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 ضرورة الدولة لبناء التنظيم االجتماعي.

العقبة األولى لمختلف االجناس البشرية وموضوع كبار الباحثين واالدباء التنظيم شكل ي 

استمرار و في الفكر السياسي وعلم االجتماع، بهدف إرساء االستقرار والسلم اإلجتماعي

حياة النوع البشري، وذلك عبر بناء تصور تنظيمي يحد من حرية األفراد لصالح 

الجماعة، وهوما سمي فيما بعد بالدولة للخروج من الفوضى وقانون الطبيعة الذي كان 

يسود البشرية قبل بروز التنظيم القبلي ثم الدولة، وهذا ما سنعمل على مناقشته في هذا 

 فقرات التالية:المطلب من خالل ال

 .مفهوم الدولة :الفقرة األولى

لقد أصبح وجود الدولة "مؤسسة المؤسسات" من المعطيات البديهية والمتعارف عليها، 

وري ، أي القانون الدستنها ال تعتبر كإطار لتنظيم الحكموتتجلى أهمية دراستها في كو

الدولة يستخدم كمرادف ، ومصطلح 1فحسب بل في كونها إطار للدراسات القانونية كلها

للحكومة أو المجتمع، لكن هذه التسميات لها معاني محددة خاصة بها في علم السياسة، 

ويتميز كل منها عن األخر بشكل ال لبس فيه، ومصطلح الدولة يستخدم للتعبير عن عمل 

 جماعي للناس عبر الحكومة، فعندما يتم الحديث عن إدارة الدولة فإنه يعني بالدولة هنا

الحكومة، لكن لكلمة دولة في علم السياسة معاني وتعاريف مختلفة، فبعض الباحثين 

، وفسرها 2عرفوها على أنها تركيب طبقي، بينما اعتبرها أخرون كمنظمة للشعب بأكمله

 .3البعض على أنها قوة، وغيرها من الدالالت

ا عفويا، وإنموالدولة تعتبر صورة من صور الجماعات البشرية التي لم توجد وجودا 

جاء وجودها كظاهرة إنسانية متطورة تواكب مختلفة التوجهات واالرادات الفردية 

والجماعية، فهي وإن كانت تمثل جهازا متكامال أو شخصية واحدة اال أنها ال تصهر 
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أعضائها صهرا كامال، كما يعامل الجهاز أو الجسم البيولوجي مع خالياه، ألن الدولة 

مكنة تتكون من عناصر حية واعية وأجهزة أوجدها اإلنسان لتلبي في كل األزمنة واأل

 .4حاجاته بوسائل مختلفة

تعاقد إرادي وميثاق حر بين البشر حتى ينتقلوا عن  تنشأ زهوبتوماس حسب الدولة و 

غاية  وتكون ،حالة الحرب والصراع إلى حالة المجتمع والمدينةأي من حالة الطبيعة 

 .5ع إرادات األفراد إلرادة الحاكم وسلطتهاخضإ عبرواألمن الدولة هي تحقيق السلم 

تنازل بموجبه أفراد حيث  جتماعيإعقد على أساس  وفق هذا الطرح تقومالدولة 

ي الحالة الطبيعية، أي قبل أن ينتظموا ففي المجتمع عن حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها 

وكان الغرض من هذا العقد االجتماعي هو تنظيم شؤون  ،كيان سياسي ويؤسسوا دولة

 وجون لوك هوبرتوماس األفراد بوجود الدولة، ومن أشهر من قال بهذه النظرية: 

 .ووجان جوك روس

أن الناس في حالتهم الطبيعية األولى كانوا يعيشون في تصوره  هوبزتوماس  يرىو

من والنظام تنازل كل حالة من الصراع والحرب والفوضى، ولرغبتهم في السلم واأل

وكان هذا التنازل  ،واحد منهم عن دعواه في حق السيطرة على كل شيء لشخص واحد

جتماعي أدى إلى نشوء الدولة القائمة على القوة، وعلى تركيز السلطة إبمثابة عقد 

له كل ، والمطلقة في يد شخص قوي مستبد، لم يشارك في العقد، لم يلتزم بأي شيء

 الملكية المطلقة(.منظري وق )حقالسلطات وكل ال

و أفرض السيادة والسلطة على الناس بغرض ن تأسيس الدولة ليس فيرى أ سبينوزاأما 

لحقد والسلوك بعيدا عن ا عبيرإرهابهم، بل صيانة حقوق األفراد وحرياتهم في العمل والت

                                                           
 .222م س ص  : الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري.عبد الرحمان الكردي -4 

5 - Thomas Hobbes : Le Léviathan. Traduit par François Tricaut, édition Sirey ; Paris. 1971, P 178. 

 -توماس هوبس وجان جاك روسو جون هي احدى التيارات التي امتاز بها عصر النهضة، وارتبطت بالمفكرين الثالث  :نظرية العقد االجتماعي

 يتجسد في افراغ السلطة السياسية من كل مضمون ديني. حيث تزعمت برنامج ضد االستبداد وإقامة مجتمع برجوازي لوك

 فيلسوف إنجليزي عاش في القرن السابع عشر، في فترة تميزت باالضطرابات والقالقل، عانى  (:8761-8811وماس هوبز )ط

خاللها المجتمع اإلنجليزي من ويالت الحرب األهلية. تابع هوبز مجريات األحداث في بلده باهتمام كبير حتى أنه جعل من مسألة 
لفلسفي، ولتحقيق مشروعه ا االستقرار السياسي واألمن االجتماعيالسلطة السياسية شغله الشاغل، فانكب على دراستها لبيان أسباب 

سعى هوبز إلى الكشف عن المبادئ العقالنية التي تنبني عليها السياسة المدنية الكفيلة بتعطيل مفعول العوامل الداخلية التي تتسبب في 
 .2562در عامالصا «Léviathan» "كتابه "اللوفيتانومن أهم  .تفكك النظام السياسي وانهياره

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 قضمان وصيانة الحقو فإن الغاية الحقيقية من تأسيس الدولة هي لهذاوالظلم والخداع، و

 .اتالحريو

ن الدولة ال تستمد مشروعيتها من أفكرته في  (HEGELهيجل) طرحخر وفي اتجاه أ 

 العقد نظرياتكما تؤكد ذلك  مجرد حماية الملكية وتحقيق األمن والملكية الفردية

ة اإلرادات عن وحدكتعبير ن أساس الدولة يتمثل في تحقيق الروح الكلية ، بل أاالجتماعي

 لفردلال يحقق  هيجلو (،الحرية المطلقة)اعية، حيث تبلغ الحرية حدها األسمى الو

نخراطه ضمن هذه الروح االجتماعية الكلية إوجوده الفكري واألخالقي واالجتماعي إال ب

 .6لحظة الوعي المطلقوالتي أطلق عليها بوالمطلقة 

عبير عن توأن السياسية هي مجال تدبير الشأن العام للمجتمع والدولة  ماكس فيبرويرى 

 ةوهي سلطة قائمة على مبدأ المشروعي ،عالقات السلطة والهيمنة القائمة في المجتمع

 ، ومنها:بين ثالثة أنماط من مشروعية سلطة الدولة فيبرحيث ميز 

 .البحث في أساس الدولة -

 الدولة. أصلالبحث في  -

جهاز ي ف التي تتجسدة التي تجعل مجموعة بشرية ما تمتثل للسلطة القوة الخفي -

 .الدولة

جتماعي تم بين األفراد من جهة أن التعاقد اإل جون لوكعتبر إ توماس هوبسوبخالف  

أن يتنازلوا للملك عن بعض حقوقهم بالقدر الذي ومقتضاه وبين الملك من جهة أخرى، 

الة في حوفراد مقابل طاعتهم إياه، يسمح بقيام سلطة عامة، وعلى الملك حماية حقوق األ

 .عجزه عن حماية هذه الحقوق يفسخ العقد من قبل الشعب

 هوبزتوماس  عبر عنهكما  فيرى أن التعاقد ال يقوم على القوة روسو جون جاكأما 

ومضمون هذا العقد هو تخلي كل  ،التضامن والحرية والمساواةو المشاركة علىوإنما 
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على وعن حقوقه برغبة منه ال لشخص معين، وإنما للدولة التي تمثل إرادة الشعب، فرد 

جتماعي تأسست الدولة التي تقوم سلطتها على تطبيق قوانين اإلرادة أساس هذا العقد اإل

العامة، فتحمي مواطنيها، وتحل القانون الوضعي محل القانون الطبيعي الذي كان سائدا 

ادلة عدولة القانون، وهي بيعبر عنها  الشعب هي سيادة الدولةقبل وجود الدولة، وسيادة 

ؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة، والدولة ال بد أن تكون ديمقراطية أي أن يكون حكمها ت

 .7نابعا من الشعب، وإذا استبد حكامها وجب عزلهم

، فرادألل المصلحة العامة المشتركةالتي تطرقت لها نظريات الختالف إتمثل الدولة على 

، ال تكون غايتها أن تفرض سلطتها على األفراد، بل اسبينوزاالدولة حسب ف وبالتالي

ذن إ«  قيام الدولة فالحرية هي الغاية الحقيقية من »صيانة حقوق األفراد وحرياتهم 

في حديثه عن أسس  ماكس فيبرفالحرية من المثل العليا لدولة الحق، وهو ما يؤكده 

لطة سة إلى جانب النمطين التقليديين من السلطة: السلطة األبوية )مشروعية سلطة الدول

سلطة مية )زيالقائمة على العادات والتقاليد أو السلطة الكار األب األكبر أو الشيخ الكبير(

أسس  سلطة قائمة على تكون ي تفرض نفسها بواسطة الشرعيةك السلطة التهنا الزعيم(،

للواجبات وااللتزامات المستمدة من القوانين،  متثالاإلعقالنية، ألنها تقوم على أساس 

ن الدولة هي المجال الذي يعتبر أ هيكلوهذا الطرح ال يتماشى والتصور الذي طرحه 

 .الذي يلتحم فيه الحق واألخالق
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 الفقرة الثانية: الحاجة الى الدولة.

ن مساس إن الغاية األساسية من وجود الدولة، هي ضمان حقوق األفراد وحرياتهم دو

لى جهاز عالدولة األفراد بسلطتها أو بمشروعيتها، ولتحقيق هذه الغاية ال بد أن تتوفر 

بادئ م وظائفها بناءا علىسلطة ال، وتمارس مؤسساتيإداري ومؤسسات قانونية وتنظيم 

، فمجال السياسة هو مجال صراع مصالح رادعة تكون مقبولة من طرف الجميعوآليات 

 نقوالحسب الصراع ال بد أن يكون رجل السياسة قويا ذكيا  متعارضة، وتبعا لهذا

أعدائه فهو يستخدم كل ونتصار على خصومه ، بل وماكرا ليستطيع اإل8ليلافييكيم

 .من الممارسة السياسية اجزءبإعتبارها  الوسائل كالكذب والمكر والخداع

تجمعا سياسيا منظما وعقالنيا  عتبارهاإختصاصاتها باولكي تمارس الدولة وظائفها و 

، فهي أحيانا لفرض النظام فإنها تلجأ باإلضافة إلى الوسائل القانونية إلى العنف المادي

عنف معقلن ومشروع لحماية يعتبره  ماكس فيبر، ووتحتكره وحدها تمتلك هذا الحق

وة سواء قحتكار السلطة السياسية أو الشطط في استعمال السلطة والإغير أن ، الحق العام

 .ستبداديإمن طرف فرد واحد أو هيئة واحدة سيؤدي إلى قيام نظام 

في هذا السياق وجهت الماركسية نقدا لجهاز الدولة في النظام الرأسمالي الليبرالي، و

باعتبارها أداة توظفها الطبقة البورجوازية لتبرير سيادتها ومشروعية استغاللها للطبقات 

ان من يتحرر فيها اإلنس «البروليتاريا ديكتاتورية»على  المضطهدة وتنبئ بدولة تقوم

 .ستغالليوضعه اإل

ومن البديهي أن هناك ضرورة لوجود الدولة إنسجاما مع الطرح الذي قدمه كل من 

، حيث أن الجدل حول الحاجة الى الدولة جدل حر وقائم فأن بعض روسو ولوك

 الدوبو أو الزوني أو التيفالمجتمعات الصغيرة ال توجد لديها سلطة مركزية مثل قبائل 

ومع ذلك تتولى تدبير شؤونها من طرف أناس ينتمون الى القبيلة، وبالتالي قد تكون 

صناعي حديث وكبير يعمل دون  الدولة أمر ضروري حيث ال يمكن أن يوجد مجتمع
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آلية كهذه، وفي مقابل هذه الحاجة الى الدولة هناك من يدعو الى الحرية الطبيعية أو ما 

يطلق عليه بالفوضويين وهي فلسفة تبنتها بعض التجمعات والتوجهات الفكرية التي لها 

ين لقوانأتباع ومؤيدين يدعون الى نظام إجتماعي يقوم على الحرية التي ال تقيدها ا

الوضعية مبررة هذا المطلب بكون الدولة توظف أساليب العنف لحكم الناس وبالتالي 

 .9فهذا التصور قد يكون خاطئ ومؤذي وغير ضروري

 واالقتصاديةمن المؤسسات السياسية والعسكرية واإلدارية  مجموعةالدولة تمثل و

ضمان و لنظام السياسيية واالجتماعية داخل االفردالعالقات سيير نظيم وتت اوظيفته

ضرورة وجود الدولة يوحي بأن المجتمع غير قادر  وبشكل منسجم، مؤسساته  شتغالإ

على تنظيم نفسه وضمان استمرار الرابطة االجتماعية، والدولة بما لها من أجهزة لتدبير 

هي مالكة السلطة أو السلط في مختلف الميادين وتقع تحت سيطرتها  الشأن العام للمجتمع

رطة، )الجيش، الشكوسيلة لفرض سلطة الدولة هزة يمكن أن تلجأ إلى استعمال العنف أج

ويرى المختصون في شؤونها، على أنه من الضروري أن يتوفر  ،…(المحاكم، السجون

 :10شرطان لكي تقوم الدولة وتمارس سلطتها في تراب معين وهما

ية تاإال عندما تصبح مؤسساستمرار ممارسة السلطة، فالدولة ال تقوم : األولالشرط 

 اغ.وقانونية وهي سلطة دائمة ال تحتمل الفر

 هيفليست ملكية خاصة،  أي أنها ،الدولة بالشأن العام ضرورة ارتباط: الثاني الشرط

 .منفتحة على المجال العمومي الذي هو مجال مشترك بين أفراد مجتمع ما

 لخضوع للدولة.االفقرة الثالثة: الطاعة كألية 

لب الفوضى الذي ينادي بوجوب التخلي عن سلطة الدولة يطرح التساؤل لماذا ن مطإ

علينا طاعة الدولة؟ وقد يكون الجواب مجرد عملية عقلية فلو لم يتم طاعة الدولة في 

حترام القانون، فإن مؤسسات الدولة ستكتشف الضرائب وأداء الخدمة العسكرية وإدفع 
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اب على المخالفين، ولتبرير هذا الطرح من الجانب انتهاك القوانين وبالتالي تنزل العق

 األخالقي يتطلب البحث في اتجاهين:

على الفرد دراسة الحاجة األخالقية للحفاظ على المؤسسات اإلجتماعية اإلتجاه األول: 

المرغوبة والتي تعتبر أساسية وضرورية في تقديم خدماتها الستمرار التعايش بين 

 األفراد.

دراسة الضوابط المعتمدة في الدولة والتي تسمح بقيام نوع من السلطة  اإلتجاه الثاني:

 دولة ديموقراطية ليبرالية(.لها شكل محدد من التأثير على مواطنيها )

ن (، في حيسلطة مطلقةويميل المنظرون المحافظون الى التأكيد على االتجاه األول ) 

سلطة )عتماد الثاني أي إلتأكيد االتجاه  لوك جونيميل المنظرون الليبراليون مثل 

 مقيدة(.

وبقدر ما تمثل الدولة مالذا أمنا ضد الفوضى والجريمة واالرتباك الناتج عن التصرفات 

األنانية والمصالح الفردية المتضاربة، يمكن إعتبارها على أنها تستحق الطاعة 

-م560)ديس أوغستين القواالحترام، وغالبا ما ينظر علماء الالهوت متبعين في ذلك 

الى الدولة باعتبارها مؤسسة فرضها الله لتنظيم البشرية  مدينة الله"م( في كتابه "051

ان ( أن اإلنسأرسطو، افالطونالمخطئة، كما إعتبر كتاب اإلغريق الكالسيكيون أمثال )

حيوان إجتماعي بطبعه ينبغي عليه اإللتزام بقوانين الحكومة التي توفر الظروف 

رة ليزدهر ضمنها الفرد والجماعة، وبالتالي اعتبرت طاعة الدولة جزءا طبيعيا المتحض

من الواجب األخالقي لكل الرجال والنساء العاقلين لذا ينبغي حضر العصيان ليس بسبب 

 .11ضرره المباشر والمحتمل بل بسبب المثال الذي يقدمه لألخرين في الطاعة

من واجب المواطنين الصالحين احترام نتائج في حين تؤكد وجهة نظر الديموقراطية أنه 

عمليات اتخاذ القرار المؤسسة باسمهم والتي لن تبقى بدون موافقتهم بل حتى القانون 

                                                           
 چون لوك  -John Locke  -1704)  -(1632  : فى رينجيتون و تعلم فى  2551سنة ولد ،و مفكر سياسى تجريبى فيلسوفهو
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السيئ ينبغي طاعته حتى يتم تعديله بعمليات ديموقراطية، اذ يتصور أن الشر الناتج عن 

ئ، وأن لك القانون السيالتقليل من أهمية النظام أكبر بكثير من الشر الذي يتسبب به ذ

القانون الذي يشرع اإلبادة الجماعية أو العبودية يعتبر مخالفا لحقوق اإلنسان، وبما أن 

الحكومة تعكس مصالح أغلبية السكان فإنه ينبغي على األقليات احترام قراراتها في 

تيار خالوقت الذي تحتفظ فيه بالحق في معارضتها، وبالتالي ينبغي عليها طاعة الدولة كإ

 .12عقالني يشمل المعارضين والمؤيدين للدولة من المواطنين والمثقفين

كل من  لى أفكارالمقارنة تتوضح بجالء لدى النظر إوحسب المنظرين الكالسيكين فإن 

 "دولة الطبيعة، حول استعارة العقد القانوني المعتمد في "هوبز وجون لوك طوماس

تم تصور تأسيس الثقة بين الحكام والمحكومين وكأنها عقد  لوك جونلكن في حالة 

لتأسيس مجتمع مدني متحضر وبالتالي تبقى الطاعة للحكومة مرهونة بتنفيذها للجزء 

العقد يخول السلطة ببساطة لفريق  هوبس طوماسالخاص بها من العقد، لكن في حالة 

 ثالث يتمثل في الحكومة إلحالل األمن والسالم.

، وهذا نابع من حقيقة  علمية وتنظيمية مر والطاعةهرها تقوم على األإن السلطة في جو

بحيث أن التنظيم القائم على أساس التراتبية والتوزيع لالختصاصات والصالحيات يكون 

تنظيم هرمي يقوم على التفويض في إصدار األوامر والتوجيهات المتعلقة بسير العمل، 

لبية التي تقوم باألدوار في المستويات الدنيا من وبعد ذلك يأتي دور القاعدة بمعنى األغ

أجل تنفيذ ما يوكل إليها من مطالب وأوامر، فالجماعة في بيئة تنظيمية محددة ال بد لها 

من رأس أو قمة الهرم ليقوم بتوجيه الهرم بكامله، وهنا يمكن تشبيه التنظيم بجسم االنسان 

  لرأس.الذي يتوفر على مركز القيادة الذي يتمثل في ا

وإذا كانت الطاعة لدى الجماعة بمثابة حاجة تنظيمية بحثة فإنها من ناحية أخرى وكما 

يذهب إلى ذلك العديد ممن درس موضوع السلطة حاجة فردية طبيعية أي غريزية، 

فاألفراد مجبرون على الخضوع واإلجبار، وهذا اإلجبار والطاعة قد يؤدي إلى التسلط 

                                                           
 .65: أسس الفكر السياسي الحديث، عصر النهضة، م س ص كوينتن سكنر -12 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



طراف الذي يملك السلطة، وهذه ال شك يطرح مفارقة بين من والحكم و الزعامة لدى ال

يملك السلطة وبين من ال يملكها، بل يزيد غرابة في األمر هو الرغبة لدى البعض 

لممارسة السلطة على اآلخرين من ناحية، وهذه الرغبة قد يقابلها رفض الخضوع 

 .13لمطالب هذه السلطة هي تجليات تستقر عميقا في الالوعي االنسان

وفي هذه الحالتين أي الخضوع والتمرد فإنهما تعبيرات عن الطاعة ذاتها، وهي كما  

بقدر ما هو مالئم للحكم، ليس بقدر ما حيث قال "  ستيوارت ميل جونيذهب الى ذلك 

مثل هذا الوصف، فهي وضعية  على بحالتيها الطاعة كانت وإذا" هو مالئم للطاعة

إما الى تقبل أو  استعداد نفسي لدى اإلنسان يدفعه غريزية يمكن النظر إليها بوصفها

رفض عالقات آمرة من النوع الذي اشتملت عليه السلطة، وبهذا يحق طرح التساؤل 

هو متى يطيع اإلنسان ومتى يرفض ويتمرد؟ وبعبارة أخرى ما هي الوضعية  .التالي

  التي يجد االنسان نفسه موجها الى طاعة معينة؟

في تحليله لواقع السلطة أن هذه األخيرة ما هي إال قوة في خدمة  14"بوردو جورج"يقول 

 ويحصر في الفكرة الجوهر القوة، علىفكرة، بل يذهب أبعد من ذلك حين يقدم الفكرة 

 الحقيقي في قوة اإلكراه يتمثل السلطة أن جناح "ردووب"ذلك يعني وفق  ،فكرة خدمة

مفهوم القوة فيما سبق من  على أتى ولقد ،ثانية ناحية من والفكرة ناحيةمن  للسلطة

شكل من أشكال التصور الذي على المجتمع الوصول  بوردوالبحث، أما الفكرة فهي لدى 

إليه، ويجد هذا الوصف للفكرة حقيقته في اعتبار السلطة أداة ترتكز في وجودها على 

 .15 الهدف الذي قام المجتمع وتشكل على أساسه

رورات بوصفها ض بداية بسبب المطالب والحاجات الغريزية،فالمجتمع الذي تشكل في ال

 ألزمت االنسان باالنضمام إلى االخرين والتعاون معهم من أجل تلبية تلك الحاجيات،

وهذا العمل تحول بحكم الضرورة الى نوع اخر من العمل حيث أصبح يهدف إلى إبراز 

                                                           
  .51ص ، 2155األولى، السنة  الطبعة ،لقاهرةا ،للكتاب العامة المصرية الهيئة ،والفرد لسلطةا : برتراند رسل -13 

 ص 1111الطبعة الثالثة، بيروت  ،والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة ،رجمة سليم حدادت ،الدولة :جورج بوردو  - 14 

225. 

 .215ص.  1111 سنة منشورات الجمل، ،لبنانالسياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، بيروت،  : طاليس أرسطو- 15 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



ى قدر من السعة شكل من أشكال التنظيم حول تصور معين، كمشروع مستقبلي عل

وهذا يحكم حركة المجتمع ويدخر جهدا مشتركا تجاه  والشمول أو الضيق والتحديد،

المستقبل، والسلطة إذن وفق هذا التصور تأتي بمثابة عملية تجسيد لما يخلقه هذا النظام 

يخلقها الوعي  "بوردو" حد تعبير على االجتماعي الذي تستهدفه الجماعة، فهي قوة

 تعتبره ما نحو السعي في الجماعي ألنها تعمل على تأمين استمرارية  الجماعة وقيادتها

 على السعي هذا يفترضه الذي الموقف فرض على الحاجة عند قادرة وهي خيرها

 ء.األعضا

 ولنحاول ،الجماعة تقبله الذي المستقبلي المشروع أو الفكرة إلى إذن تتوجه فالطاعة 

 لتجربةاتاريخ  عبر ظهرت التي السلطة أنماط على نظرة ءبإلقا االتجاه هذا من التحقق

 .16منها الطاعة موقع تحديد أجل من ،البشرية
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