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مفهوم السلطة : الفقرة األولى

لكماالقدرة،أوالسلطة،• دمفهومتسميتها،البعضيُفَض ِّ تفاوتوجودقيقةحمنينطلقمجر 
.نظريا ًبينهمقانونيةمساواةوجودمنالرغمعلىاألفرادبينواقعي

وة،الثرأوالروحية،أوالماديةكالقوةمختلفة،عواملإلىالواقعيالتفاوتهذايستند•
رية،البشالجماعاتكلفيهذهالتفاوتحاالتوتَُصاَدف...ألخاالجتماعية،والمكانة
القبيلةعيمزبينالقبيلةوفيواألوالد،األهلبينالعائلةفي:المثالسبيلعلىفنجدها،
ينباالقتصاديالمشروعوفيواألعضاء،القادةبينالسياسيالحزبوفيوأفرادها،
.والمحكومينالحكامبينالدولةوفيوالعمال،العملصاحب

دكمفهوموالسلطة• .وموضوعيشكلي،:منظورينمنإليهالنظريمكنمجرَّ



السلطة من حيث الشكل

عنالحديثأنهذاويعني.آخرشخصعلىماشخصيُمارسهامجتمعيةلعالقةنموذجهي•
.مانوع ًنمعالقةبينهماتقوماألقل،علىقطبينأمامنكنلمإنمعنىذايكونأنيمكنالالسلطة

ويبر،اكسماألصلاأللمانياالجتماععالمإلىمجتمعيةكعالقةللسلطةالتقليديالتعريفويعود•
نالتيالقوة"هيالقدرة،أوالسلطة،أنيرىالذي تحقيقنماألشخاصمنعددا ًأوشخصا ،تمك ِّ

هذايفالمشاركيناآلخريناألشخاصمقاومةعلىبالتغلبمشترك،عملفيالخاصة،إرادتهم
."العمل

فنفسهالفهمهذاوضمن• شخصنمالحصولعلى(أ)شخصقدرة"بأنهاالسلطةدالروبيريعر ِّ
ويكونه،نفستلقاءمنبهليقوم(ب)يكنلمبعمل(القيامعناالمتناعأو)القيامعلى(ب)آخر
."(أ)إرادةمعمتفقا ً

ردً (ب)لـيكونأنيكفيالسلطةهناكتكونفلكيهام،التعريفمنالثانيالعنصرهذاإن•
يفعلأنآخرشخصمنشخصطلبفإذا.(أ)رغباتمعمتفقا ًفعلهردً يكونأنوإنما،فعل
بينتوجدماةعالقفإن،العكسبفعلاألخيرهذاوقام،تلقائيا ًيفعلهأنهيريديكنلمماشيئا ً

.سلطةعالقةبالتأكيدليستلكنها،الطرفين



(أو الجوهر ) ثانياً ـ السلطة من حيث المضمون 

فإنلسلطةاجوهرعلىالتعرفضرورةعلىوالباحثينالعلماءبينتمًَّقداالتفاقكانإذا•
اءآرالصددهذافيظهرتوقد.المضمونأو،الجوهرهذاتحديدحولبينهمظهرالتباين
Le)األمرفييكمنالسلطةجوهربأنالقائلالرأي:أهمهامنعديدة،

commandement)،والنظريةفكرة،خدمةفيقوةالسلطةفييرىالذيوالرأي
التياالقتصاديةالقوةفيجوهرهايكمنطبقيةظاهرةالسلطةأنتزعمالتيالماركسية

فيىاألخرالطبقاتعلىالسيطرةمنوتمكنها،االنتاجلوسائلالمالكةالطبقةتملكها
.المجتمع



جوهر السلطة يكمن في األمرـ 1

.B)جوفينيلدوبرترانددرس• de Jouvenel)،كظاهرةموجودةفهيطبيعية،سياسيةكظاهرةالسلطة
.التاريخمراحلمختلففي

تنافرةمجماعاتتجميعمنقوة،منيملكهمابفضلويتمكَّن،الناس،حكمإلىالسلطةطالبيسعى•
لهاإمرته،تحتوتوحيدهاأصال ، ِّ .واحدةجماعةإلىبذلكفيحو 

.الجماعاتهذهعلىالسيطرةلهتكونوأنله،األمريكونأنفيرغبتهمنبدافعذلكيفعلوأنه•

دالتيهيالسلطة• .واحدةدولةفيتعيشأمة،منهاوتصنعواحدة،بوتقةفيالجماعةتوح ِّ

بعيد،منكتتحرقبيلة ًالبدايةفيبهقاممنوأن.الكبرىالبشريةالجماعاتتَشكَّلمبدأهوالغزوأن•
نشوءنيديالتيأوروبا،فيالمثالسبيلعلىاألمركانوهكذا.األخرىالقبائلعلىسلطتهاوبسطت
.الشعوبمنغيرهاأراضياجتاحتالتيوالنورمان،والغوط،،الفرنكلقبائلفيهاالدول

علىثمأوال ،زاةالغعلىالشخصيةسلطتهفيفرضالعمليةهذهأثناءالغزاةبينمنيبرزفردا ًإنويضيف•
.الغزومنهانطلقالذيالقوةمبدأإلىمستندا ًدائما ًاألمرويظل.المغلوبين

مالجزاءً لطةالسمالكإنزالإمكانيةبمعنىيُْفَهمالذيواإلكراه،األمرعلىإذا ًتنطويأنبدالالسلطةأن•
.ألوامرهاالمتثاليرفضمنعلى



جوهر السلطة يكمن في األمر

حكمه،توطيدلأجمنفشيئا ،شيئا ًيتحولأنيلبثالللقوة،والمالكالسلطةصاحبالفرد،الحاكم•
يبدوولهم،الخدماتبعضتقديمإلىفيبادرالجماعة،أفرادأكثريةعطفاكتسابعلىللعمل
لدىابالرضشعورظهورإلىالخدماتهذهتقديمويؤدي.العامالخيرعلىحريصوكأنهحينذاك

.لهوإراديعفويوخضوع ًالحاكم،بسلطةطرفهممنوقبولً المحكومين،

.والرضااإلكراهبينمصدرهاحيثمنتتراوحكعالقةالسلطةفإنوعليه•

طيةالديمقراالمجتمعاتفيمطردبشكلتتزايدالعالقة،هذهفيالرضا،أهميةأنالواضحمن•
سبيلفيلقوةلاستخدامهايكونمابقدرإال ًالشرعيةصفةفيهاالسلطةتكتسبالالتيالحديثة،
.العاموالرضاللقبولمستندةأعمالهاوتكونالمشترك،الخير

هاتينفيهاتبيَّنَّااإذإالًَّحقيقتهاعلىتُْعَرفأنيمكنالالسلطةأنالنهاية،في،جوفنيلدوويؤكد•
مجتمعيةالوالطبيعةواإلكراه،واألمرالقوةعلىالقائمةاألصليةالجوهريةالطبيعة:الطبيعتين
.العامةوالخدمةوالرضاالقبولعلىالقائمةالفرعية



:  السلطة كقوة في خدمة فكرة-2

.G)بوردوجورجالفرنسيالفقيهاعتبر• Burdeau)السياسةلعلمالرئيسالموضوعهيالسلطةأن.

فيشالعيلضرورةالجماعةوعيمنتنبعقوةإنها."فكرةخدمةفيقوة"عنعبارةالسلطةانواعتبر•
.أعضائهاجميععلىااللتزامفرضبهوتستطيعالمشترك،خيرهافيهتجدنظامً 

رهاالبشرية،الجماعةوعيمنتنبثقبرأيه،السلطة،أن• الخيرلهايحققمعيَّن،اجتماعيلنظاموتصو 
روهذا.المشتركةوالمصلحةالعام، طة،السلخلقعلىالجماعةيحملالذيهوالمنشودللنظامالتصو 

.لتحقيقهالالزماالنضباطوتقب ل،لهاوالخضوع

النظرةهذهمةترجعلىوالتعويل.للمستقبلنظرةتتضمنالفكرفيالمنشوداالجتماعيالنظامصورةإن•
فكرةجسيدتعلىويعملون،السلطةيتولونالذين،األشخاصأوالشخصعاتقعلىيقعالواقعأرضفي

أرضفيسيدهالتجيسعونالتيالفكرةقوةمنقوتهميستمدونذلكفيوهمملموسا ،حيا ًتجسيدا ًالنظام
.الواقع

،شخاصاألمنمجموعةأوواحدا ،شخصا ًكانسواءً ،الحكاممنالسلطةيتولىَمنًْيمارسهاالتيالقوة•
.زوالهمبعدفتبقىالسلطةأما،زائلونفالحكَّام.مافكرةلتحقيقوسيلةهيوإنما،ذاتهاحد ًِّفيغايةليست
وتبد ل،الحكامرتغي ًوإنالنفوس،فيقائما ًوتأثيرهافعلهايظلالتيالفكرة،إلىالبقاءهذاسببويعود
.الزمن



ليتارياالبرووسيادةوالسلطةالدولةنهاية)طبقيةكظاهرةالسلطةـ3

الدولةأنتزعموهي.أخرىطبقةعلىطبقةلسيطرةأداةوأنها،طبقيةاقتصاديةظاهرةالسلطةأنالماركسيةالنظريةترى•
بينمايزالترافقتالمجتمع،فيومنازعاتاقتصاديةتناقضاتمنعنهانجموما،الخاصةالملكيةظهورمعتاريخيا ًنشأت
.تملكالالتيوالطبقةالمالكةالطبقة

زعات،المناهذهلِّلَجمجهاز،أوأداة،إيجادإلىبالحاجةالمالكةالطبقةلدىشعورلظهوروالمنازعاتالتناقضاتهذهأدتوقد•
.مقبولةحدودضمنإبقائهاعلىوالعمل

.هؤالءعلىسيطرتهماستمرارتضمنبحيثالسياسيةسلطتهمالعبيدمالكونظَّموهكذا•

.الرأسماليالمجتمعمرحلةفيوالبرجوازيون،اإلقطاعيالمجتمعمرحلةفياالقطاعيوننفسهالشيءفعلكما•

كلفيالمالكةالطبقةإرادةمنأقوىكانمراحلهمنمرحلةكلفيالبشريالمجتمعشهدهالذياالقتصاديالتطورأنإال ً•
.مرحلة

.منهاأرقىأخرىإلىمرحلةمنبالمجتمعاالنتقالإلىمرحلةكلفيالطبقيالصراعأدىولهذا•

ِّضالبرجوازية،الطبقةعلىبثورتها(البروليتاريا)العاملةالطبقةتقومأنإلىوهكذا• وتقيمأسمالي،الرالنظامأركانوتقو 
ينتهيمؤقتةلطةس،النظريةهذهبرأي،ستكونالسلطةهذهلكن.البروليتارياديكتاتوريةسلطة،بهاالخاصةالسياسيةسلطتها
ر .الطبقيةالتناحراتمنوبالتالي،الطبقاتمنالخاليالشيوعيالمجتمعبقياموجودهامبر ِّ

لسياسيةاالسلطةذبولإلىذلكوسيؤديالمتناحرة،الطبقاتبينالصراعلضبطلجهازأوألداة،حاجةهناكتكونلنوعندها•
.عابرةسياسيةظاهرةهيوإنمادائمة،اجتماعيةظاهرةليستالسياسيةالسلطةفإنوعليه.تدريجيا ًوتالشيها



السلطة الرمزية

الماديةلطةالسإليهتتجهأنيمكنالذياألفقهيومقبولة،ناعمةسلطةبصفتهاالسلطات،أشكالأرقىهي•
لوقتافيالقدسيةصورهاومن،العنفيةخصائصهامنتتخلصأنيمكناألخيرةهذهإنأي،(الخشنة)

الكرامةفييوالتساوالحر،االنتظاممعانيمنتحملهلمافيها،ومرغوبا ًطوعا ًمقبولةسلطةفتغدونفسه،
.واالستحقاقاإلنسانية

.ذاتيوانضباطانتظامدينامياتإلىتُختَزلالسلطةإن•

معقيتعلالذيالرمزي،الماللرأسمرادفةالكاريزماكانتإذاكاريزما؟إلىالعادلةالسلطةتحتاجهل•
االجتماعيالمالورأسالثقافيالمالورأسالمعرفيالمالرأسسيماوالالمال،رأسأشكالجميع

.المشروعيةأوبالشرعيةتقترنالكاريزما،فإن،(األخالقي)

الهيابنموهذهبالهيبة،الكاريزمااقترنتمحبوبا ،المهيبا ،األميريكونأنماكيافللياشترطمنذ•
العادلةلطةالستقتضيهاالتيالكاريزما."الثعبومكراألسدقوة"منوالحذرالخوفعلىتحيلوالتهيب،

.الجانبومأمونبهوموثوقا ًمحبوبا ًالشخصيجعلماهي

دالالتأنهاعلىفرضهاتستطيعدالالت،علىتتوفررمزي،عنفقوامهاسلطةكلأيناعمة،سلطةكل•
عالقاتىعلبذلكفتزيدولَّدتها،التيالقوة،عالقات"الشرعيةالدالالت"هذهوراءتخفيإنماشرعية،
.الخاصةالرمزيةقوتهاالمخفيةالقوة



أشكال السلطة: الفقرة الثانية 

فقا ًو،مختلفةأشكاال ً،هذايومناحتىالبشريةالمجتمعاتنشوءمنذ،السلطةأخذت•
.المجتمعاتهذهتطوربهامرالتيالتاريخيةللمراحل

السلطة:للسلطةأشكالثالثةبينتاريخيا ًوالباحثونالعلماءميَّزاألساسهذاوعلى•
)الُمْغفَلة anonyme فيدةالمجسًَّالسلطةثمشخص،فيالمجسَّدةوالسلطة،المباشرةأو(
.مؤسسة



أوالً ـ السلطة الُمْغفَلَة أو المباشرة 

.المتطورةلمجتمعاتافيالسلطةأشكالعنتختلفسلطة،توجدوثقافيا ،إقتصاديا  ذاتهاعلىالمنغلقةأيالبسيطة،البدائيةالمجتمعاتفي•

ككلبالمجتمعوإنما،واحدبشخصمتمثلةتكنلمسلطةفهي•

أبناءهالينصاعالتيوالمقدساتوالمحرماتالطقوسمنهاتتشكلالتيوالتقاليدوالعاداتالغيبيةالمعتقداتمجموعمننابعةوكانت•
.لفبالمخاالعقوباتأشدإنزالبإمكانها،(األجدادوأرواحباآللهةتتمثل)غيبيةقوىمنوالرهبةالخوفبدافع،تلقائيا  المجتمع

.ككلالجماعةفيتكمنوإنمامحدد،شخصفيتكمنالُمْغفَلة،سلطةإنها•

تكنلم،البدائيةفالمجتمعات.الجماعةباسمعليهالعقابيوقعأنبالجماعةفردأيحقمنكانالطقوس،هذهانتهاكعلىأحدتجّرأماإذا•
.(الحكموظيفة)السياسيةالوظيفةبممارسةالبعضتخصصسيماوالالوظيفي،التخصصظاهرةتعرف

.بالغريزةامتثاال  والتقاليدللعاداتالمجتمعاتهذهفيالجماعةأعضاءامتثالكان•

.المقدسةالطقوسمنلمجموعةككلوالجماعةاألفرادانقيادعنيعبِّّروكان•

واألجدادةاآللهثأرمنخوفا  الطقوسمخالفةمنيمنعهارادعبمثابةكانت،البدائيةالشعوبأذهانفيالراسخةاألسطورية،فالتصورات•

واسطةبيُفرضألنبحاجةليسوهو.الجماعةضمنالمشتركالعيشمستلزماتمنهووالتقاليدللعاداتاالنقيادبأنالشعورهناومن•
.العداءتناصبهأصبحتواجتماعية،طبيعيةمنالعالم،قوىكلأنيشعرالمذنباإلنسانألن،السلطةيملكشخص



ثانياً ـ  السلطة المجسَّدة في شخص

بالقدرةغيرهنعيمتازشخصفيتصدى.الجماعةحياةفيالفرديةالمبادرةأهميةهناتبرزبعض،علىبعضهاالجماعاتانفتاح•
ويتصرفسلطةالعلىفيقبض،المجتمعلقيادةالمبادرةزمامويتخذ،كبيرةروحيةأومادية،إمكانياتمنيملكهلماالقيادةعلى
.إلزاميةقواعدأليةلهاممارستهتخضعفالله،ملكً كأنهابها

السلطةبذلكولفتتح،أفضللحياةوتطلعاتهممطامحهمتحقيقعلىقادربأنهشعورهمنتيجةالشخصلهذاالمجتمعأفرادينقاد•
أكثرأوواحدشخصفيمجسَّدةسلطةإلىُمْغفَلةسلطةمن

القرارات،تصدروتقوداألفرادمنقلةأوفردفريقين،بينالكليالمجتمعداخلتمايزإلىيؤديالسلطةشكلفيالتحولهذاإن•
.وتنف ِّذتطيعوأكثرية

العنصرأنمنرغمالعلىالسياسية،بالسلطةتسميتهايمكنومحكومين،ُحكَّامبينالتمايزخاللمنتبرزالتيالسلطة،وهذه•
وعدماالجتماعية،فالوظائتداخلبسببالعسكري،أواالقتصادي،أوالديني،بالعنصرطويللوقتمختلطا ًفيهايبقىالسياسي
.كاملبشكلتخصصها

أساسا ًشخصيةالسلطتهمهؤالءيستمدحيثالقديمة،العصورفيالغزومارستالتيالعصاباتقادةنموذجبينالسلطةتتراوح•
سلطتهفيهنبعتوالذي،الوسطىالعصورفيأوروباعرفتهالذياإلقطاعي،النظامفيالسيدونموذجالصرفة،الذاتيةقوتهممن

مرتبةإلىاعديا ًتصاإلقطاعيونفيهيتدرجتراتبيقانونينظاممنأرضهفييعملونالذيناألقنانالفالحينعلىالشخصية
.سةالكنيوبركة،الشخصيةقوتهإلىاستنادا ً،الهرمقمةعلىيتربعالذياإلمبراطور،أوالملك،األكبر،اإلقطاعي

لالسلطةبدأت،وهكذاوالحكامالملوكبينمستمرةوحروبنزاعاتيثيرالنموذجهذا• .ةمؤسَّسإلىتدريجيا ًتتحو 



ثالثاً ـ السلطة المؤسََّسة

علىهفيالسلطةبإرساءرهناستقرارهيصبحالتطور،منمتقدمةمرحلةالمجتمعيبلغعندما•
بهامتعيتالتيوالمعنوية،الماديةالذاتية،القوةوعواملاألفراد،إرادةعنمستقلةوأصولقواعد
.الحاكمشخص

جديد،نوعمنسلطةبايجادبالتفكيرسواء،حدً علىومحكومين،حكَّاممنالمجتمع،أفرادويبدأ•
.دقيقبشكلمحدَّدة،مكتوبةأوعرفيةقانونية،قواعدعلىتقومسلطة

شخصفيدةمجسًَّسلطةتكونأنمنبدال ً،الحاكمشخصعنمستقلةمؤسَّسة،السلطةتصبح•
.الحاكم

وإنماالذاتية،الحاكمقوةمنتنبعالتمارسهاالتيوالقوة،القانونسلطةإذا ًهيالمؤسَّسةالسلطة•
المشتركالخيرلتحقيقوالهادفالمجتمع،لشؤونالناظمالقانونقوةهيعليا،قوةمن

يخضعلمإذاشرعية،بصفة،ممارستهايستطيعالفإنهوعليه.المجتمععننيابةيمارسهامن•
.العامةالمصلحةلتحقيقوتهدف،الفرديةومصالحهأهوائهعنمستقلةلتشريعات



ثالثاً ـ السلطة المؤسََّسة: تابع

:مقدمتهافييأتيعدَّةمزاياللمجتمعيقدمالسلطةطبيعةفيالتغييرهذاإن•

إلىلوصولاأجلمناألفرادبينغالبا ًتقومكانتالتيالعنفيةالنزاعاتاستبعاد،أوال ً•
أطرهادتحد ًِّاألفراد،هؤالءبينسلمية،بنزاعاتواستبدالهابها،االحتفاظأو،السلطة
الحكم،لتوليالناظمةالقانونيةالقواعد

سابقا ًالحكامهاأخذالتيالقانونيةباإللتزاماتالمؤسَّسةـالسلطةالتزاماستمراريةوثانيا ،•
الشخصيةةالسلطإلتزاماتأنحينفي،آخرينبحكَّاماستبدالهمبعدوذلك،أنفسهمعلى
.بهاالتزمالذيالحاكمبسقوطتسقطالماضي،في،كانت

إنجازهاطلبتوإنماوضحاها،ليلةبين،واحدةدفعةتتحققلمالسلطةمأَسَسةعمليةأنإالًَّ•
لتشكلالتاريخيالتطورسياقفيوتمَّت،عدَّةقروناستغرقتنسبيا ًطويلةزمنيةفترة
فرنسافيالكبرىالثورةانتصارمعأوروبافيترتسممالمحهابدأتالتي،الحديثةالدولة
.1789عامفي



دور السلطة السياسية في المجتمع: الفقرة الثالثة 

بأنها(الخعائليةالالسلطة،االقتصاديةالسلطة،الدينيةالسلطة)السلطاتأنواعسائرعنالسياسيةالسلطةتمتاز•
.الخاصةالجماعاتشؤوناألخرىالسلطاتتديربينما،بكاملهالمدنيالمجتمعتديرالتيالسلطة

العديدةجماعاتالبينالعالقاتتنظيمأمورتتدبرفهي،االجتماعيةالسلطاتأرفعالسياسيةالسلطةتعتبرولهذا•
هاالتيوالمتنوعة ،المجتمعيضم  الالزمةرونةالملهاويوف ِّرالكلي،بالمجموعمندمجةبقاءهايكفلبشكلككل 
.والداخليةالخارجيةالتحوالتلمواجهة

خارجية،اسيةسيسلطةأيةإزاءاستقاللهاأيالسلطة،هذهسيادةتأكيدالسياسيةللسلطةالدوربهذااالعترافويعني•
عالقاتهايمتنظحقتملكالتيفهي.معا ًآنفيالمجتمع،داخلفياألخرىاالجتماعيةالسلطاتكلعلىوأولويتها
.هاتنفيذعلىوالسهرالداخل،فيالجماعيةللحياةالناظمةالقوانينوضعوحقاألجنبية،بالدولالخارجية

الرؤيةمعهاسلوكيتالءملكيالجماعةمكوناتعلىالضغطتمارسفهي.المجتمعفيفاعلةقوةالسياسيةوالسلطة•
المجتمع،فيتظهرأنيمكنالتيالتنابذلمظاهرتتصدىوبهذا.فيهالمرغوبالنظامعنالجماعةهذهتكونهاالتي

.المجتمعلبقاءغنىالدورا ًتؤديفإنهاولهذا.وتماسكهالمجتمعوحدةيحققبماوتعالجها

عنعبيرهاتوفيالمجتمع،فيوتماسكاستقرارعاملكونهافيالصدد،هذافيالسياسية،السلطةدورويتجلَّى•
.الجماعةتطلعات



أوالً ـ السلطة عامل استقرار وتماسك

مائهمانتبحكمفالناس،.تماما ًبعضهامعمنسجمةأوواحدةتكونأنيمكنالواتجاهاتهم،وأهواءهمالمجتمعأعضاءمصالحإن•
،النادي،المهنيةةالرابط،النقابة)اختياريا ًوإما،(الخ،الطائفة،الطبقة،العائلة)تلقائيا ًإمامتنوعة،اجتماعيةفئاتإلى

.متضاربةوأحيانا ًمختلفة،فئويةمصالحلهم،(الخالحزب

دمشتركةمصلحةفيكلهاتتالقىجزئيا ،تضاربهارغم،والفئويةالفرديةالمصالحأن• المصلحةوهذه.المجتمعأفرادتوح ِّ
.اإلنسانلوجودالزما ًشرطا ًذلكباعتبارواستمراره،وبقائه،بالذاتالمجتمعوجودفيتكمنالمشتركة

.معالمجتتوحيدفياألساسالعاملهو،المجتمعنشوءأساسفيالكامنة،المشتركةللمصلحةالمجتمعأعضاءوعيإن•

ومنهواء،واألواالتجاهاتوالفئوية،الشخصيةالمصالحلتضاربحدً وضعمنيمكنهاماالقوةمنتملك،هيئةوجودمنبدال•
كهوتماسالمجتمعوحدةعلىالحفاظبغيةالنزاعات،وحصر،المتنافرةالقوىعلىوالسيطرة،األفرادسلوكضبط

يقومونوأ،نفسهالسلوكيسلكونأفرادهجميعبجعليقضيالوتماسكهالمجتمعاستقرارعلىالسهرفيالسلطةدورأن•
عنالصادرة،األفعالبجعليقضيوإنما،للمجتمعوإفقارالتنوع،علىقضاءذلكفيألن،البعضلبعضهامطابقةبأعمال
.بعضهامعمتناسقة،األفرادهؤالء

يضعالتطابقمابين،الشخصيةالبواعثبروزدونيحولالالتناسقألن،التطابقعلىالالتناسق،علىتقومالمجتمعوحدةإن•
.األفرادعندواإلبداعالخلققدرةعلىويقضي،لهاحدا ً

.الجماعةحياةفيالواعيةالمشاركةإنما،الخوفتأثيرتحت،الخضوعتفترضالالمجتمعوحدةأنكما•

دالذي• دهميبررالذيللهدفالمشتركالتصورهو،فكريا ً،الجماعةأعضاءيوح ِّ .توح 



ثانياً ـ السلطة تعبير عن تطلعات الجماعة

،ؤونهاشتسييرتتولىالتيوالسلطةالجماعةبينالقائم،العلنيأوالضمني،التوافقهوطبيعيهوماإن•
،لسلطةاوبينبينهااالنسجامباختاللتشعرعندما،الجماعةيساورالذيالقلقهوذلكعلىوالدليل.ومصيرها

.وأمانيهالشعبلتطلعاتتتنكرعندماالسلطةتعيشهاالتيالضياعوحالة

المصلحةقتحقيفيالطبيعيبدورهاالقيامعنتتقاعسعندماالجماعةمعوعداءتعارضحالةفيتدخلالسلطةإن•
.لتطلعاتهاتستجيبوال،الجماعةآمالتخي ِّبعندماأيأجلها،منوجدتالتيالعامة

عندئذوتتحول.عليهاتسيطرالتيالحزبيةأوالطبقيةاألقليةمصالحلتحقيقكوسيلةالسياسيةالسلطةتُستعملهنا•
.للقمعأداةمجردإلى

.للقمعكأداةوالسلطةالجماعة،تطلعاتعنللتعبيركأداةالسلطةبينكبيرالفرق•

حاجاتلبيةوتللمجتمع،تكوينهمخاللمناألفراد،إليهايطمحالتيالغايةتحقيقهياألساسية،السلطةوظيفةإن•
.ورسوخا ًقوةتزدادمابقدر،أجلهامننشأتالتيالغايةوتحققالحاجات،هذهتلبيماوبقدر.هؤالء

أفرادمنهاهايتوخاالتياألهدافلبلوغ،الضرورةحالفيالسلطة،تعتمدهاالتي،الوسائلإحدىيكونقدالقمعإن•
،األساسيةيفتهاوظعنالسلطةوتتخلى،غايةإلىالوسيلةهذهتتحولوعندما.ذاتهحد ًِّفيغايةليسلكنه،المجتمع

رتفقد .المجتمعمنمرفوضةقمعيةأداةمجردإلىوتتحول،وشرعيتها،وجودهامبر ِّ


