السياسة

الـدولـة

الحـــق والــعدالــة

الـدرس األول

تمثل الدولة تنظٌما مستقال ذا استقرار نسبً ،وظٌفته تسٌٌر
حٌاة المجتمع وضمان استقالله على نحو منسجم ،وٌتجلى
هذا التنظٌم فً عدد من المؤسسات اإلدارٌة والقانونٌة
والسٌاسٌة واالقتصادٌة التً تتطابق مع متطلبات المجتمع،
والتً تروق تحقٌق األمن والحرٌة والتعاٌش السلمً ،كما
تعبر الدولة مبدئٌا علة مجموع المواطنٌن ،ومن ثمة السٌادة
الواعٌة بذاتها .فضرورة وجود الدولة توحً بأن المجتمع
غٌر قادر على تنظٌم نفسه وضمان استمرار الرابطة
االجتماعٌة ،لكن هل من طبٌعة الدولة أن تمثل مجموع
المجتمع بما ٌحمل من تناقضات وتعدد
هل تقتصر وظٌفتها على التنظٌم والتدبٌر والمحاٌدٌن
والمستقلٌن عما ٌعرفه المجتمع من نزاعات وانقسامات ؟ إذن
 :كٌف ٌكون وجود دولة ما مشروعا؟ وما مدى صحة
االستقالل والحٌاة الذي تزعمه الدول ؟ ٌمكن معالجة اإلشكال
المطروح من خالل المحاور التالٌة :
عـلـمٌـة النـظـرٌـة ؟

محاور الــدرس
الدولة بين الحق
والعنف

مشروعٌة الدولة
وغاٌاتها

طبيعة السلطة السياسية

المـحـور األول

•أٌن تستمد الدولة مشروعٌتها ؟
•هل من الحق أم من القوة؟

•وما الغاٌة من وجودها ؟

BARUCH SPINOZA

إن الغاٌة من تأسٌس الدولة هً تحرٌر اإلنسان من العنف
والخوف ،لتجعل منه كائنا ٌتمتع بجمٌع قواه الطبٌعٌة الجسمٌة
والفكرٌة ،فهو ٌستخدم عقله بكل حرٌة وٌعٌش فً أمان ،لكن
"شرطها الوحٌد هو أن تنبع سلطة القرار من الجماعات ،أو من
بعض األفراد أو من فرد واحد" عن طرٌق االلتزام بمبادئ التعاقد
المبرم بٌن األفراد ككائنات حٌة وحرة وعاقلة دون إشهار ألسلحة
الحقد والغضب أو الخداع ،بحٌث ٌتعاملون معا دون ظلم أو
إجحاف ،فالغاٌة الحقٌقٌة من وجود الدولة هً الحرٌة .

THOMAS HOBBES

الدولة بمثابة اله فان (لٌفٌاتان) أي مبدع محكوم علٌه بالموت لذلك
كانت الدولة فً تكوٌنها شبٌهة باإلنسان وألجل فهم آلٌتها وجب حسب
هوبز دراسة الطبٌعة البشرٌة قبل دراسة الدولة ،وذلك قصد فهم دوافع
الفعل اإلنسانً عامة والسٌاسً على وجه الخصوص فالدولة سلطة
مطلقة غاٌتها لٌست السعادة الخاصة واالنفراد بالحكم واالستبداد وإنما
لضمان السلم وحماٌة ممتلكات األشخاص على اعتبار أن مصلحة
الحاكم والمحكوم واحدة.

G.W.F. HEGEL

ال ٌجب الخلط حسب هٌجل بٌن الدولة والمجتمع المدنً ،ألن خدمة مصالح
األفراد الذاتٌة والمرتبطة بحٌاتهم الٌومٌة هً من اختصاص مؤسسات المجتمع
المدنً ،أما الدولة باعتبارها تركٌبا عقلٌا فهً تتجاوز التجزيء والحرٌات
واإلدارات الفردٌة .إنها إرادة عامة ،عقلٌة ،حرة وكلٌة ،فال ٌكون للفرد وجود
حقٌقً وأخالقً إال بانتسابه للدولة .وعلى هذا األساس ٌنتقد هٌجل التصور
التعاقدي هوبز +اسبٌنوزا  +روسو )...فً غاٌة نشوء الدولة ،مشٌرا أن غاٌتها
ال تحدد فً الحرٌة أو السلم أو حق الملكٌة ،بل غاٌتها فً ذاتها ،من حٌث إنها
تمثل روح وإرادة ووعً امة من األمم وتعتبر تجسٌدا للعقل األخالقً
الموضوعً ،إنها االرتقاء من الفردي نحو العام والكونً.

MAX WEBER

ٌرى فٌبر فً الدولة تعبٌر عن عالقات السٌطرة القائمة فً المجتمع على مبدأ
المشروعٌة .وٌحصر فً هذا اإلطار أسس المشروعٌة فً ثالثة أنواع ال نصادفها
فً الواقع فً شكلها الخالص إال نادرا وهً :المشروعٌة التقلٌدٌة المتمثلة فً
سلطة األمس األزلً ،والمشروعٌة الكارزمٌة القائمة على المزاٌا الشخصٌة
اآلسرة ،وأخٌرا المشروعٌة المعاصرة القائمة على الشرعٌة والكفاءة وقواعد حكم
عقالنًٌ .قول فٌبر" :فً كل مرة نتساءل فٌها عن األسس التً تجعل االمتثال
مشروعا نصادف دوما هذه األشكال الثالثة التً أشرنا إلٌها"

أٌن تستمد الدولة مشروعٌتها ؟ هل من الحق أم من القوة؟ وما الغاٌة من
وجودها ؟
تستمد الدولة مشروعٌتها
من الحق

تستمد الدولة مشروعٌتها من
القوة

المـحـور الثانً

•ما طبٌعة السلطة السٌاسٌة؟
•هل تقوم السلطة على الرفق واالعتدال أم القوة والتسلط ؟

• وهل ٌمكن حصر السلطة السٌاسٌة فً أجهزة الدولة أم أن السلطة قدرة مشتتة فً كل
المجتمع ؟
•وهل هً متعالٌة عن المجال الذي تمارس فٌه ،أم أنها محاٌثة له ؟

NICOLAS MACHIAVEL

ٌعتبر مٌكٌافٌلً أحد أهم منظري النظرٌة السٌاسٌة الحدٌثةٌ .تمٌز فكره السٌاسً بالواقعٌة
والبرغماتٌة .فهو ٌرى أن رجل السٌاسة ٌجب علٌه أن ٌستخدم كل الوسائل الممكنة ،المشروعة
وغٌر المشروعة ،القانونٌة وغٌر القانونٌة ،ألن التجارب بنظره أكدت على أن رجال السٌاسة.
الذٌن أصبحوا عظماء ما صاروا كذلك إال ألنهم لم ٌصونوا العهد إال قلٌال ،وألنهم استطاعوا
أن ٌؤثروا على عقول الناس بالمكر والخداع ،كما تغلبوا فً النهاٌة على أولئك الذٌن جعلوا من
األمانة أساسا ألعمالهم.

وٌرى أٌضا أن هناك طرٌقتٌن للقتال ،الطرٌقة األولى تعتمد القوانٌن ،والثانٌة تعتمد القوة،
الطرٌقة األولى خاصة بالبشر ،أما الثانٌة فهً خاصة بالحٌوانات المتوحشة .ولما كانت

األولى غٌر كافٌة ،فً الغالب ،فٌجب بنظره استخدام الثانٌة ،لهذا فمن الضروري لرجل
السٌاسة أن ٌعرف جٌدا كٌف ٌستخدم الطرٌقتٌن .على رجل السٌاسة أن ٌعلم جٌدا كٌف
ٌتصرف كالحٌوان ،علٌه أن ٌقلد الثعلب واألسد فً نفس اآلنٌ .قول مٌكافٌلً ":إن من
ٌمارس الخداع سٌجد دائما بٌن الناس من ٌقبل أن ٌنخدع بسهولة".

ALTHUSER

ٌرى التوسٌر أن الدولة تمارس سلطتها عبر جهازٌن متعالٌن عن المجال :جهاز عنٌف ،قمعً،
ٌوجد فً ٌد الدولة عبر إرادتها وٌتضمن الحكومة والجٌش والشرطة والسجون ...وكل
مؤسسات الردع المباشرة .وجهاز إٌدٌولوجً ٌمارس العنف الرمزي ال تشرف علٌه الدولة
بشكل مباشر لكنه ٌوجد لخدمتها والدفاع عم مصالحها وٌضم :العائلة ،المدرسة ،اإلعدام،
النقابة ،الكنٌسة ،الحزب ،والجمعٌة الثقافٌة ..وغٌرها.

MONTESQUIEU

عالج مونتٌسكٌو طبٌعة السلطة السٌاسٌة فً كتابه "روح القوانٌن" إذ ٌؤكد على
ضرورة الفصل بٌن السلط داخل الدولة ،حٌث ٌنبغً فً نظره استقالل السلطة
التشرٌعٌة عن التنفٌذٌة عن القضائٌة .والهدف من هذا الفصل والتقسٌم هو ضمان
الحرٌة فً كنف الدولة بٌنما ٌؤدي احتكارها فً ٌد واحدة الى وجود سلطة
استبدادٌة تكون مهددة فً أي لحظة بالزوال ألن الناس ال ٌرضون إال بالحرٌة.

MICHEL FOUCAULT

ٌرى مٌشٌل فوكو أن السلطة السٌاسٌة غٌر محصورة فً أجهزة الدولة التً
تحتكر العمل السٌاسً ،إذ ٌرى فوكو أن السلطة غٌر متعالٌة عن المجال الذي
تمارس فٌه بل بل هً محاٌثة له .إنها االسم الذي ٌطلق على وضعٌة استراتٌجٌة
معقدة فً مجتمع معٌن تجعل مفعول السلطة ٌمتد كعالقات قوة فً منحنى من
مناحً الجسم االجتماعً.

ابن خلدون
ٌرى ابن خلدون أن السلطة السٌاسٌة تفترض االعتدال بٌن اإلفراط فً الذكاء واإلفراط فً
البالدة ،إن الكٌس والذكاء بنظره عٌب فً صاحب السٌاسة ألنه إفراط فً الفكر ،كما أن البالدة
إفراط فً الجمود .والطرفان مذمومان من كل صفة إنسانٌة .والمحمود هو التوسط كما فً
الكرم مع التبذٌر والبخل ،وكما فً الشجاعة مع الهوج والجبن وغٌر ذلك فً الصفات
اإلنسانٌة.
وٌرى ابن خلدون أٌضا أن الملك إذا كان قاهرا باطشا بالعقوبات منقبا عن عورات الناس
وتعدٌد ذنوبهم ،شملهم الخوف والذل والذوا منه بالكذب والمكر والخدٌعة ،فتخلقوا بها وفسدت
بصائرهم وأخالقهم وربما خذلوه فً مواطن الحرب والمدافعات ففسدت الحماٌة بفساد النٌات.
وإذا كان رفٌقا بهم متجاوزا عن سٌادتهم استناموا إلٌه والذوا به ،وأشربوا محبته.

طبٌعة السلطة السٌاسة
ما طبٌعة السلطة السٌاسٌة؟ هل تقوم السلطة على الرفق واالعتدال أم القوة
والتسلط ؟ وهل ٌمكن حصر السلطة السٌاسٌة فً أجهزة الدولة أم أن السلطة
قدرة مشتتة فً كل المجتمع ؟ وهل هً متعالٌة عن المجال الذي تمارس فٌه ،أم
أنها محاٌثة له ؟
ٌرى أن السلطة السٌاسٌة للدولة تقوم على
القوة ،وهً متعالٌة عن المجال الممارس
بحٌث تحتكرها أجهزة الدولة.

ٌرى أن السلطة السٌاسٌة للدولة تقوم على
االعتدال والرفق ،وهً محاثٌة للواقع
ومشتتة فً كل أنحاء المجتمع .وتقتسمها
الدولة مع أفراد الشعب بشكل دٌمقراطً.

المـحـور الثالث

•ما هً الدولة ؟
• وما هً األساس الذي تقوم علٌه ؟
•هل تتأسس الدولة على العنف ؟ أم أنها تتأسس على الحق ؟ أم أنها
تتأرجح بٌنهما ؟

NICOLAS MACHIAVEL

ٌنظر مٌكافٌلً فً نظرٌته السٌاسٌة لطرٌقة واقعٌة لممارسة الدولة للهٌمنة تشرع
فً نفس الوقت الستخدام العنف أو القوانٌن بحسب المصلحة والضرورة .فهناك
بنظره طرٌقتان للصراع ،إما بواسطة القوانٌن أو بواسطة القوة .وبالتالً ٌجب
على رجل الدولة أن ٌجٌد استعمال أسلوب الحٌوان واإلنسان على حد سواء،
فعلً أن ٌقلد الثعلب واألسد .وال ٌجوز له االتصاف بإحدى الصفات باستمرار
فذلك ٌكون خطٌرا علٌه ،بٌنما ٌكون مجرد التظاهر بحٌازة إحدى الصفات أمرا
فً غاٌة األهمٌة والمنفعة .ومن األفضل بنظره أن ٌتظاهر بالرحمة والوفاء
واإلنسانٌة والنزاهة والتدٌن .وله كذلك أن ٌتصف بجمٌع هذه الفضائل حقٌقة،
شرٌطة أن ٌحافظ على درجة عالٌة من التأهب الالزم للتخلً عن كل تلك
الصفات والعمل بضدها عند االقتضاء.

MAX WEBER

ٌؤكد فٌبر حق الدولة استخدام العنف الفٌزٌائً المشروع
واحتكاره وذلك لمصلحة الناس باعتبارهم تجمع بشري فً
حدود مجال جغرافً معٌن ،فإذا وجدت بنٌات اجتماعٌة خالٌة
من العنف ال تختفً مفهوم الدولة وظهر بدال من ذلك مفهوم
الفوضى .فالعنف ضروري وعلٌه تقوم أٌة دولة إال أنها هً
الوحٌدة التً ٌحق لها استخدام العنف المادي وال ٌحق لغٌرها.

ENGLES

ٌرى انجلز أن الدولة تعبر عن الصراعات التً تدور رحاها بٌن مختلف
طبقات المجتمع ،فهً بنظره فً نفس الوقت ولٌدة الصراع ،وتجسٌد لهذا
الصراع ذاته .لٌست الدولة بنظر انجلز سلطة مفروضة على المجتمع من
الخارج ،وال هً واقع الفكرة األخالقٌة أو صورة الواقع كما ٌدعً هٌجل.
إنها باألحرى نتاج للمجتمع فً مرحلة معٌنة من تطوره ،إنها شاهد على
أن هذا المجتمع ٌتخبط فً تناقض مع ذاته ال ٌمكنه اإلفالت منه .وبما أن
الدولة قد تولدت عن الحاجة إلى فرملة التعارضات القائمة بٌن الطبقات،
وبما أنها تولدت فً قلب هذا الصراع ،فإنها فً األغلب األعم ،دولة
الطبقة األقوى أي الطبقة التً تسود سٌاسٌا وتختار بذلك وسائل الستغالل
الطبقة المضطهدة.

ROSS

تنفس روس أن تقوم الدولة على العنف المادي ،بل تقوم على
فكرة الحق ،فالدولة هً دولة الحق والقانون وتقوم على ثالثة
شروط أساسٌة  :هً الحق والقانون ومبدأ فصل السلط وما
ٌترتب عن توفر هذه الشروط هو الممارسة المعقلنة لسلطة
الدولة .ممارسة تشبث بالقانون واحترام الحرٌات وحفظ
الكرامة اإلنسانٌة ممارسة ضد كل أنواع القوة والعنف
والتخوٌف والتسلط واالستبداد.

BARUCH SPINOZA

ٌعتبر اسبٌنوزا إن مهمة الدولة ال تتمثل فً تخوٌف
الناس وترهٌبهم ،وال فً استعمال الدهاء السٌاسً
والحٌل الستمالة بعض الفئات ومنحهم الحوافز
واالمتٌازات ،وإنما فً نشر الفضٌلة وجعل الناس
ٌمارسون أعمالهم عن اقتناع وطواعٌة وال ٌتأتى ذلك
إال بتوفر شروط من قبٌل الحق والمساواة والحرٌة.

الدولة بٌن الحق والعنف
ما هً الدولة ؟ وما هً األساس الذي تقوم علٌه ؟ هل تتأسس الدولة على العنف ؟
أم أنها تتأسس على الحق ؟ أم أنها تتأرجح بٌنهما ؟

تتأسس الدولة على العنف

≠

تتأسس الدولة على الحق

ROSS

الـدرس الثانـي

ٌشكل الحق بعدا أساسٌا من أبعاد الفلسفة وغاٌة تنشدها كل
ممارسة ،إلى جانب كونه موضوعا الزم اهتمام الفالسفة،
كما عرف مدلوله تغٌرا واختالفا واكب التطور التارٌخً
للفكر الفلسفً .فإذا كان االهتمام الفلسفً بالحق فً مرحلة
سابقة ،قد ركز أساسا على المجالٌن األنطولوجً والمعرفً،
فإن هذا االهتمام سٌصب مع الفلسفة الحدٌثة والمعاصرة على
التفكٌر فً الحق فً عالقته بمفاهٌم أساسٌة أهمها :العدالة،
الواجب ،الحرٌة ،القانون ...والحق هو ما ٌطابق معٌارا،
وهو بهذا المعنى ال ٌتحدد إال على نحو عقلًٌ .كون الحق
قانونٌا أو أخالقٌاٌ ،قوم األلو على قواعد توجد على نحو
موضوعً ،بٌنما ٌقوم الثانً على متطلبات العقل ،وهو الذي
ٌؤسس مبدأ العدالة.
وتتعلق المشكلة األساسٌة هنا بمشروعٌة قواعد الحق التً
تنظم الحٌاة داخل مجتمع ما  :ما العالقة بٌن الحق واألمر
الواقع ؟ هل تتأسس تأسٌسا عقلٌا ؟ هل ٌمكن االحتكام إلى
الحق لتحدٌد ما هو عادل وما هو غٌر عادل؟

محاور الــدرس

الحق بين الطبيعي والثقافي

العدالة كأساس الحق

العدالة بين المساواة
واإلنصاف

المـحـور األول

•على أي أساس ٌقوم الحق؟

•هل على الطبٌعً أم على الثقافً ،هل على حق القوة أم
قوة الحق؟

THOMAS HOBBES

إذا كانت األطروحة السفسطائٌة تؤكد الطبٌعة العدوانٌة لإلنسان ،فإن الفكرة ذاتها نجدها عند
هوبز ،الذي ٌقول" :اإلنسان ذئب ألخٌه اإلنسان" فاإلنسان فً اعتقاده أنانً بطبعه ،وٌتلخص
الحق الطبٌعً فً أن لكل الناس الحق على كل األشٌاء ،بل إن لبعضهم الحق على أجسام
البعض اآلخر .إنها إذن "حرب الكل ضد الكل" إنها الحرٌة المطلقة فً أن ٌفعل اإلنسان ما
ٌشاء وأنا شاء .لكن ما دام أنه لن ٌتمكن أحد مهما بلغ من القوة والحكمة أن ٌبلغ حدود الحٌاة
التً تسمح بها الطبٌعة ،فٌترتب عن ذلك تأسٌس قانون ٌقوم على الحق الطبٌعً فً الحٌاة
والدفاع عن النفس .وهو قانون ٌتنازل بموجبه األفراد عن حقهم الطبٌعً فً الصراع من أجل
حق طبٌعً أسمى هو "حب البقاء" فٌضعون السلطة فً ٌد شخص واحد مستبد .وهو ما ٌسمى
بالعقد االجتماعً الذي ٌجعل قٌام الدولة ممكنا ،غٌر أن العقد االجتماعً عند هوبز لٌس من
نوع عقد البٌع والشراء الذي ٌنفذ حٌن التعاقد مرة واحدة ،بل هو تعهد ٌنفذ فً المستقبل ومع
مرور األٌام .إنه لٌس عقد تبادل بل عقد ثقة ،الثقة بالوفاء بالوعد.

BARUCH SPINOZA

إن اسبٌنوزا متفق مع هوبز فً النظر إلى "الحق الطبٌعً" على أنه لٌس شٌئا آخر غٌر
"حق القوة" الذي ال ٌرحم الضعفاء ،بقوله" :األسماك بحكم طبٌعتها تعوم وٌأكل الكبٌر
منها الصغٌر وفقا لقانون طبٌعً مطلق "...وهذا ما جعل الحالة الطبٌعٌة حالة عنف
وجور وحرب الكل ضد الكل وسٌادة قانون الغاب ...غٌر أن اسبٌنوزا ٌختلف مع هوبز
فً تحدٌد مضمون العقد االجتماعً والنتائج المترتبة عنه والمبدأ الذي ٌقوم علٌه الحق
المدنً :فإذا كان هوبز قد ناصر الحكم االستبدادي فإن اسبٌنوزا على خالف ذلك سٌولً
أهمٌة للحق الذي تقرره اإلرادة العامة التً تكون متوافقة مع قوانٌن العقل السلٌم .بحٌث
إذا كان الحق الطبٌعً ٌحدده دافع الشهوة ومبدأ القوة ،فإنه فً المقابل الحق المدنً ،فً
رأي اسبٌنوزاٌ ،حدده العقل السلٌم فً إطار دولة وقوانٌن تعاقدٌة ممثلة لإلرادة العامة
والتً تشكل قوة اجتماعٌة رادعة لكل فعل متهور ٌسعى إلى المس بحقوق وحرٌات
الغٌر.

JEAN JACQUES
ROUSSEAU

ٌؤسس روسو الحق على فكرة ترى أن الطبٌعة اإلنسانٌة خٌرة ،وعلى
العقد االجتماعً الذي ٌؤسسه على تعاقد بٌن الدولة والشعب حوا الدفاع
عن مبادئ العدل والمساواة والحرٌة ،وهً المبادئ التً تكون مضمون
الحق ،فالحق ٌقوم إذن على أساس طبٌعً (الحرٌة) وأساس وضعً
(القانون).

JACQUELINE ROSS

تعتبر روس أن الحق ال ٌتأسس إال فً وجود دولة
تحفظ حق الشخص عن طرٌق النصوص القانونٌة
الوضعٌة ،التً تضمن فٌها الحرٌات العامة وتحقق
فٌها الكرامة اإلنسانٌة ،إن األساس الذي تقوم علٌه
دولة الحق هو احترام الشخص كغاٌة مثلى وحفظ
كرامته عن طرٌق نصوص قانونٌة تستند على

KELSEN

ٌعتبر أن ال وجود لحق مطلق ومثالً .فأساسه وضعً ،فالحق هو حق
وضعً فعلً قائم على مٌزان القوى وهو عرضة للتغٌرات ،كما ٌعتبر
كٌلسٌن أن الحق فً أي تجمع بشري معٌن ٌتأثر بتنوع أو اختالف
المرجعٌات السٌكولوجٌة واالجتماعٌة والثقافٌة السائدة فً المجتمع.

الحق بٌن الطبٌعً والثقافً
•على أي أساس ٌقوم الحق؟
•هل على الطبٌعً أم على الثقافً ،هل على حق القوة أم قوة الحق؟

نظرٌة الحق الوضعً

ROSS

نظرٌة الحق الطبٌعً

نظرٌة الحق الطبٌعً
والوضعً

المـحـور الثانً

ٌتقاطع مفهوم الحق مع مفاهٌم ،العدل ،المجتمع ،حقوق اإلنسان
واألخالق ومن ثمة ٌطرح التساؤالت التالٌة :

هل ٌقوم الحق على العدالة أم العدالة هً من تأسس على الحق ؟ وهل
هناك فعال عدالة ؟
هل هً مطلقة أم نسبٌة ؟ وأخٌرا ما هو البعد األخالقً للعدالة
باعتبارها قٌمة ؟

CECERO

ٌرى شٌشرون أن المؤسسات والقوانٌن ال ٌمكن أن تكون
أساسا للحق ،وأنه ٌجب البحث عن هذا األساس فً
الطبٌعة الخٌرة لإلنسان التً تتمثل فً المٌل إلى حب
الناس الذي هو أساس الحق .هكذا ٌرى أنه "طالما لم ٌقم
الحق على الطبٌعة فان جمٌع الفضائل ستتالشى" لكن
المشكل الذي تطرحه نظرٌة شٌشرون هو طابعها
المثالً ،إذ أن الناس ال تصدر عنهم دائما سلوكات

ALAIN

ٌتساءل آالن ما الحق؟ وٌجٌب بأنه المساواة .لقد
ابتكر الحق بنظره ضد الالمساواة .وٌضٌف بأن
القوانٌن العادلة هً التً ٌكون الجمٌع أمامها
سواسٌة ،وٌنتقد التصور الذي ٌدافع عن الالمساواة.
ٌقول آالن " :إن الالمساواة هً من طبٌعة األشٌاء،
ٌقولون قوال بئٌسا.

FON HAYK

ٌعتبر المنظر اللٌبٌرالً فون هاٌك أن الحق
ٌقابل السلوك العادل وهو سلوك ٌكفل الحق
وٌضمنه فً منظومة قانونٌة شرعٌة وفً إطار
مجتمع تسوده الحرٌة وٌتجلى هذا فً الدولة
الحدٌثة التً تقوم على التشرٌعات القانونٌة.

ARISTOTE

تتحدد العدالة ،حسب أرسطو ،بالتقابل مع الظلم .فالسلوك العادل ،هو السلوك المشروع الموافق
للقوانٌن والذي ٌكفل لكل ذي حق حقه تبعا لتناسب رٌاضً فً حٌن أن الفعل الجائز هو الفعل
الالمشروع المنافً للمساواة والذي ٌقوم على عدم التناسب وعدم التوسط بٌن اإلفراط
والتفرٌط.
ٌنطلق أرسطو فً موقفه من التأكٌد على انه كان ألحد الحدٌن المتضادٌن معان عدة ،نتج عن
ذلك ،بالضرورة ،أن الحد اآلخر المقابل ٌمكن أن ٌحمل ،بدوره ،على جهات عدة ،وتلك هً
الحالة فً حدي العادل والظالم ...فالسلوك العادل بنظره هو السلوك الذي ٌوافق القانون وٌكفل
المساواة .والسلوك الظالم هو السلوك الالقانونً والمنافً للمساواة ،فبٌن أن جمٌع األفعال
الموافقة للقوانٌن هً ،بوجه من األوجه ،أفعال عادلة ،إن الفعل العادل هو الفعل القادر ،كلٌا أو
جزئٌا ،على إٌجاد أو حماٌة سعادة الجماعة السٌاسٌة.

BARUCH SPINOZA

ٌرى اسبٌنوزا أن العدل هو استعداد دائم للفرد ألن ٌعطى كل ذي حق ما ٌستحقه
طبقا للقانون المدنً ،وأن الظلم هو أن ٌسلب شخص ،متذرعا بالقانون ،ما
ٌستحقه شخص آخر طبقا للتفسٌر الصحٌح للقوانٌن .وٌسمى العدل والظلم بنظره
أٌضا باإلنصاف وعدم اإلنصاف ،ألن من واجب القضاة ،المكلفٌن بوضع حد
للخصومات ،أال ٌفرقوا بٌن األشخاص بل أن ٌنظروا إلٌهم على قدم المساواة،
وٌحافظ بقدر متساو على حق كل منهم ،فال ٌحسدون الغنً وال ٌحتقرون الفقٌر.

العدالة كأساس للحق
هل يقوم الحق على العدالة أم العدالة هي من تأسس على الحق ؟ وهل هناك فعال عدالة ؟
هل هي مطلقة أم نسبية ؟ وأخيرا ما هو البعد األخالقي للعدالة باعتبارها قيمة ؟

الحق أساس العدالة :
يعتبر هذا التصور أن الحق هو أساس العدالة.
ألن القوانين ليست دائما عادلة .فالقانون ال
يضمن العدالة وإنما ينبغي أن تقوم على الحق.

العدالة أساس الحق :
يعتبر هذا التصور أن العدالة هي أساس الحق،
ألنها تقوم على هذا القانون ،هذا األخير هو
التجسيد الوحيد لعدالة ،والحق بذلك فهو
نسبي.

المـحـور الثالث

ماذا نعنً بالعدالة ؟ وفٌما ٌتجسد هدفها ؟ هل
فً تحقٌق المساواة ؟ أم فً تحقٌق اإلنصاف ؟

ALAIN

العدالة تعنً خضوع الجمٌع للقوانٌن بالتساوي فالجمٌع
أمامها سواسٌة وبهذا المعنى فهً لن تتحقق ،ألن
القوانٌن ال تحقق المساواة وبالتالً ٌدعو آالن أن تكون
القوانٌن قائمة على إرساء المساواة بٌن الناس دون
تمٌٌز بٌنهم ،إنها مثل السعر العادل الذي ٌتمٌز عن
سعر الفرصة.

PLATON

العدالة هً أن ٌنصرف كل فرد إلى شؤونه الخاصة،
وأن ٌقوم بالدور الذي حددته له طبٌعته .وعلٌه أن ٌقوم
بهذا الدور على أحسن وجه ،دون التدخل فً عمل
اآلخرٌن .وٌعتبر أفالطون أن العدالة ٌمثل إحدى
مرتكزات الدولة إلى جانب الفضائل الثالث ،ونخص
بالذكر كل من فضٌلة االعتدال والشجاعة والحكمة.

DAVID HIUM

ٌرتبط اإلنصاف والعدالة بالوضع الذي ٌوجد علٌه الناس فً
المجتمع.وعلٌه ٌنبغً العمل على تحقٌق منفعتنا ،بشرط أن نتعلم كٌف
نجعل هذه المنفعة منفعة عامة تروم اإلنصاف.إن العدالة ستفقد قٌمتها
وإلزامها األخالقً إن هً انحصرت فً تحقٌق ما ٌخدم المصلحة
الفردٌة.

JOHN RAWLS

ٌتصور راولز فً نظرٌة العدالة باعتبارها إنصافا وضعٌة أصلٌة تقابل حالة المساواة األصلٌة
بٌن الناس ،وال تعتبر هذه الحالة بنظره حالة تارٌخٌة فعلٌة ،وٌرى أن من بٌن السمات األساسٌة
لحالة المساواة األصلٌة ،أن ال أحد فٌها ٌعرف مسبقا مكانته فً المجتمع ،وال وضعه الطبقً،
مما ٌضمن أن ال أحد منهم ٌكون فً وضعٌة امتٌاز عند اختٌار المبادئ .وٌزعم أن األشخاص
الذٌن ٌوجدون فً هذه الوضعٌة األصلٌة ،سٌختارون مبدأٌن مختلفٌن إلى حد ماٌ .فرض المبدأ
األول المساواة فً الحقوق والواجبات األساسٌة ،بٌنما ٌفرض المبدأ الثانً الالمساواة
االجتماعٌة واالقتصادٌة ،مثل الالمساواة فً الثورة والسلطة ،وسٌكون هذا بنظره من العدل
فقط ،إذا تم تعوٌض أفراد المجتمع األقل حظا باستفادتهم من تلك الثروة والسلطة .أي ٌنبغً
بنظره أن ٌتم توزٌع االمتٌازات واقتسامها بطرٌقة تضمن التعاون اإلرادي لكل أفراد المجتمع،
بمن فٌهم أولئك الذٌن هم أقل حظا .إن تحقٌق الرخاء فً نظر راولز ٌرتبط بتعاون الجمٌع،
وبدون هذا التعاون لن ٌستفٌد أي أحد من الرخاء.

العدالة بين المساواة واإلنصاف
ماذا نعني بالعدالة ؟ وفيما يتجسد هدفها ؟ هل في تحقيق المساواة ؟
أم في تحقيق اإلنصاف ؟
العدالة تقوم على
المساواة

العدالة تقوم على
اإلنصاف

العدالة تقوم على
المساواة واإلنصاف.

