الجمهورية الجسائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجياللي بونعامة – خميس مليانة

حماضرات الفلسفة السياسية
ادلستوى  :الثالثة ليسانس
السداسي الثاين

االستاذ  :جودي علي – أستاذ حماضر (أ )
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وحدة التعليم :االستكشافية
ادلادة :اختيارية
الرصيد2:
ادلعامل1 :
أىداف التعليم:

يبكن ىذا اؼبقياس الطالب من االقًتاب من التعريفات ا﵀تلفة للفلسفة السياسية  ،وكذا فبيزات

و خصائص الفكر السياسي وما يبيزه من اختبلفات عن العلوـ السياسية  ،و يقدـ للطالب أيضا
تصور عن نشأة الفكر السياسي ومراحل تطوره ضمن اؼبدارس االذباىات الكربى لو ،ضف إٔب
ذلك إبراز جوانب التأثَت للفكر الفلسفي السياسي ُب ـبتلف مناحي اغبياة االنسانية الراىنة سواء
تعلق ذلك ابلسلوؾ الفردي و اعبماعي .
ادلعارف ادلسبقة ادلطلوبة:
معرفة الطالب أبنبية الفكر الفلسفي السياسي ومعرفة بعض أتثَتاتو ُب ميادين اغبياة العامة وأىم
اؼبؤسسات السياسية اليت تساىم ُب إدارة الشأف العاـ و إداراؾ مدى ضرورة الوعي الفردي ُب ما
وبدث من ربوالت سياسية و ما تقوـ عليو من خلفيات إيديولوجية و فلسفية .
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حمتوى املادة:
ا ألسايبع

عناوين احملارضات

الصفحة

احملارضة ا ألوىل  :تعريف السياسة ،موضوع الفلسفة السياسية ،منهجها.

ا ألس بوع ا ألول

30

احملارضة الثانية :الفكر السياسي ُب الفكر الشرقي (كونفوشيوس أمبوذجا)

ا ألس بوع الثاين

30

ا ألس بوع اخلامس

21

احملارضة الرابعة  :الفكر السياسي الروماين ( شيشروف).

ا ألس بوع الثامن

12

احملارضة السادسة  :الفكر السياسي ُب اإلسبلـ.

ا ألس بوع العارش
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ا ألس بوع الثالث عرش

50

ا ألس بوع اخلامس عرش

58

احملارضة الثالثة

 :الفلسفة السياسية ُب اليوانف

 - 1اؼبدرسة السفسطائية-2 .اؼبدينة الفاضلة عند أفبلطوف.
 -3الدولة والسياسة عند أرسطو.

(إخواف الصفا ،الفارايب ،إبن ابجة ،ابن رشد).

احملارضة اخلامسة :

الفكر السياسي اؼبسيحي (ساف أوغستُت)

احملارضة السابعة  :الفكر السياسي ُب العصر اغبديث.

 -1نظرايت العقد االجتماعي (ىوبس ،لوؾ ،روسو).
 -2الفلسفة السياسية عند ىيجل.
 -3الفلسفة السياسية عند ماركس.
 -4الفلسفة السياسية عند ابروخ سبينوزا.

ا﵀اضرة الثامنة :

الاس بوع الساس عرش

قضااي الفلسفة السياسية اؼبعاصرة.

-1مفهوـ الدولة و االمة -2 .اؼبواطنة و العوؼبة –3 .السلم و اغبرب.

** -املراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انرتنت ،اخل)
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احملاضرة اخلامسة  :الفكر السياسي االسالمي ابن ابجة  ،اخوان الصفا .

اذلدف  :أن يدرك مدى مسامهة احلضارة االسالمية يف إرساء الفكر السياسي ادلعاصر .
ادلدة 6 :سا

مقدمة  :يبثل الفكر السياسي اإلسبلمي ذلك النشاط العقلي الذي يضم اآلراء واؼببادئ واألفكار جملموعة بشرية معينة ىم
اؼبسلمُت منذ أف نشأ ؽبم ؾبتمع سياسي وتكونت لئلسبلـ دولة منذ عهد النيب (صل هللا عليو وسلم) حىت عصران اغبإب دبا يعٍت
أف ىذا الفكر لو مراحلو ولو اتريخ يشمل ىذه اؼبراحل ويضم الكتاابت حوؿ األفكار واؼببادئ والنظرايت اليت زبص حياة وأىداؼ
اؼبسلمُت السياسية والقواعد اليت ربكم وتنظم وما يطلق عليو سياسي وىبص اؼبسلمُت كأمة وؾبتمع سياسي .إنّو حقل معرُب
ينطوي على دالالت معرفية ىي خبلصة مفهوـ مركب من ثبلثة مفاىيم فرعية  :اؼبوصوؼ وىو الفكر والصفتاف لو :السياسي
واإلسبلمي وكل مفهوـ منها زبتلف تعريفاتو بقدر ما تتشابو وتتنافر بقدر ما تتجاذب .فما ىي أىم مباذج الفكر السياسي
االسبلمي ؟ و ما ذبليات و مظاىر الفكر الفلسفي لديهم ؟
اؼبرجعية الفكرية لدى فبلسفة اؼبسلمُت
يذىب البعض إٔب أف الفلسفة اليواننية عند أفبلطوف وسقراط وأرسطوطاليس وغَتىم ىي األساس الذي بٍُت عليو تفكَت فبلسفة
اؼبفكرين اؼبسلمُت األوائل .إال أف ُب ىذه الدعوى ذباوزا كبَتا للحقيقة ،ألف الفلسفة اليواننية نفسها ليست إال امتدادا وخبلصة
لؤلوىاـ اؼبيتافيزيقية اليت كانت منبتا ألدايف القارة اآلسيوية ،وذلك ما نُقل إٔب الثقافة العربية ُب صدر دولة بٍت العباس وكاف مرجعا
ألوؿ حركة فلسفية ُب اإلسبلـ.
إف اإلنساف عندما نسي اؼبنهج الرابين الذي أنزؿ مع آدـ عليو السبلـ ،وفقد الصلة اب﵁ ،وارتكس ُب ضبأة اعباىلية والبدائية،
مؤلت اؽبواجس واألوىاـ قلبو وعقلو واستبد بو اػبوؼ من الظواىر الطبيعية برقا ورعدا وخسفا وزالزؿ وعواصف ،وأخذ بو الرعب
والرىبة من اؼبوت واؼبصَت واجملهوؿ كل مأخذ ،فأقبل على نفسو ينسج ؽبا استجبلاب للطمأنينة ،خياالت وتصورات وأساطَت
وخرافات ،عما ال يفهمو وما يرجوه أو ما يرىبو وىبافو .فًتاكم بذلك لدى البشرية على مر السنُت ،تراث ضخم من اؼبعتقدات
الضالة اؼبضطربة ،اليت ازبذت فيما بعد مادة للتفكَت واالستقراء ،والبحث عن الذات أصبل ومآال ،وعن الكوف والطبيعة ماضيا
واستقباالٍ .ب ربوؿ ىذا الًتاث إٔب قاعدة للفكر الديٍت الوضعي اؼبفضي إٔب عبادة األواثف والطواطم والنجوـ والكواكب ،وازباذىا
آؽبة وأراباب.
ٍب بعد ذلك ُازبذت ىذه اؼبعتقدات الدينية منطلقا ومادة للتفكَت الفلسفي اآلسيوي الذي نُقل إٔب اليوانف وتطور فيو .وظل
ؾبردا من أىم أداتُت للفهم نبا :اؼبعرفة اؼبادية الصحيحة غبقائق الطبيعة بسبب التخلف العلمي آنئذ ،واؼبعرفة الغيبية اليقينية اليت ال
مصدر ؽبا إال الوحي.
ولعل األسطورة اليت رواىا أفبلطوف عن منشأ الفكر السياسي ُب ؿباورة "برواتجوراس" ،تقدـ لنا خَت مثاؿ على ما نذىب إليو
من أف الفكر البشري عامة والسياسي خاصة منبثق من اػبرافة واألساطَت واألوىاـ.
لقد زعم أفبلطوف أف اآلؽبة عندما شكلوا اؼبخلوقات الفانية ،أخذوا يوزعوف عليها صفاهتا اػباصة هبا وا﵀تاجة إليها ،فكاف من
اؼبخلوقات ما سلحوىا بوسائل الدفاع ،ومنها ما تركوىا عزالء وزودوىا أبساليب للمحافظة على البقاء .ولكنهم اكتشفوا ُب هناية
األمر أهنم وزعوا صبيع الصفات والقدرات على اغبيواانت ،ونسوا اإلنساف الذي تُرؾ عاري اعبسم ال يبلك مأوى وال أسلحة
للدفاع .فعمد "برومثيوس" إٔب سرقة الفنوف اآللية والنار مع طريقة استخدامهما ػ ونبا خاصتاف ابآلؽبة ػ من معبد أثينا ،وسلمهما
لئلنساف .وكاف ذلك سبب حصولو على قسط من الصفات اإلؽبية اليت علمتو اغبكمة.
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على ىذه األسس نشأ الفكر الفلسفي وتطور ،مادة حبثو خياالت البشر وأساطَت اػبرافة وأوىاـ سدنة األواثف وعبادىا ،مفتقدا
أىم وسائل االستقراء والدراسة والفهم عاجزا عن ربقيق ىدفو ُب كشف حقيقة الكوف وطرؽ السعادة.
إف ىذه اؼبعتقدات ىي اؼبنشأ األوؿ واؼببدأ األساس لكل فلسفات البشر الوضعية ُب ما قبل اليوانف:
ػ ُب ببلد ما بُت النهرين ،آشور واببل ومعتقداهتما اػباصة بعبادة الشمس والنور ،وأبناء الطبقة اغباكمة الذين ىم " أبناء الشمس
".
ػ وُب الصُت حيث الكونفوشيوسية ،وعقيدة إحياء وميض األنوار ُب اإلنساف عن طريق اؼبعرفة ،واإلنساف الكامل الذي ىو اؼبلك
أو النيب أو القائد ،الذي هبمع ُب ذاتو سا ئر القوى اؼبادية والروحانية ،وعلى قدر كمالو تكوف سعادة عصره ،وىو دبثابة اإلماـ عند
الباطنية أو القطب عند الصوفية.
ػ وُب اؽبند لدى الربانبة ،وعقيدة اتصاؿ النفس ابؼببدأ الروحاين " برانباف " ،الذي وبل ُب صبيع مظاىر الوجود .وعقيدة شرائع "
مينو " اليت تقسم الناس إٔب أربع طبقات:
طبقة الربانبة ،رجاؿ الدين والنخبة السياسية ،الذين خلقوا حسب زعمهم من رأس اإللو ،وىم أعلى الناس وخبلصة اعبنس
البشري.
وطبقة اعبند ،ضباة الببلد الذين خلقوا من منكيب "برانبا " ويديو ،ووبق ؽبم بعد الربانبة قراءة الكتب اؼبقدسة.
وطبقة التجار والزراع اؼبكلفة ابإلنتاج والنشاط االقتصادي و الفبلحي ،وخلقوا من ركبيت " برانبا ".
وطبقة اػبدـ واألسرى اؼبخلوقُت من قدمي " برانبا " ،وليس ؽبم إال خدمة الطبقات اليت فوقهم.
ػ وُب ببلد فارس حيث ظهرت اؽبرمسية والزرادشتية والصابئة والكلدانيوف عبدة النجوـ ،فبن يؤمن بفناء اعبسد وخلود النفس ُب
النعيم أو الشقاء ،وابلقائد البشري الكامل الذي يعرؼ حقيقة الوجود.
ػ وُب الفكر اؼبصري الفرعوين ومدرسة اإلسكندرية اليت التقت فيها تيارات أورواب وآسيا وإفريقيا ،ونشأت هبا طقوس نظمت مفهوـ
األلوىية وعبلقتها ابلبشر ،ووضعت قواعد الثواب والعقاب ،وأنشأت عقيدة ثنائية الًتكيب البشري وخلود النفس ،وأبوة الشمس
والنجوـ لبعض النخب السيا سية.
ىذه اؼبعتقدات اؽببلمية والتصورات الضالة ىي اليت ورثها اليوانف وظهرت فيما كاف لديهم من علوـ وفنوف وآداب وفلسفة.
ظهرت لدى الفيتاغوريُت عقيدة تؤمن بثنائية الًتكيب البشري ،وضرورة تطهَت النفس ابلعلوـ الطبيعية والعملية كاؼبوسيقى
والرايضيات وما وراء الطبيعة ،كي تتمكن من الصعود إٔب عآب األفبلؾ ،حيث سعادهتا األبدية واربادىا بواجب الوجود.
ولدى األفلوطينيُت ُب عقيدة اآلؽبة اؼبتعددة من النجوـ والكواكب اليت ترى وتسمع وتدبر الكوف ،وعقيدة اؼبعرفة اغبدسية اليت
ىبتص هبا قادة الشعوب أنبياء وملوكا وفبلسفة ،واؼبعرفة العقلية اعبدلية اليت ىي الطريق العادي الكتساب العلوـ.
أتسس:
على ىدي ىذه اؼبعتقدات الدينية اؼبتفلسفة والتصورات اؼبضطربة الوثنية ،سار الفكر السياسي وعلى أركاهنا ّ
من مفاىيم الدولة والعدؿ واغبياة السعيدة لدى البابليُت والفراعنة والصينيُت واؽبنود ،إٔب ما طوره من نفس اؼبفاىيم كل من اليوانف
والروماف ،إٔب ما نقل إٔب اللغة العربية ُب القرنُت اؽبجريُت ،الثالث والرابع ،وعمل فبلسفة اؼبسلمُت على إعادة صياغتو ُب صباغ
إسبلمي ٓب يستطع أف ىبفي أصلو الوثٍت.
ومن أفكار كونفوشيوس ُب" التعليم األكرب" و"عقيدة الوسط" و" األغاين" حوؿ فساد اغبكم ،ومهاـ اغبكومة وواجبها ُب توفَت
حاجات الناس أمنا وطعاما ،وشروط الكفاءة ُب اغباكم وفبارساتو السياسية والتدبَتية ،إٔب تصورات اغبكماء السبعة ُب أثينا لنظاـ
الدولة وتشريعاهتا اػباصة بقواعد اإلدارة وأساليب ربقيق السعادة ،إٔب نظرايت فيتاغورس ُب العدالة واؼبساواة ،وما يرى األبيقوريوف
من وجوب اػبضوع للدولة ولو كانت استبدادية ما دامت ربقق األمن والنظاـ ،وما ذىب إليو أفبلطوف ُب مدينتو الفاضلة اليت
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ازبذت مظهرا خياليا قوامو اعتبار السلطة عمبل معجزا ال يستطيع القياـ بو إال أفراد ملهموف ،ؽبم على بٍت جنسهم سبيّز خاص
يصلهم ابلعقل الفعاؿ وهبعلهم قادرين على ربقيق السعادة لشعوهبم.
إٔب ما تطور إليو الفكر السياسي األرسطي ابستحداثو فكرة الدولة الدستورية ،اليت تبٌت عبلقات شعبها ابغباكم على أساس اغبرية
حل ؿبل اؼبلك
واؼبساواة واؼبواطنة اؼبشًتكة بُت أحرار ،فبا جعل ال ّدولة ّ
ؾبرد ارباد أفراد ُب ؾبتمع واحد ربت حاكمية القانوف الذي ّ
أو الفيلسوؼ أو النيب .وما سار عليو الفكر السياسي الروماين الذي ميّز بُت الدولة والفرد ،وجعل لكل منهما حقوقا وواجبات،
وبلور فكرة سيادة الدولة ونظرية العقد اغبكومي ،ونظرية القانوف الطبيعي اليت وضعها " شيشروف " على أساس أف للكوف خالقا
واحدا ،وأف للدولة قانوان واحدا هبب أف يطبق على اعبميع .إٔب ما عربو اؼبسلموف ُب دار اغبكمة اليت أسسها اؼبأموف العباسي،
وجعلوه أساسا لفكرىم السياسي والفلسفي.
إالّ أ ّف فبّا يثَت االستغراب أ ّف العرب ٓب يقتبسوا من ىذا الًتاث السياسي الذي عكفوا على تعريبو ،إالّ ما تعلّق منو ابالذباه
االستبدادي ،وىو الفكر األفبلطوين اػباص ابلقائد اؼبلهم ،اؼبتصل ابلعقل الفعاؿ ا﵀تكر للمعرفة ،القادر وحده على إسعاد
الشعب .أما النظرية األرسطية اػباصة بفكرة الدستور ،الذي يضمن العدالة واؼبساواة واؼبواطنة اغبرة اؼبشًتكة ،ويلغي حاكمية الفرد
لصاّب حاكمية القانوف ،وما ورد ُب الفكر الروماين عن نظرية العقد اغبكومي وسيادة القانوف وحقوؽ الدولة والفرد وواجباهتما،
فإف النقل العريب قد أنبلو وأغفلو ،وٓب قبد لو أثرا ُب فكرىم وتراثهم .ولعل ذلك راجع إٔب أسباب سياسية متعلقة بكوف حركة
التعريب والًتصبة ،سبت على يد اؼبؤسسة الرظبية اغباكمة وإبشرافها .وكانت ىذه اؼبؤسسة ذات مبط ُب اغبكم فردي استبدادي ،ال
يوافق على نقل الًتاث األرسطي والروماين أو نشره والتبشَت بو.
ىذه خبلصة اؼبرجعية الفكرية والسياسية اليت نُقلت إٔب اللغة العربية ،وصادفت ظروفا بيئية مناسبة للغراس فنمت وأشبرت.
ولقد التقى العرب اؼبسلموف قبل ىذه الفًتة هبذه اؼبعتقدات الدينية والفلسفية عدة مرات فاستعلوا عليها وٓب تؤثر فيهم.
التقوا هبا وىم رسل للنبوة اػباسبة بدعوة اغبق لدى ملوؾ الفرس والروـ والقبط ،يبؤل قلوهبم نور العقيدة واستعبلء اإليباف ،واغبرص
الصادؽ األمُت على إخراج الناس من عبادة العباد إٔب رحابة عبادة رب العباد ،فاحتقروا تلك اؼبعتقدات وترفعوا حىت عن اعتبارىا
فكرا أو فلسفة أو ؾبرد عقل سوي.
ٍب التقوا هبا بعد أف استعصى أىلها على الرشد ،ؾباىدين وغزاة وفاربُت ،فحطموا األواثف ونشروا رسالة التوحيد واإليباف.
وفر الصادقوف من األمة
والتقوا هبا مرة أخرى حُت وقع االنقبلب على اػببلفة الراشدة ،وربوؿ أمر اؼبسلمُت إٔب االستبدادّ ،
مضطهدين ومهاجرين شرقا وغراب ،فنشروا دين اغبق وقوضوا أركاف الشرؾ والكفر.
ٍب ؼبا كاف عهد بٍت العباس ذو النػزعة األعجمية فرسا وتركا ،وانفرط عقد الوحدة العقدية بتمزؽ األمة ملبل وكببل ومذاىب،
وضعف االلتزاـ ابلدين بُت اغباكمُت وا﵀كومُت ،وسبكن العسف واالضطهاد واالستبداد من رقاب العباد ،أُرسلت عاصفة
اؼبًتصبات الفلسفية اليواننية والسراينية والقبطية والفارسية ،فتلقفتها النخبة اؼبقربة من أصحاب النفوذ ،وأصبحت الرطانة
دبصطلحات اليوانف واإلغريق ميزة الصفوة وبدعة ذوي اؼبقامات.
وإذ أخذ الفقهاء والعلماء الصادقوف يضجوف من موجة االكبراؼ ىذه ،ويوضحوف خطرىا على األمة وعظا وكتابة وحوارا وجدال،
أُثَتت للتغطية والتمويو وصرؼ األنظار ،معركة كبلمية حوؿ ما ُدعي عبلقة بُت العقل والنقل ،تقديبا وأتخَتا ،حاكما وؿبكوما.
وبذلك أسبغت على الصراع بُت اإلسبلـ وبُت الوثنيات الفلسفية صفة اعبدؿ العلمي الرصُت ،على رغم ما ُب ذلك من خلط
وتلبيس وتدليس .ذلك أف ىذه التيارات اليت زعمت أهنا ربكم العقل ُب النص ليس ؽبا ما يؤيد دعواىا ،ألف العقل السليم اجملرد
السوي ،اؼبتح رر من اػبرافة واألوىاـ ،اؼبدجج ابؼبعارؼ اؼبادية الصحيحة والتصورات الغيبية اليقينية ذات اؼبصدر الرابين ،ليس لو
إال أف يسخر من ىذه الفلسفات ذات اعبذور اػبرافية األسطورية .

6

إف ىذه التيارات اليت تزعم ربكيم العقل ُب النصٓ ،ب ربكم ُب واقع األمر إال عقبل وثنيا مضلبل ،ألقواـ عبدوا األصناـ والكواكب
والنجوـ واألشباح ،وازبذوا لعباداهتم ىذه أرضية من أوىاـ ظبوىا فلسفة .وإ ْذ صارت ىذه التصورات الفاسدة ىي اؼبتحكمة ُب
النص فبل بد من الضبلؿ.و نسطيع القوؿ إصباال أبف فلسفة اغبكم ُب دولة اػببلفة قد ارتكزت على الشوى  ،و أف الشورى
حظيت بتزكية القرآف  ،و ذبسيد و بتطبيق الرسوؿ و دعوتو  ،و أهنا قد عرفت طريقها إٔب اغبياة السياسية كفلسفة للدولة ُب عصر
1
صدر االسبلـ
 -1الفكر السياسي عند اخوان الصفا  :سوؼ نتناوؿ أخواف الصفا من حيث نشأهتم وغرضهم ومن ىم أخواف الصفا

من ىم إخواف الصفا؟ ىناؾ من يصف صباعة إخواف الصفا أبهنم صباعة سرية دينية و سياسية و فلسفية وشيعية أو اظباعياية
ابطنية ويذكر منهم طبسة ىم :دمحم بن مشَت البسىت اؼبلقب ابؼبقسى وأبو اغبسن على بن ىاروف الزقباىب ودمحم بن اضبد النهرجورى
وزيد بن رفاعة والعوَب وىى صباعة أتلفت وتصافت و اجتمعت على القدس والطهارة ووضعوا مذىبا زعموا انو يؤدى إٔب الفوز
برضواف هللا .ؼباذا ظبوا إبخواف الصفا؟ ىناؾ من يرى أهنم ظبوا إبخواف الصفا ألهنم تصافوا فيما بينهم واجتمعوا على القدس
والطهارة و وضعوا مذىبا زعموا انو يؤدى إٔب الفوز برضواف هللا .وَب الواقع أف أفبلطوف ىو اؼببتكر الرئيسي ؼبفهوـ األخوة العلمية
فقد عاِب ىذة الفكرة من خبلؿ معاعبتو ؼبوضوع اغبب ُب ؿباورة ال ربمل عنواف اؼبأدبة و إذا كاف أفبلطوف تكلم عن اغبب أيضا
ُب ؿباورة فيدروس إال إف اؼبأدبة عنواان ؽبذة ا﵀اورة لو داللتو حيث أف اؼبقصود من اؼبأدبة االجتماع على اؼبودة واالتصاؿ ابأللفة و
ا﵀بة .أما فكرة اإلخوة ُب اإلسبلـ فلها أساسها اؼبستمد من القرآف الكرًن مثل قولو تعأب "إمبا اؼبؤمنوف أخوة" وقد الزمت فكرة
اإلخوة كافة اغب ركات الثورية ُب اجملتمع االسبلمى مثل :اػبرمية و البابكية و اإلظباعيلية وغربىا على أف الباحثُت ٓب يستطيعوا
الوقوؼ على اؼبصدر الذي استوحت منو اعبماعة اظبها"أخواف الصفاء "على وجو التحديد ويبكن أف كبصر أىم ىذة األجتهادت
فيما يلي:2
 1يبيل البعض إٔب انو مقتبس فبا ورد ُب كتاب كليلة ودمنة عن اغبمامة اؼبطوقة وكيف قبت من الشبكة دبساعدة أخواف ؽبا ىذا
فضبل عن ما ضربو صاحب كتاب كليلة و دمنة من األمثاؿ ينطبق على ما جاء ُب الرسائل من إشارات واضحة من تعاوف
األصدقاء الرضباء فيما بينهم ىذا فضبل عن احتواء كتاب كليلة و دمنة على كلمة أخواف الصفا.
 2ذىب فريق آخر من الباحثُت إٔب القوؿ ابف الصفاء تعٌت الصفاء ُب اؼبودة أو إهنا مقتبسة من الصوفية الىت تدعو إٔب صفاء
القلب.
 3ويذىب فريق آخر من الباحثُت إٔب القوؿ بوجود عبلقة بُت كلمة إخواف الصفاء وبُت كلمة  philosophyفيقابلوف بُت
كلمة أخ وكلمة  philoو يقابلوف بُت كلمة "صفا" و كلمة  sophyىذا ابإلضافة إٔب إف كلمة  sophyتشبو إٔب حد كبَت
كلمة ُ sofisب اللغة اليواننية القديبة والىت تعٌت الصفاء أو النقاء وتقابل كلمة ُ pureب اللغة اإلقبليزية و ُ pureب الفرنسبة.

1

 -د ؾبمد عمارة  ،االسالم و فلسفة احلكم  ،دار الشروؽ  ،ط. 1989 ، 1

 2د.أبو زيد شليب :اتريخ احلضارة اإلسالمية و الفكر اإلسالمي -الطبعة الثامنة -مكتبة وىبة -القاىرة1997-
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أما أخواف الصفا أنفسهم فقد أشاروا ُب رسائلهم إٔب أف الصفاء يعٌت النقاء والصفاء من شوائب التغيَت .مىت ظهر أخواف الصفا؟
يبيل أكثر الباحثُت أف صباعة أخواف الصفا قد ظهرت َب القرف الرابع اؽبجري (العاشر اؼبيبلدي) وؽبم ُب ذلك حجج وبراىُت:3
_ 1انقساـ الدولة العباسية ُب القرف الرابع اؽبجري إٔب خبلفات متصارعة بعد أف عصفت ابػببلفة العباسية اغبداثف وتقسمها
أمراء وملوؾ وٓب للعباسيُت فيها إال بعض نفوذ فيها يطيف ببغداد وقياـ دوؿ ذات سيادة فكاف السلطاف ُب مركز اػببلفة لبٌت بويو
وُب األندلس لبٌت أمية وَب أفريقيا للعبيديُت وُب مصر لئلخشيديُت وَب اعبزيرة الفراتية للشيبانيُت وُب اليمامة للقرامطة وُب خراساف
وما وراء النهر للساسانيُت و زباصم ىذة األسر فيما بينو.
2سبق دخوؿ بٌت بويو بغداد عاـ 344ىجراي وانتشر الفساد َب اغبكم وٓب تكن ىذة اغبالة سوى نتيجة ؿبتومة وطبيعية للثوراتالعديدة ونظرا لتجمع الثورات والسل طاف َب ايدى صباعة من الفاسدين الذين فقدوا كل إحساس ابلعدؿ واالستقامة فأخذت
اعبماعات اؼبناىضة ؽبؤالء اغبكاـ أتخذ شكل اغبركات السرية من اجل إعداد األذىاف للثورة ومن اشهر ىذة اعبماعات السرية
صباعة إخواف الصفا.
 _ 3انتشار الفلسفة اليواننية انتشارا واسعا ُب القرف الرابع اؽبجري وكثرة الفرؽ اإلسبلمية من أىل اغبديث واؼبعتزلة والشيعة
واػبوارج وقد حاوؿ كبل منها نشر دعوهتا دبختلف الوسائل وخاصة من استعاف منها ُب سبيل ذلك ابلفلسفة اليواننية فبا ترتب
عليو ظهور مذاىب ذبمع ُب آف واحد بُت الشريعة اإلسبلمية والفلسفة اليواننية وُب ىذا اإلطار ظهرت رسائل أخواف الصفا الىت
كانت ذبمع بُت اؼبذاىب الشيعية و اؼبعتزلة من جانب وبُت شبرات الفلسفة اليواننية من جانب آخر.
 4الصراعات والنزاعات االجتماعية والسياسية والدينية بسبب تعدد األدايف و اؼبذاىب الدينية واعبنسية والعرقية ُب اػببلفة
العباسية خصوصا ُب القرف الرابع اؽبجري فأراد إخواف الصفا أف يذيبوا صبيع تلك اػببلفات ُب مذىب واحد شامل مبٌت على
أسس مبادىء مستوحاة من كافة األدايف واؼبذاىب واؼبل.
 5تسامح الدولة البويهيو وما اثر عنهم من تساىل فكرى ُب عهدىم على عكس اغباؿ َب عهد سيطرة األتراؾ الذين كانوا مؤيدين
ؼبذىب أىل السنة.
 6االستناد إٔب رواية أبو حياف التوحيدي حيث أشار إٔب أف اعبماعة قد استكملت تنظيمها سنة  373اى ُب القرف الرابع
اؽبجري .وىناؾ اذباه اثف برى أف صباعة أخواف الصفا يعود اترىبها إٔب هناية القرف الثاين وبداية القرف الثالث اؽبجريُت ويؤكد ىذا
االذباه انتساب أخواف الصفا لئلظباعيلية وصلتهم الوثيقة هبا وقدمهم ابالنتساب اليو .وىذا االذباه ٓب يقدـ أدلة دامغة للربىنة على
ظهور اإلخواف ُب أواخر القرف الثاىن وأوائل القرف الثالث للهجرة .البيئة اعبغرافية إلخواف الصفا -:لقد اختلف الباحثوف أيضا
حوؿ مكاف أتسيس أو ظهور صباعة أخواف الصفا وىنا قبد اذباىُت أالوؿ يذىب إٔب أف اعبماعة أتسست ُب البصرة و كاف ؽبا
فرع ُب بغداد والثاين يذىب إٔب أف اعبماعة أتسست ُب سلمية ابلشاـ.

 3د.دمحم فريد حجاب:الفلسفة السياسية عند أخوان الصفا -تقدًن د.عز الدين فوده -اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب-القاىرة1982-
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غرض أخوان الصفا :لقد رأى أخواف الصفا أف الشريعة قد دنست أبقواؿ وأتويبلت ال تتصل هبا واف الفلسفة وحدىا ىى
العبلج الوحيد ؽبذا الطارىء وعموما فقد ىدفهم أف ينالوا فوزا سياسيا واف يكوف عبماعتهم سلطاان زمنيا بُت ىذة األحزاب
واعبماعات والدويبلت األخرى الىت سبيز هبا القرف الرابع اؽبجري لضعف السلطة اؼبركزية وقتئذ بسبب ربكيم العناصر األجنبية
فتكونوا أبسم اإلصبلح الديٍت والقوا رسائلهم ُب هتذيب النفس وإصبلح النفس وإصبلح األخبلؽ أي أف ىدفهم كاف اغبصوؿ
على السلطاف والغاية السياسية مبتغاىم .وىناؾ من برى انو كاف من أىدافهم القضاء على اإلسبلـ وقلب نظاـ اغبكم غَت أف
اؽبدؼ السياسي أكثر ظهورا ُب رسائلهم من اؽبدؼ الديٍت ويبكن أف نقوؿ أف الغرض من اؽبدفُت كاف أحياء العقائد واغبضارة
الفارسية .وردبا كانت ؿباولة لتشكيل نظرة شاملة أو دين عاؼبي يتجاوز كل االدايف .وسوؼ نتناوؿ ُب ىذا الفصل الفكر السياسي
عند أخواف الصفا والذي يدور حوؿ اؼبدينة الفاضلة اؼبدبنة الفاضلة غاية األجتماع السياسي تنحصر أنواع االجتماعات عند
4
أخواف الصفا ُب ثبلثة أنواع ىى:
 - 1اؼبدينة
 - 2األمة
 -3الدولة العاؼبية.
ويروف أف اؼبدينة سبثل مركز وحده اجتماعية متكاملة متأثرين آبراء أفبلطوف و أرسطو إال إهنم رأوا أف ىناؾ وحدات اجتماعية اكرب
من اؼبدينة تتمثل ُب األمة و الدولة العاؼبية و ىو شئ ٓب ىبطر على ابؿ فبلسفة اليوانف الذين اغًتفوا كثَتا من فلسفاهتم و نظرايهتم
على األرج ح و لعل ذلك يرجع إٔب أتثرىم بتعاليم الدين اإلسبلمي الذي يهدؼ إٔب إخضاع العآب كلو إٔب حكومة واحدة .واألمة
ُب رأى األخواف ىى تلك زبتص بصفات وطبائع وسجااي وموقع جغراُب ووحدة اترىبية و عادات و تقاليد موحدة حبيث سبيزىا
عن األمم األخرى .ويتصور األخواف أف ىناؾ اجتماعا اكرب من األمة يبكن ربقيقو ُب شكل دولة عاؼبية يشملها دين موحد
وشريعة واحدة .ورأى األخواف أف أوؿ لبنة ُب تنظيمهم ىو بناء اؼبدينة الفاضلة أخواف الصفا واؼبدينة الفاضلة :لقد دعا أخواف
الصفا إٔب اؼبدينة الفاضلة وكانوا كثَتا ما يذكروف أف ؽبم مدينة فاضلة يصفوهنا ابؼبثالية والروحانية واغبق أهنا كانت ؾبتمع سرى
مغلق و ٓب يكن ىؤالء أوؿ من تكلموا عن اؼبدينة الفاضلة وإمبا كانت الشغل الشاغل لفبلسفة اليوانف كما علق الفبلسفة عليها
أماال كبَتة .وقد أتثر أخواف الصفا أبفبلطوف ُب ىذة اؼبدينة ألهنم كانوا يعرفوف أفبلطوف جيدا ويسمى أإلخواف مدينتهم بدولة أىل
اػبَت ويقولوف"يبدأ أوؽبا من قوـ علماء و حكماء و خيار فضبلء هبتمعوف على رأى واحد ويتفقوف على مذىب واحد ودين واحد
ويعقدوف بينهم عقدا و ميثاقا إال يتجادلوا أو ال يتقاعدوا عن نصرة بعضهم بعضا ويكونوا كرجل واحد ُب صبيع أمورىم و كنفس
واحدة ُب صبيع تدبَتىم فيما يقصدوف عن نصرة الدين وطلب اآلخرة ال يبتغوف سوى وجو هللا و رضوانو جزاء وال شكورا "
خصائص اؼبدينة الفاضلة:
 -1يذكروف أف مدينتهم مرتفعة ُب اؽبواء وىذا رمز أهنا مليئة ابلتعاوف ُب الدين واؼبعاش وقد يسمح بعضهم بتلف جسده
لبنصر الدين أو أألخ الف اعبسد فاف مظلم ال ينبغي اغبرص عليو.

 4د.دمحم فريد حجاب:الفلسفة السياسية عند أخوان الصفا اؼبرجع نفسو  -تقدًن د.عز الدين فوده -اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب-القاىرة1982-
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 -2وُب اؼبدينة تعاوف علمي وأديب ومادي وعلى كل فرقة أف هتيئ لنفسها ؾبلسا خاصا هبا هبتمع فيو أعضاؤىا وقتا معينا
وال يسمح لغَتىم ابغبضور ويتذاكروف ُب اجمللس علومهم ويتحاوروف فيو أسرارىم.
 -3وللمدينة قانوف العقل الذي جعلو هللا تعأب رئيسا على الفضبلء من خلقو ومن ٓب يرض بو فعقوبتو اؼبقاطعة و طي
أألسرار عنو.
 -4و للمدينة أربعة أايـ لكل يوـ شأنو :فيوـ خروج أوؿ القائمُت منهم يوـ عيد ويوـ فيو تصرـ دولة أىل اعبور واثلث فيو
مقاومة الباطل اغبق ورابع يوـ اغبزف والكآبة ابلرجوع إٔب كهف التقية واالستتار وكوف األمر على ما قاؿ صاحب
الشريعة "أف اإلسبلـ ظهر غريبا وسيعود غريبا" ومن ىنا يتضح اؽبدؼ السياسي سباما إال وىو الثورة على نظاـ اغبكم
وأهنم مازالوا ُب طور السًت وأهنم ينتظروف قياـ الثورة ويوـ قيامها عيد عندىم و لكنهم يعلموف أف اؽبزيبة ستلحق هبم
وسيعودوف إٔب السًت مرة أخرى .مراتب أىل اؼبدينة الفاضلة:
 -1اؼبرتبة أال ؤب مرتبة أألبرار :و يًتاوح أعمارىم ما بُت طبسة عشرة سنة إٔب ثبلثُت سنة و ىم أرابب صنائع ونفوسهم
جيدة التصور سريعة القبوؿ و كثَتا ما توجو اػبطاب ُب رسائل أخواف الصفا أليهم.
 -2اؼبرتبة الثانية مرتبة أألخيار :وىم الرؤساء ذوو السياسة الذين يشفقوف على إخواهنم وأعمارىم ما بُت الثبلثُت
وأألربعُت.
 -3الثالثة مرتبة الفضبلء الكراـ وىم اؼبلوؾ ذوو أألمر والنهي و أعمارىم بُت األربعُت و اػبمسُت-4 .اؼبرتبة الرابعة
مرتبة الذين بلغوا سن اػبمسُت و ىي اليت يدعوف أليها إخواهنم ُب أي مرتبة وىم ىنا يرمزوف أب ما يتمنونو من
صعود سياسي ال روحاين والتقسيم ُب صبهورية أفبلطوف حبسب اؼبهنة ال السن كما ىو لدى أخواف الصفا .الفرؽ
بُت اؼبدينة الفاضلة واؼبدف األخرى عند أخواف الصفا :لقد وصف أخواف الصفا اؼبدف األخرى ابعبائرة وأوضحوا
الفرؽ بُت اؼبدينتُت (أى اؼبدينة الفاضلة واؼبدينة اعبائرة) فيما يلي:5
 -4اؼبدينة الفاضلة ال يدخلها أال من توافر فيو حد أدىن من العلم أما اؼبدف غَت الفاضلة فبل يشًتط أف يكوف
سكاهنا علماء فضبلء بل ذبمع األخيار واألشرار والعلماء واعبهبلء واؼبصلحُت واؼبفسدين وأقواما ـبتلفي الطباع
واألخبلؽ واآلراء واألعماؿ والعادات.
 -5اؼبدينة الفاضلة تشبو جزيرة ـبصبة كثَتة النعم يسود بُت أىلها ا﵀بة و الرضبة و الشفقة أما اؼبدينة اعبائرة فتشبو
جزيرة وعرة جبلية مليئة ابلسباع الضارية.
 -6شبو األخواف اؼبدينة الفاضلة ابلدار األخرة ونعيمها ويشبهوف اؼبدينة اعبائرة ابغبياة الدنيا وجحيمها .اثنيا :اإلمامة
عند أخواف الصفا :بعد أف انتهينا من اؼبدينة الفاضلة أنٌب إٔب رأس اغبكم و ىو األماـ و رأي األخواف فيو أىتم
أخواف الصفا دبوضوع اإلمامة أو اػببلفة وأكدوا ضرورة الوصية فيها فالتصرؼ دوف توقيف من الرسوؿ كاف سبباً ُب
انقساـ األمة اإلسبلمية واختبلؼ اآلراء فيها فليس ىناؾ خبلؼ إذاً بُت أخواف الصفا وبُت الشيعة ُب ذلك وىذا
تلويح منهم ابؼبوافقة على رأي األمامية الذين رأوا وجوهبا ابلنص على اإلماـ علي هنع هللا يضر .فائدة االماـ عند اخواف
الصفا :يرى أخواف الصفا أف فائدة اإلماـ حفظ الشريعة وإحياء السنة واألمر ابؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر ,اجتماع
األمة على رأي واحد ونصب نواب عنو ُب األقاليم ورجوع فقهاء اؼبسلمُت إليو ُب اؼبشكبلت من فقو وأحكاـ
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وحدود وفتاوى وبذلك يكوف نصب األماـ عندىم واجباً .وجدير ابلذكر أف من شدة تعلق أخواف الصفا أهنم كانوا
يقابلوف بُت نظاـ اؼبدينة وسائر الكواكب كاعبنود واألعواف والرعية ُب اؼبدينة ونسبة اؼبريخ من الشمس كنسبة
صاحب اعبيش من اؼبلك واؼبشًتى كالقاضي وعطارد كالوزير والقمر كوٕب العهد وىكذا وفكرة أف اؼبلك كالشمس
قريبة الشبو دبا ذكره أفبلطوف عن الشمس وأنبيتها ُب العآب ا﵀سوس حيث ىي اليت سبنح األشياء عُت وجودىا
شروط االمامة :ذكر أخواف انو هبب أف يكوف ألفضل بعد النيب واألقرب إليو نسبياً غَت أهنم اختلفوا ُب ىذه
الشروط وىناؾ من رأى عكس الشرط السابق غَت أهنم يذكروف انو هبب التفرقة بُت خبلفة النبوة وخبلفة اؼبلك.
مأخذىم على اػببلفة : 6لقد غضب أخواف الصفا على اػبلفاء من غَت مذىبهم أشد الغضب مع إهنم راضوف عن
تصرؼ علي هنع هللا يضر ويسمونو أمَت اؼبؤمنُت ويسخطوف على من أغضبو يوـ التحكيم فلم يكن ُب نية اغبكمُت أي
إصبلح وىم يروف ما يراه علي ُب التحكيم وىذا اعًتاؼ ضمٍت إبمامتو وال خبلؼ بينهم وبُت الشيعة واإلظباعيلية
ُب والية علي .اػببلفة عند اخواف الصفا :اػببلفة ُب رأي أخواف الصفا ال تؤخذ غبلابً بل انو البد توقيفو ووصيو
وكل من اغتصبها فهو خليفة إبليس وكأهنم وبكموف على صبيع اػبلفاء أبهنم أتباع إبليس ما عدا من كاف على
مذىبهم ويقوؿ اخواف الصفا اف اػببلفة بدأت مع أدـ عندما استخلفو هللا على األرض وُب ىذا اتفاؽ مع نظرية
الباطنية اليت تقضي ابف اإلمامة عاؼبية واهنا بدأت من أوؿ اػبليقة ُب كل األمم والدايانت .أنبية الدين ابلنسبة
للملك ُب نظرية الدولة عند أخواف الصفا :لقد جعل أخواف الصفا الدين ىو األصل ُب ىذه العبلقة حيث أف
الدين ىو األصل ُب صبلح الدنيا واآلخرة واؼبلك عندىم حارس الدين وانو حىت تركو القياـ بواجباتو أنفسد الدين
والدنيا صبيعاً وشعارىم أف اؼبلك ىو الدين أما اؼبلك فهو شئ عارض فاألنبياء أعطاىم هللا اؼبلك ولكنو كاف عارضاً
ابلنسبة ؽبم مع أهنم صبعوا بُت اؼبلك والدين وتتم مربرات اعبمع بُت الدين واؼبلك ُب نظر أخواف الصفا فيما يلي:
 -7أف اؼبلك لو كاف شخصاً آخر غي شخص النيب ٓب يكن هبرؤ إف يردىم عن دينهم أو يسومهم سوء العذاب كما
فعل فرعوف ببٍت إسرائيل.
 -8أف الناس بطبيعتهم ال يرغبوف اال ُب دين اؼبلوؾ وال يرىبوف اال منهم وىكذا كاف يرى األخواف أف اؼبلك عارض
وانو وسيلة غبفظ الدين الذي ىو األصل أو " األخ اؼبقدـ " واف الصورة اؼبثلى للدولة ىي تلك اليت هبتمع فيها
اؼبلك والدين لشخص واحد أو رئيس واحد .واؼبنطلق األساسي ؽبم كاف قائماً عل تعاليم الدين اإلسبلمي وحثو
على الزىد ُب اغبياة وتفضيلو الدار اآلخرة على اغبياة الدنيا واستشهد األخواف ُب ىذا اؼبقاـ ابألنبياء والرسل
وأفعاؽبم وآبايت القرآف الكرًن مثل قولو تعإب " تريدوف عرض الدنيا وهللا يريد اآلخرة " صدؽ هللا العظيم .
7الكشف والسًت :نص أخواف الصفا على أف األمة قد يكونوف ظاىرين وقد يصَتوف إٔب السًت فاإلمامة عندىم
واجبة سواء ظهر األماـ أو استًت ولبلئمة فوائد صبة ُب حاليت الكشف والسًت معا ففي الكشف يظهر ملكهم ُب
األجساـ وأالرواح وُب السًت يظهر ُب األنفس والعقوؿ أما اػبلفاء الذين ليسوا من مذىبهم فهم أصحاب اؼبملكة
واػببلفة اعبسمية وتظهر إمامتهم ُب اعبسد وحده ألهنم ٓب ينالوا التأييد اإلؽبي و لذا صاروا مشغولُت ابلشهوات
واؼبلذات فالقوؿ أف أإلماـ يبلك النفوس ُب دور السًت و يبلك األرواح ُب دور الكشف ليس أال أتليها ؽبذا أإلماـ
فمن يبلك ىذا أال هللا -سبحانو و تعأب -بل وأعطوا العصمة لئلماـ كاألنبياء .خبلصة القوؿ حوؿ نظرية األخواف
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ُب اإلمامة و شروط األماـ و أوصافو أنو إذا كاف اغباكم صاغبا صلحت الدولة والعكس ويعتربوف الرئيس ىو
و كالقلب ابلنسبة للبدف فهو مصدر اؼبدينة و قواـ نظامها و منو
السلطة العليا كالشمس ابلنسبة للكواكب
تستمد ابقي السلطات الدنيا رائستها كما يتضح من الشروط اليت وضعها األخواف لرائسة اؼبدينة الفاضلة أف مهمتو
ليست سياسية فحسب بل ىي مهمة خلقية أيضا فهو من الناحية اػبلقية يبثل النموذج الذي وبتذيو أىل اؼبدينة
الفاضلة و فبا الشك فيو أف نظرة األخواف ىذه وأف تكن نظرة ثيوقراطية ديبوقراطية أال أهنا تتفق مع روح العصر
حيث أف أطار اؼبؤسسات السياسية قد ربدد ابلدين والعرؼ ربديدا ال يبكن التفكَت ُب اػبروج عليو و تطويره عن
طريق العمل الدائب اؼبستمر من جانب اؼبشرع بل ال يصح اػبروج عليو ألف ذلك سيؤدي إٔب أضعاؼ اعبماعة
و فالسلطة السياسية دبعٌت الكلمة ال وجود ؽبا أال ُب اجملتمعات الشرقية حيث اغبكم اؼبطلق و االستغبلؿ بواسطة
اؼبلك ورجالو وفيما عدا ذلك يبكن أحداث تغيَتات ُب األشخاص و ُب اؼبلوؾ و ُب األسر و العائبلت اؼبالكة
ولكن تبقى األشكاؿ السياسية كما ىي .ونتناوؿ التنظيم الذي أعده األخواف من أجل الدعوة إٔب فكرهتم حوؿ
اؼبدينة الفاضلة وىي التطبيق العملي للجانب الفكري السياسي عند األخواف حيث بدأوا ابلدعوة عبلب األنصار
أليهم أوال :نظاـ الدعوة :أف اػبصائص العامة اليت سبيز دعوة أخواف الصفا كعقيدة أو مذىب ىي عدـ اقتصارىا
على كوهنا ؾبرد ربليل الواقع و نقضو و أمبا تسعى إٔب ذلك التغيَت الذي ىو جوىر اؼبذىب السياسي دبعٌت أف
األوضاع القائمة تتناقض مع الصورة اؼبثالية للواقع اعبديد الذي تسعى اغبركة إٔب ربقيقو .فاػبصائص العامة اليت سبيز
دعوة أخواف الصفا السياسية ىي -1 -:أهنا تعبَت عن عقيدة سياسية.
 -9أهنا تعبَت عن عقيدة ذات جوىر ديٍت.
 -10أهنا دعاية تشهَتية و ربريضيو ضد النظاـ القائم.
 -11أهنا تعبَت عن مفهوـ خاص لنظرية الدولة و كيفية فبارسة السلطة.
 -12أهنا دعوة حركية تسعى لتحقيق أىداؼ معينة حددهتا مقدما و أعلنت عنها كمحور للنشاط اؼبنبعث من
اؼبذىب.
 -13أهنا دعوة صباىَتية ألهنا زباطب اجملموع و تتجو إٔب اعبماعة و تسعى إٔب ربقيق أىدافها عن طريق التكتل
اعبماىَتي و الوحدة اغبركية .و قد قامت حركة أخواف الصفا اليوـ على أساس ما يعرؼ اليوـ ابلدايلكتيك وىذا
يربط و يبزج بُت مفهومي الدعوة و الدعاية كأسلوبُت من أساليب التعامل النفسي ألف حركة األخواف تسعى إٔب
التوسع و االنتشار وىى ُب سبيل ذلك تستخدـ الدعاية وىى تسعى إٔب الًتبية العقائدية و التنشئة السياسية و
خلق مباذج جديدة من البشر و ىي ُب سعيها ىذا تلجأ ألسلوب الدعوة و من الطبيعي أف تكوف الدعوة سرية و
أف تتم ىذه الدعوة من خبلؿ تنظيم قوى قادر على تعميق الدعوة و نشر الدعاية .و لذلك أسس األخواف فروعا
عبماعتهم ُب صبيع األمصار و األقطار و انتدبوا الدعاة لبلتصاؿ بكافة طبقات الناس لكسب األمصار وربطهم
ابعبماعة وأىدافها و من ٍب يعتمد نظاـ الدعوة على فكرتُت أساسيتُت 8نبا:
- -14القائمُت ابلدعوة أو الدعاة.
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 -15اؼبستجيبُت للدعوة أو اؼبدعوين .أوال :الدعاة :كانت حركة أخواف الصفا عبارة عن دعاية خفية مستًتة تغشاىا
أساليب من اؼبكر و اؼبراوغة ولذلك عملت ُب ىدوء و حذر على نشر أفكارىا و آراؤىا بُت اعبماىَت ابستخداـ
أسلوب بث الدعاة بينهموىناؾ شروط هبب أف تتوافر ُب الداعي:
 -16أف يكوف اؼبرشح ألف يكوف داعيا ؿببا للتنقل من بلد إٔب أخر ُب طلب العلم.
 -17أف يسأؿ هللا الوسيلة إٔب اػببلص و النجاة و ذبنب اؽببلؾ ابؼبعرفة و دبا أؽبمو هللا من العلم و العمل دبا يكوف
فيو قباتو.
 -18أف يكوف متصفا ابغبلم و حسن العبادة
 -19أف أيلب الناس على النظاـ القائم و يدعو إٔب اػببلص منو و يدعو إٔب االىتداء إٔب طريق دعوة األخواف.
وابلنسبة ألسلوب اختيار الداعي فلقد كاف قادة األخواف الذين ىم ُب أعلى مراتب اعبماعة ىم الذين يقوموف
ابختيار الداعي ٍب يكفونو ما يهمو من أمور دنياه ٍب ربديد اؼبكاف الذي سيبدأ فيو الداعي اعبديد مهمتو .كذلك
قاـ أسلوب الرسائل و اؼبراسبلت لبلتصاؿ بُت الداعي و قيادة اعبماعة و أيضا قاـ أسلوب اؼبندوبُت لنفس الغرض
و أف كاف ىناؾ من يرى أهنم من اؼبراتب العليا ُب اعبماعة .اثنيا :اؼبدعوين أو اؼبستجيبُت للدعوة -:لقد عمل
أخواف الصفا على اجتذاب الناس إليهم من خبلؿ عدة شعارات ىي:9
 -20الدعوة لبناء اؼبدينة الفاضلة :الشك ُب أف الدعوة األخواف لبناء دولة أىل اػبَت قد جعلت كثَتا من الناقمُت
على نظاـ اغبكم القائم من كافة العناصر و الطبقات ينضموف إٔب ىذه اعبماعة كما أف ىذه الدعوة اؼبشعة
ابلتفاؤؿ قد جذبت أعضاء للحركة من لبتلف الطبقات اؼبضطهدة و الناقمة.
 -21ربقَت الدنيا و الزىد فيها :ال ريب أف ربقَت األخواف للدنيا ومباىجها و دعوهتم إٔب الزىد و رببيذه ردبا أدت
إٔب جذب الطبقات الفقَتة اؼبعدمة و لعل مساعدة األخواف للعضو أبف يكفوه أمور الدنيا اؼبادية تعترب دافعا قواي
عبذب الطبقات الفقَتة لبلنضماـ للجماعة.
 -22مهاصبة معتقدات الفرؽ اؼبختلفة :و من اؼببلحظ أيضا أف مهاصبة األخواف ؼبعتقدات الفرؽ اؼبختلفة و
التشكيك ُب صحتها ؽبو دعوة ضمنية ألتباع ىذه الفرؽ ؽبجرىا و االنضماـ إٔب صباعة أخواف الصفا وعموما فهذا
خطأ كبَت حيث أف من مصلحة أخواف الصفا أو أي حركة ثورية عامة أف تتحالف مع الفرؽ األخرى ال أف هتاصبها
ىذا فضبل عن استغبلؿ الظروؼ النفسية واغبالة االجتماعية للمدعوين .يبقى الًتكيز على جذب الشباب للدعوة
حيث أهنم كانوا يفضلوف اجتذاب الشباب و الصبياف كثَتا و لعل تفضيل األخواف للشباب والفتياف األحداث
يرجع إٔب إقتداءىم بسنة هللا تعأب و ذلك ألف هللا تعأب ٓب يبعث نبيا اال وىو شاب و ال أعطى اغبكمة أحدا من
خلقو إال من الشباب أو الفتياف كما ذكرىم هللا تعأب ُب قولو"فتية أمنوا برهبم" و مع ذلك فأهنم ال هبدوف ضرورة
من ضم اؼبشايخ .و من الشروط اليت هبب توافره ُب اؼبدعو لعضوية اعبماعة:
 أف يكوف مؤتلف الروحانية. أف يكوف صحيح العزـ. أف يكوف اتـ الصحبة أف بكوف مأموف الصحبة 9د.عبد اؼبنعم اغبفٍت:موسوعة الفرق و اجلماعات و ادلذاىب والفرق اإلسالمية -الطبعة األؤب -دار الرشاد -القاىرة1993-
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 أف يكوف معنيا على االزدايد من العلوـ أال أينف من التعلم أو يتكرب على اؼبعلم و أف يقبل وصااي العارفُت و يتبع اؼبرشدين .ومن توافرت فيو ىذه الشروطاؼببدئية يصبح مهيئا لقبوؿ الدعوة بشرط أف تتوافر لديو األحواؿ األربعة التالية:
 اإلقرار ابللساف. التصور بضروب األمثاؿ للوضوح و البياف. التصديق ابلضمَت واالعتقاد. التحقيق ابالجتهاد ُب االعماؿ .والعضو الذي يصدؽ كبلمهم يصبح قوي النفس و كلو رجاء ُب الفوز و ثقةُب هللا و ال شك أف ىذه رموز ابطنية .ومن مبادئهم أف يقوـ الرئيس ابمتحاف العضو و ذلك أبف يطلب منو
االبتعاد عن أىلو مثبل .و جدير ابلذكر أف كل صنف من اؼبدعوين كاف لو دعاة ـبصوصُت لو فهناؾ طوائف
مقروف هبم منهم أوالد اؼبلوؾ و األمراء والوزراء و العماؿ والكتاب و منهم طائفة من أوالد األشراؼ والدىاقُت و
لكل صنف دعاة ـبصوصوف .اثنيا:نظاـ اجملالس السرية(اػببلاي)  :ىناؾ نوعاف من اجملالس عند األخواف:
 ؾبلس للذات اعبسمانية أي لؤلكل و الشرب وغَتىا من أمور اعبسد. ؾبلس للذات الروحانية أي ؾبلس العلم .ونظم األخواف ؾبالسهم على النحو التإب: ؾبلس لكل منطقة :يدعو األخواف أعضاء صباعتهم ُب كل مكاف أف يكوف ىناؾ ؾبلسا خاصا هبم ُب بلدة و ىو الذي يقود كل جوانب اغبركة ا﵀لية و ينظم كل أموره. مواعيد االجتماعات و مكاهنا :يكوف اجتماع األخواف ُب ؾبلسهم مرة واحدة كل أثٍت عشر يوما و ليسلبلجتماع مكاف اثبت و هبتمعوف ُب أي مكاف يكونوف آمنُت فيو على أنفسهم و يكوف االجتماع ليبل أو هنارا.
شروط االجتماعات
 أف يكوف االجتماع على تقوى هللا وخيفة مراقبة. على األعضاء قبل حضور االجتماع أف يتنظفوا و يتطهروا و أيخذوا زينتهم. عدـ التغيب عن االجتماع ألي سبب من األسباب فبما سوى عذر قهري يبنع صاحبو من اغبضور إٔب مكافاالجتماع.
 رائسة االجتماعات:يستفاد من رسائل أخواف الصفا أف اجمللس األعلى عبماعة أخواف الصفا كاف يطلق علىرئيسو "اغبكيم" أو"رب بيت اغبكمة" و أف عدد تبلميذه كانوا أثٌت عشر تلميذا و عموما فقد احتل الرئيس قدرا
كبَتا بُت مرؤسيو .األسس العامة اليت ربكم نظاـ اجملالس  :وضع األخواف ؾبموعة من األسس و القواعد اليت تنظم
العبلقة بُت أفراد اعبماعة وىى كاألٌب:10
 أخذ العهد من العضو اعبديد دبا يتضمن اغبفاظ على العلوـ ة األسرار ونشرىا التدرج ُب تلقُت أعضاء اعبماعة علوـ اعبماعة وأسرارىا الطاعة وىى طاعة اؼبراتب الدنيا للمراتب العليا حىت ال وبدث اػببلؼ 10د.دمحم البهي :اجلانب اإلذلي من التفكري اإلسالمي -الطبعة السادسة-مكتبة وىبة-القاىرة1982-
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 حرية الرأي حىت ال تقع اػبصومة و هبب أف يكوف اؼبتجادالف من نفس الرتبة فإذا ٓب يتفقا رفعوا األمر إٔب منىو أعلى رتبة.
 الفدائية والتضحية ابلروح واعبسد ُب سبيل الدعوة. صوف األسرار و ىو أىم مبدأ عند اعبماعة .لقد ذكر من أخواف الصفا طبسة أعضاء ىم :أبو سليماف دمحم بنمعشر البسيت و يعرؼ ابؼبقدسي و أبو اغبسن علي بن ىاروف الزقبايب و أبو اضبد اؼبهرجاين و العوُب و زيد بن
رفاعة و كانوا هبتمعوف سرا ويتباحثوف ُب الفلسفة على أنواعها .و ُب الواقع أف االختبلؼ بُت الباحثُت حوؿ عصر
صباعة أخواف الصفا أدى إٔب االختبلؼ حوؿ أشخاص اعبماعة الذين صنفوا رسائل أخواف الصفا و من ىذه
يلي:
ما
اآلراء
 1أف واضعي الرسائل ُب القرف الرابع اؽبجري ىم زيد بن رفاعة وأبو سليماف دمحم بن مشَت(معشر) البسيتاؼبعروؼ ابؼبقدسي و أبو اغبسن على بن ىاروف الزقبايب و أبو اضبد اؼبهرجاين و النهرجوري و العوُب و أيب دمحم بن
أيب البغل.
 أف اغبكيم اجملريطي ىو الذي وضع رسائل أخواف الصفا أو الرسالة اعبامعة. أف احد األئمة من آؿ البيت ُب العصر العباسي األوؿ ىو الذي وضع ىذه الرسائل مع عدـ االتفاؽ حوؿ األماـالواضع ؽبا.
 أف اغبرـ األربعة لئلماـ اضبد الوُب ىم الذين وضعوا و ىؤالء اغبرـ ىم عبدا ﵁ بن اؼببارؾ وعبدا ﵁ بن سعيد وعبد هللابن ضبداف وعبد هللا بن ميموف القداح .على أف االحتماؿ األقوى أف الرسائل قد ظهرت على مراحل وذلك ابتداء من
عبد هللا بن مبارؾ (اؼبتوَب عاـ  181أو 182ىجراي) إٔب األماـ عبد هللا بن دمحم ( اؼبتوُب  212ىجراي) إٔب األماـ اضبد
بن عبد هللا(اؼبتوُب 299ىجراي) إٔب عبد هللا بن سعيد (اؼبتوَب عاـ .24ىجراي) إٔب زيد بت رفاعة و صباعتو ُب الربع
األخَت من القرف الرابع اؽبجري إٔب اجملريطي (اؼبتوُب  395أو 398ىجراي) و ىذا يتفق مع مراحل تطور أي حركة
حيث أهنا تبدأ من االعتداؿ حيث ال نلمح ُب الرسائل األؤب أي ىجوـ صريح على اػبلفاء الراشدين و لكن بعد أف
يتعاقب أجياؿ اعبماعة يزداد تطرفها و ىذا ما نبلحظو بصورة تدرهبية ُب الرسائل البلحقة .وقد بلغت اعبماعة أوج
ؾبدىا ُب العصر العباسي الثاين فبا يؤكد أهنا قد بدأت قبل ذلك بكثَت وىذا يتفق مع ما سبق اإلشارة إليو.
 -2الفكر السياسي عند الفارايب :

 -11الفارايب :ىو أبو نصر دمحم بن دمحم بن طرخاف بن أوزلغ  ،أبو نصر الفارايب ،ويعرؼ ابؼبعلم الثاين لدراستو كتب أرسطو (اؼبعلم
األوؿ) وشرحو ؽبا .ويعرؼ الفارايب ُب البلتينية ابسم  .Alpharabiusولد ُب مدينة "فاراب" ُب تركستاف حيث كاف والده تركياً
من قواد اعبيش .وُب سن متقدمة ،غادر مسقط رأسو وذىب إٔب العراؽ ؼبتابعة دراساتو العليا ،فدرس الفلسفة ،واؼبنطق ،والطب
على يد الطبيب اؼبسيحي يوحنا بن حيبلف ،كما درس العلوـ اللسانية العربية واؼبوسيقي .ومن العراؽ انتقل إٔب مصر والشاـ،
حيث التحق بقصر سيف الدولة ُب حلب واحتل مكانة ابرزة بُت العلماء ،واألدابء،والفبلسفة.
وبعد حياة حافلة ابلعطاء ُب شىت علوـ اؼبعرفة طواؿ شبانُت سنة ،توفػي الفارايب أعزب ،دبدينة دمشق سنة 339ىػ950/ـ.
إسهاماتو العلمية:
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يع ّد الفارايب أكرب فبلسفة اؼبسلمُت .وقد أطلق عليو معاصروه لقب "اؼبعلم الثاين" الىتمامو الكبَت دبؤلفات أرسطو "اؼبعلم األوؿ"،
وتفسَتىا ،وإضافة اغبواشي والتعليقات عليها .ومن خصائص فلسفة الفارايب أنو حاوؿ التوفيق من جهة ،بُت فلسفة أرسطو
وفلسفة أفبلطوف ،ومن جهة أخرى بُت الدين والفلسفة .كما أنو أدخل مذىب الفيض ُب الفلسفة اإلسبلمية ووضع بداايت
التصوؼ الفلسفي.
ورغم شهرة الفارايب ُب الفلسفة واؼبنطق ،فقد كانت لو إسهامات مهمة ُب علوـ أخرى كالرايضيات والطب والفيزايء .فقد برىن ُب
الفيزايء على وجود الفراغ .وتتجلى أىم إسهاماتو العلمية ُب كتابو "إحصاء العلوـ" الذي وضع فيو اؼببادئ األساس للعلوـ
وتصنيفها ،حيث صنف العلوـ إٔب ؾبموعات وفروع ،وبُت مواضيع كل فرع وفوائده.
وجبانب إسهامات الفارايب ُب الفلسفة ،فقد برز ُب اؼبوسيقى .وكانت رسالتو فيها النواة األؤب لفكرة اللوغاريتم حسب ما جاء ُب
كتاب "تراث اإلسبلـ" ،حيث يقوؿ كارا دي فو  :Carra de Vauxأما الفارايب األستاذ الثاين بعد أرسطو وأحد أساطُت
األفبلطونية اغبديثة ذو العقلية اليت وعت فلسفة األقدمُت ،فقد كتب رسالة جليلة ُب اؼبوسيقى وىػ ػػو الفن الذي برز فيو ،قبد فيها
أوؿ جرثومة لفكرة النسب (اللوغاريتم) ،ومنها نعرؼ عبلقة الرايضيات ابؼبوسيقى .وتؤكػ ػ ػػد زغريد ىونكو الفكرة نفسها حُت تقوؿ
 " :إف اىتماـ الفارايب ابؼبوسيقى ومبادئ النغم واإليقاع قد قربو قاب قوسُت أو أدىن م ػ ػ ػ ػ ػػن علم اللوغارًب الذي يكمن بصورة
مصغرة ُب كتابو عناصر فن اؼبوسيقى".

مؤلفاتو:
ػ شرح كتاب "اجملسطي" ُب علم اؽبيئة لبطليموس.
ػ شرح اؼبقالتُت األؤب واػبامسة من كتاب إقليدس ُب اؽبندسة.
ػ كتاب ُب اؼبدخل إٔب اؽبندسة الونبية.
ػ كبلـ ُب حركة الفلك.
ػ مقالة ُب صناعة الكيمياء.
قسم الفارايبُ ،ب ىذا الكتاب ،العلوـ ،إٔب شباين ؾبموعاتٍ ،ب ذكر فروع كل ؾبموعة ،وموضوع كل فرع
ػ كتاب إحصاء العلوـّ :
منها ،وأغراضو ،وفوائده .ترصبو جَتار الكريبوين إٔب البلتينية.
ػ صناعة علم اؼبوسيقى :شرح فيو الفارايب مبادئ النغم واإليقاع.
وللفارايب عدد كبَت من اؼبؤلفات األخرى ُب الفلسفة واؼبنطق ومن أشهرىا:
ػ آراء أىل اؼبدينة الفاضلة.
ػ اعبمع بُت رأى اغبكيمُت أفبلطوف اإلؽبي وأرسطوطاليس :وىو كتاب يوفق فيو الفارايب بُت آراء أفبلطوف وأرسطو.
و أكثر الكتب اليت ألفها الفارايب ،إما أهنا فقدت أو أهنا ال تزاؿ ُب اػبزائن واؼبكتبات ،واؼبعروؼ منها إٔب اآلف قليل ،إذا قيس
دبجموع ما كتبو ُب شىت العلوـ والفنوف.

أ-

نشأة الدولة و أنواعها:
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يرى الفارايب أب ّف اإلنساف يبيل إٔب االجتماع مع اآلخرين ،وىذا اؼبيل ميل فطري ،حيث ال يستطيع اإلنساف أف وبقق حاجياتو
يكملو ُب ربقيق اغباجيات واؼبنافع ،الشيء الذي يدفعو للبحث عن سكن ؾباور ؽبؤالء الناس و
دبفرده ،لذلك فهو حباجة إٔب من ّ

يسمى ابلتإب اغبيواف اإلنسي أو اغبيواف اؼبدين .11
ّ

واؽبدؼ من وراء ىذا االجتماع حسب الفارايب يكمن ُب ربقيق السعادة وىذه السعادة دنيوية وأخروية ُب آف واحد وىذا يعطينا
فكرة عن االذباه األخبلقي والديٍت ُب فكر الفارايب السياسي واالجتماع ىنا يصبح وسيلة وليس غاية ُب حد ذاتو ألف الغاية ىي
بلوغ اإلنساف درجة الكماؿ ُب ربصيل السعادة الدنيوية واألخروية.
أشار الفارايب على ما أظباه ابؼبعمورة والقصد ىنا ىو العآب أبسره واعترب األمة ؾبموعة من اؼبدف وىي أنواع عنده:
 -1اؼبدينة الفاضلة :شبهها أبعضاء اعبسم التاـ والصحيح واليت تتعاوف أعضاؤه فيما بينها لتقوـ بوظائفها على أحسن وجو
والعضو الرئيس ىو القلب وىناؾ أعضاء أتٌب ُب اؼبرتبة الثانية وأعضاء زبدـ وال ترأس وىكذا ىي أجزاء اؼبدينة فهي تؤلف وحدة
كاعبسم وليس كل عضو صاّب ألف يكوف رئيسا فهو أكمل إنساف أو عضو فيها ويشًتط الفارايب فيو الفطرة والطبع واؼبلكة
سوى الفارايب بُت وظيفيت اغبكيم الفيلسوؼ والنيب اؼبنذر من انحية
واإلرادة والعقل وأف يتلقى اؼبعرفة مباشرة من العقل الفعاؿ وقد ّ
رائسة كل منهما للدولة ولكن بطريقتُت ـبتلفتُت من حيث اؼبعرفة ،أما خصاؿ رئيس اؼبدينة الفاضلة فهي نفس اػبصاؿ اؼبعروفة
عند الفبلسفة اؼبسلمُت مثل ما رأيناه عند اؼباوردي مع بعض االختبلفات البسيطة ،ىذه اػبصاؿ تشكل نوع من الكماؿ واؼبثالية
ومن الصعب توفرىا ُب شخص واحد وُب ىذه اغبالة يقوؿ الفارايب تكوف الرائسة موزعة بُت عدة رجاؿ يتصفوف خبصاؿ منها:
الواحد منهم حكيم واآلخر ؿبب للعدؿ والثالث لو جودة استنباط والرابع لو رؤية واػبامس لو جودة إرشاد....إْب.
أما مضادات اؼبدينة الفاضلة فهي ذبمعات جاىلة ضالة غَتت معتقداهتا وٓب تتبع العقيدة الصحيحة ُب هللا والعقل الفعاؿ وىي
ذبمعات فاسقة تعلم دوف أف تعمل دبا علمتو و ىي:
 -2ادلدينة اجلاىلة :ىي اليت ٓب يعرؼ أىلها السعادة ،وإف ارشدوا إليها ٓب يقيموىا وإف ذكرت ؽبم ٓب يعتقدوىا فهم يهتموف
ويبحثوف عن ربقيق اػبَتات اغبسية البهيمية وقد قسمها الفارايب إٔب ستة أقساـ وىي:
 اؼبدينة الضرورية واليت يعيش أىلها على الضرورايت دوف الكماليات. اؼبدينة البدالة واليت يعمل أىلها و يتعاوف على بلوغ الثروة ألهنا غاية ابلنسبة ؽبم. مدينة اػبسة والشقوة ويكمن اىتماـ أىلها ابلتمتع ابللذة من اؼبأكل واؼبشرب وغَتىا من اللذات. مدينة الكرامة واليت يتعاونوا أىلها على أف يصَتوا مكرمُت فبدوحُت مذكورين مشهورين بُت األمم. مدينة التغلب وىم الذين يكونوف القاىرين لغَتىم ونبهم التغلب والسيطرة. اؼبدينة اعبماعية ويكوف أىلها أحرار يعمل كل واحد منهم ما شاء وال يبنع ىواه ُب شيء أصبل فيعيشوف ُب فوضى( ىي فوضىالديبقراطية اليت أشار إليها فبلسفة اليوانف وىي انذبة عن إفراط ُب استعماؿ اغبرية )

 -3ادلدينة الفاسقة :وىي اليت علم أىلها ابؼبدينة الفاضلة ولكنهم ال يعملوف دبا علموا ،ويعملوف دبا عمل بو أىل اؼبدينة اعباىلة.

 -4ادلدينة ادلتب ّدلة :ىي اليت كانت آراء أىلها وأفعاؽبم مطابقة ألىل اؼبدينة الفاضلة ٍب تب ّدلت فساد بُت أىلها زيف اآلراء وفساد
األعماؿ واألخبلؽ.

 11الفارايب ،حتصيل السعادة ،نقبل عن عبد اؼبعطي ،مرجع سابق ،ص.255:
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 -5ادلدينة الضالة :ىي اؼبدينة اليت يسود فيها الضبلؿ واػبداع والغرور فأىلها ال يعتقدوف ُب هللا وال ُب العقل الفعاؿ بل إهنم
يذىبوف إٔب أف هللا والعقل الفعاؿ من ضمن األفكار الفاسدة ،ورئيس ىذه اؼبدينة ىبادع الناس وينافقهم ويزعم أنو يتلقى الوحي،
يؤب عليكم.
فهو من طينتهم ،فكما تكونوا ّ

 -6النوابت  :وتوجد داخل اؼبدينة الفاضلة وىي دبثابة األشواؾ أو النبااتت الضارة اليت تنبت ُب اغبقوؿ فتعيق مبو الزرع والغرس
وتفسده.

ب -أنواع اجملتمعات :يقسم الفارايب اجملتمعات على قسمُت ونبا:

 -1اجملتمعات الكاملة :وىي بدورىا تنقسم إٔب ثبلثة أقساـ وىي:

أ -اجملتمعات العظمى :وىي اجتماع األمم كلها ُب اؼبعمورة وىي أكمل اجملتمعات حيث ذبتمع وتتعاوف فيما بينها ( دوؿ العآب

كلها ).

ب -اجملتمعات الوسطى :وتتمثل ُب اجتماعات األمة ُب جزء من اؼبعمورة ( األمة العربية مثبل ).

ج -اجملتمعات الصغرى :وىي اجتماعات أىل اؼبدينة ُب جزء من سكن أمة ( 12بلد عريب من األمة العربية )

يقوؿ الفارايب أف اجملتمعات الصغرى اليت سبثل أىل اؼبدينة ىي أكمل ىذه اجملتمعات وأميزىا ،حبيث يسود اػبَت والكماؿ أقصى ما
يبكن.
من خبلؿ ىذه التقاسيم واألنواع نرى أف فكر الفارايب كاف على شاكلة أفبلطوف وأرسطو الذين يروف أف دولة اؼبدينة ىي أفضل
النظم السياسية ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى فالفارايب ٓب يقدـ صورة اؼبدف القائمة ُب عصره أو إظهار النظاـ السياسي القائم
بقدر ما أعطاان فكرا سياسيا خالصا أي غَت مرتبط ابلواقع واؼبوجودة ُب أايمو وؾبتمعو .كما أف اجملتمعات غَت الكاملة أو الناقصة
كثَتة منها اجتماع أىل القرية واجتماع أىل ا﵀لة واجتماع أىل اؼبنزؿ.
يرى الفارايب أ ّف السعادة إذا كانت فبكنة على وجو األرض ،فتكمن ُب التعاوف الذي وبصل بُت األفراد ُب أعماؽبم الفاضلة ووبدث
ىذا ُب أكمل اجتماع إنساين الذي يشمل صبيع أمم األرض وأحسن دولة يناؿ هبا الكماؿ ىي الدولة الكربى.13

ٓب يتعرض الفارايب ىنا إٔب دراسة عن األسرة ابعتبارىا النواة األؤب ُب اجملتمع و ّأهنا جزء من اجتماع أىل السكة ،مع أف التماسك
االجتماعي ُب األسرة أقوى منو ُب اؼبدينة وُب السكة وُب الشارع الذي يقطنو صباعة من األسر وردبا ىذا التغاضي يعود إٔب أف
أفبلطوف كاف قد ألغى نظاـ األسرة ُب صبهوريتو الفاضلة (مشاعية النساء واألوالد ) أي أف الفارايب ٓب هبد ما عند أفبلطوف من
كبلـ أو ما يكتبو عن األسرة ؟ ! ابلرغم من أف أفبلطوف تراجع عن بعض أفكاره ُب آخر حياتو من خبلؿ كتابو القوانُت.
وخبلصة القوؿ فإف فكر الفارايب كما يظهر جليا يتميّز ابؼبثالية ،وىذا انبغا من أتثره الشديد أبفبلطوف وأرسطو ،وابلرغم من ىذا
يتعرض ألنواع اغبكومات مثبل
التأثر فلم أيخذ الفارايب كل ما جاء بو أفبلطوف فلم ّ
وىناؾ من يرى أبف أنواع اؼبدف واليت سبثل اؼبدف الفاسدة بتعبَت أفبلطوف وأرسطو (اغبكومات الفاسدة ) ىي ما قاـ بو الفارايب.
وذبدر اإلشارة إٔب أف الفارايب حاوؿ التوفيق بُت العقل والنقل أي بُت الفلسفة والدين وذلك من خبلؿ ذكره للمدف الفاضلة وغَت
الفاضلة بتدخل العامل الديٍت واألخبلقي مباشرة.

 12عبد اجمليد عمراين ،مرجع سبق ذكره ،ص.76 :

 13صبيل صليبا ،اتريخ الفلسفة العربية ،الشركة العاؼبية للكتاب ،بَتوت ،1995 ،ص.169:
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الفكر السياسي عند ابن ابجة :
لقد تبُت ُب اجملاؿ السابق ،أ ّف ميزة الفعل اإلنساين تظهر ُب البعد االختياري ؽبذا الفعل ،وىو اختيار وليد الروية .14والروية ،ىي
القوة اليت تبعد الفعل اإلنساين عن أتثَتات النفس البهيمية اغبيوانية ،دوف أف يعٍت ذلك أ ّف اإلنساف يصبح فار ًغا من أي ؿبتوى
"تطهَتاي" و"توجيهيًّا ،وليوضح ابن ابجة الفرؽ بُت الفعلُت ،يقدـ مثاالً داالًّ
دورا "عبلجيًّا" و
ًّ
حيواين .بل اؼبقصود ،أ ّف الروية تلعب ً
عودا خدشو ألنّو خدشو فقط ،وىذه كلها أفعاؿ هبيمية .فأما من يكسره لئبلّ ىبدش
حجرا ضربو أو ً
فيقوؿ" :ومثل من يكسر ً
15
معا ،إال أ ّف الدوافع زبتلف .
غَته ،أوعن روية توجب كسره فذلك فعل إنساين "فعلى الرغم من أ ّف النتيجة واحدة ُب الفعلُت ً
فهناؾُ ،ب اغبالة األؤب ،دافع نفسي انتج عن انفعاؿ مرتبط ابألٓب؛ وُب اغبالة الثانية ،ىناؾ دافع أيٌب وليد التفكَت والتدبَت ،ويروـ
غاية معينة وىي ربقيق اػبَت العاـ .لذلك يقوؿ ابن ابجة "فالفعل البهيمي ىو الذي يتقدمو ُب النفس االنفعاؿ النفساين فقط -
مثل التشهي أو الغضب أو اػبوؼ أو ما شاكلو؛ واإلنساف ىو الذي يتقدمو أمر يوجب عند فاعلو الفكر "16.ولذلك ،فالروية إّمبا
17
دائما كبو غاية ؿبددة ،وىي اػبَت على اإلطبلؽ.
تكوف ً
واؼببلحظ أ ّف ابن ابجة ،وىو وبدد ما يبيز كل فعل عن اآلخر ،يستحضر كل ما قيل ُب اجملالُت السابقُت :فاالنفصاؿ يدؿ على
جسما حيوانيًّا يقع خارج ذات اإلنساف ،بل
جسما طبيعيًّا ،أو ً
الضرورة ،وغياب االختيار واغبرية سواء ابلنسبة إٔب اعبسم بوصفو ً
ىو تفاضل داخلي ،يقع داخل الذات ،ككل مركب فبا ىو فيزايئي ،بيو-سيكلولوجي ،ذات واحدة ذبتمع فيها كل العناصر
السابقة .غَت أ ّف ربقق الفعل واقعيًّا ،يكشف عن الفاعل اغبقيقي ،وا﵀رؾ األوؿ ُب اإلنساف ،وىو إما القوة الفكرية ،أو قوى ما
اعتبارا ؼبا سبق ،يبكن أف نصنف الفعل اإلنساين بشكل عاـ إٔب ثبلث مراتب :األوؿ :فعل هبيمي خالص أي ؾبرد
قبل-الفكرية .و ً
انفعاؿ .الثاين :فعل هبيمي ابلذات ال وبضر فيو اإلنساف اغبقيقي إال ابلعرض أو بعبارة أخرى هبيمي من حيث الدوافع اغبقيقية،
وإنساين من حيث اؼبظهر اػبارجي .الثالث :فعل إنساين خالص.
إ ّف الصنف الثاين من األفعاؿ ىو الذي يشكل األغلبية من الناس ،ومنو تتشكل الظاىرة السياسية ،لذلك قبد الفعل اإلنساين ُب
اؼبدف ،ال ىبلو فبا ىو هبيمي من جهة ا﵀رؾ والغاية .وىذا التداخل بُت الفعلُت أمر حتمي ،ماداـ التجمع اؼبدين يستلزـ حدًّا معينًا
من التدبَت -أي من الروية والتفكَت ،غَت أ ّف الغاية من ىذا التدبَت ىو ربقيق أىداؼ هبيمية .وذبليات ىذا التداخل ،حسب ابن
ابجة -تظهر ُب اؼبدف األربع الفاسدة .وىي اؼبدف اليت تناوؽبا ابن ابجة ُب كتاب وبمل عنواف" :العلم اؼبدين "ووبيل عليو ُب كتاب
تدبَت اؼبتوحد غَت أنّو كتاب مفقود ،فبل ندري ىل ىو تلخيص لكتاب السياسة ألرسطو ،أـ ألفبلطوف ،أـ للفارايب ،أـ أ ّف ابن
خاصا بو .لذلك سنحاوؿ تتبع أىم مبلمح ىذه اؼبدف األربع الفاسدة انطبلقًا فبا كتبو الفارايب العتبارين،
تصورا ًّ
ابجة قدـ فيو ً
أوؽبما :إ ّف القوؿ بوجود أربع سَت أو مدف فاسدة ىو قوؿ يتكرر ووبضر عند الفارايب 18.االعتبار الثاين ،ىو احتفاظ ابن ابجة

14
أيضا الفكرة .تدبَت اؼبتوحد ،ص 95
تتحد الروية ابلبحث واالستدالؿ وتعٍت ً

 15ابن ابجة :تدبري ادلتوحد ،ص 51
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 -ابن ابجة ،ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.

ابن ابجة ،ضمن رسائل فلسفية للكندي والفارايب وابن ابجة وابن عدي ،مرجع سابق ،ص 138

18
أيضا كتاب السياسة اؼبدنية ،ص 87
الفارايب :كتاب آراء أىل ادلدينة الفاضلة ،ص  .131و ً

19

أبظباء اؼبدف الفاسدة نفسها مثل :اؼبدينة اعبماعية ،مدينة التغلب .ويقسم الفارايب اؼبدف الفاسدة ،اؼبضادة للمدينة الفاضلة (أو
19
أخَتا اؼبدينة الضالة.
األمامية (  ،إٔب أربع مدف وىي :اؼبدينة اعباىلية ،اؼبدينة الفاسقة ،واؼبدينة اؼبتبدلة و ً
 1اؼبدينة اعباىلية ،وىي اليت ٓب يعرؼ أىلها السعادة ،وكل ما عرفوه ىو ؾبرد غاايت جسمانية ولذات حسية ،وعليو فإ ّف ربقيقىذه اللذات ىو السعادة ،واغبرماف منها ىو الشقاء .وىذا ما يربر قوؿ ابن سينا" :وؽبذا هبب أف ال يتوىم العاقل أ ّف كل لذة فهي
كما للحمار ُب بطنو وفرجو"20.
 2اؼبدينة الفاسدة ؽبا آراء اؼبدينة الفاضلة من علم ابلسعادة ومعرفة هللا والعقل الفعاؿ ،إال أ ّف أفعاؽبا أفعاؿ أىل اؼبدينة اعباىلية. 3اؼبدينة اؼبتبدلة ،وىي مدينة كانت آراؤىا وأفعاؽبا ُب القدًن مطابقة آلراء اؼبدينة الفاضلة وأفعاؽبا ،غَت ّأهنا تبدلت وتغَتتآراؤىا وأفعاؽبا.
 4-اؼبدينة الضالة ،مدينة تؤمن بوجود السعادة بعد ىذه اغبياة ،لكن ؽبا آراء فاسدة االعتقاد اب﵁ والعقل الفعاؿ.
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إ ّف ما يقدمو الفارايب من معطيات نظرية عن ىذه اؼبدف ،ال يبكن إال أف يدعم أطروحة ابن ابجة القائمة على فكرة فساد اؼبدف،
إما لغياب دوافع فكرية (أي اعبهل) ،أو أل ّف الغاايت اؼبرسومة غاايت هبيمية؛ من قبيل إشباع اللذات ،أو ربقيق الغلبة والشهرة.
وأنّو وُب صبيع اغباالت ،ال ىبلو الفعل البهيمي من فعل إنساين وإف كاف ابلعرض.
وعلى الرغم من نقد ابن ابجة للبعد الشهواين واعبسمي ،فإنّو مع ذلك ،ال يصل إٔب حد إقصاء اعبسم ،وال يطالب إبفناء اعبسمية
من أجل الروحانية "فباعبسمانية ىو اإلنساف موجود ،وابلروحانية ىو أشرؼ ،وابلعقلي ىو إؽبي فاضل "22.وىو موقف أكده
الفارايب ،عندما طالب الفاضل بعدـ استعجاؿ اؼبوت "بل ينبغي عليو أف وبتاؿ ُب البقاء ما أمكن ليزداد من فعلو ما يسعد بو،
ولئبل يفقد أىل اؼبدينة نفعو ؽبم بفضيلتو "23.ومن الواضح أ ّف صنف اإلنساف العاقل أفراده قليلوف جدًّا ،إف ٓب نقل ىناؾ فرد واحد
فقط ،وىو اؼبتوحد الفيلسوؼ .ومن اؼبنطقي أ ّف ىذا اؼبتوحد ال تلتئم منو مدينة ،فكل اؼبدف فاسدة .أما إذا أصبحت اؼبدينة كاملة،
24
فبل حاجة لوجود اؼبتوحد أصبلً.
 -3الصور الروحاينُ :ب حديث مسهب عن الصور الروحانية العامة واػباصة وما يبيزنبا عن الصور اعبسمانية واليت يبثلها على
اؼبستوى االجتماعي-السياسي ،أصحاب األنساب واألثرايء .أما من الناحية السياسية –التارىبية فهم أسباب زواؿ األمم وانتقاؿ
السيادة إٔب الغَت 25.يتوقف عند الصور الروحانية العامة :ويرى أنّو ليست ؽبذه الصور ،إال نسبة واحدة ،ىي نسبتها إٔب اإلنساف
19
أيضا عند ابن ابجة ُب كتاب تدبَت اؼبتوحد ،ص 93
التسمية نفسها قبدىا ً

 20ابن سينا :الشفاء  -اإلليهات ،ص 424
21
أيضا كتاب :السياسة اؼبدنية ،من ص  87إٔب 107
الفارايب :كتاب آراء أىل اؼبدينة الفاضلة ،من ص  131إٔب  .156و ً
 22ابن ابجة :تدبري ادلتوحد ،ص 52
 23الفارايب :فصول منتزعة ،ص 84

 24ابن ابجة :تدبري ادلتوحد ،ص 46
 25ابن ابجة ادلرجع نفسو  ،ص 77
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الذي يعقلها ،وىي عبارة عن صبلة من اؼبعقوالت الروحانية اؼبطلقة ،واؼبدركة بواسطة العقل الفاعل ،أو العقل الفعاؿ 26.إ ّف الصور
العامة ،بلغة اؼبنطق ُب جانبو الربىاين ،ىي كليات عامة ،وىي أكمل الروحانيات على اإلطبلؽّ .إهنا تدرؾ فقط ابلعقل وىي
خاصة بو .وإدراكها ،هبعل اإلنساف حاصبلً على الكماالت الفكرية ،وليست اغبكمة إال أكمل أحواؿ الروحانية اإلنسانية" .إ ّف
األفعاؿ الذكرية [كذا ُب األصل الذي وضعو ا﵀قق ،واألصح "الفكرية" والعلوـ ،فهي كماالت ابإلطبلؽ ،وىي ـبتصة
ابإلنساف ،ال يشًتؾ فيها غَت اإلنساف ،وىي إما تعطي الوجود الدائم ،أو تصل بو "27.من الواضح ،أ ّف ابن ابجة ،هبعل طريق
خالصا ،يقوـ على فكرة االتصاؿ ابلعقل اتصاالً ينشد من خبللو الفعل
"اإلمساؾ" ابلصور الروحانية العامة ،طري ًقا عقليًّا
ً
اإلنساين ،مشاركة ىذا الفصل الفعاؿ ُب العلم الكلي ،واؼبعرفة التامة األزلية .إنّو اتصاؿ يشبو الصعود ،كما يقوؿ ابن ابجة ُب
صعودا وال اتصاالً صوفيًّا ،كما يؤكد ذلك ابن طفيل  29.إ ّف اإلنساف ُب تدرجو عرب الصور،
رسالة االتصاؿ  28إال أنّو ليس
ً
يستطيع أف وبقق "نقلة" عقلية كبو عآب األزلية ،واؼبعرفة اؼبطلقة ،ويصبح من ٍبّ ذا قوة عقلية على اخًتاؽ اؼبطلق .وكل ما حققو
اعتمادا على الروية والتمييز ،ومن
اإلنساف ُب مرحلة ما قبل ىذا العقد النظري ،يبكن اعتباره أفعاالً نفسية ترتبط ابعبانب العملي،
ً
ٍبّ فهي أقرب إٔب ما ظباه ابن ابجة ،ابلعقل العملي  30.وال يكتمل العقل العملي إال عندما يصبح العقل النظري اؼبعطي ألسبابو،
ومبادئو وغاايتو .آنذاؾ فقط ،يبكن اغبديث عن اؼباىية اغبقيقية لئلنساف بل يصبح اإلنساف صاحب فعل إؽبي وعقل إؽبي
قواي :ىل العقل الفعاؿ عقل مفارؽ معرفيًّا وأنطولوجيًّا؟
إال أ ّف قوؿ ابن ابجة ،ابالتصاؿ ابلعقل الفعاؿ اؼبفارؽ ،قوؿ يطرح إشكاالً ًّ
أي ىل ابن ابجة ،يعيد إنتاج األطروحة الفيضية نفسها مع الفارايب وابن سينا وىي األطروحة اليت تقوؿ بًتابية العقوؿ اؼبفارقة،
لتصل بعد ذلك إٔب العقل العاشر ،وىو العقل الفعاؿ أو واىب الصور ،أـ أ ّف ىذا العقل الفعاؿ ،يصبح مع ابن ابجة ،عقبلً ؿبايثًا
31
للعقل اإلنساين ،ومن ٍبّ يكوف ابن ابجة قد مهد الطريق البن رشد.
أحياان غَت اتـ ومكتمل ،كما ىو
لقد جاء القوؿ الباجوي ،الذي تناوؿ ىذا اإلشكاؿ  -ألسباب متعددة  -مقتضبًا وؾبمبلً ،و ً
الشأف ابلنسبة إٔب كتاب تدبَت اؼبتوحد  32.ونتج عن ذلك نوع من الغموض الذي ألقى بظبللو على الدارسُت ،فاختلفت مواقفهم
من ىذا اإلشكاؿ ،ومن كيفية معاعبتو من طرؼ ابن ابجة ، 33لذا ،وعلى الرغم من األنبية القصوى اليت يشكلها ،ىذا اإلشكاؿ

 26ابن ابجة ادلرجع نفسو ،ص 56

 27ابن ابجة ادلرجع نفسو  ،ص 98

 28ابن ابجة :رسالة االتصال ،ضمن رسائل ابن ابجة اإلؽبية .ربقيق ماجد فخري ،دار النهار ،بَتوت  ،1968ص 17
 29ابن طفيل :حي بن يقظان ،ربقيق وتقدًن عبد اغبليم ؿبمود ،مكتبة األقبلو اؼبصرية ،القاىرة ،دوف اتريخ ،ص 5
 30ابن ابجة :شرح السماع الطبيعي ،ص 107

31
ائدا لبلذباه العقلي،
مفكرا عربيًّا ور ً
زيداف (ؿبمود فهمي) ،مقاؿ بعنواف" :نظرية ابن رشد يف النفس" ضمن حبوث ودراسات :الفيلسوؼ ابن رشدً :

اؽبيئة العامة لشؤوف اؼبطابع األمربية ،القاىرة  ،1993ص ص 55/41
 32نشَت ىنا مثبلً ،إٔب أ ّف النسخة اليت اعتمدت عليها ،وىي ربقيق معن زايدة ،غَت اتمة مقارنة مع النشرة العربية اليت اعتمدىا  S.Munkloزايدة
أيضا كتاب :اغبركة من الطبيعة إٔب ما بعد الطبيعة ،لزايدة معن ،ص 148
معن ،تدبَت اؼبتوحد-التقدًن ،ص  15و ً
 33يبكن ُب ىذا السياؽ تقدًن موقفُت ،األوؿ للمصباحي (ـ) ،والذي يرى أ ّف ابن ابجة ،عندما تكلم عن تواجد للعقل الفعاؿُ ،ب العقل النظريٓ ،ب
انصهارا فيو ،بل تصوره ؾبرد علة خارجية تؤثر ُب الفعل النظري .من كتاب إشكالية العقل عند ابن رشد ،اؼبركز الثقاُب ،العريب /،الدار
يكن يعٍت بذلك،
ً
أيضا كتابو :من اؼبعرفة إٔب الفعل حبوث ُب نظرية الفعل عند العرب ،اؼبصباحي دمحم .دار
البيضاء ،اؼبغرب ،الطبعة األؤب ،1988 ،ص  .168أنظر ً
الطليعة بَتوت ،الطبعة األؤب ،1990 ،ص ص 140-105
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أساسا إٔب نظرية العقل ،بوصفها نظرية حاوؿ من خبلؽبا الشراح واؼبشاؤوف
ُب اتريخ الفلسفة ُب القروف الوسطى  -والذي ينتهي ً
األرسطيوف ،اإلجابة على قضية تركها أرسطو معلقة  34.على الرغم من ذلك ،سنًتكو جانبًا ،ألنّو قوؿ ال يناسب ،بشكل مباشر،
ىدفنا من ىذا اؼبقاؿ .يؤكد إذف ،ابن ابجة ،مفهوـ االتصاؿ ،ابعتباره فعبلً من أفعاؿ الفعل اإلنساين "فاإلنساف لو أوالً الصور
الروحانية على مراتبهاٍ ،ب هبا يتصل ابؼبعقوؿٍ ،ب يتصل هبذا اؼبعقوؿ بذلك العقل اآلخر "35.واؼبهمُ ،ب ىذا السياؽ  -ىو التساؤؿ
اآلٌب :ؼباذا التأكيد على االتصاؿ؟ وماذا يستفيد العقل عند اتصالو ابلعقل الفعاؿ؟
إ ّف التأكيد على االتصاؿ ،يفيد قدرة اإلنساف على ذباوز اغبتميات والشروط الفيزايئية ،والبيو-سيكولوجية واالجتماعية-
صعودا إٔب أعلى مستوايت العقلية ،أو بعبارة كانطية ،إنّو انتقاؿ من اؼبشروط إٔب البلمشروط .من الصحيح أ ّف
السياسية ،واالذباه
ً
ذلك الصعود خاص فقط دبرتبة -فئة "السعداء" القادرين على إدراؾ الصور الروحانية العامةُ ،ب مقابل مرتبة النظار ،أصحاب
الصور الروحانية اػباصة ،وفئة اعبمهور ،اليت  -وألسباب تتعلق بقصور ُب اإلدراؾ العقلي ،ولعوائق مرتبطة ابلطبع والفطرة ،وغياب
36
أمرا فبكنًا ،ولئلنساف اإلرادة واالختيار
التعليم  -ال تتجاوز إدراكاهتا الصور اعبسمانية لكن ،ومع ذلك ،يظل االتصاؿً ،
لتحقيقو .فاالتصاؿ فعل إنساين ،وليس "ىبة" أتٌب من أعلى ،حبيث ال يكوف لئلنساف فيها أي دور أو اختيار ،كما ذىب إٔب
ذلك الفارايب وابن سينا ،ابإلضافة إٔب ذلك ،يسمح فعل االتصاؿ بفتح أفق واسع ؼبمارسة النشاط العقلي ،بل ردبا اخًتاؽ
"اؼبقدس" ذاتو ،ومشاركتو ُب معقوالتو الكلية واؼبطلقة؛ األمر الذي يقدـ لئلنساف الشرط القبلي لكل معرفة الحقة ،ولكل سلوؾ
يستحق أف يعرب عن ماىية اإلنساف اغبقيقية الفعلية .لكن ىذا القبلي ،ليس فعبلً فيضيًّا يسنح بو العقل الفعاؿ على العقل
اإلنساين ،بل ىو جهد حقيقي من طرؼ اإلنساف ،ويتوج ابللقاء واالتصاؿ ،آنذاؾ فقط ،يتحقق الكماؿ العقلي .إ ّف متوحد ابن
ابجة ،ىو عبارة عن مشروع إنساف يرنو كبو خلود أبدي ،يبر عرب العقل.

 34يقوؿ ابن رشد" :ولذلك ينبغي أف نفحص ىل يبكن ُب العقل الذي فينا أف يعقل األمور اؼبفارقة وىو فينا ،أـ ٓب يبكنو ذلك ،إال إذا ذبرد من اعبسم.
فإنّو يظهر من أمره أنّو ليس يبكنو أف يعقل ما ىاىنا إال وىو ملتبس بنا ،وليس وبتاج ُب عقلو اؼبفارقة إٔب أف يلتبس بنا .فأما ىل يبكنو أف يعقل
اؼبفارقة ،وىو فينا ،فهو الذي ينبغي أف نفحص عنو آبخره .وأرسطو وعد ابلفحص عن ذلك وٓب قبد لو شيئًا ُب ذلك" .كتاب تلخيص النفس .ربقيق
وتعليق الفرد .د .عربي ،اؼبكتبة العربية ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاىرة ،1994 ،ص ص 136-135
 35ابن ابجة :رسالة االتصاؿ ،ص 17
 36ابن ابجة :تدبَت اؼبتوحد ،ص 99
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اخلادتة :
يبكن لقارئ "تدبَت اؼبتوحد" أف يضع ىذا الكتابُ ،ب سياؽ نظري خاص إبشكاؿ العقل الذي تركو أرسطو معل ًقا ،وىو إشكاؿ،
37
أيضا،
أاثر عدة نقاشات ،وأتويبلت سواء مع األسكندر ،أو ثيمسطيوس ،أو الفارايب ،وابن سينا وابن رشد  .لكن ،من اؼبمكن ً
أف ينظر اؼبرء إٔب إشكاؿ االتصاؿ ابعتباره إشكاالً عقليًّا ىبفي وراءه قراءة ابجوية لواقع سياسي ،واجتماعي معُت ،ىو واقع ابن
ابجة ذاتو -واقع ،كما سبت اإلشارة إٔب ذلك ُب اؼبقدمة ،سبيز بوحدة مصاّب الفئة اغباكمة وفئة الفقهاء وىي مصاّب ،فرضت
وأفرزت صبلة من اإلثبااتت النظرية ،وأعطت األولوية للجماعة على الفرد والتقليد على التجديد؛ وركزت على ما يسميو ابن ابجة،
الفضائل الشكلية  -ذات التأثَت االنفعإب ُب العامة ،اعبمهور  -مثل سبجيد الشجاعة ،والغلبة والقتاؿ والتآزر والتضحية ...وىي
أولوايت تستند ،نظرًّاي على أسبقية "اؼبعرفة النافعة" واآلنية اليت حىت لو كانت األغلبية ذبهل طبيعتها ،فإ ّف األىم ىو ما ربققو من
منافع ،سواء ُب درء اػبطر الداخلي أو اػبارجي.
إ ّف قيمة اؼبعرفة من ىذا اؼبنظور  -إّمبا تقاس دبا يسمى اآلف "اؼبصلحة العليا والعامة" واليت ٓب تكن سوى مصلحة الساسة والفقهاء
38.واؼبهم ،ليس الفهم والتعلم -إّمبا اؼبهم ىو الفعل والعمل ،وليس األساسي ىو القيمة النظرية للمعرفة ،بل النجاعة والبعد
العملي .تلك ىي خصائص اؼبدف الفاسدة ،واليت غاايهتا األساسية ،غياب العقل واؼبعرفة النظرية ،وأفعاؽبا ذات دوافع ال عقلية
ابلذات ،وعقلية ابلعرض ،ومثل ىذه اؼبدف ربمل ُب ذاهتا عناصر تدمَتىا ،وأ ّف الفئة اغباكمة ُب ىذه اؼبدف الفاسدة ،ىي سبب
زواؽبا وانتقاؿ السيادة إٔب غَتىا.
تفسَتا سياسيًّا واترىبيًّا ألسباب اهنيار األنظمة ،وىو تفسَت ،ينتهي ُب آخر التحليل إٔب إرجاع
يقر ابن ابجة حبقيقة اترىبية ،ويقدـ
ً
"اإلهنيار" إٔب غياب األساس العقلي والغاايت العقلية.
من الواضح ،أ ّف ابن ابجة ،كاف على وعي اتـ ،أب ّف زمانو ،اؼبطبوع هبيمنة اؼبدف الفاسدة ،لن يتقبل مثل ىذه األفكار ،لذلك ،كاف
رد الفعل النظري ،ىو التوحد ،واالبتعاد اؼبؤقت عن ىذا الواقع ،ورفضو فكرًّاي ،إٔب حُت توفر اؼبناخ الفكري والثقاُب ،الذي يعي فيو
اإلنساف إنسانيتو ،وحيث يصبح العقل اؼبؤسس والغاية ،ويصبح ىو اؼبطلق ،وليس وسيلة لتحقق اؼبطلق .واألكيد ،أ ّف ذلك لن
يكوف ُب مدنية طوابوية ،بل يبكن أف يتحقق اؼبطلوب ،عندما تنتشر "ثقافة العقل" ،وىي الرسالة اليت على الفيلسوؼ ،القياـ هبا.
إماما ،أو
لذلك كاف أتكيد ابن ابجة ،بشكل قوي ،على اؼبعرفة اغبقة ،وعلى التعليم ،وأنّو ليس ضرورًّاي أف يكوف الفيلسوؼ ً
وؿبددا للغاايت..
ئيسا ،لكن ،من الواجب عليو أف يكوف فاعبلً ،ومربيًا،
ومؤسسا للقواعد ً
ً
مل ًكا ،أو ر ً
ؿببواب عنده
وابؼبعرفة يضمن اإلنساف دو ًاما أطوؿ وأفضل" :إذا كاف اإلنساف وبب ابلطبع بقاء عاـ زايد ُب عمره ،فأحرى أف يكوف ً
أكثر وأعظم زايدة عشرات ،بل زايدة مئتُت ،بل زايدة ألوؼ أو أكثر .كما قبد ذلك ُب كثَت من ذوي اؼبهن ،وقبد اؼبئتُت ُب كثَت
من العلماء ،واآلالؼ مثل اإلسكندر من اؼبلوؾ وكثَت من اغبكماء ،واآلالؼ ُب مثل أبقراط وما جانسو"39.

 37ألوزاد دمحم :القول اإلنسي البن ابجة ،ص 125

 38اؼبصباحي دمحم :من ادلعرفة إىل العقل ،ص  -130انظر اؽبامش ،رقم 8
 39ابن ابجة :تدبري ادلتوحد ،ص ص -98
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 - 3فلسفة ابن رشد السياسية:

ابن رشد شارح أرسطو:
لقد شرح ابن رشد لفبلسفة كثَتين مسلمُت واليوانف ،على أنو لقب ابلشارح ،وعرؼ هبذا اللقب ألنّو شرح لواحد من أعظم وأبرز
ىؤالء الفبلسفة وىو أرسطو.
لقد أعجب الغرب اببن رشد كشارح ألرسطو ووضعوه ُب مرتبة أرسطو نفسو ،فما السر ُب ىذا اي ترى ؟
كاف ابن رشد هبهل اليواننية فتعذر عليو فهم النصوص األصلية فلجأ إٔب الًتصبات والشراح الذين سبقوه ،لكن ىذه الًتصبات
كانت غامضة ،واستطاع أف يوضح ىذه الغوامض عندما قارف بُت الشروحات والتفاسَت ،ودبا أنو من اشد اؼبعجبُت أبرسطو فلم
يتعرض لو بنقد.
ىذه الشروح أثرت ُب فلسفة ابن رشد اػباصة ،فاعتنق نظرايت أرسطو وانتقد على أساسها ما افتقد من آراء الفارايب وابن سينا
والغزإب وقد أثرت ىذه النظرايت ُب إيباف ابن رشد فأفسدت عليو عقائد إسبلمية كثَتة مثل استحالة البعث ...وسببت لو عدة
مشكبلت كما رأينا سابقا.
عرؼ الغرب أرسطو وفهم فلسفتو حوإب القرف الثالث عشر من خبلؿ شروحات ابن رشد الذي كاف لو الفضل الكبَت على
تكوف حوؽبا مذىب عرؼ
الغرب ،كما أتثر الغرب بنظرايت ابن رشد اؼبخالفة لعقائد اإلسبلـ واؼبسيحية معا ،الشيء الذي ّ
ابلرشدية وقد تصدت ؽبا السلطات الدينية ومنها توما اإلكويٍت وتضخم ىذا الصراع على أف حيكت عدة أساطَت نسبت البن
رشد منها أتليفو لكتاب ربت عنواف (الدجالوف الثبلثة :موسى ،يسوع ،ودمحم) !
إ ّف شروح ابن رشد لفلسفة أرسطو ضخمتو ورفعت من شأنو ُب أعُت الغرب ولكن العكس حدث سباما ابلنسبة للمسلمُت.

ادلبحث الثاين :صالت احلكمة والشريعة عند ابن رشد:

ٓب يكن أتثر ابن رشد بفبلسفة اليوانف فقط ،بل أتثر أيضا اببن ماجة وابن طفيل ونبا من فقهاء األندلس ،وُب مؤلف (فصل
اؼبقاؿ بُت اغبكمة والشريعة من االتصاؿ) يرى أ ّف ىناؾ تناقضا بسيطا بُت الفلسفة والشريعة ويقوؿ ُب ىذا الصدد كبن مأموروف
ابلنظر ُب كبلمهم حسب كبلـ الشريعة ،فإف اتفق مع ما عندان ُب الشرع قبلناه وشكرانىم عليو ،وإف كاف ـبالفا للشرع تركناه
40
ِ ِ ِ
َّ ِ
ين يَ ْستَ ِم ُعو َن الْ َق ْو َل فَ يَ تَّبِعُو َن
وعذرانىم  .مستشهدا ُب ذلك بقوؿ هللا سبحانو وتعأب ُب اآلية الكريبة  ﴿:فَػبَ ّش ْر عبَاد ) (17الذ َ
سنَوُ ۚ ﴾* سورة الزمر.
أْ
َح َ
واؼبعروؼ أف كل ما قدمو اؼبفكروف اإلسبلميوف الذين أتثر وابلفلسفة اليواننية من ؿباوالت التوفيق بُت الفلسفة اليواننية والعقيدة
اإلسبلمية قد رفض من قبل صبهور فقهاء أىل السنة واعبماعة بد ليل أف اإلسبلـ شريعة متكاملة غنية عن كل الفلسفات والنظم
الوضعية لقولو تعأب ﴿ :إِ َّن ال ِّدين ِعن َد َِّ
اإل ْس َالمُ﴾ آؿ عمراف َ ﴿ 18وَمن يَ ْب تَ ِغ غَْي َر ِْ
اَّلل ِْ
اإل ْس َالِم ِدينًا فَ لَن يُ ْقبَ َل ِمنْوُ َو ُى َو ِيف
َ
ْاْل ِخرةِ ِمن ْ ِ
ين ﴾ آؿ عمراف .85
اخلَاس ِر َ
َ َ
ٓب يكن ابن رشد السباؽ على ىذا التوفيق بل سبقو إٔب ذلك الكندي (873-813ـ) الذي لقب بفيلسوؼ العرب والذي يقوؿ
أبف اؼبعرفة طريقاف :طريق العقل وطريق الوحي ،وىذاف الطريقاف يوصبلف إٔب حقيقة واحدة وإف اختلفت الطرؽ اؼبؤذية إليهما أما
ابن سينا فتبع طريق التأويل وذلك ُب التوفيق بُت آرائو الفلسفية ومعتقداتو الدينية ويروي ابن طفيل أبف الدين والفلسفة دبثابة
 40عادؿ اثبت ،مرجع سابق ،ص.11:
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واحدة تتمثل ُب معرفة اػبَت اؼبطلق وىذه اؼبعرؼ تكوف عن طريق العقل وعن طريق الوحي أيضا  .41ولكن ابن رشد ٓب وباوؿ
التوفيق بُت الفلسفة والشريعة بل ذىب إٔب أبعد من ذلك حيث ألف كتااب ُب ىذا اجملاؿ وىو (فصل اؼبقاؿ) وبدأ يطرح ُب أسئلة
كثَتة منها :
ما ىو موقف الشرع من الفلسفة ،ويقصد ىل النظر ُب الفلسفة مباح شرعا أـ ؿبظور أو مأمور بو ؟
ويقدـ اعبواب التإب :إف الفلسفة ىي النظر ُب اؼبوجودات أًب نظر وأعمق وأف النظر يرايهنا مصنوعات وؽبا صانع ىو هللا ويستدؿ
ابآلية الكريبة:
السماو ِ
ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض َوَما َخلَ َق َّ
اَّللُ ِمن َش ْيء ﴾ األعراؼ  ،185واآلي ػػة األخرى ﴿ :أَفَ َال يَنظُُرو َن
﴿ أ ََوََلْ يَنظُُروا ِيف َملَ ُكوت َّ َ َ
السم ِاء َكي ِ
السماو ِ
إِ َىل ِْ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض
ف ُخلِ َق ْ
اإلبِ ِل َك ْي َ
ف ُرف َع ْ
ت (َ ( 11وإِ َٔب َّ َ ْ َ
ت) ،﴾ (18واآلايت األخرى ﴿ َويَتَ َف َّك ُرو َن ِيف َخل ِْق َّ َ َ
﴾ ﴾ آؿ عمراف  . 191ومن خبلؿ ىذه اآلايت يستدؿ ابن رشد أبف هللا أيمران بدراسة الفلسفة ألهنا الباب اؼبؤدي إٔب معرفة هللا
.
يطرح ابن رشد السؤال الثاين وىو  :ىل يتفق الشرع والفلسفة ؟

وهبيب ابإلهباب :اإلسبلـ حق وما يؤدي إليو النظر الفلسفي الربىاين حق واغبق ال يضاد اغبق بل يوافقو ويشهد لو إٔب أف ُب
الشرع ظاىر أو ابطنا  ،حيث رأى أنو ىناؾ تفاوت ُب العقوؿ ،وعلى ىذا األساس قسم الناس على ثبلثة أصناؼ وىي :
 -1برىانيوف :أي ىؤالء الذين ال يصدقوف إال ابلربىاف اليقُت.
 -2جدليوف :وىم اؼبتكلموف كاؼبعتزلة واألشعرية وباوروف اليقُت وال يبلغونو .
 -3خطابيوف :ىم صبهور العامة من الناس يكتفوف ابلظن.42

السؤاؿ اآلخر الذي طرحو ابن رشد ىو :ماالتأويل وما مواطنو وشروطو؟
التأويل ىو إخراج اللفظ من الداللة اجملازية على الداللة اغبقيقية من غَت أف ىبل ُب ذلك بعادة لساف العرب ُب التجاوز من
تسمية شيء بشبيهو أو سببو أو الحقو أو مقارنو . 43

وينهي ابن رشد أسئلتو ابلسؤاؿ األكرب واػباص ابلغزإب ؼبا كفر الفبلسفة وقد قسمهم إٔب ثبلثة أقساـ كلها كافرة ،وذلك ؼبخالفتهم
اإلصباع ُب اؼبسائل الثبلث ُب قوؽبم بقدـ العآب وإنكارىم علم هللا ابعبزيئات وإنكارىم اؼبعاد اعبسماين  ،فيتصدى ابن رشد ؽبذا
التفكَت ويدافع عن الفبلسفة بل يرد التهمة .
اػباسبة :
من خبلؿ ما تقدـ نستخلص أف ابن رشد رأى ُب ؿباولتو التوفيق بُت اغبكمة والشريعة  ،أب ّف اغبكمة والشريعة أختاف ليس من
يفرؽ بينهما :اغبكمة ىي صاحبة الشرع واألخت الرضيعة وىبتم رأيو ُب ىذا اؼبوضوع بضرورة النظر ُب كتب القدماء بل إنو من
الشرع...ومن هنى عن ىذا النظر فكاف أىبل للنظر فيو..ويقصد ابلطبع

 41عبد اجمليد عمراين ،مرجع سبق ذكره ،ص.93 :

 42يوحنا قمَت ،فالسفة العرب:ابن رشد ،ط ،3دار اؼبشرؽ ،بَتوت ،1997 ،ص.28:

 43ابن رشد ،فلسفة ابن رشد ،ربقيق عبنة إحياء الًتاث العريب ُب دار اآلفاؽ اعبديدة ،منشورات دار اآلفاؽ اعبديدة ،بَتوت ،1982 ،ص.20:
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احملاضرة السادسة :الفكر السياسي ادلسيحي (سان اوغسطني منوذجا)
اذلدف  :أن يدرك مدى مسامهة احلضارة ادلسيحية يف إرساء الفكر السياسي ادلعاصر .

ادلدة 16 :سا .

مقدمة :

حاوؿ اليواننيوف قديبا أف يصلوا لفكرة الدولة واجملتمع اؼبدين ،وقد كتب أفبلطوف وأرسطو وغَتىم ُب ىذا ،لكن

اإلمرباطورية الرومانية كانت تواجو مشكبلت عديدة ومًتاكمة ،وتقف أماـ اهنيار حقيقي ،وبعد ظهور اؼبسيحية وانتشارىا وربوؽبا
إٔب الدين الرظبي لئلمرباطورية ،كتب الفيلسوؼ اؼبسيحي أوغسطُت عاـ 413ـ ،كتااب ظباه (مدينة اإللو) ،حاوؿ فيو أف يصل
للمجتمع الديٍت ،وسأعرض بعض أفكاره ،وأترؾ كثَتا من الفراغات ليقوـ للقارئ بتعبئتها.و لعل أىم سؤاؿ يطرح ىو  :ما مبلمح
التأثَت لساف اوغسطُت ُب العصر الوسيط ؟

 -1مفهوم الدولة:
أوال :نقد الفكرة الكالسيكية للمجتمع ادلدين:

تنصرت حديثا بسبب تساىلها مع الوثنية واؽبرطقة والفسوؽ ،وىذا ما دعاه إٔب التنظَت
يؤكد أوغسطُت أف ضعف اإلمرباطورية اليت ّ
لفكرة اجملتمع الديٍت الذي وبقق غاايت اإللو على األرض ،فتوجو أوال إٔب نقد الفكرة اليواننية السابقة للمجتمع اؼبدين ،فقاؿ إف
األوؿ :اؼبدينة األرضية ،اليت تعظم اإلنساف ،وتتمركز حولو ،والثاين :مدينة اإللو ،وىي اليت تتمركز حوؿ أوامر
اجملتمعات قسمافّ ،
اإللو ،وربوؽبا إٔب واقع.
كانت الفكرة الكبلسيكية للمجتمع اؼبدين تكتفي ذاتيا ُب التعرؼ على اؼبنظومة القيمية للدولة ،فمفهوـ العدؿ مثبل ،يبكن إدراكو
من العقوؿ ،وىذا يعٍت االعتماد على الًتاكم اؼبعرُب ُب إدراؾ شكل اجملتمع واحتياجاتو ،بينما يعتقد أوغسطُت أف اؼبنظومة القيمية
يتم استنتاجها من مرجعية إؽبية ،وال يبكن االعتماد على العقل والًتاكم البشري.
من الواضح جدا بنا ء ىذه الثنائية ،والفصل اغباد بُت ما ىو ديٍت وما ىو دنيوي ،والتعامل مع ىذه الثنائية كضدين ال هبتمعاف،
فإما ىذه الطريقة وإما ىذه ،وليس رجل الدين ىو اؼبسؤوؿ الوحيد عن ىذه األزمة ،بل كاف الفيلسوؼ أيضا متورطا فيها ،حُت
اعتقد أف العقل الفلسفي ىو الذي يعتمد على ذاتو بشكل كامل ،ويرفض أي مرجعية متجاوزة ،بل ىاجم الفبلسفة كل فلسفة
دينية ،وادعوا أف ذلك ؿباؿ.
لقد استمرت ىذه العداوة والتضاد بُت التمركز حوؿ (هللا) من جهة ،والتمركز حوؿ (اإلنساف) من جهة أخرى ،من العصر
اليوانين ،حىت ظهور نقاد اغبداثة ،أو عصر ما بعد اغبداثة ُب القرف اؼباضي ،حينها أدرؾ كثَت من اؼبفكرين ىذه الثنائية اؼبتونبة،
وأف العقل والدين يبكن أف يكوان ُب ؾبتمع واحد ،لكن بشرط أف وبصل تغيَت جذري ُب مفهوـ اإلنساف والعقل والدين.
ٓب يكن رجل الدين اؼبسيحي يوٕب أي اىتماـ للدولة ُب البداية ،بل كاف يعدىا عقوبة إؽبية ،ألف من طبيعة السياسة أهنا ربتك
ابلواقع بشكل مباشر ،ومن شأف ىذا االحتكاؾ أف يولّد األخطاء واآلاثـ ،وأف يدنس من طهارة الكنيسة ،وعلى الكنيسة أف تنأى
بنفسها عن العمل السياسي ،حىت ربافظ على طهارهتا وقد مثّل أوغسطُت ربوال ىاما ُب ىذه النظرية ،فهو يوافق على أ ّف الدولة
خطيئة ،لكنو يعتقد أف الدولة نفسها ىي كفارة ىذه اػبطيئة ،دبعٌت أف الدولة ىي الداء وىي الدواء ،ورأى أف أخطاء السياسة ال
تدنس الكنيسة ،وإمبا تدنس رجاؿ الدين وحدىم ،وستبقى الكنيسة مستقلة عن أفعاؿ رجاؽبا.
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لقد اعتٌت اليواننيوف بفكرة (العدؿ) ،وأف على الدولة أف ربقق العدؿ ابلقانوف ،ويعتقد أوغسطُت أف اليواننيُت أخطأوا حُت ربطوا
ربقيق العدؿ بفعل اإلنساف ،فحىت لو أقاـ اإلنساف دولة القانوف ،فإف اجملتمع لن يكوف منضبطا ،آمنا ،وبقق اؼبساواة واغبرية ،ىذه
مغالطة كبَتة ُب رأيو ،ألف العدؿ منحة إؽبية ،تقدـ للمجتمع بناء على التزامو ابلدين ،وليس لو عبلقة بشكل الدولة ،وال بعدالتها.

اثنيا :فلسفة اجملتمع الديين:

نشأت فكرة اجملتمع اؼبدين من منطلق أف مهمة الدولة ىي ربقيق غاايت هللا ُب األرض ،ودبا أف اإلنساف ينزع للخطيئة بشكل
دائم ،فبلبد من قوة قسرية سبنعو من ذلك ،وىذا ىو الشرط األساسي إلقامة اؼبنظومة األخبلقية ،وؽبذا اىتم أوغسطُت كثَتا بفكرة
(الضوابط) ،و (القيود) ،فحُت نتحدث عن العمل أو التعليم أو االقتصاد ،سنركز االىتماـ على الضوابط ،وليس على التصورات
أو النماذج.
األوؿ يرى أف اإلنساف كاف يعيش ُب شكل
والفرؽ الرئيسي بُت من ينادي ابجملتمع اؼبدين ،ومن ينادي ابجملتمع الديٍت ،أف ّ
اجتماعي بسيط ،القرية مثبل أو القبيلة ،وىذا الشكل البسيط يقلل من االختبلفات بُت األفراد ُب األفكار والعادات والتصورات
واألدايف ،لذلك ال ربتاج القرية أو القبيلة إٔب شكل معقد من اإلدارة ،أو ضبط حازـ من القوانُت ،ولكن اجملتمعات احتاجت إٔب
التحالف من جهة ،وتوسعت وازداد عددىا من جهة أخرى ،فاؼبدينة ،واإلقليم ،والدولة ،واإلمرباطورية ،ربتاج إٔب شكل من
الضبط واغبزـ ،وااللتزاـ ابلقانوف ،ألف االتّساع اعبغراُب مثبل ،ينتج عنو اتساع الفارؽ بُت اجملتمعات ُب عاداهتم وأدايهنم ،وطرؽ
عيشهم ،فمهمة الدولة ىنا ىي ربديد العبلقة بُت األفراد ،حىت وبقق كل فرد ذاتو ُب اجملتمع ،وليس من مهمتها أف تضبط العبلقة
بُت الفرد وربو ،وىي دبعٌت أكثر اختصارا (حالة تعاقدية) ،وهبذا اؼبعٌت يستطيع من ينادي ابجملتمع اؼبدين أف يفسر حىت دولة
األنبياء ،فقد كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ينادي بػ (من ينصرين حىت أبلغ دين هللا) ،حىت تعاقد معو األنصار على أف يبنعوه فبا يبنعوا منو أمواؽبم
وأوالدىم وأنفسهم ،لكن من ينادي ابلدولة الدينية يعتقد ابتداء أف للمجتمع الديٍت مهمة جاىزة ومعدة ،وىي موجودة ُب النص
الديٍت ،ويبكن اختصارىا دبا قالو أوغسطُت أهنا (ربقيق غاايت هللا ُب األرض) ،والسؤاؿ ىنا :ما ىي ىذه الغاايت؟

اثلثا :نظرية السيفني ،سيف البااب وسيف اإلمرباطور:

يعلم أوغسطُت أف رجاؿ الدين ال يستطيعوف إقامة ىذا النوع من اجملتمع ،لذلك كاف مشروعو مقدما إٔب اإلمرباطورية ،أي رجل
السياسة ،وىو يدعوه إٔب إقامة اؼبدينة اؼبسيحية ،ومن يتجو ىذا االذباه يعلم اؼبقايضة اليت يقوـ هبا ،لقد كانت اإلمرباطورية ُب حالة
ضعف وتراجع ،ومن شأف الدين أف يضفي عليها شرعية زبرجها من أزمتها ،ىذا ىو الثمن األكرب الذي سيقدمو أوغسطُت

لئلمرباطورية اؼبسيحية ،والثمن الذي سيقبضو رجل الدين سيكوف السيطرة على اجملاؿ العاـ ،لضبطو سلوكيا وفكراي ،واؼببلحظ ىنا
أف ىذا النوع من التحالف بُت الديٍت والسياسي يولّد ىذا الفهم لػ (غاايت هللا ُب األرض) ،فأوغسطُت يعلم جيدا أف للسياسي
احتياجاتو وطلباتو ،فليس من اغبكمة أف يتدخل رجل الدين ُب السياسة اػبارجية مثبل ،وليس من اغبكمة أيضا أف وباسب رجل
السياسة ُب تصرفو ُب األمواؿ العامة ،ألهنا عادة مضطردة ُب كل فبارس للسياسة ،لذلك عليو أف يغض الطرؼ عنها ،دبقابل أف
يطلق السياسي يده ُب اجملاؿ العاـ ،وأف يسمح لو ُب إنشاء ؾبتمع متدين ُب سلوكياتو العامة ،وأف يسمح لو بنشر التعاليم
اؼبسيحية ،وأف يبنع اؽبرطقات والفكر الضاؿ وكل تفسَت منحرؼ للدين من االنتشار ،وىذا ما جعل بعض الفبلسفة يع ّد
أوغسطُت أوؿ اؼبنظّرين ﵀اكم التفتيش.
كاف أوغسطُت حريصا على أف تكوف اليد األقوى لرجل الدين ،ألنو يعي أف العبلقة بُت رجل الدين ورجل السياسة ليست عبلقة
طور رجاؿ الكنيسة ىذه
ربالف بُت صديقُت ،بل ىي عبلقة صراع ُب القوى ،ومن اؼبتوقع أف ترجح الكفة ألحد اغبليفُت ،وقد ّ

األوؿ ،يقوؿ جوف
النظرية ،وظبّوىا نظرية (السيفني) ( ،)Swords Towوعززىا بعد القرف اػبامس البااب غيبلسيوس ّ
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إىرنربغ ” :فالدولة وجدت غبفظ النظاـ العاـ ُب الشؤوف العامة ،والكنيسة وجدت ؽبداية صبيع أعضائها ،وكل سلطة كانت سلطة
عليا ضمن ؾباؽبا اػباص ،على الرغم ،من أنو افًتض (أي غيبلسيوس) على العموـ ،أنو ُب حاؿ التصادـ ،فإف الغلبة تكوف لسلطة
الكنيسة الروحية”.
واجو أوغسطُت إشكالية فكرية ُب ىذا النوع من التنظَت للمجتمع الديٍت ،ذلك أف الدين يقوـ ُب أصلو على حرية اإلرادة ،ووجود
ؾبتمع من ىذا النوع ،يعتمد على القسر واؼبنع واإللزاـ ،يعارض ىذه الطبيعة الدينية ،دبعٌت أف الدين لن يكوف لو معٌت وال حقيقة
إذا ًب ابإلجبار ،فلجأ إٔب أف يكوف التعليم ىو اغبل ،دبعٌت أف يكوف التعليم موجها ومركزا ومتقنا ،من أجل إهباد قناعة متأصلة
لدى اجملتمع أبف ىذا الدين أو ىذا التفسَت للدين ىوالصحيح ،وأف ىذا النوع من اجملتمعات ىي الراشدة ،وابلتإب يكوف الناس قد
التزموا الفكرة عن قناعة ،وىو يعلم أنو يؤصل لتعليم ال ّدين يقوـ على فكرة فرض رأي معُت ،واغبرماف من التعرؼ على آراء أخرى،
بل يقوـ على فكرة نقيضة غبرية اؼبعرفة ،إنو يعرؼ ويعي ذلك سباما ،لكنو اؼبخرج الوحيد من ىذا اؼبأزؽ ،لذلك أصبح التعليم ركيزة
أساسية ُب كل ؾبتمع ديٍت ،وأي ؿباولة للمساس بو ،تواجو من رجاؿ الدين بشراسة ،بل إف أي ؿباولة لتعميم اؼبعرفة ،وجعلها حرة
ومستقلة ،لن تواجو إال بتهم نشر الفكر الضاؿ واؼبنحرؼ ،حىت يبقى الناس على قناعاهتم ،وحىت ال يصل اجملتمع إٔب مرحلة
تصارع األفكار ،ومواجهة إشكالية إلزاـ الناس دبا يعارض قناعاهتم.

 -2مفهوم العدالة:

لقد دافع أوغسطُت كما رأينا ُب السابق على ؾبموعة األمم اؼبسيحية ،أي ارباد الدوؿ اليت تعتنق اؼبسيحية كداينة ؽبا ،ىذا إيباان
منو أف الدوؿ غَت اؼبسيحية عجزت وتعجز عن إقامة العدالة ،وهبذا يعًتض أشد االعًتاض على أراء شيشروف وغَته من مفكري ما
قبل اؼبسيحية الذين زعموا أف إقامة العدالة ىي وظيفة أية ؾبموعة األمم أو وظيفة الدولة بغض النظر عن عقيدهتا ،فَتى أبف
العدالة ال يبكنها أف تتحقق ما دامت الدولة غَت مسيحية وابلتإب ومن أجل ربقيق ىذه العدالة هبب أف تكوف الدولة مسيحية،
وأنو من اؼبغالطة القوؿ أبف الدولة قادرة أف تعطي كل ذي حق حقو ُب العبادة ،أما فيما ىبص الدوؿ ما قبل اؼبسيحية واغباؿ
ىكذا يرى أهنا دوؿ ولكن ابؼبعٌت الضيق ا﵀دود وٓب تكن دوال ابؼبعٌت الشامل الذي جاءت بو الداينة اؼبسيحية.
الدولة اغب ّقة ىي اليت تقوـ فيها العقائد على أسس من التعليم واليت ربافظ على سبلمة ىذه العقائد ،وال يبكن بعد اآلف أي بعد
ظهور اؼبسيحية أف ترتقي أي دولة إٔب مرتبة الدولة اغب ّقة ما ٓب تكن اؼبسيحية وال تستطيع أية حكومة ليس ؽبا صلة ابلكنيسة أف
تكوف عادلة.
وىكذا نستنتج ُب األخَت أف الدولة اؼبسيحية ىي وحدىا القادرة على إقامة العدالة وإحقاؽ اغبق ،ومن جهة أخرى تظهر أفكار
أوغسطُت مثالية ألهنا تدعو إٔب الفصل بُت اػبَت والشر وبُت الفضيلة والرذيلة وبُت حب ال ّذات واألاننية الفردية وحب هللا اؼبوطن
اغبقيقي ُب اؼبدينة السماوية.
أما فيما ىبص القانوف الوضعي فهو أساس اغبياة االجتماعية يضعونو الناس من عندىم و لكن ال يكوف مناقضا مع القانوف اإلؽبي
ووبًتمونو وقد ظهرت ضرورتو نتيجة اختبلؿ اإلنساف وخطأه منذ أف عصى آدـ ربّو.

ب -أثر سان أوغسطني يف القديس توما اإلكويين:

 -1طبيعة القانون عند توما اإلكويين :القانوف عند توما اإلكويٍت جزء ال يتجزأ من نظاـ اغبكم اإلؽبي الذي يسيطر على كل
شيء ُب السماء واألرض ،بل كاف يعتربه قبسا من حكمة هللا ينظم العبلقات بُت صبيع اؼبخلوقات وقد أؤب توما عناية فائقة ُب
دراستو للقانوف تفوؽ ابقي النظرايت السياسية ،ولذا كاف تبويبو للقانوف جزءا من أكثر أجزاء فلسفتو سبيّزا فما ىي إذف أقساـ
القانوف عند القديس توما اإلكويٍت ؟
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قسم توما القانوف إٔب أربعة أقساـ ،ثبلثة إؽبية وطبيعية وواحد فقط من عمل اإلنساف أو البشر وىو القانوف الوضعي وىذه األقساـ
ىي :
القانوف األزٕب :ىو عبارة عن الوضع األزٕب للحكمة اإلؽبية اليت تنظم اػبليقة كلها ،ويسمو ىذا القانوف على الطبيعة البشرية ويعلو
على مستوى فهم اإلنساف ،ابلرغم من ذلك فهو ال يعد غريبا عن إدراؾ اإلنساف أو مضادا لفهمو .
القانوف الطبيعي :ىو انعكاس للحكمة اإلؽبية ُب اؼبخلوقات وىو يتجلى فيما تغرسو الطبيعة ُب سائر الكائنات اغبية من سبل كبو
فعل اػبَت وذبنب الشر وضباية النفس ( البحث عن اغبقيقة – إمباء القدرة على اإلدراؾ – إقباب األوالد وتربيتهم  )...فالقانوف
الطبيعي يشمل كل ما يدعو إٔب إهباد ؾباؿ أوسع ؽبذه اؼبيوؿ البشرية ،وىو قانوف عاـ للبشر صبيعا.
القانوف اإلؽبي :ىو الوحي والتبليغ ،ويعطي توما مثبل لذلك وىو التشريعات اػباصة اليت أنزؽبا هللا على اليهود وكذا األحكاـ
اػباصة لؤلخبلؽ والتشريعات اؼبسيحية اليت جاءت عن طريق الكتب اؼبقدسة ،ولذلك فالقانوف اإلؽبي نعمة من نعم هللا وليس من
عمل العقل الطبيعي.
و ىذه األقساـ الثبلثة من القانوف ىي معايَت للسلوؾ واألخبلؽ وال يبكن استمادهتا من الطبيعة البشرية.
القانوف اإلنساين أو البشري :وضع خصيصا ليبلءـ اعبنس البشري ،وقسمو إٔب قانوف الشعوب وقانوف مدين ،وىذا القانوف ينظم
نوع واحد من اؼبخلوقات ،واؼببلحظة ى نا ىو أف توما اإلكويٍت ٓب أيت أبشياء جديدة بشأف القانوف اإلنساين بل اعتمد على
اؼببادئ العظمى للنظم السائدة من قبل ُب أكباء العآب ،وقد وضع ىدا ىذا النوع من القانوف ػبَت البشر وىو نتاج ؾبهودىم
ويعملوف ػبَتىم صبيعا عن طريق وضع التشريعات أو العمل ابلعادات والتقاليد والعراؼ أو إسناد األمر إٔب شخصية ذات ىيبة
تسهر على عناية اؼبصاّب العامة .لئلشارة فالقانوف اإلنساين مشتق من القانوف الطبيعي وال يبكن أبي حاؿ من األحواؿ أف
يتعارض معو.
من خبلؿ ىده األقساـ للقانوف نستنتج أف توما أراد أف يصدر نظاـ واحد معقوؿ يشمل اإللو والطبيعة واإلنساف حيث هبد
اجملتمع والسلطة اؼبدنية مكاهنما البلئق ُب ظل ىذا النظاـ ،وىكذا ففلسفتو ظهر فيها نوع من النضج ُب العقائد الدينية واػبلقية
اليت قامت عليها أنظمة القروف الوسطى.

 -2مفهومي اجملتمع والدولة عنده:

يرى توما اإلكويٍت أف الكوف عبارة عن نظاـ مرتب يبتد ُب درجات تبدأ من اإللو ُب أعبله وتنتهي عند أدىن اؼبخلوقات ،ويعمل
كل كائن منها بدافع داخلي مستمد من طبيعتو جاىدا ُب سبيل اػبَت أوالكماؿ اؼببلئم لطبقتو من اؼبخلوقات وذلك حسب قدراتو
اعبسدية والعقلية ،ويظل ؾباىدا حىت أيخذ مكانو ُب ىذا النظاـ التصاعدي ،وبطبيعة اغباؿ يسيطر األعلى على األدىن ،وكما
يسيطر هللا على العآب تسيطر الروح على اعبسد ،ولكن لكل كائن قيمتو .واجملتمع كالطبيعة لو أىداؼ وغاايت تقضي على األدىن
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أبف ىبدـ األعلى وأف يطيعوُ ،ب حُت أف على األعلى أف يسود األدىن .
أيّد توما اإلكويٍت أرسطو الذي رأى ُب تبادؿ اؼبنافع واغباجيات ألف اإلنساف ال يستطيع أف يكفي نفسو بنفسو ،لذلك تع ّددت
اؼبهن والوظائف لتشكل ُب األخَت كل متكامل يضمن اغبياة الطيبة والسعيدة اليت يطمح إليها أفراد اجملتمع وىي غاية طبيعية لبٍت
البشر .أما الدولة فهي ىيئة موحدة ،وتسعى لتحقيق العدالة على يد حكومة عادلة ،فما ىي مقاييس ىذه اغبكومة ؟
إف القانوف الطبيعي أعطاان درسا ،فرأينا كيف يتناسل البشر ووبافظوف على حياهتم ،وىذا يدفعنا لنستعمل العقل والبحث ُب
القواعد اليت سبكن طبقات اجملتمع من التعايش مع بعضها ُب سعادة طبيعية ،وبصفتو اغباكم مسؤوال على الرعية ورئيسا للحكومة
 44عبد اجمليد أبو الفتوح بدوي ،التاريخ السياسي والفكري،دار اؼبعارؼ ،القاىرة ،1988 ،ص.134:
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اليت تلعب الدور الفعاؿ ُب تدعيم الروح اػبلقية ،فإف الذي يضع القوانُت اليت تنظم العبلقات اإلنسانية بُت أفراد شعبو ،واغباكم
سلطتو ؿبمودة ال يسمح لو ابلقياـ أبعماؿ تتناَب والقانوف ومهمتو توفَت األمن والطمأنينة والنظاـ وربقيق الوحدة وزايدة أواصر
ا﵀بة واإلخاء بُت الناس.
يفضل توما حكومة الفرد أو اغبكم األرستقراطي ،فحكومة الفرد مطابقة للطبيعة ،فجسم اإلنساف تديره النفس واألسرة يديرىا
األب ،والعآب يديره اإللو ،وعلى ىذا األساس فالدولة هبب أف وبكمها فرد واحد.
أما النوع الثاين اؼبفضل لديو يتمثل ُب اغبكومة األرستقراطية ويربر ذلك أبف ىذا النوع ىو أكثر حكمة من الديبقراطية الفوضوية.
كما أنّو خالف زمبلئو ُب الكنيسة لعدـ موافقتو على اعتبار صبيع اؼبدف فاسدة بسبب الشرور اليت ترتكب فيها ،ورأى أف العدالة
45

تسود ُب اجملتمع عندما نضع اغبدود الفاصلة بُت سلطة الكنيسة وسلطة الدولة .
والدولة عنده اجتماع سياسي طبيعي ؽبا قوانُت هبب على األفراد أف ىبضعوا لقوانينها ولكن ما ىي وظائف الدولة األساسية ُب
رأي توما اإلكويٍت ؟
يرى أف وظائف الدولة تنحصر ُب أربعة وظائف أساسية وىي :
 -1ربقيق األمن والطمأنينة وضباية األفراد من اؼبخاطر واعبوع.
 -2ربقيق العدالة االجتماعية بواسطة التشريعات.
 -3ربقيق األخبلؽ للمجتمع البشري حسب الكنيسة.
 -4ضباية الدولة للدين وا﵀افظة على سياسة الكنيسة.
كما ركز توما على الدولة واغبرب فَتى أبف الدولة ىي عرضة للخطر اػبارجي ولذلك طلب منها االستعداد للحرب وىي إحدى
وظائفها األساسية (ربقيق األمن) ولكن ىذه اغبرب هبب أف تكوف عادلة ومن شروطها ما يلي :
أف تعلنها السلطة الشرعية وتباشرىا بنفسها.
أف تكوف أسباهبا عادلة أي هتدؼ إٔب دفع الظلم.
أف تستمر فيها بنية صادقة وبعزـ اثبت.
إف اغبرب من األم ور الدنيوية (سفك الدماء) لذلك فهي ال هتم رجاؿ الدين والكنيسة ،لكن ىؤالء يستطيعوف استعماؿ األسلحة
الروحية كإقامة الشعائر والوعظ واإلرشاد والتعليم وغَتىا.

 45موريس كرانتوف ،أعالم الفكر السياسي،دار النهار ،بَتوت ،1970 ،ص.34:
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احملاضرة السابعة  :الفكر السياسي يف العصر احلديث
 -نظرايت العقد االجتماعي (ىوبس ،لوك ،روسو)

اذلدف  :أن يدرك معاَل الفكر السياسي احلديث و أثره يف إرساء الفكر السياسي ادلعاصر .

ادلدة 16 :سا

مقدمة:

للتذكَت فإ ّف ميكيافيلي كاف معجبا ابعبمهورية الرومانية واعتربىا مثلو األعلى ،حيث أعجب دبؤسساهتا السياسية ،وكاف

يرى أهنا سبثل ذروة ما حققو اإلنساف من أنواع وصوراغبكم ،ويقوؿ احد تبلمذتو اؼبعاصرين لو انو لو طلب من ميكيافيلي وضع

46
اؼبؤسسات
دستور لدولة حديثة ،عبعل ىذا الدستور يشمل على القناصل وؾبلس الشيوخ واغبكاـ (الًتبويُت) وىذه ىي ّ
السياسية اليت بواسطتها وصلت اعبمهورية الرومانية إٔب أعلى قمتها وأوجها .إ ّف اؼبنطق الذي اعتمد عليو ُب ربليل الواقع االيطإب
ىو أنو ينبغي فصل األخبلؽ والدين عن الدولة ألهنما ىبضعاف للقوانُت السياسية اليت تقوـ على أساسها ،والدولة بقوهتا ىي اليت
ذبعل ابقي األمور قوية وحسنة وتنعم الناس بفوائدىا والعكس إذا كانت ضعيفة فتتدىور األوضاع وتعم الفوضى.فكيف استطاع
ميكيافيلي أف يرسم خريطة سياسية لتحقيق ىذه الغاايت ؟

 -فلسفة ميكيافيلي السياسية:

 -أنظمة احلكم ونظرتو للحاكم:

كانت إيطاليا ُب عهد ميكيافيلي مقسمة إٔب طبسة دوؿ أو أقاليم وىي :
 -1فبلكة انبوٕب ُب اعبنوب.
 -2دقيو ميبلف ُب مشاؿ الغريب.
 -3صبهورية البندقية ُب الشماؿ الشرقي.
 -4صبهورية فلورنسا.
 -5الدوؿ البابوية ُب الوسط.
ابإلضافة إٔب ىذه الدوؿ الكربى ،ىنالك العديد من الدويبلت الصغَتة اؼبستقلة واليت وبكمها طغاة ،ىذا يعٍت أف إيطاليا كانت
تفتقر إٔب حكومة مركزية قوية شبيهة بتلك اؼبوجودة عند دوؿ اعبواز ،زايدة على ىذا فقد عمت الفوضى والفساد األخبلقي
واالجتماعي والسياسي فبا أدى إٔب نشوب اغبروب األىلية اليت كانت تندلع من لؤلخر بُت ىذه الدويبلت ُ ...ب ىذه األثناء راح
ميكيافيلي يبحث عن السبيل الكفيل إلخراج إيطاليا من ىذه اؼبأزؽ ويوحد بُت صفوفها وىبلق الروح الوطنية والشعور ابالنتهاء
من اجل بناء دولة قوية حرة بعيدة عن الصراعات .
إ ّف الصفات األساسية اليت يقًتحا على األمَت ويرجوه أف ال وبيد عنها ىي:
 عدـ االنفعاؿ. االستفادة من الفرص اليت تتاح لو. أف يكوف لو من القوة ما يبكنو من ارتكاب اؼبعاصي إذا اقتضت مصلحة الببلد ذلك. 46كريستياف غادس ،يف مقدمة كتاب اْلمري ،بقلم نيكوال ميكيافيلي ،،تر :خَتي ضبّاد ،ط ،3منشورات اؼبكتب التجاري للطباعة ،بَتوت،1970 ،
ص.42:
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 أف يكوف نبيها ولبقا حبيث يفهم نفوس البشر جيدا. أف يكوف على استعداد ﵀اربة الشر ابلشر. أف يستعمل الناس لقضاء أغراضو حسبما تتطلب الظروؼ. -أف يكوف واثقا من نفسو وال يهاب وال يًتدد.

 أف يتخلص من اعبنود اؼبرتزقة وينشئ جيشا وطنيا من أبناء ببلده .47ىذا األمَت أو اغباكم يفضلو ميكيافيلي أف يكوف ؿببواب وىبافو الناس ،ولكن اعبمع بُت اغبب واػبوؼ صعب ،لذا يفضل اػبوؼ
عن اغبب ،أي هبب أف يكوف ـبافا مهااب بدؿ أف يكوف ؿببواب  48حىت ال يسيء الناس إليو بسهولة ،أل ّف ا﵀بة بنت اؼبصلحة

الشخصية اؼبرتبطة ابؼبنفعة ،بينما عبلقة اػبوؼ من العقاب فتبقى اثبتة وال تتأثر أبي عامل زمٍت عكس ا﵀بة اليت تنتهي بزواؿ
اؼبصلحة.
إف قباح األمَت يتوقف على مروءتو وجرأتو وشخصيتو لتحقيق اؼبصلحة العليا إلمارتو  ...وقد يرتكب بعض اعبرائم السياسية
ويبعث الرىبة ُب قلوب البشر وىو يسعى لذلك .ومن جهة أخرى فإ ّف النّاس حسبو شرىوف ونفعيوف حيث يستسلموف ؼبوت أحد
أفراد العائلة أو أي قريب بسهولة أكثر فبا يفعلوف ػبسارة أو فقداف مَتاثهم لذلك على اغباكم أف يتظاىر ابلتدين والتقوى
والتسامح وضباية اؼبلكية الفكرية ،وىذا للحفاظ على السلطة السياسية واستمراريتها ،كما يصور الناس أبهنم حسودوف وغيوروف
وم نافقوف وساخطوف دوما وال يطمحوف إال إٔب ما ليس عندىم  ...وىم كاذبوف وـبادعوف ُب حياهتم كما أهنم خائفوف وجبناء
خاصة من العقاب ،وؽبذا هبب على األمَت أف تكوف لو قوة األسد ومكر وخداع الثعلب.

فصل الدين واْلخالق عن الدولة:

إف رسالة اال مَت صروبة غاية الصراحة ُب إنكارىا لبلخبلؽ اؼبعًتؼ بصحتها فيما ىبتص بسلوؾ اغبكاـ  ،فاغباكم يهلك إذا
كاف خَتا دائماً  ،فيجب أف يكوف ماكر مكر الذئب  ،ضااي ضراوة االسد  49 .فلم يكن ميكيافيلي مباؿ ؼبا لؤلخبلؽ والدين
من آاثر ُب نفسية اعبماىَت على اغبياة االجتماعي ة والسياسية ،وكاف يقر استخداـ اغبكاـ وسائل غَت أخبلقية لتحقيق غاية أو
مصلحة الببلد ،ولكنو ٓب يشك أبدا ُب أف الفساد األخبلقي ُب شعب هبعل اغبكم الصاّب مستحيبل (كما تكونوا يؤب عليكم).
إف فصل الدين عن الدولة ُب نظر ميكيافيلي ال يعٍت كراىيتو للداينة اؼبسيحية ،لكنو عارضها معارضة شديدة ،أل ّف الدين حسبو
يعلم فضائل مغلوطة فهي أي اؼبسيحية تعلم اػبضوع والذؿ وإنكار اعبسد وإعطاء اػبد لآلخر للطمٍ ،ب أتجيل أمل اإلنساف ُب
الفرح والسعادة إٔب ما بعد اؼبوت ،وىو بذلك عكس ىذه الصفات كما رأينا ،ومن جهة أخرى يرى أف الدين ىو وسيلة ُب يد
اغباكم يسلطها على رؤوس ا﵀كومُت  ،وؽبذا أعترب من ألذ أعداء البابوية اليت كانت تتهمو ابإلغباد واػبروج على تعاليمها ،وأما
أنبية الدين ابلنسبة للحاكم حسبو فتمكن ُب سهولة قيادة الشعب ،كما أنو يعمل على تقوية وحدتو وزايدة سباسكها  50وال ّدولة

ىي معطى وىي كائن والفرد اتبع ؽبذه الدولة ،ودولتو ؽبا مقتضيات تسلطية شبيهة ابستبدادية األمَت ،إ ّف الدولة اعبمهورية أو
األمَتية سبارس إكراه دومبا اعتبارىا للخَتأو الشر...والدين هبب أف يلحق ابلدولة سباما وىو عنصر سباسك اجتماعي ..ال رباربوا
مطلقا الدين وال أي شيء يتعلق اب﵁ ،أل ّف مثل ىذه األشياء ؽبا أتثَت قوي على عقوؿ اغبمقى.
 47عمار بوحوش ،مرجع سابق ،ص.128:

 48عبد الوىاب الكيبلين ،ادلوسوعة السياسية الفلسفية ،اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت ،1984 ،ص.306:

 - 49برترابد رسل  ،اتريخ الفلسفة الغربية  ،ج ، 3ت فتحي الشنبيطي  ،اؼبكتبة اؼبصرية العامة للكتاب  ، 1977 ،ص . 29
50
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ّأما اإلقبيل فقد اضعف اؽبمم وقدس اؼبتواضعُت وجعلهم يبيلوف إٔب التأمل بدؿ االنصراؼ إٔب اغبياة الناشطة ُب رأي ميكيافيلي .
األكيد أف ىذه البلدينية وىذا التمجيد للدولة سبخضت عنو عدة نتائج منها:
 عداء لئلمرباطورية و لكل ما يذكر ابلكونية اؼبسيحية (ؾبموعة الدوؿ اؼبسيحية). احتقار االرستقراطية النبيلة ذات األصل اإلقطاعي. -مفهوـ واقعي بشكل خاص للعبلقات بُت الدوؿ.51

وللدولة شبو ميل طبعي إٔب الضخامة وال وجود لؤلخبلؽ وال للقانوف الدوٕب بل ىناؾ قانوف الغاب وكل شيء يصح أخذه ،ذلك
كانت األنبية البالغة ُب التنظيم العسكري ألية دولة و اػبدمة العسكرية وتكوين جيش وطٍت قوي ،ويتأ ّٓب ميكيافيلي من ضعف
روما والدويبلت اإليطالية من عبوءىا إٔب اعبيش اؼبرتزقة الذي يفتقر إٔب الشعور ابالنتماء وال وبمل ىوية الوطن.
يفضل ميكيافيلي النظاـ الديبقراطي ُب حالة وجود مساواة اقتصادية أعجب ابلنظاـ اعبمهوري الذي وجد ُب القدًن ،وأشار على
أنّو هبب وجود مواطنُت يتميزوف ابلذكاء والشعورالعاـ حىت تقوـ اغبكومة اعبمهورية ،ولسنا ندري ىل ىذا الذكاء يصنع أـ إنو
شيء آخر  ...وعارض النظاـ االرستقراطي ألنو يفرؽ بُت الشعب  ...لكن يبقى أفضل األنظمة على اإلطبلؽ ىو اغبكم اؼبلكي
ويكوف ابنتخاب اغباكم اؼبلك وىو ليس اغبكم اؼبلكي اؼبتوارث اؼبعروؼ.52

خادت ة:

إف واقعة ميكيافيلي جعلت ما كتب وبدث ضجة ُب األوساط السياسية ،ودبا أف أفكاره وأرائو ونصائحو جاءت بعد ذبارب ووقائع
أي أهنا قابلة للتجسيد ،فقد استفاد منها كثَت من السياسيُت وأذكر على وجو اػبصوص انبليوف وىتلر وموسيليٍت وبنوشي وغَتىم
من الديكتاتوريُت (أغلب حكاـ دوؿ العآب الثالث ؟!).
الفلسفة السياسية عنده ىي غاية ُب حد ذاهتا وعلى اغباكم أف يبتعد عن األفكار اؼبسبقة ويهتم ابلدرجة األؤب ابلدولة وحريتها
منكرا ُب ذلك التشريع اإلؽبي والقانوف الوضعي وشكل اغبكومة  ...وفن اغبكم الذي يتمثل ُب استخداـ القوة اعبائرة واالستعانة
ابؼبغرايت وحسم األمور واالحتفاظ وإنشاء جيش قومي قوي عوض جيش اؼبرتزقة الذي ال جدوى منو لفقدانو اغبس الوطٍت.
أما الدولة فهي ذاتية طبيعية وجدت وتبقى من خبلؿ تفاعل قوى طبيعية بعيدة عن الدين واألخبلؽ ...ىي إذا نصائح ميكيافيلي
أو فن اغبكم ووسائلو.
مبادئ اإلصالح الديين الربوتستانيت:

عالقة السلطة الروحية ابلسلطة الزمنية:
لقد ّفرؽ مارثن لوث ر بُت السلطة الروحية والسلطة الزمنية وفصل بينهما ،كما أكد على أنبية السلطة الزمنية وضرورة وجود الطاعة
ُب اجملتمع حىت يبكن للدولة ربقيق ما هتدؼ إليو ،زايدة على ىذا فإف السلطة الزمنية أعلى من السلطة الدينية وذلك دوف التقليل
من دور الكنيسة وأنبيتها اليت تتمثل حسب رأيو ُب صبعية عامة سبثل رجاؿ الدين وال تنحصر ُب البااب نفسو معيبا ُب ذلك وجود
طبقات من رجاؿ الدين داخل الكنيسة فبا أدى هبم ُب النهاية إٔب التدخل ُب الشؤوف العامة وسبوين ثورة التدخل ُب اغبيات
السياسية.
ذبدر اإلشارة على أف لوثر كاف واقعيا وأفكاره منبثقة من الظروؼ اليت عاشها وعايشها فهي حبق أفكار بنت بيئتو.رأى من جهة
أخرى أنّو من الضروري طاعة ا﵀كومُت للحاكمُت ،لكنو تراجع عن ىذه الفكرة بعد األحداث اليت وقعت بُت األمراء األؼباف
 51جاف توشار ،مرجع سابق ،ص،ص.205-204 :
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واإلمرباطور شارؿ اػبامس حيث وبق للشعب اػبروج عن طاعة اغباكم ُب حالة فساد اغبكم وطغيانو واستبداده ،بل وبق القياـ
ابلثورة ضده إذا ما ىو ذباىل احًتاـ القوانُت ،وقد أثرت فعبل ىذه النظرية ُب ؾبرايت األحداث ُب أوراب فيما بعد حبيث نشبت
عدة ثورات ضد نظرية اغبق اإلؽبي ُب اغبكم ومن أنبها ثورة الفبلحُت ما بُت 1524ـ و1525ـ الذين رغبوا ُب حياة أفضل
وؾبتمع أحسن ،لكن الغريب أف لوثر ٓب يؤيد ىذه الثورات حبجة أنو يرغب أف يقًتف اظبو بثورات تعتمد على القوة ،كما أنّو يوافق
عليها ألهنا هتدؼ إٔب ربقيق اؼبساواة ُب داخل الدولة وىو اؼببدأ الذي يرفضو ،حيث يرى أنو من الضروري وجود عدـ اؼبساواة بُت
األفراد داخل الدولة  ...لكن اؼبؤكد ىو أنّو رفض ىذه الثورات نتيجة الوائـ والصداقة اليت كانت ذبمعو أبمراء أؼبانيا؟!  ...واألكثر
من ىذا فإ ّف ىذا الود والوالء جعلو يًتاجع عن أفكاره األؤب خاصة فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة أو السياسة ،حيث ظبح
للدولة أو السلطة السياسية برسم اغبدود للسلطة الدينية على أف سبكن ىذه اغبدود ابؼبمارسة اغبرة للعقائد الدينية ،كما انقض لوثر
األفكار اليت سادت العصور الوسطى واليت مفادىا أنّو إبمكاف اجملتمعات العيش بعيدة ومنفصلة عن الدولة  ...ىذه الفكرة قامت
عليها الدولة اغبديثة ذات قوة وسيادة ونظاـ مركزي واليت حلت ؿبل التجمعات البشرية ُب ظل نظاـ اإلقطاع .يقوؿ لوثر إف أصل
الدولة مقدس ومسؤولية اغباكم يرجع أساسها إٔب الرب اػبالق وىو مسئوؿ أماـ هللا وليس أماـ الشعب .53

من حيث القانوف فَتى أنو هبب أف يسري ُب الدولة ويطبق على اعبميع دبا ُب ذلك رجاؿ الدين ،وهبب عدـ مقاومة سلطة اؼبلك
وحىت مقاومة
أو األمراء ويرجع ىذه الفكرة إٔب ما كاف سائدا من حرماف الشعب من حق مقاومة السلطات اؼبلكية واإلمرباطورية ّ
السلطات الدينية اليت سبتعت هبا الكنيسة ،وُب األخَت يرى أف السلطة السياسية ُب الدولة اغبديثة إمبا ىي التطورات اليت سبتعت هبا
الكنيسة ُب اؼباضي وأصبحت ُب يد السلطة اغباكمة ُب ظل تطور الدولة اغبديثة (يوـ لك ويوـ عليك).
من جهتو يرى كالفن أنو ال هبب إدماج الكنيسة والدولة ُب نظاـ واحد ،بل لكل منها عمل مستقل ،فتقوـ الكنيسة ابألعماؿ
الدينية اػباصة هبا على أف تقوـ الدولة اب﵀افظة على النظاـ وضباية اؼبلكية وتعميم القيم والدين ،والدولة هبذه الوظيفة فمن واجب
كل مسيحي أف يؤيد الدولة أو يعاوهنا ُب ربقيق أىدافها وتصبح ابلتإب طاعة الدولة واجبا ويبنع مقاومتها ،وابؼبقابل هبوز لؤلجهزة
اغبكومية اؼبمثلة للشعب مثل اجملالس النيابية أف تواجو استبداد اؼبلوؾ واغبكاـ كما هبوز للمسحيُت أف يرفعوا السبلح ربت قيادة
زعماء ؽبم لردع االستبداد والقضاء عليو ،وعدـ االستجابة إلرادة اغباكم أو اؼبلك إذا كانت القوانُت اليت يصدرىا تتعارض مع
تعاليم الدين ،وىو ىبتلف ُب ىذه النقطة مع لوثر ،أل ّف ىذا األخَت أيّد أمراء أؼبانيا ،وعدـ معارضتهم ُب حكمهم من أجل
مساعدتو ُب نشر مذىبو اعبديد الذي جاء كما ىو معلوـ ﵀اربة الفساد والفوضى اليت أحدثتها الكنيسة الكاثوليكية والثراء اذي
وصلت إليو من خبلؿ فرضها للضرائب وبيعها صكوؾ الغفراف...
 -أثر اإلصالح الديين الربوتستانيت يف احلياة العامة:

لقد ح ّقق اإلصبلح الديٍت الربوتستانيت بزعامة مارثن لوثر وجاف كالفن عدة نتائج وذلك من خبلؿ أرائهما وأفكارنبا اؼبناىضة
للكنيسة الكاثوليكية ورجاؿ الدين ،حبيث أنشأت الكنائس اللوثرية التابعة للدولة واليت سيطرت عليها القوى السياسية وىذا سباشيا
مع أفكاره ،وكانت تقريبا فروعا من الدولة وابلتإب أصبحت السلطة الزمنية من غَت قيود السلطة الدينية اليت عرفتها ُب القروف
مؤسسات الكنيسة وإبطاؿ القانوف الكنيسي,)...وُب نفس
الوسطى ،كما ًبّ القضاء على اؼبؤسسات الدينية القديبة (األديرةّ ،
االذباه كانت الكنائس الكلفنية ُب ىولندا واسكتلندا الواسطة الرئيسية اليت عن طريقها انتشر التربير مقاومة اغبكاـ ُب صبيع أرجاء
أورواب الغربية ابلرغم من إيبانو ابلطاعة العمياء مثل لوثر.
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بصورة عامة فإف الكلفينية خاصة بفرنسا واسكتلندا ازبذت موقف اؼبعارضة من اغبكومات اليت ٓب تتح ؽبا الفرصة للعمل دبذاىبها،
وقد قاوما االضطهاد ودعوا إٔب الثورة على اغباكم الذي ىبالف مذىبهم .أيّد كالفن األرستقراطية بدال من اؼبلكية ،وانتقد انتقادا
شديدا الديبقراطية وأنظمتها.
اىتمت الربوتستانتية بعبلقة اإلنساف اب﵁ وابلظروؼ والوسائل اليت سب ّكن اإلنساف من الوصوؿ إٔب السعادة األبدية ُب العآب

54
فإهنا خرجت عن تعاليم الكتاب اؼبقدس ،وقوانينها اؼبدنية بدعة ىدفها االستحواذ
اآلخر ّ ،أما خبصوص الكنيسة الكاثوليكية ّ
على السلطة الزمنية ،وضرورة الفصل بُت السلطتُت الدينية والسياسية مع ترجيح الكفة للسلطة السياسية .55

ُب األخَت نقوؿ لقد آم ن لوثر ابؼبلكية الفردية ولكن تطبيق مبادئو أسفر عن النظاـ االستبدادي الستعانتو ابألمراء ُب حكمهم
الفردي ،عكس كالفن الذي آمن ابلنظاـ أوالسلطة اؼبطلقة لكن تطبيقها شجع على تقرير اغبرايت الفرديةُ ،ب حُت جنّد لوثر
السلطة السياسية إلخضاع السلطة الدينية ؽبا أنشأ الكنيسة القومية ،بينما طالب كالفن بفصل الكنيسة عن الدولة سباما ومنع
الدولة ُب التدخل ُب شؤوف الكنيسة الشيء الذي ساعد على تقرير اغبرايت الفردية الدينية والسياسية ،وفيها اعترب لوثر أف اغبياة

السياسية قريبة من اإلقبيل ،فإ ّف كالفن يرى أ ّف ىذا ال يعٍت أف اجملتمع يفقد أنبيتو ُب نظر اؼبسيحية .56

 -خادت ة:

لقد أيّد كل من لوثر وكالفن اغبكاـ والسلطة الزمنية وأعطوىا مرتبة أعلى ،كما أقروا ابلطاعة العمياء ؽبؤالء اغبكاـ شريطة أف
يبادلوىم نفس التأييد ُب نشر مذىبهم ومساعدهتم ُب ذلك وىذا نوع من األخذ والعطاء بُت مفكرين وحكاـ ( تبادؿ اؼبصاّب
واألفكار ) دوف أف ننقص من أنبية أفكر الرجلُت ،حىت وإف ٓب تظهر ُب حياهتما إال أهنا ذبلت فيما بعد ،وىنا تكمن فعبل األنبية
.

 فلسفة بودان السياسية: -مفهوم السيادة عنده:

يعرؼ بوداف السيادة أبهنا السلطة اؼبطلق على اؼبواطنُت وصبيع رعااي البلد وال تتقيد بقانوف ،57ومن خبلؿ ىذا التعريف يتضح
جليا أف بوداف جعل اغباكم حرا ُب حكمو وتصرفاتو ال وبده قيد وال شرط ،واألكثر من ذلك أنو يرى وظيفة السيادة الرئيسية ىي
خلق القانوف ،وعلى ىذا األساس فهي ملزمة ألنو يعود ؽبا الفصل ُب وجود وخلق ىذا القانوف ومن جهة أخرى أف اؼبلك واجبة
عليو طاعة القوانُت اإلؽبية والطبيعية وأنو ملزـ كذالك ابحًتاـ اؼبعاىدات واالتفاقات سواء كانت داخلية أـ خارجية .
تفوض وال يبكن التصرؼ فيها وال تقبل
والقانوف عنده يبكن أف يغَت العرؼ وال يبكن أف يغَت القانوف ،والسلطة دائمة وال ّ
وتفسره وتنفذه ويعتقد أ ّف وجود مثل ىذا اغبق الزـ أليّة دولة منظّمة ويشكل الفارؽ الذي يبيز
االنقساـ وىي اليت تضع القانوف ّ
ىيئة سياسية متطورة عن ؾبموعات أكثر بدائية ،ولعلنا نتساءؿ ىنا ىل اغباكم الواضع ؽبذه القوانُت غَت مقيد فعبل أـ ىناؾ قيود
تقف أمامو ؟
اغباكم كما رأينا آنفا مقيد ابلقانوف اإلؽبي والطبيعي ،ىذا يعٍت أف القانوف الوضعي أو قانوف البشر ربت قانوف الطبيعة ومراعاة ىذا
ؾبرد العنف اغبقيقي ،وُب ىذه اغباالت فإف اغباكم ملزـ ابلقانوف الطبيعي ُب وضع
القانوف ىو الذي يبيّز ال ّدولة اغبقيقية عن ّ
 - 54علي عبد اؼبعطي دمحم ،الفكر السياسي الغريب ،اإلسكتدرية ،دار اؼبعرفة اعبامعية ،1994 ،ص.120:

 -55دمحم ؿبمود ربيع ،الفكر السياسي الغريب :فلسفاتو ومناىجو من أفالطون إىل ماركس ،مطبوعات جامعة الكويت ،1994 ،ص.172:
 - 56دمحم ؿبمود ربيع ،اؼبرجع السابق الذكر ،ص.179:
 - 57عمار بوحوش ،مرجع سابق ،ص.131:
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القانوف الوضعي ،وُب حالة وضع اغباكم أو أمر بشيء يتعارض مع القانوف الطبيعي فهنا يبكن أف يعصى اغباكم ،ألف القانوف ُب
آف واحد ىو إرادة اغباكم وتعبَتا عن العدؿ اػبالد وىذاف األمراف ال يبكن أف يتعارضا.
إ ّف إخبلص بوداف لقانوف فرنسا الدستوري وميلو كقانوين وكاتب ُب األخبلؽ يبيل إٔب جانب اغبكم الدستوري واحًتاـ أعراؼ
اؼبلكية وأساليبها القديبة مثل قانوف الوراثة والتنازؿ عن اؼبمتلكات العامةُ...ب ىذه اغبالة فإ ّف اغباكم ىنا ىو واضع و خاضع
لقوانُت دستورية معينة ٓب يضعها وال يستطيع تغيَتىا.
ويدعمو بسيادة اجتهد ُب
من خبلؿ ىذه النظرة على السيادة لبوداف يتضح لنا أف ؽبذا األخَت أىداؼ وىو يدافع على اغباكم ّ
إعطاءىا تعريفا ومدلوالت رأيناىا سالفا ومن بُت أىدافو مايلي:
 -1نتيجة الظروؼ القائمة واليت عاشها بوداف وميزهتا اغبروب واالضطراابت واالكببلؿ السياسي والتدىور االقتصادي وضعف أو
زواؿ الدولة  ..كل ىذه األمور جعلت بوداف يقدـ تدعيما لسلطات اؼبلك.
ومصمما على إنفاذ اؼبؤسسة القديبة للدولة وديبومتها..
 -2كاف من جهة أخرى مؤمنا ابؼببدأ الدستوري
ّ

نظرية اْلسرة والدولة:

إف اؼببدأ اعبوىري ُب اعبمهورية ىو السيادة الواحدة واؼبطلقة ويبدو مران من خبلؿ مفارقات معقدة منها :بُت شكل الدولة وشكل
اغبكومة ،تكوف ملكية فردية أو أرستقراطية.
اغبكم اؼبفضل لديو ىو اؼبلكية ابلرغم من ميلو ومدحو لبلرستقراطية حبيث يقوؿ ُب شأف اؼبلكية ال يبكن ألحد أف يكوف سيدا ُب

اعبمهورية إالّ واحد فقط  ...كيف يبكن تصور جسم بعدة رؤوس أو شعب يتؤب السيادة .58
وكل شكل من أشكاؿ الدولة الثبلثة ( اؼبلكية واألرستقراطية والديبقراطية) يبكن أف تكوف ؽبا حكومة ملكية أو أرستقراطية أو
ديبقراطية.
إف بوداف وىو يدافع عن اؼبلكية يفضل أف تكوف اؼبلكية الشرعية يطيع فيها أفراد الرعية قوانُت اؼبلك ويطيع فيها اؼبلك قوانُت
ا لطبيعة وىذا توفيق بُت السيادة اؼبطلقة اػبالصة وبُت حرية األفراد اليت تقوـ جوىراي على اؼبلكية اػباصة الفردية.
أتثّر بوداف أبفكار أرسطو من خبلؿ معاعبتو لقضييت األسرة والدولة فبوداف يبحث الغاية من الدولة ٍب األسرة ومعها الزواج وعبلقة
األب واألطفاؿ واؼبلكية اػباصة والعبيد وىذه صبيعا اعتربىا نواحي من األسرة.
ويعرؼ الدولة أبهنا حكومة شرعية من أسرع ّدة ومن فبتلكاهتا اؼبشًتكة وؽبا سلطة غالبة والشرعية ىنا يقصد هبا العدالة أو التماشي
مع القانوف الطبيعي.
ّأما خبصوص األسرة وىي اؼبكونة من األب واألـ واألطفاؿ واػبدـ مع اؼبلكية اؼبشًتكة فهي ؾبتمعا طبيعيا تنشأ منو صبيع اجملتمعات
عرؼ الدولة أب ّهنا حكومة من األسر ورئيس
األخرى ،وأبرز ما لرئيس األسرة من سلطات ليستعملها ُب مواقع أخرى ،وىكذا ّ
األسرة ىو الذي يصبح مواطنا عندما يعمل خارج البيت مع غَته من رؤساء األسر وتنشأ روابط كثَتة من األسر للدفاع اؼبشًتؾ
توحد سلطة ذات سيادة فعندئذ تتكوف دولة.
والسعي وراء مزااي متبادلة بُت القرى واؼبدف واؼبؤسسات من ـبتلف األنواع وعندما ّ
تتكوف منها الدولة ىي األسر ،كما
ال يبكن وجود الدولة اؼبنظمة قبل االعًتاؼ بسلطة ؽبا سيادة وأ ّف الوحدات أو األجزاء اليت ّ
الرب وىو ما ق ّدمتو نظرية اغبق اإلؽبي كأساس تقوـ عليو سلطة اؼبلك
هبب التذكَت أ ّف بوداف استبعد التفويض من جانب اإللو أو ّ
.59

 - 58جاف توشار ،مرجع سابق ،ص.232 :
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تبٌت فكرة التّسامح الديٍت وسيطرة ال ّدولة على الناحية الدينية كانت ؾبمل أفكار
ُب األخَت نذ ّكر أف زعامتو غبزب السياسيُت الذي ّ
ىذا اغبزب تدور حوؿ:
 على الناس إظهار الطاعة ولو سلبيا للحكاـ. ال ّدولة قوة تسعى للمحافظة على نفسها كقوة. قوة الدولة فوؽ قوة اغب ّكاـ. الدين مسألة زبص كل فرد والوحدة ُب الدولة وليس ُب ال ّدين والدولة تتح ّكم ُب اؼبسائل الدينية  ...وىي دعائم كلها من أجلمساندة وأتييد اغباكم الذي يفضلو بوداف ألسباب موضوعية وأخرى ذاتية...

خاسبػ ػ ػ ػ ػ ػػة:

حاوؿ بوداف تربير اغبكم اؼبطلق ُب فرنسا ،أل ّف لل ّدولة سيادهتا واؼبلك صاحبها وبفضل ىذه السيادة يستطيع اغباكم أف ينقذ ما
يبكن إنقاذه أل ّف اؼبلكية ُب خطر اغبروب األىلية والتدىور والضعف الشيء الذي جعلها ؿبط أنظار األعداء ُب الداخل واػبارج.
إ ّف أتييده ؽبذا النوع من اغبكم وعدـ تقيّده بقانوف تعود إٔب الظروؼ الصعبة اليت عاشتها فرنسا ُب عهده ،وىو بذلك أراد أف يعيد
ؾبد فرنسا الضائع ،وال ننسى األنبية البالغة اليت أوالىا للقانوف الوضعي وكأنّو سنّة موروثة ،كما رّكز على غاايت الدولة اؼبنظّمة
اؼبكونة ؽبا  ...ويبقى الًتكيز الشديد على السيادة اليت
واليت تستحق إسم دولة تلزـ الرعااي الطاعة ،والعبلقة بُت ال ّدولة واألسرة ّ
اقًتف اظبو وشهرتو هبا.

فلسفة العقد االجتماعي عند ىوبز:
مفهوم الدولة والسيادة عنده :

وبرر
كاف ىوبز يرفض اللجوء إٔب كل ما ىو فوؽ الطبيعي ،وكل مؤلفاتو ىي ؿباربة األشباح والقوى اػبفية ،وىكذا أراد أف ّ
التطرؽ إٔب مفهومي الدولة والسيادة نعطي بسطة حوؿ بعض اؼبراتب ُب اتريخ اغبكم كما
اإلنساف من األوىاـ واػبوؼ ،قبل ّ
يسميها:
ّ
 -1احلالة الطبيعية :وىي الفوضى والنّاس متساووف ابلطبيعة وعنها ينبثق اغبذر وعنو تنشأ اغبرب بُت الناس ،واغبياة عزلة وفقَتة
وحيوانية وال وجود ؼبفهومي العدؿ واعبور وال اؼبلكية أو التملك الذي ىو الفعل الذي يصَت الشيئ ملكا لك و يكسبك القدرة
60
عرب عنو سي نيكا من خبلؿ العصر الذىيب أو اغبياة الطبيعية البدائية األؤب اليت
علة التصرؼ فيو ضمن حدود القانوف  ،وىو ما ّ
كانت عادلة وىادئة  ...و يبُت لنا خواف دي ماراي  ، 1624 – 1535أسباب و ظروؼ االنتقاؿ من اجملتمع الطبيعي على
اساس أف االنساف الضعيف العاري  ،الذي ال يبلك وسائل الدفاع عن نفسو  ،و الذي وبتاج إٔب مساعدة الغَت ،صباعة منظمة أو
61
ؾبتمع  ،و زود نفسو  ،بنفس الوقت حبكومة أسندىل لفرد واحد ىو اغبكيم أو الكاىن أو ابختصار اؼبلك .
 -2اجملتمع ادلدين :يرى أ ّف ىناؾ حق طبيعي وقوانُت طبيعية ولكن ىذه اؼبفاىيم ىبتلف مدلوؽبا عن منظّري اغبق الطبيعي ،فحق

الطبيعة يتمثل ُب غريزة البقاء والقانوف الطبيعي ىو حكمة أو قاعدة عامة مكتشفة من قبل العقل وىي ؿباربة كل ما يقضي على
اغبياة أو يعيق وسائل اغبفظ وبعبارة أخرى فالقانوف الطبيعي حسبو يقوـ على التفتيش على السلم ٍب الدفاع عن الذات بكل
الوسائل اؼبملوكة من أجل ربقيق السلم واألمن ،وليس ُب يد الناس من وسيلة أفضل من إقامة عقد فيما بينهم ابالتفاؽ اؼبتبادؿ،
وىو عكس أرسطو الذي يرى اجملتمع السياسي أبنّو ليس واقعة طبيعية ،بل ىو شبرة اصطناعية ؼبيثاؽ إرادي وغبساب مصلحي.

 - 60صبيل صليبا  ،ادلعجم الفلسفي  ،ج  ، 1دار الكتاب اللبناين  ، 1982ص . 344

 - 61جوف جاؾ شوفاليو  ،اتريخ الفكر السياسي  ،ت دمحم عرب صاطيبل  ،بَتوت 1975 ،ص . 303
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السيادة فتقوـ على عقد ولكن ليس بُت اؼبلك ورعيتو بل بُت األفراد الذين ّقرروا أف يكوف ؽبم ملك ،ويرى ىوبز أ ّف الغاية من
ّأما ّ
ىذا العقد ىو ربقيق السلم وأمن األفراد.
يتكوف
والدولة تبدو كشخص ،وىي تع ّددية تكوف شخصا واحدا شرط أف يتم ذلك برضا كل األفراد ،وبصورة خاصة كل الذين ّ
يعربعنها ابلتنُت يرى أف غبم ىذا اغبيواف اؼبتوحش العمبلؽ ىو غبم صبيع اغبيواانت سلموه مهمة الدفاع
منهم ىذا الشخص ،وؼبّا ّ
عنهم ،وىكذا نرى من خبلؿ ىذا التشبيو البليغ أ ّف الدولة ربتفظ بوجو بشري ظبح نسبيا ُب تركيب وتكوين حيواف ضخم وـبيف
مربر وجودىا إذا ٓب تستطع ربقيق األمن وٓب ربًتـ الطاعة ،والدولة ىنا ىي روحية
؟! والدولة هبذه الصفة موجودة وابقية ولكن تفقد ّ
وزمنية ُب آف واحد ،أل ّف الفرد ال يستطيع أف ىبدـ سيدين ،واؼبلك ليس فقط أداة الدولة بل الكنيسة كذالك ،حيث وبمل ابليد
اليمٌت السيف وابليسرى عصا األسقفية ،وىكذا تتثبت الدولة كقدرة ووحدة ،وال مكاف موجود لؤلجساـ الوسيطة أو األحزاب أو
التكتبلت ...
ّأما خبصوص السيادة فهو ينتقد فصل السلطات وي ّدعم بقوة أطروحة السيادة اؼبطلقة ،إالّ أنّو يرى ؽبا حدود تتمثل ُب العقل
والضمَت اؼبهٍت للملك ،ونبا أىم حدود سيادتو ،ويقوؿ أنّو من الغباوة ابلنسبة للملك أف ال يفتش عن مصلحة شعبو ،ىذه
اؼبصلحة اليت زبتلط دبصلحتو الذاتية ،إذف الواجب يتطابق مع اؼبنفعة ،إ ّف خَته وخَت شعبو ال يبكن أف ينفصبل .62
ال يؤمن ىوبز بوجود حكم ـبتلط ،كما ال يؤمن بنظاـ حكم ؿبدود أو مقيّد أل ّف السيادة مطلقة ال تقبل االنقساـ أو التجزئة،
فبلب ّد إذف من وجود شخص يكوف لو القرار النهائي واألخَت ،فمن يبلك القرار ويستطيع تنفيذه يبلك السلطة اؼبطلقة ويكوف
صاحب السيادة اغبقيقية ،وال ّدليل األكرب الذي يق ّدمو ىوبز على ىذا الطرح ىو أ ّف السبب اؼبباشر للحرب األىلية ُب اقبلًتا يعود
إٔب أف اؼبلك عوض االحتفاظ ابلسيادة الكاملة ،أاتح للربؼباف دبوافقتو على قانوف عدـ حلّو ،وبذلك كربالربؼباف إٔب جانب اؼبلك
وأصبح قوة مستقلة ...وىكذا غدا للببلد سيداف ،أي فقداف معٌت السيادة ،ذلك أف ذبزئة السيادة يعٍت ربطيمها .63

مفهوم العقد االجتماعي عند ىوبز:

إ ّف العقد الذي يقصده ىوبز والذي نظر لو ُب كتاابتو ىو ذلك االتّفاؽ الذي أيٌب أو ينسج بُت األفراد الذين ّقرروا أف يكوف ؽبم
ملك أي سلطة مركزية وقد التزموا ابلتخلّي عن جزء من حرايهتم ؽبذه السلطة أو ىذا اغباكم ،ولكن ىذا ال يعٍت أ ّف اغباكم أو
اؼبلك طرفا ُب ىذا العقد وأ ّف القوانُت تطبّق عليو كما يطبّقها ىو على األفراد ،بل ىو فوؽ العقد نفسو واألفراد هبذا التخلي عن
جزء من حرايهتم وظباحهم للملك ُب أخذ القرارات اإللزامية سب ّكنو من خدمتو اؼبصلحة العامة ونشر العدالة ُب الدولة.
وحىت األفراد اؼبتعاقدين ال يستطيعوا إلغاء ىذا العقد أل ّف
إ ّف ىذه السلطة اليت وضعت ُب يد اغباكم ال يستطيع أحدا نزعها منو ّ
التخلّي عنو وعدـ طاعتو يؤدايف إٔب نشوب اغبروب األىلية وعودة الفوضى و يعود الناس بذالك إٔب اغبياة البدائية .
إ ّف ال ّدافع الذي أوجب قياـ ىذا التعاقد يرجع حسب ىوبز إٔب عدـ االتّفاؽ التلقائي بُت األفراد على احًتاـ كل منهم حقوؽ
اآلخر ( طبيعة البشر ،حب الذات واألاننية ) واألكثر من ذلك فإ ّف تنفيذ العقود ال يكوف إالّ إذا كانت ىناؾ حكومة قادرة على
ويعرب عنها صراحة ُب كتابو التنُت « العهود بغَت السيف ليست سوى ألفاظ ،وال مبلك
معاقبة عدـ التنفيذ أو اؼبخلُّت ابلعهودّ ،
قوة على توفَت األمن للمرء على اإلطبلؽ ،وروابط الكلمات أضعف من أف تلجم طموح الناس وجشعهم وغضبهم وغَت ذلك من
العواطف اعباؿبة دوف خوؼ من قوة قادرة على القمع » 64ومن خبلؿ ما سبق نرى أ ّف األفراد تنازلوا لشخص واحد وىو اإلنساف

 62جاف توشار ،مرجع سابق ،ص.263 :

 63موريس كرانستوف ،أعالم الفكر السياسي ،ط ،3دار النهار للنشر ،بَتوت ،1991 ،ص.49:
 64توماس ىوبز ،التنني ،نقبل عن جورج سباين ،الكتاب الثالث ،مرجع سبق ذكره ،ص.234:
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اؼبصطنع أو ال ّدولة فبثلّة ُب اؼبلك وىذا من أجل فرض سلطتو اؼبطلقة على البشر ،65وىو ُب نفس الوقت مطالب بتحقيق األمن
وضماف حقوؽ األفراد وضباية اؼبصاّب واؼبمتلكات العمومية وربقيق اغبرية والعدؿ واؼبساواة ونشر العلم واؼبعرفة واالعتناء ابلضعفاء
والسهر على حياهتم وىو الكفيل بتحمل كل ىذه األعباء دوف أف تتقاظبها معو أيّة ىيئة كانت تشريعية أو شعبية ،إذا ق ّدر للحاكم
يتمرد عليو بل يًتؾ األمر ليوـ اآلخرة حيث يعاقب اغباكم على أعمالو
أف ىبطئ ويصَت مستب ّدا فليس من حق الشعب أف ّ
الطائشة .كما يعود لو اغبق ُب إلغاء أو تعديل القوانُت وىو صاحب السلطة العليا وىو الذي يتحكم ُب رجاؿ الدين وتعترب أوامره
دبثابة قوانُت وتعليمات يسري تطبيقها حاال.

خاسب ػ ػ ػ ػػة :

إ ّف األوضاع الصعبة والفوضى واغبروب األىلية اليت عرفتها إقبلًتا ّأايـ حياة ىوبز أثّرت فيو وجعلتو يرّكز اىتمامو على الوسيلة
السيادة اؼبطلقة للحاكم كفيل بوضع
الكفيلة اليت زبلّص الببلد من ىذه اؼبشكبلت ،لذلك رأى النّظاـ السياسي الذي تتجسد فيو ّ
ح ّد ؽبذه الفوضى .
دوامة من اؼبتناقضات
وربولت من دولة عظيمة إٔب دولة مف ّككة تعيش ُب ّ
ّ
يربر ىذا االختيار أب ّف اقبلًتا اليت لبرهتا اغبروب األىلية ّ
اجملزأة ،الشيء الذي ّأدى إٔب
والثورات االجتماعية سببها ىو وجود سلطتُت ُب الببلد الربؼباف الذي التزـ أف ال وبلّو وسلطة اؼبلك ّ
انقساـ السلطة وذبزئة السيادة الوطنية .

فلسفة لوك السياسية
أنظمة احلكم يف نظر لوك:

يستعمل لوؾ تقريبا وبدوف تفريق مصطلح اجملتمع اؼبدين واغبكومة اليت ينحصر دورىا أو وظيفتها ُب اإلدارة والتشريعية وليست ُب
اغبكم ،واغبكومة اؼبدنية ذبلب للناس القضاء والبوليس وىذا ما ينقصهم ُب اغبالة الطبيعية ،أما اغبكم السياسي فهو دبثابة وديعة
سلمها اؼبالكوف للمالكية (ا﵀كوـ للحاكم ) ،وىي ثقة سياسية ،واغبكاـ ىنا ىم إداريوف وظيفتهم ىي خدمة اعبماعة ومهمتهم
تقوـ على ربقيق األمن وتوفَت الراحة واالزدىار.
سبس اؼبلكية اػباصة ،والسلطة التنفيذية وىي سلطة
السلطة العليا ىي السلطة التشريعية أي سن القوانُت وىذه القوانُت ال هبب أف ّ
فبنوحة لؤلمَت لكي يرعى اؼبصلحة العامة.
يركز لوؾ على الفصل بُت السلطات ،حبيث يقوؿ أب ّف السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هبب أف ال هبتمعا ُب نفس األيدي
والسلطة التشريعية أعلى من السلطة التنفيذية ،إهنا الروح اليت تعطي الشكل واغبياة والوحدة للدولة ،والسلطة التشريعية ؿب ّددة
ابغبقوؽ الطبيعية وىي سلطػة اغبرية وىذه اغبريػة ىي من أجل السعػادة ،إهنا حرية السعادة بواسطة العقل وعلى ىذا األساس فإ ّف

كل سلطة لكي تكوف سياسية هبب أف تكوف ّأوال عادلػة .66
إذا زبلّت السلطة عن اغبقوؽ الطبيعية وخصوصا اغبرية واؼبلكية الفردية ،عندىا يعًتؼ لوؾ للمحكومُت حبق الثورة ،وىذا اغبق ال
يهدؼ إٔب ربقيق األماين الشعبية بل إٔب ال ّدفاع عن النظاـ القائم أو إعادتو ،واالعًتاؼ حبق اؼبقاومة ىو وسيلة غبمل األمَت على
التفكَت من أجل فرض احًتاـ الشريعة ،وىذه الوسيلة تسمح إببعاد خطر الثورة الشعبية وال تش ّكل مطلقا دعوة إٔب العصياف ،وُب
النهاية فإ ّف حق الثورة ابلنسبة إٔب لوؾ ىو دعوة للتعقل وإٔب التسوية.
 65دمحم نصر مهنا ،يف نظرية الدولة والنظم السياسية ،اؼبكتب اعبامعي اغبديث األزاريطة ،اإلسكندرية،1999 ،ص.37:
 66جاف توشار ،مرجع سابق ،ص.296 :
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وإذا انطلقنا من الواقع والظروؼ اليت عاشها لوؾ نبلحظ أف لوؾ كاف واقعيا ،وابلرغم من إقرارات حق الثورة إالّ أف مضموهنا غَت
ذالك وكأين بو يقوؿ للملك أنت من يقيم الثورة أو من يثور على نفسو وذلك إذا ٓب وبًتـ الشرعية.
إف القصد من تشكيل اغبكومة وتعاقد األفراد ىو ربقيق صبلة من األىداؼ وىي:
* ا﵀افظة على األمبلؾ الناس ،وعدـ السماح ألية ىيئة أو فرد أف يعتدي على اآلخرين والضماف الوحيد ىو:
 منح ثقة ؿبدودة للملك ؼبنع الطغياف. وضع ثقة ُب الربؼباف. إسناد قضااي العدالة إٔب القضاة وا﵀لفُت .ويكوف فصل اتـ بُت ىذه اؽبيئات وكل ىيئة تعمل ُب ؾباؿ اختصاصها.
فيما ىبص النظاـ اؼبفضل عند لوؾ ،فيتمثّل ُب النظاـ الربؼباين الذي ىبتص إبصدار القوانُت نيابة عن الشعب ،فالنفوذ يكوف بيد
اجملموعة اؼبنتخبة من الشعب ألهنا سبثل اؼبصاّب الشعبية اؼبتعددة وسلطتو ليست مطلقة.
من جهة أخرى ٓب يكن متحمسا للحكم اؼبلكي أو األرستقراطي ،بل فضل اغبكم الديبقراطي ا﵀دود فاغبكومة أو اؽبيئة التنفيذية
ونواب الشعب وباسبوف اؼبسئولُت ُب اؽبيئتُت.
واؽبيئة القضائية اتبعاف للربؼباف ّ

نظرية العقد االجتماعي عند لوك:

بٌت لوؾ نظرية العقد االجتماعي على اغبقوؽ الطبيعية لئلنساف وىي اغبقوؽ اليت ال تزوؿ بقياـ اغبكومة اؼبدنية حيث يقوؿ دبا أ ّف
البشر كما قيل ىم ابلطبيعة أحرار متساووف ومستقلوف ،فإ ّف أحدا ال يبكن أف وبرـ من ىذه اغبالة وال أف ىبضع للسلطة السياسية
ويتحمل التزامات اجملتمع
ألي فرد أف يتنازؿ هبا عن حريتو الطبيعية
ّ
لؤلخر بدوف موافقتو اػباصة ،إ ّف الطريقة الوحيدة اليت يبكن ّ
االرباد ُب صباعة حبيث يعيشوف مع بعض ُب الرفاىية واألمن
التجمع و ّ
اؼبدين تكمن ُب إجراء ات ّفاؽ مع بشر آخرين من أجل ّ
والسبلـ ويتمتعوف أبمن أمواؽبم ووبموف أنفسهم ...

67

بعد وصف اغبالة الطبيعية اليت يسودىا السبلـ واؼبعونة اؼبتبادلة ،وبعد تعريف اغبقوؽ الطبيعية على أساس اؼبلكية واعتبارىا سابقة
عرؼ تلك السلطة اؼبدنية على ّأهنا حق
حىت على اجملتمع ،انتقل لوؾ ليستمد اجملتمع اؼبدين من رضا أعضائو خاصة إذا علمنا أبنو ّ
صنع القوانُت مع العقوابت ...وتنظيم اؼبلكية الفردية وا﵀افظة عليها وحق استخداـ قوة اعبماعة ُب تنفيذ ىذه القوانُت ومعاقبة
من ال يبتثل ؽبا وكل ىذا ُب سبيل اػبَت العاـ فقط وىذه السلطة ال يبكن أف تنشأ إالّ ابلرضا أي بُت طرفُت اغباكم وا﵀كوـ
(عكس ىوبز).
إ ّف األفراد تعاقدوا وزبلوا عن جزء من حرايهتم للسلطة السياسية لكي ربافظ على أمنهم وضباية حقوقهم واغباكم ىنا طرؼ ُب
كز على التزاـ اغباكم ابلقوانُت أل ّف مصدر اؼبآسي اإلنسانية
العقد فعليو التزامات وواجبات وىبضع للقانوف وال يكوف فوقو وقد ر ّ
سببها اغب ّكاـ الطغاة.
اغبقوؽ الطبيعية يبكن بلورهتا ُب ثبلث نقاط وىي  :اغبياة واغبرية واؼبلكية.
يبيّز لوؾ بُت حالة الطبيعية وحالة اجملتمع اؼبنضم ،فمن بُت نقائص اغبالة الطبيعية مثبل أنّو عندما يكوف الناس ىم القضاة ُب
قضاايىم ،ينجم عن ذلك نقص ُب ثبلثة نواحي:
 -1تكوف أحكاـ متحيّزة.
 -2تكوف قوة تنفيذ األحكاـ غَت مبلئمة.
 67جاف جاؾ شوفالييو ،اتريخ الفكر السياسي ،تر :دمحم عرب صاصيبل ،مصد سابق  ،ص.382:
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 -3زبتلف األحكاـ اليت يصدرىا األشخاص اؼبختلفوف ُب القضااي اؼبماثلة.
ولعبلج ىذا النقص تطلب األمر ثبلثة أشياء:
 -1قاض يطبق القانوف ببل ربيّز.
 -2قوة تنفيذية تفرض أحكاـ القاضي.

موحدة إلصدار األحكاـ دبقتضاىا  .68وىذه ىي اؼبرحلة اليت يتنقل منها أفراد اجملتمع من اغبياة
 -3جهاز تشريعي يضع قواعد ّ
الطبيعية إٔب اغبياة اؼبنضمة ومنو إٔب اجملتمع اؼبنظم.
متوحشة فقَتة بغيضة هبيمة ،بل كانت ربتوي على مزااي وأ ّف سبب
يرى لوؾ عكس ىوبز أ ّف اغبياة العادية قبل التّعاقد ٓب تكن ّ
التعاقد ىو ربسُت وضعيتهم وإنشاء حكومة قادرة على خدمة اجملتمع وال ّدفاع عن مصاّب أفراده.
ُب األخَت يبكن تبياف أوجو االختبلؼ والتشابو بُت ىوبز ولوؾ فيما ىبص فكرة العقد االجتماعي الذي ىو أصل الدولة ونوجزىا
ُب النقاط التالية:
 يؤيّد ىوبز اغبكم اؼبطلق بينما يؤيّد لوؾ نضاؿ الربؼباف ضد اغبكم اؼبطلق. يرى ىوبز أف اغبالة الطبيعية ىي الشر وحرب دائمة ويراىا لوؾ تبادؿ للمنافع والتمتع ابغبقوؽ واغبرايت واؼبمتلكات. السلطة عند ىوبز مطلقة وىي مقيدة عند لوؾ. العقد ُب نظر ىوبز ىو تنازؿ كلي وهنائي عن صبيع حقوؽ األفراد مع فقداهنم غبريتهم وحقوقهم ،ولكنو تنازؿ جزئي عند لوؾوهبوز الرجوع فيو دوف أف يفقد األفراد شيئا.
 أطراؼ العقد ىم األفراد فيما بينهم عند ىوبز ،وطرُب العقد عند لوؾ األفراد واغباكم.نص
 يرى ىوبز أف التزامات العقد ىي تلك الطاعة من قبل األفراد لصاحب السيادة اؼبطلقة ،بينما عند لوؾ يلتزـ اغباكم دبا ّعليو العقد أي ضباية اغبقوؽ واغبرايت واؼبمتلكات ...
سبرد وعصياف وثورة على اغباكم إذ خلف العقد
 ُب األخَت نصل إٔب نتيجة العقد ،فهي استبداد مطلق للفرد عند ىوبز ،ولكنها ّعند لوؾ.

خادت ة:

إ ّف األنبية الكربى لفلسفة لوؾ بعد التجربة اإلقبليزية اؼبعاصرة لو تكمن ُب فكر أمريكا وفرنسا السياسي الذي بلغ ذروتو ُب
الثورات الكربى ُب هناية القرف الثامن عشر ،حيث كاف لدفاعو عن اؼبقاومة ابسم اغبقوؽ واغبرية الشخصية والرضا وحرية التملك
والتمتع بو األثر الكبَت ،بينما قبد مذىب القانوف الطبيعي الذي قامت عليو فلسفة لوؾ تراجع أماـ اؼبنهج التجرييب ُب كل من
العلوـ الطبيعية وال ّدراسات االجتماعية.

نظرايت مونتيسكيو السياسية:

أنواع احلكومات :

تعترب نظرية اغبكومات ونظرية الفصل بُت السلطات من أشهر نظرايت مونتيسكيو واليت أوصلتو إٔب العاؼبية ،حيث حاوؿ الدفاع
عن اغبرية وذلك عن طريق توضيح وظائف السلطات الثبلثة اؼبعروؼ ،وال تكوف اغبرية إال إذا ًب الفصل بينها ،فما ىي أنواع
اغبكومات عنده وما ىي طبيعة كل حكومة ؟
ىناؾ ثبلثة أمباط من اغبكومات وىي:
 68موسى ابراىيم ،الفكر السياسي احلديث وادلعاصر ،دار اؼبنهل اللبناين ،بَتوت ،2007 ،ص.118:
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 -1اغبكومة اعبمهورية :وىي اغبكومة اليت يتؤب الشعب السلطة فيها ،وىناؾ شكبلف من ىذه اعبمهورية :اعبمهورية الديبقراطية
أي فبارسة السلطة تكوف بيد الشعب ومبدأىا الفضيلة ابؼبعٌت اؼبدين ال ابؼبعٌت األخبلقي أي تقدًن اؼبصلحة العامة على اؼبصلحة
اػباصة .واعبمهورية األرستقراطية وتكوف السلطة بيد عدد من األفراد مبدأىا االعتداؿ ُب استعماؿ عدـ اؼبساواة وكلما اقًتبت
األرستقراطية من الديبقراطية كلما ازدادت كماال ،ويقل كماؽبا كلما اقًتبت من اؼبلكية.
 -2اغبكومة اؼبلكية :تكوف السلطة بيد الفرد أي بيد شخص واحد ولكن ليست اؼبلكية االستبدادية أي اؼبلك وبكم وفق القوانُت
األساسية ،ومبدأىا الشرؼ أي روح التك ّفل اؼبعنوي ،وال يتكلم ىنا ال عن فضيلة األفراد وال عن فضيلة اؼبواطنُت ...ويبدو أنّو كاف
يتكلم عن اؼبلكية الفرنسية من القروف الوسطى أكثر فبا كاف يتكلم عن اؼبلكية الدستورية على الطريقة االقبليزية اليت أتثر هبا
وأعجب هبا...
 -3اغبكومة اؼبستب ّدة :ىذا النّمط يدينو مونتيسكيو بشكل رظبي وواضح ،حيث يتزعّم اغبكم ىنا شخص واحد حسب ىواه
كأهنم حيواانت وال
بدوف قوانُت وبدوف قواعد ليس لو حسيب وال رقيب ،يستعمل اإلكراه ،وىذا الشخص اؼبستبد يعامل شعبو و ّ
يبيّز بُت أنواع االستبداد (يبد وأهنم كلهم ُب االستبداد سوى؟!) .لئلشارة فإ ّف ىذا النّمط من اغبكومات ىو تصور ذبريدي وليس
مستمدا من الواقع ،حبيث ال تدخل اغبكومات القائمة ُب عصره ُب أية فئة .وإذا كاف مونتيسكيو يدين اغبكم اؼبستبد فماذا
يفضل؟ إف اغبكومة اؼبفضلة لديو ليست واحدة من اغبكومات اليت درسناىا ،ولكنها تلك اغبكومة اؼبعتدلة وىي اؼبلكية
األرستقراطية الفاضلة واؼبعتدلة والذي وبلم هبا دوف اىتمامو حبظوظها ُب التحقيق أو التجسيد (تشابو إٔب ح ّد ما مع صبهورية
أفبلطوف).
إ ّف نظرية مونتسكيو السياسية قوامها التوازف وىو نوع من التوافق بُت السلطات وىيئات الوسيطة والبلمركزية واألحبلؼ وصبيعها
أثقاؿ توازنية وقوى سبنع اغبكم من الوقوع ُب االستبداد ،فماذا عن الفصل بُت السلطات؟

نظرية الفصل بني السلطات:

أعجب مونتيسكيو ابلنظاـ الروماين وبعده ابلنظاـ الدستوري اإلقبليزي ،ويدعو لبلعتماد عليهما كأساس لقياـ حكم دستوري
يهدؼ إٔب ربقيق العدالة واغبرية ُب فرنسا ،ويعترب اغبكم دبقتضي القوانُت لب اؼبوضوع ،ألف واجب اغبكومة ىو ضماف اغبرية
ويقرروف
وحقوؽ األفراد وتوطيد الثقة بينهم وبُت دولتهم ،وىذا ّ
الضماف أيٌب عن طريق القانوف وليس من األفراد الذين وبكموف ّ
حسب أىوائهم الشخصية ،وللمحافظة على حرية األفراد اليت ىي أساسية هبب أف تكوف سلطة اغبكومة ؿبدودة وتتمثل ىذه
اغبدود ُب وجود ثبلثة ىيئات سياسية تقوـ بدورىا اؼبخوؿ ؽبا وىي:
أ -سلطة تشريعية تكمن مهمتها األساسية ُب ربضَت وسن القوانُت وتعديلها أو إلغائها.
ب -سلطة تنفيذية ومهمتها العمل واإلشراؼ على ربقيق األمن والدفاع عن البلد واستقباؿ البعثات الدبلوماسية.
ج -السلطة القضائية وتكمن مهمتها ُب فض النزاعات وإقامة العدؿ بُت األفراد ومعاقبة مرتكيب اعبرائم وحل اػببلفات...
إ ّف فكرة مونتيسكيو اليت تدعو إٔب الفصل بُت السلطات واليت أعطتو شهرة عاؼبية تتمثل ُب أف ال ذبتمع ىذه السلطات ُب يد
واحدة  ،وابلتإب فهو يدعو إٔب اؼبشاركة ُب السيادة بُت القوى السياسية الثبلثية ،وأيضا القوى االجتماعية الثبلثة اؼبلك والشعب
واألرستقراطية ،ونستخلص من ىذا أّنّو ىناؾ نوع من التطابق بُت األفكار الدستورية واألفكار االجتماعية (ثبلثة قوى اجتماعية
تقابلها ثبلثة قوى سياسية).
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احلرية السياسية:
ليست اغبرية السياسية أف يفعل اإلنساف ما يريد ،وإّمبا ىي اغبق ُب فعل ما يريد ُب حدود ما يسمح بو القوانُت ،وال هبرب على
فعل ما ال يرغب فيو وما ىو فبنوع ،فإذا استطاع أي مواطن أف يفعل ما ربرمو القوانُت يفقد بذلك حريتو أل ّف اآلخرين يتمتعوف
بنفس اغبرية.
يقوؿ " :لقد ظن أرسطو أنو يوجد عبيد وأّ ّف ىذا شيء طبيعي ولكنو ٓب يستطع الربىنة عل ذلك ،ىذا يعٍت أف مونتيسكيو يؤمن
ابغبرية وىو ضد فكرة العبودية لذلك ٓب يكتف بنظرية الفصل بُت السلطات لتأمُت اغبرية ،بل قدـ أفكارا أخرى ؼبنع السلطة من
االستبداد ،وأقاـ بعض اغبواجز اليت سبنع ذلك ،وتؤدي بذلك لئلبقاء على فبارسة اغبرية:
 -1اعبماعات الوسيطة :النببلء والربؼباانت ا﵀لية.
 -2البلمركزية وما سبنحو لؤلقاليم من حرية كبَتة ُب التصرؼ.
 -3األخبلؽ :ال ضرورة لوجود القانوف حُت تكوف األخبلؽ قادرة على ربقيق التطور".69

خادت ة:

تطرؽ مونتيسكيو إٔب معاعبة بعض ّأمهات القضااي إضافة إٔب ما سبق ذكره ،فكتب مثبل عن البلمركزية واألدب والدين
واألفكاراالجتماعية ،فَتى أ ّف البلّمركزية تش ّكل ثقل التوازف الفعاؿّ ،أما اآلداب فَتاىا أهنا من غَت اؼبمكن أف تنفذ ابلقوانُت وما
يبكن تنفيذه ابآلداب واإلصبلح اغبقيقي ليس سياسيا ،بل فكراي وأخبلقيا وتربوايّ ،أما ال ّدين فهو الكابح االجتماعي واألفكار
االجتماعية سبثل اغبرية اليت تقوـ أساسا على األمن وىو اؼبكسب الوحيد الذي يبتاز بو شعب حر آخر ،أما اؼبساواة اؼبطلقة فهي
حلم ،فبمقدار ما تبتعد السماء عن األرض كذلك تبتعد روح اؼبساواة الواقعية عن روح اؼبساواة اؼبطلقة.

فلسفة روسو السياسية:
نظرية العقد االجتماعي:
يرى روسو أف الرغبة ُب الوحدة (ارباد األفراد فيها بينهم) ىي اليت ّأدت إٔب ىذا العقد االجتماعي ،واؼبقصود ابلوحدة ىي وحدة
اعبسم االجتماعي أي تبعية اؼبصاّب اػباصة للمصلحة العامة ،والعقد عنده ليس عقدا بُت األفراد مثل ما يراه ىوبز وال عقدا بُت
األفراد واغباكم كما يراه لوؾ ،ولكنو أعطاه شكبل آخر حبيث دبوجب العقد االجتماعي كل واحد يتّحد مع الكل ،والعقد معقود
مع اجملموعة (كل واحد منا يضع ُب الشراكة شخصو وكل قدرتو ربت سلطة اإلرادة العامة وكبن نلتقي ككل أي كجسم..كل
عضو كأنو جزء ال يتجزأ من الكل ،كل شريك يتّحد مع الكل وال يتّحد مع أي شخص بشكل خاص إنّو ال ىبضع ىكذا إالّ
حرا كما ُب السابق).70
لذاتو ويبقى ّ

أبي شيء ألنّو ليس طرفا ُب العملية ،ومن جهة أخرى ال يبكن أف تكوف ىناؾ
من خبلؿ ىذا نستنتج أ ّف اغباكم ال يتقيّد ّ
مصلحة منافية ؼبصلحة األفراد الذين يش ّكلوف ىذا الكل ،واغباكم ىنا ىو ىذه اإلرادة العامة اليت ىي إرادة اجملموعة وليس إرادة

األعضاء الذين يؤلّفوف ىذه اجملموعة  ،71وكبن نتساءؿ ىل ىناؾ فرؽ بُت إرادة األعضاء واإلرادة العامة اليت ىي نتيجة لؤلؤب؟

روسو يرى أ ّف ىناؾ فرقا ،وىذا الفرؽ ليس ُب ال ّدرجة وإّمبا ُب الطبيعة بُت اإلرادة العامة وإرادة األفراد ،واإلرادة خَت مبلذ ضد
مشاريع األفراد...
 69موسى ابراىيم ،مرجع سابق ،ص.146 :
 70جاف توشار ،مرجع سابق ،ص.335 :

 71حسن شحاتة سعفاف  ،أساطني الفكر السياسي وادلدارس السياسية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،1966 ،ص.234:
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إ ّف نظرية العقد االجتماعي عند روسو تدور حوؿ السلطة والنظاـ السياسي الذي ينشأ عن تعاقد الناس واتفاقهم ،واجملتمع قبل
ىذا التعاقد أي قبل تعيُت صاحب السيادة ىو ؾبموعة من الناس بدوف نظاـ وبدوف قانوف ما عدا القانوف الطبيعي ،وعلى ىذا
األساس يرى أ ّف اغبالة الطبيعية لؤلفراد كانت خَتا لئلنساف حيث سادت فيو اغبرية واؼبساواة ونتيجة للتفاوت ُب الثروات والتق ّدـ
فأدى ذلك إٔب تنازؿ األفراد عن حقوقهم لصاّب اإلرادة العامة مقابل ضماف أمنهم وحقوقهم واستقرارىم
اؼبدين سادت ىذه اغبالة ّ
.72

ؿبَت وىو :كيف يبكن التوفيق بُت اغبرية األصلية لؤلفراد وبُت السلطة اليت تتؤب السيادة ُب الببلد ؟ ومن
لقد وقع روسو أماـ سؤاؿ ّ
خبلؿ السؤاؿ نستشف التعارض اؼبوجود بُت اغبرية الطبيعية لؤلفراد والسلطة اغباكمة ،كما نعلم أ ّف روسو يبقت اغبكم الفردي
والقوانُت الوضعية اليت رب ّد من حرية الفرد.
لكن إجابة روسو حوؿ ىذا اإلشكاؿ تدور على أساس أ ّف كل فرد يتنازؿ إراداي عن حقوقو كلها لئلرادة العامة ويتنازؿ األفراد
معُت ولكن للمجموع ككل ،وابلتّإب فالتّنازؿ
كلهم عن حقوقهم كلية ليصبح اعبميع ُب وضع متساو ،وىذا التنازؿ ليس لشخص ّ
لئلرادة اعبماعية اليت ىي إرادة الكل الناتج عن العقد .73
من خبلؿ ما سبق نرى أ ّف ىذا العقد ّأدى إٔب تكوين ال ّدولة وقياـ سلطة صباعية وعندما يطيع الفرد سلطة اعبميع يطيع نفسو
أيضا ألنّو ضمن اعبميع وبذلك تكفل اغبرية وتصاف اغبقوؽ ويعم األمن واالستقرار .

أنظمة احلكم عند روسو:

يعرب عن اإلرادة العامة ،وىو ال يقبل بتقسيم السلطات اؼبعروفة
إ ّف ال ّدولة الشرعية عند روسو ىي تلك اليت ربكم ابلقانوف ألنّو ّ
ويقسم روسو اغبكومات أو أنظمة اغبكم إٔب:
مثل مونتيسكو ،واغبكومة عنده ىي ىيئة تنفذ القوانُت اليت تسنّها ال ّدوؿّ ،
 اؼبلكية اليت ينتقدىا بشدة . األرستقراطية اليت يبكن أف تكوف وراثية أو انتخابية. -الديبقراطية حبيث يرى فيو تداخل السلطة التنفيذية ابلتشريعية وىذا النمط غَت فبكن التحقيق عمليا ،ألنّو من اؼبستحسن أف ال

ينفذ القوانُت من يضعها حسبو  ،74والشيء اؼبلفت لبلنتباه وكبن ندرس روسو مقارنة ابؼبفكرين السابقُت ُب ىذا اجملاؿ (أنواع

اغبكومات واغبكومة اؼبفضلة) ىو أ ّف روسو امتنع عن الدعوة الختيار شكل من األشكاؿ السابقة ،ألنّو يرى أ ّف أفضلها قد
تتغَت الظروؼ ،لذلك يرى أ ّف شكل اغبكومة متعلّق ابألوضاع ا﵀لية ،وأنّو من اػبطأ فرض حل وحيد ُب
يتحوؿ إٔب األسوء عندما ّ
ّ
كل مكاف ،وىذا التنبيو يتجلى بوضوح ُب كتابو عن بولونيا وكورسكا (أتمبلت حوؿ حكومة بولونيا وحوؿ إصبلحها ،ومشروع
دستور لكورسيكا).
اؼبؤسسات بدوف اآلداب ،وىنا يتّفق مع
من جهة أخرى يرى أ ّف اغبكومة تتقهقر وزبوف السيادة ،وابلتّإب فبل معٌت لوجود ّ
ابلًتبية
يتم ذلك إال ّ
مونتيسكيو ،ولذلك من الواجب االىتماـ إبعداد اؼبواطنُت لتحقيق التّضامن ُب اعبسم االجتماعي ،ولن ّ
وال ّدين وحب الوطن والفضيلة والواجبات اؼبدنية..

 - 72جاف جاؾ شوفالييو ،مرجع سابق ،ص.228:
 - 73وبي اعبمل ،اْلنظمة السياسية ادلعاصرة ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بَتوت ،1969 ،ص.84:
 - 74ملحم قرابف ،مرجع سابق ،ص.112:

44

يفرؽ روسو بُت السيادة واغبكومة ،فالسيادة مصدرىا الشعب واختيار ىذا الشعب حكومة ػبدمتو وخدمة مصاغبو ،وإذا كاف
ّ
مصدر السيادة ال يتغَت فإف رئيس ال ّدولة الذي وّكلو الشعب شؤوف الببلد وخدمة مصاغبو قد يتغَت ُب حالة ما إذا ٓب يوفق ُب
اغبصوؿ على ثقة ورضا أبناء الشعب .75

ىذه األفكار ـبالفة ألفكار ىوبز الذي اعترب اؼبلك صاحب السيادة اؼبطلقة ويعود السبب ُب ذلك إٔب أ ّف روسو ٓب وببّذ النظاـ
السياسي الربيطاين القائم على العرؼ والتقاليد واؼببادئ الدستورية ،ويرى أ ّف النّظاـ الذي يصلح لفرنسا ىو ذلك النّظاـ الذي
يضمن اؼبشاركة ُب اغبياة السياسية ويب ّكن لؤلفراد من فرض رقابة صباعية على رجاؿ اغبكم ،ودور اغبكومة ىو تنفيذ القوانُت النّابعة
التصرؼ فبإمكاف اعبماعة سحب الثّقة منها.
من اإلرادة الشعبية ،ونفس الشيء فإذا ساءت ىذه اغبكومة ّ

 -خاسب ػ ػ ػػة:

األوريب مسانبة ُب
التنوع ُب ال ّدراسة ،لذلك كانت أفكاره مؤثّرة ُب الواقع
ّ
امتاز روسو ابلعقبلنية ُب التحليل وال ّدقة ُب التّصور و ّ
ابلرغم من عدـ إيبانو بوجود أنظمة وسيطة كالنقاابت واألحزاب
الثورات على األنظمة السائدة ُب عصره واليت جاءت فيما بعدّ ،
حىت اليوـ .أل ّف العلماء اختلفوا ُب
واعبمعيات...وال تزاؿ ىذه األفكار ؿبل دراسة ونقاش وانتقاد من قبل ال ّدارسُت واؼبف ّكرين ّ
تقديرىم لو فمنهم من يع ّده أاب للديبقراطية ومنهم من يعده أاب للطغياف..

 أفكاره السياسية والفلسفية:-

نقده لنظرييت العقد االجتماعي واحلقوق الطبيعية:

السيدة طاؼبا ّأهنا
الرعااي وسعادهتم تكمن ُب طاعة السلطة ّ
يربز بنتاـ رفضو لنظرية العقد االجتماعي عندما يقوؿ« :إ ّف مصلحة ّ
كانت ربكم هبدؼ زايدة ىذه السعادة» ،أي أ ّف مبدأ اؼبنفعة يكفي لتربير طاعة السلطة من دوف اللّغة التعاقدية غَتاجملدية سباما،
ؾبرد ميتافيزيقا ،نعم ّإهنا
ؾبرد وىم ّإهنا ّ
كما ينتقد كذلك حقوؽ اإلنساف أو اغبقوؽ الطبيعية غَت القابلة للتنازؿ عندما يقوؿّ « :إهنا ّ
أوج اؼبيتافيزيقا ،فبل يبكن أف تقيم فوقها أي شيء اثبت» .76
ُب اغبقيقة ّ

لقد ىاجم بنتاـ اغبقوؽ األربعة اليت زعم اإلعبلف الفرنسي لعاـ 1789ـ ّأهنا حقوؽ طبيعية وىي :اغبرية واؼبلكية واألمن ومقاومة
االضطهاد ،كما كاف قد ىاجم ُب كتابو السابق ،مقدمة ؼببادئ األخبلؽ والتشريع إعبلانت اغبقوؽ األمريكية الصادرة ُب فرجينيا
وكارولينا الشمالية.
ّأما خبصوص اؼبنفعة فيقوؿ بنتاـ أ ّف اؽبدؼ من سلوؾ الفرد ىو الوصوؿ لل ّذة واؽبروب من األٓب الذي يعتربه اإلنساف شرا هبب
ذبنبو ،ابعتبار أف بنتاـ يقوؿ كذلك أ ّف الطبيعة وضعت ربت حكم سيدين :األٓب وللذة ،وقد أعطانبا بنتاـ الدور النفسي أي
اؼبيتافيزيقي إضافة إٔب ؿباولة إهباد معيار للمنفعة من أجل إصبلح النظاـ القانوين القائم .ولكن ىل يبكن قياس اؼبنفعة ؟
ابلرغم من ىذا حاوؿ بنتاـ
إ ّف الفرد ىو الذي يشعر ابللذة واألٓب ،وابلتإب فقياسهما ذاٌب وشخصي ومنو هبب ترؾ القياس للفردّ ،
توصل إليو علماء األخبلؽ .فعندما نقيس اللّذات هبب أف نقارهنا وفق ش ّدهتا واستمراريتها واليت
إهباد مقياس علمي قائم على ما ّ
تكوف مستمرة وطويلة أفضل طبعا(*) وكذلك وقت حدوثها ،واللذات اليت تتبعها ل ّذات أخرى ومدى الل ّذة أي عدد األفراد الذين
يشعروف هبا ،يعٍت أكرب سعادة ألكرب عدد فبكن من الناس ،حيث يقوؿ بنتاـ« :إف أكرب قدر من اؼبنفعة ألكرب عدد من النّاس ىو
مقياس الصواب واػبطأ .يبكن القوؿ أ ّف بنتاـ حاوؿ إعطاء اؼبنفعة قيمة كمية قابلة للقياس وبذلك يكوف قد اقًتب من اؼبنهج

 75جاف جاؾ شوفالييو ،مرجع سابق ،ص.47:

 76جاف جاؾ شوفالييو ،مرجع سابق ،ص.183:
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يتكوف من سبعة مقاييس كفيلة بقياس اؼبنفعة أو اللّذات
العلمي ُب قياس اؼبنفعة بعيدا عن التقديرات الذاتية .ويق ّدـ لنا مقياس ّ
اؼبتجانسة إٔب ح ّد ما:
.1الش ّدة وىي قياس اللذة من حيث ّقوهتا أو ضعفها.
.2اؼب ّدة وىي اؼب ّدة الزمنية اليت تستغرقها اللذة.
. 3التيقن أي اللذة اليت ربققت اليوـ بفعل فاعل أفضل من تلك اليت ستتحقق غدا بفاعل آخر.
.4القرب أي اللذة الراىنة أفضل من اؼبقبلة.
.5اػبصب أي أف اللذة اليت إبمكاهنا إنتاج لذات أخرى أفضل.
.6الصفاء وىي خلوة اللذة من األٓب واغبزف وكل ما يع ّكر صفوىا.
.7االمتداد أي زايدة وامتداد اللذة لؤلفراد اللذين يتمتعوف هبا.
أما اللّذات غَت اؼبتجانسة مثل القراءة مع ل ّذة الرايضة ال يبكن حساب كميتها وابلتإب ال يبكن قياسها.
مؤداه أ ّف الل ّذة ىي وحدىا اػبَت األظبى واألٓب ىو وحده الشر األقصى،
هبب التذكَت ىنا أ ّف مذىب أبيقور (270-351ؽ ـ) ّ
حوؿ ىذه اللذة اغبسية إٔب مذىب ُب الزىد ألنّو رأى أ ّف
ويقر اللذة اغبسية أل ّف اإلنساف كاغبيواف يسعى إٔب اللذة بفطرتو ،ولكنّو ّ
ّ
كل لذة خَت ما ٓب تقًتف أبٓب فتصبح شرا ،وأ ّف األٓب إذا قبمت عنو لذة وجب طلبو .فاللذة عنده ذبمع بُت الزىد واؼبنفعة ،وقد دعا
إٔب اغبياة السعيدة دوف أف يستعبد اإلنساف شهوتو ،وىو يؤثر اللذات العقلية والروحية على اللذات اعبسمية واغبسية ،وُب األخَت
يقوؿ أبيقور «:الفلسفة ؿباولة جعل اغبياة سعيدة ابلنظر واؼبعرفة .»77

 -الدولة واحلكومة والسيادة عند بنتام:

كرسها لئلصبلح الربؼباين معتقدا أ ّف القدر
حاوؿ بنتاـ ُب مرحلة حياتو األؤب إهباد معيار لقيمة اؼبنفعة ،واؼبرحلة الثانية من حياتو ّ
اؼبشرع ليقيم السعادة على اؼبنطق والعدؿ.
األكرب من السعادة ألكثر الناس ىو اؼبقياس الذي هبب إتباعو من قبل ّ
اغبكومة أو السلطة حسبو ليست سوى ؾبّرد بعض األشخاص الذين وجدوا ألغراض اغبكم واعتاد الرعااي على طاعتهم ،وتبقى
وظيفة اغبكومة أتمُت السعادة ألكرب عدد من أفراد اجملتمع ،كفرض العقوابت وإعطاء اؼبكافآت.
تدخل اغبكومة للتوافق بُت مصاّب األفراد ومصاّب
دبا أ ّف الفرد أانين وال يبحث إالّ عن مصاغبو اػباصة والفردية ،لذلك وجب ّ
يتصرفوف بشكل الئق
اجملتمع ،وذلك ابنتشار السعادة ،حيث سيشعر الفرد ابلسعادة إذا مشلت أكرب عدد فبكن وحىت األاننيُت ّ
حينها من خبلؿ تطبيق القانوف واؼبنفعة ال ّذاتية اؼبستنَتة ،أي انسجاـ صاّب الفرد والصاّب العاـ ،وكما رأينا سابقا فإ ّف اؼبرحلة الثانية
كرسها لئلصبلح الربؼباين ،فقد ق ّدـ اقًتاحاتو لتعديل الدستور االقبليزي من خبلؿ اؼببادئ التالية:
من حياتو ونضالو الفكري ّ
 حق االقًتاع العاـ لضماف األغلبية ُب الربؼباف. تقصَت عمر الربؼباف :سنة واحدة.ربوؿ أعضائو لتحقيق مصاغبهم اػباصة على حساب الصاّب العاـ.
 أعترب الربؼباف مندواب عن الشعب ال فبثبل لو خوفا من ّللتذكَت فقد ذباىل بنتاـ األقليات وٓب يهتم هبم ،كما رفض فكرة تنظيم وفصل السلطات أو موازنتها ،وأعطى األولوية للسلطة
الرقابة على السلطة التنفيذية.78
التشريعية  -الربؼباف -اؼبمثلة دبجلس واحد ومنح الربؼباف حق ّ
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وال ّدولة عند بنتاـ بصفتو من رواد اؼبذىب النفعي ،يعترب وجودىا من أجل ربقيق اؼبنفعة -السعادة أواللذة -
أو اإلبقاء عليها وىو الغرض الوحيد لوجود ال ّدولة .وما يبيّز ال ّدولة عن ابقي النظم اؼبوجودة ُب اجملتمع ىو ّأهنا مصدر القانوف الذي
من خبللو تصل ابجملتمع إٔب السعادة .فالدولة هبب عليها ا﵀افظة على اؼبلكية الفردية ،وللفرد اغبق ُب اؼبعارضة إذا كانت ىذه
اؼبعارضة تقلّل من ح ّدةاألٓب أو رب ّقق سعادة عالية.
أما اغبرية حسب بنتاـ فهي نوعُت :حرية طبيعية أي أف يفعل اإلنساف ما يريد ،لكن ىذه اغبرية خارج اغبياة االجتماعية أو اؼبدنية
اؼبنظمة ،والنوع الثاين من اغبرية ىي اغبرية اؼبدنية وىو أف يفعل الفرد ما يريد شرط أف يكوف منسجما مع اؼبصلحة العامة .79

يقوؿ بنتاـ أ ّف القانوف اؼبدين هبب أف تكوف ؽبا أربعة أىداؼ وىي :البقاء والرخاء واألمن واؼبساواة ،ومن ش ّدة تعلّقو ابؼبساواة دافع
عن القسمة اؼبتساوية ؼبلكية الرجل بُت أبنائو؟؟ وعارض حرية الوصية ومعارضة اؼبلكية واالرستقراطية الوراثية ،كما دافع عن
الديبقراطية الكاملة دبا ُب ذلك تصويت النساء .80

 -خادت ة:

غَتت البنية االجتماعية واالقتصادية تغيَتا كبَتا  ...فالبورجوازية
تطورات سريعة ّ
عرؼ اجملتمع االقبليزي بعد الثورة الصناعية ّ
الصناعية عملت على تقليص سلطة النببلء مبلكي األرض اؼبسيطرين على الربؼباف وعملت للوصوؿ إٔب السلطة ،كما أ ّف من
اؼبًتدية وعليو جاءت
أتثَتات الثورة الصناعية خلق اؼبآسي واآلالـ ُب حياة العماؿ فبّا ّأدى هبؤالء إٔب اؼبطالبة إبصبلح أوضاعهم ّ
اؼبتطور ُب حياة اجملتمع االقبليزي.
أفكار بنتاـ وغَته من اؼبف ّكرين اؼبعاصرين لو كتصدي ؽبذا الواقع اؼبستجد و ّ

 -جون ستيوارت ميل:أفكاره ومواقفو السياسية:

موقفو من ادلذىب النفعي:

ابلرغم من أنّو اؼبمثل الثاين للمذىب النفعي بعد بنتاـ ،إالّ أ ّف ىذا ٓب يبنعو من تقدًن بعض اؼببلحظات والتعديبلت ألراء بنتاـ
ّ
الراديكإب ُب مذىبو السياسي ،ومن بُت اؼببلحظات اليت ق ّدمها جوف ستيوارت ميل لبنتاـ
والذي كاف صديقا لوالده جيمس ميل ّ
مايلي:
يفرؽ بنتاـ بُت الذات ُب النوع أو الكيف بل ُب الكم فقط ،بينما جوف فرؽ ُب الكيف أيضا ،وكمثاؿ على ذلك يقوؿ جوف :
ال ّ
« اإلنساف يفضل أف يكوف إنساان معذاب أو متأؼبا على أف يكوف خنزيرا ،سعيدا أو مسرورا ،كما يفضل أف يكوف سقراط البائس
على أف يكوف ؾبنوان سعيدا .»81

ظبوا ،وىذا عكس اؼبذىب النفعي الذي يرى أ ّف كل اللّذات من نوع أو من مستوى
يرى كذلك أف ىناؾ ل ّذات سامية وأخرى أقل ّ
واحد.
ابلرغم من ؿباوالتو إلهباد قياس علمي ،فإ ّف
يرى بنتاـ أنّو ال يبكن قياس اللّذات لعدـ وجود مقياس ونفس الشيء ابلنسبة لؤلٓبّ ،
جوف يذىب إٔب القوؿ أب ّف اللّذة ليست غاية ُب حد ذاهتا بل أتٌب بشكل غَت مباشر ،إذ عندما وب ّقق اإلنساف األغراض األخبلقية
فإنّو يشعر ابلسعادة ،وكإضافة إٔب ذلك يرى جوف أ ّف اإلنساف هبب أف مبنحو اغبرية الكافية حىت يزف األمور ويعرؼ أحسنها من
أسوأىا ال سيما حرية اؼبناقشة وإبداء الرأي .ىذه اغبرية اليت اعتربىا جوف ستيوارت ميل أساسية بعدما كانت اثنوية عند بنتاـ ،فما
ىي اؼبفاىيم اؼبختلفة اليت أعطاىا جوف للحرية؟
79
التطور ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية،2007 ،ص.396:
فضل هللا دمحم سلطح ،الفكر السياسي الغريب :النشأة و ّ
80
رواد الفكر السياسي الغريب احلديث ،دار اعبامعة اعبديدة ،األزاريطة ،2007 ،ص.157:
فضل هللا دمحم إظباعيلّ ،
81
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-

مفهوم احلرية عند ميل :

يرى جوف ستيوارت ميل أ ّف للحرية معٌت إهبايب عندما يوظّف اؼبرء قدراتو على اؼببادرة واالختيار إٔب أقصى ح ّد فبكن ،وىنا تربز
تؤدي إٔب ربقيق ما يريد ،أي حر ُب ازبّاذ القرار أو القياـ بعمل ما وكبوىا ،كما أ ّف اغبرية
ضرورة سيطرة اؼبرء على الوسائل اليت ّ
التدخل اػبارجي عند ازباذ القرار ،وىو ما ينطبق على الفكر التحرري الذي
يبكن أف يكوف ؽبا معٌت سليب أيضا وىو التّخلص من ّ
82
تؤدي إٔب السعادة ،وعليو فاغبرية ىي سلطة اإلنساف على
أرساه جوف ستيوارت ميل  .كما أ ّف اغبرية صفة فطرية ُب ذاهتا و ّأهنا ّ

تصرفات وأعماؿ ،وأ ّف حرية البحث واؼبشاركة وحرية اغبكم األخبلقي لئلنساف الناضج
نفسو وىو اغبكم النهائي ؼبا يقوـ بو من ّ
وبق للبشرية
الذي يسطر على نفسو خَتة ُب ذاهتا إٔب جانب منفعتها لصاحبها وللمجتمع ،لذلك يقوؿ جوف ال هبب أو ال ّ
إسكات معًتض واحد.
من جهة أخرى يرى أ ّف اغبرية الفكرية والسياسية ىي ابالستماع واؼبشاركة ُب اؼبناقشات ُب اؼبسائل العامة وإصدار القرارات
السياسية ،وأنكر ُب األخَت أب ّف الدستور االقبليزي اؼبع ّدؿ ُب أواخر القرف 18ـ يضمن اغبرايت الفردية بشكل كاؼ أل ّف الفارؽ
حصلت اغبكومة على سلطة مطلقة
كبَت بُت اغبكاـ وا﵀كومُت ،ىؤالء اغبكاـ ال يبثلوف الشعب كلو ،بل أغلبيتو وابلتإب فإذا ّ
فبإمكاهنا االعتداء على اغبرايت اليت انضل الشعب من أجلها .83

على ذكر أ ّف اغب ّكاـ يبثلوف أغلبية الشعب ،ىذا يعٍت أ ّف اغبكومة ُب الواقع سبثل الرأي العاـ لؤلغلبية ،ىذا الرأي العاـ الذي ىبشاه
جوف يبكن أف يصبح ظاؼبا يفرض معتقداتو وسلوكو عبميع أفراده حىت للذين ال يؤمنوف هبا ،وىو بذلك (الرأي العاـ) يقيّد اجملتمع
تطوره ويقف عائقا أماـ األقلية ،لذلك أعترب جوف أبنّو ال ب ّد من أف يكوف وراء أي حكومة ليربالية ؾبتمع ليربإب ،أي أ ّف
ووب ّد من ّ
األنظمة السياسية ليست إالّ جزء من إطار اجتماعي أوسع نطاقا ،وىذا ُب الواقع شيء منطقي أل ّف ىذه اغبكومة من نتاج
اجملتمع.
ىناؾ حرايت فردية يقوؿ جوف ستيوارت ميل أنّو ال هبب اغب ّد منها وىي:
 -1حرية الضمَت وىي حرية العقيدة والتفكَت.
 -2حرية الذوؽ وحرية العمل.
 -3حرية اعبمع بُت األفراد وتكوين اعبمعيات واألحزاب.
من خبلؿ ىذه األفكار واآلراء يكوف جوف قد ساىم ُب تطوير وتعديل بعض بنود اؼبذىب الليربإب ،ذلك وفق النقاط الثبلث
التالية:
ؾبرد تنفيذ سلطة ال ّدولة واغب ّد منها.
 -1مفهوـ اغبرية عندهٓ :ب يعد قائما على ّ
 -2أدخل مفهوـ اػبَت االجتماعي والرفاىية كأساس من أسس اؼبذىب الليربإب الفردي ولو أ ّف اؼبفاىيم ىنا تبدو متناقضة (اػبَت
االجتماعي واؼبذىب الليربإب الفردي).
 -3قضى على حرية التّعامل اؼبطلق وال ّدولة اغبارسة اليت يقتصر عملها على ضباية اغبقوؽ الطبيعة لؤلفراد. 84

وتكمن غاية ال ّدولة حسبو ُب تنمية اؼبلكات الفكرية وربسينها وضماهنا دستوراي ،ويشَت ىنا إٔب ال ّدور اؼبهم الذي تلعبو وسائل
زبص نظاـ االنتخاابت والربؼباف واغبكومة.
اإلعبلـ ُب تشكيل الرأي العاـ ،لذلك اقًتح العديد من اإلصبلحات ّ
82
تطور الفكر السياسي ،ط ،2ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية لل ّدراسات والنشر والتوزيع ،بَتوت ،2009 ،ص.78:
عدانف السيد حسُتّ ،
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 -1نظام االنتخاابت :تفضيل األقلية اؼبتعلّمة الختيار اغب ّكاـ وعدـ ترؾ ذلك للجماىَت اعباىلة ،ىذا يعٍت أ ّف أصوات الناخبُت

ألهنا ال تستطيع التّمييز بُت الصاّب والطاّب من اغبكاـ مفضبل التمثيل
غَت متساوية بل حرـ اعبماىَت اعباىلة من حق التّصويت ّ
الرايضيات ،وحىت ال يقع ُب تناقض
النسيب ،ومن يشًتؾ ُب االنتخاابت هبب أف يكوف قادرا على القراءة والكتابة ّ
وملما دببادئ ّ
مع أفكاره اليت تدعو للحرية الفردية ،طالب إبلزامية التعليم وتعميمو وبذلك ينعدـ اعبهل ويشارؾ اعبميع ُب االنتخاابت ،ابإلضافة
إٔب مزااي التعليم األخرى ُب تكوين الشخصية اؼبستقلة لؤلفراد.

 -2وظائف الربدلان :من بُت أىم وظائف الربؼباف مايلي:

 مراقبة اغبكومة واإلشراؼ على أعماؽبا. الربؼباف ىو الذي يعُت اغبكومة ويطلع الشعب على أعماؽبا ومهامها.اؼبضرة ابلشعب.
 وقف األعماؿ ّ الربؼباف لو اغبق ُب عزؿ اغبكومة اليت تفشل ُب ربقيق أىداؼ وجودىا.لتوجو تظلمات اؼبواطنُت واآلراء اؼبختلفة.
 الربؼباف هبب أف يكوف مركز ّ الربؼباف لو اغبق ُب إقرار القوانُت بعد سنّها من طرؼ خرباء القانوف. -3اغبكومة :هبب أف تكوف متكونة من طبقة أرستقراطية تتميّز ابلعلم واؼبعرفة مع استمرار رقابة الربؼباف عليها ،أل ّف اؼبهاـ
اإلدارية هبب أف يتوالّىا ويضطلع هبا موظّفوف دائموف يتم اختيارىم حسب كفاءهتم العلمية ونتيجة ؼبسابقات خاصة .85
ُب اجملاؿ االقتصادي يعتقد جوف أ ّف قوانُت الطبيعة ربكم اإلنتاج لكنّها ال ربكم الدخوؿ اليت ربدد بواسطة العرؼ والتشريع
والقوى االجتماعية ،وعليو يبكن التّدخل ُب موضوع التوزيع من أجل الوصوؿ إٔب توزيع عادؿ للثروة بُت الطبقات االجتماعية
الثبلث :العماؿ واؼببلّؾ والعقاريُت الرأظباليُت ،أي أ ّف األجر والريع والربح ال رب ّدد ابلقوانُت الطبيعية .كما كاف يدعو إللغاء العمل
اؼبأجور أل ّف األجر الذي يتح ّدد بفعل العرض والطلب سيبقى عند ح ّد الكفاؼ ،أي أنّو كاف يدعو من جهة أخرى إٔب التخلص
من التقسيم السائد للعمل :أرابب العمل -عماؿ عن طريق اإلنتاج بواسطة نظاـ إنتاجي آخر وىو اعبمعيات التعاونية اإلنتاجية
حيث ال يكوف ىناؾ عماؿ مأجوروف وأرابب عمل ،كما يعتقد أف الريع ال يتح ّدد بقانوف طبيعي ( ،زايدة الريع انتج عن زايدة
86
اؼبساحات اؼبزروعة كما يرى ريكاردو)...
-

خاسبػ ػ ػ ػػة:

تبدو أفكار جوف ستيوارت ميل أقرب إٔب الواقع عندما حاوؿ أف يوفّق بُت الفرد والدولة ،أي كاف ضد طغياف ال ّدولة على حرية
األفراد ،وجعل لل ّدولة غرضا واحدا يتمثل ُب العمل على إمباء شخصية الفرد ،وبذلك تستطيع ال ّدولة ُب اؼبضي قدما كبو ربقيق
ابلرغم من
ابقي أىدافها وُب نفس الوقت إاتحة الفرصة لؤلفراد للتمتّع حبرايهتم ،وىنا يظهر أبنّو من أىم اؼبساندين للمذىب النفعي ّ
التعديبلت اليت أدرجها على قواعد اؼبذىب.

 85موسى ابراىيم ،مرجع سابق ،ص.209 :

 86سكينة بن ضبود ،دروس يف اإلقتصاد السياسي ،دار اؼبلكية للطباعة واإلعبلـ ،اعبزائر ،2006 ،ص،ص.105-104:
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فلسفة ىيغل السياسية و موقف ماركس النقدي اجتاىها:
كاف ىيجل بصورة تكاد تكوف رظبية فيلسوؼ ال ّدولة وقد رأى أب ّف ّاذباه اغبركة اعبدلية للظواىر تتق ّدـ كبو ربقيق الشكل اإلظبي
الذي يبكن أف يكوف شيئا أخر غَت ال ّدولة األؼبانية آنذاؾ العتبارىا ّأهنا سبثّل التنظيم العقبلين للحرية ،فهناؾ تناقض بُت مصاّب

الفرد اػباصة واؼبصلحة العامة وىذا التناقض ال يبكن ذباوزه خارج إطار الدولة .87
يرى ىيجل أ ّف ىناؾ ثبلث سلطات وىي:
 -1السلطة التشريعية ( التمثيلية ) ،وىي اؼبوظّفوف الذين يديروف شؤوف ال ّدولة.
يبث ُب األمور.
 -2األمَت الذي ّ
ّ -3أما فبثّلو الشعب من حيث اؼبصاّب وليس من حيث األفراد يش ّكلوف نبزة وصل بُت اؼبواطن وال ّدولة اليت ىي دبثابة كياف
ىم ؽبم سوى القياـ
مستقل ىبضع لسلطة اإلداريُت واألمَت ،وقبد ىنا نوع من التمجيد للتنظيم اإلداري واؼبوظفُت العادلُت الذين ال ّ
الصاّب العاـ وتصبح ال ّدولة فبثّلة فيهم ،ويتكلّم ىيجل ىنا عن دوؿ اترىبية ُب صورهتا الكمالية ،وليس دبحاولة إهباد
بكل ما وب ّقق ّ
التوفيق الذي تكلّم عنو سابقا .وعليو فإ ّف ىيجل ٓب يكن فيلسوؼ اغبركة فحسب بل كاف فيلسوؼ ا﵀افظة كذلك ،وىذه الثنائية
تولّد عنها فيما بعد تياراف متمايزاف ونبا اؽبيجليُت اليسار واليمُت...
وحىت نكوف أماـ
وجوىر الدولة عنده يقوـ ُب سيادهتا اليت يرّكزىا ُب يد شخص لو سلطة ،وفبارستها ابلطبع سيولّد تناقضاتّ ،
يتوجب توفَت شرطُت:
ديبقراطية ح ّقة ّ
 -1أف ال يكوف األمَت شخصا ذبريداي ،وابلتّإب تطابق فعلي مع كل اجملتمع الواقعي (ىذا يعٍت هناية ال ّدولة).
 -2أف ال يكوف ىذا األمَت أو السلطاف كائنا عاليا خاصا (ملكا أو ؾبلسا) ولكن مادامت اػبصوصية ىي اليت سبيّز العبلقات
الصراع قائم فإ ّف سيادة كل دولة تبقى سيادة خاصة دائما وال ّدولة مصابة خبصوصية مزدوجة ذبعلها
االجتماعية الواقعية ،وطاؼبا أ ّف ّ
أجنبية:
 خصوصية الكتلة االجتماعية اليت سبيّزىا عن غَتىا من الكتل األخرى.جراء نزوعها إٔب التسوية والتوفيق.
 اػبصوصية اليت ذبعلها خارجة على اغبياةاالجتماعية الفعلية من ّاجملرد للدولة (نقد فلسفة اغبق ؽبيجل).
وؽبذا فاعبمهورية السياسية ىي الديبقراطية داخل الشكل ّ
إ ّف اعبمهورية الديبقراطية البورجوازية ىي ابلتأكيد تق ّدـ من حيث ّأهنا بوضعها السيادة بُت يدي اجملالس التمثيلية حيث تتصادـ
اؼبتمرسُت إيديولوجيا
ربل ّ
وتسوى من قبل اؼبواطنُت ّ
األحزاب ،يعًتؼ إٔب ح ّد ما بتناقضات اجملتمع اؼبدين ،ولكن ىذه التناقضات ّ
وتكمل اجملتمع اؼبدين ،ولكن ماركس يرى أنّو ؼبا
ُب عآب ال ّدولة .ونصل اآلف إٔب مثالية ىيجل القائلة أب ّف ال ّدولة ىي اليت تش ّكل ّ
ّ
كاف الوسواس ىو الذي ما يزاؿ يولّد إٔب اليوـ ىذا الوىمُ ،ب حُت أنّو ابلواقع ال ّدولة ىي اليت تقوـ على اغبياة االجتماعية.
ّأما ال ّدولة البلدينية عند ماركس فبل يعٍت إلغاء ال ّدين بل ابلعكس منحو كامل االستقبللية كما سبنح ىذه االستقبللية لل ّدولة،
حرا ُب االعتقاد أو ُب عدـ االعتقاد
تتحرر ال ّدولة من ال ّدين فإ ّف الوعي الديٍت عند األفراد يصبح ّ
ويقوؿ ُب األخَت أنّو عندما ّ
يتحرر أبدا.
حرة ولكن اإلنساف ال ّ
وال ّدولة ّ
اؼبوجهة ؽبيجل من قبل ماركس نذكر ما قالو ىذا األخَت ؽبيجػػل " ال زبتلف طريقيت ُب
ما سنستخلصو من ىذه االنتقادات ّ
ؾبرد انعكاس غبركة الواقع
األساس فحسب عن طريقة ىيجل ،بل ّإهنا العكس سباما...ألنٍّت ال أرى ُب حركة الفكر أكثر من ّ
اؼبنتقلة لدماغ اإلنساف...قد وضع ىيجل اعبدلية على رأسها ،فقلبتها على رجليها "
 87جاف بيار كوت ،مرجع سابق ،ص.102 :

51

88

النظرية ادلاركسية:
قبل التطرؽ إٔب اغبديث عن النظرية اؼباركسية ذبدر اإلشارة إٔب أ ّف ماركس انطلق من اؼبراحل اليت مرت هبا اجملتمعات اإلنسانية
اليت عاعبها ىيجل والذي وصل إٔب فكرة مفادىا أ ّف كل فكرة غَت كاملة ،وؽبا أفكار أخرى مناقضة ؽبا ومن احتكاؾ النظريتُت
سبر بنفس اؼبراحل السابقة
تظهر اغبقيقة اؼبستخلصة  ،Thèse- antithèse- synthèseوالفكرة األخَتة بدورىا ّ
وىكذا ...وبصراع األفكار من أجل البقاء واػبلود أتٌب األفكار اؽبامة اليت تتصف ابلكماؿ ،وربرز على رضا اعبميع دبا فيها هللا
.89

لكن ماركس عارض ىذه النتيجة على أساس أ ّف األفكار ليست ىي اليت رب ّدد مصَت اإلنساف ،بل اغبالة اؼبادية ىي اليت تتحكم
تتطور تدرهبيا وتنتقل من
ُب الوضع االقتصادي واالجتماعي واألخبلقي والسياسي ،وحسب ماركس دائما فإ ّف اجملتمعات اإلنسانية ّ
اؼبتبوع ابجملتمع الصناعي إٔب اجملتمع الرأظبإب وأخَتا اجملتمع االشًتاكي.
مرحلة العبودية إٔب اإلقطاع ّ
تصور شامل للعآب ،فهي فلسفة واقتصاد سياسي وعلم اجتماع ،ابإلضافة إٔب ذلك فهي مذىب يهدؼ
إ ّف النظرية اؼباركسية ىي ّ
إٔب تغيَت العآب فبّا جعلها فلسفة العمل أي فلسفة اػبَت االجتماعي للبشر ُب تعاملهم مع الطبيعة والتاريخ وابلتإب مع السياسة.
اإلرباد السوفييت
إ ّف مشوؿ النظرية اؼباركسية جعلها ؿبل اىتماـ وانتماء للعديد من التّيارات واألحزاب عرب ـبتلف دوؿ العآب من ّ
سابقا إٔب الصُت ودوؿ العآب الثالث...
ىذه النظرية تعمد إٔب ربليل التاريخ ورب ّدد سبل التأثَت ُب التاريخ وتسلّم أب ّف هناية التاريخ ىو ربقيق ؾبتمع منسجم وال تثق ىذه
النظرية ُب حدود النظري العلمي أو ّأهنا ؾبرد مذىب سياسي ،بل تتع ّداه لتصبح نظرية ؼبصَت العآب ،أي غاية هنائية يتم فيها
التحقيق األقصى للوجود ( ربقيق اعبنة على األرض؟!)
نستعرض دراسة ىذه النظرية من اعبوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية ؼبعرفة مدى أنبيتها ،وإذا كاف إقبلز يقوؿ أبف نظريتنا

90
منزؿ ال يعًتيها اػبطأ ،وإّمبا نظرية ال تكمن مهمتها إالّ ُب
ىي نظرية للتطور  ،فإننا نقوؿ أ ّف اؼباركسية ليست عقيدة أو كتاب ّ

إطارىا وسياقها التارىبي وانتمائها العلمي.

مكانة السياسة يف فكر كارل ماركس:

ابلرغم من الصعوبة اليت تواجو ىذا العزؿ ،أل ّف نظريتو
سنحاوؿ الًتكيز ُب ىذا اؼببحث على اعبوانب السياسية ُب فكر ماركس ّ
شاملة وجامعة لع ّدة جوانب علمية ومن الصعوبة دبا كاف فصل جانب على اآلخر ،زايدة على ىذا فإسهاماتو السياسية مقارنة
ابجملاالت األخرى قليلة وـبتصرة ،وىي ُب أغلب األحياف ذات صيغة حكمية أي انتقادات للعقائد السياسية اليت عارضها ،أو

اؼبواقف السياسية اليت شرحها وحلّلها 91،كتلك اليت وجد نفسو ُب مواجهتها ونقصد طبعا االشًتاكية الفرنسية اليت يبثّلها ساف
سيموف وبرودوف وفوري وىذه اؼبواجهة جاءت من جانب التنظيم العملي لبلقتصاد أو الطبقة الشغيلة منظور إليها من الزاوية
السياسية.
إ ّف فهم السياسة وال ّدولة عند ماركس واقبلز ىو ذلك الواقع األؼباين اؼبتميّز ابلبَتوقراطية الظّاؼبة طيلة السنوات  1820حىت 1847
وتصورنبا لل ّدولة اؼبستمد من فلسفة ىيجل والذي يبدو ؽبما وكأنّو حقيقة ال ّدولة.
ّ
 88جاف بيار كوت ،مرجع سابق ،ص.104 :

 89عمار بوحوش ،مرجع سابق الذكر ،ص.184:

 90جاف بيار كوت ،جاف بيار موين ،من أجل علم اجتماع سياسي ،تر:دمحم ىناد ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،1985 ،ص.97:
 91جاف توشار ،مرجع سابق ،ص.475 :
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يتكوف من الوقائع
أقر ماركس أ ّف اتريخ كل ؾبتمع حىت يومنا ىذا ٓب يكن ُب اغبقيقة إالّ اتريخ صراع الطبقات ،فالتّاريخ ال ّ
لقد ّ
السياسية وكل حياة سياسية ىي وىم...
السياسي القائم وىو اؼبتشبّع ابلفلسفة اؽبيجيلية دوف أف يصل إٔب نتيجة علمية ،حيث يرى ىيجل أ ّف ال ّدولة
انتقد ماركس اجملتمع ّ
ؾبرد فلسفة وُب ىذه اغبالة يبكن انتقاد الفلسفة وليس الدولة.
جرب ماركس ىذه الفلسفة وجدىا ّ
عقبلنية وواقعية ،وؼبّا ّ
العامة ،ولكن ؼبا وضع ىذا التوفيق وجها لوجو اصطدـ
سبثل فلسفة ىيجل ال ّدولة و ّ
كأهنا توفيق بُت اجملتمع وبُت اؼبصلحة اػباصة و ّ
ّ
يؤدايف
ابلواقع اؼبغاير لذلك ،منها انتقاد نظرية سوسيولوجية وىو انتقاد للواقع كما يرى أ ّف االستبلب الديٍت واالستبلب الفلسفي ّ
إٔب االستبلب السياسي.

نظرية فائض القيمة:

طرؽ إٔب مفهوـ فائض القيمة عند كارؿ ماركس هبب التذكَت أ ّف عناصر اؽبيئة االقتصادية لدى اؼباركسيُت تكوف من قوى
قبل التّ ّ
اإلنتاج أو أساليب اإلنتاج وعبلقات اإلنتاج.
 قوى اإلنتاج تتألّف من أدوات اإنتاج وىي األدوات التقنية اليت يستطيع بواسطتها اإلنساف إنتاج اػبَتات اؼبادية ،وبصفة عامةتطور ؾبتمع من اجملتمعات.
فهي اعبهد العضلي والفكري اؼببذوؿ ،وىذه األدوات ىي اليت رب ّدد مدى ّ
 موضوعات العمل وىي تلك اؼبوارد الطبيعية ،أو تلك الناذبة عن الصناعة مثل اؼبعادف. البشر وىي تلك اإلمكانيات البدنية والذىنية واؼبهارة اليت سبارس على موضوعات العمل أي العمل بواسطة أدوات العمل إلنتاجاػبَتات اؼبادية.
التصرؼ ُب
 عبلقات اإلنتاج وتتمثّل ُب عبلقات التّملك أي مدى سيطرة اإلنساف على الطبيعة ،وعبلقة اؼبلكية أي إمكانية ّقوى اإلنتاج وذلك حسب اؼببادئ اإلنتاجية السائدة  ،92ويرى ماركس أ ّف البشر يقيموف فيما بينهم دبناسبة العمل على تكوين
عبلقات إنتاجية حيث يقوؿ " :ال يؤثّر البشر خبلؿ عملية اإنتاج على الطّبيعة فقط ،وإّمبا على بعضهم البعض أيضا ،يتع ّذر
عليهم أف ينتجوا إالّ بتنسيق وتبادؿ النشاطات فيما بينهم وفق صورة ؿب ّددة ،فاإلنتاج يقنضي منهم ال ّدخوؿ ُب عبلقات اجتماعية
ترسم ؽبم حدود نشاطهم اإلنتاجي "

93

لقد ذكران مرارا أ ّف اؼبف ّكر أو الفيلسوؼ يتاثّر ابلبيئة اليت يعيش ويًتعرع فيها واألمر ىنا ال ىبتلف مع ماركس ،حبيث أثّرت أحداث
(حىت وٓب تكن بلده األصلي) حيث انتقلت الثروة من يد أصحاب األرض واإلقطاعيُت إٔب يد أصحاب األمواؿ ورجاؿ
بريطانيا ّ
العماؿ
الصناعة ،ىؤالء األخَتين يشًتوف طاقات العمل لزايدة اإلنتاج والرفع منو ،وىكذا فإ ّف ما تقوـ بو الطبقة الكادحة من ّ
تعتربسلعة ُب ح ّد ذاهتا تباع ُب األسواؽ ،وُب مقابل ذلك فإ ّف ما يتل ّقػاه ىؤالء العماّؿ من أجر فهو ُب اغبقيقة مقابل ذبديد ّقوة
العماؿ ،ولكنّها تذىب إٔب
العمل فقط ،ووبتفظ أصحاب رؤوس األمواؿ ابلفوائد الزائدة اليت ىي ُب األصل حق من حقوؽ ّ
العماؿ يزدادوف فقراّ ،إهنا اؼبفارقة الغربية ،الغٍت يزداد غنا والفقَت يزداد فقرا؟!
جيوب الرأظباليُت لتزيد ُب ثروهتم بينما ّ
ىذه اؼبؤامرة نبّو إليها ماركس ونصح الرأظباليُت ابإلضافة إٔب اؼبمارسات اليت سبارسها ىذه الطبقة كالعمل ألوقات إضافية دوف
تضخم أرابح الراظباليُت الذين يدفعهم إٔب شراء آالت جديدة لتقوية اإلنتاج
مقابل وابلتإب حرماهنم من اغبياة الكريبة ،كما يعارض ّ
تعجز اؼبشروعات الصغَتة سواء من حيث اؼبنافسة أو اإلنتاج ،الشيء الذي هبعلها خاضعة للكبار .وىذه
ورفعو ،وىذه اؼبمارسة ّ
العماؿ العاطلُت وبذلك ترتفع نسبة الفقراء الذين وبقدوف
الطبقة الصغَتة من أصحاب اؼبشروعات الصغَتة
سينضموف إٔب طبقة ّ
ّ
 92جاف بيار كوت ،مرجع سابق ،ص.106 :

 93عبد اجمليد عمراين ،مرجع نفسو  ،ص.133 :
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الصراع الطبقي بقياـ ثورة عارمة زبرج
على أصحاب األمواؿ فبّا ّ
يؤدي هبم إٔب تنظيم أنفسهم وال ّدفاع عن حقوقهما...وينتهي ىذا ّ

ووبل النّظاـ اإلشًتاكي ؿبلّو.
فيها األغلبية الساحقة من الشعب منتصرة ويدفن النّظاـ الرأظبإب ّ
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اجلانب االجتماعي يف نظرية ماركس:

ذبمعات بشرية كربى
ويعرؼ ىذه الطبقات على ّأهنا ّ
يعترب ماركس أب ّف عبلقات اإلنتاج ىي اليت رب ّدد وجود الطبقات االجتماعيةّ ،
حصتها
تتميّز عن سواىا دبكانتها ُب نظاـ اترىبي ؿب ّدد لئلنتاج االجتماعي وبعبلقاهتا بوسائل اإلنتاج وبكيفيتها ُب اغبصوؿ على ّ
اغبصة.
من الثروة االجتماعية وكذا حبجم ىذه ّ
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من خبلؿ ىذا التعريف نستنج أ ّف ماركس عرؼ الطبقات االجتماعية على أساس عبلقات اإلنتاج وخاصة دبكانتها ُب ىذه
العبلقات ،وربديد عبلقاهتا دبلكية وسائل اإلنتاج ،ويبكن التمييز ىنا بُت طبقتُت ونبا اؼبالكة لوسائل اإلنتاج وىي الطبقة اليت
تستوٕب على عمل من ليس ؽبم ىذه اؼبلكية ،وىي الطبقة الثانية ،ويبيّز كذلك ىذه الطبقات تضادىا وىذا وفقا للبياف الشيوعي ُب
عبارتو الشهَتة " :إ ّف ّاتريخ كل ؾبتمع كاف دائما عبارة عن اتريخ للصراع الطبقي ".
وما ذبدر اإلشارة إليو ىنا ىو أ ّف ربديد الطبقات االجتماعية عند ماركس يعود إٔب أسلوب اإلنتاج اؼبسيطر ُب الشبكة االجتماعية
وإف كانت تنشأ اترىبيا ُب إطار البنية االقتصادية إالّ ّأهنا ظواىر سياسية وأيديولوجية ُب نفس الوقت ،فأسلوب اإلنتاج ىو ال ّذي
وتطور اجملتمعات وقاـ بتحليلها
اىتم بدراسة حركية التاريخ ّ
وب ّدد الشروط االقتصادية وذلك لظهور طبقة معيّنة ،وىكذا فإ ّف ماركس ّ
الصراع الطبقي القائم دوما على االستغبلؿ.
اترىبيا وكذا ّ
لقد وضع صاحب االشًتاكية العلمية خطّة عملية لتحقيق العدالة االجتماعية والتخلّص من النّظاـ الرأظبإبٓ ،ب تكن خيالية مثل
ما فعل سابقيو من االشًتاكيُت الذين كانوا ينادوف إبصبلحات اجتماعية.
السيئة وتناقشوا مع
العماؿ الذين ّ
إ ّف فكرة ماركس ُب ىذا اجملاؿ تؤوؿ إٔب أ ّف طبقة ّ
مقرات العمل وأطلعوا على حالتهم ّ
ذبمعوا ُب ّ
بعضهم خبلؿ ىذا التّجمع مبى فيهم الوعي والتنظيم وعدـ قبوؽبم ابلتّإب مواصلة العيش ُب ظل ىذه الظروؼ وىذه اغبالة اؼبزرية،
فإهنم يقوموف بثورة لئلطاحة ابغبكومات الرأظبالية وتغيَت النّظاـ وأساليبو...
ّ
القوة والعنف لتغيَت النظاـ ،أل ّف فلسفتو السياسية هتدؼ إٔب تغيَت األنظمة الفاسدة وال
ىذه األفكار ّ
ربث ّ
العماؿ على استعماؿ ّ
ربل حكومة الربوليتاراي ؿبلّها وتستوٕب
تقتصر فقط على ؿباولة فهمها كما قاؿ ىيجل ،وعندما تنتصر الربوليتاراي وتسقط الرأظبالية ّ
أي استغبلؿ ،ويرى ضرورة بقاء اغبكومة ُب اؼبرحلة اإلنتقالية ألنّو الب ّد من تدريب
على وسائل اإلنتاج حبيث ال يبقى ىناؾ ّ
وحىت ال نقع ُب تناقض ،هبب التذكَت ىنا أ ّف
الربوليتاراي على القياـ أبعباء اغبكم وتنظيم اقتصاد الببلد بطريقة علمية مدروسةّ ،
يغَت رأيو عندما تؤوؿ السلطة إٔب الربوليتاراي ،فهي دائما عنده
ماركس يعترب اغبكومة دائما أداة الطغياف ُب يد فئة البورجوازيُت ،وال ّ
ولكن الفرؽ اعبوىري بُت اغبالتُت ىو أ ّف دولة البورجوازيُت وىي أقلّية تستعمل اغبكومة لقمع األغلبيةُ ،ب حُت
أداة طغيافّ ،

أصبحت دولة الربوليتاراي وىي األغلبية الكادحة تستعمل اغبكومة ض ّد األقلّية 96،واغبكومة بطبيعة اغباؿ ىي اليت تن ّفذ السياسة
العامة للدولة.

 94دمحم كامل ليلة ،النظم السياسية  ،الدولة واحلكومة ،دار الفكر الغريب ،القاىرة ،1971 ،ص.348:
 95جاف بيار كوت ،مرجع سابق ،ص.107 :
 96دمحم كامل ليلة ،مرجع سابق ،ص.348 :
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 خاسب ػ ػ ػ ػ ػػة:ىبص النقاط السلبية أو النقاط اليت ٓب يوفّق ماركس فيها ،أل ّف النقاط
أردت أف تكوف ىذه اػباسبة تقييم للنظرية اؼباركسية ،وىي نقد ّ
عرض إليها طواؿ ىذا البحث.
اإلهبابية ًبّ التّ ّ
أتثّر ماركس فعبل ابألوضاع االجتماعية والسياسية آنذاؾ ،شأنو ُب ذلك شأف ابقي اؼبف ّكرين الذين سبقت دراستهم ،فماركس مثبل
وسع الصناعي ،ولكن الواقع أثبت العكس حيث سب ّكن ىؤالء
ّ
تكهن أب ّف الطبقة الكادحة ُب بريطانيا ال تستفيد من التّق ّدـ والتّ ّ
العماؿ اإلستفادة من ذلك إضافة إٔب زايدة معتربة من النفوذ ...كما أنّو حلّل ُب نظريتو أ ّف الزايدة ُب اإلنتاج بسبب استعماؿ
ّ
تعوض العامل واألجور تنخفض ،ولكن ٓب وبدث ىذا أل ّف زايدة
اآلالت والتكنولوجيا اغبديثة سيزيد من اتّساع البطالة أل ّف اآللة ّ
اإلنتاج يصاحبو دائما زايدة الطلب على اليد العاملة إلدارهتا وصيانتها ،واآللة وحدىا ال تساوي شيئا.
عماؿ الزراعة وجلبهم من األرايؼ إٔب اؼبدف،
لقد رأينا أ ّف الثورة الصناعية كانت ُب صاّب الرأظباليُت الذين استطاعوا استقطاب ّ
وتدين األجور وعمل
توجههم إٔب اؼبدف سيزيد من فقرىم أل ّف فرص العمل تصبح قليلة فبّا ّ
يؤدي إٔب نوع من االستغبلؿ ّ
وأ ّف ّ
العماؿ على شغل وضمنوا أجورىم عكس ما كانوا عليو ُب اؼبيداف
ساعات إضافية بدوف مقابل ...لكن ٓب وبدث ىذا ّ
وربصل ّ
الزراعي...
ّ
وأخَتا ،إ ّف النّاحية اؼبادية ليست وحدىا اليت تؤثّر ُب حياة اإلنساف ،فاؼبناخ العائلي وشخصية الفرد واجتماعاتو تعطي الشخص
طابعو اػباص.
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ا﵀اضرة الثامنة :

قضااي الفلسفة السياسية ادلعاصرة

مفهوم الدولة و االمة  -ادلواطنة و العودلة – السلم و احلرب

اذلدف  :دتكني الطالب من االطالع على أىم قضااي الفكر السياسي ادلعاصر .
ادلدة  7 :سا و نصف

مقدمة :

يعود مفهوـ الفلسفة اؼبعاصرة إٔب اغبقبة التارىبية اليت كانت مع بدايػة القػرف التاسػع عشػر ،أي مػع نشػوء

الفلسفة التحليلية والقارية ،أي أنّو مصطلح يُقصد بػو فػًتة خاصػة ُب اتريػخ الفسػلفة الغربيػة ،لكػن ىنػاؾ الكثػَت فبػن
ىبلط بُت مصطلح فلسفة اغبداثة ،ومصطلح فلسفة بعد اغبداثة ،حيث إ ّف الفلسفة اؼبعاصرة اسػتفادت مػن حػدثُت

مهمُت ،أوؽبما الثورة العلمية ُب ؾباؿ العلوـ الدقيقة مثػل البيولوجيػا والرايضػيات والفيػزايء ،واثنيهمػا العلػوـ اإلنسػانية
مثل علم اإلجتماع وعلم النفس واألنثروبولوجيػا ،فاىتمػت الفلسػفة اؼبعاصػرة بدراسػة ونقػد اؼبعرفػة العلميػة ،ابإلضػافة
إٔب اىتمامه ػػا ُب مع ػػٌت الوج ػػود اإلنس ػػاين ،ومعاعب ػػة قض ػػااي اإلنس ػػاف االجتماعي ػػة والسياس ػػية .إ ّف اإلنس ػػاف ُب نظ ػػر
الفلسفة اؼبعاصرة ىو كائن يتميز دبيزة أساسية ىي اغبرية ،أي أنو يستطيع أف ىبلق من نفسو مػا يريػده ُب اؼبسػتقبل،
كما أف حريتو مرتبطة ابؼبسؤولية ،وىي مسػؤولية ذبػاه البشػرية كلهػا وليسػت ذبػاه ذاتػو فقػط ،وذلػك ألف اإلنسػاف ال
ىبتار الشر بل ىبتار اػبَت لو ولئلنساف والبشرية صبعاء .فما ىي أىم القضااي اليت تعاعبها الفلسفة اؼبعاصرة ؟.
 1مفهوم الدولة و االمة:

أ  -تعريف الدولة  :ال يبكننا أف نتكلم على معٌت واحد للدولة  ،فتارىبيا يبكننا أف نرصد ربوالت ؼبعٌت الدولة  ،فالدولة مع
اليوانف كانت تشَت للمدنية  ،ألف أعلى التنظيمات السياسية و االدارية آنذاؾ كانت حدود اؼبدينة  ،و عليو يبكن تعريفها إصباال
ابلقوؿ :اجملموعة البشرية اليت تقطن مساحة معينة من االرض و ربكمها سلطة سياسية تتمتع ابلسيادة ُب تطبيق قوانينها على
مواطنيها و أرضها ( 97).
ب – تعريف االمة :إذا كانت االمة ىي اجملموع الذي يعيش على أرض واحدة  ،و لو اتريخ مشًتؾ  ،و أىداؼ مشًتكة  ،و لغة
و ثقافة و لغة و
مشًتكة  ،كما تطور مفهوـ اللغة فيما بعد للداللة على مشولية االرض اليت يعيش عليها أفراد يشًتكوف بعرؽ
و اإلنتماء و اؼبرجعية  ،و
اتريخ واحد ) ، (98كما أهنا ترتبط ابؽبوية ،ويعٍت مصطلح " اؽبوية " لغة  ،الذات و األصل
"ىو"  ،أي جوىر الشيء و حقيقتو ( ،)99أي ىوية الشيء تعٍت ثوابتو و مبادئو و يعرب عنها ابلسؤاؿ
ىي مأخوذة من كلمة ْ
من أان؟ من كبن ؟ من ىو؟  ،أما إصطبلحاً فيقصد هبا اغبقيقة اؼبطلقة اؼبشتملة على تلك الصفات الثابتة و ىي ال تتبدؿ و ال
تتأثر و ال تسمح لغَتىا من اؽبوايت أف تصبح مكاهنا أو تكوف نقيضا ؽبا  ،فاؽبوية تبقى قائمة ما دامت الذات على قيد اغبياة ،
و ىذه اؼبيزات ىي اليت سبيز األمم عن بعضها البعض و اليت تعرب عن شخصيتها و حضارهتا و وجودىا .
قفت الرمح " أي " ْقومتو" ،أي جعلو على أحسن
و فيما ىبص الثقافة ،فهي تعٍت لغةً ،تقوًن الشيء و هتذيبو ،فقاؿ العرب " ثَ ُ
صورة ،فيأخذ ىذا اؼبصطلح معٌت اإلصبلح و إعادة الشيء على حالو  ،أما إصطبلحاً  ،فالثقافة تعٍت ذلك الًتاث اغبضاري و
97

د  ,علي عبود ا﵀مداوي  ،الفلسفة السياسية  ،منشورات االختبلؼ  ،اعبزائر ط ، 2015 ، 1ص 21 _ 20

 - 98أضبد صباؿ الظاىر  ،دراسات يف الفلسفة السياسية  ،ص 197 – 196

 - 99د – أسعد السحمراين  ،ويالت العودلة على الدين و اللغة و الثقافة  ،دار النفائس  ،ط  ،2002 ،1ص82
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منهجية التفكَت و أسلوب العيش و اؼبعاملة  ،أي تلك األمور اليت تنطلق من ذاتية و شخصية اإلنساف دبا ىو عليو من صفات
كاػبَت و العدؿ ،و تلك الطاقة العملية الكامنة اليت تستخدـ ُب ؾباالت اغبياة و اليت سبيز ؾبتمع عن ؾبتمع آخر.
وأما عن اؽبوية الثقافية ،فاؼبراد هبا ىو تلك اؼببادئ األصلية السامية و الذاتية النابعة من األفراد أو الشعوب  ،و ؾبمل ركائز
اإلنساف اليت سبثل كيانو الشخصي الروحي و اؼبادي بتفاعل صورٌب ىذا الكياف ،الثبات ىوية أو شخصية الفرد أو اجملتمع أو
الشعوب  ،حبيث وبس و يشعر كل فرد ابنتمائو األصلي جملتمع ما  ،ىبصصو و يبيزه عن ابقي اجملتمعات اآلخرى  ،فاؽبوية الثقافية
اؼبوحدة اليت ينتمي إليها
سبثل كل اعبوانب اغبياتية اإلقتصادية واإلجتماعية و السياسية و اغبضارية و اؼبستقبلة ،ألعضاء اعبماعة َ
األفراد ابغبس و الشعور اإلنتمائي ؽبا ،و أيضا ىي ذاتية اإلنساف و نقائو و صباليتو و ِ
قيمو  ،حبيث تعترب الثقافة ىي ا﵀رؾ ألي
حضارة أو أمة ُب توجيهها و ضبطها  ،أي ىي من اليت ربكم حركة اإلبداع و اإلنتاج اؼبعرُب )100(.
و ينبعي أف نشَت ىنا إٔب ركائز الثقافة  ،واليت تعٍت اؼبقومات و األسس اليت سبثل صلب اؽبوية الثقافية و موضوعها و تلك
العناصر األساسية ؽبا اليت تعكس مظاىر اؽبوية الثقافية  ،فهي تشمل اإلنساف أوالً ابعتبار أنو اؼبعٍت ابؽبوية و ىو اؼبعٍت هبذه اغبياة
و ىو ؿبور و أساس اؽبوية  ،و من ركائزىا أيضاً التوازف ُب الشخصية  ،أي ذلك التوازف اؼبادي و الروحي لؤلفراد و للشعوب،
حبيث يكوف اعتداالً و توازانً يضمن اغبفاظ على اغبياة الطبيعية للفرد دوف تغليب حياة اؼبادة على حياة الروح  ،و لكي ال يكوف
ىنالك خلبلً ُب الشخصية أو ُب الذات .
و من ركائز اؽبوية الثقافية أيضاً اإليباف اغبقيقي لدى أفراد اجملتمعات دبا يتماشى و حضارهتم و معتقداهتم و مبط حياهتم و إيباهنم
اب إلنتماء جملتمع ما ُب كل جوانب خصوصياتو  ،و نشَت إٔب ركيزة أخرى ذات أنبية  ،متمثلة ُب الروح اعبماعية و األخوة اإلنسانية
 ،أي أف اإلنساف حباجة لغَته حبكم أنو ُب اؼبقاـ األوؿ إجتماعي بطبعو و إنساين ُب أبعاده ،و ليس فردي و أانين  ،و من شبة
فهو حباجة للتعاوف و التعامل و أف يكوف عاؼبياً ابغبفاظ على شخصو و تفاعلو مع غَته ،و ما يقتضيو ذلك من سبجيد للقيم
اغبسنة و الفاضلة و حب العدؿ واغبق و اؼبساواة و التطلع إٔب اإللتزاـ هبا .
و فيما يتعلق بعناصر اذلوية الثقافية  ،فاؼبؤكد أهنا متعددة و متشعبة  ،و ىي تتجلى ابلتحديد ُب تلك اؼبظاىر اؼبهمة اليت سبثل

جوانب اؽبوية الثقافية ابلنسبة للشعوب و لؤلفراد  ،و إف كانت تتمثل ُب الغالب ُب ثبلث عناصر متمثلة ُب العقيدة و اللغة و
الًتاث الثقاُب  ،و ىي بطبيعة اغباؿ حباجة أب شيء من التفصيل .
إذ يعد الدين أوؿ عنصر من عناصر اؽبوية الثقافية  ،و لعل العوؼبة الثقافية منافية سباما ػبصوصية اجملتمعات الشرقية عموما و

العربية على وجو اػبصوص حبيث يدرؾ الغربيوف مدى خصوصية ىذه اجملتمعات و ما سبثلو ُب اعتقادىم ؽبم من أخطار  ،فنجد
قوى التغريب رباوؿ طمس ىذه اؼبعآب أبسلوب الغزو الثقاُب اؼبتمثل ُب اإلستشراؽ و التنصَت.
ابالضافة إٔب عنصر الدين ،تقوـ اؽبوية الثقافية كذلك على عنصر اللغة  ،وىي تعترب اللساف الثقاُب األساسي للهوية الثقافية

لؤلفراد أو للشعوب  ،و ىي عامل يبُت اختبلؼ ثقافة عن آخرى  ،و ىي أسلوب للتواصل و اإلحتكاؾ و إثبات اؽبوية و أتكيد
وجودىا  .فلقد جاءت نظرية صداـ اغبضارات لتعلن أف العدو األوؿ للحضارة الغربية ىو اإلسبلـ ،و أف الثقافة اإلسبلمية اؼبرتكزة
على اللغة العربية ذاهتا ىي اؼبنافس لتلك اغبضارة )101(.
و يضاؼ إٔب عنصر الدين و اللغة  ،عامل آخر ال يقل أىيمة عن سابقيو  ،متمثبلً ُب عامل التاريخ و ادلاضي ادلشرتك ،

حيث يبثل التاريخ و اؼباضي اؼبشًتؾ لؤلفراد أو لشعب ما عنصراً يعرب عن ىوية أساسية  ،فالتاريخ يكشف عن حقيقة اإلستعمار
 - 100أسعد السحمراين  ،ادلرجع نفسو  ،ص. 84
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اؼبتجدد ُب العوؼبة الثقافية  ،و التاريخ ىو من بُت عناصر اؽبوية لكونو يدرس اؼباضي و يقف على اغبقائق ،و تستند إليو الدوؿ و
الشعوب للتطلع لبناء حاضرىا و مستقبلها.

زايدة على العناصر اؼبذكورة أنفا  ،نضيف أيضا عنصر العادات و التقاليد و اْلعراف ،ىذه اجملاالت ىي صميم ىوية

اجملتمعات من خبلؿ اتباع سلوكات معينة و التصرؼ و التعامل وفقا لثقافة تنظمها العادات و التقاليد و األعراؼ .

و ُب ذات الصلة  ،يعد عنصر العقد اإلجتماعي و السياسي ،ىو اآلخر مهماً ابلنسبة للهوية الثقافية  ،إذ أف لكل دولة عقد

اجتماعي يتضمن مبادئ و ثوابت اجملتمع ،و فيها ما يطابقو من تصور و طموح سياسي مبٍت على مرجعية العقد اإلجتماعي و
خاصة أف الدولة تعرب عن ىويتها الثقافية ُب اجملتمع الدوٕب من خبلؿ دستور أو قانوف لو الوجو اإلجتماعي و السياسي ،حبيث
تكوف اإلرادة الثقافية لؤلفراد مكفولة ُب الشق السياسي الذي يعربعنها.

جد مهم للهوية الثقافية  ،يتعلق أساساً دبسألة احلقوق واحلرايت ادلختلفة  ،فلكل
وال ينبغي لنا أيضاً أف نتجاىل عنصر ُ
ؾبتمع تصور لثقافة اغبقوؽ و كيف يرى مفهومها و داللتها ،قد زبتلف عن تلك اؼبوجودة ُب الوضع اإلنساين كاليت يصدرىا
الغرب إٔب الدوؿ العربية و الفقَتة ،من حقوؽ اإلنساف اؼبزيفة و الديبقراطية الغربية الرباقة ،فمطلب حقوؽ اؼبرأة ُب الثقافة العربية
االسبلمية ،ال شك أنو ىبتلف جوىرايً عن تصور حقوؽ اؼبرأة اليت ترافع عنها العوؼبة الثقافية.
و من الضروري التأكيد على وجود عنصر ابرز ضمن عناصر اؽبوية الثقافية  ،يتصل ابْلداب و الفنون ،فطاؼبا أف لكل ؾبتمع

آدابو و فنونو اليت يزخر هبا  ،و اليت سبيزه عن غَته من اجملتمعات و اليت تكوف معربة عن ىويتو الثقافية من خبلؿ ثقافة التعبَت
القصصي و الشعر و فنوف التشكيل و الرسم و اؼبسرح و التمثيل و فن العمراف و غَتىا  ،وكل لو رسالة يريد إببلغها للغَت  ،فإننا
ال ننكر حينذاؾ أنبية ىذا العنصر ُب بلورة اؽبوية الثقافية.
أنٌب اآلف على أبرز العناصر على اإلطبلؽ  ،يتمثل ابختصار ُب طريقة التفكري ،إذ يعد التفكَت اغبساس ُب أي ثقافة عبلمة

فبيزة ؽبا  ،فطريقة تفكَت العنصر العريب غَت طريقة تفكَت اجملتمعات الغربية ،و ىنا يتضح وجو اإلختبلؼ بينها و بُت اجملتمعات
اآلخرى اليت قد ال ترتكز على اؼبادايت بقدر ما تركز على اعبانب الروحي و الصفاء ،و ىنا يتجلى اجملاؿ الًتبوي و أىدافو
اؼبختلفة  ،على غرار الًتبية الدينية و الًتبية الروحية و الًتبية اؼبادية..
 2أنظمة احلكم:

اجتماعي ابلفطرة ،ال
ـبلوؽ
أنظمة اغبكم إ ّف العيش ضمن ؾبموعة ىو حاجة غريزيّة عند اإلنساف منذ القدـ ،فاإلنساف ٌ
ٌّ
ابلتجمع ٍب ظهرت الدوؿ ،والدولة ىي ؾبموعةٌ من
وربضر الناس حياةً وفكراً بدؤوا
تطور الزمن ّ
ّ
يقوى على الوحدة والعزلة ،ومع ّ
الناس الذين يتشاركوف األنشطة واغبياة على ٍ
بقعة ؿبددةٍ من األرض ،خاضعُت ٍ
سياسي كانوا قد اتفقوا عليو؛ ليتؤب شؤوف
لنظاـ
ّ
االجتماعي دبا يضمن ازدىار الفرد وانتعاشو
االقتصادي و
حياهتم ،فبا يؤدي إٔب النهوض جبوانب حياهتم اؼبختلفة على الصعيد
ّ
ّ
أسس ٍ
ُب ظلّها ،وتقوـ على ٍ
ثبلثة ىي الشعب واألرض والسلطة السياسيّة ،وتتنوع الدوؿ وأشكاؽبا ُب العآب ،كما أف أنظمة
102
اغبكم فيها زبتلف أيضاً ،وابختبلؼ نظاـ اغبكم ُب الدولة فإ ّف دساتَتىا وسياساهتا وقوانينها الداخلية زبتلف أيضاً[.
103
أنواع أنظمة اغبكم أنظمة اغبكم حسب شكل الدولة تقسم الدوؿ حسب تركيبتها األساسيّة إٔب نوعُت أساسيُت ،نبا[ :
تتؤب األمور الداخليّة واػبارجيّة فيها جهة واحدة فقط ،حبيث تًتكز
اؼبوحدة ،ىي الدولة اليت ّ
الدولة البسيطة :وتسمى ابلدولة ّ
صبيع السلطات ُب يد اغبكومة اليت تشرؼ على عملها ،كما تتميّز بوحدة التشريع السياسي ،والتنفيذ ،وتكوف صبيع القرارات
102
بتصرؼ.
 عبداإللو بلقزيز ،الدولة واجملتمع ،بَتوت :الشبكة العربية لؤلحباث والنشر )2008( ،صفحة ّ .16 - 103عبداإللو بلقزيز  ،ادلرجع نفسو  ،الصفحة نفسها

57

واؼبهاـ والوظائف اؼبوكلة هبا وكيفية تنفيذىا مستمدة من الدستور الرئيسي للببلد ،ومن األمثلة على الدوؿ اؼبوحدة :الياابف،
والكويت ،والعراؽ ،واليمن ،ويشمل ىذا النوع من الدوؿ عدة أنظمة للحكم ،وىي :نظاـ اغبكم اؼبركزي :حيث يعتمد اغبكم
ُب ىذا النوع من األنظمة على اؼبركزية ،حبيث تتؤب السلطة اؼبركزيّة مسؤوليّة ازباذ القرارات صبيعها وعدـ إعطاء التقسيمات
اإلداريّة اؼبوزعة ُب أكباء الببلد أي صبلحيات إال أبمر من ىذه السلطة .نظاـ اإلدارة ا﵀لية :وىو النظاـ الذي يقوـ على وجود
سلطة مركزيّة ،مع إعطاء الصبلحيات لؤلقاليم اؼبختلفة ُب الدولة ُب اإلدارة ا﵀لية ؽبا ،عن طريق أتسيس ؾبلس إدارة ؿبلي يتؤب
أمور مراقبة الشؤوف اؼبالية ُب اإلقليم ،وازباذ القرارات اػباصة بكل إقليم ،حبيث تتم مناقشة صبيع القضااي اؼبتعلقة ابإلدارة ا﵀لية
ُب ىذا اجمللس ،ورفع اؼبقًتحات اليت سبّت مناقشتها إٔب السلطة اؼبركزيّة .نظاـ البلمركزية اإلدارية :وىو النظاـ الذي يقوـ على
وتتكوف السلطة
تفويض األقاليم سلطات واسعة تُ ّ
ـبولة للسلطة اؼبركزيةّ ،
سمى السلطات البلمركزيّة ،مع إبقاء اعبوانب التشريعيّة ّ
البلمركزية من ؾبلس ؿبافظة ،ورؤساء للدوائر اؼبقامة يبثّلوف السلطة التنفيذية ،وؾبلس تشريعي وظيفتو مراقبة السلطة التنفيذيّة،
حبيث تراقب السلطة اؼبركزيّة السلطات البلمركزيّة صبيعها ،وتُعترب دولة فرنسا إحدى الدوؿ اؼبتبعة ؽبذا النظاـ .نظاـ اغبكم
اػباصة دبنطقة ؿبددة من الدولة دوف الرجوع إٔب السلطة اؼبركزيّة ،وتشتهر اؼبناطق ذات
الذاٌب :وىو النظاـ الذي يطبّق القرارات ّ
اغبكم الذاٌب أبف ؽبا أصبلً أو دينأ أو لغة واحدة مشًتكة ،ومن األمثلة على اؼبناطق اليت سبلك ىذا النظاـ ،إقليم الباسك ُب
سمى ابلدولة االرباديّة ،وىي الدولة اليت تظهر كنتيجة التفاؽ عدد من الدوؿ أو األقاليم من أجل
إسبانيا .الدولة اؼبركبة :وتُ ّ
قياـ ارباد بينها ،ويشمل ىذا النوع من الدوؿ أربعة أنواع ،ىي 104[ :االرباد الشخصي :وىو االرباد الذي ينشأ بُت دولتُت
مستقلّتُت ،حيث ربتفظ كل دولة بسياساهتا الداخلية واػبارجية ،وتكوف اؼبهمة الوحيدة ؽبذا االرباد أنو ُب حالة وفاة أحد
رؤساء ىاتُت الدولتُت يقوـ رئيس الدولة اآلخر بتوٕب حكم العرش ،ومن األمثلة على ىذا النوع من االرباد ،ارباد التاج بُت
سمى ابالرباد اغبقيقي ،وىو االرباد الذي يقوـ بُت دولتُت أو أكثر ،حبيث ربتفظ كل
أسًتاليا وبريطانيا .االرباد الفعلي :ويُ ّ
دوؽبا بسيادهتا الداخليّة ،وتشريعاهتا ،وحكومتها ،ودستورىا ،بينما تتشارؾ كلٌّ من الدوؿ ُب السياسة اػبارجية والدبلوماسية،
حبيث تفقد الدولة اؼبنتسبة ؼبثل ىذا االرباد الشخصيّة الدوليّة ،ومن األمثلة على ىذا النوع من االرباد :ارباد النمسا ،واجملر
اغبقيقي بُت النرويج والسويد ُب الفًتة 1905-1815ـ .االرباد الكونفدرإب:
اغبقيقي ُب الفًتة 1918-1876ـ ،واالرباد
ّ
ّ
سمى اؽبيئة
ت
لبلرباد،
لة
فبث
ىيئة
إنشاء
يتم
حبيث
أكثر
أو
دولتُت
بُت
ينشأ
الذي
االرباد
وىو
التعاىدي،
ابالرباد
ى
سم
ّ
ُ ّ
ويُ ّ
االرباديّة ،تكوف مهمتها تنفيذ العديد من اؼبصاّب اؼبشًتكة بُت الدوؿ اؼبشاركة كالدفاع عن بعضها البعض ُب أوقات اغبرب،
خاصة ،ومن األمثلة على مثل ىذا االرباد :ارباد اعبمهورّايت العربيّة ،بُت كل من سوراي،
ابإلضافة إٔب ربقيق مصاّب اقتصاديّة ّ
ومصر ،وليبيا ُب الفًتة 1973-1971ـ ،وجامعة الدوؿ العربيّة اليت نشأت منذ العاـ 1945ـ ،وؾبلس التعاوف اػبليجي.
يتكوف من دولتُت أو أكثر ،حبسب دستور دائم ينص على وجود
االرباد الفيدرإب :ويُ ّ
سمى ابالرباد اؼبركزي ،وىو االرباد الذي ّ
نوعُت من السلطات نبا :السلطات اؼبركزيّة االرباديّة ،وسلطات الدوؿ واألقاليم ،وتكوف سيادة الدولة اؼبتحدة مقيّدة بسيادة
االرباد ،حبيث تتخلّى الدولة عن الشخصيّة الدوليّة لشخصيّة دوليّة جديدة ،ابإلضافة إٔب وجوب االلتزاـ بقوانُت الدولة
الفيدرالية ،وإظهار الطاعة والوالء ؽبا .ومن األمثلة على ىذا النوع من االرباد :دولة اإلمارات العربية اؼبتحدة منذ العاـ
1971ـ ،واؼبكسيك منذ العاـ 1971ـ ،وإندونيسيا منذ العاـ 1949ـ ،والنمسا منذ العاـ  105.1920أنظمة اغبكم
حسب استبلـ رئيس الدولة مقاليد اغبكم تقسم أنظمة اغبكم ُب الدولة حسب تسلّم رئيس الدولة مقاليد اغبكم إٔب النظاـ
104
105

بتصرؼ
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اؼبلكي :وىو النظاـ الذي يتسلم فيو شخص ؿب ّدد رائسة الدولة ابلوراثة ،مع وجود دستور للدولة وبدد الشروط الواجب توفرىا
ُب الشخص حىت يصبح ملكاً .النظاـ اعبمهوري :وىو النظاـ الذي وبكم فيو شخص ؿبدد الدولة عن طريق االنتخاب ،بوجود
قسم أنظمة اغبكم
يوضح شروط الشخص ّ
دستور ؿبدد ّ
اؼبرشح ،وأسلوب االنتخاب .أنظمة اغبكم حسب طريقة توٕب السلطة تُ ّ
توٕب رئيس الدولة السلطة إٔب 106[:نظاـ اغبكم الديكتاتوريُ :ب ىذا النظاـ يتم احتكار صبيع السلطات ُب يد
حسب طريقة ّ
اغبزيب ُب ىذه الدولة .نظاـ اغبكم الديبقراطي :وىو النظاـ
شخص واحد أو سلطة ؿبددة ،حيث ال يسمح ابلتع ّدد
السياسي و ّ
ّ
الذي يعتمد على مشاركة مواطٍت الدولة ُب ـبتلف شؤوهنا ،ويشمل نظاـ اغبكم الديبقراطي ثبلثة أنواع ىي :نظاـ اغبكم
عامة وبضر فيها صبيع أفراد الدولة
الديبقراطي اؼبباشرُ :ب ىذا النظاـ وبكم الشعب نفسو بنفسو ،عن طريق ربديد اجتماعات ّ
107
لتتم مناقشة ـبتلف أمورىا ،وقد طُبّق ىذا النظاـ ُب مدينة أثينا اليواننيّة قديباً.
نظاـ اغبكم الديبقراطي شبة اؼبباشرُ :ب ىذا النظاـ يشارؾ الشعب ُب أمور الدولة ابلتعاوف مع فبثّلي الربؼباف ،من خبلؿ
الشعيب ُب القوانُت اليت تصدرىا السلطة التشريعيّة ،أو االقًتاح
االستفتاء الشعيب ُب األمور السياسيّة والتشريعيّة ،أو االعًتاض
ّ
الشعيب لقوانُت ؿبددة .نظاـ اغبكم الديبقراطي غَت اؼبباشر :وىو النظاـ الذي ينتخب فيو اؼبواطنوف ّنواابً يبارسوف السلطات نيابة
عنهم .أنظمة اغبكم حسب العبلقة بُت السلطات تتمثل عملية اغبكم ُب سلطات ثبلث ُب :السلطة التشريعية ،والسلطة
سمى
وتتنوع أنظمة اغبكم اؼبتبعة حسب العبلقة بُت ىذه السلطات إٔب نظاـ اغبكم اجمللسي :ويُ ّ
التنفيذية ،والسلطة القضائيةّ ،
بنظاـ حكومة اعبمعيّة ،ويقوـ ىذا النظاـ بتوٕب الربؼباف مهاـ السلطة التشريعيّة ،وأف تكوف السلطة التنفيذية اتبعة للربؼباف ،ومن
األمثلة على الدوؿ اليت تتخذ من النظاـ اجمللسي نظاـ حكم ؽبا :سويسرا .النظاـ الرائسي :وىو النظاـ الذي يَعترب السلطة التنفيذية
أقوى من السلطة التشريعية ،ويقوـ ىذا النظاـ على انتخاب رئيس هبمع بُت كل من رائسة الدولة ورائسة اغبكومة اؼبنبثقة عنها،
ابإلضافة إٔب الفصل بُت السلطات الثبلث ،وتعترب الوالايت اؼبتحدة األمريكية ،وروسيا من األمثلة على الدوؿ اؼبتّخذة ؽبذا النظاـ
نظاـ حكم ؽبا .النظاـ الربؼباين :وىو النظاـ الذي يقوـ على أساس اؼبوازنة بُت السلطتُت التنفيذيّة والتشريعيّة ،حيث إ ّف لكل من
الربؼباف واغبكومة اغبق ُب إسقاط األخرى ،ومن األمثلة على الدوؿ اؼبتخذة ؽبذا النظاـ :بريطانيا.
 3القانون وحقوق اْلفراد:
حقوؽ اإلنساف ىي اؼببادئ األخبلقية أو اؼبعايَت اإلجتماعية اليت تصف مبوذجاً للسلوؾ البشري الذي ي ُفهم عموما
أبنو حقوؽ أساسية ال هبوز اؼبس هبا "مستحقة وأصيلة لكل شخص جملرد كوهنا أو كونو إنساف"؛ مبلزمة ؽبم بغض النظر عن
ى ويتهم أو مكاف وجودىم أو لغتهم أو داينتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر .وضبايتها منظمة كحقوؽ قانونية ُب إطار
القوانُت ا﵀لية والدولية .وىي كلّية تنطبق ُب كل مكاف وُب كل وقت ومتساوية لكل الناس ،تتطلب التماىي والتشاعروسيادة
القانوف وتفرض على اؼبرء إحًتاـ اغبقوؽ اإلنسانية لآلخرين .وال هبوز وال ينبغي أف تُنتزع إال نتيجة إلجراءات قانونية واجبة تضمن
اغبقوؽ ووفقا لظروؼ ؿبددة .فمثبل ،قد تشتمل حقوؽ اإلنساف على التحرر من اغببس ظلما والتعذيب واإلعداـ .وىي تقر
عبميع أفراد األسرة البشرية قيمة وكرامة أصيلة فيهم .وإبقرار ىذه اغبرايت فإف اؼبرء يستطيع أف يتمتع ابألمن واألماف ،ويصبح قادراً
على ازباذ القرارات اليت تنظم حياتو.

106
107

قحطاف اغبمداين  ،ادلرجع نفسو  ،الصفحة نفسهابتصرؼ
 -نعيمة شوماف  ،اجملتمع والدولة ط 1 ،بَتوت :دار الفارايب، )2011( ،صفحة ّ .41

59

فاالعًتاؼ ابلكرامة اؼبتأصلة لدى األسرة البشرية وحبقوقها اؼبتساوية الثابتة يعترب ركيزة أساسية للحرية والعدؿ وربقيق السبلـ ُب
العآب 1[.وإف ازدراء أو التغاضي وإغفاؿ حقوؽ اإلنساف ،ؽبو أمر يفضي إٔب كوارث ضد اإلنسانية ،وأعماال نبجية ،آذت وخلّفت
جروحا وشروخا عميقة ُب الضمَت اإلنساين .وؽبذا فإنو من الضروري والواجب أف يتؤب القانوف والتشريعات الدولية والوطنية،
ضباية حقوؽ اإلنساف لكيبل يضطر اؼبرء آخر األمر إٔب التمرد على االستبداد والظلم 1[،ولكي ال يشهد العآب واإلنسانية مزيدا من
الكوارث ضد حقوؽ اإلنساف و الضمَت اإلنساين صبيعا.108
حقوؽ اإلنساف ليس ؽبا تعريفا ؿبددا بل ىناؾ العديد من التعاريف اليت قد ىبتلف مفهومها من ؾبتمع إٔب آخر أو من ثقافة إٔب
أخرى ،ألف مفهوـ حقوؽ اإلنساف أو نوع ىذه اغبقوؽ يرتبطاف ابألساس ابلتصور الذي نتصور بو اإلنساف ،لذلك سوؼ
نستعرض ؾبموعة من التعاريف لتحديد ىذا اؼبصطلح :يعرفها "رينية كاساف" وىو أحد واضعي اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ
اإلنساف أبهنا (فرع خاص من الفروع االجتماعية ىبتص بدراسة العبلقات بُت الناس استناداً إٔب كرامة اإلنساف وربديد اغبقوؽ
والرخص الضرورية الزدىار شخصية كل كائن إنساين ،ويرى البعض أف حقوؽ اإلنساف سبثل رزمة منطقية متضاربة من اغبقوؽ
واغبقوؽ اؼبدعاة) .أما "كارؿ فاساؾ" فيعرفها أبهنا (علم يهم كل شخص وال سيما اإلنساف العامل الذي يعيش ُب إطار دولة
معينة ،والذي إذا ما كاف متهما خبرؽ القانوف أو ضحية حالة حرب ،هبب أف يستفيد من ضباية القانوف الوطٍت والدوٕب ،وأف
تكوف حقوقو وخاصة اغبق ُب اؼبساواة مطابقة لضرورات ا﵀افظة على النظاـ العاـ)ُ .ب حُت يراىا الفرنسي "ايف ماديو" أبهنا
(دراسة اغبقوؽ الشخصية اؼبعرؼ هبا وطنياً ودولياً واليت ُب ظل حضارة معينة تضمن اعبمع بُت أتكيد الكرامة اإلنسانية وضبايتها
من جهة وا﵀افظة على النظاـ العاـ من جهة أخرى) .أما الفقيو اؽبنكاري "أيبرزابو" فيذىب إٔب (أف حقوؽ اإلنساف تشكل مزهباً
من القانوف الدستوري والدوٕب مهمتها الدفاع بصورة مباشرة ومنظمة قانوان عن حقوؽ الشخص اإلنساين ضد اكبرافات السلطة
الواقعة ُب األجهزة الدولية ،وأف تنمو بصورة متوازنة معها الشروط اإلنسانية للحياة والتنمية اؼبتعددة األبعاد للشخصية اإلنسانية).
وصبيع التعريفات اآلنفة الذكر تعكس وجهة نظر الكتاب األجانب ،أما فيما ىبص الكتاب العرب فإف "دمحم عبد اؼبلك متوكل"
يعطي تعريفاً شامبل وواسعا إذ يعرفها أبهنا (ؾبموعة اغبقوؽ واؼبطالب الواجبة الوفاء لكل البشر على قدـ اؼبساواة دومبا سبييز
بينهم) .أما رضواف زايدة فيذىب إٔب القوؿ أبف حقوؽ اإلنساف (ىي اغبقوؽ اليت ت ُكفل للكائن البشري واؼبرتبطة بطبيعتو كحقو ُب
اغبياة واؼبساواة وغَت ذلك من اغبقوؽ اؼبتعلقة بذات الطبيعة البشرية اليت ذكرهتا اؼبواثيق واإلعبلانت العاؼبية) .ويرى األستاذ "ابسيل
يوسف" أف حقوؽ اإلنساف (سبثل تعبَتاً عن ت راكم االذباىات الفلسفية والعقائد واألدايف عرب التاريخ لتجسد قيم إنسانية عليا
تتناوؿ اإلنساف أينما وجد دوف أي سبييز بُت البشر ال سيما اغبقوؽ األساسية اليت سبثل ديبومة وبقاء اإلنساف وحريتو) .أما "دمحم
اجملذوب" فيعرفها أبهنا (ؾبموعة اغبقوؽ الطبيعية اليت يبتلكها اإلنساف واللصيقة بطبيعتو واليت تظل موجودة وإف ٓب يتم االعًتاؼ
هبا ،بل أكثر من ذلك حىت ولو انتهكت من قبل سلطة ما.109
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أما األمم اؼبتحدة فقد عرفت حقوؽ اإلنساف أبهنا (ضماانت قانونية عاؼبية غبماية األفراد واعبماعات من إجراءات اغبكومات اليت
سبس اغبرايت األساسية والكرامة اإلنسانية ،ويلزـ قانوف حقوؽ اإلنساف اغبكومات ببعض األشياء ويبنعها من القياـ أبشياء
أخرى) ،أي أف رؤية اؼبنظمة الدولية غبقوؽ اإلنساف تقوـ على أساس أهنا حقوؽ أصيلة ُب طبيعة اإلنساف واليت بدوهنا ال يستطيع
العيش كإنساف .
ولقد انتقلت الدعوة إٔب ضباية حقوؽ اإلنساف من ألسنة األنبياء والفبلسفة إٔب اغبكاـ ،فشهدت أورواب خاصة نصوصاً
مكتوبة َم َّن هبا اؼبلوؾ السادة على شعوهبم استجابة للنقمة اليت كانت تشتعل ُب النفوس نتيجة إىدار حقوؽ اإلنساف ُب شىت
الصور .يذكر من ذلك ،على سبيل اؼبثاؿ ،العهد العظيم اؼبعروؼ ماجنا كارات الذي أصدره جوف ملك اإلقبليز ُب مطلع القرف
الثالث عشر ٍب قانوف اغبقوؽ اإلنكليزي اؼبعروؼ ابسم  - Bill of Rights -الذي صدر ُب أواخر القرف السابع عشر،
ونص على ضماانت الفرد ُب التقاضي.
لكن اؼبتفق عليو أف اىتماـ التشريع الوضعي حبقوؽ اإلنساف ،بدأ فعبلً بصورة منتظمة مع الثورتُت الكبَتتُت ُب أمريكا وفرنسا.
وفعلت األفكار الثورية اليت أطلقتها اإلعبلانت فعلها فتفجرت ثورات الشعوب وهتاوت العروش واألنظمة االستبدادية ُب أورواب
وأمريكا البلتينية .وجاءت التشريعات الداخلية وعدد من األنظمة الدولية بنصوص ذبعل من احًتاـ حرية اإلنساف وحقوقو جوىر
وجود اجملتمع السياسي وسبب استمراره .من ذلك مثبلً اتفاقية برلُت لعاـ  1855واتفاقية بروكسل عاـ  1890بتحرًن االذبار
ابلرقيق واتفاقية ابريس لعاـ  1904دبكافحة االذبار ابلرقيق األبيض واتفاقية الىاي عاـ  1912دبكافحة اؼبخدرات ،واتفاقية
ابريس لعاـ  1903ابلعناية بصحة الفرد ومكافحة األوبئة الضارة ابلصحة العامة واتفاقية لندف عاـ  1914بتنظيم اإلنقاذ
البحري وإتفاقية برف لعاـ  1886حبماية حقوؽ اؼبؤلف األدبية والفنية وغَت ذلك.
وعرؼ القانوف الدوٕب العرُب بعض اؼببادئ اليت يبكن الركوف إليها ُب ؾباؿ ضباية اإلنساف وصيانة حقوقو منها مبدأ التدخل
ألغراض إنسانية ومسؤولية الدولة .ومع أف النظاـ األوؿ قد طبق من قبل بعض الدوؿ األوربية ضد الدوؿ الضعيفة خارج القارة
غبماية طائفة معينة من الناس فبا ضبل ميثاؽ األمم اؼبتحدة على منع التدخل ُب الشؤوف الداخلية للدوؿ بشىت أنواعو إال أف
التدخل ألغراض إنسانية عاد للربوز ؾبدداً .من ذلك تدخل األمم اؼبتحدة إنسانياً ُب الصوماؿ ٍب ُب البوسنة بُت عدد من
اغباالت.
أما عهد عصبة األمم فلم يتضمن نصوصاً خاصة بتقرير الصيغة الدولية غبماية حقوؽ اإلنساف ،ابستثناء ما جاء من التزاـ أعضاء
ا لعصبة أف يعاملوا بصورة عادلة الشعوب اليت تقطن أقاليم خاضعة إلدارهتم سواء ُب ضباية أو انتداب .وكذلك التزاـ ضباية حقوؽ
األقليات .واىتمت منظمة العمل الدولية[ر دبوضوع توفَت األجر اجملزي للعامل ورعاية شؤونو وربسُت أحوالو .لكن اغبرب العاؼبية
اندلعت اثنية بصورة وحشية ٓب يشهد ؽبا الناس مثيبلً من قبل .لقد تسببت اغبرب العاؼبية الثانية للناس ُب كل مكاف آبالـ «يعجز
عنها الوصف» .بل لقد صدؽ ىنري كاساف عندما وصفها أبهنا كانت ُب جوىرىا «حرابً صليبية على حقوؽ اإلنساف»
حقوق اإلنسان يف عصر التنظيم الدويل الراىن:
-

اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان:
ورد ذكر حقوؽ اإلنساف ُب سبعة مواضع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة الذي يعد دستور العبلقات الدولية ُب العصر اغباضر.
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وعلى الرغم فبا أخذ على نصوص اؼبيثاؽ حوؿ حقوؽ اإلنساف ،سواء لغموضها وعدـ دقة عبارهتا أـ لكوهنا تتعارض مع نص
اؼبادة الثانية (ؼ )7اليت سبنع تدخل اؼبنظمة الدولية أو أعضائها فيما يعد من الشؤوف الداخلية للدوؿ ،ومنها ُب رأي بعضهم
حقوؽ اإلنساف ،ومع ذلك ابشرت اؼبنظمة الدولية نشاطها ُب التفريع على األصوؿ اليت جاء هبا اؼبيثاؽ ،فأصدرت ُب العاشر من
كانوف األوؿ\ديسمرب« 1948اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف »الذي صاغتو عبنة حقوؽ اإلنساف على مدى ثبلث سنوات
ويزيد دبوجب قرارىا رقم  )3( 217وكانت بقرارىا الصادر ُب  1948/12/9أقرت مشروع اتفاقية منع ومعاقبة جريبة إابدة
اعبنس .يتألف اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف من مقدمة أو يتبعها  30مادة[ 4وىبطط رأي اعبمعية العامة بشأف حقوؽ اإلنساف
اؼبكفولة عبميع الناس ويشكل وثيقة حقوؽ دولية سبثبلإلعبلف الذي تبنتو األمم اؼبتحدة وأضحى أحد الواثئق الرئيسية غبقوؽ
اإلنساف ،وأعطى إيڤات رئيس اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ُب دورهتا عاـ  1948فكرة عن القيمة اؼبعنوية ؽبذا اإلعبلف حُت
قاؿ:
«ىذه أوؿ مرة تقوـ فيها صباعة منظمة من الدوؿ إبعبلف حقوؽ وحرايت أساسية لئلنساف تؤيدىا األمم اؼبتحدة صبيعاً برأي
صباعي ،كما يؤيدىا اؼببليُت من الرجاؿ والنساء ُب صبيع أكباء العآب إذ إهنم مهما كانوا على مسافات متباعدة من نيويورؾ أو من
110
ابريس خليقوف أبف يتجهوا إٔب ىذه الوثيقة يستلهموف منها العوف والنصح.
إٔب جانب ىذه الواثئق الدستورية الدولية العامة تبنت األمم اؼبتحدة عدداً من االتفاقيات واإلعبلانت ذات الصلة الوثيقة
ابإلنساف :أنبها:
ؼبا كاف االعًتاؼ ابلكرامة اؼبتأصلة ُب صبيع أعضاء األسرة
البشرية وحبقوقهم اؼبتساوية الثابتة ىو أساس اغبرية والعدؿ
والسبلـ ُب العآب .وؼبا كاف تناسي حقوؽ اإلنساف وازدراؤىا قد
أفضيا إٔب أعماؿ نبجية آذت الضمَت اإلنساين ،وكاف غاية ما
يرنو إليو عامة البشر انبثاؽ عآب يتمتع فيو الفرد حبرية القوؿ
والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة .وؼبا كاف من الضروري أف
يتؤب القانوف ضباية حقوؽ اإلنساف لكيبل يضطر اؼبرء آخر
األمر إٔب التمرد على االستبداد والظلم .وؼبا كانت شعوب
األمم اؼبتحدة قد أكدت ُب اؼبيثاؽ من جديد إيباهنا حبقوؽ
اإلنساف األساسية وبكرامة الفرد وقدره ودبا للرجاؿ والنساء من
حقوؽ متساوية وحزمت أمرىا على أف تدفع ابلرقي االجتماعي
قدماً وأف ترفع مستوى اغبياة ُب جو من اغبرية أفسح .وؼبا
كانت الدوؿ األعضاء قد تعهدت ابلتعاوف مع األمم اؼبتحدة
على ضماف اطراد مراعاة حقوؽ اإلنساف واغبرايت األساسية
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1ػ االتفاقية الدولية إلزالة التمييز العنصري وأشكالو كافة .
وقد أقرهتا اعبمعية العامة ُب ديسمرب  1965بقرارىا 2106
(الدورة  )21ودخلت حيز التنفيذ وبلغ عدد الدوؿ اؼبنضمة
إليها حىت هناية  )94( 1993دولة.
2ػ اإلعبلف اػباص إبزالة كل أشكاؿ عدـ التسامح والتمييز
القائم على الدين أو اؼبنفعة .وقد صدرت اعبمعية العامة
بتوافق اآلراء ُب نوفمرب .1981

واحًتامها .وؼبا كاف لئلدراؾ العاـ ؽبذه اغبقوؽ واغبرايت األنبية
الكربى للوفاء التاـ هبذا التعهد .فإف اعبمعية العامة تنادي هبذا
اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف على أنو اؼبستوى اؼبشًتؾ الذي
ينبغي أف تستهدفو كافة الشعوب واألمم حىت يسعى كل فرد
وىيئة ُب اجملتمع ،واضعُت على الدواـ ىذا اإلعبلف نصب
أعينهم.
111
[—ديباجة اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف

3ػ االتفاقية اػباصة إبزالة كل أشكاؿ التمييز ضد النساء،
وقد أقرهتا اعبمعية العامة ُب ديسمرب  1979ودخلت حيز النفاذ ُب سبتمرب  1981وانضمت إليها دوؿ تربو على اؼبئة حىت هناية
.1994
4ػ االتفاقية اػباصة دبكافحة التعذيب واؼبعاملة أو العقاب القاسي والبلإنساين أو ا﵀ّط من الكرامة وقد تبنتها اعبمعية العامة
ابلتوافق ُب  10ديسمرب  1984ودخلت حيز النفاذ منذ  26يوليو  1987بُت سبعُت دولة ونيف.
5ػ االتفاقية اػباصة حبقوؽ الطفل وقد تبنتها اعبمعية العامة ُب  20نوفمرب  1989ودخلت حيز النفاذ بُت مئة دولة تقريباً بدءاً
من  2سبتمرب .1990
6ػ اإلعبلف اػباص ابغبق ُب التنمية وقد أقرتو اعبمعية العامة ُب  4ديسمرب  1986بقرارىا رقم  128للدورة .44
 7ػ االتفاقية اػباصة ابلسكاف األصليُت والقبليُت ُب البلداف اؼبستقلة .وقد أقرتو اعبمعية العامة ؼبنظمة العمل الدولية ُب اجتماعها
السنوي عاـ  1989وانضمت إليو حىت اآلف بوليفيا وكولومبيا ،واؼبكسيك والنروج.
8ػ االتفاقية اػباصة دبركز البلجئُت وقد دخلت حيز النفاذ من  22نيساف  1954وكذلك االتفاقية اػباصة بعديبي اعبنسية وقد
انضمت إٔب األؤب أكثر من مئة وطبسُت دولة.
9ػ اإلعبلف اػباص ابللجوء اإلقليمي الذي أقرتو اعبمعية العامة ُب  1967/12/14دبوجب قرارىا رقم ( 2312الدورة ).22
10ػ االتفاقية اػباصة حبماية حقوؽ العماؿ اؼبهاجرين وأفراد أسرىم وقد أقرهتا اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة بقرارىا ( 158الدورة
ُ )45ب  25فرباير  1991وما زاؿ قيد النظر من الدوؿ األعضاء.
وقد أنشئ مؤخراً منصب اؼبفوض السامي غبقوؽ اإلنساف( بعد اؼبؤسبر العاؼبي اؼبنعقد عاـ ).1993
تطور حقوق االنسان :
بذلت جهود حثيثة إلقرار اغبقوؽ األساسية لئلنساف منذ مئات بل آالؼ السنُت .ومن ىذه اعبهود إعبلف وثيقة اؼباجنا كارات أو
العهد األعظم عاـ  1215ـ ،اليت منحت حقوقاً لؤلفراد .وأخضعت ملك إقبلًتا غبكم القانوف .وأضحت اؼباجتا كارات مبوذجاً
احتذت بو كافة الواثئق اليت صدرت الحقاً مثل ساف اغبقوؽ األمريكي الذي صدر عاـ  1791ـ .وقد اقًتح بياف اغبقوؽ فكرة
إقرار اغبقوؽ العاؼبية غَت أنو استثٌت ،عملياً ،الرقيق وؾبموعات أخرى من التمتع هبا .فبياف اغبقوؽ ٓب يكن ُب حقيقتو عاؼبياً إذ قصر
- https://ar.wikipedia.org/wiki/
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عن التعبَت عن حقوؽ اإلنساف كما نفهمها اآلف .ومع إطبللة القرف العشرين اؼبيبلدي بدأت الشعوب ُب إنشاء منظمات دولية
متعددة ،فتكونت ُب عاـ  1919ـ منظمة العمل الدولية اليت ظلت تسعى إلقرار اغبقوؽ األساسية ُب صبيع أكباء العآب.112
تبلورت مفاىيم حقوؽ اإلنساف اغبديثة ُب أعقاب اغبرب العاؼبية الثانية ( 1945 – 1939ـ) .فبعد أف وضعت اغبرب أوزارىا،
كونت الدوؿ اؼبستقلة منظمة األمم اؼبتحدة .وأصدرت ىذه اؼبنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أؤب واثئق حقوؽ اإلنساف
العاؼبية .وقد نص ميثاؽ األمم اؼبتحدة على تعزيز احًتاـ حقوؽ اإلنساف واغبرايت األساسية للناس صبيعاً دوف سبييز بسبب اعبنس
أو اللغة أو الدين ،وال تفريق بُت الرجاؿ والنساء .وؼبا خبل اؼبيثاؽ من قائمة تتناوؿ ابلتفصيل حقوؽ اإلنساف فقد أصدرت األمم
اؼبتحدة اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ُب  10ديسمرب  1948ـ ،الذي تضمن اؼببادئ الرئيسية للحقوؽ اؼبدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واغبرايت الفردية.
القانوف الدوٕب غبقوؽ اإلنساف وبدد القانوف الدوٕب غبقوؽ اإلنساف )(International Human Rights Law
االلتزامات اليت تلتزـ الدوؿ ابحًتامها ،عندما تصبح الدوؿ أطرافاً ُب اؼبعاىدات الدولية ،وتتحمل الدوؿ التزامات وواجبات دبوجب
القانوف الدوٕب ابحًتاـ حقوؽ اإلنساف وضبايتها ،والعمل هبا ،حيث هبب على الدوؿ االمتناع عن التدخل أو اغب ّد من التمتع
حبقوؽ اإلنساف ،ويتطلب االلتزاـ ابغبماية من الدوؿ ضباية األفراد ،واعبماعات من انتهاكات حقوؽ اإلنساف ،ويعٍت االلتزاـ العمل
هبا أنو يتعُت على الدوؿ ازباذ إجراءات إهبابية لتيسَت التمتع حبقوؽ اإلنساف األساسية ،ومن خبلؿ التصديق على اؼبعاىدات
الدولية غبقوؽ اإل نساف ،تتعهد اغبكومات بوضع تدابَت وتشريعات ؿبلية تتوافق مع التزاماهتا وواجباهتا دبوجب اؼبعاىدات ،وعندما
زبفق اإلجراءات القانونية ا﵀لية ُب معاعبة انتهاكات حقوؽ اإلنساف ،تتاح آليات وإجراءات للشكاوى الفردية أو االتصاالت على
اؼبستويُت اإلقليمي والدوٕب للمساعدة ُب ضماف احًتاـ اؼبعايَت الدولية غبقوؽ اإلنساف ،وتنفيذىا وإنفاذىا على اؼبستوى
ا﵀لي ١[.اإلعبلف الدوٕب غبقوؽ اإلنساف ًب ربديد قوانُت حقوؽ اإلنساف من خبلؿ االتفاقيات الدولية ،واؼبعاىدات،
واؼبنظمات ،وربظر ىذه القوانُت فبارسات مثل :التعذيب ،والعبودية ،واإلعداـ بدوف ؿباكمة ،واالحتجاز التعسفي أو النفي ،ويتم
ضماف العديد من حقوؽ اإلنساف من خبلؿ االتفاقيات بُت اغبكومات ٢[،ويُعد اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف
)(Universal Declaration of Human Rightsوثيقة دولية تنص على اغبقوؽ األساسية واغبرايت األساسية اليت
يستحقها صبيع البشر ،وقد ًب اعتماد ىذا اإلعبلف من قبل اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ُب العاشر من كانوف األوؿ من عاـ
 ، 1948بدافع من ذبارب اغبروب العاؼبية السابقة ،وقد كاف اإلعبلف العاؼبي ىو اؼبرة األؤب اليت توافق فيها البلداف على بياف
شامل غبقوؽ اإلنساف غَت القابلة للتصرؼ ٣[.حقوؽ اإلنساف حقوؽ اإلنساف) ، (Human rightsىي اغبقوؽ واغبرايت
األساسية اليت يستحقها صبيع البشر ،مثل :اغبقوؽ اؼبدنية ،والسياسية ،واغبق ُب اغبياة واغبرية ،وحرية الفكر والتعبَت ،واؼبساواة أماـ
القانوف ،واغبقوؽ االجتماعية ،والثقافية ،واالقتصادية ،واغبق ُب الغذاء ،واغبق ُب العمل ،واغبق ُب التعليم ،وقد ًب االتفاؽ على
113
حقوؽ وحرايت اإلنساف دبوجب اتفاقية صباعية أو دولية ربمي مصاّب البشر وسلوؾ اغبكومات ُب كل أمة[.
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 -حمور ادلواطنة والعودلة:

أ – ادلواطنة :
مفهوم

ادلواطنة يف الفكر الغريب:

يرى أفبلطوف أف البشرية خلقت ـبتلفة ،هبا فئة خلقت لتكوف حاكمة  ،وأخرى خلقت لتكوف ؿبكومة  ،حيث قاؿ ” أف
اغبقيقة اليت أقرهتا الطبيعة ىي أف اؼبريض سواء كاف غنيا أو فقَتا ينبغي عليو أف ينتظر على ابب الطبيب ،واف كل إنساف وبتاج أف
يكوف ؿبكوما هبب أف ينتظر على ابب القادر على اغبكم 3114أما أرسطو فهو يرى فكرة اؼبواطنة بنظرة ـبتلفة سباما حيث عرؼ
اؼبواطن انطبلقا من فبارس ىذه اؼبواطنة ،وحصر فبارستها ُب الرجل اؼبمتاز بُت الرجاؿ األحرار،اؼبشارؾ ُب سياسة الدولة مشاركة
فعلية فهو جندي ُب شبابو ،حاكم ُب كهولتو كاىن ُب شيخوختو فهو متفرغ طواؿ حياتو ػبدمة الوطن  .1154من خبلؿ
التعريفُت السابقُت يبكن أف مبيز بُت مفهوـ اؼبواطنة لدى أفبلطوف ومفهومها لدى أرسطو من خبلؿ :اقتصار أفبلطوف وأرسطو
فكرة فبارسة اؼبواطنة على فئة معينة من اجملتمع مع التباين الطبيعي الذي اقره كل منهما.
–أعطى أفبلطوف معٌت واسعا للمواطنة مع توضيحو لطرُب العبلقة فيها ،اغباكم وا﵀كومُت ،مع سبييزه لصورة تلك اؼبواطنة من
طبقة ألخرى ( اغبكاـ ،الفبلسفة،اعبنود،بقية الرعية ).نفى أرسطو صفة اؼبواطنة عن الرعية و إقتصرىا على النخبة فقط بغض
النظر عن ؾباالت ىذه النخب ( سياسة  ،دينية  ،عسكرية ) .عرؼ معجم “لونغماف” اإلقبليزي اؼبواطنة أبهنا “تلك اغبالة اليت
يعد فيها الفرد مواطنا،كونو يعيش ُب رحاب دولة معينة ينتمي إليها وىبلص ؽبا ومن ٍب وبظى حبمايتها ،ويتمتع بعضويتها سواء
أكاف ذلك حبكم اؼبولد أو ابكتساب اعبنسية .1165نبلحظ أف معجم “لونغماف” كاف أكثر دقة ُب تعريفو للمواطنة حيث
وصفها أبهنا ” حالة”،دبعٌت أف طرُب اؼبواطنة موجوداف أساسا (الفرد،الدولة) لكن هبب توفر شروط معينة حىت ترتقي ىذه
العبلقة الرابطة بينهما إٔب حالة مواطنة ،فمن ابرز الشروط اليت اشار اليها اؼبعجم العيش ُب رحاب الدولة  ،االنتماء ؽبا قيميا و
اإلخبلص ؽبا ُ ،ب اؼبقابل على الدولة توفَت اغبماية لو واالعًتاؼ بعضويتو فيها ،وما ينتج عن ىذا االعًتاؼ من حقوؽ ؽبذا الفرد
اؼبواطن .عرؼ “مارشاؿ )”)T-H-Marshalاؼبواطنة أبهنا “اؼبكانة اليت تيسر اغبصوؿ على اغبقوؽ والقوى اؼبرتبطة هبا،واليت
ربدد اغبقوؽ اؼبدنية مثل حرية التعبَت واؼبساواة أماـ القانوف واغبقوؽ السياسية اليت تشمل اغبق ُب التصويت واغبق ُب االنضماـ
إٔب أي تنظيمات سياسية مشروعة واغبقوؽ االجتماعية واالقتصادية …اْب .1176رغم أف مارشاؿ وضح ابف اؼبواطنة ليست
حالة عادية وإمبا ىي مكانة يصل إليها الفرد من خبلؿ حصولو على ؾبمل اغبقوؽ اؼبدنية إال انو اغفل جانب الواجبات اؼبلقاة
على عاتق الفرد اؼبواطن ابؼبوازاة مع حصولو على حقوقو ،وىو ما هبعل تعريف مارشاؿ للمواطنة ضيقا.
 -2ادلواطنة يف الفكر العريب واإلسالمي:

أ_ ادلواطنة يف الفكر العريب:
رغم أف مفهوـ اؼبواطنة ٓب يٌهتم بدراستو ُب الفكر العريب إال حديثا ،إال أف ىناؾ عدة ؿباوالت لتشخيص مفهوـ ىذا اؼبصطلح
.عرؼ “صباؿ الدين إبراىيم ؿبمود” اؼبواطنة ابهنا “ؾبموعة القيم واؼببادئ واالذباىات اليت تؤثر ُب شخصية الفرد فتجعلو اهبابيا
 - 114يوسف كرـ ،اتريخ الفلسفة اليواننية .القاىرة :مطبعة عبنة التأليف والًتصبة والنشر.ج ،1ص 193

 - 115ماراي لويزا  ،ادلدينة الفاضلة عرب التاريخ( .تر عطيات أبو السعود).الكويت  :اجمللس الوطٍت للثقافة الفنوف واآلداب،1997،ص28
 - 116طارؽ عبد الرؤوؼ عامر،ادلواطنة والرتبية الوطنية ،اجتاىات عادلية وعربية  .القاىرة :مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع،2012 ،ص15

 - 117منَت مباركية  ،مفهوم ادلواطنة يف الدولة الدميقراطية ادلعاصرة وحالة ادلواطنة يف اجلزائر.بَتوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،2013ص09
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يدرؾ مالو من حقوؽ وما عليو من واجبات ُب الوطن الذي يعيش فيو ،وقادرا على التفكَت السليم ُب اؼبواقف اؼبختلفة .أما”
فكري حسن رايف” فقد عرؼ اؼبواطنة أبهنا ؾبموعة من القيم اليت ذبعل الفرد يتفاىن ُب خدمة وطنو بل ويضحي بنفسو ُب سبيل
ذلك إف اقتضت الضرورة .1187يبلحظ أف” إبراىيم ؿبمود” و”رايف ” ٓب يفرقا بُت مفهوـ اؼبواطنة ومفهوـ الوطنية حبيث إف
األؤب حالة مركبة من واجبات وحقوؽ وقيم أما الثانية فهي اإلحساس ابلواجب ذباه الوطن بغض النظر عن ما يقدمو الوطن من
حقوؽ للفرد .كما عرؼ “دمحم عثماف اػبشت” اؼبواطنة أبهنا االنتماء للوطن انتماء يتمتع اؼبواطن فيو ابلعضوية األىلية على كبو
يتساوى فيو مع اآلخرين الذين يعيشوف ُب الوطن نفسو مساواة كاملة اغبقوؽ والواجبات أماـ القانوف دوف سبييز بينهم على أساس
اللوف أو العرؽ أو الدين أو الفكر أو اؼبوقف اغبإب أو االنتماء السياسي ،ووبًتـ كل مواطن اؼبواطن األخر ،كما يتسامح اعبميع
ذباه رغم التنوع واالختبلؼ بينهم بعضهم البعض رغم التنوع واالختبلؼ بينهم “ُ .1198ب ىذا التعريف ؿ”عثماف اػبشت
“ رغم انو انطلق ُب وصف حالة اؼبواطنة بشكل دقيق إال انو ركز على اؼبواطنة األفقية واليت تكوف ُب األساس ربصيل حاصل ؼبيزة
اجملتمع اؼبتسامح واغفل اؼبواطنة العمودية اليت تبُت حالة العبلقة بُت اؼبواطن والوطن واليت إف رقت توافرت اؼبواطنة األفقية ،وبعدـ
رقيها تنعدـ اؼبواطنة األخَتة.
ب -ادلواطنة يف الفكر اإلسالمي:
عرؼ “القحطاين” مفهوـ اؼبواطنة من اؼبنظور اإلسبلمي أبهنا ” ؾبموعة العبلقات والروابط والصبلت اليت تنشا بُت دار اإلسبلـ
وكل من يقطن ىذه الدار ،سواء أكانوا مسلمُت أـ ذميُت أـ مستأمنُت “ .1209أشار “القحطاين” إٔب مصدر فكرة اؼبواطنة
وارتباط ظهورىا بدار اإلسبلـ والذي يطابق الوطن ُب وقتنا اؼبعاصر .إال انو يوجد اختبلؼ بُت اؼبفكرين اإلسبلميُت ُب طرُب
العبلقة اؼبمارسة للمواطنة .فالقحطاين مثبل يرى أف اؼبواطنُت ىم كل من يقطن الوطن حىت واف كانوا غَت مسلمُت،لكن ىناؾ من
يقتصر صفة اؼبواطنة ألىل الذمة فقط من غَت اؼبسلمُت القاطنُت دار اإلسبلـ .فقد ظهرت اؼبواطنة ُب النموذج اإلسبلمي ُب وثيقة
“صحيفة اؼبدينة ” وتسمى ايضا ” دستور اؼبدينة ” الذي ارسى قواعد اجملتمع اؼبتعدد دينيا لضمو لليهود واؼبسلمُت وغَتىم ُب
عهد النيب صل هللا عليو وسلم 121 10.فاؼبواطنة ُب الفكر اإلسبلمي ظهرت من خبلؿ تنظيم الشرع الكرًن بُت سلطة اؼبسلمُت
والقاطنُت غَت اؼبسلمُت اؼبتواجدين ُب دار السبلـ وىم اؼبدعووف أبىل الذمة

* .خلص اْلستاذ “خالد ايميوت ” مضامني

ادلواطنة من خالل حتليلو لوثيقة “صحيفة ادلدينة ” بعد نقده لعدة رؤى دلفكرين عرب حول ىذه الصحيفة  ،واليت ورد فيها

هبذا اخلصوص:122

 - 118طارؽ عبد الرؤوؼ عامر  ،اؼبرجع نفسو ص.34
 - 119منَت مباركية،مرجع سابق،ص09

 - 120حسُت حسن موسى ،مناىج البحث يف ادلواطنة وقيم اجملتمع ،القاىرة ،دار الكتاب اغبديث ،2012ص 32

 - 121عبد الرضبن بن علي الغامدي  ،قيم ادلواطنة لدى طالب الثانوية وعالقتها ابْلمن الفكري .الرايض :جامعة انيف للعلوـ االمنية 2010،ص
77
122

 -خالد اييبوت ”،ادلواطنة يف الفكر االسالمي  ..رصد لألدبيات ادلعاصرة “.ؾبلة الكلمة .العدد . 54شتاء ،2007متحصل عليو من

اؼبوقعُ http://www.kalema.net/v1/?rpt=756&artب 2016/03/09/08.30
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اعًتاؼ الدولة اإلسبلمية ابلتعددية الدينية وحبرية فبارسة الشعائر الدينية لغَت اؼبسلمُت ُب ببلد اؼبسلمُت.



عدـ مشاركة أىل الذمة ُب اغبروب

يعترب أىل الذمة اتبعُت للسلطة السياسية ومتساويُت أماـ القضاء مع غَتىم من اؼبسلمُت.
*

 ال يشغل أىل الذمة مناصب سامية ُب الدولة.
إذا اؼبواطنة ُب الفكر اإلسبلمي ىي حالة تلقائية تنتج عن إتباعنا لتعاليم ديننا اغبنيف الف “صحيفة اؼبدينة ” كانت لضماف
حقوؽ أىل الذمة والف الروح التضامنية اؼبميزة للمواطنة ىي أساس اؼبعامبلت ُب اجملتمع اإلسبلمي وقد أكد الرسوؿ الكرًن(ص)
على ذلك حيث قاؿ ” مثل اؼبؤمنُت ُب توادىم وتراضبهم وتعاطفهم مثل اعبسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اعبسد
ابلسهر واغبمى “ .123من خبلؿ ما سبق قبد أف فكرة اؼبواطنة اليت ظهرت ُب الفكر العريب كانت كنتاج لتطور طبيعة اجملتمع
اؼبكوف للدولة عند اإلغريق والروماف وحىت مع تطور الدوؿ الغربية منذ قياـ الدولة القومية ،1648مرورا بتكريس اؼبواطنة من خبلؿ
مبادئ الثورات االقبليزية،األمريكية ،الفرنسية إذ أف اؼبواطنة ُب الفكر الغريب ىي نتاج تنظيم العبلقة بُت اغباكم وا﵀كومُت .أما ُب
الفكر اإلسبلمي فاف اؼبواطنة ىي القانوف الطبيعي من صبيع مكوانت اجملتمع،أما اغبالة اليت تظهر فيها ُب ” صحيفة اؼبدينة ” إمبا
ىي ضماف غبقوؽ غَت اؼبسلمُت ُب دار اإلسبلـ  ،واليت تضمن ؽبم حقوقهم وتوضح واجباهتم ومن خبلؽبا تظهر روح االنتماء لدى
ىؤالء ،وىذا األمر يوضح جليا أف تركيبة اجملتمع ُب الدولة اإلسبلمية ٓب يعرؼ التمييز بُت اغباكم وا﵀كومُت وال بُت اؼبسلمُت وأىل
الذمة ،عكس ما يظهر جليا من سبييز ضد اؼبسلمُت ُب الكثَت من البلداف الغربية ُب قتنا اؼبعاصر.
 قيم ادلواطنة  :تعرؼ القيم أبهنا “ؾبموعة من اؼبقاييس اليت ذبعل فرداما أوصباعة يصدر حكما كبو موضوع معُت أو شيءما أبنو مرغوب أو غَت م رغوب فيو ،وذلك ُب ضوء تقدير الفرد أو اعبماعة هبذه األشياء أواؼبوضوعات وفق مايتلقاه من
معارؼ وخربات ومبادئ ومايؤمن بو من مثل ُب اإلطار الذي يعيشفيو،اعبماعة”.16وتتعدد قيم اؼبواطنة أب:
 ادلساواة :سبثل قيمة اؼبساواة جوىر اؼبواطنة  ،ىذه القيمة اليت تعترب أصل الديبقراطية ،اندت هبا كافة األدايف السماوية ،كما أكدت وطالبت هبا كافة اؼبواثيق الدولية اؼبقررة غبقوؽ اإلنساف ،واألحكاـ والدساتَت الوضعية الداعية إٔب الديبقراطية
.تعترب قيمة اؼبساواة اغبجر األساس للمواطنة ألهنا تعٍت تنظيم العبلقة بُت اؼبواطنُت ُب اعبماعة السياسية واالجتماعية
،وكذلك بُت اغباكم وا﵀كومُت ُب الدولة،وسبس ىذه القيمة عدة جوانب ُب حياة الفرد واعبماعة واليت من صورىا:
أ_ادلساواة أمام القانون  :ىذه اؼبساواة تظهر من خبلؿ خضوع صبيع األفراد للقوانُت بنفس الدرجة دوف استثناء ،وقد أكدت
ىذه القاعدة ُب كل اؼبواثيق الدولية والدساتَت الوطنية124 ،17الف بتكريس اؼبساواة أماـ القانوف تزوؿ كل الفوارؽ االجتماعية مهما
كاف نوعها ( لوف ،عرؼ،دين …اْب) ،وتسود دولة اغبق والقانوف.

ب_ ادلساواة يف احلقوق والواجبات  :ويعٍت التمتع ابغبقوؽ وعدـ التفاوت فيها ،وعدـ التفضيل فيها لطائفة دوف أخرى  ،ومن
18 125

جهة أخرى االلتزاـ ابلواجبات دوف التمييز ُب أدائها ،فاعبميع سواسية أماـ القانوف ُب اغبقوؽ والواجبات .
 - 123صحيح مسلم ،اغبديث رقم 6751

 - 124علي ليلة ،اجملتمع اؼبدين العريب ..قضااي ادلواطنة وحقوق االنسان .القاىرة :مكتبة االقبلوساكسونية،2007،ص90

 - 125علي الكواري ”.مفهوم ادلواطنة يف الدولة القومية “ؾبلة اؼبستقبل العريب.مركز دراسات الوحدة العربية .السنة.23العدد،264ص.113
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ج_ ادلساواة يف تويل الوظائف العامة :وىي شق من اغبقوؽ ويطلق عليها أيضا اؼبساواة ُب اغبقوؽ اؼبدنية والسياسية.
 العدل  :العدالة قيمة ضرورية ُب اؼبواطنة ألنو ابلعدالة والعدؿ فقط يبكن أف تكوف ىناؾ مساواة بُت اؼبواطنُت ُب صبيع جوانبهاكما أف العدؿ يضمن اغبفاظ على اغبقوؽ وأداء الواجبات من طرؼ اؼبواطنُت ،وبوجود العدؿ وبس اؼبواطنُت ابؼبساواة وتكافؤ
الفرص ،ما وبفز روح اؼبواطنة فيهم، 19126كلما انتشرت العدالة االجتماعية ازداد انتماء األفراد لوطنهم وذبذرت وطنيتهم أكثر.

 االلتزام (ادلسؤولية) :يقصد بو مدى خضوع صبيع أطراؼ اؼبواطنة ( اؼبواطن  ،اجملتمع ،الدولة ) للقوانُت وانصياعهم ؽبا  .ىذااػبضوع ينتج عنو التزاما منتظما أو ذاتيا يهدؼ للقياـ ابألعماؿ واؼبسؤوليات اؼبلقاة على عاتق كل طرؼ من موقعو وأدائو لدوره
20 127
على أكمل وجو فبا يشجع روح اؼبواطنة .
فحقيقة االلتزاـ تعٍت التمسك ابؼبعايَت والقيم االجتماعية السائدة ُب اجملتمع بصورة فاعلة ربقق اؼبصلحة العامة
.
هتتم السلطة التنفيذية ابلسهر على ربقيق قيمة االلتزاـ من طرؼ صبيع أطراؼ اؼبواطنة ،وُب اعبزائر اعبهة اؼبخولة ؼبراقبة مدى التزاـ
اؼبواطنُت دبسؤولياهتم ىي وزارة الداخلية ابإلضافة إٔب الوزارات ذات الطابع اؼبإب ووزارة العدؿ.
 الوالء واالنتماء:إف قيمة الوالء ىي ا﵀رؾ اغبقيقي للمواطنة وىو نتيجة هنائية واليت تتبلور ُب شكل ما يسمى الوطنية ،فالوالء األساس األوؿ الذي
ىبوؿ للفرد اؼبطالبة حبقوقو  ،كما يدفعو إٔب أداء واجباتو ضمن إطار قيم اؼبواطنة ،كما أف قيمة الوالء تدفع إٔب بروز ما يسمى
ابؽبوية اؼبوحدة اليت تعرب عن رابطة معنوية بُت الفرد ودوائر ؾبتمعو اؼبختلفة ،21 128والوالء من دعائم ثبوت اؼبشروعية لسلطة ال
ربظى بوالء مواطنيها  .اما االنتماء فهو اغبالة اليت تضمن تواجد الفرد ضمن صباعة بعد إثبات والئو لتلك اعبماعة ،فبل انتماء

دوف والء..

 -أبعاد ادلواطنة

نقصد ابألبعاد تلك اعبوانب اليت تعكسها اؼبواطنة ُب اذباىات ـبتلفة منها البعدين القانوين والتارىبي  ،والبعدين الفكري و

العملي وسنتناوؿ ىذه االبعاد ابلتفصيل .أ _ البعدين التارخيي و القانوين :ال يبكن الفصل بُت البعدين التارىبي والقانوين
للمواطنة الف األخَت مرتبط بشكل أساسي بتطور األوؿ.
إف اغبديث عن البعد القانوين للمواطنة يؤدي بنا إٔب دراسة ىذا اؼبفهوـ ُب جانبو القانوين البحت وفقا لتطوره التارىبي  ،والذي
يظهر فيما يسمى ابعبنسية .فالبعد القانوين للمواطنة ظهر ُب كل التشريعات ما قبل اإلسبلـ(اليوانف والروماف) وُب دار االسبلـ
وانتهاءا بتطورات القوانُت الوضعية منذ القرف  16ميبلدي .

 - 126اماين غازي جرار ،ادلواطنة العادلية .عماف:دار وائل للنشر والتوزيع ،2011،ص42
 - 127طارؽ عبد الرؤوؼ عامر ،مرجع سابق ،ص82

 - 128عبد هللا بن سعيد بن ؿبمود اؿ عبود ،قيم ادلواطنة لدى الشباب واسهاماهتا يف تعزيز االمن الوقائي .الرايض:جامعة انيف للعلوـ االمنية
،2011،ص 88
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فقيم ادلواطنة يف بعدىا القانوين ظهرت يف دار اإلسالم من خالل قواعد وثيقة العهد “صحيفة ادلدينة ” واليت نصت بعض

بنودىا على:129


ىذا كتاب من النيب دمحم األمي بُت اؼبؤمنُت واؼبسلمُت من قريش ويثرب ومن تبعهم  ،وغبق هبم وجاىد معهم ،إهنم امة واحدة
من دوف الناس.



إف اعبار كالنفس غَت مضار وال آٍب.



إف اؼبؤمنُت بعضهم مؤب بعض من دوف الناس.



إف اليهود يتفقوف مع اؼبؤمنُت ماداموا ؿباربُت.



إف النصر للمظلوـ.



يهود بنو عوؼ امة من اؼبؤمنُت ،لليهود دينهم وللمسلمُت دينهم.
إف اؼبدقق ُب ىذه البنود يرى أهنا أتكيد لقيم اؼبواطنة للمسلم ،كما أكدت كذلك على قيم اؼبواطنة لغَت اؼبسلمُت ابعتبار أف
فكرة اؼبواطنة ظهرت كفكرة لئلشارة إٔب حقوؽ وواجبات أىل الذمة.
ىذا العهد القانوين الذي يعترب دستور العبلقة بُت اؼبسلمُت وغَت اؼبسلمُت جاء كضامن للحقوؽ وؿبددا للواجبات وىو جوىر
البعد القانوين للمواطنة ،فاف اكتساب جنسية األمة لليهود حسب ىذه البنود يتيح ؽبم اغبقوؽ ويفرض عليهم الواجبات  ،أما
اؼبسلمُت فإهنم مواطنُت ابعتناقهم ؽبذا الدين اغبنيف.
أما ُب القوانُت الوضعية اليت أصل ؽبا الفكر الغريب  ،فنجد أف ظهور فكرة اؼبواطنة ُب بعدىا القانوين قد تطور وفقا لتطور اجملتمع
الغريب ،منذ مبوذج اؼبدينة الفاضلة والدولة_ اؼبدينة ُب القرف الرابع قبل اؼبيبلد ،مرورا دببادئ الدولة القومية  1648وانتهاء دببادئ
اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف  ، 1947واالنتقاؿ من الفرد الرعية أب الفرد اؼبواطن.
يظهر البعد القانوين للمواطنة من خبلؿ اؼبعاعبة القانونية لكل ما يتعلق ابؼبواطن سواء من جهة اغبقوؽ والواجبات ،ومن جهة
أخرى مساواة صبيع األفراد أماـ القانوف دوف سبييز ألحد دوف األخر ،وتكوف ىذه اؼبساواة على مستوى النصوص القانونية
23130
واؼبمارسة العملية لتطبيق القانوف أي اؼبساواة ُب القانوف وأماـ القانوف.
إف البعد القانوين للمواطنة يتضح من خبلؿ شقُت:

_ األوؿ  :تكريس دولة اغبق والقانوف من خبلؿ اؼبساواة العادلة بُت صبيع مكوانت اجملتمع  ،وسبتع صبيع األفراد
ابغبقوؽ وأدائهم للواجبات بشكل متساو.

 - 129عبد الرضبن بن علي الغامدي ،مرجع سابق،ص77
130

 -دمحم العجاٌب” ادلواطنة وادلكوانت االجتماعية يف الوطن العريب عقب الثورات العربية .. .استكماؿ البنية اـ تغيَت اؼبسار؟” ُب مؤلف:

مهدي وبي واخروف  ،ادلواطنة وادلكوانت اجملتمعية يف ادلنطقة العربية .القاىرة  :روافد للنشر،2015،ص 28
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_ الثاين  :تكريس اؼبواطنة القانونية لدى األفراد وغرسها ُب شخصياهتم وتنشئتهم عليها فبا يساىم ُب تكريس الشق
األوؿ  ،وتظهر ابرز صورة للبعد القانوين للمواطنة ُب ثنائية ( اؼبواطن القانوين  ،دولة اغبق والقانوف) .
 ب -البعدين الفكري والعملي للمواطنة

 يرتبط البعد العملي للمواطنة ببعدىا الفكري  ،ىذا األخَت ينقلنا من البعد القانوين اؼبميز للحقوؽ والواجبات إٔب
اإلطار الفكري جملموعة اؼببادئ اغباكمة لعبلقات الفرد ُب النظاـ الديبقراطي ُب اجملتمع ،واليت ذبعل لبلقباز الوطٍت _ُب
بعد اؼبواطنة العملي _روحا ُب تكوين اغبس االجتماعي والروح اعبماعية للجماعة الوطنية.
 ويظهر الفكر اؼبواطٍت والعملي ُب:
 اغبس اؼبعرُب الثقاُب:حيث سبثل اؼبعرفة عنصرا جوىراي ُب نوعية اؼبواطن اليت تسعى إٔب بنائو مؤسسات اجملتمعاؼبدين ،وغرس قيم اؼبواطنة فيو وبناء مهاراتو وكفاءاتو اليت تساىم ُب بناء روح اؼبواطنة لديو ،كما اف الًتبية الوطنية تنطلق
من الثقافة العامة للمجتمع وقيمو وعاداتو وتقاليده ،131والعبلقة وطيدة بُت الثقافة واؼبعرفة من جهةواؼبواطنة من جهة اثنية
.
 اغبس اؼبهاراٌب :ويقصد بو اؼبهارات الفكرية مثل التفكَت الناقد ،التحليل وحل اؼبشكبلت …حيث اف اؼبواطنة تساىم ُببناء اغبس اؼبهارات لدى اؼبواطن فبا يشجعو على تقدًن اؼبصلحة الوطنية على أي اعتبار.
إف تبلور الفكر اؼبواطٍت ُب شكلو العملي يبُت مدى نضج العبلقة بُت اطراؼ اؼبواطنة الثبلث (الفرد_ الدولة _اجملتمع
)والذي تنتج عنو اظبى حالة لدى الفرد وىي الروح الوطنية ،حيث أف التشبع الفكري لدى الفرد بقيم اؼبواطنة يولد ابلضرورة
اغبالة السامية لدى الفرد وىي ” روح الوطنية ” .كما انو نتاج للبعد العملي والتطبيقي لقيم ومبادئ اؼبواطنة من صبيعأطراؼ
العبلقة (الفرد  ،الدولة واجملتمع ) ،يربز مدى ىذا التطبيق العملي ُب ما يسمى اؼبواطنة الفاعلة واليت تظهر جليا ُب انتساب
اؼبواطن ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين وكذلك اجملتمع السياسي.
 اخلادتة :مفهوـ اؼبواطنة  ،ىو من أىم اؼبفاىيم اليت شهدت تطورا متوازاي مع تطور اجملتمعات والدوؿ  ،ىذا التطور الذيارتبط بشكل أساسي بتطور حقق اإلنساف وانعكاسات العوؼبة على اجملتمع اإلنساين.كما عرؼ ىذا اؼبفهوـ جدال واسعا
منذ تطور البشرية والقوانُت الوضعية دبا مشلو من غموض ُب فًتات زمنية متفاوتة خاصة ُب البيئة الغربية.

من خالل ىذا العرض حول قيم ادلواطنة وأبعادىا ميكن استنتاج ما يلي:


اؼبواطنة ُب الفكر اإلسبلمي مضمونة من خبلؿ مبادئ الدين اغبنيف  ،والذي أىم قواعده العدؿ واؼبساواة بُت اعبميع حكاما
وؿبكومُت  ،إذأأنفضل مبوذج للدولة اؼبدنية ىو دولة اػببلفة الرشيدة صدر اإلسبلـ.
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اؼبواطنة ُب الفكر اإلسبلمي ظهرت كفكرة غبماية ودمج أىل الذمة من خبلؿ وثيقة “صحيفة اؼبدينة اؼبنورة”.



اؼبواطنة ُب الفكر الغريب  ،ىي نتاج ـباض عسَت لصراع الشعوب اؼبستضعفة ضد التسلط والظلم والدكتاتورية عرب العصور
وأب اآلف.



اؼبواطنة ال يبكن أف تنتقل إٔب اؼبستوى العاؼبي دبا يسمى اؼبواطنة العاؼبية ،وىي نظرة مثالية خيالية صعبة التحقيق  ،بسبب ذبذر
فكرة الدولة القومية (الوطنية ) منذ معاىدة وستفاليا  1648إلىاآلف  ،وابرز مثاؿ على ذلك  ،عجز االرباد األوريب ُب وصولو
إٔب الوحدة السياسية ،كما أأنزمة البلجئُت اليت تشهدىا اروراباكرب دليل على خيالية فكرة اؼبواطنة العاؼبية.
فاؼبواطن إذف ىو من يعًتؼ بو عضو ُب صباعة سياسية معينة  ،و إعطاؤه حقوقا مدنية و اجتماعية  ،وكذلك تنظر اليوـ
132
للمواطنة ُب عبلقتها مع اعبنسية اليت سبثل البلد الذي يكوف فيو االنساف .

ب – حمور العودلة :

مفهوم العودلة  :العولَمة ُب اللغة كما جاء ُب معجم اللغة العربيَّة اؼب ِ
عاصر مصدر الفعل َع ْوَٓب ،وىي ُح ِريَّة انتقاؿ اؼبعلومات ،وتدفق
َْ
َ
ُ
ِ
السلع واؼبنتجات ،وانتقاؿ البشر أيضاً بُت اؼبجتمعات اإلنسانيَّة ،وكأ ّف العا َٓب قرية
رؤوس األمواؿ ،والتكنولوجيا ،واألفكار اؼبختلفة ،و
ُ
ّ ُ
ُ
133
الع ْولَمة جاء من ترصبة اؼبصطلح اإلقبليزي ) (Globalizationوىو ُمصطلح شائع بُت االقتصاديُت
ومصطلح
صغَتة[،
َ
ُ
ُ
134
ِ
ِ
فالع ْوؼبة ىي
الع ْوؼبة تعٍت تعميم الشيء وإعطاءه صفة العاؼبيَّة ليشمل صبيع أكباء العا َٓب ،أما اصطبلحاً َ
السياسيُت واإلعبلميُت ،و َ
و ّ
السائدة ،كما تُزيل العوؼبة الفروقات ِ
الدينيَّة
تغيَت لؤلمباط واألنظمة االقتصاديّة والثّقافية واالجتماعية ،وتغيَت للعادات والتّقاليد َّ
َْ
135
ِ
الع ْوؼبة إٔب عمليّة ربويل
والوطنية والقومية حسب الرؤية األمريكيّة الّيت تزعم ِأب َّهنا اغبامية للنّظاـ العالَمي اعبديد .يُشَت ُمصطلح َ
ِ
شىت أكباء العا َٓب،
صبيع الظواىر سواء كانت ؿبليّة أو إقليميّة إٔب ظواىر عاؼبيَّة ،كما يتم من خبلؽبا تعزيز الًتابط بُت الشُّعوب ُب ّ
136
هبدؼ توحيد جهودىم وقيادهتا كبو األفضل وعلى صبيع اؼبستوايت االقتصادية واالجتماعيَّة و ِ
السياسيّة والثَّقافية والتكنولوجيَّة.
َ
ّ
ُ
ِ
للسياسيُت تعريف خاص هبم،
َكثُرت اآلراء واختلفت وجهات النظر حوؿ تعريف َ
الع ْولَمة وذلك بسبب غُموض مفهومها ،فأصبح ّ
ولبلجتماعيُت تعريف خاص هبم أيضاً وىكذا ،إٔب أ ْف ًبّ تقسيم التَعريفات صبيعها إٔب ثبلثة أنواع رئيسيَّة ىي :ظاىرة اقتصاديَّة،
عولَمة االقتصاد واؼبقصود بو
وثورة تكنولوجيَّة واجتماعيَّة ،وىيمنة أمريكيَّةّ ،إال أنَو غالباً ما يتم استخداـ مفهوـ َ
الع ْوؼبة لئلشارة إٔب ْ
ذبميع االقتصاد القومي وربويلو إٔب اقتصاد عالَمي ،وذلك من خبلؿ ؾباالت ُـبتلفة مثل التِّجارة ،وتدفق رؤوس األمواؿ ،وىجرات
األفراد ،واالستثمارات األجنبيّة ،واستخداـ وسائل التكنولوجيا بِكثرة ،ويعود تعدد تعريفات العوؼبة إٔب أتثَت اكبيازات الباحثُت
ِ
ِ
الدوٕب
الع ْوؼبة االقتصاديَّة حسب الصندوؽ
الع ْوؼبة .ؾباالت العوؼبة العوؼبة االقتصاديّة تُعرؼ َ
اإليديولوجيّة و ّاذباىاهتم بَرفض أو قُبوؿ َ
ّ
أبهنا التّعاوف االقتصادي عبميع دوؿ العآب والذي تتسبب بو زايدة حجم التعامل ِ
ابلسلع واػبدمات اؼبتنوعة عرب اغبدود ،ابإلضافة
ّ
َ
ّ
ُ
الع ْوؼبة االقتصادية بوضوح ُب تبادؿ الدُّوؿ
إٔب رؤوس األمواؿ ال ّدولية واالنتشار اؼبتسارع للتقنية ُب صبيع أكباء العآب ،وتظهر َ
لبلقتصادايت القومية ،وتظهر ُب وحدة األسواؽ اؼباليّة وُب اؼببادالت التِجاريّةّ ،أما ظهوىا البا ِرز فهو ُب إنشاء ُمنظمة التِّجارة
َّ
ُ
 - 132د  ,علي عبود ا﵀مداوي  ،الفلسفة السياسية  ،ص 22

133
بتصرؼ
 تعريف ومعٌت عوؼبة ُب معجم اؼبعاين اعبامع  -معجم عريب عريب" ،اؼبعاين ،اطّلع عليو بتاريخ ّ ،7-7-2017134
بتصرؼ
 -ت مبارؾ عامر بقنو" ،مفهوم العودلة ونشأهتا" ،صيد الفوائد ،اطّلع عليو بتاريخ ّ .7-7-2017

" - 135العودلة الثقافية آاثرىا وأساليب مواجهتها " ،مركز التأصيل للدراسات والبحوث ،الدكتور صاّب حسُت سليماف الرقب ،اطّلع عليو بتاريخ
بتصرؼ.
ّ ،7-7-2017
136
بتصرؼ
" -العوؼبة :اؼبعٌت ،التعريف ،اجملاالت واآلاثر" ،موسوعة ادلعلومات ،8-2-2015 ،اطّلع عليو بتاريخ ّ ،7-7-2017
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ِ
العولَمة بشكل كبَت ُب اؽبيمنة اؼبفروضة من قِبَل ُدوؿ العآب القويّة على الدُّوؿ النَّامية
السياسيَّة وتظهر ىذه َ
الدولية .العوؼبة ّ
والضعيفة ،وذلك من خبلؿ أتثَتىا ُب اقتصادىا واخًتاقو ،فبا يدفع الدوؿ النَّامية إٔب اػبُضوع لِما يُرضي الدُّوؿ القوية وىبدـ
الدوؿ النَّامية ،األمر الذي يؤدي إٔب حدوث ِ
مصاغبها ،ويتم ذلك دوف الرجوع إٔب الرأي العاـ ُب ُّ
اضطراابت كبَتة وعدـ استقرار.
ُ
ِ
طور األفكار
الع ْوؼبة الثَّقافية خصوصيتها من تَ ُّ
العوؼبة الثَّقافية ىي صياغة شاملة تُغطّي ُمعظم جوانب النّشاط اإلنساينّ ،وتستمد َ
وِ
السلوؾ ،مثل انفتاح الثَّقافات العالَمية وأتثُّرىا ببعضها البعض ،وقد برزت بِشكل واضح خبلؿ التِّسعينيات من القرف
القيَم و ُّ
ِ
ِ
الع ْوؼبة الثَّقافية تعٍت أف
اؼباضي ،و ّأما انفتاح الواقع حالياً فلم ُ
وبدث لو مثيل ُب أي فًتة من فًتات التّاريخ ،كما ُيبكن ال َقوؿ إ ّف َ
ينتقل اىتماـ اإلنساف من اجملاؿ ا﵀لِّي إٔب اجملاؿ العاؼبي ،وخروجو من ا﵀يط ال ّداخلي إٔب اؼبحيط اػبارجي ،ابإلضافة إٔب زايدة
ُ
الع ْوؼبة الثَّقافية إٔب سيطرة الثَّقافات القوية ونشر قِيَمها وىيمنتها على الثَّقافات الضعيفة ،كما
الوعي بوحدة البشر ،كما توحي َ
تف ِرض الفلسفات الغربيَّة من خبلؿ اإلعبلـ ووسائل االتِصاالت .العوؼبة اإلعبلميّة يُقصد ابلعوؼبة اإلعبلميّة سيادة قيم ومفاىيم
137
َّ
وللع ْوؼبة اإلعبلمية جذور قديبة ُمرتبطة بتغطية األخبار العالَميَّة ،وقد بدأت ُب
الدولة القوية والفعَّالة عرب وسائل اإلعبلـ،
َ
منتصف القرف التَّاسع عشر عندما أنشأ شارؿ ىافس مكتبة األخبار ُب فرنسا ُب عاـ 1832ـ واليت أصبحت تُدعى وكالة
ىافس ،ومنذ ذلك الوقت أصبح لئلعبلـ دور كبَت وفاعل ُب اؼبجتمع ُب كافة اؼبيادين ،وإذا نظر الفرد إٔب الوقت الذي كاف يتطلبو
وصوؿ خرب من مكاف إٔب مكاف آخر مقارنة ابلوقت اغبإب ُ ٍ
العوؼبة اغبالية 138.وسائِل
عصر
ُب
اإلعبلـ
دور
درؾ
ي
سوؼ
فعندئذ
َ
ُ
ِ
الع ْوؼبة ما يلي :استخداـ اللغة ُب استبداؿ الثَّقافة الغربية ابلثَّقافة العربيَّة اإلسبلميّة .اسخداـ القوى
نشر العوؼبة من وسائل نَشر َ
الًتبية .االستعانة بوسائِل اإلعبلـ
الع ْوؼبة مثل رجاؿ اإلعبلـ وال ُكتَّاب وِرجاؿ َ
العلمانيَّة الداخليَّة وتسخَتىا ُب سبيل خدمة َ
و ِّ
الدعاايت .االستعانة بشبكات االتصاؿ اغبديثة .السيطرة على وسائِل تكنولوجيا اؼبعلومات والتحكم ابستخداـ اغبواسيب .سبلُّك
شركات إنتاج الثّقافات الشَّعبية مثل السينما ،واؼبوسيقى والسيطرة عليها .آاثر العوؼبة لِ َلع ْوؼبة آاثر إهبابيّة وسلبية على اؼبجتمعات،
ُ
139
ِ
ِ
الع ْوؼبة ُب انتشار تكنولوجيا اؼبعلومات واالتِصاالت.
الع ْوؼبة كافّة األخبار العاؼبيَّة وا﵀ليَّة .سانبت َ
وىي :إهبابيات العوؼبة تُغطي َ
الشعوب والدُّوؿ ونشرت
الع ْوؼبة اؼبسافات ويسرت االتصاالت بُت ُّ
َّ
الع ْوؼبة ابغبفاظ على البيئة من التَّلوث .اختصرت َ
اىتمت َ
ودعاة اإلسبلـ على نَشر رسالة
العوؼبة العُلَماء ُ
الثقافة التقنية .رفعت َ
الع ْوؼبة الظُّلم عن اؼبظلومُت واؼبُضطهدين ُب العا َٓب .ساعدت ْ
ِ
الع ْوؼبة الثَّقافة الغربيَّة وفرضت اعبري وراء اؼبوضات االجتماعية ببل
اإلسبلـ للشُّعوب ُب كافّة أكباء العآب .سلبيات العوؼبة نشرت َ
الع ْوؼبة َّ
الع ْوؼبة ىيمنة الثَّقافة الوا ِحدة
الذوؽ الغريب ُب االستهبلؾ وُفبارسة ُّ
السلوؾ االجتماعي بُت النَّاس .فرضت َ
وعي .أشاعت َ
140
الع ْوؼبة اؽبوية الوطنية وأعادت تشكيلها إبطار ىوية عاؼبية .سحقت
ابلتَّقليل من قيمة الثَّقافات اؼبُختلفة األُخرى .سحقت َ
141
اغبضاري اؼبوروث عن اآلابء واألجداد.
الوطٍت و
الع ْوؼبة الثَّقافة ا﵀لية والوطنية ،وأوجدت حالة من االغًتاب بُت اإلنساف واترىبو
َ
ّ
ّ
ؤسسات اتبِعة ؽبا .فرضت
العوؼبة على األسواؽ ا﵀ليَّة وفرضت نفوذىا القوي على الكياانت ا﵀ليَّة الضَّعيفة وحولتها إٔب ُم َّ
سيطرت ْ
ؿبل ّّي ،وذلك ابعتبار أ ّف األجنيب ىو األكثر تقدُّماً ونفوذاً .أىداؼ العوؼبة لِلعوؼبة
العوؼبة الوصاية األجنبية وأذَّلت كل شيء ِّ
137
بتصرؼ
 "العودلة السياسية" ،القبس االلكًتوين ،2-7-2004 ،اطّلع عليو بتاريخ ّ ،7-7-2017138
بتصرؼ.
 -يعقوب انصر الدين (" ،)30-5-2012العودلة الثقافية" ،الغدّ ،

 - 139مأموف اعبناف (" ،)3-3-2007العودلة اإلعالمية وواقع اإلعالم العريب" ،الركن األخضر ،اطّلع عليو بتاريخ 8-7-2017
140

 -أ.د.ـ .سيف الدين حسن العوض " ،سيف الدين يكتب عن العودلة اإلعالمية وصناعة التغيري يف العاَل اإلسالمي" ،منظمة الدعوة

بتصرؼ
اإلسبلمية ،اطّلع عليو بتاريخ ّ ،8-7-2017
 - 141أدىم عدانف طبيل (" ،)25-5-2007اإلعالم احلديث ىف ظل العودلة إعداد الباحث :أدىم عدانف طبيل" ،دنيا الوطن ،اطّلع عليو بتاريخ
بتصرؼ
ّ ،8-7-2017
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142
ؤسسات واألفراد ،وبذلك يُصبِح
ؾبموعة أىداؼ ،وىي :إقامة سوؽ عاؼبي مفتوح وفبتد وشامل للعآب بكافة القطاعات واؼب َّ
ُ
العآب كتلة واحدة متكاملة ،ويُؤدي ىذا اؽبدؼ إٔب احتكار اؼبوروث اغبضاري والثَّقافة اؼبتعددة لكافة األجناس البشريَّة ،وصهر
االختبلفات الواقعة فيما بينهم ُب بوتقة االئتبلؼ والوحدة .ذبانُس العآب ،وذلك من خبلؿ تقليل حجم وفروقات مستوايت
اؼبعيشة أو متطلَّبات اغبياة ،وىذا التَجانس لن يقوـ على التَّماثل وإّمبا على التَّعدُّد والتنوع ،حيث يُساعد التجانس على االرتقاء
اؼبودة بُت النَّاس ،لِتتحوؿ قيمة اغبياة فيما بعد إٔب اؼبساواة والعدؿ .توحيد النَّاس
واالرتفاع جبودة اغبياة ،واختفاء األحقاد وزايدة َّ
ِ ُ
صبيعاً عن طريق استخداـ قدر كبَت من اغبراؾ اغبضاري والذي يُؤّكِد على اؽبوية العاؼبية ،كما هتدؼ إٔب ربسُت الضمَت اإلنساين،
وتُػنَ ِّمي اإلحساس ابلوحدة البشريَّة ووحدة حقوؽ اإلنساف .جعل العآب وحدة ُمتكاملة من حيث اؼبصاّب اؼبشًتكة ومن حيث
ُ
اإلحساس ابػبطر الذي ي ِّ
الع ْوؼبة إٔب ربقيق األمن اعبماعي ،والتَّعاوف اعبماعي والقضاء على التوتُّر
هدد كافة البشر ،كما تسعى َ
ُ
ِ
التعصب والتمييز العُنصري للوصوؿ إٔب عآب إنساين
والقلق .تعميق اإلحساس العاـ ابإلنسانيَّة ،والسعي إٔب إزالة صبيع أشكاؿ ُّ
ٍ
التعصب والتناقضات .بعث رؤى جديدة فاعلة تكوف دبثابة دعم طموحات البشر حىت وإف اختلفت أجناسهم وشعوهبم.
خاؿ من ُّ
إهباد لُغة اصطبلحية واحدة لِلعآب ،وذلك لِيتم استخدامها وتبادؽبا سواء بتخاطب البشر مباشرة مع بعضهم البعض ،أو عرب
اغبساابت اإللكًتونيّة ،أو بتبادؿ البياانت وصناعة اؼبعلومات بُت اؼبراكز اؼبختلفة.و ُب ىذا السياؽ يلخص لنا ىنري كسنجر
ُ
أىداؼ العوؼبة و أطرافها ابلقوؿ  :النظاـ العاؼبي ُب القراف  ، 21سيضم على االقل ست قوى رئيسية  :الوالايت اؼبتحدة وأرواب
والصُت ولياابف وروسيا و ردبا اؽبند  ،ابالصافة إٔب عدد كبية من الدوؿ اؼبتوسطة و صغَتة اغبجم  ،و ىي تنتمي إٔب طبس
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حضارات متباينة جداَ  ،و ىذا ما يؤدي إٔب الصراع اغبضاري.

حمور السلم و احلرب :

عرؼ اغبرب لغة كما ورد ُب معجم اؼبعاين اعبامع ّأهنا قتاؿ بُت فئتُت ،وصبعها ُحروب وعكسها ِس ْلم ،وإذا
 - 1تعريف احلرب :تُ ّ

قيل استعرت اغبَْرب؛ أي ّأهنا أصبحت شديدة وقويةّ ،أما إذا قيل وضعت اغبرب أوزارىا ،فهذا يعٍت أ ّف القتاؿ انتهى ،ومصطلح
اغبرب بينهم سجاؿ يعٍت أ ّف اغبرب انتهت دوف فوز أو ىزيبة أي من األطراؼ اؼبتحاربة للطرؼ اآلخر ،ودار اغبر ِ
ب ىي بِبلد
َْ ُ
ُ َْ
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وُب القانوف الدوٕب العاـ فإف التعريف التقليدي
ب ىو صاحب اػبربة ُب إدارة وتسيَت اؼبعارؾ اغبربيّة[.
األعداء ،ورجل اغبَْر ْ
للحرب ىو ّأهنا عبارة عن نزاع مسلّح بُت فريقُت من دولتُت ـبتلفتُت؛ إذ تُدافع فيها الدوؿ اؼبتحاربة عن مصاغبها وأىدافها
وحقوقها ،وال تكوف اغبرب ّإال بُت الدوؿّ ،أما النّزاع الذي يقع ين صباعتُت من نفس الدولة ،أو النزاع الذي يقوـ بو ؾبموعة من
األشخاص ضد دولة أجنية ما ،أو ثورة ؾبموعة من األشخاص ضد حكومة الدولة اليت يقيموف فيها ،فبل يعد حرابً وال عبلقة
للقانوف الدوٕب بو وإمبا ىبضع للقانوف اعبنائي ،أما التعريف اغبديث للحرب فقد ًب توسيعو ليشتمل على أي نزاع مسلح ولو ًب
تتوافر فيو عناصر التعريف التقليدي من امتبلؾ اعبماعة اؼبسلحة لصفة الدولة ،وإف كاف النزاع قائم من قِبَل دولة غبساهبا اػباص
وليس لغرض صباعي ،كما أصبحت النزاعات األىلية اليت ربدث ُب نفس الدولة تندرج ربت مسمى اغبرب .واغبرب اليوـ ىي
وضع نتيجة حاظبة للخبلفات الدولية اؼبرتبطة ابلكياانت االقتصادية واالجتماعية للدوؿ اؼبشاركة ُب اغبرب؛ وذلك عن طريق
اإلجبار والقتاؿ بعد أف يتعثّر حل اػببلؼ ابلطرؽ السلمية؛ األمر الذي يدعو كل دولة مشاركة ُب النزاع ألف تعطي لنفسها اغبق
ُب أف تكوف اغبكم األوؿ وصاحبة السلطة العليا ُب أي نزاع هبدؼ الدفاع عن مصاغبها القومية وأىدافها ،إذف فإ ّف كلمة حرب
142
بتصرؼ
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تشَت دبعناىا اللغوي إٔب القتاؿ ،وليس شرطاً أف تكوف عادلة وإمبا قد تكوف لوقوع العدواف من طرؼ على طرؼ آخر؛ وىي عبارة
عن صراع بُت طرفُت يسعى كلٌّ منهما للتغلب على الطرؼ اآلخر وتدمَت قوتو وكيانو .اتريخ اغبرب ابلرغم من كره صبيع شعوب
أي عصر من العصور القديبة من اشتعاؿ اغبروب اليت كانت ضحاايىا
ىبل ّ
العآب للحرب؛ ّإال ّأهنا تعد ظاىرة إنسانية قديبة ،فلم ُ
عشرات اآلالؼ من الناس ،145فتاريخ اغبرب قدًن جداً ،فمنذ أف ىبط آدـ عليو السبلـ على األرض والنزاعات قائمة ،كما ال
زبلو صفحات التاريخ من النزاعات واغبروب بُت األمم وخاصة بُت اإلمرباطورايت واؼبمالك القديبة ،ومن األمثلة على اغبروب ُب
العصور القديبة :اغبرب عند اإلغريق كانت اغبرب عند اإلغريق قوية وشديدة العنف ،وسبثّلت حروهبم ُب ربكم اليوانف ابلشعوب
األخرى وإخضاعهم ؽبا ابلعنف والقوة ،كما كانت ىناؾ عداوة شديدة بُت إسبارطة وأثينا واليت نشب عنها وقوع اغبرب بُت أثينا
وشبو جزيرة بيلوبونيز بتحريض من إسبارطة ،وقد انتهت ىذه اغبروب بسيطرة إسبارطة على أثينا وجعلها واحدة من مستعمراهتا،
كما وقعت حرب طويلة بُت اليوانف وفبلكة طروادة ،وامتدت من سنة 1193ؽ.ـ إٔب 1114ؽ.ـ ،ابإلضافة إٔب اغبروب اليت قاـ
ضمت
هبا اإلسكندر اؼبقدوين ووالده ُب آسيا واليت سيطر من خبلؽبا على العآب بقوتو وجربوتو .اغبرب عند الروماف لقد ّ
اإلمرباطورية الرومانية عدداً كبَتاً من األقاليم اليت خضعت ؽبا ابلقوة ،وقد كانت مركزاً قوايً على مر التاريخ وعُ ِرفَت جبيشها القوي،
حىت ّأهنا سيطرت على مشاؿ أورواب ،وببلد اؼبشرؽ ،ومن األمثلة على حروب الروماف :اغبروب اإليطالية ،وحرهبا مع اليوانف واليت
قبم عنها سيطرة الروماف على ـبتلف اؼبناطق اإليطالية واليواننية ،ابإلضافة إٔب اغبروب البونيقية الشهَتة الثبلثة واليت انتصر فيها
الروماف ،وانطلقوا منها للسيطرة على ببلد الشاـ وآسيا الصغرى ،وقد تواجو الروماف مع الفرس ُب تلك األثناء .اغبرب ُب اعباىلية
ساد النظاـ القبلي ُب اعباىلية والذي ولّد العداء بُت القبائل ،وظهرت فكرة النصرة لبعضهم سواء كانوا ظاؼبُت أو مظلومُت ،وانتشر
الثأر ،وٓب تكن ىناؾ أي حكومة تنظم عبلقات األفراد ببعضهم البعض ،فكانت أسباب اغبرب ُب اعباىلية إما بسبب التنافس
على أماكن الرعي ،أو للسرقة والنهب ،أو للحفاظ على موارد اؼباء ،فقد كانت أرزقاىم مرتبطة بسيوفهم ورماحهم ،ومعاشهم ُب
عما يبتلك شنوا عليو اغبرب ،وكانت اغبرب ُب اعباىلية ما إف بدأت حىت سبتد إٔب أف يتم القضاء على
أيدي غَتىم ،فمن يدفعهم ّ
القبيلة اػباسرة ،فكاف العرب ُب العصر اعباىلي يبدحوف اغبرب ووببوف سفك الدماء ،ومن أمثلة حورب اعباىلية حرب داحس
والغرباء بُت قبيلة عبس وقبيلة ذيباف .أنواع اغبروب للحرب انواع عدة ،منهاَ :ح ْرب أىلية أو َح ْرب طائفية :وىي عبارة عن نزاع
146
ب
مسلح يكوف بُت أفراد الدولة الواحدةَ .ح ْرب إعبلمية :وىي حرب قائمة بُت أجهزة اإلعبلـ ُب الدوؿ اؼبتحاربة.
اغبر ُ
ْ
كل طرؼ من االطراؼ اؼبتنزاعة للطرؼ اآلخر دوف أف يكوف ىناؾ قتاؿ ،وىي اغبرب اليت دامت
الباردةُ :وىي حرب دبكيدة ّ
ألكثر من  50عاماً بُت االرباد السوفيييت سابقاً والوالايت اؼبتحدة االمريكيةَ .ح ْرب االستنزاؼ :وىي عبارة عن حرب غَت
متصلة ،وإّمبا هتدؼ إٔب استنفاذ قوى العدو وإهناء موارده .اغبَْرب العاؼبية :وىي اغبرب اليت تشًتؾ فيها دوؿ عدة من دوؿ العآب.
َح ْرب خاطفة :وىي عبارة عن ىجمة سريعة ومفاجئة تكوف جوية وبرية ،وتقوـ ُب أساسها على اؽبجوـ الصاعقَ .ح ْرب نفسية:
وىي عبارة عن ؿباوالت ىادفة للتأثَت على معنوايت ونفسية اؼبشاكرين ُب اغبرب أثناء وقوعهاَ .ح ْرب العصاابت :وىي حرب
ويفروف إٔب مكاف آمن وىكذاَ .ح ْرب
يكوف أحد أطرافها جنود غَت نظاميُت؛ حيث يهاصبوف العدو كلما وجدوا فرصة لذلكّ ،
وقائية :وىي حرب دفاعية غبماية الببلد من الغزوات ا﵀تمل وقوعهاَ .ح ْرب شاملة :وىي اغبرب اليت يبتد التدمي فيها إٔب اؼبدف
وصبيع السكاف اؼبدنيُت 147.وقد تع ّددت أىداؼ اغبروب ووسائلها وظهرت مسميات غبروب جديدة ،فلم تعد اغبرب فقط ىي
145
بتصرؼ.
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وسيلة لبسط نفوذ دولة على دولة أخرى ،وقد ظهرت اليوـ اغبرب اؼبدنية ،واغبرب االقتصادية ،واغبرب اآليديولوجية واليت هتدؼ
إٔب نشر معتقدات سياسية ودينية معينة ،ابإلضافة إٔب اغبرب ضد األمراض ،واغبرب الكيماوية ،واغبرب البيولوجية ،واغبرب ضد
اعبهل .أسباب اغبروب وآاثرىا واغبد منها للحرب أسباب متعددة وـبتلفة ،فقد يكوف سبب اغبرب لتوسيع نفوذ دولة على
حساب دولة أخرى ،أو لتحقيق مصاّب معينة جملموعة من األفراد اؼبختلفُت على تلك األمور ،أو للحصوؿ على مناطق الرعي
اعبيدة أو الطعاـ ،كما حصل ُب العصور القديبة عندما أعلنت القبائل اعبائعة ُب آسيا الوسطى اغبرب على من هباورىا للحصوؿ
على األرض اػبصبة بعد أف ج ّفت أراضيها ومراعيها ،كما قد تكوف اغبرب ُب بعض األحياف ضرورية غبصوؿ دولة ما على
استقبلليتها ولدفاع شعب معُت عن حريتو واستقبللو وربرير نفسو من أغبلؿ دولة أخرى تكوف قد فرضت ىيمنتها بقوة السبلح.
ّأما آاثر اغبروب وأضرارىا فهي كبَتة جداً ومؤثرة على اجملتمعات البشرية سلباً؛ حيث ُهت ِدر موارد الشعوب وثرواهتم ،وتودي حبياة
الكثَت من األشخاص دوف سبب عقبلين ،كما ّأهنا سبب ؼبنع تقدـ البشرية على ـبتلف األصعدة سواء اقتصادايً أو اجتماعياً أو
غَت ذلك ،كما تزيد اغبروب من معدؿ ارتكاب اعبرائم ،وتزيد من نسبة البطالة ُب اجملتمع ،وتُضعِف معنوابت األفراد ،وتُضعِف
األخبلؽ والقيم اغبسنة ُب اجملتمع .لقد بذلت شعوب األرض جهوداًكبَتة للحد من اغبروب بعد أف أصبحت واعية سباماً ؼبا تسبّبو
من تدمَت وفتك وزبريب ،ابإلضافة إٔب قدرهتا على إهناء حياة اعبنس البشري؛ خاصة عندما تستخدـ األسلحة الفتاكة فيها مثل
أسلحة الدمار الشامل ،وذبسيداً ؽبذه اعبهود قامت العديد من اؼبنظمات العاؼبية الداعية إٔب وقف اغبرب واغبد من آاثرىا ،مثل:
عصبة األمم ،وىيئة األمم اؼبتحدة ،وا﵀اكم الدولية مثل ؿبكمة عدؿ الىاي ،واليت عملت بدورىا على زبفيف حدوث اغبروب
"أعداد كبَتة من اؼبصابُت والوفيات" ،ىذه ىي حصيلة اغبربُت
واللجوء إٔب الوسائل السلمية غبل النزاعات .فيديو كناري اغبرب
ٌ
العاؼبيتُت األؤب والثانية ..لكن أٓب يتبعهما أي نتائج إهبابية؟

مر العصور ،وعلى صبيع مستوايت العبلقات الدولية ،فمنذ
 -2تعريف السلم  :اعتربت مسألة السلم واغبرب قضيةً مهمةً على ّ
بدء البشرية إٔب اآلف أُعترب ربقيق السلم مصدراً للقلق ،إذا أ ُِخذ بعُت االعتبار أ ّف صبيع األدايف والكتب الدينيّة انقشت ىذه
القضية والتزمت هبا ،فالداينة اؼبسيحية ،واإلسبلمية ،واؽبندوسية ،وغَتىا ربمل التزاماً مقدساً للسبلـ 148،ويعترب السلم أو السبلـ
تبٌت صبيع الناشطُت ُب ؾباؿ السلم
من أعلى وأفضل القيم اإلنسانيّة ،واعبدير ابلذكر أ ّف كلمة السلم ىي كلمة يواننية األصل ،وقد ّ
واغبرب تفسَتىا على ّأهنا غياب الشقاؽ ،والعنف ،واغبرب ،كما أ ّف السلم ىو االتفاؽ ،واؽبدوء ،واالنسجاـ ،وتستخدـ ىذه
الكلمة لئلشارة إٔب ٍ
حالة داخلية ،أو إٔب عبلقات خارجية على السواء .ويبكن تصنيف السلم إٔب عدة مراحل تبدأ ابلسلم مع هللا،
ويكوف أبف يدرؾ الشخص وجود العدالة اإلؽبية ،وأ ّف لكل شخص دور ـبطط ومرسوـ لو ُب ىذه اغبياة ،وأ ّف العبادة ليست وسيلةً
للمتاجرة؛ دبعٌت أ ّف اإلنساف يعبد هللا من أجل أف يبنحو شيئاً ما ،وإمبا الغرض منها ىو التقرب من هللا سبحانو وتعأب ،ويلي السلم
مع هللا السلم مع الكوف ،ويكوف من خبلؿ إدارؾ اؼبظاىر الكونية اإلؽبية اليت تتحكم دبكوانت الكوف ،وأنو ال ينبغي للفرد أف
يفرض نفسو على أي ٍ
شيء من ىذه اؼبكوانت ،وأيٌب السلم مع الذات ُب اؼبرحلة الثالثة ،ويكوف دبعرفة الشخص ؼبيولو ورغباتو،
ّ
والسيطرة عليها من خبلؿ إشباعها ابلطرؽ اؼبنطقية واؼبعقولة ،فبا يقلل من الصراعات بُت نفسو واجملتمع الذي يعيش فيو ،كما من
شأف ذلك أف وبدد ردود أفعالو ُب اغبياة ،وأخَتاً أيٌب السلم مع اآلخرين ،ويعترب من أصعب األمور ربقيقاً ،إذ ينتج التصارع مع
اآلخرين نتيجة تضارب واختبلؼ اآلراء واؼبصاّب ،وال يتحقق السلم مع اآلخرين إال من خبلؿ احًتاـ الشخص لآلخرين وقبوؽبم

 - 148موسوعة الكويت العلمية لؤلطفاؿ اعبزء الثامن" ،اْلاثر السلبية اليت ختلفها احلرب واْلسباب ادلؤدية لنشوهبا" ،بوابة التقدـ العلمي  ،اطّلع
عليو بتاريخ .11-9-2018
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كبلً حسب شخصو ومبادئو 149.ربقيق السبلـ ُب اجملتمع وأنبيتو يُنظر إٔب السبلـ على أنو مبط وأسلوب حياة ،وأنو الطريقة اؼبثلى
ٍ
فروقات ُب ذلك،
غبل الصراعات ،وربقيق العدالة الشخصية واالجتماعية ،وتسعى صبيع اجملتمعات إٔب ربقيق السبلـ مع وجود
أي ؾبتم ٍع ىو أف يتم اعتباره أسلوابً
حيث إ ّف ىناؾ ؾبتمعات أكثر عنفاً من غَتىا ،وإ ّف من أقبح الطرؽ ُب ربقيق السبلـ ُب ّ
ومبدءاً ال مفر منو لتحقيق العدالة ُب اجملتمع ،فاألشخاص ُب أي ٍ
بيئة اجتماعية وبتاجوف إٔب العيش وفق مبادئ يسًتشدوف هبا
خبلؿ حياهتم كي تتكيف الطبيعة البشرية مع القضااي اليومية والصراعات اليت ىي من طبع النفس البشرية ،وىنا ذبدر اإلشارة إٔب
ٍ
غبل النزاعات ،وخاصة السياسية منها واليت عادةً ما يدفع شبنها األبرايء من
مفر منو ُب ّ
أ ّف الصراعات ٌ
أمر ال ّ
أي ؾبتم ٍع كوسيلة ّ
الشيوخ ،والنساء ،واألطفاؿ .ومن ىنا جاءت أنبية ثقافة السبلـ ،حيث إ ّف توعية اجملتمعات وتثقيفها لتخريج ٍ
صانع للسبلـ
جيل ٌ
ىاـ جداً إلهناء الصراعات وإحبلؿ السبلـ ،كما أ ّف إهباد ٍ
سبل للتعاوف ،وبدائل غبل النزاعات ،وؿباربة العنف
أمر ٌ
ٌ
وؿبارب للعنف ٌ
اؼبنظم واؼبدمر من أىم الطرؽ إلهباد ؾبتمع سلمي ،وربقيق األمن واألماف البشري ،وتوفَت الرفاىية للسكاف ،وال تقتصر فوائد ربقيق
السبلـ على اعبانب البشري فقط ،بل سبتد منو إٔب اعبانب الصحي ،واالقتصادي ،والبيئي ،والسياسي .نظاـ السلم الداخلي حىت
يتحقق السبلـ وتًتىب النفوس على اػبُلق السليم والتعاوف ،وتقل االضطراابت والعداوات ،وُسبنع اغبروب والفنت ،ووبل السبلـ ُب
اجملتمع ،هبب أف يبدأ السبلـ من داخل اجملتمعات ،ويتم ذلك ابتباع القواعد اآلتية :إصبلح الفرد ،حيث يصبح ؿبباً للناس،
ومقببلً على عمل اػبَت ،وخاضعاً ألوامر هللا وأحكامو .االىتماـ ابألسرة على ّأهنا أساس قياـ اجملتمع ،وذلك كي ينشأ الفرد ُب
أسرةٍ سليمة ومتوازنة ،ال تشوهبا اػببلفات والنزعات ،وال يستبد الرجل ،أو هتاف كرامة اؼبرأة فيها .بناء ؾبتمع قوي ومتُت ،يكوف
أفراده متعلمُت وأقوايء وأصحاء ،وتسوده العدالة ،ويتمتع أفراده ابلكرامة اليت تضمن ؽبم حياةً أفضل ،ويعيشوف حياةً كريبة ،وتوفّر
فرؽ بينهم .إنشاء حكومة توجو أشخاصها وترشدىم ،وربرسهم من أي نز ٍ
اعات داخلية ،أو
ؽبم اللباس ،والطعاـ ،واؼبسكن ،وال يُ َّ
ّ
عدواف خارجي ،وتقوـ أبخذ مشورة شعبها ،وتعمل ػبَته ومصلحتو .نظاـ السلم اػبارجي ويعٍت عبلقة الدولة السلمية مع الدوؿ
األخرى ويتحقق ىذا النظاف ابآلٌب :أف تكوف أصل العبلقة بُت الدولة والشعوب األخرى اؼبساؼبة واؼبهادنة والتعاوف .أف تكوف
العبلقة مبنيةً على احًتاـ األدايف ،والعقائد ،واألمواؿ ،والكرامة .أف يكوف ىناؾ تعاو ٌف متبادؿ لتحقيق اؼبصاّب ،واالستفادة من
صناعات ،وعلم الدوؿ األخرى .السلم ُب اإلسبلـ واؼبسيحية اإلسبلـ ىو السلم والسبلـ ،ويعٍت خضوع القلب وصبيع اعبوراح
وتسخَتىا لتحقيق اػبَت واغبق ،واعبدير ابلذكر أف ربية اؼبسلمُت لبعضهم البعض ىي السبلـ ،وىي( :السبلـ عليكم ورضبة هللا
وبركاتو) ،ويردد اؼبسلموف ُب صبلهتم أدعية للسبلـ مثل( :اللهم أنت السبلـ ومنك السبلـ) ،كما أ ّف أحد أبواب اؼبسجد اغبراـ ُب
مكة يسمى ابب السبلـ ،ودار اعبنة تسمى دار السبلـ؛ اليت وعد هللا هبا عباده ،وقد وضع اإلسبلـ عدة مبادئ للسلم ،أال
وىي 150:الناس صبيعاً على اختبلؼ لغاهتم ،وأنساهبم ،وأوطاهنم أخوة .أساس التفاضل بُت الناس عند هللا ىو األخبلؽ ،وحب
اػبَت ،والتعاوف فيما بينهم .الصفح ،والتسامح ،بُت البشر ىو أساس التعامل بينهم ،وىو من مكارـ األخبلؽ .ربرًن كل ما يؤدي
إٔب الضغائن ،وإيقاع العداوة بُت الناس كالغيبة والنميمة ،واغبسد ،والتجسس ،وغَتىا .اعتبار ىدؼ صبيع األدايف واحد ،وأف
األنبياء بُعثوا برسالة واحدة ،ولذلك ال هبب اإلقتتاؿ من أجل تعدد األدايف .أما اؼبسيحيّة فقد اىتمت ابلسلم ُب حياة السيد
اؼبسيح ،حيث وقف عليو السبلـ موقف الواعظ والداعي للسلم ،كما أعلن اغبروب على النفوس اليت ال هتنأ ابلسبلـ ،وتستلذ
ابلظلم والعدواف ،ونشر الفنت والفساد ُب األرض ،وبُت الناس .دور منظمة األمم اؼبتحدة ُب ربقيق السبلـ أُنشئت العديد من
اؼبنظمات الداعية إٔب السبلـ ،ومنها منظمة األمم اؼبتحدة ،وقد كاف الدافع لتأسيسها ىو وقف اغبروب والنزاعات اؼبسلحة،
 - 149أ.د.وىبة الزحيلي  ،آاثر احلرب :دراسة فقهية مقارنة  ،اؼبرجع السابق  ،صفحة  .49- 48بتصرؼ
 - 150أ.د.وىبة الزحيلي  ،آاثر احلرب :دراسة فقهية مقارنة  ،اؼبرجع نفسو  ،صفحة  .49بتصرؼ
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واستعادة السبلـ ُب اجملتمعات اليت عانت من اغبربُت األؤب والثانية ،وقد أدى إنشائها إٔب اؼبساعدة الكبَتة ُب إهناء العديد من
الصراعات دبوجب ميثاؽ ن ّفذه ؾبلس األمن ،حيث يقوـ ىذا اجمللس بتقدًن توصيات إٔب األطراؼ اؼبتنازعة ُب ؿباو ٍلة منو للتوصل
إٔب اتفاقيات تنهي الصراع والقتاؿ ،وُب مواقف عديدة أصدر ؾبلس األمن قرارات لوقف إطبلؽ النار فبا ساىم ُب اغبد من انتشار
نطاؽ كبَت ،ومن أعماؽبم أيضاً نشر قو ٍ
األعماؿ اإلرىابية على ٍ
ات غبفظ السبلـ تكوف اتبعة لؤلمم اؼبتحدة ،وتكمن وظيفتها ُب
زبفيف التوتر بُت األطراؼ اؼبتنازعة ،كما أ ّف لو الصبلحيات إبصدار العقوابت مثل اغبظر االقتصادي على الدوؿ 151.كما أ ّف
ىناؾ اعبمعية العامة اليت تقوـ بتقدًن توصيات غبفظ السبلـ ،مثل نزع السبلح ،والتسوايت السلميّة ،ويبكن أف تقوـ ابزباذ
االجراءات بدالً من ؾبلس األمن وفقاً لقرارىا ُب عاـ 1950ـ ،والذي ضبل شعار متحدوف من أجل السبلـ ،كما أ ّف األمم
اؼبتحدة أعطت الصبلحيات إٔب األمُت العاـ ابستخداـ مساعيو اغبميدة ؼبنع نشوء وانتشار الصراعات الدولية ،وتراقب األمم
ٍ
ؿباوالت هتدد ابلسبلـ ،كما تعمل على نزع السبلح وتدمَته ،من خبلؿ مبعوثُت
أي
اؼبتحدة صبيع أكباء العآب هبدؼ الكشف عن ّ
152
وفبثلُت عنها يعملوف ُب ؾباؿ الدبلوماسية والوساطة الوقائية .وتقوـ األمم اؼبتحدة بعمل بعثات خاصة ٍ
لفرؽ تُدعى قوات حفظ
تكمن مهمتها ُب وقف إطبلؽ النار ،والعمل على ا﵀افظة على استقرار األوضاع ،وبذؿ اعبهود من أجل ربويل الصراع
السبل؛ ُ
بوسائل سلميّة عن طريق اؼبفاوضات ،وقد أتسست أوؿ بعثة غبفظ السبلـ ُب عاـ 1948ـ ،وكانت ؼبراقبة اؽبدنة ُب الشرؽ
األوسط بُت إسرائيل وما هباورىا من الدوؿ العربية ،ويوجد اآلف ما يقارب  69من قوات حفظ السبلـ ُب ـبتلف أكباء العآب .

- www.yourarticlelibrary.com, Retrieved 2018-2-26. Edited

152
بتصرؼ ↑ .فيديو :السبلـ وأنبيتو.
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 ادلصادر و ادلراجع - .1قراءة للمصطلح الفلسفي  ،ت – صفاء عبد السبلـ جعفر  ،دار الثقافة العلمية  ،االسكندرية . 1999
 .2د .أمَتة حلمي مطر  ،الفلسفة السياسية من أفبلطوف إٔب ماركس  ،ط . 1995 ، ، 5

 .3عبد اجمليد عمراين ،حماضرات يف اتريخ الفكر الفلسفي والسياسي ،منشورات اغبرب ،الطبعة  ،2008 ،01اعبزائر،
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اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ،1984 ،ص.55:
 .4عمار بوحوشّ ،
تطور النظرايت واْلنظمة السياسية ،ط ،2اعبزائرّ ،
األوؿ ،تر :حسن خبلؿ لعروسي ،ط ،4القاىرة ،دار اؼبعارؼ،
 .5جورج سباينّ ،
تطور الفكر السياسي ،الكتاب ّ
 ،1971ص.50 :

تطور الفكر السياسي ،الدار اعبامعية للطّباعة والنشر ،1985 ،بَتوت ،ص.120 :
 .6ابراىيم أضبد شليبّ ،
 .7دمحم نصر مهنا ،علم السياسة ،دار غريب للنشر والتوزيع ،القاىرة ،ص.98 :

 .8جاف توشار ،اتريخ الفكر السياسي ،تر :علي مقلد ،الدار العاؼبية للنشر والطّباعة والتوزيع ،بَتوت ،1983 ،ص:
.36

 .9دمحم علي أبو الرابف ،اتريخ الفكر الفلسفي :أرسطو وادلدارس ادلتأ ّخرة ،دار اؼبعرفة اعبامعية ،بَتوت ،1990 ،ص:
.23

.10أضبد ظاىر  ،دراسات يف الفلسفة السياسية  ،1987 ،ص . 102

 .11د ؾبمد عمارة  ،االسالم و فلسفة احلكم  ،دار الشروؽ  ،ط1989 ، 1
 .12ابن سينا :الشفاء – اإلليهات

.13ابن ابجة ،ضمن رسائل فلسفية للكندي والفارايب وابن ابجة وابن عدي
.14ابن ابجة :تدبري ادلتوحد

.15ابن ابجة :شرح السماع الطبيعي

 .16ألوزاد دمحم :القول اإلنسي البن ابجة

.17الفارايب :كتاب آراء أىل ادلدينة الفاضلة
.18الفارايب  ،السياسة ادلدنية
.19الفارايب :فصول منتزعة

.20الفارايب ،حنصيل السعادة ،نقبل عن عبد اؼبعطي

.21ابن ابجة :رسالة االتصال ،ضمن رسائل ابن ابجة اإلؽبية .ربقيق ماجد فخري ،دار النهار ،بَتوت 1968
.22ابن طفيل :حي بن يقظان ،ربقيق وتقدًن عبد اغبليم ؿبمود ،مكتبة األقبلو اؼبصرية ،القاىرة ،دوف اتريخ

مفكرا
 .23زيداف (ؿبمود فهمي) ،مقاؿ بعنواف" :نظرية ابن رشد يف النفس" ضمن حبوث ودراسات :الفيلسوؼ ابن رشدً :
ائدا لبلذباه العقلي ،اؽبيئة العامة لشؤوف اؼبطابع األمربية ،القاىرة 1993
عربيًّا ور ً
 .24ابن رشد ،فلسفة ابن رشد ،ربقيق عبنة إحياء الًتاث العريب ُب دار اآلفاؽ اعبديدة ،منشورات دار اآلفاؽ اعبديدة،
بَتوت1982 ،
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 .25يوحنا قمَت ،فالسفة العرب:ابن رشد ،ط ،3دار اؼبشرؽ ،بَتوت1997،

 .26د.أبو زيد شليب :اتريخ احلضارة اإلسالمية و الفكر اإلسالمي -الطبعة الثامنة -مكتبة وىبة -القاىرة1997-

 .27د.دمحم فريد حجاب:الفلسفة السياسية عند أخوان الصفا  -تقدًن د.عز الدين فوده -اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب-
القاىرة1982-

 .28د.عبد اللطيف دمحم العبد:اإلنسان يف فكر أخوان الصفا-مكتبة االقبلو مصرية -القاىرة

 .29د.اضبد شليب:موسوعة التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية "اخلالفة العباسية" -اعبزء الثالث -الطبعة الثامنة -دار
الفكر العريب -القاىرة1985-

 .30د.عبد اؼبنعم اغبفٍت:موسوعة الفرق و اجلماعات و ادلذاىب والفرق اإلسالمية -الطبعة األؤب -دار الرشاد -
القاىرة1993-

 .31عبد اجمليد أبو الفتوح بدوي ،التاريخ السياسي والفكري،دار اؼبعارؼ ،القاىرة1988 ،
 .32موريس كرانتوف ،أعالم الفكر السياسي،دار النهار ،بَتوت1970 ،
 .33توماس ىوبز ،التنني ،نقبل عن جورج سباين ،الكتاب الثالث

 .34موسى ابراىيم ،الفكر السياسي احلديث وادلعاصر ،دار اؼبنهل اللبناين ،بَتوت،

 .35كريستياف غادس ،يف مقدمة كتاب اْلمري ،بقلم نيكوال ميكيافيلي ،،تر :خَتي ضبّاد ،ط ،3منشورات اؼبكتب التجاري
للطباعة ،بَتوت1970 ،

.36حسن شحاتة سعفاف  ،أساطني الفكر السياسي وادلدارس السياسية ،دار النهضة العربية ،القاىرة1966 ،

 .37برترابد رسل  ،اتريخ الفلسفة الغربية  ،ج ، 3ت فتحي الشنبيطي  ،اؼبكتبة اؼبصرية العامة للكتاب 1977 ،
تطور الفكر السياسي ،دار الفكر العريب ،بَتوت1998 ،
 .38دمحم فتح هللا خطيب ،مبادئ العلوم السياسيةّ :
 .39علي عبد اؼبعطي دمحم ،الفكر السياسي الغريب ،اإلسكتدرية ،دار اؼبعرفة اعبامعية1994 ،

 .40دمحم ؿبمود ربيع ،الفكر السياسي الغريب :فلسفاتو ومناىجو من أفالطون إىل ماركس ،مطبوعات جامعة الكويت،
1994

 .41دمحم نصر مهنا ،يف نظرية الدولة والنظم السياسية ،اؼبكتب اعبامعي اغبديث األزاريطة ،اإلسكندرية1999 ،
.42وبي اعبمل ،اْلنظمة السياسية ادلعاصرة ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بَتوت1969 ،
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 .44عدانف السيد حسُتّ ،

2009

رواد الفكر السياسي الغريب احلديث ،دار اعبامعة اعبديدة ،األزاريطة2007 ،
 .45فضل هللا دمحم إظباعيلّ ،

 .46عبد الرضبن بن علي الغامدي  ،قيم ادلواطنة لدى طالب الثانوية وعالقتها ابْلمن الفكري .الرايض :جامعة انيف
للعلوـ االمنية .2010،

 .47دمحم كامل ليلة ،النظم السياسية  ،الدولة واحلكومة ،دار الفكر الغريب ،القاىرة1971 ،
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