
 مؤيد جبير محمود. د.م.أ/ مدرس المادة                                     الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر
__________________________________________________________________________ 

 1 

ــراق     ــة الـعـ ـــ ـ ــ ـــوري  جــمــهــ
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ـــ    ــامــــجــ ــ ــعــــ ـــ ــــة األنــ ــ ــارــــبـ  ــ
         كلية القانون والعلوم السياسية 

ــية    ــ ــوم الســياس ــلــ ــم الع  قسـ
 
   

 

 الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر
 

 الجزء األول

 الفكر السياسي الغربي الحديث

 

 إعداد

 مؤيد جبير محمود. د.م.أ

 

 

 م 9112                                                           هـ  1441

 



 مؤيد جبير محمود. د.م.أ/ مدرس المادة                                     الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر
__________________________________________________________________________ 

 9 

 

 دمـــــةـــــــقــمــال
 

 

 

 

 

 

 

 



 مؤيد جبير محمود. د.م.أ/ مدرس المادة                                     الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر
__________________________________________________________________________ 

 3 

 المقاربة المفاهيمو  الفكر السياسي

 تعريف الفكر السياسي

 نقيضه الفكر  هناك تعريفات عديدة للفكر السياسي، فهناك من يعرف الفكر السياسي بداللة
 .وغير محدد المعالم للفكر السياسي عاما   بواسطته تعريفا   الالسياسي الذي يقدم

  ائره االصطالحية السياسي من زاوية نظالفكر  إلىبينما ينظر نوع آخر من هذه التعريفات
النظرية السياسية،  : المقاربة ليقرن بين واحد منها أو أكثر في ذات الوقت، ومن هذه النظائر 

 .الفلسفة السياسية، األيدلوجية السياسية، المذهب السياسي

  ر بين الفكر السياسي وبعض المصطلحات الدالة على الظواهوهناك نوع من التعريفات تربط
 .مثل ظاهرة الدولة والسلطة السياسية

 اإلنساننتائج عمليات التفكير والتأمل العقلي التي يقوم بها " : للداللة على الفكر ويشير       
نتاجا  على قدر متفاوت من الدقة والعمق والوضوح  اإلنسانيحيث ينتج العقل  .ا مفكرً بوصفه كائنا عاقًل 

مختلفة وصيغ  وأشكالوالتنظيم والموضوعية نسميه فكرا، وينعكس هذا النتاج الفكري في صور متعددة 
إلدراك طبيعة  اإلنسانيوينشأ الفكر ويتراكم وينمو ويتطور بوصفه ثمرة من ثمار سعي العقل . متباينة

المستقبلية ، تمهيدا  للسيطرة  باحتماالتهالحظة التنبؤ  إلى محيطة به وفهمها وتفسيرها، وصوال  ظواهر الال
 .عليها والتحكم بها كما كان ذلك ممكنا  ومرغوبا  

كل نشاط " االصطالحية والنظرية والعملية على حد سواء الى  دالالتهافي  السياسةوتشير         
دارة اإلنسانيةة نظري أو عملي يتعلق بحكم الجماع واتخاذ القرارات العامة الالزمة لحماية  ،شؤونها وا 

دامةوجودها وتلبية احتياجاتها  واستثمار قدراتها وتنظيم  أهدافهاوتحقيق  ،قيمها وضمان مصالحها وا 
 ".عالقاتها وتفاعالتها وتوجيهها في الداخل والخارج

حيث جعل من الظاهرة السياسية  -مفكرا   بوصفه كائنا   اإلنسانوتأسيسا على ما تقدم فإن        
كان وما زال يفكر فيها بمعنى السلطة السياسية سواء اتخذت هذه  -لتفكيره وتأمله العقلي موضوعا  

في حياة  حضورا   اوأكثره السلطة شكل الدولة أم ال ، فالسلطة السياسية من أسبق الظواهر وجودا  
 .واالجتماعية ، وأبعدها أثرا في توجيه نشاطاته الفرديةاإلنسان
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كل أشكال التفكير والتأمل العقلي في الظاهرة " : الفكر السياسيوفي ضوء ذلك يمكن تعريف        
طة ال بداللة لوان تعريف الفكر السياسي بداللة الس ."السياسية المتجسدة عمليا في السلطة السياسية

سابق في وجوده على الدولة أو  أنسانيأن السلطة السياسية خاصية قرينة لكل مجتمع  إلىالدولة يعود 
ز تاريخ نشأته القرن الخامس عشر الحق لها، أما الدولة فهي معطى سياسي حديث الظهور ال يتجاو 

 .ميالدي

خمسة مواضيع  شغل عبر التاريخ وحتى يومنا هذا بالبحث والتأمل فيان اإلنسانيالعقل  إن        
 :إجابتهاحاول البحث عن خمسة في صور أسئلة كبرى أساسية صاغها 

 هو اهلل؟ ما 

 هي الطبيعة؟ ما 

 ؟اإلنسانهو  ما 

 هو التاريخ؟ ما 

 هو المجتمع؟ ما 

   :السؤال عنأسئلة فرعية كان من بينها  اإلنسانيعقل سئلة الكلية صاغ الومن هذه األ

 هي السلطة السياسية؟ ما 

 :عن هذا السؤال تفترض تقسيمه بدوره الى أسئلة فرعية اإلجابةان محاولة و 

 هو أصل السلطة السياسية ومصدر شرعيتها؟ ما 

 هو شكل السلطة السياسية؟ ما 

 هي وظيفة السلطة السياسية؟ ما 

 هي طرق تداول السلطة السياسية؟ ما 
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 :أنواع الفكر السياسي

االجتماعي بالتمييز بين أنواع –والواقع الطبيعي  السياسيثيرية المتبادلة بين الفكر تسمح العالقة التأ 
طبيعة الموقف الذي يتخذه كل نوع منها من بيئته ووفقا لمعيار موقف  إلى مختلفة من هذا الفكر استنادا  

 :الذي يمارسه في إطارها ألتأثيريالفكر السياسي من الواقع والدور 

 صالحيجذري : فكر سياسي تنبؤي  .وا 

 الفكر السياسي التبريري. 

 الفكر السياسي الوصفي. 

 المفاهيم المقاربة

 :الفكر والنظرية

  بناء فكري فحواه وغايته الشرح والتنبؤ، وتحديد العالج في أي مجال  إلىيشير مصطلح النظرية
لى أسئلة مطروحة بصدد مقترحة ع إجابةهي وبذلك فإن النظرية أية نظرية . للبحث والمعرفة
ويتمثل أبرز . بالنظرية النظرية أحيانا   (مجردةالقواعد العامة ال) ويسمى التعميم. ظاهرة محددة

 لإلجاباتالموضوعي عناصر التمايز بين النظرية والفكر، في أن النظرية تفيد معنى التنسيق 
 .داللتها، فضال عن اعماهاالمقترحة بصدد ظاهرة معينة، وتفسيرها لتلك الظاهرة، وكشفها عن 

مستعينة  بما يسمى في منطق العلوم بالفروض التي لو تم التحقق منها لصارت قوانين تحكم 
ولكن الفكر يبدو أكثر عمومية ألنه يمكن أن يتضمن أكثر من . الظاهرة موضوع الدراسة

فهو االهتمام الذي  اإلنسانيةأما القاسم المشترك بين الفكر والنظرية في حقول المعرفية . نظرية
نطاقا،  أوسعللظاهرة المجتمعية، ولكن شكل ومضمون هذا االهتمام يجعل الفكر يوليانه كليهما 

عمومية وتجريدا  من النظرية التي تكون أضيق نطاقا ، وأكثر دقة وتحديدا من الفكر الذي  وأكثر
 .يتحاشا تقديم صياغات نظرية متكاملة ونهائية مثلما تفعل النظرية
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 :الفكر والمذهب

  نسق متكامل من األفكار حول ظاهرة أو ظواهر تتم دراساتها والحكم عليها  إلىيشير المذهب
بمعايير يغلب عليها الطابع الذاتي الشخصي، حيث يستهدف واضع النسق الفكري المذهبي، 

 :بذلكوصف الظاهرة والحكم عليها بما ينسجم وأفكاره ومعتقداته ومعاييره القيمية الشخصية و 

  الحكم على  إلىفهم الظاهرة والتعرف عليها والتعريف بها، بينما يميل المذهب  إلىتميل النظرية
 .الظاهرة

  تنطلق النظرية من وقائع وحقائق بينما ينطلق المذهب من المثل األعلى لصاحبه ، ويصدر
 . تقديرات ومعايير ذاتية في الغالب إلىأحكامه على الظاهرة استنادا 

  هذه االختالفات على المذهب طابعا  شخصيا  ومتحيزا ، بحكم ارتباطه بشخصية وتضفي
ذين مذهب لدى بعض ال إلى اأحيان  تتحوالن  إن اأيض  ولكن النظرية والفلسفة يمكن . صاحبه

 .يؤمنون بصحة هذه النظرية أ تلك الفلسفة

 أوسعو المذهب ، فالكر ية أال يعرف بداللة جزئه ، أي بداللة النظر وبهذا المعنى فإن الفكر        
 .، ويمكن أن يحتضن مجموعات متعددة ومتنوعة من النظريات والمذاهبمنهما

 

 :الفكر والفلسفة

وهي نتاج عقلي مثلها في ذلك مثل ( حب الحكمة)تعني الفلسفة في ترجمتها من اليونانية الى العربية 
الطبيعة  أومل شمولي حول الكون تأعنهما في ان الفلسفة تنطوي على النظرية والمذهب، لكنها تتميز 

ينطلق ، عادة من نسق كلي  أوتجري صياغة الفلسفة في صورة نظام . ، أو حول ذلك كلهاإلنسان أو
والفلسفة في الغالب هي بحث .  مفاهيم وأراء ومواقف مسبقة، ويسعى لتحقيق صورة لنموذج سام أعلى

الفلسفة فيما هو كائن فإنها تجعل من بحثها وحتى في بحث . يكون وليس فيما هو كائن إنفيما يجب 
ويبقى الجانب المشترك بين الفكر والفلسفة في أنهما تأمل عقلي . هذا مقدمة لنتيجة تصلها في النهاية

تشكيل منتظم  إلى وقصدا  يسعى سلفا    يقوم على أساس األفكار المسبقة وال نظري، ولكن الفكر تأمل ال
ي كما هو حال الفلسفة التي هي معيارية؛ وهذا ما يجعل هدفها شمول أوفكري ينطلق من مثل أعلى 
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حكم تقويمي معياري على القواعد والمؤسسات القائمة والناس، انطالقا  من القيم التي يتبناها  إطالق
يبدو الفكر أكثر سعة وداللة من الفلسفة  األساسوعلى هذا . الفيلسوف أو مدرسته الفلسفة أو كليهما معا  

النظرية والمذهب ة التي يحتضن فيها الفلسفة، مثلما يحتضن النظرية والمذهب أيضا، لتكون الدرج إلى
 .مكونات في بنية الفكر السياسي أووالفلسفة في النهاية مجرد أجزاء 

 :الفكر وااليديولوجيا

 واستخدمه 1725عام ( أنطوان دو تراسي)مصطلح صاغه الفيلسوف الفرنسي  ولوجيايااليد ،
التي تطور العقل الشعبي، وانتشر المصطلح بعد وذلك  األفكارذي يدرس لعلى العلم اللداللة 

 أثيروما . خطباء الثورة الفرنسية وغيرهم إسهاماتوتطور في اتجاهات متضادة كثيرة بفضل 
 اإليديولوجيحلم عابث، وان : حول االيديولوجيا من غبار العداوة حتى قال عنها نابليون نها

 .وصفها كارل ماركس بأنها وعي كاذب، و أحالمصياد 

  ،وتمثل االيديولوجيا بوصفها علم األفكار نسقا  فكريا  يتعامل مع ظواهر معينة يخضعا للدراسة
وينطوي هذا المصلح ايضا عادة على قدر ، ويعكس بالتعامل معها رغبات ومصالح واضعيه

برازملحوظ من المبالغة في تقويم  محددة،  إرادةعن ت تعبر تحبيذا/ تفسيرات وتفضيالت وا 
همية استثنائية على الصعيد العملي، لذلك يميل والتفضيالت عندها بأوتتمتع تلك التفسيرات 

 .الممارسة العملية األساسيةوصف االيديولوجيا بأنها فكر غايته  إلىبعض الباحثين 

 إن إلى األمرقع وبقدر تعلق األمر بالصلة القائمة بين الفكر وااليديولوجيا فإنها تعود في وا 
وهي . عملية ألغراضفكر، لكنه فكر تم توظيفه  أنها، أي (رغبة إلىفكر تحول )االيديولوجيا 

فالنازية على . وان كانت ذات طبيعة شخصية ذاتية فهي تعكس تمثال جماعيا متحيزا وتفضيليا
 .األعراقسبيل المثال تفضل العرق، وهي تستهدف تحقيق السيادة للعرق اآلري على غيره من 

  األيديولوجية عملية تطبيقية ترمي  أنشطةقيمية معيارية، واستهداف ممارسة  أحكام إلىاستنادا
انطلقت التي  المعياريةالقيمية  لألحكامتشكيله وفقا   إعادة أوتغييره  أوالمحافظة على الواقع  إلى
قلي، لكنها تختلف وتتميز ملي العنت تشترك مع الفكر في طابعها التأيديولوجيا وان كاواال. منها

 .ت العملية والتعبويةلالعتبارا وأساس أولعقلي مكرس بشكل  تأملعن الفكر في أنها 
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ن الحدود الفاصلة م السابقة المقاربة له ، فإوعلى الرغم من شرعية وضرورة المقارنة بين الفكر والمفاهي
مما يجعلها مفاهيم متقاربة وحتى ، بين هذه المفاهيم ليست حادة ، وال حتى دقيقة وواضحة تماما  

الت ه، بحكم اشتراكها معه في كونها تأمع ضمن حدودجميعا  تدخل في إطار الفكر ، وتق ألنهامتناظرة، 
العقل الجمعي  إلىعقلية مجردة ، وان كان بعضها مميزا  بفعل مستوى تنظيمه وفرضياته أو مدى توجهه 

 .وصلته بالممارسة والغائية العملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 :ه المعلومات مستقاة من المصدرين التاليينهذ

، عامر حسن فياض، موسوعة الفكر السياسي عبر العصور. د.علي عباس مراد،و أ. د. عبد الرضا الطعان،و أ. د.أ-1
 .9115، ابن النديم للنشر والتوزيع، وهران الجزائر، 1ط

، بال، 1الفكر السياسي القومي، ط إلىمدخل – واألمةعامر حسن فياض، القومية . د.علي عباس مراد،و أ. د. أ-9
 .9117القاهرة، 
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 الباب األول
الفكر السياسي الغربي 

 في عصر النهضة
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 دــيـمهــت

يغطي عصر النهضة حقبة زمنية تمتد بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر حسب أكثر األقوال  -
رواجا ، لكن تحديد تاريخ دقيق النطالق عصر النهضة يبقى مسألة غير متفق عليها بين المؤرخين 

فهناك من يحدد هذا التاريخ ببداية انبعاث االهتمام بالفنون واآلداب، . وروبيوالمختصين بالتاريخ األ
ومنهم من يفترض إن بداية عصر النهضة ترتبط ببداية ظهور النظام الرأسمالي وتبلور واتضاح تأثيره 

رة في موقع الصدا( الميركنتالي)في الحياة االجتماعية، السيما بعد أن احتل االقتصاد الرأسمالي التجاري 
 . الحياة االقتصادية األوربية

ويتجسد معناه في " الميالد الجديد" يفيد بأن النهضة هي : المعنى األول: وقد وردت النهضة بمعنيين -
والمعنى . إحياء األدب الرفيع، بما فيه الشعر والنثر والرواية والمسرح والفن التشكيلي من نحت ورسم

 .مركز اهتمام الفكر والفنون واآلداب( الفرد)ذا أصبح اإلنسان يشمل نهوض اإلنسان نفسه، إ: الثاني

 

 خصائص الفكر السياسي الغربي في عصر النهضة

 الخصائص االقتصادية لعصر النهضة 

والذي ( التجاري)إن النظام الرأسمالي لعصر النهضة قام على قاعدة االقتصاد الميركنتالي         
 :استند بدوره على األسس اآلتية

 .االعتقاد بان الثروة النقدية أساس كل نشاط اقتصادي -1
االعتقاد بان المعادن الثمينة هي أساس ثروة الدولة، بما يجعل الحصول عليها هو النشاط  -9

وهي المسؤولة عن وضع خطط معدة سلفا  للحفاظ عليها، أو . األساسي الذي تعنى به الدولة
تب على هذا إتباع سياسة تحقق التوازن االقتصادي وتر . للحصول عليها في حالة افتقادها إليها

 من خالل تشجيع التصنيع والصادرات وتقليل الواردات، 
االعتقاد بمسؤولية الدولة عن الحصول على مستعمرات توفر لها المواد األولية الالزمة  -3

 .للصناعة وألغراض أخرى بهدف زيادة ثروة الدولة
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العالمة المميزة لهذا العصر بسبب سعي كل دولة أوربية أصبح التنافس والصراع والحروب  -4
 .لتحقيق مصالحها مما جعلها تصطدم بمصالح بعضها البعض

 
 الخصائص االجتماعية لعصر النهضة: 
إلى الفقر النسبي، ( النبالء-اإلقطاع )انحدار المستوى االجتماعي ألصحاب الدخول الثابتة   -1

، والفالحون لسلم (الطبقة البرجوازية)جار والمنتجونوتسلق أصحاب رؤوس األموال النقدية والت
الثراء، مما أدى الى تغيير المراكز االجتماعية لألفراد والطبقات نتيجة للتغير في مراكزهم 

 .االقتصادية
إن تراجع المكانة االجتماعية لطبقة النبالء صب في صالح البرجوازية، وعزز من قوتها   -9

الملكية بإضعاف طبقة النبالء لصالح البرجوازية ، فكثيرا وحضورها، خاصة مع رغبة السلطة 
 .ما اصطدمت رغبة الملوك بتوسيع نطاق سلطتهم بالنزعة الالمركزية لدى النبالء

أدت الحروب إلى استنزاف موارد السلطة الملكية مما جعلها في حاجة إلى ثروة الطبقة   -3
رة البيروقراطية الحكومية واحتالل مراكز البرجوازية التي وجدت الباب مفتوحا للوصول إلى اإلدا

 .مرموقة داخلها
المغامر الذي ال يهاب المخاطر )فالصورة النموذجية الجديدة للفرد : تمجيد الفرد وروح المغامرة  -4

بوصفه ( تمجيد اإلنسان الفرد)أدت إلى والدة قيمة اجتماعية جديدة هي ( بحثا عن الثروة
 .هاصاحب المغامرة والعنصر الفاعل في

أصبح الدور الفاعل للنقود واقتناء المعادن الثمينة يمثل قيمة اجتماعية ، إذ ساد االعتقاد بأن   -5
 .الثروة ترفع من المكانة االجتماعية لإلنسان، ويصبحوا بكل بساطة من الطبقة البرجوازية

 
 الخصائص السياسية لعصر النهضة 
نكلترا، فقد كان الملوك يجمعون في ازدياد سلطة الملوك سواء في فرنسا أو اسبانيا أو ا  -1

الخاصية الدينية والخاصية اإلقطاعية : أشخاصهم ثالث صفات في النظام اإلقطاعي هي
 .والخاصية المطلقة

، وسلطة رجال الدين من ( اإلقطاع)إن اتساع سلطة الملوك كان على حساب سلطة النبالء  -9
 .جهة أخرى جهة، ولصالح دعم الطبقة البرجوازية والتحالف معها من



 مؤيد جبير محمود. د.م.أ/ مدرس المادة                                     الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر
__________________________________________________________________________ 

 19 

وبناء على النقطتين أعاله اكتسبت السلطة الملكية طابعا مركزيا من خالل الضريبة العامة،   -3
وتشكيل الجيش . واتساع وتطور هيكل ووظائف اإلدارة الحكومية البيروقراطية من جهة ثانية

اب وان السلطة المركزية في هذه المرحلة أصبحت ضرورة عملية الزمة ألسب. الوطني الدائم
الحروب الداخلية الدينية واالجتماعية ذات الطبيعة االنقسامية : سياسية واقتصادية عديدة منها

وكذلك الطبيعة . كالتي هددت وحدة الممالك األوربية، والنزاعات العنيفة بين النبالء والمل
 . قتصاديالميركانتيلية التي تتطلب تدخل الدولة في تنظيم وتوجيه النشاط اال التدخلية للسياسة

ولكن سلطة الملك لم تكن في تلك المرحة سلطة مطلقة بشكل كامل ونهائي، حيث كانت هناك   -4
وكانت هذه المجالس تضم النبالء وأصحاب . جانبها أيضا سلطة المجالس العامة لألقاليم إلى

المهن وجماعة مختارة من ممثلي بعض المدن ذات المراكز الخاصة والمحاكم العليا والهيئات 
 . الدينية والجامعات وسكان المدن واألرياف

على الرغم من اقتصار تصويت المجالس على الضرائب الملكية، فإن هذا التصويت بحد ذاته   -5
هو الذي وضع اللبنة األولى لتقييد السلطة المطلقة وظهور الديمقراطية البرلمانية في الفكر 

 .والممارسة السياسية في المجتمعات الغربية
 

 الثقافية لعصر النهضة الخصائص 
والرومانية مما قاد بل اقتضى القيام  اإلغريقيةالتقليدية  األعمالالرغبة في التعرف على   -1

كانت اللغة  إنونشرها، بعد ( اليونانية) اإلغريقيةهي مهمة العناية باللغة  األولى: بمهمتين
لة العصور الوسطى طي األوربيالالتينية هي لغة الثقافة والطبقات العليا في المجتمع 

والثانية هي مهمة العناية بالمخطوطات . باستثناء بعض المناطق الجنوبية من ايطاليا
 أصبحت، خصوصا وان المخطوطات اإلغريقيةتزايد االهتمام بالنصوص  إنالقديمة بعد 
 .تجارة مربحة

عادة اإلنسانيةاالهتمام بالعلوم   -9 رفع الغطاء االعتبار للفلسفة والمعرفة اليونانية، و  وا 
 .لإلنسانة يالمسيحي عنها، وخاصة تلك المعارف التي ركزت على القيم الفرد

وبخاصة علم الفلك والميكانيكا والفيزياء والهندسة، وفي هذا : االهتمام بالعلوم الطبيعية  -3
وظهر . األرضالشمس هي مركز هذا الكون وليست  إنالعصر حدد كوبر نيكوس على 

العلوم الوضعية على حساب العلوم الدينية  أسسديكارت، وتثبتت المنهج العلمي على يد 
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واعتمد العقل أداة لمعرفة العامل . الالهوتية  وتراجعت أفكار الفيزياء االرسطوطاليسية
النزاعات الالهوتية  وحكما لتحديد صحة وخطا األشياء وتصفية واإلنسانوالطبيعة والكون 

 .بهذا الشأن

 

 الفصل األول

 السياسي الغربي في عصر النهضةرواد الفكر 

 مكيافيللي وفكرة الدولة الوضعية: المبحث األول

 حياته: أوالً 

، في ايطاليا ، وكانت خالفا السبانيا وفرنسا  1597 – 1462عاش نيقوال مكيافللي للمدة من       
وفلورنسا ودولة وكانت دول ميالنو والبندقية ونابولي . عدة دول صغير ة في حالة صراع دائم إلىمجزأة 

البابا دور البابا االيطالي المحلي في  وأدى. ضد األخرى وضد الدول الخارجية أحداهاالفاتيكان تتآمر 
وكان ميكيافللي ينحدر من عائلة فلورنسية . الجامحة باألنانيةتلك اللعبة، وتميزت الحياة االجتماعية 
فوجدت نفسها في صفوف البرجوازية بشكل أو  راإلفقا أصابهاقديمة تنتمي الى فئة صغار النبالء التي 

وعمل في الوظائف الحكومية فكان . آخر، وكان أبوه محاميا ، فدرس القانون، ودرس الفلسفة والتاريخ 
، وتعد الحقبة 1519سكرتير القنصلية الثانية في جمهورية فلورنسا ، واستمر في هذا المنصب لغاية 

حقب التاريخ االيطالي بصورة عامة بسبب الحروب وتدهور الذي شغل فيها هذا المنصب من أصعب 
 .الوضع االقتصادي

 

 أفكاره: ثانًيا

 .ين وسقوطهم، وأفضل وسائل البقاء في السلطةيصعود القادة السياس بابأسللي في يبحث مكياف -

 .دافع في كتابه األمير عن الملكية المطلقة -

 .دافع عن الجمهورية األحاديثوفي كتبه  -

 . النتائج السياسية:  يهم تابين عبرا عن وجهة نظر سياسي واقعي في الحكم وهو ماالك -
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 .خلق دولة مستقرة موحدة قوية إلىللي يهدف ياالجتماعية كان مكياف واألنانية التجزئةونتيجة لحالة  -

 (.السياسة الواقعية)عصر النهضة  إلىللي السياسية كانت تنتمي ينظرية مكياف -

بطبعه ، فليس هناك من  أناني اإلنسان إنللي السياسية هو يفي نظرية مكياف ألساسيااالفتراض  -
 .والسلطة ، ولما كانت الموارد محدود، فإن الصراع يوجد ويستمر األشياءفي  اإلنسانحدود لرغبة 

، فمن دون فرض .اآلخرينللحماية من اعتداء  اإلنسانتأسست الدولة على حاجة  األساسوعلى هذا  -
 .انون تكون الفوضىالق

 .وميز بين الدول الفاسدة والصالحةا، للي الدول جيد  يدرس مكياف -

 

 للييمقومات قيام الدولة الوضعية الموحدة القوية عند نيقوال ميكياف: ثالثًا

 إنالتي الحظ في تلك الزيارات  األوربيةللي بحكم عمله الدبلوماسي الكثير من الدول يكيافزار م       
 لمانيةواألمنها، بلغ درجة ملحوظة من الوحدة والقوة، كما هو الحال الدول الفرنسية واالسبانية العديد 

البحث في عوامل قوة هذه الدولة، ليؤسس على مقدمات هذا البحث  إلى هوالهولندية ، فاتجهت جهود
للي وجهان يمكيافالدولة الوضعية القوية في ايطاليا والذي كان له عند  بإقامةونتائجه مشروعة الخاص 

 :هما

 .واقع ايطاليا التي تعاني من عوامل الضعف: األولالوجه   -1
 .التي تتمتع بكل عوامل القوة األوربيةواقع الدولة   -9

الدولة االيطالية الوضعية  إلقامةوكان لمعالجة عوامل الضعف وتوفير عوامل القوة الالزمة        
 :للي همايوع السياسي لمكيافالموحدة القوية ، مقومان أساسيان في المشر 

تقوم بدون  إنيمكن  الدولة الوضعية الموحدة القومية ، ال إنللي يحيث يرى مكياف: األمير: المقوم األول
 .وجود حاكم فرد يتمتع بخصائص مميزة، يتولى مهمة إقامة مثل هذه الدولة والحفاظ عليها

 :مثل هذه الدولة مةإقاالشروط الواجب توفرها باألمير للقيام بمهمة مشروع 

أن يكون انسان غير عادي أمير، وان يكون هذا األمير بعيدا عن الفضائل ومعايير الخير،  -
 . وقريبا من الرذائل ومعايير الشر



 مؤيد جبير محمود. د.م.أ/ مدرس المادة                                     الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر
__________________________________________________________________________ 

 15 

أن يكون األمير مستعدا لممارسة القسوة واالبتعاد عن الرحمة وجعل رعاياه في حالة خوف حتى  -
 .هم لهيسهل عليه ذلك توحيدهم والحصول على والئ

 .أن يكون هذا االمير مستعدا للتخلي عن عهوده وعدم االلتزام بها -
 .ان يكون قادرا على التكيف مع الظروف، والتظاهر -

ينطبق عنده على كل  ولكنه شعار ال( الغاية تبرر الوسيلة)يحكمها شعار إنإن هذه الدولة يجب        
ء الدولة الوضعية الموحدة روعة هي غاية بناغاية وال على كل فرد ، بل على غاية عظيمة واحدة ومش

 .وعلى فرد واحد هو من يبني هذا الدولة القوية

تقوم بدون جيش جديد ومن  إنالدولة الوضعية ال يمكن  إنللي يحيث يرى مكياف: الجيش: المقوم الثاني
قد كان ف. للي بفكرتهيوحت لمكيافاالتجربة العملية هي التي  إن، ويبدو ( جيش وطني)نوع خاص 

يديرون شؤونهم السياسية بأنفسهم ، أما حروبهم فقد كان تخوضها  طاليون ، وغالبية الدول االوربيةاالي
للي ضرورة تشكيل جيش وطني يلمكياف تأكدتولقد . بدال عنهم جيوش لمرتزقة مقابل أموال تدفع لهم

ل هذا الجيش، ويظل يكد بضرورة تشكيل مث إيمانهة الوضعية، ولم يتزعزع لكمقوم أساس لقيام الدو 
 .نظام المرتزقة إلغاءلاليطاليين وينصحهم بضرورة 

 

 معوقات قيام الدولة الوضعية القوية الموحدة: رابًعا

لقيام دولة ايطالية موحدة وقوية لم يمنعه من رؤية المعوقات التي تقف في  مكيافيلليإن حماس          
 :ي شخصها في ضوء الواقع الفعلي اليطاليا في طريق تحقيق هذا المشروع، وهي المعوقات الت

 الكنيسة -

 اإلنسانا، بقدر ما كان مفكرا يؤمن بأهمية الدين وضرورته لحياة متدين   اأنسان   مكيافيلليلقد كان         
الفردية واالجتماعية ، لكنه كان علمانيا ال يؤمن بأي دور سياسي للدين في الدولة، ونتيجة لهذا الوضع 

مؤمنا ، كان للدين مكانة  اإنسان  موقفان مختلفان من الدين والكنيسة ، فبوصف  لمكيافيلليكب، كان المر 
نظام االجتماعي، ال بارزة في الحياة االجتماعية، وحتى في الحياة السياسية ، من حيث كونه دعامة لل

للدين في سياسة  يث مقدار صحته وصوابه، وانطلق من ذلك للدفاع عن الدور االيجابي والمهمحمن 
التي رأى فيها ( الكنيسة)لكنه في الوقت نفسه ، وبوصفه مفكرا علمانيا هاجم المؤسسة الدينية . الدولة

فالكنيسة لم تكن تصلح . السبب الرئيس في تدهور الروح الدينية، وبعد الناس عن الدين في ايطاليا
بها  إيمانه اإلنسانمسيحية حين أفقدت لضمان حصانة الروح الدينية من التدهور، وأفسدت الديانة ال
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القول بضرورة عدم تدخل المؤسسة الدينية في السياسة لما  إلى مكيافيلليالذي دفع  األمر. والثقة فيها
 .في مشروع الدولة الوضعية إضرارفي ذلك من 

 اإلقطاعيةالطبقة  -

ة الوضعية الموحدة  القوية لن التأكيد على أن سلطة الحاكم والدول إلى مكيافيلليحيث ذهب         
خليين لهما، وأن أول وأخطر هؤالء المنافسين هم النبالء اكونا بأمان في ظل وجود منافسين دت

الذين رأى ضرورة تصفية سلطتهم كشرط أساس لقيام الدولة الوضعية الموحدة القوية وقيام  اإلقطاعيون
تباع  سلطتها، فطالما كان هؤالء يملكون قالعا  من جهة يشكلون عائقا صلبا يحول دون قيام  فأنهم،  اوا 

ما تولى الحكم عن  إذامثل هذه الدولة ، وهم يشكلون من جهة أخرى خطرا على األمير نفسه خصوصا 
وينصح . بمساعدتهم، وهم من جهة ثالثة عوامل تضعف سلطة األمير والدولة معا األقلعلى  أوطريقهم 
 :قة بطريقتيناألمير بمعاملة هذه الطب مكيافيللي

 .هذه الطبقة معتمدة على عطفه ومدينة له بالوالء بشكل كامل األميرأن يجعل  -أ

في هذه الطبقة بين النبالء الذين يعاملهم كأصدقاء يحبهم ويكرمهم الرتباطهم  األميرأن يميز  -ب
يدين عنه ين يبقيهم بعيتكون لهم مصالح خاصة، والنبالء الذين يعاملهم كأعداء حقيق إنبه تكون 

 .بسبب مصالحهم ومطامعهم الخاصة

 :موقفا سلبيا من رجال الدين والنبالء معا وذلك لسببين مكيافيلليوبحكم هذه الرؤية اتخذ          

العمل في تقدم المجتمع والدولة وقوتهما واستقرارهما، وكان رجال  ةألهمي مكيافيلليتقدير : األول
 .الدين والنبالء في نظره كسالى

 .الدولة الوضعية القوية الموحدة إقامةلخطر رجال الدين والنبالء على  مكيافيلليتقدير : انيالث

 

 :الخصائص المميزة للحياة السياسية في الدولة الوضعية  مكيافيللييحدد 

 تعاقب أنظمة الحكم -1

الذي ( الحكم الدورات التاريخية المتعاقبة ألنظمة)يتمثل النظام الذي يحكم السياسة في نظام       
يفترض وجود نوع من الحتمية القاضية بالسقوط والصعود الدوريين المتعاقبين للنظم السياسية ومراوحتها 

حيث قال بها من قبل ، ولم تكن هذه الفكرة جديدة بال شك، الخير والشر، بين االنحطاط والنجاح
ذي استمد من هذين المفكرين فلسفته ال( بوليبيوس ) أفالطون وأرسطو أوال  ثم المؤرخ اإلغريقي بوليب 
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وتفيد هذه الفكرة بأن كل نظام حكم يصعد . واقتبسها مكيافيللي منه، عن التاريخ ودورة األنظمة والدساتير
ثم يتراجع وينحط بالضرورة في زمن ضعفه وفشله ليحل محله نظام حكم ، ويرتقي في زمن قوته ونجاحه

 .آخر

 :الحكم بميزتين ألنظمةة التاريخية المتعاقبة تميز هذه الدور  مكيافيلليويالحظ 

إن هذه الدورة التاريخية جزء طبيعي وحتمي من دورة الحياة التي لم يكتب فيها لما هو : الميزة األولى
هو بشري ينتقل بالتعاقب من الكمال إلى النقص ومن النقص ما فكل ، بشري أن يتوقف في نقطة ثابتة

 .لشر ومن الشر إلى الخيرومن الخير إلى ا، إلى الكمال 

تتحرك بفعل عوامل متعددة من بينها الثورة التي هي واحدة من ، إن هذه الدورة التاريخية :الميزة الثانية
 .استمرارهااألدوات التي تحركها وتضمن 

 

 أنواع أنظمة الحكم -2

 أنظمة الحكم الملكية والجمهورية -أ

على معيار عدد  ااعتماد  كي ونظام الحكم الجمهوري بين نظام الحكم المل مكيافيللييميز        
إذا كانت السلطة في يد شخص واحد وتنتقل ( أو إمارة ) إذ يكون الحكم ملكيا  ، الحائزين على السلطة

ويكون الحكم جمهوريا  إذا كانت السلطة في أيدي ممثلي الشعب المنتخبين ، منه إلى من يخلفه بالوراثة
وبقدر ما يعارض . دة زمنية محددة باستثناء الرئيس الذي قد ينتخب مدى الحياةالذين يحتلون مراكزهم م

وجوده بوجود  اقترانمؤكدا  ضرورة ، فإنه يفضل النظام الجمهوري، النظام الملكي الوراثي مكيافيللي
 .ُيعهد لهما بتولي جميع األعمال التشريعية الالزمة، أحدهما للشيوخ واآلخر للشعب، مجلسين فيه

 نظام الحكم الشعبي -ب

، كما  مهمال  ال قيمة له وال دور مكيافيلليلقد كان الشعب بالنسبة ألغلب المفكرين الذين سبقوا        
 :ولكنه أصبح معه وبفضله قوة فاعلة ذات أهمية ألنه كان يرى

 .إن أهداف الشعب أنبل من أهداف النبالء -
 .إن ثورات الشعب الحر نادرا  ما تسيء لحريته -
 .محبة الشعب ضمان أكيد الستمرار األمير في منصبهإن  -
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يرى ، لذلك. إن محبة الشعب خير وقاية وعالج لمخاطر المؤامرات والدسائس التي تهدد األمير -
مما يتطلب منه الحرص على ، أن على األمير االعتماد على الشعب في حكمه مكيافيللي

 .صداقته ومحاولة كسب عطفه وتأييده
دة البشرية الموثوقة التي يعتمد عليها األمير في تشكيل الجيش الوطني التي إن الشعب هو الما -

 .يحافظ على وجود الدولة واستقرارها واستمرارها

 :يتصف بصفتين, بالشعب كركيزة للحكم  مكيافيلليولكن اهتمام 

ظام الحكم عندما تحدث عن النظام المناسب للدولة الوضعية الموحدة القوية لم يفضل ن مكيافيلليإن  -
ولم يطالب اجتماعيا  إال بنظام متوازن يسمح دستوره ، بل فضل بدله نظام الحكم الجمهوري، الشعبي

وتجلى موقف . بمراقبة بعضهم مع بقاء كل منهم في مكانه في نظام الحكم واألغنياءالمعتدل للفقراء 
، جته لموضوع ممارسة الحكممكيافيللي الحقيقي من الشعب في غياب هذا األخير عن اهتمامه عند معال
ألنهم في رأيه مجبولون على ، ولعل ذلك يرجع إلى عدم ثقته بالشعب نتيجة لعدم ثقته بالناس عامة

 .الخ.. ونكران المعروف وسرعة التلون والشره والبخل  واألذىالعدوانية 

ألن الشعب ، ث لهالشعب كله وبالمعنى الحدي باهتمامهال يشمل ، عندما أهتم بالشعب مكيافيلليإن  -
يتخذ معنى خاصا  يقتصر فيه على طبقة معينة من طبقاته هي الصناع والحرفيين  مكيافيلليعند 

أما الفالحون وباقي ، أو من نستطيع تسميتهم البرجوازية بلغة العصر، والتجار الذين تسيرهم القوانين
وال ، الرعاع الذين تسيرهم أهواءهمفإنهم يدخلون عنده في عداد ، الطبقات والفئات االجتماعية الدنيا

 .يمكن الخلط بين الشعب المسير بالقوانين وبين الرعاع

 

 توماس هوبز وفكرة السلطة المطلقة: المبحث الثاني

  1761 -1811: توماس هوبز

) فقد وضع كتابه . ترتبط مؤلفات هوبز السياسية ارتباطا  وثيقا  بواقع انجلترا وأحوالها في عصره       
، م ليكرسه بشكل من األشكال للدفاع عن السلطة المطلقة1649عام ( المواطن : ناصر الفلسفةع

وبعد عودته منها وضع كتابه ، وعندما اندلعت الحرب األهلية في انجلترا لجأ بمحض إرادته إلى فرنسا
حيث  م دون أن يقتصر عمله على هذين الكتابين1651عام ( التنين / الوحش/ اللفياثان) الشهير 

 .وضع كتبا  أخرى تتعلق بالمنطق والرياضيات وفلسفة القانون
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لقد حكمت فكر هوبز السياسي في مقدماته ونتائجه حالة الخوفالتي كان يعيشها كمواطن في         
زمن وبلد تعرضا للتقلبات السريعة والحادة بفعل االنقسامات والصراعات المذهبية والثورات السياسية وما 

، اقترنت بقتل العديد من الشخصيات البارزة بما في ذلك الملك شارك األول، من حرب أهليةنتج عنها 
فوجه جهوده الفكرية للتأسيس لنظام سياسي ، مما جعل أفكار هوبز تعبيرا  عن خوفه هذا ورد فعل عليه

لذلك . مطلقةقادر على تحقيق األمن وتوفير السالم والطمأنينة حتى ولو قام هذا النظام على السلطة ال
فقد كان البحث عن السالم والسالم والطمأنينة هو الهاجس البديل لديه عن هاجس الخوف ليكون 

وما شغل بال هذا المفكر بشكل خاص هو الوسيلة التي بموجبها ، حضور األول ضمانا  لغياب الثاني
 .ة لديه في السلطة المطلقةيتحقق األمن والسالم والطمأنينة ليتم تجاوز الخوف وكانت هذه الوسيلة متمثل

 

 االنتقال من حالة الطبيعة إلى المجتمع عند هوبز

 .حالة الطبيعة وجدت قبل أن يوجد المجتمع المنظم والمحكوم -1

 .مبدأ الرغبة في كل شيء والذي كان يحكم اإلنسان في تلك الحالة -9

حرب الواحد ضد )الحرب الدائمة  رتبة على ذلك هيإن اإلنسان منافس ألخيه اإلنسان والنتيجة المت -3
 (.حرب الجميع ضد الجميع)و ( آلخرا

وطالما توجد مثل هذه اإلرادة فستكون الحرب هي الحالة ، تعني الحرب اإلرادة الثابتة في الصراع -3
 .السائدة والدائمة وليس السالم

الزمن وال للفنون  وجه األرض للصناعة وال للمعرفة وال لقياس ىولهذا فلن يكون هناك مكان عل -4
كما لن يكون هناك أيضا  وجود ، واآلداب وال المجتمع فكل الذي يوجد هو الخوف الدائم وخطر الموت

 .لما هو عادل أو ظالم

كما ال وجود في حالة الطبيعة للملكية الشخصية لألشياء وما هو لي وما هو لك بشكل تتميز فيه  -5
 .ملكية الواحد عن اآلخر
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المضطربة لبريطانيا سعيه لتبرير تدخل الدول في جوانب من الشؤون االقتصادية  تفسر الصورة -6
 .باعتبار هذا التدخل ضرورة حيوية الزمة للقضاء على البطالة وتحديد النفقات الخاصة للرعايا

 .المطلقة هي أداة تحقيق توازن المصالح في ظروف االضطراب والتنافس والصراع الملكيةالسلطة  -7

 

 :الطبيعة عند هوبز قوانين

قامة المجتمع المدني -1 السياسي هو مبدأ العقل الذي  -أساس وشرط الخروج من حالة إلى الطبيعة وا 
وهو القوة التنظيمية التي يتوقف عليها ، يرى أنه هو من ُيعلم الناس أن يسارعوا لحل تناقض الطبيعة

نما يتم  ولكن. انتقالهم من الحالة الطبيعية إلى الحالة المجتمعية هذا االنتقال ال يحدث بشكل اعتباطي وا 
 .وفقا  لقوانين الطبيعة التي تقرر ما يعمله كل كائن عاقل

التي يجب عملها واألشياء  األشياءقانون الطبيعة عند هوبز هو كل ما يميله العقل السليم الذي ُيعلم  -9
 .التي يجب استبعادها من أجل المحافظة على استمرار الحياة

رئيسين من  طبيعيينحدد هوبز تسعة عشر قانونا  طبيعيا  لكنه يؤكد بشكل خاص على قانونين ي -3
 :وهما، بينهما

 قانون البحث عن السالم -

 .قانون الدفاع عن النفس بكل الطرق المتوفرة -

 وعندما تُكتسب المحافظة، المحافظة على الذات هي النقطة المركزية في نشاطات الحياة اإلنسانية -4
ومن اجل ظان ، على الذات في مثل هذه المكانة المحورية في حياة اإلنسان فإنها ستدفعهم إلى التعاون

عليه التعاون ، وألنه ال يستطيع تحقيق السالم بمفرده، فإنه يسعى لتحقيق السالم، يضمن اإلنسان أمنه
 .مع غيره لتحقيقه

زل عن الحق المطلق الذي يمتلكه كل فرد على التنا لالتفاقاستنادا  إلى ذلك فالناس مضطرون  -5
 .منهم في الدفاع عن نفسه وضمان أمنه وسالمته



 مؤيد جبير محمود. د.م.أ/ مدرس المادة                                     الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر
__________________________________________________________________________ 

 91 

ال يمكن تحقيق هذا االتفاق ما لم توجد قوة قاهرة تفرضه وتضمنه وتحميه بما هي مجهزة به من  -6
خالفيها الشروط المادية والمعنوية المؤكدة والملحوظة والملموسة عيانيا  للقدرة على إيقاع العقاب بم

 .ألن العقوبة دون سيف ليس أكثر من كلمات، والخارجين عليها

 

 العقد االجتماعي ونشوء الدولة عند هوبز

وربما ، سيما أبيقور ومدرستهال اليونانيينتعود فكرة العقد االجتماعي بأصولها األولى إلى الفالسفة  -1
 .أبعد من ذلك أيضا السفسطائيين

بعد أن استوحى مضمونها من الصياغة ( الهوكونوت)وتستانت الفرنسيين آخذ هوبز الفكرة من البر  -9
يعودان ، إن كل سلطة وكل حق في وضع القوانين) القانونية الرومانية لنظرية العقد االجتماعي والقائلة 

إلى الشعب الروماني الذي تنازل بدوره عن هذه الحقوق لإلمبراطور ليمارسها باسم الشعب الروماني 
 (.نه نيابة ع

الناس في )بيعيين إن الناس الط، تفترض الصياغة الجديدة التي قدمها هوبز لفكرة العقد االجتماعي -3
لطة السياسية أقاموا لهم مجتمعا  قبل أن يعقدوا بينهم العقد الذي انبثقت عنه الس، (مرحلة الطبيعة

 (.الدولة)المنظمة 

بل ، الفردية لم يكن كافيا  في حد ذاته لقيام الدولةكما افترض هوبز أن اتفاق اإلرادات اإلنسانية  -4
إنسان أو )مجتمعية واحدة كلية عامة عليا  كان من الالزم اندماج هذه اإلرادات الفردية لتكوين إرادة

 .تخضع لها اإلرادات الجزئية الفردية، (مجلس

نما ، صاحب السيادة العقد االجتماعي عند هوبز لم يكن بين األفراد من أعضاء المجتمع والسيد -5 وا 
كان العقد بين هؤالء األفراد الذين أتفقوا بأنفسهم وفيما بينهم على التنازل عن كل حقوقهم وحرياتهم التي 
من شأنها اإلضرار بالسالم لمصلحة هذا السيد صاحب السيادة الذي ال يعد طرفا  في العقد وال خاضعا  

 .لشروطه

المطلقة ويمنحها حقوقا  هائلة فعندما ينخرط االفراد في المجتمع هوبز كان يطمح إلى تقوية السلطة  -6
 .السياسي تضمر حقوقهم إن لم تختِف كليا  لصالح السلطة التي يتنازلون لها عن هذه الحقوق
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 الدولة والحقوق الفردية عند هوبز

 :ما يترتب على هذا العقد في صورته عند هوبز، هو أن صاحب السيادة إن

 .ك بسيف العدل وسيف الحربوحده من يمس -

 .وحده يحدد ما هو لي وما هو لك -

 .وحده من يحدد ما هو عادل وما هو ظالم -

 .وحده من يحدد ما هو شريف وما هو فاجر -

 .خير وما هو شر وحده يحدد ما هو -

 ؟ اإلفرادولكن أين ذهبت حقوق 

 :الجواب

عنها لصاحب السيادة بموجب العقد االجتماعي تنازلوا  إنلقد زالت الحقوق الطبيعية لألفراد بعد  -1
 .الحقوق التي يقررها صاحب السيادة إالالمبرم بينهم، وعليه لم يعد لهم من حقوق 

، والحرية بهذا المعنى ال وجود لها ( سكوت القانون)في منطقة  اإلنسانالحرية عن هوبز يتمتع بها  -9
 .اإلرادةلحرية  اإلنسانالفتقار 

 .يزة لحالة الطبيعة عند هوبز هي انعدام الحرية فيها بسبب الصراع والحربوالسمة المم -3

حالة المجتمع المدني ، فغنه يقترن بتحقيق الحرية بقدر ما  إلىمن حالة الطبيعة  اإلنسانانتقال  إن -4
حركتهم بقضائه على حالة الصراع والحرب عن طريق  أويقترن وجود المجتمع المدني بوجود الدولة 

 .انين التي يشرعها ويطبقهاالقو 

الحرية بمعناها العام فهي  أو اإلرادةالحرية التي يقصدها هوبز هي حرية التصرف ، أما حرية  -5
في رأيه أفسدوا الناس بعملهم هذه وقادوهم  األنهالذي مجدوا الحرية موضع استهجانه ، وانتقد الفالسفة 

 .استحسان الفوضى باسم الحرية إلى
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الدولة الوضعية بتقديمه كل المبررات النظرية  إسنادأثر في  إسهاماهذه  بأفكارهوبز ه أسهملقد  -6
 .الالزمة لتعزيز سلطتها المطلقة

 

 

 الفصل الثاني

 الفكر السياسي الغربي والصراع الديني في عصر النهضة

 الفكر السياسي اإلنساني المسيحي الغربي: المبحث األول

 :صر النهضة اتجاهانمثل هذا الفكر في ع

ارتبط بالكنيسة الكاثوليكية البابوية وتبنى إستراتيجية اإلصالح الديني بالحفاظ على وجود الكنيسة  :األول
صالحها من الداخل، وتجسد في الفكر السياسي لإلنسانيين المسيحيين الغربيين الكاثوليك المتميزين  وا 

 . من جهة أخرىبنزعتهم اإلنسانية من جهة وارتباطهم بالكنيسة 

انفصل عن الكنيسة الكاثوليكية البابوية وتبنى إستراتيجية اإلصالح الديني بحل الكنيسة ووضع  :الثاني
تميزة بنزعتها موتجسد هذه االتجاه في الفكر السياسي لحركة اإلصالح الديني البروتستانتية ال. نهاية لها

 .البابوية من جهة أخرىة ياإلنسانية من جهة وقطيعتها مع الكنيسة الكاثوليك

 :أهم األفكار السياسية للفكر اإلنساني

فكرون اإلنسانيون بصورة عامة العالمة المميزة لعصر النهضة، دون إن تعني تسميتهم في ميعد ال -1
جوهرها حب اإلنسانية بصفتها المطلقة، وغنما تعني تمجيد اإلنسان بذاته عبر االهتمام المتزايد بالحياة 

 . كما يمكن إن يعيشها اإلنسان على األرض في حدود الزمان والمكاناإلنسانية 

بات اإلنسان يحتل مركز االهتمام في عصر النهضة، ومركز الخليقة وقلبها الرابط الذي يربط  -9
 .المخلوقات كلها

بأن  نحلت الثنائية التي تزعم بان منازع الجسد إثم بحق الروح، ليحل محلها االعتقادوعلى اثر ذلك ا -3
نماا، ثم  تكون إ إنيمكن  حياة الجسد ومنازعه ال ان في وجود ر ههي خير، وكالهما يجتمعان وينص وا 

 . الواحد وحياته اإلنسان
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، وما كان يعنيهم في الدين هو  اإلنسانيةاخذوا على عاتقهم مهمة صياغة التصورات الدينية للنزعة  -4
 اإليمانبرمتها، ويقوم هذا  إمكاناتهالقدرة على اكتشاف  لإلنسانالحقيقي الذي يتيح  اإليمان إلىالرجوع 

 .نحو العالم الدنيوي والمسيحيينمن مسؤولية المسيح  أساسالحقيقي على 

 .والناس العاديين  القديسينالتمايز بين  إزالة: وتولد عن ذلك -5

موقفها من  البسيط، وان كانت تبدو متشددة في لإليمانجعلت هذه النزعة من الكنيسة محال  -6
 .اتهامات وطالبت بتطهيرها إليهاالمؤسسات الكنسية كما كان حالها آنذاك، حيث وجهت 

 

 1858-1811المجتمع الفاضل عن توماس مور 

السياسية في كتابه يوتوبيا تجسيدا لواقع بالده في الحقبة التي  أفكارهولد في انكلترا وجاءت        
للملك هنري  األولالذي كان في الوقت نفسه بدرجة الوزير  األساقفةعاشها، وتربى في بيت رئيس 

والقانون ، ويصبح محاميا شهيرا في مدينته، وانتخب عضوا في  اإلغريقيةالسابع، وتمكن من دراسة 
طع ق، ليعدم بعد ذلك باألولالبرلمان وفي المجلس الخاص للملك هنري الثامن، ليصبح الحقا مستشاره 

وشهدت انجلترا مع مجيء القرن الخامس . ملك في سياسة الدينية بوجه الخاصرأسه بعد اختالفه مع ال
 :عشر تحوالت اجتماعية كبيرة

الفالح في تلك  طمأنينةامتزج فيها انهيار التجمعات القروسطية، بسقوط األسس التي تقوم عليها  -
 .التجمعات بفعل تحرره من ارتباطه في األرض

المحاصيل  إنتاججارة تطورا تجاوزت معه االقتصاد القائم على ظهور الفالح الحر مع تطور الت -
 .الضرورية

عدد قليل من  إلى مراع ال تحتاج إلىظهور سياسة التسييج التي حولت اغلب المزارع في انجلترا  -
الفالحين للعناية بها مما اقتضى تسريح ما بقي منهم من مزارعهم لتستقبلهم المصانع بشروطها السيئة 

 .هم البطالة وتجعلهم وأسرهم عرضة للموت جوعاأو تأكل

وارتبط هذا التطور بظهور التجارة والصناعة في انجلترا، وظهور الطبقة العمالية التي تكونت مادتها  -
 أحوالهمبفعل سياسة التسييج، والحرفيين الذين تدهورت  األرضمن الفالحين الذين تركوا  األساسية
 .انيكية مما افقدهم ورشهم الخاصةالصناعات الميك بظهورالمادية 
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تعدل الخارطة  إنتنهض طبقة برجوازية قوية واثقة من نفسها، استطاعت  بدأت المعاناةخلف  -
 .الحاكمة لتحقيق تطلعاتها السياسية األسراالجتماعية القائمة، وتتحالف مع بعض 

واألمل، النزاع والتوافق،  يأسالكان هذا واقع انجلترا في الحقبة التي عاش فيها توماس مور، واقع  -
الثروات الضخمة والبؤس المتنامي، والمثالية الخلقية والفساد الكبير، والتدهور في المجتمعات المحلية 

الوطنية التي شكلت بالنسبة للبرجوازية إطارا مناسبا / والتصاعد في النزعة القومية( الكنيسة)والعالمية 
 .للتطور والنمو

 

  يوتوبيا توماس مور

في مرحلة نضجه وتكامل مواهبه، ونشره ألول مرة  1515كتب توماس مور كتاب يوتوبيا عام  -
 وهمية، ورسم خيالهالكتاب خيالي محض، يتحدث فيه مؤلفه عن جزيرة  االعام لهذ واإلطاربالالتينية، 

، ويرجع (اليال مكان، المكان الخي)تفاصيلها كلها بما في ذلك تسميتها، حيث ان عنوان الكتاب يعني 
 :عاملين هما إلىالخيالية  األجواءتعلق توماس مور بهذه 

الخيالية على عصر النهضة وفكره بفعل االكتشافات الجغرافية وما تحكيه كتب  األجواءغلبة  -1
 .الرحالت عن غرائب العوالم الجديدة التي يزورها الرحالة

دون خشية من مالحقة او انتقام، فلوالها لكان  أعمالهتوفر األجواء الخيالية الحماية للكاتب بنشر  -9
على حياته بعد نشرها، وبفضلها لم يثر الكتاب قلق  ويؤمنمن الصعب أن ينشر مور أفكاره الجريئة، 

 .جان توشارد وجماعته تأكيداحد على أحد على حد 

صادية والسياسية في قسمين، األول عرضا لسلبيات الحياة االجتماعية واالقت إلىينقسم الكتاب           
ويتضمن القسم الثاني من الكتاب وصفا . ترجيحا بينها األكثرانجلترا والحلول المقترحة لتجاوزها، والحل 

للحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية في جزيرة يوتوبيا، كما تخيلها المؤلف، والتي تبدو حياة 
 .امثالية تخلو من سلبيات الحياة في انجلتر  أنموذجية

من الكتاب عن معاناة المجتمع االنجليزي من البؤس العام والشامل  األوليكشف مور في القسم         
 :على المستوى االجتماعي واالقتصادي والسياسي والديني وذلك لألسباب التالية

أجير العدد الكبير من النبالء العاطلين مثل ذكور النحل والذين يعيشون على عمل الغير وكدهم، بت -1
وهؤالء ال يكتفون بالعيش في حالة من التعطل، بل ويجرون ورائهم أيضا قطيعا . أراضيهم لآلخرين
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ضخما من الخدم العاطلين فعليا، ممن م يتعلموا قط حرفة يكسبون عيشهم منها، والذين ما أن يفتقر 
 .صبحوا مجرمينسادتهم أو يموتون حتى يطردوا شر طردة، ليتضوروا جوعا في المواسم العجاف أو ي

 إلىمراع للمواشي، فحولتهم  إلىخارج حقولهم لتحويلها  الفالحينسياسة التسييج التي رمت بآالف  -9
 .لم يوفقوا في العثور على عمل في المدن عاطلين ما

سياسة الملك المهتمة بمصالحه الخاصة أكثر من اهتمامه بمصالح شعبه التي يتوجب عليه السهر  -3
 .م بها قبل أي شيء آخر، ألن فقر شعبه قد يكون سببا لثورته عليهعليها واالهتما

النظام الكهنوتي التقليدي للمؤسسة الدينية الكنسية الذي يحتضن رهبانا ليسوا في رأيه إال جمعا من  -4
 .المشردين العاطلين عن العمل

 

 :أفكار توماس مور السياسية

لخشيته من الخروج عليها واعتقادا من بأن  صالحاإلنقد توماس مور لمؤسسة الدينية كان بدافع  إن -
الديني  اإلصالحمن شان الخروج أن يكدر صفو السالم، مما وضعه في مواجهة مع داعية 

 .الديني من خارج الكنيسة باإلصالحالقيام  إلىالذي كان يتطلع  البروتستانتي مارتن لوثر

ومعالجة السلبيات عن الطريق  األغنياءرة ناقش عدد من المقترحات واعترض عليها ومنها تقييد قد -
غير ممكن  األخيرمخلصين، وهذا  ألناسمن داخل الدولة بتولية مناصبها العليا  واإلصالحالقوانين، 

 .لتقبل مشورة هؤالء المخلصين أصال  لعدم استعداد الملوك 

مصدر كل السلبيات  الملكية االقتصادية الخاصة، ألن وجود هذا النظام هو إلغاءوالحل برأيه هو  -
بنظام الملكية العامة بدال عن الملكية الخاصة هو وحده القادر على تحقيق  األخذالقائمة وسببها، وان 

 :التالية باألسبابالصالح العام، وعلل ذلك 

بنظام الملكية االقتصادية العامة يتطابق مع النزعة المسيحية ألن المسيح سر بمشاركته  األخذ إن -1
 .في حياتهملتالميذه 

 .أصالةالمجتمعات المسيحية  أكثرنظام الملكية االقتصادية العامة مازال قائما في  إن -9

يتخذ التنظيم السياسي في يوتوبيا طابعا تمثيليا نيابيا، والحاكم منتخب ويشغل منصبه مدى الحياة ما  -
ركز  إنا من اليوتوبيا بعد ا كبير  تشغل العالقات بين الدول حيز   وال. الطغيان إلىلم يتم عزله بسبب ميله 

 إال، فال تليق اإلنسانيمور جل اهتمامه على ما يجري داخل الدولة، أما الحرب كنوع من النشاط 
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بالوحوش على تعبيره، لذلك يبغض اليوتيوبيون الحرب أشد البغض، وال يعتبرون ان بينها وبين المجد 
نهم. عالقة الضرورة من اجل حماية أراضيهم، أو صد عدو عن ضون الحرب اال إذا اقتضت و ال يخ وا 

لتخليصهم بقوة السالح من  واإلرهابشفقة على قوم يرزحون تحت وطأة القهر  أو، أصدقائهمأراضي 
 .نير طاغية مستبد

وجود أديان مختلفة في الجزيرة، قد تبدو عقائد بعضها غير مقبولة، ولكن اكثر  بإمكانيةيقر مور  -
واحد خالق للكون مع تأكيدهم بالقوت نفسه على  أعلىن بها، بل يؤمنون بوجود كائن اليوتيوبيين ال يؤم

حرية األديان، ويتم انتخاب رجال الدين في يوتوبيا عن طريق االنتخاب، وال يقتصر مهماتهم على 
 .ورقابة المدن األخالقية باألموركالعناية  اإلنسانيةاألمور اإللهية، إنما تشمل كذلك األمور 

حد كبير، حيث وجدت أفكارها  إلىاألدبي  تأثيرهاالجتماعي لكتاب يوتوبيا يتجاوز  التأثير نإ -
والقسس  اإلداريينبعض  إلىانعكاساتها لدى العديد من المفكرين، مثلما وجدت طريقها في المكسيك 

 .على األقل االهتداء بها أولوا جاهدين على إقامة يوتوبيا الذين عم األسبان

من  أفضل ملجأالنهاية تعبيرا عن طموحات عاجزة لقوى اجتماعية عاجزة، والعاجز ال يجد  وتبقى في -
 .الطمأنينةالخيال يتلمس فيه 

 

 مصادر يوتوبيا

يدين بالكثير لكتاب أفالطون ( يوتوبيا)توماس مور يؤكد جان توشارد وجماعته أن كتاب -1      
وينعكس . نيين المسيحيون للحضارة اليونانية وتراثهابحكم الحماسة التي تميز بها اإلنسا، (الجمهورية)

 :ذلك في

 .أخذ مؤلف يوتوبيا بأساليب أفالطون المنهجية في كتاب الجمهورية -

 .أخذ مؤلف بوتوبيا بأسلوب أفالطون الحواري في كتاب الجمهورية -

وتأكيده ، ية العامةأخذ مؤلف يوتوبيا بمضمون كتاب الجمهورية ألفالطون بتبنيه من جهة لفكرة الملك -
 .من جهة أخرى على ضرورة ارتقاء الحكام إلى مستوى الفالسفة

 :ولكن يبين المفكرين وكتابيهما اختالفات أيضا  تتمثل في
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وشيوعيته قاصرة ، إن مجتمع جمهورية أفالطون يمثل جماعة حرة أرستقراطية تعيش على عمل العبيد -
من الطبقات والملكية االقتصادية فيه ملكية عامة فعال  بقدر بينما يخلو مجتمع مور ، على هذه الجماعة

 .ما يعود كل شيء فيه إلى مجموع الشعب

بينما ، إن مجتمع جمهورية أفالطون يتميز بفقدان األسرة فيه لوحدتها بفعل تطبيق مبدأ مشاعية المرأة -
. لتقليدية والضبط الصارميقوم مجتمع يوتوبيا مور على وجود أسرة ذات أسس متينة تحكمها األخالق ا

( باترياركية)يقوم على أساس السلطة األبوية  وربما يمكن القول بأن التنظيم االجتماعي في هذا المجتمع
طالما أن رب األسرة ينفرد فيه بحث تأديب زوجته وأطفاله وتدبير كل شؤونهم فال يحتاجون نتيجة لذلك 

 .سامة الجريمةإلى الرجوع إلى العدالة العامة إال في حالة ج

تأثره بعقيدته الدينية بحكم كونه مسيحي لتعكس أفكاره جوانب عديدة من عقيدته، ولكن المسيحية التي  -
هي المسيحية النقية المشحونة بشحنة صوفية أوحى لها بها القديس أوغسطين  لتأثيرهاخضع مور 

. للمسيحية األصليةالمصادر  إلىة بضرورة العود اإليمان  إلىلينتهي به ذلك ( مدينة اهلل)صاحب كتاب 
الحد الذي دفع معه حياته ثمنا لتمسكه بكاثوليكيته، فالدين عنده بمثابة اإلناء  إلىوكان كاثوليكيا متشددا 

 .المقدس الذي يحافظ على العدل نقيا في مواجهة البؤس الفعلي

ا كتبه فكر مور الذي قرأ م خر من مصادرالكتشافات الجغرافية تمثل مصدرا آا إنالقول  اأيض  يمكن  -
 .االيطالي أمريكو فيسبوش

 

 

 الفكر السياسي لحركة اإلصلح الديني الغربي: المبحث الثاني

ي لقد أسهمت حركة اإلصالح الديني في تفنيد الكثير من األفكار التي هيمنت على عقول مفكر        
رجال الحركة اإلصالحية يتوخوها ر الوسطى، وهي نتيجة لم يكن الغرب وساسته وشعوبه طيلة العصو 

 .بأي شكل من األشكال، وربما لم يكونوا يتوقعوها أصال

 :مضمون حركة اإلصلح الديني

، (النجاة من النار)تبسيط العقيدة الدينية المسيحية بمجموعها مع التشديد على نظرية الخالص  -1
 .واعتبارها الدعاة األساسية لهذه العقيدة
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ية التي عرفته كنيسة العصور الوسطى وما رافقه من تسلسل مراتب نقد نظام الطقوس الدين -9
 .الكهنة

تأكيد الطابع الفردي لإليمان والخالص، وعدهما عالقة مباشرة بين النفس وخالقها ألن الدين  -3
 .أمر شخصي داخل عميق

لبات وهذه األفكار تعكس محاولة التوفيق بين متطلبات عالم العصور الوسطى القديم، ومتط        
عصر النهضة  الجديد التي استجابت له هذه الحركة بتأكيدها على الفردية وأهمية اإلنسان ودوره الفاعل 
ونقلها لهذه األفكار إلى نطاق العقائد الدينية بالنظر إلى الدين والخالص األخروي على أنها أمور 

 .شخصية ذاتية، تعبر عن العالقة الشخصية المباشرة بين الفرد وخالقه

وتتميز حركة اإلصالح الديني البروتستانتي  عن غيرها من حركات اإلصالح بطرحها لمشروع         
القطيعة مع الكنيسة البابوية وهو المشروع الذي توفرت له فيما بعض الالزمة شروط للنجاح، واضطلع 

 . الفرنسي مارتن لوثر األلماني، وجون كالفن: بتأسيس هذه الحركة اإلصالحية وقيادتها فريقان

ترتبط بداية هذه الحركة بالخالف الذي كان يثور في ألمانيا بين الفينة واألخرى حول موضوع         
الغفران ، خصوصا بعد إن سلكت الكنيسة طريق بيع الغفران اإللهي في شكل صكوك عرفت باسم 

 . صكوك الغفران التي كانت مصدرا مهما من مصادر دخل كبار رجال الدين

أعلن الكاهن األلماني مارتن لوثر في أحدى الكنائس الصغيرة في ألمانيا عن استهجانه لبيع  عندما
صكوك الغفران تسببت في حدوث اضطراب حاد وعام، وانخفاض حاد في نسبة بيع صكوك الغفران في 

قيق معه بشأن ألمانيا، وبالتالي األرباح التي تجنيها الكنيسة، مما دفع بهذه األخيرة إلى تشكيل لجنة للتح
 .هذا االستهجان، فكانت تلك بداية طريق لحركة اإلصالح الديني البروتستانتية

 :أفكار مارتن لوثر اإلصلحية والسياسية

مسألة فردية، وان اإلنسان قادر على نيل هذا ( الخالص األخروي)أكد لوثر على اإليمان والنجاة  -1
شرت بإله محب لطيف، يكون اإليمان به هو الوسيلة الخالص بمجرد اعتقاده برسالة اإلنجيل التي ب

 .األولى والوحيدة للخالص اإلنساني

 ال باإلنجيلتعدو أن تكون غاية ومهمة تبشيرية خالصة تتمثل بالوعظ  غاية الكنيسة ومهمتها ال إن -9
 .الكهنة إلىالطقوس وال  إلىالالزم والشامل دون الحاجة في ذلك  اإليمانيقاض 

الكاهن البابوي  إلىاهلل مباشرة ودون وساطة، فال تعود هناك من حاجة  إلى اإلنسانيتوج  إنويكفي  -3
 .وربه كما يقول لوثر اإلنسانالذي سيصبح في هذه الحالة عقبة بين 
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مفهوما جزئيا وربما في  إاليملك بخصوصها  كان لوثر يجهل حقيقة السلطة المدنية وطبيعتها وال-4
نادرا، فقد كان يستعمل  إلىحد كبير عدم استخدامه لتعبير الدولة  إلىيفسر  ما غاية الجزئية، وعلل هذا

 .تعبير السلطة

فكرة وتطبيقا بالطاعة التي افترض ان  األخيرةوبسبب رؤيته المحدودة للسلطة فقد ارتبطت هذه  -5
ان من تكون طاعة مطلقة عندما تكون السلطة قسرية مطلقة، ويمكن في ضوء ذلك القول ان لوثر ك

رواد الدولة المسيطرة، دولة السلطة والطاعة في الفكر األلماني، وهو تيار استمر حتى منتصف القرن 
 .العشرين

تمجيد لوثر للسلطة المدنية تكمن في اعتقاده بان نشر دعوته لن يكتب لها النجاح ما لم يتم  إن -6
نة لهؤالء األمراء قدم لهم أهم ضمانة ، ولكي يقدم ضما.الذين يمثلون هذه السلطة باألمراءاالستعانة 

السلطة المدنية وأمرائها وحظره أي عصيان او  إلطاعةممكنة في هذا المجال، وهي دعوته للشعب 
 .مقاومة لها

 :اإلصلحيةأفكار كالفن 

 اإلنسانبإرادة اهلل وسلطته المسيطرة ، وأعلن فساد  اإلحساستملك كالفن :داخل الميدان الديني -1
في رأيه أي اختيار فيما يفعل بعد ان قدر اهلل كل  لإلنسانكامل أمام قوة اهلل الساحقة إذ ليس وعجزه ال

شيء من قبل، فبإرادة اهلل سقط آدم بالخطيئة، وبإرادة اهلل حدث كل ما ترتب على تلك الخطيئة من 
 .نتائج

نفسه، فيه، بعد ان أعفاه  في رأيه بنوع من الحرية ألنه سيد اإلنسانيتمتع  :داخل الميدان الدنيوي -9
 .   كالفن من الطقوس المعقدة التي كان الكهنة يمارسون سطوتهم عليه بواسطتها

لقد كان هناك تشابه بينه وبين لوثر على مستوى العقيدة الدينية والفكر السياسي، السيما فيما يتعقل  -3
توجد مع وجود العبودية  إنيمكن بطاعة السلطة التي يكون مصدرها اهلل، ومع الحرية المسيحية التي 

 .المدنية

ولكن أكثر أفكاره تختلف عن أفكار لوثر التي صاغها كالفن بمنهجية عالية اكتسبها من دراسته  -4
 .القانونية وهو ما يشهد عليه كتابه المؤسسة المسيحية

ليه، واالرتباط ع والمحافظةتكون مجتمع  إلىطبيعة اجتماعية تجعله مياال بطبعة  لإلنسان إنيرى  -5
 .بشكل من األشكال بقوانين يترتب عليها تنظيم اجتماعي وسياسي
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نوع من ( الكنيسة -المدينة)أقام في جنيف المدينة السويسرية التي تتمتع بنوع من االستقالل الذاتي  -6
 .الدمج بين المجتمع السياسي والجماعة الدينية

 :الديني اإلصلححركت  إليهاالنتائج التي أدت 

 .التي كانت قائمة حينها، وساعدت في دعمها األوربيةساهمت بزيادة سلطة الملكيات  -1

جانب الطبقة البرجوازية، ووقف بالضد من ثورة الفالحين، وهذا ما عزز من سلطة  إلىاصطفت  -9
 .ونفوذ الطبقة البرجوازية الصاعدة

وا معهم ضد سلطة البابا في روما، مما سلطتهم، ووقف اوباركو  األمراءساند المصلحون البروتستانت  -3
 .مهد لظهور لدولة القومية الموحدة

 .مذهبية في أوربا–حروب دينية  إلىقادت  اإلصالححركات  إنكما  -4

 

 الديني الغربي البروتستانتي اإلصلحالفكر السياسي لحركة 

ار السياسية التي توزعت تمخض الصراع الديني بين الكاثوليك والبروتستانت عن جملة من األفك      
 :بين تيارين أساسيين

الذين كانوا في بادئ األمر يميلون الى (الهيكونوت)البروتستانت الفرنسيون المعروفون باسم  -1
 (. المونارشوك)معارضة الملكيات ومقاومتها تحت اسم 

تأييد الملكية  إلى راألمالذي كانوا يميلون في بادئ ( الجزويت) الكاثوليك الفرنسيون المعروفون بـ -9
 .والدفاع عنها

 :أفكار الهيكونوت السياسية

من حيث النشأة واألصول االجتماعية كانوا في الغالب من الطبقة الوسطى من التجار والحرفيين  -1
 .والمزارعين

كانت بسبب رفضهم للسلطة الملكية المطلقة، وتأييدهم حق ( المونارشوماك)مواقفهم السياسية  -9
مجموعة من الحجج التاريخية والفلسفية والقانونية والدينية  إلىلملوك الطغاة والثورة عليهم استندا مقاومة ا

 .التي قدموها
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النظام الملكي بدعة ليس لها أساس تاريخي، وال تطبيقات علمية مسبقة  إنوتفيد : الحجة التاريخية -3
 .في العصور الوسطى

ملكي المطلق يتعارض كل التعارض مع افتراض وجود القانون وتفيد بان النظام ال: الحجة الفلسفية -4
 .الطبيعي وراء كل نظام حكم

وتفيد إن النظام الملكي المطلق يتعرض مع واجب الطاعة هلل وحده فقط، فطاعة : الحجة الدينية -5
وعامة وغير مشروطة، أما الملوك فيخضعون لمبادئ الكتاب المقدس والقانون  الخلق للخالق مطلقة

 .لطبيعي القاضي في المساواة بين الناسا

 .قرار يهضم حقوق الشعب أوسلوك  إيوتفيد بعدم شرعية : الحجة القانونية -6

وضمان النظام الذي يتمسك  اإلنسانمع هدف رخاء  مةتفيد بتعارض هذه األنظ: السياسية الحجية  -7
 .بها كل نظام سياسي

( دفاع ضد الطغيان )لفرانسو هوتمان، وكتاب ( كاليا -نكوفرا)أهم أفكارهم السياسية نجدها في كتاب  -
لكاتب مجهول أيضا، 1574-1573( موقظ الفرنسيين وجيرانهم/منبه)لكاتب مجهول، وكتاب 1572
، والذي أيد فيه أفكار هوتمان، وتراجع عن 1575لتيودور بييز ( عن حق الحكام على رعاياهم)وكتاب 

 .مقاومة الهيكونوت لالضطهاد الذي يمارسه الملوك عليهم تأييد للسلطة المطلقة ليقرر شرعية

 

 (:1811-1828)فرانسو هوتمان 

للقانون في عدة جامعات فرنسية، وشغل وظيفيتي مستشار ودبلوماسي، وتميز بقدرته  اأستاذ  عمل       
نسو ومن أشهر كتبه فرا. على خوض المعارك الكالمية، أكثر من قدرته على وضع الصياغات النظرية

الذي سجل فيه تاريخ فرنسا الدستوري، ووفر مادة علمية ضخمة لخصوم السلطة ( كاليا-فرانكو)كتاب 
التي تعرض ( سان بارتلمي)بعد عام واحد على مذبحة عيد القديس  1573الملكية المطلقة، ونشره عام 

 .لها البروتستانت الفرنسيين على يد الكاثوليك الفرنسيين

 :شوماك على األركان التالية للمونار ويقوم الفكر السياسي

 :استنكار النظام االستبدادي وحق مقاومة الطغيان :الركن األول -1

كاليا ان معارضة النظم الوراثية المكلية المطلقة ، ال تستند -حيث يرى هوتمان في كتابه فراكو       
، هما نظام وراثة أخريينحجتين تاريخيتين  إلىالحجج التاريخية السابقة فقط، بل وتستند  إلى
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تقاليد تاريخية، مما االنتخاب هو النظام الصحيح في رأيه  إلىيستند  العرش،والذي هو نظام جديد وال
لتولي العرش، وان السلطة الملكية في فرنسا خضعت ومنذ عهد قديم للمجالس الشعبية العامة التي 

لملوك حلت محلها تدريجيا المجالس العامة، كانت تمثل األمة، لكن البرلمانات التي وقفت الى جانب ا
 .ا تباعا، مما سمح الحقا باكتساب النظام الملكي طابعا مطلقاهواستحوذت على اختصاصات

وأقر المونارشوماك من حيث المبدأ حق كل شخص في مقاومة الحاكم الذي يخرج عن القانون،         
. المجالس العامة للمملكة أووظفو التاج الكبار م دواشترطوا أن يتولى مسؤولية التحرك ضد االستبدا

وعليه فأن مقاومة االستبداد عند المونارشوماك حق تنفرد به ارستقراطية الهيئات الوسطية، ولن تكون 
بقدر ما يتصرف هؤالء باعتبارهم هيئة ،  إالمقاومة الحكام الثانويين أو أوصياء الشعب لالستبداد مبررة 

أو المدينة أو المحلة، طالما ان الهدف من  اإلقليمككل أو على صعيد  سواء على صعيد المملكة
 .الدين وحمايته إقامةتصرفهم 

 

 الرضا والقبول الشعبيين: الركن الثاني -2

وتفيد حجة المونارشوماك في هذا الشأن بأن الحكام خلقوا من أجل الشعب ولم يخلق الشعب           
الذي يرى أن غاية الدولة تتلخص بضمان  من أجل الحكام، وتحتل هذه الفكرة مكان ا متميز ا عند دي بيز

النظام وتحقيق الرفاهية بالنسبة ألعضاء الهيئة االجتماعية، و أن التاريخ القديم والحديث يقدمان أمثلة 
وال شك أن االنتخابات كثير ا ما كانت ُتطرح كنموذج لخلق الشعوب . غريرة على خلق الشعب للحكام

ا، وحتى في ظل النظام الوراثي فإن رضا الشعب هو الذي يصنع للملوك يبدو فيه الرضا الشعبي واض ح 
أبد ا إنسان والتاج على رأسه وعصا لم يولد )ويقول المؤلف المجهول لكتاب دفاع ضد الطغيان . الملوك

، غير أن التفويض الشعبي للحكام سواء باالنتخاب أو بدونه ال يمكن إال أن يكون (الصولجان في يده
ا مشروط   ا، لنجد أنفسنا بذلك أمام نظرية العقد التي سيجعل منها المونارشوماك ركن ا ثالث ا من تفويض 

 .أركان فكرهم السياسي

 

 نظرية العقد : الركن الثالث -5

تعود أصول نظِرية العقد، كما عرضها توماس هوبز، إلى المدارس الفلسفية الكبرى التي          
اني وتحديد ا المدرسة األبيقورية التي افترضت أن ظهرت مع نهاية العصر اإلغريقي وبداية العصر الروم

حق ممارسة السلطة ومعها كل الحقوق األخرى تعود باألصل إلى الشعب الذي تنازل عنها إلى األمير 
وتطبيق أو الملك أو القيصر أو اإلمبراطور الذي أصبح له بموجب هذا التنازل الحق في وضع وتفسير 
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ا وبصورة طبيعية مع األفكار السياسية التي تمخضت . جميع القوانين و انسجمت هذه النظرية  أيض 
حاكم والمحكوم هي عالقة تعاقدية ضمنية غير عنها العصور الوسطى وأكدت على أن العالقة بين ال

مكتوبة تقوم على أساس الواجبات والحقوق المتقابلة، وبذلك لم يكن المورنارشوماك هم من اخترعوا 
. نظرية العقد لكنهم كانوا أول من استحضرها في العصر الحديث وحتى قبل أن ينظمها ويعرضها هوبز

ا بمثابة حلف متبادل والعقد عند دي بيز هو مجموعة الشروط ا لتي تم بموجبها انتخاب الملك، وهو أيض 
وفي كتابه دفاع ضد الطغيان يقول المؤلف المجهول بأن هنالك عقدين مترابطين . بين الملك والشعب

األول بين اهلل والملك والشعب والثاني بين الملك والشعب، وبما أن العقدين مترابطين فإن اهلل هو 
ويكون الملك خاضع ا للقوانين التي يجسدها العقد وخرقه لهذه القوانين يحوله من ملك الضامن لهما مع ا، 

إلى مستبد، ولكن الذي يتولى مهمة تحديد حدوث خرق للعقد؟ يرى دي بيز أن هذه المهمة يضطلع بها 
الحكام الثانويون من موظفي المملكة الذين يمثلون األمة، وأيده في ذلك صاحب كتاب دفاع ضد 

أوصياء )غيان الذي يرى أن الموظفين الكبار في المملكة هم الذين يضطلعون بهذه المهمة ويسميهم الط
أما في حالة وجود حاكم مستبد باألصل، فإن أي شخص له الحق (. المراقبين العامين)بــ ( الشعب

ارشوماك والمتمثل بمقاومته من حيث المبدأ، وهنا ننتقل إلى الركن الرابع من أركان الفكر السياسي للمون
 . في حق مقاومة االستبداد

 

 حق مقاومة االستبداد: الركن الرابع -8

قد أقروا من حيث المبدأ حق كل شخص في مقاومة من يخرج عن  إذا كان المونارشوماك          
القانون، اشترطوا أن يتم التحرك ضد االستبداد من خالل موظفي التاج الكبار أو المجالس العامة للملكة 

وعليه فإن المقاومة الحكام الثانويين أو أوصياء الشعب . على رأي صاحب كتاب الدفاع ضد الطغيان
إال بقدر ما يتصرف هؤالء باعتبارهم هيئة، سواء على صعيد المملكة ككل أو على لالستبداد مبررة 

 .صعيد اإلقليم أو المدينة أو المحلة، طالما أن الهدف من تصرفهم هو إقامة الدين وحمايته

 

 :النتائج

تميز أفكار المونارشوماك بطابع نضالي منحها قيمة نظرية وعملية على الرغم من ضعف نتائجها  -
 .الواقعية

هناك  معتنقيهادفعت  إني انجلترا وهولندا أيضا بعد تركت بصماتها ليس في فرنسا فحسب بل وف -
 . للتمتع بالحرية والدفاع عنها باسم العقيدة الدينية
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الذين لم ينسوا ال من مالك األرض األفكار السياسية للمونارشوماك حرصت على حماية النبالء  -
عديدة من  أماكنانطلقت في مخاطر الثورات الفالحية في ألمانيا، وال الدعوات الشيوعية الدينية التي 

 .أوربا كدعوة توماس مور

 إلىيتم استدعاؤه  إن إلىمعلنين ان واجبه سلبي  رجل العادي في المقاومة المباشرةحق ال أنكروا -
، فهؤالء وحدهم هم من (والنبالء ونواب الحكومة الرسمية األمراء) الطبيعيينالميدان من قبل قادته 
 .تمس الملكية الخاصة والدين إن، وان قامت فال يجب مشروعةيقررون متى تقوم الثورة ال

 أفكار الجزويت السياسية* 

 إلىموقفهم متحولين من تأييد السلطة الملكية المطلقة ( الجزيت)غير الكاثوليك الفرنسيون        
وانشأوا لهذا الغرض عصبة الدفاع عن . معارضتها، مستندين في ذلك أفكار خصومهم الهيكونوت

، وبدأت هذه العصبة تضع أسس فكرية جديدة للعالقة بين الشعب والملك، 1586ديانة الكاثوليكية عام ال
المشروط للملك، لتحل  اإلخالص إلىالمطلق للملك ،  اإلخالصتحل فيها محل الفكرة القديمة عن 

البابا له الحق وان . المشوب بعدم الثقة والعداوة الصريحة للملك اإلخالصهي  أخرىمحلها فكرة جديدة 
حق  أوفي ممارسة السلطة الروحية على المملكة، ولكن ليس له الحق في ممارسة السلطة السياسية 

 .السيادة على الملك

 

 :السياسية 1716-1881الدولة في أفكار فرانسيسكو سواريز 

 .تقوم لتلبية الحاجات المتعددة المتنوعة للناس إنسانيةمؤسسة  -1

 .شأ عن اتحاد اختياري بين األسرتن إنسانيةمؤسسة  -9

يلتزم رئيس كل أسرة يشارك في هذا االتحاد االختياري بعمل ما يتطلبه الخير العام التي تسعى  -3
 .الدولة لتحقيقه

يترتب على هذا االتحاد االختياري نشوء المجتمع المدني الذي يمتلك سلطة طبيعية ضرورية للرقابة  -4
 .الخير العاملحمايتهم وضمان  أعضائهعلى 

االجتماعية، مما  اإلنسانوبهذا تكون فالدولة حالة زمنية ترتبط بالعالم المادي، وتتعلق بحاجات  -5
 . يعني افن فكرة سواريز عن المجتمع المدني لم تكن فكرة الهوتية بأي معنى من المعاني
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ماعة االجتماعية الحق في النهاية الى نوع من الفصل بين السياسة والدين أعطى للج أدتأفكاره  -6
 .لهي مطلق وال مقدسحق آ بأيترتبط  في تغيير السلطة السياسية طالما هذه السلطة ال

انبثق من مجرى الصدام بين الهيكونيت والجزويت في فرنسا مذهب جديد مستقل عن كليهما عرف 
 ( :السياسيين)بـ

 : أفكار مذهب السياسيين والنتائج المترتبة عليها

، لتحقيق السالم (1573-1515ميشيل دو لوبيتال )الجهد الذي بذله  إلىالفكرية  لهمأصو تعود  -1
شاعة  . التسامح في فرنسا وا 

مرغوب فيه بقدر ثقتهم في حق الدولة باستخدام القوة ان كان  أمرالوحدة الدينية  إنكانوا واثقين من  -9
اق على عدم جواز المجتمع المدني في ذلك ضروريا للحفاظ على الوحدة القومية، مؤؤكدين في هذا السي

 . سبيل الضمير الديني

وبذلك فضلوا السالم أوال وقدموه على المصالح الدينية ، فالمهم عندهم فرنسا بوصفها أمة واحدة ال  -3
 تحكمها النزعات الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت،  أمتين

بوصفهم  األفرادمان الوحدة القومية ومعاملة وبذلك كان المطلوب عند السياسيين هو التسامح لض -4
 .مواطنين بغض النظر عن اختالفاتهم وخالفاتهم وتنوع انتماءاتهم المذهبية والدينية 

 :كان انتصار هذا الرأي يعني

 .يةانتصار الدولة الزمن -1

 .حق الدولة الزمنية في التدخل للحيلولة دون حدوث أي تهديد -9

 .بالفرد والجماعات ليكون هو الغاية الدنيوية التي اختارت الدولة خدمتهااحترام السلوك الخاص  -3

ال القوانين وال المنفعة هي معيار استجابة الدولة للحقوق بما فيها حقوق التملك وليس مقياسها  إن -4
 .النصوص المقدسة
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ــيـد  تـمـه

تعد الليبرالية من المفاهيم التي يحيط بتحديدها الغموض بسبب تعدد معانيها  وتباينها بل         
 :وتنافرها أحيانا، ومع هذا، فإن هناك أكثر من اتجاه في تحديدها

يرى في الليبرالية سلوكا عقليا فرديا واتجاها من اتجاهات العقل ينطلق من الفرد ليعزز  :االتجاه األول
حساب الجماعة، والمبدأ الذي يقوم عليه هذا السلوك العقلي هو حرية الفرد في كل الميادين  مكانته على

 .االقتصادية واالجتماعية والسياسية والروحية

ينظر إلى الليبرالية باعتبارها فلسفة بل مجموع فلسفي متجانس يستهدف تأكيد استقالل  :االتجاه الثاني
، فهي منتظم يقرر قبل كل شيء كمبدأ ووسيلة الزمتين الزدهار الفرد في إطار الكون الذي يعيش فيه

الفرد بالحرية الفردية، كما أنها يقترح الليبرالية كمنهج للتنظيم االجتماعي واالستعمال اليومي لهذه الحرية 
لتعزيز مكانة الفرد لتكون الليبرالية بذلك مرتكزة بالدرجة األساسية على مفهوم خاص بالشخص اإلنساني 

 .ا واجتماعيا في الوقت نفسهوصفه كائنا أخالقي  ب

ينظر إلى الليبرالية من منظور مجتمعي عام قوامه وجود مجتمع يعتمد على الديمقراطية  :االتجاه الثالث
البرلمانية سياسيا واقتصاد السوق الذي تحكمه المنافسة الحرة اقتصاديا وصعود الطبقة المتوسطة إلى 

ا ليها اجتماعيا وحرية التفكير والتعبير ثقافيا، واإليمان بالفرد والفردية أخالقي  السلطة واحكما هيمنتها ع
ومعارضة تدخل رجال الدين في الحياة اليومية للناس بما فيها الحياة السياسية دينيا ومبدأ القوميات 

 .الشهير دوليا

 جذور الليبرالية* 

الليبرالية ، فإن غيرهم / ظهور وثيقة الماكناكارتايذهب البعض إلى تحديد بداية ظهور الليبرالية ب       
يذهبون إلى تحديد هذه البداية بظهور كتاب جون لوك الموسوم بمقالة حول السلطة المدنية، بينما يذهب 

ويعكس الخالف على تحديد الفترة التي يغطيها . آخرون إلى تحديد هذه البداية بظهور مجتمع الوفرة
سابق حول تحديد مضمون الليبرالية، بقدر ما يعكس أيضا الخلط بين أسباب عصر الليبرالية الخالف ال

 .الليبرالية والمبادئ التي تقوم عليها

 

 

 



 مؤيد جبير محمود. د.م.أ/ مدرس المادة                                     الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر
__________________________________________________________________________ 

 32 

 خصائص العصر الليبرالي

 :لخصائص االقتصادية للعصر الليبرالي: أوالً 

 .االعتماد على المبادرة الفردية التي تحركها المصلحة الخاصة كأساس في النشاط االقتصادي -1

 .تقتضي المبادرة الفردية وجود الحري الفردية من اجل إن تحقق هذه المبادرة مضمونها الفعلي -9

نماالتوازن االقتصادي ال يتحقق عن طريق تدخل الدولة  -3 عن طريق القوانين الطبيعية األساسية  وا 
 .المتمثلة في قوانين العرض والطلب والمنافسة الحرة

 : للعصر الليبرالي ص االجتماعيةئالخصا: ثانيً 

تميز هذه العصر بطبيعة متناقضة احتفظت معها القوى االجتماعية القديمة كالنبالء ورجال الدين  -1
في مواقع بارزة داخل المجتمع في إطار تدرج اجتماعي شديد التعقيد في نفس الوقت الذي لم تعد هذه 

 .متيازات السياسية السابقةالقوى القديمة تشكل قوى اقتصادية وان بقيت محتفظة ببعض اال

تميز هذه العصر بالحراك االجتماعي بعد ان لم يعد هناك فصل حاسم بين المراتب والطبقات يمنع  -9
األخرى، أو يحول دون االختالط بينها بعد أن نبدأ النبالء يتزوجون من أسر  إلىالعبور من أحداها 

 . الة حين يبقى البعض اآلخر في مرتبة العامةالنب إلىالتجار البرلمانيين وبات بعض هؤالء يترقى 

العالقة بين الطبقات اتسمت بهذا العصر بالعدائية في الغالب فالنبيل يرى في البرجوازي شخص  -3
يخشون تمرد الفالحين، والتجار الكبار يخافون التجار الصغار،  واإلقطاعيونمرابيا مولعا بجمع النقود ، 

يثقون في الفالحين، وهكذا، وكانت  هددون من العمال، والعمال الم بأنهمالورش يشعرون  وأصحاب
 .مثل هذه التعارضات  تأجيجفي  األساسيةالدولة صاحبة المصلحة 

 :الخصائص السياسية للعصر الليبرالي: ثالثًا

ضعف تدخل الدولة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية بعد ان تركت الدولة لألفراد حق ممارسة  -1
 .اطات االقتصادية في حدود مصالحهم الخاصةالنش

 .وهذا ما ترتب عليه تخلي الدولة عن دور الحاكم القاضي الذي مارسته طيلة عصر النهضة -9

 :الخصائص الثقافية للعصر الليبرالي: رابًعا

 . توالى ضعف الهيمنة الثقافية للكنيسة إنظهور تيارات فكرية متنوعة بعد  -1
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 .ت الفكرية بتنوع القوى االجتماعيةتنوع هذه التيارا -9

 .كالبرجوازية أخرىظهور ثقافة جديدة تتميز بطابعها العقالني المتنور تختص بها طبقات  -3

فتحت الثقافة الجديدة بطابعها العقالني الطريق أمام تطور الكثير من المعارف السيما في نطاق  -4
السيما بميدان علم النفس  اإلنسانيةكما تطورت العلوم  العلوم الطبيعية كالكهرباء والمغناطيس والكيمياء،

 .والتاريخ واألخالقالتجريبي 

 

 

 الفصل األول

 الليبرالية الغربية الرائدة

 

 جون لوك وميلد الليبرالية الغربية: المبحث األول

ضايقت السياسية ت الهتماماتهنتيجة ، في عائلة انكليزية متدينة 1714 – 1639ولد جون لوك          
ومن ثم غادر إلى هولندا وأقام فيها  1672وعاد منها عام  1675الحكومة منه فنزح إلى فرنسا عام 

في الحكومة  مقالتان، رسالة في التسامح الديني: )الكثير من مؤلفاته  إثنائهاوضع ، بضع سنوات
 (.مقالة في العقل اإلنساني، المدنية

يعة مادية تقوم في جوهرها على المبادئ المستخلصة من لقد كان فلسفة جون لوك ذات طب          
سابقة على الخبرة الحسية وتنتقد الروح التقليدية والقول  أوتجربة الحواس وترفض كل معرفة فطرية 

 .بالخوارق

في التنظير لمبادئ الثورة االنكليزية عام  األصلفي الحكومة المدنية مكرس في  مقالتانكتابه          
مر التي كان قد ثبتها في كتابه غرابة أن نجده يبدأ كتابه هذا في دحض أفكار روبرت فيلفال  1688

وكان من . الثورةال تتوافق مع مبادئ هذه  إنهاعلى اعتبار ، (تياكا أو السلطة الطبيعية للملوكبار )
. أفكار فيلمرواقع انكلترا لم يكن يسمح باألخذ ب إنيدحض هذه األفكار مستفيدا  من  السهل على لوك إن

السياسية بشأن حالة الطبيعة والعقد االجتماعي ونشوء حالة  أفكارهوبذلك توفرت للوك الفرصة لصياغتها 
 .المجتمع المدني وموقع الفرد فيه والعالقة بين السلطات داخل المجتمع
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 حالة الطبيعة والعقد االجتماعي عند جون لوك

فهي عنده ممكن أن تكون حالة سالم ، تلفة عن هوبزتصور لوك حالة الطبيعة بطريقة مخ         
هذا السالم وبفعله صورة اتفاق محدود ومشروط وقابل ألن  صياغةتنتهي إلى عقد اجتماعي يأخذ في 

وحالة الطبيعة حسب تعريف لوك هي حالة المخلوقات اإلنسانية التي لم تعرف بعد . يقود إلى الحرية
ومتساويين يحملون في  أحراروفي ظل هذه الحالة يكون الناس ، يالمجتمع المدني حتى في شكله األول

 .نور العقل الذي يسمح لهم بتلمس القانون الطبيعي ومطابقة سلوكهم مع متطلباتهم أعماقهم

فالتطور االقتصادي ينجم عنه تعقيد العالقات االجتماعية ، حالة الطبيعة بواقعها هذا لم تستمر         
 .الستقالل الفردي المالزمين لحالة الطبيعة والحافظين للسالم واألمنوانعدام العدالة وا

أن النتائج التي تترتب على ظهور العملة تزايد ندرة األرض وارتفاع قيمتها  إلىيذهب لوك         
م فيدب الشقاق وتعم الفرقة ل والخوف عند من يملكون قدرا  اعظليصبح الحق عند من يملكون قدرا  أق

بحقهم في دفع األذى عن أنفسهم ومعاقبة  األفرادوساعد على ذلك تمسك . سالم ويغيب األملويختفي ال
 .المسيء إليهم فجعل كل فرد لنفسه قاضيا  في قضيته وقضية المجتمع اإلنساني

ولكن اللجوء إليها زاد ، وهكذا يمكن القول أن ما كان سائدا  في حالة الطبيعة والعدالة الخاصة         
 .مما أشعر اإلنسان الماقبل سياسي بضرورة وضع حد للعدالة الخاصة، اب األمن وانعدام السالممن غي

وقاضي محايد ، قانون وضعي واضح ومحدد، أشياءولتحقيق ذلك لجأ هذا اإلنسان إلى ثالثة        
 .وقوة جماعية قادرة على فرض احترام الحكم الصادر عن القاضي، لتطبيق هذا القانون

ومن أجل أن يبقى هذا الحق مصانا  ومتكامال  أقام األفراد عالقة تعاقدية بينهم لغرض التجمع         
 .وتشكيل الجماعة اإلنسانية الناشئة عن هذا العقد االجتماعي والتي هي الدولة

صدار العقوبات وتنفيذها في رأي لوك من           تأتي سلطة الدولة في تشريع القوانين وتطبيقها وا 
در وحيد هو حاصل تنازل األفراد عن حٍق محدد بالذات هو حقهم الشخصي كأفراد في إيقاع مص

 .العقاب باآلخرين لتحتكر الدولة هذا الحق لنفسها

وال نفي كل الحريات الفردية القائمة  إلغاءإن نشوء الدولة بموجب العقد االجتماعي ليس من شأنه        
 يقوم إال على التخلي عن حق فردي واحد فقط كان سائدا  في حالة ألن هذا العقد ال، في حالة الطبيعة

 .المتعاقدين لكل حقوقهم األخرى األفرادالعقاب مقابل ضمان تمتع  إيقاعالطبيعة هو الحق في 

ألن الثاني يحتفظ بكل حقوق ، لوك لم يقل بالقطيعة بين اإلنسان الطبيعي واإلنسان المدني إن         
مما يمثل في الحقيقة التفسير التقني للدولة الليبرالية كنظام ، ه في إيقاع العقاب الخاصاألول ماعدا حق
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وهي في الواقع ، حق الحياة الخاصة وحق الملكية الخاصة، سياسي اجتماعي يسود فيه الحق الفردي
 .هاالحقوق التي تكون بمجموعها ما يسمى حقوق اإلنسان التي ال يجوز للسلطة خرقها أو اإلخالل ب

ما تعدت  إذاوبذلك جعل لوك من الثورة أمرا  ممكنا  ومشروعا  من الناحية الطبيعية والعقلية           
سلطة ما على حقوق اإلنسان الطبيعية أو فشلت في احترامها والمحافظة عليها سواء تمثلت هذه السلطة 

 .بالبرلمان أوبالحكومة 

اللجوء إلى تنظيم سياسي معين قادر على ضمان حقوق  ومن أجل تحاشي الثورة يقترح لوك          
سلطة وينطلق هذا التنظيم من اإلقرار بوجود سلطات ثالث هي ال، األفراد في مواجهة أي اعتداء عليها

 .التي ترتبط فيما بينها بعالقة بنوع معين يةوالسلطة القضائ التشريعية والسلطة التنفيذية

لسلطات الثالث والعالقة بينها بشكل استهدف منع تركز هذه لقد صاغ لوك تصوره عن ا         
 .السلطات في يد واحدة من خالل التمييز والفصل بينهما وظيفيا  

 

 العلقة بين السلطات عند جون لوك

تنظيم سياسي معين قادر على ضمان حقوق  إلىمن اجل تحاشي الثورة يقترح لوك اللجوء         
بوجود سلطات ثالث، هي السلطة  اإلقراراء عليها، وينطلق هذا التنظيم من اعتد أياألفراد في مواجهة 

ويقصد لوك بالسلطة . التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية التي ترتبط فيما بينها بعالقة معينة
 ارأسهوالسلطة التنفيذية هي الحكومة وعلى .. التشريعية البرلمان الذي يضم ممثلين يختارهم الشعب

تشريع القوانين بينما  تستطيعمرتبة من السلطة التشريعية التي  الملك وتكون هذه السلطة عنده أدنى
ولم تحظ السلطة . ة للسلطة التي تشرعهاعتتولى السلطة التنفيذية تنفيذ هذه القوانين بما يجعلها خاض

ويعتبرها ملحقة بالسلطة  وصفها جهة مختصة بشؤون بعينهابنهاية لوك الذي لم ينظر إليها بالقضائية 
 . التنفيذية

لقد صاغ لوك تصوره عن السلطات الثالث والعالقة بينهما بشكل استهدف منع تركز هذه         
 .السلطات بيد واحدة من خالل التمييز والفصل بينهما وظيفيا  
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 مونتسكيو والليبرالية الغربية المقنعة: المبحث الثاني

وضع كتابه رسائل فارسية عام . 1755وتوفي ، 1682مدينة وردو في فرنسا  ولد مونتسكيو قرب       
انتقل إلى باريس وبدأ هناك رحالته بمتابعة ومالحظة أخالق وعادات وتقاليد الشعوب وأنظمة ، 1791

 .الحكم في مختلف بلدان العالم

 

 منهجية البحث عند مونتسكيو

واقعية تحكم كل حدث ويرى ضرورة معرفتها كشرط  يؤكد مونتسكيو على وجود أسباب: المرحلة األولى
وال بد أن تكون هذه األسباب عامة تحدد المسلك العام الذي يجر معه كل ، لفهم هذا الحدث وتفسيره

 .األحداث الخاصة

يؤكد في كتابه روح القوانين على ضرورة استخالص نماذج مكونة من عدد صغير  :المرحلة الثانية
وتخضع كل حالة خاصة فيما بعد لهذه ، دراسة التنوع غير المتجانس للواقع ومحدد من المبادئ بعد

 .المبادئ ذاتها

 

 أنظمة الحكم عند مونتسكيو

عدد الممارسين : إن طبيعة كل نوع من األنظمة السياسية تتحدد بداللة عاملين أساسيين هما         
 .للسلطة ومبدأ ممارسة السلطة

الحكم ، الحكم الملكي، الحكم الجمهوري: ا  للعامل األول ثالثة أنواعتكون أنظمة الحكم طبق       
 .االستبدادي

أما بالنسبة للعامل الثاني فأن المبدأ المعتمد للنظام الجمهوري هو الفضيلة السياسية المتمثلة        
بمعنى ، لشرفويعتمد النظام الملكي على مبدأ ا، باحترام القوانين وتكريس مصلحة الفرد لخدمة الجماعة

بينما يعتمد النظام االستبدادي مبدأ الخوف أو الخشية ويعده ، احترام كل فرد لما يدين به لمرتبتهِ 
ألن الرعايا الذين يخضعون للخوف أو الخشية ليسوا بشرا  ، مونتسكيو نظاما  مشرفا  على العدم السياسي

 .أصال  
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 العلقة بين السلطات عند مونتسكيو

فأنطلق ،  عن العالقة بين السلطات هل هي عالقة فصل أم تعاونتسكيو تساؤالُ أثار مون       
ألن كل ما كان ، مونتسكيو بإجابته من فكرة أساسية ال تؤدي إلى الفصل بين السلطات بالمعنى القانوني

يستهدفه هو ضمان ما يمكن تسميته بتوازن القوى االجتماعية، بما يعكس التجانس الذي ينبغي أن يرافق 
 .كل تنوع

وأراد مونتسكيو من خالل تحليله الدستور اإلنجليزي أن يضمن الفاعلية للتمايز االجتماعي بين         
. الطبقات والمراتب من خالل تشكيل كل منها بقوة مستقلة عن طريق المجالس التنفيذية الخاصة بها

يق  .افها عند حدهافالدولة عنده ال تكن حرة إال عندما تستطيع السلطة فيها تقييد سلطة أخرى وا 

 

 فولتير واالستبداد المستنير: المبحث الثالث

رحل إلى لندن . وكان من أسرة برجوازية فرنسية ثرية نبيلة، 1787وتوفي ، 1624ولد فولتير        
عندما عاد ، سيما بعد إن أتقن اللغة اإلنجليزية وااليطاليةال، بعظماء وكتاب وشخصيات سياسيةفالتقى 

اعت بالخارج ة فولتير ذلكن شهر . الذي سبب له متاعب، "رسائل فلسفية"سرا  كتابه إلى باريس نشر 
وعندما توفي ترك ورائه العديد من المؤلفات التي تتنوع بين األدب . فقربه إليه أمير بروسيا فردريك

 .والتاريخ والفلسفة

 

 االستبداد المستنير عند فولتير

المؤرخين األلمان بقصد اإلشارة إلى نظام حكم يقوم على نوع  لىإتعود فكرة االستبداد المستنير         
وال شك إن هذه المزاوجة تعبر عن . من المزاوجة بين السلطة الملكية الفردية المطلقة والعقلية الفلسفية

فسعت الى ، نوعا  من التغيير في طبيعة السلطة الملكية التي كانت في األصل سلطة استبدادية مطلقة
وبهذه الصفة المركبة يبدو االستبداد المستنير كان مقبوال  لدى ، لطة استبدادية بنور الفلسفةإن تكون س

ومثلت في عصره اتجاها  واضحا  لدى بعض قطاعات البرجوازية ، بعض المفكرين وعلى رأسهم فولتير
 .الفرنسية
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 الحريات الفردية عند فولتير

حقوقا  طبيعية يتحدد مضمونها الطبيعي لديه باعتبارها تمثل الحريات الفردية في نظر فولتير        
مما يجعل ، الحقوق التي تعينها الطبيعة في كافة األزمنة وللبشر قاطبة من أجل الحفاظ على العدالة

 .الحقوق الطبيعية تتفق مع مصالح البشر وأحكام العقل في آن واحد

رادة المفكرة التي تتحكم في الحواس وتقوم تنطلق فكرته من أساس فلسفي هو اإليمان بحرية اإل       
 .الميول وتتسع لألنوار

فولتير األهمية الخاصة التي تتميز بها حرية الرأي من خالل تجربته الخاصة بنشر  أدرك        
 .فقد كانت تتخذ إجراءات شديدة ضد المؤلفين والناشرين وباعة الكتب آنذاك. مؤلفاته

ية فقد تأثر فولتير بالنظام االنجليزي لما فيه من ضمانات تؤمن لإلنسان أما عن الحرية الشخص        
 ،أن يتمتع بحريته الشخصية

فقد كانت ثقته ، إن تمسك فولتير بالحريات الفردية ال ينفصل عن تمسكه بالنظام السياسي القوي        
 .مان الحريةبالغة بهذا النوع من األنظمة ألنه كان يعول كثيرا  على دور السلطة في ض

 

 الفصل الثاني

 ور الفكر السياسي الليبرالي الغربي الحديثطت

 

 الفكر السياسي الليبرالي الغربي في القرن الثامن عشر: المبحث األول

 ديفيد هيوم والليبرالية النفعية الغربية: أوالً 

 مكيافيللي فعل كما مستقل بشكل السياسية بالمشكالت يعنوا لم الذين الفالسفة من نمطا   هيوم يمثل -
نما، المثال سبيل على  .األخالقية بالمشكالت عنايتهم خالل من بها اعتنوا وا 

 بين يميز الذي، "التجريبي المنهج" وهو السياسية الظواهر دراسة في جديد منهج أمام نكون هيوم مع -
 .ذلك صحة ةالتجرب وتؤكد، بعدها األفكار ثم أوال   تأتي فاالنطباعات. واألفكار االنطباعات
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 ميدان في التجريبي منهجه هيوم طبق وقد. والمعلول العلة عن بالمعرفة تزودنا التي هي فالتجربة - 
 االقتناع أساس على البداية في يظهر الطبيعي للقانون التقليدي الطابع أن فالحظ، السياسية الظواهر

 .المجرد بالعقل صياغتها وتتم جربةالت طابع على يسمو طابعاُ  تتضمن المعيارية القيمية األحكام بأن

ا فيها استخدم التي راستهدو  مكيافيللي بأفكار اهتمامه يفسر وهذا -  هيوم تمسك يعني مما اتجريبي   منهج 
 التعميمات إلى يصل كان فقط التجربة وبداللة تجريبية، بطريقة اكتشافها يتم التي السياسية بالوقائع
 عندما ألفها التي البشرية الطبيعة في رسالة منها مؤلفات عدة وضع خالل من سياسية ظاهرة أي بصدد
 .1737-1734 للفترة فرنسا في كان

 عن وكتبه. المعجزات حصول انعدام فيها اثبت الذي المعجزات عن مقالة خالل من شهرته اكتسب -
 وتفوق (الويج) حزب على (التوري) حزب تفوق فيه أثبت والذي 1755 عام نشر الذي انجلترا تاريخ

 أخالقية ومقاالت والتجرد والحيادية االستقاللية إلى يفتقر التاريخ وأن االنجليز على االسكتلنديين
 .السياسية أفكاره من كثير ضمنته الذي وسياسية

 

 الدولة في فكر هيوم

 لكبذ منيؤ  كما الفرد بعزلة تتميز وال الدولة وجود على سابقة حالة بوجود هيوم ديفيد آمن          
 في اإلنسان عيش دون رأيه في يحل لم الحكومة غياب ظل في االجتماعية الحالة قيام وان هوبز،
 ليرقى يكن لم المرحلة تلك في المجتمع تنظيم إن هيوم ويالحظ. بدائيا المجتمع هذا كان مهما مجتمع

 ضروري غير لدولةا وجود يجعل مما تقريبا للحاجات تستجيب كانت آنذاك فالثروات الدولة، مستوى إلى
دارة االجتماعية الحياة لتنظيم  الثروات هذه فيها راحت التي اللحظة منذ ولكن وعالقتها، شؤونها وا 

. االجتماعية للحياة ضروريا الدولة وجود وأصبح الحال تغير الحاجات لتنامي تستجيب وال تتناقص
 عن بعيدا به ودفع المادي ربحال توخي على مجبوال اإلنسان جعل الحاجات وتنامي الثروات فتناقص
 تحقيق يجعل مما المهمة هذه لتولي ضروريا الدولة وجود أصبح فقد وضمانها، الطبيعية العدالة  قواعد
 االقتصادي التقدم الى ينسب كان أنه يعني مما ويبرره الدولة وجود يحكم الذي المبدأ الطبيعية العدالة
 الدولة قيام وان. الدولة وقيام الحكومي التنظيم ظهور في ضلالف عنه والناتج به المرتبط اآلني والكسب
 العقد) مقاله في عاد انه غير ، الناس بين إرادي التفاق ومحصلة نتيجة رأيه في كان حكومتها وتأسيس
 األصل هما والعنف القوة إن ومعتبرا تطبيقية، داللة كل اإلرادي اإلنساني االتفاق هذا عن لينزع (البدائي

 .القائمة الحكومات كل وجود في
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 نظام الحكم عند هيوم

 الملكي، والنظام الجمهوري النظام هما الحكم، أنظمة من أساسيين نظامين عن هيوم يتحدث         
 :أساس على النظامين بين ويميز

 .األعلى باتجاه تنظر والملكية الشعب باتجاه تنظر الجمهورية -

 .المقبول بالمظهر الظهور فيها يسيطر والملكية المنفعة، هدف فيها يسيطر الجمهورية -

 .الذوق حليف فيها النجاح يكون والملكية العبقرية حليف فيها النجاح يكون الجمهورية -

 من كان األمر حقيقة في أنه إال الجمهوري بالنظام المعجبين من يبدو أنه من الرغم وعلى       
 هو النظام هذا بها يتميز التي والميزة. االنجليزي الملكي مالنظا وبخاصة الملكي، الحكم لنظام المؤيدين
 .الحرية إلى الركون انجلترا في السياسية للحياة ضمن الذي السلطات بين التوازن لمبدأ اعتماده

 ال فريضة الناس في تفترض إنها طالما النجاح لفرص مفتقرة وجدها الديمقراطية من وموقفه       
 جدال   إال منها يتوقع ال فهو لذا له، مبرر ال ثقة البشرية الطبيعة في وتثق ،بالفعل عندهم لها وجود

 .الدستور النهيار طريق أيسر هو الذي االستبدادي بالحكم إال األمة منها تفلت ال .أهلية وحربا متصال

 من هوموقف ،(غوغاء) إال فيه يرى ال الذي  الشعب من موقفه مع الديمقراطية من موقفه وينسجم      
 بينما زمر، ساءؤ ر  مجرد هائساؤ ر  في يرى الذي السياسية األحزاب من موقفه يحكم والشعب الديمقراطية

 األحزاب تكون الحالتين وفي الحقد، على أو الصداقة على غما قائمة الصغيرة الجمهوريات أحزاب تبدو
 . شخصية اعتبارات على قائمة

 الخراب نحو االتجاه خطر بدوره يحمل مما ثناياها في الصراع حزبيةلا التعددية تحمل كما       
 أساس على تقوم حقيقية سياسية أحزاب وجود تبعدسي لم ولكنه. الكبرى للدول بالنسبة حتى المحقق

 .السلطات بين التوازن تعزيز في وتسهم المبادئ أو المصالح في ارضالتع

 األمة يجنب وحده األول ألن الحزبية تعدديةال نظام ال الحزبين نظام يفضل هيوم فإن الحقيقة وفي    
 .متنابذة شيع إلى الشعب تمزق التي العديدة المناقشات
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 جان جاك روسو والليبرالية الطوباوية: ثانًيا

من أهم الفالسفة المؤيدين ألفكار الديمقراطية يعد ، (1778 -1719)جان جاك روسو         
جنيف  إلىعائلة فرنسية لجأت  إلىعتباره فرنسيا بسبب انتسابه والمساواة، ولد في جنيف، ولكن يمكن ا

ودينيا ولد على مذهب المصلح البروتستانتي جان . في القرن السادس عشر بسبب االضطهاد الديني
ديدرو، وتردد على  أبرزهمفي باريس بمجموعة مفكرين  التقى. كالفن الذي تميز بنزعته الفردية

خطاب )المؤلفات يأتي في المقدمة منها تعرف على فولتير، ووضع عدد من الصالونات الثقافية هناك لي
 إلىعلى التنقل  أجبرتهاضطهاد ومضايقات بسبب أفكاره  إلىوقد تعرض . ، وغيرها(حول العلوم والفنون

 .باريس وبقي فيها حتى وفاته إلىأكثر من مكان، ورجع 

 العقد االجتماعي عند روسو

بدقته وصياغاته  أعجبم المطلق الذي دافع عنه هوبز، وان كان قد روسو استنكر الحك        
 اإلنسان إنالنظرية، وأهتم روسو بتحديد القواعد التي تسمح بإقامة نظام سياسي شرعي حيث يؤكد على 

انه مكبل بالقيود في كل مكان متوخيا من ذلك التمهيد للبحث في شرعية قيام المجتمع  إالا د حر  ليو 
تشكل سببا للتحول من حالة الحرية الى حالة العبودية مع  عامة، ويؤكد بان الحرب ال السياسي بصور

تفترض وجود عقد اجتماعي  إدراكهاوالمسألة من أجل . قيام السلطة السياسية  لذلك تبقى المشكلة قائمة
وال . هيحكم في الجوهر شكل االتحاد االجتماعي السياسي مثلما يحكم في الوقت نفسه مضمونه وداللت

نماشروط العقد االجتماعي لم تعلن بالطرق الشكلية المعهود بأي حال من األحوال  إنشك  تم التسليم  وا 
د يتنازل كل من ينضوي تحت لواء االتحاد الناشئ عنه عن قبه ضمنا في كل مكان، وبموجب هذا الع

شرط يشترك فيه الجميع فان هذا ال إنوطالما . كل حقوقه الخاصة لمصلحة الجماعة التي يمثلها االتحاد
يصبح مقبوال، وان الحرية ستكون مضمونة بموجب هذا الشرط طالما من شأنه تحقيق المساواة بين 

الجماعة التي تقوم بداللة هذا العقد االجتماعي ستكون هي الهيئة السياسية الحاكمة التي  نإ. الجميع
العامة هي  اإلرادةهي  بإرادةلسيادة وتتمتع تتكون من حاصل مجموع األفراد، وهذه الهيئة هي صاحبة ا

زام لتاسية صاحبة السيادة مقيدة بأي اولن تكون هذه الهيئة السي. األفراد إراداتحاصل مجموع 
تمتلك  إن بإمكانهاهذه الهيئة السياسية  إنيمكن تصور  تلغي العقد ببساطة، ولكن ال إنوباستطاعتها 

 .تتكون منهم الذين األفرادمصلحة مناقضة لمصالح  
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 السيادة عند روسو

تقود الدولة  إنكان روسو يرى بأن السيادة العامة للهيئة السياسية هي التي تستطيع دون غيرها        
العامة للهيئة  اإلرادةالسيادة هي ممارسة  إنوحيث . المصلحة العامة أوطبقا لمبدأ الخير المشترك 

 بصورة واإلرادةبصورة عامة  اإلرادةالتنازل عن السيادة الن  يمكن لهذه الهيئة وال غيرها السياسية فال
خر مهما كان ، ال لصالح شخص ليكون ملكا على سبيل المثال خاصة ال يمكن التنازل عنها لطرف آ

وصاحب السيادة هو الهيئة السياسية التي نعبر عنها على مستوى الدولة بالشعب، وبصفته . وال لغيره
واحد، فالشعب الذي يعد بالطاعة  إنسانيربط نفسه بالنسبة للمستقبل بإرادة يمكن للشعب أن  هذه ال

خاصة  بصورة واإلرادةبصورة عامة  اإلرادةتقبل التجزئة الن  والخضوع يفقد صفته كشعب، والسيادة ال
 .تكون من أجزاء بل كل متكامل تقبل التجزئة، فالسيادة ال ال

العامة ، وطالما  اإلرادةة على كل الرعايا طالما أنه يجسد تلك سلطة مطلقصاحب السيادة يم إن      
ن وهذه الحالة ، فكيف يمكأخرىالعامة من جهة  اإلرادةعن حقوقهم لصالح  تنازلواالرعايا كانوا قد  إن

تم التنازل عنه هو ذلك الجزء من الحقوق الذي  ما إنيالحظ روسو قبل كل شيء . تحاشي االستبدادية
يئة السياسية أي الجماعة نفسها، لذلك فإن أي قيد تفرضه تفرضه هذه الهيئة صاحية يهم استعماله اله

السيادة على رعاياها هو قيد تقد الهيئة السياسية نفسها به أيضا وليس بالمستطاع تصور تقييد جهة 
 .لنفسها بنفسها

 

 الحكومة عند روسو

تعود  األخيرة إنالسلطة التشريعية في  الحكومة في نظر روسو هي السلطة التنفيذية وتتميز عن       
الذي هو عن روسو تعبير جماعي  األمير إلىيعود ( السلطة التنفيذية)الحكم  إنالشعب في حين  إلى

. أخرىمن جهة  العامة اإلرادةأي  سسات الوسيطة بين صاحب السيادة من جهة،ؤ مجموع الم إلىيشير 
إال موظفين لدى صاحب السيادة يقومون بتنفيذ  هم والرؤساء الذي يشكل في مجموعهم األمير ما

القوانين وضمان الحرية سواء في شكلها المدني أو السياسي، وكل خلط بين السلطة التشريعية والتنفيذية 
 . هو بمثابة خرق للعقد االجتماعي

 اإلرادة، اداتاإلر بين ثالثة أنواع من  األميرالحكام الذي يتشكل منهم  إلىبالنسبة  نميز إنوينبغي       
رادةالخاصة،  ومن دراسة العالقة . العامة واإلرادة، األميرالهيئة التي تضم الحكام الذين يتشكل منهم  وا 
هؤالء أكثر  أصبحكلما  األشخاصنجد انه كلما تركز الحكم في يد عدد محدود من  اإلراداتبين هذه 
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كنها تبقى هي األكثر خطورة من ناحية الحكومة القوية تناسب الدولة الكبيرة بشكل أفضل ل إن. قوة
 . الحرية

 :وتتخذ أنظمة الحكم عند روسو ثلثة أشكال

فصاحب السيادة يستطيع إن يمنح الحكم إلى كل الشعب أو الجزء األكبر منه وعندها نكون إزاء   -1
 .الشكل الديمقراطي لنظام الحكم

 .حكم االرستقراطيأو يمنح الحكم إلى عدد صغير من الشعب ونكون عندها إزاء ال  -9

 .أو يمنح الحكم إلى شخص واحد ونكون عندها إزاء الشكل الملكي لنظام الحكم  -3

 

 أدموند برك والليبرالية المعادية للثورة: ثالًثا

 إعقابقبل الثورة الفرنسية، ولكن امتداد الحركة الثورية في  ما إلىتعود أصول هذه الفكرة               
م لشمل بنطاقها نصف أوربا بعد الثورات التي حدثت في فرنسا  1721ارا من عام الثورة الفرنسية واعتب

لى توسيع مفاهيمهم الفكرية المضادة للثورة ليمنحوها الشمولية إالثورة المضادة  أنصاردفعت  1782عام 
تلك،  أواريخية التي تجعلها أفكار عامة وشاملة فال تقتصر على هذا البلد أو ذاك وعلى هذه الفترة الت

للمفكر االنجليزي أدموند برك، فقد كان ( في الثورة الفرنسية تأمالت)في كتاب  يوجاءت هذه الفكر 
يستشعر الحقد فالسفة الثورة الفرنسية الذين أسماهم بالفالسفة الباريسيين، وبشكل خاص جان جاك 

ن لمتابعة الحياة داخل تصلحا من قناعته بأن العقل والنظرية وسيلتان ال متأتيروسو ، ووجه اعتراضه 
 .المجتمعات

إن التاريخ كما يرى برك لم يقم بداللة التأمالت العقلية النظرية بقدر ما قام بداللة الرصيد الكبير       
ذا ما كان برك هذا  من التقاليد والفطنة واألخالق المتجسدة في االستعماالت السائدة وفي الحضارات، وا 

ث، يؤمن بأن حالة البؤس ذات مصدر إلهين فإنه بذلك يتنكر لكل فكرة الليبرالي الذي عاصر آدم سمي
تأملية تقول بقدرة القرار اإلنساني على معالجة هذه الحالة كما أرادت الثورة الفرنسية أن تثبت وتؤكد، 

 .هو اعتقاده العميق بعجز اإلنسان أن يصبح السيد المطلق لمصيره ومرد هذا التنكر

ير بأن أفكار برك التي وردت في كتابه السابق جاءت كردة فعل على التمجيد التي البد من التذك       
في جمعية  1782كانون الثاني  4في خطابه الذي ألقاه في ( بريس)حظيت به الثورة الفرنسية على يد 

ءل فتسا. يحتذي به البريطانيون تدعى جمعية الثورة، الذي اقترح فيه أن تكون الثورة الفرنسية نموذجا 
وبفضل التقاليد دساتير المملكة؟ ثم  1688رك أال يمثل البريطانيون شعبا حرا بفضل ثورتهم عام ب
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يتوقع أن يرى في الحرية التي أعلنت في فرنسا بفعل الثورة اال مصدرا غير  يرى وال يخلص إلى انه ال
 .محدد األبعاد للفوضى

ة الفرنسية طالما إن هذا الدستور يتميز بالحكمة ويقترح برك الدستور االنجليزي كبديل عن الثور        
نما تكمن في األعراف الواسعة والمتناسقة إن هذه . العميقة التي ال تكمن في بعض القواعد أو المبادئ وا 

المقابلة بين دستورين الدستور البريطاني والمبادئ الثورية التي تمخضت عنها الثورة الفرنسية، ونوعين 
يبرالية للثورة الفرنسية تعكس المالمح الرئيسة لالليبرالية التقليدية البريطانية، والحرية ال من الحرية ، الحرية

 .لفلسفة برك الليبرالية المحافظة

أثار إعالن حقوق اإلنسان والمواطن سخرية برك ألن مبادئه نصت على المساواة وهي ضد         
ويرى .ورة الفرنسية ألنها أقرت مثل هذه المساواةالطبيعة حسب وجهة نظره ومن هنا انطلق بمهاجمته للث

بان المجتمع المدني يقوم على أساس عقد وضع نهاية لحالة الطبيعة التي كانت في جوهرها الطبيعية 
وهذا العقد يمنح . العارية والمزعزعة على حد تأكيده، وهي تمثل عنده حالة الطبيعة قبل العناية اإللهية

مقدمتها الحقوق الخاصة ببلوغ السعادة عن طريق انتصار الفضيلة على  بموجبه اإلنسان حقوق وفي
ون العامة وال حق المشاركة في الحكم، ؤ يتضمن الحق الفردي في مناقشة الش وهذا الحق ال. االنفعاالت

وهو يتمسك . إنما يتضمن فقط الحق في الحصول على نظام حكم جيد يضمن الحقوق الفردية ويحميها
التي تتميز بتشعبها باالنضباط الشخصي، أما الثورة فهي ( االرستقراطية الطبيعية)كومة بضرورة قيام ح

 .لى الخطيئة التي ارتكبها الناسع لديه عقاب من لدن اآللهة

 

 الفكر السياسي الليبرالي الغربي في القرن التاسع عشر: المبحث الثاني

 ألكسي دي توكفيل والليبرالية النسبية: أوالً 

يعد ممثل الليبرالية النسبية في القرن التاسع عشر و ، (1852 – 1815)لكسي دي توكفيل أ        
وحمل لقب مونتسكيو هذا القرن، إذ وجد مونتسكيو مثله األعلى في النظام السياسي االنجليزي، بينما 

 .وجد توكفيل مثله األعلى في النظام السياسي في الواليات المتحدة األمريكية

توكفيل في كتابه الديمقراطية في أمريكا موضوع الثورة الديمقراطية، والديمقراطية في نظره  عالج         
فبقدر ما تقوم األخيرة . لالرستقراطية الة يكون عليها المجتمع وهي نقيضليست شكال للحكم بل هي ح

ا تقوم على ى أساس عم المساواة في الشروط االجتماعية، فإن الديمقراطية وعلى العكس منها تماملع
إلغاء نظام االمتيازات االرستقراطية المتوارثة وتحل محله نظام المساواة في الشروط االجتماعية لتكون 
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كل األعمال والمهن وكل ميادين الشرف والكرامة مفتوحة أمام الجميع لتضمن فكرة الديمقراطية بذلك 
 . ب الحياة ومستوياتهاوفي الوقت نفسه المساواة االجتماعية واالتجاه نحو وحدة أسالي

، فقد 1831فيل الديمقراطية بهذا المعنى في الواليات المتحدة أثناء زيارته لها عام كوتلمس تو          
رأى أن هذه البالد تقدم نموذجا للمجتمع القائم على المساواة، ومن شأن المساواة االجتماعية في تصوره 

يتجسد عادة في منتظمين، فهناك أوال سيادة الجميع،  إن تقود إلى نوع محدد من المساواة السياسية
 .وهناك أيضا سيادة الواحدة على الجميع

ى الجميع ن اختاروا المنتظم األول متحاشين هيمنة شخص واحد عليويرى توكفيل بأن االمريكي        
لوقت نفسه والشك إن السلطة التي يمتلكها الشعب سلطة مطلقة لكنها في ا .ليتمسكوا بسيادة الشعب

ليست سلطة شخص واحد، وال هي سلطة الجميع ألنها في الحقيقة سلطة العدد األكبر من الشعب أي 
ذ تمثل األكثرية في نظر تسلطة األك ية في المستقبل وكفيل الطغيان الذي يشكل خطرا يهدد الحر ثرية، وا 

 . عالن تخوفه من الجهة التي تجسد هذه األكثريةفإنه ال يتردد في إ

ويربط توكفيل بين عيوب الديمقراطية وبين وجود األحزاب ، فهو يرى بان الديمقراطية نموذج         
للفوضى االجتماعية الموصلة إلى العبودية مما يجعل هذه الديمقراطية تميل في جوهرها ان تكون شرا 

 .أخالقيا عظيما

قفون على رأسها ألنه وجد فيهم أداة لهذا اتخذ موقفا سلبيا من األحزاب ورجال السياسة الذين ي       
فالديمقراطية على عكس .لتكريس الفردية من خالل انطالقها وانطالقهم من المصالح الخاصة

حيدة االرستقراطية تخضع فيها المجتمعات الديمقراطية لفكرة مناقضة ألنها تتمسك بالسلطة المركزية الو 
ا على األفراد دون إن يكون هناك بين الفرد طات وتضغط بكل ثقلهالتي تمارس وظائفها دونما وسل

 (.مجتمعات جزئية)والدولة 

ويشير توكفيل إن الفرد سيكون ضعيفا في ظل الديمقراطية ويجد نفسه مفتقدا ألي سند، ومن ثم        
ويقدم .  الذي هو الدولة على حد تعبيره( الكائن الشنيع)فإن ضعفه هذا سيدفعه أكثر فأكثر إلى أحضان 

العالج لهذه الحالة المرضية متمثال بالحرية السياسية ألنها وحدها الجديرة برأيه بأن تجعل الثورة لنا 
 .الديمقراطية التي تحمل ثناياها خطر االستبداد ذات جدوى بالنسبة لإلنسانية

ا عن و قوتها في االتحاد واالمريكيين عبر ومفهوم الحرية عند توكفيل هو مفهوم الحرية التي تجد          
هذه الوحدة  عن طريق إقامة المؤسسات الحرة المعبرة عن حالة االتحاد ، وهي تمثل العقبة امام خطر 

ويضع توكفيل المؤسسات والجمعيات الدينية والهيئات المحلية في مقدمة هذه . السلطة المركزية
عن وجود األحزاب، وأكد على ضرورة إن يتعلم الناس فن المجتمع وربما هذا يوحي برضاه . المؤسسات
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وهو يرى أن . يشمل التجمعات السياسية بما فيها األحزاب ولكن حديثة عن ضرورة التجمعات ال
ويمكن القول . تقوم على االختالفات اإليديولوجية األحزاب األمريكية تتميز عن األحزاب األوربية بأنها ال

كال التوفيق بين االرستقراطية والليبرالية بان الليبرالية النسبية التي تمسك بها توكفيل هي شكل من إش
 .تهايالمطلقة التي كانت تجتاح الواليات المتحدة عندما زارها ودرس نظامها وديمقراط

 

 جيرمي بنثام والليبرالية المطلقة: ثانًيا

ات االقتصاد النامي في انجلترا والوالي أمامفسح المجال  إلىتعبر الليبرالية المطلقة عن الحاجة        
المتحدة، وهذا تطلب اإلبقاء على كل مقومات الليبرالية في حالة من الفعالية الدائمة من جهة، واستبعاد 

 .كل المعوقات التي من شأنها أن تعرقل فعالية هذه المقومات من جهة ثانية

  1152-1681جيرمي بنثام 

 .ة األساسأسرة بريطانية ثرية إال تكوينه الفكري كان فرنسيا بالدرج إلىينتمي 

 :تقوم فلسفة بنثام على أساسين

 .هو مبدأ التداعي سيكولوجيأساس  -1

 .هو مبدأ السعادة العظمى أخالقأساس  -9

التداعي وسيلة من وسائل القبض على المجرمين ولكن بنثام كان يرغب بجعله أداة إلقامة         
فضالء بطريقة آلية مما  مجموعة قوانين، وعلى نحو أعم، إقامة نسق سياسي اجتماعي يجعل الناس

 .، من أجل تعريف الفضيلة(السعادة العظمى مبدأ)يطرح هنا ضرورة تعريف مبدأه الثاني 

الناس يعملون  إنأصول العمل البشري فاستنتج ( مبدأ السعادة العظمى)حلل بنثام طبقا  لـــ        
ويعمل من اجل ادارك  إنسانفح كل اجتالب اللذة، ودفع األلم، وبفعل هذين الدافعين يكا: بدافعين هما

 .السعادة

هو متباين لما هو ُمرض بالنسبة له، وما هو  حيوان يستجيب بشكل ما اإلنسانومن هنا فإن         
 .يستطيع المجتمع فرض عقوبات من أجل ضمان النظام إنُمرض له هو 

ا مجموع اللذة أو السعادة حده تكون محسوبة علميا بطريقة يبلغ فيه إنوهذه العقوبات ينبغي           
الذي يبدو في نظر بنثام مؤهالُ  ( مبدأ المنفعة)يسمى  وحده األدنى، وهو ما األلمومجموع  األعلى
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يكون بموجبه ما هو نافع هو المعيار الوحيد  إن، ينبغي باإلنسانليكون أساسا  لعلم متكامل يختص 
وبهذا الشكل سيأخذ . يحل كليا  محل الخير والشر نإوالتشريع، ومعيار المنفعة يجب  اإلنسانيللسلوك 

 .العلم مكان األخالق والدين بشكل كلي ونهائي

أهتم بنثام في المقام األول  1782ر عام اصدا( مبادئ األخالق والتشريع)ألول افي كتابه          
ات التقليدية القانوني بعد أن تدرب على مهنة القانون، وقد ثار على مجموعة االعتقاد باإلصالح

 . المشوشة التي كان يتكون منها القانون االنكليزي حينذاك

فمن زاوية . تتميز فلسفة بنثام القانونية بطابعها التجريبي بقدر ما تتميز أيضا بطابعها النفعي          
عة المنفعة تكون كل عقوبة شرا ألنها جريمة مضادة مرتكبة بداللة سلطة القانون، وكل عمل مضر لجما

 .مستوى الجريمة إلىأن يرتقي  ينبغي إليهبالنسبة 

سجن نموذجي يتم فيه تهذيب  إلىعا د، و األمدوقع بالضد من العقوبات االقتصادية طويلة        
 .السجناء

 المنفعة لمبدأاألبعاد السياسية 

النفعية بصورة الليبرالية  إلىوجد نفسه عند نقطة التحول من ليبرالية القرن التاسع عشر،          
امتناع الحكومة امتناعا كليا عن التدخل  أنصاربفائدة، وهو من  اإلقراضونشر كتاب دفاع عن . خاصة

 :في القضايا االقتصادية، متذرعا بالحجج التالية

 ...الثروة العامة حاصل جمع الثروات الخاصة  إن -1

 ....بالضرورة  اإلكراهتدخل الدولة يتضمن عنصر  -9

نما  إلىتقول بأن الحرية االقتصادية تقود  لديه ال النفعيةيبرالية والل            الكمال االجتماعي ، وا 
وموقفه من الحرية يتميز بطابع براغماتي، . تتسبب إال بالضرر األقل ولذلك ينبغي ضمانها ال إنهاتقول 

ان ضعيفا، الحرية كلذلك فإن اهتمامه  ب. ورفض فكرة الحقوق الطبيعية، لذلك عرف الحق بداللة المنفعة
السلطة ذات السيادة لها الحق المطلق  إنوهو يعتقد . نسان السعادة ال الحريةإذ انه يؤمن إن غاية اإل

، وهنا .في أن تقرر بالضبط االمتيازات التي ستحتفظ بها لنفسها، واالمتيازات التي ستمنحها لكل فرد
ة منعته عن التساؤل عن الكيفية التي توجد بها وبرغماتي .يقترب بأفكاره من فكرة االستبداد المستنير

ض المنهج فكانت متطابقة مع العقل ام ال؟ لهذا تمسك بالحاضر، ور  إذاالمؤسسات السياسية وفيما 
تجد  وان الثورة ال. وليس العقد اإلنسانيةفأساس الحكم الحاجة . بالحكم، وفكرة العقد االجتماعي التاريخي
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ونصح بنثام الفرنسيين عام . عندما تتحول الحكومة لتصبح ضارة للسعادةتبريرها في خرق العقد، بل 
 .األمريكيالنموذج  إلىان يبحثوا عن نموذج يناسبهم في الحكم، ولفت نظرهم 1788

تعاليم اإلصالح )وله كتاب . كان محافظا  من حيث االتجاه الحزبي وديمقراطيا يكره االرستقراطية        
الذي وضعه (  خطة إصالح برلماني)وطبق في كتابه . ن تحو للنظام الجمهوريعبر فيه ع( االنتخابي

 .مبدأ التماثل الشكلي مع المصالح بين الحكام والمحكومين 1817عام 

مبدأ اكبر قدر : صدر كتاب المتن الدستوري الذي استوحى أفكاره من ثالثة مبادئ 1897عام       
. أ األنانية وحب الذات، ومبدأ التماثل الشكلي في المصالحمن السعادة ألكبر عدد من األفراد، ومبد

وآمن بالفصل بين السلطات وبمسؤولية الهيئتين التنفيذية والقضائية عن تنفيذ إرادة الهيئة التشريعية 
 .وتطبيق قراراتها

 

 جون ستيوارت ميل والليبرالية المطلقة: ثالثًا

 .من أبرز مفكري المذهب النفعي 1873-1818يعد المفكر االنجليزي جون ستيوارت مل        

ظل وفيا  ألفكار أستاذه جيرمي بنثام، إلى انه أضاف إلى المنفعة رؤية أوسع ومعرفة بالتاريخ       
 .واحتراما له

 .تمثل الحرية بذاتها عند ميل وتحديدا الحرية الفردية خيرا بغض النظر عن مبدأ السيادة العامة       
حرية الفردية في مجال الرأي، وتلك األخرى في مجال الفعل، ولذلك فهو يدعو إلى يميز ميل بين الو 

 .تجاوز التقاليد، على اعتبار ان من شأنها أن تهضم فردية اإلنسان

الحرية الفردية تصطدم دائما بما يهددها، وهذا عنصر مالزم للديمقراطية، وربما لهذا السبب خبا         
 .للحكم الشعبي( ميل)حماس 

إن تمسكه و  (.حكم الجماعة)وصل في سنواته األخيرة إلى حد العداء السافر للحكم الديمقراطي       
 .بالحرية الفردية جعله يتلمس التناقض بين الفرد وكل شكل من أشكال التنظيم الجماعي
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 :أهداف الحكم الصالح عند ميل

 .لة وذكاء األفراد الذي يتكون به الجمعفي هذا الحكم هو مقدار ما يتمتع به من فضي: العنصر األول

إن حجر األساس للشرف الذي تستطيع إن تناله أية مجموعة من المؤسسات السياسية  :العنصر الثاني
 .هو بمقدار تشجيعها للتقدم العقلي العام للمجتمع

العقلية يتمثل من درجة الكمال الذي بلغته تلك المؤسسات في تنظيم مستوى الجدارة  :العنصر الثالث
 .واألخالقية والفكرية السائدة

تمسك بنمط الحكم الشعبي الذي تكون فيها المؤسسات األكثر من غيرها شعبية مفتوحة للجميع        
 .وليس للبعض حتى لو كان هذا البعض هم األكثرية

المساواة، ية بحسب رأيه بعيد عن ر استبداد األكثرية، وحكم األكث أولهذا فهو يخشى من طغيان         
فينما قسم من الشعب سائر الشعب فسيكون قسم من الشعب محروما من حصته الحقيقية والمتساوية في 

لمبدأ التي تمثل  األولىوليس هذا مناقضا للحكم العادل، بل إنه مناقض أيضا وفي الدرجة . النفوذ
 .المساواة وأساسها

، وبالتالي يكون التجسيد  األكثريةهذه  وعلى هذا األساس يمكن أن يكون الحزب معبرا عن       
 .األكثريةالفعلي الستبداد 

من شأنه أن يحرم  باألكثريةاالقتراع  إن إلى( بحث في الحكومة التمثيلية)ويشير ميل في كتابه        
 .النخبة المثقفة م التمثيل داخل البرلمان

ال  األفرادقوقها، لتضمن تمثيل وظل ميل يبحث عن الطريقة التي بموجبها تضمن األقلية ح      
 .األحزاب

لهذا فهو ينتقد الديمقراطية ألنها انتهت بتغليب االعتبارات الحزبية على اعتبارات الكفاءة عند        
 .التعيين للمناصب اإلدارية
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 الفصل األول

 واالشتراكية الغربية الرائدةالكليانية 

 

 هيجل والكليانية السياسية الغربية: المبحث األول

 (1151 -1661) فردريك هيجل 

وبعد انتهاء دراسته ، فقد كان بشبابه مياال  للصوفية ،بأحداث بارزة هيجللم تتميز حياة فردريك          
بابه يزدري دولته بروسيا ويعجب كان هيجل في ش. عمل في تعليم الفلسفة كمعلم خاص حتى مماته

ولكنه أصبح في أواخر حياته وطنيا  مواليا   ،بنابليون الى حد أنه ابتهج بالنصر الذي حققه على بروسيا
 .لدولته

 طبيعة الدولة عند هيجل

يتميز المجتمع المدني عند هيجل بهيمنة الشقاق والتنازع على عالقات أفراده وجماعاته        
المصالح الفردية هي وحدها التي تسوده وتهيمن عيه في حين أن الصالح القائم لم يكن  المتعارضة ألن

وكان يرى بان العقل يظل مجردا ال سلطان له على الواقع . قائما إال من وراء ظهر الفرد أو بعده
 الموضوعي طالما إن األشياء في حد ذاتها بمنأى عن قدرته

حياته بالرأي القائل بأن النظام القائم على الشقاق والتنازع  تمسك هيجل في عهد مبكر منك لذل      
والجماعات  المتعارضة ينبغي أن يحل محله شمول حقيقي يتجسد في مجتمع تمتزج فيه كل  األفرادبين 

 .المصالح الخاصة والفردية وتتكامل وتندمج في كل واحد

الملكية الفردية الخاصة هي  أصحابن وهو يعتقد بأن الوحدة الوحيدة التي يمكن تحقيقها بي       
الوحدة المصطنعة لنظام قانوني يطبق على نحو شمولي ويحول الدولة والمجتمع الى مؤسستين 

والدولة التي تصبح فيها المصالح الخاصة المتعارضة  ، مكرستين من أجل خدمة المصالح الخاصة
فضال  ، عا  مشتركا  بالمعنى الصحيحمسيطرة على هذا النحو في كل الميادين ال يصح أن تسمى مجتم

عن إن الصراع من أجل استغالل سلطة الدولة لخدمة الملكية الخاصة يؤدي إلى تحلل الدولة ويجلب 
 .لسلطتها الدمار عد حد قوله

فلسفة الحق يرفض هيجل نظرية العقد االجتماعي ألن من الخطأ في نظره  أصولفي كتابه         
واألصح القول غن من الضروري أن ، عدم االنفصال عن الدولة أوية االنفصال لدى الناس حر  إنالقول 
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هيجل يرسم مسارا  للتطور التاريخي يمر بمرحلة تفترض تجمعا  واعيا   ف، يوجد كل شخص في دولة
لألفراد الذين نظموا على مستوى من تقسيم العمل على أن تكون هذه الخطوة نحو االشتراكية في الحياة 

ألن ما يحكمه ، ذو طبيعة فوضوية بأنهاألول يتميز : من الحكم أنواعويعرض هيجل ثالثة  .عيةاالجتما
ثم يأتي بعد النظام الثاني للحكم الذي يصفه هيجل بأنه . واعي إلشباع الحاجاتالال األعمىالمجموع 

ق عالقات الملكية نظام ذو طبيعة عادلة يتحقق بإيجاد التوازن بين التناقضات والعداوات القائمة في نطل
ألن الحكومة ال تستطيع التخلص من ، ولن تتحقق الحرية في ظل هذا النوع من الحكم، السائدة

أما النظام الثالث للحكم يفترض هيجل قيامه على االنضباط . النزاعات القائمة بين المصالح الخاصة
 .شبه العسكري

طبيعي بأنها تبرر في رأيه كل االتجاهات وعلى هذا األساس يهاجم هيجل نظرية القانون ال        
كما يهاجم أيضا  نظرية ، الدولة للمصالح المتعارضة لمجتمع النزعة الفردية إخضاعالخطرة الهادفة إلى 

متنافسين  أفرادالعقد االجتماعي بأنها ال تدرك إن من المستحيل أن يكون الصالح العام مستمدا  من 
 . متنازعين

 هيجل طبيعة نظام الحكم عند

 ،سعى هيجل إلى جعل الدولة التسلطية بديال  عن الدولة الليبرالية التي يتميز بها المجتمع المدني       
إن .فكان من الطبيعي أن يعارض الديمقراطية التي تمثل الوجه السياسي للمجتمع المدني الليبرالي

التي  اإلغريقيةقراطية دولة المدينة الديمقراطية في نظر هيجل تبدو متسمة بالمثالب التي عانت منها ديم
كان على الفرد فيها أن يستسلم لألغلبية ذات الطبيعة العارضة أو المؤقتة مما يعني عجز هذه 

ويتحكم في موقف هيجل المعارض للديمقراطية .الديمقراطية عن تجسيد الوحدة النهائية بين الفرد والكل
أكد .فهو يميز بين تحديده للشعب وموقفه منه، ساسيةموقفه السلبي من الشعب الذي يمثل ركيزتها األ

هيجل إن الشعب هو ذلك الجزء من الدولة الذي ال يعرف ما يريد وتكون مواقفه وسلوكياته فطرية 
وربما لذلك كان يحرص على وجود قبضة قوية تحكم ، وخالية من العقل بقدر ما هي عنيفة وفظيعة

 .الكتل الجماهيرية

أن هيجل باعتماده في فلسفته على مبدأ الكلية انتهى إلى تمجيد الدولة  ،تقدموخالصة ما        
لهذه الدولة بالهيمنة الكاملة على األفراد  اإلقراربوصفها التجسيد الكامل والفعلي لهذه الكلية ومن ثم 

 .كبديل لحالة فوضى اإلرادات الفردية المنعزلة
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 ةاالشتراكية الغربية الرائد: المبحث الثاني

 

 االشتراكية الطوباوية في فرنسا األفكار: أوالً 

 1128-1671سان سيمون 

جانب الثوار في  إلىولد هنري كلود سان سيمون في باريس من عائلة ارستقراطية، وجد نفسه       
يعتبر سان . المساواة أنصار، واشتهر طيلة فترة الثورة الفرنسية بوصفه من األمريكيةحرب االستقالل 

 .القوة المحركة للتطور االجتماعي هو اإلنسانيتطور العقل  إن: سيمون

وتأسيسا على هذا فقد أعتبر أن تطور هذا العقل هو السبب في استبدال نظام العبودية تاريخيا         
هو النتيجة الطبيعية لتطور العلوم  اإلقطاعيتحطم النظام  إن إلى، كما ذهب اإلقطاعيبالنظام 

ية العوامل المادية أهمولكنه لم يغفل تماما . تطور الفن واألخالق إلى باإلضافةة الطبيعية والرياضي
على  تأكيد، وهو اإلنتاجبان السياسية هي علم  باإلشارةية ودورها فذ هذا التطور، وذلك داومنها االقتص

لها لبنية ة تترك اجتماعية تترك محيكما قال بان كل بن. سسات السياسيةؤ أهمية االقتصاد بالنسبة للم
 . اإلنسانتكون مطابقة لحاجات  إنعن  األولىجديدة عندما تتوقف 

 الحال كان ضمن هذا اإلطار سيصوغ سيمون أفكاره االشتراكية فيرى بأن الرأسمالية مؤقتة كما      
 كل يعمل أن شيء كل وقبل إذا المناسب فمن للبناء، بحاجة المجتمع بأن ويؤكد اإلقطاع، إلى بالنسبة

 النظام في السلطة بان يرى وهو. كبيرة بورشة مرتبطين عماال بوصفهم أنفسهم إلى ينظروا وأن اسالن
 إلى الحرفين جر فيه يتم الذي نفسه الوقت في المشاريع ورؤساء العلماء أيدي في ستكون الصناعي
 بالطبقة يقصد وهو األول، الدور تلعب أن رأيه في ينبغي التي هي الصناعية الطبقة وأن القيادة، موضع

 والمثقفين، والمصرفيين الصناعة وعمال والمزارعين مال وأرباب والمستثمرين المنتجين كل الصناعية
 عن الناس من عدد ألكبر السعادة من قدر أكبر وتحقيق المجتمع تنظيم في سر يعود الطبقة هذه فإلى
 سيمون سان أن إال ام،الع والتعليم المادية الرفاهية وتحقيق اإلنتاج وتطوير والطفيليين النبالء إزالة بريق

 بوصفه فيه سيبدو حيث الجديدة، المسيحية عليه في ذلك من أبعد هو ما إلى االشتراكية بأفكاره سيذهب
 إلى ذهب أنه كما. جهوده لكل النهائي الهدف هو الطبقة هذه معلنا تحرير العاملة الطبقة باسم الناطق
 هذا و هناك تكون فلن ثم ومن االشتراكي النظام في الناس إدارة محل تحلس األشياء إدارة بأن االعتقاد
 من يجعل مجتمع يعيش  في اإلنسان ألن العقاب يقتضي مشاكس إنسان وال سياسية سلطة النظام

 المعنوية الوحدة تحقيق على قدرة المجتمع االشتراكي إلىبذلك  مشيرا له هدفا االجتماعي اإلصالح
 .المميز للنخبة لجهدا بفعل والسياسية
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 1156-1662شارل فوربيه 

 واألخالقي الديني الغالف فوربيه، االستفادة من وتحديدا أتباعه، حاول مونسي سان موت يعد       
 .دينية نظرية اشتراكيته من ليجعلوا( الجديدة المسيحية)في كتابه  أفكاره سيمون سان فيه قدم الذي

 يصيبها كان المحاوالت هذه ولكن الكنيسة، غرار على بهم خاصة تشكيل مدرسة إلى الءهؤ  وسعى
 الفكر مكانا  بارزا  في( م۲۳۸۷-۲۷۷۱ فوريه شارل) ويحتل. قيامها من قليلة سنوات الفشل بعد
 عمل ثم العسكرية بالخدمة والتحق أضاع ثروته لكنه فرنسية تجارية أسرة من وهو الطوباوي، االشتراكي

 الحركات نظريات) األول فوربيه كتاب ظهر .صندوق مخزن وأمين في ظفاومو  متجوال تجاريا مندوبا
 والحيوانية والعضوية المادية األربع الحركات عن يتحدث وفيه م۲۳۸۳ عام( العامة  ومصائر األربع

 أن يعتبر وهو والتوافق، والجذب بالتناسق المتعلق العام القانون لنفس عنده تخضع وكلها واالجتماعية
 الطبيعة في الحركة ألن المجتمع تطور ليشمل الجنب قانون توسيع في تتلخص ساسيةاأل مهمته

نما بسيطة ليست والمجتمع  .مضاعفة وربما معقدة وا 

 لهذا السلبية الجوانب على أكد حيث فورييه، نظرية في مميزة مكانة الرأسمالي المجتمع نقد ويحتل       
 في المتولد البؤس أو الجمهور إفقار أو واالضطهاد الخداع أو الصناعية بالفوضى تمثلت سواء المجتمع
 على الساطع والبرهان االجتماعي للمرض األوضح التجلي هي التي الوفيرة األزمات أو الوفرة حضارة

 االنفعالي الجذب نظرية أساس وعلى. المعكوسة الميكانيكية أو المقلوب العالم يمثل الرأسمالي النظام أن
 يسمي وهو إليه، يتطلع الذي المجتمع في الجماعي العمل لتنظيم خيالية/طوباوية صورة فورييه رسم
 فكل االنفعاالت، كل فيها تتوافق التي المعزوفة ويعتبرها( المشترك) ب المجتمع هذا في اإلنتاج وحدة
 عاإلمكانية إلشبا يتلقى وميوله لكفاءاته طبقا العمل في إسهامه خالل ومن أعضاء المشترك من عضو
 نظام ظل في بخاصية سيئة يتميز الذي المنافسة انفعال أما ساعتين، كل عمله يغير ألنه الحب انفعال

 ويتولون المنسقون عليها يتحصل الذي المنتج كمية لرفع المشترك نظام ظل في فيستخدم الحضارة
 محفزات تطرد سوف ناألولي االنفعالين مع وبالتعاون العمل، ازدهار االندفاع انفعال ويشجع ، توزيعها
( المشترك في الناس كل ويعمل. الحضارة نظام ظل في العمل إلى اإلنسان تدفع التي الرديئة النوعية
 ويوزع. الرأسماليون جميعهم األشكال، هم من يشكل الناس، كل يكون وفيه الكبار، الرأسماليون حتى
 المعرفة أساس على جوائز كلبش األخر الجزء ويوزع أجور، بشكل المشترك مشاريع دخل من جزء

بين  الدخل توزيع يتم أن ويجب المال، رأس على فائدة بشكل منه الثالث الجزء ويوزع والذكاء، المهنية
 إلى الحال في العبور باإلمكان أن مقتنعا فورييه كان لقد. محددة لنسبة طبقا والذكاء المال ورأس العمل
 شركة إقامة يقتضي مما لذلك الالزمة األموال توفي بفعل المشترك على القائم المجتمعي النظام

 اجتماعی بنفوذ ويتمتعون كبيرة أموال رؤوس تصرفهم تحت توجد الذين الناس إلى يتوجه وهو. مساهمة
 أتباع كان المساهمين، مجيء عبثا ينتظر عديدة لسنوات بقي ولكنه الهدف، هذا لتحقيق قوي سياسي أو
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 موضع معلمهم أفكار لوضع يائسة بمحاوالت منهم كثير قام الذين مثقفينال بين السيما كثيرين فورييه
 .األمريكية المتحدة الواليات في وال فرنسا في ال مسعاهم في يوفقوا لم لكنهم التنفيذ،

 

 انجلترا في الطوباوية االشتراكية األفكار: ثانياً 

 كان ذلك ولعل األخرى، األوروبية الدول إلى بالقياس سريعا انجلترا في الرأسمالية تطور كان لقد       
 وليم) هما أساسيين مفسرين خالل من هناك ونهاشؤ  الطوباوية االشتراكية األفكار تبلغ أن في سببا

 .(أوين روبرت) و( كودوين

 م 1157 -1687وليم كودوين 

 لفالسفةا بتأئير ملحدا   انتهى لكنه قسا حياته( م1836-1756 کودوين وليم) لقد بدأ           
 دعوته التي األساسية العوامل من الفرنسية الثورة قدمتها التي االجتماعي التقدم وعود وكانت الفرنسيين،

 عام المنشور والسعادة األخالق في وتأثيرها السياسية العدالة حول مقالة) الشهير كتابه وضع إلى
 االقتصادية الملكية موضوع فيه الجوع السياسية الفلسفة لمتابعة منه الثامن الجزء كرس والذي م1723
 لهذا معالجته في کودوين وينطلق. الطوباوية االشتراكية األفكار تطور في خاصة بأهمية يتمتع الذي

 ذهب ما مع متعارضة ونتائجه مقدماته يجعل بشكل المبدأ هذا يستخدم ولكنه المنفعة مبدأ من الموضوع
 في مؤكدا التعقل لمبدأ المجتمع خضوع وجوب وفكرة المنفعة دأمب بين فيه جمع ألنه الليبرالي الفكر إليه
 الناس لكن السرور، من األعلى الحد عن ويبحث الشخصية مصلحته وراء يسير فرد كل أن الشأن هذا

 حق من أن يعني بما متحيزة غير بطريقة المنفعة مبدأ تطبيق ضرورة جيدا تفهم عاقلة مخلوقات أيضا
 أعظم سرور من آخر شخص حرمان في سببا هذه سعادته تكون أال بشرط وربالسر  يطالب أن واحد كل

 عليه تقوم الذي الوحيد المبدأ هي التي العدالة لمقتضيات طبقا المنفعة مبدأ تطبيق يعني الذي األمر
 في الشائع بمفهومه الخاصة االقتصادية الملكية حق لنقد نفسه كودوين يجند هذا من وانطالقا. األخالق
 المزايا من مجموعة منها تنبعث التي األشياء ملكية هو عنده للملكية الوحيد الشرعي الشكل ألن زمانه

 وال األشياء، هذه ملكية من آخر شكل من تنبعث التي المزايا والمسرات مجموعة من أكبر والمسرات
 فرد، كل حاجات بنسبة توزعت قد األشياء كانت إذا إال لديه شرعية الخاصة االقتصادية الملكية تكون

 مجتمع بقيام طالب لذلك. الخاصة الملكية إلغاء لألشياء الطبيعي النظام إلى العودة عنده وتستوجب
 ولكن. حكومة بال بمجتمع أيضا طالب مثلما حاجاته، بنسبة المشترك العمل من فرد كل فيه يستفيد
 أشكال من شكل بأي أو فةالعني بالثورة تحقيقها يرفض كودوين إن األهداف؟ هذه مثل تتحقق كيف
 من شكل رأيه في هو أكراه كل ألن المساواة من المزيد على للحصول األفراد على يمارس الذي اإلكراه
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 األخالق تغيير هو إليه يدعو كان ما كل فإن وبذلك. المنفعة مبدأ مع يتناقض الذي الشر أشكال
 أموال من يملكونه عما إرادي بشكل التخلي ىإل باألثرياء يدفع أن اعتقاده في ذلك شأن من ألن تدريجيا
 .زائدة

 

 م1181 -1661روبرت أوين 

 نظرية اشتراكية عامة للتطور يضع أن( م1858-1771 أوين روبرت) حاول آخر ومن جانب       
 للتقليد أخالق الفرد ليبقى بذلك مخلصا تحسين على الخصوص هذا في اهتمامه مركزا   االجتماعي

 و األخالقي اإلصالح بين أوين ويربط. ممثليه أحد کودوين وكان الثامن القرن في شاع الذي النفعي
 نظرة جديدة)األساسية هي  بالدرجة الموضوع لهذا المكرسة األساسية وكتبه النظام االقتصادي، تحوالت
 فيها ديؤك والتي( الجديد األخالقي العالم)و ( اإلنساني الخلق تكوين مبدأ حول مقالة أو المجتمع حول
 ويدعو. البيئة هذه بتغيير يبدأ أن يجب له أصالح أي لذلك فإن فيها يعيش التي للبيئة نتاج الفرد أن

 التي اإلنسان حياة شروط لتحسين فعالة بسياسة باألخذ التام التجانس من حالة لقيادة المجتمع نحو أوين
 مصلحة لهم الناس أن في أه األساسيتلخص مبد الذي األخالق علم هو السياسة هذه وقوام بيئته، تشكل
 مما أكثر عمل رجل كان ألنه عملي بشكل إليه يسعى أوين كان ما وهو العمل في والتعاون االتحاد في
 النساجين أكبر من واحدا الخاص وبجهده والعشرين الخامسة سن في أوين أصبح فقد. نظرية رجل كان
 بدأ المصنع هذا داخل السلطة أمتلك أن ومنذ. ملعا ألفي من أكثر يضم مصنعا أدار ثم انجلترا، في

 التي الكحولية المشروبات تعاطي ظاهرة على القضاء في فنجح األخالقي، اإلصالح لتحقيق العمل
 التجار استغالل من لتخليصهم الجملة بسعر لعماله الغذائية المواد بيع وتضم العمال، بين شائعة كانت

 أن في النهاية في ينجح الذهني التوجيه من نوع طريق عن صنعالم داخل السرقة ضد وعمل الصغار،
 أن إال. أشهر أربعة لمدة العمل توقف أثناء أجورهم على اإلبقاء طريق عن عماله بثقة يحظى

 تصفية على فعملوا الجهود هذه على تترتب التي يقتنعوا بالفائدة لم المصنع هذا في معه المساهمين
 لتوفير حملة الرد في وأسهم نموذجي، مصنع لخلق مكرسة جديدة ركةش بتأسيس أو ليقوم المشروع

 تغييرا االقتصادية البيئة التفكير بضرورة تغيير إلى الحقا واتجه. األطفال لعمل الالزمة الضمانات
ذ اإلنتاج، لوسائل الملكية المشتركة أساس على التعاوني اإلنتاج وتنظيم جذريا،  الملكية أن أوين أعتقد وا 
 فيها األفراد يحصل معينة زمنية مدة لخطته حددت فقد الناس، حياة في األنانية مصدر هي صةالخا
 بأن أوال العاطلين العمال على النظام هذا تطبيق ويبدأ الملكية، هذه إلزالة تمهيدا الجماعية العقلية على
 والعمل الزراعة مارسةم داخلها وتتم فرد 1911 قرابة منها قرية كل تضم تعاونية قرى في تجميعهم يتم

 المتحدة والواليات انجلترا في هذا مشروعه تطبيق في فشل أوين أن غير. نفسه الوقت في الصناعي
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 تأسيس عليهم واقترح الرأسمالية المعامل عمال إلى فتوجه أخرى، بطريقة األمر معالجة فقرر األمريكية،
ذا. خاصة لصيغة طبقا استهالكية تعاونيات  نجاحا البداية في حققت قد التعاونية حركةال هذه كانت وا 

 وضعها التي المبادئ مستوى إلى بأخالقهم ترتقوا لم التعاونيين ألن تصدعت ما سرعان فإنها كبيرا،
 مشاريع أجل من العمل عن هذا اآلخر فشله هيثني أن دون اآلنية، الذاتية مصالحهم عن التخلي في أوين
 .تعاونيال االشتراكي التصور إطار في أخرى

 

 ألمانيا في الطوباوية االشتراكية األفكار: اثالثً 

 ما الحديث الرأسمالي البدل فيها كان مرحلة في ألمانيا في الطوباوية االشتراكية األفكار ولدت       
 قبل فرنسا في ظهرت التي الطوباوية االشتراكية األفكار حد إلى األفكار هذه وتقترب التكوين، قيد زال

 مثيلتها عن تميزت األلمانية الطوباوية االشتراكية األفكار أن غير ألمانيا، في ظهورها من قرن نصف
 بتطور ألمانيا في الطوباوية االشتراكية األفكار تكوين ويرتبط. وعميق واضح أيديولوجي بطابع الفرنسية
 في ولو بعد، فيما واجه هلكن الليبرالية خالل من األلمانية البرجوازية تطلع عن عبر الذي الهيجلي اليسار
 من كل عند خاص بشكل األفكار هذه وتظهر االشتراكية، إلى الليبرالية عن التحول مهمة منه، جزء
 (.هس موسس)و  ( فويرباخ لودفيغ)

 

 م1162 -1118لودفيغ فويرباخ 

 الذي الديني للفكر الهيجلي اليسار بنقد ألمانيا في الطوباوية االشتراكية األفكار أصول ترتبط         
 جوهر) كتابه في الديني االستالب عن نظريته في السيما( فويرباخ لودفيغ) خاص بوجه قدمه

 األساس العيب أن فيه أوضح مذهبا  اجتماعيا   الديني فويرباخ من نقده للفكر استخلص وقد(. المسيحية
 غريبة، باإلنسانة الخاصة النوعيات وهو ، فيه ما أفضل يجعل أن إلى اإلنسان أنه يقود هو الدين في

 هذا من يجعل الذي األمر غيبية قوة قبل من ومستلبة خارجية النوعيات هذه يجعل أنه ما بقدر عليه
 الوحيدة هي التي اإلنساني النوع حياة وعن الجماعة عن ومعزوال وأنانية الشأن ضعيف فردا اإلنسان

 بهذا الدين منه استليه الذي لجوهره اإلنسان عادةاست أن فويرباخ ويرى. الحقيقية طبيعته مع تتطابق التي
عادة الديني التصور تبديد يتطلب جماعية، حياة في ليعيش الشكل  في اإلنسانية النوعيات إدراج وا 
ذا منه، استلمتها قد الدينية الغيبية القوة كانت أن بعد اإلنسان  واحد الشكل بهذا اإلنسان نجدد وا 
 وانتهى. حياته في والبؤس المساواة وعدم العدالة عدم مصدر هي التي ةاألناني من فسيتخلص بالجماعة
 هذه بحب التعلق من اإلنسان سيمنع ذلك حدوث أن إلى( المستقبل فلسفة المبادئ كتابه في فويرباخ
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 األولى المحاولة هذه الفلسفة تضمنت وقد. حياته قانون اإلنسانية حب من سيجعل ما بقدر الغيبية القوة
 االجتماعي -االقتصادي المستوى على اتخذ الرأسمالي للنظام نقد من انطالقا اشتراكي مذهب إلقامة
 من الرأسمالي النظام في ينتجها التي البضائع في األجير العمل استالب قوة من لكل مركب نقد صورة
 أسسته نشد راوه ، ثانية جهة من الخاصة الملكية على القائم التملك أسلوب عن الناجمة والفردية جهة،
 االجتماعية الحياة أمام عقبة عنه والذي عنه والناجم به المرتبط واالستالب للدين نقدها على الفلسفة هذه

 حياة إلقامة الديني االستالب على القضاء هدف انعکس فقد وبذلك. يولدها التي والفردية األنانية بسبب
 تؤكد اجتماعية اقتصادية صورة في فويرباخ فلسفة في لإلنسان الحقيقية الطبيعة مع تتطابق جماعية

 .شتراكيا بمجتمع واستبداله واألنانية الفردية على القائم البرجوازي المجتمع إلغاء ضرورة على

 

 م1168 -1112موسس هس 

 من تحولوا ما سرعان هيجليين شباباُ  تضم صغيرة مجموعة في عضوا   كان ،هس موسس           
 بعجز يعتقد الفرنسية االشتراكية وبتأثير م1841اعتبارا  من عام  سه وبدأ كية،االشترا إلى الليبرالية
الكامل  التحرر بأن ويعلن االجتماعية، القضية في نظره في تتمثل التي القضية حل عن الليبرالية

 عن بل وال السياسي الدينی ال اإلصالح طريق عن إنجازها يتم ولن عصره لإلنسانية مهمة يختص بها
 البسيط النقد على الثورة هذه تقوم ولن للمجتمع، یالجذر  التحول تحقق التي االجتماعية الثورة طريق
نما للواقع نقده  في هس إليه انتهى الذي االشتراكي المفهوم أن إال. الفعال الجذري والنشاط النقد على وا 

 تحقيق مسألة رحوااط الذين الخياليين االشتراكيين جميع حال ذلك في حاله غامضة بقي للمجتمع
 الناشئة االجتماعية والقوى االشتراكية بين العالقة مالحظة يستطيعوا أن دون أساس كشرط االشتراكية

 مجموعة في لالشتراكية الخاص مفهومه ذلك بعد هس وحدد. فيه والناشطة الرأسمالي المجتمع إطار في
 المستوى على كبير بتأثير يتمتع نكا الذي فويرباخ من أفكارها من األكبر الجزء استوحت مقاالت
 والتنافس، الخاصة الملكية إلغاء ضرورة على التأكيد إلى المقاالت هذه في هيس وانتهى الفكري،
قامة األنانية بإزالة يسمح الذي الوحيد النظام هو الذي االشتراكي بالنظام الرأسمالي النظام واستبدال  وا 
 األوائل للرواد االشتراكية األفكار متابعة من ونخلص. حبال أساس على الناس بين اجتماعية عالقات

ا مجموعها في أكسبها مما متنوعة ومنازع مختلفة أبعاد عن تكشف األفكار هذه أن إلى  الغنى من نوع 
 هذا من ستفيد الماركسية، بعد وما الماركسية السيما الالحقة، االشتراكية األفكار أن شك وال الفكري،
 .القادم الفصل سيوضحه ما وهو ومتناسقة مترابطة فكرية منتظمات إقامة في الفكري الغنى

 



 مؤيد جبير محمود. د.م.أ/ مدرس المادة                                     الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر
__________________________________________________________________________ 

 66 

 الفصل الثاني

 الماركسية واالشتراكية اإلصلحية الغربية

 الماركسية: المبحث األول

عندما يراد وضع الماركسية في مكانها من تاريخ الفكر السياسي عامة والفكر السياسي الغربي         
دراستها كواحد من التيارات الفكرية السياسية الغربية التي عرفها القرن التاسع الحديث خاصة تمهيد ا ل

ا فكري ا  عشر، فالبد في هذا الخصوص من تحاشي منظورين خاطئين يرى األول في الماركسية منتظم 
ويكمن خطأ هذين . وجد خارج الطرق التقليدية التي توجد بموجبها الثقافة والحضارة األوروبيتين

رين في أن الماركسية وكأي تيار فكري إنساني آخر خضعت في وجودها الظروف الموضوعية المنظو 
لتطوير المجتمع الرأسمالي الغربي الحديث وما صاحب ذلك من تغيير في واقع الطبقات االجتماعية 
ها ووعيها العام، ومن ثم فإنها ليست مقطوعة عن اإلرث الحضاري األوربي مكتفين باإلشارة هنا إلى أن

استوحت أساسها المادي من النزعات المادية األوربية في القرن الثامن عشر، واستوحت أساسها الجدلي 
من النزعات الجدلية اإلغريقية القديمة التي كانت أساس ا لجدل هيجل في القرن التاسع عشر، واستوحت 

إال أن كل ذلك لم يجعل . االقتصادي االشتراكي من االشتراكية الخيالية األوربية -أساسها االجتماعي
من الماركسية تكرار ا واجترار ا لما سبقها حيث طبعت كل ما أخذته عن غيرها بمعطيات وصفية وتحليلية 

وبقدر ما كان الفهم والتفسير . جديدة لم تكن مألوفة من قبل ويأتي في مقدمها التناقض والصراع الطبقي
هور الماركسية وتطورها في إطار الفكر السياسي الغربي الماركسيين لهذه المعطيات الجديدة سبب ا في ظ

ا  في القرن الثامن عشر، فقد كانت مفاهيمها وتفسيراتها األخرى سبب ا في ظهور تيارات فكرية أخرى أيض 
في ذلك القرن جسدها المفكرون االشتراكيون االصالحيون الغربيون الذين وجدوا لهم مكان ا في الفكر 

لحديث إلى جانب الماركسيين الذين حافظوا على الماركسية في أصولها التقليدية االشتراكي الغربي ا
 .األولى

 1115 -1111كارل ماركس 

المؤسس الفعلي للماركسية، والتأكيد على هذه الحقيقة ضروري من أجل  ماركس كارليعتبر         
س في ميدان فقد كان اإلسهام األكبر لهذا األخير مع مارك. تعيين مركز زميله فردريك أنجلز في نشوئها

العمل الفكري الذي أدى إلى  نشوء الماركسية فقد كان ضئيال  فلم يتجاوز تبسيط أفكار ماركس ومتابعة 
تطبيقاته المختلفة وهو ما يصدق بشكل خاص بالحصول على الدكتوراه عن أطروحته الجامعية حول 

ا لروح معلمه التي وبين اليمين الهيجلي الذي ظل . فلسفة الطبيعة لدى ديموقريطس و أبيقور مخلص 
ساندت النظام القائم، واليسار الهيجلي الذي تمسك بتعاليم هيجل لكنه رفض نزعته الروحية وعارض 
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أفكاره التي تضفي الشرعية على النظام القائم، اختار ماركس االنتماء إلى اليسار الهيجلي متبني ا في 
لتطوير العالم (  الديالكتيكي)الجمع بين القانون الجدلي وب. إطاره اتجاه ا راديكالي ا ديمقراطي ا اشتراكي ا

والتاريخ عن هيجل، ونظرية فويرباخ عن االستالب الديني ونزعته اإلنسانية المادية، ونظرية هس عن 
االستالب االقتصادي في النظام الرأسمالي، ونظرية الفوضويين برودون وباكونين عن إزالة الدولة، 

: الفرنسية واالنجليزية واأللمانية، توفرت لماركس مصادره الفكرية األساسية الثالثةوالنظريات االشتراكية 
ا في  الفلسفة األلمانية واالشتراكية الطوباوية الفرنسية واالقتصاد السياسي االنجليزي التي مزجها جميع 

وبسبب . ركسيصياغة وتركيبة جديدتين أنتجت المنتظم الفكري الذي نعرفه اليوم تحت مسمى الفكر الما
م 1843المضايقات التي تعرض لها ماركس من الحكومة البروسية، فقد ترك ألمانيا إلى باريس في عام 

ليمارس الصحافة هناك ويتعرف على الكتاب واالشتراكيين الفرنسيين أمثال برودون والفوضوي الروسي 
ثر مقالة عنيفة له في إحدى . زباكونين الذي سيدخل معه الحق ا في نزاع حاد ثم يبدأ صداقته مع أنجل وا 

صحف المهاجرين األلمان ُطِرَد ماركس من باريس بناء على طلب من الحكومة البروسية فتوجه إلى 
م ليقوم في السنة نفسها بسفرة دراسية إلى أنجلز ليتعرف على الحركة العمالية 1845بروكسل عام 

هذه المرحلة طابع الحركة الدولية أسس ماركس  وبعد أن أخذت الحركة العمالية في. االنجليزية وصحفها
السرية في ( عصبة العادلين)م لجان المكاتبة الشيوعية التابعة لجمعية 1846و أنجلز في بروكسل عام 

م والذي لم يحضره ماركس، تحولت هذه العصبة 1847وفي مؤتمرها المنعقد في لندن عام . لندن
من أنجلز الذي أشترك مع ماركس في وضع النظام  بناء على اقتراح( عصبة الشيوعيين)لتصبح 

ويعد من أشهر ( البيان الشيوعي)م باسم 1848الخاص للعصبة الجديدة وبيانها الذي سينشر عام 
م شهدت لندن تنظيم اجتماع واسع مثل فيه 1864وفي عام . النصوص الفكرية الماركسية والشيوعية

التي سبق و أن وضع لها ماركس نظامها ( لشيوعية األولىاألممية ا)ماركس العمال األلمان وولدت عنه 
وعندما انتهت الحرب البروسية الفرنسية . من قبل وأصبح اآلن المنظر البارز لها والسياسي األول فيها

باريس عام ( شعبية)م بخسارة فرنسا، تسبب ذلك في اندالع ثورة نشأت عنها كومونة 1871عام 
ستيالء العمال على السلطة وكان لألممية الشيوعية األولى دورها م التي كانت أول محاولة ال1871

 .م1876الفاعل فيها و إن كانت هذه األممية قد توقفت عام 

مخطوطات االقتصاد )، و (نقد فلسفة الدولة عند هيجل)تضمنت أعمال ماركس الفكرية كتابه          
الذي حرره بالتعاون مع ( عيالبيان الشيو )، و (1848طوطات مخ)المعروف بـ ( السياسي والفلسفة

الذي كتبه بالتعاون مع ( العائلة المقدسة أو نقد النقد النقدي)م، و 1848أنجلز ونشر في لندن عام 
م، 1846الذي كتبه باالشتراك مع أنجلز وهس عام ( األيديولوجية األلمانية)م، و1845أنجلز ونشر عام 

نقد االقتصاد )م، و1842ونشر عام ( في فرنساالحرب األهلية )م، و1847ونر عام ( فلسفة البؤس)و
ونشر عام ( نقد برنامج كوتا)م، و1867وبدأ بنشره عام ( رأس المال)م، و1852ونشر عام ( السياسي
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و إذا ما كانت فلسفة هيجل ذات طبيعة مثالية، فإن فلسفة ماركس المنتشرة في هذه المؤلفات . م1875
لة أساسية تفيد بأن األشياء والظواهر تمثل واقع ا مادي ا موضوعي ا تتميز بأنها فلسفة مادية تقوم على مقو 

ا فهي إذا فلسفة  يوجد خارج الوعي وينعكس فيه، بيد أن فلسفة ماركس المادية تتميز بأنها جدلية أيض 
مادية جدلية، وقد عرف أنجلز الجدل بأنه نظرية القوانين العامة للحركة والتطور في ميدان الطبيعة 

ع اإلنساني والفكر، والتطور هو الحركة من أسفل إلى أعلى ومن البسيط المعقد وليس الحركة والمجتم
في إطار دائرة، ويكمن أصل التطور في التناقض الذي هو جزء من طبيعة األشياء والظواهر، ويكشف 

مية إلى قانون الوحدة وصراع األضداد عن أصول التطور وقواه المحركة، أما قانون تحول التغيرات الك
إال أن أسس المادية الجدلية عند ماركس ال . تغيرات نوعية فيكشف عن الخاصية المتصاعدة للتطور

تعنينا هنا في حد ذاتها بل تعنينا تطبيقاتها في ميدان آخر من فلسفته هو المادية التاريخية، فبعد أن 
في التاريخ عن أسباب هذا يوضح ماركس أن التغير في أسلوب اإلنتاج يحكم صيرورة التاريخ، يبحث 

لقد . التغيير ويجدها في التناقضات االقتصادية واالجتماعية مما ُيكسب ماديته التاريخية طابع ا جدلي ا
استنتج ماركس من دراسته للتاريخ أن أسلوب اإلنتاج يحكم التنظيم االقتصادي للمجتمعات االنسانية 

ا تنظيمها االجتماعي، فالعال قات االجتماعية التي تتخذ شكل نظام اجتماعي معين بقدر ما يحكم أيض 
البد أن تتوافق مع قوى اإلنتاج السائدة في ظل تلك العالقات ونظامها االجتماعي، ومن ثم فإن كل 
تغيير مهم في هذه القوى اإلنتاجية يؤدي بالضرورة إلى تغيير مقابل و مواز في العالقات االجتماعية 

ا الواقع المجتمعي اجتماعي ا بقدر ما يتغير اقتصادي ا أيضاالتي تصاحبها وتحتضنها ليتغ . ير استتباع 
و ( النظام االقتصادي)ويحدث هذا التغير عادة بشكل جدلي عن طريق التعارض بين قوى اإلنتاج 

، فالتناقض والتعارض بين قوى اإلنتاج الجديدة وعالقات اإلنتاج (النظام االجتماعي)عالقات اإلنتاج 
تتوافق ( تنظيم اجتماعي جديد)يولٌد ثورة تخلق عالقات إنتاج جديدة ( التنظيم االجتماعي السابق)القديمة 

ويتم التعبير عن هذا التناقض على المستوى السياسي . مع قوى اإلنتاج الجديدة وتتناسب معها
وهو  إن ماركس. واالجتماعي من خالل صراع الطبقات الذي هو العنصر المحرك للصيرورة التاريخية

ينكر على األفكار أية قيمة وواقع مطلقين، يربط المعرفة بالتجربة التي هي عنده الوحيدة القادرة غلى 
البناء التحتي االقتصادي و )إثبات واقعية الفكر وفعاليته، ومن ثم فإن تغير األساس المادي للمجتمع 

ا في مجمو ( االجتماعي ع األفكار و المفاهيم السياسية يتطلب ويستدعي تغير ا مقابال  وموازي ا أيض 
والفلسفية والدينية و األخالقية و األدبية والفنية السائدة في المجتمع والتي تشكل بدورها واقع ا اجتماعي ا 

ا يؤثر في مسيرة التاريخ وُيغير إيقاعاتها ونماذجها إن لم ُيغير خط سيرها العام  .مهم 

 

 



 مؤيد جبير محمود. د.م.أ/ مدرس المادة                                     الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر
__________________________________________________________________________ 

 62 

 الدولة عند ماركس

الطبقات /يحكم أية حركة سياسية في نظر ماركس هو مفهوم الطبقةإن المفهوم األساسي الذي        
، تتحدد . االجتماعية التي يحددها بداللة الدور الذي تلعبه في عملية اإلنتاج فالطبقة العاملة مثال 

 : بوصفها

الطبقة التي ال تمتلك وسيلة إنتاج لكنها تمارس عملية اإلنتاج من خالل بيعها لقوة عملها إلى  .1
 .لعمل اإلنتاجيأصحاب ا

ا بالمركز الذي تشغله في المجتمع الرأسمالي ورسالتها التاريخية  .9 الطبقة التي تمتلك وعي ا واضح 
 .فيه

وبذلك فإن ماركس لم ينظر إلى العالقة بين الطبقات في شكلها السلبي بل نظر إليها في          
د ماركس باعتبارها قوة ناتجة وتتحدد الدولة عن. شكلها االيجابي لتبدو عالقة صراع بالدرجة األساسية

عن المجتمع لكنها تحتل موقعها فوقه وتمارس وظائفها فيه كأداة تستخدمها الطبقة أو الطبقات الُمستغلة 
خضاعها و إدامة وتعميق استغاللها لها،  في إطار الصراع بين الطبقات الستالب الطبقة أو الُمستغلة وا 

مالي إلى االستالب االقتصادي واالجتماعي للطبقة العاملة وتضيف الدولة في شكلها الديمقراطي الرأس
استالب ا أيديولوجي ا من خالل تشكيلها ألوهام األفراد والفئات والطبقات عن الديمقراطية الرأسمالية، لذلك 
. يكون الحصول على السلطة هو المهمة األساسية للطبقة العاملة في صراعها مع الطبقة الرأسمالية

ثالث خصائص للتحرر السياسي تعبر عن األوجه األساسية الثالثة للديمقراطية ويحدد ماركس 
ا إعالن حقوق اإلنسان والمواطن وهذه الخ  : ائص هيصالرأسمالية و أوردها أيض 

إن هذا التحرر السياسي وعلى الرغم من كل األوهام التي يولدها بحكم طبيعته النظرية المجردة  -1
 .عن المتطلبات العميقة لتطور االقتصاد والمجتمع الرأسمالي يتميز بخاصية طبقية ألنه يعبر

ا بالقياس إلى النظام اإلقطاعي لكنه ومهما كان  -9 إن هذا التحرر السياسي يمثل وضع ا متقدم 
نوعه ليس كافي ا ألنه يسمح بوجود كل حاالت عدم المساواة المتأتية عن العالقات الطبقية 

رد على تساوي المواطنين في الحقوق و الواجبات في للرأسمالية مع إضفاء طابع نظري مج
 . إطار هذه العالقات

إن هذا التحرر السياسي يرتبط تاريخي ا باضطهاد اجتماعي ألن البرجوازية شكلت دولتها من  -3
أجل ضمان استمرار العالقات الطبقية للنموذج الرأسمالي والحفاظ عليها ضد الماضي 

 .اإلقطاعي وضد غير المالكين
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التحرر السياسي الذي حققته البرجوازية في صراعها ضد اإلقطاع مرحلة متقدمة في مسيرة إن           
هي ضرورية إلنجاز هذه المسيرة التي لن تتحقق بشكلها الكامل والشامل إال  التحرر اإلنساني بقدر ما

ر البرجوازي باالشتراكية ومعها ومن خاللها، ولن تأتي مرحلة التحرر االشتراكي إال كمرحلة الحقة للتحر 
لذلك فإن الدولة وبكل أشكالها كانت وستكون دولة طبقية ألنها نتاج للصراع الطبقي وأداة . وناتجة عنها

وتزداد سلطة الدولة إكراه ا واضطهاد ا بقدر . تستخدمها الطبقة المضَطهدة الستغالل الطبقة المضَطهدة
ى الدوام شكال  كم أشكال دكتاتورية طبقة معينة ما تزيد قوة الصراع الطبقي وحدته لتكون الدولة بذلك وعل

ويترتب على ذلك أن إحدى األطروحات األساسية الثابتة عند ماركس . و أداة من أدوات هذه الدكتاتورية
هي أن على الطبقة العاملة، في حال استيالئها على الحكم، أن تعطي لدولتها وسلطتها بالضرورة شكل 

ن هذه الطبقة لن تستطيع وضع نهاية للبرجوازية إال باستيالئها على السلطة دكتاتورية الطبقة العاملة أل
ودكتاتورية الطبقة العاملة هذه . السياسية وتحويلها للدولة إلى شكل من تنظيم الطبقة العاملة ذات الهيمنة

نهاية  شكل من أشكال الهيمنة الطبقية، لكنها شكل يتميز ب طبيعته االنتقالية ألن الهدف منه هو وضع
للتناقضات الطبقية وجعل الدولة بحد ذاتها غير مجدية بما يوفر الشروط الالزمة لزوال هذه الدولة في 

إن الدولة كما يقول ماركس ليست ظاهرة أبدية ألنها لم توجد في المجتمعات البدائية التي لم . النهاية
ها وصراعتها هذه إلى وجود توجد فيها طبقات اجتماعية متناقضة ومتصارعة تحتاج بسبب تناقضات

فإذا كانت الدولة ال تظهر إال بظهور الطبقات . الدولة لتدعم موقف الطبقة الخاضعة وعلى حسابها
االجتماعية وتناقضاتها وصراعاتها لتكون أداة بيد المستغلين والمسيطرين لضمان مصالحهم االقتصادية 

ية فإنها لن تزول إال بزوال هذه الطبقات االجتماعية الطبقية وتأمين هيمنته االجتماعية والسياسية والفكر 
وعندما تضع دكتاتورية الطبقة العاملة نهاية الستالب البرلمان البرجوازي . وانتهاء تناقضاتها وصراعاتها

للعمال و األمة فإنها بذلك ستحقق الديمقراطية الحقيقية التي لن تكون مكرسة لصالح أصحاب 
الحقيقية التي لن تكون مكرسة لصالح أصحاب االمتيازات كالديمقراطية االمتيازات كالديمقراطية 

اإلغريقية المكرسة لصالح ُمالك العبيد، أو الديمقراطية البرجوازية المكرسة لصالح أصحاب رؤوس 
نما ستكون ديمقراطية مكرسة لصالح الجميع و إذ تضع دكتاتورية الطبقة العمالية نهاية . األموال، وا 

مقترن بوجود الدولة كأداة هيمنة على المجتمع فإنها ستمهد الطريق لقيام الديمقراطية الحقيقية لالستالب ال
إن الماركسية بشكلها هذا كانت لها انعكاساتها على . التي لن تعود معها من حاجة لوجود الدولة أصال  

 . لقادمُمجمل الفكر االشتراكي وستكون هذه االنعكاسات الفكرية موضوع متابعة المبحث ا
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 االشتراكية اإلصلحية الغربية: المبحث الثاني

إيمانها باالشتراكية  يشتركون مع الماركسية في إن حيون الغربيوناإلصال االشتراكيونذا كان إ          
التي دعت الثورية  األساليبوسعيهم لتحقيقها، فإنهم يفارقونها ويختلفون عنها في استبعادهم لكل 

على البرلمانية كأسلوب صورة عامة وب االشتراكية واعتمادهم في ذلكالستخدامها في تحقيق  الماركسية
 األحزابا  في طبيعة تغيير  يتطلبشروط القائمة تغيير ال نبإأمنت الماركسية  فقد. في العمل السياسي

ته األخيرة التغيير الذي العمالية وسياساتها لتتحول إلى أحزاب جماهيرية، ويبدو إن أنجلز الحظ في سنوا
فتلقف بعض  .م قد شاخ اليوم1848كفاح عام  أسلوبطرأ على هذه األحزاب فأشار إلى إن 

بضرورة  هسوا عليها مقولة أخرى جديدة تفيداالشتراكيين القائلين بارتباطهم بالماركسية هذه المقولة وأس
اس له، لتنشأ الحركة االشتراكية تغيير أسلوب عمل األحزاب االشتراكية واعتماد البرلمانية كأس

. اإلصالحية الغربية في ظل هذه األجواء كنتاج فكري لالشتراكيين اإلصالحيين ذوي النزعة البرلمانية
وسنقتصر في متابعتنا لهذا النتاج الفكري على اثنين من المفكرين االشتراكيين اإلصالحيين هما 

 (.جوريس)و ( برنشتين)

 

 م1152-1181ادوارد برنشتين 

وانتهى  ماركسيا  ه الفكرية والسياسية تحيابعد إن بدأ  ( صحيحيالت)نال ادوارد برنشتين لقب         
في أحد  ا  عمل برنشتين مستخدم. الكثير من أفكارها وتخطئتها فيفي الماركسية  النظرداعية إلعادة 

ووثق عالقته  أنجلزکس و بكل من مار  ا  وارتبط شخصيالصحف في إحدى  ا  ح محرر بصأثم  المصارف
سبيل الفكرية األولى في خدمة الماركسية وفي  إعمالهماانت ثمرة هذه العالقة وضع بكارل كاوتسكي فك

لسلسلة من المقاالت في وأتم قطيعته معها بنشره  م،1825ية عام سبرنشتين نقده للمارك أبد. نشرها
 رسالته إلى مؤتمر الحزب االشتراكي الديمقراطيأما (. قضايا اشتراكية)بعنوان  (العصر الجديد)صحيفة 

فال ( العملية االشتراكية النظرية والديمقراطية االجتماعية)وكتابه المعنون م 1828األلماني عام 
يتراجع عن الماركسية  الشكل النهائي ألفكاره التصحيحية، وفيهما اليتضمنان شيئُا جديدا  أكثر إعطاء 

وقد شملت تصحيحية برنشتين . الخاصة باالشتراكية الثورية المبادئ فقط بل ويتراجع أيضا  عن كل
أغلب مبادئ الماركسية حتى أنه أصابها في الصميم عندما دحض فكرتها عن تراكم رأس المال وتركزه 

بإنكار صحة أفكار مارکس وهو ال يكتفي . االحتكاري انطالقا  من دحضه لفكرتها عن فائض القيمة
العاجل للصناعات والحرف الصغيرة االختفاء لكنه يعارض أيضا فكرته عن زها وتركتراكم الثروات 

اءات التي تثبت مقاومة هذه الصناعات حصالكثير من اإلويورد  بسبب التطور والنمو الرأسماليين،
في  ومستمرا   ثابتا   يحقق تحسنا   الرأسماليأن االقتصاد  ناعة الكبيرة مؤكدا  للصوالحرف لالندفاع القوي 
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رفية والعمالية في ظل الحن اإلفقار المطلق للطبقات عائد العمل بما يتعارض مع مقولة مارکس ع
برنشتين آن عدد األشخاص المرفهين يتزايد باستمرار بفعل  أوضحوقد . النظام واالقتصاد الرأسماليين
مرء بنظرية مارکس عن إذا ما سلم الإدراكه اعا بان هذا التقدم ال يمكن إقنتقدم اإلنتاج، ويبدو انه شاء 

المحرومين  يتزايد عددفإذا كان من الالزم أن  ن العاملة والبرجوازية الصغيرة،للطبقتياإلفقار الرأسمالي 
 ؟اإلنتاج عائدوينخفض عدد أقطاب راس المال فكيف يتم تحقيق الزيادة في 

ومن ثم فإن  اإلفقاربالنسبة لألزمات االقتصادية، فيرى برنشتين أن أسبابها ال تكمن في  أما       
الكوارث العظمى السياسية حدوث  احتمال ينكرقادرة على حلها لوقت طويل، وهو  الرأسمالية

يء التطور البطعن طريق ي إلى مجتمع المستقبل الحالعلى االنتقال من المجتمع  واالقتصادية مؤكدا  
مسكون بالنظرية الماركسية عن الكارثة الرأسمالية ألن منطقهم يتوالنظامي، وينذر من خطر أولئك الدين 

ة معارضمن ذلك الى  التطور البطيء والعمل على إعاقته منتهيا   ضدهم إلى الكفاح بشدة يقودالفكري 
الفيدرالية كبديل  لعاملة طارحا  ا الطبقةالوصول إلى السلطة بالطريقة الثورية، ورفض ومعارضة دكتاتورية 

باتجاه  مناسب ألنها في نظره النظام السياسي الوحيد الذي يسمح بالتطور البطيء ولكن األكيد أيضا  
لتاريخ ة المهمبتعذر القفز فوق المراحل  تماما   ا  مقتنعوبقدر ما يبدو برنشتين . االشتراكي المثل األعلى

إطار الديمقراطية لصراع البرلماني والسياسي لالشتراكية في فإنه يعلق أهمية كبرى على ا، الشعوب
في حالة بدقة بل حركة اجتماعية  نظره ليست هدفا  وال شكال  اجتماعيا  محددا   العامة ألن االشتراكية في

ن تصدى ألولئك وا  وهو . الذي ال يمكن بلوغ نهايته ولكنه يتحقق باستمرارالتقدم سيرورة مستمرة نحو 
بهذا  لكنه أراد تصحيحها، إال أنه ذهب بعيدا   ها أبدا  قلبوه بمعارضة الماركسية زاعما أنه لم يرد الذين اتهم

 .عالقة بالماركسية ألية مفتقرا  التصحيح حتى جعله في النهاية 

 

 م 1118-1181جان جوريس 

الحالة النموذجية لالشتراكيين الفرنسيين الذين وقفوا على حدود الماركسية  يعتبر جان جوريس        
ولد جوريس في فرنسا من عائلة برجوازية ذات أصول دينية كاثوليكية قديمة ليس فيها ما . دون دخولها

 لسنوات عديدة قبل أن متجوال   ا  عمل جوريس تاجر . جمهوريا  ال بل وال حتى  ااشتراكي  يدعوه ألن يكون 
ينسحب من هذا العمل إلى مزرعة صغيرة ألسباب صحية لتتاح له الفرصة لتوسيع أفقه بالدراسة التي 

م ليتم بعدها دراسته لألدب 1878رزا فيها حتى أنه تخرج األول في دار المعلمين العليا في عام مبكان 
وريس بدراسة الفلسفة ج هتموقد ا. اإلغريقي والفلسفة مما أهله للقبول لنيل شهادة األستاذية في الفلسفة

عن الديانة الكاثوليكية التي سيعكس تحليله  تأثيرهاصرف تحت انالفرنسية في القرن الثامن عشر وربما 
ثم . لها انحيازه الشديد للمواقف العلمانية والجمهورية التي كانت الصلة بينهما قائمة ووثيقة في فرنسا
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الفعلية  تهشاركمبذلك  فتبدأ نائبا  بح يصتحاد الجمهوري لعن اال تولوز وترشحفي جامعة  ا  أصبع محاضر 
الواقعة  الفترةولم تكن لكل ذلك داللة اشتراكية لديه آنذاك، فما كان يشغل باله في . في الحياة السياسية

عودة الملكية، وجاء  خطرإزاء  بوجه خاص هو اتحاد الجمهوريين لمواجهة م 1882-1885بين 
وعلى . منه اشتراكيا  زلكن ليس ماركسيا  أبدا   بر نوع من المثالية التي جعلتتوجهه إلى االشتراكية ع

في كل األحوال مع ا صحيح  تی مثله يبقفإنه عن برنشتين على التميز  جوريسه حرصالرغم من 
ية ومعطياتها من داخل ستصحيح للمارك فاألولىين األلمانية والفرنسية، التصحيحيت النزعتيناختالف بين 

وكان جوربس قد . يةسياتها من خارج الماركطماركسية ومعلل فتصحيحالماركسية نفسها، أما الثانية 
أنه ينطلق في عمله هذا من الماركسية  (التاريخ االشتراكي الثورة الفرنسية)صرح قبل نشر كتابه الضخم 

على تأثير  ركيزة التاريخ، ومؤكدا   ابوصفهمعلى الشروط االقتصادية وشكل اإلنتاج والملكية  مؤكدا  
 .وكل نظم الحياة األفكارو  واآلدابالحكومات  علىالحالة االقتصادية 

إال أن جوريس لم ُيسلم حق ا بمقولة الماركسية عن أولوية العوامل المادية االقتصادية المتمثلة في         
ى ما دعاه بالتكوين الذهني لإلنسانية، عناصر اإلنتاج والتبادل بالقياس إلى العوامل األخرى مصر ا عل

فعندما برز اإلنسان من الحيوانية الواطئة تكونت . فهناك تطور سيكولوجي سبق ويسبق التطور التاريخي
في الدماغ األول لإلنسانية الوليدة استعدادات وميول و إدراك للوحدة في التنوع الذي تشهده الظواهر وما 

فهل يعني ذلك أن الفكر . والميول و اإلدراكات خ تطور هذه االستعداداتتاريخ اإلنسانية كله إال تاري
ا له؟ إن جوريس بسبب إيمانه بالقدرات التنظيمية  يحكم التطور االقتصادي بدال  من أن يكون نتاج 

فقد . للرأسمالية يستبعد مفهوم الكارثة الثورية مخالف ا ماركس بشأن الصراع الطبقي ومقدماته ونتائجه
أن أكبر الرأسماليين وأكثرهم ضخامة في الثورة يكونون في ساعات ( الجيش الجديد)في كتابه أوضح 

معينة خائفين مما ينتج عن ثرواتهم الكبيرة من تفاوت و اختالف بينهم وبين باقي الناس، لذلك فمن 
وفي مثل هذه المؤكد أن هذه الثروات التي ال حدود لها ستكون سبب ا في إصابتهم بالذهول واالضطراب، 

االوقات سيكون هؤالء الرأسماليون الكبار ضعفاء إلى درجة العجز عن مقاومة بعض المطالب اإلنسانية 
ا من الضمان لمواجهة ضيق األيام القديمة  األولية للجماهير التي تعاني وتطلب، على األقل، نوع 

 . والبطالة وأسلوب االستغالل األكثر وحشية الذي يصيبها

وريس بين االشتراكية والديمقراطية، فاشتراكيته أوال  وقبل كل شيء اشتراكية فردية ولم يفصل ج       
ذات طبيعة ديمقراطية ألن الجماعة تبدو في نظره متناقضة مع االشتراكية التي هي عنده التأكيد 

 وهو يؤكد أن االشتراكية هي الفردية. األسمى للحق الفردي، فليس هناك من رأيه ما يسمو على الفرد
المنطقية والتامة وهي استمرار للفردية الثورية بقدر ما أنها توسع من نطاق هذه الفردية، واالشتراكية هي 

وتبدو اشتراكية . وحدها ستمنح إعالن حقوق اإلنسان كل معناه وتحقق فعال  كل ما فيه من الحقوق
المحاولة التوفيقية ستحكم  جوريس باعتبارها ذات طبيعة توفيقية بين االشتراكية والحرية، حتى أن هذه
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على الرغم  1215موقفه المنحاز إلى االستعمار والذي لم يتغير إال بشكل بطيء و محدود حتى عام 
فقد كان االستعمار في كامل ازدهاره آنذاك، واستطاع االستعمار الفرنسي أن يمد . من توجهه االشتراكي

د جرويس اكتراث ا كبير ا بذلك على الرغم من ابتزازه لها، نفوذه إلى أصقاع مختلفة في آسيا وأفريقيا، ولم ُيب
ا ألنه يزيد من فرص قيام  لذلك فإنه يعتبر العمل ضد االستعمار ليس غير مجد فحسب بل وخطير أيض 

لذلك ينصح جوريس االشتراكيين بأال يعملوا ضد االستعمار و إنما يكتفون بالتوصية . الدكتاتوريات
وفي ضوء ذلك طرح جوريس على ! أكثر تجانس ا و أكثر حذر ا و أكثر إنسانية بإتباع سياسة استعمارية
ا لتحرير المسلمين الجزائريين عن طريق منحهم صفة المواطنين 1828البرلمان الفرنسي عام  م مشروع 

الفرنسيين، وأن ُيمنحوا بوجه خاص، وعلى مراحل، الحق في التصويت دون الطلب إليهم أن يتنازلوا عن 
م الشخصي، وينبغي تحضيرهم لالتحاد بالطبقة العاملة األوربية ليعملوا في الجزائر ضد أشكال مركزه

 .رأس المال

لدى لد م بين فرنسا و ألمانيا للهيمنة على مراكش و 1215عام  اندلعغبر أن النزاع الذي         
ذ ُأتيحت له في هذه . جوريس القناعة بأن الحرب العالمية واقعة ال محالة بسبب هذا النزاع االستعماري وا 

الفترة الفرصة االطالع على الدراسات التي كتبت حول االستعمار فقد أصبح أكثر وعي ا بالتالزم بين 
جوريس في هذه المرحلة فكرة حق  وبقدر ما نمت لدى. الحرب واالستعمار الذي بدأ ينتقده نقد ا شديد ا

الشعوب الخاضعة لالستعمار في االستقالل بقدر ما اضمحلت لديه فكرة أن شعوب المستعمرات أطفال 
م 1218ومنذ عام . تحمل إليهم فرنسا التقدم معترف ا باألبعاد المستقبلية للحضارات األخرى غير األوربية

الواسعة آلسيا ويالحظ تنوع الحضارة اإلسالمية التي رأى  بدأ جوريس يتحدث عن الثورة الروسية واليقظة
أنها تجمع بين الدين والفلسفة والعلم والسياسة ويعلن دهشته من الخصائص شبه العالمية لهذه الحضارة 
التي تختلط فيها، على حد تأكيده، كل تنوعات العالم اإلغريقي والتقاليد اليهودية والمسيحية والسريانية 

وكل القوة العبقرية اآلرية المختلطة مع قوة العبقرية السامية عن طريق العباسيين، وعبر  وقوة إيران
ا اعتبار ا من عام  إدراكه للعالقة بين االستعمار والحرب توجه نحو جوريس معارضة الحرب متزعم 

م  معارضة كل السياسات الحربية التي باتت تمثل عنده مأساة ويمكن أن تنبثق عنها 1215
م 1217-1216تاتوريات، ودافع عن هذا الموقف في كل المؤتمرات االشتراكية التي عقدت بين الدك

وطالب بتطويق الرأسمالية من كل جانب و أكد على ضرورة تحاشي الحروب مما آثار حقد دعاة الحرب 
ونلخص مما تقدم في هذا الفصل إلى أن . م عشية الحرب العالمية األولى1214ضده فاغتيل عام 

ماركسية وهي تعيش أجواء التقدم العلمي والفلسفي األوربي الحديث، وتتعامل مع الواقع االقتصادي ال
واالجتماعي والسياسي لحقبة معينة من القرن التاسع عشر، استطاعت أن تكون لنفسها نظرية خاصة 

ا التطور بيد أن هذا الواقع خضع للتطور، ويبدو أن ماركسيي هذا القرن عجزوا عن إدراك هذ. بها
والتكييف معه، فخضعوا لنوع من القدرية، في حين رفض االشتراكيون اإلصالحيون إدراج هذا التطور 
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ا لهاضمن النظرية الخاصة للم إال أن الماركسية عندما وجدت لم توجد . اركسية بل ووجدوا فيه نقض 
ن كانت قد سعت ألن تكون كذلك، وتفاوت نجاحها ف ي هذا الميدان من فترة إلى بوصفها فكر ا مهيمن ا، وا 

وتسمح هذه الحقيقة بالتأكيد على أن الماركسية وجدت . أخرى ومن بلد إلى أخر ومن منظمة إلى أخرى
نفسها أمام حشد من المنتظمات الفكرية التي عكس حوارها معها عناصر قوة الماركسية التي كانت 

 .تغتني من خالل هذا الحوار لتكتسب طابع النظرية الشمولية


