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 دروس وأنشطة تعليمية تعلمية عن بعد:
 لضمان استمرارية الدراسة

 الفلسفة المادة
 الثانية بكالوريا المستوى 
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 مجزوءة السياسة

 درس الدولة:
 طبيعة السلطة السياسية: المحور الثاني

 
 اإلشكاالت العامة للمحور:

ما معنى السلطة عموًما، وما الفرق بينها وبين السلطة السياسية؟ هل هناك نموذج 
واحد للسلطة السياسية أم أن هناك أشكال متعددة منها؟ أال تتعارض مشروعية الدولة مع 

إذا كانت وهل السلطة، في حد ذاتها، وسيلة أم غاية بالنسبة للدولة؟ احتكارها للسلطة؟ 
غايات ومصالح مدنية لمواطنيها، أال ُتساهم حيازتها للسلطة في تحولها الدولة وسيلة لتحقيق 
واالستبداد؟ كيف أال يؤدي ذلك إلى االنتقال من السلطة إلى التسلط  إلى غاية في ذاتها؟

يمكن للدولة أن تحتفظ بحقها في امتالك السلطة دون أن تتحول إلى دولة مستبدة وطاغية؟ 
دث عن سلطة مشروعة ال تتعارض مع حقوق المواطنين أو بتعبير آخر، بأي معنى نتح 

 وحرياتهم؟
 بعض أهم التصورات الفلسفية:

تتصل السلطة بمعنى القوة، لكنها ليست قوًة في مدلولها العام واألوسع؛ وإنما تلك 
المتعلقة بما هو سياسي وتدبيري. وهذا ما يجعل منها مفهوًما عامًّا يعني ''القدرة على اتخاذ 

. أما السلطة السياسية فتُدلُّ على اتخاذ القرار في تدبير شؤون الدولة والمدينة، ونجد ''القرار
أنها تختلف باختالف األنظمة السياسية وتعددها. لذلك ال بد من التساؤل حول ماهية هذه 
السلطة السياسية وطبيعتها، وهو ما يدفعنا إلى التمييز بين السلطة، بما هي أساس كل 

، وبين التسلُّط الذي يروم الهيمنة )السلطة السياسية باعتبارها وسيلة( ممارسة سياسية
 .)السلطة السياسية بوصفها غاية في ذاتها(واالستبداد 

 '':نيكوال ميكيافيليموقف ''
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إن التأمل في مسار االجتماع اإلنساني وتاريخه، وفي أشكاله المتعددة، يضعنا أمام 
م، 16َل ظهور الدولة الحديثة، خصوًصا مع بداية القرن تعدد أنماط السلطة السياسية؛ َفَقب  

كانت للسلطة السياسية طبيعة دينية مستمدة مما َيز ُعُمه الحاكم من كونه ''خليفة اإلله'' في 
ره لنا كتب و  َص األرض، وهو ما جعل هذه السلطة أقرب إلى التسلط والقمع حسب ما تُ 

 التاريخ.
دأ الفصل بين الديني والسياسي، وبالضبط مع لكن مع ظهور الدولة الحديثة، سيب 

ة ميكيافيلي  الذي لم تعد السلطة بالنسبة إليه قائمة على ''الحق اإللهي''؛ وإنما صارت ُمسَتَمدَّ
من قدرات األمير الحاكم، ومن شخصه. لذلك ال بد له أن يتحل ى بصفات خاصة، وأن يعتمد 

ا ال تكفي أمام النزعات الشريرة التي تتحكم في على القانون والقوة مًعا. فسلطة القانون وحده
الناس؛ لذلك ال بد من سلطة تجمع بين القانون والحكمة وبين القوة والجبروت والمكر 

 والخداع، وأن يكون الحاكم أسًدا وثعلًبا في اآلن ذاته.
القانون'' بقدر ما إن السلطة السياسية، بهذا المعنى، ذات طابع ُمَركَّب؛ فيها من ''قوة 

تحتوي عليه من ''قانون القوة''. وهي سلطة قوية ومخادعة ومتحايلة أيًضا، أو لنقل أن لها 
 طبيعة مادية وأخرى رمزية.

 '':مونتيسكيوموقف ''
بل ويخلط إذا كان ميكيافيلي يدعو إلى أن يجمع الحاكم بين السلط ويستحوذ عليها، 

والرمزي منها، بين القوة والحيلة والخداع والتظاهر، وأن تظل القوانين صورية  بين المادي
سكيو ينظر إلى السلطة ي فإن مونت. )الدولة( ق إال إذا كانت تخدم مصالح الحاكمبَّ طَ ال تُ  ،فقط

وليست في  ،ضمان حقوقهمظرة قانونية وحقوقية تجعلها في خدمة المواطنين لن  السياسية
لذلك يؤكد أن الدولة الحديثة تقوم على . مهكُّ حَ تَ بسط سيطرته و حكمه و  تأمينصالح الحاكم ل

التي ُتشر ع  السلطة التشريعية: منفصلة ومستقلة عن بعضها، وهي ،ثالث سلط أساسية
التي تعاقب المجرمين والخارجين عن  السلطة القضائيةثم هناك . وتضع القوانين وتصححها

وفي . بالحق المدني وتحكم في الخالفات بين الناس؛ أي أنها سلطة تنفيذية تتعلق ،القانون 
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 المتعلقة بحقوق الناس، والتي تهدف إلى إعالن السلم أو  السلطة التنفيذيةاألخير هناك 
وبما أن غاية . عن الدولة األمن والدفاعالحرب، والدخول في العالقات مع الدول لتحقيق 

الدولة هي الحرية والعدالة، فال مجال وال معنى ألن تجتمع هذه السلط في يد الحاكم وحده، 
واالبتعاد  أو في يد أي جهاز داخل الدولة؛ ألن من شأن ذلك أن يؤدي إلى الظلم واالستبداد،

 .غاية التي من أجلها تشكلت الدولة وهي الحرية السياسيةعن ال
 '':ميشيل فوكوموقف ''

ينتقد ميشيل فوكو مفهوم السلطة كما جاء في نظرية العقد االجتماعي، والتي تقوم 
عبر )اإلرادة العامة عند روسو، أو السلطة العليا عند سبينوزا( على تفويضها للحاكم 

فهذا التصور في نظره يتعاطى مع السلطة . الشرعية المشكلة للدولةمجموعة من المؤسسات 
    إن . على أنها آلية أو جهاز قابل للنقل والتفويض والتمركز في قبضة جهة معينة

بالنسبة إليه، عبارة عن صراع إرادات وقوى وعالقات المادية داخل الجسم  السلطة،
س مارَ إنما هي منتشرة داخل هذا الجسم، وتُ إن السلطة ليست مادية أو رمزية، و . االجتماعي

أما السلطة السياسية لمؤسسات الدولة فما هي إال . من طرف الجميع ويساهم فيها الكل
الدولة سلطتها عن  تمارس. تعبير عن عالقات قوة مهيمنة ال تمثل السلطة في مجملها

 ؛وناعمة ائيةزي القوة، ومن خالل شتى الخطابات بطريقة ميكروفي  طريق جميع عالقات
وفي هذا . وغيرها ، الفنية واإلعالمية،تحضر في الخطابات األخالقية، االقتصادية، الدينية

لذلك تتصل السلطة كثيرا بالوهم   . ''إن كل خطاب هو في حد ذاته سلطة''فوكو ميشيل يقول 
 .المادية واإليديولوجيا والخداع، كما تتعلق أحيانا بالعنف والقوة الفيزيائية
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 الدولة بين الحق والعنف: المحور الثالث
 

 اإلشكاالت العامة للمحور:
بأي معنى يمكن تصور دولة تجمع بين العنف وتضمن الحق في الوقت نفسه؟ متى 
يمكن للعنف أن يكون وسيلة في يد الدولة لضمان الحقوق؟ أال يؤدي استعمال العنف من 

ولة مشروعة يعطيها كل الصالحيات طرف الدولة إلى فقدانها للمشروعية؟ وهل كونها د
لسلطة الدولة فبأي معنى يكون عنًفا مشروًعا ال  رسة العنف؟ وإذا كان العنف مالزًمالمما

 يتعارض مع مبدأ الحق؟ وهل القول بدولة ديمقراطية، قائمة على الحق والعدالة والقانون،
لعنف إضعاًفا لها يعني أنها دولة ضد العنف؟ أوليس في تخلي الدولة عن حق ممارسة ا

ا من سلطتها؟  َوَحدًّ
 بعض أهم التصورات الفلسفية:

 '':ماكس فيبرموقف ''
استعمال العنف واحتكاره من أجل تدبير  وحدها يرى ماكس فيبر أن من حق الدولة

الشأن العام، بشرط أن يكون عنًفا مشروًعا؛ وهي المشروعية المستمدة من عدم تعارضه مع 
وال يحق ألي طرف آخر أو أي جماعة أو َتَجمُّع  مبدأ ضمان الحقوق من طرف الدولة.

يكون عنًفا غير سياسي اللجوء إلى العنف، حتى ولو كان ذلك دفاًعا عن الحق؛ ألنه س
 مشروع.

، كافة الصالحيات الستعمال العنف وفق  تمتلك الدولة، باعتبارها جهاًزا مستقالًّ
لكي يكون هناك أمن عام؛ لذا والذي يشكل أساس السلطة السياسية،  الغايات اإلنسانية،

 بأن يكون ُمَقنًَّنا ويخضع لضوابط مؤسساتيةوذلك أن يكون عنًفا مشروًعا عليه يتعين 
، وأن يكون آخر وسيلة تلجأ إليه الدولة بعد استنفاذ الوسائل وأخالقية وقانونية وعقالنية

 .العنف ُمَعقلًنا ومتالئًما مع الحق اإلنساني هو ما يجعل من هذاو  ؛األخرى 
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إن العنف المشروع، بالنسبة لماكس فيبر، هو عنف ال يتعارض مع الحق والعدالة 
ي ذاته وإنما هو مجرد وسيلة فقط، يخدم الدولة بقدر ما والقانون؛ لذلك فهو ليس غاية ف

 يخدم األفراد والمواطنين.
 '':ميكيافيليموقف ''

إذا كان ماكس فيبر ينظر إلى العنف المشروع على أنه وسيلة فقط وليس غاية؛ فإن 
ميكيافيلي يرى عكس ذلك تماًما، إذ ينطلق من فكرة أن ''الدولة غاية في ذاتها''، ومن ثم 
على الحاكم )األمير( أن يهتم فقط بالحفاظ على حياته وعلى الدولة. وألجل بلوغ ذلك فإن 

ملة تكون مقبولة ويستدمجها الجميع. والعنف، بالنسبة إليه، ليس فقط كل الوسائل المستع
وسيلة؛ بل هو غاية. ألن بناء دولة قوية يحتاج لحاكم يمتلك مواصفات خاصة؛ يجمع بين 
القوة )األسد( والحيلة والمكر )الثعلب(، وأن يجمع بين المهابة والمحبة. وإذا كان عليه 

أن يكون ُمخيًفا ومهاًبا. كما أن عليه االستجابة لبعض االختيار بينهما، يجب أن يختار 
المطالب، وتقديم وعود بتنفيذ البعض اآلخر منها حتى وإن لم يقم بذلك، في إطار امتصاص 
غضب المواطنين لكي ال يثوروا ضده. إن كل الوسائل متاحة من أجل بقاء الدولة وقوتها، 

 ؛ ألن الغاية تبرر الوسيلة. سواء لجأنا إلى العنف المشروع أو غير المشروع
 لكن أال تتعارض فكرة ''الدولة القوية'' مع ''دولة الحق والقانون''؟

 '':جاكلين روسموقف ''
ترفض جاكلين روس أن تنبي الدولة قوتها اعتماًدا على العنف، فتكون غاية في 

ن تصورها أقرب ذاتها، ويكون معها العنف وسيلة لتحقيق هذه الغاية )ميكيافيلي(؛ لذلك نجد أ
 إلى ماكس فيبر، وذلك من خالل وضعها لثالثة أبعاد تؤسس لدولة الحق والقانون، وهي:

يتمثل في احترام الحريات الفردية والعامة، وأن تكون دولة الحق  البعد الحقوقي:
والقانون حريصة على احترام المواطنين، وتقدير كرامتهم، واالعتراف بقيمتهم، ونبذ جميع 

 أشكال التعذيب.
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ستكون دولة عنف وليست ة على تطبيق القانون؛ وإال فأن تعمل الدول البعد القانوني:
ا القوانين سليمة وعادلة وصريحة )واضحة وال تحتمل كثرة دولة حق. وأن تكون فيه

التأويالت(. وأن يتم التعامل مع الناس على أنهم سواسية قانونيًّا، وذلك في ظل قضاء 
 مستقل.

أن تتسم ممارسة الدولة للسلطة بالديمقراطية والعقالنية؛ لكي ال  البعد السياسي:
تسقط في التسلط واالستبداد والهيمنة، وفي كل ما ُيعب ر عن العنف غير المشروع. فدولة 
الحق والقانون تشهد انتظاًما وتوازًنا سياسيًّا يستوعب جميع األطراف السياسية، ويقبل 

ف والتعددية وعدم احتكار السلطة في يد واحدة. لذلك المعارضة، ويؤمن بالحق في االختال
 تؤكد جاكلين روس أن دولة الحق والقانون تقوم على مبدأ ''الفصل بين السلط''.

إن دولة الحق والقانون هي، إذن، دولة ضد العنف غير المشروع. تقوم على السلطة 
يس غاية في ذاته. هذا وليس على التسلط. عنفها وسيلة لخدمة نفسها وخدمة مواطنيها، ول

ر العنف لضمان الحق، ومتى كان الحق مضموًنا غاب العنف. خ  ما يجعل منها دولة ُتسَ 
 إنها دولة قيد البناء باستمرار، تنسجم مع مطالب مواطنيها وحقوقهم.

 
 :عامتركيب 

في ِبن َيِتها، و في أصلها، في التفكير الفلسفي السياسي في سؤال الدولة هو تفكير إن 
مآالتها. وهو بالتالي تفكير في غاياتها ومشروعيتها ووسائلها. كل دولة تتأسس لتحقيق 
غايات عديدة، اختلفت وتطورت بتطور أشكال االجتماع اإلنساني، وعلى رأسها خدمة 

)نظرية العقد الحقوق المدنية، وضمان حرية المواطنين  الصالح العام، والحفاظ على
وهو ما يضمن لها مشروعيتها، ما يعني أنها ليست  روسو، جون لوك، سبينوزا(االجتماعي 

. لكن تحقيق تلك الغايات ال يمكن )ميكيافيلي(دولة غاية في ذاتها تخدم مصالحها الخاصة 
ى العنف المشروع الذي هو من حق الدولة أن يتم إال بواسطة السلطة القائمة، من جهة، عل

، وعلى مبدأ الفصل فيها وعدم احتكارها من طرف يد واحدة، من جهة )ماكس فيبر(وحدها 
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 )جاكلين. والغاية األسمى من وراء ذلك هو بلوغ دولة الحق والقانون )مونتيسكيو(أخرى 
وباستجابتها لحقوق مواطنيها، وبإيمانها ، تلك الدولة المدنية القوية بمشروعيتها، (روس

 المطلق بوظيفتها المتمثلة في ''تدبير الشأن العام'' وضمان ''الحق والعدالة''.


