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 األصول اليونانية لنظرية العقد االجتماعي
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 : المقدمة
تعد نظرية العقد االجتماعي من النظريات اليونانية القديمة التيي هريرت دياد  

األمر عند السفسطائيين، واالديقوريون، وسقراط، وأفالطون، وأرسيطو وييير م ، 

إال أنَّرييا اهييتررت اييديالاة دالالعيية ميين علمييام االجتميياي و ييم: االنجليزيييان  تومييا  

الفرنسيييي  جيييان جيييا  م(، و1704-1632م( و جيييون ليييو  1679-1588 يييودز

 م(. 1778-1712روسو

ويذ ب القائلون دفكرة العقد االجتماعي في العصر السياسي الحديث إلى القول 

دوجييود االيية طةيعييية تواجييدت فيرييا الجماعيية اهنسييانية، و ييذ  الحاليية ا تلفييوا فييي 

وصفرا، فمنرم من عدَّ ا االة هير، الفيرد فيريا ايد الكيل، والكيل ايد الفيرد، دينميا 

دعضرم اآل ر إلى أنَّرا االة منفعة وسعادة واستقرار، و يذا ميا يسيعى الةحيث ذ ب 

 إلى توايحه.

تعنييي فكييرة العقييد أنَّ الجماعيية اهنسييانية دعييد أنح انتقلييي ميين االيية الطةيعيية، 

ود لييي فييي مراليية الجماعيية السياسييية اسييتقر رأيرييا علييى إن ييام مجتميي  سياسييي، 

 قد اتفقي عليه الجماعة.فانةالقي منه الدولة التي ولدت نتيجة ع

وفيما يتعلق ديططرا  العقيد والتزاماتيه وطةيعتيه ونتائجيه فريي مواي   يال  

جذري دين كتَّاب القرن الساد  ع ر والالامن ع ر، ولسو  نتناول فكرة العقد عنيد 

 جون لو ، وجان جا  روسو.

 يعد العقد االجتماعي المالل األعلى للدولة لدى فالسفة العصر الحديث، و و 

يقوم على أسا  جو ري مرم، أال و و إيمانرم واعتقاد م دفكرة القانون الطةيعي؛ 

لذلك ينةغي علينا أنح نتعرَّض لفكرة الطةيعة على اعتةار ا األسا  الذي يقوم عليه 

مفروم  العقد(، كما أنَّرا أسا  المنطلق العام ألفكار المحدعين، ومن جام دعد م من 

 الكتاب السياسيين.

ةدأ العقد السياسي  صوصاً ليدى  جيون ليو ( و  جيان جيا  روسيو( فيي إنَّ م

يير  النييا  ميين أقييوالرم،  ياييية الغمييوض واالاييطراب، سييوام فييي كتييةرم، وفيمييا فسَّ

دحسب ميولرم وأ يوائرم لدرجية أنَّريم جعليوا مين  جيون ليو ( نصييراً للديمقراطيية 

ب فيي  يذا التضيارب الدستورية، ومن  روسو( مؤيداً لحكم األيلةية المطلق، والسة

 ييو مييا لفكييرة العقييد السياسييي ميين عملييية  طيييرة فييي النظييام السياسييي للدوليية، فرييي 

د نظريية  نتيائل لتفسيير األصيل فيي وجيود الحكومية والمجتمي  الميدني،  ليسي مجرَّ

وإنَّما  ي األسا  في تحديد الول دعض الم اكل األساسية السياسية، مالل: مصيدر 
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اقييوق األفييراد إاام الدوليية، ومييدي الحريييات الفردييية،  السيييادة فييي الدوليية، وقيميية

وكيفية تحديد الحقوق والواجةات فيي الدسيتور، إليى ييير ذليك مين أمريات الم ياكل 

السياسية في الدولة 
 1)
. 

 و نا يمكن إعارة دعض التساؤالت، التي من أ مرا ما يلي:

ن نادى   ل فالسفة العقد االجتماعي  جون لو ، وجان جا  روسو(  م أول م

دنظرية العقد االجتمياعي فيي الفكير الغرديي الحيديثن ودمين تيطعروان وميا المقصيود 

 دمفروم العقدن وما األسس التي قامي عليهن.

تريد  الدراسيية ميين ورام ذلييك إلييى توايييق أ مييية العقييد االجتميياعي داعتةييار  

فرد عين  يمالل الحل الجو ري؛ ذلك ألنَّ األفراد تعاقدوا دموجةه على أنح يتناال كل

نفسه وعن اقوقه للمجتم  كله، كما سيتضق ذلك من  الل الحديث عن معنى العقد 

لغيية واصييطالااً، وتعريييد العقييد عةيير الفكيير اهنسيياني، ومفرييوم العقييد االجتميياعي 

وطةيعته عند  جون ليو (، و  جيان جيا  روسيو(، والحالية الطةيعيية وانتقالريا إليى 

حكم، ومةدأ سيادة القانون، ومن عم التميييز ديين الحالة االجتماعية، والم اركة في ال

السيييلطات وتحدييييد ا، وقيييد اعتميييدنا المييينرل التحليليييي والمقيييارن لتواييييق األفكيييار 

 المتعلقة درذا المواوي.

وقةل الةدم في مناق ة األفكار السياسية المتعلقة دمفريوم  العقيد االجتمياعي( ال 

 دد من التَّعريد درذا المصطلق.

 

 : الداللة اللغوية واالصطالحية للعقد االجتماعي ــأوالا 
 

 العقد في اللغة: - 1

، يقيال: عقيد الحةيل أي هيدَّ ، وعقيد الةيي  أو  يدح العقد في اللغة  يو: اهاكيام وال َّ

اليمين أي أاكمه. ويقال: عقد  على ال يم، أي عا د ، كميا يقيال: عقيد ليه الرئاسية 

أي تعا دوافي قومه، أي جعلرا له. وتعاقد القوم 
 2)
. 

وورد في معجم ألفاه القرآن الكريم أنَّ العقد: مصيدر عقيد، وقيد اسيتعمل اسيماً 

فيما يرتةط ده النا  عليى تصير، ، وجمي  عليى عقيود، كميا فيي قوليه تعالى: يطيريا 

قيل  ي العرود، وقيل  يي الفيرائض  (.3الذين أمنوا أوفوا دالعقود﴾ سورة المائدة(  

 التي ألزمو ا. 

ا العقد دمعنا  اللغوي العردي فرو م تق مين الةنيام،  والجمي  أعقياد، وعقيود  أمَّ

دحسب كتاب  لسان العرب( الدن منظور " و العرد أي عردت إلى فيالن كيذا وكيذا 

وتطويله ألزمته ذلك"
 4)
. 

اا اصااطالحاا  -2 فقييد أورد القييانون المييدني العراقييي تعريفيياً للعقييد اسييتمد  ميين الفقييه  أمَّ

نصي المادة اهسالمي، إذ 
 73)

من  ذا القانون على أنَّ العقد  يو "ارتةياط اهيجياب  

الصادر عن أاد المتعاقدين دقةول األ ر على وجه يالةي أعر  في المعقود عليه"
 5)
. 
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 يو توافيق   conventionويمييز دعيض الفقريام ديين االتفياق والعقيد. فاالتفياق

 contratلييه أو إنرائييه والعقييد إرادتييين أو أكاليير علييى إن ييام التييزام أو نقلييه أو تعدي

ا  obligationأ ص من االتفاق، فرو توافق إرادتيين عليى إن يام التيزام  أو نقليه.أمَّ

، فيننَّ كيل عقيد يكيون  االتفاق فال يكون عقداً إال إذا كان من يط اللتيزام أو نقليه فعلييه

 اتفاقاً.

ا االتفاق فال يكون عقداً إال إذا كان من ط االلتزام أو ناق الً له، فينذا كيان يعيدل أمَّ

االلتييزام أو ينريييه فرييو ليييس دعقييد 
 6)

، والعقييد مييا عقييد ميين الةنييام، والعرييد اتفيياق دييين 

طيرفين يلتييزم كييل منرميا تنفيييذ مييا اتفقييا علييه كعقييد الةييي  واليزوا  وعقييد العمييل فييي 

االقتصاد السياسي أي عقد يلتزم دموجةيه هي ص أنح يعميل فيي  دمية هي ص آ ير 

لقام أجر
 7)
. 

عقد االجتماعي نظرية في ن وم الدولية والقيانون، تيرد االجتمياي إليى اتفياق ديين وال

األفيييراد، يد لونيييه دمحيييض إرادتريييم، ويتنييياالون دمقتضيييا  عييين دعيييض اريييياترم، 

ويتعردون فيه ديااترام اقيوق وارييات وملكيية اآل يرين، وييرفض الفكير الحيديث 

م وجرييية نظييير نظرييية العقيييد االجتمييياعي عليييى أسيييا  أنَّرييا نظريييية افتراايييي ة تقيييدو

مرفواة في أصل االجتماي والقانون والدولة 
 8)
. 

والعقد في فلسفة األ الق: ارتةياط ايرب ديين ه صيين أو أكالير، و يو ميراد  العريد 

،إال أنَّ العرد إلزام مطلق، والعقد إلزام على سةيل اهاكام، وعقد العمل اتفاق يلتيزم 

ل أجر معينه ص دمقتضى أنح يعمل في  دمة ه ص آ ر مقاد
  9)

. 

يددت معالمريا فيي contrat socialالعقد االجتماعي  ،  و تلك النظرية التيي اد

كتييب دعييض ال ييوتيي القييرون الوسييطي إال أنَّرييا نظمييي دصييورة  اصيية ميين قةييل 

المفكرين الذين هررت كتاداترم في القرن الساد  ع ر والاليامن ع ير. وميـن أهيرر 

،  Locke ذ  النظريات العقدية  يي ميا نسيب إليى الفالسيفة السياسييين جيون ليو  

. Rousseauسو وجان جا  رو
 10)

. 

والعقد االجتماعي: اتفياق ديين أفيراد المجتمي  يوجيب عليى كيل مينرم و يو فيي 

الحالة الطةيعية أنح يعرد في ه صه، وفي كل ما لديه من قدرات إلى اهرادة العامية 

التي تنتظم درا اياة الكل. فاألفراد الذين يعي ون في الحالة الطةيعيية اييث ال هييم 

دتريم يتنياالون دمقتضيى  يذا العقيد عين ايريترم الطةيعيية لصيالق يحدب ايريترم وإرا

يييلون فيييي مقاديييل ذليييك عليييى اريييية اجتماعيييية أساسيييرا العيييدل  المجموعييية و يتحصَّ

والمساواة المفراين لل عور داألمن والطمطنينة 
 11)

. 

هلييي فكييرة العقييد االجتميياعي تييرواد أذ ييان وعقييول و ييياالت فالسييفة العصيير 

(، و جييان جييا  روسييو(، إال أنَّرييم ا تلفييوا اييول طريقيية الحييديث أمالييال  جييون لييو 

اسييت دامرا، فقييد أيَّييد  لييو ( الحكوميية الدسييتورية، أو المليكيية المقيييدة، دينمييا ذ ييب 

 روسو( إلى ارورة التطكيد على قيام السلطة في الدولة على راا محكومين
 12)

. 
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 مالمح نظرية العقد االجتماعي عند فالسفة اليونان: ــثانياا 

 طبيعة العقد االجتماعي عند السفسطائيين: ــ 1
ال يمكيين فرييم واقيي  ارييية الفييرد وعالقتييه دالسييلطة دمجييرد دراسييتنا لنميياذ  

تاري ييية متعاقةيية فييي اقةييات م تلفيية، دييل يجييب أنح نضيييد إليرييا نظرييية تةييين لنييا 

المرتكزات اهيديولوجية، واهطار الفكيري اليذي أاياط دموقي  الفيرد تجيا  السيلطة، 

 مفا يم الم تلفة لحريته واقوقه.وال

قام النظام الديمقراطي األعيني على أسا  أنَّ القرارات الرامة تتم الموافقة عليرا في 

جمعية يحضر ا المواطنون ويستطي  كل منرم التحدث واالهترا  فيي المناق يات، 

كذلك كان نظام القرعة من هطنه أنح يطتي أي ميواطن إليى الحكيم، وعليى اليريم مين 

نَّ ذلك  و أسا  الديمقراطية إال أنَّه أهرر الحاجة إلى تعليم المواطنين وتحصليرم أ

قدراً من المعرفة السياسية. وقد قام السفسيطائيون دريذ  المرمية لقيام أجير ديطنح توليوا 

تيييدريب الميييواطنين عليييى التحيييدث وال طادييية؛ لكسيييب المناصيييرين والتيييطعير فيييي 

المعاراين
 13)

على تلقين الطالب كيد يكت يفون القيوانين  ، وكاني منا جرم تعتمد

قيوا ديين القيوانين  دطنفسيرم، وأنَّيه ال توجيد عدالية مطلقية أو اقيقية مطلقية، وكيذلك فرَّ

والقييوانين الواييعية التييي ليسييي عنييد م إال اتفاقييات  -قييوانين الطةيعيية–الطةيعييية 

Conventions ض لرذ  األ يرة ددأت تنضل فكرة النسيةي ة فيي . ومن  الل التعر،

القييوانين دمعنييى أنَّ القييانون الصييالق فييي امييان معيييَّن ال يعنييي صييالايته فييي كييل 

األامنة 
 14)

. 

ولعييل ميين أ ييم مناصييري الديمقراطييية دييين  ييؤالم ميين يييدعى  دورتييايورا  

ق.م( ، وعلى اليريم مين واي   Abdereprotagoras,d,\  489 – 408داددار(ِ

ق.م( ، لم تنقل  399-469مالل  سقراط(    دورتايورا (  ذا لعدة مؤلفات إال أنَّرا

 إلى ال لد، وإنح كان فكر  قد انتقل دفضل أقرانه اهيريق.

وأ مية فكر  دورتايورا  داددار( تطتي من قةوله للديمقراطيية، وداليذات مين  

ا تمامييه داهنسييان واعتةييار   مقيييا  األهيييام جميعيياً، وأيًضييا عضييواً فييي المجتميي  

السياسي
 15)

. 

علييى  ييذ  الفكييرة السياسييية القائميية علييى أسييا  أنَّ الدوليية  ييي مصييدر وتطسييياً 

األ الق والقانون، وم  ذليك فيننَّ كيل ميواطن يسيتمر متمتعياً دحريتيه فيي االاتفياه 

دطفكار  ال اصة، ولكن فيي سيلوكه مليزم دعيدم م الفية اهرادة الم يتركة التيي تعةوير 

عن القوانين 
 16)

. 

العقييد االجتميياعي ترجيي  فييي أصييولرا األولييى إلييى وميين  نييا نجييد أنَّ نظرييية 

السفسيييطائيين القرن ال يييامس قةيييل المييييالد( اليييذين رؤوا أنَّ اهنسيييان يصييين  القييييم 

دنرادتييه، وأنَّ النظييام السياسييي  ييو نظييام اتفييق األفييراد علييى تكوينييه للسييرر علييى 

ألفيراد مصالحرم، فرو دذلك نظام طةيعي قام على أسا  من االتفاق أو التعاقد ديين ا
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لتحقييق امييايترم، و لصييوا مين ذلييك أنَّييه ميادام أنَّ األفييراد تعاقييدوا عليى إن ييام  ييذا 

النظام، فال يجوا أنح يكون اائالً دون تمتعرم دحقوقرم الطةيعية
 17)

. 

ل  جلوكون(*ً إلى نوي من العقد االجتماعي عندما رأى أنَّ كيل فيرد  وقد توصَّ

دياآل رين، ودنياًم عليى ايرف الفيرد عليى مصيالحه أناني قيادر عليى إلحياق الظليم 

ل النا  إلى ما يمكن أنح يسمى  دنة أو عقداً اجتماعياً يمن  الفرد مين  ال اصة توصَّ

إيقاي الظلم داآل رين
 18)

. 

د أداة لتحقيق نوي  و ذا العقد الذي تصور   جلوكون(  و دنام اصطناعي مجرَّ

اجتماعي ساٍم، مين أجيل تيطمين اقيوق  من التواان من أجل العدالة، أو تحقيق  د 

الفرد في التَّملك والحريية واالسيتقالل
 19)

، ويتضيق مين ذليك أنَّ المنفعية الذاتيية  يي 

 مةدأ للسلو  اهنساني. 

 ذا النوي من المنفعة  و ما تطمر ده الطةيعة، و يو ال يير اليذي يحيب أنح يتةي   

القوانين العمليةعلى الريم من أنَّ القوانين قد تمن  تحقيق ذلك في 
 20)

. 

 طبيعة العقد االجتماعي عند االبيقورين:ــ  2
ق.م( عيين مفرييوم العداليية فييي المجتميي  اهنسيياني  270-341يتحييدث   أديقييور

ويجعله قيمة نسةية ناتجة عين التعاقيد اال تيياري ديين األفيراد، فقيد تقتضيى مصيالق 

مييبردرم ومصييالحرم،  األفييراد وهييروفرم االتفيياق علييى إرسييام قييوانين معيَّنيية تحقييق

وتحميرم من الضيرر واألليم اليذي قيد ينيتل عين التعاميل ديين األفيراد،  يذ  القيوانين 

ييق لكييل فييرد  ييد مفرييوم العداليية فييي المجتميي ، وتواو والت ييريعات المتعاقييد عليرييا تجسو

اقوقييه وواجةاتييه، وفييي االيية يييياب  ييذا التعاقييد أو االتفيياق ال نكيياد نجييد أي معنييى 

األ القية األ رى التي تقيود األفراد في معاملترم، "فالعدالة في ذاتريا  للعدالة أو القيم

إذن مفروم يير ذي قيمة"
 21)

. 

يقول  فطديقور(: "إنَّنا نقةل القانون لنحتمي من العدوان ال أكالر، فينذا رأينيا فيي 

ال رو  على القانون منفعة لنا وأمكننا أنح ن ر  عليه دون أنح ينالنيا أذى، فلنيا ذليك 

ونحيين دمييطمن ميين اكييم الضييمير، ولنييا أنح نسييتواي المنفعيية ميين ديياب أولييى اييين ال 

يكون  نا  عقد، إذاً ال اق لمن ال يستطي  أو ال يريد التعاقد، فرداً كان أو هعةاً فال 

عداليية وال هلييم. ولكننييا فييي الغالييب ال نييطمن انتقييام الغييير، فييالحكيم يرعييى العداليية 

ن  و  االنتقام، وليحيتف  دالطمطنينية، و يي  يير  ليضمن السالمة من االنتقام، وم

األعظم" 
 22)

. 

 يتضق مما سةق أنح العدالة ال تستمد قيمترا إال من وجود أفراد يد لون في تعاقد، أو 

 اتفاق دعدم االعتدام على دعضرم دعض.

 طبيعة العقد االجتماعي عند أفالطون: ــ 3
طةيعيية االجتميياعي اهنسيياني ق.م (جمروريتييه عيين  347-427يةييدأ  أفالطييون 

ون طته األولى، ويناقش الدعائم التي تقوم عليرا المجتمعات المعاصيرة ليه ويحللريا، 

ق وجيو  فسياد ا ليقييم عليى أنقاايرا الينظم المالليى التيي ارتب يا قيائالً: " إنَّ  عم يواو
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اد الداف  األساسي لقيام الدولة  و الحاجة، فالدولة تن ط عين عجيز الفيرد عين االعتمي

دذاته وااجته إلى أهيام ال اصر لرا"
 23)

. 

ويقول  سقراط( على لسان أفالطون: " تنةالق الدولة كما أتصور  من ااجيات 

الجيينس الة ييري ال أاييد يمكنييه الةقييام دنفسييه، دييل كلنييا لييدينا عييدَّة متطلةييات، أيمكيين 

ر أي أصل آ ر للدولةن" تصود
 24 )

، فكل واايد منيا دينميا  يو قيادر عليى مينق هييم 

لغير ؛ فننَّه يحتا  ديدور  إليى هييم يمكين أنح يمنحيه ييير  ليه، ليذلك كيان الديد مين 

اجتميياي مجموعيية ميين المييزارعين والةنييايين والصييناي، ودعييد أنح تلةَّييى االاتياجييات 

األساسييية للفييرد ميين مطكييل ومسييكن وملييةس، تظريير الحاجيية إلييى الكماليييات، فةتعييدد 

تيؤدي إليى قييام الحيروب فتظرير الحاجية  العالقات دين النا  تن ط المنااعيات التيي

ن منرم طةقة الحرا  إلى الجند التي تتكوَّ
 25)

. 

يم أفالطيون الدوليية فيي  الجمروريية( إلييى عيالث طةقيات تنيياهر قيوى اليينفس  قسَّ

اهنسانية، ايث أنَّ الدولة من وجرة نظر أفالطيون ميا  يي إال تكةيير لميا يوجيد فيي 

الفييرد
 26)

طةقيية الفالسييفة، واليينفس الغضييةية تقادلرييا طةقيية ، فييالنفس الناطقيية تقادلرييا 

يا طةقية الحكيام  الجنود، والنفس ال روانية تقادلريا طةقية الصيناي وأصيحاب المرن.أمَّ

د اصيترا المتميزة كقوة مفكيرة فوهيفتريا أنح تحكيم؛ ديل وفيوق كيل  يذا أنح تسيت دم 

دة في ت طيط سياسة المدينية وتوجيرريا، وطةقية  الجنيد عملريا عقولرا ال اصة المدرَّ

 ييو الييدفاي عيين الدوليية، و ييم يعملييون تحييي توجيييه الحكييام وإرهيياداترم، و اتييان 

الطةقتان من الحكيام والميدافعين ي يكلون الصيفوة الطةيعيية، وتوجيد طةقية عالالية فيي 

نة من أنا  قصروا أنفسرم على وهيفة واايدة التيي  يي –طةقة منتجة –الدولة  مكوَّ

إراام الحاجات المادية للمجتم 
 27)

. 

يز دتقسييم العميل ديين   عاً مد يتضق مما سةق أنَّ الدولة األفالطونية ككل تعد تجم،

عالث طةقات محدَّدة، تتمييز كيل طةقية منريا دسييادة صيفة معيَّنية، فالحكمية يجيب أنح 

تكيون فضيييلة الفاية الحاكميية التيي تقييود الدولية دواسييطة عقلريا، وال ييجاعة يجييب أنح 

رة على النفس  ي فضيلة الفايات المنتجية تكون فضيلة الجنود، والسيط
 28)

، وعليى 

الييريم ميين  ييذا التقسيييم الالالعييي لفاييات جمرورييية أفالطييون؛ فننَّييه يمكننييا القييول دطنَّييه 

ا  ليسييوا طةقيية مسييتقلة، ولكيينرم جنييود  توجييد دالفعييل طةقتييان فقييط، ايييث إنَّ الحييرَّ

 ( .29فحسب أكةر سناً وأاكم ترقوا من طةقة المساعدين  

ا عن عالقة  ذ  الطةقات اليالالث دعضيرا ديةعض فلقيد هيةررا أفالطيون فيي وأمَّ 

 الجمرورية( دالعالقة دين أجزام الجسم، فالرأ  ترميز لطةقية الحكيام، ولريا القييادة 

والتوجيه والسيطرة على داقي األعضام، والفرد كطي عضو آ ر في الجسم ينفوذ ميا 

لتوجيه العقل، والعقل من وجرة نظر تمليه الرأ  من تعليمات، فوهيفته أنح ي ض  

أفالطون ينةغي أنح يحكم، والعنصر ال جاي يجب أنح يطيعه ويساند ، وعنيد ايدوث 

أي صراي دين العقل والريةة أي دين طةقة الحكيام والطةقية الالالالية، فيننَّ دور القيوة 

الغضةية  و مناصيرة العقيل، ولييس ألي فاية فيي جمروريية أفالطيون الحيق فيي أنح 

ر وهيفترييا، دييل أنَّ  ييذا مييا يحييدد  مسيياولو الدوليية الييذين يقيمييون قييرار م علييى ت تييا
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أسا  قدرات الفرد، "فعلى كل فرد الدد أنح يؤدي وهيفة واادة في المجتم ،  و ي 

التي و ةته الطةيعة  ير قدرة على أدائرا"
 30)

. 

ث ويتضق من كالم أفالطون أنَّ الدولة الفاالة متى جمعي دين الفضائل اليالال

الم ار إليرا، واستطاعي أنح تقيم دينرما االة النظام والتناسب، تحققيي فيريا العدالية 

كما تتحقيق الفضييلة فيي الينفس اهنسيانية، "فالعدالية  فيي نظير أفالطيون ليسيي فيي 

اقيقة األمر فضيلة رادعة مضافة إلى الفضائل المذكورة، لكنَّرا قوة  لقيية تن يط فيي 

يلة فييي مقومييات اليينفس اهنسييانية، ميين تنسيييق م تلييد جييو الدوليية كمييا تن ييط الفضيي

الفضائل، وتحقيق التواان دينرا، وقيام االة التناسب واالعتدال"
 31)

. 

فالفراية التي انطليق منريا أفالطيون فيي رسيم نميوذ  المدينية الكاملية تقيوم دتميايز 

لتيه ليه استعدادات النا ؛ ودطنَّ كل فرد يمكنه ممارسة عمل وااد  و العمل الذي أ َّ 

الطةيعية أكاليير مين يييير ، و نيا يصييةق مين السييرل تحدييد العداليية الحقيقيية فييي دوليية 

أفالطون. إذن العدالة الحقيقية التي تحميل  يالف الة يرية مين أمراايرا وويالتريا 

  ي في تسليم قيادة الدولة إلى الفالسفة وفي  ضوي ال عب لرذا األمر.

 طبيعة العقد االجتماعي عند أرسطو: ــ4
ي الكتاب األول من كتاب السياسية( يقيول أرسيطو: "كيل دولية  يي دالةديريية ف

اجتماي، وكل اجتماي ال يتطلد إال ل ير ميا، ميا دام النيا  أيَّيا كيانوا ال يعمليون أديداً 

هيااً، إال و م يقصدون إلى ما يظرر لرم أنَّه  ير"
 32)

 . 

ق لسائر المجتمعيات إنَّ الدولة أو المدنية عند أرسطو  ي مجتم   طةيعي، ساد

األ ييرى: كاألسييرة والقةيليية؛ ألنَّرييا ت ييمل سييائر تلييك االجتماعييات، وتفييي دطوسيي  

د علييى دعييض السفسييطائيين الييذين ذ ةييوا إلييى أنَّ  ااجييات المييرم ومطالةييه، و ييو ييير،

الدوليية ليسييي مجتمعيياً طةيعييياً، دييل واييعياً. فاهنسييان عنييد أرسييطو ايييوان مييدني 

عيش  ار  الدولة أو  المدنية ( فليس إنساناً، ديل  دريمية دالطة ، فمن يستطي   أنح ي

ييا لكمالييه  أو إلريياً(، إذ لييم يفتقيير إلييى هيييم ميين األهيييام التييي يفتقيير إليرييا اهنسييان، إمَّ

المحض كاهلل، أو لنقصه الزريب كالةريمة، فاهنسان ال يستطي  أنح يقيوم عليى جميي  

ة التيي تيوفر ااجاتيه الرئيسيية ااجاته دنفسه، لذلك كيان يطليب االجتمياي فيي األسير

أوالً: و ي التناسل، واألمن ، وقيام األود، وفي القريية التيي تن يط عين اجتمياي عيدة 

أسر، عانياً، عيم فيي المدينية أو الدولية، و يي أعظيم المجتمعيات التيي تمتياا عين كيال 

دلوغ المجتمعين السادقين في أنَّرا أقرب إلى االكتفام دالذات، وفي تمكينرا المرم من 

الحياة الفاالة
 33)

. 

يتضق من الكالم السادق أنَّ أرسطو يةيدأ مين األسيرة داعتةار يا ال ليية األوليى 

لةنام المجتم  أو الدولة ، فري أول تجم  ين ط فيي المجتمي  مين أجيل الحيياة ويايتيه 

تزويد الة ر دالحاجات اليومية الحياتية، "وليذلك تعيد األسيرة أسيةق الجماعيات إليى 

ودعد ذلك ترادطي عدة أسر فيما دينرا لتظرر متطلةات وااجيات أكالير مين الوجود، 

نيييي القيييرى أو الجماعيييات  الحاجيييات اليوميييية القاصيييرة عليييى األسيييرة الواايييدة فتكوَّ
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ن مجتميي  أكةيير،  ييو مجتميي  المدينيية أو  القروييية، وداجتميياي عييدة قييرى معيياً يتكييوَّ

الدولة"
 34)

. 

تلةيية أييراض الحيياة لكنريا تتطيور و كذا تظرر الدولية إليى الوجيود مين أجيل 

 وتواصل مسيرترا من أجل اياة صالحة  يورة.

 :نظرية العقد االجتماعي عند لوك وروسو ــثالثاا 
إنَّ االة الطةيعية التي سةقي هرور الرياية الحاكمية كانيي ال ت ليو مين الصيفة 

الحريية، وايق التعاقدية دصيغترا الفطرية، والمتمركزة اول الحقيوق الطةيعيية فيي 

العيييش، واييق الملكييية، وأنَّ تلييك الحاليية الطةيعييية كانييي ال ت لييو أيًضييا ميين السييلطة 

األدوية دا ل العائلة الواادة، ولكن االة عيدم االسيتقرار فيي المجتمي  ايتبم  ياية أو 

ه ص يير متحيوز يحمي  ؤالم األفراد، ودالتالي فقد قام األفراد دالتناال عن جزم 

نيية ولييس كيل اقيوقرم، وفيي  يذا ايمان لعيدم دكتاتوريية الحياكم، من اقيوقرم المد

ويؤكيد لييـو  ديطنَّ تنيياال األفيراد عيين جيزم ميين اقيوقرم المدنييية للحياكم،  ييو تنيياال 

م روط مقاديل الحفياه عليى أميال  الرعاييا، وديذلك فيننَّ الحياكم إذا تجياوا هيروط 

رم آ العقد، فلألفراد الحق د لعه والالورة عليه، واستةداله دحاك
 35)

. 

يعتمييد المجتميي  السياسييي عنييد لييـو  علييى دعييائم نظرييية افترااييية، وأ ييرى 

تجريةية، فرو يقيوم عليى نظريية العقيد االجتمياعي، إذ أنَّ المجتمي  ليم يقيم فيي رأييه 

على  القوة واهكرا ، وإنَّما قام أول األمر على التعاقد اال تيياري والرايا المتةيادل 

تر  دالحاجة إلى الحماية المتةادلة لما يملكيون مين ايياة دين األفراد هاساسرم الم 

وارييية وأمييال 
 36)

، ولرييذا يفتييرض لييـو   أنَّ اهنسييان قييد عييال أوالً فييي االتييه  

الطةيعية واستمت  فيرا دحرية التصر  والمساواة م  اآل رين، والسيادة على نفسه 

لقييانون الطةيعييي فييي التةييذير والحكييم والتنفيييذ، وقييد تحققييي لييه السييعادة فييي هييل ا

المسيتواى ميين العقييل الة ييري واهلريام اهلرييي. ولكيين الفييرد ليم يلةييث أنح أاييسَّ ميي  

تييراكم مييا يملييك، وصييعودة عملييه قااييياً ومنفييذاً فييي هييؤونه دمييا يصييااب ذلييك ميين 

أ طار، ودضرورة الد ول م  اآل يرين فيي عقيد يقييم المجتمي ، ويتنياال فييه عين 

م ما يعود عليه مين نفي  مضيمون أهيمل، وأعيم فيي دعض مزايا الحياة الطةيعية؛ لقا

المحافظة على السالم واألمن الدا لي وال ارجي
 37)

. 

يتضمن العقد االجتماعي إذن الموافقة من قةل أفراد األيلةية على التنياال عين 

جيزم ميين اقييوقرم الطةيعييية، ال اصيية دالييدفاي عيين أنفسييرم ومعاقةيية ال ييارجين عيين 

ا  الغاية من  ذا التعاقد فرو تنظيم امايية وافي  كيل ميا يمتلكيه القانون الطةيعي، "إمَّ

الفرد مين اقيوق طةيعيية، تتعليق دحياتيه واريتيه وملكيتيه ايد األ طيار ال ارجيية 

والدا لييية"
 38)

، إال أنَّ األفييراد ال يتنيياالون عيين  ييذا القسييط ميين اقييوقرم الطةيعييية 

للمجتميي  دطسير ، وميين عييم للمليك أو للسييلطان أو للحكومية، وإنَّمييا  ييم يتنياالون عنييه 

ه األوايد للقيانون، وأنح يزييل مين األذ يان  يصةق المجتم   و المنفوذ األول، والموجو

سلطة السيادة المطلقة التي يتمت  درا الحاكم
 39)

. 
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ويةدو أنَّ فيلسيوفنا جيون ليو  فيي ادياليه عين العقيد ليم ييذ ب دعييداً عين فكيرة 

ذا رأى ليو  أنَّ النيا  سيلكوا طرييق (، إ6األديقوريون التي سيةق ذكر يا فيي ف  

التعاقد فيما دينرم هقامة سلطة تحكمرم، وتقيم العيدل ديينرم، و يم إذ يقيميون السيلطة 

ي تارون الحاكم ويجعلونه طرفاً في التعاقد، ومن عم يتفق لو  م  األديقورييون فيي 

اكم رسيالة أنَّه يفرض على كل من الحاكم والمحكومين التزامات متةادلة، ويعيَّن للح

محددة دطيراض الجماعة في الحماية واألمن، والمحافظية عليى الحقيوق والحرييات 

الفردية، فنذا أ لَّ الحاكم د رط من هروط التعاقد، ولم يحياف  عليى اقيوق األفيراد 

المتعاقدين معيه انفسيا العقيد
 40)

يا روسيو فليم يكين العقيد عنيد  عقيداً ديين األفيراد  ، أمَّ

تعار  على أنَّرا  الحكومة( سوام في صورترا الليةراليية كميا والسلطة السياسية الم

ر ا لو  دل كان عقداً دين األفراد على ت كيل وقيام  المجتم ( ولييس  الدولية(   صوَّ

ر روسو كما تصوَّ
 41.)

 

يتضق مما سةق أنَّ لو  وروسو ا تلفيا فيي نظرترميا لفكيرة العقيد، فةينميا كيان 

األفـراد على ت كيل دولة فيريا الحيـاكم والمحكيوم،  العقد كما تصور  لـو  عقداً دين

نوا مجتمعاً سياسـياً فيما دينرم  جـام العقـد عند روسـو عقـداً دين األفـراد على أنح يكوب

ال سلطة فيه إال لرم جميعاً؛ مما ترتب على ذلك أنَّه لم يير أي تعيارض ديين مصيالق 

ي يار  فيي المجتمي   والمجتمي  ال  األفراد دا ل  ذا المجتم  المالالي؛ ألنَّ كل فيرد

 يمكن أنح يضر دطي فرد من أفراد .

 : العقد االجتماعي أسس ــرابعاا 
إن دنام المجتم  السياسي عند جون ليو ، وجيان جيا  روسيو يقيوم عليى عيدد 

 من األسس، وتتمالل في اآلتي:

 : مفهوم المشاركة الشعبية - 1
دنهيييرا  جميييي  أفيييراد طةقييية تمييييزت أعينيييا دون يير يييا مييين الميييدن اليونانيييية 

المواطنين فيي أن يطترا الم تلفية، ومين عيم فقيد ترجميي الديمقراطيية المةاهيرة إليى 

واق  عملي من  الل التنظيمات السياسية آنذا ، والتي تتمالل في الجمعية العموميية 

 والمجلس النيادي والمحاكم .

ق.م(، قيد 594 عيام Solonوإذا ما انتقلنا من النظام إلى الفكر وجدنا صولون 

وذليك   -وكيان ااكمياً عليريا  -وا  الحجر األساسي للديمقراطية اليونانية في أعينيا 

دمييييا أد لييييه ميييين إصييييالاات اجتماعييييية وسياسييييية، قضييييي علييييى نظييييام الحكييييم 

االرسييتقراطي، وأعطييي للطةقيية ال ييعةية دور ييا فييي نظييام الحكييم، وتسيييير هييؤون 

ق.م( ليقرر أنح تكيون Kleisthenes  502الدولة، ويطتي دعد ذلك دستور كليستين،

الم اركة في أجرزة الدولة على أسا  االنت اب
 42)

ا دركليز -Pericles   499، أمَّ

ق.م(، فقد أوجب الم اركة ال عةية وذ ب إلى أنَّ أعينا عرفي الديمقراطية ألنَّ 429

السلطة فيرا ال تتركز في أيدي قلة من المواطنين جميعاً 
 43)

. 
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وكييان لرييذ  األفكييار أعييراً كةيييراً علييى  جييون لييو  وجييان جييا  روسييو عنييد  

صيييايترما لنظرييية العقييد االجتميياعي، وأنَّ لييو  كييان يييرى أنَّ السيييادة  ييي سيييادة 

ال عب كله دجمي  أفراد ، ماداموا أنَّ  ؤالم أقاموا المجتم  المدني عن طريق العقد 

االجتماعي، وأنَّ السلطة مسيتمدة مين ال يعب
 44)

. ايد إليى ذليك أنَّ ليو  ييرى أنَّ 

الحاكم يجب أنح يكون م تار من قةل ال عب، وذلك عن طريق موافقة جمي  األفراد 

أو عن طريق موافقة األيلةية التيي تعةير عين إرادة ال يعب، أو عين طرييق مجليس 

النواب الذي ي تار  ال عب ليعةر عن إرادته
 45)

. 

اركوا جميعياً فيي الن ياط الت يريعي، ويرى روسيو أنَّ الميواطنين يجيب أنح ي ي

فرييو يكيير  وسيييلة التماليييل الديمقراطييية، ويقييول: "إنَّ فكييرة المتماللييين ادياليية وقييد 

انحييدرت إلينييا ميين الحكييم اهقطيياعي، ذلييك الحكييم الةاطييل الييذي فييي هلييه انحييدرت 

اهنسانية، ولطَّا العار اسم اهنسان، فلم يكن لل عب في جمروريات القدمام، دل وال 

 ييو  -وجييود مماللييين–ملكييياترم مماللييون، إنَّ الييذي أدى إلييى إتةيياي  ييذا الطريييق  فييي

الفتييور فييي اييب الييوطن، ون يياط المصييلحة ال اصيية، والمسييااة ال اسييعة للدوليية 

والفتواات، وتعس،د الحكم"
 46)

، ويةقيى السيؤال التيالي: ميا  يي الرياية التيي تتيولى 

مصيالق األفيراد، سيوام ككيل أو اههرا  على ذلكن، أين السلطة التي سيتداف  عين 

كطفرادن، وما  ي العالقة التي يرا ا كيل مين ليو  وروسيو ديين تليك السيلطة، وديين 

 أفراد ال عبن.

إنَّ رد روسو على التساؤالت السادقة لم يطت في  عقد ( إال فيي الفصيل الاليامن 

 ع ر من الكتاب الالالث اينما قال: "إنَّ التصر  الذي يؤسيس الحكومية لييس عقيداً 

وإنَّما قانوناً، وكان تةرير  لرذا؛ أنَّ من يؤعمون عليى السيلطة التنفيذيية ليسيوا مطلقياً 

سادة ال عب، دل  م موهفو ، وأنَّه يستطي  إقامترم وعزلرم متى هام، وأنَّ المسيطلة 

دالنسةة لرم ليسي قيط مسيطلة تعاقيد وإنميا طاعية. وعنيدما يحيدث أنح يؤسيس ال يعب 

اني ملكية في أسرة، أم ارسيتقراطية فيي طةقية الميواطنين، اكومة وراعية، سوام أك

فيننَّ مييا يت ييذ  فييي ذلييك لييس إلزاميياً ميين جانةييه، لكيين ذليك  ييو ال ييكل المؤقييي الييذي 

يعطيه لإلدارة إلى أنح يحلو له تنظميرا عليى نحيو آ ير"
 47)

، وعليى اليريم مميا فيي 

تريا دال يعب، إال  ذا الرد من فرم دقيق من جانب  روسيو( لوهيفية الحكومية ولعالق

أنَّه لم يزد في ذلك على ما قاله  لو ( الليةرالي الكةير الذي تطعر ده أهد التطعير، فقيد 

أكد لو  على تلك العالقة دين الحكومة وال عب، وأكيد عليى ايق ال يعب فيي إقامية 

الحكومة وفي عزلرا إنح  الفي العقد الذي تولي السلطة دمقتضيا ، وإنح تعيدت عليى 

قييوق األفييراد، ولييم تقييم دواجةرييا فييي الحفيياه علييى اريييات األفييراد أي اييق ميين ا

وممتلكاترم 
 48)

. فقد كان العقد عند لو  يعنى الحفاه على كافية اقيوق األفيراد أميام 

دعضرم الةعض وأمام السلطة الحاكمة، وعلى اين اعتةير ليو  "السيلطة الت يريعية 

دت يريعاترا المسيتمرة التي تتكون من مماللين ال عب  ي الضيامن لحرييات ال يعب 

ودمراقةترييا للسييلطة التنفيذييية، رفييض روسييو ذلييك واعتةيير أنَّييه ال سيييادة إال سيييادة 

ا أنح تكون  ي نفسرا، أو تكون هيااً  ال عب ، فاهرادة العامة ال تمالل مطلقاً، فري إمَّ
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آ ر، ليس  نا  من وسط، إنَّ نواب ال عب ليسوا إذن مماللييه وال يمكين أنح يكونيوا 

فما  م إال مفواون عنه، ليس في وسعرم أنح يةالوا نرائياً في هيم. كل قيانون  لذلك

لم يوافق عليه ال عب يكون داطالً، أي ال يكون قانوناً مطلقاً"
 49)

. 

مميييا سييييةق يتضييييق أنَّ روسييييو ييييرفض دور السييييلطة الت ييييريعية فييييي اليييينظم 

النجلييزي الديمقراطية، ايث يرفض النظام الذي نيادي ديه  ليو ( وعاهيه ال يعب ا

م(، فقييد قييال روسييو: "إن 1778-1694وكييان مالييار اهعجيياب ال ييديد ميين فييولتير  

ال عب االنجليزي يظن أنَّه ار لكنه م طئ جداً، فرو ال يكون اراً إال أعنام انت اب 

أعضام الةرلمان، ودمجرد أنح يتم انت يادرم يصيير  يو عةيداً، ديل ال يكيون هييااً، إنَّ 

ي فترات اريته القصيرة قمينة دطنح يفقد ا" طريقة استعماله لحريته ف
 50)

. 

ال هييك أنَّ رأي روسييو  ييذا فييي تفضيييل الديمقراطييية المةاهييرة ومطالةتييه دييطال 

يت لى ال عب عن اريته الكاملة في إصدار الت يريعات والقيوانين التيي تحمييه، قيد 

عصير يكون  و األفضل على اهطالق، ولكن ما فات روسو  نا أنَّنا لم نعيد نعييش 

أعنينا القديم، كما أنَّ المجتمعات الحديالة ليسيي كلريا فيي مقاطعية جنييد وال أي مين 

المقاطعات السويسرية التي تمار   ذا الليون مين الديمقراطيية المةاهيرة، فاألعيداد 

الرائلة لألفراد التي تعيش في هل كل دولية مين اليدول، ال يمكين أنح تميار  دور يا 

النييواب الييذين يقومييون دا تيييار م، فقييد أصييةق  ييذا  السياسييي إال ميين  ييالل أوالئييك

النظام النيادي ارورة فراترا الظرو ، ولكن  ذا ال يمني  مطلقياً مين أنح يسيتفتى 

ال عب دطكمله في األ طر من األمور، وأنح يوافق دنفسه على الت ريعات التي تمس 

ا مين إصيرار أمنه المةاهر واقوقه األساسية، و ذا الدر  اليذي ينةغيي أنح نعييه  ني

روسو على فرض سيادة ال عب "
 51)

. 

 : حق الملكيةــ  2
واييي  جيييون ليييو  األسيييا  للرأسيييمالية الحديالييية، فلقيييد افتيييرض أنَّ الملكيييية 

ال  صييية لييم يكيين لرييا وجييود عنييد دييدأ ال لييق، فيياهلل و ييب األرض للجيينس الة ييري 

عي يه جريد  م اعاً فيما دينرم، ولكن ليم يلةيث اهنسيان أنح اسيت دم فيي جمي  قوتيه و

ال يياف، فطاييفى علييى الالييروة الطةيعييية هيييااً متفييرداً صييادراً عيين ه صييه، ودييذلك 

اولرييا ميين ملكييية هييائعة إلييى ملكييية  اصيية، فلييم تعييد الالييروة الطةيعييية فييي االترييا 

األولى، وإنَّما اكتسيةي صيفة جدييدة دميا أايافه الفيرد إليريا مين مجريود  ال  صيي 

يملكرا  فاستحقي أنح تكون ملكه واستحق  و أنح 
 52)

. 

ويضيد ليو  أنَّ الملكيية ال اصية تقيوم عليى عميل الفيرد وتتحيدد داسيترالكه، 

فالعمل  و الذي ي ر  األهيام عن الملكية الم تركة، وي ص درا الفرد يير أنَّرا ال 

تتجيياوا اسييترال  الفييرد، فةقييدر مييا يسييتطي  الفييرد أنح يةييدل ميين عمييل فييي اراعيية 

له أنح يتملك  ذ  األرض األرض واسترال  عمار ا فننَّ 
 53)

ا روسو فيانطلق  يو  ، أمَّ

اآل ر للحديث عن اق الملكية قائال : "فكل عضو في المجتم  يرب نفسيه للمجتمي  

دالحال التي يوجد عليرا عندئذ،  و وجمي  قوا  التي تعتةر األموال التي في ايااتيه 
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ايق األقيوى ال يصيير جزًما منرا، فحق االستيالم األول وإنح كان أكالير واقعيية مين 

اقًا اقيقياً إال دعد تقرير اق الملكية " 
 54)

. 

 حدد روسو شروطاا لحق الملكية وهي:

 أوالً: أنح تكون  ذ  األرض مما لم ي غلرا اهنسان دعد.  

 عانياً: أنح ال ي غل المستولي عليرا إال الجزم الذي يكون دحاجة إليه لةقائه.

عالالاً: أنح ال تد ل ايااته د كل صوري، وإنَّما دالعمل فيريا، ودالزراعية و يي 

الدالليية الوايييدة علييى الملكييية التييي يجييب علييى الغييير ااترامرييا دييدالً ميين السييندات 

القانونية 
 55)

. 

م روسو أي جديد على ما قدمه من قةله ليو ، فقيد قيرر األ يير  وفي ذلك ال يقدو

كية، وعيدَّ ا اقياً مطلقياً لألفيراد طالميا أنَّ الفيرد قيد أايا  تقريةاً نفس ال روط للمل

جرد  على ما امتلكه واستغله استغالالً سليماً. فالظةي كما قال لو  ملك لذلك الرندي 

الذي اصطاد ، واألرض يمتلكرا مين يزرعريا 
 56)

، ولكين روسيو أايفى عليى ايق 

فصل التاس  من العقد: "إنَّ الملكية ارورة اجتماعية تعاقدية، اينما قال في  تام ال

الة ر قد يكونون يير متساوين في القيوة، أو فيي العةقريية، لكينرم يصيةحون جميعياً 

متسيياوين دالتعاقييد ودييالحق" 
 57)

، وأواييق ذلييك اينمييا قييال فييي تعليقييه علييى تلييك 

الكلمات من كتاده: "إنَّ الحالة االجتماعية ال تكون نافعة للة ر إال دمقدار ما يملكون 

عرم هياًا ما وال يملك أاد م هيااً فائًضا "جمي
 58)

. 

من النص السادق يتضق مدى اعتيزاا روسيو دحيق الملكيية الفرديية ديريم مين 

أنَّه في فلسفته السياسية دوجه عام، وفي صيغة عقد  االجتماعي دوجه  اف ااول 

، كسر الحاجز دين الفردية المحضية، والتيي يماليل الفيرد فيريا وايدة سياسيية مسيتقلة

ودييين المجتميي  و ييذا مييا ميَّييز  عيين فالسييفة العقييد االجتميياعي اآل ييرين؛ إال أنَّييه فييي 

الوقي ذاته جعل الملكية اقًا لكل فرد، وجعل ذلك هيرطاً مين هيروط قييام المجتمي  

الناف  الصالق
  59)

. 

والحق أنَّ تطعر روسو دطفالطون كان  و الذي  لَّصه من تلك الفردية المحضة 

سيةاين(، فقيد كيان أفالطيون  يو اليذي افيز روسيو لالعتقياد دطنَّيه كما يري  جور  

يا  دا ل المجتم  يمكن أنح تكون  نا  فردية وارية ومصلحة وااترام للمواعييق، أمَّ

 ارجه فليس  نا  هيم أ القي، ومن عم يكتسب األفراد ملكاترم العقليية األ القيية 

أل القيية الرئيسيية ليسيي  يي من المجتمي ، و ديه يصيةحون د يراً. أي أنَّ المقولية ا

اهنسان دل المواطن 
 60)

. 

ونتفق م  سةاين والن ار، دتطعر روسو دالفلسفة السياسة واأل القية ألفالطيون 

 وأرسطو، إال أنَّه ال يمكن القول دطنَّه قةل نظرياترما تماماً.

 : مبدأ سيادة القانون ــ 3
نذا كانييي أعينيا قيد أعطيييي تعيد المحياكم فييي أعينيا أسيا  النظييام اليديمقراطي، في

الحق في أنح تقيم الدعوى ايد أي فيرد، فقيد أعطيتيه أيضياً أنح يقياض القيانون نفسيه 
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مما ترتب عليه إيقا  العمل ده اتى تنظر المحكمة د طنه، وتليك  اصيية تمييز دريا 

 الفكر األعتينى دين القدمام والمحدعين .

صيالاية الميوهفين اهدارييين وقد كان من اق المحكمة أنح تتد ل في ا تييار 

قةييل تييوليرم الوهييائد، كمييا تقييوم دمحاسييةة المييوهفين العمييوميين دعييد انترييام مييدة 

 دمترم في الدولة، وكطنَّرا دذلك تةتدي قانونًا تعتةر  عصريًا و و قانون: من أين لك 

  ذا ن.

ويعد سقراط أول من نادى دمةدأ سيادة القانون، وقد أ ذ عنه كل مين أفالطيون  

 وأرسطو.

ويقول سقراط : "إنَّ القوانين سوام كاني مكتودة واعرا الة ر لتحقيق السالم 

والسيعادة فيي المدنييية، أو كانيي ييير مكتوديية مسيتمدة مين إرادة اآللريية فريي اقييائق 

عادتة متوارعة ينةغي المحافظة عليرا من أي تغير أو تةديل، فالقانون عنيد   يو رميز 

الفواى وطاعته واجةة، وال يجيوا للحكييم أنح ي يالد  للعقل ينةغي أنح يسود وينظم

قوانين المدنية المكتودة؛ ألنَّ الاليورة عليريا إنَّميا تعنيي تحطييم كييان المدنيية وانرييار 

قوانينرا المتوارعة" 
 61)

. 

ييا  أفالطييون فييي  الجمرورييية( فيفضييل أال تكييون السييلطة للقييانون، دييل لييذلك  أمَّ

ه الحقيقييي و ةرتييه، ألنَّ القييانون ال يمكيين أنح الفيلسييو  الحيياكم الييذي يتصييد دعلميي

يسمو على العقل إال أنَّه ارتضى دولة القوانين كتفضيل يليي اكيم الفالسيفة
 62)

يا  ، أمَّ

أرسطو فييرى أنَّ السيلطة للقيانون وليسيي للحياكم، ومةيدأ سييادة القيانون مين وجريه 

لحياكم نظر  ليس مجرد ايرورة، ديل  يو هيرط لصيالاية النظيام، فمرميا اتصيد ا

دالعقل والحكمة فرو د ر ولييس إلرًيا منزَّ ياً عين ال طيط، ومين عيم فيال ينيى ليه عين 

القوانين، ألنَّ القانون  و العقل مجرًدا عن الروى
  63)

. ولعل ذليك  يو ميا أكيد  ليو  

عندما أعطى للقانون سمة أسياسية وجو رية، جعل منه سياجاً يحمى مصلحة الفرد 

كيية والحريية ال اصية، ومني  الدولية مين أنح تيد ل للحيد وأداة للدفاي عن اقوق المل

من  ذ  الحقوق، واعتةر  العنصر السياسي للحكومة والمجتمي . فريو مريم ال كغايية 

في اد ذاته، ولكن ألنَّ تطةيقه قيد على المجتم  وعلى الحاكم 
 64)

. 

 

وال فجون لو  كان  دفه تحديد السلطة السياسية وليس تمجييد ا، فريو ييرى ال فيرد 

ااكم وال ملك يمكن أنح تتجسد فيه سلطة السيادة، فالسيادة ترج  إلى ال عب وايد ، 

فالحقوق الطةيعية التي ادت من سلطة األفراد في المجتم  الطةيعي األول، الاالي 

تحد من قوة السيادة في المجتم  المتحضر، مادام النا  يظليون محتفظيين دحقيوقرم 

 الملكية.الطةيعية في الحياة والحرية و

 وينتج عن هذا التصور ما يلي:

ي ييكل اييق األيلةييية المةييدأ الييرئيس للمجتميي ، فرييو مصييدر السييلطات ت ييريعاً ـييـ 1

 وتنفيذاً، ومن عم فيجب أنح ت ض  إرادة األقلية لإلرادة العامة المتماللة في األيلةية.
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ة فيي السلطان يميار  مراميه طةقياً للقيانون، مراعيياً فيي ذليك الحقيوق المتضيمنــ 2

قييانون الطةيعيية، ومقيييداً دنصييوف العقييد االجتميياعي الييذي كييان  ييو ااييد األطييرا  

 الم تركة في توقيعه.

ل السلطان دمساولياته، وانحير  عين تحقييق الغايية التيي أتيى مين أجلريا،  -3 إذا أ َّ

 فمن اق ال عب إدعاد  وإاالل من يحل محله.

ي العصور الوسطى من أنَّ عمة اق والواق  أنَّ جون لو  لم يقرر ما كان سائداً ف    

مقد  للملو  يحكمون دواسطته اكماً مطلقاً استةدادياً، دون أنح يكون ألي فيرد مين 

أفراد ال عب أدنى ايق فيي المعاراية أو الاليورة، ميادام المليك مفواياً مين قةيل   

لحكييم ال ييعب، لقييد آميين علييى عكييس  ييذا أنَّ السيييادة  ييي سيييادة ال ييعب كلييه دجمييي  

 ، مادام  ؤالم  م الذين قاموا المجتمي  الميدني عين طرييق العقيد االجتمياعي، أفراد

والسلطة أيضاً مستمدة من ال عب، وكذلك ال قوة عظمى إال قوة المجتم ، كميا آمين 

دييطنَّ اهرادة العاميية ليسييي  ييي إرادة الحيياكم أو الملييك، إنَّ اهرادة الحقيية عنييد   ييي  

أنح يطيعريا الجميي  هيعةاً واكومية، ألنَّريا تكيون  اهرادة العامة، و يذ  اهرادة يجيب

جو ر ووادة المجتم 
 65)

. 

ويحتل القانون أيًضا مكانة كةرى في نسيق روسيو السياسيي، إذ ييرى أنَّ  دفيه 

عام دائماً، وأنَّ القيانون يتنياول الرعاييا فيي مجميوعرم، كميا أنَّيه يتنياول التصيرفات 

اً، وال إليى تصير  مقييد دذاتيه، وإال مجردة وال ينظر أدداً إلى هي ص دوصيفه فيرد

فقد قوته ولم يعد  قانوناً 
 66)

. 

يةيدو تيطعر روسيو دجمروريية أفالطيون واايحاً عنيدما يقيول: "إنَّ إيجياد هييكل 

للحكم يض  القانون فوق اهنسان  و المعضلة الكةرى في السياسة" 
 67)

. 

تعيدا ا إليى  وعلى أي اال فننَّ تيطعير أفالطيون ليم يتوقيد عنيد تليك النقطية ديل

ذلييك اال تمييام ال ييديد لييدى روسييو دالةحييث فييي القييانون ميي  الفييارق، فييالقوانين عنييد  

دمعنا ييا المحييدد  ييي ال ييروط لالتحيياد المييدني، و ييو يسييمى  جمرورييية( كييل دوليية 

تحكمرييا القييوانين أيَّييا كانييي هييكل اهدارة فيرييا ألنَّييه عندئييذ فحسييب تكييون المصييلحة 

ل طن العام ذا هطن اقيقة، فكل اكومة هرعية تكون العامة  ي التي تحكم، ويكون ا

جمرورية، ولكي ال ي يتلط علينيا األمير فيننَّ روسيو ال يقصيد دالجمروريية أي نظيام 

اكييم معييين كاالرسييتقراطية أو الديمقراطييية أو الملكييية، دييل يقصييد درييا أي اكوميية 

لييه  تقود ييا اهرادة العاميية لل ييعب ممالليية فييي القييانون الييذي يضييعه ال ييعب وت ضيي 

الحكومة وتنفذ  فتصةق آنذا  اكومة هرعية أيا كان هكلرا 
 68)

. 

وعلى  ذا األسيا  صياغ روسيو فكيرة الحقيوق الطةيعيية د يكل جعيل السيلطة 

 ااعة هرادة المجموي أي السيادة ال عةية، وذليك فيي نظريتيه ال يريرة التيي كيان 

إعيالن اقيوق اهنسيان لرا أكةر األعر على الفلسفة السياسية للالورة الفرنسية، وعلى 

 الذي صدر عنرا، ولكن ماذا يعنى روسو دصااب السيادةن.

إنَّرييا السييلطة ال ييرعية التييي تتكييون ميين كييل األفييراد، وتعنييى أيضيياً  الريايية 

المعنوييية( التييي يسييمى فيرييا الم يياركون داسييم ال ييعب ويييدعون فييرادى دييالمواطنين 
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ودالرعايييا دوصييفرم  ااييعين لقييوانين الدوليية، وال يمكيين أنح تتعييارض ميي  مصييالق 

القيوة صيااةة السييادة ال ااجية لريا  األفراد ألنَّرا دالطة  مكونة منرم، ودالتالي "فننَّ 

الةتة إلى امان تجيا  رعايا يا اييث أنيه مين المسيتحيل أنح تةتغيى الرياية اهايرار 

دجمي  أعضائرا" 
 69)

. 

 :التمييز بين السلطات ــ 4
يقول أرسطو في الةاب الحادي ع ر من كتاب  السياسة(: "في كل دولة عالعة 

درا فوق كل هي ونظيم هيؤونرا، ومتيى أاسين أجزام إذا كان ال اري اكيماً اهتغل 

تنظيم  ذ  األجزام اسن نظام الدولة كلرا دالضرورة، وال ت تلد اليدول فيي اقيقية 

ييا  ييو  األميير إال دييا تال   ييذ  العناصيير الالالعيية. األول ميين  ييذ  األمييور الالالعيية إنمَّ

ة الحكام التي الجمعية العمومية التي تتداول في ال ؤون العامة، والالاني إنَّما  و  يا

يلييزم تنظيييم طةيعترييا وا تصاصيياترا وطريقيية التعيييين فيرييا، والالالييث  ييو الريايية 

القضائية "
 70)

. 

يتضق من النص السادق وجود عالث سلطات في كل دولة،ولو أاسن تنظيمريا 

اسييين نظيييام الدولييية كلريييا، و يييذ  السيييلطات  يييي: السيييلطة الت يييريعية أو الجمعيييية 

ية، أو الحكام  والسلطة القضائية أو المحاكم، كما دين أنَّيه العمومية، والسلطة التنفيذ

يجب ايمانًا لحسين سيير الدولية، أال تواي  السيلطات فيي ييد واايدة، ديل يجيب أنح 

تؤكل إلى  ياات م تلفة 
 71)

، وقد اقتةس لو  ذلك المةدأ عين أرسيطو دعيد أنح أد يل 

ذلك المةدأعليه دعض التغييرات، ولكنه لم يذكر المصدر الذي أ ذ عنه 
 72)

. 

نادى جون لو  دضرورة فصل الدولية عين اليدين، كميا نيادى أيضياً دضيرورة 

الفصل دين السلطات مما ينجم أنح تقوم الحكومة المدنية دتقسييم السيلطات إليى عالعية 

 أنواي:

السييلطة الت ييريعية: وتميينق لمماللييي ال ييعب الييذين يحصييلون علييى  ييذا الحييق ـييـ 1

 .دواسطة االنت اب أو الوارعة

السييلطة التنفيذييية: ويتحييدد عملرييا فييي تنفيييذ القييوانين التييي يضييعرا ال ييعب عيين ـييـ 2

 طريق سلطته الت ريعية، وتتضمن القوانين اهدارية والقضائية.

السلطة الفيدرالية: وتعمل على تكملة السيلطة الت يريعية، وتتكيون مين منيدودين ــ 3

ي ييد واايدة إال آمييال عين الميدن. وقيد دعيي إليى ايرورة عييدم اجتمياي السيلطات في

الحكم والنظام السياسي إلى الديكتاتورية،  يذا فضيالً عين مناداتيه داسيت دام الحريية 

كمةدأ أساسي للنقد
 73)

. 

ييا فكييرة جييون لييو  عيين فصييل السييلطات فتنييدر  تحييي أوالئييك الييذين يضييعون     أمَّ

الفصيل  يو القانون ي تلفون وهيفة عن أوالئك اليذين ينفذونيه، وييرى ليو  أنَّ  يذا 

الضمان في نظر  عةارة عن سلطة في  دمة اهرادة العامة، ووهيفترا الوايدة  ي 

األكيد للحرية، إذ أنَّ تركيز السيلطات فيي ييد الحكيام ييؤدى فيي أيليب الحياالت إليى 

التعسد في استعمالرا
 74)

 . 
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ا تنفيذ القانون عند روسو فيال يمكين أنح يكيون عين طرييق صيااب السييادة، أ    و أمَّ

ال عب دطكمله، دل يكون عن طريق  ياية تسيرر عين تنفييذ ، وتسيمى  يذ  الرياية ديـ 

 الحكومة(، والحكومة تنفذ القوانين، ودالتالي تصةق الحكومية كبلية فيي ييد صيااب 

السيادة لتوصل دينه ودين المحكومين، و ي مكلفية دتنفييذ القيوانين والمحافظية عليى 

الحرية الفردية والسياسية
 75)

. 

ضق من الكالم السادق أنَّ كل من لو  وروسو قد ا تلفا فيي اليرأي اييث ييرى يت   

لو  أنَّه من الواجب فصل السلطات؛ وذلك لما لرا من ايمان للحقيوق ال يعب، فيي 

اين يرى روسو عكس ذلك دطنَّه يجب ت كيل اكومة ذات سيادة تعمل عليى تطةييق 

 القوانين وتحاف  على ممتلكات األفراد وارياترم.

 : خاتمةال
 مجموعة من النتائل أ مرا: لص ستمن العرض السادق ن

أنَّ الفكر السياسي الغردي الحديث ود اصة عند جيون ليو  وجيان جيا  روسيو ــ 1

يؤكد دميا ال ييدي مجياالً لل يك تيطعر م ديبرام فالسيفة اهيرييق وميذا ةرم السياسيية؛ 

على الريم مين أصيالة نظراً لما قدمو  للة رية من نظريات سياسية متكاملة، ولكن 

الفكييير السياسيييي اهيريقيييي واعتةيييار  مصيييدراً  امييياً لكاليييير مييين فالسيييفة الغيييرب 

المحدعتين؛ إال أنَّنا ال نستطي  أنح نتجا ل دور  ذ  النظرية في اسيم الصيراي اليذي 

كييان قائميياً فييي أوردييا دييين السييلطتين الدنييية والدنيوييية  وكييذلك دييين اكييم الملكيييات 

 وب المحكومة.المطلقة، ودين ال ع

أنَّ  ييذ  النظرييية قييد أدت دور ييا التيياري ي فييي ترسيييا ال طييوات األولييى نحييو ـييـ 2

جعفير عةيد المريدي صيااب، –اندعار أنظمية الحكيم المطلقية، دحسيب ميا ذ يب إلييه 

ومن جرة أ رى فننَّ مواوي الفلسفة السياسية ليس مواوًعا وصفياً السيتعراض 

 و تطصيل نظيري لميا تجيود ديه عقيول الفالسيفة تاريا األفكار السياسية فقط، وإنما 

 والمفكرين.

جعل أفالطون ممن تطعر مين دعيد  أسيا  نظريتيه السياسيية مةيدأ الحكيم المطليق  -3

المسييتنير، ولكيين الحكوميية التييي يسيييطر عليرييا الحيياكم المطلييق ال يمكيين أنح تكييون 

اكوميية صييالحة مرمييا كييان مةلييل مييا وصييل إليييه ذلييك الحيياكم ميين العلييم والفضيييلة، 

دمةدأ سيادة القيانون، فلييس  نيا   فالحاكم ال يمكن أنح يكون صالحاً إذا كان ال يؤمن

ا طر على األمية مين مينق الحياكم سيلطات مطلقية، فالسيلطة المطلقية سيلطة مفسيدة 

 ومقيدة. 

تةين أنَّ لو  وروسو استفاد من فالسفة اليونان السادقين عليرم، وانعكسي  يذ   - 4

لرميا االستفادة على منااي فكر ما السياسي، فمي  السفسيطائيين اتفقيوا معريم فيي قو

من أن النظام السياسي  و نظام اتفق األفراد على تكوينيه لحمايية مصيالحرم وافي  

 مملكاترم. 

نظريييه أديقييور فييي العداليية والقييانون لرييا أعيير عظيييم فييي فلسييفة جييون لييو ، وقييد  -5

عزات قول أديقور عندما قال: "وفي االة يياب  ذا التعاقد أو االتفاق ال نكاد نجيد 
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القيييم األ القييية األ ييرى التييي تقيييد األفييراد فييي معيياملترم" ،  أي معنييى للعداليية، أو

ووجييدت أنَّ جييون لييو  يتفييق معييه فييي ذلييك عنييدما قييال: "إنَّ النييا  سييلكوا طريييق 

 التعاقد فيما دينرم هقامة سلطة تحكمرم وتقيم العدل دينرم".

اسيييتفاد ليييو  وروسيييو أيًضيييا مييين رأي صيييولون، ودركلييييز فيييي الديمقراطيييية،  -6

والم يياركة  ال ييعةية، وأ ييذ منرمييا مييا يالئييم ميولرمييا ويييدعم المجتميي  المييدني فييي 

فلسفترما، والدليل على ذلك رأي ليو  فيي مسيطلة السيلطة دطنَّريا مسيتمدة مين ال يعب 

كما كاني عند دركليز، ورأي روسو فيي مسيطلة الم ياركة  فيي أجريزة الدولية عليى 

 أسا  االنت اب  كما في دستور كليستين .

نادى أرسطو ومن قةله سقراط دمةدأ سيادة القانون، ولكن إذا كيان أرسيطو ييرى  -7

أنَّ ال عب  و الذي يجب أنح يكلد دمرمة وا  القوانين، فننَّه لم يةيين لنيا عليى مين 

تق  المسؤولية إذا كاني القوانين يير عادلة. فقيد وقي  روسيو فيي  يذا ال طيط عنيدما 

 ييعب ميين الت ييري  اتييى ولييو كانييي ميين دييين تييطعر ديياهيريق فييي ذلييك، وأيييد اييق ال

أعضييائه ميين  ييم يييير قييادرين علييى ذلييك ، ولعييل روسييو قييد أدر  مييا فييي ذلييك ميين 

 طورة مما جعله يقول: "أن المجتم  لكي يقوم دذلك  الدد من اسيتعانته دم يري" ، 

مما أوق  روسو في التناقض دسةب قوله دحق ال عب كله في الت يري  تيارة، وقوليه 

ي   تارة أ رى.دالم رو

نادى أرسطو ومن دعد  لو  دمةدأ الفصل دين السلطات، وقد تعرض  يذا المةيدأ  -8

فيما دعد للنقد على أسا  أنَّيه مين ييير المسيتطاي أنَّ تةاهير  يايات مسيتقلة دعضيرا 

عن دعض  صائص السيادة الالالث، ليذلك صيار االتجيا  العيام فيي الوقيي الحااير 

جرزة الحكم الم تلفة، م  التسليم دقدر مين اههيرا  إلى تطييد مظا ر التعاون دين أ

 ال امل للجراا الت ريعي واألجرزة ال عةية.
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