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 مجزوءة السياسة

 تأطير إشكالي:

إن جوهر الفعل السياسي هو التدبير؛ تدبير االختالف والتعدد، وغاية هذا التدبير هي 

ة والتنظيم غير الحربي وغير العنيف للصراعات ولجميع أشكال العنف الممكنة. ال يتم لاالعد

 

 
 

 

 
 

 دروس وأنشطة تعليمية تعلمية عن بعد:

 لضمان استمرارية الدراسة

 الفلسفة المادة

 الثانية بكالوريا المستوى
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أن اإلنسان ''كائن مدني وسياسي''؛  إال في إطار تنظيمي يعكس مقولة هذه الغاياتتحقيق 

وهو الدولة بما هي مجال للصراع واالختالف، وكذا اإلطار الذي يشهد على ''العيش 

 المشترك'' بين األفراد.

بهه، ويلتقي معه في أمور عديدة، يعيش مع من يشليس اإلنسان كائنًا اجتماعيًّا فقط، 

في أمور معه تفرض على الناس االختالف تتحكم فيه، وية وأنانية اننزعات فرد ما هناكإنو

؛ هنا نحتاج إلى السياسة لتدبير الصراعات وتفادي الحروب. وهو التدبير الذي يستلزم عديدة

حتى يتم  ، مع االلتزام بالقانون،واالتصاف بالفضيلة ألخالق النبيلة والقيم اإلنسانيةالتحلي با

 الحق. العدالة وضمانالوصول إلى الغاية من وراء كل ممارسة سياسية؛ أال وهي تطبيق 

، السلطة، بمجموعة من المفاهيم من قبيل: الدولةإذن تتصل الممارسة السياسية 

القانون والعدالة. وهو ما يمكن أن نترجمه في صيغة إشكال عام، سنقوم بالتفصيل فيه من 

اسية للدولة، القائمة على كيف يمكن للممارسة السيخالل باقي المحاور، وهو كاآلتي: 

أو لنتساءل  التي قد تتخذ بعض أشكال العنف، أن تحقق العدالة وتضمن الحقوق؟ السلطة

كيف يمكن للسياسة أن تخلق نوًعا من التوافق واالنسجام بين رهانها األكبر ر: بتعبير آخ

 ةالمتمثل في ''الحق والعدالة''، وبين وسيلتها في ذلك المتمثلة في السلطة والعنف، بطريق

 تحافظ بها على مشروعيتها؟

 

 

 درس الدولة:

اليوم، تعبّر عن  إن التطورات العديدة التي تشهدها مختلف مناحي الحياة اإلنسانية

حول ''الطابع السياسي والمدني'' لإلنسان، الذي يمكننا أن  أرسطوالبعد العميق والقوي لمقولة 

نصفه بأنه ''ابن الدولة'' أو ''ابن المدينة'' حسب تعبير جون لوك، وهو ما تُجسده حتمية العيش 

اإلنسان، الذي بات ُملزًما المشترك، التي تبرز كيف أن الحياة العامة والجماعية هي قدر 

 بالتعايش واالنسجام مع غيره من األفراد في إطار توافقي ومنظم.

يحيل مفهوم الدولة على تمظهر ما هو سياسي؛ والذي يتمثل في فكرة ''سلطة عليا''، 

ُض من خالله  أو ''إرادة عامة''، تتعالى فوق ''اإلرادات الخاصة'' بموجب عقد اجتماعي تُفَوَّ

رزها: السلطة من لجهاز نسميه ''الدولة'' التي تقوم بالضرورة على أسس عديدة من أبالسلطة 

فالدولة بدون سلطة تكون عاجزة عن تشريع أو تنفيذ لة من جهة أخرى. ادجهة، والحق والع

تأخذ مشروعيتها،  وعدالة تظل دولة بال روح؛ فبهماأي قانون أو قاعدة ما. والدولة دون حق 

 تها.اسم غايتر هماوعلى أساس
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ما الدولة؟ وما الذي يميزها عن باقي  بناء على هذا، يمكننا أن نتساءل بشكل عام:

لم الدولة؟ وكيف ظهرت؟ وهل ظهورها كان ضروريًّا  أشكال التجمع والتنظيم األخرى؟

ثم هل الدولة غاية في ذاتها أم أنها وحتميًّا لتدبير العيش المشترك وتسيير الشأن العام؟ 

 تحقيق غايات أخرى؟وسيلة ل

 

 

 

 

 درس الدولة:

 المحور األول: مشروعية الدولة وغاياتها؟

 

 اإلشكاالت العامة للمحور:

وسيلة؟ إذا كانت وسيلة فما هي الغايات التي تروم بلوغها  هل الدولة غاية أم

وجود دولة قوية يعني بالضرورة أن تكون غاية نفسها ولو على حساب  وتحقيقها؟ وهل

األفراد والصالح العام؟ من أين تستمد الدولة مشروعيتها، هل من قَُوتها أم مما تحققه من 

غايات ألفرادها ومواطنيها؟ وبأي معنى تكون غايات الدولة هي نفسها المصدر الذي تستمد 

 منه مشروعيتها؟

 ات الفلسفية:بعض أهم التصور

 موقف ''جون لوك'':

إن غاية الدولة، بالنسبة لجون لوك، هي الحفاظ على ''الخيرات والمصالح المدنية'' 

لمواطنيها، والعمل على تطويرها وتنميتها. فهذه الخيرات التي تهم، من جهة، عالقة الفرد 

يدة...الخ، وتهم، من بذاته؛ كالحفاظ على الحياة وسالمة البدن والحق في الحرية والصحة الج

جهة أخرى، عالقة الفرد باألشياء؛ كحق الملكية والبيع والشراء...الخ، تدخل في إطار 

، دون أن يتعدّاها إلى باقي األمور األخرى الحقوق التي يجب على كل حاكم أن يَْكفَلََها لشعبه

أموٌر تهم اإلنسان المواطن وحده في  غير المدنية، والمتعلقة بما هو ديني وروحي. فتلك

عالقته باهلل، وال يحق للدولة أن تتدخل فيها، وتلعب دور الوساطة بين اإلنسان ودينه. بهذا 

الديني'' في صالحيات الدولة وغاياتها، ''المعنى فإن جون لوك يرسم الحدود بين ''المدني'' و

حياتي بعيدًا عن كل ما هو ديني مدني ودنيوي وسياسي ويضع لها غاية أساسية ذات طابع 

قوانين من شأنها أن تضمن تحقيق  نّ وعقدي، وهو بالضبط ما يعطيها الحق المشروع في سَ 

غيره منها. إذن فمشروعية الدولة،  رمُ حْ تلك الغايات والحقوق، وتعاقب كل من ينتهكها أو يَ 

وذلك في انسجام تام عند جون لوك، لها أساس تعاقدي، ومستمدة من اعتراف جميع األفراد، 
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؛ أي أنها مشروعية قائمة على اإلرادة العامة مع الغايات ''المدنية'' الموكول لها ضمانها

 .ومتمثلة في القوة المجتمعية

 موقف ''سبينوزا'':

تتأسس الدولة، حسب سبينوزا، على تخلي األفراد جزئيًّا عن حقهم في التصرف 

م ورغباتهم الخاصة، وذلك لصالح الجماعة التي تحوز والسلوك تبعًا لما تُمليه عليهم أهواؤه

سلطة إصدار القرار، وتسعى إلى تحقيق السالم وضمان حرية الناس وحقوقهم. ليست غاية 

سبينوزا، هي االستحواذ على السلطة، وتوظيفها إلرهاب الناس وقمعهم،  بالنسبةالدولة، إذن، 

ا؛ وإنما غا  ''حرية األفراد''يتها القصوى هي وجعلهم آالت صماء تخضع خضوًعا تامًّ

وتحريرهم من الخوف، وتخليصهم من الظلم، وضمان العيش اآلِمن لهم، والسهر على أن 

إن غايتها، يتمتعوا بحقوقهم الطبيعية والوضعية دون أن يلحقوا األذى ببعضهم البعض. 

الظلم  بمعنى آخر، هي حريتهم باعتبارهم ''كائنات عاقلة'' من حقّها رفض كل أشكال

 واالستبداد، ورفع سهام النقد في وجه كل نظام غير عادل من شأنه المس بحقوقهم وحرياتهم.

وهو ما يعني أن مشروعية الدولة قائمة باألساس على فكرة المواطنة التي تكفل للمواطنين 

حرية التعبير والحق في المعارضة بشكل عقالني ال يتعارض مع فكرة الدولة ومع فكرة 

 الحر. المواطن

 موقف ''ماكس فيبر'':

الغاية من تأسيس الدولة هي ''تدبير الشأن العام''، و''التحكم في عالقات القوة  إن

والهيمنة داخل المجتمع''؛ وذلك بتفويضها لسلطة عليا وظيفتها هي حماية الناس وضمان 

حقوقهم. ال يتم هذا التفويض ُصدفَةً؛ بل بناًء على اعتبارات محددة هي األسس التي تستمد 

يتها، وقد حددها ماكس فيبر في ثالث أساسية، وهي: أواًل، سلطة األمس منها الدولة مشروع

عن طريق تاريخ وماضي  -ُمتََمثّلة في شخص الحاكم–األزلي: تستمد فيها الدولة مشروعيتها 

من يمثل السلطة، وعبر كل ما له عالقة بالنسب واألصل اللذان يشفعان له العتالء عرش 

زمية: والتي تحظى بالمشروعية من خالل مزايا الشخصية وما الدولة. ثانيًّا، السلطة الكار

يتمتع به الحاكم من مكانة وحظوة وحضور قوي، وكل ما يُلهم األتباع ويؤثر فيهم، ويجعلهم 

إضافة إلى هذين النموذجين خاضعين له، ومؤمنين بحقه ''المشروع'' في تََولّي شؤونهم. 

ذج ثالث وهو السلطة التي ينالها الحاكم أو الدولة ''التقليديين''، حسب ماكس فيبر، هناك نمو

اعتمادًا على الشرعية الديمقراطية، القائمة على قواعد حكم عقالنية تقتضي الكفاءة والجدارة. 

وبهذا المعنى فإن الدولة الحديثة والديمقراطية هي التي تستمد مشروعيتها من القانون 

 .وعلى أساس تعاقدي بشكل ديمقراطيوالعقالنية في الحكم لضمان الحق والعدالة 

 تركيب خاص بالمحور:

إن الحديث عن ''غايات الدولة'' ال ينفصل، سياسيًّا، عن مشروعيتها. فالمشروعية 

واحدة، لكنها تُستمد من مصادر عديدة، ومن أبرزها غايات الدولة المتعددة )الحرية، العدالة، 

(. وإذا كانت الدولة حائزة على ''الشرعية'' القانونية، التي بمقتضاها الحق، السلم...الخ
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صارت دولةً تمتلك السلطة على باقي األفراد، حسب ما تُمليه القوانين؛ فإن إخاللها بأي غاية 

من غاياتها الضرورية واألسمى قد يَُجّردها من ''المشروعية''، ومن ثم تفقد السلطة التي ال 

 ا.تكون دولة إال به


