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 مرتكزات السلطة

الطاعة 
 القوة والشرعٌة

 القانون



 القانون: أولا 
 ٌمكن ول تحكم أن لسلطة ٌمكن فال السلطة، عمل وسٌلة القانون ٌُعد  •

 مهما المجتمع فً الحٌاة سٌر ٌنظم قانون وجود دون ٌستقٌم أن لنظام
 .المجتمع ذلك تنظٌم درجة كانت

ٌُعد •  الدولة لشكل األساسٌة القواعد ٌحدد الذي األعلى القانون الدستور و
 التكوٌن حٌث من العامة السلطات وٌنظم فٌها، الحكم ونظام

 منها، واحدة كل وحدود السلطات هذه بٌن والعالقات والختصاص،
 وٌضع والجماعات، رد ا لألف األساسٌة والحقوق والحرٌات والواجبات
 القانونٌة القواعد من مجموعة لٌس فهو السلطة، تجاه لها الضمانات
 هو بل فحسب، الدولة فً الحكم بنظام تتعلق مكتوبة وثٌقة فً المدونة
 الحاكمة للسلطة سٌاسٌة فلسفة أو سٌاسٌة لفكرة قانونٌة صٌاغة

  والختصاصات الصالحٌات ٌبٌن كما الحكم حق أساس ٌبٌن فالدستور•
 المسإولٌات وٌحدد

 شخصٌاا، امتٌازاا  ولٌس وظٌفٌا اختصاصا الحكم ٌصبح ذلك وبموجب•
 . مسبقا محددة ٌتولها من وشروط (الحكم)السلطة مركزات تكون وبهذا



إل بقدر قٌمة وعلى هذا األساس فإن أعمال السلطة لٌس لها •

المقررة، هذه األطر التً األطر الدستورٌة ما تعمل ضمن 

ٌشغلونها الذٌن األفراد تحدد الوظٌفة السٌاسٌة بتحدٌدها 

حٌن أدائها، فالدستور هو الذي توافرها الواجب والشروط 

 .ٌقٌم شرعٌة الحكم وشرعٌة ممارسٌه

واإلطار القانونً هو الذي ٌحدد مدٌات الحكم وصالحٌات •

لهم فعله وما ٌمنع ألفراد المجتمع ما مسموح الحكام كما ٌحدد 

علٌهم إتٌانه، وكلما التزمت السلطة باإلطار القانونً العام 

المجتمع وٌحتكم إلٌه المجتمع كلما التزمت بحدود الذي ٌحكم 

القٌم التً بالتزامها بمنظومة مشروعٌتها وعززت شرعٌتها 

 .المجتمعٌحتكم إلٌها 



   والستمرار البقاء لها ٌمكن ول السلطة عمل وسٌلة هو فالقانون•
 السلطة كانت فمهما ٌسندها، قانون دون الحكم أعمال ممارسة فً

  نظر فً بالشرعٌة وتحظى السٌاسٌة شرعٌتها على حائزة
  اإلكراه من درجة ممارسة إلى بحاجة تبقى فهً المحكومٌن،

  إلٌها ٌحتكم التً العامة القاعدة عن ٌشذ من ضد الجزاء واٌقاع
 .المجتمع

 من درجة دون البقاء لهما ٌمكن ل للسلطة والطاعة فالمتثال•
 إل تستقٌم أن لها ٌمكن ل المشروعة القوة وهذه المشروعة، القوة
 بها الموكلة والمإسسات ومداها إطارها القانون ٌحدد حٌن

 بقدر للسلطة ضرورٌان واإللزام فاإلكراه إلٌها، اللجوء وأوقات
 من هو القانونً واإلطار واإلقناع، الرضا توافر ضرورة درجة
 ٌعد كما السلطة عمل وسٌلة القانون ٌعد لذلك كله، بذلك ٌتكفل
  إرادتها لفرض تستخدمها التً الوسائل شرعٌة معٌار لتحدٌد أداة
 .إلرادتها المجتمع انصٌاع وضمان المجتمع على



 القوة: ثانٌاا 

 مع بالطاعة ٌقترن أن بد ل أمٌر كل أن اإلقرار ٌجب بدءا•

 فً لٌس أنه كما الطاعة بهذه ٌحظى أمر كل لٌس أنه اإلدراك

 وجود من لبد كان لذا بالطاعة، السلطة تحظى حال كل

 على الناس لحمل أحٌانا السلطة إلٌه تلجؤ الذي اإلكراه

 متماسكا ومجتمعا وسلطة نظاما إقامة ٌمكن ل إذ ،الطاعة

 .قٌمه عن الخارجٌن أٌدي على تؤخذ قوة هناك تكون أن دون

 



 المجتمعات فً لسٌما السلطة تعمل أخرى ناحٌة من أنه إل•

  إلى والوصول مهماتها إنجاز فً الرضا إلى بالستناد الحدٌثة

 الوحٌدة القٌمة هو الرضا أن تخٌل ٌصعب أنه بٌد ،أغراضها

 .المهمات هذه إنجاز فً السلطة إلٌها تستند التً

 من للسلطة لبد أنه تجاُهلها ٌمكن ل التً المفارقة أن بمعنى •

  التنفٌذ موضع مطالبها لوضع تحاشٌها ٌمكن ل كؤداة القوة

  لها لٌس أنه كما ،ذلك من مناص هناك ٌكن لم إن وبالقسر

 بعٌدا وبمطالبها بها الرضا عن الستغناء على القدرة (السلطة)

 على لزاما كان لذا إلٌهم، بها تتوجه من تجاه القسر أشكال عن

  أن ٌمكن ل جهة من فهً المنهجٌن، بٌن التوفٌق السلطة ماسكً

  دائما، القوة تستخدم أن ٌمكن ل جهة ومن أبدا، القوة عن تتخلى

  األمن توفر ناحٌة من فهً مزدوجة وظٌفة لها تكون هنا فالقوة

 .األفراد أنانٌة من تحد أخرى ناحٌة ومن والستقرار



 القوة استخدام بٌن فرقاا  هناك أن الباحثٌن بعض ٌعتقد لذلك•

 شرعٌة لتؤكٌد استخدامها وبٌن السلطة شرعٌة إلدعاء

 ٌعنً ل فذلك الحكم فً الحق تعنً السلطة كانت فإذا السلطة،

  هناك ٌكن لم ما به التهدٌد أو القسر لستخدام الواسع اللجوء

 .لذلك شرعً   داع  

  إكراهها فً أسرفت أو الداعً لهذا السلطة افتقدت إذا أما•

  على والقدرة الحكم فً فالحق شرعٌتها، دعائم تقوض فهً

 ٌتمثل األول أساسٌٌن هدفٌن تحقٌق تعنً اآلخرٌن فً التؤثٌر

 فً ٌتمثل والثانً ،مجتمعها أفراد وحرٌة لحقوق احترامها فً

 وحمل بسٌاساتها والقبول واستمرارها استقرارها على الحفاظ

 .شرعٌتها ٌهدد منهما أي وفقدان لها الطاعة على الناس



  إل القوة أشكال من شكال تعد السلطة أن من الرغم على أنه ٌعنً الذي األمر•
  إبداء طرٌق من بسٌاستها والقبول الرضا عن تبحث أن علٌها ٌجب أنه

 نهاٌة فً ٌعزز مما المواطنٌن ومصالح والجماعات األفراد لحرٌة احترامها
 .الغربً الدٌمقراطٌات معظم فً نراه ما وهذا الشرعٌة صورتها األمر

 الثانًو علنً األول الدولة استخدامها إلى تلجؤ القوة من نوعٌن هناك وعموما•
 .ضمنً

 على المقررة القانونٌة كالعقوبات الواضحة اإلكراه مظاهر فً العلنً وٌتمثل•
 نفوس فً للسلطة المستبطنة القوة فً الضمنً ٌتمثل بٌنما أوامرها، تنفٌذ عدم

  مثل األفراد على بالنفع تعود عدة بوسائل السلطة تستجلبها والتً األفراد
 كلها وهذه والتجنٌد، التعلٌم على والحث المصالح بٌن والتنسٌق المكافآت
 لها الطاعة استجالب فً السلطة إلٌه تلجؤ مشروع إكراه أو إجبار وسائل
 ضد السلطة تمارسه الذي المادي اإلكراه عن فضال المحكومٌن، برضا والفوز

  السافر اإلكراه بخالف السلطة من مقبول اإلكراه وهذا القانون، على الخارجٌن
 علٌها القائمٌن مصلحة وانما المجتمع مصلحة السلطة فٌه تراع ل الذي

 .فحسب

 العتراف بٌن ارتباط عالقة وجود على تنطوي السلطة أن األمر وخالصة •
 .أخرى جهة من األمر شرعٌة وبٌن جهة من بالطاعة المقترنة بالقوة



 الطاعة والشرعٌة: ثالثاا 

 ل األخٌرة فإن (الطاعة -األمر) طرفاها معادلة السلطة كانت إذا•

 كان واذا شرعً، بإكراه تقترن لم ما وتستمر تبقى أن ٌمكن

 وهذا ،السلطة لسٌاسات وقبول رضا وجود من فالبد كذلك األمر

 األخٌرة وبدون شرعٌتها، السلطة ٌعطً الذي هو والقبول الرضا

 .المجردة السٌطرة أو الهٌمنة من نوع أو إكراه مجرد القوة تصبح

 أدنى حٌد على تنطوي سلطة عالقة كل إن القول ٌمكن وعلٌه •

 (حقٌقً قبول او حقٌقٌة دوافع على استناداا  )الطوعً اللتزام من

 واللتزام السلطةـ، تلك بفاعلٌة العتراف ٌعنً وهذا الطاعة فً

 او نفعٌة لسالٌب بالقوة او الجمعٌة الرادة باتفاق اما بالطاعة

 .كلٌهما او عقالنٌة لقٌمة



 التنظٌم ٌحكمها لحٌاة مٌال الجتماعٌة بطبٌعته فاإلنسان•

 فضال اللتزام من المتحصلة المنفعة فإن لذلك ،والستقرار

 ل الفرد إن إذ ،الطاعة أسٌباب أهٌم من تعد العقالنٌة عن

 ٌوافق

 المتبادلة المنفعة لتوقع جٌدا سببا هناك ٌكن لم ما اللتزام على•

 لسٌما اللتزامات فإن ثم ومن ،اللتزام هذا من والمتحققة

 فً متجذرة األصل فً هً السلطة تجاه (الطاعة) السٌاسٌة

 ٌلتزم أن على بحرٌته عمل الفرد أن طالما الطوعٌة األعمال

 القانون سلطة قبول ٌمكن كٌف لنا ٌفسر وهذا ،السلطة بطاعة

 خسارتها ٌتم لم فالحرٌة الفردٌة، بالحرٌة التضحٌة دون من

 .اللتزام بهذا التزموا بحرٌتهم األفراد أن طالما



 قاد وأعمالها وسٌاساتها بالسلطة والقبول الرضا إن أُخرى وبكلمة•
  بثوب السلطة اكتست وهكذا السلطة لهذه طاعة وجود إلى

 .الشرعٌة

 من بإرادة ترتبط ل الشرعٌة أن إلى بوردو جورج ٌذهب لذلك •
 السلطة وأن الجماعة، من تؤتٌه وانما بقوته ول السلطة ٌمارس
 وهذا ،الجماعة فً القائم بالحق ترتبط التً تلك هً الشرعٌة

  ٌكون الذي وحده هو الصفة هذه من اإلفادة ٌمكنه الذي أن ٌعنً
 .الجماعة فً المسٌطرة الحق بفكرة ملتصقا

 ضمنً إجماع ثمة ٌكون عندما شرعٌة السلطة تكون وهكذا•
 ٌحددها التً الشرعٌة لصورة مطابقتها بمدى ٌتعلق فٌما حولها
  والسلطة ،فٌها ُتمارس التً بالجماعة الخاص والمعاٌٌر القٌم نظام
 الذي بالقدر قُدرة سوى لٌست فهً سلطة تعود ل الشرعٌة غٌر
 .فٌه تطاع
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 المؤسسات االجتماعية

 المشتركة القٌم من تنبع مترابطة معاٌٌر ذات أنظمة هً•

 معٌنة، اجتماعٌة مجموعة أو معٌن مجتمع فً والمعممة

 واإلحساس، والتفكٌر التمثٌل فً الشائعة طرقها أحد بوصفها

 للممارسات  ومصدرا االجتماعٌة الحٌاة من مهما جزءا وتعد

 تتأتى االجتماعٌة األنشطة معظم إن إذ المتكررة، االجتماعٌة

 البنٌان فً محورٌة نقطة هً لذا المؤسسات خالل من

 اإلنسانٌة للنشاطات البنٌوي والتنظٌم االجتماعً



 وتعمل تتشابك التً والعالقات السلوك أنماط من نظام فهً•

 المجاالت فً األفراد سلوك وتنظم فتوجه المجتمع خالل من

  حٌاة نوعٌة على قوي تأثٌر لها ٌكون ثم ومن األساسٌة

 .األفراد

 معٌاري نظام هً هً االجتماعٌة المؤسسات فإن وبذلك•

 نظام تعمٌم خالل من األساسٌة اإلنسانٌة الحاجات ٌحقق

 إشباع على وٌعمل األكبر، بالثقافة الفرد ٌربط معٌاري

 ،االجتماعٌة والعدالة الغذاء مثل للجمٌع األساسٌة الحاجات

 -اإلنسان حقوق) األساسٌة االجتماعٌة القٌم وٌحدد

 الطالق، ،الزواج) االجتماعً السلوك وأنماط (الدٌمقراطٌة

 (الفرد دور األسرة، دور) واألدوار (الزوجات تعدد



 االجتماعٌةأهمٌة المؤسسات 

 فً مهمة هٌكلٌة مكونات كونها من المؤسسات أهمٌة تنبع•

 تقوم أو أكثر أو أساسٌا نشاطا تعالج التً الحدٌثة المجتمعات

 .المجتمع فً محددة بوظائف

 المجتمعات إن إذ تستمر، أن للمجتمعات ٌمكن ال بدونها•

 مع والمترابطة المتفاعلة المؤسسات من مجموعة من تتكون

 إحداها تكمل والتً العالقات من معقدة بشبكة بعضها

  االجتماعٌة الحٌاة لتسهٌل متعددة أدوارا   وتؤدي األخرى،

   .اإلنسانٌة


