
 ةـــــــانيـــــرة الثــــاضــــحالم

 ور مفاهيم الصراع والعدل والمساواة في تأصيل علم السياسة.د :طلب الثانيال

 يحالمجتمع على أسس عديدة تساعد على االستقرار العام في شتى مناحياة رتكز ت

لفوضى، ومن هذه األسس المهمة العالقات العامة في المجتمع تجنبا لنظم تالحياة، حيث 

بشر حياة التنمية القيم وترسيخها في عمل على ت تةكأسس ثابوالمساواة نذكر العدل 

ي فال يوجد استقرار إذ ، واحدال مجتمعبين افراد ال التعايش تعزيز مفهوملاالجتماعية 

، في تناغم مع وجود االستقرار االجتماعي ماوظيفتهستقيم بحث تغياب العدل و المساواة 

 مناقشة مفاهيم الصراع والعدل والمساواة.سيتم طلب وفي هذا الم

 الفقرة األولى: الصراع.

 اوال: أساس الصراع.

من جهة بين أفراد وفئات في الوهلة األولى يجري الصراع على مستويين: يجري 

وطبقات تتصارع للحصول على السلطة أو للمشاركة فيها أو للتأثير عليها، ويجري من 

 جهة أخرى بين السلطة التي تحكم المواطنين الذين يقاومونها.

والسلطة في مختلف التجمعات اإلنسانية وحتى في المجتمعات الحيوانية، تهيئ للذين 

ويسعون لتحقيق أمجاد وسمعة وفوائد من السلطة، والصراع يملكون منافع وامتيازات، 

 يدور بين طرفين:

تدور هذه المعارك بين أفراد يتصارعون من أجل الحصول على مقعد في  األول: 

المجلس النيابي، أو من أجل منصب عمدة أو من اجل منصب وزير أو جنرال، وهذه 

الصراع هنا من أجل الوصول الى النزاعات الفردية تظهر في المجتمعات الكبرى، إذن 

 .1السلطة

تدور المعارك بين المواطنين والسلطة، وبين الحاكمين والمحكومين بين أعضاء  :الثاني

الجماعة وجهاز االكراه االجتماعي، والصراع ليس بين المواطنين من جهة والسلطة 
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من جهة أخرى بل بين بعض المواطنين القابضين على زمام السلطة وبين مواطنين 

من أجل إخضاع طرف منهزم لسلطة  أخرين يخضعون لهذه السلطة، اذن الصراع هنا

 طرف منتصر.

وممارسة السلطة تكون دائما لمصلحة فئة او جماعة او طبقة، والكفاح ضدها إنما تقوم 

به فئات أخرى أو جماعات أخرى أو طبقات أخرى تريد أن تحل محل الفئات أو 

دي في أي الجماعات أو الطبقات السابقة الماسكة بالسلطة، ومع ذلك يبقى جهاز الدولة

أقلية داخل الطبقة المسيطرة نفسها فتنشأ صراعات بين األقلية وبين األكثرية، وهي 

صراعات غير الصراعات القائمة بين الطبقات الحاكمة والطبقات المحكومة ولذلك 

فالتعارض بين الحاكمين والمحكومين وبين من يمثلون السلطة والمواطنين يظهر في 

 .2جميع المجتمعات اإلنسانية

وتتعارض المذاهب السياسية فيما بينها، من حيث إعتقادها بأهمية الصراع والتكامل 

الذي يسعى إلى تحقيقه، ومن حيث نظرتها الى هذا الصراع والعوامل التي تولده، 

 ونقتصر على دراسة توجهين بارزين هما التوجه الماركسي والتوجه الليبرالي:

السياسية التي يحدثها الصراع هي ثمرة البنى : يرى أن التعارضات التوجه الماركسي

اإلجتماعية واالقتصادية للمجتمع، فحالة التقنية تحدث تطور في اإلنتاج وبالتالي ينتج 

عنه وجود طبقات إجتماعية بعضها مسيطر وبعضها مسيطر عليه، فالمسيطرون 

هاد الضطيستعملون الدولة إلبقاء سيطرتهم على األخرين، والخاضعون يقاومون هذا ا

بطبيعة الحال، وبذلك يكون الكفاح صورة لنزاع بين الطبقات، وهو اذن صراع إجتماعي 

في الدرجة األولى يدور بين جماعات داخل الطبقة االجتماعية التي نشأت داخل المجتمع 

الكلي، اما التنافس بين االفراد فهو ثانوي في نظر الماركسيين ال يعيرون أهمية للتعارض 

طنين والسلطة، ما لم يكن في صورة نزاع بين الطبقات المحكومة والطبقة بين الموا

 . 3الحاكمة التي تملك السلطة داخل الدولة
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: يعالج الوجه األخر من الصراع السياسي خاصة صراع المواطن التوجه الليبرالي 

ضد السلطة المضطهدة بطبيعتها من جهة، كما يعالج التنافس بين األفراد للحصول على 

أحسن مركز في المجتمع من جهة أخرى، وهذان النوعان من الصراع إنما نتاج عوامل 

نفسية قبل كل شيء في رأي الغربيين، فالسلطة مفسدة ألنها تسمح للحاكمين أن يرضوا 

أهوائهم على حساب المحكومين، وهذا الفساد يكون بسبب اإلغراءات الدائمة التي تقدمها 

ما من إنسان يملك كل شيء ذا الوضع حيث قال "يصف ه آالن صورالالسلطة، و

ومتحرر من كل رقيب، لكنه يضحي بالعدالة في سبيل تحقيق أهوائه من إمتالكه 

، ومن جهة أخرى فإن كل إنسان في المجتمع الذي تقل خيراته عن حاجات 4"السلطة

أفراده يحاول أن يحصل لنفسه على أكبر قسط من اإلمتياز ولو على حساب غيره، 

 بالتالي تعتبر السلطة وسيلة ناجعة للظفر بذلك اإلمتياز.و

ان هذه النظرة السيكولوجية التي تصور إنسانا سياسيا يحركه مبدأ المصلحة الشخصية  

على غرار االنسان االقتصادي، تبين أن ما جاء به التحليل النفسي من أراء تكتشف أن 

 .5لشخصيةوراء الصراعات السياسية دوافع اعقد من المصلحة ا

ولقد كان من شأن تطور األمم الكثيرة النمو )مجتمع الوفرة( أدى بالغربيين الى تقدير 

قيمة العوامل االجتماعية واالقتصادية )التقدم التقني، النذرة االقتصادية( في الصراعات 

السياسية وهذا يقربهم من الماركسية، ورجح الباحثون ان أسباب الصراع قد تعود الى 

، ويبدو أن الصراعات وعوامل بيولوجية وعرقية ،يموغرافية وجغرافيةد عوامل

 السياسية ثمرة عوامل كثيرة يؤثر بعضها في بعض وتتفاعل فيما بينها.
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 ثانيا: عوامل الصراع. 

هناك مجموعة من العوامل التي تأصل ألسس الصراع السياسي بين األفراد داخل 

المحكومين من جهة أخرى، وسنقتصر على المجتمع من جهة وبين السلطة الحاكمة و

 مناقشة العوامل البيولوجية والعوامل العرقية. 

 العوامل البيولوجية.-1

هناك نظريتان تنزالن العوامل البيولوجية في الصراعات السياسية منزلة الصدارة، 

 نظرية تنازع البقاء، والنظرية العرقية.

نقلها لتطور األنواع البشرية فت داروينمها : تتناول الصورة التي رسنظرية تنازع البقاء

الى المجتمعات اإلنسانية، وهذه النظرية ترى أن على كل فرد أن يصارع األخرين 

ليبقى، والصراع في األخير يؤدي الى بقاء األفضل، فاإلصطفاف الطبيعي يكفل بقاء 

لتي تقوم ية اهي الشكل البيولوجي لفلسفة البرجواز داروينونمو خيار الناس وأن نظرية 

على التنافس الحر والحرية االقتصادية، فالتنازع من أجل البقاء قد يتحول الى نزاع من 

أجل إرضاء الحاجات، ويصير في الميدان السياسي صراعا من أجل السيطرة، وهو 

أساس نظريات الصفوة  المختارة التي تصل الى السلطة، وبالتالي فمن التنافس على 

 .6منافعها يظهر خيار األفراد وأكثرهم كفاءة وأقدرهم على الحكم السلطة الذي تولده

: فهي تنقل األفكار من المستوى الفردي الى المستوى الجماعي، فالفروق النظرية العرقية

في المقدرة بين االفراد اقل من الفوارق في المقدرة بين األعراق، فبعض األعراق أفضل 

ر وأخذ زمام السلطة، والعرقيات قد خلقت بعضها من بعضها األخر على تولي قيادة البش

للسيطرة إنطالقا من طبيعتها، وخلق بعضها األخر للخضوع بناءا على طبيعتها المسالمة 

الخانعة، لكن هذا الخضوع ال يتم من تلقاء نفسه بل هناك عوامل قوة ساهمت في هذا 

 ياسي.صراع باألساس س اإلصطفاف، فالصراع بين العرقيات الدنيا والعرقيات العليا هو
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والواقع أن هاتين النظريتين ليس لهما قيمة علمية، ومع ذلك ال يمكن رفض الفكرة  

القائلة بأن للسياسة أسسا بيولوجية، وقد دلت دراسة المجتمعات الحيوانية على أن ظاهرة 

تنظيم السلطة فيها تشبه من بعض النواحي ما نالحظه في المجتمعات اإلنسانية من 

ظاهرة مماثلة، ولقد ظهرت السياسة في األرض قبل أن يمتهنها اإلنسان، وخالفا للجملة 

، ال يمكن أن يعرف االنسان بأنه "حيوان سياسي"، ألن هناك أرسطوالشهيرة التي قالها 

توصف بأنها سياسية، وبالتالي فاالختالفات بين المجتمعات حيوانات أخرى ال يمكن أن 

الحيوانية والمجتمعات السياسية كبيرة جدا، وأن اإلسراف في التشبيه في هذا الميدان 

أقرب الى الخيال االدبي منه الى الواقع، ويأتي في إطار توسيع المعرفة بأهمية التنظيم 

 . 7تي تعيش في حياة منظمة ودقيقةلدى أنواع معينة من المجتمعات الحيوانية ال

ولكن من البديهي أال نغالي في تشبيه المجتمعات الحيوانية بالمجتمعات اإلنسانية، 

فالتصورات المشتركة في المجتمعات اإلنسانية غنية ومعقدة حيث يلعب فيها الوعي 

نية ال اوالعقائد والتمسك بالبقاء شأن كبير، وهذه التصورات المشتركة للمجتمعات اإلنس

توجد في المجتمعات الحيوانية، إال إذا إستثنينا بعض أساليب التنظيم ونمط القيادة وكيفية 

الزعامة عند بعض التجمعات الحيوانية، ومن هنا يمكن الحديث عن أربع وقائع أساسية 

 .8عن التشبيه بين المجتمعات الحيوانية واالنسانية

والمحكوم وبين زعماء وأعضاء موجود في بعض : أن التمييز بين الحاكم الواقعة االولى

 المجتمعات الحيوانية، فالظاهرة السياسية سابقة عن ظهور االنسان في تطور األنواع.

أن زعماء الحيوانات تستمد من السلطة منافع شخصية، لذلك تصبح  الواقعة الثانية: 

 السلطة موضوع تنافس دائم وقوي على وجه العموم.

أن السلطة تقوم في بعض المجتمعات الحيوانية بوظيفة دمج أعضاء : الواقعة الثالثة

المجتمع وتحقيق التكامل لهم في سبيل مصلحة الجميع، ولكن هذا ال يالحظ في جميع 

 المجتمعات الحيوانية: فمنها ال تكفل اال منافع األفراد الذين يحتلون منزلة عليا.
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منزلة عليا في التسلسل الطبقي ال يتوقف إن ممارسة السلطة أو احتالل الواقعة الرابعة: 

في المجتمعات الحيوانية اال على مزايا فردية، ولعل هذه الوقائع األربع أن توضع بعض 

 جوانب السياسة اإلنسانية.

 العوامل العرقية.-2

منذ استقالل عدد كبير من الشعوب التي تنتمي الى العرق األصفر واألسود في اسيا 

أثير عالمي، وبالتالي فقليل من الناس من يجرؤون اليوم ان يعترفوا وافريقيا اصبح لها ت

صراحة بأنهم عرقيون باستثناء عدد من الفاشيين والبيض القاطنين في بلدان ذات بنيات 

استعمارية ) كجنوب افريقيا ، والواليات الجنوبية من جنوب الواليات المتحدة 

ن في قرارة أنفسهم، على غير شعور األمريكية(، ومع ذلك فالكثير من الناس عرقيو

منهم في كثير من األحيان، فالنظريات العرقية رغم انها خاطئة وليس لها قيمة علمية، 

ما يزال لها تأثير كبير وعامل من عوامل المعاداة السياسية، وإن كان ليس للعرق من 

لتصورات الناحية البيولوجية داللة سياسية، غير أن له داللة اجتماعية من خالل ا

 الجماعية التي يبعث عليها، ومع ذلك من األنسب ان ندرس النظريات العرقية هنا.

والفكرة المشتركة بين جميع العرقيات هو أن بعض العرقيات أدنى من بعضها في القبول 

االجتماعي، وأن العرقيات الدنيا عاجزة عن تنظيم وإقامة مجتمعات حديثة حتى وأن 

تتجاوز أن تحقق من التطور اال اليسر القليل، وهذا المستوى تركت لشأنها فإنها ال 

يختلف مع ذلك باختالف هذه العرقيات الدنيا، فبعضها أدنى من بعض األخرى وبالتالي 

فمن العسير أن يتجاوز السود البنيات القبلية البدائية، أما العرق األصفر فيمكن أن يرتقي 

طيعون أن يعطوها صورة ديموقراطية، كل ما الى مستوى الدول المعقدة ولكننهم ال يست

يقدرون عليه هو أن يبلغوا المستوى الذي كانت عليه األمم األوروبية في القرن السابع 

 .9عشر أو الثامن عشر
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أما اليهود فيمتازون بذكاء واضع ويتمتعون بمواهب في التجارة وأعمال الصرافة  

هم عاجزون عن ممارسة وظائف الحكم والفنون النقد الهدام، ورغم هذه المميزات فإن

والقيادة وعن تنظيم سلطة سياسية ناجعة، وال يستطيعون إنشاء دولة حديثة تسير سيرا 

مالئما إال بمساعدة العرق األبيض غير اليهودي، ولكن العرقيات األخرى ال تعترف من 

يض عرق األبتلقاء نفسها بأنها أدنى من هذا العرق المتفوق، لذلك يقوم بينها وبين ال

 .10المتفوق عداء أساسي يكون هو محرك الصراعات السياسية قبل أي شيء أخر

ونشأت النظريات العرقية بناءا على أحداث القرون الوسطى حين أراد الملوك 

المسيحيون أن يصادروا أموال أصحاب المصارف من اليهود، ونمت هذه النظريات في 

في  ون والبرتغاليون عبيدا إفريقيين لإلستثمارالقرن السادس عشر حين إستخدم اإلسباني

المستعمرات الجديدة بأمريكا، ولكن لم تصبح ذات شأن سياسي خطير اال في القرن 

التاسع عشر مع قيام الثورات الداخلية والحروب األهلية، حيث وصف المؤرخ الفرنسي 

في  ب أصفرالصراعات السياسية إبان الثورة الفرنسية بأنها إرها أوغسطين تييري

مواجهة إرهاب أحمر بسبب العنف الذي احدثته وعرض فيها نظريته العرقية التي تفسر 

هذه الخصومة، فرأى ان الثورة الفرنسية وما عقبها من احداث ما هي اال استمرار 

لقرون من الصراع بين عرقين الغاليين الرومان الذين احتلوا هذه األراضي األوربية ثم  

وهم الغزاة الجرمانيون، فطرفي الصراع كان بين الفالحين  ةمن بعدهم الفرنج

وهو تجسيد واستمرار لشكل  4319واالرستقراطيين، وبين المحافظين والليبراليين منذ 

من أشكال هذه العداوة التي ترجع الى قرون، فالغاليون الرومانيون يميلون بطبيعتهم الى 

ب الى حب النظم القائمة على السلطة مناصرة الحرية والديموقراطية، والفرنجة أقر

 القوية المستبدة.
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ري الذي إتخذ من العرق األأرتور دو جوبينو وهذه النظرية قام بإحيائها الكاتب الفرنسي 

حجة لتسويغ االمتيازات التي تتمتع بها األرستقراطية ولتفسير كذلك العداوة المتأصلة 

اء أرستوقراطيا من أنصار الملكية وأعد جوبينوبينها وبين الجماهير الشعبية، حيث كان 

الليبرالية، حيث قال أن االرستقراطيين هم أعقاب األريين الذين حملوا إلى أوروبا التنظيم 

السياسي والفكر والفنون والحضارة والثقافة والتقدم، أما الشعب فهو سليل المحتلين 

 ن االريين كل شيء فلوالاألولين الذين كانوا من عروق دنيا بطبيعتها، والذين أخذو ع

األريين لظلوا يعيشون حياة همجية سيرتدون فيها مرة أخرى إذا انقطع االريين عن 

ت مختلف عن الغزوا جوبينواإلمساك بزمام السلطة، وأن الفتح االري الذي يتحدث عنه 

 .11بداية الصراع بين العرقيات ميسان تيريالبربرية التي يعتبرها 

، فأحالوا التعارض بين اآلريين االرستقراطيين وبين جوبينو وغير النازيون نظريات

الشعب غير االري الى تعارض بين اليهود وغير اليهود، واعتبروا اليهود في كل مجتمع 

من المجتمعات عنصرا مخربا يجب تدميره، وبالتالي انقلبت الخصومة بين العروق ولم 

 وبين شعب محكوم ينتمي إلى عرقيعد الصراع بين اقلية حاكمة تنتمي إلى عرق أعلى 

ادنى، بل بين شعب ينتمي إلى عرق أعلى واقلية تنتمي الى عرق ادنى وتمنع هذا الشعب 

من أن يحيى حياة منسجمة، وأصبحت العرقية عندئذ أداة أللقاء تبعة جميع شرور 

المجتمع على هذه األقلية وطبقت طريقة "كبش الفداء" التي طالما استعملتها حكومات 

 .12كثيرة منذ اقدم األزمنة

هو أقلية  فالعرق األبيض جوبينووتبقى العرقيات في البالد االستعمارية أوفى لنظريات 

متفوقة يمثله االريين الذين يعتبرون حملة الحضارة وأصحاب السلطة إزاء العرقيات 

ا الطبيعية هاألخرى الملونة الدنيا، التي ال تتوانى في إتاحة الفرصة لها والعودة إلى همجيت

 إذا تركها هؤالء األريين.
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وهناك نظريات أخرى تفسر العدوات بين األمم وبين الطبقات داخل البلد الواحد، من 

في  الذي تقوم على مقايس الدم النبيل هوستن ستيوارتبينها: نظرية الكاتب اإلنجليزي 

لون القائمة على )العرق البشري )الدم األري األلماني التوتري(، والنظرية البيولوجية 

الجلد، فتلة الشعر، زمرة الدم(، وأغلب الباحثون يعتمدون على هذا التوجه ويسلمون بأن 

هناك خمسة عرقيات كبرى تكون فيها مورثات معينة منها "العرق األوروبي القوقازي" 

و" العرق اإلفريقي الزنجي" و "العرق األسيوي المنغولي" و"العرق االسترالي" ويرى 

البيولوجية أن هناك عرقيات أخرى لم يذكرها الباحثين، وكانت لها مكانتها في  علماء

صناعة بعض االحداث التاريخية والزالت حضارتها شاهدة على وجودها كالعرب 

 13والهنود الحمر، وهذه العرقيات يمكن أن تنقسم إلى عرقيات صغرى.

 الفقرة الثانية: العدالة.

 أوال: مفهوم العدالة.

الكثير من الناس إلى معرفة كيف يمكن ربط القانون بالعدالة وباألشخاص الذين يتجه 

يسهرون على تطبيقها بين الناس، ففهم هذا ينبغي أن يكون للقانون بعد أخالقي كي يكون 

مقبوال في المجتمع، وبالتالي يمكن أن يتساءل الفرد ما الذي يميز المجتمع العادل؟ فكانت 

 وعة من النقاشات تمخض عنها ثالثة تصورات:اإلجابة عبارة عن مجم

 يرى أن العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه.سايموندر  طرحه األول:

يرى أن العدالة هي تجسيد لمصلحة األقوى، ويتمثل هذا  ثراسماكوس: طرحه الثاني

التطابق عندما يربط العدالة بتنفيذ القانون، ويؤكد على أن األقوى سيحكم بما يحقق 

 .مصالحه

حينما دعم علنا الفرص المتساوية للنساء والرجال وإنتقاء الحكام  أفالطون: طرحه الثالث

 .14على أساس الكفاءة وليس النسب
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ونتيجة هذه التصورات فالعدالة تكمن في اإلنسجام بين مكونات المجتمع، وتتحقق بإنجاز 

ي عدالة بإعطاء كل ذلل سايموندركل فرد للدور األنسب له، وهكذا يتم العودة إلى مفهوم 

 افتراضات مختلفة للعدالة وهي: جرمي بنثامحق حقه، وللمقارنة قدم 

ان تأسيس نظام قانوني عادل مرتبط بمدى إلتزام المشريعين بسن قوانين تحقق  -

 المصلحة العامة.

هو أن تحقيق العدالة يتطلب من الدولة التقرير في القيم التي تريد تحقيقها بعيدا  -

 السفة.عن تأثير الف

هو أن العادلة تفرض على الدولة أن تعكس خيارات األخالقية االقتصادية  -

 والجمالية على مواطنيها في قوانينها وإجراءاتها حتى تحقق غايتها.

لشعوب ايرتكز باألساس على مدى تطبيق القانون داخل المجتمع، فالعدالة مفهوم واسع و

ألهميتها في خلق نوع من المساواة بين مختلف وتطمح لتحقيقها نظرا كانت تنادي بها 

داخل فراد األإنساني يركز على تحقيق التوازن بين  صورت، كما أنها أبناء الشعب الواحد

تطلب ير وهذا التصتحقيق ، وواالنتفاع منها الحقوقكلما تعلق االمر بممارسة المجتمع 

تدخل من طرف مؤثر ريقة حرة دون أي تحكم أو يتم وضعها بطأنظمة وقوانين وجود 

نتفاع في االالمساواة بين جميع األشخاص الغاية منها وهي تحقيق حتى تضمن تحقيق 

 من األسس التي تحقق بإسم العدالة.

"  امتثاال لقوله تعالى هتمت بمفهوم العدالةإمن أكثر األديان التي كان  ياإلسالموالدين 

إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا وفي قوله تعالى "  ،15"اإلحسانإن الله يأمركم بالعدل و

م الله عز وجل الظلم على نفسه، لما له رألن اإلسالم ال يقبل الظلم، وقد ح 16"بالعدل

من أثر سلبي في نفس اإلنسان، فإن لم تتحقق العدالة في المجتمع، فإن أثر الظلم سيؤثر 

ى حدوث العديد من المشاكل والجرائم داخل على جميع أفراده بشكل سلبي، مما يؤدي إل

  .17المجتمع
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بط حياة ريث على تثبيت وترسيخ قيمة العدالة بين الناس، ح الدين االسالمي عمل كما

حكم م الا، فالعدالة مرتبطة بنظبمدى تمتعه بالعدالة في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد

من  كير، واألسرة والتربية وغيرهاوكتابة العهود والمواثيق بين الناس واالقتصاد والتف

 .18قائمة على المعامالتاإلسالم ال تعاليم

لعدل اتعريفه في حديثة عن العدل في فترة حكمه الى أن  بن خلدونإوفي هذا االتجاه قدم 

أكد هذا التوجه ، وأرسطواكما نقلها عن  العالم يقوم عليهالعدل ، وان أساس الملكهو 

 نالدنيا مع العدل أكثر م باإلستقامة فيالناس  ربط أمورحينما  بن تيميةإفيما بعد 

افرة، كإن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت "الحقوق، ولهذا قيل:  فيالظلم االستقامة مع 

التاريخ شهد على سالمة المجتمعات ولذلك ف ة"الظالمة وإن كانت مسلمالدولة يقيم  وال

حماها من خراب واإلسالم، بتطبيق شريعة  حكام المسلمين الذين التزمواحكمها  يالت

 .19من دمار النفوس وانحطاط األخالقالتي تحيا فيها صان المجتمعات  العمران

وأن مفهوم العدالة لدى عبد الحميد متولي نسبي ألن معايير تحديده تختلف بإختالف  

زمن  ظروف كل زمان ومكان، وأن ما يعد موافقا للعدل في زمان ما يعد مخالفا له في

أخر، ولذلك فمفهوم العدالة في القضاء يختلف عن مفهومه في ميدان اإلدارة والحكم، 

حيث هناك اعتبار يتصل بحسن سير أداة الحكم واإلدارة في نظام سياسي معين، وبالتالي 

 .20فالفكر السياسي ينظر الى العدالة على أنها جوهر نظام القيم السياسية

مع بغض بين أفراد المجت نصاف في تطبيق الحقوقتحقيق اإل هو العدالة وتبقى الغاية من

نهم كمالنظر عن مركز الشخص أو جنسه أو دينه، وبهذا سوف يتحقق األمن للجميع وسي

، الى جانب المساهمة في العيش والقيام بأعمالهم دون الشعور بالخوف من الظلم من

الشعور باإلنصاف والرضا بين جميع أفراد المجتمع، على عكس ونشر المحبة واأللفة 

 .وتفاوت في المنافع والحقوق لمغياب العدالة من ظما يمكن أن يخلفه 
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 والعدالة قد ترتبط بمجاالت أخرى وهي:

المشاركة  الحق فيالترشح وفي اإلنتخاب والحق في حق تتمثل في ال :لعدالة السياسيةا

 بي. والنقا العمل السياسيفي 

تتمثل في توفير الدولة الضمانات القانونية لمواطنيها فيما يخص  :العدالة االجتماعية

الى جانب  والخدمات األساسيةالطبية األساسية كالعالجات الحاجات الحصول على 

 وضمان العيش الكريم. التكافؤ في فرص

اع في الدف التقاضي والحقالحق في تضمن الدولة للفرد  هي أن: دالة القضائيةالع 

 .عادلةالمحاكمة والحق في ال

السماح و ،الوطنية بين المواطنين التوزيع العادل للثرواتتتجلى في  :العدالة االقتصادية

 راالنتفاع منه بشكل يساهم في توفيقتصادي يرتكز على العدل في إنظام بتوفير 

 . أو الدين على أساس الجنس أو العرقالمستلزمات المعيشية للجميع من دون تمييز 

  .العدالةنسبية  :ثانيا

الغير واألخذ من حقوقهم وأعراضهم  حقوق علىإن من عواقب غياب العدالة هو التعدي 

ودون عقاب، والمساهمة في إشاعة الالمساواة بين الناس نتيجة  وأموالهم بغير وجه حق

عف وض طغيان الفرد وغياب سلطة القانون مما يساهم في تنامي الرشوة والمحسوبية

تكافؤ الفرص وغياب الثقة في الدولة ومؤسساتها وهي الحالة تشبه إلى حد ما حالة 

 الطبيعة.

 يةقوانين الوضعالاالستقرار في النظام االجتماعي، فالدساتير وجوهر  تعدالعدالة و 

كحق من حقوق المواطنة والتي تجعل العدالة للنظام السياسي تنص عل مفاهيم العامة وال

وء سلكن  ،والحريات ترتبط باالستقرار االجتماعي الحقوقجتماعية واإلة من العدال

عالقاته المختلفة باإلدارة والمؤسسات المعنية في فرد ما يعانيه ال استعمال هذا الحق هو

بتطبيق العالة، وهذه المعاناة تنعكس على ضعف اإلرادة الجماعية والفردية في الحث 

يم العدالة، ونسبيتها ترجع إلى مجموعة من المتغيرات على تطبيق القوانين التي تجسد ق
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من بينها مدى إلتزام النظام السياسي بتطبيق القانون عبر مؤسساته وبمدى وعي المجتمع 

 في الدفاع عن حقوقه.

نظرية " حولحين نشر كتاب العدالة ن عالج مفهوم ماهم م 21جون راولز تبرويع 

حيث  ،السياسيةاالجتماعية والعدالة حاول فيه إيجاد رؤية مضيئة لفهم جوانب  "العدالة

العديد  إلى جانبمقال نشره له في إحدى المجالت الفلسفية، في نظرية العدالة تحدث عن 

لعدالة تحقق اإعادة إدخال شروط إلزامية تناول فيها كيفية  المقاالت والدراسات من

حافظ عليها، ومن هنا تحريات وحقوق األفراد بل  يلغتال االجتماعية، وهذه الشروط 

 زراولتصور و إنتهاكها،كل شخص يملك حصانة قائمة على العدالة ال يمكن صرح أن 

 وهي:الفرضيات للعدالة يقوم على مجموعة من 

مع حالة الطبيعة في النظرية : تتجلى في أن مفهوم العدالة يتقاطع الفرضية األولى

الفوضى ن محالة وجود أن النظريات التعاقدية تفترض  حيثجتماعي، التقليدية للعقد اإل

التي كان يعيشها األفراد في حالة الطبيعة، الشيء الذي أجبر  واالضطرابوالحرب 

على التعاقد وإنشاء مجتمع سياسي على النحو الذي صوروه  االجتماعيفالسفة العقد 

 .لنا

 " هوحجاب الجهالة" ايدا في نظريته سماهبعدا جدفيها  راولزيطرح  :الفرضية الثانية

شاطهم ي ستحكم نتليتوصلوا إلى مبادئ للعدل ال اجتمعواأن األشخاص المتفاوضين قد 

 أن كل شخص ال حيثنفسهم، أيجهلون في نفس الوقت كل شيء عن وهؤالء مستقبال، 

جنسيته والحقبة التي و عمرهو سمهإيعرف سوى المعلومات التي هي في هويته مثل 
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،يعتبر رولز من منظري ومؤسسي الليبرالية  4992وهارفارد، قبل أن يتقاعد عام جامعات برنستون، وأكسفورد، وكورنيل، 

 :مؤلفاته أهم . مناالجتماعيةهتم بالعدالة إ، حيث االشتراكيةالجديدة ذات الميول 

 .1971نظرية العدالة سنة  -

 .الليبرالية السياسية - 

  قانون الجماعات البشرية. -

وتأثيره يمتد لكي يشمل اقتصاد الرفاهية، ونظرية الخيار  ،حرية، والديمقراطية وسوى ذلككانت أبحاثه عن العدالة، وال - 

 األخالقي، والقانون، وعلم النفس العقالني
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لنظر أنه إنسان بغض اكل ما يعرف البدنية والعقلية ف مقدراته ونكما يجهل ،يعيش فيها

أو اللون أو الجنس أو العقيدة أو أي شيء من محددات الشخصية الفردية،  االسمعن 

 .22أن له أهداف، لكنه ال يعلم ما هي على وجه التحديدو ويعرف أيضا أنه إنسانا

 لثالثة: المساواة.الفقرة ا 

 أوال: مفهوم المساواة.

سبب واإلجتماعية دون التميز ب واالقتصاديةهي التمتع بجميع الحقوق السياسية  لمساواةا

الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المستوى اإلجتماعي وقد دعى 

 .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلى عدم التميز بين البشر

، ومن  4319و مبدأ المساواة كان مطلب أساسيا للشعوب منذ الثورة الفرنسية في عام 

الواضح ان المساواة في السياسة ال تعني التعامل مع كل شخص بغض النظر عن 

ين التطابق والمماثلة ب الظروف  االجتماعية واالنتماءات اللغوية والعرقية، وإنما تعني

، االجتماعيةالعالقات  التي تنظم القانونيةالقاعدة بمقتضى األفراد في الحقوق والواجبات 

 في كزيةمر فإنها احتلت مكانة  نظرا لمكانة المساواة بين البشر في الديانات السماويةو

 لحرية، لذلك يعدالزما للعدل واالمنظومات الحقوقية للدول المعاصرة ألنها تعد شرطا 

 ،القانون دولةلها أهمية في بناء و ،بعض الفقهاء أن المساواة هي أول الحقوق وأساسها

نصت عليها مجموعة من النظم الدستورية المقارنة وعلى رأسها فرنسا، لذلك فقد 

 4319م، وإعالن وثيقة اإلنسان والمواطن سنة  4336وإعالن اإلستقالل األمريكي 

 .23م

ة من المبادئ الدستورية التي لها مكانة متميزة في الفكر الغربي المعاصر وتعتبر المساوا

وهي لم تحتل هذه المكانة في الغرب إال بعد تطورات مهمة في مسار الحضارة الغربية، 
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  السماوية:المساواة في الديانات عن صور البعص 

  .الناس جميعا ُخلقوا على صورة الله نجد من عقائد المسيحية أن المسيحية: -
  .كفارهم ار " وبقية الناس من نسل نجس ألن: نجد من عقائد اليهود" أن اليهود جميعاً شعب الله المختاليهودية -
  وأكرمهم عند الله اتقاهم تراب،وكلهم آلدم وآدم من  المشط،اس جميعاً سواسية كأسنان يؤكد على أن الن :اإلسالم -

 .22ص  0991سنة  منشورات جامعة دمشق، العام،المدخل الى القانون الدولي  :محمد عزيز شكري -23
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فلم تكن مبدأ متعارف عليه في جذور تلك الحضارة وإنما ظهرت نتيجة لتدافع شعبي 

الفرنسية التي نادت بها كأهم شعار رفعته عند كبير وثورات عارمة كان أهمها الثورة 

اندالعها، ولهذا فمعظم الباحثين يدعمون اإلعالن العالمي لحقوق االنسان في التنصيص 

على المساواة في الحقوق والكرامة بين مختلف األجناس، وهذه الحقوق المنصوص 

 ية للدول.نين الوطنعليها في المواثق الدولية تصبح مطبقة مجرد المصادقة عليه في القوا

ومبدأ المساواة سبق أن تطرق له الدين اإلسالمي وناقشه على إطالقيته فهو يشمل 

المساواة أمام القانون والقضاء، والمساواة في الحقوق والواجبات كما يتناول المساواة 

، والمساواة بين األفراد ال تعني المساواة المطلقة والمجردة، فهي ال تعني 24أمام الله

حدة المعاملة بقدر ما تعني تنظيما للفرص، ولهذا فإذا كانت هناك أمور تخرج عن و

 .25معنى وحدة المعاملة، فليس معناه إخالل بمبدأ المساواة

 ثانيا: تطبيقات مبدأ المساواة.

ممارسة جميع مواطني الدولة حق التقاضي على قدم  تعني :المساواة أمام القضاء

تمييز أو تفرقة بسبب األصل أو الجنس واللون أو اللغة  دون، 26المحاكمالمساواة أمام 

في الحاالت المنصوص  يكون اللجوء إليه مجاناكما أو العقيدة أو اآلراء الشخصية، 

، إال أن ذلك يعد حتى اليوم مسألة 27عليها قانونا لم ال يتوفر على موارد كافية للتقاضي

لق ير من األحيان، والسيما فيما يتعألن وسائل اللجوء الى القضاء مكلفة في كث ،نظرية

 وغيرها من المصاريف القضائية.بالنفقات القضائية وأتعاب المحاماة، 

: ويتمثل ذلك بضرورة تحقيق المساواة وطنيةال انينأمام التشريعات والقو المساواة -

، سواء تعلق األمر بالحقوق الفردية القوانين التي تطبق عليهم واطنين فيبين الم
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توقيع العقوبات ذاتها المقررة للجرائم على جميع في وأ، اعية، أوفي حالة النزاعاتوالجم

 .28مرتكبيها

نشاطا تمارسه جهة يقدم : فما دام المرفق العام المساواة في استخدام المرافق العامة -

، وطالما كان المرفق العام األساسية للمواطنينعامة في سبيل إشباع حاجة من الحاجات 

في اد االفرجوده خدمة للمجتمع ولمصلحة الجميع، فمن الطبيعي أن يتساوى بطبيعة و

 سببه.من غير تمييز أيا كان  واالنتفاع منه استخدامه

االفراد التي تتوفر فيه : يجب أن يتساوى جميع الوظائف العامة ولوجلمساواة في ا-

ألجور االوظيفة ك، والمساواة تضمن الحقوق التي تقدمها لى سلك الوظيفةشروط الولوج ا

 .، طالما كانت مراكزهم القانونية واحدةوغيرها ...والترقيات 

هذا المبدأ ينص عليه الدستور ألهمية في : األموال العامة الستفادة منالمساواة في ا-

المال العام إرساء المفاهيم القائمة على المساواة واالنصاف والعدل في المجتمع، و

 ن عبارة عن مساعدات مالية وقد تكون عبارة عن خدمات،استعماالته مختلفة قد تكو

سية ، وهو يقوم بصفة أسامن قبل الدولة لتحقيق المصلحة العامة لمواطنيهافهو يستخدم 

المال العام، ومن ثم فإن نتفعي على مبدأ مساواة المنتفعين، أي المساواة بين جميع م

راكز انطالقا من الم هذا المجالجميع األفراد يجب أن يعاملوا على قدم المساواة في 

 .التي تخول لهم هذه االستفادة القانونية

يعني كل  التكاليف العامة : إن تعبير29التكاليف واألعباء العامةتحمل ة في المساوا-

هي و ،تقدم للدولة من طرف القادرين على تقديمها من مواطنيهاالتي والخدمات النفقات 

تحتاج إلى موارد فالدولة ، عبارة عن ضرائب وخدمات تساعد بها الدولة في أداء مهامها

 هاعيتوزيعاد ، وهذه الموارد ة حاجاتها سواء في حالة السلم أو حالة الحربكافية لتغطي
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على كل أفراد المجتمع، لذلك ال يجوز أن يتحملها بعض األفراد دون بعضهم كخدمات 

 .30اآلخر

 .31ثالثا: المساواة في الفكر الليبرالي

 اخل المجتمع ويقدم ضماناتالفكر الليبرالي يعطي أهمية لمبدأ المساواة بين األفراد د

قانونية لهذا الحق، فالحق في التعليم والحق في الصحة و في الراتب التقاعدي هي حقوق 

أساسية، لكن شروط وكيفية االستفادة منها تختلف من نظام قانوني إلى أخر، فالقانون 

 ايمنح حقا متساويا للحصول على هذه الحقوق، لكنه ال يؤسس له مصدر دخل ليمكن هذ

من اإلعالن  42الفرد من تحصين هذه الحقوق والحصول عليها، ولهذا نصت المادة

العالمي لحقوق اإلنسان على مجموعة من الحقوق التي يمكن للدول أن توفرها لمواطنها 

كالحق في األمن في ظروف البطالة والمرض والعجز والشيخوخة الى جانب الحق في 

، 32تتجاوز قدرة الفرد على الحصول عليهاتوفير مصادر العيش في الظروف التي 

من نفس اإلعالن عن الحق في نظام تعليمي مجاني شامل وفي مختلف  46وتنص المادة 

المستويات بالتالي فالمساواة في االستفادة منها تبقى نسبية، إذ ترتبط باختالف القوانين 

 الداخلية لألنظمة السياسية لكل بلد.

ضد وضع هذه الحقوق اإلجتماعية  موريس كرانستونف ونظرا شمولية هذه الحقوق يق

بالقياس مع الحقوق المدنية التي تقررت قديما، وحجته في هذا هو أنه ال يمكن تحقيقها 

لكل الناس وخاصة في بعض البلدان الفقيرة التي تنتفي فيها المساواة وتغيب العدالة في 

انية سيشجع على فكرة امك تونكرانستوزيع الثروة بين مواطنيها، وهذا التفكير حسب 

 .33مقايضة الحقوق المدنية بالحقوق االجتماعية
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9)


ورغم هذا فالفكر الليبرالي يضمن المساواة أمام القانون ويضمن التحرر من التميز على 

أساس العرق أو الجنس او اللون او الجنسية، والقانون يقدم كل الحماية القانونية 

بق هذه القوانين، ورغم عالمية هذا المبدأ فإنه لم يصل للمواطنين داخل البلدان التي تط

إلى إنصاف البعض للحد من التمييز اإليجابي لصالح المجموعات المقهورة مثل النساء 

 واألقليات العرقية.

 

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


