
 رة األولـــــىـــالمحــــاض

 المبحث األول

 دور المفاهيم العامة في بناء وتأصيل علم السياسية.

ة مفاهيم المؤسسمجموعة اليتطلب الوقوف على السياسية العامة لعلم  األسسان دراسة 

لفة في العلوم االجتماعية المختترابطات المختلف التي تعالج  والمفسرة لعلم السياسة

ع مثل علم االجتماوالتي تمكنها من مساعدة علم السياسة على اكتمال اصوله المعرفية 

ي وغيرها من العلوم المعرفية التوالجغرافيا السياسية واالقتصاد السياسي  السياسي،

 أهمية( األولالمطلب تتشكل منها مادة علم السياسة، وفي هذا المبحث سنناقش في )

 اهمة مدى مسسنتحدث عن ( المطلب الثانيالسياسة، وفي ) في تأصيل علم بعض المفاهيم

 علم السياسة. والعدالة والمساواة في بناءالصراع فاهيم كم

 المطلب األول

 المفاهيم والنظريات في تأصيل علم السياسةأهمية بعض 

 األسس التي تبنى عليها مختلف المفاهيم السياسية واالجتماعيةبمثابة هذه المفاهيم  تعتبر

مجتمع المساواة في الجماعية، فترسيخ قيم العدل والفردية والحرية بالوخاصة المتعلقة 

ن لى قوة ضبطية تلزم المواطنوليات تحتاج إيتطلب وجود آليات تنظم عالقاته، وهذه اآل

ط عالقات ضبعلى تساعد النصوص التشريعية باحترامها، كما تعتبر بمثابة قواعد أمرة 

ذا ما سنحاول مناقشته في هذا هالناس داخل المجتمع سواء كانت شخصية أو مادية، و

 المطلب.

 : مكانة المفاهيم العامة في بناء علم السياسة.الفقرة األولى

بعض المصطلحات المرتبطة دراسة  إن فهم ودراسة علم السياسة وموضوعاته يتطلب

ر مفتاح والتي تعتب ، وممارسة السياسة وطبيعتها والغاية منهاالمؤسسةالسياسة ك بمفهوم

هذا علم السياسة، و هذه المفاهيم لتوضيح معانيها لفهمالوقوف على  ة، عبرفهم هذه الماد

 ما سنعمل على مناقشته في هذه الفقرة.
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 .فاهيم المرتبطة بمصطلح السياسةمالأوال: 

مفاهيم هو لتوضيح العالقات والتداخالت بين المفاهيم الإن الغاية من عرض هذه 

 المتفرعة عن مصطلح السياسة ومنها:

 السياسة. -1

سم ، إذ غالبا ما كانت تتمنذ القدم بعض األفكار الخاطئة عن السياسة باالذهان لقد علق

 تهانلى إم" ولعل ذلك راجع إال وفسدتهفقيل ما دخلت السياسة شيئا إبهذا الوصف" 

 ةالمصالح الشخصية الخاصة والضيق السياسة من طرف البعض وجعلها وسيلة لتحقيق

لى ؤالء إلسامية لها، فتحولت السياسة مع هوالخروج بالتالي عن األهداف النبيلة وا

 قد تجسدفي حين أن السياسة مجرد صراع على النفوذ والكسب المادي والمعنوي، 

نسان وتجعله في خدمة المجتمع والجماعة من القيم المثالية التي ترقي اإل موعةجم

لطبيعتها  يعني أنه مالزموتحقيق الخير العام للجماعة، فارتباط السياسة بالسوء أحيانا ال 

ا، وهذه الممارسة تمثل ويحرفونها عن غرضهفراد التي تمارسها من في األكا وإنما هو

حقق البشرية التي من خاللها ي ألن السياسة هي أسمى النشاطات عدةوليس القا االستثناء

 .1نسان وجودهاإل

 طبيعة السياسة.-2

النسان عن سائر الكائنات الحية وإطار هذا النشاط السياسة هي نشاط بشري يمتاز به ا

العزلة ن يعيش منعزال، فمارس في فراغ واالنسان ال يستطيع أ، فالسياسة ال تهو المجتمع

 يمكن القيام بأي عمل فكل جهوده تذهب هباء وكل واالنسان بمفرده الني الموت تع

وصف االنسان  اعندم سهوب طوماس عبر عنهمكانياته تبقى مجرد سراب، وهذا ما إ

العيش مع ف، تعيسة، خشنة، بدائية وقصيرة" ،" فقال إن حياته منعزلةةفي حالة الطبيع
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 االنسان إنفي هذا الصدد " رسطو أ، وقال ضرورة تتطلبها الحياة اإلنسانية الجماعة

 .2و إله"بهيم أالذي يعيش خارج المجتمع هو 

ا ر المادة التي يعطيها هذوحسب وإنما يعتب طار النشاط السياسيال يشكل إوالمجتمع 

شكال معينا، فالسياسة تعني تنظيم وتحقيق وحداته وتدعيمها، وتدبير المؤسسات  النشاط

التي يقوم عليها، وغطاء الممارسة هو الهيكل والبناء الذي من خالله يسن القوانين 

والقواعد التي تبين الحقوق وااللتزامات التي يرتكز عليها الفرد ويعمل على تطبيقها، 

 مرتبط بالتغيرات الحاصلة في الزمان والمكان بغية تحقيقوتطوير وتعديل هذه القواعد 

مجتمع ن يحول اليمكن من خاللها لإلنسان أ، فالسياسة الغاية التي تطمح السياسة إليها

ويغيره ضمن حدود  تفرضها معطيات الواقع االجتماعي، وبالسياسة يتعزز وجود 

 المجتمع  ووجود الفرد. 

 ممارسة السياسة. -3

لى التساؤل عندما يقوم الفرد بهذا جتمعي يدفعنا إنشاط م سة بأنهاإن تعريف السيا

ة لب انخراط المجتمع بكافالنشاط حيث يطرح التساؤل هل السياسة لكي تمارس تتط

 معينة منه. فئاتم افراده أ

ب عالى أخرى من الش لى الحكام وإنما تتعدى هذه الفئاتولهذا فالسياسة ليست حكرا ع

عمل ت اشخاص وفئات تتصارع على السلطة وأشخاص وفئاتفكل مجتمع يوجد فيه 

على التأثير في اتخاذ القرار من خالل ممارسة السياسة، ولكن عمليا ليست السياسة 

عمل أفراد كافة المجتمع، بحيث هناك ناس ال يهتمون مباشرة بالشأن السياسي على 

 تهم.الرغم من انعكاسات القرارات السياسية سلبا أم إيجابا على حيا

إن الذي يسعى الوصول الى سدة الحكم ال بد له أن يصطدم بقوى تعمل على احتالل 

المراكز القيادية في السلطة مما يفرض  عليه مواجهة هذه القوى عبر العمل السياسي، 

مستعمال األساليب التي تمكنه من استقطاب الجماهير وتجنيد كل القطاعات في 
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يعني أن كل رجل سياسة يعمل بالضرورة لتحويل صراعه على السلطة، ولكن هذا ال 

ؤدي به ليب التي تالسياسة الى مناورات وابتزازات، فعلى السياسي أن يستعمل األسا

ن السياسة الى مجرد مناورات ودعايات وخداع، أل ن يتحول عملهالى الحكم دون أ

عن لى انحراف السياسة الساليب والغرق في ممارسات تؤدي إغاية تتخطى هذه ا

 أهدافها األساسية.

لى سدة الحكم يمثل ممارسة للسياسة من موقع المسؤولية إن وصول الشخص إ

الرسمية، وأن أي قرار يتخذ يطال المجتمع بشكل شامل وتأثيره قد يكون مباشرا 

وغير مباشرا في حياة كل فرد من أفراده، هذا الواقع يؤدي بالعمل بالسياسي الى 

عمل القوى لل وء المراكز القيادية ويدفع مختلفعلى تبالخروج عن نطاق التنافس 

على التأثير على القرارات التي يتخذه ممثل السلطة، ولذا فالعمل السياسي ال يقتصر 

وى دور الق يظهرلى من يؤثر في اتخاذها، وهنا من يتخذ القرارات وإنما يتعداه إ على

ث يمقراطية حياألنظمة الدفي ظل  يتعاظمالمختلفة في العملية السياسية وهو دور 

 القول بأناته، ومام الشعب للمشاركة في الحكم والتأثير في إتجاهالمجال واسع أ

اية التي يهدف إليها هذا النشاط أال البحث عن الغ نشاط بشري يقودنا إلى السياسة

 تحقيق غاية ما. وهي

 غاية السياسة.-4

ي شعور وينم لفرد ينشأ ويتطوران يعيش في مجتمع ما ألن أن من طبيعة االنسان أرأينا 

يؤسس لقيمة  نتماءاالبحكم الحاجة الى هذا النمط من الحياة، وهذا نتمائه للجماعة إ

وهي اإلحساس بأهمية الجماعة والعيش المشترك ضمن جماعات منظمة بفعل مشتركة 

نسان غايته من ن اإلهذا النمط من الحياة، ألاستمرارية  وجود مصلحة وضرورة تبرر

العيش على هدف ما يحقق حقوقه وأقلها الحق في الحياة، والمصلحة المشتركة هو الحياة 

وال الجماعات المكونة للمجتمع وال مصلحة الدولة كونها دولة  فرادال تعني مصلحة األ
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فراد والجماعات بصفتهم ه، أي المجتمع الذي ينصهر فيه األوإنما خير المجتمع بكامل

 .3عضاء مكونين لمؤسسة هي الدولةأ

لمصلحة المشتركة والوعي بأهميتها ال يكفي بل يجب إيجاد إن إدراك أعضاء المجتمع ل

 جتمع مكون منضامن موضوعي لهذه المصلحة وهو اإليمان بالوظيفة السياسية، فكل م

ن متمع المجلهذا  إنتمائهافراد والجماعات، واألفراد بحكم مجموعة من العالقات بين األ

ة مع متداخل وهذه العالقات ،)العائلة، النادي، النقابة، التعاونية، الحزب، المقاولة(خالل 

 .4لى عدة جماعات في أن معافرد إنتماء البعضها البعض بسبب إ

لوعي اشكل وحدة سياسية بحكم ا بينها لتكون مجتمعا كامال يهذه الجماعات تترابط فيمإن 

، ولكن هذه الوحدة تضل عرضة للتفكيك بسبب التناقضات الجماعي والمصلحة المشتركة

الناتجة عن المصالح الفردية والفئوية الضيقة والمتنوعة والمتنافرة أحيانا من هنا 

ضرورة العمل الدؤوب للحفاض على وحدة المجتمع السياسي وتماسكه، وهذا ال يكون 

من األجزاء المكونة  إال بالتأكيد على وجود قيمة مشتركة للجميع تتعدى أهداف كل

وجود المجتمع نفسه، فعندما تعي الجماعة بللمجتمع، هذه القيمة ال يمكن أن تكون اال 

علو معية تذلك يظهر المجتمع السياسي، ألن السلطة تعبر عن حقيقة عائدة لغاية مجت

لجماعات الثانوية، وتصبح الغاية األساسية للسياسة الحفاض على وجود الغاية الخاصة ل

جتمع الشامل أي المجتمع السياسي، ألن كل الجماعات واألفراد يستمدون وجودهم الم

من وجوده ولذا فالحفاض على المجتمع يكون بتأمين الوفاق الداخلي واالزدهار وتحقيق 

 األمن الخارجي.

 المتعلقة بممارسة وتفعيل الفعل السياسي. ثانيا: الهيئات

مارسات السياسة وآليات التفاعل مع هيئات التي توضح الممجموعة من السنعرض 

مختلف المؤثرين المعنيين بإصدار القرار السياسي، من خالل توضيح معاني متعلقة 

 بالمؤسسة السياسية والنظام والمنتظم والقرار السياسي والمجاالت التي تمارس فيها.
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 تعريف المؤسسة. -1

 دة اقتصادية واجتماعيةلقد اثار تعريف المؤسسة جداال كبيرا نظرا لشمولها مجاالت ع

 والتعريفات المقدمة تعبروسياسية وغيرها، فلم يتم االتفاق على تعريف واحد لها، 

 ن المؤسسةأراتزل فريدريك ، وفي هذا الصدد عرف لكل باحث الخاصة االهتمامات

ولها وظيفة وأهداف داخل  هي مجموعة أفعال وأعمال سياسية منظمة بشكل ثابت"

مؤسسة، يجد وأفكار ال عبأنها مجموعة أف" فوكونه وموسعرفها ، و5"منتظم سياسي

 إنها"من زاوية حقوقية  موريس هوريو وعرفها"، األفراد أنفسهم أمامها وخاضعين لها

جتماعي أي تنظيم مخصص لمجموعة أفراد يتم االعتراف بسلطتهم تنظيم حقوقي إ

مة، وهي قائمة على موازين ألنها نشأت متالزمة مع النظام العام ولها طابع الديمو

على فصل السلطات للحفاظ على حالة من السلم االجتماعي، وهي بمثابة قوى أو

أن " مارسيل بريلو، في حين يرى 6"التعويض عن االكراه الذي تمارسه على أعضائها

 ."موحد ذو تنظيم داخلي وذاتية خارجية بشريجمع تالمؤسسة هي 

واعد جتمع وفق قتنظيم الم التي تعمل علىألساسية المؤسسة هي مجموعة من البنيات او

، وهي تنطوي على فكرة تعمل على تحقيقها بواسطة القيام ةحقوقية مكتوبة أو عرفي

 ها مميزةبوظائف محددة، وللمؤسسة صفة الديمومة ولها شخصية معنوية ألن مصلحت

للمؤسسة صفة تعطي فراد العاملين فيها، وهذه الصفة عن مصلحة أعضائها أي األ

قيمة  أو تجسد فكرة هي، ولذا فرغم تغيير األفراد الممثلين لها الديمومة ألنها تستمر

فراد ولها شخصية تضعها معينة وترتكز على قواعد وتقيم روابط بين مجموعة من األ

 بعد زوالهم. مؤسسيها وتستمرفوق إرادة 

أما  باألفرادافها والمؤسسة نوعين خاصة وعامة، فالمؤسسات الخاصة ترتبط أهد

المؤسسات العامة فهي مرتبطة بالنظام العام في المجتمع أو الدولة، والمؤسسات العامة 
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السياسية( ومؤسسات غير سياسية  )األحزابتنقسم بدورها الى مؤسسات سياسية 

 )مؤسسات إدارية، قضائية، عسكرية(.

 المؤسسات السياسية.-2

ي ات السياسية أي القرارات الت ات اتخاذ القرارالمؤسسات السياسية هي التي لها صالحي

ية جتماعحياتها في مجال محدد وال في فئة إتشمل المجتمع بأكمله، وال تنحصر صال

هي تجسد ، في تتواجد فيه كل الجماعات والفئاتمعينة، وإنما تتناول المجتمع الشامل الت

المؤسسات القائمة في  كافة وطنية وتخضع لقراراتها وتوجهاتهاإرادة عامة شعبية أو 

 .7المجتمع السياسي والدولة إطار

فمجلس النواب ومؤسسة الحكومة ومؤسسة الملكية هم المؤسسات السياسية األساسية لذا 

في الدولة حيث توجد في قمة هرم السلطة، وتوجد على مستوى أدنى منها المؤسسات 

ذ التوجهات العامة وتتخاإلدارية والقضائية والعسكرية، فالمؤسسات السياسية تحدد 

القرارات األساسية للدولة، وتقوم المؤسسات اإلدارية بالتحضير لهذه التوجهات 

والقرارات ومن تم تنفيذها، أما المؤسسات القضائية فتنحصر مهمتها بالفصل في 

النزاعات وتطبيق القوانين، في حين تعمل المؤسسات العسكرية على تنفيذ القرارات 

 لطابع العسكري.السياسية ذات ا

 ،والتمييز بين المؤسسات السياسية واإلدارية ال يبدو واضحا اال على الصعيد الحقوقي

لموظفين العليا وا أما على الصعيد العملي فيوجد كحل مشترك بين االثنين، ألن الهيئات

الكبار في الدولة يشكلون في الوقت نفسه جزءا من المؤسسات السياسية والمؤسسات 

بون ، لكن عمليا يلعاال في تنفيذ القرارات والتوجهات اإلدارية فهم ال يشاركون رسميا

 دورا هاما في اتخاذ القرار.
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ية أهمية سياسية وللمؤسسات العامة سواء كانت سياسية أو إدارية وقضائية وعسكر

كبرى، ألنها تقوم بدور أساسي في الحفاظ على استمرارية الدولة والمجتمع عبر 

 .بها التي تقوم الوظائف

 النظام السياسي. -2

مان( الملكية، الحكومة، البرل )المؤسسةن المؤسسات السياسية يتكون النظام السياسي م

، ياسينها آليات التقرير السالمترابطة والمتناسقة مع بعضها البعض والتي تتوزع بي

لعالقات القائمة فيما بينها تحدد طبيعة النظام اصالحيات هذه المؤسسات وطبيعة ولذا ف

المجلسي  النظاملرئاسي وا لرئاسي والشبههناك النظام الملكي والبرلماني وا، فيالسياس

حدد ت ياملة في إطار هذه المؤسساوالعسكري، كما أن نمط توزيع القوى السياسية الع

 دوره نوعا النظام السياسي.ب

مة السياسية تختلف باختالف نوع األنظمة السائدة في العالم )ملكية، نظولذا فاأل

على  يقوم جمهورية(، فالمعطى السياسي قد يكون حاضرا وقد يكون غائبا، فهناك نظام

في  بين ونظام تعدد األحزاب، فالنظام الحالينظام الحزب الواحد ونظام الحز أساس

 حدةالواليات المتفي رئاسي النظام الو، مثال هو نظام شبه رئاسي متعدد األحزابفرنسا 

يقوم على التنافس بين حزبين أساسيين الحزب الجمهوري والحزب  االمريكية

 .8الديمقراطي

 المنتظم السياسي. -3

، مات السياسيةالمنتظفي كتابه تحليال .Lapierre)  (J.Wالبيير  جان وليميعرف 

( ''بأنه كل مجموعة مكونة من عناصر مترابطة أي متصلة بعضها systémeالمنتظم ) 

إحدى هذه العالقات حصل تعديل في العالقات  غيرتببعض بعالقات، بمعنى أنه إذا ت

 األخرى ونتيجة ذلك يحصل تحول في الكل".
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قة والتي سوالمنتظم السياسي ال يتكون فقط من المؤسسات السياسية المترابطة والمتنا

تشكل النظم السياسية، بل هو أوسع من النظام السياسي ألنه يشمل هذه المؤسسات 

وعالقتها بمختلف عناصر المنتظم االجتماعي، أي مختلف العناصر التي تتفاعل في 

 يولوجية.دتصادية والثقافية والتاريخية واإلالعملية السياسية لما فيها التأثيرات االق

ياسي عن غيره من المنتظمات االجتماعية باالرتكاز على عالقات ويمتاز المنتظم الس

الخضوع من جهة أخرى، فهو مجموع ووعالقة السيطرة  األمر والطاعة من جهة

، والنظام رييجان وليم ال بالعمليات التقريرية التي تتعلق بالمجتمع الكلي على حد تعبير 

األخير تقتضي تحليل نوع من ودراسة هذا م السياسي ظالسياسي هو جزء من المنت

المؤسسات السياسية التي تشكل موضوعا لهذه المفاهيم والعالقات التي تربطها بكافة 

 عناصر المنتظم االجتماعي.

 النظرية السياسية. -4

النظرية السياسية هي بناء تصوري يرتكز على تحليل مقارن لمنظمات سياسية قائمة 

را إستخالص عناصر مشتركة بينهما األكثر تعبيفي الواقع ومتشابهة نسبيا، ويهدف الى 

ربطها التي ت وتلكعن حقيقتها، والعالقات التي تربط هذه العناصر بعضها البعض 

 تطورها.ة ومسار يهدف إلى تحديد نشأتها التاريخي بالخارج، كما

مل المنتظمات التي استخلصت منها والنظرية هي تفسيرية ألنها تعطي فكرة عن ع 

ناصر العدقة وعمقا من الفكرة الناتجة عن دراسة الواقع وفهم العالقة القائمة بين  كثرأ

ستمدت من دراسة الواقع هم النظريات السياسية إ، وأاوحركة تطوره االمؤثرة فيه

ل السلط حول فصمونتسيكيو  السياسي وعالقته بسائر المعطيات االجتماعية، فنظرية

ستمدت ن النظرية الماركسية إلسياسي البريطاني كما أمدة من دراسة النظام اتمس

غربية عات الالمجتم مفاهيمها من الحالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي عاشتها

 .9ثناء الثورة الصناعيةأ
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نظرية  من دراسة الواقع دراسة منهجية ال يكفي لجعل النظريةانطالق النظرية إن 

سنرى فيما ون تثبت التجربة صحتها ظرية علمية يجب أن علمية، فلكي تصبح النظرية

على الرغم و ن التجربة صعبة التحقيق في مجال السياسة وسائر العلوم االجتماعيةبعد أ

لى نظريات سياسية ولكن ليس لها دقة النظريات في العلوم من ذلك يمكن التوصل إ

رة كبيرة يات ذات قدنظر الطبيعية والرياضيات، ففي علم السياسة يصعب التوصل الى

 .بدقة وشمولية والجزم بما ستقود إليه التطورات المستقبلية االحداث رعلى تفسي

ففكرة النظرية في علم السياسة ال يعول عليها كثيرا كما في العلوم الطبيعية والرياضيات، 

فالمفاهيم المنطقية المترابطة ببعضها في إطار النظرية ليست قادرة على إعطاء تفسير 

 إنما تتمكن من تقديم تفسير محدود.و والمنتظمات السياسية لألحداثجامع 

 السياسي. القرار -5

إن الكثير من الباحثين إقترحوا إختزال العملية السياسية في القرار السياسي، ويمتاز هذا 

لى أن مفهوم السياسة سواء تم التعامل معه كمنتج لموقف بالكثير من الصواب بالنظر إا

العمل الحكومي أو معطيات تستهدف الوصول الى السلطة وممارستها، فإن مضمون 

ن القرار السياسي حيث عندما تستعمل السياسة االقتصادية أو السياسة يتحدد انطالقا م

االجتماعية فإننا نشير بذلك الى القرارات السياسية التي صدرت في هذه القطاعات، كما 

أننا عندما نستخدم السياسية كمجموع األنشطة التي تؤدي الى تولي السلطة وممارستها 

 .10القرار السياسي فإن السلطة في هذا المجال يشار بها الى مركز

إن القرار السياسي هو األداة التي يمتلكها الحكام ويستعملونها لالستجابة للمطالب التي 

تعرض على النظام السياسي أو للحسم في المشاكل التي تواجه هذا النظام وإذا كانت 

 نهذه القرارات من الناحية القانونية تتخذ لها تسميات مختلفة كالقانون أو المرسوم فإ

هذه األخيرة ليست سوى تسميات لمسمى واحد وهو القرار السياسي، وما إختالف هذه 

التسميات اال من أجل تحديد الجهة التي أصدرته، فعندما نستعمل القانون نكون أمام قرار 
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سياسي أصدره البرلمان، في حين أننا عندما نتواجد أمام مرسوم فإن الوزير األول هو 

 الكثير من القرارات السياسية يمكن أن تتخذ شكل بالغ . علما بأن الذي أصدره

عن هذه المؤسسة فإن ذلك ال يمكن كونها  ليها إذا كانت تصدرإن القرارات المشار إ

اسية يالستعتبر محل تدخل فاعلين سياسيين أخرين، ونشير خصوصا الى األحزاب 

معارضة تعتبر من سواء تولت الحكم أو بقيت في ال فاألحزابالضاغطة،  والجماعات

إذا وصلت  اتقوم بتنفيذهالتي مج ابرعبر الالبنيات الفاعلة في صناعة القرار السياسي 

 .دورها ال يقل أهمية عندما تتواجد في المعارضةولكن سلطة لى الإ

دفع  وأعرقلة صدور قرار سياسي أو تعديله المعارضة من هذا الموقع تستطيع  انطالقا 

ضا على الجماعات الضاغطة أيينطبق التأثير قد هذا حكومة الى إتخاذ قرار معين، وال

خفية للضغط على  لى ما يعرف عنها من ممارسات سواء كانت ظاهرة أوبالنظر إ

قرارات سياسية تخدم مصالح أعضائها، لذا فهي تعمل بوسائلها المختلفة  إلصدارالسلطة 

إتخاذ  لىخاص الذين يتولون السلطة إكالتفاوض واستمالة الرأي العام من أجل دفع األش

 قرارات تخدم مصالح األعضاء المنخرطين معها. 

 الفقرة الثانية: الحقوق الفردية والجماعية

 : نظرية الحقوق. اوال

تقوم نظرية الحقوق الفردية على تمجيد الفرد واعتباره أساس ومحور النظام السياسي، 

لى الفرد عحفاض وتحقيق وضمان حرياته، فوبالتالي فالسلطة ما هي اال إرادة لخدمة 

لية الحقوق أص سياسي، ألنالنظام وجوده في الحقوقه وحرياته الطبيعية هو الغاية من 

طرية فالحقوق الفردية ألنها حقوق تقوم بإحداث وخلق ال وسابقة على الدولة، ولذا فهي 

الجماعة السياسية كان فقط لحماية تلك  ، ووجودطبيعية ولصيقة بالفرد بحكم أدميتهو

 .11حقوق والمحافظة عليهاال
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ترتبط الحقوق باألفراد في الفكر الليبرالي الذي يهيمن على الفكر السياسي المعاصر، 

حق الذي ذلك ال ما وإنماصرف مرتبط بتويمكن النظر إلى الحق تحديدا ليس بصفته حق 

ا، وهو حق شامل يتمتع به كل الناس أو مجموعة أفراد ضمن نظام يتمتع به كل فردا م

قانوني محدد. والحقوق في علم السياسة تختلف عن الحقوق في القانون والذي يخول 

االعتراف بملكية فرد بصفته الشخصية، أو بالصفة التي يمثلها لشيء ما، وحق  بموجبه

ي يمتلكها السلطة الت"انون أيضا التصرف فيه بشكل قانوني، ومن تعريفات الحق في الق

شخص ما على شيء محدد كالسيارات، أو المنازل، أو الشركات، أو األراضي، أو 

، والحق "غيرها ويكفل له القانون حرية التصرف بها، واستخدامها بالطريقة التي تناسبه

ة على ريختلف عن االمتياز، فاالمتياز يمنح فقط الى بعض األفراد الذين تتوفر فيهم القد

 فعل شيء ما أو أداء مهام ما في النظام أو مؤسسات الدولة. 

لصيقة بالفرد داخل المجتمع، إذ تحدد نوعية العالقات مفاهيم تقدم الحقوق  نظريةو

االجتماعية كلما إحتاج المرء الى القيام بفعل ما أو تصرف معين، وهي منظومة أمرة 

وانية من أجل االستمرار في الحفاض على تضبط عنفوان الفرد وتحد من غريزته العد

قها يالوجود الشخصي والمعنوي له ولغيره داخل المجتمع، ونجاح هذه االستمرارية وتحق

وجعلها  اليات ضبطية من أجل تنظيم العالقات العامة داخلهيحتاج المجتمع الى مفاهيم وآ

 .12لبشريم وطبيعة االنسان ومتطلباته لضمان البقاء واستمرار الجنس ائتتال

 والجماعية. الحقوق الفردية: ثانيا

 الحقوق الفردية. -1

والمفاهيم التي تجعل من الفرد عنصر موجود داخل المجتمع له واجبات تلك المبادئ  هي

الواحد وليس الجماعة، ورغم أن هناك حقوق يحصل وعليه التزامات، وهي مرتبطة بالفرد 

عليها اإلنسان بقوة القانون أو بالوسائل االجتماعية أومن خالل النضال الشخصي، إال أن 

تولد معه لحظة ميالده وال  والتيهذه الحقوق تظل مرتبطة بالحقوق الطبيعية لإلنسان 
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ية إلى لماء السياسة الحقوق الفرديقسم ع، ويعيش فيها أن تنزعها منه التيتستطيع الجماعة 

 نوعين:

عدم التصرف بطريقة معينة مثل  فيالحق إلنسان تخول لحقوق  وهي سلبيةالحقوق ال-

عدم االعتداء على اآلخرين، فليس من حق المجتمع أو السلطة أن تجبر شخص على تعذيب 

ة يالمدنية والسياس، وقد تتمثل في الحقوق المجتمع فياو االعتداء عليهم  أفراد آخرين 

وحرية  ة الخاصة والحرية من الجريمة العنيفةوالحياة والملكي حرية التعبير مثل

  .ةاكمة العادلة والحرية من العبوديوحرية التقاضي والمح الدين

 يفالتصرف بطريقة معينة مثل حق اإلنسان  فيحق اإلنسان  وهي يجابيةالحقوق اال

االعتقاد والتعبير عن رأيه، وليس من حق المجتمع تقييد هذه الحقوق وفرض عقيدة أو 

 رأي أو سلوك على الفرد داخل المجتمع.

 التيفكل الدول ”  Individualism” ترتبط الحقوق الفردية بمفهوم الفردانية وعموما 

ير المجتمع تطوفي ة حجر الزاوي هيالحقوق  هذهتتبنى الليبرالية ومفهوم الفردانية تعتبر 

إال أن هذا لم يمنع  ،الفرد وانتهاك حقوقه إخضاعومنع السلطة أو األغلبية المجتمعية من 

الشمولية من التالعب بمفهوم الحقوق الفردية من خالل خلط الحقوق  السياسية بعض النظم

يفعله كما  نالسلبية بالحقوق اإليجابية والتحديد للفرد ما يجب علية أن يفعله وما ال يجب أ

 الصين وإيران.بعض الدول ك تفعل

كانت وراء الكثير من الثورات عبر التاريخ وعلى رأسها الثورة الفرنسية والنظرية الفردية 

، المجتمع فيمحور وسبب الصراع  هيوالثورة األمريكية حيث كانت الحقوق الفردية 

مريكية فضمنوها في ولهذا اعطت صدى كبير لدى رجال الثورة الفرنسية والثورة اال

  إعالناتهم.

حتى ظهر واضحا ضرورة إعادة  18وظلت نظرية الحقوق الفردية سائدة في أواخر القرن 

النظر في مفاهيمها وذلك لقصور النظرية في مواجهة ما يستجد من تطور في المجاالت 
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االقتصادية واالجتماعية والسياسية وثبوت قصور قدرة الفرد على االطالع بكافة 

 المسؤوليات التي تعتبر ضرورة هامة لتقدم المجتمع وتطوره.

وما أن طل القرن العشرين بتطوراته المختلفة حتى غاب ذلك النمو والتقدير الذي صاحب 

ليها من انتقادات تخص عجزها عن حماية حقوق هذه النظرية، وذلك لكثرة ما وجه إ

من حريات ومنافسات تختلف عن  االفراد، وذلك الصطدام الحرية االقتصادية وما رتبته

المساواة القانونية التي تبنتها هذه النظرية، الى جانب التعارض مع مبدأ الديمقراطية وذلك 

ذا هلما ترتبه نظرية الحقوق الفردية من سلطان مطلق للفرد يتناقض مع أبسط قواعد 

 .13المبدأ

 الحقوق الجماعية. -2

لفرد هي البحث عن أصل هذه الحقوق وبيان عية لن الغاية من دراسة الحقوق الجماإ 

طار تأصيل هذا الحق أو تكييف األساس القانوني الذي أوصافها القانونية سواء تم في إ

حقوق  لى أنهاع إلنسان لساسية نيف بعض الحقوق والحريات األبني عليه، وبالتالي فتص

المادية وضاع التاريخي يرتبط بتطور الظروف وا ينطلق من تطورجماعية 

والموجبة بالضرورة لتطوير القوانين والتشريعات للمجتمعات البشرية، والموضوعية 

صنف تبحثا عن الحد األدنى للسلم االجتماعي، ولذلك ف ي والدوليلى المستويين الداخلع

 نسانية كالحق في الحياة والحق فيالحقوق لصيقة بالشخصية ا لجماعة على أنهاحقوق ا

ا ، يرجع هذنسانية، والمساواة وعدم التمييزالوالحق في الكرامة ا الجسمانية،مة الالس

التصور الى أن ما ينطبق على الفرد ينطبق على الجماعة وان كان هناك اختالف طفيف 

بالنظر الى الحقوق المرتبطة بتنظيم العالقات العامة وبتنظيم الجماعات ككيانات بشرية 

قوق تطورت وأخذت تقسيمات أخرى في عصرنا هذا من أو عرقية أو لغوية، وهذه الح

 بينها:

 .الحقوق المدنية والسياسيةاألول كحقوق الجيل - 

                                                           
 .91، ص 1899، السنة نونية واالقتصادية، العدد الثاني: نشأة المذاهب الفلسفية وتطورها، مجلة العلوم القاثروة االسيوطي -13 
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 .جتماعية والثقافيةقتصادية واالالحقوق والحريات االكحقوق الجيل الثاني -

ثورة الائل وهالحقوق والحريات المرتبطة بالتطور التقني الكالجيل الثالث  حقوق-

د الوجود دهوتحديات ببيئة ت لكامن مشنتج عن الولوج إليها وما  ،وماتللمعة في الالحاص

 ،منألاصحة، والحق في السلم والسليمة، والحق في البيئة ال، كالحق في هنساني في ذاتاال

  .14إلى جانب الحق في حماية المعطيات الشخصية والحق في التنمية

و د أمر بحقه كفرسواء تعلق األ اإلنسانمن قيمة رفعت  الشريعة اإلسالميةوقبل ذلك ف

حترام حقوقه من قدر الفضيلة إلى قدر الفريضة، فأوجب إ، ونقلت بحقه داخل الجماعة

لمن ينتهكها في الحياة الدنيا واآلخرة، وإضافة  ورتبت عقابالجميع االلتزام بها، اعلى 

 االلتزاموالحقوق حترام االتي تحث على هذه واآليات القرآنية للكثير من األحاديث 

عمرو للما قال  الخطاب للخليفة عمر بنعبارة ، ونكتفي بحديث متداول وهي الواجباتب

متى استعبدتم الناس وقد ، فقال: )الشخاصا ضرب أحدخبر حين وصله  بن العاص

  .ولدتهم أمهاتهم أحراراً(

 .الطبيعيةالحقوق و الحقوق القانونيةالفقرة الثالثة: 

 أوال: الحقوق القانونية.

وضعي، وهذه  نظام قانوني تمنح إلى شخص معين بواسطةالحقوق التي هي تلك  

، رمن قبل البشألنها موضوعة  يمكن تعديلها أو إلغاؤهاالقوانين التي تنظم هذه الحقوق 

 ، ويقع علىالمنظمة لها نينواسلطة يمتلكها األفراد بموجب القو امتيازاتكذلك  وهي

 .حقوق وملكيات اآلخرينالعام والنظام عاتقهم بالمقابل واجب احترام 

حق الفرد في الزواج، وحق الملكية، والحق ك الحقوق المدنيةالقانونية الحقوق تشمل و 

 ،فردالتي لها عالقة بحق ال الحقوق السياسية، وفي الحصول على الحماية بموجب القانون

لى الوظائف العامة التي تدخل في اب والترشح والمساواة في الولوج إفي االنتخكالحق 

                                                           
 .74رجمة باسيل جبيلي، وتدقيق حسام الدين خضور، م س ص مبادئ علم السياسة المقارن، ت ونيل:.أباتريك ه -14 

 دما كان واليا على عمرو بن العاص رضى الله عنه، عنوقعت في والية  وهيكتاب "الوالية على البلدان"،  يالقصة وردت ف
 خالفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يمصر ف
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لى جانب بعض الحقوق األخرى كالحصول على المحاكمة العادلة إ المواطنة، حقوق

 والحصول على الضمانات القانونية لذلك. المحاكمفاع أمام لحق في الدكا

  .الطبيعية ثانيا: الحقوق

فهي  ابل بالفرد لذبأي ثقافة معينة  وأعراف خاصةعلى قوانين هي تلك التي ال تعتمد 

 ،ال يمكن إلغاؤها أو ضبطها من قبل القوانين البشريةو عالمية وغير قابلة للتصرف

كالحق في الحياة،  عليهاهي الحقوق التي تولد مع اإلنسان وواجب الدولة أن تحافظ و

الحق في  هذه الحقوق تشمل منها،والحق في الحرية، وال يجوز للسلطة حرمان الفرد 

الحق في السمعة  الخصوصية،الحق في  المساواة،الحق في  التملك،الحق في  األمن،

 .15الحق في اإلجراءات القانونية المنصفة والحق في الحرية الكرامة،الحق في  الحسنة،

يز يمر العقل في تمعناه استحضاو عن طريق المنطقالحقوق الطبيعية  استخالصيمكن 

ستقالل إعالن تضمن في إالحقوق الطبيعية عن غيرها من الحقوق، وهذا التوجه 

على  والتي تقوم "مطلقةالعلى أساس الحقيقة "مريكية الذي استند األالواليات المتحدة 

ابلة غير ق ، وهذه الحقوقهبوا من قبل خالقهم بعض الحقوق األساسيةوجميع البشر  أن

 .16للتصرف

الفلسفة اليونانية  ظهر في الذي القانون الطبيعي مفهومبرتبط الحقوق الطبيعية تو

، "الكتاب المقدس"مؤلفه  في شيشرون الفيلسوف الروماني من خالل كتابات القديمة

لبرتوس كأ عن طريق الفالسفة الكاثوليك العصور الوسطى فيهذه الحقوق  تتطورو

  17.توما األكويني وتلميذه ماغنوس

                                                           
 من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان. 1.2.3المواد  للمزيد من الشرح والتفصيل راجع  -15 

 .99 صم س  :: نشأة المذاهب الفلسفية وتطورهاثروة االسيوطي -16 

 .الفلسفة المدرسية مؤثر ضمن تقليد والهوتي وفيلسوف ، إيطالي كاثوليكي وقديس قسيس  1225)-  (1274: االكوينىتوما  -17 
إلى محل إقامته في أكوين. كان أحد  واألكويني نسبته .والعالم المحيط الثالثة والثالثين، ويعرف بالعالم المالئكي معلمي الكنيسة أحد

في الفلسفة والالهوت. تأثيره واسع على الفلسفة الغربية،  التوماوية ، وهو أبو المدرسةالالهوت الطبيعي الشخصيات المؤثرة في مذهب

ونظرية  لقانون الطبيعيوكثيٌر من أفكار الفلسفة الغربية الحديثة إما ثورة ضد أفكاره أو اتفاٌق معها، خصوصاً في مسائل األخالق وا

خالصة  ويُعرف بعمليه .المدرس المثالي لمن يدرسون ليكونوا قسساً في الكنيسة الكاثوليكية االكوينىيعتبر ، السياسة
يعتبره العديد من المسيحيين فيلسوف الكنيسة األعظم لذلك تُسمى باسمه العديد من المؤسسات  .الخلق والخالقو الالهوت
 .التعليمية

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1


 الحق اإللهي تم استخدام مفهوم القوانين الطبيعية للطعن في 18نوارعصر األ خاللو

الذي كن الحكام فيه يستمدون سلطتهم من الله ويعتبرون انفسهم خلفاء الله في  للملوك

ي الطعن في الحق اإلله، واألرض وأن تصرفاتهم وقراراتهم تعتبر تفويضا من السماء

الذي دعا الناس الى التحرر من الخوف الناجم عن االلهة والدين  أبيقوره الفيلسوف تزعم

لذين ا مونتسيكيوو فولتيرلفالسفة اخرين على رأسهم أصبح مبررا بديال والموت، و

الفكر ولعمل لحرية نادوا باإلعتماد على العقل التجريبي والمعرفة العلمية، مع إعطاء ال

ي ه التي وضعها البشر الحقوق القانونيةأصبحت وبالتالي ، تعارض مع السلطةدون ال

على العكس من ذلك فإن مفهوم الحقوق ، والكالسيكية اتشكل الجمهوريتفي األساس 

ظيمات تنمن أجل الطعن في شرعية البعض المفكرين من قبل  االطبيعية تم استخدامه

 المستبدة.

رف حيث ال يعت بالحقوق الطبيعية حقوق اإلنسانالمفكرين   ومن خالل هذا ربط بعض

البعض بوجود فرق بين االثنين، باعتبارهما مترادفين، بينما يختار البعض اآلخر بقاء 

ميزات المرتبطة تقليديا بالحقوق مع اليطلحين منفصلين للقضاء على جمالمص

الحقوق الطبيعية على وجه الخصوص تعتبر خارج سلطة أي حكومة ف ،19الطبيعية

 بل  تم التنصيص عليها في رفضها أو إلغائها، وهذه الحقوق ال يمكن هيئة دولية أو

واعتبارها سند  ،1879سنة األمم المتحدة ب الصادر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

غير  ةليدو وانينإلى قواالرتقاء بها لتكريس مفهوم واحد للحقوق الطبيعية  مهم قانوني

في يا، ة ال تتماشى وتطور العلم والتكنولوجتقليدي الحقوق الطبيعية كانت تعتبرو ة،ملزم

ق الطبيعية الحقووال تختلف عن  حقوقا إيجابية بشكلها الحاليحقوق اإلنسان  تعتبرحين 

 .بل تكملها ال ترادفها

                                                           

، أوروبا في القرن الثامن عشر واسعة، وتطورت بشكل ملحوظ خالل وفلسفية وثقافية واجتماعية سياسية هي حركة: ويرنالت -18 
، وتحّول مفهوم التنوير ليشمل بشكل عام أي شكل من أشكال الفكر فرنسا ولكن التطور الحقيقي كان في إنجلترا نشأت في

 .اهمة للعلومالذي يزيد تنوير العقول من الظالم والجهل والخرافة، مستفيداً من نقد العقل ومس

، تعريب محيي الدين حميدي، مطبعة الفرقان، الطبعة األولى أساسيات في علم السياسة: ستيفين د. تانسي ونايجل جاكسون-5

 .99، ص1211
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والفلسفة  الفلسفة السياسية الحقوق الطبيعية في هوبز طوماسوفي جانب أخر ناقش 

التي و، "حالة الطبيعة" مستنبطة منلحقوق المتد هذا النقاش الى طبيعة هذه ا، وإاألخالقية

 تعبر عن حالة الحرية المطلقة للفرد، أيالحقوق الطبيعية لإلنسان تنسجم و تجعل من أن 

يستخدم قوته الخاصة كما يريد للحفاظ على أن الفرد  "الفرد سيد نفسه، وتتمثل في 

عل أي فلهذا الحرية يسمح للفرد في حالة الطبيعة أن يالخاصة وكنتيجة وحياته طبيعته 

أن المنطق في  هوبزماس طووأضاف  "20طبقا لحكمه وتبريره ومنطقه الخاص شيء

حرم على اإلنسان أن يفعل من األشياء ما هو مدمر لحياته، أو ت" الحرية الطبيعية"حالة 

 ا، ويعتبرهحياته وترك ما قد يعتقد أنه من األفضل أن يحافظ عليمهددة لسبل الاليتخلى عن 

ه ذ، حيث أعطت هلنظريات القوانين الطبيعية في العصور الوسطى توجه مغايرهذا 

 .لتزامات على الحقوقاألولوية لإلالنظريات 

 لحديث عنها ا يعود تاريخ حيثطبيعية غير قابلة للتصرف الالحقوق وفي األخير تبقى  

 ،أواخر العصور القديمةثم التأكيد عليها في ، الرواقيين الفالسفة القدامى في عصر إلى

اإلصالح مرورا بعصر ، العصور الوسطى أوائلفي  التوماويعصر الفكر و

غاية التأكيد عليها في اإلعالن العالمي لحقوق االنسان إلى نوار عصر األو البروتستانتي

 .والدساتير الوطنية لبعض الدول 1879ل سنة 

 الطبيعة البشرية.الحقوق المرتبطة ب الفقرة الرابعة:

ول حمحطة للنقاشات الفكرية بين الفالسفة والعلماء  لإلنسانة يالطبيعالحقوق شكلت 

خلصت  ناس في حالة الطبيعة والتيوضعية االنسان وكيفية تدبير حياته وعالقاته بين ال

لى سيادة النزاع بين األفراد كسمة مهمة في حالة الطبيعة، وهذه الحتمية أدت إلى قيام إ
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حيث يبين أن الصراع والعنف  نيتشهو توماس هوبز، تبناه كل من التصور االول: -

أجل السيطرة على األخر هي أحد السمات األساسية في الطبيعة البشرية،  والقتال من

وللحد من هذه الصفة يتطلب وجود سلطة أو دولة قوية إلحالل األمن بين البشر، وبالتالي 

 فالصراع والعدوان صفة لصيقة باإلنسان حيث ال يمكن توقيفها اال بوجود قوة رادعة. 

على وي تنطالطبيعة اإلنسانية  وهي أن إلى النتيجة التالية هوبزخلص صور ومن هذا الت

 ثالثة أسباب رئيسية للنزاع بين البشر وهي: 

الناس متلهفين إلى استقصاء الربح والحصول على ما تشتهيه أنفسهم  التنافس يجعلأن -

 وبال قواعد أخالقية وقد تتعدى حقوق االخرين. بال حدود

االختالف في التفكير، ونمط العيش، واالختيارات  إلىون هو أن الناس بطبيعتهم يميل - 

 الشخصية.

 .الشخصي رغبة في تحقيق المجدو رياء السمعةنيل إلى  ونيدفعهو أن الناس  -

تستعمل نزعة التنافس القوة كوسيلة للتحكم في اآلخرين سواء أكانوا أبناء أو زوجات و 

لقوة للدفاع عنهم وحمايتهم، وأما ختالف إلى استعمال اأو إخوة، ويدفع الشعور باإل

ستعمال القوة لمواجهة كل من تسول له نفسه التقليل من شأنهم إهاجس السمعة فيتطلب 

والمس بكرامتهم من خالل االستهزاء بهم ونشر األقاويل التي تسيء إليهم وتحط من 

ة التي في اإلساءة إلى أفراد األسرة أو األقارب أو أفراد الجماع ، وهذا يتسببقدرهم

 ب لها ضرورة للدفاع عن نفسه.تعصوبالتالي يكون الينتمي إليها 

 وجون لوك، وجان جاك، توماس مور: وهذا التصور تبناه كل من التصور الثاني -

ى سبا، ويتأسس عل، وهو التوجه الذي يجعل من االتفاق بين البشر سلوكا مكتروسو

 .21مبينها لبناء مجتمع يسود فيه السالتفاق العام بين البشر والتعاون إمكانية حصول اإل

لتي لى الدراسات اين التصورين يرجع إلباحثون حول هذإن التبرير الذي اعتمده هؤالء ا

اعتمدت في علم النفس االجتماعي واالنثروبولوجيا، وخاصة الدراسات التي أجريت 
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ي الصفات الناس ف على افراد متطابقين في الصفاة الوراثية، وهذه البحوث بينت إختالف

مثل صفة الذكاء، وصفة المزاج العدواني، وصفة االنانية والفردانية، وترجع هذه 

السمات الى اختالف النشأة في المجتمع نفسه، وهذا االختالف يرجع حسب الباحثين الى 

أسباب وراثية، وعرقية وبالتالي يمكن اعتبار ان الصراع  المتمثل في حالة الطبيعة ناتج 

 .22ونات وراثية واجتماعية للطبيعة اإلنسانيةعن مك

وإذا تفحصنا بعض التجارب حيال الطبيعة اإلنسانية في مجتمعات مختلفة يظهر أنها 

تختلف جذريا بين جماعة بشرية وأخرى خاصة في المجتمعات البسيطة والقبلية كما هو 

 الحال في هذين المثالين:

تعطي أهمية كبيرة للتعاون واالتفاق بين : التي قبيلة هنود الزوني في نيومكسيكو -

 أفرادها، وبالتالي يمكن توقع مستوى منخفض من العدوانية بين أفرادها.

نياتها : هذه القبيلة تتسم العالقات فيها بالتشنج تجعل من بقبيلة الدوبو في غينيا الجديدة -

ي عنف ن افرادها فاالجتماعية قائمة على المنافسة والعداء المتبادلين، وبالتالي يعيشو

 وعدوان مستمر.

وقد استخلص العديد من الكتاب في القرنين السادس عشر والسابع عشر للخروج من 

حالة الطبيعة في كتاباتهم السياسية الى البحث عن صيغ جديدة في النظريات السياسية 

للخروج من الفوضى ولو على حساب حرية االفراد وحقوقهم الطبيعية، وتجعل من 

الدولة ضرورة كسلطة معنوية للخروج من "دولة الطبيعة" والقطع مع تصوراتها وجود 

 التي يغيب فيها جهاز ذا سلطة "دولة" للتوسط بين االفراد.

" سيكون هناك حرب بين غياب الدولةأنه في حالة الطبيعة " توماس هوبزوقد رأى  

 اش فيها والتي عرفت، وهذا الرأي تكون له نتيجة تأثره بالفترة التي ع23كل األفراد

حرب أهلية وفوضى كبيرة بإنجلترا في القرن السابع عشر، وكانت من نتائج هذه 

الفوضى غياب األمن المتصلة بشكل من أشكال الدولة الحاكمة آنذاك، وتأثيرها سيكون 
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أكبر بكثير من فقدان الحرية الناتجة عن طاعة سلطة الدولة، وهذه القيود على الحرية 

سرا، لكن في واقع األمر كانوا ضد ما  جون لوك وجون جاك روسومن عارضها كل 

يقولوه للناس خوفا من الحاكم، ولو جزئيا ألنهم كانوا من الكتاب الذين ساهموا في وضع 

 بنود وتفاصيل العقد االجتماعي.
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