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¡«b¼ù«
إلى كل من وقف مـعي وآزرنيq والى كـل من يحـاول إشعـال شـمـعـة في الظالم

وإنْ كانت صغيرة…
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d¹bIðË dJý
حينما نـحاول أن نتذكر كل الذين نودّ أن نشكرهم ونقـدم لهم امتناننا وتقديرناq لكل مـا قدموه
ومـهدوا لنا السـبيل من خـالل ذلك للوصـول إلى ما نصـبو اليـهq جند عـادة إن القائمـة تطول وال
تنتهيq وإذا انتـهت فأنها تكون قد وضـعت لها نهاية تستـحق أفضل منهاq فالتـساؤل ا�شروع
في مـثل هذه اللحظات يتـضمن أمـوراً أكثـر من مـجرد الشكر واالمـتنان ألولئك الذين سـاندونا
وآزروناq ليـصـبح تـسـاؤالً أوسع مـدى يشـمل حـتى أولئك الـذين لم يقـفـوا مـعنا ليــخلقـوا بذلك

حافزاً أقوى داخل نفس كل واحد منا �واصلة ا�سير وأثبات وجودنا وحتقيق أهدافنا.
ولكن إذا كـان من ا�تَّـبع عـادةq أن نشكر فـقط أولئك الذين سـاندوناq فـال جند هنا مـفـراً من
تقـد� أقـصى مـا �كن تقـد�ه من شكر وعـرفـان باجلمـيل ألسـتـاذنا ا�شـرف (د. شـيرزاد أحـمـد
النجـار) الذي مـهـد السـبـيل لنا للولوج الى دروب لـم نألفـهـا ولم تتـعـود أقدامـنا أن تطأها من
قبلq �ساعـدته لنا في اختيار موضوعq لوالهq �ا كـانت أذهاننا لتتجه اليهq وبالتـالي مساندته
لنا في اجـتيـاز صـعوبات وعـقـبات كـثـيرة اعـتـرضت طريقناq في سـبيل إنهـاء الرسـالة بالشكل
الذي أصـبــحت عليـهq وكــذلك �سـاعــدته لنا في توفـيــر وترجـمـة ا�ـصـادر والنصـوص اال�ـانيـة

وتوضيحها والتي استخدمت في الرسالة.
وال يسعنا هنا أيضـاqً اال أن نتقدم بوافر احـترامنا وتقديرنا جلـميع أعضاء الهـيئة التدريسـية
الذين تلقـينا العـلم والدراسـة على أيديهمq ونخص بالذكـر منهـم (الپـروفيـسـور د. عـبـدالرحـمن
رحـيم عـبـدالله) الذي تولى تدريسـنا في مـادة فلسـفـة القـانونq ليـصـبح هذا ا�وضـوع بعـد ذلك
محط أنظارنا وأفكارنـا وبالتالي محاولـتنا للكتابة فيـهq وكذلك (د. حس� توفـيق فيض الله)
الذي كان له الدور الكبـير في �هيـد الطريق أمام كتـابة ا�وضوع وبالتالي خلق أمكانيـة اخلوض
فيه وا�امـه. ونرى كذلك بأنه من الواجب عليناq أن نتقدم بالشكر والتـقدير الى كل زمالئنا في
الدراسةq دهـامq كاوانq ژالةq فرهاد وإحـسان والى كـوادر الهيـئة التـدريسية واإلدارية في كـلية
القـانون والسيـاسة وكليـة احلقـوق واألمانة العـامة للمكتـبة ا�ركـزية من الذين لم يألوا جهـداً في

سبيل مساعدتنا بكل اإلمكانات والطاقات ا�تاحة لهم إلكمال هذه الرسالة.
وأخـيراqً وأن كـانت القـائمة كـمـا قلنا تسـتحق أكـثـر من ذلكq البد لنا وبكل قـوةq أن نتقـدم
بفـائق احتـرامنا وشكرنا وامتناننا الـى أصدقـائنا وإخواننا اخمللص� األوفـياء الذين وقـفوا مـعنا
أيام الشـدة ليآزرونا ويـدفعـونا خطوات إلى أمـامq ونخص بالذكـر منهم كمـالq سـربست وعمـاد
وجمـيع أصدقـائنا وزمالئنا في رئاسـة جامـعة صالح الدينq وعـلى رأسهم الصديـق واألخ العزيز
أسامة وسرور وجميع أولئك الذين ال يسعنا اجملال هنا لذكر أسمائهم. عسى أن �كننا األيام أن

نرد لهم جزءاً ولو يسيراً من هذا الدين الكبير الذي أثقلوا كاهلنا به.
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W#bI*«
إن الكتـابة عن الوظيفـة السيـاسيـة للقانون هـي من ا�واضيع غـير التـقليدية في اطار االبـحاث
القانونيـة- السياسيـة في كليات القانون في جامـعاتنا ولذلك عندما عُـرض عليّ االشراف على
اطروحـة البـاحث شـوان عـمـر خليل فـقـد اقـتـرحت عليـه العنوان اعـاله وكـان مـتـردداً في القـيـام
بالعمل لكون موضوعـه جديداً ولم يتم التطرق اليه قبالً في الدراسات القانونيـة- السياسية اال
أنه وبعـد النقـاش العلمي ا�وضـوعي قَـبِل ان يخـوض هذه ا�عـركـة الفكريـة: اكتـشـاف الوظيـفـة
السياسـية للقانون. في احلقيـقة ان عا�ي السياسـة والقانون متالزمان لدرجـة أصبح من الصعب
الفصـل بينهما. إن هـذه العالقة "العـضوية" بينـهما تؤدي الى ان يلـعب احدهما دوراً مـؤثراً في
نطاق نشاط وعمل اآلخر. فـالسياسة تؤثر بوضوح وعمق في عالم الـقانون والقانون كذلك ينظم

عمل ا�ؤسسات السياسية ومن هنا- تبرز معالم الوظيفة السياسية للقانون.
ان القانـون له خصوصـية التنظيم الـقانوني للعـالقات االجتـماعـية (آخـذين بنظر االعتـبار أن
العالقـات السياسيـة هي جزء حيوي من العـالقات االجتـماعية). وعليـه فإن السياسـة والقانون
ليـسـتــا أسـئلة منعـزلة مـنفـصلة بل بالعـكس أنهـمـا تشكالن ا�ـكان الذي يتـجـمع فـيــه مـجـمل

القضايا االجتماعية (ومنها ايضا القضايا السياسية).
إن تلك الـعــالقــة تؤدي الى "تســيس الـقـانـون" الن القــانون لم يوجــد اال مـن أجل مــشــاريع
سـيــاسـيـة واضــحـه باعـتــبـاره التــعـبـيــر عن ادارة الدولة وبالتــالي عن ادارة أصـحـاب الـسلطة
الســيـــاســيــة. ولذلـك يبــرز هنا ســـؤال مــهم للـغــاية (وهو مطـروح منذ أن ألّف رودرلـف إيرنك

(١٨١٨-١٨٩٢ Ihering كتابه الشهير الصراع من اجل القانون عام ١٨٧٢):

ما الغاية من القانون?
في كتـاب مشتـرك أشرف على حتـريره عدد من اساتذة القـانون وعلم السيـاسة في اجلامـعات
الفرنسية يشار الى ان التركيز على غـاية القانون يظهر في مجال تنظيم تدخل الدولة في احلياة
االقتصادية وأن ايديولوجية االمن وانعكاساتها القانونية تساهم في ادراك "الغاية من القانون"
نفـسـهـا وأن تضـخـيم اخلـوف من العنفq ضـروري سـيـاسـيـاqً يؤدي الـى إمكان التـضـيـيق على
احلريات وزيادة القمع(١) وهكذا فان القانون هو ليس في خدمة النظام فحسبq بل أنه سيصبح

أداة للتغيير االجتماعي وبالتالي فإنه يؤدي الى "زوال الوظيفة االيديولوجية للقانون" ومن هنا
تبرز مسـألة: الوظيفة السياسـية للقانون. إن تشريع القـوان� واعطاء إجتهادات وتفسـيرات لها
: تطـوير اجملـتــمع الذي هو "هَْم" أصــحـاب الـسلطة حتــمل في طيـاتـهـا مــغـزى كــبـيــراً ومـهــمـاً
السياسـية. في مواجهة هذه الوظيـفة السياسية للقـانون إختلفت ا�ذاهب الفلسفيـة القانونية في
تقيمهـا. إن الوضعية القانونية لعب دوراً مهمـاً في تعميق ا�عرفة القانونية ولكن كـان ينقصها
التـمسك الشكلي بالقـانون بكونه مجـرد قواعـد وهكذا أدى بأصـحاب ا�درسـة االجتـماعيـة في
القـانون الى رفض توجيـهات الوضـعيـة القانونيـة ألنهم رأوا بأن القانون ال �كن ان ينفـصل عن
الواقع االجـتـماعـي. هذه اخلالفـات الفكرية قـد أثرت أيضـاً في تقـسـيم علم القـانون الى قـانون
خـاص وقـانون عـام. ان اصحـاب القـانون العـام يؤكـدون على فكرة ملمـوسـة نتـجت عـبـر حتليل

التغييرات احلاصلة في طبيعة الدولة ومؤسساتها. انهم معروفون باالنفتاح الفكري.
إن هذا الكتاب (والذي هو في االصل رسالة مـاجستير في فلسفة القـانون) يطرح اراء جريئة

وفيه الشيء الكثير من االنفتاح الفكري.
وفي هذا الصــدد جـاء في تـقـرير منظـمـة (اليــونسكو) في عــام ١٩٧٢ حـول تعليـم ودراسـة

القانون في جمهورية أ�انيا الفيدرالية ما يإتي:
"إن تكوين رجال القانون حالياً في حالة أزمة على غرار علم القانون نفسه…

يعـتقد العـديد من رجـال القانون ان ا�سـافة التي تبـعد علم القـانون عن احلقـيقـة االجتـماعـية
والسياسية واالخالقية مستمرة حتى اليوم…… ثمة ²وذج جديد من رجال القانون هو على طريق
qيشـدد على العمل الـتقـدمي qقـبل كل شيء qانه يتـميـز عن النمـوذج السـابق في انه qالنشـوء
على فــهم الشـأنـ� السـيــاسي واالجـتــمـاعي وعلى الـوعي با�سـؤولـيـة(٢). نأمل ان تكون هذه
الرسالة اجلدّية من ضمن النموذج اجلديد وأن يكون صاحبها الباحث (شوان عمر خليل) قد مهد
لنفسـه الطريق أن يكون ضمن النمـوذج اجلديد لرجال القـانون الهادف� الى إخـراج "القانون" من
عـا�ه ا�غلق وزيادة كـفـاءتـه وقـابليـتـه في اسـتـيـعـاب احلـقـيـقـة االجـتـمـاعـيـة ألجل حتـديد وجـه

ا�ستقبل.
د. شيرزاد احمد النجار        
استاذ علم السياسة ا�ساعد كلية العلوم السياسية 
جامعة صالح الدين- أربيل ١٠/ ١٢/ ٢٠٠٥  

(١) ف. دارسq م. بورجــولq ف. دوجـاردانq ج. ح. جـلبـزالq أحــجــورمq م. مـبــايq مــدخل الى نقــد
القـانون: من الشـأن القـانونـي الى الشـأن السـيـاسيq ترجـمـة: د. سليم حـدادq ا�ؤسـسـة اجلـامـعـيـة

(٢) نفس ا�صدر السابقq ص ٥٣.للدراسات والنشر والتوزيعq بيروت ١٩٨١ ص ٤٦.



(١) د. محمود ابوزيدq علم االجتماع القانونيq دار غريب للطباعةq القاهرةq q١٩٧٧ ص٢٥
(٢) د. احمد ابراهيم حسنq غاية القانونq الدار اجلامعيةq االسكندريةq٢٠٠٠q ص٣٧

(٣) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة
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سوف نحاول في هذا الفصل ان نسلط الضوء على اآلراء واالفكار التي قدمت لتعريف القانون
وتوضيح عـالقتـه ´فاهيم أخرى أجـتمـاعية كـمفهـوم اجملتـمع والدولة والسياسـةq ومن ثم نتكلم
عن دور النظريات التي حـاولت تفسـير القـانون مع التركيـز على النظرية النقـية للقـانون للفقـيه
النمساوي (هانز كلسن) (Kelsen) لآلراء واالفكار اخلاصة التى استند عليها لتبرير نظريته.
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١-١-١ مفهوم القانون:

تشير الكتـابات والدراسات القانونية - السـوسيولوجيـة الى االختالفات العديـدة القائمة ب�
.(Law, Droit, Recht) العلماء في حتديدهم للقانون

فـعلى الرغم من شيـوع لفظ (قـانون) وتداوله على كل لسـان باعتـبار أن وجـوده في اجملتـمع
يعد أمراً واقعياً وملموساً استتبعته طبيعة احلياة االجتماعية ذاتهاq فان العلماء لم يتفقوا بعد

على تعريف واحد لهq وا²ا يحاول كل واحد منهم ان يعرفه من وجهة نظره اخلاصة(١).
و·ا الشك فـيـه أيضاً ان" أي فـرع من فـروع القـانون اخملـتلفـة ال�كن أن يوضح لنا على وجـه
التـقـريبq مـاهو ا�قـصـود بالقـانون في عـمـومـيـاتهq ولكن يسـتطـيع فـقط أن يب� لنا ا�قـصـود

بالقانون عند شعب مع� وفي زمن محدد"(٢).
وفي هذا ا�عنى "فـقـدالحـظ الفـيلسـوف اال�اني (Kant) بحق أن أي فـرع من فــروع القـانون
qأي ماهو ا�قـصود على وجه الـعموم بكلمـة قانون "quid ius" ال�كن أن يجيب على التـساؤل

ولكن يجيب فقط على التساؤل "quid iuris" أي ا�قصود بالقانون في نظام مع�"(٣).
qومع ذلك فقـد حاول الكتّـاب والفقـهاء اعطاء تعريـف مقبـول للقانون ضـمن ا�فهـوم العام له
فـــاالســتـــاذ (Austin) علـى ســبـــيل ا�ثـــال يكتـــفي بـتــعـــريف القـــانون بـانه امــر الـســيـــادة

(Sovereignity) او الكائن السياسي االسمى(٤)q أو أن القانون عنده هو "قاعدة وضعت الن
حتكم كــائنا عــاقــال من قـبـل كـائن عــاقل �لـك سلطة عليــه"(٥)q والكائن الـعـاقل هو صــاحب

السلطانq أي من يضع القاعدة القانونية و�تلك السلطة.
أمـا(ويندل هو�ز) فـقد قـدم أكثـر من تعـريف واحـد لكلمة القـانونq فـهو تـارة يعرف القـانون
بانه عبارة عـن "مجرد نظام للقسر او االجـبار"q بينما يعرفـه تارة أخرى بأنه "التنبؤ ´ا سـتفعله

احملاكم وماتلتزم به"(٦).
أما الفـقيـه االمريكي (روسكوباوند) فـقد ذهب الى ان القانون هـو علم الهندسة االجتـماعـية
الذي يتحقق من خـالله تنظيم العالقات االنسانية في اجملتـمع ا�نظم سياسياqً أو أنه كـما يعبر
عنه في احـيـان اخرى "الضـبط االجـتـماعي عن طريـق االستـخـدام ا�نهـجي ا�طرد لقـوة اجملتـمع
"(٧). والواقع أن هناك تعـاريف اخرى غـير التـي ذكرناها والتي حتـفل بها كـتب ا�نظم سـياسـياً
القـانون وعـلم االجـتـمـاع الـقـانوني واالنثـروبـولوجـيـاq حـيث ان هـذه االخـتـالفـات لدى الـعلمـاء
والبـاحث� القـانوني� يرجع أساسـاً الى اختـالفهم في حتـديد الغـاية من القانون بالتـالي يتسـبب

في اختالف الوسائل التي يعتمد عليها إليجاد التعريف(٨).
ومع ذلك فأن القانون وبصورة عامةq عبارة عن مـجموعة من القواعد القانونية لتنظيم سلوك
االشـخاصq في عـالقـاتهم مع نظرائهمq زودت في حـالة اخملـالفة وتـطبيق العـكس بجزاء مـادي
منظم(٩)q هذه القــواعـد ا�نظمــة للسلوك االجـتــمـاعي لالفــراد وبالتـالي كــونهـا قـواعــد سلوك

أجتماعية تتصف بالعمومية والتجريد.

١-١-٢ القانون واجملتمع:
qفـإن القاعـدة القـانونية الـتي توصف بانهـا قاعـدة اجتـمـاعيـة qوتأسـيسـاً على مـاجاء أعـاله
توجـد في مـجـتـمع يعـيش فـيـه الناس وينشطون ويدخـلون مع بعـضـهم البـعض في روابط شـتى

(٤) د. محمود ابوزيدq ا�صدر السابقq ص٢٦
(٥) د. عبدالرحمن رحيم عبداللهq محاضرات في فلسفة القانونq الطبعة االولىq مطبعة جامعة صالح

الدينq اربيلq q٢٠٠٠ ص٩٣
(٦) د. محمود ابوزيدq ا�صدر السابقq ص٢٦

(٧) نفس ا�صدر اعالهq ص٢٧
(٨) نفس ا�صدر اعالهq ص٢٥

qالكويت qمطـبـوعـات جـامـعـة الكـويت qا�دخل لدراسـة العلـوم القـانونيـة q(٩) د. عـبـداحلي حــجـازي
q١٩٧٢ص٢١



(١٠) عبدالباقي البكري واخرونq مدخل لدراسة القانونq مطبعة جامعة بغدادq بغدادq١٩٨٧q ص٢٩
(١١) د. عبداحلي حجازىq ا�صدر السابقq ص٢١

(١٢) د. منذر الشاويq فلسفة القانونq مطبوعات اجملمع العلمي العراقيqبغدادq q١٩٩٤ ص١٤٤
(١٣) د. حـسن علي الذنونq فلسـفة القـانونqالطبـعة االولىq مطبـعـة العانيq بغـدادq q١٩٧٥ ص٥١

ومابعدها
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ابتغـاء تسيـير حـياتهم التي يجب تنظيـمهـا عن طريق ضبط النظام وحتـقيق االنسـجام الذي هو
غاية القانون(١٠).

qعنى اخر´ qبحـيث يستطيع تبرير نفـسه بنفسـه qليس له وجود ذاتي qبهذا ا�عنى qفالقـانون
ان القانون ليـس غاية في ذاتهq بل انه وسيـلة لغاية معـينةq غاية تكمن فـيهـا علة وجودهq هذه
الغاية تتـمثل في احلـاجة الى تقـرير النظام واحلفاظ عليـه في اجلمـاعة حتى يتـاح العضـائها ان

يعيشوا في هدوءq وان حتقيق هذه احلاجة هو الذي يتكون منه الغرض من القانون(١١).
اذن فالقـانون يوجد في اجملتـمع الذي هو ضرورة مـادية تفرضهـا الطبيعـة البشـرية ا�يالة الى

التعاون والعمل ا�شترك بحيث ال�كن لالنسان ان يعيش بدونه. 
q(١٢)فـأن هذه الواقـعـة الطبـيـعـيـة قـد شـغلت ومـازالت تشـغـل ا�فكرين ورجـال القـانون qلذا

فالقانون في نشوئه وتطوره يستجيب لظروف اجملتمع وحاجاتهq ويعكس اوضاعه ومشاعره.
و�ا كـانت العـوامل ا�ادية وا�عنوية التي يجيء القـانون في تطوره ومـسـيرته ثمـرة اعـتيـادية
لتـفـاعلهاq تخـتلف من مـجـتـمع الى اخر وتتـبـاين ´رور الزمنq لذلك فـقـد أصـبح لكل مجـتـمع
قـانون وضعي يخـتص به دون غـيرهq وبالتـالي يصبح تـناول احكام القانون بالـتعـديل والتغـييـر
وااللغـاء امرا ال�كن احلـياد عنـهq كنتيـجة طبـيعـيـة الختـالف ا�ثل والقيـم االجتـماعـية وتبـاين
االوضاع ا�ادية من زمن الى آخرq وهكذا فأن القوان� او القواعـد العامة ا�نظّمة ألمور اجملتمع
وتطوره الـتي تســـيطر علـى تطور مـــجــتـــمع من اجملــتـــمــعـــاتq هي ضـــرورات هذا اجملــتـــمع

وحاجاته(١٣).

١-١-٣ القانون والدولة:
ان كـانت الدولـة هي الشكل السـيــاسي للمـجــتـمع ا�عـاصــرq سـواء في شكلهــا القـد� الذي
وجـدت عليـه في اليـونان القـد�ة علـى هيـئـة الدولة- ا�دينة (City-State) أو شكلهـا احلـديث
Nation-) الذي ظهـر بعـد صلح (ويسـتـفـاليـا) عـام (١٦٤٨) والتي سـمـيت بـالدولة الوطنيـة

State) فان ذلك اليعني ارتباط وجود القاعدة القانونية بوجود الدولة.

"فالقاعدة القانونيـة أقدم وجوداً من وجود الدولةq حيث عرفتها اجملـتمعات القد�ة وهي على

qوهو الدولة qًقـبل ان ينـشـأ اجملـتـمع ا�نظم سـيـاســيـا qشكل أسـرة أو رهط او قــبـيلة او مـدينة
وعرفها اجملتمع القد� في صورة عرف او دين قبل وجود الدولة وبروز التشريع"(١٤).

ولكن بعـد نـشـوء الدولq واسـتـالمـهـا الـسلطة السـيـاسـيــة وكـونهـا صـاحـبــة احلق في ·ارسـة
السيادة على جـميع الفئات االجـتماعية االخـرىq أصبح القانون معبـراً عن إرادة الدولة وبصورة

أدق معبراً عن إرادة الفئة احلاكمة في الدولة.
فـمن ا�ـعـروفq انه في كل اجملــتـمـعـات الـتي �تلك نظامــاً قـانونيـاً عـلى مـسـتــوى عـالٍ من
التطورq البـد هناك من وجـود سـلطة مـعــينة تكون لـهـا صـالحــيـة وضـع القـواعــد القـانونـيـة او
تغييـرها وتعديلها أو حتى الغائـهاq بينما ان االمر في اجملتـمعات البدائية وغـير ا�تطورةq فان
القـانون يتكون في مـجمله مـن االعراف والتـقـاليد والعـادات التي يتـوارثهـا اخللف عن السلف

السابق له جيالً بعد جيل(١٥).
ففـي هذه اجملتـمعـات ا�عقـدة بنيوياqً البد جلـهاز ذي كـفاءة عـالية لتنظيم االمـور والعـالقات
التي تنشأ ب� االفـراد الذين يكونونهاq وبالتـالي سوف يبرز هنـا دور االرادة االنسانية ا�تـمثلة

في ارادة احلكامq ومن ثم ماتريده الدولةq لتلعب دوراً اساسياً في نشأة القانون(١٦).
فـالدولةq التي �ثل مـجتـمعـاً سيـاسـياً عـالي التنظيمq تكون دائمـا بحـاجة مـاسة الى وسـائل
مـعينة لتنظيـم امورها االجـتمـاعيـة والسـياسـية واالقـتصـاديةq ومن هذه الوسـائلq فان القـانون
qعاجلة الكثـير من ا�سائل التى حتاول الدولـة االستناد اليها عـقالنيا� qيشكل الوسيلة الفـعالة
"فـا�واجـهـة ب� الـسلطة والقـانونq ب� القــانون والدولة هي مـواجـهـة دائمـةq فـفـي القـانون جنـد

السبيل الى جعل االنسان اكثر تعقال واكثر موضوعية واكثر تقديرا �صلحة اجملموع"(١٧).
وبذلك تبـقى الدولة هي احلقيـقة االولىq ويبـقى القانون هو ذلك العـمل االرادي الذي حتتـاجه
الدولة للتعـبير عن أرادتهاq فـالدولة هي التي  تضع القانون أو تغـيّره أو تعدله أو تلغيـه آخذة
بنظر االعتبار مصلحة اجملتمع ومصلحتهاq فاحلياة االجتماعية هنا تقوم على أساس�q القانون
والسلـطةq وعلى مــدى االنســجــام أو عـدمــه الذي من ا�ـمكن أن يقــوم بينهــمــاq تنشــأ وتقــوم

احلضارات أوتسقط(١٨).

(١٤) االستاذ عبدالباقي البكري واخرونq ا�صدرالسابقq ص٢٩
(١٥) دينس لويدq فكرة القانونq ترجمة سليم الصويصq سلسلة عالم ا�عرفةq اجمللس الوطني للثقافة

والفنون واالدابq الكويتq تq١٩٨١/٢ص٢٠٤
(١٦) د. منذر الشاويq فلسفة القانونq ص١٥١

(١٧)  نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة
(١٨) د. منذر الشاويq نفس ا�صدر السابقq نفس الصفحة



(١٩) د. صادق االسودq علم االجتماع السياسيq مطبعة دار احلكمةq بغدادq q١٩٩١ص٢٧٠
(٢٠) برنارد كـريكq السيـاسـة ب� اصدقـاءها واعداءهاq ترجـمـة خيـري حمـادq الدار القـوميـة للطباعـة

والنشرq القاهرةq q١٩٦٣ ص١٥
(٢١) د. عبداحلي حجازيq ا�صدر السابقq ص٧١

(٢٢) د. محمد علي محـمد ود. علي عبدا�عطي محمدq السياسـة ب� النظرية والتطبيقq دار النهضة
العربية للطباعة والنشرq بيروتq q١٩٨٥ ص١٣

(٢٣) د. عبداحلي حجازيq ا�صدر السابقq نفس الصفحة
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فالنـظم السياسـية االفـضل هي التي حتاول دائمـاً احتـواء االختـالف في مؤسـساتهاq ووسـيلة
الدولة في حتـقــيق ذلك هو "القـانونq فـالقــانون هوالذي يحـدد االطار العـام الذي تـتـحـرك فـيـه

القوى السياسية"(١٩).

١-١-٤ القانون والسياسة:
ويظهــر ·ا تقــدم وتأسـيــسـاً علـى مـاجــاء أعـاله فــأنه باالمكان حتــديد العــالقـة ب� القــانون
q"بالرغـم من اختـالف ا�عـاني التي اعطاها العـديد من ا�فـكرين لكلمـة "السيـاسـة qوالسـيـاسة

فارسطو يعرفها بانها: "ليست اال حال واحدا ·كنا �شكلة االمن والنظام"(٢٠).
بينمـا يعرفهـا اخرون بانهـا -" مجـموعـة العالقـات واوجه النشـاط التي تتكون منه وتضطرد

عليه احلياة واحلكم في شعب ما باعتباره مجموعة من االفراد"(٢١).
حيث ان السـياسة عند بعض الدارس� امـثال (Kolb & Gould) يقصـد بها تلك العـمليات
الصـادرة عن السلوك االنسـاني التي يتجلـى فيـها الصـراع حـول اخليـر العام مـن جهـة ومصـالح
اجلمـاعات من جهة اخـرىq ويظهر فيهـا استخـدام القوة بصورة أو باخرى النهـاء هذا الصراع أو
التـخفـيف منه أو أستـمرارهq مـن حيث" ان مـعظم التعـريفات احلـديثـة تنحو نحـو االعتـراف بان
جوهر السـياسـة هو الصراع حـول طبيعـة احليـاة اخليـرة والعالقات ب� مـصالح اجلـماعـات وحيث
�كن القـول ان الصـراع والقوة والسـيـاسة العـامـة هي العناصر الـتحليليـة الرئيـسـية في تعـريف

السياسة"(٢٢).
حيث يقترب من هذا ا�عنى التعريف الذي اعطاه (جان دابان) (Jean Dabin) للسياسة من
الناحـيـة الواقـعـية بانـها تلـك السيـرة ا�تـقلبـة التي تتـبـعـهـا قوى مـعـينة أثناء عـملهـاq ابتـغـاء
qاقـتناص السلطة او اسـتـغـاللهـا دون نظر الـى الوسـيلة التي تخـتـارها من أجل حتـقـيق هدفـهـا
حـيث يطلق (دابان) على هذا ا�ـعنى أسم ا�عنى الواقـعي (factual sens) ويصـفـه بأنه ا�عنى

السيء للسياسة(٢٣).

وفي مـعنى اخـر يطلق "مسـينيـو" كلمـة "السـياسـة" على "مـجـموعـة الغـايات ا�شتـركـة التي
يستهدفها شعب ما والوسائل التي يعدها ذلك الشعب للوصول الى تلك الغايات"(٢٤).

حـيث يضع مـفكرون اخـرون عنـصـراً اخراً مـوضـع االهتـمـام االسـاسي في تعـريفـهم للسـيـاسـة
وليس عنصـر القوة والصـراعq فنجد (ايس¼) يؤكـد بان (السيـاسة يقصـد بها طبـيعـة السيـاسة

العامة التي تصطنعها أية جماعة)(٢٥).
حـيث يقـتـرب مـن هذا ا�عنىq ا�عنى االخـر النـقي الذي يعطيـه (دابان) للســيـاسـةq اذ يعني
(دابان) بالســيـاسـة بهـذا ا�عـنى "بانهـا العلم والـفن اللذان يتـبـعــان في تدبيـر شـؤون اجلــمـاعـة
السياسية (الوطنية او الدولية) ابتغـاء الوصول الى امثل الطرق التي تؤدي الى حتقيق اهدافها

.(٢٦)" وهو اخلير العام ألعضائها عن طريق متناسق في احترام االفراد حقوق بعضهم بعضاً
وبذلكq "فانه ال�كن ان ينظر الى السيـاسة على انها مجموعـة من ا�باديء ا�قررة التي �كن
ادراكها بسـهولةq وال انها مجـموعة من العادات التـقليدية التي يجب احلفاظ عليـهاq بل يجب
النظر اليـها على انهـا نشـاطq نشاط اجـتمـاعيq له مهـمة (انسـانيـة) تتمـثل في احلفـاظ على
مجتمعq تكاثرت فيه التعقيداتq نتيجة تشابك العالقاتq بحيث باتت االعراف وحدها عاجزة
عن احلفاظ عليهq كـما بات احلكم ا�ستبد عاجـزا عن صيانته دون اللجوء الى اساليب تعـسفية

الضرورة لها"(٢٧).

١-١-٥ حتديد مشكلة البحث وا�نهج ا�تبع
ولكن وجـود هذه احلقـيقةq حـقيـقة كـون كل من القانون والسـياسـة �ثالن حـقل� مخـتلف� من

حقول النشاطات االجتماعيةq هل يعني وجود العالقة بينهما ام عدم وجودها?
في الواقع ان صلة القـانون بالسياسـة مسألة مـختلف عليهـاq اذ يرى بعض الفقهـاء ان اجلمع
ب� السـيـاسـة والقـانون شيء مـسـتحـيل الوقـوعq كـون القـانون والسـيـاسـة يسـيـران في طريق�

متوازي�q ومن ثم فانه ال�كن لهما ان يتالقيا.

qا�صـدر السـابق qذكره د. عـبـداحلي حـجازي qالوسـيط في القـانون ا�دني والتـجـاري q(٢٤) مـسينـيو
ص٧٢

(٢٥) د. محمد علي محمد ود. علي عبدا�عطي محمدq ا�صدر السابقq ص١٤
(٢٦) د. عبداحلي حجازيq ا�صدر السابقq ص٧١

(٢٧) برنارد كريكq ا�صدر السابقq ص٢٢



(٢٨) د. عبداحلي حجازيq ا�صدر السابقq ص٧٢
(٢٩)  نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة

(٣٠) د. حسن علي الذنونq ا�صدر السابقq ص٢٤
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´عنى آخرq ان "الـقانون في ذاته ليس له طابع سـياسي (apolitique) وكذلك فـأن السيـاسة
في ذاتهــا غـيـر ذات طابع قــانوني q(ajuridique) فـال تـعنى السـيــاسـة بالـتـالي ال بالقــانون
والهي تعنـى باالخـالقq وهذا مـايشـكل اخلط الرئيـسـي �ذهب مكيـافــيللي"(٢٨)q وهذا يشكل
أيضـاً مـاحـاول الفـقيـه النمـسـاوي (هانز كلسـن) التـأكيـد عليـه من وجـوب إنعـدام العـالقـة ب�

السياسة والقانونq وذلك في (نظريته النقية للقانون).
في ح� ترى جـمــاعـة أخـرى أن هناك ب� القـانون والـسـيـاسـة صلة جـوهرية أســاسـيـةq ولكن

هؤالء أيضاqً أختلفوا على الطبيعة التي تقوم عليها هذه الصلة.
qان القانـون خاضع الهداف السيـاسة qأي ´عنى اخر qاذ يرى فريق منهـم ان القانون سيـاسي"
في ح� يذهب فريق اخـر منهم الى نقيض ذلكq فيـرون ان السياسة تابعـة للقانون التي يطبعـها

بقاعدة ا�نظمة"(٢٩).
ولكن وبالرغم من وجـود اختـالف ب� ا�فكرينq سـواء منهم السـياسـيون او القـانونيونq حـول
وجـود العــالقـة ب� القـانون والـسـيـاسـةq فــانه �كن القـولq ان العــالقـة التي تربط بـ� القـانون

والسياسةq وان كانت موجودةq ولكنها عالقة تتصف بكونها عالقة صراع او توتر دائم.
qمنبثق في جـزء كبيـر منه عن السيـاسة qان القانون مـن الناحية التـأريخيـة على االقل qذلك
فالقـواعد القـانونية احلالـيةq هي في معظمـهاq تعكس مـيوالً سيـاسيـة سابقة في وجـودها على
وجـود تلك القواعـدq بحـيث اصبـحت تلك القـواعد هي ا�عـبـرة عن تلك ا�يول أو االجتـاهات أو

الرؤية السياسية.
ولكن بعــد هذا التــحـولq من ا�يــول واالجتـاهات الســيـاســيـة الى القــواعـد القــانونيـة وبـعـد
اكـتـسـاب القـوى واحلـركـات السـيـاسـيـة صــالبة النظام القـانوني وعندمــا تضـرب تلك القـواعـد
qيبدأ حينذاك التعارض ب� القانون والسياسة qبجذورها في أعماق الكيان االجتماعي ا�وجود
أي يظهـر اخلالف ب� طبـيعـة كل من احلقل�q احلـقل السـياسي السـريع احلركـة واحلقل القـانوني

البطيء احلركة والتغير(٣٠).
فـالقوى واحلـركات السـيـاسيـة في بداية إستـالمـها السلطة حتـاول حتـقيق العـديد من االهداف

التي تصبو اليها لتثبيت سلطتها وبالتالي اكساب تلك السلطة الشرعية الالزمة لبقائها.
ومن هنا كان القـانون احدى الوسـائل التي تستخـدمها تلك القـوى السيـاسية في حتـقيق تلك

االهدافq وبالتـالـي اعطاء القـانون وظائف مـعـيـنة يقـوم بهـا وبذلك يكـون مـعـبـراً عن االهداف
وا�باديء االساسية لتلك القوى.

ناهيك عن اخلالف والتـعارض الذي من ا�مكن أن يحدث بـعد ذلك ب� التوجهـات السياسـية
التي من ا�مكن أن تـتغـيـر بفـعل الظروف االجـتمـاعـيـة والسيـاسـيـة واالقتـصـادية التي �ر بهـا
اجملـتـمع الذي تسود فـيـه تلك احلـركـات والقوى الـسيـاسـيـة وب� القانـون الذي اكتـسب صـالبة

وجموداً ´رور االيام.
فبذلك �كن القـول ان للقانون وظيفة سيـاسية إضافة الى الوظيـفة االجتماعيـة التي يقوم بها

عادةq كونه مجموعة القواعد التي تنظم العالقات التي تنشأ ب� االشخاص في اجملتمع.
ذلكq أن السلطة السياسـية حتاول إكساب النظام السيـاسي شرعية واستقـراراً وعقالنيةq عن
طريق مايقوم به النظام السياسي من تنشـئة سياسية واجتماعيـة الفراد اجملتمع وكذلك االدماج

السياسي ب� الفئات اخملتلفة للمجتمع ومايقوم به النظام من عمليات التنظيم والتحديث.
ونحن بدراســتنا هذه نحـاول تـسليط الضـوء علـى هذه الوظائف السـيــاسـيـة التي مـن ا�مكن
للقانون القـيام بها مستـخدم� في ذلك ا�نهج (البولو- سوسـيولوجي)q ذلك ا�نهج الذي يربط
مـاب� السـيــاسـة والدور الذي �كن ان �ارسـه داخل اجملـتــمع السـيـاسيq وبالتـالـي ا�نهج الذي
يربط ماب� السـياسة والوسائل التي تسـتخدمها ومن ضـمنها القانون وب� اجملـتمع الذي حتاول
السـياسة ان تنـظمه وفقـا لرؤياها اخلـاصةq "من حـيث ان احلياة الـسياسـية تشكـل نظاماً خـاصاً
تتـحرك وفق قـواعد مـعينة مـحـددةq وتتمـيز عن االنظمـة االخرى ا�ـوجودة في اجملـتمع بكونهـا
تخـتص بالفـعـاليـات الـسـياسـيـة الـتي لهـا عـالقـة جـوهرية ´سـألة السلطة والـسـيطرة والهـيـمنة

والقرارات التي لها اهمية قصوى في حياة اجملتمع"(٣١).
وعلى ذلك فان البعد السـياسي للموضوعq يفرض ان تكون محـاولة اجلواب على ²ط العالقة
ماب� السيـاسة من ناحية وب� القانون من حـيث وظيفته السـياسية من ناحيـة أخرى منطلقاً من
أسس علـم السـيــاســةq على الرغـم من ان هذا العلم يـتـخــذ وبشكـل مـحــدود جــداً من القــانون

موضوعاً ألبحاثه(٣٢).
"ومن حــيث توجـد دالئل فـي التـحليل الـقـانوني تشــيـر الى اســتـعــارة مـسـتــمـرة �نـاهج علم

qمـسحـوبة على الرونيـو qدراسة نظرية فـي النظام السيـاسي q(٣١) اسـتاذنا د. شـيـرزاد احمـد النجـار
أربيلq q١٩٩١ ص٥

(٣٢) استاذنا د. شـيرزاد احمد النجارq مـدخل �هيدي لفهم الوظيفـة السياسية للـقانونq بحث منشور
في مجلة qËË“«—Wð مجلة نقابة محامي اقليم كوردستان العراقq أربيلq العددq٢ q٢٠٠١ ص١٥٢



(٣٣) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة
qحركة فلسفيـة واجتماعية رئيسية في القرن� التـاسع عشر والعشرين (Positivism) (٣٤) الوضعية
تعلق اهميـة حاسمة على احلقـائق "اليقينية" التي باالمكان مـالحظتها وفحـصها جتريبـياqً ·يزة عن
االستنتاجات التجـريدية. وينادي الفالسفة الوضعيونq بان على االنسان ان يقـبل الدنيا كما تظهر
حـسب خـبــرتهq وان اجملـتـمع وتطـوره مـبنيـان على الـقـوان� الطبـيـعــيـة ومطابقـاتهــا. كـان اول من

استعمل ا�صطلح (سيمون)q لكن يعتبر (اوجست كونت) هو مؤسسها.
qا�ؤسسـة العربيـة للدراسات والنشـر qد. عـبدالوهاب الكيـالي واخـرون qأنظر ا�وسـوعة السـياسـية

بيروتq q١٩٩٩ص٢٩٤
(٣٥) جوزيف روبرتس واليشير ادواردسq ا�عـجم احلديث للتحليل السياسيq ترجمة سمـير عبدالرحيم

اجللبيq الدار العربية للموسوعاتq بيروتq q١٩٩٩ ص٤٥٣
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السيـاسة وترسـيخـها في سوسـيولوجـية القانـونq بحيث �كن لطروحـات علم السيـاسة ان تكون
مفيدة جداً في التحليل القانوني في ا�ستقبل"(٣٣).

وبذلك نؤكد على العالقة القائمة ب� القانون والسياسة في تنظيمهما للمجتمع وان كان ذلك
بداية مسا�ة لتلك العالقة التي من ا�مكن ان تتحول بعد ذلك الى عالقة تعارض والتي يحاول
النظام السـياسي التغلب علـيها بالتـوفيق مابـ� طموحاته السـياسـية ووسائله القـانونية ا�تـاحة

قدر االمكان.

Êu½UI!« dO&Hð w' #U¹dEM!« —Ëœ ≤≠±
سوف  نحاول هنا تـسليط الضوء على دور النظريات في تفسيـر القانون وباالخص النظريات
التي حـاولـت دراسـة القـانون على أســاس من الفلسـفـة الوضــعـيـة(٣٤)q ومن ضـمنهــا (النظرية
النقــيـة للقــانون) وذلك للمــسلمـات التي اســتند اليــهـا الفـقــيـه النمــسـاوي (هانز كـلسن) في

محاولته اقامة علم مستقل للقانون وبالتالي محاولته عزل القانون عن السياسة.
فلقـد كـان االجتـاه واضـحـاً لدى ا�فكرين ورجـال القـانون ومنذ زمن بعـيـد الى دراسـة القـانون

ووضع النظريات التي حاولت تفسيره وتوضيح طبيعته واالسس التي يستند اليها.
فكان للنظريات التـي تعتـبر بصـورة عـامة "مـجمـوعـة مندمجـة من القـوان� واالحكام العامـة
التي تستطيع تأم� التفـسير النظامي �يدان معـرفيq او التي تعتبر مجمـوعة مالحظات والتي
قد تستـعمل للتنبوء باالحداث او تلك التي تفـرض السلوك الواجب اتباعه"(٣٥)q الدور الفعال

في محاولة اعطاء مفهوم واضح عن القانون.

ذلك ان احلاجـة الى النظرية- في جمـيع اجملاالت ا�عـرفية وليس فـقط في مجـال القانون- لم
تكن مجرد ترف فكريqالتقوى عليه اال اجملتمعات ا�تقدمة في احلضارةq والتي تتيح الفرادها
احلصـول على مسـتويات عـالية من الدخل وذلك ´مـارستـهم أللعاب مـعقـدة ال يقوى عليـها كل
الناسq بل أن النظرية كـانت موجـودة دائماqً وكـانت احلاجـة ماسـة اليهـا بصورة مـستمـرة وذلك

لوجود قضايا حقيقية فعلية تدفع البشر الى اللجوء الى النظرية(٣٦).
ذلك ان بناء النظرية قـد نستعـمله لتوليـد فرضيـات متـعددة أخرى تابعـة لذلك البناءq والذي
قـد يـؤدي بنا اخـتــبـارهاq امـا الـى القـول بصــحـة النظريـة التي باالمكان حتــولهـا الى مــبـاديء
وقواعـد عامـة �كن تطبـيقـها على حـاالت كثيـرةq او الى القـول بخطأ النظرية التي حتتـاج عند

.(٣٧) ذاك اما الى التعديل على وجه من الوجوه او الى رفضها كلياً
ولذلكq فغالباً مايقال أن "النظريات تكون ذات قيمة مساعدة على الكشف ويقصد بذلك ان
مجموعـة االفتراضات وا�فاهيم ذاتها التقـدم اية فرضيات جوهرية عن العالمq بل انهـا قد حتفز
او تدل على ²ط مـع� في البحث وبالتالـي تقترح نهـجاً معـيناً �كن االعتـماد عليـه في البحث

العلميq أو انها تساعد في البحث عن ا�عرفة"(٣٨).
وفي مجال الفقـه القانونيq بدت احلاجة واضحة جداً لوضع نظريات وافتـراضات حول القانون

وطبيعتهq هذه النظريات واالفتراضات حتددت في تيارين رئيسي� حاوال تفسير القانون: 
التـيار االول �ثل في فـكرة القانون الطبـيـعي التي تعني وجـود قواعـد قانـونية أسـبق وأعلى

من القانون الوضعيq خالدة وثابتةq وتصح في الزمان وا�كان(٣٩).
ومن هنا يظهـر ان مـا�يز القـانون الطبـيعي هو الـثنائية وا�وضـوعـيةq  فـالقـانون الطبيـعي ال
يدين بوجوده الى ارادة ا�شـرعq وهذا مايكون موضوعـيتهq كمـا انه قانون مستـقل عن القوان�

االخرى التي تكون من وضع ارادة البشر ويعلو عليه وتلك ماتسمى بالثنائية(٤٠).
وبالرغم من ان مـذهـب القـانون الطبـيـعي قـد احـتـفـظ منذ بداية التـفكيـر فـيــهq بجـوهر فكرة
مـعينة كـونها تعـبـيراً عن االمل لدى ا�فكـرين في احليـاة احلرة الكر�ـةq كمـا كانت صـرخة جنـدة

qترجـمـة د. مـحـمـد حـس� علوم qالنظرية االجـتـمـاعـيـة من بارسـونز الى هابرمـاس q(٣٦) ايان كـريب
سلسلـة عـالم ا�عـرفــةq الصـادرة عن اجملـلس الوطني للثــقـافـة والـفنون واالدابq الكويتq نيــسـان

q١٩٩٩ ص٢١
(٣٧) جوزيف روبرتس واليشير ادواردسq ا�صدر السابقq ص٤٥٤

(٣٨) نفس ا�صدر اعالهq ص٤٥٥
(٣٩) د. منذر الشاويq مذاهب القانونq داراحلكمة للطباعةq بغدادq q١٩٩١ ص٢٥

(٤٠) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة



(٤١) د. منذر الشاويq فلسفة القانونq ا�صدر السابقq ص١٣٨
(٤٢) ا�قـصــود هنا اعـالن الدســتـور االمـريكي عــام ١٧٨٦ واالعـالن الفـرنـسي حلـقـوق االنســان عـام

q١٧٨٩ �زيد من التفاصيل حول هذا ا�وضوعq انظر:
- فـرانسـوا شـاتليـهq تاريخ االيديولـوجيـاتq اجلـزء الثـالث (ا�ـعـرفة والـسلطة)q ترجـمـة د. انطون
q١٩٩٧ qدمشق qمنـشورات وزارة الثقـافة السـورية q(٢٨) سلسلة دراسات فكرية qqحمـصي

ص ص٨١-١٠١٫ 
- جابرييل. ايه. ا�وند وجيq بـنجهام. باويل االبنq السـياسات ا�قارنة في وقـتنا احلاضرq الطبـعة
االولىq ترجمة د. هشام عبدللهq الدار االهلية للنشر والتوزيعq عمانq q١٩٩٨ ص ص٩٥٤-

٩٥٩
(٤٣) ذكـره د. ملحم قـربـانq قـضـايا الفكر السـيـاسـيq القـانون الطبـيـعيq الطبــعـة االولىq ا�ؤسـسـة

العربية للدراسات والنشر واالتوزيعq بيروتq١٩٨٢qص٢٠
(٤٤) د. منذر الشاويq مذاهب القانونq ا�صدر السابقq ص٦٧

(٤٥) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة
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عند االزمات وااليام احلالكةq اال ان مضمونها لم يثبت على حال واحدةq حيث انها بدأت فكرة
تأمل فلـسـفـيــة ثم صـارت فكرة دينـيـةq ثم لم تلبث ان حتــولت الى فكرة قــانونيـةq ثم اتـخـذها

ا�فكرون السياسيون وسيلة لزلزلة الطغيان(٤١).
أو كـما يقـول (دينتـريف) (d-Entreve .P.A) في كـتابه (القـانون الطبـيعي) اننا "عندمـا
نقـرأ االعـالن� االمـريكى والفـرنسي(٤٢)q نعـرف أننا نواجـه هندسـة ال�كنـنا أن نخطيء ²طهـا
والنمـوذجq انهـا فلسـفـة سـيـاسيـة تسـتند الى مـدلول مـع� للـفرد واجملـتـمع وللعـالقـة ا�تـبـادلة
بينهماq واسـماه (جيفـرسون) "ا�ركز" (Station) الذي يستحـقه الناس في ظل قوان� الطبـيعة
ورب الطبيعـةq أصبح العنصر احلاسم في االلزام السيـاسيq أنه ²ط من االفكار يصعب ان ترى

له سوابق في التأريخq وترك أثراً ال�حى على مدنيتنا"(٤٣).
"فـالقانون الطبـيعي اذن �ثل أمـالً لالنسـانq فهـو بهذا ا�عنى دافع عـمل وحركـة ضد أوضـاع
معـينة يدينهـا االفرادq فـهو اليحـتاج اذن الى العـقل ليسـتند اليه بقـدر ما يسـتند الى الشـعور

الذاتي والى خيال االفراد وتصورهم"(٤٤).
وبصدد القانون الطبـيعي يقول االستاذ (روبيه) "ان ا�ثل االعلى الذي يطرحـه علينا اليتمتع
بوجـود مـوضوعـيq لكن مانـسمـيـه القـانون الطبـيـعيq هو مـثلنا االعلى نحن الذين نضـعـه في
مقابل القانون الـوضعيq فالقانون الطبيعي يتلخص اذن في رد الفـعل عند االنسان ضد النظام

الوضعي الذي يخنقهq وهنا يكمن بدون منازع فائدة القانون الطبيعي"(٤٥).

أمـا التيـار االخـر في التـفكيـر االنساني لتـفـسيـر طبـيـعة القـانونq فنجـده مـتمـثـالً في فكرة
القـانون الوضعي والتي تتـميـز بقولهـاq أوال أن القانـون هو القانون الوضـعي وبالتالي فـانه من

وضع إرادة بشرية حاكمة.
" ´عنى أن احللول القـانونية تأخذ من القـواعد وثانياً أن القـانون يكون " نظاماً منطقيـاً مغلقاً
القانـونية الوضعـية ومنهـا فحـسب دون اللجوء واالخـذ من كل ما هو ليس من النظام القـانوني

من قيم أخالقيةq سياسية أو اجتماعية(٤٦).

١-٢-١ القانون كعلم
فمنذ الوقت الذي ساد فـيه شعور بانه يجب تنظيم كل ميدان من مـيادين الدراسة على اسس
علميةq اذا ما اريد له ان يسـهم في مسيرة التقدم التي رسمت االساليب العلمـية طريقهاq أراد
أصـحـاب العلم القـانونيq هم أيضـاqً تنظيـمه عـلى أسس علمـية لـكي يسهـم بدوره في مسـيـرة
التقـدم العامـةq وكذلك اجتهـوا الى إعالن استـقالل القـانون وإصرارهم على معـاملته كـعلم حاله
حـال بقيـة العلوم االخرىq اذ ان مـيل القـانوني الوضعي الـى "اعالن اسـتقـالل القانون واصـراره
على معاملته كعلم كان له تأثير كبير على مستقبل النظرية القانونية التي أثارت بدورهاq كما

هو احلال في مثل هذه القضاياq رد الفعل اخلاص بها"(٤٧).
ومن هنا فـقد نـشأ ا�ذهب الوضـعي في القـانون الذي أخـذ على عاتقـه دراسـة القانون دراسـة
علمية بعيدة عن االفكار ا�يتافيزيقية واآلراء ا�سبقه عن القانونq وبحثه كما هو موجود داخل
اجملـتـمعq مـحـاوالً بذلك وضع حـد فـاصل مـاب� مـذهب الطبـيـعـي� الـذين كـانوا يدينون بوجـود
القـانـون الطبـيـعي ومــذهب الوضـعـيـ� وهم الذين اليدينون اال بالـقـانون الوضـعي الـصـادر عن

الدولة وبإرادتها. 
وضمن هـذا االجتاه الوضعـي لدراسة القـانونq برزت مذاهب ومـدارس مختلـفة حاولت الـبحث
في القـانون كل ضـمن تفكيـره ومنهـاجـه اخلاص بهq وهي عـلى اختـالف اجتـاهاتهـا تسـتند على

ا�بادىء الرئيسية التالية:
١- ان القانون الوضعي هو القانون ا�طبق بالفعل.

٢- الفصـل ا�طلق ب� القانون واالخـالق وب� القانون الوضـعي والقانون الطبـيعيq ب� الـقانون
ا�طلق والقانون التصوري.

٣- هذا الفصل ب� الوضـعي والتصوريq ب� احلـقيقي وا�يتـافيزيقي اليعني انكار اهمـية نظام

(٤٦) نفس ا�صدر اعالهq ص٧٥
(٤٧) دنيس لويدq ا�صدر السابقq ص١٢٩



(٤٨) د. عبداحلي احلجازيq ا�صدر السابقq ص١٩٣
(٤٩)  نفس ا�صدر اعالهq ص١٩٤

(٥٠) د. عبدالرحمن رحيم عبداللهq ا�صدر السابقq ص٨٥
(٥١) د. عبداحلي حجازيq ا�صدر السابقq ص١٩٥

(٥٢) د. ثروت انيس االسيـوطيq فلسفة القانونq مطبـوعة بالرونيوq كلية القـانون والسياسةq جـامعة
بغدادq  بغدادq q١٩٧٠ ص٤٧

(٥٣) البـراجـمــاتيـة (الذرائعـيـة): مــذهب فلسـفيq سـيــاسى يعـتـبـر جنــاح العـمل هو ا�عـيــار الوحـيـد
للحـقـيقـةq فـالسـيـاسي البـراجمـاتيq يدعي دائمـاً انه يتـصـرف ويعـمل من خـالل النظر الى النتـائج
العملية ا�ثمرة التي قد يؤدي اليها قراره. انظر د.عبدالوهاب الكياليq ا�صدر السابقq ص٧٦٧.
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القيم في القـانون وا²ا يعني فقط ان القـانون باعتباره عـلماً أو أعتبـاره باجتاه آخر مـباديء
أخالقية أو تصورات ميتافيزيقية يختلف عا�ه عن العوالم االخرى(٤٨).

١-٢-٢ ا�ذاهب الوضعية في القانون:
قلنا ان ضمن االجتاه الوضـعي لدراسة القانون برزت مذاهب ومدارس مختلـفة لدراسة القانون

منها:
١- ا�ذهب الوضعي القانوني:

هو أقـدم صـور ا�ذاهب الوضـعـيةq وأنـصاره اليؤمنـون اال بالقـانون الوضـعيq وهو مـجمـوعـة
القـواعد القانـونية النافـذة في دولة ما في فـترة زمنيـة معـينةq وهم اليؤمنون ´ايسمى بالقـانون
الطبيعي الـذي يعتبرونه مجـرد أفكار شخصيـة وآراء وعقائد ولذلك فقد أخـرجوه من نطاق علم
qمالحظة التالحم واالندماج ماب� القانون الوضعي والدولة" qوا�هم ضمن هذا ا�ذهب  qالقانون

فالقانون الوضعي عندهم هو إرادة الدولة"(٤٩).
والوضعية القانونية او ا�ذهب الوضعي القانوني يتخذ أشكاالً متعددة منها:

أ- وضـعـيـة مــدرسـة الشـرح على ا�تـونq التـي نشـأت في فـرنسـا في الـفـتـرة مـاب� (١٨٠٤)
و(١٨٢٠) والتي ركـزت على دراسة النصـوص القانونيـة ا�شرعة حـيث يتب� ذلـك بوضوح
من قول الفقيـه الفرنسي (بونيه) ح� يقول (اني ال أعرف القانون ا�دني بل أعلم مـجموعة

نابليون)(٥٠).
ب- الوضــعـيــة التـحـليليــة: وهذه مـدرســة ذات طابع أنكـلوسكســوني نشـأت بـفـضل الفــقـيــه
االنگلـيــزي (جــون اوس¼) فـي النصف االول من الـقــرن التــاسـع عــشــر(٥١)q وركــزت هذه

الوضعية جهدها على حتليل طبيعة القاعدة القانونية(٥٢).
ج- الوضــعـيـة البــراجـمـاتـيـة(٥٣): ويعــد صـاحـبــهـا (ويلـيـام جــيـمس) الذي ظهــر كـتــابه في

البراجماتية عام (١٩٥٥) هو الذي اجته بالوضعية االمريكية نحو البراجماتية(٥٤).
(Positive Sociologique) ٢- الوضعية االجتماعية

وهي الظاهرة ا�شـتـركـة لعـدد من ا�دارس التي اكـتـسـبت شـهـرة وشـعبـيـة مـتـزايدة في القـرن
ا�اضيq حيث ان هذه ا�دارس ربطت- بطريقـة او باخرى- القانون باجملتمعq فـفي القرن التاسع
عـشـر كــان مـدار االهتـمـام قـد بدأ يـبـتـعـد عن احلـقــوق واحلـريات الفـردية صــوب الواجـبـات او
االلتزامات االجتماعيةq وبالتالي حمل معه التأكيد على الدور الذي �كن ان يؤديه القانون في

اجملتمع(٥٥).
٣- الوضعية العلمية:

ان السـبب في تسمـية هذه الـوضعـية بالعلمـية هـو ان أصحـابها أرادوا دراسـة القانون دراسـة
علمــيـة ويعــتــبـرونه علمــاً با�عنـى الصـحــيح لكلمــة العلم ويـدعـون ان للقــانون خــواص العلوم

الطبيعية كالفيزياء والكيمياء وغيرها.
وذلك فهم يقتصرون في دراستهم على اصـدار "االحكام الواقعية"q فهذه "وحدها التي تصلح
qلذلك يستبـعدون ا�يول االيديولوجيـة فيعرضون القـانون كما هو qالن يقوم عليهـا علم القانون
اليحـاولون تأييـده أو تفنيده و�ـتنعون عن اصـدار "احكام قـيمـيـة" النهم يريدون أن يجـعلوا من

.(٥٦)" القانون علماً
وهذه الوضـعــيـة هي التي تهـمـنا هناq ألنهـا تتـصـل اتصـاالً وثيـقـاً بالـنظرية النقـيـة لـلقـانون
وبالتـالي تتـصل ´وضـوع دراستنـا والتي تربط فـيهـا مـاب� مـذهب الوضـعيـة العلمـيـة والنظرية
النقـيـة للقـانونq حيـث ان (كلسن) كـان من أبرز الفقـهـاء الذين حـاولوا أن يجـعلوا من القـانون
علماً مـستقـالً قائماً بذاتـهq بل انه كان من أشد ا�تـحمس� لهـذه الفكرة بحيث حـاول أن يجعل

من هذا ا�يدان ا�عرفي علماً نقياً خالصاً العالقة له بأي علم آخر.

١-٢-٣ النظرية النقية للقانون:
أن الوضعية القـانونية بجميع مذاهبهـا حاولت ان تصنع من القانون علماً مسـتقالً بذاته شأنه
شـأن العلوم االخــرى وحـاولت كـذلك ابعـاد الـقـانون عن مـجـال التـأثـر باالفكار ا�يـتـافـيــزيقـيـة
وبالتـالي اتباع ا�نهج العلمي التـجربيي فـي بحث ودراسة القـانون حيث يقـول ميـشيل فيـرالي:
"منذ وقت طويـل تعني كلمـة عـلمq كل فـرع يريد في الواقـع اخلـاص الذي يكون نفـســه له بلوغ

(٥٤) د. عبداحلي حجازىq ا�صدر السابقq ص١٩٧
(٥٥) دياسq فلسفة القانونq ترجمة هنرى رياضq دار اجليلq بيروتq q١٩٨٦ص٦٩

(٥٦) د. عبداحلي حجازيq ا�صدر السابقq ص٢٠٠



(٥٧) ذكره د. منذر الشاويq مذاهب القانونq ا�صدر السابقq ص١٠٢
(٥٨) هانز كـلسنq النظريـة احملـضــة للـقـانـونq ترجــمـة د. اكــرم الوتريq مـنشــورات مـركــز البــحــوث

القانونيةq بغدادq١٩٨٦q ص٩٫
(٥٩) كلسنq ا�صدر السابقq ص١٤

(٦٠) استاذنا د. شيرزاد أحمد النجارq النظرية النقية للقانونq بحث منشور في مجلة qËË“«—Wð مجلة
احتاد حقوقيي كردستان العراقq اربيلq العددq٤ q١٩٩٩ ص ١٧٥
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معرفـة �ثل نفس الدرجة من ا�وضوعيـة التي توصلت اليها العلوم الطبـيعية والرياضـيةq وبهذا
ا�عنى �كن أن نـؤكد بحـق أن هناك مـحالً لـعلم القـانونq وأن الوضـعـية القـانونيـة قـد أسـهـمت

على االقل في تأسيسه"(٥٧).
وكـانت محـاولة (كلسن) لوضع نظرية نقـيـة للقانون هي احملـصلة لكل تلك احملـاوالت والتي
أراد فيـها (كلسن) ابعـاد القانون عن التأثر بالعـلوم الطبيعـية وكذلك جـعل القانون بعـيداً عن
التأثر بالـذهنية السيـاسية وعن االقـتراب من االيديولوجـيات حيث يقـول: "مر مـايقرب من ربع
قـرن منذ أن أخـذت على نفـسي اعـداد نظرية مـحـضة في الـقانون أقـصـد بهـا نظرية بعـيـدة عن

الذهنية السياسية وعن كل عنصر عائد الى علوم الطبيعة"(٥٨).
وقــد عــرف (كلسن) (النـظرية النقــيــة للقــانون) بـكونهــا: "نظرية للـقـانـون الوضــعيq وهي
للقانون الوضعي عموماً وليست لقانون مع�q فهي نظرية عامة للقانونq وليست تفسيراً لنظام

قانوني مع�q وطنياً كان أم دولياً.
qوهي تريد ان تبقى نظرية وتـقتصر على التـعرف على موضـوعها باستـبعاد أي موضـوع اخر
وتسعى الى حتديد ماهـية القانون وكيف يتكونq دون التساؤل عمـا يجب ان يكون عليه وكيف

يجب ان يتكونq فهي ليست بسياسة قانونيةq بل هي علم القانون"(٥٩).
وان لم تكن النـظرية النقـيـة للـقـانون هي احملـاولة االولى من نـوعـهـا التي حـاول صـيــاغـتـهـا

الفقيه النمساوي (كلسن) وان كانت من أعمقها وأكثرها تأثيراً في الفكر القانوني.
تأريخيـاqً فانه قبل محـاولة (كلسن) حاول (ميـهمل) (Mehmel) من ا�انيا صيـاغة نظرية
حتمل نفس االسم (النظرية النقـية للقانون) ووجدت مـحاوالت اخرى لصياغـة اطار نقي للقانون

وذلك في سويسرا وايطاليا وفرنسا ومن أهم هذه احملاوالت:
مـحـاوالت أرنـست روكـو (Rogin) في كـتـابـه الصـادر عـام ١٨٨٩ بعنوان (نظـام القـانون)
(La Regle du Droit) ومحاولة (Picard) (بيكارد) في كتابـه الصادر عام ١٨٩٩ بعنوان

.(٦٠)(Le Droit Pure) (القانون النقي)

١-٢-٣-١ ا�سلمات االساسية للنظرية:
ولكن بصورة عـامةq فان هـدف (كلسن) قد انحصـر في غرض� رئيـسي� أراد حتقـيقهـما من
وراء وضـعــه لنظريتــه النقــيـة في القــانونq اوال ابعـاد القــانون عن كل عنـصـر عـائـد الى علوم

الطبيعةq ثانياً ابعاد القانون عن السياسة والذهنية السياسية.
qوفي احلـقيـقة ان الهـدف االول وهو ابعاد الـقانون عن كل عنصـر عائد الـى العلوم الطبيـعيـة
فـان (كلسن) يؤكد علـى ان علم القانون يخـتلف عن العلوم االخـرى من حـيث ا�بدأ الذي يقـوم
عليهq حيث ان العلـوم الطبيعية تقـوم أو تستند على مبدأ مع� هـو مبدأ السببـيةq فكل قانون
طبيعي يطبق هذا ا�ـبدأ اي عالقة السببـية التي تنشأ ماب� كل سـبب ونتيجته فـبذلك فان علم
الطبيعة هو علم ماهو كائن (Sein) اما علم القانون فانه يقوم على مبدأ آخر يختلف �اماً عن

(٦١)Imputation   (العزو) هذا ا�بدأ هو مبدأ qمبدأ السببية
فالعالقـات االجتماعـية التي تنشأ ب� االفراد حتكمـها قواعد قـانونية فالسنة القانونيـة تقيم
عالقـة ب� فعل غيـر مشروع واجلـزاء الذي يتبع ذلك الفـعلq "وينبغي التـأكيد على ان القـواعد
القانونية التفرضها الضروره بخالف القواعد التي حتكم عالم الطبيعةq حيث �كن مخالفتها أو

خرقها دون ان يترتب على ذلك انتفاء وجودها"(٦٢).
qاما الهدف الثـاني الذي حاول (كلسن) حتقيقـه اال وهو ابعاد القانون عن الذهنية السيـاسية
فـأن احملـور الـذي بنى عليـه نظـريتـه هذه يتـركــز في ان (كلسن) باالضــافـة الى عـدم اعـتــرافـه
بالقــانون الطبـيــعي وباالفكار ا�يــتـافــيـزيقـيــة واالراء ا�سـبــقـة apriori عن القـانـونq كـبـاقي

الوضعيات القانونية االخرى اال انه اتهم تلك الوضعيات باالصطباغ ´سحة ايديولوجية.
"فالوضعيـة القانونية قد الزمتها مـسحة ايديولوجية في القرن التاسع عـشرq وهذا مادعا في
مطلع القـرن العـشـرين الـى ظهـور هذه النظرية التي تبـغي اسـتـبـعـاد كل عنـصـر ايديولوجي من
القــانون وذلك ح� حتــدد مـفــهـوم السـنة القـانونـيـة ´عــزل عن السنة االخــالقـيــة ومن ثم تؤكــد
اســـتـــقـــالل القـــانون عن االخـــالق ويبـــعـــد القـــانـوني وبالتـــالـى علم القـــانـون عن كل العـلوم

االخرى"(٦٣).
"ويســتـبــعـد (كلـسن) من مـجــال العلم الـقـانوني جــمــيع االيديولوجــيـاتq بنـاء على ان كل

ايديولوجية ا²ا تستمد أصلها من االرادة والرغبة المن ا�عرفة"(٦٤).

(٦١) د. عبدالرحمن رحيم عبداللهq ا�صدر السابقq ص١١١
(٦٢) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة

(٦٣) د. منذر الشاويq فلسفة القانونq ا�صدر السابقq ص٥٨
(٦٤) د. عبد احلي حجازىq ا�صدر السابقq ص٢٠٠



(٦٥) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة
(٦٦) نفس ا�صدر اعالهq ص٢٠١

(٦٧) د. عبدالوهاب الكيالي واخرونq ا�صدر السابقq ص٤٢١
(٦٨) د. عبد احلي حجازيq ا�صدر السابقq ص٢٠١
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هذا ا�عنى جنده أيضاً فـي كتاب (كلسن) "النظرية العامة للقـانون والدولة" ح� يقول: " كل
ايديولوجـية سـياسـيةq �لك جـذورها في االرادة وليس في ا�عـرفةq في الـعنصر العـاطفي وليس
العقالني من وعـيناq انها تنبع من رغبات محـددة او باالحرى من رغبات اخرى غيـر الرغبة في

احلقيقة"(٦٥).
وهكذا فـان (كلسن) قـد أتهم النظريات االخـرى للوضـعـيـة القـانونيـة باصـدار أحكام قـيمـيـة
تبــعــاً لالجتــاهـات وا�يــول التي تـخــضع لهــا تلك الـنظرياتq وذلك عـلى العكس مـن االحكام
الواقعيـة التي ادعى بأن نظريته تصدرها النهـا تعتمد على ا�عـرفة والعلم باحلقيـقة وليس على
الرغــبـة واالرادة التي يخــضع لهـا صــاحب االيديولوجــيـة والتي يحــاول فـيــهـا صـبغ احلــقـيــقـة
بصـبـغـتـهاq وهذا مـا�يـز صـاحب النظريـة عن صاحـب االيديولوجـيـةq اذ "ان النظرية تتـألف من

مجموعة أحكام واقعية تستهدف غرضاً وحيداً هو إعالم الغير باحلقيقة"(٦٦).
أما االيديولوجـية فانهـا باالمكان تعريفهـا على أساس "أنها ناجت عملـية تكوين نسق فكري
عام يـفسـر الطبيـعة واجملـتمع والفـردq ·ا يحدد مـوقفـاً فكرياً وعمـلياً مـعيناً �عـتنق هذا النسق
الذي يـربط ويكامـل ب� االفكار فـي مــخـــتلف ا�ـيــادين الـفكريـة الســيـــاســـيــة واالخـــالقــيـــة

والفلسفية"(٦٧).
أو أنها على الـعكس من النظرية فهي "تعـبير عن أجتـاه تقو�ي يتـخذه الشخص إزاء حـقيـقة
معـينةq فلذا تتـألف االيديولوجيـة من مجـموعـة من أحكام قيـميـة في شأن هـذه احلقيـقة وتـقوم
على أساس مـجموعة مـن القيم التي تكون عند من أصدر هذه االحكامqوهي تـستهدف التـأثير
في تلك احلـقـيـقـة تأثيـراً موافـقـاً أو مـخـالفـاً بحـسب نوع ا�يـول االيديولوجـيـة التي تكون عند

صاحب هذه القيم"(٦٨).
ولعل هذا هو مـادفع (كلسن) الى تسـميـة نظريتـه بالنظرية النقيـة للقـانونq قاصـداً بذلك أن
نظريتـه بعـيدة كل البـعـد عن االيديولوجـياتq ومن حـيث انهـا تقـوم على ا�عرفـة والتقـوم على
االرادة أو الرغـــبــة التـي تتــحـكم بصـــاحب االيديولـوجــيـــة وتؤثر بالـتــالي عـلى االحكام الـتي

يصدرها.

١-٢-٣-٢ تقديرات نقدية:
وفي الواقع انه" ليس هناك من شك في قـيام النظرية احملـضة للقانون على أسـاس من ا�نطق

الشكلي الدقيقq ولهذا فليس من السهل توجيه انتقادات منطقية اليها"(٦٩).
ولكن ذلك لم يسلم النظرية من النقد:

"فـالنظرية كـما يـقال بحقq غـيـر خـالصةq بخـالف االسم الذي حتـملهq فـهي التعـدو أن تكون
نتيـجة للفلسـفة الوضـعية أو العلمـية التي يؤمن بهـا (كلسن) الذي أقام نظريـته داخل اطار -

الفلسفات- ذات الطابع العلمي"(٧٠).
ومن هذه االنـتــقـــاداتq مــا تقـــوله نظريـة (كلسن)q "مـن ان فكرة احلقq نـاشــئـــة عن اال�ان
بالقـانون الطبيـعيq فهـو- بفرض صـحتـه- التنتقـص من نظرية احلقq النه من ا�قبـول االنحيـاز

الى نظرية القانون الطبيعيq كما انحاز (كلسن) نفسه الى الفلسفة العلمية"(٧١).
بل أن "االهم من ذلك ان نظرية احلق ليست مرتبطة بالضـرورة بنظرية القانون الطبيعي (التي
qمـستـقلة عن أية فكرة فلسـفيـة qبل هي كـمـا أثبت الفقـه احلديث نظـرية فنية q(انكرها كلسن

تقول بوجود حقوق لالفراد سابقة على وجود الدولة"(٧٢).
 وكـذلك وجـهت الـيـهـا انتـقـادات أخـرىq منهـا مــاتعلق باالسـاس الذي أقـام علـيـه (كلسن)
القانـونq حيث أنه أقام هـذا االساس على فرضـية القـاعدة االسـاسيـة التي تستند عليـها جـميع
القواعـد القانونيـة في النظام القانونـيq وتستمـد منها صـحتـها وقوة الزامـهاq والتي افـترضـها
(كلسن) افـتـراضاً اقـتـضتـه ضـرورة اعطاء الصـحة للـنظام القانونـيq فأقـام بذلك الوجـود على

الالوجودq أي جعل الالوجود أساساً للوجود(٧٣).
ومن هذه االنتـقادات أيضـاً ما وجـهت لشـرحه لطبـيعـة القـانونqح� ربط (كلسن) ب� جناعـة
qوالذي أدى بالتالي الى فـقدان الفصـل الذي أقامه ب� عـا�ي الزاين والزولن qالقانون وصـحتـه
عـالم الطبيـعة (عـالم ما هـو كائن) وعـالم القانون (عـالم مـايجب ان يكون)q هادماً بذلك أحـد

ا�باديء االساسية التي أقام عليها (كلسن) نظريته النقية في القانون(٧٤).

(٦٩) د. سمير عبدالسيد تناغوq النظرية العامة للقانونq منشاة ا�عارفqاالسكندريةq١٩٨٦q ص٢٠
(٧٠) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة

(٧١) نفس ا�صدر اعالهq ص٢١
(٧٢) نفس ا�صدر اعالهq ص٢٢

(٧٣) د. منذر الشاويq فلسفة القانونq ا�صدر السابقq ص٦٨ ومابعدها
(٧٤) نفس ا�صدر اعالهq ص٧١ ومابعدها



qدار الفارابي qترجمة د. مصطفى كـر� qالفكر احلقوقي البـرجوازي ا�عاصـر q(٧٥) فالد�يـر تومانوف
بيروتq q١٩٨٥ ص١٩٧

(٧٦) كلسنq ا�صدر السابقq ص١٠
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بيد انـه اليجوز ان يفـهم ·ا قلناه أعالهq ان هذه النظرية تشـكل مرحلة منقـضيـة ومنتهـية في
الفكر القـانونيq  فانهـا قد "ترسـخت بصورة مـتينـة في الفكر البرجـوازي ا�عاصـر وهناك بلدان
مـابرح تأثـيـر (كلسن) فـيــهـا هو الغـالبqمــثل امـريكا الالتيـنيـة واالرجنت�q حـيـث يسـود في

كليات احلقوق نوع من (تقديس كلسن)"(٧٥).
لعل هذه هي أهـم االنتـقـادات التي وجـهت الـى النظرية النقـيــة للقـانونq ولكن مـايـهـمنا في
مـوضـوع بحثنـا هذا هو احملاولـة التي أراد بهـا (كلسن) ابعـاد القانـون عن السيـاسـة والذهنيـة

السياسية.
فبـعد أن كتب فـي مقدمـة كتابه بأن من االهداف االسـاسيـة التي كان يرمي الى حتـقيقـها من
وراء وضعه هذه النظرية هو وضع نظرية بعـيدة عن الذهنية السياسيـة وعن كل عنصر عائد الى
qاليتعلـق النزاع ´كانة القـانون ب� العلوم االخـرى qيعـود فـيؤكـد: "في الواقـع qالعلوم االخـرى
وبالنتائج التي تنجـم عن ذلكq بل بالعالقات ب� القانـون والسياسةq فـخصومي اليعتـرفون بأن
هذين ا�ضمارين منفصالن كل االنفصال أحـدهما عن االخر النهم اليرومون ترك العادة ا�تأصلة
في التـمـسك بـالسلطة ا�وضـوعـيـة لعلـم القـانون لتـبـرير االدعـاءات السـيـاســيـة ذات الطبـيـعـة
الشـخصـيـة من حـيث االساسq حـتى اذا اتفـقت بكل صـدق مع ا�ثل االعلى للدين أو لالمـة أو
للطبقـةq هذا هو سبب ا�عارضةq بـل وتقريباً للكراهية التي تـالقيها النظرية احملـضةq وتلك هي

بواعث مكافحتها بكل الوسائل"(٧٦).
ولعل أن هذا البحث الذي نعـده لكتابة رسالتنا في ا�اجـستيـر حوله اليشكل - حسب تعبـير
(كلسن)- أحـد هذه البـواعث التي حتاول مكافـحـة نظرية (كلسن) النقـية بـكل الوسائلq بقـدر
مـايشكل محـاولة مـتواضـعة الثبـات عكس مـاحاولت هـذه النظرية اثباته مـن أقامـة حد فـاصل
ماب� القـانون والسياسة متـبع� في ذلكq نفس االسلوب العلمي الذي أراد (كلسن) االعـتماد
عليه في كتابة نظريتهq لبيان فيما اذا كانت هناك فعالً رابطة تربط ماب� هذين ا�ضمارين من

ا�عارف االنسانية أو أنه ليست هناك مثل هذه الرابطة.
وكـذلـك لتـوضــيح فـيــمـا اذا كنا فــعـالً ال نروم تـرك العـادة ا�تــأصلة في التــمـسك بالـسلطة
ا�وضـوعـية لعـلم القانـون لتبـرير االدعـاءات السـيـاسيـة ذات الطبـيـعـة الشخـصـيـة أو أننا نروم
التمسك بتلك السلطة ا�وضوعية ليس لتبرير االدعاءات السياسية ذات الطبيعة الشخصية بل

إلثبات تلك االدعاءت ذات الطبيعة ا�وضوعية.



(1 ) Ota Weinberger, Aufgaban und Schwierigkeiten der Analytischen Rechts Theo-
rie. In: Zeitschrift fur Allgemeine Wissenschafts Theorie, 1973, S. f358

(2 ) Gorlitz, Politische Funktionen des Rechts, Wiesbaden, 1976, S6.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
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في هذا الفــصل سـوف نحـاول الكـالم عن الهـيكل أو البـنيـة التي يشكلـهـا القـانون في حــالتـه
التحليليـة غير الوظيفيـةq من ناحية التركيـز على الطروحات التي تقدم لتحـليل القانونq سواءً
من ناحيـة ا�عايير أو القيم التي يعـتمد عليهـا في مثل هذا التحليلq أو ا�ناهج التي تسـتخدم
في هذه العـمليةq أو من ناحـية االعـتمـاد على اجلانب السـوسيـولوجي (االجتـماعي) في تـقد�
مثل هذا التـحليلq فحينمـا نحاول أن نعطي االبعاد السيـاسيةq مـقوالت حتليلية قانونيـةq فأن

هذه ا�قوالت يجب أن توضع في أطار نظام علمي يوضح تلك االبعاد.
فـا�قـوالت التحـليليـة القانونـية لهـا نظامـهـا اخلـاص الذي يتشـكل وينتظم وفق منطق خـاص
(١). ان العـالقـات الشـكليـة ا�نطقـيـة والبــيـانيـة مـاب� ويظهـر في صـورة مــخطط خـاص أيضـاً
العناصـر التي تشكل نظامـاً مـعيناً تسـمى بالهـيكل q(Structure) وأن الهـيكل العـام هو في
نفس الوقت يعـني النظام (System). أن كل ادعـاء عـلمي حـول القــانون مـرتبط مع العـناصـر

الهيكلية للنظام القانوني والذي يجب حتليله وفق تساؤالت محددة(٢).
إن نظام ا�قـوالت (Aussagen System) �تلك قـيـمـاً محـددة حتـاول تعـريف مـسـألة تنظيم
السلوك كـشيء منطقي ومتـرابط(٣)q من حـيث وجود عـالقات مـتبـادلة مـاب� ا�قوالت والقـيم
التي تتـحـول الى مـسـتويات مـخـتلفـة كـامنة داخل النظامq وإسـتناداً الى هذه الـتحـوالتq فـأن
ا�قـوالت تكون مـوجـودة بدرجـات مـخـتلفـة ضـمن النظـامq وأعلى درجـات هذه التـحـوالت �كن

رؤيتها في القواعد القانونية التي يتضمنها الدستور بأعتباره القيمة االساسية للنظام.
ومـهـما يـكن االمرq فـأن هناك عـالقـة تبـادليـة مـاب� االهمـيـة االجتـمـاعـيـة والسـياسـيـة ألي
مـوضوعq الن تنظيم تـلك العالقـة يجب ان يكون شـرعيـاً من الناحـية االجـتـماعـية والـسيـاسيـة

وذلك لضمان أستمرارها(٤).

إن أداة القيم السياسية واالجتماعـية عندما حتاول أن تقيم ا�قوالت القانونيةq فإن هذا يعني
محـاولة أعطاء جواب على التـساؤل الذي يدور حـول مضـمون احلقـيقـةq أي حول التنبـؤ بسريان

أو فعالية القانون وحول احلاجة الى شرعيته.
فـــمن حــيـث هيكـلة القـــانون وفق منـظور القـــيمq عنـد ذاك �كن التـــحـــدث عن الطروحـــات
ا�عـياريةq ولكن عـندما يكون القـانون هيكليـاً منظمـاً وفق ا�فـاهيم العلميـةq فـأنه �كن الكالم
عن الطروحــات ا�نهـجـيـةq وعندمــا ينظم القـانون وفـق ا�الحظات والدراسـات االجـتـمــاعـيـة أو

يقترب منهاq فعند ذاك �كن االشارة الى الطروحات السوسيولوجية.
أن الطروحـات ا�عـيــارية وا�نهـجـيـة والسـوسـيـولـوجـيـة التي تخـتـصـر حتت عـبـارة "الـتـحليل
القـانوني الهـيكلي" تعكس أوضـاعاً مـعـينة مـثل قـانون العقلq الوضـع القانونيq أو الـتشـريع

ا�صلحيq ولهذا فأن هذه الطروحات يجب أن تستمر وهي متميزة ومختلفة(٥).
ولكن هذا االمـر اليعني اال كـونه مـشـروطاً باجلـواب على التـسـاؤل الذي يدور حـول الوظائف
السـياسـيـة للقانونq وهذا الشـرط هو مـساهمـة أو اشـتراك في اجلـهـود ا�بذولة حملـاولة صـياغـة

اجلواب أعاله(٦). كل هذه الطروحات تعتبر ´ثابة ²وذج لتوضيح هيكل القانون النافذ.

W¹—UOF*« #UŠËdD!« ±≠≤
عمـوماً �كن القول ان هذه الطـروحات تعتـمد قيمـاً معيـنة كمعـايير لتحـديد طبيعـة القانونq او
كمنطـلق لبيان الهـيكل التحليلي للـقانون على اساس من تلـك القيم. ´ا ان القانون بحـاجة الى
qفان هذه القـيم تختلف من مكـان الى اخر qان يرتبط بقـيم يؤمن بها اجملـتمع الذي تطبق عليـه
ومن زمان الى اخـرq كقيم العدالـة او ا�ساواةq "حيث أن هناك غاية أكـثر عمـومية يهدف اليـها

القانون في كل مكانq أو يجب أن يهدف الى حتقيقهاq اال وهي العدل"(٧).
سـواء �ثلت تلك العـدالة بعـدالة الهـيـة جتـسـدت في صـرخة (أنتـيـجـون) (Antigone) ضد
ا�لك (كريون) (Creon)(٨) عندمـا صاحت فـيه "انـني ال اعتـقد وأنت مـخلوق بأنك تسـتطيع

(5) Gorlitz, Op.Cit, p.9
(6 ) Ibid.

(٧) دنيس لويدq ا�صدر السابقq ص١٤٣
(Iokasta) وايوكاستا (Odipus) اسطورة أغريقية وهي بنت اوديبوس q(Antigone) (٨) أنتيجون
ومــسـرحــيـة درامــيـة للـكاتب ا�ســرحي االغـريقـي الشـهــيـر ســوفــوكليس q(Sophokles) كـريون
(Creon) اسطورة اغــريـقــيــة وهو ملك مــديـنة طيــبــة (Theben). انظر دائـرة ا�عــارف اال�انيــة

.١٩٨٣ qفيسبادن qص١٤٨ qص٥٧ واجلزء الثالث qاجلزء االول q(Brockhaus)



(٩) د. حسن علي الذنونq ا�صدر السابقq ص١٦٦
(١٠) نفس ا�صدر اعالهq ص٣٤

(١١) دنيس لويدq ا�صدر السابقq ص١٤٣
(١٢) د. منذر الشـاويq الدولة الد�ـقراطـيةq الـكتـاب االولq (الفكرة الد�قـراطيـة) منشـورات اجملـمع

العلمي العراقيq بغدادq q١٩٩٨ ص١٣٣
(١٣) دنيس لويدq ا�صدر السابقq ص١٦٨
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بنفـثة من فـمك ان تبطل قانون الـسمـاء الراسخ غيـر ا�كتوب او ان تتـخطاه"(٩)q والتي يتمنى
لهـا الكثيـر من الناس لو تتحـققq أو كعـدالة ارضيـة والتي ليس باالمكان حتـقيقـها اال بالـقدر
الذي يســاعــد عـلى ارضــاء ضــمــيــر القــضــاة اخمللص�q هذا الـواقع الذي دعــا أرسطوطـاليس

(ا�توفي سنة ٣٢٢ ق.م) الى التمييز ب� العدل في ذاته والعدل داخل اجملتمع.
وأدى بنا هـذا االمــر الى ان ²يّــز بـ� العــدالة التـي �ثل العـــدل في ذاتهq والعــدل الـذي �ثل
مـقدار مـا�كن حتقـيقـه من تلك العدالـة داخل أي مجـتمعq وهذا االخـير قـسمـه ارسطو من جهـة
الى قسم� هما العدل التوزيعي الذي يهتم بان يحصل كـل عضو من اعضاء اجلماعة على قدر
مناسب الستحقاقه والعدل التبادلي الذي يهتم بتنظيم عالقات االفراد أو معامالتهمq وميّز من
جـهـه اخـرى ب� العـدالة الـقـانونيـة والعـدالة الطبـيـعـيـةq أو كـمـا "نـقـول االن ب� عـدالة القـانون
الوضـعي وعدالة القـانون الطبـيـعيq حيث ال تزال هذه التـفـرقة ب� هذين الـنوع� االخيـرين من

العدالة هي ا�شكلة االزلية لفلسفة او فكرة القانون الطبيعي كله"(١٠).
ولكن الذي مـن ا�مكن تأييـده والـتـأكـيـد علـيـه بأن"القـانـون بدون عـدل سـخـريـةq ان لم يكن

تناقضا"(١١). 
وكــذلك فــان قـيـم احلـرية والـد�قــراطيـة التـزال تشكل مــجــاالً واسـعــاً للمـناقــشـات الفـكرية

والتطبيقات العملية التي تدور كلها حول دور القانون ووظيفته في بناء اجملتمعات احلديثة.
منذ الـوقت الذي أطلق فــيــه (روسـو)- الذي يـعـتــبــر عند الكثــيــرين من الفــقـهــاء مــؤسس
qًالد�قـراطيـة احلديثـة(١٢)- صـرختـه ا�شـهـور الصادرة من أعـمـاق قلبـه "لقد ولـد االنسان حـرا

ولكنه حيثما كان يرسف في االغالل"(١٣).
واذا كـان يبـدو ثمـة تناقض في أن تتـجـسـد فكرة احلـرية في القـانونq ذلك ان القـانون يعـمل
بصورة أساسيـة كأداة أو كوسيلة لتنظيم السلوك االنساني داخل اجملتمـعات وذلك بوضع قيود
مـعينة على تصـرفات الفـرد ومعـامـالتهq وبذلك يتحـول القانون مـن تلك االداة لتنظيم اجملتـمع

واسعاده الى أداة قمع واستغالل من قبل أصحاب السلطة والنفوذ لبقية الفئات االجتماعية.
ومع ذلك فــان هذا االمـر ال يـشكل اال تناقــضـاً ظاهـرياً فـيــمـا اذا تصــورنا حــالة التـعــقـيــد

والتـشـابك الكبـيـر التي توجـد فـيـهـا اجملـتـمـعـات سـواء البـدائيـة منهـا في صـورتهـا ا�بـسطة-
القبـائلq العشـائر- او اجملتـمعات احلـاضرة وا�تـمدنةq حـيث يوجد هناك صـراع وتناحر دائمـيان
ب� مـصالح وحـريات متـعارضـة ومتـضادةq حيـث اليبقى في هذه احلـالة امام القـانون اال تنظيم

هذه احلاالت.
وهذا مــــا أدى بالفــــيلســــوف اال�اني (كـــانـت) (١٧٢٤-١٨٠٤) الى القــــول جـــواباً عـلى
التساؤل: ماهو القـانون?: "بأنه مجموع الشروط التي بها حرية الواحـد �كن أن تتحد مع حرية
االخر وفقاً لقانون كلي للحرية"(١٤)q وا�بدأ الكلي للقانون لدى (كانت) هو: "يكون عادالً كل
فـعل �كنّ او قاعـدته �كنّ حـرية كل شخص من ان تـتعـايش مع حرية كـل شخص وفـقاً لقـانون

كلي"(١٥).
اذنq فـالقانـون لدى (كانت) هو قـانون كلي يحـاول ا�الئمـة ب� احلـريات اخملـتلفة وا�ـتضـادة

الشخاص متعددين او جلماعات متعددة تعيش في ظل نظام قانوني مع�.
وفي ذلكq يـجــد الفــيلـســوف االنكلـيــزي (برتراند رسـل) ان التنظيـم العــالي الـذي �كن ان
توجــده الـدولة داخل اجملــتــمع بـواسطة القــانـونq هو الذي من ا�ـمكن ان يخلـق وجــوداً عــاقــالً

لالنسانq "اذ في الدولة وحدها يكون لالنسان وجود عاقل"(١٦).
فـاحلــرية في مـفـهــوم ( رسل) ليس مـفــهـومـاً سلـبـيـاً وأ²ا يجـب على احلـرية ان ترتبـط ببناء

قانوني مع�q وهذا مايتفق فيه (رسل) مع الفيلسوف اال�اني (هيجل). 
ولكنه اتـفـاق غـيــر تام من حـيث انـه اليتـرتب على ارتـبـاط احلـرية بـالبناء القـانـونيq من انه

حيثما يوجد القانونq توجد احلرية(١٧).
فالفـالسفة- منذ جان جـاك روسو- وباالخص منذ هيجلq يؤكدون ان التـالؤم مع القانونq بل

وحتى الطاعة القسرية لهq هما جوهر خالصة احلرية(١٨).
وبناء على وجـود أمـثـال هذه ا�عـاييـر والقـيم وكذلك قـيم اخـرى كـتـثـبيت االسـتـقـرار واالمن
االجــتــمـاعي وكــذلك حتــقــيق التــقــدم االجــتـمــاعي فــاننا نســتطـيع القــول ان هذه الطروحــات

(١٤) عبدالرحمن بدويq كانت: فلسفة القانون والسياسةq وكالة ا�طبوعاتq الكويتq q١٩٧٩ص٣٢
(١٥) نفس ا�صدر اعالهq ص٣٣

(١٦) من مـقـدمة ا�ـترجم لكـتاب (هيـجل) q مـحـاضـرات في فلسـفـة التاريخq اجلـزء الثـانيq الطبـعـة
الثانيةq ترجمةq د. امام عبدالفتاح امامq دار التنوير للطباعة والنشرq بيروتq١٩٨٤q ص٩

(١٧) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة
qالطبعـة االولىqتـرجمـة احمـد رضـوان عزالديـن qاحلـرية في الدولة احلـديثة q(١٨) هارولد. ج. السكي

منشورات دار الطليعةq بيروتq q١٩٦٦ ص٤٨



(19) Axel Gorlitz, Politikwissenschaffliche Propadeutik,Reinbeck , 1972, S.26

(٢٠) ذكرها د.علي الورديq مهزلة العقل البشريq انتشارات الشريف الرضيq قمq١٩٩٧q ص١٤٠
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(الطروحات ا�عيارية) �كن تناول موضوعها أو توضيحها من خالل نقطت� أساسيت�:
q١- أولى هذه النقاط تركز على ان هذه الطـروحات تنطلق من ارضية بديهية واعـتقاد راسخ

·ا يعني بالتالي أنها توضح القيمة العليا االخيرة التي تعبر عن احلقيقة(١٩).
qأن هذه احلـقـيــقـة التي تخـتلف باخــتـالف الرؤية التي ينظـر بهـا الفـالسـفـة وا�فـكرون اليـهـا
وجهـات النظر هذه يتنازعهـا اجتاهان رئيسـيان متـعاكسـان على مدى تاريخ الفكر البـشريq بل

وحتى ضمن التفكير الفردي الواحد.
اجتـاه يرى في احلـقيـقـة مـايعني الروحq السـبب االولq الغـاية النهـائيـةq الفكرة ا�طلقـةq وكل
هذه ا�فاهيم تعـبر عما يعـتقده االنسـان من وجود حقيـقة مطلقةq أو قـوى خارقة للطبيـعةq وهو
مـايعـبـر عنهـا الفـالسـفـة بالوجـود ا�يـتـافـيـزيقـي (ما وراء الـطبـيـعـة)q وهذا اجتـاه �ثله أنصـار

(الفلسفة ا�ثالية).
بينما االجتاه االخر اليرى في احلقـيقة ا�طلقة اال ما هو محسوسq وال يعـترف فيها اال ´ا هو
مدرك ويقع ضمن ا�دارك الطبيعية لالنسانq وان القيمة االخرى التي يعبر عنها الفكر ليس اال
نتـاجــا ثانويا من نتــاج ا�ادةq ولكنه نتــاج اليسـتـهــان بهq هذا االجتـاه �ثلـه أنصـار (الفلســفـة
ا�ادية). ومهما يكن من أمر احلـقيقة أو أمر احلقيقة ا�طلقـةq وبغض النظر عما اذا كان االجتاه
االول صحـيحـا أم االجتاه الـثانيq فـانه وكمـا يقول الفـيلسوف االمـريكي (وليم جيـمس) : "أن
احلقيقة ليست اال فرضية يفترضها االنسان لكي يستع� بها على حل مشكالت احلياة"(٢٠).
وبناء على أفـتراض هـذه الفرضـيات التـي يعتـبرها أصـحـابها حـقـيقـة مطلقـةq يتم فرض قـيم

معينة والتي يعتبرونها قيماً أخيرة لتلك احلقيقة ويطرحون تلك الطروحات بناء عليها.
qوإنطالقـا من مـثل هذه الـقـيم يتم تنظيم التـصـرفـات والسـلوك االنسـاني داخل أي مـجـتـمع
وذلك ´ساعـدة وتثبـيت إجراءات مخـتلفة (سن وتشـريع القوان�q اصدار القـرارات والتعليـمات

االداريةq احكام احملاكم وقرارات القضاة).
وهكذا تقام أو تؤسس عالقة تبعية ماب� أساس أحتـرام قيمة االنسان االساسية والتي تعتبر
هي الغايـة النهائية ا�ـطلوبة لكل تلك القيم وا�عـاييرq هذه القـيمـة التي اليجوز ا�سـاس بها او
محـاولة التقليل من اهمـيتهـاq وب� التوصيـة الدارة السجن مثـال بالسمـاح للسج� باالستـماع

الى الراديو.
٢- النقطة الثـانية في هذا ا�وضـوع �كن طرحهـا في أن هذه الطروحات تقـدم معـايير معـينة

وقيماً ثابتةqوهذا يعني مايتبع ذلك من أصدار أوامر ونواهي أعتماداً على تلك ا�عايير.
´عنى آخر أن هذه الطروحات تقدم مـعايير معينة يؤسس عليها مـا�كن النص عليه من أفعال
أو تصرفات عـلى الفرد االلتزام بها وعـدم احلياد عنهاq وكذلـك أفعال أخرى عليه اال يـقوم بها

ويجب عليه االمتناع عنها.
وبذلك تكون تلك القـيم هي احملك الذي يفـصل ماب� تلـك االوامر والنواهي التي تصـدر عن
الدولة. وعلى أية حال يتـبع هذا الوضع تنظيم راسخ للتصرفات والسلوك انـطالقا من طروحات

معيارية مجردة.
وتبـعـاً لذلك فـان الفـرد يـسـتنتج واجـبـات مـعـينة عليـه االلتــزام بهـا مـثل واجـبـات احملـافظة
واالعـالن واالشــارة من خـالل عــالقـات مــعـينـة تنشـأ بيـنه وب� غـيــره من االفـراد او بـينه وب�
الدولةq تلـك هي عـالقــات االلتـزام وا�ديونيــة ا�تـبــادلة وا�وجــهـة من خـالل االخــالص واال�ان

واستنادا الى مبدأ حسن النية في التعامل مع االخرين.
وهكذا نـصل الى نتــيــجـة مــعــينة بـشـأن هـذه الطروحــاتq وهي وجــود ²ط� مــســتـقـل� من
الطروحات ا�عـياريةq اول ²ط من هذه الطروحات تتـخذ من القيم االنسـانية وبالتالي ماتشـتمل
qعليه هـذه القيم من وجود حـقوق طبـيعيـة لالفراد سـابقة على أي وجـود اخر مثـل وجود الدولة

وجود السلطة.
أذن فـان هذا النمط من الطروحات تتـخذ من الـقيم االنسـانية أسـاساً ومـعيـاراً �ا يقوم عليـه
اسـاس القانونq في ح� أن النـمط الثاني يتـخـذ من االوامر والنواهي الصـادرة عن سلطة عليـا

معياراً يقيم عليه أساس القانون.
وفي احلقـيقـة أن النظرة الوضعيـة أي الوضعـية القانونيـة تؤيد بشدة ا�وقف الثـاني او النقطة
qأنطالقاً من أ�ان الوضـعية الراسخ باالرتبـاط الوثيق ب� وجود القـانون ووجود الدولة qالثانيـة

وأن الوجود ألي قانون غير ذلك القانون الصادر من الدولة.
منذ الوقت الذي أصبح فيـه باالمكان وضع نظرية للقانون والسيادة كان الرائد فيـها القانوني
وا�ؤرخ الفرنـسي (جان بودان) (Jean Bodin) (١٥٢٩-١٥٩٦) الذي تناول هذه ا�سألة في

كتابه الشهير (الكتب الستة عن اجلمهورية) الصادر عام (١٥٧٦).
ومؤدى هـذه النظرية في ابسط مظاهرها أن من طبـيعـة أية دولة مسـتقلة أن تكون لهـا سلطة
تشـريعيـة علياq وأن هذه السلطات كـانت عليا مـن ناحيـت�: أنه التوجد سلطة أعلى منـها وأن

سلطتها غير منازعة.
أما القـانون الطبيعي الذي يعـتبره مـعظم ا�فكرين القانوني� مـجموعة قـواعد قانونيـة خالدة
وأبدية وتصـلح لكل زمـان ومكان والـذي يقـول عنه القــديس (تومـا االكــويني) بأنه مـقــدار مـا



(٢١) دينيس لويدq ا�صدر السابقq ص٢٠٦
(٢٢) كلسنq ا�صدر السابق q ص٥٠ ومابعدها

(٢٣ ) داياسq ا�صدر السابق q ص٢٠٣
(٢٤) نفس ا�صدر اعالهq ص٢٠٤

qبيـروت qمنشـورات عويدات qترجمـة د. سـموحي فـوق العـادة qفلسفـة القـانون q(٢٥) هنري باتيـفـول
q١٩٧٢ ص٨٠
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يسـتطيع العقل االنـساني أن يدركـه من العقـل االلهي الذي يعتـبر أسـاسـاً للقانون االزليq فـأن
سـيطرته على تشـريع القـوان� قـد أصـبـحت مسـألة شكلـية وازدادت شكلـيتـهـا مع مـرور الزمن
وصـوالً الـى نهـاية الـقـرن الثــامن عـشــرq ان لم يكن قــبل ذلك عندمــا اعـتــرف للدولة الوطنـيـة

(Nation- State) بأنها صاحبة السيطرة ا�طلقة على نظامها القانوني الوضعي(٢١).
ومن الناحــيـة الفلسـفــيـةq نالحظ أن االجـواء الفلـسـفـيـة والفكـرية التى سـيطرت عـلى القـرن
التـاسع عــشـر كـان لهــا التـأثيـر ا�بــاشـر والقـوي علـى أجتـاه ا�فكرين القــانوني� نحـو الـنظرية
الوضـعيـة. وهكذا جند أن لالرتبـاط الوثيق الذي تؤمن به الوضـعيـه القـانونية ب� القـانون وب�
وجـود الدولة دوراً كـبـيـراً في تأيـيـدها للنمط الثـاني من الطـروحـاتq حـيث أنهـا توضح إقـامـة

القيم على أساس التسلط القيمي اخلارجي وباالخص السلطة السياسية.
وعلى العكس من الوضـعيـة القانونيـةq جند أن اجتـاه القـانون الطبيـعي يؤيد النمط االول من
االطروحاتq فـبالرغم من أن (كلسن) قـد أستعـرض بعض نظريات القانون الطبـيعي بأعتـبارها
اقنعة لاليديولوجيات السياسية(٢٢)q فأن الصطالح القانون الطبيعي مثلما الصطالح الوضعية
دالالت مختلفة لدى مـختلف االشخاص في شتى مراحل التـاريخ وكان من أهم دالالت ومعاني

القانون الطبيعي:
١- الصـفـة االخالقـيـة االسـاسيـة للقـانون التي حتـول دون االنفـصـال الكلي مـاب� القانون كـمـا

هوكائن وب� القانون كما يجب أن يكون.
٢- الشروط الضرورية والالزمة لوجود القانون(٢٣).

"أن مـفاهيم القـانون الطبـيعـي أظهرت بشكل بارز مـسـاعدتهـا في حل مـشكلت� اسـاسيـت�
معاصرت� هما: صحة القانون اجلائرq وإساءة استعمال احلرية"(٢٤).

وهكذا جنــد أن مــذهب (الـشــرح على ا�تــون) الذي ظهــر بـعــد صـدور مــدونـة نابليــون عــام
(١٨٠٤) "اليرفض القانون الـطبيعيq بل يقـرq على النقيض من ذلكq ان مـجموعـات القوان�
النافـذة تعــبـر عن وجـهـه الصـحــيحq وان كـان هذا التطابق يجــرد الفكرة من أية قـوة حـقــيـقـيـة

بأقصائها بشكل خاص نقد القانون الوضعي"(٢٥).

أمـا بـالنسـبــة لعلم القــانونq فـانه يتـناول ا�وقـف�q أي أنه يـتناول ا�وقف الذي تؤيـده النظرة
الوضـعيـةq وكـذلك ا�وقف الذي يسـانده القـانون الطبـيعيq ذلك أنه وكـمـا أشرنـاq فان القـانون
الطبيعيq وبالرغم من إجتـاه علم القانون وبشدة نحو الوضعية القـانونية خالل النصف االول من
القرن التـاسع عشـرq ولكن ذلك لم �نع القانون الطبـيعي من الظهور ب� احلـ� واالخر- بأشكال
ونظريات مـتـفـرقـة- وا�شاركـة في حتـديد مـسـارات القـوان� والتـشـريعات وخـاصـة في أوقـات
االزمات والتناحرات االجـتماعية اخلطيـرة التي شهدها العالم في فتـرات متعاقبة وخـاصة خالل

النصف الثاني من القرن التاسع عشر وطوال القرن ا�اضي.
ذلك أن الوضـعـيـة القـانونـيـة والتي كـان من ا�تـوقع لهـا االزدهارq فـشلـت في ذلك النهـا لم
تسـتطع تقد� مـرشد أو دليل وسط التـحـديات ا�اثلة أمام ا�عـتقـدات االخالقـية واالجـتمـاعيـة
ا�قبولةq وال استطاعت ان تقدم مساعدة فعالة لتجنب أو عالج سوء االستعمال الشنيع للسلطة

أو احلريةq الذي كان وال يزال سائداً في شتى الدول.
ولدى ســقـوط الوضــعـيــةq في أوقـات االزمــات واحملن كـان يبــرز دائمـاً كـلف شـديد بالـعـدل
االجــتـــمــاعيq الذي أشـــتــملq فــيـــمــا أشــتــمـل عليــهq عـلى ظواهر مـــجــددة �ذهب القـــانون

الطبيعي(٢٦).
وان كان تعبـير سقوط الوضـعية أمراً مبـالغاً فيهq ولكنه باالمكان القـول بأنها على االقل لم
qبل وحتى اجلـزء االكبـر منها qليس فقط بأكـملها qتستطع أن حتـتل الساحـة الفكرية القانونيـة
فمـا يزال هناك مجـالq ومجال كـبيـر أحيانـاqً ألفكار القانون الطبـيعي لكي تبرز وتـؤثر وكذلك
تنال نصـيـبـهـا من تشريـع القوانـ� والدراسات الـفكرية القـانونيـةq وهكذا فـعلم القـانون يتناول

ا�وقف� ويواجه االستنتاج الشكلي مع ا�عايير ا�ادية النافذة.
وباألخص ح� نالحظq وبعد بروز الكلف الشديد بالعدل االجتمـاعيq أن مفهوم العدالة يأخذ

الشرعية الى حلظة توضيح القانون واحلقوق من االدعاء باحلقيقة.
شـروط نفـاذ االدعاءات باحلـقـيـقة كـانت عـبـارة عن تقـاليـد دينية مـطبقـة في اجملـتـمع والتي
اعطت القـانون خاصـية الضـرورة الروحيـة باالضـافة الى ضـرورات التعـامل اليوميq ومن خـالل
هذه التـقاليـد والتي جتذرت تدريجـيا في احلـياة االجـتمـاعيـة ينتج قانون مـحدد مـتضـمن لتلك
التقـاليدq مثـل هذه التقاليـد التي هي عبـارة عن قيم جامـدة تكفي جملتمـع متخلف ذو حـاجات

تنظيمية ضئيلة(٢٧).

(٢٦ ) داياسq ا�صدر السابقq ص٢٠٥
(27)Axel Gorlitz,Politische Funktionen des Rechts ,Wiesbaden,1976, p.10 



qدار الفكر العربي qاصول القانون q(٢٨) د. عبدالرزاق احمـد السنهوري ود. احمد حشمت ابو ستـيت
القاهرةq q١٩٥٢ ص١٠٢ ومابعدها

(٢٩ ) د. عـبـدالرزاق احـمد السـنهوريq نظـرية العـقدq دار احـيـاء التـراث العـربيq بيـروتq بدون سنة
طبعq ص٨٩

(30) Gorlitz, op. cit, S. 10
(31 ) Ibid.
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وهناك من يرى ان للدين _ والذي أصـبح بالتـالي مـصـدراً مـهمـاً من مـصـادر القـانون- دوره
البـارز في تطوير القانون وخـصوصـاً في تلك اجملـتمـعات ا�تـخلفة التي كـانت تعتـمد أعـتمـاداً
كبيـراً في نشأة قانونهـا اخلاص على أعرافهـا وتقاليدها ا�توارثةq بحـيث "كان الدين ينسخ من
القـواعـد العرفـيـة فـاسـدهاq ويقر صـاحلـهـاq يهـز العرف الـقد� هزا عنـيفـا ويهـدم مـاتداعى منه
ويسـيـر بذلك باالنسـانيـة خطوات الى االمـامq فـهـو في مـبـدئه �ثل التطور واحلـركـة الى جـانب

استقرار العادات وسكونها".(٢٨)
ولكن مع إتسـاع تشابك وتعقـد اجملتـمعات ازدادت احلـاجة الى تنظيم الواقع اجلـديد ا�طروح

وأصبح من الضروري أن يكون القانون ذا مرونه أكثر وقابلية أكبر على التنظيم.
"أن اجملـتـمع البـشـري أقـيم على أسس ثـالثة: الدين والنظام الداخلي لـلقـبـيلة والقـانونq ولم
يكن الـقــانون اقـــوى هذه االسس بل كـــان الدين له ا�ـقــام االولq واليزال في الـقــوان� الهـندية
القـد�ة مايدل على ان االلتـزام التعـاقدي ليس اال التـزاماً دينيـاً محـضاqًوكـذلك كان االمـر عند
الرومانq حتى قوي القـانون وأخذ يحل بالتدريج محل الدينq فوجدت العـقود الشكلية وأخذت
مكان العـقود الدينيـة"(٢٩). وعلى هذا ا�نوال فـقد حتـولت القوان� ا�سـتندة على القيم الدينـية

الى قيم اصدار االوامر والنواهي.
Samuel Pufendorf) (بـوفندورف) وفي عـــام (١٦٧٣) يؤكــد الـقــانونـي وا�ؤرخ اال�اني
1694-1632) بأنه الى جـانب الكنيـسـة والسلطة العليـا فـان (العـقل) قـد أصـبح مصـدراً آخـر

Moral Theo-) للـقـــــانون وأن الـعلـم الذي يـنظـم هذه ا�ـصــــادر يـســـــمى بـالديـن االخـــــالقي
.(٣٠)(logie

لتنضم بذلك القيم التي يصـدرها العقل الى جانب تلك القيم القـد�ة لتنظيم حياة اجملتـمعات
االجتماعية والسياسية عن طريق القانون.

(بوفندورف) �يز ماب� الواجبـات النسبية ا�قيدة بالوضع وا�رحلة التأريخـيةq وب� الواجبات
ا�طلـقـة ا�ســتندة عـلى االسس العــامـة لـلمـجــتــمعq أن أعلى قــيــمـة فـي اجملـتــمع حــسب رأي

(بوفندورف) تلتقي مع االلتزام ا�هم: عدم ايذاء أي شخص(٣١).

مـثل هذا االجتـاه الضـد من القـانون الطبـيـعي والعـقـالنيـة يصطدم مـع منطلقـاتهq أن القـانون
الطبـيـعي يتـعـامل مع الوضع بصـورة دوغـمـائيـةq فـأوال ان منطلقـاته وأدعـاءاته تسـيـر بصـورة
حلزونـيـة ودائريـة وحـيث ان ا�ـنطق هو تنظـيم قــاعـدة لنـقل االدعــاءاتq فـان االجــراءات تبــقى
حتليليــة وهذا يعني ان االسـتنـتـاج اليجلب أية مـعـلومـات أكـثـر ·ا قــيل في ا�قـدمـة (ا�ـسلمـة
االسـاســيـة) (die Pramise) التي تقــول بأن الطـبـيــعــة أو االنسـان اليـكونان التــاريخ بل أن

الترابط ب� االحداث والتصرفات هو الذي يكون التأريخ(٣٢).
أن التـصريحـات واالدعاءات حـول الوجود (الواقعq مـاهو موجـود das Sein) التعطي سوى
االقـوال حول مـاهو كـائن وليس حـول مـايجب أن يكون. ومن طبـيـعة االنسـان ال�كن اال حتـديد

ماهو ·كن حول تلك الطبيعة.
وهكذا تظـهـر ثالثـة عناوين: طبــيــعـة االنســانq ا�ســاواةq والتــعـامـل ا�تـســاوي وهذا يبــرر

االنطباع بعرض التعامل ا�تساويq وهو شيء منطلق ابتداءً من طبيعة االنسان.
ان احلـقـيـقـة بأن مــحـتـوى ا�عـيـار مـتـجـذر في ا�ـقـدمـة بصـورة بديهـيـةq وهكـذا فـإن ا�عـيـار
(Norm) (السنة q القـاعدة)q مـبرر بصورة شكـلية. ان معـيار الطبـيعـة يكشف نفسـه هنا في

قانون ا�ساواة.
ان مـثل هذا الكشف ا�عـيـارى يطبق بصـورة واضـحةq اال انـه في نفس الوقت �كن للمـرء ان
يجـد في ا�قـدمـة االدعـاءات الدوغـماتـية حـول اسـاس التـعـامل الالمـتـسـاوي وهذا يعني تبـرير
التـفـوق الطبــيـعي لعـرق مـع�. ومن ناحـيـة اخـرى فــان ا�دع� بالقـانون الطبـيــعي يعـانون من
دائرتهم ا�نطقـيةq حيث أن ا�وضـوع يتعلق با�فهـوم ا�ناقض �فهـوم "احملتوى التـجريبي"q وهذا
يعني انـه كلمـا كــان تزييف احلــقـائق ا�الصـق إلدعـاء مـعـ� ضـئــيـالً كلمــا كـانت نســبـة حــجم

ا�علومات كبيرة(٣٣).
وفي نفس الوقتq فـان نسـبـة هذا احلـجم لالدعـاءات ا�عـيارية سـتـتـقلص مع زيادة ا�ؤشـرات
والتوجـهات التـعامليـة والتي ستـوحد نفـسها بهـذه الطريقةq وهكذا فـان اجلملة تقـول: ال تلحق

خسارة بأي كان أكثر ·ا هو يفهم ويستوعب اخلسارة وكيف �كن له تفادي اخلسارة.
ان القانون الطبـيعي له لغة معيـنة تتعلق بكونه يوضح من خالل لغة عـامة مفهـومةq فأن هذا
البناء اللـغـوي له تطبـيـقــات عـاليـة(٣٤)q حـيث من خــالل حـقل االلفـاظ �فـهـوم مــع� �كن أن

(32) Ibid.
(33)Popper, Karl R, Logik der Forschung, 3Aufl. Tubingen, 1985, S.87.
(34 ) Kamlak W, Lorenzen, P, Logische Propadeutik, Thanahein, 1967, S.81



(35) Gorlitz, Op.cit, P.16

(٣٦) د.محمد محمود ربيعq مناهج البحث في السياسةq مطبعة جامعة بغدادq بغدادq١٩٧٨q ص٩.
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يعكس احلقيقة االجتماعيةq(٣٥) مثل هذه التوضيحات واالنتقادات إلجتاهي التطور التأريخي
والقانون الطبيعي يشكالن أيضاً أطاراً نقدياً لالدعاءات ا�عيارية.

ان البديهـيات حتدد قـيمة التـوضيح للمعـيارq حيـث من خاللهاq فـأن أساس التوضـيح يعرف
كحقيقة وبالتالي يكون محضاً بالضد من النقد العلمي.

ان التـحديد اللغـوي حول أسـتخـدام ا�فاهيم كـمفـهوم روح الشـعب (Volksgeist) أو العقل
يعطي دفعـة للقانون ويؤكـد عليهq ·ا يعطي االنطبـاع عن االدعاءات احلقـيقيـة ا�ضمـونة وحول
البـحث التطبيـقي التـجريبيq والتـجـريب كأسـاس واثبات لالدعـاءات حـول الوظائف السيـاسيـة
للقــانون يجــري في اطـار االدعـاءات ا�عــيــارية على أســاس التــجــربة ا�قنـعـة وا�ـسـتنـدة على
االوليـات او البـديهـيـات احلـسـاسـةq مـثل هذا االقـتناع ا�تـكون ذاتيـاً ال�كن ان يصـبح أسـاسـاً

لألستناد العلمي.

WO−NM*« #UŠËdD!« ≤≠≤
"ترتبط مناهـج البـحث في أي فـرع من فـروع ا�عـرفـة العلمـيـة سـواء كـانت في مـجـال العلوم
الطبيعـية او العلوم االجتماعيـة أرتباطاً وثيقاً بالفلسفة وتتـبادل معها التأثيـر من حيث النشأة

والتطور وجتديد ا�فاهيم"(٣٦).
منذ الوقـت الذي تأثرت فــيـه مناهج الـبـحث والتــفكيــر قـد�اq وكــذلك في العــصـر الوســيط
بالظروف التي سـاهمت في صـياغـة واعطاء مـفهـوم مـع� للفلسـفة سـواء من حيـث نشأتهـا في
ظل تلك الظروف أو التعـاريف أو ا�ضام� التي حاول ا�فكرون اعطاءها لهـا أو ا�واضيع التي
حاولت معاجلتهاq وخصوصاً من حيث الطابع العام الذي ساد تفكير كل مرحلة من تلك ا�راحل

وسيادة البحث النظري والتفكير التأملي في حقيقة ا�وجودات وماهيتها.
فـأرسطو مثـالً والذي يعتـبـر وحلد االن أحـد قمم تلك ا�رحلة احلـضـارية كانت دراسـته �ا بعـد

الطبيعة وللعلوم الطبيعية دراسة عقلية تأملية.
لقد كان مايشغل بال الفليسوف اليوناني هو البحث عن حقيقة االشياء التي تكون ماهياتها
أي الصـفـات العـامــة اجلـوهرية التي تشـبـه الى حـد بـعـيـد ا�عـاني الرياضـيـة فـي ثبـاتهـا وعـدم
قابليـتها للتـغيرq "تلك ا�ـعاني وان لم تكن منفصلة عن االشـياءq فهي وحـدها التي تصلح الن
تكون مـوضـوعـاً للعلمq وبالتـالي مـوضـوعـا للبـحث والـدراسةq فـاذا أمكـن التـوصل الى ا�عنى
الكلي والشامل الذي يتمـيز به نوع من االنواعq أمكن بعد ذلك أستنتاج جمـيع ا�عاني االخرى

منه بطريقة منطقية بأتخاذ ذلك ا�عنى الكلي معياراً يقاس به ا�عاني اجلزئية"(٣٧).
هذا ا�نطق الشكلي ( الصوري) والذي توصل اليه (أرسطو) كنتيجة طبـيعية جلهوده وجهود
سابقـيه من الفالسفـة اليوناني� وعلى االخص (سقـراط) الذي أنتهى الى القول بوجـوب البحث
بحـثـاً اسـتقـرائيـاً في التـصـورات من أجل الوصـول الى ا�اهيـات احلـقـيقـيـة التي تكون ا�عـرفـة

با�عنى الصحيح. 
فهو في بحثه عن ا�نهج الفلسفي الذي حاول أن ينشئه كـوسيلة للوصول الى احلقيقة النهائية
q لم يكن يعـتمـد على قواعـد فلسفـية مـحددة واضـحة منظمـة q قدر اعـتمـاده على براعتـه في
احلوار الذي كان يجـريه مع مختلف االشخـاص منطلقاً من احلقـيقة الوحيدة التي كـان يؤمن بها
وهي أنه ال يعلم شيئاً q أي انطالقـاً من اجلهل بكل شيء وبالتالي أستخالص ا�اهيـات بعضها

من بعض وتصنيفها وترتيبها من حيث العموم واخلصوص(٣٨).
و(أفالطون) الذي قدم أفكاراً مـهمة عديدة في صراع االضدادq والذي أعـتقد بأنه وصل الى
اخلطوة الـسليــمــة والصــحــيــحـة فـي التــفكيــر الفلـسـفـي وهي خطوة الديـالكتــيك أي ا�عــرفــة

الديالكتيكية التي كان يعتبرها ا�عرفة الفلسفية با�عنى الكامل(٣٩).
وقد حـاول (أفالطـون) كما حـاول (سقـراط) من قبـله سد النقص الشـديد الذي البد أن يكون
موجـوداً في منهجـهq من حيث أن االشـياء التي يـبحث فيـها هي أشـياء جـزئية وال�كن للبـحث
فـيـها أن يـعطينا مـعرفـة كـاملة ووافـيـة بهـاq فلقـد حـاول (سقـراط) الوصـول الى مـاهيـات هذه
qوبذلك الوصـول الى حتديد الشيء موضـوع البحث qاالشيـاء بتحديده �عارضـاتها أو أضدادها
وزاد عليـهـا (افـالطون) بأن كـان يسـتخـرج كل النـتائج مـن التعـريفـات التي يصـل اليهـا كـمـا
يستخرج النتائـج التي تنتج من القضايا ا�قابلةq وعن طريق مقابلة هذه االشيـاء بعضها ببعض

وحتديد الواحد باالخر تنتج في النهاية حدود الشيء الذي يبحث عنه وماهيته(٤٠).
وقـد ظل هـذا ا�نطق الشكلـي (الصـوري) الذي توصل الـيـه (أرسطو) في منهــجـه الفلـسـفي
مـسـيطراً على تفكيـر الفـالسـفة اليـوناني� من بـعده وعلى تـفكير فـالسـفـة القـرون الوسطى في

محاولتهم للوصول الى احلقائق وفي وجهات نظرهم في بحث ا�واضيع التي يختارونها.
هذا ا�نهج الصوري الذي أبدعه كـان عبارة عن عدد من القواعـد الكلية التي كان يجب على
ا�فكر أن يتـقـيّـد بهـا ويعـتـمـد عليـهـا في تفكيـره الفلسـفي والعلـمي لكي يتـجنب الوقـوع في

(٣٧) نفس ا�صدر اعالهq ص٣٥
(٣٨) عبدالرحمن بدويq افالطونq دار القلمq بيروتq q١٩٧٩ ص٣٢

(٣٩) نفس ا�صدر اعالهq ص١٤٠
(٤٠ ) نفس ا�صدر اعالهq ص١٤٩



(٤١ ) اميـل برهييـهq تأريخ الفلسفـةq الفلسفـة احلديثـةq ترجمـة جورج طرابيـشيq الطبعـة االولىq دار
الطليعة للطباعة والنشرq بيروتq q١٩٨٧ ص ص ١١-١٢.
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االخطـاء وأالّ يخطـأ في تـفكيــــرهq هذا ا�ـنهج الـصـــوري هـو الذي أطلـق عليــــه (أرسطـو) أسم
ا�نطق.

ولكن هذه احلقيقة ظلت مرتبطة با�رحلة احلضارية والتـأريخية التي أفرزتهاq وهي حقيقة وأن
كانت صـحيـحة في تلك ا�راحل االولى من تـطور التفكيـر الفلسفيq اال أنهـا أظهرت قـصورها
بعـد ذلك في ا�راحل التاليـة من ذلك التطورq عندمـا تقدم العلم وأصـبح هذا ا�نهج قاصـراً عن
االجـابة على الـكثـيـر من االسـئلة التي طرحــتـهـا تلك ا�راحل وأصـبـحت احلـاجــة ملحـة حملـاولة

التطوير في مكونات ذلك ا�نهج أو إبداع مناهج أخرى.
وهذا مـا أنعكس في االخـتالفـات التي ظهـرت في االجتاهات اجلـديدة للفلسـفـة احلديثـة التي
ظهرت بدايتهـا مع نهاية العصر الوسـيط وبداية عصر النهضـة وكانت محصلتـها االقتناع الذي
تكون لدى (كـانت) بأنه على الرغم من االنتـقادات التي وجـهت الى منطق (أرسطو) فانـه قال
كل شيء بصـدد هذا العلمq وكـذلك االفكار واالراء ا�ناقـضـة لهذا االجتـاه لدى (كـانت) والذي
بدأه الفالسـفة االنكليـز ومن أبرزهم (جون سـتيوارت مل) في القـرن التاسع عـشر في كـتاباتهم
الكثـيـرة حول ا�نطـق التقليـدي وطرح نقـاطه الواحـدة تلو االخـرى للمناقـشـة بروح أنتقـادية مـرة

اخرى(٤١).
واذا كـانت الفلسـفـة القـد�ة قـد ركزت علـى البحـث في الوجـود ´ا هو موجـودq فـان الفلسـفـة
احلديثة كانت مهتـمة بالدرجة االساس بالبحث في ا�عرفة وطبيعتهاq لفـهم طبيعة العالقة التي

تربط ب� قوى االدراك واالشياء ا�دركة.
وقـــد نتج عن ذلـك صــراع عـنيف بـ� ا�ذاهب ا�ثـــاليـــة (Idealism) وا�ذاهـب الواقـــعــيـــة
q(Realism) وهذا يعني أن الـفلسـفـة القـد�ة أهـتـمت بالوجـود ونظرت من خــالل ذلك الوجـود
الى ا�عرفةq بيـنما أخذت الفلسفة احلـديثة إجتاهاً معـاكساً منطلقة من ا�عـرفة ونظرت من خالل

ا�عرفة الى الوجود ومحاولة فهمه.
وقـد أنعكست آثار هذا االجتـاه في احملـاوالت التي قـام بها الـفالسـفـة الذين ظهـروا في تلك

الفترة إليجاد مناهج جديدة للدراسة والبحث.
حـيـث وجـد (فــرنسـيس بيـكون) (١٥٦١-١٦٢٦) والذي كـان أول فــيلســوف أوروبي يضع
أسس ا�نهج التـجـريـبيq أن عـمليـة التطهـيـر التي ينبـغي الـقـيـام بهـا من أجل ارسـاء التـفكيـر
الفلسـفي والعلمـي على أسس سليـمـة q التتم اال عن طريق نقـد ا�نطق القـد� وكـشف عـيـوبه.

حـيث أن هذا ا�نطق كـان االداة والوسيلة التي اسـتـعان بهـا الفـالسفـة القـدماء في الوصـول الى
النظريات التي أسسوها على أسس باطلة وبالتالي وصلوا الى نتائج غير صحيحة.

وقد عـبر (بيكون) عن معـارضته لـلمنطق القد�q ا�تمـثل في منطق (ارسطو) والذي استـمر
لفـتـرة طويـلة يعـرف باسم االداة (االورجـانون)q وذلك عـندمـا أطلق على الكتــاب الذي تضـمن

منطقه اجلديد أسم االداة اجلديدة (االورجانون اجلديد)(٤٢).
ان ا�نطق القد� في رأيه كان يعـتمد على القياس الذي يتـألف من قضايا تتكون بدورها من
الفـاظ تعـبـر عن أفكـار ومـعـان مـوجـودة في الذهنqفـاذا كـانت هذه االفكار وا�ـعـاني مـخـتلطة
أصالً في الذهنq نتـيجة لالوهام التي تسكنهq من واقع كـونها منطلقة من أنطبـاعات شخصـية
خـاصة والتي تكون عـرضـه لشتى االوهـامq فأنهـا تكون مـضطربة ومجـردة عن االشـياء بصـورة

غير دقيقة وعند ذلك يبدو البناء كله قائماً على أساس ضعيف وغير سليم(٤٣).
وكـذلك الفــيلسـوف الفـرنسي (ديـكارت) (١٥٩٦-١٦٥٠) وهو صـاحب ا�نهج العــقلي في
الفلسـفة االوروبية احلـديثةq فـهو يقول في القـاعدة الرابعـة من كتابـه (القواعد لتـوجيـه العقل)
على أن ا�نهج عبارة عن (القواعد اليقينية البـسيطة التي تضمن �ن يراعيها بدقةq اال يفترض
الصدق فـيما هـو كاذبq وأن يصل الى علم صحـيح بكل ما�كن العلم بهq وذلـك بفضل أزدياد

مطرد في ذلك العلمq ودون القيام ´جهودات الجدوى منها)(٤٤).
وينص في كـتابه (ا�قال على ا�نـهج) على أن ا�نهج عبـارة عن (القواعد التي تـع� االنسان
على زيادة علمه تدريجيـاqً واالرتقاء شيئاَ فشيـئاً الى أسمى نقطة يستطيع بلوغهـا رغم ضعفه

وقصر حياته)(٤٥).
وبأختـصارq فا�نهج عـبارة عن القواعـد التي تكفل �ن يتقـيد بها بلوغ احلـقيقـةq فا�نهج عند
ديكارت مـتـصل اشـد االتصـال بالعلمq بل هو أداة العلـم والعلمـاء وهو مـتصل بـا�نطقq ´ا أنه

قد حل محل ا�نطق القد�q أنه"فن التفكير" كما قال عنه تالميذ ديكارت(٤٦).
وهو مـدين في هذا اجملـال للمـفكرين الـذين أنتـقـدوا ا�نطق القـد� أبتـداء بـ(بيكون) ومـروراً

q١٩٨٠ qبغـداد qمطبـعـة ا�عــارف qنظرية العلـم عند فـرنسـيس بـيكون q(٤٢) د. قـيس هادي احــمـد
ص١٥٦

(٤٣) نفس ا�صدر اعالهq ص١٥٧
q١٩٥٩ qالقــاهرة qدار ا�عـارف ´ـصـر qسـلسلة نوابغ الفـكر العـا�ـي qديكارت q(٤٤) د. جنــيب بلدي

ص٥٩
(٤٥) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة
(٤٦) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة



(٤٧) نفس ا�صدر اعالهq ص٦٠
(٤٨) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة

qاالسكندرية qدار اجلامعات ا�صرية qا�نطق ومناهج الـبحث العلمي q(٤٩) د. علي عبدا�عطي محمد
q١٩٧٧ ص٨
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بـ(راموس) البروتستانتي الفرنسي وأنتهاءً بالفنان االيطالي الشهير (ليوناردو دافنشي).
حيـث بيّن (بيكون)q كمـا أوضحنا سـابقاqً أن هذا ا�نطق عـاجز عـقيم إزاء الطـبيعـةq وأنه ال

يستطيع أن يتقدم بنا الى أمام في مجال معرفتها. 
و(دافنشي) الذي رفـض منطق ا�درسـي�q وأعـتـبـر علمـاءهـم أمـا دجـال� أو مـجـان�q ورأى

ضرورة الرجوع الى منهج (أرخميدس) الذي يجمع ب� مزايا التجربة واالستدالل الرياضي.
أمـا(راموس) فـيقـرر أن ا�نطق ا�درسي يصلح للتـعبـير عن علم مـوجودq ال عن اكـتشـاف أو

أبتكار فهو مفيد بصدد القد� ا�علومq عاجز أمام اجلديد اجملهول(٤٧).
ويكاد (ديكارت) "اليـضـيف شـيـئـاً الى مـاسـبق بيـانه وإن كـان قـد عـمل عـلى تركـيـز النقـد
السابق على ا�نطق ا�درسي من حيث أنه يرجع جميع احلجج الى القياساتq مكتفياً بها مهمالً
موادهاq فـهذا ا�نطق من حيـث وجهة نظر (ديكارت) يبـقينا في حدود الصـور اللفظية ويقـيدنا
بقواعد متعلـقة بتلك الصور وحدهاq فبفضل هذا ا�نطقq نصبح فـقط قادرين على الكالمq غير
قـادرين على احلكمq فـا�نطـق ا�درسيq في أسـمى مـراتبـهq باب من أبواب البـالغـةq الجـزء من

الفلسفة"(٤٨).
وبذلك فــقــد كـان البد من قــيــام منطق جــديد يقــابل ا�نطق الشـكلي الصــوري الذي أسـســه
(أرسطو)q هذا ا�نطق الذي أتخذ من االستقراء أساساً ألبحاثه وأعتمد على ا�الحظة والتجربة
qفكان وجود منهج جـديد هو ا�نهج االستـقرائي qللوصول الى النـتائج ومن النتائج الى القـوان�

وكذلك أيجاد منطق جديد هو ا�نطق ا�ادي االستقرائي.
اما علمـاء الرياضيـاتq وعلى رأسهم (ديكارت)q فـقد كـانوا يرون أن الطريقة الرياضـية في
البــحث هي الطريـقـة ا�ثـلى والوســيلة االدق للوصــول الى احلــقـائق وهـذه الطريقــة تتـبـع نسـقــاً

أستنباطياً (Deductive System) وتعتمد على ا�نهج االستنباطي.
ولقـد نادوا باتـبـاع هذا ا�نهج بدال من ا�نـهج القـيـاسي القـد� الذي كـان يـنادي به (ارسطو)

وا�درسيون(٤٩).
من هنا فــقــد تأسس أجتــاهان في البــحث في العلـوم الطبــيـعــيـةq االجتــاه االول وعلى رأســه
(بيكون) والعـالم االيطالي(غاليليـو) فقد نادى أصـحابه بضـرورة جتديد ا�نطق وضـرورة ايجاد

مناهج جديدة في البحث عن احلقيقة تعتمد على ا�الحظة والتجربة واالستقراء.

أمـا االجتـاه الثانـيq فقـد كـان يرى أن ا�نطق القـد� في حـاجـة الى تطوير وإصـالح من حـيث
تعـــديل النـظريات التـي أنشــأهـا ذلك ا�نطـق وتكملـة تلك النـظريات لـيــســـهل تطبـــيق ا�نـهج

الرياضي عليها(٥٠).
فكان هذان االجتاهانq االجتـاه االستـقرائي واالجتاه االسـتنباطي هما البـداية احلقـيقيـة إلنشاء
وبناء ا�ناهج العلمية ومحاولة أيجاد مناهج جديدة في دراسة العلوم الطبيعيةq وبالتالي انتقال
هذه ا�ناهج من دراسة العلوم الطبيـعية وبحث الظواهر التي حتدث في عالم الطبـيعة الى دراسة
العلوم االجتـماعية التي تـعنى ببحث الظواهر االجتـماعية ومـحاولة تطبيق هذه ا�ناهج العلمـية

على العالقات والظواهر التي حتدث داخل اجملتمع االنساني.
هذه البــحـوث االجـتــمـاعـيــة التي يقـول عـــــــنهــا الفـيلســـــــوف االمـــــــريكـي (جـون ديوي)
(1859-1952) (John Dewey) بأنهــا في حــالة من التــأخــر نســبـيــاً بالقــيــاس الى البــحث
الفـيـزيائي والبـيـولوجـيq بحـيث يوحي باحلـاجـة الى مناقـشـة خـاصـة بهq وهـو يقـول بان ا�سـألة
- با�عنى ليسـت فيمـا اذا كانت مـادة العالقـات االنسانية عـلماً _ أو �كن لهـا أن تصبح علمـاً
qبل أن ا�سـألة تكمن في مادة وطبـيعة العـالقات االنسـانية qًالذي تعد به الـفيزياء اليـوم علما
فهل من طبيعة هذه العالقات أن تسمح بتطور ا�ناهج التي تستطيع ان تستوفي- بالقدر الذي
�كن لها- الشـروط ا�نطقية التي البد من اسـتيفائهـا في سائر فروع البـحث العلمي? وان"حالة
التأخر التي عليها البحث االجتماعي تشهد بأن ثمة صعاباً ومشاكل كبيرة في طريقهq فمصدر
واضح من مـصادر هذا الصعـاب هو أن مادة البـحث االجتـماعي لهـا من تركيب عناصـرها ومن
تداخل تلك العنـاصر بعـضـهـا في البعض االخـر تداخـالً مـعقـداً ·ايزيد مـن صعـوبة أيجـاد نسق

خاص ومغلق نسبياً فيما يخص تلك العلوم"(٥١).
(Methodes) مــشــتـق من الكلـمــة اليــونـانيــة (Method) وفي الواقـع أن إصطالح منـهج

ويتضمن عدة معاني:
- فقد يشـير االصطالح الى الوسائل أو الطرق الفنية التي تسـتخدم في عمليـة احلصول على

البيانات ا�تعلقة ´وضوع البحث أو الدراسة أو محاولة معاجلتها
- وقد يعني بصورة أكثر بساطة ووضوحاً االسلوب الذي يستخدم للتوصل الى هدف ما.

- كما أنه قد يعني الفروض التي يقوم عليها البحث عن ا�عرفة(٥٢).

(٥٠) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة
(١٥) جون ديويq ا�نطق (نظرية البحث)q ترجمة د. زكي جنيب محمودq الطبعة الثانيةq دار ا�عارف

´صرq القاهرةq q١٩٦٩ ص٧٤٢
(٥٢) د. محمد محمود ربيعq ا�صدر السابقq ص٢٣٩



(٥٣) جوزيف روبرتس و اليشير ادواردسq ا�صدر السابقq ص٢٦٧ 
(٥٤) د. محمد محمود ربيعq ا�صدر السابقq ص ص١٥٥-١٥٧
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فــا�نهــجـيــة في البــحث (Methodology) تعنـي "دراسـة طرق الـبـحـث في فـرع او مــجــال
للتحـقيقq كما يستـعمل ا�صطلح لوصف الطرق اخلاصـة التي يتبناها الباحث أو ا�ستـعملة في
نهج متصف بعمومية أكثرq فمصطلح (ا�نهجية ا�اركسية) على سبيل ا�ثالq قد يصف دراسة
ومناقـشة الطرق ا�الئمـة للتحليل ا�اركـسي والطرق التي يستـخدمـها ا�اركـسيـون عمـوماq في
بحـثهم عن ا�عـرفةq فـا�نهجـية تعني في التـحليل السيـاسي مثـالً بجوانب عـملية الـبحث كـافة
ابتداءً من العقيدة النظرية ا�ـتعلقة بالوسيلة االفضل لتصور مادة ا�وضوع ا�قـرر بحثه وأنتهاءً

بتمحيص واختبار اساليب جمع البيانات وحتليلها"(٥٣).
وفي هذاq فان منـهج البحث (Method) يختلـف كثيـراً عن أصطالح آخر يسـتخـدم من قبل
كـثــيـر من أصــحـاب الدراســات العلمـيــة على أنهـمــا أصطالحـان مــتـرادفــان اال وهو أصطالح

.(Approach) مايسمى بطريقة أو مدخل
وقــد أحس كـثــيــر من ا�فكرين ´ـثل هذا اخللط مــاب� هذين االصـطالح� أمـثــال (تشــارلس

ايز²ان) و(فان دايكه).
qفقد كـشف (ايز²ان) هذا اخللط الذي اليزال يعاني منه معظم الكتابات والدراسـات العلمية
فـقد أنتـقد القـول بأن احلـقائق السـياسـيةq وخـاصـة ا�ؤسسـات السيـاسـيةq �كن دراسـتهـا وفقـاً
�ناهـج عــديدة ومن أهـم هذه ا�ناهج تـلك التي تســـمى با�نـاهج التــأريخـــيــة أو الفلســـفــيــة أو
االجتـماعية أو القـانونية. وأضاف أنه بتحليل ذلـك القول وتلك الكتابات يتضح ان مـا أشاروا
اليها ليست با�ناهج وهي ليست في واقع احلال اال بيان بأسماء مختلف العلوم التي يعرف كل

منها وفقاً للمشاكل التي يحاول حلها.
وبذلك يـخلطون بـ� ا�ناهج مـن ناحــيــة وبـ� ا�شــاكل والـعلوم من ناحـــيــة اخــرىq ويـخلص
(ايز²ان) من ذلك الـى التـوصـيـة بضـرورة التـخلص مـن ذلك اخللط عن طريق التـمــيـيـز بشكل
حـاسـم ب� (ا�وضـوعــات وا�شــاكل) التي تكون مــادة العلوم وب� (ا�ـناهج) او الوســائل التي

تستخدم في دراسة تلك ا�شاكل وا�وضوعات أي دراسة تلك العلوم(٥٤).
ومع ذلك فان عدد ا�ناهج اليكاد ينحصرq حـيث من ا�مكن القولq الى حدماq ان هناك لكل
علم مع� مناهجـه اخلاصة به اضافـة الى ا�ناهج التي من ا�مكن االعتـماد عليها كليـاً للوصول

الى غرض ما وحتقيقه.
بل ر´ا يكون من احملبذ اللجوء الى عدة مناهج جزئية غير عـامة في سبيل أستخدامها داخل

حالة معينة متعلقة بحل مشكلة خاصة.

وذلك ما�كن أن �يّز ا�نهج التلقائي عن ا�نهج ا�نظم وا�دروس. ففي كل حالة خاصةq فنحن
النستطيع ان ننكر وجود مـنهج مع� خاص بتلك احلالةq حتى ولو كـان من عدم االمكان إرجاع
ذلك ا�نهج اخلـاص الذي يتشكل تلقـائياً في ذهن الباحث الى مـنهج عام منظم تطور عـبر سن�
طويلة من التـأريخq ولر´ا يتـشكل في حـالة معـينة تركـيب غريب مـن عدة مناهج يعـتـمد عليـه

الباحث في الدراسة.
غيـر أنه من ا�ستحـسن أن ترد هذه ا�ناهج العديدة الـتي لر´ا تكون تلقائية أو تـكون منظمة
ومدروسة الى مناهج ²وذجـية قليلة تتفرع عنها ²اذج جزئيـة كثيرة(٥٥)q هذه ا�ناهج النموذجية

�كن حصرها في:
١- ا�نهج االسـتـداللي أو مـايسـمى با�نهج الرياضي: وهو الذي نسـيـر فـيه مـن مبـدأ عـام الى
قضـايا تنتج عنه بالضـرورة دون اللجوء الى االخـتبـار والتجـربة وهو مايكون منهـجا خـاصا

بالعلوم الرياضية.
٢- ا�نهج التــجـريبي ويشـتـمل علـى ا�الحظة والتـجـربة مــعـاً: هو ا�نهج الذي ننطـلق فـيـه من
جزئيـات أو مباديء غـير يقينيـة �اما ونسيـر فيها الى الصـيغة التـعميـمية لتكوين قـضايا
وافكار عـامـةq المكان تطبـيـقـهـا على احلـاالت اجلـزئيـة التي تتـفـرع عنهـاq وفي كل خطوة
سـواء كان ذلك ضـمن خطوات ا�نـهج للوصول الـى الهدف ا�طلوب أم بـعد تعـمـيم الصـيغـة
ومـحاولة تطبـيـقهـاq فـفي كل هذه احلاالت يـكون اللجوء الى التـجـربة كمـحك للوصـول الى

صحة االستنتاج ا�عتقدq حيث يكون هذا ا�نهج خاصا بالعلوم الطبيعية.
٣- ا�نهـج االســتــردادي أو مـــايســمى بـا�نهج الـتــأريخيq فـلر´ا يكـون لفظ االســتـــردادي هو
االصــوب للداللة على هـذا ا�نهج الذي يقــوم فــيـه الـبـاحث بـاسـتــعــادة وأسـتــرداد الوقــائع
واحلوادث من ا�اضي تبعاً �ا تتركه هذه الوقائع واالحداث من اثار في احلاضرq وهذا ا�نهج

يستخدم عادة في العلوم التأريخية واالخالقية بصورة خاصة.
٤- ا�نهـج اجلــدلي (الديالـكتــيكي) وهو ا�ـنهج الذي يـحــدد خطوات ا�ناظـرة واحملــاورة داخل
اجلـمـاعـات العلمـية وفـي ا�ناقـشات الـعلمـية التـي جتري بـ� هذه اجلمـاعـات على اخـتـالف

أنواعها(٥٦).
هذه بصـورة عـامةq ا�ناهـج التي تستـخـدم في مـعظم مـجاالت ا�عـرفـة العلمـيةq سـواء كـانت

علوماً طبيعية أم علوماً اجتماعية.

(٥٥ ) د. عبد الرحمن بدويq مناهج البحث العلميq دار القلمq بيروتq q١٩٨١ ص١٨
(٥٦) نفس ا�صدر اعالهq ص١٩.
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ولكن تبقى هناك مشكلة إخـتالف هذين اجملال� من حيث ا�ناهج التي تستخدم فـيهماq وهو
أخـتـالف يفـرضـه أختـالف طبـيـعـة االشـيـاء في كـال اجملـال�q وأختـالف العـناصر ا�ـكونة لتلك

العلوم وبالتالي أختالف طبيعة العالقات التي تنشأ ب� هذه العناصر.
qوهي أخـتالف وجـهـات النظر الى طبـيـعة العـالم qوثمـة حقـيـقة أخـرى يجب االلتـفـات اليهـا
وتكون فلسـفـات مخـتلفـة أساسـاً في تفـسيـر الوجـود االنسانـي بصورة خـاصـة والوجود بصـورة
عـامةq فنشـأ بذلك تياران مـتضـادان على مر التـأريخ في تفـسيـر الكون والوجود همـا الفلسفـة

ا�ادية والفلسفة ا�ثالية.
و´ا أن ا�ناهج نفسـها تعتمد في وجـودها إعتماداً يكاد يكـون تاماً على وجود فلسفـة معينة
وتدور مـعـهـا من حـيث الـنشـأة والد�ومـة وا�واضـيع التي تعـاجلـهــاq فـقـد أدى كل ذلكq وعلى
االخص في مجـال العلوم االنسانيةq الى نشوء اجتـاه� رئيسي� في تكوين ا�ناهج همـا االجتاه
الليـبـرالي واالجتـاه ا�اركـسـي الذي يجـد أسـاسـه كليـاً في جـدليـةq ديالكتـيـكيـة تكون الوجـود

ا�ادي.
فضـمن االجتاه اللـيبرالي لـتكون ا�ناهجq والتي أستـفاد منهـا العديد من الفـالسفـة وا�فكرين
في دراساتهم في مجـال العلوم االنسانيةq فانه �كن االشارة الى منـاهج عديدة تكونت على مر

الزمن عند الكثيرين منهمq من هذه ا�ناهج:

(Analysis) ١-ا�نهج التحليلي
فالتحليل باختـصار هو عملية تعريف وتقييم لالجـزاء التي يتكون منها الكلq أي ´عنى اخر
هو تعريف وتقييم لالجزاء التي تكون ا�وضوع قيـد الدراسة والبحث لغرض الوصول الى معرفة

متكاملة حوله.
اال أنه من غير ا�مكن ذكر كلمة التحليل دون االشارة الى كلمة أخرى مترابطة ترابطاً جدلياً
مع هذا االصطالحq وهو التركيبq فكما يعني التحليل عملية تفتيت الكل الى أجزاء ووحدات
أصـغـرq سـواء كـان ذلك الـتـفـتـيت تفـتـيـتـاً واقــعـيـاً أو مـادياً (كـمـا يحـدث في مــجـال العلوم
الطبـيعـية) أو تفـتيـتاً ذهنيـاً فكرياً (كمـا هو احلال في مـجال العلوم االنسـانية) فـان التركـيب
يعني �امــاً عكس هذه العـمليـة فــهـو يتـضـمن جتـمـيع تلـك االجـزاء ا�فـتـتـة وا�بـعـثــرة لتكوين

الكل(٥٧).

 (Quantitative and Qualitative Methods) :٢- ا�ناهج الكمية والكيفية
فالكم والكيف مقـولتان فلسفيتـان تعكسان اجلوانب الهامـة للحقيقة ا�وضـوعيةq فكل شيء
في الوجـود له كم وكـيف واليجب اخللط بينهـماq وان كـان هناك من الفلسـفـات ماتؤمن بوجـود

ترابط وثيق ب� هات� ا�قولت� بحيث يؤدي تغيّر احداهما الى تغيّر االخرى.
والظواهر االجتـماعيـة اضافة الى الظواهر الطبـيعية لهـا خصائص كـمية قـابلة للدراسةq فكل
نظام إقتـصادي - إجتمـاعي مثالً له مـستوى مع� في االنـتاج والتطور ·ا يؤدي الى ان يكون
نظاماً خاصاً متمـيزاً عن غيره من االنظمة االقتصادية- االجتماعـيةq لذلك فان ا�ناهج الكمية
هي تلك التي تشـتـمل على قـيـاس أو عـمليـات حـسـابية او عـالقـات عـددية(٥٨)q وبذلك فـأنه
�كن أيضــاً عـد وقــيـاس مـفــردات أخـرى مـثـل الكلمـاتq ا�ـقـاالتq الكتبq النـاسq أصـوات
الناخـب�q أعـداد القوان� التـي صدرت سنويا في دولـة معـينةq وأعـداد تلك التي الغـيت وتلك

التي عدلت.. وهكذا.
أما ا�ناهج الكيفية فيـمكن مالحظتها ودراستها في مجموعـة اخلصائص والصفات التي �يز

كل واحدة منها جانبا معينا من جوانب الشيء موضوع الدراسة.
وفي احليـاة االجتماعـية �كن مالحظة ذلـك عند مقارنة االنظمـة االجتماعـية اخملتلفـة مكانياً
أم زمانياqً فـالشك أن هناك صفات وخصـائص كثيرة �يز النظام االقطـاعي الذي كان سائداً في
أوربا في القرون الوسطـى عن النظام الرأسمالي الذي بدأت تظـهر مالمـحه الرئيسـية مع اندالع

الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر.
وكذلك �كن مـالحظة ذلك في االنظمة القانونيـة اخملتلفة التي تسـود في مجتمـعات متفـرقة

وغير متجانسةq فلكل نظام قانوني صفات وخصائص غير تلك التي لنظام قانوني اخر.

(Inductive and Deductibe Methods) :٣- ا�ناهج االستقرائية واالستنباطية
qفاالسـتقـراء نوع من التفكيـر واسلوب للدراسة يتـبع اجلزئيـات للتوصل منهـا الى حكم كلي
وهو كمنهج للبحث يعني أسلوباً جتريبـياً في دراسة الظواهر الطبيعية أو االجتماعـية ننتقل فيه

من احلقائق الفردية الى فروض عامة.
أما االستنباط أو (االستنتاج) فهو أستـخدام قوان� ا�نطق في اثبات نتيجة ما من فرض أو
أكثرq هذه النتـيجة عبارة عن سلسلة من االفتـراضات كل واحد منها يشكل مقدمـة او افتراضا

ينتقل مباشرة من افتراضات أسبق في تلك السلسلة(٥٩).

(٥٨) نفس ا�صدر اعالهq ص٢٤٣
(٥٩) نفس ا�صدر اعالهq ص٢٤٨



(٦٠) د.مصطفى ابراهيم الز�يq الصلة ب� علم ا�نطق والقانونq مطبعة شفيقq بغدادq١٩٨٦q ص٥.
(٦١) د. محمد محمود ربيعq ا�صدر السابقq ص٢٥٠

(٦٢) نفس ا�صدر اعالهq ص٢٥٦
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qوالشك في أن للمنطق حظاً كبيـراً في معظم الدراسات التي جتري في مختـلف فروع ا�عرفة
ومنها السـياسة وكذلك القانـونq من حيث أن القانوني يعيش مع النصـوصq والنصوص تشكل
احلـقـل اخلـاص بالعــمل القـانونـيq "فـقـانـون ا�نطق يحــمي عـقل ا�فكـر القـانوني عـن اخلطأ في
التــفكيــر واالجـتــهـاد واالســتـدالل وتـكيـيف الـوقـائعq وتصــمــيم البـحــوث القــانونيــة وترتيب

عرضها"(٦٠).

(Comparative Method) :٤- ا�نهج ا�قارن
فـا�قـارنة هي وصف اخلـصـائص والـصـفـات ا�شـتـركـة او اخملـتلفـة لشـيـئ� أو أكـثـرq أي هي
تقصي نقـاط التشابه واالختـالفq وحتل ا�قارنة أحيـاناً محل التعريف أو أنهـا حتاول أن تكمل

ذلك التعريف باسباغ نوع من االسلوب التوضيحي عليه.
فـا�نهج ا�قارن يعـتبـر وسـيلة لبحث وحتليـل الظواهر اخملتلفـة وتقـصي اجلذور التـأريخيـة عن

طريق التحقق من التماثل أو االختالف في النمط واالسلوب(٦١).
ولر´ا كــان من اجلــدير بـالذكــرq بأنه من ا�الحظ أن هـذا النمط من ا�ـناهج يعــتــبــر االسلوب
االكـثر شـيـوعا فـي معظم الدراسـات القـانونيـة التي حتـاول تسليط الضـوء على نقاط الـتشـابه
واالختـالف ب� القوانـ� ا�شرعة الـتي تصدر في بلدان مـختلفـة والتي تنهل من منابع ومـصادر

مختلفة مع محاولة اسباغ قدر مع� من احمللية على تلك القوان�.
أما االجتـاه ا�اركسي في تكوين ا�ناهجq فـالذي من ا�مكن مالحظتهq أن اعـتراف ا�اركسـية
بأي منهجq يكون مرتبطاً أرتبـاطاً وثيقاً بوجـود عالقة واضحـة ماب� ذلك ا�نهج والظواهر التي
يحـاول أخـتـبـارها ودراسـتـهـاq فـا�اركـسـيـون ينطلـقـون من افـتـراض عـام ينص على أن مـعـرفـة

الواقعq أي معرفة الطبيعة واجملتمعq هي ضرورة المكان تغيير ذلك الواقع(٦٢).
 و�ا كـان االنسان يـستطيع مـعـرفة الواقـع من خالل مـخـتلف العلوم التي يتـمكن بوسـاطتهـا
اخـتـبـار ذلك الواقعq فـان احلصـول علـى معـرفـة يعـتـد بهـا اليكون اال عن طريق مـفـهـوم علمي
للعـالـم الذي هو الفلسـفــة ا�اركـسـيـة او ا�ـادية اجلـدليـة التـي بدأت من اليـوم الذي أعلـن فـيـه
qمـؤسـسـها بـأنها قـد أوقـفت الديالـكتيـك على قـدميـه بعـد أن كـان مـقلوباً وواقـفـاً على رأسـه

مشيراً بذلك الى جدلية (هيجل) ا�ثالية.
فـمـؤسـسـو ا�اركـســيـة لم ينكروا على أسـتـاذهـم حـقـه في تأسـيس ا�نهج اجلـدلـيq فليس من

االمكان ايـجــاد احـــد من بينـهم من يجـــادل في االثر الذي تـركــه اجلــدل الـهــيـــجلي علـى فكر
(ماركس).

بل أنهـم كـانـوا يؤكــدون دائمــاً بأن االطار ا�ثــالـي الذي كــان مــحـيـطاً باجلــدل الذي وصــفــه
(هيجل)q لـم يكن قط مانعاً مـن أن يكون هذا الرجل هو أول من عرض الصـورة العامـة للجدل

بطريقة شاملة وواعية(٦٣).
وقــبل هؤالء فــقـد ذكــر الفــيلســوف اال�اني (فــيــخـتــه) (Fichte) (1814-1762) أن هناك
(thesis) هذه اخلطوات هي التـقرير qخطوات ثالثة �ر بهـا الذات االنسانيـة لكي تدرك نفسـها

.(٦٤)(Synthesis)(أو التركيب) والتأليف (antithesis)والتباين أو التقابل
أخـذ (هيــجل) هذه اخلطوات الثـالثة مـن (فـيـخـتـه) وحــاول تطبـيـقــهـا على العـقل الـبـشـري
(ا�دنية البشـرية) فوجد أن كل مرحلة من مراحل التطور البـشري تتضمن صورة ناقصـة او غير
كاملة لـلفكر او ماكان يسـميـه (هيجل) باحلـقيقـةq وانه بحاجـة دائمة وبصـورة مستـمرة إلكـمال
هذا النقـص الذي يشـوبهq أي أن في هذا الـناقص مظهـراً مــضـاداqً هذا ا�ظهــر يتـضــمن صـورة
مـخـالفـة لـلفكر أو للحـقـيـقــةq عند هذه النقطة ينـشب صـراع مـاب� هذين ا�ظهــرين أو الطرف�
ا�تناقـض� الن العـقل البشـري (ا�دنيـة البـشرية) اليسـتطيع قـبـول وجود هذه ا�تـناقضـاتq بل
البد لهـا من الوصـول الى تآلف ولو مـؤقت أو ظاهري على االقلq هذا الـتآلف او هـذه النتيـجـة
ليـست نهـائيـة هي االخـرىq بل هي تـتضـمـن في داخلهـا تناقـضـاً آخـراً جـديدا أي هي تتـضـمن
(كونها صورة ناقصة جديدة) مظهراً آخراَ مخـالفاً بحاجة الى الوصول الى نتيجة أجددq وهكذا

باستمرار(٦٥).
qأخـذ (مـاركس) طريقـة (هيجل) ولـكنه حاول تـطبيـقـهـا على العـالم ا�وضـوعي او الظاهري
عالم التـجارب اليـوميـةq فهو قـد رفض النظرية ا�ثاليـة واخذ بالنظرية ا�ادية التـي نشأت و�ت
في انكلترا وفرنسا ثم مـزجها بالطريقة الديالكتيكية التي امتازت بهـا ا�ثالية اال�انية فكانت

النتيجة هي (ا�ادية الديالكتيكية او اجلدلية)(٦٦).
وقــد حـاول بـعـد ذلك (مــاركس) تطـبـيق هـذه النظرية علـى مـجــمل تطور الـتـأريخ الـبـشــري
فـتكونت بذلك ا�ادية التـأريخـيـةq مـؤكـداً على وجود عـامل� يـساهمـان في دفع عـجلة التـقـدم

(٦٣) امام عبدالفتاح امامq ا�نهج اجلدلي عند هيجلq دار ا�عارف ´صرq القاهرةq q١٩٦٩ ص٣١٦٫
qالقاهرة qمكتبة االجنلو ا�صرية qالطبـعة الثانيةqا�ذاهب االشتراكية ا�عاصرة q(٦٤) د. راشد البراوي

q١٩٧٠ص٦٤
(٦٥) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة

(٦٦) نفس ا�صدر اعالهq ص٦٥



(٦٧) د. منذر الشاويq في الدولةq مطبعة شفيقq بغدادq q١٩٦٥ ص ص٣٧-٣٨
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البـشريq همـا قوى االنتـاج وعالقـات االنتاجq فـعند بلوغ مـرحلة معـينة من تطور قوى االنتـاج
ا�ادية في اجملـتـمعq فهـي تصطدم مع عـالقات االنتـاج القـائمـةq أو عالقـات ا�لكيـة بالتـعـبيـر
القانـونيq عندها تتحـول هذه العالقـات الى معوقـات امام التطور الـبشري ·ا يؤدي الـى نشوء
ثورة إجـتــمـاعــيـة تؤدي الى تغــيـيـر تـلك العـالقــات وهكذا الى أن تصل البــشـرية الى مــرحلة

الشيوعية.
فـمنهج (مـاركس) اجلـدلي قـاده الـى القـول بأن القـانون هو البناء الفـوقـي أي الصـرح العلوي
للنظام االقتـصادي ومن ثم فان الواقع االقتصـادي واقع مستقل وسـابق على القانونq وعلى ان
القـانون عبـارة عن أداة يسـتـخدمـهـا احلكام للمـحافظة عـلى أخضـاع جـماهيـر الشـعبq والدولة
تظهــر الى عـالم الوجــود في الوقت الذي يـنشـأ فـيــه عـدم ا�ســاواة في توزيع السلع بـ� أفـراد
اجلماعة وتتسع فيه الفروق الطبقيةq فالقانون هو أحدى الوسائل التي حاولت بواسطتها االقلية
احلـاكـمـة من الرأسـمالـي� احملـافظة على سلطانهـا وزيادة قـبـضـتـها عـلى العـمال وبـقيـة فـئـات

اجملتمع.
qولكن عندما يتحقـق اجملتمع الالطبقي وتزول الفوارق الطبقيـة تبدأ الدولة بالذبول وتتالشى
وتتـالشى معـها احلـاجة الى قـيم قـد�ة كثـيرة ومنهـا القـانونq حيث حتل (ادارة االشـياء) مـحل

حكومة االشخاص(٦٧).
نسـتخلص من كـل ما سـبقq أن ا�نهـجيـة القـانونية تشكل الـهيكل ا�عـرفي جملـموعـة الطرق
والوسـائل التي من ا�مكن أسـتـخدامـهـا الكتـشـاف ا�بـاديء واالحكام ا�ترابطـة ذات العالقـة-
داخل نظام قـانوني مـع� او مجـمـوعـة القواعـد القـانونيـة- لتحـديد مـشكلة خـاصة أو جـدل أو

خالف مع�.
فتطبـيقات ا�نهـجية القانونيـةq تعتمـد في ا�قام االول على حتديد احلـقائق التي تثيـر مشكلة

معينة وحتاول الكشف عن ا�سائل التي تكون موضع نزاع حقيقة.
فاحلقائق لر´ا تكون متـفقاً عليها ومقبولةq ولكن في احلالة العكـسية عندما تكون ا�عطيات
غـير مـتـفق عليهـاq وغـير مـقـبولةq فـأن حل ا�شـاكل ا�تعلـقة بتلك احلـقـائق يجب ان يكون عن
طريق االعتماد على اخـذ وتفسير وتخم� دالئل احلقائق وا�عطيـات االخرى ذات العالقة بنفس
ا�وضوعq فاذا مـاحددت احلقائق وا�عطـيات فأنها يجب أن تصنف وتبـوب للكشف عن ا�سائل

القانونية أو النقاط التي يجب التحقيق والبحث فيها وتلك التي يجب أن تترك وتهمل.
qهذه ا�سـألة يجـب مـعـاجلـتـهـا باالشـارة الى التـصنيـفـات الـتـحليليـة للنظام الـقـانوني ا�ع�

وباالشـارة الى التـقسـيـمات الرئيـسـية أو التـفـرعات الثـانوية لذلك النـظامq العناوين الرئيـسيـة
فيهq العناوين الثانوية وشبه الثانويةq وهكذا(٦٨).

فا�قوالت النظرية العلمية �كن أن تطبق على تلك ا�قـوالت اخلاصة بعلم القانون لتصبح هذه
ا�قـوالت ا�نهجـية بالتـالي وكأنهـا تعـبر عن نظرية بحـتة خـاصة بعـلم القانون فـيكون عند ذلك
باالمكان أن تكون هذه النظرية رداً على التـساؤل ا�تـعلق بالوظائف السياسـية للقـانونq بشرط
أن يكون هذا التوضيح النظري متـضمناً التعبير عن الواقع السيـاسي والقانوني �رحلة تأريخية

معينة(٦٩).
ان الطروحات ا�نهـجية حتلل ا�قـوالت القانونية في أسـسها العلمـيةq تلك ا�قوالت القـانونية
التي هي عــبــارة عن مـقــوالت لوصف القــواعـد القــانونيــةq أو أنهــا باالحـرى مــحـاولـة ترتيب

االولويات التي تنظم السلوك االنساني(٧٠).
ان ا�قوالت الوصفية تعبر عن ترابط االشياء وا�سـائل االجتماعيةq بينما ان تنظيم االوليات
يعبر عن ارتباطهـا بالواقع االجتماعي والسياسي جملتمع مـع�q حيث ان مثل هذا الوضع يؤكد
على حـقيـقـة معـينة وهي أن ا�فـاهيم القانـونية تتـضمـن محـتويات إجـتـماعـية وسـيـاسيـةqوهذا
االنعكاس لتلـك احملـتويـات على ا�فـاهيم القـانونيـة �كن النـظر اليـه على أسـاس أنه واجب أو
مهمة ا�نهجـية القانونية التي تستند على إجراءات تتعلق بالنقـد االيديولوجي لوضح اجتماعي

وسياسي مع�(٧١).
 البـروفـسـور (Gorlitz) يعطينـا ²وذجـاً خـاصـاً للمــفـاهيم القـانونـيـة واحـتـوائهـا لـلمـقـوالت
(Offentliche Interesse)  ( ا�صلحة العامة) حيث يقول ان مفـهوم qاالجتماعيـة والسياسية

يحمل في طياته أربعة مضام�:
١- مضـمون قيـمي مقبول ومـتعلق بأخـالقية االغلبـية السائدة وبالتـالي يكون متعلقـاً ´ضام�

متبادلة ومختلفة.
٢- اعتبار هذه ا�صلحة كقيمة عليا.

٣- اعتبارها أمراً أخالقياً ملزماً وما يتبع ذلك من ادعاءات التمثيل االيديولوجي.
٤- اعتبارها حتقق توازن ا�صالح داخل اجملتمع ا�عني(٧٢).

(68) David M. Walker, The Oxford Companion to Law, Claredon Press, Oxford,
1980, P.83 

(69 ) Gorlitz, Politische Funktionen des Rechts, S.17
(70 ) Ibid.
(71) Gorlitz, Op.cit, S.18 
(72) Gorlitz, Op.cit, S.19



(73 ) Gorlitz, Op.cit, S.20
(74 ) Gorlitz, Op.cit, S.24

(٧٥) يوركن هابرمـاسq من مـواليـد مدينـة دوسلدورف اال�انيـة سنةq١٩٢٩ يعتـبـر من آخـر الفـالسفـة
ا�عاصريـنq وهو أبرز ·ثلي ا�درسة الفكرية النقدية ا�عـروفة باسم (مدرسة فرانـكفورت) ومازال =
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مـا�كن استـنتاجـه من ذلكq ان الطروحـات ا�نهـجيـة تعكس نفـسـها على جـمـيع النواحي في
اجملتمعq وبالتالي �كن لها أن حتلل أجزاءً من احلقل السياسي والقانوني.

هذه ا�قولة ال تكون دقـيقة دائماqً الن الوضع حينذاك يكـون متعلقاً بالبناء ا�نهـجيq فعندما
تفهم النظرية- وبالتـالي ا�نهج- وفق فرضيات منـطقية كونها عـبارة عن ترابط غير مـعلوماتي
ومزيفq فـسوف يبـقى التسـاؤل مفتـوحاً حول تـلك ا�عايير التـي تعتمـد عليهـا عملية الـتزييف
لالحداث والوقائعq أو حـول العمق الذاتي للفهمq وهذا يعني امكان حتول وجـهات النظر الذاتية

الى وجهات نظر علمية �كن االستناد اليها في البحث العلمي(٧٣).
وعليه فأن أسـبقية وأولوية ا�صلحـة في البحث العلمي النظري ومحـاولة التوضيح والتفـسير
�ا يكمـن وراء وضع النظرية (أي التــوضـيح الالنظري) والـتي حتـاول أن تعطي بـعـداً عـقــالنيـاً
لعلم الـقـانونq وهذا مــايؤدي الى أن يكون مــضـمــون الوظائف السـيــاسـيــة للقـانـون مـضـمــوناً

.(٧٤) انعكاسياً

WOłu!uOÝu&!« #UŠËdD!« ≥≠≤
االنسـان كائن اجـتمـاعي من حيث الطبـيـعة وبدقـة أكثـر وكمـا يقول (أرسطو) كـائن سيـاسي
q(Zoon Politikon) ظاهرة حـقـيـقـية وقـد�ة قـدم التـأريخq ان لم يكـن قد�اً قـدم الزمـان غـيـر

ا�كتوبq مرتبطاً ´ا اذا كان للزمن معنى أم الq دون الوعي االنساني بالوجود.
واذا كـان القـول بأن االنسـان كـائن اجـتـماعـي بطبـعهq يـثيـر بدوره مـسـائل عـديدة مـتـشـابكة
التـعـقيـد على ا�سـتـوى الفكري والفلسـفيq أقلهـا إثارةq مـسـألة وجـود الكينونة االجـتـماعـيـة
للعديد من االنواع االقل مستـوى في العقالنية سواء على صعيـد العلوم التي تهتم بدراسة هذه
الكينونة على مـسـتـوى التدرج االسـاسq أو تلك التي تعـيـر أهمـية البأس بهـاq في ربطهـا مع
qمجـاالت أخرى من الـعلوم االنسانيـة من حيث أن وجـودها يعتـمد على وجـودها أو على االقل
ان انعدامها يؤدي الى المعـقولية وجودهاq وماترتب على كل ذلك من أختالف في كـيفية تفهم
مـستـوى التطور العـمليq أي وفـقاً �عطيـات العـمل كقـيـمة تطوريةq للـحيـاة االجتـمـاعيـة وفق
ا�نظور ا�اركسيq او اختالف في مستوى التطور اللغـوي- العملي حسب وجهة نظر الفيلسوف

اال�اني ا�عاصر( هابرماس)(٧٥).

حيث أنه على الرغم من أن (هابرماس) يرى في العمل والعقل االداتـي بعدين مهم� للحياة
االجـتمـاعيـة االنسانيـةq فانه يذهب الى أن العـمل ا�نظم إجـتمـاعيـاً ليس كافـياً وحـده لتحـديد

طبيعة وضع البشرq بل أن اللغة والتواصل هما العامالن احلاسمان في الواقع(٧٦).
وأذا كان (أرسطو) يرى أن الفرد بالطبيعة جزء اليتجزأ من اجملتمعq وان اكتفاءه اليتب� اال
من خالل ذلك اجملـتمع الذي يحـتويهq من حـيث ا�بدأ القـائل أن الكل سابق على اجلـزءq وحيث
أن الســبق هـنا اليحــمل مــعنى تـأريخــيــاً أو اليتــضــمن بعــداً زمنيــاqً وإ²ـا منطقــاً طبــيــعــيــاً
(Teleological) وبذلك قـدم الـكل على اجلـزءq أسـتنـاداً على الفـصل الذي اجــراه ب� اجلـوهر

وا�ادة وان الكل هو السبب االول واجلزء هو السبب ا�نشيء(٧٧).
فـأن هناك من يطرح التـساؤل ا�شـروع حول الظواهـر االجتـماعـية الكـبيـرة االخرى كـالدين أو
التـعلق باالسـرةq كـونهـا فـطرية بالطبـيـعـة البـشـريةq أال ينبـغـي عند ذاك التـسـاؤل عن طبـيـعـة
االنسان أكـثر ·ا ينبغي التسـاؤل عن اجملتمع والتنظيم االجتـماعيq ويجيب (أميـل دوركها�)
على ذلك: "بأن الوقائع االجـتماعية طـريقة في الثباتq طبيـعة التتوقف على التـعسف الفردي
وتشـتق منها عـالقات ضـرورية"q وهو مـا يعنيهq كـذلك (كـارل ماركس) ح� يقـول "بأن الناس
يقيمون في االنتاج االجـتماعي حلياتهمq عالقات محددةq ضـرورية ومستقلة عن أرادتهم"q أما
(ماكـس فيبـر) فال يقـول شيـئاً آخـر عندما يعـارض الفكرة التي تقـول برد ا�عنى الثقـافي الذي

تتضمنه االفعال االنسانية الى النوايا الذاتية احملضة للفاعل�(٧٨).
ومع ذلكq فـأن االنسانq وتبـعاً للكينونة االجـتمـاعيـة الطبيـعيـة لديهq جنده يعـيش مجـتمـعاً
الى ابناء جنسه في فئات أو جماعات من االفراد زاد عددها أو قلq فيمكن القول أستناداً الى
هذه احلـقيـقة بوجـود غريـزة طبيـعيـة عند االنسـان بأن يعيش في مـجـتمعq فـان هذا اجملتـمع هو
معطية طبـيعية أيضاqً بل ضـرورية لالنسان بحيث أن غريزته االجـتماعيةq تفـرض عليه العيش

في جماعة او مجتمع(٧٩).

= اسـتـاذاً للفلـسـفـة في جـامـعـة فـرانكفــورت. أنظر في ذلكq د. شـيـرزاد احـمـد النـجـارq مـشكلة
الشــرعـيـة في الـدولة احلـديثــةq بحث منشـور فـي مـجلة القــانون والسـيــاسـةq مـجـلة كليـة القــانون

والسياسةq جامعة صالح الدينq أربيلq العدد االولq حزيرانq q١٩٩٤ ص١٧٤
(٧٦) ايان كريبq ا�صدر السابقq ص٣٥٢

(٧٧) د. عبد الستار قاسمq الفلسفة السياسية التقليديةq ا�طبعة االردنيةq عمانq q١٩٧٩ ص١٢٦
(٧٨) جان بيـيركونت وجـان بييـر مونييـهq عناصر من اجل علم اجتـماع سيـاسيq القسم االولq ترجـمة
د. انطون حمصيq منشورات وزارة الثقافةq اجلمهورية العربية السوريةq دمشقq q١٩٩٤ ص٣٣

(٧٩) د. منذر الشاويq فلسفة القانونq ا�صدر السابقq ص١٤٣



(٨٠) د. محمود ابوزيدq ا�صدر السابقq ص٩
(٨١) د. عبداحلي حجازيq ا�صدر السابقq ص١٩٨ ومابعدها

(٨٢) د. محمود ابوزيدq ا�صدر السابقq ص١٠
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واال فــفي احلـالة ا�نـاقـضــةq فـانه يـصح القـول بالـطرف� ا�تــبـاعــدين او باالحـرى بـالصـفــت�
ا�تناقـضـت� اللت� اطلقـهمـا (ارسطو) على االنسـان ا�نعـزل (اإلله الذي يعيـش في السمـاء او
qمادية qوبذلك �كن القول أن اجملتمع ظاهرة طبيـعية q(الوحش الذي يعيش بعيـدا في االدغال
حتكمها حاجة االنسان ألن يعيش مع غيره ويقيم عالقات ثابتة ومنظمة تفرضها ضرورة العيش

معاً.
وأســتنادا الى وجــود هات� الظاهـرت�q ظاهرة الوجــود االجــتـمــاعي لالنســان وظاهرة وجــود
القاعـدة القانونيـة التي حتاول تنظيم مـجمل العالقـات التي تنشأ ب� االفـراد واجلمـاعات الذين
يكونون ذلك اجملتمعq فلقد حاول الكثير من ا�فكرين الربط ب� هات� الظاهرت� وكون الظاهرة
االخيرة هي ناجت طبيعي من نتائج الفـعاليات والنشاطات التي حتدث ضمن الظاهرة االولى أي
اعطاء االسبـقية للظاهرة االجـتماعـية دون الظاهرة القانونـية وبالتالي اعـتبارها الحـقة للتكوين

االجتماعي.
qمجتـمعاً سياسـياً عالي التنظيم qوحتى في حالة وجـود الدولة التي تعتبر كتـحصيل حاصل
فأن وجـودهماq وجود الدولة ووجود القـانونq هما نتيـجتان طبيـعيتـان للتفاعل االجتـماعي ب�
qأشخاص التكتل االنسـاني الواحد ولكن على مستـوى أرفع من التقدم االجتمـاعي والسياسي
حـيث يرى عـدد كـبيـر من الكتـاب االجـتـمـاعي� واالنـثروبولـوجي� الذيـن يهتـمـون بالدراسـات
القــانونـيــة ان القــانون او الفــقــه الـقــانوني (Jurisprudance) قــد اصــبــحـت له مكانة الـعلم

االجتماعي(٨٠).
وبا�قــابـل فــان القــانون في نـظر الوضــعــي� االجــتــمــاعـــي� هو ثمــرة اجلــمــاعــةqهـو ظاهرة
q والظاهرة القانونية هي التي تدل على إرادة احليـاة لدى اجلماعة qاجتماعـية (Phenomene)
تلك اجلماعة التي تفرز من تلقاء نفسها القواعد القانونية التي تالئمها أكثر من غيرها(٨١).
ومع أن هناك مـن يرون أن النظرة الى القــانون كـعلم إجــتـمـاعي ليــست مـسـألـة جـديدةq وأن
الفكرة ذاتها قد�ة و�كن رؤيـة جذورها في تلك االفكار االولى ا�مهدة التي أجته أصـحابها في
فـهمـهم للقـانون وجـهـة نظر أجـتمـاعـيـةq وأشاروا في ذلك الـى آراء (أرسطو) التي أوردها في

كتابيه (االخالق) و(السياسة) حيث أهتم بالدراسة االجتماعية للقانون(٨٢).
وقد حاول (مـونتسكيو) (١٦٨٩-١٧٥٥) في كتابه "روح الشـرائع" الصادر عام (١٧٤٨)
أن يبحث في أثر الظروف االجتمـاعية على القانونq وأهتم كثيراً ببـحث النظم القانونية بغرض

تقـد� تفـســيـر لهـاq وأكـد على تأثـيـر العـوامل اجلـغـرافـيــة والظروف ا�ناخـيـة لكل أقـليم على
القانون النهاq في نظرهq التؤدي وظائفـها اال من خالل اجملتمعq وأدرك أهمية الـتأريخ كوسيلة
لفهم بناء اجملـتمعq كما أثار االنتـباه أيضاً الى الدور الذي تلعـبه العوامل االقتـصادية في هذا
اجملـال(٨٣). فـهـو يؤكـد ان مــا يسـتـوجب التـحليل والـذي يجب أن يكون مطابقـاً لـلقـانونq هو
qالـدين واالخالق qنوع احلياة والـتعامل qاحلكومـة والدستـور qا�سائـل االتية: الشـعب والتأريخ

أي بعبارة أدق الشروط االجتماعيةq السياسيةq االقتصادية والثقافية(٨٤).
ومن خـــالل ا�فـــاهيم الـتي طرحـــهــا (مـــونتـــسكيـــو) �كن الـقــانونـي اال�اني (رايـتــمـــاير)
(Reitemeier) في كــتــابـه ا�عنون (انـسكلوبيــديـا وتأريخ القــانـون في ا�انيــا) الـصــادر في
عـام(١٧٨٥) من مـالحظة ان الشـروط االجـتـمـاعـية اخملـتلفـة في مـجـتـمع مـتـواجـد في مـرحلة
انتـقاليـة سوف تنتج أنواعـاً مخـتلفة من القـانونq بينما ان الـشروط االجتـماعـية ا�تـشابهـة في

مجتمعات مختلفة سوف تولد قوان� قابلة للمقارنة(٨٥).
وبذلك فـقد أقتـرب (أرسطو) في القرن الرابـع قبل ا�يـالدq و(مونتسكـيو) في القرن الـثامن
عشر ا�يالدي من الدراسة االجـتماعية ا�نهجية للقانون الى درجـة كبيرةq فلقد أدرك (أرسطو)
بثاقب نظره مجموعـة من ا�سائل التي احتاجت الى احلل والدراسة(٨٦)q فالقانون كما عبر عنه
بأنه العـقل مجـرداً عن الهـوىq ليس سوى صـيـاغة عـقالنيـة �تطلبـات ا�عاييـر االجـتمـاعيـة أو
النظام االجـتـمــاعيq ولكن ا�شكلة التي الحـظهـا هي أن القـانون أكـثـر ثبـاتـاً وجتـريداً من هذه
ا�عاييـر االجتمـاعية التي تتـصف بالديناميـة واحلركةq ولهـذا فأن القانون �يل الـى التخلف عن

 .(٨٧) تلك ا�عايير والبد له من أن يحاول التكيف معها دائماً
بينمـا عمل االخـرq على تخليص الدراسـة االجـتمـاعيـة للقـانون من شوائب االحـكام القيـميـة

واقامتها على ا�الحظة التجريبية ا�نظمة(٨٨).
 ومن هنا فقد نشأت االنواع اخملـتلفة للدراسات السوسيولوجـية التي تعددت االوصاف التي
اطلقت عليـهـاq فـالسـوسيـولوجـيـا تعني بوجـه عام دراسـة اجملـتـمع الذي يعـتبـر القـانوني جـزءاً

منه(٨٩).

(٨٣) داياسq ا�صدر السابقq ص٧١  
(84) Gorlitz, Politische Funktionen des Rechts, S.25
(85 ) Ibid.

(٨٦) د. حسن الساعاتيq علم االجتماع القانونيq دار ا�عرفةq القاهرةq q١٩٦٠ ص١٥٥
(٨٧) د. محمود ابوزيدq ا�صدر السابقq ص٦٢

(٨٨) د. حسن الساعاتيq ا�صدر السابقq ص ١٥٦
(٨٩) داياسq ا�صدر السابقq ص٧٠



(٩٠) جان بيير كونت وجان بيير مونييهqا�صدر السابقq ص٣٤
(٩١) د. منذر الشاويq فلسفة القانونq ا�صدر السابقq ص٧٥

(٩٢) نفس ا�صدر اعالهq ص٧٤
qاالسكندرية qمنشـأة ا�عـارف qترجـمـة عـبـداحلمـيـد صـبـره qعـقم ا�ذهب التـأريخي q(٩٣ ) كـارل بوبر

q١٩٥٩ ص١٥.
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حيث التبدو لـنا بنية اجملتمعـات بصورة واضحةq دون اللجـوء الى العلم السوسيولـوجي أكثر
·ا تكون بنية الذرة غيرقابلة لالدراك في أذهاننا دون اللجوء الى العلم الفيزيائي(٩٠).

وقـد وجــدت ا�درسـة الســوسـيـولوجــيـة اسـســهـا في نهـايـة القـرن التــاسع عـشـر عنـد (امـيل
دوركهـا�) (١٨٥٨-١٩١٧) التي أعلنهـا في كتـابيه الرئيـسي�(تقـسيم العـمل االجتـماعي)
الصـادر عام (١٨٩٣) و(قـواعد الطـريقة السـوسيـولوجـية) الصـادر عـام (١٨٩٥)q فبـالنسبـة
qيجب أن تعامل qلهذه ا�درسة فـأن الوقائع االجتماعـية والتي يشكل القانون مثلها الـنموذجي
كما تعـامل االشياء الطبيـعيةq حيث يقـول (دوركها�) عن تلك الوقائع: (هي اسـاليب تصرف
وتفكيـر واحـسـاس توجد خـارج ا�شـاعـر الفـردية)q وعليـه فـأن الطريقـة التي يجب أن تتـبع في
دراسة الوقائع االجتماعية هي الطريقة االستقرائية التي جتد أساسها في ا�الحظة ا�باشرة لتلك

الوقائع كما هو االمر في العلوم الطبيعية والفيزيائية(٩١).

٢-٣-١ ا�ذهب التأريخي
اال انه من اجلـدير بالذكر أن البـدايات االولى لهذه الدراسـات السوسـيولوجـية قـد وجدت لدى
أصحـاب ا�درسة التـأريخيـة التي ²ت في بداية القرن التـاسع عشـر و�كن القول بأنهـا هي التي

مهدت الطريق أمام نشوء ا�درسة السوسيولوجية(٩٢).
وقـد قــام ا�نهج التــأريخي الذي اتـبـعـتــه هذه ا�درســة �عـارضــة ا�نهج الطبــيـعي فـي العلوم
االجتـماعـيةq وفي رأي أصـحاب هذا ا�نـهج ان ا�ناهج ا�ستـخدمـة في العلوم الطبيـعيـة ال�كن
تطبـيقـها على العـلوم االجتـماعـية �ا يوجـد من فـوارق عمـيقـة ب� العلوم االجـتمـاعيـة والعلوم
الطبيعيةq فالقوان� الطبيعية تكون صادقة في كل زمان ومكانq أما قوان� احلياة االجتماعية
فهي تختلف بأخـتالف تلك االماكن واألزمنةq كذلك فـاالحداث االجتماعـية تعتمد في وقـوعها

على التأريخ كما انها تعتمد على الفوارق احلضاريةq أي تعتمد على موقف تأريخي مع�.
ومن ثم ال ينبـغي للمرء أن يتكلم عن القـوان� االقتصـاديةq مثـالً من غير تقـييـدq إ²ا يجوز
له فقط أن يتكلم عـن القوان� االقتـصادية في عهد االقـطاع أو القوان� االقتـصادية في مطلع
العـهـد الصناعيq وهكـذاq أي يجب أن يذكـر ا�رء دائمـاً الفـتـرة التـأريخـيـة التي سـادت فـيـهـا

القواعد التي يتحدث عنها(٩٣).

وبذلك فقدظهـر ا�ذهب التأريخي على يد الفقيـه اال�اني (سافيني) (١٧٧٩-١٨٦١) الذي
qيوركـه qفـيكو qالتي مـهـد لها كل مـن (مونتـسكيـو qأطلق أسـمـه على هذه النظرية الشـهـيـرة

وستيلينغ) كما طورها في القرن التاسع عشر كل من الفقهاء (هوغو وبوشتا).
وقـد أورد (سـافـيني) هذه النظرية في نـطاق مـحاربـته عـدداً من الـفـقهـاء والسـيـمـا (ثيـبـو)
والذين كانوا يـحبذون فكرة تقن� الـقانون اال�اني أسوةً بالقـانون ا�دني الفرنسي الـذي قÇ بعد

قيام الثورة الفرنسية والذي أطلق عليه أسم (مدونة نابليون) عام (١٨٠٤)(٩٤).
ولعل أبرز ما دعـا (سافـيني) الى محاربة هذه الـفكرةq ربطه اجلدلي ماب� تطـور القانون في
عالقته التبعـية القوية بتغيّر اجملتمع وتطوره وبالتالي ما اعتـقده في االثار السلبية التي سوف
تنتج من حـركـة التـقـن� ليس فـقط في مـجـال القـانون اال�اني فـيـمـا اذا قـqÇ بل بالنسـبـة الى
جمـيع القوان� التي �كـن أن يؤدي تقنينها الى حتـويلها الى نصـوص ثابتة مـيتة وبالتـالي الى
جمودها وعدم مواكبتها للتغيرات السريعة التي �كن أن تطرأ على حال اجملتمعات ا�عاصرة.
والشك أن (سـافـيني) كـان يـعـتـرف بأن القـانون إ²ا ينشـأ حتـت تأثيـر عـوامل أقـوى وإدراك
أسمى من مـجرد الطبـيعـة االنسانية االعـتيـاديةq بل أنه كان يقـر أيضاً بان ثمة مـباديء عـامة
وشامـلة دائمة تتـضمن طابعـاً أخالقـياً كامـناً في داخل النفس البشـريةq هي ليست القـانون في
حـد ذاتهq ولكن القـانون يسـتنـد في وجـوده ود�ومـتـه عليـهـا وعلى نواياها غـيـر الواضـحـة في
بعض االحـيانq الن هدف ا�ذهب الـتأريخي وكـما عـبـر عنه (سافـيني) كـان ينطوي على مجـرد
حتـديد الغــاية والهـدف من دراسـة القــانون من وجـهـة نظر الـتـأريخ وكـذلك كـان يـتـضـمن إذاراً
وتنبيـهاً �شـرع القوان� بأسم التـأريخ من خطورة التدخـالت الغريبـة في عملية سن الـقوان� في

غير الوقت ا�ناسب وا�الئم(٩٥).
ودور ا�شرعq ح� يتدخل في النهـايةq هو دور ثانوي ومقيد بالقانـون التلقائي الذي هو وليد
qًسـيبـقى نصـاً ميـتا qلذا فـإن كل تشريع يخـالف هذا القانون q(Volksgeist) (روح الشعب)
كمـا أن التشـريع الذي يكرسهq يضـر أكثر ·ـا ينفعq النه قد يعـيق التطور الضروري الذي يعـبر

عنه القانون التلقائي بشكل طبيعي(٩٦).
ومن الفقهاء اال�ان الذين آمنوا بدور التأريخ والتطور االجتمـاعي في مسيرة القانونq الفقيه
اال�اني الـكبــيـر (اهـرينك) (Ihering) (1892-1818) الذي يعــتــبــر مــؤسس مــذهب (الغــاية

والكفاح) في القانون.

(٩٤) هنرى باتيفولq ا�صدر السابقq ص٣٠
(٩٥) هنرى باتيفولq نفس ا�صدر السابقq نفس الصفحة

(٩٦) د. منذر الشاويq فلسفة القانونq ا�صدر السابقq ص٧٥



qالقـاهرة qمطبـعـة نهـضة مـصـر qالطبـعـة اخلامـسـة qنظرية القـانون q (٩٧) د. عـبـدالفتـاح عـبـدالبـاقي
q١٩٦٦ ص٦٦

(٩٨) داياسq ا�صدر السابقq ص٧٨
(٩٩) داياسq ا�صدر السابقq ص٧٩

(١٠٠) د. عبدالفتاح عبدالباقيq ا�صدر السابقq ص٦٧
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فـقـد آمن (اهرينك) بـدور ا�درسـة التـاريخـيـة ووجـهـة نظرها حـيـال نشـأة الـقـانونq ولكن مع
إتخـاذ موقف أكـثر حتـديداً من مـوقف ا�درسة الـذي أعتـبره الى حـد ما أحـادي اجلـانبq مهـملة
جلوانب أخرى وجـودها ضروري لوجود القانونq فقد أنتـقد اآلراء التي تبنتها ا�درسة التـأريخية
ومن أهمـهـا أنها بالغـت في االجتاه الذي رأته صـحـيـحاً بأن القـانون ينشـأ ويتطور تلقـائيـاً وال
شـعـورياً دون ان نحس بذلك وندركـهq ولعل أن هذا االمـر فـيـمـا اذا كـانت صـحتـه واضـحـة في
بعض مـجـاالت احلـياةq كـتطور قـواعـد اللغـة مـثالqً فـهـو ليس صـحـيـحاً دائمـاً بالنسـبـة لنشـأة
qفـهو يعتـقد أن كثـيراً ما يتطلب تعـديل القانون جهـاد وكفاح االمـة بأجمعـها qالقانون وتطوره
وقــد عـبــر (Fouillee) عن هذه الفـكرة التي تضــمنتــهــا آراء (اهرينك) بالقــول (ان القــوان�

احلسنة تشبه األنتصارات التي التأتي لوحدها)(٩٧). 
لقد قـضى (اهرينك) الفتـرة االولى من عهد حـياته الفقـهية البـاكر عضـواً متعـصباً للمـدرسة
التأريخية اال�انيةq اذ اقنع نفسه بأن أصل القوانـ� يكمن في العوامل االجتماعية وهي ا�قولة

التي آمن بها ونذر نفسه للدعوة اليها طوال ما تبقى من حياته(٩٨).
ولكن (اهرينك) في اجلـزء الثـالث من كـتـابه (روح القـانون الرومـاني) أنتـهى الى القـول بأن
اسـاس احلق هو ا�صلحـة ·ا أدى بـه الى بحث كـيـفـيـة قـيـام القـوان� بالتـوفـيق مـا ب� ا�صـالح
ا�تعـارضة دراسـة عمـيقةً ودقـيقـةq وكانت نتـيجة كـل ذلك انتهاءه الى تـأليف كتابه ( الـنضال
من أجل القــانون)(ums Recht  Der Kampf) الصـادر عــام (١٨٧٢)q حـيث أكـد فــيـه ان
القـانون اليعـدو ان يكون جـزءاً مـهـمـاً من السلوك االنسـاني العـام وان فكـرة الغـاية ا²ا تشكل
جوهر القـانون الذي اليعدو ان يشكل بدوره وسـيلة خلدمة غـايات واغراض اجملتـمع الذي يسود

فيه(٩٩).
qًا تـقولـه أن القـانون ليس أبدياً وخـالدا´ qفـقـد آمن (اهرينك) من منطـق ا�درسـة التـأريخيـة
وا²ا هو يتـغـيـر ويتطورq ولكنه خـالفـهـا في كـيـفـيـة وطريقـة هذا التـغـييـرq فـهـو يشـيـر الى ان
القـانون ينشـأ ويتغـير بـاالرادة االنسانيـة الواعـية والهـادفـةq فالقـانون في رأيه اليخـضع لفكرة

السببية(١٠٠).
فـمـذهب (اهرينك) يقـوم عـلى أن إرادة االنسـان هي التي تخلق القـانـونq وهي اذ تخلقـه ا²ا

تسـتهـدف غايةً مـعينةq هذه الـغاية هي حـفظ اجملتـمع والعمـل على تقدمـه وازدهارهq فالقـانون
ليس إال مجرد وسيلة يبتغي بها حتقيق الغاية السابقة.

ولكن االنسـان غالبـاً ما اليجد الوسـيلة سهـلةً وميسـرةً أمامـه لتحـقيق هذه الغـاية ·ا يتطلب
منه النضـال ولر´ا الكفـاح ا�رير لتذلـيل الصعـوبات والتـغلب عليهـا(١٠١). وأعـتمـد (اهرينك)
في دراساته على آراء ا�فكرين البـريطاني� كل من (بينثام ومل)q اذ كان �ذهبهمـا في ا�نفعة
اثر فـعال على آرائه لدى مناداته بـنظرية الغاية بيـد أنه أصـر على ضرورة التـوفيق ب� ا�صـالح
الفـردية وا�صالح االجـتـماعـية ا�تـضـاربة وا�تنافـسة مـعهـاq واسـتحق في هذا اجملـال أن يدعى
أستـاذ الفقه االجتـماعي احلديثq وذلك ألن مـشكلة التنسيق والتوفـيق ب� ا�صالح تلعب دوراً

هاماً في نظريات بعض الكتاب ا�عاصرين من الذين اهتموا بعالقة القانون باجملتمع(١٠٢).
على الرغم مـن أن آراء (اهرينك) انتـقـدت إلعـتـمـاده الشـديد عـلى االرادة الفـردية دون اخـذ
دور البيئة والظروف بنظر االعـتبارq أو ´عنى أدق وقع في نفس اخلطيئة التي وقع فيـها أسالفه
من جـمـاعة ا�درسـة التـأريخـيةq ح� أتـهم أفكارهم كـونها وحـيـدة اجلـانب تهمل جـوانب اخـرى
يكون القـانون بحاجـة اليـها لتكمـلة مسـيرته وهذا مـا أدى الى نشـوء أفكار وآراء أخرى حـاول
الفـقهاء الـتال� لـ(اهرينك) تطويرها اسـتناداً على ا�بـدأ العام الذي يربط القـانون باجملتـمع مع

اختالف في التفاصيل وكان من ذلك نشوء ا�ذهب االجتماعي في تصور القانون.

٢-٣-٢ ا�ذهب االجتماعي:
ان التأكيد على هذا ا�ذهب حديث نسبياqً على الرغم من امكانية ايجاد سابقات عليه خارج
مجال ا�ذهب التأريخي لدى كل من (هيوم) ومن جاء من بعد (كانت) امثال (اوجست كونت)
و(امـيل دوركـهـا�) الذي تولى ابراز اسس هذا ا�ـذهب في فـرنسـا في أصـالة وعـمق وذلك في

أواخر القرن التاسع عشر.
حــيث برزت مــواضــيع مـهــمــة بشكل واضـح في كـتــابيــه الســالفي الذكــر (تقــســيم العــمل

االجتماعي)q (وقواعد ا�نهج االجتماعي)q هذه ا�واضيع كانت تنحصر اجماالً في :
ا�وضوع األول: هو بروز مـفهوم احلـادث االجتمـاعي الذي يعد القانون مـثاالً بارزاً لهq والذي

يتخذ من ا�الحظة كأساس للوصول الى النتائج.
ا�وضوع الثـاني: يتمثل في جـعل عامل (الضغط االجـتماعي) أسـاساً ثابتاً أو سـبباً قـاطعاً
جململ الظواهر االجتماعية والذي �كن التعبير عنه بأنها ليست ثمرة من ثمار تفكير االفراد.

(١٠١) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة
(١٠٢) داياسq ا�صدر السابقq ص٨٢



(١٠٣) هنري باتيفولq ا�صدر السابقq ص٣١
(١٠٤) داياسq ا�صدر السابقq ص٧٢ وما بعدها

qمــديرية دار الـكتب للطبــاعــة والنشــر qالقــانون االداري q(١٠٥) د. مــاهر صــالح عــالوي اجلـبــوري
ا�وصلq q١٩٨٩ ص٣٢

(١٠٦) هنري باتيفول q ا�صدر السابقq ص٣٣
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أمـا ا�وضــوع الثـالث : فـأنه يـنص على أن الظواهر االنســانيـة االجـتـمــاعـيـة تتـضــمن فكرة
مـعينةq وتنطوي على تصـورات ذات صفـة جـماعـية وتقـترب من كـونها ادراكـاً جمـاعيـاً وليس

فردياً(١٠٣).
وفي الواقعq أن أوجـه الشـبـه العـديدة التي جتـمع مـاب� ا�نهـج السوسـيـولوجي ومـنهج العلوم
الطبيعية هي التي اعتمدها الكثير من الفقهاء السوسيولوجيون للقول بعلمية منهجهمq حيث:
١- يبدأ ا�نهج السوسيولوجي مثلما يبدأ ا�نهج العلمي با�الحظة ثم الفروضq ثم النتائج التي

�كن استنباطها ويتم اختبارها على الواقع.
٢- ا�نهج الـسـوســيـولوجـي منهج نظري يهــدف الى ربط الســوســيـولوجــيـا بعـلوم أخـرى مــثل

التأريخq االقتصاد والقانون.
٣- انه منهج يتقـدم من خالل تراكم تطور الفرضيات اجلـديدةq على نحو أكثر من كـونه انبعاثاً

من االعتماد على التصحيح واالتساع واالقتصار على الفرضيات السابقة.
٤- وهو منهج محايد اليعتد باالخالقq أي كونه غير منحاز في التقييم.

٥- يسعى ا�نهج السوسـيولوجي لكي يصف ويفسر ويتنبأq وبعـبارة أوضح أنه منهج يحاول ان
يسـتـمــد قـوان� وضـعـيـة تقـوم بـاسـتـخـالص النتـائج �ـيـيـزاً لهـا عن مـجــرد وصف السلوك

االجتماعي الذي يتمثل فيما هو كائن ال فيما ينبغي ان يكون(١٠٤).
ولقد ظهرت مؤلفات (دوركـها�) في فترة بدأ فيها رجال القانون التسـاؤل عن قضايا كثيرة
تتـعلق با�نهج وذلك بسـبب قـدم القـانون النافـذ مقـارنةً بالتطور االقـتـصادي السـريع الذي كـان
يشـهده عـالم مابـعد الثـورة الصناعـيةq حـيث انه في االمكان تعـداد القضـايا احلـديثة والعـديدة
التي ظهـرت في االجتـهاد القـضائي في الربع األخـير من القـرن التاسع عـشرq ولعـل في قضـية
(بالنكو) التي صـدر احلكم فـيـها عـام (١٨٧٣) والتي أدت بعـد ذلك بأكـثر من ثـالث� عامـاً
الى ظهــور ا�درســة التي ســمـيت بـ(مــدرســة ا�رفق العــام) والتي تزعــمـهــا الفــقـيــه الفــرنسي
q(Jeze) وضـــمـت ثالثة من أبـرز فـــقـــهــاء الـقـــانون االداري في الـقـــرن العـــشـــرين q(دوكي)
(Bonnard)و q(Rolland) أبرز مـثـال على أهمـية القـضـايا التي برزت في مـجـال االجتـهـاد

القضائي في ذلك الوقت(١٠٥)q ·ا استدعى كل ذلك التجديد في منهج االبحاث(١٠٦).

ولقد ظهر نشـاط احلركة القوية للربط ما ب� القـانون وعلم االجتماع لدى فقـيه� في القانون
تركا أكـبر األثر على األفكـار القانونيـة األجتمـاعيـة في مطلع القرن العـشرينq هذان الفـقيـهان
همـا (هوريو ودكي). فـأمـا ( اندريه هوريو) فـقـد أعـتقـد أن علم األجـتـمـاع يسـتطيع أن يقـدم
أموراً كـثيـرة لرجال القـانونq اذ ان (العالقـات االجتمـاعيـة) تؤلف (مادة الكيـان االجتـماعي)

بحيث ال�كن معرفتها دون معرفة هذا الكيان.
qبرزت لديه نظريـة عامـة جتمع نزعـاته وافكاره الرئيـسيـة qومن خـالل انتاجـه الفكري الواسع
وهي نظرية ا�ؤسسة التي كان يعارض فيها النزعة الفردية ا�تجهة نحو تفسير كل شيء ´وجب
العقود واالرادات الشخصية وتؤكد مع علم االجتماع تفوق وسيطرة العامل االجتماعي(١٠٧).
حــيث أطلق ســوسـيــولوجــيـو مــدرسـة (دوركــهــا�) أسم (مـؤســســات) على كـافــة الوقــائع
اإلجتمـاعية تقريباqً حـيث أن ا�ؤسسة في نظرهم ما هي إال مجـموعة أعمال أو أفكار يواجـهها
االفراد فتفرض وجودها عليهم بصورة كلية أو جزئيةq فهم يعنون بهذه الكلمة (أساليب العيش
وعوائدهq األوهام واخلرافاتq مثلما تعني البنى السياسية والتنظيمات القضائية االساسيةq ألن

هذه الظواهر جميعها ذات طبيعة واحدة وال تختلف اال في الدرجة)(١٠٨).
وحـيث أن هذه ا�ؤســسـات حتـاول أن حتـرك وتنشط الذهنيــات التي �تلكهـاq تلـك الذهنيـات
qالدولة qكـمـفـهـوم ا�دينة qالتي تعـبـر عن االفكار التي تـتكون لدى الناس عن مـفـاهيم عـديدة
االمـةq وكذلك عن مـجـمل التنظيم والعـالقـات التي تربطهم مع اجلـماعـة التي يكونون جـزءاً ال

يتجزأ منهاq ومن ا�كانة التي يحتلونها في العالم.
فا�ؤسسـات حتاول أن حترك هذه الذهنياتq النهـا كنتيجة طبيـعية تستند في وجـودها عليها
وعندما يختل ائـتالف الذهنيات كلياً او جزئيـاqً فإن هذه ا�ؤسسات سوف تـكون عرضة للرفض

وتفقد قوتهاq أو على االصح الن الناس اليحترمون حقاqً اال الشرائع التي يؤمنون بها(١٠٩).
وعندما تدخل هذه الذهنـيات وا�ؤسسات في صـراع مع بعضهـا تصبح العالقـات ب� اجلانب�
ثورية واذا بقــيم جــديدةq ومــعـتــقـدات جــديدةq وتعــاليم مــغــايرة كليــاqً كلهــا تعـارض وجــود

ا�ؤسسات القائمة(١١٠).

(١٠٧) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة
(١٠٨) جان ويليـام البييـرq السلطة السيـاسيةq ترجـمة الياس حنـا الياسq الطبعـة الثانيـةq منشورات

عويداتq بيروتq q١٩٨٣ ص١٣ومابعدها
(١٠٩) غـاسـتـون بوتولq سـوسـيـولوجـيـا السـيـاسـةq ترجـمـة نسـيم نـصـرq الطبـعـة الثـالثـةq منشـورات

عويداتq بيروتq q١٩٨٢ ص٣١
(١١٠) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة



(١١١) د. عبدالرزاق احمد السنهوري وأحمد حشمت ابو ستيتq ا�صدرالسابقq ص٩٥
(١١٢) د. عبدالرزاق احمد السنهوري وأحمد حشمت ابو ستيتq ا�صدر السابقq ص ص٦٥-٦٧
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وقـد وجدت ا�درسـة السوسـيولوجـية في الـعمـيد (ليـون دكي) (١٨٥٩-١٩٢٨) خيـر منظر
لها علـى صعيـد الفكر القانونيq فـقد وضع مـوضع الشك االسس التي استـقرت عليهـا النظرية

العامة للقانون حتى مطلع القرن العشرين.
وهو يعتبر زعـيم القائل� ´ذهب التضامن االجتماعي من رجال القـانونq وقد وضع مذهبه في
كـتـابه ا�عـروف (L'Etat, le droit objectif et la loi positive) الدولةq القـانـون الشـخـصي
والقانون ا�وضوعي) ثم تلته كتب أخرى وردت فيها آراءه وأفكاره حول هذا ا�ذهب اما بصورة

موجزة أو مفصلة(١١١).
وهو يقـول عـن هذا ا�ذهب على أنه علـمي واقـعي (Positive) بعــيـد كل البــعـد عن التــأثر
با�يتافـيزيقياq و�ا كان مـذهبه هذا يعتمد على ا�شـاهدة والتجربة وتسجيل الوقـائعq فانه يقوم

على ركن� أساسي�:
أول هذين الركن� هو ما يقرره هذا ا�ذهب من احلقائق الواقعة والتي تشتمل على:

١- وجود اجملـتمع الذي أصبح ظاهرة واقعـة وحقيقـية من ا�مكن دراستـها واستخـالص النتائج
من وجوده.

٢-وجـود التـضـامن االجتـمـاعيq حـيث أنه مـادام االنسـان اليسـتطيع أن يفي بحـاجـاته اال في
اجملتـمعq فانه يرتبط بافـراد ذلك اجملتمع أرتبـاط تضامن وتعـاونq والتضامن عـنده حقيـقة
واقعـة علمية وليس مـثل أعلى أو صفة مـيتافـيزيقيـةq ودائرة هذا التضامن تتـسع مع تقدم

ا�دنية وتطورها من االسرة الى القريةq الى ا�دينة الى الدولة.
٣- وجـود تضامن االشـتراك وتضـامن التقـسيـمq حيث أن التـضامن االجـتمـاعي لدى (دوكي)

يتضمن نوع� من التضامن هما تضامن االشتراك وتضامن تقسيم العمل.
qكـمـا يحـدث ب� افـراد االسـرة الواحـدة qفـاالول يأتي من اشـتـراك الناس في حـاجـات واحـدة
والثاني يأتي من اخـتالف الناس في حاجـاتهم وفي قدرتهم على حتصـيل هذه احلاجاتq فيـقسم
العمل فيمـا بينهمq ويقوم كل واحد منهم ´ا يستطيع القيام بهq وهذا النوع الثـاني من التقسيم

هو الذي يسود تدريجياً مع تقدم ا�دنية(١١٢).
أما ثاني الركن� الذين يـقوم عليه مذهب (دكي) فـي التضامن االجتـماعي فهـو تلك النتائج
التي من ا�مكن استخالصها من هذه الوقـائعq حيث أن (دكي) ينتقل الى التأكيد على أن هذا

التضامن هو أساس القانونq اذ أن اجملتمع اليقوم اال عليه.

وبالتـالي يسـتـخلص من هذه الوقـائع نـتيـجـة إيجـابيـة وهي تأكـيـد وجـود القـاعـدة القـانونيـة
 (١١٣)(Droit Subjecif) ونتيجة سلبية وهي انكار وجو احلق الفردي (Droit Objecif)

واذا كان العمـيد (دكي) هو ا�ترجم احلقـيقي ألفكار ا�درسة السوسـيولوجيةq فـقد دعاه ذلك
ألن يحدد قواعد الطريقة السوسيولوجية القانونية(١١٤)q فهو يقول عن هذه القواعد:

١- محاولة مراقبة االحداث بشكل موضوعي وغير شخصي.
٢- تطبـيق الدليل االسـتنتـاجيq كـأداة اكـتـشاف فـقط ومـحـاولة التـحـقق من امكانيـة انطبـاق

النتائج التي قاد اليها االستنتاج ا�نطقي على االحداث والوقائع.
٣- رفض كل ا�فـاهيم ا�ـسلم بهـا عـقليـاً دون اخـتـبـار وجتـربة واعـادتهـا الى مـيـدان االعـتـقـاد

الديني أو ميدان االفكار ا�يتافيزيقية(١١٥).
وهكذا فأن العمـيد (دكي) يعتبر وضعيـاً في منهجه وهو وضعي أيضاً في فلسـفتهq لذا فأن
كل حتــالف مع (االرادية)(١١٦)q �كن أن يخـل با�فـهــوم السـوسـيــولوجي _ الوضـعي لـلقـانون
الذي يقـوم على إقـرار الوقـائع االجـتـمـاعـيـة ومنهـا القـانونq وعليـه فـان الفـصل ب� الوضـعـيـة

كمنهج في البحث والتفكير وب� االرادية يصبح أمراً ضرورياَ البد منه(١١٧).
ان انعكاســات االبعـاد السـوســيـولوجـيــة ذات القـيم القــانونيـة لتنظـيم السلوك االجـتــمـاعي
باالمكان فهمها بكونها تعبيراً عن وجهة نظر أو إجتاه سوسيولوجي مع�q حيث ان هذا الوضع

يسمح بتكوين العديد من االسس السوسيولوجية للقانون(١١٨).
لقـد اكـتـشف البـاحث القـانوني (ادوين شـور) (SCHUR) مـقـوالت قـانونيـة سوسـيـولوجـيـة
عـديدة في شــتى مـراحل التـاريـخq حـيث يقـول ان كــال من (ارسطو وكـروشـيــوس) قـد ذكـرا ان

(١١٣) نفس ا�صدر اعالهq ص٦٧
(١١٤) د. منذر الشاوي q فلسفة القانون q ص٧٩ 

(١١٥) العــمـيـد لـيـون دوكيq دروس في القــانون العــامq ترجـمـة د. رشــدي خـالدq مـنشـورات مــركـز
البحوث القانونية q بغدادq q١٩٨١ ص١٣

(١١٦) االرادية q (Voluntarisme) (Volontarisme) منهج فكري يؤكد على االرادة وعلى اهمية
اخلـيــار الفـردي في اتـخـاذ القــرارات (العـامل الذاتـي) وبالتـالي يـقلل من اثر العــوامل اخلـارجــيـة
(العـامل ا�وضوعي). واالرادية تعـارض احلتـميـة التي تعتـبر ان للعـوامل اخلارجـية الـدور االساس
في التـصرف االنسـاني وتستـبعـد االرادة كعـامل سبـبي في التجـربة الفردية االجـتمـاعيـةq انظر د.

عبدالوهاب الكيالي وآخرونq ا�صدر السابقq ص١٢١
(١١٧) د. منذر الشاوي q فلسفة القانونq ا�صدر السابقq ص٨٠

(118 ) Gorlitz, Politische Funktionen des Rechts, S.24.



(119 ) Gorlitz, Op.cit, S. 25.
(120 ) Ibid.
(121) Gorlitz, Op.cit, S. 26 und Edelmann, Johann, Die Entwicklung der Interessen

Jurisprudenz, Berling, 1967, S. 54
( 122) Gorlitz, Op. cit, S.26
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القانون الطبيعـي طرح تساؤالت متعددة حول فرضـيات شرعية القانون بينمـا كانت محاولة كل
من (كلزن واوس¼) في دراسـتهمـا حول تاثير القـانون الشكليq كانت بحـثاً مـستمـراً حول دور
النظام القانونيq في ح� ان ا�سـألة عند أنصار ا�درسة الثقـافية واالجتـماعية كانـت تتركز في
البـحث حــول احملـتـوى االجـتـمــاعي والثـقـافي للـقـانونq ولدى أنصـار مـبــدأ ا�نفـعـة القــانونيـة
(Bentham, Ihring) كـان يتمـثل في البحث عن الغـاية وا�صلحـة التي �كن احلصـول عليهـا
من القـانونq وأخيـراً فان لدى أنصـار ا�درسة الواقـعيـة القانونيـة (Holmes, Llewllyn) فأن

البحث كان حول الشروط القانونية للقرارات(١١٩).
ان التساؤالت السوسيولوجية سوف تـكون غير مطروحة للنقاش واجلدال عندما يكون القانون
مـوجوداً فـي إطار حلقة غـيـر مـفتـوحـة وغـير قـابلة لالتصـال وعلى االخص لدى أنصـار ا�درسـة
الوضـعـيـة القـانونيـة الـتي تعـبـر عن وجـهـة نظر خـاصـة بكون القــانون مـغلقـاً أمـام التـسـاؤالت
الســوسـيـولوجــيـةq ومع ذلك فــأن التـفكـيـر والتـســاؤل حـول مــدخـالت (Inputs)و مـخــرجـات

(Outputs) أي نظام سيؤدي الى إعادة االعتبار الى احملتويات السوسيولوجية(١٢٠).
في القـرن التـاسع عـشـر كـان االنـطبـاع السـائد لدى رجـال الفكر والقـانـون هو أن القـانون ا²ا
يعبر عن ا�صالحq وان العـالقات القانونية السائدة ا²ا هي في أغلبها تعبـير عن تلك العالقات

ا�صلحية(١٢١).
ولكن مع تطور ا�ـفاهـيم والظروف االجـتـمـاعـية واالقـتـصـادية والسـيـاسـيـة فـأن هذا ا�فـهـوم
للقـانون قد تطور أيضـاً الى مفـهوم مـغاير الى حـد ما كـونه يضمن ا�صـالح وان تشريع القـانون
يعني حصـر ا�صالح ضمن اجملـاالت التي يشملها صراع تلك ا�ـصالح وذلك على أساس نسبـية

القوان� (Ratio legis) وكذلك على أساس التطورات القيمية(١٢٢).
في مــثل هـذا الوضع فــأن مــا �كن اعطـاءه للقــانون هو صــفــة ا�نظـم �طالب واحــتــيــاجــات
ا�واطن�q ومع ذلك فقد بقيت هناك مسألة حتديد ا�فاهيم بصورة دقيقةq حيث كان من ا�الحظ

ان كال من مفهومي (الغاية Zweck) و(ا�صلحة Interesse) لم يكونا محددين بدقة.
و بذلك فـأن ا�اركسيـة ح� تعلن بأنهـا تستند على نظرة علمـية لتـفسيـر ا�صلحةq وبالـتالي
حتاول حتـديد العالقة مـا ب� القانون وا�صلحة الطـبقيةq فـانها تعلن أن االرادة الناشـئة عن هذه

العـالقة ا²ا هي إرادة الدولة التي تـعبـر عنها عن طريق القـانون الذي يحـدد مضـمونه من خـالل
عالقات الطبقة احلاكمة(١٢٣).

ومع ذلك فـان كل هذه االجتـاهات ووجـهـات النظر لم �نع البـحث ا�سـتـمـر عن نظرية تتـمكن
عملياً من تفسير العالقة ما ب� النظام القانوني واألنظمة االجتماعية االخرى.

هذا البـحث الذي يسـتند في وجـوده على التـغـيـرات التي تطرأ على العـالقـات االجـتـماعـيـة
التي لهـا االسـبـقـيـة في التـفـاعـالت االجـتـمـاعـيـةq هذه التـغـيـرات تؤدي الى خلل في التـوازن
االجتماعي ا�وجود في مجتمع مع� في مرحلة تأريخية معينةq بحيث يحتم ذلك البحث اعادة
التوازن مـرة أخرىq فـاذا ما �ت مأسـسة هذه التغـيرات فـأنه يكون باالمكان إقامـة ²وذج جديد

للعالقات االجتماعيةq حيث يجب هنا التمييز ب� نوع� من العناصر االجتماعية:
- القيم الثقافية

- الوسائل التي يعتمد عليها لتحقيق االهداف الثقافية
من حــيث ان ظهــور االخــتـالف مــا ب� تلك الـقـيـم والوسـائـل يؤدي الى حــدوث تغـيــيــر في

العالقات االجتماعية(١٢٤).
باالضـافة الى ذلـكq فان التـغـييـرات في العـالقات االجـتـماعـيـة سوف تـؤدي الى مسـألة أن
النقص فـي الشـرعـيــة بالنســبـة للقــيم السـائدة ســتـؤدي بالتــالي الى نقص في شــرعـيــة النظام

السياسي ·ا يؤثر كنتيجة طبيعية على مستوى فعاليته وكفاءته.
وفي اطار الوظائف السـياسـية للقـانونq فـأن ا�وضوع يتـعلق أساسـاً بالعالقـة ا�وجودة مـاب�
النظام السـيـاسي والـنظام القـانوني وحتـديد العناصـر التـي تلعب أدواراً مـهـمـة وفـعـالة في هذه

العالقة.

(123 ) Karl Marx, Friedrich Engles, Die Deutsche Ideologie, F/M, 1971, S.338F
(124) Gorlitz, Op. cit, S. 29



(1) Esser, Josef, Vorverstandnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, F M,1970
S.17

(2 ) Opp, Karl- Dietter, Verhaltenstheoretische Soziologie, Reinbek, 1972, S.76
(3 ) Gorlitz, Politische Funktionen des Rechts, S, 34.
(4 ) Luhmann, Niklas, Systematische Aufklarung, Koln und Oplanden, 1970,  S.14

70 69

Y&U¦&« qBH&«

Êu½UIK& wHOþu&« qJON&« ≠≥
في هذا الفصل سوف نحاول احلديث عن القانون في حالته الوظيفيةq أي عن القانون في حالته
احلـركـيـةq من حيـث أرتباط الـنظام القـانوني السـائد في مـجـتمع مـا مع بقـيـة االنظمـة االخـرى
ا�وجـودة في ذلك اجملـتـمعq عن طريق أداء الوظائف التـي يقـوم بها كـل نظام من تلك االنظمـة
في محـاولتهـا تنظيم احليـاة االجتمـاعيـة والسيـاسية واالقـتصـادية لذلك اجملتمـعq من حيث أن
التحليل الوظيـفي وكما يقـول (ايسر Esser) يب� كيف أنه �كن للسـياسة أن تؤثر في عـملية
تطبيق وتنفيذ القـانونq مع احتمالية بقاء التـساؤل ا�شروع مفتوحاً أمـام امكانية االحاطة بهذا
التـأثيرعـملياqً وذلك بسـبب حـساسـية العـالقة مـاب� القانون والـسيـاسة وتعـرضهـا للتغـييـرات

ا�ستمرة(١).
أمـا لدى (اوب - Opp) فـأن الوظيـفــيـة تعـتـبـر داخلة ضــمن مـجـال السـوسـيـولـوجـيـا غـيـر
التحليلية لواقع كونها ال تستطيع فرز معايير معينة مثل: الدقةq احملتويات ا�علوماتيةq النقد

اجلازمq والتي تعود في معظمها الى ا�عايير السوسيولوجية النظرية _ التجريبية(٢).
ان االنظمة االجتـماعية مؤسـسة بطرق مختلفةq واجملـتمع يحتاج ومن أجل تلبيـة حاجاته الى
السـيـاسة واالقـتـصاد والـقانونq وان القـانون يحـتـاج بدوره الى مـفهـوم واسـتـخدام مـع� للقـوة
q(Macht) فـبذلك تفـهم الوظيـفة بكونـها التـأثير والـتفـاعل ا�تـبادل مـاب� العناصـر ا�ستـقلة
qفالبـيئـة االجـتمـاعيـة تتضـمن مـؤسسـات عديدة ومـخـتلفة للرقـابة q(التـابعـة) وغـير ا�سـتقلة
كـا�ؤسـسات السـيـاسـيـة والقانـونيةq وأن فـعـاليـات ونشـاطات هذه ا�ؤسـسات تـشمل اجملـتـمع

ككل(٣).
أن الوظيفة وكما يقول البروفيسور (لومان Luhmann) هي احملور الذي يلتقي عنده العديد
من االحـتمـاالت و�كن حتليلها من وجـهة نظـر أن كل االجنازات تتـمتع بنفس القـيمـة وتتفـاعل

مع بعضها البعض(٤).

ويضـيف أيضـاً بأن الوضع الذي فـيـه يسـتطيع هيـكل واحـد من أداء العـديد من الوظائف أو
ذلك الوضع الذي �كن فـيه لوظيـفة واحـدة أن تؤدى من قبل العـديد من الهيـاكلq سيـؤدي الى
أحـتسـاب العـديد من االبعاد السـتـراتيجـية الـبديلة كـحلول للمـسائل االجـتـماعـية والـسيـاسيـة

والقانونية وبالتالي الى رفع مستوى التعامل العقالني لالنسان(٥).

∫w½u½UI!« ÂUEM!«Ë ÂUEMK! ÂUF!« ÂuNH*« ±≠≥
٣-١-١ ماهية النظام

أن محاولة حتـديد مفهوم النظامq بصورة عامـةq عن طريق طبيعة العالقـات الداخلية ا�وجودة
داخل النظام والعـالقات التي تـربط ماب� أي نظام مع االنظمـة االخـرىq وكذلك باالسـتناد الى
بنى وهيـاكل تلك االنظمـة ومن ثم البـحث عن القـوان� اخلـاصة التي حتـكم سلوك الصنف الذي
يدخل حتـتـه ذلك النظامq �كـن أن يقـال أنهـا تشكل مـشـاكل تواجـهـهـا وحتـاول حلهـا (النظرية

 .General Systems Theory (٦)(العامة للنظم
qوامكانية انطباقـه على كل التشكيالت االجتمـاعية qوذلك على الرغم من سعة هـذا ا�فهوم

فهو كما يقول عنه (الباند): (هو ترتيب االجزاء التي تكون كالً ´قابل وظائفها)(٧).
وهي لفظة تسـتـعـمل في مـجاالت عـديدة ومـتـشـعبـةq وهي تسـتـعـمل خاصـة في علم احلـيـاة
qللداللة عـلى التـراكـيب الـتـشـريحـيــة والنسـيـجــيـة ´قـابل الـظاهرات الفـسلجــيـة (Biology)
وتستـعمل في علم النفس (Psychology) لتدل على تراكـيب وعالقات العنـاصر التي تشكل
اسس احلـياة الفكرية لالشـخاصq فـهو بعـبارة أدق كل مـؤلف من ظواهر متـرابطة بحيث تتـعلق

كل واحدة من هذه الظواهر بالظاهرة االخرى وتتقابل مع بعضها بالتأثير والتأثر(٨).
وفي احلقـيقـةq أنه في حالة اثارة التـساؤالت التي تتـعلق بالقوان� الـتي من احملتمـل لها أن
حتكم سلوك أي صنف من االنظمة والتي تشكل مـهمة البحث عنها وحتديدها إحـدى اخلصائص
العـامـة التي تسـاعـد على دراسـتـهاq فـفي هذه احلـالةq فـأن مـسـألة التـعـريف الدقـيق والواضح
ســوف تكون إحـدى ا�ـسـائل الهــامــة والتي تتــقـدم الى االمــام لتــشكل التــسـاؤل االهمq فــمن
الطبـيعي أن ا�هندس� يهـتمـون في دراساتهم عـادةً باالنظمة بأعـتبـارها تكون مجـاميع مـحددة

( 5) Idid.
(6 ) Anatol Kapoport, General Systems Theory, International Encyclopedia of the

Social Sceinces, The Mac. Millians Company and The Free Press, New York,
Reprint Edition, 1972, Vol.15, p453 

(٧) د. صادق االسودq علم االجتماع السياسيq ص ٥.١
(٨) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة



(9)Anatol Kapoport, op. Cit, p453
(10) Ibid. 

(١١) د. صادق االسودq ا�صدر السابقq ص ٩٩
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الدوات تكنولوجية تترابط فيما بينها من ناحية الوظائف التي تؤديها تلك االدوات.
والعـاملون في اجملال الفـسيـولوجيq يختـارون أجزاءً عـضوية مـترابطة وظـيفـياqً الجـهزة حـية
(كاالنظمـة الدورانيةq الهضـميةq العـصبيـة… الخ)q والعلماء االجتـماعيـون يتكلمون ويبحـثون
في أنظمـة أجـتـمـاعـيـة واقـتــصـادية عـديدة ومـخـتلفـة عن بعـضـهـا البـعـضq أمـا فـيـمـا يتـعلق
بالفـالسـفـة وا�فـكرينq فـأنهم يخـتـارون ويتكـلمـون عن أنظمـة لالفكار ويبـحــثـون عن نظريات

وافتراضات(٩).
فمسألة التعريفq أو محاولة إعطاء مـعنى واضح ومحدد لشيء مع�q تهتم بصورة عامة ´ا
الذي من ا�مـكن أن يدخل فـيــه ومـا الذي �كن أن يـطرح منه دون أن يخل كل ذلك بـعـمـومــيـة

التعريف وأمكانية أنطباقه على جميع االشكال احملتملة.
ولذلك فأن ا�عنى ا�قبول للنظام �كن أن يكون كاالتي:

١- أن النظام عـبارة عن شيء يتكون من مـجمـوعة من الوحـدات (سواء كـانت مـحددة او غـير
محددة)

٢- والذي من خـالله (من خـالل ذلك الـشيء) فـان مـجـمـوعـة العـالقـات ا�وجـودة سـوف تكون
قابلة للتصنيف

٣- لذلك فأن أمكانيـة ترتيب النظام حتت صنف مع� سـوف تكون قابلة للتـغييـر أستناداً الى
طبيعة العالقات داخل النظام وأستناداً الى سلوك وتاريخ النظام(١٠).

فاالنظمة هي مجـموع عناصر توجد فيمـا بينها عالقات على نحو يكون فيـه كل تغيّر يجري
على عنـصـر أو عــالقـة منهــا يؤدي الى تغــيـر الـعناصـر والـعـالقــات االخـرىq ومن ثم يتــغـيــر

الكل(١١).
وهكذاq فـأنه اعتـمـاداً على التصـوير السـابق للنظامq �كن القـول بصـورة عامـةq ان أي نظام
يتـكون أوالً من جـــملـة من العنـاصـــر التي تكـون وحـــدات ذلك النـظامq وكـــذلك فـــأنه يتـكون
باالضـافـة الى تلك العناصـر من مـجـمل العـالقات التـي تنشـأ ب� تلك الوحـدات وفقـاً �بـادئهـا
وحركتها التنظيمية اخلاصة والذي يؤدي بالتالي الى تغير وتبادل تلك العالقات في صيرورتها

ا�ستمرة ويؤدي ذلك الى تغيّر التكوين العام لذلك النظام بصورة مستقبلية.
وفي الواقعq أن الفضل يعـود الى عالم االحيـاء الهولندي (Bertalanffy) في ظهور مـفهوم

(النـظرية العـــامـــة للنـظم)(١٢) وذلك رداً عـلى االراء التي تـبناها اصـــحـــاب ا�ذهـب احلــيـــوي
(Vitalism)(١٣) الذين حـاولوا تعـزيز أفكارهـم ومواقـعـهم بدالئـل متـمـيـزةq كـتـأكـيـدهم على
الطبـيعـة ا�نطقـية لبـعض عـمليات احلـياة وكـذلك عـدم اخلضـوع الواضح من قـبل االجهـزة احليـة
للقانـون الثاني من قوان� الـثرموداينمكـس والذي ينص على ظاهرة قابلة للمـالحظة والتي تب�
بأن احلـرارة تكون غيـر قابلة لالنتـقال االنحـداري بصورة طوعـيةq بل أنهـا في هذه احلالـة سوف

تكون بحاجة الى طاقة خارجية (External Energy) المكانية االنتقال(١٤).
فاصحاب ا�ذهب احليوي أثاروا مـناقشات كثيرة تتعلق باالجهزة احليةq والـتي أصبحت فيما
بعـد غيـر ذات صلة با�وضوع ا�تـعلق باالنظمة ولـكنها شكلت االسـاس الذي بنيت عليـه واحدة

من التشكيالت االساسية للنظرية العامة للنظم.
فلقــد أثار (Bertalanffy) االنتــبـاه الى إخــتـالف أســاسي ب� نظام منـعـزل مــشـتــمل على
تفاعالت كيمياوية غير خاضعة لتأثيـرات خارجية وب� نظام أخر مفتوح يكون قابالً لالستجابة

والتكيف.
فـفي نـظام منعـزلq وبعــد أن يكون التـوازن قــد حتـقق مـابـ� ا�واد ا�تـفـاعـلةq فـإن التـركــيـز
ا�تـبـادل ب� تلك ا�واد يعـتـمـد على التـراكـيـز االوليـة لتلك ا�واد وذلك بسـبب القـانون اخلـاص

بحفظ الكتلة.
أما فـي نظام مفـتوحq فـأن حالة مـستـقرة سـوف تتحـقق والتي تكون فيـها التـراكيـز النهائـية
مـستـقلة عن احلـاالت االبتـدائيةq وهذه احلـالة ا�سـتقـرة اذا مـا اضطربت كـما لو أضـيـفت اليهـا
كميات من ا�واد ا�تفاعلة أو نقلت منها تلك الكميـاتq فأنها سوف تعمل على أستقرار ذاتها

مرة اخرى.
فـالنظام ا�فـتـوح سـوف يـظهـر وكـأنه �لك أرادة ذاتيـة أو هدفـاً مـعـيناً لكـي يحـتـفظ بحـالتـه
ا�ســـتــقــرةq واالنـظمــة الـتي ذكــرت من قـــبل (Betalanffy) كنمـــاذج لوحــدات تعـــرض تلك
اخلـصـائص كانـت أنظمة مـفـتـوحـةq فهـو باثارته االنـتبـاه الى ا�المح االسـاسـيـة لالجـهزة احلـيـة
qدحض كل احملـادثات ا�ميـزة التي أثيرت من قـبل أصحـاب ا�ذهب احلـيوي qكأنـظمة مـفتـوحة

(١٢) د. محمدحربي حسنq علم ا�نظمةq مديرية دار الكتب للطباعة والنشرq ا�وصلq q١٩٨٦ ص٢٢.
(Vitual Principle) مـذهب يقول بان احلـيـاة مسـتـمدة من مـبـدأ حيـوي (Vitalism) (١٣) ا�ذهب احلـيوي
وانها التعتمد اعتماداً كليا على العمليات الفيـزيائية الكيميائية البحتةq أنظر منير البعلبكيq ا�وردq دار

العلم للمالي�q بيروتq q١٩٨٦ ص٣٣.١
 (14)Rayner Joel, Basic Engineering Thermodynamics in SI Units, 3rd Edition,

Longmans Groups Limited , London, 1974, p62



(15)Anatol Kapoport, op.cit,p453
(16 ) Ibid.
(17 ) Irvin Kaplan, Nuclear Physics, Addison Wesley Publishing Company, Mas-

sachusettes, Second Printing, 1964, p3 
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.(Bcrtalanffy) فأولى التركيبات ا�برمجة الواضحة للنظرية العامة للنظم قد حددت من قبل
فلقـد أكد والعلماء الـبايولوجيـون االخرون الذين أتوا مـن بعدهq على وجود مـراتب متـسلسلة
من االنظمـةq فـيهـا تكون االنظـمة الكبـيـرة غـالبـاً ماحتـتـوي على أنظمـة أصـغر منـها كـعناصـر
أسـاسـيـة أو تكون بدورها أنظمـة فـرعـيـة وثانـويةq فـاخلـاليا تكون بتـالحـمـهـا االنسـجـةq وتلك

تشكل االعضاء لتكون في النهاية جسم الكائن احلي(١٥).

٣-١-٢ النظام في الطبيعة
وتبــعـاً للمــعنى الســابق الذي اعطي �فــهـوم الـنظامq جنـد أن ظواهـر مـتــعـددةq طبــيـعــيـة أو
أجتمـاعيةq حتدث سـواء في الطبيعة أو داخل اجملـتمع االنساني تعكس هذا ا�عنى ´ا يتـضمنه
ا�فـهـوم من وجـود عناصـر عــديدة ضـمن هذه الظواهر ترتبط فـيـمـا بـينهـا في عـالقـات مـحـددة

وتخضع لقوان� معينة ضمن تنظيمها الداخلي اخلاص.
ومن هذه الظـواهر التي حتـدث في الطـبـيـعـةq عـلى سـبـيل ا�ثــال ال احلـصـرq جنــد ان كـالً من
النظام الـشـمــسي (Sular System) ونظام التــفـاعــالت التي جتـري ب� ذرات ا�وادq وكــذلك

اللغة فانها جميعا تكون قابلة للتصنيف كانظمة.
 فـــفي الـنظام االولq فـــأن الوحـــدات الـتي تكـون ذلك النظـام هي الشـــمـس والكواكب الـتي
تتــسلسل في الـدوران حـولهــاq والنظـام يشـمل تـلك العــالقـات التـي تنشــأ ب� الشــمس وتلك
الكواكب والتـي تكون قـابلة للتــصنيف (Classifiable) كـخـصــائص احلـيـز ا�كـاني وعـوامل
السـرعـة التي تدور بهـا تلك الـكواكب وقـوى التـجـاذب بينهـاq باالضـافـة الى القـوان� االخـرى
qوتأريـخ النظام (في احلــركـة الكواكــبـيـة Kepler كــقـوان�) التي تخــضع لهـا عنـاصـر النظام

وماضيه ومستقبلهqفكل هذه اخلصائص تكون مستنتجة من العالقات ا�وجودة(١٦).
 وا�علومات الـتجريبـية التي دفعـت بالنظرية الذرية للمادة الى أمـام �كن جمعـها في بضـعة
قوانـ� أساسـية تخـضع لها ا�واد (العناصـر) التي تكون وحـدات ذلك النظام والتي أستنتـجت

´رور الوقتq باحملاوالت التي أجريت للكشف عن اخلصائص العامة لذلك النظام.
فــأول هـذه القــوانـ� اســتنتـج من بعض الـبــحــوثq كـــتلك الـتي قــام بـهــا العـــالم الفـــرنسي
(الفوازييـه) والذي وجد بأنه يكون صحـيحاً بالنسـبة جلميع الـتفاعالت الكيـمياويةq وعـبر عنه

بقانون حفظ الكتلة(١٧).

The Law of) وثم أظهرت البحـوث قانوناً ثانياً يخضع له النظام هـو قانون النسب احملددة
Definite Proportions) الذي يوضح أن مركباً كيمياوياً معيناً يحتوي دائماً نفس العناصر

التي تتحد معاً بنفس النسب من الوزن.
ولقـد وجـد أيضـاً أنـه �كن لعنصـرين أن يتـحـدا لـتـشكيل أكـثـر من مـركب والـذي يعـبـر عنه

 .(The Law of Multiple Proportions) بقانون النسب ا�ضاعفة
(The Law of Reciprocal Proportions) والقـــانون الرابع هـو قــانون النـسب ا�تــبـــادلة
الذي يوضح أن أوزان مادت� أو أكثـر والتي تتفاعل بصورة منفـصلة مع أوزان ·اثلة �ادة ثالثة

هي نفس االوزان التي تتفاعل بها مع بعضها أو مع مضاعفات بسيطة لها(١٨).
وكذلـك االمر بالنسـبة العـتبـار اللغة كنظام يتكـون من عناصر مـعينة والعـالقات التي تنـشأ
ب� تلك العناصـر والقـوان� التي تخـضع لهـا تلك العـالقـات. فـفي لغـة ماq فـأن هناك وحـدات
·اثلة (كـالفـونيـمـات Phonemes التي تكون أحـدى الوحـدات الـصـغـرى للّغـةq والتي تسـاعـد
Mor- على �يـيز نـطق لفظة ما عـن نطق لفظة أخرى فـي لغة أو لهـجـة معـينة) و(ا�ورفـيمـات
phemes التي تشـكل بادئات ولواحق الكـلمـات في لغــة أو لهـجــة مـعــينة للداللة عـلى شكل

مع�) وكـذلك اجلمل ومـا شابهـها والعالقـات التي تنشأ مـاب� هذه الوحدات تكون مـعطاة في
شكل مـصطلحات لقـواعد سـاينتاتيكيـةq ´عنى أوسعq �كن القـولq بأن نظام لغة مـاq �كن أن
يشــمل أيضــاً الـعــالم ذو العــالقــة باللغــة التـي يعــبــر بهــا عنهq وكــذلك أشــخــاص ا�تكـلم�

ا�ستخدم� لتلك اللغة(١٩).

٣-١-٣ النظام االجتماعي:
أبتداءً ومن الناحية ا�نهجيةq على ا�رء أن �يـز ب� النظام النظريq الذي �كن أعتباره مركباً
معـقداً من أفـتراضـات ومفاهيـم �لك تكامالً منطقـياqً وإشـارات جتريبيـةq عن النظام التجـريبي
الذي هو عـبــارة عن مـجـمـوعــة من ظواهر (phenomena) مـتـرابـطة في العـالم ا�ادي الـقـابل

للمالحظةq والذي من ا�مكن وصفه وحتليله بواسطة طرق ووسائل تابعة للنظام النظري(٢٠).
أن أي نظام جتـريبيq ولـنأخـذ على سـبـيل ا�ثـال النظام الشـمــسي بأعـتـبـاره مـوضـوعـاً وثيق
الصلة با�يكانيكا التحليليةq ليس وحدة واقعية كلياqً بل ´عنى آخر فأنه �كن أعتباره تنظيماً
منتخـباً من تلك اخلصـائص التي حتتوي عليـها الوحدة الواقـعية والتي �كن تعـريفها كمـوضوع

له أرتباط بالنظام النظري.
(18 ) Ibid.
(19) Anatol Kapoport, op.cit,p453
(20 ) Talcott Parsons , Social Systems , International Encyclopedia of the Social Sciences ,

Vol. 15 p. 459.



(21 ) Ibid. 
(22) Anatol Kapoport, op. Cit, p453 
(23 ) Ibid.

qاالسكندرية qالهـيـئـة ا�ـصـرية العـامـة للكتــاب qالطبــعـة الثـالثـة qالـبناء االجـتـمـاعي q(٢٤) د.أحـمـد ابو زيد
q١٩٧٩ ص٢
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فبالنسبة الى ا�يكانيـزمية النيوتنية للنظام الشمسيq التفـسير الذي أعطاه نيوتن �يكانيكا
qله موقع محدد في الفـضاء qفاالرض ليـست اال جسيمـاً ذا كتلة محـددة qاجملمـوعة الشمسـية
�تلك سـرعـة معـينةq وإجتـاهاً خـاصـاً للحـركةq فـالتـصـميم النيـوتني ليـس متـعلقـاً بجـيولـوجيـة
األرض وما �تلكـه االنسان من خصـائص إجتمـاعيـة وثقافيـةq فإستناداً الى هـذا ا�عنى فإن أي

نظام نظري هو عبارة عن نظام جتريدي.
وكنظام نظريq فـالنـظام االجـتـماعـي �كن تكيـيـفـه بصـورة خـاصـة لوصف وحتليل تفـاعـالت
أجـتمـاعـية تعـتـبر في حـد ذاتهـا كنوع من االنظمـة التجـريبـيةq فـالنظام االجـتمـاعيq مـصطلح
يســتـعـمل بـكثـرة وبصــورة واسـعـةq ولـذلك فـأن مـعـناه غـالبــاً مـايكون شــائعـاً ويفــتـرض فــيـه

الوضوح(٢١).
ومـهـما يكنq فـإنه في سـيـاق الكالم عن نظرية االنـظمة فـان (النظام االجـتـمـاعي) يجب أن
qفي كل مـرة يفرد فـيهـا بعض االصناف من الوحـدات والعناصر (االفـراد qيعـرف كشيء جـديد
qوكـذلك العالقات التي تنشـأ فيمـا ب� هذه الوحدات (كـقنوات االتصال q(ا�ؤسـسات qالعائلة

التأثير ا�تبادلq االلتزامات) لالهتمام والدراسة(٢٢).
وبذلكq فإن النظـرية العامة للنظم �كن وصـفها بـشكل جيدq بأنهـا ال تشكل نظرية ´عنى أن
هذه الكلـمـة أسـتـعــملت في العلـوم فـقطq بل أنهــا أسـتـخــدمت كـبـرنامـج وإجتـاه في الفلســفـة

ا�عاصرة للعلوم أيضاً(٢٣). 
ويشـير عالـم االجتمـاع االمريكـي الشهـير (Talcott Parsons) الى وجـود نوع من التسـاند
واالعــتـمــاد ا�تــبــادل الذي يهــدف الى حتــقـيق وظـائف مـعــينة بـ� عـدد من االفــراد أو الزمــر

االجتماعية الذين يقومون بأدوار مرسومة ومحددة.
وقـد تخـتلف هذه االدوار بـاخـتـالف ا�واقف االجـتـمـاعـيـةq ولكنهـا كلـهـا تخـضع لقـواعـد أو
تعاليـم وجزاءات إجتـماعـية معـقدةq كـما أنها تتـفاعل مع بعـضهـا داخل نطاق اجملتمع بـطريقة

فيها الكثير من االتساق واالنسجام(٢٤).
وليس من شك فـي أن الفكرة - فكرة االهتــمـام بدراسـة النظام فـي الظواهر االجـتـمــاعـيـة _
قـد�ة كـمـا أنهـا تظهـر في كـثيـر من الكـتابات االجـتـمـاعـيـة النظرية في القـرن� الثـامن عـشـر

والتـاسع عشـرq اال أن اللفظ نفـسه لم يسـتـخدم بكثـرة وبطريقـة منهجـية تـدل على التعـمق في
فهم اجملتمع اال منذ أوائل القرن العشرينq وذلك نتيجة للتغييرات التي طرأت على إهتمامات
qعلمـاء االجتـماع بصـورة عامـة وعلماء االنثـروبولوجـيا بصـورة خاصـة في دراساتهم للمـجتـمع
وكـذلك أخـتالف الطرق واالسـاليب التـي كانوا يتـبـعـونها فـي هذه الدراسة وفـي حتليل الظواهر

والنظم االجتماعية وتفسيرها(٢٥).
ثم كـانت محـاولة (Parsons) التي أنصـبت على تصـوير اجملـتـمع االنسانـي بأنه يتكون من
أنظمـة اجتـماعـية مـتكافئـة في أرتبـاطاتها ومـتكاملة في وظائفـها. حـيث يتكون كل نظام من
عـدة أنساقq ولكل نـسق وظيفـة اجـتمـاعـية خـاصـة بهq وكل نسق يتـألف من أ²اط أجتـمـاعيـة
مختـلفةq ولكل ²ط وظيفة خـاصة بهq وكل ²ط يتكون من مجـموعة من قيم وأفـعال أجتمـاعية
خـــاصــةq وجـــمـــيع هذه االجـــزاء مـــتــرابـطة بالـبناء االجـــتـــمــاعـي تســاهـم في إجنـــاز وظائفـــه

االجتماعية(٢٦).

٣-١-٤ النظام السياسي
"أن علم االجتمـاع وعلم السياسةq رغم أختـصاصهما ´واضيع مـعينةq فهما �لكان مـوضوعاً

مشتركاً للمعاجلةq هو مشكلة السلوك السياسي ضمن النظام االجتماعي"(٢٧).
فـعـالم الـسـيـاسـة يعنى بهــذا الشـأن بالدرجـة االولىq بحــجم وأبعـاد السلطة والـعـوامل التي
تتحكم فـي توزيعهاq ´ا في ذلك بـعض ا�راكز الهامـة في ا�ؤسسـات اخملتلفةq كـمركـز إحتكار
السلطة التـشـريعـية في الـدولةq وسلطة الدولة ذاتهـاq بأعـتبـارها أكـبـر ا�ؤسسـات التي تتـمـتع

بسلطة ولها حق استعمال القوة بصورة شرعية. 
أما علمـاء االجتـماع فإن أكـثر ما يـعنون به هو االشراف والسيـطرة االجتمـاعية آخـذين بنظر
االعـتـبـار في نفس الوقت كـيـفـية حتـكم القـيم والقـواعد االجـتـمـاعـيـة في الروابط القـائمـة ب�
الوحـدات االجــتـمـاعــيـة اخملـتلفــة التي تشكل النـظام االجـتـمــاعي الشـاملq ومن ثم فــإن علم
االجـتـمـاع يؤكـد على الوشـائـج والروابط اال جـتـمـاعـيـة اكـثـر من تأكـيـده على البنـى الشكليـة

وحتديد ا�راكز القانونية(٢٨).
وبذلك فان العلم الذي يجمع ما ب� االختصاص� أي علم االجتماع السياسي يجد دوره ا�هم

(٢٥) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة 
(٢٦) د.مليحة عوني القصير وآخرونq ا�دخل الى علم االجتماعq مطبعة جامعة بغدادq بغدادq١٩٨٠q ص١٩

(٢٧) د. صادق االسودq ا�صدر السابقq ص ٥
(٢٨) نفس ا�صدر اعالهq ص٦



(٢٩) د. شيرزاد احمد النجارq دراسة نظرية في النظام السياسيq مسحوبة على الرونيوq كلية القانونq جامعة
صالح الدينq أربيلq q١٩٩١ ص٣

(٣٠) نفس ا�صدر اعالهq ص٤
(٣١) موريس ديفرجيهq ا�صدر السابقq ص١١

(32) William. C. Mitchell , Political Systems , International Encyclopedia of Social
Sciences,Vol.15, p 473 

(٣٣) د. يحيى اجلملq االنظمة السياسية ا�عاصرةq دار النهضة العربيةq القاهرةq بدون سنة طبعq ص١٤ 
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في حتـديد مجـاالت الترابـط القائم ب� اجملـتمـع وب� دور النظام السيـاسي فـيهq ´عنى آخـر ب�
البنى والتشكيالت االجتماعية وا�ؤسسات السياسية.

qوحتليل االنظمـة السـيـاسيـة التي قـدم لهـا العلمـاء وا�فكرون السـياسـيـون تعريـفات عـديدة
qويتـضمن القـوة qبكونه النمـوذج ا�الزم للعـالقات االنـسانيـة (Dahl) فلقـد عرفـه الپـروفسـور

السيادةq السلطة(٢٩).
بينمـا يعـرفه الپـروفـسور (أ�وند) بكـونه "ذلك النظام من التـفاعـالت الذي �كن أيجـاده في
كل اجملتـمعات ا�ستـقلةq والذي ينجز وظائف التكامل والتكيف (داخلياً و´واجـهة اجملتمـعات
االخـرى) عن طريق أستـخـدام أو التهـديد بأسـتـخدام وسـائل أكـراه جسـمـانية شـرعـيةq فـالنظام

السياسي هو ذات الصفة الشرعية و�ارس ضبط النظام والتغيير".
بينمـا يعطينا البروفـسور (Easton) التـعريف الشـامل التالي لـلنظام السيـاسي: "أن النظام
السـيــاسي هو تلك التــفـاعــالت التي حتـدث في اجملــتـمع والتي مـن خـاللهـا يتـم توزيع ا�وارد

النادرة (القيم) سلطوياً"(٣٠).
فالـنظام السيـاسي عبـارة عن مجـموع احللول الالزمـة وا�طلوبة �واجـهة ا�شـاكل التي يثيـرها

قيام الهيئة احلاكمة وتنظيمها في هيئة اجتماعية معينة(٣١).
فعـملية التحليل حتاول أن تخـطط وترسم حقول علم السيـاسة والفعل السـياسيq لكي يعطي
�اسكاً وتـرتيـبــاً لتـعــريف خـصــائصـهــا وتكوين دلـيل للبـحـث والدراسـة باالضــافـة الى تـكملة
االكتشافات ذات الصلة با�وضـوعq أي أنه يبحث لعزل ساحة السياسة كنظام مـستقل عن بقية
أنظمة اجملـتمع ولكنهـا في نفس الوقت متـفاعلة ومـتداخلة بالتالـي لتكوين النظام االجتـماعي

االشمل(٣٢).
ومن ا�علوم أن دراسة االنظمـة السياسـية ا�تعـددة ال تقوم على أساس مسـتقر بغـير ظاهرت�

أساسيت� ومتداخلت� في نفس الوقت هما ظاهرتا الدولة والسلطة(٣٣).

ومن منظور االنظمـة فـأن اجملـتـمعـات وبقـيـة الفـئات االجـتـمـاعـية تأخـذ أجتـاهاً مـعـيناً لكي
تشـاهد كوحـدات متـواصلة نسـبيـاً تعمل وظيـفـياً داخل بيـئات أكـبر مـنهاq هذه الوحـدات تقيـد
كأنظمة ألنها تعتبـر كمجاميع من عناصر مترابطة أو متغيـرة والتي من ا�مكن قياسها وحتديد

هوياتها(٣٤).
والظاهرة األولى التي تكون ضرورية بالنسبة لوجود النظام الـسياسيq ظاهرة الدولةq بأعتبار
أن الدولة هي منظمـة ا�نظـمات أو هي مـجـمع ا�نظمـاتq ظاهرة الـدولة اذن هي الظاهرة االولى
التي بغـيـرها ال توجد أنظـمة سـيـاسيـةq حـيث أن االنظمة الـسيـاسـية توجـد داخل الدولة وتقـوم
عليهاq ومن ثم فـأن ظاهرة الدولة ظاهرة عامة وسابقـة على سائر االنظمة السيـاسية ومستـغرقة

لها.
والظاهرة الثـانية هي ظاهرة السلطة بـإعتبـار أن الدولة التقـوم بغيـر السلطةq والسلطة ظاهرة
عامـة في كل دولة وليـست ظاهرة قاصـرة على مجـتمع انسـاني دون غيـره أي على دولة معـينة

دون غيرها(٣٥).
وبالتـالي فــأن تفـاضـالت و�يـيـزات داخـليـة عـديدة تأخـذ مـحـلهـاq مع بنى وتراكـيـب دقـيـقـة
وعمليـات يعمل على تطويرها �عاجلـة أنواع دقيقـة من ا�شاكل والصعـوبات التي تواجه النظام
االجتـماعي داخل الدولةq وكنتيـجة لذلك فأن أنظمة ثانويـة عديدة سوف تخرج الى حـيز الواقع

كالنظام االقتصاديq النظام السياسيq النظام القانونيq الخ.
في حالة االنظمـة السياسـيةq فأن ا�هـمة والوظيفـة الكبرى التي يجب عليـها القيـام بهاq أي
االسـهــام في الفــعـاليـات والـنشـاطات التـي حتـدث داخل اجملــتـمعq تكمن فـي اخـتـيــار أهداف
أجـتــمـاعــيـة مـحــددة وتعـبــئـة مــوارد مـعــينة الحـرازهاq وبالـتـالي العــمل على صنع الـقـرارات

السياسية.
qفي البايـولوجيا وحتليل االنـظمة العامـة في السنوات (١٩٤٩ (Bertalanffy) أن كتابات
١٩٥.) والتي من خــاللهــا قـدم تعــريفـاً مــعـيـناً للنظام كــونه (مــجـمــوعـة العنـاصـر ا�تــرابطة
وا�تفاعلة)(٣٦)q فعن طريق هذا التعريف الذي قدمـه للنظامq فإن اية ظاهرة سواء كانت ظاهرة
طبيعـية أو أجتماعيـة �كن النظر اليها ومعـاجلتها ككل متكامل مـتكون من عدة أجزاء يرتبط

كل جزء منها بغيره ويتبادل معه التأثير والتأثر.

(34) William. C. Mitchell , op. cit, p473

(٣٥) د. يحيى اجلملq ا�صدر السابقq ص١٥ 
(٣٦) ذكره اسـتاذنا د. شيـرزاد احمد النجـارq في النظم السيـاسية ا�قـارنةq مسحـوبة على الرونيوq محـاضرات

ألقيت على طلبة الصف الثاني في كلية القانون والسياسةq جامعة صالح الدينq اربيلq q١٩٩٣ ص٥.



(37)William . C. Mitchell , op. cit, p474 
(38 ) Leon H. Mathew, The Legal System , International Encyclopedia,Vol. 1, P 58
( 39) Ibid.
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وفي الواقـعq فــأن هناك القلـيل من العلـمــاء وا�فكرين الـســيــاســي� الذين أتـخــذوا من هذه
الكتابات مـرجعاً مبـاشراً لهمq فهم قـد أعتمدوا عليـها بصورة غـير مباشـرةq ولكن كانت هناك
دائماً ترابطات ومـراجعات مـهمة خالل االعـمال ا�عروفـة بصورة واسعة لبـعض السوسيـولوجي�
مـن أمــــــثـــــــال (Parsons) فـي سنـوات (q١٩٥١ ١٩٥٨) و(Homans) فـي عــــــام ١٩٥٠

و(Roethlisberger & Dickson) في عام (١٩٣٩).
(بارسـونز) بصورة خـاصة قـد طور الفكرة الفنية الـكامنة في النظام االجتـماعيq ومن خـالله
كـان أجتـاه العـديد من العلـماء الـسـيـاسـي� السـتـخـدام الطريقـة - طريقـة Bertalanffy - في
دراسـة السـياسـة واالنظمـة السـياسـيـة وربطهـا ببقـيـة االنظمـة ا�وجودة داخـل اجملتـمع كـالنظام
qأيـس¼ في (١٩٥٧ q(١٩٦٦ q١٩٥٦) االقــتــصــادي والنظام الـقــانوني. أ�وند في االعــوام
١٩٦٥ أq ١٩٦٥ ب)q و(Mitchell) في (١٩٦٢)q كلهم أســسـوا مـعظم تصـوراتهـم للنظام
الســيـاسي وأرتبــاطه بالنظام االجــتـمــاعي الشـامـل على شـروحــات (بارسـونز) اخلــاصـة لعــالم

السياسة في (١٩٦٠)(٣٧).

٣-١-٥ النظام القانوني:
في الواقعq أن التحليل ا�ـقارن الذي �كن أجراءه على التـراكيب االجتمـاعية اخملـتلفة والتي
تتضمن بدورها أنظمة قـانونية مختلفةq �لك جذوره التأريخـية في الدراسات التي أجريت على

القانون ا�قارن(٣٨).
وإذ أنه من ا�مكن رسم حـدود فـاصلة وقابلة للـتمـييـز مـا ب� هذين النظام�q نظام التـحليل
ا�قارن ونظام القـانون ا�قارنq فأنه من ا�مكن القـول أن التحليل البنيوي ا�قارن هو مـحاولة أو
جـهد سـوسيـولوجيq موضـوع مـادته وإهتمـامه يكـمن في تنظيم النشـاط القانوني وكـذلك فهـو
يتضـمن اخلصـائص ا�تفاوتة وا�تـغيـرة للجماعـات البشـرية واالدوار االجتمـاعية ا�تـرابطة التي
تزاولهـا تلك اجلـمـاعـات من خـالل  الـعـمليـة القـانونيـةq والهـدف االولي لهـذا النـظام يكون في

اكتشاف وتوضيح االنتظام في البنى ا�ؤسسية وكذلك في عملية تطورها.
أمـا القانون ا�قـارنq فـأنه من ناحـية ثانيـةq هو دراسـة فقـهـيةq والذين �ـارسون تلك الدراسـة
مهـتمون باحملتـوى ا�عياري خملـتلف االنظمة القانونيـة السائدة في اجملتـمعات اخملـتلفة ويكون
حافزهم مـراراً هو رغبة البحث عن الوسـائل والطرق االكثر عدالةً وتأثيراً والـتي حتكم العالقات

القانونية ب� االشخاص(٣٩).

اذ أن االجـتهـاد �كنه من ناحـية مـعينـة أن يتابع التطور االجـتـهادي في الدول ذات االنظمـة
القـانونيـة ا�شابهـة ويدعم بالتـالي عـمليـة تطوره الذاتي بحـيث يعكس ذلك تطوراً في ا�فـاهيم

وا�باديء القانونيةq دون أن يكون هناك مساس بالنظام(٤٠).
اال أن استيـعاب النظام القانوني ال �كن أن يتم دون مالحظة الوسط االجـتماعي الذي يؤدي
دوره بداخلهq ودون التـعـرف الى النظام السـيـاسي الذي أفـرزه بصـورة شرعـيـة(٤١)q ·ا يتطلب
ذلك اقــتـران دراسـة النـظام القـانوني بـوعي وإدراك النظام الســيـاسي واالجــتـمـاعيq حــيث أن
القانـون واجلماعـة يكونان لفظ� متـالزم�q بحيث �كن الـقول بالتالي بـأنه حيث يوجد الـقانون

توجد اجلماعةq وحيث توجد اجلماعة يوجد القانون.
أمـا من حيث إرتبـاط وجـود القانون بوجـود الدولةq فـالقانون اليوجـد اال حـيث توجد جـماعـة
منظمـةq ´عنى أنه من ا�مكن أن نستنبط من وجـود أنظمة قـانونية وجـود جماعـةq أما بالنسـبة
الى أن وجود اجلـماعـة دليل على وجود القانونq فـهذا يعني أن القـانون موجود ألجـل مجمـوعة
من الناس وليـس ألجل فـرد واحـد يعــيش لوحـدهq حـيث يكـون القـانون حـينـذاك بدون فـائدة أو

معنى(٤٢). 
وقواعد القـانون ال يتصور وجودها اال في مجتـمع سياسي والذي يتمثل في العصـور احلديثة
في شكل الدولة حيث يتميز هذا اجملتمع بوجود سلطة سياسية تسيطر عليه وتقيم النظام فيه.
وظهـور الدولة يـقـتـرن حـتـمـاً بظهـور القــانونq ألنه ال �كن التـحـقق مـن وجـود الدولة اال عن
طريق االوامر والنواهي التي تصدرها السلطة السـياسية احلاكمة فيـهاq والتي تنظم عن طريقها
سلوك االفــراد(٤٣). والفلســفــة السـيــاســيـة منـحت منزلة عــاليــة حلكم القــانونq فـمـن ا�نظور
السوسيولوجي فإن حكم القـانون يشير الى مجتمع �لك انظمة قانونية متـميزة بعيدة عن هيمنة
أي تركـيب بنيوي آخـرq فأينمـا يسود حـكم القانونq فـالعمليـة القانـونية تكون ثانوية او تابعـة

فقط لقواعد عامةq معروفة ومستقرة(٤٤).
الى هذا احلـد فـأن هناك من ا�فـكرين من يرى بأنه يجب علـينا التـمـيـيـز ب� أربعـة أ²اط من

العالقات ب� النظام القانوني ومحيطه االجتماعي والسياسي:

q.١٩٩ qلبنان qطرابلس qدار الشمال للطبـاعة والنشر والتـوزيع qا�دخل الى علم القـانون q(٤٠) د. مهـاب جنا
ص١٤ 

(٤١) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة 
(٤٢) د. عبداحلي حجازيq ا�صدر السابقq ص٨٢ 

(٤٣) د. سمير عبدالسيد تناغوq ا�صدر السابقq ص ٣٦
(44) Leon H. Mathew, op. Cit,  P 61 .



(45 ) Ibid.
(46 ) Ibid.
(47 ) Ibid.
(48 ) Ibid.
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النمط األول: هو ان النظام الـقانوني ر´ا ال يـكون ·يزاqً أي ´عـنى أنه ال �لك تركـيبـاً بنيـوياً
. متميزاً

ففي هذه احلالة فأن الوظائف القـانونية تتكون كنتيجة طبيعـية لالنشطة التى �ارس مع بقية
ا�ؤسـساتq علـى سبـيل ا�ثـالq لدى شعـوب االسكيـموq فـأن التـفـسيـرات االجتـمـاعيـة القـابلة
لالرغام كـانت تتكون بصورة ضمنيـة في سياق حفـالت العبادة الروحـية واالحتيـاجات الشعبـية
والقـتـاالت الطقوسـيـة من مـخـتلف االنواعq ولكن لم تكن هناك اجـراءات أخـتـصاصـيـةq لصنع

قرارات قابلة لالرغام بصورة تركيبية واضحة(٤٥).
النمط الثـاني: هو النظام الذي يكون تابعـاً أو ثانوياqً في هذه احلـالة فأن أجـراءات تركيـبيـة
مـتـخـصصـة والتي تربـط ب� مجـمـوع ا�وظف� ا�ـنتخـب� بصـورة خـاصـة تكون مـوجـودةq ولكن
النشـاطات القانونيـة تكون مسـيطراً عليهـا عن طريق بقيـة ا�ؤسسـاتq فالعـدالة ر´ا تطبق عن
طريق وزراء ا�لكq كما في مـصر القد�ةq أو عن طريق كهنة تابع� للنظـام الكهنوتيq كما في

بالد سومر وبابل(٤٦).
النمط الـثـالث: النظـام لر´ا يكون مــسـتــقـالً (independent) والذين �ارســون القــانون ر´ا
يكونون منعـزل� عن السـيطرة اخلـارجيـةqلدرجـة أن يصبـحـوا غيـر مـستـجـيب� الحـتـياجـات من
اجلـهـات االخرىq فـي مثل هـذه احلاالت فـأن النظام الـقانونـي سوف يتـطور تبـعا حلـركـة داخليـة
تعكس االهتمامات ا�سيطرة للجماعة ا�مارسةq وهكذا فالتالميذ الدينيون تعاملوا مع القانون
كـتـوسيع مـنطقي �فـاهيم نظرية وا�ثـال البـارز لهـذا النمط هو تطور التـقليـد القـانوني السـامي

 .(٤٧)(Semitic)
النمط الرابـع: هو النمط االكـثـر تعــقـيـداً باالضـافـة الى كـونـه االكـثـر أعـتـبـاراً في الفـلسـفـة
) عندما تـكون معزولة بصورة كـافية القانونيـةq فاالنظمة القانونيـة لر´ا تسمى (مستـقلة جزئياً
لتـسـمـح باالسـتـقـالل في بعض اجملــاالت ولكنهـا غـيـر مـصــانة بالدرجـة التي �نع أســتـجـابات
تكيفية الحتيـاجات القطاعات االخرى للمجتمع. الشكل ا�ثالي لالستـقالل اجلزئي هو إستقالل
إجرائيq فـفي هذه احلالة فان ميكانيـزمية االنعزال سـوف تصون العمل اليـومي للنظام القانوني
والعملية التفـسيريةq ولكنها ال جتعل النظام غير حسـاس لالهتمامات االجتماعيـة كما صيغت

كسياسة عامة بواسطة ا�شرع� ونظمت كرأي عام(٤٨).
وفي احلـقـيقـةq أن نظام الدولة في أي مـجـتـمع سيـاسي مـع� يتـألف من عـدة أنظمـة فـرعيـة

كالنـظام السياسي والـنظام االقتصـادي والنظام القـانونيq والذي يهمنا هنا هو النظام القـانوني
الذي هو عـبارة عن مـجمـوعة من القـواعد القـانونيـة السائدة في مـجتـمع مع� في فـترة زمنيـة
معينـة وبصرف النظر عن طبيعـتها ومصادرهـاq وهذا النظام القانوني باعتبـاره النظام القانوني
الكامل في مـجتـمع مع� يتـألف من عدة أنظمـة قانونيـة فرعـية بدءاً من أصـغر وحـدة قانونـية
التي هي القاعـدة القانونية الواحـدةq وهذه االنظمة كنظام النفـقة ونظام الزواج وغيـرهما يتكون
منهــمـا نظام االســرة وكـذلك نظام االلـتـزامـات ونظـام احلـقـوق العــينيـة ونـظام احلـقـوق الـفكرية
وغـيــرها من االنظمـةq واذا مــا تقـدمنـا بهـذا االجتـاه فــانه سـوف يتكون لـدينا النظام القــانوني

اخلاص والنظام القانوني العام ومن مجموعهما يتكون النظام القانوني في مجتمع مع�.
اال ان هناك من يرى بان عبارة (النظام القانوني) تكون أوسع من القانون ´عنى انها تتضمن
ا�ؤسـساتq التقـاليدq االشـخاصq التـقنيات وا�مـارسات وعناصـر أخرى تشكل بـصورة معـينة
جـزءاً من القـانونq بهـذا ا�عنى فـأن كل دولة وداخل بعض الدولq ا�قـاطعـاتq أو التـقـسيـمـات
الدقيقة للدولة كـلها �لك نظاماً قانونياً ·يزاqً فكل نظام قـانوني يجب أن يتضمن على االرجح
قـاعـدة أساسـيـة لتـحديد هويـة بقيـة قـواعـد النظام و�يـيز الـقواعـد القـانونيـة عن ا�عـايير غـيـر

القانونية(٤٩).
وأعــتـمــاداً على هذا ا�ـعنى للنظـام القـانـونيq فـأن الـتـعــاريف التي أوردهـا بعض الفــقـهــاء
لتعـريف النظام القـانوني كونه مجـموعـة القواعـد القانونيـة ا�تماسكـة والتي تهدف الى حتـقيق
غرض مع� واحـد كنظام الزواج مثالً كـونه �ثل نظاماً قانونياً يضم مـجموعة من القـواعد التي
تنظم حـقالً من حقـول احليـاة االجتمـاعيـة وتهدف الى حتـقيق غـاية واحدة او هدف محـدد كنظام
االسرة ونظام ا�عامالت ونظام احملاكم ونظام العقوبات من حيث كون كل نظام من هذه االنظمة

يهدف الى حكم روابط من نوع واحد(٥٠).
كل هذه التعاريف ال�كن فـهمها اال على أساس كون النظـام القانوني هذا اليشكل اال نظاماً
واحـداً ثانوياً من ضـمن جـميع االنظـمة القـانونيـة الثـانوية التي تتـحـد لتكوين النظام القـانوني

الرئيسي والذي حاولنا رسم حدوده أعاله.

(49 ) David M. Walker, The Oxford Companions to Law, Claredon Press, Oxford,
1980, p 755.

(٥٠) في هذا ا�عنى انظر:
- د. حـيـدر الفـضلي ود. منذر عـبـداحلـس� الفـضـلq ا�دخل للعلوم القـانونيـةq مـديرية دارالـكتب للطبـاعـة

 qص١٦ q١٩٨٧ qا�وصل qوالنشر
- د. مالك حسن الدوهانq ا�دخل لدراسة القانونq مطبعة جامعة بغدادq q١٩٧٢ ص١٨ 

- عبدالباقي البكري وآخرونq ا�دخل لدراسة القانونq مطبعة جامعة بغدادq q١٩٨٦ ص٢٣



(51)Gorlitz, Politische Funktionen des Rechts, S, 44.
(52) Ibid.

(٥٣) د. صادق االسودq ا�صدر السابقq ص١١٨
(٥٤) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة

(٥٥) د. احسان محمد احلسنq علم االجتماع السياسيq مطابع جامعة ا�وصلq ا�وصلq q١٩٨٤ص٨٥
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والنظام القانوني بدوره هو نظام إجتـماعي وليس مجرد قواعد قانونـية جامدةq إن هذا النظام
يتشكل وبصورة طبيعية وعقالنية ضمن النسيج االجـتماعي العام لالنظمة االجتماعية اخملتلفة
من خالل طرح هياكل قانونية متعددةq والشرط االولي لهذا النظام يتعلق ´فاهيم اخلوف والقوة
q(Angst und Macht) فاخلوف يتعلق بعـدم االستقرار االجتماعيq اما القوة فـترتبط بضمان

عوامل االستقرار داخل اجملتمع(٥١).
وضمن هذا االجتاه فأن القانون والسـياسة يتفاعالن كأنظمة إجتماعـية فرعية في اطار النظام
االجـتـماعي الـعام أو مـايسـمى باجملـتـمعq وهمـا مكمـالن لبعـضـهـمـا البـعض وفي نفس الوقت

يحمالن نفس ا�عنى والروح(٥٢).

∫Êu½UIK! WOÝUO&!« nzUþu!« ≤≠≥
:(Function) (وظيفة) كن القول عموماً بأنه توجد ثالث معان على االقل لتعبير�

١- ا�عنى العام:
أن تعـبير (وظـيفـة) قد يدل ضـمن هذا ا�عنى أو ضمن االسـتعـمال العـادي للكلمة وقـبل كل
شيء على (حـرفة)q أو (شـغلq عمل) أو (مـركز)q فـيـقال مـثالً أن الشـخص الفالني قـد دعي
لتولي منصب أو وظيفة رئيس الدائرة الفالنية أو أن الشخصية الفالنية قد تلقت ترقية وظيفية

لتولي منصب أعلىq وهكذا(٥٣).

٢- ا�عنى الرياضي:
و´وجب هذا ا�عنى فان تعبـير (وظيفة) (Function ) والذي كثيـراً ما يستخدم في التعـبير
الرياضي أو اللغـة الرياضية الدارجـة بلفظ (الغاية)أو (الدالة)q فـأن تعبـير (وظيفـة) يدل على
العـالقة القـائمة مـا ب� عنصـرين أو أكثـرq بحيث �كن القـول بأن أي تغـييـر يحدث في عنصـر
منهـا يؤدي الى تغـيـيـر مـقـابل والزم في العنـاصر االخـرى ويجـرها الـى أن تتكيف وفـقـاً لذلك
qالتغيير(٥٤). أي أن االصطالح يستخدم بهذا ا�عنى بقـصد الترابط والتكامل ما ب� العناصر
فعندمـا نقول في علم الرياضـيات أن ا�تغـير (س) مكمل للمـتغيـر (ص) أي أن أي تغيـير في

(س) البد أن يسبب تغييراً مقابالً في(ص)(٥٥).

٣- ا�عنى احلياتي (البيولوجي):
و´قتـضى هذا ا�عنى فأن تعـبير (وظيـفة) ينطوي على مـعنى (ا�ساهمة التي يـقدمهـا عنصر

الى ا�نظمة أو العمل اجلماعي ا�شترك الذي يكون جزءا ال يتجزأ منهما)(٥٦) 
وهذا ا�عنى الـذي اشـتق من علم احلـيـاة (Biology) فـأنه يفــتـرض أنه كـمـا تـوجـد في واقع
احلياة العملية وظائف معينة تقوم بها االعضـاء اخملتلفة للجسم البشري أو احليواني أو النباتي
الدامــة حـيــاتهــا كـالوظـيـفــة التنفــســيـة التـي يقـوم بهــا اجلــهـاز الـتنفـسـي أو وظيـفــة الهــضم
واالمـتـصـاص التـي يقـوم بهـا اجلـهـاز الهـضـمـي أو غـيـر ذلك من الوظائفq فـإنه تـوجـد و´عنى
مرادف وظائف تساهـم في تنظيم اجملتمع واحملافظة على حـيويته وبقائه وأسـتمرارهq أي أن في
هذه احلـالة �كن تشبـيه اجملـتمع والعناصـر التي تكون أنظمـته اخملـتلفة بصـورة الكائن احلي أو
اجلسم البـايولوجي من حيث ترابط أعـضائه في أدائها لوظائفـها اخملتلفـةq بحيث أن كل تغيـير
في وظيفـة أحد هذه االعضـاء أو االنظمة سواء كـان ذلك التغيـير إيجابيـاً أو سلبياً فـأنه سوف
يؤثر وبنـفس االجتـاه الـسلبي أو االيجــابي على وضع االعــضــاء أو االنظمـة االخــرى من حــيث
أدائهـا لوظائفـهـا وبالتـالي على مـجـمل الوضع الـذي من ا�مكن أن يوجـد فـيـه الكائن احلي أو
اجملتـمع.(٥٧) فـأصطالح الوظيفـة هنا يعني الواجـبـات والفعـاليـات والنشاطـات التي تقوم بهـا
ا�نظمة االجـتماعـية والتي تشارك مـشاركة فعـالة في أشباع حـاجات االفراد وتلبـية طموحـاتها
الذاتيـةq فالوظائف االجـتماعـية للمـؤسسـات السيـاسية هي الـواجبات التي تـقوم بها ا�نـظمات
في اجملتـمع والتي يستطيع من خـالل هذه الواجبـات والنشاطات كل من الفرد واجملـتمع حتـقيق

أهدافه االساسية وفي نفس الوقت إجناز وحدة وتكامل جماعاته ومنظماته اخملتلفة(٥٨).
ولكن على الرغم من أخـتـالف االسـتعـمـاالت العديـدة لهذا االصطالح (االسـتـعـمال العـام أو
الرياضي أو البـيولوجي)q فـأن كل هذه االستـعـماالت تكون كـالً متـرابطاُ بحيث أن كل مـفهـوم
منها يكمـل ا�فاهيم االخرىq وبهـذا نستطيع القـول بأن للوظيفة ظواهر إجـتمـاعية تسـاعد على
أسـتـمـرارها في القـيـام بعـملهـاq وأن جـمـيع الظواهـر االجـتـماعـيـة للـنظام االجـتـمـاعي مـرتبطة
ومـتـعلقـة الواحـدة باالخـرى وأن أي تغيـيـر في أي منهـا البد أن يؤثـر في جمـيـعـهـاq اذن هناك
عالقة مبـاشرة ب� الوظيفة التي هي نتيـجة لنظام اجتماعي مـع� والوظيفة التي هي ترابط ب�

متغيرات مختلفة(٥٩).

(٥٦) د. صادق االسودq ا�صدر السابقq ص١١٨ 
(٥٧) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة 

(٥٨) د. احسان محمد احلسنq ا�صدر السابقq ص٨٤
(٥٩) نفس ا�صدر اعالهq ص٨٥ 



(60) Gorlitz, Politische Funktionen des Rechts, S, 11.

(٦١) د. صادق االسودq ا�صدر السابقq ص٨١ 
(٦٢) د. احسان محمد احلسنq ا�صدر السابقq ص٨٥.
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وعموماً �كن القول بأنه باالمكان حتديد ثالث وظائف سياسية للقانون:
فـاولى هذه الـوظائف تصف لنا الوضع الـتـأريخي الذي يعكس حــالة إسـتـقـرار الوضـع القـائم
q(Status Quo) والتي تعني أن القانون الوضـعي القائم في بلد مع� وفي وقت مـحدد يحاول

حتقيق إستقرار النظام االجتماعي والسلطوي ا�وجود فيه.
وثانيـة هذه الوظائف تعني الوضـعيـة العـقالنيـة التي يحـاول النظام السيـاسي الوصـول اليهـا
وحتقـيقهـاq حيث أن القانون يجب أن يـكون محسـوباً بالنسبة للمـجتمع وقـابالً للمرونة بالنسـبة

للدولة(٦٠).
أما الوظيفة السياسية الثالثة - ولكن ليست االخيرة للقانون _ فأنها تكون متعلقة

ومـرتبطة عـادة با�عـاييـر االجـتـمـاعـيـة ا�وجـودة (عـــــلى سـبـيـــل ا�ثـال مـفـهـوم االرادة العـامـة
Allgemeine Willen ,Voleule Generale أو جــوهر وجــود الدولةq أو وظيــفــة الشــرعـيــة

للقانون).
qتوجــد هناك وظائف مـسـتـتـرة (كـامنـة) للقـانون qوبجـانب هذه الـوظائف الواضـحـة للقـانون
فــاالولى هي الوظائف التـي يفـهــمـهــا ويريدها االشــخـاص الذيـن يؤدونهـاq أمــا الثــانيـة فــهي

الوظائف التي اليدركها هؤالء هم أنفسهم(٦١).
فـالوظيــفـة الظاهرة هي نتــيـجـة مـوضـوعــيـة للنظام الذي توجــد فـيـهq وتكون هذه مــقـصـودة
ومـعتـرف بهـا من قبل االشـخـاص الذين يقومـون بهـا كوظيـفـة حتقـيق الوحـدة الفكرية العضـاء

احلزب السياسي.
أمـا الوظيـفة الكامـنة فهي الوظـيفـة غـير ا�ـتوقـعـة وغيـر ا�قـصـودة من قـبل اعضـاء ا�نظمـة
الذين ينفـذونهاq مـثلما يتـخذ احلـزب السياسي بـعض االجراءات لتـحقيق الـوحدة االيديولوجـية
ب� اعضـائهq ولكن هذه االجراءات سـوف لن تكون نتيـجة طبـيعـية لتـحقق الوحدة التـي يحاول
احلـزب السيـاسي اجنازهاq بل هي سـوف تكون كنتـيجـة لظهور االنقـسام والتكتل داخل احلـزب

السياسي(٦٢).
وإستناداً الى ما سبقq فـانه باالضافة الى الوظائف السياسية الثـالثة الظاهرة للقانونq توجد
qوظائف سياسية أخرى مـستترة (كامنة) للقانون تكون عادة غير متـوقعة من قبل القائم� بها
بل هي تكون غير مدركة من قبلهم أيضاً كوظائف واضحة للقانونq بل هي تكون غير مقصودة

بحد ذاتها كذلك بالنسبة العضاء التنظيم االجتماعي ا�ع� الذين ينفذونها.
فـالوظائف السيـاسيـة الظاهرة للقـانون هي الشرعـيةq االسـتقـرار والعـقالنيـة ولكنه باالضافـة

الى هذه الوظائف الـسيـاسـيـة الظاهرةq فـأن هناك وظائـف سيـاسـيـة مـسـتـتـرة للقـانون ال تكون
مقصودة في حد ذاتها وهي التنشئةq االندماجq التحديث والتنظيم.

لذلك فـأننا سـوف نتكلم أوالً عن تلك الوظـائف السيـاسـيـة الواضـحة وا�قـصـودة للقـانون ثم
نتبعها بالكالم عن الوظائف االخرى ا�ستترة وغير ا�قصودة.

٣-٢-١ االستقرار السياسي:
يشكل االستـقرار السياسي واحداً من أهـم أهداف النظم السياسيـة ا�عاصرة(٦٣)q ان لم يكن

االهم من ب� تلك االهداف.
فـعلى الرغم من جمـيع التـعاريف التي أعطيـت �فهـوم النظام السيـاسيq والتي ذكـرنا بعضـاً
منهـا في ا�وضـوع اخلـاص في بحـث النظام السـيـاسي(٦٤)q والتي تنصب فـي مـغـزاها النهـائي
على كـون هذا االصطالح يطلق ´عناه الواسع الذي يتـضمنه علـى الشكل الذي تتخـذه في هيئـة
اجتـماعيـة معينةq التـفرقة العـامة أو التمـييز السـياسي ب� احلكام واحملكوم�q أمـا في معناه
الضـيقq فـهـو ينصـرف الـى مـجـرد التكوين احلكومي لنوع خـاص مـن اجلـمـاعـة البـشـرية والتي

يقصد بها (االمة)(٦٥).
وبذلكq فانه من الصحيح القـولq ان االستقرار ا�طلوب للوجودالسياسي جلمـاعة معينةq كان
الهم االكـبـر جلـمـيع السلطات السـيـاسـيـةq منذ أن بدأ هـذا ا�فـهوم بـالظهـور مع اتضـاح ا�المح
qأي مع بروز فكرة السلطة السـياسية qب� احلكام واحملكوم� È العامة للفـصل والتمييز الذي
من حـيث أن ثمـة مـن علمـاء االجـتـمـاع من أتبـاع مـدرسـة (أمـيـل دوركـهـا�) من يرى أن هذه
التفرقة ب� هـات� الفئت� (احلكام واحملكوم�) لم تكن موجودة في فجـر الوجود االنسانيq بل
أنها ظهـرت في وقت متـأخر من ذلكq أمـا قبل تلك الفتـرة فإن السلطة لم تكن �ـارس من قبل
أفراد معـين�q بل أنها كانت مشاعـة ب� اجلماعةq يخضع كل فـرد منها �باديء عامة مـفروضة

من قبل اجملتمع بأسره(٦٦).
كـذلك على الرغم من جمـيع ا�عـايير التي قـدمت من قبل علـماء السـياسـة ومفكريهـاq ومنذ
تصنيـف الفـيلـسـوف اليــوناني (أرسطو) النـظمـة احلكـم وا�شـهــور بالتــصنيف الســداسيq في
محاولتهم تصنيف النظم السياسية على أسـاس من تلك ا�عاييرq سواء كان ذلك ا�عيار يستند

(٦٣) د. عبدا�نعم ا�شاطq التربية والسياسةq الطبعة االولىq دار سعاد الصباحq الكويتq q١٩٩٢ ص٧٩
(٦٤) أنظر اعالهq ص ص٦٧-٦٨ من هذه الرسالة

qمـؤسسة كـامل مهدي للطباعـة والنشر qترجـمة أحمد حـسيب عباس qالنظم السيـاسية q(٦٥) موريس ديفـرجيه
القاهرةq بدون سنة طبعq ص٨

(٦٦) موريس ديفرجيهq ا�صدر السابقq ص٧



(٦٧) د. صادق االسودq ا�صدر السابقq ص ص ٢٩١-٢٩٧.
(٦٨) د. عبدا�نعم ا�شاطq ا�صدر السابقq ص٧٩.
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على القـيم الشـخصـيـةq أي معـيـار االشخـاص الذين يتـربعـون على قـمة النظام الـسيـاسيq أي
الرؤســاء واحلكام الـذين يقــبــضــون على زمــام السلطـة الســيــاسـيــة في الـبلدان التي تـقع حتت
qكـالسلطة ا�لكيـة qحـيث تبـرز أمـامنا تلك السلطـة آنذاك ·ثلة في مـفـاهيم مـخـتلفـة qحكمـهم
السلطة الفرديةq السلطة الشـخصيةq السلطـة ا�لهمة (الكارزميـة)q السلطة الديكتاتوريةq الى

غير ذلك من السلطات التي تتجسد مفاهيمها في شخص احلاكم.
أما أذا أخـذ بنظر االعتبار العنصـر ا�عنوي أو اجلانب السايكولوجي كـمعيـار لتصنيف النظم
qفان مـفهـوم النظام السـياسي سـوف يبرز في مـفـاهيم أخرى مـختلفـة qالسـياسـية على أسـاسـه
كـالسلطة ا�ؤسـسةq الـسلطة ا�شـروعةq السلطـة القانونيـةq السلطة الـثوريةq الى غـيـر ذلك من

ا�فاهيم االخرى.
 وفي حالة أتخـاذ عنصر الوظيفة االجـتماعيـة التي تقوم بها السلطة السـياسية داخل الهـيئة
االجتمـاعية كمعـيار للتصنيفq سوف يكون من البـديهيq تقسيم السلطة السيـاسية الى سلطة

الطبقة وسلطة الدولةq السلطة الد�قراطية والسلطة االوليغاركية (االقلية).
وفي حـالة االسـتناد الى فـكرة (القـانون) كـأسـاس لتـصنيف النظـم السـيـاسـيـة والتي تعـتـبـر
السلطة كـوسيلة لتـحقـيق تلك الفكرةq كان من االعـتيـادي أن تأخذ شكلهـاq أي شكل السلطة
التي تنصب على حتقيق نظام اجتماعي مع�q فـفي هذه احلالة جند أنفسنا أمام مفاهيم السلطة

الليبراليةq سلطة اشتراكيةq فاشيةq الخ.
فـعلى الـرغم من كل هذه التـصـنيـفـات التي قــدمت من قـبل علمــاء ومـفكري علم الســيـاسـة
لتحديد ا²اط النظم السياسيةq وأختالف ا�عايير التي أستند اليها لتثبيت تلك اال²اطq اضافة
الى مـعاييـر اخـرى كثـيـرةq كمـعـيار الدولة أو مـعـيار التـصنيع أو مـعـيار النظام الـسيـاسي في
اجملتـمعـات الناميـة وذلك ا�وجود في اجملـتمعـات الصناعيـة (ا�تقـدمة) أو معـيار اجملـتمـعات
ا�سـيسـة واجملتـمعـات غيـر ا�سيـسةq الى غـير ذلـك من ا�عاييـرq فأن االسـتقـرار يبقى الهـدف
الذي تسعـى كل هذه النظم السيـاسية الى حتـقيـقه على الرغم من أخـتالف أجتـاهاتها وغـاياتها

التي حتاول حتقيقها(٦٧).
واالسـتقـرار هو ا�فهـوم اخملـالف وا�عاكس لعـمليـة التغـيـيرq ·ا يعني أن مـعـدل التغـييـر في
تركيبـة ومكونات النظام السياسي فـيما إذا حتقق االسـتقرار سوف يسـاوي صفراً(٦٨)q هذا من
الناحية النظرية على االقلq ولكن االستقرار في حالة التحـققq الينفي إحتمال حدوث تغييرات
مسـتمرة في النظام السـياسيq وذلك للحالة االفـتراضيـة التي نكون قد أوجدناها في أن جـميع

أفـراد اجملـتمع سـوف يقـبلون بالنظام السـيـاسي احلـاكم ويرضـخون لـه كنتيـجـة طبـيـعيـة للحـالة
االفـتـراضيـة ا�قـابلة التي تقـول بأن جـمـيع مـسـاعي وجهـود ا�فكريـن والفالسـفـة وكـذلك اولئك
الناس الذين �لكون نيات طـيبة في إستـمرار احلياة على النحـو الذي اليعوق عمليـة العيش في

سالم وأمانq كانت تتجه دوماً الى البحث والوصول الى النظام السياسي االمثل(٦٩).
 أمـا من ناحـية االمـر الواقعq فـمن ا�الحظ أنه ال يوجـد حتـى اآلن نظام سيـاسي أسـتطاع أن
ينال تأيـيـد ورضــا كل أفــراد اجملـتــمع بحكم طـبـيــعـة االنســان التي تـؤدي الى االخـتــالف في
التـفكـيـر وعـدم التـمــاثل في النوازع والذي ينـعكس بالتـالي فـي أخـتـالفـات في ا�ـواقف التي

يتخذونها واالجتاهات التي يسلكونها.
أي ´عنى أدقq مــايؤدي الى االخــذ ´بـدأ التنـوع ضـمن االطار الـواحـدq إطار الدولة الـواحـدة

واجملتمع الواحد والنظام السياسي الواحد(٧٠).
فـاالسـتـقـرار يكون مـوجـوداً مع التـغـيـيـرq بشـرط اال يؤدي ذلك الى حـدوث إخـالل بالتـوازن
االجــتـمــاعي(Social Equillibrium) من حــيث ان تلك التــغـيــيـرات يـجب ان حتـدث ضــمن

مجاالت ومديات معينة لعدم االخالل بالتوازن االجتماعي ا�وجود.
فـالتوازن االجـتمـاعيq إسـتقـرار النظام االجتـمـاعيq وثيق الصلة باالسـتقـرار السيـاسيq أي
إسـتـقــرار النظام السـيـاسـي ·ا يعني ان أي إخـالل بالتــوازن االجـتـمـاعي سـوف يـجـد آثاره في

حدوث خلل في إستقرار النظام السياسي.
فاالمن القـانوني والنتائج التي تؤدي اليها كـالتوازن االجتمـاعي أو السكينة االجتمـاعية أو
االمن االجتـماعي هو القـيمة االجـتماعـية االولى في كل مـجتمع سليـم وهو االساس االول لكل

تقدم و رُقي(٧١).
وهذه العالقة ب� الـتوازن االجتماعي واالسـتقرار السيـاسي �كن التعبير عنـها بصورة أوضح
في اجملـتـمـعـات الليـبـراليـة التي يـفـترض فـيـهـا أنـهـا حتاول خـلق مـعـادلة توازن ب� التـزامـات
وحـاجـات االنسان وحـريتـه(٧٢)q ´حـاولة تطبـيق التطابق ا�طـلوب ب� الد�وقـراطيـة السـياسـيـة

والد�قراطية االجتماعية.
 فبـدالً من أن تتـعارض الد�قـراطية السـياسـية والد�قـراطية االجـتماعـية في جـوهرهماq فـإنه

(٦٩) د. صادق االسودq ا�صدر السابقq ص٢٧.
(٧٠) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة

(٧١) د. حسن على الذنونq ا�صدر السابقq ص ١٦.
q(٢) العـدد qمجـلة كاروان االكـاد�ي qوظيـفـة القـانون في النظام الد�قـراطي الليـبـرالي q(٧٢) جنـدت عقـراوى

اربيلq q١٩٩٧ ص٨.٢



(٧٣) موريس ديفرجيهq ا�صدر السابقq ص٢٥
(٧٤) نفس ا�صدر أعالهq ص٢٦

(٧٥) د. منذر الشاويq الدولة الد�قراطيةq ص١٩٩
(٧٦) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة
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على العكس من ذلكq تكمل الواحدة منهمـا االخرىq بل �كن القول بأن الد�قراطية الصـحيحة
التتحقق اال بالتوفيق بينهما.

فالد�قـراطية في هدفها االعمـق وغايتها األبعد حتـاول أن تضمن لالنسان أكبـر قدر ·كن من
احلـريـة خـالل عـيــشـه مع اجلــمـاعــة وأن تضـمن له بـالتـالي مــسـاواته مع االخــرين في ·ارســتـه

حلريته(٧٣).
فـمن العـيـوب واالنـتـقـادات التي من ا�مكن أن تـوجـه الى الد�قـراطيـة السـيــاسـيـة في حـالة
·ارستـها من دون التطابق مع الد�قـراطية االجتـماعـيةq هي أن هذه الد�قراطيـة تتجـاهل معظم
الشـروط ا�اديـة واالقـتـصـادية الـتي يجب توفـيــرها الفـراد اجملـتـمـع لكي يتـمكنـوا من ·ارسـة
وتذوق احلرية حـقيـقة وليس رفـعها كـمجـرد شعاراتq وكـذلك فأن الد�قـراطية السـياسـية تغض

الطرف �اماً عن حتكم القوى االقتصادية في اجملتمع الذي توجد فيه.
ولذلك ومـن أجل ضــمـــان توفــيــر الـوســائل االســاســـيــة التـي من ا�مكن أن تـكفل حتــقـــيق
الد�قـراطـيـة االجـتـمــاعـيـةq يجب التــفكيـر أوالً في كـيــفـيـة التـوسـع في مـشـروعـات الـضـمـان
االجتمـاعي من ناحية لتأم� أعضـاء اجملتمع وحمايتـهم ضد الفقر واحلاجـة وخلق حاالت وصور
جديدة من ا�شاريع محل ا�شـروعات الرأسمالية واالحتكارية من ناحـية أخرىq ليؤدي كل ذلك
بالتالي الى أن تكـون الد�قراطية االجـتماعـية امتـداداً الفكار و·ارسات الد�قراطيـة السياسـية

بالقدر الذي حتاول به التخلص من حدة ا�أخذين السابق�(٧٤).
 فالد�قراطيـة االجتماعيةq كـما يرى االستاذ (كابيتـان) تفرض على ا�واطن (واجب االخاء)

او (واجب التضامن)(٧٥).
وفكرة (واجب االخــاء) أو (واجب التـضــامن) هي فكرة جـديدة تـخـتلف عن فكـرة احلـرية أو
ا�ساواةq فـال تفرض احلـرية أو ا�ساواة على ا�واطن غـير االلزام السـياسي بعـدم التعـرض حلرية
اآلخرينq أمـا االخاء أو التضامن فـأنهما يتـضمنان إلزاماً أيجابيـاً با�ساعدة ا�تـبادلة التي هي

ترجمة حقيقية للتضامن االجتماعي(٧٦).
وبذلكq فـأنه ·ا الشك فـيـه أن اجملـتـمع االنسـاني قد عـرف ومـارس منذ بداية تـكوينه أ²اطاً
مخـتلفة من تنظيم العالقات االجـتماعيـة ب� أفرادهq وبالتالي فـأن هذا اجملتمع نفسـه قد وضع
قـواعد مـعينة ومـختلـفة عن بعـضهـا للسلوك داخله وأتبـاعهـا في كـافة أنواع التـصرفـات التي

كــانـت جتــمع االفـــراد واالعــضــاء الـذين يكونـونه وكل ذلك مـن أجل تأم� وحتـــقــيق الـتــوازن
االجتماعي والسكينة االجتماعية(٧٧).

ومن هناq كـانت نشـأة مفـهـوم الضبط االجـتـماعي الذي يحـاول بواسطتـه اجملـتمع ومن خـالل
qوسائل اجتمـاعية عديدة خلق عمليـة التوازن االجتماعي والذي قدم له العلمـاء تعاريف عديدة
حيث عرفه (Ross) في مقدمة كتـابه عن (الضبط االجتماعي) بقوله: " أنه سيطرة إجـتماعية

مقصودة وهادفة"(٧٨).
 أو أنه (النظم ا�ـنظمـة) أو أنه التـسلط االجــتـمـاعي العـمـدي أو ا�قـصـود عـلى الفـرد الذي

يحقق وظيفة في حياة اجملتمع(٧٩). 
ومن هنا كان إعتقاد (Ross) بأن النظام االجتماعي الذي يعتبره ضرورة من ضرورات وجود
اجملـتمع وبقـاءهq ليس أمـراً غـريزياً يحصل تلـقائيـاً من دون تدخل االرادة البـشريـة في محـاولة
ترتيب مــثل هذا النظـامq بل انه يقـوم بـا�قـام االولq على الـضـبط االرادي ا�قــصـود والعــمـدي

وبالتالي فإن النظام االجتماعي يعتبر نتيجة طبيعية للتدخل والضبط االرادي(٨٠).
أمـا (تشارلز كـولي) فـهو يـقرر أن الضـبط االجـتمـاعي هو عـبارة عن ضـبط اجملـتمـع لنفسـه
بنفـسـهq االمـر الذي يتم من خـالل عـمليـة التنظيم وا�شـاركـة مـعـاً وليس بواسطة فـرد واحـد أو

أفراد معزول� عن بعضهم البعضq ولكن بواسطة الكل الذي يشكل اجملتمع ا�عني.
في ح� عـرف (جـرفـيـتـش) الضـبط االجـتـمـاعي بأنه "مـجـمـوعـة اال²ـاط الثـقـافـيـة والرمـوز
االجـتــمـاعـيــة وا�عـاني والقــيم واالفكار وكـذلـك ا�ثل واالفـعـال الـتي تسـتــخـدم للتـغـلب على
الصـراعـات والتوتـرات واخلالفـات والنزاعـات ب� افـراد اجملـتمـعq وذلك العادة التـوازنq االمـر

الذي يعتبر سبيال للمجهودات اخلالقة"(٨١).
 ولكنq ·ا الشك فـيـه أن كل هذه التـعـاريف تتـفق في تركـيـزها على أن الضـبط هو نوع من
الضـغط الذي �ارسـه اجلمـاعـة أو اجملـتمـع على أفراده من أجـل احملافظة علـى أستـقـرار النظام

االجتماعي وبالتالي أستقرار النظام السياسي.
أو كـمــا يقـول (راد كليـف براون)في مـعــرض تعـريفـه لـلنظام الســيـاسي في مـقــدمـة كــتـابه

(٧٧)د. محمود ابوزبدq ا�صدر السابقq ص١٣٧
q.١٩٩ qاالسكندرية qدار ا�عرفة اجلامعية qالقانون والضوابط االجتماعية q(٧٨) ذكرته د. سامية محمد جابر

ص٣٤ 
(٧٩) د. محمود ابوزيدq ا�صدر السابقq ص١٤.

(٨٠) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة
(٨١) نفس ا�صدر أعالهq ص١٤١



(٨٢) د. سامية محمد جابرq ا�صدرالسابقq ص١٧١
(٨٣) نفس ا�صدر أعالهq ص٣٥٩
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(االنظمة السياسيـة في أفريقيا): " أن التنظيم السياسي يرتبط بتدعـيم النظام االجتماعي في
حدود اقليـميـة معينة عن طريق ·ـارسة السلطة ا�نظمـة لسلطة القهرq أو مـن خالل إستـخدام أو

إمكان إستخدام القوة الفيزيقية"(٨٢).
بحيث يتضمن هذا التعريف عامل� أساسي�:

العـامل االول هو االشـارة الى الهـدف أو الغـاية التي يسـعى الى حتـقـيـقـهـا النظام السـيـاسي
داخل أقليم مع�q وهو تنظيم اجملتمعq وضبط النظام االجتماعي داخل ذاك االقليم احملدد.

والعـامل الثـاني هو مـجمـوعـة الوسـائل التي من ا�مكن االعـتـمـاد عليهـا وإسـتـخدامـهـا في
سـبـيل حتـقــيق ذلك الهـدف (تنظيـم اجملـتـمع)qوالتي تشكل فـي مـجـمـوعـهـا ا�مـارســة ا�نظمـة
للسـلطة التي تتـم عن طريق إســتــخــدام القــوة واالرغــام أو إحـتــمــاليــة إســتــخــدام هذه القــوة

ا�ادية(٨٣).
والقانون بـإعتبـاره مجمـوعة قـواعد سلوك إجـتماعـية عامـة مجـردة حتاول أن تنظم العـالقات
التي تنشـأ ب� االشخاص في مـجتمـع مع�q وا�قتـرنة بجزاء مـادي في حال مخـالفتهـاq يعتـبر
جزءاً من الـنسق االجتـماعي الشـاملq ذلك أنه وإن كانت القـواعد القـانونية غـير مـتمايزة كـلياً
عن قـواعد إجـتمـاعيـة أخرى تعـتبـر هي االخرى عناصـر متكـاملة في نسق الضبط االجـتمـاعي
كقواعد االخالق والديـن والسياسةq ولكن كلما تطور القانون عبر مـراحل التأريخ اخملتلفةq برز
�ايز قـواعد القـانون الواضح عن قواعـد االخالق والدين والسـياسـةq أي عن تلك ا�يكانيـزمات

االخرى للضبط االجتماعي.
 فالقانون يتميز عن ميكانيزمات الضبط االجتـماعي االخرى ألن مهمته الرئيسية تتمثل في
حل ا�شاكل االساسية ا�تـعلقة بالتوجيه القيمي الذي يتصل بدوره بالقـرارات االساسية ا�تصلة

بالنظام االجتماعي كلهq أكثر ·ا يتصل بتنظيم العالقات ب� أجزاء هذا النظام.
إن ذلك يعنيq أن هناك مـجـاالت معـينة تكون فاعـلية القـانون ودوره كآلـية ضـبط أكثـر منه

في مجاالت أخرى تكون احلاجة فيها ملحة أكثر ألدوار االليات االخرى.
وفي هذا الصـددq يؤكد عـالم االجتـماع االمـريكي (Talcott Parsons) أهميـة الوضع الذي
�ثله القانون مقارنة ´يكانيزمات الضبط االجتماعي االخرى ويحددهما في حالت� مختلفت�:
احلالة االولىq هي حالة الصراع الذي يتم ب� الـقيم السائدة في مجتمع مع�q فحـيثما يكون
هناك صراع حاد وعميق ب� قيم معينة مـتضادة في اجملتمع الواحد يجدر بالقانون أن يحل هذا

الصراع والتناقض.

qأما احلالة الثـانية فهي حالة الصـراع الذي ينشب ب� االفراد واجلماعـات من أجل تلك القيم
أي حـالة عــدم االتفـاق التي من ا�مكـن أن حتـصل من أجل الوصـول الـى قـيم مـعـينة وبـالتـالي
حتقـيق مصـالح شخـصيـة بالذاتq فاالشـخاص يتنازعـون الجل سبب أو آخـر في سبيـل الوصول
الى تلك القـيم وا�صـالحq وظيفـة القانون فـي هذه احلالةq سـوف تتحـدد في حتـقيق التـوازن ب�

تلك ا�صالح والقيم التي يريد الكثيرون في االطراف ا�تصارعة الوصول اليها(٨٤).
فكمـا هو واضحq في مـثل هذه احلاالتq فـأن القـانون �ثل ا�صـالح االجتـمـاعيـة في مـجتـمع
مـعـقـدq والنظام السـيـاسي السـائد في ذلك اجملـتـمع سـوف �ثل وسـيلة أو واسطة لتـحـويل هذه
ا�صـالح داخل البـرنامج السـيـاسي للنظـام وبالتـالي كتـوجـيـه سـيـاسي وكـذلك في نشـاط وضع
القوان� وتنفيذهاq فـمن خالل هذه العملية يظهر االختـالف ماب� االهمية االجتماعـية للمصالح

واالستيعاب السياسيq أي القبول السياسي لها.
qفإن عمليـة االستقرار السياسي تكمن في مدى إحتـرام القواعد الدستورية qومن جانب آخر 
ومـدى إستـقرار هذه القـواعـدq وكذلك مـدى االلتزام بهـا في العـمل السيـاسي(٨٥)q حيث يـقول
الفقـيه الفرنسي (أنـدريه هوريو) بأن (غالباً مـاتثبت السمـات االساسيـة أو فلسفـة االنظمة في

الدستورq فمن الدستور �كن أن نعرف الى حد كبير حتت أي نظام يعيش بلد ما)(٨٦).
 فلزيادة ا�عـرفة بفلسفـة وإجتاه النظام السـياسيq يجـدر با�رء أن يتعـرف على الكيفـية التي
دفعت جميع بلدان العـالم الى إيجاد دساتيرها وإعالنهاq فعلى الرغم من االخـتالف االعتيادي
ا�وجـود ب� االنظمـة السيـاسـية خملـتلف دول العـالمq اال أن هذه الدول تشـترك فـيمـا بينهـا في
أمـتـالكهـا لدسـتـور مـع� يب� الى حـد مـا أسس احلكم ا�وجـود في تلك الدول وعـالقـة السلطة

السياسية باحملكوم� وبالتالي يع� ويحدد واجبات وحقوق ا�واطن�.
حيث لم يكن أمر إنتشار ووضع الدسـاتير الوطنية معروفا فيما مـضى كماهو عليه احلال في
الوقت احلاضـرq وإ²ا االهتمام بالدستـور ووضعه من قبل الدولة أصـبح واضحاً كظاهرة سيـاسية
وقانونيـة منذ الثورة االمريكيـة التي أندلعت في عام ١٧٧٨م وكذلك بعـد الثورة الفرنسـية في

نهاية القرن الثامن عشر(٨٧).
فاالستاذ (أندريه هوريو) يحدد أن موضوع الدستور هو التأطير القانوني للظواهر السياسية
وبذلك فـهو اليعـتمـد في حتليله على دراسـة النصوص الدسـتورية وإ²ا يعـتمـد في دراستـه تلك

(٨٤) نفس ا�صدر أعالهqص ٣٥٩ ومابعدها
(٨٥) د. عبدا�نعم ا�شاطq ا�صدرالسابقq ص٨.

(٨٦) د. حسان محمد شفيقq الدستورq مطبعة جامعة بغدادq بغدادq q١٩٨١ ص٤
(٨٧) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة



(٨٨) نفس ا�صدر أعالهq ص١١
qالقاهرة qا�ؤسسة اجلامعـية للدراسات والنشر qالقانون الـدستوري والنظم السياسية q(٨٩) د. اسماعيل الغزال

q١٩٨٢ ص٣٢
q(ثاريَزةر) بحث منشـور في مجلة qد�قراطية الدولة الـقانونية وتنشـئة ا�واطن q(٩٠) د. شيـرزاد احمد النجـار

مجلة نقابة محامي اقليم كوردستان العراقq العدد(١)q اربيلq q١.٢٫ ص٢٣٢
(٩١) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة.
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على الـبــحث فـي النصــوص الـدســتــوريـة من واقع االرتبـــاط بينـهــا وب� الواقـع وا�تــغـــيــرات
السياسيةq والتي تفـرز (االحداث وا�تغيرات) أوضاعاً معينة يتـع� على الدستور االحاطة بها

وابرازها في الوثيقة الدستورية(٨٨).
فـالدسـتـورq سواء كـان مكتـوباً ام عـرفـيـاqً هو القـانون االسـاسي للدولة وهو يكون الضـمـانة
qوذلك في حـال إعتـبار أن كل عمل مـخالف للدسـتور ال قيـمة قـانونية له qاالساسـية للشـرعية
باالحرى أن كل عمل ينتهك نصوص الدستور يكون مجرداً من تلك القيمةq فاذا قام ا�سؤولون

بعمل يتنافى مع تلك النصوص فا�فروض اال �كن االعتداد بهذا العمل(٨٩).
 فمبدأ سمو الدسـتور يبيّن أن قواعد الدستور يكون لها مركز الصـدارة بالنسبة لسائر قوان�
الدولةq لهــذا يتـع� على السلـطات إحـتـرام نصـوصـه وقــواعـده والتـصـرف في نطـاق الدسـتـور

و´قتضاهq فالدستور يعلو ويسمو على القوان� االخرى العادية ا�وجودة في الدولة.
وفي احلقـيقة "أن مـصدر هذه االفكار يرجع الى فكرة قـد�ة تقول بأن حكم القـانون هو أحسن

من حكم االشخاص الذين عليهم أن يكونوا حراس وخدم القانون"(٩٠).
وإنطالقـاً من هذه الفكرة فان ²وذج (اجملـتمـع احلر) أو (احلكومـة ا�دنية) يسـتند أساسـاً الى
رضـا احملكوم� عن ·ارسـة السلطة السـيـاسـيةq وأن هـذه السلطة سـوف تكون عليـها واجـبـات
مـحددة يجب عليـهـا االلتزام بهـا وإحتـرامهـاq وكـذلك يستند الى فـرض رقـابة على أعمـال كل

الذين �ارسون وظائف السلطة السياسية داخل الدولة(٩١).
وفي الواقعq أن هذه االفكار جتد تأثيـرها في االعتقاد الذي يتكون لدى جمـيع أفراد الشعب
بعلوية وأولوية هذه القواعـد القانونية التي تثبت في الدسـتور وفي بقية القـوان� التي تصدرها
الدولة وكذلك قناعتهم بوجوب االلتزام بها بـصورة عامة وعلى االخص من قبل أعضاء السلطة
السـيـاسـيـةq ومن ثم تتـرسخ هذه االفكار في ذلك االسـتـقـرار السـايكولوجـي الذي يتكون لدى
عامة الناس حول هذا االعتقـادq وأن جميع الفعاليات والنشاطات السياسيـة واالجتماعية التي
تتم داخل اجملـتــمع وضـمن ذلك االطار النفـسـي الذي يتكون بفـعل الدسـتــور والقـوان�q سـوف
يتكون ذلك الهدوء والتوازن االجتماعي مترافقاً مع االستقرار السياسي وبالتالي مؤدياً اليه.

(Legitimitat)(Legitmacy) ٣-٢-٢ الشرعية
تشكل الشـرعـيـة مـوضـوعـاً رئيـسـيـاً من مـواضـيع علـم السـيـاسـة على وجـه العـمـوم والنظام
السـيـاسي بصـورة خـاصـةq وذلك الرتبـاط هذا ا�وضـوع ´سـألة كـيـفـيـة وطريقـة ·ارسـة السلطة
qبصورة عـامة qالسيـاسية في اجملـتمع وانعكاس مـفاهيم هذه ا�مارسـة على العالقة الـتي تنشأ

بشكل تلقائي وطبيعي ب� احلكام واحملكوم�(٩٢).
حيث أنه في كل فئة بشرية تشكل تركيباً إجتماعـياً معيناqًسواء كان ذلك التركيب كبيراً أم
صغيراqً أو كـان تركيباً بشرياً متطوراً ومتـحضراً أو كان جتمعاً فئـوياً بدائياqً البد في مثل هذه
التـجمـعات البـشرية مـن االعتـراف بوجود أفـراد معـين�q قل عـددهم أو زادq يفرضـون إرادتهم
السلطويـة على بقـيـة أفـراد تلك الـفـئـاتq وفـرض هذه االرادة يتم في بعـض احلـاالت عن طريق

القوة واالرغام.
هذا يعـني أن هؤالء االفــراد الذين �لـكون مــايســمى بالسـلطةq التي هي عــامـل رئيــسي من
الصـعب تعـريفه أو حتـديد مكوناته بالضـبطq فـيمـا اذا كـان يتـحلل الى عناصـر مادية فـقط أو
مـجـرد عناصـر مــعنوية أو يتـشكل من االثنـ� في كـثـيـر من االحـيـانq أصـحـاب السـلطة التي
�تلكونها يصدرون أوامرهم هنا الى باقي أعـضاء الفئة االجتماعيةq وعند أقـتضاء االمر فانهم

يلجأون الى تنفيذ هذه االوامر عن طريق االرغام ا�ادي أو القسر.
هؤالء االفــراد الذين يوجــهـون أوامــرهم الى االخــرين وبالتــالي يفـرضــون إرادتهم الذاتيــة او
الشـخـصـية عـلى إرادة البـاق�- وهذا مـايب� عـدم تعادل االرادات فـيـمـا يتـعلق ´سـألة ·ارسـة
السلطة- هـؤالء يسـمـون باحلكامq أمـا اآلخــرون من أعـضـاء الفـئـة االجــتـمـاعـيـة أو التــركـيـبـة
االجتـماعيـة الذين يخضعـون الرادات وأوامر احلكام فهم كـفرضيـة بديهية احملكومـونq إستناداً

الى بديهية وجود طرف� في عملية احلكم(٩٣).
حيث أنـه كان هناك دوماً �ـييز سـياسي ب� احلكام واحملكومـ� وهو االساس في قيـام الدولة

كواقع سياسي كما يؤكد على ذلك العميد (ليون دكي)(٩٤).
فهـو يرى في الدولة مجـرد أشخـاص قبـضوا على القـوة الكبرى (احلكام)q بحـيث �كنهم من

فرض أرادتهم على االخرين من أعضاء اجملتمع (احملكوم�)(٩٥).

(٩٢) د. شيرزاد احمد النجارq مشكلة الشرعية في الدولة احلديثةq ا�صدر السابقq ص ١٦٧
(٩٣) د. منذر الشاويq فلسفة القانونq ا�صدر السابقq ص١٤٥

(٩٤) ذكره استاذنا د. شيرزاد احمد النجارq مشكلة الشرعية في الدولة احلديثةq ا�صدر السابقq ص١٧٦
(٩٥) د. منذر الشاويq في الدولةq ا�صدر السابقq ص٧



(٩٦) د. منذر الشاويq فلسفة القانونq ا�صدر السابقq ص١٤٦
(٩٧) ليون دكيq ا�صدر السابقq ص٩٦
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فالدولةq ليـست في احلقيقةq اال التـمييز ب� احلكام واحملكـوم�q وبوجود هذا التميـيز توجد
الدولة(٩٦).

والذي �يـز الـدولةq كـفـئـة إجــتـمـاعـيـةq يـوجـد فـيـهـا هـذا الفـصل احلـاد والصــارم ب� احلكام
واحملكوم� عن بقـية الفئـات االجتـماعيـة التي يوجد فـيها أيـضاً مثل هذا الفـصل وإن لم يكن
على نفس ا�سـتوى من التـميـيـزq هو ذلك الفارق في درجـة تنظيم السلطة ا�وجـودة في كل من
الفـئـت� ا�تــشـابهـت� واخملـتلفـت� في آن واحـدq حــيث أن الفـارق اليكمن في طبـيــعـة السلطة
ا�وجـودة في كل منهـمـا بقـدر مـاهو إخـتـالف في درجـة وضـوح ·ارسـة السلـطة من قـبل احلكام

القابض� عليها.
فلر´ا أن في الـفـئـات االجـتـمـاعـيـة االقل مـســتـوى في الدرجـةq تكون ·ارسـة السـلطة أكـثـر
وضوحاً للعـيان عنها في الفئات االجـتماعية االعلى مـستوى في التنظيمq كون الفئـات االخيرة
�ارس السلطـة بشكل عـقـالني شـبــه سـحـريq ولو أنهـا تفـقــد عـقـالنيـتـهـا وسـحــرها في بعض
االحـيـانq ولر´ا في أحـيـان كــثـيـرة في مـجـتـمـعـات أخـرىq عندمـا تكون مـضـطرة لذلك وتبـرز
حينذاك ·ارستها لسلطتها اخلفيةq أشد وضوحاً ·ا هو موجود لدى الفئات االخرىq وتتب� عند
ذاك سلطة الدولة فـوق السلطات االخـرىq والتي تـتجـسـد في أرادتهـاq تلك االرادة التي يقـول
qعنها العـميـد (ليون دكي) بأنها تلك االرادة السـاميـة التي التضاهيهـا أرادة �كن مالحظتـها
وأن ا�رء لم يتردد في يوم من االيام من إعتبارها بانها مشيئة إلهية كبرى أريد لها أن تتجسد

في إرادة الدولة القوية والتي ال تقاوم في العالم(٩٧).
وهكذاq فــالصلـة التي تربط ب� احلـكام واحملكوم�q وطريـقـة وكــيــفــيـة ·ارســة السلـطة في

الدولةq وثيقة االرتباط ´سألة مهمة حتدد االساس في تلك ا�مارسة اال وهي الشرعية.
فالشرعيـة كما يقول عنها عالم السياسـة االمريكي (لوسيان باي)(Lucian Pye) هي صفة
تتـعلق ´كونات النظام السيـاسيq وبالتـالي النظام االجتـماعي السـائدq وطريقة ·ارسـة السلطة
داخل ذلك النظامq وتتعلق أيضـاً باجنازات الهيكل احلكوميq ولهذا فأنهـا تكون شرطاً جوهرياً
في حتـديد كفـاءة وفـعاليـة (Efficiency) النظامq وعليـه فـأن شرعـية أي نظـام سيـاسي تكون
مـرتبطة بصـورة أسـاسيـة بأجنـازات النظام بالذات وبـا�قابـل تكون مرتـبطة أيضـاً باالحسـاسـات

التي تتكون لدى ا�واطن� جتاه هذا النظام.
فـشـرعيـة النظام السـيـاسي تسـتند على ا�عـاييـر االساسـيـة (Normen) واالجـراءات البناءة
(Konstitutive) التي يقــوم بهـا ذلـك النظام وعلى إعــتـراف ا�واطن� بـالنظام وكـفــاءتهq أي

االعتـقاد بالشـرعيـة الذي يستـمد من الثـقة ا�بنيـة على أن هذه االجراءات هي مناسـبة ومـالئمة
الجل حتقيق ا�عايير االساسية لوجود النظام(٩٨).

فمـفهـوم الشرعيـة يتجـسد في أنه " في كل زمـان توجد فكرة أو معـتقـدq يسلم بها االكـثرية
من االفراد حـول مصدر السلطة في اجملـتمع وحول طريقـة ·ارسة وانتقـال هذه السلطةq وبتعبـير
آخر توجـد في كل وقت فكرة عامة وشـائعة مسلم بهـا من قبل االكثـرية حول من �ارس السلطة

وكيفية ·ارسة هذه السلطة وانتقالها"(٩٩).
ان هذا التـحليل الواقـعي �فـهـوم الشـرعـيـة اليعني سـوى أن فكرة الشـرعـيـة هي أصـالً فكرة
سـياسـيةq تـتعلق با�عـيـار الذي تقاس به تصـرفـات احلكام من قبـل احملكوم� ومن خالل مـدى
االمكانية الضـمنية لقـبول تلك التصـرفات من قـبل تلك الفئةq ولذلك فـأن الشرعـية تعنيq من
هذه الزاويةq مـدى قـبول اجملـتـمع لسلطة احلكام من مـخـتلف النواحي االقـتصـادية والسـيـاسيـة

والقانونية.
إن الشرعـية تعني أ�ان وإعـتقـاد غالبـية أعضـاء اجملتـمع إ�اناً حقيـقيـاً بأن السلطة يجب أن
�ارس بطريقـة معينـة دون طرق أخرىq واال فانهـا في حالة ·ارسـتهـا بطريقة أخـرى سوف تفـقد

ا�بررات التي تؤدي الى إطاعتها من قبل االفراد وكذلك سوف تفقد مسوغ اال�ان بها.
أو كـما يـذهب (ماكس فـيـبـر) الى القـول من أن النظام احلـاكم يكون شـرعيـاً عند احلـد الذي
يشعر معه مواطنوه أن ذلك النظام صـالح ويستحق التأييد والطاعة(١٠٠). واالعتقاد أو اال�ان
بشرعيـة نظام سياسي ما قـد يختلف باختالف الزمـان وا�كان وقد تتغييـر الظروف التي أجنبت

أو ساعدت على أجناب ذلك االعتقاد أو على والدة هذا اال�ان بالسلطة(١٠١).
بيـد أن النـظام السـيـاسي ال�كن لـه أن يكتـسب شـرعـيــتـه وأن يكون قـوياً ومـؤثـراً في سـيـر
االحداث أو مـستوعـباً للتغيـيرات التي �كن أن تطرأ على اجملـتمع الذي يسود فـيه وال�كن له
أن يكون مـعبـراً عن أماني وطمـوحات شـعبـه وال ان ينال تأييده ومـساندته دون االعـتمـاد على
بعض ا�بــررات ا�نطقــيـة والعــقـالنيــة التي تدعم وجــوده وتعــزز مكانة ذلك النظـام وتدافع عن

قراراته وطموحاته(١٠٢).

(٩٨) استاذنا د. شيرزاد احمد النجارq مشكلة الشرعية في الدولة احلديثةq ا�صدر السابقq ص١٦٧
(٩٩) د. منذر الشاويq القانون الدستوريq اجلزء االولq مطبعة شفيقq بغدادq q١٩٦٧ ص٦٦

(١٠٠) د. سـعـد الدين ابراهـيمq مـصـادر الشـرعـيـة في انظمــة احلكم العـربيـةq بحث منـشـور ضـمن ندوة (ازمـة
qك/٢ ١٩٩٨ qبيـروت qمـركـز دراسـات الوحدة الـعربيـة qالطبـعـة الثانـية q(الد�قـراطيـة في الوطن العـربي

ص٤٠٤.
(١٠١) د. منذر الشاويq القانون الدستوريq ا�صدر السابقq ص٦٦

(١٠٢) د. احسان محمد احلسنq ا�صدر السابقq ص١٣٧
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وهذه ا�بـررات تتخذ أشكـاالً مختلفـةq منها مـا هو قد� العـهد وبعـضهـا اآلخر حديث ويـتفق
مع االحوال والظروف التي تعيش فيها اجملتمعات احلاضرة.

ومن اجلـدير بـالذكـر هناq أننا النـسـتطيع أن نرسم حــدوداً فـاصلة وواضـحـة بـ� هذه ا�بـررات
التي تسـتند عليهـا السلطة في إدعـائها لشـرعيـتهـاq فهـذه ا�بـررات غالبـاً ما تكون مـتشـابكة
ومـتـداخلة وغـيـر واضـحـة ا�عـالمq بحـيث أنهـا تتـفـاعل مـع بعـضـهـا لتكون مـركـبـاً نهـائيـاً من

ا�بررات تعتمد عليها السلطة في إكتسابها لشرعيتها.
وغالباً أيضاً مايلجأ نظام سياسي الكتساب مبررات شرعيته باالنتقال من مبرر الى آخرq أو
محـاولة تغيـير النسب ا�كونـة �ركب ا�بررات الذي يكون أسـاس شرعـيتهq وذلك خللـق الصورة
ا�طلوبة أو الشكل ا�تناسق مع الشـرعيـة في مرحلة تأريخـية معـينة أو حتت ظرف تأريخي قلق
ومـعـقد. و�كن الـقول إجـمـاالً بأن ا�بـررات التي �كن ألي نظام سـيـاسي أن يعـتمـد عليـهـا في

شرعيته هي:

١- ا�بررات التي تعتمد على القيم الدينية السائدة في اجملتمع:
فالـنظام السيـاسي الذي يستند في ·ارسـته للسـلطة على تلك القيمq يكـون مدعيـاً لتفـويض
´مـارسة تلك السـلطة من قبل قـوة سـماوية خـارقـة للطبيـعـة وغيـر منظورةq والقـوان� واالحكام
التي يعـتـمـد عليـهـا فـي تلك ا�مـارسـة تكون منزلة من الـسمـاءq وكـنتـيـجـة طبـيـعـيـة �ثل هذا
االدعاءq فـان هذه القوان� واالحكام يجب إطاعـتهـا من قبل احملكوم� والتـمسك بهـا من قبل

النظام والتصرف ´وجبها وعدم احلياد عنها.
وصاحب السلطة السياسـية - ا�لكq السلطانq االميرq الى غير ذلك من ا�سـميات وااللفاظ
التي تشيـر الى معنى واحد- يعـتبر هنا واسـطة للحكم ب� الله والشعبq فهـو يحكم باسم الله
على االرض ويـسـتلـم أوامـره وقــوانيـنه من الرب ويوصلـهـا الـى أبناء الشــعب احملكومـ� لكي
يلتـزمـوا بهـا ويـنفـذوها كـمـا هي دون جـدل أو إعـتـراضq وكل هذه قـدمت في إطـار نظرية احلق

االلهي للملوك.

٢- ا�بررات التي تستند على العادات واالعراف االجتماعية:
فبـالنسبـة لهذه ا�بـرراتq فأن العادات والـتقاليـد واالعراف االجـتماعـية السـائدة في مجـتمع
ماq يعتـبر أشياءً مـقدسة يجب إطاعتـها والتصرف ´وجـبهاq فهـذه القيم تعتبـر ضوابط وأحكام
qاخـالقـيـة وسلوكـيـة وهي التي تؤكـد على ضـرورة حكم اجملـتـمع مـن قبـل ملك أو رئيس مـع�
ويكون حلكم العادات والقـيم االجتمـاعية هذه قـوة ملزمة تدفع االفراد واجلـماعات الى اخلـضوع

لتلك القوى التي تقرها تلك العادات والتقاليد واالعراف.

٣- ا�بررات الكارزماتية:
والسلطة السيـاسية او النظام السـياسي يعتـمد على هذه ا�بـررات عندما يتمـتع قائد السلطة
qاو رئيس النظام السـياسي بصفـات متـميزة وفـريدة من نوعهـا كصفـة الذكاء اخلـارق أو النبوغ
القدرة على حل ا�شاكل التي تواجه االمـة ومجابهة التحديات التي تتعـرض لهاq القابلية على
توحـيـد أعـضـاء اجلـمـاعـةq اللبــاقـة في الكالم واخلطاب السـيـاسيq والقـدرة عـلى إقناع الغـيـر

باالفكار التي يحملها وا�واقف التي يتبناهاq… الخ.
والقائد الكارزمي الذي يظهر عادة وقت االزمات والـشدائد والنكبات وفي بعض االحيان في
غير هذه االوقاتq وهي أوقات عادة ماتكون غير مسـتحبةq فالقائد الكارزماتي غالباً مايخلق
في مثل تلك االوقـاتq واليتصرف ´ـوجب االحكام والقوان� فقطq بل تلعـب أجتاهاته وأفكاره
دوراً بارزاً في إدارة الدولةq ويـبـرر تصـرفـه هذا بقـدرتـه على مـعـرفـة وحتليل االمــور ومـواجـهـة

ا�شاكل وإخالصه وتفانيه في خدمة اجملتمع والتضحية من أجله.

٤- مبررات ا�صلحة العامة والصالح العام:
qالشرعـية هنا تسـتند على إدعاء النـظام السياسي بـأنه يعمل من أجل حتـقيق الصالـح العام
فالـدولة التي تستند شـرعيـتهـا على ا�صلحة العـامةq القـابضون على الـسلطة السيـاسيـة فيـها
يعتبـرون الدولة ´ثابة ا�ؤسسـة الوحيدة في اجملتـمع التي تستطيع أن تلبي إحتيـاجات ومطالب
الفئـات االجتمـاعيـة اخملتلفة فـيهq بعكس الفـئات االجتـماعيـة االخرى التي التعـمل اال لصالح

ذاتها وتلبية إحتياجات أفرادها فقط.

٥- ا�بررات الدستورية والعقالنية:
وهذا يعنيq أن شرعـية النظام السيـاسي هنا تستند على القـانون والدستور والعـقل فالسلطة
في مـثل هذه اجملـتـمـعـات غـالبـاً ما تـكون دسـتوريـةq أي مسـتنـدة في ·ارسـتهـا للـسلطة على
القـانونq وبالتـالي تكون عـقـالنيـةq أي أن مـبـررات حكمـهـا ترتكز على حكم وسـيـادة القـانون
وا�بـاديء التي يؤمن بهـا العـقلq من حـيث أن السـلطة الدسـتـورية هي السلطة العـقـالنيـةq من
وجـهـة نظر أن إخـتـيـارها يكون من مـحـض إرادة أغلبـيـة أفـراد اجملـتـمعq وأنهـا التعـتـمـد على
التـقاليـد واالعراف القـبلية والعـشائرية في حكـم اجملتـمعq بل تعتـمد على حكم القـانون ومبـدأ
ا�واطنة الذي يساوي ب� جميع االفراد في الواجبات واحلقوق فينظر اليهم نظرة متكافئة تعتمد

على مباديء ا�ساواة والعدالة االجتماعية(١٠٣).

(١٠٣) د. احسان محمد احلسنq نفس ا�صدر السابقq ص١٣٨ومابعدها



(١٠٤) د. عـبـدالرحـمن رحـيم عـبـدالـلهq وقـفـات على ا�شـروعـيـة من حـيث مـفـهـومـهـا و�ـيـيـزها عن الشـرعـيـة
qالسنة االولى qمـجلة جـامــعـة صـالح الدين للعلوم االنسـانـيـة qبحث مـنشـورفي مـجلة ابحـاث qومـصـادرها

العدد االولq ك٢/ q١٩٨٩ ص٤٥٣
(١٠٥) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة
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إن الشرعية بهذا الوصف والتحليل الذي قدمناه وا�بررات التي تستند اليها في وجودها هي
فكرةq كــمــا هو واضحq تتــعلق بعــالم الســيــاســةq وهي بالتــالي فكرة تتــعلق بـوجـود السـلطة
السـياسـية وطريـقة ·ارسـتهـاq ولذلك يثـار التسـاؤل عن عـالقة هذه الفكرة بـفكرة أخرى تتـعلق
بعـالم آخـر هو عـالم الـقـانون اال وهي فكرة ا�شـروعـيـةq وكـون فكرة ا�شــروعـيـة فكرة قـانونيـة

وليست فكرة سياسية.
وإبتـداءً وكمـا يعـتقـد الكثـير من ا�فكرينq أن ا�ـشكلة االهم التي تواجـه الباحث في دراسـة
فكرة ا�شروعـية تتمـثل في كيفـية الوصول الى وضع تعـريف شامل يستـوعب تلك الفكرةq من
حـيث أن هذه ا�شـكلة تتـرابط في الواقـع العلمي لدراسـة القـانـون ´شكلة مـهـمـة أخــرى تتـعلق

بتحديد مضمون القانون وبالتالي بكيفية التمكن من وضع تعريف للقانون في حد ذاته.
ذلك أن ا�شـروعـية ليـست اال الوجـه ا�تـحرك لـلقانون في مـيـدانه التطبـيـقيq وليسـت وجهـاً
ثابتـاً ال�ـكن تغـيـيـره كـمــا هو في واقـعـه النظـريq وبعـبـارة أدق هي ذلك اجلـانـب الذي يكيّف

مضمون القانون عند تطبيقه و·ارسته(١٠٤).
ومن هناq فـهي حـالة الحـقـة وتـاليـة على تطبـيق القـانونq �كـن أن توصف أو تعـرف تعـريفـاً
أولياً بأنها تعني "موافقة أي عمل أو تصرف قـانوني حلكم القاعدة القانونية اخلاص بوقوع هذا

العمل أو التصرف"(١٠٥).
فيندرج حتت هذا الـقول خضـوع االحكام والقرارات على إختـالف درجاتها حلـكم القانونq في
تدرج هرمي ثابت تخـضع فـيه القـوان� والقـرارات االدنى مسـتوى فـي هذا التدرج الى القـوان�
االعلى مسـتوى فـيهq وكذلـك مشروعـية االحكام القـضائية مـن خالل بنائها الذي يـحدده النص
القانونيq أو صحة إنعـقاد العقود إستناداً الى شروط إنعقادها القانـونيةq باالضافة الى وجوب
وقـوع أعـمـال التنفـيـذ اخملـتلفـة التـي تقـوم بهـا االدارة بصـورة صـحـيـحـة وسليـمـة من الناحـيـة
القانـونيةq وفي الواقعq أن السـبب الرئيسي الذي يؤدي الى التـأكيـد على قانونيـة الفكرة التي
تتكون منهـا ا�شـروعـية يرجع الى ان الـبعض من ا�فـكرين والدراسات يـخلط بشكل واضح ب�
االبعاد السـياسيـة للمشروعـية وب� حقيـقتهـا القانونيةq أو بتـعبيـر أصح ب� تلك احلقيـقة وب�
الواقع السـيـاسي لفـكرة الشـرعـيـةq فـالقـول: (بأن تصـرفـات الفـرد تكون مـشـروعـةq اذا كـانت
qوتصرفات احلكومـة تكون مشروعة اذا كانت مطابقـة لقوان� الدولة qمطابقة للقـانون الوضعي

وقوان� الدولة تكون مشروعة اذا كانت متفقة مع أحكام الدستور (القانون االساسي)q وعندما
يكون الدسـتور مـشروعـاً يكون النظام القـانوني كله مشـروعـاqً ويكون مبـدأ (الشرعـية) سـائداً
في اجملـتمع أو إذا أردنا أن نقـول سيـادة القانون مـستـقرة)(١٠٦)q ليس اال دليـالً واضحـاً على
االلتـبــاس احلـاصل ب� سـيـاســيـة فكرة الشـرعــيـة وقـانونيــة فكرة ا�شـروعـيــةq أي ب� االبعـاد
السـياسيـة للمـشروعيـة وب� حقـيقـتهـا القانونيـةq ذلك ان ليس كل مـاهو مقـرر أو مفتـرض أنه
شرعي يكون مشروعاqً أي مستنداً على فكرة ا�شروعيةq فا�شروعية فكرة قانونيةq وهي بهذا

ا�عنى تنتمي الى عالم القانون.
ولكن اذا كـان باالمكـان تصـور وجـود ا�شـروعـيـة وقـيـامـهـا ´عـزل عن ·ارسـة الـسلطة داخل
الدولةq ولكنها في واقع احلـال تتالمس أيضاً في عـالقاتها مع السلطة وكيـفية ·ارستـهاq ذلك
أن مايشكل مضمون ا�شـروعية يعكس إرادة السلطة احلاكمة التي صبتـها في نصوص وقواعد
قـانونيـة وأرادت بعـد ذلك تنفـيـذهاq ·ا يؤثر بالتـالي وكنتـيـجـة منطقـية فـي قيـام العـالقـة ب�
فكرتي الشرعـية وا�شـروعيةq وهو أمـر طبيعي يـعكس العالقة االعـتيادية التـي �كن أن تنشأ

ب� القانون والسياسة في أي مجتمع(١٠٧).
ويتـرتب علـى ذلكq أن إسـتناد السلطة الســيـاسـيـة الى احكام القـوان� فـي اتخـاذ القـرارات
السياسية التـي تصدرها سوف لن يشكل عامالً مساعداً يغنيـها عن واقع تقبل الناس ورضاهم
عن هذه القرارات ح� تطبيـقها في الواقع العمليq ذلك أن فكرة ا�شروعيـة وأرتباطها إرتباطاً
وثيقـاً ´فهـوم الدولة القانونيـة تكون متـعلقة ومتـرابطة بحركـة السلطة السيـاسيةq فـي إتخاذها
لهـذه القراراتq داخل الوسط القـانوني ا�شروع وا�قـبولq أي كـيفـية تعـاملها مع القـوان� التي

تكون قد وضعتها في نصوص وقواعد قانونية جامدة(١٠٨).
وبذلكq فـإن دائرة الشرعـية تكون أوسع نطاقـاً وأشمل مـوضوعاً من دائـرة ا�شروعيـةq ولكن
الفـارق ب� سـعــة الدائرت� قـد يقل أو يزداد تبــعـاً القـتـراب أو إبتـعـاد مـرتكـزات ومـعـتـقـدات

السلطة السياسية من الرأي السائد في مجتمع ما في زمن مع�(١٠٩).
أن حتقـق ا�شروعـية في أي نظام سـياسي على صـعيـد مخـتلف العالقـات القانونيـة يؤثر في
مدى حتقـق شرعية السلطةq إذ أن تطبـيق القانون بشكله السليم وتقبل االفـراد ألحكامهq يعني

qبيروت qدار الطليعة للطباعة والنشر qالطبعـة االولىqالطريق الى الد�قراطية q(١٠٦) د. عصمت سيف الدولة
١٩٧.q ص٢٥

(١٠٧) د. علي سبتي محمدq ا�صدر السابقq ص٢.
(١٠٨) د. عبدالرحمن رحيم عبداللهq ا�صدر السابقq ص٤٦١

(١٠٩) نفس ا�صدر اعالهq نفس الصفحة



(١١٠) د. علي سبتي محمدq ا�صدر السابقq ص٢١
(١١١) يوركن هابرمـاسq احلـقيـقـة والفاعلـيةq القـسم االولq ترجـمة اسـتـاذنا د. شيـرزاد احـمـد النجارq دراسـة
q١٩٩٩ qالعـدد٩ qاربيـل qمـجلـة احتـاد حـقـوقــيي أقليم كـردســتـان العـراق q(ËË“«—Wð) منشـورة فـي مـجلة

ص١٣٧
(١١٢) د. ثروت بدويq تدرج القرارات االدارية ومبدأ الشرعيةq دار النهضة العربيةq القاهرةq ١٩٧.q ص١.
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أن القواعـد القانونية السـائدة والتي تعبر عـن إرادة السلطة احلاكمـة تكون قد حازت القـبول ·ا
يدل بالتالي على تقبل السلطة نفسها في الوسط االجتماعي الذي حتكمه.

وتأثيــر ا�شـروعـيــة يكون واضـحــاqً عندمـا تـعـمل على حتــقـيق شـرعــيـة السلـطةq وذلك في
احلاالت التي تلجـأ فيهـا السلطة التي تفتقـد الى أساس لشرعـيتها في اجملـتمعq الى إستـغالل
فكرة ا�شروعية لهذا الغرضq ح� تعمد الى االلتزام بالقوان� واالنظمة السائدة فتحصل بذلك

على أساس أو باالصح مبرر لشرعية وجودها(١١٠).
qتشكل ظاهرة معقدة qواذا كانت ظاهرة االنتقال من السلطة التقليدية الـى السلطة القانونية
وباالرتبـاط مع اجـراءات التحـديث االخـرى التي يلجـأ اليـهـا النظام السـياسيq ذلك أن عـمليـة
االنتقـال هذه سوف حتدث ب� نظام� مـختلف� نوعـياً ولذلك فهي تعـتبر اسـاساً عمليـة حتديث
يلجأ اليها النظام السـياسي السائد في حاالت معينةq أن هذه االجراءات البد لهـا بصورة عامة

من أن تتوضح جتريبياً ويتحسس بها احملكومون(١١١).
فهي ظاهرة البد منها والعـمل على حتقيقهاq والسبب في ذلك يعـود الى ان النظام السياسي
qيهـدف مـن وراء ذلك احلـصــول على تأييــد ورضــا احملكوم� qالذي يلتــزم بالقــوان� الســائدة
وسلوك النظام في هذه احلالةq ليس اال تطبيقاً �عتقد عام مفاده ان القانون ا²ا يعبر عن االرادة

العامة لالمة.
وعليــهq فـأن مــايبــغـيــه احلكام اجلــدد من االجـراءات الـقـانونيــة التي يـسلكونهــا ويسـيــرون
´قـتضاها هـو احلصول عـلى رضاء احملكوم� على طريقـتهم في ·ارسـة السلطة السـياسـيةq أي

محاولة اسباغ الشرعية على السلطة التي �ارسونها(١١٢).
وهكذا جنـدq كـيف �كن للقـانون أن يكـون أساسـاً لشـرعـيـة السلطـةq أو بتـعبـيـر أدق مـبـرراً
لشرعـية النظام السـياسيq وبذلك يؤدي وظيفـة سياسـية تكمن في مأسـسة السلطة أو السـيادة

على أسس قانونية.

٣-٢-٣ العقالنية:
لم يكن العـلم احلـديث ليـتطور ويأخـذ ا�كانـة الرفـيـعـة التي يحـتلهـا في الـنظام االجـتـمـاعي

العـا�ـي اجلـديد -االنظمــة االجـتـمــاعـيـة التـي تسـود عـالم الـيـوم كـالنـظام الرأسـمـالـي والنظام
االشـتراكي- بدون االعـتقـاد واال�ان في قيـمتـه ا�وضوعـيـة وبالتالي جـعل االنسان قـادراً على

امتالك الطبيعة واستغاللها.
ولقد وجـد هذا االعتقـاد وهذا اال�ان في بداية نشأته منظره األول وداعيـته األكبـر في شخص
الفــــيـلســــوف الـفــــرنسـي (رينيــــه ديـكارت): (يـجب ان يجـــــعلنـا العـلم ســــادة الطـبــــيــــعــــة

ومالكيها)(١١٣).
وهو نفـسـه صــاحب مـبـدأ الشك الفلـسـفيq ح� أخـذ من الشك فـي كل شيء وفي وجـود أي
شيء أسـاسـاً لـفلسـفـتـهq فـبـناها على حـقـيــقـة واحـدة مـعـينـةq كـان يعـتـقـد في ثـبـوت وجـودها

وواقعيتهاq اال وهي الفكر: "أنا أفكرq إذن أنا موجود". 
فـأقــتـرن بـذلك االعـتــقـاد بأهـمـيــة العلم ومكانتــه الســامـيــة في االنظمـة اخملــتلفــة للحــيـاة
االجتـماعيةq اعـتقاد آخـرq ليشكل بذلك اعتـقاداً ثنائياً مـترابطاqًهو االعتقـاد في قيمـة العقل

ودوره في بناء تلك االنظمة وتنظيمها.
هذا العقل الذي يجد أعلى صـور نشاطه وابداعه في الرياضيـاتq لذلكq لم تكن الرياضيات
من هذا ا�نظور العـقـالني سـوى اللغة التـي كتـبت بهـا صفـحـات الطبـيعـة(١١٤)q ما دامت هذه
الطبـيـعـة ترد في حـقيـقـتـهـا الى قوان� احلـركـة واالمـتـدادq أي الى اخلـصائص االسـاسـيـة التي

تشكل موضوع الرياضيات(١١٥).
فقـوان� الطبيعـة اذن هي قوان� بسـيطةq بل وضرورية مثل مـباديء العقـل ذاتهq فالعقـالنية
الكالسـيكيـة في بداية نشـأتهـا حاولت الربط بـ� العقل الذي وجـده ضـرورياً والبد منه وكـذلك
كليــاً ثابتـاً وبـ� تلك النظرة ا�عــرفـيــة في حـقل العـلم الذي كـان يهــتم بالســيطرة على العــالم
واسـتـغـالل مـوارده الـى أقـصى درجـة ·كنة بواسـطة أثمن وأقـوى ادواته التي وجـدهـا في العلم

(١١٣) ا�يلودي شـغـمـومq الوحـدة والتـعـددية في الفكر العلمـي احلديـثq الطبـعـة األولىq دار التنوير للطبـاعـة
والنشرq بيروتq q١٩٨٤ ص١٧

(١١٤) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة
(١١٥) حول مفهوم الرياضيات وعالقتها بالعلوم االخرى ودورها في تفسير الطبيعةq انظر:

qأربيل qمطبعـة وزارة التعليم العالي qترجمة عبـدالوهاب أحمد السراج qتأريخ الرياضـيات qارثر كتلمان -
q١٩٨٨ ص١٧ 

- مابعدها وزالتيكا بستوريq الرياضيات في حياتناq ترجـمة د. فاطمة عبدالقادر ·اq سلسلة عالم ا�عرفة
الصادرة عن اجمللس الوطني للثقافة والفنون واالدابq الكويتq حزيرانq١٩٨٧q ص ص٥-١٩ 

qالهـيئـة ا�صـرية العـامة للتـأليف والنشـر qترجـمة د. اديب عـبـدالله qمدخل الـى الرياضيـات qو.د.سـوير -
القاهرةq q١٩٧٠ ص ص١٠-١٩.



(١١٦) ا�يلودي شغمومq ا�صدر السابقq ص١٨
qا�ؤسسة الـعربية للدراسـات والنشر qالطبعـة االولى qترجمـة اسامة حـامد qماكس فيـبر q(١١٧) دونالد ماكـري

سلسلة اعالم الفكر العا�يq بيروتq q١٩٧٥ ص٩٣
(١١٨) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة
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وباالخص في الرياضيات التي اعتبرتها اللغة التي كتبت بها ذلك العالم(١١٦).
ولكن هذه النظرة االوليـة ا�رتبطة بكلية العقل وضـرورته لم تكن وليدة االكتـشافات العلمـية
في بداية نشـوء النظام الرأسـمـالي في العصـر احلـديثq فالنـظام الرأسمـالي ليس إال وليـدة هذا
العـصرq بكل مـا �تلك هذا العصـر من تقدم علـمي وتقني واقتـصاديq أي ´عنى آخـرq بأنه من
qالصحة ´كان القول إن هذا النظام مرتبط بالعقل فعالً في حـركته ا�ستمرة والصاعدة الى أمام

أي ان النظام مرتبط بحركة العقل أكثر ·ا �كن القول بأنه مرتبط بالعقل نفسه.
qأو الذي يفــتـرض أنه ولد منه qولكن هذا العـقـل يرتبط بهـذا النظام وبالـنظام الذي ولد عنه
qضمن ذلك ا�سـار فقط qاستناداً الـى القاعدة القـائلة بأن الالحق البد له من سـابق يستند اليـه

والذي البد أنه �تلك بداية وإن كانت مبهمة وغير محددة.
فـهذه النـظرة االولية الرابطـة ب� العقـالنيـة الكالسـيكيـة وب� النظرة ا�عـرفيـة في حـقل العلم
كانت أقـدم من هذا بكثيرq فـقد ساد في احلضـارة الغربية منذ اليـونان اعتقـاد راسخ ومت� في

عقل كليq عقل ثابت ومشترك ب� كل أفراد اجلنس البشري وغير خاضع لتقلبات الزمان.
حـيث يعــتـقـد الفـيلسـوف اال�ـاني (مـاكس فـيـبـر) ان الـفـعل العـقـالني والذي يـقـابل اال²اط
االخرى التـقليديـة للفعل االنسـاني داخل اجملتـمعq ا²ا يبدأ في اليـونان القد�ةq مـعتـبراً عمـلية
ابتكار النقـود ا�ـصكوكـة لديهم دعـمـاً لهـذه احلـقـيـقـةq من حـيث ان النقـود بإمـكانهـا أن تخلق
عـقالنيـة اقتـصـاديةq وبامكانهـا أيضاً ان تتّـخـذ وبسهـولة كمـعـيار مـشـترك ألشـياء وجتـريدات

كثيرة يزاولها الناس في حياتهم اليومية ا�ستمرة كالعمل وا�غامرة… الخ(١١٧).
وكذلـك �كن �فاهيم كـثيـرة اخرى ان تعـتبـر وسائل عـقالنيـة للوصول الى الغـايات واألهداف
وبالتـالي محـاولة حتقيـقهـاq كوجـود اجليـوش النظاميـة التي تنظم لتـحقيق أهـداف معينـة سواء
كــانت أهدافــاً سـامــيــة أم دنيــئـةq وكــذلك فــأن النظـام الديني لدى اليــونان والذي جتــســد في
الرهبـانيـات وبلغ قـمـته فـيـهـاq لم يكن إال مـجرد وسـيلة لتـوجـيـه الناس للوصـول الى غـاياتهم

السرمدية التي ال يريدون لها االنتهاء(١١٨).
وهكذاq فا�سائل ا�تعلقة بحكايات (لقد مسحنا الطاولة)q ولم يبق عليها من شيء �كن ان
يحكى عنهq ونحن مجـبرون منذ اآلن لالبتداء من الصفرq كـما ادعى ذلك (ديكارت) في بداية
انشاء فلسفته ا�تشككة في وجود كل شيءq لم يكن أكثر من خيال أو خرافةq فالعقلq عملية

متـرابطة متصلة احللقـات تتلو الواحدة منهـا االخرى في سلسلة طويلة ال تنتـهيq أو هكذا يبدو
الى اآلن على االقلq وهي حـقيقـة قبل بهـا معظم الفالسـفة ومنهم (ديكارت) كـما قـبل بها من

قبله (ارسطو) وأتباعه وقبل بها الرواقيون(١١٩).
فاليونانيـون فكروا في العقل (وجود العقل) اضـافة الى تفكيرهم في دوره في مجـمل احلياة
االنسـانيةq وال نقـصد بذلك انهم فـكروا بواسطة العقل مـجرد تفـكيرq بل أنهم فكروا حـتى في

كيفية عمل العقل نفسه.
فكما دخلت الد�قـراطية الى مدينة اثينا في أزهى عصـورهاq دخلت معها عـادة تقديس الفن

والقانون والعقل(١٢٠).
حيث يقول (أرسطو) انه يوجد في النفس ملَـكة أو قوة هي العقلq هذا العقل هو الذي يدرك
qألن هذه ا�بــاديء ال�كن ان تسـتــخلص من احملـســوسـات qا�بـاديء االصـليـة االوليـة الـفطرية
فـالبد من وجـود ملكة خـاصـة في النـفسq بهـا تدرك هذه االشـيـاءq وطريقـة االدراك ناشـئـة في
االصل من أن العـقل وا�عقـول شيء واحـدq فا�رء عندمـا يدرك شيـئـاً معـيناqً فان ادراكـه لذلك
qباعتباره صـورة عقلية أو شكالً ذهنياً يصـوره العقل qالشيء ا²ا هو بعينه ذلك الشيء ا�ـدرك

ففعل العقل وموضوعه هما ليسا إال شيئاً واحداً(١٢١).
فـالعـقل عند (ارسطو) قـسـمـانq القسـم األول وهو الذي يسـميـه بالعـقل ا�نفـعلq فـهـو الذي
qهذا العقل ليسـت له وظيفة ايجابية qيستقبل الصور احلـسية التي ترد اليه من العالم اخلارجي

بل ان وظيفته تتمثل في مجرد خلق انطباع لتلك الصور اخلارجية.
أمـا القـسم الثـانيq وهـو الذي يسـمـيـه بالعـقل الفـعـال فـأن له وظيـفــة ايجـابيـة تتـجـسـد في
االرتفاع با�رء الى حالة االدراك الصحيحq أي استخراج االشياء والصور الواردة الى العقل من

حالة الصور احلسية السلبية الى حالة ا�دركات العقلية العامة(١٢٢).
أي ان العـقل الفعـال يخلق حالة جـديدة مغـايرة للحالة األولىq فـهو ينقل حـالة الصور بالـقوة
الى حـالة الصـور بالفعـلq فكأن العقـل الفعـال هنا يشكل صـورة خـالصـةq ماهيـة تامـةq وبذلك

يكون ا�رء قد خرج خروجاً تاماً من منطقة احلس الى منطقة االدراك الصحيح لالشياء.
وقد واصل الكثـير من ا�فكرين والفـالسفـة بعد فالسـفة األغـريقq وخصوصـاً اولئك الفالسـفة

(١١٩) ا�يلودي شغمومq ا�صدر السابقq ص ١٩
qبيـروت qمـنشورات عـويدات qالطبـعـة الثـانية qمع الفلسـفـة اليونانـية q(١٢٠) د. مـحمـد عـبـدالرحمـن مرحـبـا

١٩٨.q ص٩٣
(١٢١) عبدالرحمن بدويq ارسطوq الطبعة الثانيةq دار القلمq بيروتq ١٩٨.q ص٦٤

(١٢٢) نفس ا�صدر اعالهq ص٢٥.



qبيروت qدار الطبـيعة للطبـاعة والنشـر qالطبـعة االولى qترجمة اليـاس مرقس q(٢) مـختـارات q(١٢٣) هيجل
q١٩٧٨ ص٤٨

qا�ؤسـسـة العـربيـة للـدراسـات والنشـر qترجـمـة جـوزيف ســمـاحـة qديكارت q(١٢٤) مـارسـيل بارجـونـي- هورو
بيروتq ص٧٧

(١٢٥) أحـمد أم� وزكي جنـيب مـحمـودq قصـة الفلسـفة احلـديثةq اجلـزء األولq مطبـعة جلنة التـأليف والتـرجمـة
والنشرq القاهرةq q١٩٦٧ ص٧٨

qمنشـورات وزارة الثـقـافة واالرشـاد القـومي qترجـمـة ناظم الطحـان qعـصر العـقل q(١٢٦) سـتـيوارت هامـبـشـر
دمشقq q١٩٧٤ ص٦٧

(١٢٧) د. عثمان أم�q ديكارتq الطبعة السابعةq مكتبة العلم ا�صريةq القاهرةq q١٩٧٦ ص٨٣
(١٢٨) ولتر سيتسq فلسفة هيجلq ترجمة د. امام عبدالفتاح امامq مكتبة مدبوليq القاهرةq q١٩٩٦ ص٦٣

(١٢٩) د. مراد وهبةq ا�ذهب عند كانتq ترجمة د. نظمي لوقاq مكتبة االجنلو ا�صريةq q١٩٧٤ ص٩
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الذين كانوا يهتمون بالبحث والدراسة في الطبـيعة اخلارجيةq رابط� ب� العلوم التي تبحث في
qتلك الطبـيـعـة وب� العـقـل الذي اتخـذوه كـوسـيلة فـعـالة للوصـول الى نتـائج واقـعـيـة ومـفـيـدة

واصلوا الكالم عن العقل وطبيعته وسطوته ودوره الكبير في الكشف عن احلقيقة.
ومن هـؤالء (بيكـون)q (باسكال) و(ديـكارت) ح� بـحث في كـــونـيـــة العلم فـي ترابطـه مع
العـقل ووصـوله الى النـتـائج التي وجـدها حـقـيـقـيـة وواقـعـيـةq فـعنده ان كل مـاهو واقـعي فـهـو
عـقـالنيq هذه الكلمـات الـتي وجـدت صـداها بعـد ذلك في مـقـدمـة كـتـاب (هيـجل) (مـبـاديء

فلسفة القانون) حتت عبارة (ماهو عقلي فهو واقعq وماهو واقع فهو عقلي)(١٢٣).
فــقــد نـذر (ديكارت) نفــســـه في البــحث عـن احلــقــيــقــة بـواسطة النـور الطبــيــعـي الذي هو
(العـقل)(١٢٤)q فـالعــقل عندهq عـبـارة عـن سلسلة من األفكار وهـو �لك صـفـة خــاصـة به وهو
الفكر وذلك كنتيجة طبيعية وبديهية كبديهية اتصاف االجسام ا�ادية باحلركة واالمتداد(١٢٥).
وكـان العـلم و²وذجـه االمـثل الـرياضـيـات �ثـل بالنسـبـة لــ(ديكارت) نسـقــاً مـؤثراً للمـعــرفـة
الواضحـة وا�ؤكدة التي تسـتطيع التقـدم تدريجياً من نتـيجـة مسلم بها الى اخـرى بواسطة ذلك
النور الطبيعي الذي هو العقل(١٢٦)q وهو يرى ان العقل يعتـبر أعدل االشياء قـسمةً ب� الناس

وهو الذي اتخذه معياراً وأساساً للوصول الى احلقائق(١٢٧).
و(كـانت) الذي جـمع فـي تفكيـره ب� العلوم الطبــيـعـيـة والفلسـفـة في بداية حـيـاتـه العـمليـة
واعـتـراضـه على الفـلسـفـة ا�ثـاليـة اليـونانـيـة القـائلة في ان العـقل البـشــري قـادر على مـعـرفـة
احلـقـيـقــةq فـهـو ينتـقــد هذه الفلسـفـة ورجــالهـا بكونهم لم يـفكروا ابداً في ان العـقـول الـبـشـرية
التسـتطيع التعـرف إال على الظاهر وحـده(١٢٨)q فـهو يقـول في كتـابه (نقـد احلكم) (انه يجب
علينا أوالً ان نطلب من العقل أن يتناول من جديد أشق ا�هام وهي محاولة معرفة نفسه واقامة

محكمة تؤيد دعواه ا�شروعة وبذلك ترفض كل الدعاوى التي ال أساس لها)(١٢٩).

فقد استطاع (كـانت) اخيراً أن يخرج بفلسفة عـميقة وجديدة أسماها بالفلسـفة النقدية والتي
تبلورت فـيـها نزعـتـه النقـدية الشـديدة التي انعكست في كـتـابتـه لكتابـيه البـارزين على مـدى
تأريخ الفلسـفـة وهمـا (نقـد العـقل اجملـرد) الصادر عـام (١٧٨١) و(نقـد العـقل العـملي) عـام

.(١٧٩٠)
فقـد أراد (كانت) من وراء كـتابتـه لهمـا وعلى االخص في كتـابه (نقد العـقل اجملرد) اقـامة
الفلسفة (حتى الفلسفة ا�يتافيزيقية) عـلى أسس علمية مقبولةq فقد أراد ان يثبت عجز العقل

التأملي النظري عن البحث ا�يتافيزيقي(١٣٠).
فهو يصرح بالقولq بأنه �كن لنا ان نفهم الـعالمq وندرك أيضاً احلقائق التي تتعلق بهq وذلك
بواسطة العـقل الذي يحاول ان يسـتع� ´جـموعـة من ا�قـوالت التي ينظم عن طريقهـا ما تأتـيه
من العالـم اخلارجي وذلك بواسطة مـا أسماه باخلـبرة التي ال تأتينـا بشكلها اخلـامq بل من خالل

ما تتركه تلك ا�قوالت التي اختزنت في العقل فيها من آثار(١٣١).
أما (هيجل) الذي أصر على ربط فلسـفته ا�ثالية(١٣٢) بالثورة الفرنسية التي قال عنها في
احملاضـرات التي القاها في جامـعة (برل�) وتناول فيـها موضـوع (فلسفة التـأريخ) (لم يحدث
قطq منذ ان بزغ نور الشمس في السماء ودارت الكواكب حولهاq ان ظهر بجالء تامq كما ظهر
اليومq ان مـحور وجـود االنسان هو في رأسـهq أي في تفكيرهq وكـان (اناكسـاغوراس) أول من
قــال ان العـقل هـو الذي يحكم العــالمq ولكن األنـسـان لم يـسـتطع قــبل اليــوم ان يتــوصل الى
االعـتـراف ´بـدأ ان العـقل ينـبـغي ان يحكم الواقع الروحيq وكـان ذلك ´ـثـابة بزوغ فـجـر عـقلي

مجيد)(١٣٣).
وقبل ذلكq فان االجتـاه الذي أوجده الفقيه اال�اني (بـوفندورف) في التمييز مـاب� الواجبات
النسـبيـة ا�رتبطة بالوضع وا�رحلة التـأريخيـة التي تنجب تلك الواجـبات وب� الواجـبات ا�طلقـة
غـيـر ا�ـقـيـدة بتلك االســبـاب وا�سـتندة الـى االسس العـامـة للـمـجـتـمعq هذا االجتــاه الذي كـان
مـساهمـةً فعـالة في الغاء (سـحر القـانون) (Entzauberung des Rechts) كـان بديالً عمليـاً

للجذور االسطورية للقانونq فعوضاً عن تلك اجلذور اخلرافية للقانونq برز نداء العقالنية.

(١٣٠) د. عماد عبدالسالم رؤوفq كانتq دار الشؤون الثقافية العامةq بغدادq q١٩٨٦ ص ص١١-١٩
qا�ؤسسة العربيـة للدراسات والنشر qالطبعـة االولى qترجـمة عدنان الكيالي qماركوز q(١٣١) السدير ماكنتـير

بيروتq q١٩٧١ ص٣٥
q١٩٦٨ qالقـاهرة qدار ا�عارف ´صـر q(٢٠) سلسلة روائع الفـكر الغربـي qهيـجل q(١٣٢) عـبدالـفتـاح الديدي

ص٣٩
(١٣٣) السدير ماكنتيرq ا�صدر السابقq ص٣٣



(134) Wolf, Erik, GroBe Rechtsdenker der deutchen Geistesgeschichte,
3.Aull,Tubingen, 1951,S.34, ff.

(135) Gorlitz , Op.cit, P.11.

(١٣٦) دونالد ماكريq ا�صدر السابقq ص٨١
(١٣٧) دونالد ماكريq ا�صدر السابقq ص٨٢
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حيث أصبح القـانون الطبيعي مفـهوماً كمبـدأعقالني لتنظيم العالقـات داخل اجملتمعq والذي
يطبق في الدولة عن طريق القـانون الوضعيqان ا�شرع القـانوني يصوغ ا�عـايير االساسـية التي

تلزم أصحاب االرادات احلرة(١٣٤).
ان تنظيم أسس اجملـتـمع يطبق في كل مـرحلة تأريخيـة مـعينـة وان الشروط التـأريخـية تظهـر
في أضـيـق نطاق وكـأنهــا �كن تطبــيـقـهــا عـقـالنـيـاqَوبهـذا يـوسع من صـالحــيـة سلطة التـنظيم
للحاكمqوعلى أساس من وضعه العقالني (Ratio Status) وكذلك على أساس ا�صلحة العليا
اجلوهرية للدولة (Staatsraison) وانتقال القـانون الطبيعي النسبي الى حالة الوضـعيةq وبذلك
يبـــقى احلــاكـم وفي كل االحـــوال يعــمـل في اطار ا�صـلحــة الـعليـــا للدولة والـتي �ثل الـهــدف

االسمى(١٣٥).
أمـا (ماكس فـيبـر) فقـد أراد أن يتبنى تـصنيفـاً معـيناً لالشكال ا�تنوعـة التي يتدرج حتـتهـا
الفعل االجـتماعيq أحـد هذه التصنيفـات احملتملة التي حـاول ايجادها كان التـصنيف ا�ؤسسي
للفـعل االجـتـمـاعيq ذلك التـصنيف الـذي شاركـه في تـبنيـه الفـيلسـوف االنكليـزي ا�عـاصـر له
(ليـونارد هوبهاوس)q فـلقد كـان االثنان مـهتـم� با�سـائل ا�تعلقـة بالعـقالنيـة اخلـاصة بالفـعل
االجـتـمــاعيq ولكن حـينمــا كـان (هوبهـاوس) يحــاول مـعـاجلـة هذه الـعـقـالنيـة عـن طريق فكرة

ا�ؤسساتq أراد (فيبر) تناول ا�وضوع مباشرةً ودون مناورة(١٣٦).
فالـفعل االجـتماعـي يعتـبر بالنسـبة له عـقالنيـاqً فقط حـينما يكون با�سـتطاع وصفـه بأنه ال
يخـالف قوانـ� ا�نطق وا�ناهج التي يتـبعـهـا العـقل في سبـيل الوصـول الى احلـقائق أو اذا كـان

منسجماً مع السلوك االقتصادي الناجح.
فاالفـعال االجـتماعـية قـد حتركـها في بعض االحيـان أو في كثـير من االحـيان _تلك األحيان
التي ال�كن حتـديدها بالضبط وبالتـالي ال�كن حتديد االحيـان ا�قابلة لهـا- ا�شاعـر والعواطف
التي تتملـك الناس في تصرفاتهم وسلوكـهمq ذلك السلوك الذي يطلق عليـه (فيبـر) اسم الفعل
الشعوريq فان هذا النوع من السلوك االجتماعي من ا�مكن حدوثه عندما تكون كل من الغاية
التي يراد حتـقيـقهـا والوسيلة ا�تـبعـة في سبـيل ذلك نابعت� من العـواطف ال من العقـل اجملرد
من تلك العـواطفq حـيث في الطرف ا�قابل لـتلك االفعـال الشـعورية يكمن الفـعل االجـتمـاعي

العقالني واحملسوب بدقة(١٣٧).

الى هذا احلـدq فـانه مـن ا�مكن لتـسـاؤل مـشـروع أن يطرح نفـســهq فـإذا كـانت ثمـة صـورت�
مـخـتلفــت� للفـعل االجـتـمـاعـيq الفـعل الشـعـوري والفــعل العـقـالنيq فـأنه يكـون من حـقنا ان
نتـسـاءَل مـاهي األسس التـي من ا�مكن االسـتناد اليـهـا في تبـريـرنا خلـضـوع االفـراد الطبـيـعي

وطاعتهم غير االجبارية للنظام السياسي?
أو بعـبـارة أخـرىq مـالذي يكسب النـظام السـيـاسي شـرعـيـتـه في ·ارسـة السلطة السـيـاسـيـة

وامساكه بها وتطبيقها على أفراد اجملتمع دون اعتراض?
وفي الواقعq ان هذا االمـر يجـد تبريره فـي تلك األسس التي حتـدثنا عنها فـي ا�بحث اخلـاص
بوظيـفـة الـشـرعـيـة(١٣٨) والتي حـصــرها (فـيـبـر) هنا بـطرق ثالث �كن لهـا ان تكـسب النظام

السياسي أحقيته في ·ارسة السلطة.
أول هذه الطرقq هو الطـريق التـقليـدي الذي يرتبط بالزمن وبا�عـتـقـدات والقـيم التي يفـرزها
خـالل مسـيـرتهq ذلك أن الطاعـة للنظام السـيـاسي هنا تكون مـتعلـقة بحكمـة مـعـينة تكمن في

االشياء القد�ة التي تكتسب قدسية مع مرور الزمن.
ثاني هذه الطرق هو الطريق الهـالي (الكارزمي) نسبة الـى كلمة (هالة) (Charisma) التي
استقاها (فيبر) من علم الالهوت الذي ينص على انه إذا كنت �تلك هالة فذلك يعني أنك �لك
نعـمـة الهـيـة ال�لكهـا غـيركq تـلك النعـمة االلـهيـة التي وصـفـهـا القـديس (تومـاس االكـويني)
(بأنهـا قـوة طبـيـعـيـة يهـبـهـا الله لالنسـان)q فـهـذه الهـالة ليـست جـزءاً من العـالم الطبـيـعي أو
ا�اديq انهـا تأتي من خـارج الطبـيـعة ومن خـارج احملـسـوس وا�دركq ولكنهـا في الواقع ا�ادي
تصـــبح مـــســـألة روتينـيــة وطـبــيـــعـــيــة جـــداً في طـقــوس الـنظام ا�ؤمـن بتلك الـهــالـة وادارته

ومؤسساته(١٣٩).
والطريق الثـالث واألخيـر هو الطريق القانونـي في ·ارسة السلطةq والذي يعـتقـده الكثيـر من
ا�فكـرين الســيــاســي� والقــانوني� انه هـو الطريق العــقــالني الذي يـؤدي الى شــرعــيـة الـنظام
qأو انه الفـعل العـقـالني الـذي يسـتطيع النظام السـيـاسي بواسـطتـه ·ارسـة السلطة qالسـيـاسي
وجـعل االفراد يـطيعـونه عن قناعـة ودون اعـتراضq وهو طـريق العقـالنيـة الذي يقـابل الطريق�
الشعوري� السابق�q انه اخلدمة اجلليلة التي �كن ان يقـدمها القانون للنظام السياسي وايصاله

الى شرعيته في ·ارسة السلطة السياسية في الدولة.
ومن حيث ان هناك في كل اجملتمعات نزعة متـزايدة وقوية لزيادة العامل العقالني في احلياة
االجـتـمـاعـيـة وتؤدي هذه النزعـة الى زعـزعـة وازاحـة كل ا²اط السـلوك االجـتـمـاعي التـقليـدية

(١٣٨) أنظر اعالهq ص٨٩ ومابعدها من هذه الرسالة
(١٣٩) دونالد ماكريq ا�صدر السابقq ص ص٨.-٨٦



(١٤٠) د. عـبـدالرضـا الطعـانq ود. صـادق االسـودq مدخـل الى علم السـيـاسـةq وزارة التـعليم العـالي والبـحث
العلميq جمهورية العراقq بغدادq q١٩٨٤ ص٣٧٣

(١٤١) نفس ا�صدر اعالهq ص٣٧٥
(١٤٢) دونالد ماكريq ا�صدر السابقq ص٧.١

(١٤٣) د. شيرزاد احمد النجارq د�قراطية الدولة القانونية وتنشئة ا�واطنq ا�صدر السابقq ص٢٣.
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والعاطفية الشرعية من احلياة االجتماعية كأشياء غير مقبولة فكرياً واجتماعياً.
فـقواعـد النظام االجـتـماعي لـر´ا تكون متـنوعة ومـخـتلفـةq فقـد تكون دينيـة أو أخـالقيـة أو
ثقافية أو قانونيةq غير ان القانون كمـا يراه الكثيرون من ا�فكرين يفوق جميع القواعد األخرى
في ارتباطـه باحلياة اجلـماعـية ا�شتـركة الفـراد اجملتمع وبـالسلطة السيـاسية الكبـرى التي تنظم
احلـيـاة فـي ذلك اجملـتـمع والتـي هي الدولة(١٤٠)q أو كـمــا يقـول االسـتــاذ (جـورج بوردو) (ان
qفـانها بتـحكمهـا في سلوكيـاته qهي دائماً تـعبـير عن سـياسـة ما qمكانة القـانون في اجملتـمع
سلوكيات ذلك اجملتمعq �يل الى ادخال ²وذج مع� من العالقات في اجلماعة ينسجم مع القيم

التي تتمسك بها كونها جديرة باالحترام)(١٤١).
فـالسـلطة القـانونـيـة- العـقــالنيـة هي أفــضل وأسلم الطرق للوصــول الى الغـايات الـتي يريد
حتقيـقها النظام السياسي بعيـداً عن االفعال االجتماعـية الشعورية والعاطفـية التي تكون قابلة
للزوال لعــدم عـقـالنيــتـهـا والعــتـمـادها علـى العـواطف دون العـقــولq من حـيث "أن العــقل هو
qفهذه هي اسس السلطة القانونيـة العقالنية qهو القانون qهو التـقنية qالعقل هو العلم qالوجود

فالعقل يستطيع ان يبرر نفسه بنفسهq ويعطي الشرعية لضرورة وجوده"(١٤٢).

٣-٢-٤ التنشئة
أن التـرابط ب� النظام السـيـاسي وعـملية الـتنشئـة السـيـاسيـة واالجـتـماعـيـة للمـواطن وعلى
االخص عمليـة تربية ا�واطن هو مـوضوع قـابل للنقاش ومثـير للجـدل ا�وضوعي حـول ا�ضام�
االسـاســيـة التـي تتـضــمنهـا تـلك العـملـيـة واالهداف التي تـسـعى الى حتــقـيــقـهــاq منذ أن ب�
(أفـالطون) (٤٢٨-٣٤٧ ق. م) بان عـملية تربـية ا�واطن من نـاحيـة واحلـفاظ علـى العالقـات
السيـاسيـة ب� أفراد اجملـتمع أو مـحاولة تغـيير تلك الـعالقات من ناحـية أخـرى �كن أن يكونا

طرف� لعالقة ثابتة تتمثل في تشكيلهما الغاية والوسيلة لبعضهما البعض(١٤٣).
وكذلك فـأن هذا الترابط أصبح مـوضوعاً مطروحاً للـنقاشq منذ أن طالب (أرسطو) (٣٨٤-
٣٢٢ ق.م) بوجوب تربيـة ا�واطن على ضوء مبـاديء الدستور القـائم حيث يقول: (مـا من أحد
يرتاب أن واجـبات ا�شرع تـفرض عليـه أن يهتم غايـة االهتمام بـأمر تربيـة االحداثq الن الدول
التي أهملت العناية بهذا الشـأنq قد أضرت بسياستـهاq إذ يجب أن ينحو كل من ا�واطن� في

حياته نـحو سياسة بالدهq واالخـالق التي تالئم كالً من السيـاسات تصون عادة تلك السـياسات
بعد أن تكون قد أنشأتها)(١٤٤).

هذا يعني أن (أرسطو) كـان متفـقاً مع (أفالطـون) في أن القانون ماهو اال عـبارة عن تأكـيد
�عايير أخالقية تلتزم ´باديء الفضيلة احلقةq حيث أن االعتقاد السائد لديه هو أن القانون خير
وحقq ألنه يسـعى الـى توجـيـه جـمـيع النشـاطات االنسـانيـة والعـمـل على توفـيـر االحـتـيـاجـات

الفردية باالضافة الى احلاجات االجتماعية على حد سواء.
أن مـحـاولة (أرسطو) ربط الفـضـيلة االخـالقيـة بالقـانون يعني أن الـسعـادة مـرتبطة بفـضـيلة
إجتماعيـة يحاول القانون حتديد أساسهاq أي أن الفضيلة ليـست منحصرة بالفرد فقط وأ²ا هي

ذات أبعاد إجتماعية متعددة أيضاً.
و´ا أن الفـضـيلة السـيـاسـيـة والتي تكمن في العـيش في مـجـتـمع سـيـاسي فـاضلq هو أرفع
درجات الفـضيلة وتتطلب سلوكاً خيـراً من قبل الفرد يقـوم على وعي أجتماعي وسـياسي راسخ
ومـت�q فـأن السـعــادة التعني تدريب الفـرد على الـتـأمل والتـفكيـر النظـري فـحـسبq وإ²ا هي
تكمن أيضاً في تدريبـه على ذلك االمر حسب أهداف اجتمـاعية وتربوية خيـرة ومحددة بواسطة

القانون(١٤٥).
اذ أن ا�شكالت الـتي �كن أن يدور حـولـهـا البـحث فـي قـضـيــة التـعليم والـتـربيـة مـن حـيث
االهداف التي تسـعى الى حتـقـيـقـهـاq فـان السـؤال االسـاسي الذي �كن االنطـالق منه في تناول
مـثل هذا ا�وضـوع هوq ما الذي يسـتـهدفـه التـعليمq هل هو خلق ا�واطن الصـالح أم خلق الفـرد

الصالح?
ولو أنه من الـصـحــيح ان ثمــة من ال يرى فــارقـاً ب� االثنـ�q من امـثلـتـهم اصــحــاب النظرة
الهـيجليـة التي تقـولq ان الفرد الصـالح هو الذي يعـمل على حتـقيق مـصلحـة اجملمـوع وهذا هو

نفسه جوهر ا�واطن الصالح.
غـيــر أن هذه النظرية قــد جتـانب الصــواب الى حـد مــاq اذ أن التـعلـيم من الناحـيــة العـملـيـة
يكشـف عن فـروق جــوهرية بـ� ذلك النمط من الـتـعـليم الذي يحــاول أن يجــعل من ا�رء فــرداً

.(١٤٦) صاحلاً وذلك النمط الذي يستهدف أن يجعل منه مواطناً صاحلاً
هذه ا�شكـلة التي كـانت قــد أثيـرت قــبل ذلك من قـبـل (أرسطو) الذي ب� بأن هذه ا�ـسـألة
تكمن أسـاساً في االختـالف االخالقي الذي �كن أن ينـشأ ب� مفـهوم السـياسـة ´جالها الـضيق

(١٤٤) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة ومابعدها
(١٤٥) د. عبدالستار قاسمq ا�صدر السابقq ص١٥٢

(١٤٦) د. نصار محمد عبداللهq ا�صدر السابقq ص١٢٢



(١٤٧) د. شيرزاد احمد النجارq د�قراطية الدولة القانونيةq ا�صدر السابقq ص٢٣٧
(١٤٨) د. نصار محمد عبداللهq ا�صدرالسابقq ص١٢٢

(١٤٩) د. خيري عبد القويq دراسة السياسة العامةq الطبعة االولىq منشورات ذات السالسل للطباعة والنشر
والتوزيعq الكويتq q١٩٨٨ ص١٤

q١٩٨٨ qالكويت qمنشورات جامعة الكويت qاساسيات التنشئة السياسـية االجتماعية q(١٥٠) فيصل السالم
ص١٣

112 111

ومـفهـوم االنسانيـة ´داها الرحب الواسعq هذا االخـتالف الذي يشـكل االساس في تقـدير النظام
السياسي.

لذلك فـهـو يقـرر بأن ا�عـيـار الذي �كن االسـتناد اليـه في أي تقـدير ونقـد أخـالقي للدسـتـور
السائد في مجـتمع مع�q ا²ا يتحـدد في التساؤل عن أي نوع من الدساتيـر �كن أن يتالئم مع

عادات وتقاليد ذلك اجملتمع.
وان هذا االخـتالف الـذي من احملتـمل نشـوءه ب� االنسـانية والـسيـاسـةq ال�كن أن نالحظ له
وجـوداً في ما يسـمى بالنظام السـياسي ا�ـثاليq ´عنى أدق ان مـثل هذا التـميـيـز بينهمـا يكون

مفقوداً في مثل هذا اجملتمع لعدم وجود تناقض بينهما(١٤٧).
ولكن في واقع االمـرq ان جـوهـر الفـرد يخـتلف عن جـوهر ا�واطنq مـن حـيث أن جـوهر الفـرد
يكمن في أنه يشكل مـرآة ينعكس فـيهـا وجوده ووجـود العالم من حـولهq فهـو بذلك يعكس أو
يحـاول أن يعـكس النظام الكامل لـلطبـيـعـة الـتي حتـيطه وبالتــالي يعكس القـوانـ� التي حتكم

الكون.
 في ح� أن ا�واطـن �كن حتـديده وتقــيـيـده ´ـجـمل العــالقـات التي تربطـه مع من يعـيــشـون
ويتـعاملون مـعـه ويعطيـهم ويأخذ منـهمq وكذلك فـهـو محـدود بالعـالقات التي تنـظم حيـاته مع

السلطة التي يخضع لها مع بقية ا�واطن�(١٤٨).
qفـان التـربيـة والقائم� عـلى تنظيم الوسـائل التي بواسطتـهـا يسعـون الى حتـقـيـقهـا qوبذلك
- هذه احلقيقةq حقيقة وجود يجب أن يأخذوا في اعتبارهم- أو أنهم يأخذون في أعتبارهم فعـالً
الفـارق ب� جوهر الفـرد وجـوهر ا�واطنq ح� فـرضهـا كقـانون نافـذ في الدولة أو ح� ·ارسـتهـا
ضمن سياسـتهم العامة في ادارتهاq من حيث أن احلكومـة التي �ثل االداة التنفيذية في النظام
السياسي قد أصبحت هي اخملطط وا�نسق وا�وجه حليـاة ونشاطات االفراد واجلماعات ووسيلته

االساسية في أقرار سياسات عامة منظمة لكافة جوانب احلياة االجتماعية(١٤٩).
q(١٥٠)ان كلمـة (تنشـئـة سـياسـيـة) مـصطلح حـديث في االدب السـياسي عـامـة qوفي الواقع
وفي علم االجـتـماع السـيـاسي بصـورة خاصـةq وقـد أستـخـدمهـا الول مـرة (هربرت ها�ان) ح�

أسـمى كـتـابه بهـذا الـعنوان (التنشـئـة السـيـاسـيـة) والذي نـشـر في عـام (١٩٥٩)q حـيث يرى
(ها�ان) ان التنشئـة السياسية تعني تعـلم الفرد أل²اط إجتماعـية عن طريق مختلف مـؤسسات

اجملتمعq تساعده على أن يتعايش سلوكياً مع هذا اجملتمع(١٥١).
ويقول العـا�ان (أ�وند وبول)q ان التنشئة السـياسية هي أكـتساب ا�واطن لالجتـاهات والقيم

السياسية التي يحملها معهq حينما يجند في مختلف االدوار االجتماعية.
بينما يعرف (ليف�) التنشئة السياسية: (انهـا اكتساب الفرد الستعدادات سلوكية تتفق مع
إســتــمــرارية قــيــام اجلـمــاعــات والنـظم الســيــاســيـة بـأداء الوظائف الضــرورية لـلحــفــاظ على

وجودها)(١٥٢).
ثم يأتي (جـرينشتـاين) (Greenstein) ويعـرف التنشئـة السـياسـية بأنهـا:(التلق� الرسـمي
وغـيـر الرسمـيq اخملطط وغـير اخملطط لـلمعـلومات والقـيم وا�مـارسـات السـيـاسـية وخـصـائص
الشخـصيـة ذات الداللة السيـاسيـة وذلك في كل مرحلة مـن مراحل احليـاة عن طريق ا�ؤسـسات

اخملتلفة في اجملتمع)(١٥٣).
من هـذه التـــعـــاريف التي أوردنـاهاq علـى ســبـــيـل ا�ثـــال ال احلــصـــرq �ـصطلح (الـتنشـــئـــة
السيـاسيـة)q �كن القول بصـورة عامـةq ان التنشئة الـسياسـية هي أسـاساً عمـلية تعلم يتـعرض
لها الفرد في مـختلف مراحل حياتهq فـهي توصف بأنها عملية نقل الثـقافة السياسـية من جيل
الى آخرq وهي شرط ضروري لنشاط الفرد وباالصح نـشاط ا�واطن في داخل اجملتمع السياسي

ولها دور بارز ومهم في عملية بناء اجملتمع واالمة والدولة(١٥٤).
ولكن كي نـسـتطيع أن نصــبح مـواطن� صــاحل� داخل اجملـتـمع والـدولةq يجب علينا كـنقطة
بداية التــعـرف والتــعـامل مـع امكانيـاتـنا الذاتيـة كــأفـرادqفــقـبل الهــبـوط الى خــضم ا�عــتـرك
السيـاسيq يجب على االفراد التحلي بـخصائص عديدة تسـتطيع حتويلهم الى مـواطن� قادرين
qمن حــيث أن إرادة ا�واطن تخــتلف عن إرادة الـفـرد qعلى دفع الـعـجلة الـسـيــاسـيــة الى أمـام
كـونهــا ليـست االرادة الوحــيـدة ا�وجـودة فـي العـالم احملـيـط بناq فـهي تتــعـايش وتتـعــامل مع

إرادات أخرى كثيرة موافقة ومعاكسة.

(١٥١) د. شيرزاد احمد النجارq محاضرات في النظم السياسية ا�قارنةq ا�صدر السابقq ص٤١
q١٩٨٥ qالقاهرة qمكتبة نهضـة الشرق qدراسات في علم االجتماع السـياسي q(١٥٢) د. عبدالهـادي اجلوهري

ص٣٥.
(153) Greenstein, F. Political Socialization, International Encyclopedia of the Social 

Sceinces, Vol. 14. P551 

(١٥٤) د. شيرزاد احمد النجارq محاضرات في النظم السياسية ا�قارنةq ص٤١



(١٥٥) د. نصار محمد عبداللهq ا�صدر السابقq ص١٢٢
(١٥٦) عبدالهادي عباسq السيادةq الطبعة االولىq داراحلصاد للنشر والتوزيعq دمشقq q١٩٩٤ ص٢٨

(١٥٧) د.عبدا�نعم ا�شاطq ا�صدر السابقq ص ٢٨
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ومن ثم �كن تعـريف ا�واطن الصـالح من خـالل وجـهـتي نظر مـختـلفت� الـى حد مـع�q فـمن
خـالل وجـهـة نظر اجملـتـمعq فـان ا�واطن الـصـالح هو ذلك الذي تشكل ارادته نوعـاً مـن التناغم
االجتماعي مع غيرها من االراداتq وأما من وجـهة نظر احلكومة- السلطة العليا في اجملتمع-
فانـه ذلك الشخص الذي يؤيد االوضـاع القائمـة ويكون مهـيأً لتكريس نفـسه من أجل احملـافظة

عليها(١٥٥).
وفي مـعرض حتلـيل العالقـة ب� التـربيـة والسيـاسـةq وبالتالـي حتديد العـالقـة التي تربط ب�
الدولة واجملــتـمع من نـاحـيـة التـنشـئــة السـيــاسـيـةq انـطالقـاً من فكرة حــرية الدولة في ·ـارسـة
سيادتهـا على االقليم الواقع حتت سلطتها من جمـيع النواحي ا�ادية والفكريةq بغض النظر عن
النظريات الـتي قـيلت في تفـسـيـر مـفـهـوم الـسـيـادةq فـيـمـا اذا كـانت تلك النظريـات تنظر الى
السيـادة كونهـا سيادة الدولـة ذاتهاq أو تلك النظريات التي تتكلم عنـها كونهـا سيـادة القانون
وليـست سيـادة الدولةq فـالقانـون عند أصحـاب هذه النظريات االخـيـرة هو الذي يحدد االسـاس
في ·ارسـة الـسـيـادة(١٥٦)q جنـد أنه من اجلــدير التطرق الى توضـيـح تلك العـالقـة ب� الـتـربيـة
والسـيـاسـة في مـجـتـمع ليـبـرالي د�قـراطي ودور مـا يسـمى (السـيـاسـة التـعليـمـيـةq التـربوية)
(Education Policy) في ذلك اجملــتـمعq وكــذلك تلك العــالقـة ب� التــربيـة والـسـيـاســة في
Political Educa-) (التربيـة السياسـية) مجـتمع شمـولي أو مجـتمع سلطوي ودور ما يسـمى

tion) في ذلك اجملتمع.

فــفي اجملـــتــمع االول جنــد أن هنـاك تنوعــاً في الـطرق واالدوات التي تـتــبع في غــرز الـقــيم
Pressure) جـمـاعـات الضـغطqالتـربيـة والـتـعليم qكـوسـائل االتصـالqوا�عـتـقـدات السـيـاسـيـة
qوكمـا �كن كذلك للطالب أو التالمـيذ q(Interests Groups) وجماعـات ا�صالح (Groups

أن يؤثروا بدورهم في النظام السـياسـي والقيم التي يعـتنقهـا ذلك النظامq وذلك بطريقـة عمليـة
التغذية االستـرجاعية q(Feedback) فقد حـدث في الواليات ا�تحدة االمريكيةq ويوغسـالفيا
في عام (١٩٦٨)و كذلك في دول أخرى في العالم الثالث أن عبر الطالب عن آرائهم ا�عارضة
للسلـطة ´خـتلف الـطرق والوسـائل عـلى االخص مـاحــدث من مظاهرات طالبيــة في فـرنســا في

مايس من عام (١٩٦٨).
كـمـا أن تلك النظم تسـمح جلـماعـات الضـغط وجلـمـاعـات ا�صالـح بان �ارس دوراً نشطاً في

عملية التربية السياسية فيما اذا أرادت ذلك(١٥٧).

ذلك أنه كـان االعــتـقـاد السـائـد لدى علمـاء الســيـاسـة خـالل القــرن التـاسع عـشـر مــثـالً بأن
الهـيـئات الرسـمـيـةq كـانت هي ا�ظاهر الوحـيـدة للحكومـة التي تسـتحق الـبحث والدرسq فـقـد
اعتـقدوا أن الدسـاتير والقوان�q والـهيئـات التشـريعية والتنفـيذية والقـضائية هـي وحدها ا�ادة
التي تتــألف منهـا احلكـومـة با�عنى الدقــيقq وعـدوا الظواهـر االخـرى كـالرأي العــام واالتصـال
باجلمـاهيرq والسلوك االنتخـابي واجلمـاعات التي تستـخدم الضغطq بل أعـتبروا حـتى االحزاب

السياسية مجرد ظواهر ثانوية خارجيةq أو أنها ظواهر ال عالقة لها باحلكومة وال يعتد بها.
ولهـذا كتب عـالم من أشـهر علمـاء السـياسـة وهو (John W.Burgess) مـؤلفه الذي يبـحث
في حكـومــات العـــالم والذي يقـع في مــجـلدين حتت عـنوان (علم الـســيــاســـة والقــانـون) عــام
(١٨٩٠م) من غـيـر أن يشـير مـطلقـاً الى االحزاب السـيـاسـيـة والى اجلـماعـات التي تـستـخـدم

الضغط أو الى الرأي العام(١٥٨).
ومع ذلك فـقد ظهرت في مـطلع العقـد الثامن من القـرن ا�اضي مدرسـة جديدة من الواقـعي�
في علم السيـاسة ·ن يبدأون باالفـتراض القائل ان جـهاز احلكومة في حـد ذاته اليعدو أن يكون
مـجـمـوعـة تنـظيم قـانوني الحـيـاة فـيــهq وان الهـيـئـات غـيـر الرسـمـيـة كــالرأي العـام واالحـزاب
السياسـية وجماعات الضغط وجـماعات ا�صالح هي قلب عمليـة احلكم ونواتها وان على الذين
يدرســـون ويبـــحــثـــون في احلكـومــة أن يـركــزوا علـى دراســة الـدســاتيـــر والقـــوان� وا�بـــاديء

القانونية(١٥٩).
أمــا في الـدول الشــمــولـيــة (Totalitarism) أو الدول السلـطوية q(Authoritarian) فــان
qاالدوات والطرق التي تـتـبع في (التـربيـة السـيـاسـيـة) تشـمل باالضــافـة الى عـمليـة االتصـال

والتربية والتعليمq اخلطاب السياسي وكذلك أداة احلزب.
ومن ا�الحظ في مثل هـذه اجملتمعـاتq أنه باالضافة الى الـدور الرئيسي والبارز الذي تلعـبه
ا�دارس في عـمليـة نقل القـيم وا�عـتقـدات السـيـاسيـةq فـأن هناك أدوات جـديدة تظهـر في هذه

اجملتمعات وأدوات أخرى تهمل أهميتها ثم تختفي وتزول.
فـقـد يظـهـر احلـزب كـأداة هامـة في الـتـربيـةq كـمـا تظـهـر أداة (اخلطاب السـيـاسي) كــوسـيلة
للتــثـقــيف السـيــاسي أو التلق� الـسـيــاسي والذي يعـبــر عن مـعــاني االعـداد االيـديولوجي أو

ا�ذهبي.
ويالحظ كذلك اختفـاء جماعات الضغط وجماعات ا�صـالح كوسائط أو أدوات تربويةq حيث

q١٩٦٦ qبغداد qا�كتبة االهليـة qترجمة د.حـسن علي الذنون qاجلزء الثـاني qسيـاسة احلكمq(١٥٨) اوس¼ رني
ص٨١. 

(١٥٩) اوس¼ رنيq ا�صدر السابقq ص٨٢



(١٦٠) د. عبدا�نعم ا�شاطq ا�صدر السابقq ص٣. ومابعدها
(١٦١) د. شيرزاد احمد النجارq د�قراطية الدولة القانونيةq ا�صدر السابقq ص٢٣٢

(١٦٢) نفس ا�صدر أعالهq ص٢٣١
q١٩٥٨ qالقـاهرة qمطـبعـة نهـضـة مـصـر q(٦٤) سلسلة االلـف كتـاب qالدولة q(١٦٣) جـاك دوندييـه دي فـابر

ص١٣٩
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qًنازيا qًفـاشيـا qًال يسـمح لها بالعـمل خـارج إطار احلزب الواحـد - اشـتراكـياً كـان أو شيـوعـيا
…الخ.

qومن ا�الحظ وذلك النغـالقيـة النظام وعدم كـونه نظاماً مـفتـوحاً حـساسـاً وقابالً لالسـتجـابة
فانه اليسـمح لعملية التـغذية االستـرجاعيـة أن تؤتي ثمارها ومن ثم تتحـول عملية التـربية الى
عمليـة أحادية االجتاه تكون مـفروضة من جـانب النظام السيـاسي السائد دون السمـاح بالوقوف

على ردود افعال ا�واطن� والنظر فيها عند رسم السياسة التربوية(١٦٠).
وهكذا جنـد أن التـرابط ب� النـظام السـيـاسي وعـمليـة التنشـئـة السـيـاسـيـة قـد أصـبح مـحـالً

للنقاش فعالً في الفكر السياسي والقانوني ا�عاصر.
وفي إطار الدولة القـانونيـة التي يـحاول ا�ـفكر القـانوني اال�اني (Stahl) حتـديد مـفـهومـهـا
بكونها: (الدولة التي يجب عليها أن حتدد طرق وحدود فعـالياتها كدولة وكذلك تثبيت احلدود

التي يستطيع ا�واطنون التحرك ضمنها بحريةq وكل ذلك في إطار القانون).
بينمــا جنـد البــروفـسـور (اوتو مــاير) (Mayor) يعــرف الدولة القـانـونيـة كـونـهـا التــشكيل
القـانوني الفعلـي لالدارةq ·ا يدل على ان الدولة في مـفهـومهـا القانـوني ليس أكثـر أو أقل من
دولة تعتمد في كل نشاطاتها وفعالياتها في االدارة على النظام القانوني السائد فيهاq و´عنى
آخر ان كل االجراءات التي تتخـذ من قبل الدولة في إدارتها لشؤونها وشؤون مـواطنيهاq يجب

أن تكون قابلة للتدقيق وا�راقبة القانونية(١٦١).
فـفي إطار الدولـة القـانونيـةq تكون ا�ـسـألة اخلـاصـة بعـملـيـة تربيـة ا�واطن�q مــدرجـة ضـمن
االطار العام والشـامل للتربية السيـاسية التي يجب عليهـا بالتالي أن تكون منسجمـة �اماً مع
ا�باديء العـامة التي تستند اليهـا هذه الدولةq أستناداً الى حقـيقة كون انسـجام مسألة التـربية
مع مبـاديء أية دولة هي في الواقع موضوع مـرتبط دوماً مع االوضاع االجـتماعـية والتأريخـية
:(Fischte) (فـيـختـه) أذا مـا التفـتنا قليـالً الى الوراء ونظرنا الى عـبارة q(١٦٢)لتلك الدولة
(أن الدولة ان هـي اال التـربـيـة ا�ســتــمـرة لـلنوع االنســاني)(١٦٣)q تلك التـي تعكس مــفـهــوم

الوظيفة التعليمية االساسية للدولة وان كان ال يقر لها باالحتكار في هذا اجملال.
ومع ذلكq فأن مـسألة انسجـام التربية مع مبـاديء الدولة تالقي صعوبـات غير إعتـيادية في

التطبـيق وا�مارسةq حـيث يالحظ أن احملتـويات ا�وضوعـية للمـسألة ال تكون سـهلة التناول بل
هي معقدة ومجردة جتريداً غير ه� ·ا يجعل الدخول فيـها وحل مسائلها شيئاً صعباqً وذلك ما
qأنعكس فـيما مـضى حتى في مـوقف االغريق من نظرتهم الـى عالقة الدولة بالـتربية والتـعليم
ذلك ان االغـريق أجتـهـوا إجتـاه� مـتـمـيـزين ومـتـضـادين في تفـسـيـرهم لـعـمليـة إرتبـاط الدولة
بالتعليمq فاالسبارطيون حافظوا على نظرتهم التي تنص على ضرورة سيطرة الدولة على شؤون
qفي ح� ان (االثينـي�) أبقوا علـى طريقة (سـيـاسـة التسـيب) في هذا اجملـال qتعليم رعـاياها
فــأعــتــبــروا التــعليم والتـنشــئــة عـمــالً اعــتــيــادياً من أعــمــال الناسq ال وظـيــفـة مـن وظائف

الدولة(١٦٤).
وذلك مــا أدى الى أن يتــخـذ هذان االجتــاهان مظهــراً فلســفـيــاً في مـجــال ترابط الســيـاســة
والتعليمq برزا بشكل واضح في كتابات كل من (أفالطون) و(أرسطو) اللذين بينا القليل جداً

من آرائهم في هذا ا�وضوع في بداية هذا ا�بحث.
فا�شكلة تتعقد أكـثر فأكثر ´رور الزمنq وخصوصاً في اجملتمـعات التي وصلت الى مستوى
عـال من التـخـصـص سـواء في مـجـال العلوم أو التـعــاملq فـان تلك العلوم االجـتــمـاعـيـة التي

تتعامل مع احلاجات اليومية وا�ستمرة للمواطن تصبح ذات طبيعة تخصصية ومعقدة(١٦٥).
واذا كــان (أرسطو)q ومن ضــمن افــتــراضـات الزمـن غـيــر ا�نسـيq يعـتــبــر واجب التنـشـئــة
السـيـاسيـة واالجـتـماعـيـة هو حتـقيق فـضـيلة ا�واطن من خـالل عـمليـة التهـذيب والتـعليمq فـان
السؤال ا�شروع الذي من ا�مكن ان يطرح نفسه من خالل هذه ا�قدمةq ماهي ا�طالب التي �كن
أن يقدمها النظام اخلـاص بد�قراطية الدولة القانونية جتاه مواطنيـها من خالل تلك ا�فاهيم التي
تتضمنها? وبا�قابلq ماهي ا�عرفة العلميةq القابليةq السلوكq والتفكير الذي ينتظر تقد�ه من

قبل اولئك ا�واطن� في االجتاه ا�عاكس(١٦٦).
ان هذه ا�سائل التي تبـدو على هيئة إشكاليات تقلق العـملية االجتمـاعية والسياسـيةq تلقى

معقوليتها وامكانية فهمها في الدول ا�تقدمة ضمن عملية التنشئة السياسية االجتماعية.
أمـا نفس هذه ا�سـائلq فـانها فـي الدول ا�تخلـفة تكون صـعـبـة الفهـم بسبب صـعـوبة تطبـيق
اسس النـظام الســيــاسي الذي يحــاول تطبــيق نـظام مــع� يتــمــثل في نظـام د�قــراطيــة الدولة

القانونية.

qبغـداد qشـركـة النشــر والطبـاعـة العـراقـيــة احملـدودة qاجلـزء الثـاني qالدولة والتـعليـم q(١٦٤) حـسن الدجـيـلي
q١٩٥٣ ص١

(١٦٥) د. شيرزاد احمد النجارq د�قراطية الدولة القانونيةq ا�صدر السابقq ص٢٣١
(١٦٦) نفس ا�صدر أعالهq ص٢٣٥



(١٦٧) نفس ا�صدر أعالهq ص٢٣٦
(١٦٨) نفس ا�صدر أعالهq ص٢٤.

(١٦٩) د. عبدالهادي اجلوهريq ا�صدر السابقq ص٧٧
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وعليــه فـإن أهـم مـتطلـبـات د�قــراطيـة الـدولة القـانـونيـة هو تـربيـة ا�واطـن وفق روح وأفكار
الد�قراطية.

وفي احلـقـيـقـةq أن التـربوي� هم ليـسـوا الوحـيـدين الذين يطالبـون بتـربيـة شـعـبـيـة د�قـراطيـة
للمواطن�q بل ان هذه ا�طالـبة جتد أساسـها أيضاً لدى علماء الـسياسة والقـانون الذين يؤكدون
على أن النظام الدسـتوري في أيـة دولة سيكون فـاشالً عندمـا ال يصـبح باالمكان حتقـيق توافق

ب� القيم التي يؤمن بها النظام السياسي وب� سلوك ا�واطن�(١٦٧).
وهكذاq فــالتنشــئـة الـتي تسـتـند الى فكرة وجــود الدولة (State Raison) يجب أن تصــبح

فكرة انتقادية بإستمرار ودون حتفظq ويجب عدم إساءة فهمها بحجة الضمان اجلماعي.
فــعندمــا تسـتـند د�قــراطيـة الـدولة القــانونيــة على احلــريةq ا�ســؤوليـة الـفـرديةq ا�ـسـؤوليــة
اجلـماعـيةq فـان هذا يعني ان فرضـيـة حتقـيق احلرية والوعي يجـب أن يؤخذ بنظر االعـتبـارq هذا
الوعي الذي يقرر بأن ا�واطن الد�قراطي عليه أن يعرف ان من ا�فـروض عليه أن يتبع مصلحته
ومصـلحة الهـيئـة االجتـماعـية التي حتـتويهq وضـمن هذا االطار العام أيضـاqً فان من الـضروري
مـعـرفـة الشروط الـسيـاسـيـة- االجـتـماعـيـة التي تقـود وتوجـه احلـيـاة الشـخـصـية وا�وضـوعـيـة

للمواطن(١٦٨).

٣-٢-٥ التحديث
يعتـبر موضوع التنمـية من أكثر ا�وضـوعات شيوعـاً في الكتابات االجتمـاعية واالقتـصادية

بل وكذلك في الكتابات السياسية ا�عاصرة(١٦٩).
وقـد شاعت الكتـابة في مـوضوع التـنميـة عند الكثـيرين من ا�ـفكرين الذين كانـت كتـاباتهم
تتــراوح ب� وضع رؤية شــاملة وخطط مــحـددة لالرتقــاء باجملــتـمع البــشـري عــمـومــاqً أي تلك
الكتـابات التي كـانت ترمي في مـداها البـعـيـد الى رسم مـسـتـقبـل مشـرق للمـجـتـمع االنسـاني
بصورة عامـةq وب� تلك الكتابات التي كانت تبغي من وراء االفكار واآلراء الـتي تطرحها دفع

مجتمعاتها ا�تخلفة الى االمام في سلم التقدم.
ولقـد أختلـف ا�فكرون االجتـمـاعيـون والسـيـاسيـون فـيمـا بينهم في حتـديدهم �فـهوم الـتنميـة

وأبعادها ومعوقاتها أو االساس الذي يعتمد عليه في إرساء دعائم عملية التنمية.
فهناك من ا�فكرين من أنطلق من وجهة نظر اقـتصادية بحتةq معتبـراً العامل االقتصادي هو

العنصـر احلاسم واالهـم في خلق عمليـة التنمـيةq فـأنصب مـعنى التنمـية عندهم عـلى العمليـات
التي �كن عن طريقـها التـوصل الى حتـقيق مـستـوى معـيشـي مع� للفـردq أي حتقـيق متـوسط
مع� لدخل الفـرد العاديq متوجه� بـذلك الى عقد مقارنة اقـتصادية ب� متـوسط الدخل للفرد
في الدول التي تعـتـبـر دوالً متـقـدمـة وفق هذا ا�عـيار احلـسـابي أو االقـتـصادي ومـتـوسط دخل
الفـرد في الدول التي حتـاول أنظمـتـها السـيـاسـيـة االرتقاء ´ـتوسط دخل أفـرادها الى ا�سـتـوى

احملدد في تلك الدول ا�تقدمةq ان لم تكن أكثر من ذلك(١٧٠).
أمـا ا�فكرون التـربويونq أي الباحـثـون الذين يهـتمـون بقـضايا التـربيـةq فـان مفـهوم الـتنميـة
عندهم كــان مــحـصــوراً في فكرة التــعليم التـي تقـابـلهـا فكـرة اجلـهلq أي فكـرة االمـيــةq التي

يعتبرونها هي العامل الرئيسي في عملية التخلف وعدم النمو االجتماعي(١٧١).
qوكذلك ثمة من يفكر بأن مسألـة الصحة العامة �ثل االولوية في مسألة التنمية االجـتماعية

حيث اعتبروا برامج الصحة العامة أول منطلق نحو التنمية(١٧٢).
ومـهـمـا يكن من أمـر اخـتـالف ا�فكرين والـبـاحثـ� في حتـديد مـفـهـوم التنمـيـةq فـأن ا�سـألة
اجلوهريـة التي ال�كن انكارهاq هي ان التنميـة االجتـماعـية أو التـقدم االجتـماعي اليعنـي فقط
السير باجملتمع الى االمام فـحسبq بل انه يتطلب على االقلq احليلولة دون التراجع الى الوراء

(١٧٠) في تفاصيل هذا ا�وضوع وارتباط عملية التنمية بالعامل االقتصادي انظر:
qمطـبعة جـامعـة بغداد qالطبعة االولى qترجمـة د. جميل بـوداغ qالتخـلف االقتصـادي qبارنيس خلتـباري -

يغدادq q١٩٧١ ص ص ٣-٢٣ 
qبغـداد qمطبـعة احلـوادث qالطبـعـة االولى qالتنمـيـة االقتـصـادية qد. مـحمـد فـاضل مـحـمد عـزيز قـفطان -

q١٩٨٤ ص ص٩-٢٢ 
- د. علي لطفيq التخطيط االقتصاديq الدار اجلامعية للطباعةq بيروتq q١٩٨٨ ص ص٥-٩

(١٧١) في تفاصيل ارتباط عملية التنمية بالتربية والتعليم انظر:
- د. داخل حـسن جــريوq في التـربيـة والتــعليمq مطابع دار احلكـمـة للطبـاعـة والنـشـرq بغـدادq ١٩٩.q ص

ص٤٩-٥١ 
- ابو خلدون ساطع احلصريq احاديث في التـربية واالجتماعq الطبعة الثانيـةq سلسلة التراث القوميq مركز

دراسات الوحدة العربيةq بيروتq q١٩٨٥ ص ص٨٣-٩١ 
qنظريات التعليم ا�عاصـرة وتطبيقاتهـا التربوية qد. لطفي محـمد فطيةو د. ابو العزا� عـبدا�نعم اجلمـال -

الطبعةاالولىq مكتبة النهضة العربيةq القاهرةq q١٩٨٨ ص٣٢٧ ومابعدها
(١٧٢) في تفاصيل ارتباط عملية التنمية ´سألة الصحة انظر:

- د. شريف حتاتهq الصحة والتنميةq دار ا�عارف ´صرq القاهرةq q١٩٦٨ ص ص ٩-١٣
qدار البـحـوث العلميـة qالطبـعة االولى qالتربيـة واثرهافي رفع ا�سـتوى الصـحي qمـحمـود طنطاوي دنيـا -

الكويتq q١٩٧٥ ص ص٢٢-٢٨



(١٧٣) د. عبدالهادي اجلوهريq ا�صدر السابقq ص٧٩.
(١٧٤) د. حسان محمد شفيق العانيq االنظمة السياسية ا�قارنةq مطبعة ا�عارفq بغدادq ١٩٨.q ص١.

(١٧٥) نفس ا�صدر أعالهq ص١١.
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في سلم التـقدم البـشريq فكمـا ان الطبيـعـة البشـرية ميـالة الى التقـدم والتحـسن فانهـا عرضـة
للتقهقر والنكوص الى الوراء.

ان ظاهرة التنمـيـة هي ظاهرة مـادية وفكرية إجـتمـاعـيـة وحضـارية مـعـقدةq �تـد جـذورها الى
البيئة االجـتماعية برمتهاq وتتـأثر بعوامل اقتصادية وأجتمـاعية وسياسية متـشعبة وتؤثر على
التراكـيب ا�ادية واحلضـارية في اجملتـمع بصورة متـكافئة �كن قـياسـها وتخم� أبـعادهاq وفي
نفس الوقت ضبط زخمها وأجتاهاتها وانعكاساتها بطريقة تسبب تقدم وتطور اجملتمع ليس في

النواحي ا�ادية فحسبq بل وفي النواحي االجتماعية والسياسية أيضاً.
وبهـذا ا�عنى فـأنـه ال�كن فـصل أو عـزل التنمـيـة االقـتـصـادية عـن التنمـيـة االجـتـمـاعـيـة أو

التنمية السياسية وذلك الرتباط كل واحدة منها باالخرى ارتباطاً عضوياً.
فـالتنميـة عـبارة عن النمـو ا�دروس على أسس علمـيـة والذي قيـست أبعـاده ´قايـيس علميـة
سـواء كـانت تنمــيـة شـاملة ومـتكاملة أو مـحـاولـة تنمـيـة أحـد ا�يـادين الرئيــسـيـة مـثل ا�يـدان
االقـتصـادي أو االجـتمـاعي أو السـيـاسي أو ا�يـادين الثانويـة كالتنمـيـة الصناعـية أو التـنميـة

الزراعية.. الخ(١٧٣).
فـداخل التكويـن االجـتـمـاعي الواحـد تتـبـادل االنظمـة ا�وجـودة فـيـه التــأثيـر والتـأثر الواحـد
باآلخـرq أو كمـا أشار اليـه العـالم االجتـماعي الـفرنسي (مـارسيل مـوس)بأنه ´عنى من ا�عـاني
فـأن كل ظاهرة اجـتـمـاعـيـة مـعـينـة تعـتـبـر هي الظاهرة االسـاسq والتي تبنـى عليـهـا كل أنواع
qومـا دور البــاحث واحمللل االجـتــمـاعي qالعـالقــات التي تنجم عن تـلك الظاهرة وارتبـاطـاتهـا
السـيـاسيq االقـتـصـاديq أو القـانونـيq اال ليظهـر من خـالل هذه العـالقـات وبواسطـة التـحليل

بصورة جتريديةq االصناف واحللقات واالصولq لهذه العالقات.
فـقد أراد (مـوس) أن يب� بأن وجـود أية ظاهرة ينحـصر في اجـتـماعـيتـهـاq أما حـقـيقـة تلك
qًفـهي تتـضـمن ظهـورها بأشكالهـا اخملـتلفـة التي من ا�ـمكن ان يكون شكالً قـانونيـا qالظاهرة
اقـتصـادياqً دينياqً بل عـنده فان الظاهرة االجـتمـاعـية من احملـتمل لهـا ان تتـضمن حـتى شكالً
(١٧٤). أمـا الباحث السـيـاسي االمريكي (روبرت دال) فـأنه يذكـر في كتـابه (التـحليل جـماليـاً
السـيـاسي احلــديث) بأن االصل العـام في وجـود االنظـمـة االجـتـمـاعـيـة هو النظـام االجـتـمـاعي
االسـاس والذي تنبثق عـنه النظم الفرعـيـة االخرى كـاالقتـصـادq السيـاسـةq والقانونq وهو بهـذا

ا�عنى يقول بأن هذه النظم متشابكة ومرتبطة البعض مع البعض االخر(١٧٥).

فالتقدم االجتماعـي الشامل يعتبر قيمة اجتماعيـة وفلسفية لم تثبت جذورها إال منذ النصف
االخيـر من القرن الثـامن عشر عندمـا دعا بعض ا�فكرين والفـالسفة الكبـار الى محـاولة العمل

في سبيل حتقيقها.
فالعـالم الرياضي والفيلسوف الفـرنسي (كوندورسيـه) (١٧٤٣-١٧٩٤) في مؤلفه (مـجمل
تقدم العـقل البشري) يقـرر ان ا�عرفة تتراكـم على مر االجيالq وان النتـائج التي تنجم عن ذلك
تؤدي الى القـول بأن كل عـصر قـادم هو أكـثر تقـدمـاً وتطوراً من العـصور التي سـبـقتـهq والذي
يؤدي بالتالي الى النتيجة ا�نطقية التي تقول بأن عـصرنا الذي نعيش فيه يكون عادة هو أكثر
العـصـور تطوراً وأكـثـر تلك الـعـصـور احـتـواءً على التـجـارب واخلـبـرات وا�عـارفq وان التـقـدم
البشـري سوف يؤدي الى ا�سـاواة ا�تزايدة ب� االÉ ا�تـفرقة بحـيث تصبح االÉ ا�تـقدمـة أخوة
كبـاراً لالÉ ا�تخلفـةq وكذلك فأن هذا التـقدم سـوف يؤدي الى إزالة الفوارق ب� الطبـقات التي
يضـمهـا اجملتـمع البشـريq ويتـرسخ بعد كل ذلك تقـدم علمي وخلقي كنتـيجـة بديهـية للعـامل�
السابق�(١٧٦). وكذلـك فأن الفـيلسوف اال�اني (كـانت) قد دعـا الى هذه القيـمة االجـتمـاعيـة
في مؤلفـه (ا�بدأ الطبـيعي للنظام السـياسي وعالقـته بفكرة التـأريخ الدولي العام)q حـيث أكد
على وجـوب البـحث في النزاع ب� الفـرد واجلـماعـة والذي قـال فيـه انه البد من وجـود مـثل هذا
qالنزاع حلـدوث عمليـة التـقدم. النه لو بـلغت النزعة االجـتـماعـية في االفـراد حـدودها القصـوى
لكان ذلك عــامـالً سلبـيـاً يؤدي بالـفـرد الى القناعـة وعــدم احلـركـة والتـغـيـرq فــالبد من حـدوث

العكس أي وجود النزاع كعامل (سلبي _ إيجابي) ألحداث عملية التغير والتقدم(١٧٧).
وهكذاq فـ(كـانـت)q يرى في وجـود هذا التناحــر ب� الفـرد واجلـمـاعـةq علـى الرغم من وجـود
التآلـف في حدوده التي يعـتبرها مـعقـولة لوجود الثـبات والتـغيـيرq عامـالً مسـاعداً وفـعاالً في
إحداث عملية التقدم البشريq في ح� ان (كـوندورسيه)q مثلما كان بعده (هيجل)q ولكن من
وجـهة نظـر فلسفـيـة مغـايرةq كـان يرى التـأريخ البـشري كـسلسلة مـتـصلة احللقـات من اخلبـرات
والتجاربq مـتصلة اتصاالً قوياqً كل حلقـة تؤدي الى االخرى التي تليها بكل تـناسق وإنسجام
مكونة بذلك مجمل حركة العقل البشري وتقدمه. وهكذاq فإن ا�ذاهب وا�باديء االجتماعية أو
السيـاسية التي تسـود عصـرنا احلاضر ليـست بنتاج هذا الزمان لوحـده أو نتاج القـرن أو القرن�
اللذين سبقا هذا الزمان فقطq وأ²ا يرجع كل ذلك الى أفكار وأصول وجدت في ا�اضي(١٧٨).

(١٧٦) د. حسن علي الذنونq ا�صدرالسابقq ص١٧٥.
(١٧٧) نفس ا�صدر أعالهq ص١٧٦.

qبغـداد qشــركـة الطبع والنشـر االهلـيـة qاجلـزء االول qالوجـيـز في الفـكر السـيـاسي q(١٧٨) د. نزار الطبـقــجلي
q١٩٦٩ ص٤.



(١٧٩) نفس ا�صدر أعالهq ص ص٦١-٦٣
(١٨٠) د. فايز صالح ابو جابرq الفكر السياسي احلديثq دار اجليلq بيروتq q١٩٨٥ ص٢٢

(١٨١) د. نزار الطبقجليq ا�صدر السابقq ص٥
(١٨٢) د. غاÊ محمد صالحq الفكر السياسي القد�q دار احلرية للطباعةq بغدادq ١٩٨.q ص١٤٦
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فالشيوعية في صورتهـا ا�بسطة االولىq جتد جذورها في أفكار تكونت لدى (أفالطون) في
احلضارة االغريقيةq عندما أعتبر الطبقات في الدولة هي في الواقع ´ثابة االعضاء اخملتلفة في
اجلــسم الواحــد الذي هو الـدولةq فـالـدولة كــانت عنده هي الـشيء االهم ومن اجلهــا يجـب على

الفرد ان يضحي بكل مصاحله.
ومن أجل حتـقيق الغـاية من وجـود الدولةq دعا الى الـغاء نظام ا�لكيـة الفـردية وكذلك الغـاء
نظام االسـرة اللـذان كـان يعـتـبـرهمـا العـامـل ا�ؤدي الى تضـارب ا�صـالح اخلـاصـة مـع ا�صلحـة

العامة للدولة.
فلقيام دولة مثـاليةq يجب القضاء على ا�لكية اخلاصـة واالسرةq وعلى هذاq فانه �كن القول
كـمــا ذهب الى ذلك االسـتـاذ (جــون سـبـاين) بـأن أهداف شـيـوعــيـة (أفـالطون) كـانـت أهدافـاً
سيـاسيـة بحتـةq بحيث أنه لم يكن يبـغي أستـخدام احلكومـة لتحـقيق ا�ساواة ب� الـثرواتq بل

يساوي ب� الثروات ليتفادى عرقلة سير احلكومة(١٧٩).
وهكذاq نرى ان (أفـالطون ) �س معظم االفـكار السيـاسيـة التي �كن أعـتبـارها عادة بأنهـا

أفكار الزالت موجودة وحديثة ومثار نقاش وجدال حتى اآلن.
فهـو قد حتدث عن النخـبوية (Elitism) والد�قـراطية وحقـوق ا�رأة واالشتـراكيـة والليبـرالية
وأهمـيـة العلم والتـعليم في خلق مـواطن صالـحq ولذلك فأن مـعظم ا�عـقـب� على أفكاره وحـتى
اليــوم يتـهـمــونه أحـيــاناً بأنه أب للـشـيـوعــيـة احلــديثـةq أو أب للطـبـقـيــة أو النخـبــوية أو أب

للدكتاتورية وغير ذلك(١٨٠).
qالتي فـرضـهـا (موسـولينـي) كنظام سـيـاسي على ايطاليـا qوكـذلك فـأن الفـاشـيـة االيطاليـة
كانت تسـتمد روحهـا من العهد الرومـاني القد�(١٨١)q وكذلك أستـمدت من التطلع الى تأريخ
رومـا السـيـاسي الذي جتـسـد في مـراحله الثـالثةq العـصـر ا�لكيq العـصـر اجلـمـهـوري والعـصـر

االمبراطوري.
حيث �يـز كل عصـر من هذه العصـور بواقع إجتـماعي مـع� ومؤسسـات سيـاسية لـعبت دوراً
qمحـدداً ومارست تأثيراً واضـحاً في نطاق احليـاة السياسيـة الداخلية أو في السـياسة اخلارجـية

أختلف مداه وفقاً للعصر الذي مرت فيه(١٨٢).
وإن كان الرومانq كحقيقة تأريخيةq يعتبرون خير من دفع ا�عرفة القانونية الى االمامq حيث

كان لدورهم القـانوني أثر كبير في تطور الفكـر القانوني والسياسي الى احلـد الذي يرى البعض
فـيــه ان القـانون لـدى الرومـان كـان ســيـاسـةqوان الـقـانون من ا�مـكن له ان يحل ا�شــاكل التي

اليستطيع السيف ان يحلها.(١٨٣)
وهكذاq جنـد ان لكل عصـر مفـاهيـمه االجـتمـاعيـة والسيـاسيـة اخلـاصة ´ا في ذلك أنظمـتهـا
االجتمـاعية والسيـاسية والقانونـيةq فيتحـدد النظام السياسي وفـقاً للمرحلة التأريخـية التي �ر

بها وكذلك وفقاً للظروف االجتماعية واالقتصادية التي حتيط بذلك النظام.
حـيث كــان مـفـهـوم النظام الـسـيـاسيqفي ا�اضي الـقـريب على االقلq يقــوم على أسـاس ذي
طبـيعـة اقتـصـاديةq فالبـلدان التي تعتـبـر متـقدمـة إقـتصـادياً تبـعث الى الوجود بنظـم سيـاسيـة
متـقدمـةq وعلى وجـه الدقةq يكون التـصنيع هو العنصر االكـثر أهمـية في الـتمـييز بـ� درجات
تطور النظم السياسية وسير العمل في مؤسساتها(١٨٤)q اذا ما أستثنينا ا�شاكل التي واجهت
أغلب أقطار العالم الثالث التي حقـقت استقاللها السياسي وبادرت الى تطبيق عـمليات تنمية
وتطور شــاملةq وأصـبــحت عند ذلك عند مــفـتــرق الطرق في اخـتــيـار النظـام االفـضل لتطبــيق
عمليات التنمية الشاملة ومن ضمنها التنميـة السياسية (التحديث السياسي)q الذي يقول عنه
البروفـسور (أبتـر) بأنه يحدث علـى أساس انه التـرابط والتنظيم الوظيفي لالدوارq وأنه مـظهر

للتغيير االجتماعي الشامل(١٨٥).
اذ أن موضوع تطور النظم السـياسية ينخرط في الوقت احلاضر فـي موضوع أعم وأشمل وهو
التنميـة السياسـية التي تعني (التخـصص في الدور الوظيفي في اجملتـمع)q وهي عملية عـامة
وشاملة النهـا تتعلق بكل التطورات التي تؤثر على تعـبير التكوين االجـتماعي أو أنهـا تتعلق
بأجراءات توزيع جديد لالدوار االجتـماعية(١٨٦)q والذي هو موضوع حديث النشـأة نسبياqً بعد
بروز الدول اجلديدة في آسيا وأفريقـيا وأمريكا الالتينية وخصوصاً منذ قرار تصفـية االستعمار
الصـادر عن اجلـمـعـيـة الـعـامـة لالÉ ا�تـحـدة عـام (١٩٦٠) ثم إنطالقـهـا فـي إخـتـيـار نظمـهـا
السـياسيـة في نفس الوقت الذي شـرعت فيـه بعمليـات التنميـة والتطور في اجملـال االقتـصادي

واالجتماعي.
فلقـد كـان االجتاه الـسائد في بـلدان العالـم الثالثq أنـه �كن القـضاء علـى التخلـف بتحـقـيق

التصنيع وتطبيق الد�قراطية على الطريقة الغربية.

(١٨٣) د. صادق االسودq ا�صدر السابقq ص٢٧٨.
(١٨٤) استاذنا د. شيرزاد احمد النجارq محاضرات في النظم السياسيةq ا�صدر السابقq ص٢٤.

(١٨٥) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة
(١٨٦) د. صادق االسودq ا�صدر السابقq ص٣٧١.



qسلسـلة األلف كتـاب qدار الفكـر العربي qترجـمة احـمـدكامل qنظم احلكم احلـديثـة q(١٨٧) مـيشـيل سـتيـوارت
q١٩٦٢ ص١٣١.

(١٨٨) ميشيل ستيوارتq ا�صدر السابقq ص١٣٢ ومابعدها.
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ولعل من اجلـدير بـالذكـرq بأن مـسـألة اخـتـيـار أو إيجـاد النظم الـسـيـاسـيـة ا�الئمـة ومـحـاولة
تطبـيـقهـا لم تكن قـاصـرة على بلدان العـالم الثـالثq بل انهـا ظاهرة سـابقـة واضحـة أيضـاqً من
الناحـية التـأريخيـةq في ماضي الواليات ا�تـحدة الـقريب نوعـاً ماq عندمـا أعلنت ا�ستـعمـرات
البريطانية الثالث عشر التي تقع على ساحل االطلنطي في أمـريكا الشمالية نبذ والئها رسمياً

الجنلترا في اعالن االستقالل الشهير(١٨٧).
فقـد جتلت ا�شكلة اجلوهرية في التـأريخ السياسي للشـعب االمريكي في ضرورة التـوفيق ب�
السلطة الفـعـالة للحكومـة التي أرادوا تأسـيـسـها وب� احملـافظة علـى ا�بدأ االسـاس الذي كـان

يفترض انهم كانوا يؤمنون به في بداية تأريخهم السياسي ا�ستقلq وهو مبدأ حرية الفرد.
وقـد نتج عن ذلك دستـور يتـضمن مـوازنة دقـيقـة ب� احلكومة ا�ـركزية والواليات وب� ا�بـدأ

الذي يحاول ان يكفل حقوق االفراد.
وقــد اهتم االمــريكيــونq وهم في ســبــيل البــحث عن ايـجـاد هـذه ا�وازنة الصــعــبـةq بـأفكار
ومــبـاديء الـدسـتــور البــريطاني الـتي تبــرز بوضــوح مـبــدأ الفــصل ب� السـلطات ومــبـدأ عــدم
االستـبدادq وقد كـان عليهم أن يضيـفوا فوق ذلك لـكي يتمكنوا من خلق تلك ا�عـادلةq عنصراً
إحتـادياً حلمـاية حقـوق الوالياتq وقد نتج عـن ذلك دستـورq وان كان من الواضح أنه قـريب من
الدستور البريطاني غير ا�كتوب ومستمد منهq أو باالصح مستند اليه في معظم مبادئه اال أنه
كان ومنذ البـداية دستوراً خاصاً يشكل الى حـد ما عنصراً إحتادياً حلـماية احلقوق والصـالحيات

التي يجب ان تتمتع بها الواليات(١٨٨).
فـبــات من الواضحq أن جـهــود الشـعب االمـريـكي قـد أثمـرت عن بـناء نظام سـيــاسي خـاص
بدولتـهـمq وإن كـان في بداية تأسـيس ذلـك النظام انهم قـد وجـهــوا أنظارهم نحـو نتـائـج سـابقـة
لتـجارب د�قـراطيـة عـريقةq اال ان هذه احملـاوالت وإن كـانت قـد ولدت نظاماً خـاصـاً بالواليات
ا�تـحدةq اال أن اجلـهـود التي بذلت من قـبل دول العالم الثـالث لتـجربـة الد�قراطيـة الغـربية قـد

باءت في معظمها بالفشل.
فكان اجتـاه هذه الـدول بعـد ذلك الى االسـتـفـادة من جتـارب أخـرى لـشـعـوب أخـرى ومـحـاولة
تطبيـقها عـلى بلدانهمq كنموذج اليـابانq الذي �ثل في حالة خاصـة متمـيزة ومـتجسـدة في قوة
اقـتــصـادية من الطـراز االول ولكنهـا ليــست قـوة عــسكرية في ذات الوقتq والـتي تعـتــبـر من

احلـاالت التي ال�كن القـيـاس عليـهـا الى حـد كـبـيـر من وجـهـة نظر التـأريخ احلـديث للعـالقـات
الدولية(١٨٩).

حـيثq تعد اليـابان كـذلك اسـتثناءً على ا�ـستـوى التـأريخي أيضاqً بأعـتـبارها الـبلد الوحيـد
الذي يقطنه سكـان من غيـر البـيض في ظل ثـقافـة الغـربيـةq وجنـحت في تطبـيق نظام سـيـاسي

د�قراطي فعال وتبني نظام اقتصادي يتجه الى الليبرالية بخطى ثابتة(١٩٠).
أو أن تلك البلدان حاولـت االستفادة مـن جتربة جمـهورية الص� الشعـبيةq ح� قـررت ثورتها
بأنهـا ال تريد ان حتول الص� ا�ضطهـدة سيـاسيـاً وا�ستـثمـرة إقتـصادياً الى صـ� حرة سـياسـياً
ومـزدهرة اقتـصادياً وحـسبq بل تريد كذلك ان حتـول الص� اجلـاهلة وا�تخلفـة من جراء سـيطرة

الثقافة القد�ة الى ص� متحضرة ومتقدمة في ظل الثورة الثقافية اجلديدة(١٩١).
فأرادت الص� بذلك تأسيس د�قراطية جديدة خاصـة ببداية ثورتها ا�تواصلةq تختلف جذرياً
عن الد�قراطيات التي تشـهدها بلدان أوروبا وأمريكا حيث يقول (ماو) وهو في مـعرض كالمه
qعن الثـورة الصـينيـة في بدايـتهـا: (ان ثـورة الد�قـراطيـة البـرجـوازية اجلـارية حـاليـاً في الص�
ليست ثورة د�قراطيـة برجوازية من الطراز القد� والعامq اذ أن هذا الطراز من الثـورةq قد فات
أوانهq بل هي ثورة د�قـراطيـة برجـوازيةq مـن طراز جـديد وخـاصq وبأخـذ هذا الطراز من الثـورة
في النهـوض حــاليـاً وفي كـافـة البلـدان ا�سـتـعـمـرة وشـبـه ا�ـسـتـعـمـرة االخـرىq ونحن نـسـمـيـه

الد�قراطية اجلديدة)(١٩٢).
وكـذلك اجتـهت أنـظار دول العـالم الثـالث الى جتــربة االحتـاد السـوفـيـيـتي الـسـابق التي رأى
qبوجود مرحلة انتقالية معينة ب� الرأسمالية والشيوعية qًنظريا qقادته أنه (السبيل الى الشك
والن لهــذه ا�رحلة بالـضـرورة من ان حتــمل مــيـزات وخــصــائص هذين الشـكل� من االقــتـصــاد

االجتماعي)(١٩٣).
ومن الوجهـة التأريخيـةq فأن هناك من ا�فكرين من يرى ان هناك طائـفت� كبـيرت� من النظم
السيـاسية التي نتـجت عن النموذج السـوفييـتي آنذاكq هي طائفة خاصـة بدول أوروبا الوسطى

q(ا�عنى والقوة في النـظام العا�ي اجلديد) من كتاب qاليابان والبحث عن الشرعـية q(١٨٩) جان ماري بويسـو
ترجمة سوزان خليلq الطبعة االولىq دار سينا للنشرq القاهرةq q١٩٩٤ ص٨.

(١٩٠) جان ماري بويسوq نفس ا�صدر السابقq نفس الصفحة
qبك� qدار النشـر باللغـات االجنبـيـة qاجمللد الـثانـي qمـؤلفـات مـاوتسي تونغ اخملـتـارة q(١٩١) مـاوتسي تونغ

q١٩٦٤ ص٤٧٤.
(١٩٢) نفس ا�صدر أعالهq ص٤٥١.

(١٩٣) لين�q مسألة االرض والنضال في سبيل احلريةq دار التقدمq موسكوq q١٩٦٩ ص١٢٣.



(١٩٤) موريس ديفرجيهq ا�صدر السابقq ص١٢١
(١٩٥) د. صادق االسودq ا�صدرالسابقq ص٣٧٢
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ودول البلقان التي استهواها النموذج السوفييتيq فأرادوا بذلك تطبيقه على بلدانهم.
وطائفـــة أخــرى تـخــتلف �ـامــاً عن الطـائفــة الـســابقـــة ولكنهـــا أرادت أن حتــارب النـمــوذج
الســوفــيــيــتي بنفس أسـلحــتـهq فـكانت ان أدركت ²وذجــاً مطـابقــاً لذلك النمــوذج وهو الـنظام

السياسي للفاشية(١٩٤).
ومن جـهـة أخـرىq جنــد أن دول العـالم الثـالث أخـذت تـبـحث في تأريخـهـا الوطـني عن صـيغ
قـومـية خـاصـةq في مـحاولة العـادة تطبـيـقـهاq بحـيث تكون في نـفس الوقت منسـجمـة بصـورة
qًأساسيـة مع النماذج التي تقتبسـها من البلدان االخرى ذات االنظمة السيـاسية ا�ستقرة نسـبيا
وذلك من أجل إضــفــاء طابع مــحلي أو وطني للـنظريات واالفكار وا�ـبـاديء التـي تتـبـناها في

حتقيق الغاية من عملية التنمية والتحديث.
وهكذاq جنـد أن فكرة التقـدم االجتـماعي والسـياسـي تزداد أهميـتهـا بوجه خـاص في البلدان
ا�تـخلفـة عنها في الـبلدان ا�تقـدمـةq بحـيث تطغى هذه التنمـيـة االجتـمـاعيـة والسـياسـيـة على

معظم القيم االخرى التي يسعى الى حتقيقها النظام السياسي السائد في اجملتمع ا�تخلف.
·ا يتــرتب على ذلكq أنـه ينبـغـي على النظام الســيـاسـي أو السلطة الســيـاســيـة فـي البلدان
ا�تخلفة أن تتولى تلك العملية بالرعاية واالهتـمامq وإن كان ذلك اليعني أن هذه القيمة ليست
لهـا أهميـتهـا في البلدان ا�تقـدمةq بل أن أهمـيتـها تـتجلى في دورها البـارز في حتقـيق عمليـة

االنسجام الستقرار النظام السياسي.
ذلك أن مفـهوم التنمـية السـياسيـة ´عناه الدقيقq لم يظهـر في بلدان العالم الثـالثq وإ²ا برز
في االوساط الغـربية للداللة علـى عمليات التـحديث والتـصنيع والثروة في ا�قـارنة ب� ا�ناطق

ا�تخلفة في العالم وب� الدول ا�تقدمة(١٩٥).
فتـحاول بذلك االنظمة السـياسية التي حتـاول تطبيق عمليـات التحديث تثـبيت االفكار التي
تؤمن بها ضـمن هذا االجتاه والتي تعتقـد ضمن منهجها الـسياسي العامq أنها لر´ـا تساعد في
خلق وتطـوير علمـيــة التـحــديث لديهـاq حتــاول تثـبــيت تلك االفكار والنـظريات في دسـاتيــرها
الوطنيـة كـمــبـاديء عـامـة تسـيـر عليـهـا الدولـةq ومن ثم مـحـاولة تطبـيق هـذه ا�بـاديء العـامـة
qبتشريعات فرعـية تتعلق ´عظم القطاعات والنشاطات التي تشملها عمليـة التنمية والتحديث
سـواء كـان ذلك في مـجــال التـصنيع والتكنـولوجـيـاq أو في مـجـال التنمــيـة الزراعـيـةq أي في
مجاالت التنمية االقتصادية بصورة عامةq وكذلك التشريعات التي تصدرها ´ناسبة الفعاليات

والنشاطات التي يجب حتقيقها في اجملاالت ا�رتبطة بالتنمية االجتماعية.

فكما أن النظام االقتصاديq أو النظام االجتماعي مثالqً جتري عليه تعديالت فيغدو عصرياً
وحديثـاqً كذلك فـأن النظام السيـاسي يتطورq ويتحـول ويتكاملq حيث أن وراء عـملية التنمـية

االجتماعية واالقتصاديةq توجد عملية أخرى معقدة وصعبة هي التنمية السياسية.
وهذه العمليـة االخيرة التي يعبر عـنها بعناصر متعـددة تؤشر مرور نظام سيـاسي تقليدي الى
نظام سياسي عـصري وحديثq وبهذه الرؤية الدينامـيةq التعود عملية التـنمية عملية إقـتصادية

أو إجتماعية فقطq وأ²ا هي عملية سياسية وقانونية أيضاً(١٩٦).

٢-٢-٦ االندماج
يعتبر ا�فكر الفـرنسي (جان جاك روسو) رائد ا�نظرين لفكرة ا�شاركة الشعـبيةq ويقوم فكره
في هذا اخلـصوص على أسـاس من ا�شـاركة الفـردية من جـانب كل مـواطن في اتخاذ القـرارات

السياسية العامة وغيرها من القرارات ذات العالقة ´صاحله الشخصية(١٩٧).
ووجهـة نظر (روسو) في هذا اجملال تتـجسد في قولـهq بأنه من أجل التمكن من خلق فعـالية
مناسـبة لعـملية ا�شـاركة الـشعـبيـة أو ا�شاركـة السيـاسيـة البد با�قـابل من خلق قدر مـع� من
ا�سـاواة االجتـماعـية ب� االفـراد الذين أبرموا العـقد االجـتمـاعي فـيمـا بينهم للخروج من حـالة
الطبـيـعـة البـدائية وإمـكانيـة الدخول فـي اجملتـمع السـيـاسيq بحـيث ال يؤدي عـدم حتـقـيق تلك
ا�ساواة االجتماعـية الى ظهور الفوارق واالختالفات التي تؤدي الى تعكير صفـو عملية حتقيق

ا�ساواة السياسية(١٩٨).
فالد�قـراطيةq في لغة العقـد االجتماعيq هي عـبارة عن النظام الذي يتمكن فيـه الشعب من

·ارسة السلطة التنفيذية باالضافة الى السلطة التشريعية(١٩٩).
(Social Contract) (العـقد االجتـماعي) فأسـتخدام (روسـو) لكلمة الد�قراطيـة في كتابه
الينسـجم واليـتطابق �امـاً مع ا�عنـى احلـديث ا�سـتـخـدم للداللـة على تلك الكلمـةq الـتي تعني
بصورة عامةqالنظام الذي تكون فيه سيادة االمة مؤدية الى ·ارسة السلطة التشريعية من قبلها

بالذات.
بل ان الكلمـةq عـنده تعني ان اسـتـخـدامـهـا الينـحـصـر فـقط في الداللة على ·ـارسـة السلطة
التـشــريعـيـة من قــبل الشـعبq بل هو يـسـتـخـدم الكلـمـة ح� يشـيــر بالتـحـديد الـى (احلكومـة

(١٩٦) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة.
(١٩٧) د. عبدالهادي اجلوهرىq ا�صدر السابقq ص٧٤.

(١٩٨) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة.
(١٩٩) د. منذر الشاويq الدولة الد�قراطيةq ا�صدر السابقq ص١٢٢.



(٢٠٠) د. منذر الشاويq الدولة الد�قراطيةq ا�صدر السابقq ص١٢٣.
qبيـروت qدار القلم qالطبـعـة االولى qترجـمـة ذوقـان قـرقـوط qفي العـقـد االجـتـمـاعي q(٢٠١) جـان جـاك روسـو

q١٩٧٣ ص١١٨.
(٢٠٢) د. عبدالهادي اجلوهريq ا�صدرالسابقq ص١٧٤.
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الد�قراطية)q أي ماتعنـي (د�قراطية السلطة التنفيذية)q أي د�قراطيـة احلكومةq وبالتالي فان
كلمة (الد�قـراطية) أو بتعـبير (روسو) بالـذات (احلكومة الد�قراطيـة) تعني بأن الشعب يؤدي

عمالً مزدوجاqً أو ´عنى آخر فهو �لك سلطة مزدوجةq أو أنه �ارس سلطت� في آن واحد.
السلطة االولـى تتـمـثل في ·ارســة االجـراءات واالعـمـال التـشــريعـيـة التي يقــوم بهـا أطراف
(العقد االجتـماعي)q والسلطة الثانية والتي تكون بالتالي مترابـطة مع السلطة االولى ونتيجة
تابعـة لهـا هي ·ارسـة السلطة احلكومـيـةq أي ·ارسـة السلطة التنفـيـذية من قـبل أفـراد الشـعب

انفسهم أيضاً.
وبتعبـير أكثر داللة على ا�ضـمونq فأن الد�قراطيـة عند (روسو) تعني تلك الصيـغة احملددة
للحكومـةq ح� ال يكون العـمل الوحـيـد للشعب هـو القيـام بالتـصـويت واجراء االنتـخـابات من
أجل إخـتيار الـقادة الذين سـوف يحكمونهq وبالتـالي إصدار القـوان� والتشـريعاتq بل أن ثـمة

قرارات وإجراءات فردية يقوم بها أفراد الشعب لتنفيذ تلك القوان� من قبلهم هم أنفسهم.
فـالسلطـة التنفـيـذية تلحـق السلطة التـشـريعـيــةq وبالتـالي فـأن مـايحـدث فـي هذه احلـالة هو
عــمـليــة دمـج للسلـطات ا�وجــودة فـي الدولة وليـس فــصـــالً ب� تلك الـسلطاتq أي أن هـنالك
حكومـة مباشـرة كاملة النقص فـيهـاq حكومة عـامة تشـمل العدد االكبـر من الشعب الـذي يقوم
بكل مـايستلزم الدارة اجملـتمع الـسيـاسي من قرارات عـامةq قـرارات خاصـةq قوان� وإجـراءات

تنفيذية(٢٠٠).
ومع ذلكq فـأن (روسـو) وان كـان اليرتـاح الى هذا الشكل من الد�قـراطـيـةq بل يجـدها غـيـر
نافـعة وغـيـر عـملية من وجـوه عـديدةq فـهو يقـول: (بأنه يعلم من يـصنع القانـونq أكثـر من أي
شخص آخرq كيف يجب أن ينفذ ويفسرq وعلى هذا يبدوq إذاqًانه ليس هناك أفضل من دستور
تتحد فيه السلطتان التنفيذية والتشريعيةq لكن هذا هو نفسه ما يجعل احلكومة هذه غير تامة
من وجـوه مـعـينةq الن االمـور الـتي يجب ان �يـز بينهـاq التـكون كـذلكq وألن االمـيـر وصـاحب
السـيــادة بالنظر الى انهــمـا شـخص واحـدq اليشـكالنq اذا صح القـولq اال حكومــة واحـدةq بال
حكم)(٢٠١). فـعلى الـرغم من ذلكq فـانه يعــود ويؤكـد على الوظيــفـة التـعليــمـيـة للمــشـاركـة

السياسية ودورها في تنمية التصرفات ا�سؤلة للفرد(٢٠٢).
فهو يتحـسسq بأنه من خالل عملية ا�شاركة السـياسيةq �كن للمشاعـر وا�صالح اخلاصة أن

تذوب وتتـالشى ضـمن االبعـاد الواسـعـة للمـصـالح العـامـة التي تهم كل الشـعبq ومن خـاللهـا
�كن للفـرد أن يدرك أنه يجب عليـه ان يأخذ بنظـر االعتـبار تلك ا�شـاكل وا�سـائل التي تكون
أكـثـر اتسـاعـاً وشمـوليـةً من مـشـاكله اخلـاصـة أو الذاتيـةq فـهـو يقـول في الفـصل السـادس من
الكتـاب الثـاني من مـؤلفـه (العـقـد االجـتـمـاعي) حتت عنوان (في القـانون): (ان االفـراد يرون
اخلـير الذي ينبـذونهq ولكن الشـعب يريد اخليـر الذي يراهq فاجلـمـيع على حد سـواءq بحاجـة الى

من يرشدهم.
يجب الزام االول� على مـواءمة ارادتهم مع عقـولهمq ويجب تعليم الشعب على أن يعـرف ما
qاحتـاد االدراك واالرادة في الهـيـئـة االجـتمـاعـيـة qوعندئذٍ يـنشأ مـن االستنـارات العامـة qيريد
حـيث ينبـثق التـعاون الصـحـيح ب� جـمـيع االطرافq وبالتـالي أعظم قـوة للكلq ومن هنا منشـأ
الضرورة للمـشرع)(٢٠٣). ويتفق الـفيلسوف االنكلـيزي (جون سـتيوارت مـل) مع (روسو) في
القـيـمـة التـعليـميـة للمـشـاركـة الشـعـبـية الـسيـاسـيـةq وذلك كي تتـمكن الد�قـراطيـة احلـقـة من
االبتـعــاد عن االخطار التـي من ا�مكن ان تتــعـرض لهـا ح� ·ـارسـتـهــاq كـخطورة عــدم وجـود
ا�ستوى ا�ناسب من الذكاء والتـعليم واخلبرة لدى الرأي الشعبي في الهيئـة النيابية التي سوف
يختـارها ذلك الرأي العامq وكـذلك االبتعاد عن خطـورة (التشريع الطبـقي) من جانب االكـثرية

العددية التي تتألف من نفس الطبقة(٢٠٤).
بل ان (مل) يدعـو الى التـوسـيع من مـيـدان ا�شـاركـة الشـعـبيـة لتـشـمل مـجـاالت أوسع من
مـجرد ا�شـاركة السـياسـية البـحـتةq فـهو يدعـو الى نوع من ا�شـاركة الشـعبـية حـتى في نطاق
التــصنيعq ليـجــد الفـرد بذلـك اجملـال أمـامــه مـفـتــوحـاً للـبـحث عن نشــاطات ومـجــاالت بديلة
للمشـاركة السـياسيـة وليتمـكن بالتالي من االندماج في احلـياة االجـتماعـية والسيـاسيـة لبالده

وكونه جزءاً ال يتجزأ من االمة(٢٠٥).
واذا كان أب الد�قراطية احلديثة يجد فيهـا شيئاً صعب ا�نالq االمر الذي قاده الى القول في
خـتـام الفصـل الرابع من الكتـاب الثـالث من العـقد االجـتـمـاعي بأنه: (لو كـان هناك شـعب من
اآللهـــةq حلـكم نفـــســـه د�ـقـــراطيـــاqً فـــان حكـومـــة على هـذا ا�ســـتـــوى من الـكمـــال التصـلح

للبشر)(٢٠٦).

(٢٠٣) جان جاك روسوq ا�صدر السابقq ص٨١.
(٢٠٤) جون سـتيوارت ملq احلكـومات البر�انيـةq ترجمة امـيل الغوريq دار اليـقظة العربية للتـأليف والترجـمة

والنشرq دمشقq بدون سنة طبعq ص١٣٣.
(٢٠٥) د. عبدالهادي اجلوهريq ا�صدر السابقq ص٧٥.

(٢٠٦) جان جاك روسوq ا�صدرالسابقq ص١٢.



(٢٠٧) اليكسي دي توكـفـيلq الد�قـراطيـة في امـريكاq ترجـمة ام� مـرسي قنديلq اجلـزء الثـانيq مطبـعـة جلنة
التأليف والترجمة والنشرq q١٩٦٢ ص ص١-٨.

(٢٠٨) د. نصـر محـمد عـارفq ابستـمولوجـيا السـياسـة ا�قارنةq الطبـعة االولىq ا�ؤسـسة اجلـامعـية للـدراسات
والنشر والتوزيعq بيروتq q٢٠٠٢ ص ١٩٢.

(٢٠٩) غسـان سالمةq الد�قراطيـة كاداة للسالم ا�دنيq من كـتاب (د�قراطية من دون د�قـراطي�)q من بحوث
الندوة الفكرية التي نظـمهـا ا�عهـد االيطالي "فوندارسـيوني ايني انريـكوماتيي"qالطبـعة الثـانيةq منشـورات

مركز دراسات الوحدة العربيةq بيروتq كq٢ q٢٠٠٢ ص٩٠١.
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qفـأنه يجـد بعد ذلك ان الد�ـقراطيـة أمـر يحتـاج الى مـسـتلزمات عـديدة المكانيـة تطبـيـقهـا
أولها امكانية وجود دولة صغيرة جداً ليسـهل فيها جمع الناسq وفي هذه الدولة الصغيرة �كن

لكل مواطن أن يتعرف على جميع اآلخرين بسهولة.
حـيث ســادت لفـتــرة طويلة من الزمن الـفكرة التي تقـول بـأن البلدان الصـغــيـرة تكون الـتـربة
االكثـر تقبـالً لنمو االفكار الد�ـقراطية ومـعقـولية تطبـيقـها من حـيث انتشـار الفكرة التي تكلم
عنهـا (روسـو) في كـتابه مـن ان الد�قراطـية لن تـكون ·كنة اال في بلدان ذات حـدود سـياسـيـة

ضيقة.
وهي الفكرة التـي دافع عن نقـيـضـهـا (اليكسي دي توكـفـيل) (١٨٥٠-١٨٥٩) في كـتـابه
ا�وسوم (الد�قـراطية في أمريكا) الصـادر ب� عامي (١٨٣٥) و(١٨٤٠)(٢٠٧)q والذي تكلم
فـيه عن قـضـايا مـعينـة عديدة اهمـهـاq ا�سـاواة وعدم ا�سـاواةq احلـرية واالستـبـدادq االسـتقـرار

وعدم االستقرار(٢٠٨).
فـقـد دافع (توكـفـيل) بقـوة وببـحث علمي مـت� عن امكانـية تـطبيـق الد�قـراطيـة في البلدان
الكبـيرة وذات احلـدود الواسعة حـ� تكلم عن الد�قراطيـة وامكانية تطـبيقـها في بلـد ذي حدود

شاسعة كالواليات ا�تحدة كمثل بارز على ذلك(٢٠٩).
ومع ذلكq جنـد أن احلاجة الى وجـود هذه الفكرة وإمكانيـة جعلهـا قابلة للتطبـيق تتسع يـوماً
بعد يومq وتصـبح احلاجة الى ضرورة جـعلها شيئـاً سهل ا�نال من ا�ستلزمات الدائمـة لقطاعات
واسعة من اجلماهير الواعية التي جتد في تلك الفكرة طريقاً عقالنياً للمشاركة في ادارة االمور

العامة التي تهم جميع فئات الهيئة االجتماعية.
ولو أنq وكــمــا يقــول بعض ا�فكـرين على الرغم مـن تعــود أذهاننا ولقــرون طويلـةq على أن
نتصور وجنمع في تلك االذهان ب� فكرة الد�قراطية وب� تلك االفكار التي تكمن في االعتقاد
بأن تلك الفكرة االولى ال�ـكن لها الوجـود والثـبـات والد�ومة اال بـعد التـحـرر من قـيود اجلـهل
والتبـعيـة والتقاليـدq السبـاب عديدة تعود الى مـجمل التطورات التي شـهدتهـا ا�دنية البـشرية

بفـضل الـعـقل والتطور االقـتــصـادي والسـيـادة الـتي أعـتـقـدنا انـهـا قـد عـادت الى اصـحــابهـا
االصلي�q وبعـد ان كان الهم االكبـر للبشـرية هو دفع اجملتـمع قدمـاً الى أمام من كافـة النواحي
االقـتصـادية والسـيـاسيـة والثـقـافيـة وحتـريره بالتـالي من ا�عـتقـدات والتـقـاليد وايديولـوجيـات

الدولة(٢١٠).
فعلـى الرغمq من كل ذلكq فان الهـواجس واخملاوف والكوابيس مـالبثتq أن عـادت وسكنت
النفـوس مـرة أخرىq عنـدما حتـولت كل تلك االمـال الثـورية الكبـيـرة والعريضـة التي تصـورتهـا
البشرية في امكانية خلق اجملتمع االنساني االفضل الى مجرد أحالم وكوابيس توتاليتاريةq أو

الى بيروقراطيات بشعة لدول مخيفة الترحم.
وتب� بالتـالي أن مفـاهيم كثـيرة كـمفـهومي الثـورة والد�قراطيـة ال�كن لها أن تتـوائم وترتاح
أحـداها الى االخـرىq بل همـا تتناصبـان العـداء بدالً من أن �هـد إحـداهمـا السبـيل الى االخـرى
والن ا�صـائب والويالت التي أحـاطت خـالل القرن السـابق- قـرن التـقدم التكنولـوجي واالشبـاح
النووية- بكل العـالم عمـوماً وبالقـارة االوروبية خاصـة والتي تعتـبر مـهد الد�قـراطية احلـديثة-
والتي التزال تـتـبنـاها وتدعــو اليـهــا- لم تكن فــقط عــبـارة عـن البـؤس والـيـأس الذي أصــاب
الشعـوب ا�بتـالةq بل كانت عـبارة عن االفكار الـتوتاليتـارية التي دعـا اليها مـختلف االنـظمة

السياسية.
qاال أن تتوجه بأنظارها الـى د�قراطية من نوع آخر qوبالتالي لم يبق ثمة مـجال أمام البشرية
أقل مـايقال عنهـاq انهـا لم تكن با�سـتوى ا�طلوبq بل كـانت د�قـراطية �لك مـفـهومـاً مغـايراً
لذلك ا�فـهـوم االول ا�بـالغ فـيـهq فـأصـبـحت بذلك تشكل مـجـمـوعـة الضـمـانات التي حتـاول ان
تصـون نفـسـهـا من وصـول بعض القـادة الى احلكم أو بقـاءهم فـيـه �دة طويلة ضـد أرادة ورغـبـة

االكثرية اجلماهيرية(٢١١).
لذلك كـانت احلــاجـة تبـرز باسـتـمـرار الـى فكرة ترتبط ´فـهــوم للد�قـراطيـةq تتـوسـط مـفـهـوم
الد�قراطـية ´عناها العـام ا�تمثل في انـتخاب سلطة تشـريعيـة والتي تأخذ من االرادة الشـعبـية
العـامة مـبرراً لوجـودهاq وب� مـفهـوم الد�قراطيـة اخلـياليـة التي تكلم عنهـا (روسو) ولم يقـتنع

بها.
فـالد�قراطيـةq اذا أخـذناها ´عناها العـام والواسع جـداqً جندها تعـني طريقة مـعـينة أو أسلوباً
محدداً للحـياة االجتماعـيةq يريد الفرد أن يتخذه في اجملـتمعq ويعتقـد من خالله أن لديه حرية
ا�شاركة فـي الفعاليات والنشـاطات التي تتم داخل ذلك اجملتمعq ولكن اذا أخذت الد�ـقراطية

(٢١٠) االن تورينq ماهي الد�قراطيةq ترجمة حسن قبيسيq الطبعة االولىq دار الساقيq q١٩٩٥ ص٥.
(٢١١) نفس ا�صدر أعالهq ص٦.



(٢١٢) د. علي عبدا�عطي محمد ود. محمد علي محمدq ا�صدر السابقq ص٣٥٨ ومابعدها.
(٢١٣) نفس ا�صدر أعالهq ص٣٥٩.

(٢١٤) رعـد عبـودي بطرسq ازمة ا�شـاركة الـسيـاسيـة (قضـية حـقوق االنسـان في الوطن العـربي)q من كتـاب
qمــركــز دراســات الوحــدة العــربيــة q(١٧) سـلسلة كــتب ا�ســتــقــبل الـعــربي q(حــقــوق االنســان العــربي)

تq١٩٩٩q٢ ص٤.
(٢١٥) جـالل عبـدالله معـوضq ازمـة ا�شاركـة السيـاسيـة في الوطن العـربيq (الد�قـراطية وحـقوق االنسـان في
qت١ qبيـروت qمـركـز دراسـات الوحـدة العـربيـة q(٤) من سلسـلة كـتب ا�سـتقـبل الـعربي q(الوطن العـربي

q١٩٨٣ ص٦٣.
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´عناها االضيقq فـهي تعني الفرص التي �كن أن تتـاح لالفراد داخل اجملتـمع للمشاركـة بحرية
في أتخاذ القـرارات التي �س مجـاالت حياتهمq ثـم يأتي ذلك ا�عنى احملدد للد�قـراطية والذي
يقصد بـه فرصة ا�واطن� في الدول للمشـاركة بحرية في التأثيـر على القرارات السياسـية التي

ترتبط وتؤثر على حياتهم الفردية واجلماعية(٢١٢).
فكانت احلــاجـة الى فكرة تدعــو الى أكـثـر من الد�قــراطيـة التـقلـيـدية وأقل من الد�قــراطيـة

الروسويةq فكانت ثمة فكرة ا�شاركة السياسية.
حيث تظهر عـالقة ا�شاركة السيـاسية بحقوق االنسـان وحرياته من خالل تناول ماهية مـفهوم
qا�شــاركــة الســيـاســيــة وحـقــوق االنســان وحــرياته qالد�قــراطيــة التي حتــوي كــال ا�فـهــوم�
فاالستخـدام السياسي للد�قراطية استخـدام غير واسع يشير الى تلك الترتيـبات النظامية التي
qتؤكد حرية مـشاركة أعضاء اجملتـمع في العملية اخلاصة ´راقـبة وضبط القوة السياسـية العليا

فالشعب في النظام الد�قراطي هو الذي يراقب احلكومة وأعمالها(٢١٣).
فـالد�ـقـراطيـة كــمـا يقـول (بوردو) (هي نـظام حكم يهـدف الى ادخــال احلـرية في العــالقـات
السياسـيةq وهي الصيغة الوحـيدة التي تقترح كمـرتكز للنظام السياسي لصيانة كـرامة االنسان

احلر)(٢١٤).
وا�شـاركـة الســيـاسـيـة تعني في أوسع مـعــانيـهـاq حق ا�واطن في أن يؤدي دوراً مــعـيناً في
عمليـة صنع القرارات السياسـية وفي أضيق ا�عاني التي يشـملها هذا ا�فهومq فـأنها تعني حق
ذلك ا�واطن في أن يراقب هذه القرارات بالتقدير والضبط بعد صدورها من قبل احلاكم(٢١٥).
وإسـتناداً الى هذا ا�عنى �فـهوم ا�ـشاركـة السـياسـيةq فـان ا�واطن� سـوف يشـاركون بصـورة
غير مباشـرة في عملية صنع القراراتq وذلك من خالل اجهزة معـينة تتوسط العالقة بينهم وب�
الدولةq تلك االجـهزة التي تتـجسـد في االحـزاب السيـاسيـة واالحتادات االجـتمـاعيـة والثقـافيـة

واالقتصادية والتنظيمات والهيئات غير احلزبية.

qفأن ا�شاركة السياسية تـختلف عن مفهوم آخر مقارب له الى حد مع� qًوبهذا ا�عنى أيضا
اال وهو االهتمـام السياسي في درجة ونوعـية االندماج في احلياة الـسياسية أو في عـملية صنع
القرار السيـاسيq وأن كان ا�فهومان يتـشابهان من حيث التفاعل الـذي يحدث كنتيجة طبيـعية

لهذا االندماج ب� الفرد وب� مشاركته في احلياة السياسية.
فاالهتمام هو مفهوم في اقصى الدرجـات التي �كن له الوصول اليها يعني عدم السلبية جتاه
qعمليـة صنع القرار السـياسي أي عـدم ا�باالة في االندمـاج في احلياة السـياسـية واالجتـماعـية
بحيث يشـعر ا�واطن أن الدولة وماتعنيهـا والشؤون العامة للشـعب واالمة والقرارات السيـاسية

التي تتخذها الفئة احلاكمة في الدولة ترتبط ارتباطاً مصيرياً بحياته ووجوده الذاتي.
وسـواء إدى هذا االهتـمـام باحلـيـاة السـياسـيـة أو بعـمليـة صنع القـرارات السـيـاسـيـة الى نوع
مـحدد من إسـتـخـدام حق مع� مـن احلقـوق في عـمليـة اتخاذ القـرار السـيـاسي أو لم يؤدي الى
تلك النتـيجـةq بل كان مـجـرد إهتمـام على هامش احليـاة السـياسـيةq فـمن الواضح ان االهتمـام

يظل بحد ذاته مفهوماً مستقالً ومتميزاً عن مفهوم ا�شاركة السياسية.
فالتـفاعل الذي ينتج عن كال ا�فهـوم�q يعني جتاوب ا�واطن أو حسـاسيته جتـاه صنع القرار
السـيـاسيq أي عـدم بالدته الـسـيـاسـيـة جتـاه تلك العـمليـةq بحـيث يكـون ا�واطن جـزءاً مكمـالً

لوجود النظام السياسي.
فالتفـاعل يشكل عامالً مشتـركاً �فهومي االهتمام وا�شـاركة السياسيـة وان كان يختلف في

درجة حدوثه في ا�فهوم�.
فاالهتمام حقـيقة ذاتية تنبع من شخصية ا�واطن دو²ا عـالقة ´وقف النظام السياسي من هذا
االهتـمـامq أمـا ا�شاركـة السـيـاسـيـة فانهـا أجـراء نظامي يسـمح بهـا الهـيكل السـيـاسي القـائم

وحتكمها النصوص الواردة في الدستور والقوان� والتعلميات اخلاصة بكل دولة(٢١٦).
qفـأنه نتيجة الي منهما من حيث العالقـة التي تربط وجود الفرد بوجود الدولة qأما التفاعل
فا�شـاركة السـياسـيةq بهـذا ا�عنى تشكل أهم عناصر ا�فـهوم الد�قـراطي للممـارسة السـياسـية
و�ثلهـا كقـيـمة عـلياq أمـا العناصـر االخرى للـد�قراطيـةq فـهي تعدد االرادات في عـمليـة صنع
القـــراراتq انتـــشـــار وتوزيع السـلطةq الـتــوازن ب� الـقــوى الـســيـــاســـيـــة واالجــتـــمـــاعــيـــة-

االقتصادية(٢١٧).

(٢١٦) صبحي محرم وعمـر وصفي عقيليq ا�شاركة الشعبية في احلكم احملليq بـحث صادر عن مركز البحوث
االدارية للمـنظمـة العــربيـة للعلوم االداريـة التـابعـة جلــامـعـة الدول الـعـربيـةq مطـبـعـة اطلسq الـقـاهرةq ت١

/q١٩٧٤ ص١٧.
(٢١٧) جالل عبدالله معوضq ا�صدر السابقq ص٦٤.



(٢١٨) توم بوتومورq علم االجـتماع السيـاسيq ترجمة د. وميض نظميq الطبـعة االولىq دار الطليعة للـطباعة
والنشرq بيروتq q١٩٨٦ ص١٥٤.

(٢١٩) د. عبدالهادي اجلوهريq ا�صدر السابقq ص٧٦.
q١٩٦٢ qبيـروت qمنشـورات دار مـكتـبـة احلـيـاة qترجـمـة عـبـدالله ام� qالفـرد والدولـة q(٢٢٠) جـاك مـاريتـان

ص٨٤.
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و�كن القول عموماً ان عملية ا�شاركة السياسية ´عناها الواسع تتضمن مباديء معينة هي:
qأي ´عنى آخر q١- ان عمليـة ا�شاركة السـياسيـة ال�كن حصرها ضـمن أبعاد ثنائيـة ضيقـة
ال�كن تضـييقـها ضـمن إحداثيـات ذات بعدين ثابت�q مكونـة بذلك مشاركـة سطحيـة ال �تلك
عـمقـاً سـياسـيـاً بعيـد ا�دى ب� مـختـلف الفئـات والطبـقات الـتي تكون اجملتـمع الواحـدq بغض
النظر عن العـالقـة ا�تـينة التي �كن أن تربط مـاب� الثـقافـة والسـيـاسةq وبالـتالي ب� ا�ثـقـف�
ودورهم االكـبر في خـلق وادارة العمليـة السـيـاسيـةq اذا أخـذنا بنظر االعـتبـار تلك ا�قـولة التي
تنص على أن جـميع البـشر مـثقـفونq من حـيث أن كل أفراد اجملـتمع يتـأملون بطريقـة أو أخرى

في أسلوب حياتهم االجتماعية ´ا فيها احلياة السياسية وكيفية معاجلتها(٢١٨).
أي أن اتخــاذ القـرار الســيـاسي وصنعــه من أجل وضع تخطيـط شـامل للتـنمـيـة الـسـيـاســيـة
واالجتـماعيـة -االقتصـاديةq اليجب أن تقتـصر على صفـوة مختـارة من الشعبq �ارس عـملية
صنع القــرار السـيــاسي لوحـدها دون مــشـاركـة الـفـئـات الواســعـة االخــرى التي تكون القــاعـدة
االساسـية العـريضة للمـجتـمع وأن يعكس التخطيط بالتـالي صورة واضـحة إلحـتياجـات الناس

عموماً.
٢- أن عـملية ا�شـاركـة السيـاسـية يجب أن تتـضـمن تلك العـملية ´عناهـا الضيق أيضـاً أي
عـمليـة الضـبط والـرقـابة بجـانب تبـادل اآلراء ب� القـاعـدة والقـمـة وفـقـاً لـلمـبـاديء ا�ثـبـتـة في
الدسـاتير والقـوان� ا�رعيـة(٢١٩). فـقضـية الضـبط والرقابـة وا�شاركـة في اتخاذ القـرارات في
الدولة الـد�قـراطـيـة هي الـقـضــيــة التي تربط الـفـرد بـالدولةq أي القــضــيـة التـي تربط الشــعب
بالدولةq اذ أن رقابة الشعـب على الدولةq حتى اذا حاولت الدولة التملص منهـاq تكون مسجلة

في مباديء الكيان السياسي وبنائه وتكوينه الدستوري(٢٢٠). 
وبذلك تكون لدى مـتناول الشـعب وسـائله النظامـية الدسـتـورية (القانونـية) �مـارسـة رقابتـه
واشـرافـه على الـدولة والهـيـئـات احلكومــيـة اخملـتلفـة التي تـتكون منهـا تلك الـدولةq من حـيث
qاخـتـيار االشـخـاص الذين سـوف �ثلونه في فـتـرات مـعـينة حتـددها القـوان� النافـذة في الدولة
وكذلك وان كان ذلك بصورة مباشرة في أحيان قليلة وبصورة غير مباشرة في أحيان أكثرq يبرز

دور الشعب في اختيار موظفي اجلهاز االداري.

ومن ا�مكن القـولq من ناحيـة اخرىq أن وسـائل الصـحافـة واالذاعة هي طرق اخـرى للتعـبيـر
عن الرأي العـامq اذا كـانت هذه حـرةq وإن يـكن اسـتـعـمـال الشـعب لهـذه الوسـائل بصـورة غـيـر

مباشرة.
ومن جهـة أخرىq هناك وسـائل الضغط وبعض الوسـائل االخرى التي لم يـنص عليها الـقانون
تستطيع بـواسطتها أجـزاء خاصة في الكيـان السيـاسي أن تؤثر على الهيئـات احلكوميـةq وثمة
وسائل االثارة السياسيـة والضغط السياسى والدعاية السياسية التي قد يلجـأ اليها في فترات
حـرجـة مـعـينة قــسم من ا�واطن� الذين يعـتــبـرون أنفـسـهم حـاملي لواء الشــعب وا�دافـع� عن
حـــقــوقـــه وحــرياتـهq حــيث بـاالمكان تســـمــيـــة هذه االســـاليب بالـوســائل ا�ـادية في الصـــراع

السياسي(٢٢١). 
وهكذا جنـد ان عـمليـة ا�ـشـاركـة السـيـاسـيـة وبالتـالي االندمـاج السـيـاسـي للفـئـات اخملـتلفـة
للشـعب يشكل وظيـفة مـهمـة من الوظائف التي �كن للـقانون أن يسـمح بواسطتـها للشـعب أن
�ارس دوره في صنع القـرارات الـسـيـاسـيـة العـامـة أو أن �ارس الرقـابة واالشـراف على أعـمـال
ونشاطـات الهيئـات احلكوميـة في الدولةq مكونة بذلك أحـدى الدعائم الهـامة في خلق اجملـتمع
الد�قـراطي السليم أو كـمـا يقـول (توكـفـيل): (في احلـقـيقـةq أن من الصـعب أن نتـصـور كـيف
يسـتـطيع االفـراد الذيـن تخلوا كليــاُ عن عـادة احلكم الذاتـي أن يفلحـوا فـي اخـتـيــارهم ألولئك
الذين سـوف يحكمونهـمq ولن يكون هناك أبداُ من يعـتقـدq انه �كن أن تنبـثق حكومة مـتحـررة

رشيدة فعالة من إنتخابات شعب مسك�)(٢٢٢).

٣-٢-٧ التنظيم
تأريخياً ومنذ زمن لـيس بالقريبq حتدد طريق خاص ومع� لكل من الـدولة والقانونq بحيث

(٢٢١) بهذا ا�عنى انظر:
- القاضي وليم. ا و.دوكـالصq احلرية في ظل القـانونq ترجمة د. ابراهيم اسـماعيـل الوهبq منشورات دار

مكتبة احلياةq بيروتq q١٩٦٢ ص ص ٢٧-٣١.
- د. مـحمـد سـعيـد مـجذوبq احلـريات العـامـة وحقـوق االنسـانq جروس بريسq طرابـلسq لبنانq بدون سنة

طبعq ص ص ١٧٩-١٨٨. 
- د. حـمـيدة سـمـيـسمq نظرية الرأي العـامq دار الشـؤون الثـقـافـية العـامـةq بغـدادq q١٩٩٢ ص ص٢٧٣-

 .٢٨٦
qعمـان qاجلامـعـة االردنيـة qمـركز الدراسـات االسـتراتـيجـيـة qدور االعـالم في الد�قـراطيـة qجـورج حوا�ه -

q١٩٩٥ ص  ٣-١.
(٢٢٢) جاك ماريتانq ا�صدر السابقq ص ٨٦.



(٢٢٣) د. شيرزاد احمد الـنجارq في عرضه لكتاب العدالة الد�قراطيةq لـلمؤلف يورك باول فولرq بحث منشور
qاربيل qالصــادرة عن وزارة الثـقـافــة القليم كـوردسـتـان الـعـراق q(١) العـدد qفي مـجلـة كـاروان االكـاد�ي

q١٩٩٧ ص١٩١
qترجـمـة علـي مـقلد وآخـرون qاجلـزء االول qالـقـانون الدسـتـوري وا�ؤسـسـات الـسـيـاسـيـة q(٢٢٤) أندريه هوريو

الطبعة الثانيةq دار االهلية للنشر والتوزيعq بيروتq q١٩٧٧ ص١٤١
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أصـبح من الصـعـب جـداً التـوحـيـد بينهـمـاq وفـي هذه احلـالة ا�عـقـدة والشـائكة فــإن علم الدولة
q(Staatswissenschaft) وعلم القانون q(Rechtswissenschaft) يجب عليهما أن يتحمال

نتائج ذلك وأن يتصرفا وفقاً لهذا التفريق وعدم ا�زج(٢٢٣).
وهذا يشكل خـالصة ا�وقف الـكالسيكي والتـقليـديq فيـما يتـعلق بتـحديد عـالقات القـانون
بالدولةq من حـيث أنهـمـا يكونان ظاهرت� أجـتمـاعـيـت� ذات طبـيعـت� غـير مـتـمـاثلت�q على
الرغم ·ا بينـهـما مـن عـالقـات وروابط حـمـيمـة وقـويـةq وكذلـك على الرغم من وجـود مـجـابهـة
شديدة لـهذا االجتاه من جـانب مدرسـة من القانوني� والذي يقـوم على رأسهـا الفقـيه النمـساوي
(هانز كـلسن)q حــيث يشكل الـقـانـون والدولةq من وجــهــة نظر هذه ا�درســة وا�فكـر القــانوني

النمساوي كالً واحداً ال�كن له أن يتجزأ.
وذلكq انطالقـاً من التعـريف التقـليدي الذي أعطي للدولة كـونهـا جتمـعاً بشـرياً مقـيمـاً على

أرض محددة وخاضعاً لنظام قانوني مع�.
فمجرد التفكير في كون الدولة ظاهرة مستقلةq يدل على وجوب اعتبارها تنظيماً معيناً �لك
خـصائص داخليـة خاصـة بهq أي ما يعنـي نظاماً قـانونياً تخـضع له الناس الذين يعـيشـون على

تلك البقعة احملددة من االرض في العالقات التي تنشأ بينهم.
فالدولة في مفهوم (كلسن) ليست اال مجموعة منـسقة ومترابطة من القواعد القانونيةq أنها

في واقع االمر بالنسبة له مجرد تناسق الشرائع.
حيث في مثل هذا الوضعq ح� تذوب شخصية الدولة الذاتية في مـجموعة القواعد القانونية
التي تسنهـا الدارة شؤونها وشـؤون الناس الذين يأ�رون بأوامرهاq في هذه احلـالة تنتفي مـسألة
العـالقات ب� الدولة والـقانونq الن ا�عني� ينـدمجـان فتـصـبح الدولة عبـارة عن مـجرد شـرعيـة

النظام القانوني ال أكثر وال أقل(٢٢٤).
 ولكنq وكما يقـول االستاذ (هوريو) فأن ا�زج ب� القانون والدولة الذي توصل اليـه االستاذ
(كلسن)q عن طريق ا�نطق الظاهري الذي يسـتند اليه غـالباً في دراساتهq ال�ـكن له أن يحدث
إال بعـد محـاولة احـداث تشويه صـارم �فـهومي الدولة والـقانون بشكل اعـتـباطي ودو²ا أسـاس

علمي.

فـهـو يؤكدq بأنـه الى جانب وجـود القـواعـد القـانونيـةq بل فوق تلـك القواعـد القـانونيـة التي
التشكل في حـقيـقتـها سـوى إحدى الوسـائل ا�عـينة التي تستنـد اليهـا الدولة في إدارة وتنظيم

شؤونهاq تكمن االهداف والغايات التي تسعى الى حتقيقها الدولة.
qمشـروع قائم على التـراضي qهي قبل كل شـيء qفـالدولة في واقعـها ا�عـقد وغـيـر البسـيط
إنها مشروع حكم أمة عن طريق أقامة مايسميها (هوريو) بالقضية العامةq هذا ا�شروع القائم

على القضية العامة يحاول أن يصون سلوك ونشاطات االفراد واجلماعات.
ان هذا النوع من احلـمـاية الذي تؤمنه الدولـة وحترص على أقـامـتـهq يتم والشكq في مـعظمـه

عن طريق عمليات التنظيم.
والقانون من ناحـية ثانيـةq ال�كن له أن يفنى ويتالشى داخل مفـهوم الدولةq حـتى ولو أخذنا
هذا التعبـيرq أو هذا االضمحـالل الذي من ا�تصور حدوثه داخل الدولة ´عنى أو بحـجة التنظيم
االجـتمـاعيq استناداً الى الواقع الـذي يقرر أن الدولة ليـست التنظيم االجـتمـاعي الوحيـد الذي

توجد فيه القواعد القانونية.
 فـالكـنيـسـة الكـاثوليكيـة لـهـا قـانونهــا اخلـاص هو القــانون الكنسيq والتـكتـالت احلـرفــيـة
وباالخص النقابـات وكذلك ا�نظمات والهـيئات غـير الرسمـية االخرى لـها قانونهـا اخلاص الذي

وجدت الدول نفسها مضطرة الى االعتراف به والعمل ´وجبه في احلاالت الضرورية(٢٢٥).
كذلكq ونظراً للخـاصية االجـتماعيـة التي تتمتع بهـا القواعد القانـونيةq كونها قـواعد سلوك
اجـتمـاعيـةq فأن التـأريخ وحوادثه يدالنا على أن العـديد من تلك القـواعد القـانونية إ²ا ظهـرت
وانبثـقت أصالً من تلك اخلـاصية التي �تلكـها تلك القواعـدq أي نتيجـة للعالقـات التي نشأت
ب� اجلماعات البشريةq أي الروابط التي تكونت ب� جماعة وجماعة أو ب� االفراد الذين كونوا

جماعة واحدة.

(٢٢٥) حول دور النقـابات والهيئـات االجتمـاعية االخـرى في احلياة االجـتماعـية وعالقـتها بـالسلطة السياسـية
انظر:

- جـون كـينيث غـالبـريثq الدولة الـصناعـيـة احلـديثـةq ترجـمـة يحـيى علي أديبq منشـورات وزارة الثـقـافـة
السوريةq دمشقq q١٩٧٢ ص ص٣٩٢-٣.٤ 

q١٩٨٠ qبيروت qدار الفـارابي qاجلزء االول qتأريخ احلركـة العماليـة والنقابيـة في لبنان qالياس البـواري -
ص ص١٦-٢٩ 

- محـمد مـسعـود العجـميq احلركـة العمـالية والنقـابية في الكويتq الطـبعة االولىq شـركة الربيـعان للنـشر
والتوزيعq الكويتq q١٩٨٢ ص ص ١٥-٢٨ 

- د. سليمان محمد النخيليq احلركة العماليـة في مصر وموقف الصحافة والسلطات ا�صرية منهاq الطبعة
١٩٦٥ qالقاهرة qمطابع روز اليوسف qاالولى



(٢٢٦) �زيد من التفاصيل حول هذا ا�وضوع انظر: 
- د. أحـمد أبو الوفـاq تأريخ النظم القـانونيـة وتطورهاq الدار اجلامـعـية للطبـاعـة والنشرq بيـروتq q١٩٨٤ ص

ص١٧-٢. 
- د. عبدالفتاح ساير دايرq تأريخ القانون العامq مطبعة نهضة مصرq القاهرةq بدون سنة طبعq ص ص ٦-٢. 
- د. عبـداجمليد مـحمد احلفنـاويq تأريخ النظم االجتمـاعية والقـانونيةq مؤسـسة الثقافـة اجلامعـيةq q١٩٧٣ ص

ص٤٧-٥١.
(٢٢٧) اندريه هوريوq ا�صدر السابقq ص١٤١ ومابعدها.
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qوفي التجـمعات البشـرية التي كانت موجودة قـبل وجود هذه الدول qًفقبـل نشوء الدول قد�ا
والتي كـانت تكون القـبـائل والـعشـائرq كـانت تـوجد دائـماً عـالقـات وقـواعـد قـانونيـة وعـرفـيـة
مـتـعـارف عليــهـا تنظم تلك العـالقـات الـتي تنشـأ ب� االفـراد الذين يكـونون وحـدات لالتصـال

وتبادل ا�صالح في تلك التجمعات.
وبالتالـي فقد تكونت ´ـناسبة التـغيـيرات واالتصاالت االجـتمـاعية الـتي كانت تأخذ مـكانها
في تلك اجلمـاعاتq عالقـات أجتمـاعية كـمناسبة الزواج وتكوين االسـرة وكذلك ´ناسبـة اجلرائم

التي كانت ترتكب داخل وخارج اجلماعةq ولكن خارج أعرافها وتقاليدها دائماً.
هذه العـالقات الـتي تكونت قبـل نشوء الدولq أصـبـحت تشكل فـيمـا بعـد أساسـاً �ا يسـمى
باحلق الـعــامq بعــد أن ذابت تلـك التنظيــمــات والـتــجــمــعــات البــشــرية داخـل الوجــود ا�وحــد

للدولة(٢٢٦).
يضـاف الـى ذلكq أن ظاهرة التكويـن االعـتـيــادي والسـيـر الـطبـيـعـي للقـانونq التـي مـاتزال
ظاهرة حـية ومـستـمرة حلـد اليومq وحـتى في البلدان التي اليسـمح نظامـها القـانوني بأي مجـال
للعـرف والعادةq كـالدول التي التعـترف اال بالـتشـريع كمـصـدر وحيـد للقـانونq تعود هي أيضـاً
الى اخلـاصـيــة االجـتـمـاعـيـة التي تـشكل أسـاس القـواعـد القــانونيـةq والتتـعلق الى حــد بعـيـد

بالتنظيم ا�تعلق بالدولة(٢٢٧).
وهكذاq جند أنـه مهمـا صعدنا فـي التأريخ جند االنسـان يعيش في مـجتمعq ومـن ب� شواهد

اجملتمعات ا�نقرضةq جند دائماً آثاراً قانونية.
فااللواح االشـورية والكلدانية الـتي تشكل مستـندات مكتوبةq هي من جـملة االشيـاء القد�ة
جداً التي استطعنا احلـصول عليها ومعـرفتهاq والتي حفظـت نصوصاً عديدة تتعلق بعـقود البيع
والقــرض وغـيــر ذلــك مـن العــقــود بأعــتــبــارها وسـائل قـــانونيــة مـعــتــرف بهـا فـي التـعــامل

اجلــماعي.
وقانون (حمورابي)q الذي يعود تأريخه الى ما قبل ألفي عام من ميالد السيد ا�سيحq ليس

إال تقنيناً عالياً للعالقات القانونية السائدة في عصر ذلك ا�لك(٢٢٨).
qوفي كل مـرة جند فيها أناساً ينظمون العالقات التـي تنشأ فيما بينهم qوفي عصرنا احلاضر
تظهر كنتيجة طبيـعية لذلك التجمع قواعد قانونيةq غايتها االسـاس محاولة تنظيم سير العمل

في ذلك التجمع.
فظهـور النقابات وا�نظمـات والهيئـات االجتـماعـية االخرىq وكـما أسلفنا من قـبلq أدى الى
ظهـور قواعـد قـانونيـة خاصـة بسـير العـمل وتنظيـمـه داخل تلك التنظيـمـات االجتـمـاعيـة وهي

قواعد أصبحت الدول مجبرة على االعتراف بها.
وكـذلك فــإن وجـود اجملـتــمع الدوليq خلق حــاجـة طبـيــعـيـة اليـجـاد قـواعـد قــانونيـة لتـنظيم
العالقات التي تنشأ ب� تلك الدولq على الرغم من إختالف الفقهاء حول االساس الذي تستمد
منه تلك القواعد القانونية قوتها ا�لزمةq سـواء كانت هذه القواعد تستمد أساس تلك القوة من
إرادة الدولة الذاتية سواء كانت منفردة أم مجتمـعةq أم كانت قوتها االلزامية تكمن في عوامل
مـوضوعـيـة مـادية مـستـقلة عن أالرادة االنسـانيـةq أم كـانت تستـمـد قـوتها االلـزاميـة للتـرابط
ا�وجود ماب� تلك العالقات والتأثيـر الذي �كن أن �ارسه النظام االقتصادي العا�ي على تلك

العالقات(٢٢٩).
ومن اجلـدير بالذكـرq أن النشـاطـات اجلمـاهـيريـة الواسـعـة التي يشـهـدها عـا�نا ا�عـاصـرq قـد
أثرت تـأثيــراً ال�ـكن انكاره فـي أيجـــاد قــواعـــد لتنـظيم هـذه النشـــاطات من قـــبل ا�هـــتـــم�
´مارسـتهاq وهي قواعـد ال�كن للدول ا�عاصرة اال أن تعـترف بها ولو ضـمناqً من ذلك ما تنص
عليـه ا�ادة (٤١) من قـانون العـقـوبات العـراقي رقم (١١١) لسنـة q١٩٦٩ عندمـا تتكلم عن

استعمال احلق كسبب من أسباب اإلباحة في اجلرائم:
(ويعتبـر استعماالً للحق أعمـال العنف التي تقع أثناء االلعاب الرياضيةq متى كـانت قواعد

اللعب قد روعيت).

(٢٢٨) �زيد من التفاصيل حول هذا ا�وضوع انظر:
- د. عبدالسـالم الترمانينيq تأريخ النظم والشـرائعq مطبوعات جامـعة الكويتq الكويتq q١٩٧٥ ص ص

.٥.  - ٦٤
qجـامـعـة ا�وصل qمـؤسـسـة دار الكتب للطبـاعـة والنشـر qالقـانون في العـراق القـد� qد. عـامـر سليـمـان -

ا�وصلq q١٩٧٧ ص ص١٥٧-١٨٨.
- د. شـفيق شـحـاتهq التـأريخ العـام للقانـونq مكتبـة سـيد عـبـدالله وهبـهq القـاهرةq بدون سنة طبعq ص١٣

ومابعدها
qوزارة التـعليم العـالي والبـحـث العلمي qالطبـعـة الســادسـة qالـقـانون الدولي العـام q(٢٢٩) د. عـصـام العطيـة

بغدادq q٢٠٠١ ص٩ ومابعدها. 



(٢٣٠) د. علي حس� اخللـف وسلطان عبدالقـادر الشاويq ا�بـاديء العامة في قـانون العقوباتq وزارة الـتعليم
العالي والبحث العلميq بغدادq q١٩٨٢ ص ٢٦٦

(٢٣١) اندريه هوريوq ا�صدر السابقq ص١٣٨
(٢٣٢) د. شيرزاد أحمد النجارq العدالة الد�قراطيةq ا�صدر السابقq ص١٩١

(٢٣٣) جاك ماريتانq ا�صدر السابقq ص٣.
(٢٣٤) نفس ا�صدر أعاله ص٣١
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qهو االباحة القانونيـة لهذه االلعاب qفاالساس الذي يقـوم عليه انتفاء ا�سؤولية اجلـرمية هنا
أي أن تكون اللعبة معـترفاً بهاq وهي تكون كذلك اذا كانت شائعة بصـورة عامة أو خاصةq أي
اعــتــراف ا�شـرع الـضـمـني ´مــارسـة هـذه االلعــاب وكـذلـك إعـتــرافــه بالقــواعــد التي وضــعت

�مارستها(٢٣٠).
وكـذلك فأن تـطور اجملتـمع االوروبيq أدى الى قـيـام قانون أقلـيمي خـاص بهq وكـذلك وعلى
نفس النسقq ما حتاول فعله الدول االفريقية في الفترة االخيرة من خلق احتاد قاري خاص بها.
qنسـتطيع قـبـول كلمـة ا�شـرع� الرومـان أنه في كـل مرة يـوجد فـيـهـا مـجـتـمع بشـري qوإذن

تتجلى ظاهرة التشريع كاملة(٢٣١).
qوهذا يعني qًفـأن الفـصل ب� الدولة والقـانون ال�كن له أن يكون مـطلقـاً أو أبديا qومع ذلك
وكـمـا يقـول ا�فكر القـانوني- السـيـاسي الفـرنسي (جـورج بوردو) عـدم إمكان الفـصل ب� علم
القـانون وعـلم الدولة أي علم الســيـاسـة (Politikwissenschaft) با�فــهـوم احلـديثq وحتــديد
مـجـاالتهـمــا حتـديداً مـادياً وقـسـرياً بحـيـث يؤدي الى ذلك االنفـصـال ا�زعـوم وغـيــر الصـحـيح

.(٢٣٢) دائماً
فالدولة هي ذلك اجلـزء من الكيان السياسي الذي يعنى بصـورة خاصة بسيادة الـقانون وتقدم

احلياة العامة والنظام العام وتصريف الشؤون العامة.
أي أن الدولة تكون جزءاً مـعيناً يتجـسد أختـصاصه في صالح اجلـماعةq وهي ليـست فرداً أو
هيـئـة أفـرادq بل مجـمـوعـة مـؤسـسة مـركـبـة كـجـهاز آلي عـلى قمـة اجملـتـمعq وهي آلة صنعـهـا

االنسان وبناها وتستخدم فيها عقول وطاقات البشر(٢٣٣).
وحـينمـا نقـول أن الدولة هي اجلـزء االعلى من الكـيان الـسيـاسيq نعـني بذلك أنهـا أرقى من
أالجزاء االجتماعية االخـرى في هذا الكيانq ولكن هذا اليعني أنها أرقى من الكيان السياسي
ذاتهq فـــاجلـــزء في حـــد ذاته أدنـى منزلـة من الكلq ولـذا فـــأن الدولة أدنى مـنزلة مـن الكيـــان

السياسي ككلq وهي في خدمته ككل أيضاً(٢٣٤)q وإن كان ذلك ليس صحيحاً دائماً.

فـالدولة فـي واقع االمـرq هو �يـيــز ب� احلكام واحملكوم�q ب� احلـكام الذين يقـبــضـون على
السلـطة العليــا في الدولةq تـلك السلطة الـتي تعــتـبــر علـيـا بحـكم كــونهـا تـخـضع لـهـا بـقـيــة
السلطات ا�ـوجـودة في الدولة والتي �ارســهـا الفـئـات االجـتـمــاعـيـة االخـرى ضـمن تكـويناتهـا
اخلاصـةq ولكنها في ·ارسـتهـا للسلطة تبقى خـاضعـة لتلك السلطة التي التفـوقها سلـطة أخرى

والتي �ثل سلطة الدولة.
والدولة بهذا ا�عنى سلطة يقبض عليها فرد أو فئة أو أغلبـيةq حسب طبيعة النظام السياسي
احلـاكم في الدولةq و�كن كـذلك لهـذه العناصـر القـابضـة على السلطـة أن تتعـايش مع بـعضـهـا
البـعضq وعند هذه احلـالة فـإن الـسلطة تنظم نفـسـهـا أو تنظم العـالقـة التـي تنشـأ ب� العناصـر

القابضة على السلطة لكي تستطيع بالتالي ·ارستها.
qوطريقـة ·ارسـة السلطة وحتـديد الـعـالقة بـ� القـابض� على السلطة وبينـهم وب� احملكوم�
تكون فـي حـد ذاتـهـا شـكل النظام الســيــاسي في بـلد مــع� وضــمن زمن مــع� �مــارســة تلك

السلطة.
فـالدولة بهـذا ا�عنى وبهـذا ا�نظور هي نظام سـيـاسيq هي سلطة �ارس بطريقـة مـعـينة ووفق

صيغة معينة(٢٣٥).
qهل أن الدولة تشكل نظامـاً سيـاسيـاً فقط? بتـعبـير آخـر qولكن هنا يثـار التسـاؤل ا�شـروع
هل أن الدولة في ·ارسـتها للسـلطة السياسـية تكتـفي بوجود النظام السـياسي فـقط دون وجود

عناصر أو عوامل أخرى مساعدة في تلك ا�مارسة?
·ا الشك فــيـــهq أنه ومن أجل امكـانيــة ·ارســة السلـطة من قــبل الـقــابض� عليـــهــا والذين
qتلجـأ الدولة أو القابض� علـى السلطة فيـهـا بتعـبيـر أدق qيشكلون الدولة في مـعناها احملـدد
الى وسـائل عديدة لتنظيم أمـورها وشـؤونهاq من هذه الوسـائل القـواعد القـانونية التي تضـعهـا
السلطة احلاكمة من أجل اتباعها من قبلها ومن قـبل الفئات االجتماعية االخرى الذين يشكلون

االغلبية احملكومة في اجملتمع.
فـبـهـذه الوسـيلة العـقـالنـيـة تسـتطيع الدولة أن تؤثر في سـلوك االفـراد وا�واطن� دون حـاجـة
اللجــوء الى قــوة االرغـام واالكــراه ا�ادية االّ عـندمـا تـقـتــضي الضــرورة اللجــوء الى مــثل هذا

االستخدام.
فـالنتيـجة ا�نطقـية �ـثل هذه احلالةq وجـود تالزم مصـيري ب� الـسلطةq أي ب� طريقة ·ارسـة

السلطة والقانونq فالقانون يضعه احلكام لتنظيم حياة اجلماعة وتطويرها.

(٢٣٥) د. منذر الشاويq الدولة الد�قراطيةq ا�صدر السابقq ص ٣٤ ومابعدها.



(٢٣٦) نفس ا�صدر أعالهq ص١٣٦ ومابعدها
(٢٣٧) د. شيرزاد احمد النجارq العدالة الد�قراطيةq ا�صدر السابقq ص١٩٢

(٢٣٨) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة
(٢٣٩) د. منذر الشاويq القانون الدستوري وا�ؤسسات السياسية العراقيةq بغدادq q١٩٦٦ ص٢١
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ولكن للـسلطة أو بعـبــارة أدقq للحكام القــابض� على السلطـةq رؤى ووجـهـات نظر خــاصـة
وأختيار وفلسفة معين� في تصورهم لكيفية ·ارسة السلطة وتسيير شؤون الدولة.

ولذلكq فــأن وضع القــواعـد الـقـانونـيـةq ´عنـى إقـامــة النظام القــانوني تـكون ´ثـابـة ترجـمــة
وانعكاس لرؤى وفلسفـة سياسيـة معينة تؤمن بها الـفئة القابضـة على السلطةq وأن القانون هو
اخـتـيـار سـيـاسيq فـالدولة عـبـارة عن سلطة والسلطة تصنـع القـانونq فـال دولة بدون سلطة وال

دولة بدون نظام قانوني تسير ´وجبه تنظيم أمور الدولة.
فـالـدولةq بتـعــبـيـر آخــر هي سلطة وقــانونq أي نظام ســيـاسي ونظام قــانونيq فــال �كن في
احلقـيقة الفـصل ب� النظام القانوني والنظـام السياسيq فـهما يشكالن بحـد ذاتهمـا مظهرين أو
شكل� حلقيـقة ثابتة واحدةq وهي وجود الدولةq فـال دولة بدون نظام سياسي والدولة بدون نظام

قانوني والعالقات بينهما عضويةq وهما يشكالن طرفي ا�عادلة التي تسمى بالدولة(٢٣٦).
ولهـذا فـأن على القــانون والدولةq وفي اطار ا�فـهـوم العـقـالنـيq أن جتـعـال احلـيـاة االنسـانيـة
مـوضعـاً للمـزيد من الرعـاية واالهتـمـام وبالتـالي احملاولـة لتنظيـمهـا بشكل يؤدي الى الـتعـرف
على إحتياجات احليـاة االنسانية وبذل اجلهود لتلبية هذه االحتياجـاتq وبهذه الطريقة العقالنية
فـأنه �ـكن انقـاذ احلـيــاة االنسـانيـة مـن مـخـتلف الـظواهر السلبـيــة التي من ا�مكن أن تـصـيب
االفـراد داخل مجـتمـعـاتهمq كاالغـتـراب والفسـاد وبروز القـوة غيـر ا�نتظمـة في داخل اجملتـمع

والدولة(٢٣٧).
ان الوصول الى هذه احلـالة أو الى وضع مايجب ان يكون (Sollen) يثيـر مسألة مهـمة تدور
حول دور ووظيفة الدسـتور ذات احملتوى الد�قراطي في اجملتمع والدولـة حلل ا�شاكل االنسانية

السياسية(٢٣٨).
qفا�عروف انـه (غالباً ما تثـبت السمات االساسيـة أو فلسفة االنظمـة السياسية فـي الدستور
فمن الدسـتور �كن أن نعـرف الى حد كبـير حتت أي نظام يعـيش بلد ما)(٢٣٩)q فهـذا االستناد
الى الدسـتور المكانيـة معـرفة حتت أي نظام سـياسـي يعيش بلد مـاq قد أدى بجـانب من الفقـة
الى ا�رادفـة بـ� النظم السـيـاســيـة والقـانون الدســتـوري فـاعـتـبــر ان النظام السـيـاسـي لبلد من
البلدانq يقصـد به نظام احلكم فيـها وهو الذي يتناول شرحـه العلم الذي يختص بدراسـة القانون

الدستوري.

وعلى ذلكq فـان النظم السـياسـيـة وحسب هذا الرأي الـذي أبداه هذا اجلانب من الفـقـه عبـارة
عن نظم احلكم التي يتناول بيانها القانون الدستوري(٢٤٠).

اضــافـة الـى وجـود هـذا الرأي فـان جــانبــاً من الفــقــه قــد الحظ عــدم تطابق مــدلول القــانون
الدسـتوري مع مـدلول النظم السيـاسيـةq ذلك ان النظم السـياسـية- وتبـعاً لهـذا الرأي- تتعـدى

حدود نظام احلكم في الدولةq فهي أوسع مدى من مدلول القانون الدستوري(٢٤١).
qعلـى الرغم من وجــود هذه اآلراء والرأي الذي يفــصل ب� مــدلولي هذين ا�ـفـهــوم� qولكن
النظام السياسي والقانون الدستوريq فان الظاهرة العامة التي ال �كن انكارها وعدم االعتراف
بهــاq هو اشـتـراك الـدول في أمـتـالكــهـا لدســاتيـر تعـكس الى حـد بعــيـد فلســفـة واجتــاه النظم

السياسية السائدة فيهاq مرتبطة ´كان وزمان وجود تلك النظم.
فقـد اكتـشف الفالسفـة وا�فكرون الغربيـونq من قواعـد احلضارة الـغربية والتي كـانت تشكل
مـزيجاً من الفكر االغـريقي _ الرومـانيq أن التوازن يشـكل العمـاد الرئيـسي لهذا ا�زيجq فـإذا
كانت الدساتـير االغريقية والرومـانية قد افتـقدت طرفاً من اطراف التنظيم السـياسي وهو افراد
الشعب الذين يكونونه فـان الدساتير التي صدرت فـي ا�رحلة التي سميت بالكالسيكـية جاءت
لتكمل ما لم تذكره تلك الدسـاتير القد�ةq وبذلك فقد احـتوت دساتير نهاية القرن الثـامن عشر
على الفكرة الـعـامة الـتي �ثلت في فكرة التـوازن بصـورة حـاولت فـيـهـا اال تتـناسى ا�ادة التي

يبنى عليها احلكم بصورة عامة اال وهي الفرد وحقوقه(٢٤٢).
فالدستور هو مجموعة القواعد التي حتدد سلطات الطبقة احلاكمة وتقيّد من امتيازاتها أثناء

·ارستها لهذه السلطات وبالدرجة التي تقر بها لالفراد بحقوقهم وحرياتهم(٢٤٣).
qفالدسـتـور هو مجـمـوعة الـقواعـد التي تقـيم ا�ساواة بـ� اعضـاء الدولة qوكـإجراء سـيـاسي
وهذا ا�ـعنى للـدســتـــور في مـــدلـوله الوظيـــفي يـتــعـــارض مع مـــدلـوله القـــانوني والـتــأريـخي

والفلسفي(٢٤٤).
فكل نشـاط اجـتـمـاعـي يخـضع في حـالة ·ارسـتـه لقـاعـدة او لقـواعـدة مـعـيـنة حتـدد السلوك
الواجب اتباعه أثـناء ·ارسة النشاطq فليس من ا�مكن التصـورq ان باالمكان ان يفلت النشاط

qمنشأة ا�عـارف باالسكندرية qالطبـعة الثانيـة qالنظم السـياسيـة والقانون الدسـتوري q(٢٤٠) د. محـسن خليل
q١٩٧١ ص٩.

(٢٤١) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة.
(٢٤٢) د. حسان محمد شفيقq ا�صدر السابقq ص٤.

(٢٤٣) د. اسماعيل الغزالq ا�صدر السابقq ص٧.
(٢٤٤) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة.



qبغـداد qمنشـورات مـركـز البـحـوث القـانونيـة qنظـرية الدسـتـور qالقـانون الدسـتـوري q(٢٤٥) د. منذر الشـاوي
q١٩٨١ص١٢ ومابعدها

(٢٤٦) نفس ا�صدر أعالهq ص١٣
(٢٤٧) د. اسماعيل الغزالq ا�صدر السابقq ص١.
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الذي �ارس داخل الدولة من مـثل هذه القـواعـدq اال في حـال مخـالفـتـها لتـلك القواعـد بصـورة
استثنائية.

فالنشـاطات التي �ارسهـا االفراد في عالقـتهم اليومـية ا�ستـمرة تخضـع لقواعد مـعينةq هي
القـواعــد التي تنظم هذه الـنشـاطات وحتـدد الـسلوك الواجب اتبـاعــهq والوكـالء الذين يـحـددهم
qيخضعـون كذلك في ·ارستهم لنـشاطاتهم لقواعد مـعينة qهؤالء االفراد والذين �ثلون الشـعب
وكذلك فأن النـشاط الذي يقوم به احلكام في ·ارستـهم للسلطة السياسيـة في الدولة يخضع هو
االخر لقواعد معينة حتدد هذا النشاط وتب� ا�دى الذي من ا�مكن ان �تد اليه هذا النشاط في

·ارسة السلطة(٢٤٥).
فهـذه القواعـد التي تنظم نشاط احلكام أي طريقـة ·ارستهم لـلسلطة السياسـيةq هي القـواعد
الدستورية أي القواعد القانونية التي يتضمنها الدسـتورq أي بتعبير آخرq ان القواعد القانونية
التي ينص عليها الدسـتورq تعلو بحكم طبيعتها علـى احلكام ألنهم في ·ارستهم للسلطة يجب

عليهم اخلضوع لتلك القواعد.
وكـذلكq فـأن الدسـتـور يجب أن يعلو على مـايضـعـه احلكام من قـواعـد قـانونيـة عند ·ارسـة
السلطـة أو ´ناسـبـة تـنظيم ·ارسـتــهم للسلطةq (حــيث أن ·ارسـة الـسلطة تتم في الغــالبq عن

طريق وضع قواعد قانونية تنظم نشاط االفراد والوكالء في الدولة)(٢٤٦).
وهكذاq يالحظ ان دراسة النظم السيـاسية أو باالحرى دراسة ا�ؤسـسات السياسية ال تقـتصر
كالدسـتور على القـواعد القانـونية التي تنظم ·ارسـة السلطة السيـاسيةq فـهي تشمل باالضـافة

الى ذلكq القواعد االجتماعية والقوان� التي تنظم السلوك االجتماعي.
فــهـذه الـدراسـة تشــمل مـن جـهــة االعــضـاء الـعليــا في الدولةq ومن جــهــة ثانيــة ا�نظمــات
واالشـــخــاص الذيـن يتــدخـلون في احلـــيــاة الســـيــاســـيــة ولـم ينص القـــانون الدســـتــوري عـلى

وجودهم(٢٤٧).
هذا التـفريـق ب� علمي القـانون الدستـوري وا�ؤسـسـات السيـاسـية خلق االنـطباع اخلـاص بأن

موضوع كل منهما هو بالضرورة متميز عن اآلخر.
وعلى الرغم من ذلكq فان البروفسور (دوفرجيه) يرى في القانون الدستوري ا�ظهر القانوني

للنظـم السـيـاســيـة(٢٤٨)q ونظراً �ا �ـارسـه الدولة من أثر علـى تكوين القـانـون وتطبـيـقــهq فـأن
اخـضاعـها �ـستلزمـات القـواعد القـانونيـة بالذات لم يكن أمراً سـهـالqً فقـد زعمـوا كـثيـراً و�دة
طويلة بأن صــاحب السلطانq االمـيـرq ا�لكq اخلـليـفـة هو فـوق القـانون ومـتــحـرر من أي التـزام

بالقوان�q ويستطيع عند احلاجة وعند الرغبة حترير اآلخرين منه.
ولكن االقرار الـتدريجي بوجوب اخلـضوع للنظام الدسـتوري وعـدم اللجوء الى خـرقه ادى الى

ترك هذه التعاليم والتقاليد ا�وروثة وان لم يكن ذلك في كل مكان وزمان(٢٤٩).
ولكن هذا التطور الذي شـهده هذا النظام مر ´راحل طويـلةq باالضافة الى أن االقـرار بحقيـقة

هذا التطور لم يتم اال ضمن موافقة الدولة.
وفي الوقـت احلــاضــرq تعــتــبــر الدولة في مــجــمـل نشــاطاتهــا مــحــدودةً بـالقــانونq مــاعــدا
االسـتـثناءات بالطبعq وحـيث وكـمـا يقول االسـتـاذ (هوريو) بأنه يجـب االعتـراف بأن التـحـديد
الذي تخــضع له الدولة هو حتــديد ترضى به الدولـةq وبشكل من االشكالq تـريد ذلك التـحــديد

´حض ارادتهاq أي وبحسب التحديد القانوني الكالسيكي هو حتديد ذاتي إرادي.
ولكن الواقعq أن الدولة باتـخاذها احلـيطة ضـد نفسـهـا وباقامـتـها احلـواجـز وا�وانع في طريق
استـقاللها وحـريتهـا في التصرف غـير قانونيq اسـتطاعت ان تخضع نفـسها للقـواعد القـانونية
التي سنتـها هي أو صادقت عليـهاq وبحـسب التعبـير القانـوني الصحيح �كن التـعبـير عن هذا

ا�وقف بأنه حتديد ذاتي وموضوعي.
qكن اعـتبـار تطور النظام الدسـتوري في مـجـمل مبـادئه وقواعـده� qفـمن هذه الزاوية بالذات
وكـأنه تعبـيـر عن اجلهـود واحملـاوالت التي قامـت بها مـخـتلف الدول من أجل اخلـضوع للقـانون

وسيادته(٢٥٠).

(٢٤٨) نفس ا�صدر أعالهq نفس الصفحة
(٢٤٩) اندريه هوريوq ا�صدر السابقq ص١٤٦
(٢٥٠) نفس ا�صدر أعالهq ص١٤٧ ومابعده.
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في هذه الدراسـة التي تركزت عـلى الوظيفـة السيـاسـية التي يقـوم بها القـانونq حـاولنا تسليط
الضـوء بقـدر االمكان على عـدد من الوظائف التي �ـكن للقـانون القـيام بـها من خـالل مـحـاولة
النظام السياسي السائد في مجتمع مع� و في فترة زمنية معينةq أن يجعل من القانون وسيلة
·كنة االسـتـخـدام في سبـيل تثـبـيت وجـوده و·ارسـته للـسلطة السـياسـيـة على نحـو يجـعل من
القـانون االداة االكـثر مـرونة واالكـثر قـابليـة على االسـتـجابة �تـطلبات تلـك ا�مارسـة وبالتـالي
يكون أفـضل جتاوباً خللق نوع من التـوازن واالستـقرار لـوجود النظام السـياسي وبالتـالي حتقـيق

شرعيته واستمراره.
لقد تب� لنا من خالل الدراسة ما يأتي:

١- وجود وظيـفة سيـاسية للقـانونq أو بصورة أدق وجود وظـائف سياسـية للقانونq اضـافة الى
الوظيفة الرئيسـية له وا�تمثلة بتنظيم النشاطات والفعالـيات التي تستند في وجودها على
وجـود القـانونq أي ´عنـى آخـرq فـأنه باألضـافـة الى الوظيـفـة االجـتـمـاعـيــة التي يقـوم بهـا
القـانونq والتي تعـتـبـر هي الوظيـفـة االسـاسيـة للقـانونq في نظـر معظـم ا�فكرين والعلمـاء
ا�شـتــغل� في شـتى فـروع ا�ـعـرفـة االنسـانيــةq من حـيث قـيـام الـقـانون بتنظيم الـعـالقـات
qاالنسانيـة التي تنشأ ماب� االشـخاص الذين يكونون عناصـر مجتـمع بشري مع� ومـحدد
فأنه اضـافة الى هذه الوظيفـةq فثمة وظـيفة أخرى هي الوظيـفة السيـاسية للقـانونq إنطالقاً
من ا�فــهـوم الذي �ـكن اعطاءه للتــعـبــيـر عن الوظـيـفـة الـسـيـاســيـةq بـأعـتـبــارها االفــعـال
والنشاطات التي يستند النظام السياسي في القيام بها عن طريق ·ارسة السلطة السياسية
على وجـود القـانونq وان أي تغيـيـر في تلك النشـاطات والفـعاليـاتq سـواء كان سـلبيـاً أم
ايجـابـيـاqً سـوف يؤثـر بالتـالي علـى مـجـمل وجــود وشكل النظام الســيـاسي بنـفس االجتـاه
qااليجـابي أو الـسلبي. هذه الوظيـفــة السـيـاسـيــة للقـانون تتـمــثل في حتـقـيق: االســتـقـرار

الشرعيةq العقالنيةq االندماجq التنشئة السياسيةq التحديثq التنظيم.
٢- وجود رابطة حـقيقـية وواقعـية ماب� القـانون والسياسـةqوهذه الرابطة أو العالقـة التي نقول
عنهـا كـونهـا رابطة حـقيـقـيـة وواقعـيـةq �كن اثبـاتهـا والبـرهنة على وجـودها من خـالل تلك
الوظائف السـيـاسيـة التي يقـوم بهـا القانون من حـيث مـحاولة الـنظام السيـاسي السـائد في
اجملـتـمع اثبـات جدارته وكـفـاءته في ·ارسـة السلطة السـيـاسـيـة وبالتـالي أحقـيـتـه في تلك
ا�مـارسةq وان مـا تشيـر اليه بعض الدراسـات الفقـهيـة أو الكتابات السـياسـية التـي حتاول
قدر ا�ستطاع ابعاد احلقل القانوني عن احلقل السياسي أو باالجتاه ا�عاكسqعلى الرغم من

اعـتـراف تلك االجتـاهاتq سـواء كـان ذلك االعـتـراف جـزئيـاً أو ضـمنيـاqً عن عـدم امكانهـا
بصورة كلية من حتقيق ذلك الفصلq لهو أمر لو افترضنا تقبله على أسس علمية بعيدة عن
روح االنحـيـاز والنـقـد غـيـر البناءq لوجــدنا ان قـبـوله سـوف لن يكون اال عـلى أسس واهيـة
وغير طبيـعيةq أي ´عنى آخرq ان قبول مثل هذا االمر سـوف لن يكون اال قسرياً حتى على
أصـحـابه الـذين يدعـون بناء العلم الـقـانوني على أسس علـمـيـة بعـيـدة عن التــأثر ´جـاالت
أخرى يتصـورون عدم وجود صلة بينها وب� القانونq أو حـتى قيام العلم السياسي مسـتقالً

بعيدا عن التأثر باجملاالت ا�عرفية االخرى ومنها القانون.
٣- وجـود ترابط أو محـاولة خلق ترابط مـاب� ا�ناهج ا�تـبـعة فـي دراسة العلم السـيـاسي وتلك
qوذلك من خالل االستعارات ا�سـتمرة وان كانت قليلة qا�ستخدمة فـي الدراسات القانونية

للمناهج ب� العلم�.
فأنه على الـرغم من االختالف ا�وجـود ماب� علم القـانون وعلم السيـاسةq فأن مـاتب� لنا من
خـالل دراسـاتنا هذهq ان هذا االخـتـالف وان كـان مـوجـوداqً فأن ذلـك اليعني عـدم امكانيـة خلق
ترابط وإنسجـام ماب� هذين العلم�q فـيمـا اذا كانت ثمة نيّـة حقيـقية لـالستفـادة من اجملاالت
ا�تـاحـة فـي كـال العلم� للتــواصلq سـواء كـان ذلك على مـســتـوى ا�مـارسـة العـمـليـة أو على
مـستـوى اسـتخـدام ا�ناهج اخلـاصة بكال الـعلم� في الدراسات الـتي توحد بينـهمـا. وذلك على
العكس من الظاهـرة التي �كن مـالحظتـها بـوضوح في وجـود ذلك الفـصل احلـاد والصـارمq ب�
مـاهو قانوني وب� مـاهو سـياسيq في مـجاالت حـياتـنا االكاد�يـة والعملـيةq وحـينما نقـول ب�
مـاهو قانوني وب� مـاهو سيـاسيq فأننا نـقصـد بذلك مجـاالت أوسع من مجـرد الفصل ا�وجـود
ب� علم السياسة وعلم القانونq الذي نعتقد فيه كونه فصالً غير طبيعيq وهو فصل يعتمد في
معظم حلقاته على أسس غير صحيحة بعيدة عن الروح العلمية واحملايدة في البحث وا�مارسة.
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.١٩٨٥ qبيروت qدار اجليل qالفكر السياسي احلديث qفائز صالح q١- أبو جابر

.١٩٧٩ qاالسكندرية qالهيئة ا�صرية العامة للكتاب qالطبعة الثالثة qالبناء االجتماعي qأحمد q٢- أبوزيد
.١٩٧٧ qالقاهرة qدار غريب للطباعة qعلم االجتماع القانوني  qمحمود q٣- أبوزيد

.١٩٨٠ qبغداد qمطبعة ا�عارف qنظرية العلم عند فرانسيس بيكون qقيس هادي q٤- أحمد
.١٩٦٩ qالقاهرة qدار ا�عارف ´صر qا�نهج اجلدلي عند هيجل qإمام عبدالفتاح q٥- إمام

٦- أم�q أحـمـد ومـحـمودq زكـي جنيـبq قصـة الفلـسفـة احلـديثـةq اجلـزء األولq مطبـعـة جلنة التـأليف والتـرجـمـة
.١٩٦٧ qالقاهرة qوالنشر

.١٩٧٦ qالقاهرة qمكتبة العلم ا�صرية qالطبعة السابعة qديكارت qعثمان q٧- أم�
.١٩٨٤ qبيروت qدار اجلامعية للطباعة والنشر qتأريخ النظم القانونية وتطورها qأحمد q٨- ابو الوفا

.١٩٩١ qبغداد qمطابع دار احلكمة qعلم االجتماع السياسي qصادق q٩- األسود
qكلية القانون والسيـاسة qجامعة بغـداد qمـسحوبة على الرونيـو qفلسفة القانون qثروت أنيس q١٠- االسيـوطي

.١٩٧٠ qبغداد
.١٩٧٠ qالقاهرة qمكتبة االجنلو ا�صرية qالطبعة الثانية qا�ذاهب االشتراكية ا�عاصرة qراشد q١١- البراوي

.١٩٨٧ qبغداد qمطبعة جامعة بغداد qمدخل لدراسة القانون qعبدالباقي وآخرون q١٢- البكري
.١٩٨٠ qبيروت qدار الفارابي qاجلزء األول qتأريخ احلركة العمالية والنقابية في لبنان qالياس q١٣- البواري

.١٩٧٥ qالكويت qمطبوعات جامعة الكويت qتأريخ النظم والشرائع qعبدالسالم q١٤- الترمانيني
.١٩٨٩ qا�وصل qمديرية دار الكتب للطباعة والنشر qالقانون االداري qماهر صالح عالوي q١٥- اجلبوري

١٦- اجلملq يحيىq االنظمة السياسية ا�عاصرةq دار النهضة العربيةq القاهرةq بدون سنة طبع.
.١٩٨٥ qالقاهرة qمكتبة نهضة الشرق qدراسات في علم االجتماع السياسي qعبدالهادي q١٧- اجلوهري

.١٩٨٤ qا�وصل qمطابع جامعة ا�وصل qعلم االجتماع السياسي qاحسان محمد q١٨- احلسن
١٩- احلصريq ابو خلدون ساطعq أحاديث في التـربية واالجتماعq الطبعة الثانيـةq سلسلة التراث القوميq مركز

.١٩٨٥ qبيروت qدراسات الوحدة العربية
qالقـاهرة qمـؤسـسـة الثـقافـة اجلـامـعيـة qتأريخ النـظم االجتـمـاعـية والـقانون qعـبداجملـيـد مـحمـد q٢٠- احلـفناوي

.١٩٧٣
٢١- اخللفq علي حس� والشاويq سلطان عبدالقادرq ا�بادË العامة في قانون العقوباتq وزارة التعليم العالي

.١٩٨٢ qبغداد qوالبحث العلمي
.١٩٥٣ qبغداد qشركة النشر والطباعة العراقية احملدودة qاجلزء الثاني qالدولة والتعليم qحسن q٢٢- الدجيلي

.١٩٧٢ qبغداد qمطبعة جامعة بغداد qا�دخل لدراسة القانون qمالك حسن q٢٣- الدوهان
.١٩٦٨ qالقاهرة qدار ا�عارف ´صر qسلسلة نوابغ الفكر الغربي qهيجل qعبدالفتاح q٢٤- الديدي

.١٩٧٥ qبغداد qمطبعة العاني qالطبعة األولى qفلسفة القانون qحسن علي q٢٥- الذنون

.١٩٨٦ qبغداد qمطبعة شفيق qالصلة ب� علم ا�نطق والقانون qمصطفى ابراهيم q٢٦- الز�ي
.١٩٦٠ qالقاهرة qدار ا�عرفة qعلم االجتماع القانوني qحسن q٢٧- الساعاتي

.١٩٨٨ qالكويت qمنشورات جامعة الكويت qأساسيات التنشئة السياسية واالجتماعية qفيصل q٢٨- السالم
qالقـاهرة qدار الفكر العـربي qأصول الـقانـون qأحـمـد حـشمـت qعـبـدالرزاق أحـمـد وأبو سـتـيت q٢٩- السنهـوري

.١٩٥٢
٣٠- السنهوريq عبدالرزاق أحمدq نظرية العقدq دار احياء التراث العربيq بيروتq بدون سنة طبع.

.١٩٩٨ qبغداد qمنشورات اجملمع العلمي العراقي qالكتاب األول qالدولة الد�قراطية qمنذر q٣١- الشاوي
١٩٦٦ qبغداد qمطبعة شفيق qالقانون الدستوري وا�ؤسسات السياسية العراقية qمنذر q٣٢- الشاوي

.١٩٦٧ qبغداد qمطبعة شفيق qاجلزء األول qالقانون الدستوري qمنذر q٣٣- الشاوي
.١٩٨١ qبغداد qمنشورات مركز البحوث القانونية qنظرية الدستور qالقانون الدستوري qمنذر q٣٤- الشاوي

.١٩٩٤ qبغداد qمطبوعات اجملمع العلمي العراقي qفلسفة القانون qمنذر q٣٥- الشاوي
.١٩٦٥ qبغداد qمطبعة شفيق qفي الدولة qمنذر q٣٦- الشاوي

.١٩٩١ qبغداد qدار احلكمة للطباعة qمذاهب القانون qمنذر q٣٧- الشاوي
.١٩٦٩ qبغداد qشركة الطبع والنشر األهلية qاجلزء األول qالوجيز في الفكر السياسي qنزار q٣٨- الطبقجلي

qوزارة التـعليم العـالي والبـحث العلمي qمـدخل الى علم السـيـاسـة qصـادق qعـبـدالرضا واألسـود q٣٩- الطعـان
.١٩٨٤ qبغداد qجمهورية العراق

.١٩٨٠ qبغداد qمطبعة ا�عارف qاالنظمة السياسية ا�قارنة qحسان محمد شفيق q٤٠- العاني
.١٩٨١ qبغداد qمطبعة جامعة بغداد qالدستور qحسان محمد شفيق q٤١- العاني

٤٢- العـجميq محـمد مـسعـودq احلركـة العمـالية والنقـابية في الكويتq الطـبعة األولىq شـركة الربيـعان للنـشر
.١٩٨٢ qالكويت qوالتوزيع

٤٣- العطيةq عـصامq القانون الدولي العامq الطبـعة السادسةq وزارة التـعليم العالي والبحث العلميq جـمهورية
.٢٠٠١ qبغداد qالعراق

qا�ؤسـســة اجلــامـعــيـة للـدراسـات والنشــر qالقـانون الـدسـتــوري والنظم الســيــاسـيــة qاسـمــاعـيـل q٤٤- الغــزال
.١٩٨٢ qاالسكندرية

qمديرية دار الكتب للطباعـة والنشر qا�دخل للعلوم القانونيـة qمنذر عبـداحلس� qحـيدر والفضل q٤٥- الفضلي
.١٩٨٧ qا�وصل

.١٩٨٠ qبغداد qمطبعة جامعة بغداد qا�دخل الى علم االجتماع qمليحة عوني وآخرون q٤٦- القصير
.١٩٩٢ qالكويت qدار سعاد الصباح qالطبعة األولى qالتربية والسياسة qعبا�نعم q٤٧- ا�شاط

.١٩٩١ qأربيل qمسحوبة على الرونيو qدراسة نظرية في النظام السياسي qشيرزاد أحمد q٤٨- النجار
٤٩- النجارq شيرزاد أحـمدq محاضرات في النظم السياسـية ا�قارنةq مسحوبة على الرونيوq مـحاضرات ألقيت

.١٩٩٣ qاربيل qجامعة صالح الدين qعلى طلبة كلية القانون والسياسة
٥٠- النخيـليq سليمان مـحمـدq احلركة العـماليـة في مصر ومـوقف الصحـافة والسلطات ا�صـرية منهاq الطبـعة

 .١٩٦٥ qالقاهرة qمطابع روز اليوسف qاألولى
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.١٩٩٧ qقم qانتشارات الشريف الرضي qمهزلة العقل البشري qعلي q٥١- الوردي
qبيـروت qدار النهـضـة العـربيـة للطبـاعـة والنشـر qتدرج القـرارات االدارية ومـبـدأ الشـرعـيـة qثروت q٥٢- بدوي

.١٩٧٠
.١٩٨٠ qبيروت qدار القلم qالطبعة الثانية qارسطو qعبدالرحمن q٥٣- بدوي

.١٩٧٩ qبيروت qدار القلم qافالطون qعبدالرحمن q٥٤- بدوي
.١٩٧٩ qالكويت qوكالة ا�طبوعات qفلسفة القانون والسياسة qكانت qعبدالرحمن q٥٥- بدوي

.١٩٨٢ qبيروت qدار القلم qمناهج البحث العلمي qعبدالرحمن q٥٦- بدوي
.١٩٥٩ qالقاهرة qدار ا�عارف ´صر qسلسلة نوابغ الفكر العا�ي qديكارت qجنيب q٥٧- بلدي
.١٩٨٦ qاالسكندرية qمنشأة ا�عارف qالنظرية العامة للقانون qسمير عبدالسيد q٥٨- تناغو

.١٩٩٠ qاالسكندرية qدار ا�عرفة اجلامعية qالقانون والضوابط االجتماعية qسامية محمد q٥٩- جابر
.١٩٩٠ qبغداد qمطابع دار احلكمة للطباعة والنشر qفي التربية والتعليم qداخل حسن q٦٠- جريو

.١٩٦٨ qالقاهرة qدار ا�عارف ´صر qالصحة والتنمية qشريف q٦١- حتاتة
.١٩٧٢ qالكويت qمطبوعات جامعة الكويت qا�دخل لدراسة العلوم القانونية qعبداحلي q٦٢- حجازي

.٢٠٠٠ qاالسكندرية qالدار اجلامعية qغاية القانون qأحمد ابراهيم q٦٣- حسن
.١٩٨٦ qا�وصل qمديرية دار الكتب للطباعة والنشر qعلم ا�نظمة qمحمد حربي q٦٤- حسن

qعـمـان qاجلـامـعـة االردنية qمـركـز الدراسـات االستـراتيـجـية qدور االعالم في الد�ـقراطيـة qجـورج q٦٥- حـوا�ة
.١٩٩٥

qاالسكندرية qمنشـأة ا�عــارف qالطبـعــة الثـانيـة qالنظم السـيـاسـيــة والقـانون الدسـتـوري qمـحــسن q٦٦- خليل
.١٩٧١

٦٧- دايرq عبدالفتاح سايرq تأريخ القانون العامq مطبعة نهضة مصرq القاهرةq بدون سنة طبع.
qدار البحـوث العلمـية qالطبعـة األولى qالتـربية وأثرها في رفع ا�سـتوى الصـحي qمحمـود طنطاوي q٦٨- دنيـا

.١٩٧٥ qالكويت
.١٩٨٦ qبغداد qدار الشؤون الثقافية العامة qكانت qعماد عبدالسالم q٦٩- رؤوف

.١٩٧٨ qبغداد qمطبعة جامعة بغداد qمناهج البحث في السياسة qمحمد محمود q٧٠- ربيع
.١٩٧٧ qا�وصل qمؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر qالقانون في العراق القد� qعامر q٧١- سليمان

.١٩٩٢ qبغداد qدار الشؤون الثقافية العامة qنظرية الرأي العام qحميدة q٧٢- سميسم
qبيـروت qدار الطليـعة للـطباعـة والنشـر qالطبـعـة األولى qالطريق الى الد�قـراطيـة qعـصـمت q٧٣- سـيف الدولة

.١٩٧٠
٧٤- شحاتةq شفيقq التأريخ العام للقانونq مكتبة سيد عبدالله وهبةq القاهرةq بدون سنة طبع.

٧٥- شـغــمـومq ا�يلوديq الوحــدة والتـعـددية في الـفكر العلمي احلــديثq الطبـعـة األولـىq دار التنوير للطبــاعـة
.١٩٨٤ qبيروت qوالنشر

.١٩٨٠ qبغداد qدار احلرية للطباعة qالفكر السياسي القد� qمحمد Êغا q٧٦- صالح
٧٧- عارفq نصر مـحمدq ابستـمولوجيا السـياسة ا�قارنةq الطبـعة األولىq ا�ؤسسة اجلـامعية للدراسـات والنشر

.٢٠٠٢ qوالتوزيع

.١٩٩٤ qدمشق qدار احلصاد للنشر والتوزيع qالطبعة األولى qالسيادة qعبدالهادي q٧٨- عباس
.١٩٦٦ qالقاهرة qمطبعة نهضة مصر qالطبعة اخلامسة qنظرية القانون qعبدالفتاح q٧٩- عبدالباقي

٨٠- عـبـدالقويq خـيـريq دراسـة السـياسـة العـامـةq الطبـعة األولىq مـنشورات ذات السـالسل للطـباعـة والنشـر
.١٩٨٨ qالكويت qوالتوزيع

qمطبعة جـامعـة صالح الدين qالطبعـة األولى qمـحاضـرات في فلسفة القـانون qعبـدالرحمن رحيم q٨١- عبـدالله
.٢٠٠٠ qأربيل

.١٩٨٧ qالقاهرة qالهيئة ا�صرية العامة للكتاب qفلسفة برتراند رسل السياسية qنصار محمد q٨٢- عبدالله
.١٩٨٨ qالقاهرة qمكتبة النهضة العربية qالطبعة األولى qلطفي محمد q٨٣- فطية

.١٩٧٩ qعمان qا�طبعة االردنية qالفلسفة السياسية التقليدية qعبدالستار q٨٤- قاسم
٨٥- قـربانq ملحمq قـضـايا الفكـر السـياسـيq القـانون الطبـيـعيq الطبـعـة األولىq ا�ؤسـسـة العـربيـة للدراسـات

.١٩٨٢ qبيروت qوالنشر والتوزيع
.١٩٨٤ qبغداد qمطبعة احلوادث qالطبعة األولى qالتنمية االقتصادية qمحمد فاضل محمد عزيز q٨٦- قفطان

.١٩٨٨ qبيروت qالدار اجلامعية للطباعة qالتخطيط االقتصادي qعلي q٨٧- لطفي
٨٨- مجذوبq محمد سعيدq احلريات العامة وحقوق األنسانq جروس بريسq طرابلسq لبنانq بدون سنة طبع.

.١٩٨٣ qلندن qدار واسط qوسائل حماية ا�شروعية qعلي سبتي q٨٩- محمد
.١٩٧٧ qاالسكندرية qدار اجلامعات ا�صرية qا�نطق ومناهج البحث العلمي qعلي عبدا�عطي q٩٠- محمد

٩١- مـحـمـدq مـحـمـد علي ومـحـمـدq علي عـبـدا�عطيq السـيـاسـة ب� النظريـة والتطبـيقq دار النهـضـة العـربيـة
.١٩٨٥ qبيروت qللطباعة والنشر

.١٩٨٠ qبيروت qمنشورات عويدات qالطبعة الثانية qمع الفلسفة اليونانية qمحمد عبدالرحمن q٩٢- مرحبا
.١٩٩٠ qلبنان qطرابلس qدار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع qا�دخل الى علم القانون qمهاب q٩٣- جنا

∫WLłd²*« V²J!«
qالطبـعـة األولى qالسيـاسـات ا�قـارنة في وقـتنا احلـاضـر qجي. بنجـهـام qجـابرييل وباويل االبـن q١- ا�وند. أي

.١٩٩٨ qعمان qالدار األهلية للنشر والتوزيع qترجمة  هشام عبدالله
.١٩٧٢ qبيروت qمنشورات عويدات qترجمة  سموحي فوق العادة qفلسفة القانون qهنري q٢- باتيفول

qبيروت qا�ؤسسـة العربية للدراسات والنـشر qترجمة جـوزيف سماحة qديكارت qمـارسيل q٣- بارجوني- هورو 
.١٩٧٩

qدار الطليـعـة للطبـاعـة والنشـر qالطبـعـة األولى qترجـمـة جـورج طرابيـشي qتأريخ الفلسـفـة qامـيل q٤- برهيـيـه
.١٩٨٧ qبيروت

٥- بسـتـوريq زالتيكاq الرياضـيـات في حيـاتناq ترجـمـة  فـاطمـة عبـدالقـادر ·اq سلسلة عـالم ا�عـرفـةq اجمللس
.١٩٨٧ qالكويت qالوطني للثقافة والفنون واآلداب

.١٩٥٩ qاالسكندرية qمنشأة ا�عارف qترجمة عبداحلميد صبرة qعقم ا�ذهب التاريخي qكارل q٦- بوبر
qبيروت qمنشورات عـويدات qالطبعة الثـالثة qترجـمة نسيم نصـر qسوسـيولوجيا السـياسة qغاسـتون q٧- بوتول

.١٩٨٢
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٨- بوتومـورq تـومq علم االجـتـمـاع الســيـاسيq ترجـمـة  ومـيـض نظميq الطبـعــة األولىq دار الطليـعـة للـطبـاعـة
والنشرq بيروت ١٩٨٦.

qبيروت qمنشورات عويدات qالطبعـة األولى qترجـمة هالة شبئون احلاج qمناهج علم االجتماع qر�ون q٩- بودون
.١٩٧٢

.١٩٩٥ qبيروت qدار الساقي qالطبعة األولى qترجمة حسن القبيسي qماهي الد�قراطية qاالن q١٠- تورين
١١- توكـفـيـلq الكسي ديq الد�قـراطـيـة في امـريكاq ترجــمـة أم� مـرسي قنديـلq اجلـزء الثـانيq مطبــعـة جلنة

.١٩٦٢ qالقاهرة qالتأليف والترجمة والنشر
qبيـروت qدار الفـارابي qترجـمـة  مصطـفى كر� qالفـكر احلقـوقي البـرجـوازي ا�عاصـر qفـالد�ير q١٢- تومـانوف

.١٩٨٥
qبك� qدار النشــر باللغـات االجنبــيـة qاجمللـد الثـاني qمـؤلفـات مـاوتـسي تونغ اخملـتـارة qمـاوتـسي q١٣- تونغ

.١٩٦٤
qمطبـعـة جـامعـة بغـداد qالـطبعـة األولى qترجـمـة  جـميل بوداغ qالتـخلف االقـتصـادي qبارنيس q١٤- خلتـبـاري

.١٩٧١ qبغداد
.١٩٨٦ qبيروت qدار اجليل qترجمة هنري رياض qفلسفة القانون q١٥- داياس

qبغـداد qمنشـورات مركـز البـحوث القـانونية qترجـمة  رشـدي خالد qدروس في القانون العـام qليـون q١٦- دكي
.١٩٨١

qمنشورات دار مكتـبة احلياة qتـرجمة  ابراهيم اسماعيل الوهب qاحلرية في ظل القانون qوليم. أ q١٧- دوكالس
.١٩٦٢ qبيروت

.١٩٥٨ qالقاهرة qمطبعة نهضة مصر qسلسلة األلف كتاب qالدولة qجاك دوندييه q١٨- دي فابر
qمـؤسسة كـامل مهدي للطباعـة والنشر qترجـمة أحمد حـسيب عباس qالنظم السيـاسية qموريس q١٩- ديفرجـيه

القاهرةq بدون سنة طبع.
qدار ا�عـارف ´صـر qالطـبـعـة الثـانيـة qترجـمـة زكي جنـيب مـحـمـود q(نـظرية البـحث) ا�نطق qجـون q٢٠- ديوي

.١٩٦٩ qالقاهرة
.١٩٦٦ qبغداد qا�كتبة االهلية qترجمة  حسن علي الذنون qاجلزء الثاني qسياسة احلكم q¼اوس q٢١- رني

qبيـروت qدار القـلم qالطبـعـة األولى qترجـمـة ذوقـان قــرقـوط qفي العـقـد االجـتـمــاعي qجـان جــاك q٢٢- روسـو
.١٩٧٣

qدار الفكر العـربي qسلسلة األلف كـتـاب qترجـمـة أحـمد كـامل qنـظم احلكم احلديـثة qمـيـشيل q٢٣- سـتيـوارت
.١٩٦٢ qالقاهرة

qالقاهرة qالهيئة ا�صرية العامة للتأليف والنشر qترجمة  أديب عبدالله qمدخل الى الرياضيات q.و q٢٤- سوير
.١٩٧٠

.١٩٩٦ qالقاهرة qمكتبة مدبولي qترجمة إمام عبدالفتاح إمام qفلسفة هيجل qوولتر q٢٥- سيتس
qسلسلة دراسـات فكرية qترجمـة  انطون حـمصي qاجلزء الثـالث qتأريخ االيديولـوجيـات qفـرانسوا q٢٦- شـاتليه

.١٩٩٧ qدمشق qمنشورات وزارة الثقافة السورية

٢٧- غـالبـريثq جـون كـينيثq الدولة الـصناعـيـة احلـديثـةq ترجـمـة يحـيى علي اديبq منشـورات وزارة الثـقـافـة
.١٩٧٢ qدمشق qالسورية

٢٨- فـريدريك فـيلهلمq هيـجلq مـحـاضرات فـي فلسفـة التـاريخq اجلـزء الثـانيq الطبـعـة الثـانيـةq ترجمـة  امـام
.١٩٨٤ qبيروت qدار التنوير للطباعة والنشر qعبدالفتاح امام

qأربيل qمطبـعة وزارة التعليـم العالي qترجمة عـبدالوهاب أحـمد السراج qتاريخ الرياضيـات q٢٩- كتلمـان ارثر
.١٩٨٨

٣٠- كـريبq ايانq النظرية االجـتـماعـيـة من بارسونـز الى هابرماسq تـرجمـة  مـحمـد حـس� علومq سلسلة عـالم
.١٩٩٩ qالكويت qاجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب qا�عرفة

qالدار الـقومـية للطبـاعة والنشـر qترجـمة خـيري حـماد qالسيـاسة ب� أصـدقائـها وأعـدائها qبرنارد q٣١- كـريك
.١٩٦٣ qالقاهرة

qبغداد qمنشـورات مركـز البحـوث القانونيـة qترجمـة  أكرم الوتري qالنظرية احملـضة للقـانون qهانز q٣٢- كلسن
.١٩٨٦

٣٣- كونتq جـان بيير ومـونييهq جـان بييـرq عناصر من أجل علم اجتـماع سيـاسيq القسم األولq ترجـمة انطون
.١٩٩٤ qدمشق qاجلمهورية العربية السورية qمنشورات وزارة الثقافة qحمصي

qمنـشورات عـويدات qالطـبعـة الثـانية qترجـمـة اليـاس حنا الياس qالسلطـة السيـاسـية qجـان وليم q٣٤- البيـير
.١٩٨٣ qبيروت

٣٥- السكيq هارولد. جq احلـرية في الدولة احلديثةq ترجـمة أحـمد رضوان عـزالدينq الطبعـة األولىq منشورات
.١٩٦٦ qبيروت qدار الطليعة

٣٦- لويدq دينـيسq فكرة القــانونq ترجــمـة سلـيم الصـويـصq سلسلة عــالم ا�عــرفـةq اجمللـس الوطني للثــقـافــة
.١٩٨١ qالكويت qوالفنون واآلداب

.١٩٦٩ qموسكو qدار التقدم qمسألة االرض والنضال في سبيل احلرية q٣٧- لين�
.١٩٦٢ qبيروت qمنشورات مكتبة احلياة qترجمة عبدالله أم� qالفرد والدولة qجاك q٣٨- ماريتان

qا�ؤسسـة العربيـة للدراسات والنـشر qالطبعـة األولى qترجمـة اسامـة حامـد qماكـس فيبـر qدونالد q٣٩- ماكـري
.١٩٧٥ qبيروت qسلسلة أعالم الفكر العا�ي

qا�ؤسـسة العـربية للدراسـات والنشر qالطبـعة األولى qترجمة عـدنان الكيالي qماركـوز qالسـدير q٤٠- ماكنتـير
.١٩٧١ qبيروت

٤١- ميلq جـون ستـيوارتq احلكومات البـر�انيةq ترجـمة اميـل الغوريq دار اليقظة العـربية للتـأليف والترجـمة
والنشرq دمشقq بدون سنة طبع.

qدمشق qمنشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي qترجمة ناظم الطعان qعصر العقل qستيوارت q٤٢- هامبشر
.١٩٧٤

٤٣- هوريوq اندريهq القانون الدستوري وا�ؤسـسات الدستوريةq اجلزء األولq ترجمة علي مـقلد وآخرونq الطبعة
.١٩٧٧ qبيروت qدار االهلية للنشر والتوزيع qالثانية

qبيـروت qدار الطلـيـعـة للطبـاعـة والـنشـر qالطبـعـة األولى qترجـمـة اليـاس مـرقـص qمـخــتـارات ٢ q٤٤- هيـجل
.١٩٧٨

.١٩٧٤ qالقاهرة qمكتبة االجنلو ا�صرية qترجمة  نظمي لوقا qا�ذهب عند كانت qمراد q٤٥- وهبة
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١- ابراهيمq سعدالدينq مصادر الشرعية في انظمة احلكم العربيةq بحث منشور ضمن ندوة (أزمة الد�قراطية

 .١٩٩٨ qبيروت qمركز دراسات الوحدة العربية qالطبعة الثانية q(في الوطن العربي
٢- بطرسq رعد عبوديq أزمة ا�شاركة السياسيةq قضية حقوق االنسان في الوطن العربيq من كتاب (حقوق
.١٩٩٩ qتشرين الثاني qمركز دراسات الوحدة العربية qسلسلة كتب ا�ستقبل العربي q(االنسان العربي
q(ا�عنى والقوة في النظام العا�ي اجلديد) من كتاب qاليابان والبحث عن الشرعية qجان ماري q٣- بويسو

.١٩٩٩ qالقاهرة qدار سينا للنشر qالطبعة األولى qترجمة سوزان خليل
٤- النجارq شيرزاد أحمدq د�قراطية الدولة القانونية وتنشئة ا�واطنq بحث منشور في مجلة (e|—UÄ…—) مجلة

.٢٠٠١ q(١)العدد qاربيل qنقابة محاميي اقليم كوردستان العراق
٥- النجارq شيرزاد أحمدq في عرضه لكتاب (العدالة الد�قراطية)q للمؤلف يورك باول فولرq بحث منشور في

.١٩٩٧ q(١)العدد qاربيل qوزارة الثقافة القليم كوردستان العراق q(كاروان االكاد�ي)  مجلة
q(—…e|—UÄ) دراسة منشورة في مجلة qمدخل �هيدي لفهم الوظيفة السياسية للقانون qشيرزاد أحمد q٦- النجار

.٢٠٠٢ q(٢)العدد qمجلة نقابة محاميي اقليم كوردستان العراق
q(القانون والسياسة) بحث منشور في مجلة qمشكلة الشرعية في الدولة احلديثة qشيرزاد أحمد q٧- النجار

  .١٩٩٤ q(١)العدد qأربيل qجامعة صالح الدين qمجلة كلية القانون والسياسة
٨- النجارq شيرزاد أحمدq النظرية النقية للقانونq بحث منشور في مجلة q(ËË“«—Wð) مجلة احتاد حقوقيي اقليم

.١٩٩٩ q(٤)العدد qأربيل qكوردستان العراق
٩- سالمةq غسانq الد�قراطية كأداة للسالم ا�دنيq من كتاب (د�قراطية من دون د�قراطي�) من بحوث

الندوة الفكرية التي نظمها ا�عهد االيطالي (فوندارسيوني انيي انريكو ماتيي)q الطبعة الثانيةq منشورات
.٢٠٠٠ qكانون الثاني qمركز دراسات الوحدة العربية

qوقفات على ا�شروعية من حيث مفهومها و�ييزها عن الشرعية ومصادرها qعبدالرحمن رحيم q١٠- عبدالله
q(١)العدد qالسنة االولى qمجلة جامعة صالح الدين للعلوم االنسانية q(أبحاث) بحث منشور في مجلة

.١٩٨٩
qأربيل q(كاروان االكاد�ي) مجلة qوظيفة القانون في النظام الد�قراطي الليبرالي qجندت q١١- عقراوي

.١٩٩٧ q(٢)العدد
١٢- محرمq صبحي وعقيليq عمر وصفيq ا�شاركة الشعبية في احلكم احملليq بحث صادر عن مركز البحوث

االدارية للمنظمة العربية للعلوم االدارية التابعة جلامعة الدول العربيةq مطبعة أطلسq القاهرةq تشرين
.١٩٧٤ qاألول

١٣- معوضq جالل عبداللهq أزمة ا�شاركة السياسية في الوطن العربيq من كتاب (الد�قراطية وحقوق
االنسان في الوطن العربي)q سلسلة كتب ا�ستقبل العربيq مركز دراسات الوحدة العربيةq بيروتq تشرين

.١٩٨٣ qاألول

١٤- هابرماسq يورغنq احلقيقة والفاعليةq القسم األولq ترجمة شيرزاد أحمد النجارq بحث منشور في مجلة
.١٩٩٩ q(٩)العدد qاربيل qمجلة احتاد حقوقيي اقليم كوردستان العراق q(ËË“«—Wð)

∫#UŽuÝu*«Ë fO"«uI!«
.١٩٨٦ qبيروت qدار العلم للمالي� qا�ورد qمنير q١- البعلبكي

.١٩٩٩ qبيروت qا�ؤسسة العربية للدراسات والنشر qا�وسوعة السياسية qعبدالوهاب وآخرون q٢- الكيالي
qترجمة سمير عبدالرحيم اجللبي qا�عجم احلديث للتحليل السياسي qاليشير qجوزيف وادواردس q٣- روبرتس

الدار العربية للموسوعاتq بيروت ١٩٩٩.
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Abstract
Political Function of Law

This study concentrated on the political function of law and trying to analysis at-
tempt of political system to use law as instrument to practice its political authority
to reach stabilization and legitimacy.

In our studying we realize the following:
1. The main function of law is social function which organizes all activities in so-

ciety, but beside this function, there is another function : political function of
law.This function included all activities of political system depended on law as in-
strument to achieve : stability, legitimacy, modernization, integration .

2. There is an actual connection between law and politics as two main sector in so-
ciety, This relation can be explain through the political function of law and at-
tempting of political authority to improve its capacity and ability. Some academic
works in law trying to separate the political sectors from law sectors, but they
failed to reach an absolute separation between them.

We are not believing on absolute separation between law and politics because such
separation in not depended on reality of things and scientific and positive point of
views. It is difficult to have pure political science and science of law with out con-
nection to other social sciences.

3. Despite of differences between political science and science of law, it is possible
to establish a connection between them, when the existence of intention to benefit
from both sciences is real, then it could be possible to reach a level of connection
between them, This connection will be realizable in two level : practical and me-
thodical level.

Any attempt to separate between both sciences is not successful attempt, because the
separation is an artificial separation and it depends on such bases which are not
correct and far from scientific and natural point of views both in research and prac-
tice.. 
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