممثلي  إلى  وصوالً  وأرسطو،  أفالطون  من 

عشر،  الــثــامــن  الــقــرن  مــنــذ  والــحــدســيــة  الــذرائــعــيــة 

القرن  منتصف  منذ  رولــز  عليه  أقــدم  ما  أن  يــدرك 

السياسية  الــفــلــســفــة  ســــؤال  أبــــدل  بـــأن  الــمــنــصــرم، 

الــكــالســيــكــيــة بـــســـؤال الــعــدالــة والـــعـــدل، كـــان يجد 

أصوله وجراثيمه األولى في فكر فالسفة السياسة 

من  إال  الــعــدل  فــي  فــّكــروا  مــا  الــذيــن  لــه،  السابقين 

وفكرة  السياسية  السلطة  بين  التداخل  تكثيَف  النتيجة  فكانت  السياسية،  السلطة  حجاب  وراء 

ناصيف  عنها  صدر  التي  الرئيسية  المقدمة  يشّكل  المفهومين  بين  التداخل  هذا  يكاد  العدالة(١٢). 

نّصار في تحليله لمفهوم «العدل»، «فكل سلطة تواجه، منذ لحظة قيامها، سؤال العدل، ألنها حق، 

والعدل وضع حقوقي، فال بد لها من تنظيم نسبتها إلى العدل ونسبة العدل إليها»(١٣).

القول:  هذا  ضوء  في  إليهما  االنتباه  بنا  يحسن  األهمية  من  كبيٍر  قــدٍر  على  مالحظتان  هناك 

أوالهما صلة كٍل من السلطة والعدل بمفهوم الحق، وال سيَّما أن ناصيف نّصار أبى إال أن يجعله 

سبب وجودهما معاً، وهذه مالحظٌة سرعان ما تلقي بظاللها على فهمنا للدولة ولعلة وجودها، إذ 

وجودها  وسبب  الدولة  مشروعية  حصر  إلى  الحق  في  يتقاطعان  والسلطة  العدل  إن  القول  يقود 

في مفهوم الحق، وما ينجم عنه من تصوٍر حقوقي للعدل. وثانيتهما عالقُة التناسب التي أقامها 

أن  باعتبار  السيطرة،  مــن  السلطة  تمتاز  التناسب  بهذا  إذ  والسلطة،  الــعــدل  بين  نــّصــار  ناصيف 

«السيطرة ال تبنى على العدل، وال تعمل بحسب مقتضى العدل، وإذا ما حدث في عملها نوع من 

بذاته»(١٤). مقصوداً  العدل أو شيء يشبهه، فإنه يقع بالعرض، وليس حدوثاً 

نحن  إن  بالذات  وجوٌد  هو  أو  ضــروري،  وجوٌد  السلطة  في  العدل  وجود  أن  القول  هذا  يعني 

للتعبير  الضرورة  لغة  استعمال  في  يترّدد  ال  نفُسه  نّصار  وناصيف  األرسطية،  العبارة  استعملنا 

عن طبيعة العالقة الرابطة بين السلطة والعدل، ويرى أن الصراع على السلطة صراٌع على العدل 

 Amartya Sen, Idée de Justice, traduit de l’anglais par Paul Chemla avec la collaboration d’Éloi (١٢)
Laurent (Paris: Flammarion, 2010), p. 142.

(١٣) نصار، منطق السلطة: مدخل إىل فلسفة األمر، ص ٢٣١.

(١٤) املصدر نفسه، ص ٢٣٢.

بقدر  السيطرة  عن  تبتعد  السلطة 

إلى  وتسعى  الــعــدل  على  ترتكز  مــا 

إلى  طريقه  الــعــدل  ويجد  تحقيقه. 

أفعاله  فــي  ويتحقق  اإلنــســان  دنــيــا 

وعالقاته، بقدر ما تتعهده وتحرسه 

وتنّميه سلطة قائمة فاعلة.
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كذلك. من هذا المنطق، يؤكد هذا الفيلسوف أن «السلطة تبتعد عن السيطرة بقدر ما ترتكز على 

وعالقاته،  أفعاله  في  ويتحقق  اإلنسان  دنيا  إلى  طريقه  العدل  ويجد  تحقيقه.  إلى  وتسعى  العدل 

السلطة،  في  يتجسد  فعل  إذن،  العدل،  فاعلة»(١٥).  قائمة  سلطة  وتنّميه  وتحرسه  تتعهده  ما  بقدر 

على  الكوني  العدل  لنموذج  محاكاة  هو  وال  اإلنسان،  دنيا  خارج  تقع  ميتافيزيقيًة  فكرًة  ليس  فهو 

نحو ما نلفيه عند كثير من الفالسفة الذين جعلوا من العدل اإلنساني محاكاًة للعدل الكوني(١٦).

نّصار  ناصيف  أقامه  الــذي  التضايف  هــذا  هو  هــذا،  مقامنا  في  إليه،  اإلشــارة  تجدر  ما  ولعل 

فمن  ثانياً.  الفعل  ومفهوم  أوالً،  اإلنسان  دنيا  مفهوم  للسلطة؛  تصوره  في  رئيسيين  مفهومين  بين 

للسلطة  مقاربته  تمييز  إلى  فقط  يــرِم  لم  اإلنسان  دنيا  لمفهوم  نّصار  ناصيف  إعمال  أن  المعلوم 

عبر  الموضوع  استشكال  في  الكبير  سهُمها  لها  كان  التي  الدينية  أو  الميتافيزيقية  التصورات  عن 

الفصل  إلى  بالحاجة  المؤمن  العلماني  األيديولوجي  اختياره  عن  يعبّر  أتى  إنه  بل  الفلسفة،  تاريخ 

الحياة  مضمار  في  بالسلطة  الزّج  إلى  يُفضي  أن  إال  له  كان  ما  الذي  األمر  والسياسي،  الديني  بين 

لمفهوم  إذ  فعٌل،  بأنه  للعدل  فيلسوفنا  وصف  نفهم  أن  يمكن  تحديداً،  السياق  هذا  في  اإلنسانية. 

الفاعَل  اإلنسان  أن  باعتبار  المعيش،  وبعالمه  باإلنسان  العدل  تربط  التي  الوجودية  حمولته  الفعل 

إنساٌن قادٌر (L’Homme capable) في نهاية المطاف على نحو ما بين ريكور(١٧).

من  بــدالً  «الــعــدل»  مفهوم  توظيف  على  نّصار  ناصيف  إصــرار  سبب  إذن،  نفهم،  أن  ويمكن 

إلى  أقــرب  الــعــدل  أن  يــرى  إذ  إعماله،  على  الــعــرب  الباحثين  عــادة  جــرْت  الــذي  مصطلح «الــعــدالــة» 

الفعل، في مقابل العدالة التي ال تشير إال إلى استعداد قبلي للقيام بفعل العدل. بذلك يكون العدل 

شديد الصلة بالفعل السلطوي، بل هو محايٌث له ومتعاٍل عليه في اآلن نفسه؛ فهو محايٌث للسلطة 

منها  تنتهل  التي  قيمتها  يمثل  ألنه  السلطة،  على  متعاٍل  وهو  له؛  وُمساوق  فعلها  في  يتجسد  ألنه 

رهاناتها الرئيسية.

اإلنسان  يسعى  التي  العليا  الغاية  هي  تكون «السعادة  أن  يُنكر  ال  نّصار  ناصيف  أن  صحيٌح 

جانبها  حــدود  وفــي  الدنيوي،  طابعها  حــدود  في  الغاية  هــذه  تخدم  السياسية  السلطة  وأن  إليها، 

اســتــدعــاءه  أن  كــذلــك  وصــحــيــٌح  ــــره»(١٨)؛  أمــ تتولى  الـــذي  الشعب  إمــكــانــات  حـــدود  وفــي  االجــتــمــاعــي، 

إطــار  فــي  بمقاربته  يـــزّج  أن  شــأنــه  مــن  السياسية  للسلطة  هــدفــاً  واعــتــبــارهــا  «الــســعــادة»،  لمفهوم 

بيد  لإلنسان.  والسياسي  االجتماعي  للوجود  أسمى  هدفاً  السعادة  يعتبر  الــذي  الذرائعي  التصور 

ومخاضاتها  اإلنسان  بحياة  العدل  فكرة  ارتباط  على  أمــارًة  إال  ليس  هنا  السعادة  عن  الحديث  أن 

اليومية، إذ ال يمكن ألحد أن ينكر، حتى إن هو كان من أشد خصوم الذرائعية، أن إدراك السعادة 

(١٥) املصدر نفسه، ص ٢٣٣.

نجار  مرتي  فــوزي  عليه  وعّلق  له  وقــّدم  حّققه  منتزعة،  فصول  الفارابي،  محمد  بن  محمد  نرص  (١٦) أبـــو 

(بريوت: دار الرشوق، ١٩٩٣)، ص ٧٣.

Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oublie (Paris: Seuil, 2000), p. 600.   (١٧)

(١٨) نصار، منطق السلطة: مدخل إىل فلسفة األمر، ص ٢٣٣.
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السعادة،  شــروط  من  شــرٌط  «فالعدل  والعدل،  السلطة  عن  بمعزٍل  يتم  أن  يمكن  ال  إليها  والسعي 

مفهوم  إقحام  إن  بالقول  نتزيّد  ال  ولعلنا  المجتمع»(١٩)،  مستوى  على  أو  الفرد  مستوى  على  سواٌء 

الجهات،  من  جهة  في  يقودنا،  والعدل،  بالحق  السلطة  عالقة  في  التفكير  مضمار  في  «السعادة» 

إلى التفكير في ما أسماه رولز «البنية القاعدية» (األساسية) للمجتمع، التي من شأنها أن تجنّبنا 

إلى  التشّوف  إن  إذ  كيملكا(٢٠)،  ويل  الحظ  ما  نحو  على  والسعادة  للمصلحة  الضيّق  الفردي  الفهم 

السعادة يُمثل أهم وجوه الغايات والمصالح التي يرومها الوجود الفردي، كما أن ذلك يشكل حيّزاً 

كيفية  لفهم  أساسيًة  مسّلمًة  يمثل  الــذي  الغفلة»،  «حجاب  تسميته  على  رولــز  اصطلح  مما  مهماً 

فهم  دون  فمن  لألفراد(٢١).  والسياسي  االجتماعي  النسيج  داخل  مبادئها  واعتمال  العدالة  اشتغال 

حــدٍة،  على  فــرد،  كل  فهم  يتحصل  طريقها  من  التي  الشخصية  المصالح  بين  المبدئي  التعارض 

لمفهوم «السعادة»، ال يستقيم التفكير في العدالة كمنظومة حاكمة للمجتمع والسلطة.

ناصيف  يحلل  النظر،  من  النحو  هذا  على 

شديد  مفهوماً  باعتباره  «العدل»  مفهوم  نّصار 

لإلنسان،  والسياسية  االجتماعية  بالحياة  الصلة 

رفــضــه  عــــن  يـــعـــلـــن  ــإنــــه  فــ ــذلــــك  بــ ــّر  ــقــ يــ إذ  ــو  ــ وهــ

تشّكال  العدالة،  إلى  النظر  ضروب  من  لضربين 

كبير  حضوٌر  لهما  وكــان  الفلسفة،  تاريخ  عبر 

يتعلق  والـــعـــربـــي.  اإلســـالمـــي  الــفــكــر  تـــاريـــخ  فـــي 

إلى  تنظر  التي  الميتافيزيقية  بالمقاربة  أولهما 

العدل من حيث صلته بالترتيب الكوني للوجود، أي ذلك المعروف بالعدل اإللهي. من هذا المنطق 

يعارض فيلسوفنا «مناهج الذين يستخرجون نظرتهم إلى العدل اإلنساني من نظرتهم الماورائية 

إليه  التحّدر  طريق  عن  إال  اإلنساني  العدل  تعلق  الممكن  غير  من  أنه  زاعمين  المسبقة،  الدينية  أو 

في  الــعــدل  يحصر  الــذي  التصور  ذلــك  مقابل  فــي  يرفض  كما  وحـــولـــه»(٢٢)،  اإلنــســان  فــوق  هــو  مما 

بذلك عن العالقات التي ينسجها اإلنسان بالعالم ومحيطه، والتي يمكن  الوجود اإلنساني، ُمعرضاً 

أن تستقيم بدورها على مقتضى العدل(٢٣).

(١٩) املصدر نفسه، ص ٢٣٤.

Will Kymlicka, Les Théories de la justice: Une introduction, trad. de l’anglais par Marc Saint- (٢٠)
Upéry (Paris: La Découverte, 2003), p. 17.

John Rawls, Théorie de la justice (Paris: Nouveau Horizons, 1987), p. 40.   (٢١)

(٢٢) نصار، منطق السلطة: مدخل إىل فلسفة األمر، ص ٢٣٦.

(٢٣) املصدر نفسه، ص ٢٣٦. نالحظ أن نصار لم يخرج هنا عن هذا التصور رغم أنه أعلن رفضه له. فأن 

تقول إن العدل ال يمكنه أن ينحرص يف اإلنسان، بدعوى أنه ينطبق كذلك عىل العالقات التي ينسجها هذا األخري 

بالعالم وبمحيطه، ال يخرجنا من دائرة التصور اإلنساني للعدل، وهو تصور ذو نزعة إنسية متمركزة رغم كل 

محاوالت نصار الخروج من إطارها. لذلك يبدو أنه ال مجال للحديث عن العدل إال باإلنسان ولإلنسان، ما دامت 

الطبيعة خاضعة لرباءة الصريورة، عىل حد تعبري نيتشه.

خلفيتها  مـــن  الـــعـــدل  فـــكـــرة  بــتــر  إن 

الــثــقــافــيــة  بــنــيــتــهــا  مـــن  أي  الــثــقــافــيــة، 

يبقى  الــتــبــريــري،  لمنطقها  الحاكمة 

على  نــعــيــبــه  أن  يــمــكــن  مـــا  أهــــم  مـــن 

مقاربة ناصيف نّصار لمفهوم العدل.
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رفض  يقود  إذ  السياق،  هذا  في  علينا  نفسها  تفرض  ما  سرعان  التي  نتائُجه  الرفض  ولهذا 

التصور الميتافيزيقي والالهوتي للعدل إلى التنازل عن البنية الميتافيزيقية لمفهوم «العدل»، وهي 

بنيٌة يتداخل فيها البعد األخالقي بالبعد الوجودي والكوني لإلنسان، وقد سبق لرولز أن أقدم على 

الشوائب  إلى «طرح  سعى  عندما  وذلك  للعدالة،  كانط  تصور  مع  تعامله  عند  بهذه  شبيهة  خطوة 

أخالق  تقتضيها  التي  الخير  على  العدل  بأولوية  محتفظاً  كانط،  نظرية  من  جانباً  الميتافيزيقية» 

الواجب(٢٤). لذلك حق لنا أن نطرح على تصور ناصيف نّصار االعتراض نفسه الذي شهره بعض 

العدل  فكرة  بتر  وحدود  مشروعية  مدى  عن  لنتساءل  الخطوة،  هذه  وجه  في  العدالة  في  الباحثين 

يتعلق  عندما  ممكناً  ذلك  كان  إذا  وعّما  لها،  المؤسسة  واألنطولوجية  الميتافيزيقية  مقدماتها  عن 

والميتافيزيقية.  الدينية  بمقدماته  عالقته  في  إال  العدل  تتصور  أن  يمكنها  ال  ثقافية  ببنية  األمــر 

بنيتها  من  أي  الثقافية،  خلفيتها  من  العدل  فكرة  بتر  أن  البحث،  هذا  من  الحٍق  مقاٍم  في  وسنرى، 

الثقافية الحاكمة لمنطقها التبريري، يبقى من أهم ما يمكن أن نعيبه على مقاربة ناصيف نّصار 

لمفهوم العدل.

دائرته  من  العدل  إخراج  على  نّصار  ناصيف  إصرار  وراء  يقف  ما  فإن  أمر،  من  يكن  ومهما 

هو  حيث  مــن  أي  السياسي،  وجـــوده  حيث  مــن  إليه  النظر  فــي  رغبته  هــي  واإللهية  الميتافيزيقية 

لهذا  سياسية  قراءٍة  أمام  يجعلنا  ما  وهو  ذاته،  اآلن  في  لها  وُملهٌم  السياسية  للسلطة  محايٌث  مبدأ 

ما  إلى  نكون  ما  أقرب  فنحن  اإلنسان،  دنيا  في  محصور  إلنساني  كفعل  إليه  النظر  تتغيّا  المفهوم 

جهة،  من  والالهوتية  الميتافيزيقية  النظريات  مقابل  في  العدل،  في  سياسيًة  نظريًة  رولز  اعتبره 

ناصيف  إن  قلنا  إن  نتزيد  ال  ثانية.  جهة  من  العدالة  فلسفة  مشهد  أثّثت  التي  الفلسفية  والمذاهب 

في  أو  العدل  في  لمذهٍب  التأسيس  ليست  فغايته  النظري؛  اإلطار  هذا  عن  مناولته  يخرج  ال  نّصار 

السلطة، بل وضع اليد على حقيقته من منظوٍر فلسفي، لكن من دون السقوط في مفهوم مفارق 

منه بقدرة الفلسفة على اكتساح الوجود السياسي وعقل ماهيته ومفاهيمه. وال يرى  للعدل، إيماناً 

صــراع  وهــو  الــعــدل،  على  الــصــراع  على  فــارقــة  عالمة  إال  السلطة  على  الــصــراع  فــي  نــّصــار  ناصيف 

بذلك  مستوياته.  مختلف  في  السياسي  الحقل  نسج  في  المتدخلة  والسلط  القوى  مختلف  يشمل 

من دون  التصارع  لتجاوز هذا  للعدل، إذ «ال سبيل  مفهوم واضح  على  االتفاق  إلى  الحاجة  تتبّدى 

جهة  من  العدل  وفي  عامة،  إنسانية  كقيمة  العدل  في  للتفكير  يكون  ومرن،  واسع  واضح،  مفهوم 

السلطة السياسية، قاعدة صالحة للتحاور والتالقي، وأداة نافعة للتنفيذ والتقدم في البحث»(٢٥).

من  الخروج  هو  عليه،  المواضعة  من  لنقل  أو  للعدل،  مفهوم  على  االتفاق  من  إذن،  الغاية، 

صحيح  السلطة.  على  الــدائــر  الــصــراع  أّس  نــّصــار  ناصيف  فيه  رأى  الــذي  حــولــه،  السائد  الــصــراع 

بالمشروعية  عالقتها  قبيل  من  أخــرى،  وتمفصالٌت  امتداداٌت  للسلطة  تكون  أن  ينفي  ال  الرجل  أن 

الوطيدة  صلته  إلــى  نــظــراً  الــعــدل،  على  التركيز  فــّضــل  أنــه  بيد  والــعــقــل،  والــتــاريــخ  واأليــديــولــوجــيــا 

(٢٤) مـــايـــكـــل ج. ســـانـــدل، الــلــيــربالــيــة وحــــدود الــعــدالــة، تــرجــمــة مــحــمــد هــنــاد؛ مــراجــعــة عــــروس الــزبــري [و] 

عبد الرحمن بوقاف، [سلسلة] فلسفة (بريوت؛ املنظمة العربية للرتجمة، ٢٠٠٩)، ص ٥٥.

(٢٥) نصار، املصدر نفسه، ص ٢٣٧.
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بالتنظيم االجتماعي. فما يهم في العدل، كمفهوٍم، هو قدرته على أن يؤدي دور القاعدة المؤسسة 

رؤية  بلورة  في  تكمن  التي  والسياسية  االجتماعية  وظيفته  أي  واالنــطــالق»،  والتالقي  «التحاور  لـ 

قادرة على تحقيق التوافق االجتماعي والتقعيد لثقافة الحوار والتالقي.

العدالة،  نظرية  أسّماه  لما  رولز  تصور  مع  هذا،  سياقنا  في  يتماهى،  أن  العدل  مفهوم  يكاد 

ناصيف  وضعها  التي  تلك  عن  تختلف  ال  أهدافاً  لنظريته  سّطر  األمريكي  الفيلسوف  أن  وخاصًة 

نّصار لمفهومه عن العدل(٢٦)، بل اعتبر هو اآلخر أن نظريته تلك هي نظرية سياسية أتت لتتجاوز 

في  تأخذ  نظريٌة  فهي  األفــراد،  بين  االجتماعي  للتعاقد  األخالقي  التصور  يطرحها  التي  المفارقات 

التفكير  إلى  وتسعى  المواطنين،  بين  اتفاٍق  تحقيق  عن  والديني  األخالقي  التبرير  قصور  الحسبان 

في «اتفاق بين المواطنين أنفسهم يتوصلون إليه في شروٍط منصفة لهم جميعاً»(٢٧).

في  بالعدل  التوسل  هو  معاً  الفيلسوفان  إليه  يرنو  الــذي  الرئيسي  الرهان  أن  إذن،  لنالحظ، 

فكرة  عالقة  عن  التساؤل  إلى  تقودنا  أن  شأنها  من  مسألٌة  وهذه  االجتماعي،  لالتفاق  قاعدة  بلورة 

وعن  للعدل،  ككّل  المجتمع  لتصور  الناظمة  الحقوق  بمنظومة  مفهومها)  نقول  ال  (حتى  العدالة 

ذلك  كــل  عالقة  عــن  وكــذا  نفسه،  الحق  مفهوم  تحديد  أجــل  مــن  عليه  االتــفــاق  يمكن  الــذي  المعيار 

بالمنظومة التبريرية التي يمكن تطويرها لتأطير الرؤية المجتمعية إلى مفهوم «العدل»(٢٨)، وعن 

دور الفلسفة في التقعيد آلليات التبرير باعتبارها شرطاً ضرورياً لفهم اشتغال العدالة وتمفصالت 

. مفهومها داخل البناء االجتماعي ككلٍّ

ثانياً: في أن مفهوم العدل ال يتحصل 

إال بالنسبة إلى السلطة السياسية

ناصيف  ارتضاه  الــذي  «االجتماعي»  التعريف  سّر  المعطيات،  هذه  ظّل  في  نفهم،  أن  يمكن 

اجتماعٌي  ترتيٌب  هو  السياسية  السلطة  إلــى  بالنسبة  «الــعــدل  يقول:  إذ  «الــعــدل»،  لمفهوم  نّصار 

يقوم  وأن  بــه،  يتمتع  أن  له  ويتيح  واستحقاقه،  بحقه  واستحقاٍق  حــٍق  ذي  لكل  يعترف  تاريخي، 

يكاد  التعريف  هــذا  أن  البيان  عــن  الغني  مــن  مــعــيّــنــة»(٢٩).  شــروط  تحت  لــه،  المصاحب  بــالــواجــب 

يخفي في تضاعيفه نسبة العدل إلى السلطة السياسية، ويكتفي برصد تداخالته بالشأن الحقوقي 

لدينا  تتوافر  العدالة: «حني  يف  نظريته  تؤديه  الذي  التوافقي  الدور  عن  حديثه  معرض  يف  لرولز  (٢٦) نقرأ 

والسلوكيات  بالتعامالت  املرتبطة  تلك  ومنها  بالعدالة،  املتعلقة  املشكالت  فــإن  االجتماعية،  الــعــدالــة  يف  نظرية 

اإلجرامية والعقوبات، والعدل يف التعويض عىل الخسائر، ستغدو سهلة للحل يف ضوء هذه النظرية». انظر: جون 

فلسفة  [سلسلة]  شلهوب،  ربيع  مراجعة  إسماعيل؛  حاج  حيدر  ترجمة  صياغة،  إعــادة  كإنصاف:  العدالة  رولــز، 

(بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، ٢٠٠٩)، ص ١٠٠.

(٢٧) املصدر نفسه، ص ١٠٦.

Jacques Poulain, Hans Jörg Sandkühler et Fathi Triki, eds., Justice, droit et justification: Per- (٢٨)
spectives transculturelles (Frankfurt am Main: P. Lang, 2010), p. 13.

(٢٩) نصار، منطق السلطة: مدخل إىل فلسفة األمر، ص ٢٣٧.
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خدماتها  عن  السياسية  السلطة  يفصل  ال  نّصار  ناصيف  إن  إذ  ذلــك،  في  غرابة  وال  واالجتماعي. 

حدود  عند  تتوقف  لم  السلطة  لمفهوم  مقاربته  أن  المعلوم  فمن  الحقوقية.  وتجلياتها  االجتماعية 

النظر في ماهيتها ومصادر مشروعيتها، بل تجاوزت تلك الحدود «التقليدية» إلى النظر في الوجه 

بهذا  السياسية  المشروعية  مسألة  يربط  أن  الطبيعي  من  فكان  للسلطة،  والخدماتي  االجتماعي 

التي  الحقوق  مضمار  في  والمحكوم  الحاكم  بين  الجدلية  بالعالقة  يزّج  وأن  السلطة،  من  الجانب 

يجب على السلطة السياسية ضمانها على مستوى عالقتها بالفرد. ويغدو الحق في األمر، من هذا 

سؤال  مع  ليتماهى  العدل  سؤال  يرتفع  بذلك  وترسيمها.  الحقوق  تحديد  في  كذلك  حقاً  المنظور، 

ما  وهو  لمفهوم «العدل»،  تصّورها  إطار  خارج  مشروعة  دولة  ال  إذ  نفسها،  السياسية  المشروعية 

مستوى  إلــى  للقانون)  (مطابقتها  الشرعية  مستوى  من  السياسية  السلطة  مقبولية  ســؤال  ينقل 

الرهانات  هذه  كل  للعدل  نّصار  ناصيف  تعريف  يتضمن  فهل  للحق)(٣٠).  (مطابقتها  المشروعية 

إلى السلطة السياسية؟ الضرورية لقيام مفهوم «العدالة» منسوباً 

١ ـ نالحظ أن العدل عند ناصيف نّصار ترتيٌب اجتماعٌي وتاريخي قادر على ضمان الحقوق. 

أوالهما  تتعلق  التعريف،  هــذا  في  الناظر  تستوقفان  األهمية  من  كبير  قــدر  على  صعوبتان  هناك 

الحق  بفكرة  ثانيتهما  وتتعلق  لألفراد،  العقالني  واالختيار  بالفعل  وعالقته  التنظيم  هذا  بطبيعة 

منه  الغاية  فإن  اجتماعياً،  ترتيباً  العدِل  كون  يخّص  ما  ففي  عليها.  تقوم  التي  النظرية  واألســس 

من  هديًة  الترتيب «ليس  ذلك  أن  نصار  ناصيف  يرى  إذ  المفهوم،  لهذا  اإلنساني  الطابع  بيان  هي 

الطبيعة، بل هو من صنع اإلنسان نفسه»(٣١)، وأنه ليس حاصًال بمحض الصدفة أو العفوية(٣٢).

كفاعلين.  األفــراد  عن  ناجٌم  اجتماعٌي  ترتيٌب  العدل  أن  يعنيه،  ما  جملة  في  القول،  هذا  يعني 

وهنا بالضبط تتبّدى قيمة السلطة السياسية في نظر فيلسوفنا، إذ هي «أكثر السلطات الفاعلة في 

المجتمع قدرة ومسؤولية عن وضع الترتيب وإقامته في المجتمع، أما أطراف هذا الترتيب، فإنهم 

فالترتيب  بينهم.  ما  في  تقوم  التي  والــروابــط  العالقات  اختالف  على  وجماعاته،  المجتمع  أفــراد 

شأٌن  الحال،  بطبيعة  وهو،  معانيه.  بأوسع  اإلنسان  وجود  من  االجتماعي  الجانب  يطال  االجتماعي 

تاريخي؛ بمعنى أنه متغيّر ومحكوم بظروف المكان والزمان، وبمعنى أنه موضوع لعمل مستمر 

وإعادة نظٍر دائمة»(٣٣).

إذن، الترتيب االجتماعي العادل هو ترتيب يقوم على محاور ثالثة: الفعل الفردي، والسلطة 

رولــز  عليه  أقـــام  الـــذي  كــذلــك  للمجتمع  بتصور  األمـــر  يتعلق  هــل  الــتــاريــخــي.  والــوجــود  السياسية، 

نظريته، والذي اختار له كعنواٍن: «المجتمع حسن التنظيم»(٣٤)؟ يقتضي الحديث عن هذا المفهوم 

Revault d’Allonnes, Le Pouvoir des commencements: Essai sur l’autorité, p. 95.   (٣٠)

(٣١) نصار، املصدر نفسه، ص ٢٣٨.

(٣٢) املصدر نفسه، ص ٢٣٧.

(٣٣) املصدر نفسه، ص ٢٣٨.

 John Rawls, La Justice comme équité: Une reformulation de «Théorie de la justice», traduit de (٣٤)
l’anglais (États-Unis) par Bertrand Guillarme (Paris: La Découverte-poche, impr. 2008), p. 26.
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الشخصية  المصلحية  الرؤية  مستوى  من  بها  االرتفاع  أي  بالعدالة،  العمومي  الشعور  استحضار 

إلى مستوى تقبّل المفهوم العمومي للعدالة، وهو مفهوم سياسي في جوهره يقتضي إعمال آليات 

األساسية  للبنية  موّجهاً  عامالً  العمومية  الرؤية  هذه  جعل  من  تمّكن  التي   (acceptation) التقبل 

السعادة  على  الــفــردي  والــرهــان  بالعدل  العمومي  الشعور  بين  الربط  هــذا  وحــده  إن  إذ  للمجتمع، 

إلى  االنتقال  يصعب  كما  واالجتماعي،  والفردي  السياسي  بين  العالقة  تمفصالت  فهم  من  يمّكننا 

الحديث عن الحق، بما هو أساس العدل والسلطة، من دون بيان هذه التمفصالت وأثرها في نحت 

تصّور األفراد عن العدل. وال يحتفل ناصيف نّصار بشعور األفراد تجاه العدالة، ويُفّضل االنتقال 

االجتماعي  الترتيب  بين  التمييز  في  الفيصل  باعتباره  الحق  عن  الحديث  إلى  العدل  عن  بمفهومه 

العادل والترتيب االجتماعي الظالم(٣٥).

عــن  اإلعـــــــــراض  أن  جـــهـــتـــي،  مــــن  ــل،  ــجــ أســ

وعالقتها  والتسويغ،  التبرير  آليات  استشكال 

األفراد  فهم  فيها  يتحرك  التي  الثقافية  بالبنية 

اختاره  الذي  السياسي  باألفق  يبرر  قد  للعدل، 

هذا  أن  سيَّما  وال  لمقاربته(٣٦)،  نّصار  ناصيف 

الحق  على  التركيز  صاحبه  على  يفرض  األفــق 

الخيارات  وبين  بينه  والــفــرق  توزيعه  وعملية 

ال  ذلــك  أن  غير  إلــــخ(٣٧)،   ... واألولــيــة  األساسية 

يكفي، في نظري، لإلعراض نهائياً عن هذه المسألة، وخاصًة أنها تكشف لنا عن العالقة بين العدل 

االجتماعي  التعريف  هو  أهميتها  من  يزيد  ما  ولعل  فيها.  ينشأ  التي  والمجتمعية  الثقافية  والبنية 

الذي اختاره ناصيف نّصار لـ «العدل»، عندما نظر إليه كترتيب اجتماعي، إذ كيف يمكن الحديث 

عن ترتيب اجتماعي عادل، وآخر جائر، في غياب الوعي بحّس األفراد وشعورهم بالعدالة، كمفهوم 

وكبنية اجتماعية وثقافية، وفي غياب العناية بآليات التبرير والتسويغ التي يمكن لهذه السلطة أو 

تلك أن تعتّد بها في عملية إنتاج المقبولية تجاه الترتيب االجتماعي والسياسي؟

يجيب  الظالم؟  االجتماعي  والترتيب  العادل  االجتماعي  الترتيب  بين  التمييز  معيار  هو  ما   -٢

في  الــنــاس  حــقــوق  ســوى  ليس  التفريق  هــذا  إن «مــعــيــار  بــالــقــول  الــســؤال  هــذا  عــن  نــّصــار  ناصيف 

(٣٥) نصار، املصدر نفسه، ص ٢٣٨.

تلك  عــن  مقاربته  تمييز  رولــز  حــاول  للعدالة.  ملقاربته  هابرماس  نقد  عــىل  رولــز  رد  جوهر  عينه  (٣٦) هــــذا 

التي انتهجها هربماس يف فهمه للعدالة، من خالل القول إن صاحب نظرية الفعل التواصيل حرص فهمه للعدالة 

ــاده هــربمــاس.  ــ يف بــعــدهــا الــســيــايس فــقــط، ونــالحــظ مــن جهتنا أن نــاصــيــف نــّصــار يــســري يف هـــذا الــــدرب الـــذي ارتـ

 Jürgen Habermas et John Rawls, Débat sur la justice يف:  وهــربمــاس،  رولــز  بني  السجال  هــذا  تفاصيل  انظر 

 politique, trad. de l’américain et de l’allemand par Rainer Rochlitz ; avec la collab. de Catherine Audard
(Paris: Ed. CERF, 1997), p. 14.

(٣٧) املصدر نفسه، ص ١٨.

«العدل بالنسبة إلى السلطة السياسية 

يعترف  تاريخي،  اجتماعٌي  ترتيٌب  هو 

بــحــقــه  ــاٍق  ــقــ ــحــ ــتــ واســ حــــــٍق  ذي  لـــكـــل 

به،  يتمتع  أن  له  ويتيح  واستحقاقه، 

لــه،  الــمــصــاحــب  بــالــواجــب  يــقــوم  وأن 

تحت شروط معيّنة».
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مسألٌة  وهــذه  األساسي،  الذاتي  مقّومه  أي  وجوهره،  العدل  معيار  هو  إذن،  الحق،  المجتمع»(٣٨). 

إذ  عموماً،  السلطة  إلــى  نظره  في  الفيلسوف  اعتمدها  التي  الحقوقية  المقاربة  روح  مع  تنسجُم 

يعطيه  الذي  المعنى  هو  فما  والتسلطن.  السيطرة  ضروب  لمختلف  مجافياً  األمر  في  حقاً  اعتبرها 

ناصيف نّصار لمفهوم «الحق» في مقام نظرته إلى العدل والسلطة؟ نطرح هذا السؤال ألننا نعتقد 

أن مدار كتاب منطق السلطة كان في أساسه على الحق، وأن هذا المفهوم يخترق نّص الكتاب، 

بل  الحقوق،  أنــواع  مختلف  على  يقوم  ال  العدل  أن  نّصار  ناصيف  ويــدرك  البعيد.  رهانه  ويشّكل 

التي  الطبيعية  الحقوق  بالذات  وهي  العدل(٣٩)،  ترتيب  يفترضها  التي  هي  معيّنة  حقوقاً  هناك  إن 

حامالً  يولد  إنسان  «فكل  المعرض:  هذا  في  نّصار  ناصيف  يقول  الطبيعي.  الحق  نظرية  أقّرتها 

وأسبابها  الحياة  في  الحق  من  تكوينها،  في  بشرية  سلطة  ألي  دخل  ال  التي  الحقوق  من  منظومة 

إلى آخر ما يمكن استنباطه أو اكتشافه تأسيساً على هذا الحق. وكل ترتيب اجتماعي ال يقوم على 

احترام هذه الحقوق يخرج عن نطاق العدل»(٤٠).

إلى  يقود  أن  شأنه  من  الطبيعية  الحقوق  أساس  على  العدل  إقامة  أن  البيان  عن  الغني  من 

تشّوش  أن  يمكن  التي  الالهوتية  المقدمات  كل  عن  الفيلسوف  هذا  عنها  يصدر  التي  الرؤية  فصل 

تتعلق  السياق  هذا  في  تطرح  التي  الصعوبة  أن  غير  «العدل»،  لـ  والفلسفي  السياسي  فهمه  على 

ناصيف  أن  على  تنتصب  صعوبة  وهي  طبيعية،  حقوق  على  كله  العدل  تأسيس  مشروعية  بمدى 

الطبيعة)  (حالة  الطبيعي  الطور  فكرة  رفض  على  السياسية  السلطة  ألصل  تصوره  أقــام  نّصار 

قدرتها  إلى  نظراً  الطبيعي،  الحق  فالسفة  عند  الرئيسية  (الفرضية)  المسّلمة  منزلة  تتنّزل  التي 

له في الواقع، وال في طبيعة  كافياً  على إظهار مبدأ الحق، إذ يرى أن «هذا االفتراض ال يجد سنداً 

إلى االجتماع  الجامعة التي دفعت الناس  من ذلك، الحديث عن اإلرادة  األشياء»(٤١)، ويفّضل، بدالً 

عن فرضية الطور  السياسي، األمر الذي حدا به إلى التفكير في الوضع االجتماعي للسلطة بعيداً 

الطبيعي(٤٢).

الطور  لفكرة  رفضه  توظيف  في  كثيراً  موفقاً  كــان  نّصار  ناصيف  أن  في  شــٌك  يساورنا  ال 

ذلك  لكن  اإلنسان،  بدنيا  لصيقة  وجعلها  السياسية،  للسلطة  الخدماتي  الطابع  إثبات  في  الطبيعي 

عن  الحديث  يمكن  هل  إذ  نفسه،  الطبيعي»  «الحق  لمفهوم  تصّوره  مستوى  على  صعوبة  يطرح 

لفكرة  قبْلية  مسّلمة  الفرضية  هذه  تمثل  أَوال  الطبيعي؟  الطور  فرضية  عن  بمعزل  طبيعيٍة  حقوق 

لهذا السؤال بالتنبيه إلى أن ناصيف نّصار نفسه ال يتبنّى  الحق الطبيعي؟ يمكن أن نلتمس جواباً 

بالدور  لوعيه  وذلك  هوبز(٤٣)،  ثوماس  مثل  ممثليها،  كبار  عند  وردت  كما  الطبيعي،  الحق  نظرية 

(٣٨) نصار، املصدر نفسه، ص ٢٣٨.

(٣٩) املصدر نفسه، ص ٢٣٩.

(٤٠) املصدر نفسه، ص ٢٣٩.

(٤١) املصدر نفسه، ص ٧٦.

(٤٢) املصدر نفسه، ص ٧٦.

Thomas Hobbes, Le Léviathan (Paris: Gallimard, 2000), p. 438.   (٤٣)



نبيل فازيو / ٨٣

ما  وهو  النظرية،  هذه  داخل  الحق  فكرة  تحديد  في  والتغالب  مفهوم «القوة»  يؤديه  الذي  السلبي 

أو  الحقوق  رولــز  أسماه  ما  حــدود  يتجاوز  ال  للعدل  مؤسسٍة  طبيعيٍة  حقوٍق  عن  حديثه  أن  يعني 

الحريات األساسية(٤٤).

للعدل،  أســاســاً  باعتباره  االستحقاق  إلــى  نظر  العربي  الفيلسوف  أن  هاته  قناعتنا  من  يزيد 

لذلك االستحقاق(٤٥)، وهو ما يقّرب رؤيته من تلك  ونفى أن يكون التغالب والقوة (الغلبة) معياراً 

التي بلورها رولز عن العدالة كإنصاٍف، على نحو ما سنرى في مقام الحق من هذا البحث. بذلك 

يكون الترتيب االجتماعي العادل هو الذي يعتمد مبدأ االستحقاق في ضمان الحقوق الطبيعية وما 

عن مبدأ القوة والسيطرة الذي بمقتضاه يستوي العدل على  يتفرع منها من حقوٍق أخرى، بعيداً 

التغالب.

التي  الفلسفية  التصّورات  من  الحرية  باب  صاحب  موقف  نفهم  أن  يمكن  السياق،  هذا  وفي 

الفارابي  اخــتــار  والــتــي  والــغــالــب،  الــعــدل  بين  مــاهــت 

في  يـــرى  أن  لــمــعــتــرض  يمكن  عــلــيــهــا.  داالً  نــمــوذجــاً 

انتقاء ناصيف نّصار محاولة للّي عنق متن الفارابي 

ليخضع فلسفته السياسية لمبدأ التغلب والقهر، وال 

سيَّما أن ما اقتطعه نّصار من ذلك الخطاب إنما أتى 

الموجودات  مبادئ  صاحب  استعراض  سياق  في 

سيرته  عليه  جرت  ما  نحو  على  فلسفية،  لتصّورات 

كل  من  نّصار  ناصيف  يهم  ما  أن  غير  التأليف.  في 

ذلـــك هــو الــمــوقــف الـــذي يــقــدمــه الــفــارابــي، والــــذي ال 

تاريخ  في  الحضور  شديد  كــان  أنــه  ننكر  أن  يمكن 

اإلنساني  الــعــدل  اعتبار  على  التصور  هــذا  يقوم  والجمهورية.  جورجياس  مــحــاورة  منذ  الفلسفة 

ال  نّصار  وناصيف  اإلنسان.  دنيا  في  له  استمرارية  إذن،  فهو،  الكوني؛  للعدل  محاكاًة  أو  صــورًة 

يكون  أن  لكتابه  أراد  أنه  وخاصًة  العدل،  من  المستويين  هذين  بين  التالزم  لهذا  ُمقنعاً  مبرراً  يرى 

في «العدل الذي نصادفه في تحليلنا للسلطة اإلنسانية»(٤٦). نظراً 

الكوني  التصور  رفــض  على  فيلسوفنا  حمل  الــذي  السبب  إن  القول  يمكن  ذلــك،  على  عــالوًة 

للعدل هو ما يحويه في أمشاجه من تصوٍر استبدادٍي للوجود، والذي يُفضي بالضرورة إلى جعل 

الحاصل  الماهوي  بالميز  التغالب  فلسفة  اعــتــراف  ورغــم  للعدل.  مقبوالً  أســاســاً  والقهر  التغالب 

ورغم  الجنس،  جهة  من  عنه  البعيدة  أو  له  المجانسة  ســواء  الموجودات،  من  وغيره  اإلنسان  بين 

االختيار  فرادة  تصهر  أن  إال  تأبى  فإنها  االختيار،  على  قدرة  من  الميز  هذا  عن  ينجم  بما  اعترافها 

 John Rawls, Justice et démocratie, introduction, présentation et glossaire de Catherine Audard; (٤٤)
traduit de l’anglais par C. Audard [et al.], La couleur des idées (Paris: Seuil, 1993), p. 45.

(٤٥) نصار، منطق السلطة: مدخل إىل فلسفة األمر، ص ٢٤٦.

(٤٦) املصدر نفسه، ص ٢٣٥.

منظومة  حــامــالً  يــولــد  إنــســان  كــل 

ألي  دخــــل  ال  الـــتـــي  الـــحـــقـــوق  مـــن 

ــريـــة فــــي تــكــويــنــهــا،  ســـلـــطـــة بـــشـ

مــن الــحــق فــي الــحــيــاة وأســبــابــهــا 

أو  استنباطه  يمكن  مــا  آخــر  إلــى 

على هذا الحق. اكتشافه تأسيساً 
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ما يعيبه ناصيف نّصار على هذه  اإلنساني في قانون التغّلب الحاكم للعدل الكوني، وهذا تحديداً 

يمكنه  بل  والتغّلب،  القهر  في  بالضرورة،  ينحصر،  أن  يجب  ال  القوة  مبدأ  أن  يرى  إذ  الفلسفة(٤٧)، 

أن يوظف في أفق إيجابي يقع خارج إطار فلسفة السلب. وتنظر هذه األخيرة إلى القوة باعتبارها 

بالتغالب.  إال  للقوة  نمو  وال  للتغالب،  إال  للقوة  وجود  نّصار، «ال  يقول  كأنه،  للتغالب،  اآلخر  الوجه 

من  بينهما  كــان  مهما  اثنتان،  ظاهرتان  أنهما  والــحــق  واحـــدٍة.  لظاهرٍة  وجــهــان  والتغالب  فالقوة 

وشائج وصالت التفاعل»(٤٨).

جذرياً  المطلوب، إذن، من فلسفة السلطة أن تفصل القوة عن التغالب، أي أن تحدث انقالباً 

داخل فلسفة السلب التي تقيم العالقة بالغير على مقتضى الصراع والتغالب، وأن تضع القوة في 

موضعها الطبيعي والمبدئي؛ موضع الوسيلة واالستخدام، ال الغاية والهدف.

إذ  والــحــق،  العدالة  فلسفة  فــي  الباحث  إلــى  بالنسبة  البسيط  بالتفصيل  الفكرة  هــذه  ليست 

فمن  واالعــتــراف.  والحق  الصراع  بين  الجدلية  العالقة  في  النظر  إعــادة  إلــى  حتماً  يقود  تبنيها  إن 

مقدار  حّلل  أن  لهيغل  سبق  وقد  به،  االعتراف  تحصيل  سبل  عن  تنفصل  ال  الحق  فكرة  أن  المعلوم 

بالوجود،  االعتراف  وانتزاع  الغيرية (المغايرة)(٤٩)،  مبدأ  من  انطالقاً  الصراع،  بين  الكبير  التداخل 

الصعب  من  يبقى  لذلك  بها.  المعترف  بالذات  المرتبطة  بالحقوق  اعتراٍف  من  ذلك  يستلزمه  وما 

لالجتماع  الحاكم  الصراعي  البعد  هــذا  عن  بمعزل  الحقوق  بمنظومة  الدولة  اعتراف  عن  الحديث 

السياسي برّمته، وهذه فكرٌة باتْت في حكم المسّلمات التي تبنّتها فلسفة العدل واالعتراف، خاصًة 

بعد النقاشات التي سادت حقل الفلسفة السياسية واألخالقية بعد المنعطف الذي أحدثه رولز في 

هذا المجال(٥٠).

من هنا يبقى الحديث عن خلخلة موقع القوة، والنظر إليها على أنها مجرد وسيلٍة في مسار 

يتضمن  نفسه  االعتراف  ألن  االعتراف،  على  الحق  تأسيس  في  كثيراً  تفيد  ال  خطوٍة  مجرد  الصراع، 

يصعب إغفاله في معادلة السلطة السياسية والحق. صراعياً  بعداً 

تحديد  في  «االعــتــراف»  مفهوم  بها  يحظى  التي  األهمية  مقدار  بــدوره  نّصار  ناصيف  يــدرك 

العدل وأساسه الحقوقي، ويرى أن من مستلزمات السلطة أن تعترف لألفراد بحقوقهم الطبيعية، 

يمكِّنها  المشروعية  من  مقبول  قدر  على  تقوم  أن  للدولة  يمكن  بذلك  بها.  التمتع  من  تمّكنهم  وأن 

يستوعب مختلف االنتماءات والجماعات المكّونة للمجتمع، فمن طريق ضمان  من الصيرورة كياناً 

منطق  فــي  نقرأ  المقبولية.  مــن  يلزمها  مــا  فتحوز  الجماعات،  مختلف  رضــا  الــدولــة  تنتزع  الحق 

(٤٧) املصدر نفسه، ص ٢٤٤.

(٤٨) املصدر نفسه، ص ٢٤٤.

(٤٩) غيورغ فلهلم فردريش هيغل، فنومينولوجيا الروح، ترجمة وتقديم ناجي العونيل، [سلسلة] فلسفة 

(بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، ٢٠٠٦)، ص ٢٦٨.

(٥٠) الزواوي بغورة، االعرتاف، من أجل مفهوم جديد للعدل: دراسة يف الفلسفة االجتماعية (بريوت: دار 

الطليعة، ٢٠١٢)، ص ١١٣.
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صحيحاً، وينخفض مستوى القهر في توليدها  السلطة ما يلي: «بهذا الشرط، تقوم الدولة قياماً 

الرأي  صعيد  على  لكن  ضّدها،  نضالهم  متابعة  يستطيعون  لقيامها  فالرافضون  معقول.  حّد  إلى 

فقط، حتى يصبحوا أغلبية، وذلك على أساس أن التعدد األيديولوجي في الدولة أمر مشروع، ولو 

طال أساس الدولة نفسه»(٥١).

ويكاد هذا القول أن يلّخص تصور ناصيف نّصار لجدلية الدولة والعدل برّمته، إذ إن تفكيره 

في الدولة لم يكن، في جوهره، غير تفكيٍر في ضروب إرساء دعائم متينة لمشروعية الدولة. وإن 

نحن أمعنّا النظر في هذا النّص، أمكننا القول إن لتلك المشروعية تمفصالت تتجاوز نطاق العدل، 

بمسألة  أوالً،  األمر،  يتعلق  والفرد.  الدولة  بين  العالقة  مستوى  في  لمبدئه  امتداٌد  باألحرى  هي  أو 

تحصيل المقبولية والرضا باعتبارهما وجهين لمشروعية الدولة من الناحية التعاقدية والسياسية؛ 

ويتعلق، ثانياً، بمكانة الحق واالعتراف من وجهة نظر الدولة، وهذه إشكالية تخفي في تضاعيفها 

واألفــراد؛  السلطة  على  قياساً  ومكنتها  الدولة  لموقع  الفيلسوف  هــذا  لتصّور  حاكمة  ظلت  قضية 

والهيمنة(٥٢)؛  للصراع  حقٌل  هو  حيث  من  السلطة  مجال  على  وتعاليها  الدولة  أسبقية  قضية  أي 

أسس  مناقشة  فــي  والــحــق  الـــرأي  بحرية  الــدولــة  مشروعية  بعالقة  أخــيــراً،  األمـــر،  يتعلق  حين  فــي 

في  للحق  ضمانة  باعتباره  الــعــدل  بقواعد  تتصل  مسألٌة  هــذه  إن  إذ  مشروعيتها،  وقــواعــد  الــدولــة 

التعدد واالختالف األيديولوجي، وما يتناسل منه من تفتٍق لسؤال الحرية باعتبارها أساس الشرط 

شأناً  وليس  والدولة،  العدل  بين  العالقة  محاور  الثالثة  التمفصالت  هذه  تمثل  نفسه(٥٣).  اإلنساني 

تلك  تطرحها  التي  اإلعــضــاالت  يساجل  كــان  نــّصــار  ناصيف  أن  ــاء  االدعـ الــصــواب  ُمجانبة  بــاب  فــي 

العالقة باستشكاله لمفهوم «العدل»، وهو بذلك يتموقع داخل المسألة األم التي ما انفّكت تستوقف 

الفكر العربي الحديث والمعاصر؛ أي المسألة السياسية عامًة، ومشكلة الدولة منها تحديداً(٥٤).

ثالثاً: في تضايف الدولة والعدل

نالحظ  السياسية.  وسلطتها  الدولة  لمشروعية  الالزمة  المقبولية  تحصيل  بإشكالية  نبدأ   -١

أن ناصيف نّصار يصّر على النظر إلى سلطة الدولة كموضوع من مواضيع العدل، إذ يعرض لها 

نحو  على  السلطة  تلك  تداول  حيث  من  سواء  العدل،  لمبدأ  إخضاعه  يقتضي  نزاع  محل  تكون  أن 

الــعــدل(٥٥).  لمقتضى  السلطوي  الفعل  إخضاع  حيث  من  أو  حولها،  المتصارعة  القوى  بين  عــادل 

(٥١) نصار، منطق السلطة: مدخل إىل فلسفة األمر، ص ٢٤٩.

Pierre Bourdieu, Sur l’Etat (Paris: Seuil, 2012), p. 321.   (٥٢)

(٥٣) ناصيف نصار، باب الحرية: انبثاق الوجود بالفعل (بريوت: دار الطليعة، ٢٠٠٣)، ص ٣٣.

تكويني  تــالزٍم،  وجــود  نفرتض  أن  املبالغة  من  ييل: «ليس  ما  املعرض  هذا  يف  بلقزيز  اإللــه  لعبد  (٥٤) نــقــرأ 

وماهوي، بني الفكر العربي الحديث وبني املسألة السياسية فيه، فنقول تبعاً لذلك؛ إن الفكر العربي الحديث ولد 

مع والدة الفكر السيايس فيه، أو نقول: إن ميالد هذا األخري أرخى، رسمياً، مليالد األول»؛ انظر: عبد اإلله بلقزيز 

ورضوان السيد، أزمة الفكر السيايس العربي، حوارات لقرن جديد (بريوت: دار الفكر، ٢٠٠٠)، ص ٤٧.

(٥٥) نصار، منطق السلطة: مدخل إىل فلسفة األمر، ص ٢٤٧.
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على  صــراع  بالضرورة  هو  السياسية  السلطة  على  صــراٍع  كّل  إن  بالقول  قصده  ما  هو  هذا  ولعل 

العدل ومفهومه. ويرى هذا الفيلسوف أن الجهة الوحيدة المسؤولة على إخضاع السلطة السياسية 

هذه  تمييز  في  الشديدة  رغبته  ذلــك  على  حمله  وقــد  نفسها،  الــدولــة  سلطة  هي  «الــعــدل»  لمفهوم 

للسلطة  المؤسسية  الــمــاهــيــة  إبــــراز  أجـــل  مــن  فــقــط  لــيــس  الــحــاكــم،  يمتلكها  الــتــي  تــلــك  مــن  السلطة 

سلطة  على  المبدئي  وتعاليها  األخــيــرة  هــذه  أسبقية  على  التشديد  أجــل  مــن  كذلك  بــل  السياسية، 

الحاكم(٥٦).

منه  يهمنا  مــا  فــإن  الــتــمــيـّـز،  هــذا  أمــر  مــن  يكن  ومهما 

ــّصـــار بــالــحــق الــبــديــهــي لــلــدولــة في  هـــو تــســلــيــم نــاصــيــف نـ

لوجودها  الدولة «سابقة  إيجاد  إرادة  أن  يرى  فهو  الوجود، 

قيامها»(٥٧).  لحظة  منذ  لوجودها  محايثة  فيها  ومستمرٌة 

بذلك يتميز وجود الدولة عن وجود الفرد من حيث الترتيب 

بظالله  يلقي  مــا  ســرعــان  أمـــر  ــذا  وهـ الــزمــنــيــيــن،  واألســبــقــيــة 

تجاه  األفــراد  عند  المقبولية  شروط  بخلق  األمر  يتعلق  إذ  الدولتية،  السلطة  لمشروعية  فهمنا  على 

سلطة سابقة لهم في الزمان، ومتعالية على إرادتهم من حيث كيانها. بيد أن ذلك لم يُقد ناصيف 

يذهب  أن  شأنه  من  والتسلطن  االستبداد  من  ضرب  في  السياسي  السلطة  تعالي  صهر  إلى  نّصار 

التعالي  ذلك  أن  إلى  قارئه  ينبّه  ما  سرعان  إنه  بل  واالعــتــراف،  الحق  على  تقوم  كسلطٍة  بماهيتها 

الفيلسوف،  هذا  نظر  في  يتراوح،  الرضا،  من  بقدر  الظفر  يقتضي  الدولة  مفهوم  يستلزمه  الــذي 

بين اإلجماع والغالبية(٥٨).

تحتاز  حتى  األقـــل،  على  أغلبيته  أو  المجتمع،  رضــا  إلــى  تحتاج  الــدولــة  أن  الــقــول  هــذا  يعني 

موقف  أن  نسجل  وهــنــا  الــوجــود.  فــي  حقها  بــذلــك  لتثبت  الــمــشــروعــيــة،  مــن  الــكــافــي  الــقــدر  لنفسها 

مفهومي  بين  الــتــداخــل  عــن  ناجم  غموض  على  يقوم  كتابه،  مــن  المقام  هــذا  فــي  نــّصــار،  ناصيف 

ومن  إلرادتــهــم،  وسابقة  األفـــراد  على  متعالية  الــدولــة  إن  يقول  جهة،  فمن  و«الــســلــطــة».  «الــدولــة» 

في  السبب  أن  لــي  ويــبــدو  الــوجــود.  فــي  حقها  إلثــبــات  رضــاهــم  إلــى  تحتاج  إنها  يقول  أخــرى  جهة 

والــدولــة.  السلطة  بين  األحــيــان،  مــن  كثيٍر  فــي  يماهي،  يكاد  نــّصــار  ناصيف  أن  هــو  الغموض  هــذا 

عن التمييز بين سلطة الدولة وسلطة الحاكم، غير أن  صحيح أنه من أشد الباحثين العرب إلحاحاً 

النظر إلى الدولة ككيان مجرد ومتعاٍل على مجال الفعل السلطوي، أي ككيان مؤسسي، يعبّر عن 

تدبير  في  الحق  احتكار  على  صراع  هو  حيث  من  السياسي  الصراع  عن  ويستقل  الجامعة،  اإلرادة 

الدولة، أي على مجال السلطة؛ أقول إن النظر إلى الدولة باعتبارها كذلك لم يكن باألمر البيّن في 

كتاب ناصيف نّصار. يتساءل هذا األخير قائالً: «فإذا لم تكن إرادة قيام الدولة موجودة عند أغلب 

(٥٦) املصدر نفسه، ص ٢٤٧.

(٥٧) املصدر نفسه، ص ٢٤٨.

(٥٨) املصدر نفسه، ص ٢٥٠.

إذا لم تكن إرادة قيام الدولة 

أعضاء  أغلب  عند  مــوجــودة 

فــأي  األقــــل،  عــلــى  المجتمع 

حق يكون لها في الوجود؟
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ال  أنه  السؤال  هذا  من  وواضح  الوجود؟»(٥٩)،  في  لها  يكون  حق  فأي  األقل،  على  المجتمع  أعضاء 

بين ما تجسده السلطة السياسية من إرادة جامعة لألفراد (أي كنظام سياسي) والدولة  يقيم ميزاً 

«بوصفها ماهية مجردة ومتعالية على حقل الممارسة السياسية واالجتماعية والثقافية»(٦٠).

على أن هذا التماس بين الدولة والسلطة ليس مما يقدح في مقاربة ناصيف نّصار إلشكالية 

تعلق  ما  وخاصًة  «السلطة»،  لمفهوم  لتصّوره  صدى  فيه  نرى  إننا  بل  والحق،  الدولة  بين  العالقة 

بعدها  في  السلطة  إلى  ينظر  لم  نصار  أن  للنظر  الالفت  فمن  والخدماتي.  االجتماعي  بوجهه  منه 

أن «االجتماعي  معتقداً  كذلك،  السياسية  الحياة  من  بالجانب االجتماعي  ربطها  فقط، بل  السياسي 

يشّكك  أن  الصعب  من  كان  ولئن  السياسي»(٦١).  المجتمع  في  األفــراد  بين  العالقات  جميع  يشمل 

الممكن  بالتمايز  الــوعــي  فــإن  السلطة،  مسألة  فــي  واالجتماعي  السياسي  بين  التداخل  فــي  الــمــرء 

الدولة  بين  الميز  إلدراك  أساسية  خطوة  يبقى  والنظري،  المفهومي  المستوى  على  ولــو  بينهما، 

والسلطة.

إلى  والدولة،  السلطة  وبين  واالجتماعي،  السياسي  بين  التداخل  هذا  إلى  إشارتنا  من  نروم،  ال 

إثبات إسهام ناصيف نّصار في تكريس ظاهرة هيمنت على تمثل الفكر العربي السياسي للدولة منذ 

لحظته اإلصالحية(٦٢)، وال نحسب إسهامه في التأصيل الفلسفي للشرط السياسي ـ اإلنسان ـ في 

جملة ما رافق تلك الظاهرة من فقٍر نظرٍي، كان أبرز ما وسم التفكير في الدولة في الوطن العربي 

الذي  «الــعــدل»،  لمفهوم  لتصوره  استمرارية  ذلــك  في  نــرى  إننا  بل  بلقزيز(٦٣)،  الحــظ  ما  نحو  على 

الكثيف  التشابك  إلى  «ونظراً  االجتماعية،  الحياة  كيمياء  تستلزمه  ما  وفق  كثيرة  أنــواع  إلى  يتفّرع 

الحاصل بين هذه األنواع من العدل، فإنه من الممكن اعتبارها في وجودها متمايزًة ومتكاملة لعدل 

البحث،  هذا  في  مطروحة  هي  كما  السياسية،  السلطة  ونظرية  االجتماعي.  العدل  هو  شامل  واحد 

أي على مستوى عال من التجريد، تحتاج إلى مثل هذا المفهوم للعدل االجتماعي»(٦٤). فبأي معنى 

في ماهيته وجوهره؟ وكيف يلقي ذلك بظالله على ماهية السلطة من  اجتماعياً  يكون العدل عدالً 

حيث هي جدلية اعتراف، مدارها الحق والواجب، بين الحاكم والمحكوم؟

يتجاوز  بالعدل  الــدولــة  عالقة  إشكالية  مــن  مستوى  على  الــســؤال،  لهذا  بطرحنا  نــعــّرج،   -٢

ناصيف  يضفيه  الــذي  بالمعنى  المرة  هــذه  ويرتبط  والــدولــة،  السلطة  بين  التمايز  مستوى  حــدود 

مسّلمٍة  من  انطالقاً  وذلك  واالجتماعي،  السياسي  العدل  قوام  باعتباره  «الحق»  مفهوم  على  نّصار 

حاكمٍة لفكره تتمثل بالتداخل بين هذين النوعين من العدل، بل وبتبعية السياسي منه لالجتماعي 

(٥٩) املصدر نفسه، ص ٢٤٩.

العربية،  الوحدة  دراســات  مركز  ٢ (بــريوت:  ط  املعارص،  اإلسالمي  الفكر  يف  الدولة  بلقزيز،  اإلله  (٦٠) عبد 

٢٠٠٤)، ص ٢٧٩.

(٦١) نصار، منطق السلطة: مدخل إىل فلسفة األمر، ص ٢٦٥.

(٦٢) بلقزيز، املصدر نفسه، ص ٢٧٠.

(٦٣) املصدر نفسه، ص ٢٧٠.

(٦٤) نصار، املصدر نفسه، ص ٢٦٤.
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في كثير من األحيان. يستوقفنا، في هذا المستوى من التحليل، إعضال العالقة القلقة بين الدولة 

والعدل بحسبانه اعترافاً رسمياً بجملة من الحقوق، االجتماعية والسياسية، كما الرمزية والثقافية. 

مدار  تُمثل  التي  الحقوق  منظومة  تحديد  في  للدولة  الفّعال  الدور  يتبّدى  اإلعضال  هذا  طريق  فمن 

فكرة العدل، والكيفية التي يجب اعتمادها في بلورة مفهوم «العدل» من حيث هو توزيٌع للحقوق 

عالقته  زاوية  من  العدل  ماهية  في  التفكير  باب  يفتح  أن  إذن،  البديهي،  من  األساسية.  والخيرات 

في  المستويين  هذين  بين  الفصل  يمكن  ال  إذ  ثانية(٦٥)،  جهة  من  وباإلنصاف  جهة،  من  بالمساواة 

إال إن نحن قاربناه من هذه الزاوية تحديداً،  النظر إلى العدل، بل إن هذا المفهوم ال يغدو إشكالياً 

وما عمل رولز التأسيسي في مجال نظرية العدالة إال عالمة فارقة على ذلك، إذ كان عليه أن يضّخ 

كل تلك العّدة المفاهيمية والمنهجية في مجال العدالة للتقعيد لمفهومها كإنصاٍف(٦٦).

والمساواة،  باإلنصاف  عالقته  ضوء  في  العدل  تحديد  مجازفة  بدوره  نّصار  ناصيف  يخوض 

ويرى أن فكرة المساواة كانت في جملة األفكار التي أقيم عليها مفهوم «العدل» عبر تاريخ الفكر 

باعتباره  الــعــدل  إلــى  تنظر  الــتــي  الــرؤيــة  هــذه  بأهمية  يعترف  فــإنــه  بــذلــك  يـُـقــّر  إذ  وهــو  السياسي، 

أشكال  مختلف  ضد  النضال  سليلة  كانت  الرؤية  هذه  أن  وخاصًة  الحقوق،  في  الناس  بين  مساواة 

أجل  من  اإلنساني  النضال  مجال  في  المساواة  تجّلت  لذلك  البشرية.  عانتها  التي  العرقي  التمييز 

األفراد  بين  المساواة  مسّلمة  من  انطالقاً  واالستعباد،  الظلم  أشكال  مختلف  من  والتحرر  االنعتاق 

في الكرامة اإلنسانية والفكر والحرية ... إلخ، فهي، إذن، بحسب نّصار، «قاعدة العدل العامة»(٦٧). 

العدالة  خلق  في  فعاليتها  عن  فنتساءل  النظر،  دائرة  نوسع  عندما  ُمشكلًة  مسألًة  تمسي  أنها  غير 

يمكن  ال  الــذي  التباين  ظّل  في  أي  األفــراد،  بين  الحاصل  الطبيعي  االختالف  ضوء  في  االجتماعية 

للعدل أن يلغيه بتمسكه بالقاعدة العامة للمساواة، وهذا أمٌر بيٌن من خالل المبدأ الثاني الذي أقام 

والطبقية  االجتماعية  بالتباينات  االرتقاء  على  العمل  بضرورة  والقائل  للعدالة،  تصّوره  رولز  عليه 

إلى مستوى من العدل يضمن مقبوليتها من طرف األفراد(٦٨).

بهذا  التمسك  على  حمله  ما  هو  الحرية  بشرط  األمريكي  الفيلسوف  وعــي  أن  المعلوم  ومــن 

األفــراد  بين  الــفــوارق  بمشروعية  االعــتــراف  بالضرورة،  تقتضي،  السياسية  ليبراليته  إن  إذ  المبدأ، 

األساسية.  حرياتهم  ترسمها  التي  الــحــدود  يتجاوز  الــذي  ومجهودهم  لفعلهم  تجسيداً  باعتبارها 

ويبدو  اإلنصاف.  مضمار  في  بها  ليزّج  الضيّق  المساواة  أفق  من  العدالة  يخرج  أن  عليه  كان  لذلك 

يصّرح  وهــو  والــعــدل،  المساواة  بين  المماهاة  بإمكانية  مقتنعاً  يكن  لم  نفسه  نّصار  ناصيف  أن 

يعني  االجتماعي «ال  للعدل  كقاعدة  بالمساواة  القول  أن  ليؤكد  المساواتية  النزعة  يرفض  إذ  بذلك، 

طمس الفوارق بين األفراد االجتماعيين، بل يعني، على العكس، توكيد احترام هذه الفوارق باسم 

(٦٥) املصدر نفسه، ص ٢٧٠.

Rawls, Justice et démocratie, p. 118.   (٦٦)

(٦٧) نصار، املصدر نفسه، ص ٢٦٨.

Rawls, Théorie de la justice, p. 41.   (٦٨)
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واحد  كل  كيان  في  توجد  التي  الحرية  هو  رولز،  عند  كما  ذلك،  في  والسبب  نفسها»(٦٩).  المساواة 

إشكالية  المساواة،  من  انطالقاً  االجتماعي،  العدل  إشكالية  تصبح  النحو،  هذا  إذ «على  األفراد،  من 

اإلنصاف  تبنّي  إلــى  ينتهي  فيلسوفنا  أن  هــذا  يعني  هــل  األول».  المقام  فــي  المجتمع  فــي  الحرية 

بمعناه الذي أعطاه رولز في إطار نظريته عن العدالة؟

يصعب ادعاء تقديم جواٍب حاسٍم عن هذا السؤال، ليس فقط ألن ناصيف نّصار نفسه حاول 

واألخالقية  السياسية  الفلسفة  تبنّته  الــذي  ذاك  عن  لإلنصاف  تصّوره  يفصل  الــذي  الميز  توضيح 

بالقول  لنا  تسمح  بحيث  الــوضــوح  مــن  قــدر  على  تكن  لــم  تلك  محاولته  ألن  كذلك  بــل  المعاصرة، 

صن.  أمارتيا  إلــى  رولــز  منذ  اإلنــصــاف  فالسفة  فيه  يتحرك  الــذي  األفــق  تجاوز  الفيلسوف  هــذا  إن 

فلسفة  خطاب  داخل  العدل  يتبوأها  التي  الفريدة  بالمكانة  اعترافه  رغم  الفيلسوف،  هذا  أن  وبيانه 

المشاركة  وفــكــرة  بــالــتــســاوي،  التقسيم  فــكــرة  يتضمن  المفهوم  «هـــذا  بــأن  إقــــراره  ورغـــم  الــعــدالــة، 

بالتساوي بأنقى صورها»(٧٠)، إال أنه يعيب عليه أنه يقدم مجرد صورٍة من صور العدل «ال يمكن 

تعميمها على جميع عالقات التعاون والتبادل والتوزيع»(٧١). ويعني هذا أن اإلنصاف ال يمكنه أن 

نّصار  ناصيف  سيسعى  لذلك  االجتماعي.  العدل  عليها  يقوم  التي  التبادل  قطاعات  مختلف  يشمل 

االجتماعي،  االقتصادي  والتفاوت  العامة،  الحريات  هي:  ثالثة،  محاور  على  العدل  هذا  إقامة  إلى 

طابعه  مــن  الــعــدل  إخـــراج  على  قـــادرة  المحاور  هــذه  إن  الــقــول  يمكن  فهل  الــعــامــة(٧٢).  والــخــدمــات 

والتعاون  التبادل  ضروب  لمختلف  شامالً  وجعله  اإلنصاف،  مبدأ  يفرضه  الذي  والجزئي  القطاعي 

داخل المجتمع؟

يستلزم الجواب عن هذا السؤال التنبيه، أوالً، إلى المعنى الذي بات مفهوم «اإلنصاف» يتخذه 

المؤسسي  الجانب  على  تركيزه  عليه  المالحظ  إذ  للعدل،  تصّوره  أســاس  رولــز  منه  اتخذ  أن  بعد 

لــلــعــدل، وكـــذا عــلــى مــبــدأ الــحــيــاد الـــذي يمثل قـــوام الــعــدالــة فــي نــظــر رولــــز. ويــقــصــد أمــارتــيــا صن 

باإلنصاف «أال نكون أنانيين في تقديراتنا، وأن نأخذ بعين االعتبار مصالح اآلخرين واهتماماتهم، 

عام  بمبدأ  األمــر  يتعلق  علينا»(٧٣).  وأولوياتنا  مصالحنا  هيمنة  نتجنّب  أن  تحديداً  علينا  وسيكون 

واالقتصادية  االجتماعية  الحياة  قطاعات  مختلف  يشمل  مفهوماً  «العدل»  من  يجعل  أن  شأنه  من 

حّددها  التي  المبادئ  إطــار  عن  ليخرج  المفهوم  هذا  تطويع  الممكن  من  أنه  صحيح  والسياسية. 

فعاليته  في  يقدح  أن  شأنه  من  ليس  ذلك  أن  غير  تــحــديــداً(٧٤)،  صن  به  قام  ما  هو  وهــذا  رولــز،  له 

اإلجرائية في مجال فلسفة «العدل».

(٦٩) نصار، املصدر نفسه، ص ٢٦٩.

(٧٠) املصدر نفسه، ص ٢٧٠.

(٧١) املصدر نفسه، ص ٢٧٠.

(٧٢) املصدر نفسه، ص ٢٧١.

Sen, Idée de Justice, p. 106.   (٧٣)

املعارص،  العربي  الفكر  رولــز،»  جون  ضد  صن  أمارتيا  عمومي:  رهان  هي  بما  فازيو، «العدالة  (٧٤) نبيل 

السنة ٣٣، العددان ١٦٠ ـ ١٦١ (شتاء ـ ربيع ٢٠١٣)، ص ٢٨.
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عليها  أقام  التي  المحاور  في  النظر  تدقيق  ثانياً،  السؤال،  ذلك  عن  الجواب  منا  يقتضي  كما 

يتحرك  الذي  «الضيّق»  لألفق  مجاوزة  فيها  رأى  والتي  االجتماعي،  للعدل  تصّوره  نّصار  ناصيف 

مفهوم  يحّدده  الذي  اإلطار  عن  تخرج  ال  المحاور  تلك  إن  القول  يمكن  إذ  مفهوم «اإلنصاف»،  فيه 

«العدل» كإنصاف، فسواٌء تعّلق األمر بالحريات العامة أو بالتباينات االجتماعية واالقتصادية، فإن 

يعني  ال  السياسية.  والسلطة  العدل  لجدلية  معقوالً  فهماً  تقدم  أن  شأنها  من  «اإلنــصــاف»  فكرة 

مساءلتها  على  حمله  الــذي  إن  بل  الفكرة،  تلك  أهمية  إلــى  ينتبه  لم  نّصار  ناصيف  أن  القول  هــذا 

واالقتصادي  االجتماعي  الوجود  قطاعات  مختلف  لتشكل  وإغنائها  توسيعها  بضرورة  إيمانه  هي 

والسياسي لإلنسان.

*****

ــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات، وفـــــي ضـــوئـــهـــا فــقــط،  ــــوء هـ فــــي ضـ

عــن  نــــّصــــار  نـــاصـــيـــف  ســيــقــولــه  مــــا  كــــل  نــفــهــم  أن  يــمــكــن 

إشــادتــه  السياسي؛  االجــتــمــاع  إلــى  بالنسبة  الــعــدل  أهمية 

مبدأ  خـــالل  مــن  الــمــشــتــرك  للعيش  الــتــأســيــس  فــي  بــــدوره 

الــتــضــامــن وتـــرســـيـــخ ثــقــافــتــه، ومــــا يــحــتــاج إلـــيـــه تــوطــيــد 

العدل  قواعد  وتثبيت  القضاء،  لسلطة  ترسيخ  من  العدل 

التشريعي... إلخ. وال يخامرنا شك في أصالة مقاربة هذا 

الفيلسوف لمفهوم ظّل، لمدٍة طويلة، حكراً على الفلسفة 

أشواطاً  له  التنظير  في  قطعت  التي  المعاصرة  الغربية 

الفلسفة  يسم  ظــّل  الـــذي  الــنــظــري  الــعــوز  فــأمــام  طــويــلــة، 

«العدل»،  لمفهوم  التنظير  مجال  في  المعاصرة  العربية 

وأمام االجترار الذي وسم بعض المحاوالت النادرة التي تصّدت للتفكير في هذا المفهوم، ال يملك 

المتشائمة  النبرة  ورغم  الباب.  هذا  في  نّصار  ناصيف  عليه  أقدم  ما  بأهمية  يعترف  أن  إال  الباحث 

بالنسبة  العدل  بقيمة  المتنامي  العدل  إن  بالقول  العدل،  عن  حديثه  الفيلسوف  هذا  بها  ختم  التي 

التبرير  حقل  على  األيديولوجيا  هيمنة  ظل  في  سيَّما  وال  بطيئاً،  يأتي  إنما  السياسية  السلطة  إلى 

الفلسفة  أن  معتبراً  قائماً،  ظــّل  بالفلسفة  تمسكه  فــإن  السياسية،  القيم  إنــتــاج  ومــجــال  السياسي 

احترام  واجبها  وأن  سيطرة،  وليست  عــامــة،  سلطة  أنها  السياسية  السلطة  تعلم  «أن  شأنها  مــن 

شطط  تجاه  للعدل  ضمانة  العقل  صوت  إلى  اإلصغاء  وأن  إنساني،  شخٍص  لكل  المطلقة  الكرامة 

األيديولوجيا ونزفها»(٧٥).

هنا يمكن للمرء أن يتساءل عن مدى قدرة الفلسفة على النهوض بمثل هذه المهمة، وعّما إذا 

العدل.  بمبدأ  تؤمن  ثقافة  لترسيخ  تبريرية  آليات  من  يكفي  بما  أسعفونا  قد  العرب  فالسفتنا  كان 

كما يحق له أن يتساءل عن عالقة هذه المهمة بالتراث الفلسفي الذي تتحدر منه تجربتنا الثقافية 

(٧٥) نصار، منطق السلطة: مدخل إىل فلسفة األمر، ص ٢٨٨.

السلطة  إلـــى  ينظر  لــم  نــصــار 

في بعدها السياسي فقط، بل 

ربــطــهــا بــالــجــانــب االجــتــمــاعــي 

كذلك،  السياسية  الحياة  مــن 

أن «االجتماعي يشمل  معتقداً 

األفـــراد  بــيــن  الــعــالقــات  جميع 

في المجتمع السياسي».



نبيل فازيو / ٩١

الحديثة  الغربية  الفلسفة  راكــمــتــه  الـــذي  بــالــتــراث  قــيــاســاً  التاريخية  مــحــدوديــتــه  وعــن  والفلسفية، 

االستقالل  فكرة  من  يتبقى  الذي  ما  الحالة،  هذه  وفي  العدل؟  في  التفكير  مجال  في  والمعاصرة 

إذ  الــثــانــيــة؟،  النهضة  فــي  لمشروعه  التأسيس  فــي  الــعــربــي  فيلسوفنا  عليها  راهـــن  الــتــي  الفلسفي 

سيتبّدى حينها أن ما يقدمه تراثنا عن العدل ال يضارع، من حيث القيمة والفعالية، ما باتت تمّدنا 

لهذا  تصّورنا  عناصر  جّل  منها  ننهل  أن  حينها  علينا  وسيكون  الباب،  هذا  في  الغربية  الثقافة  به 

ما  بقدر  األسئلة،  هذه  في  التفكير  أن  بيد  نفسها.  للسلطة  الناسجة  المفاهيم  من  ولغيره  المفهوم، 

تقتضيه  وواجباً  بل  حاجة،  يمثل  فإنه  أسسه،  وخلخلة  نّصار  ناصيف  تصور  نقد  بإمكانية  يلوح 

أخالقيات البحث العلمي والفلسفي، تجاه فلسفة تحوز هذا القدر من الجّدة والفرادة في جغرافيا 

 الخطاب الفلسفي العربي المعاصر

ً صدر حديثا

دور السلطان عبد الحميد الثاني في تسهيل 

(١٩٠٩ - السيطرة الصهيونية على فلسطين (١٨٧٦

د. فدوى نصيرات

السلطان  مــواقــف  عــن  الكشف  إلــى  الــكــتــاب  هــذا  يــهــدف 

عــبــد الــحــمــيــد الـــثـــانـــي مـــن نـــشـــاط الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة في 

األراضـــي  شـــراء  إلـــى  ــــدؤوب  الـ وســعــيــهــا  العثمانية  السلطنة 

تعاطيه  طــريــقــة  وعـــن  فــلــســطــيــن،  فـــي  الــمــســتــوطــنــات  وبـــنـــاء 

ــذا الــمــلــف ومــــدى جــديــتــه وصــرامــتــه فــي منع  الــفــعــلــي مــع هـ

حماية  على  قدرته  ومــدى  فلسطين  في  االستيطاني  التمدد 

الــمــســّلــمــَة  الـــكـــتـــاب  ويـــنـــُقـــض  ــنــــاك.  هــ ــقـــدســـات  ــمـ والـ األرض 

ي ي

كان  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  إن  تقول  التي  التاريخية 

فلسطين،  في  صهيوني  كيان  قيام  منع  على  الحرص  شديد 

آنذاك  األمر  هذا  حول  للسلطان  العلنية  المواقف  أن  مظهراً 

موقفاً  تعكس  مما  أكثر  صورته  على  حرصه  تعكس  كانت 

ضد المشروع الصهيوني في فلسطين. جدياً 

٢٥٥ صفحة

الثمن: ١٢ دوالراً

أو ما يعادلها


