جمادى اآلخرة  1437هـ  -مارس 2016م

املطلقة وال�شمولية� -إىل مفهوم ال��دول��ة امل��ح��ددة ،والتي
يجيء يف املقدمة من �سماتها ت�شتت ال�سلطات ،عليه فلي�س
م��ن امل�ستغرب �أن يكون ل��وك واح���دًا م��ن �أوائ���ل الوا�ضعني
يف الع�صر احلديث -لنظرية «الف�صل بني ال�سلطات» وهو
بالفعل يقرتح التمييز بني �أنواع ثالثة من ال�سلطات:
ال�����س��ل��ط��ة ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة - :ت��ل��ك ال�����س��ل��ط��ة غ�ي�ر امل�����س��ت��م��رة-
متار�سها جمعية تنعقد ب�صفة دوري����ة .ه��ذه اجلمعية ال
تقوم بتنفيذ القانون.
ال�سلطة التنفيذية :تلك ال�سلطة امل�ستمرة ال��ت��ي متار�سها
هيئات خمتلفة.
ال�سلطة املجمعة �أو �سلطة تدبري ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة وعقد
املعاهدات و�إع�لان احلرب وحفظ ال�سالم ،وهي �سلطة ميكن
�أن ميار�سها �أ�صحاب ال�سلطة التنفيذية.
وي�ستكمل ل��وك ه��ذا املفهوم التحرري لكون الدولة حم��ددة،
بتزكيته �إجراءين �آخرين:
ال��ف�����ص��ل ب�ين الكني�سة وال���دول���ة :ه���ذا ال��ف�����ص��ل ب�ين ال�سلطة
الدينية وال�سلطة ال�سيا�سية.
احلق يف مقاومة اال�ضطهاد :الع�صيان املقد�س ،يحدث عندما
تق�صر الدولة يف واجبها.
وهكذا اتخذ لوك النموذج الإجنليزي /اجلرماين ،وكان �أول
من نظر للعن�صرين اللذين يتميز بهما هذا النموذج :النظام
التمثيلي ،وتق�سيم ال�سلطات ،وهي مالمح �سنجد مونت�سكيو
و�أخالقه مر�سخني لها ب�صورة نهائية.
ويقدم امل�ؤلف يف الف�صل الثاين من��وذج مونت�سكيو� .إذ ك َّر�س
مونت�سكيو وقته وج��ه��ده خ�لال ع�شرين �سنة لو�ضع م�ؤلفه
«روح ال���ق���وان�ي�ن» ال�����ذي داف�����ع ف��ي��ه ع���ن ال���ن���م���وذج ال��ع�����ص��ري
الإجنليزي /اجلرماين ،وقدم �أربع نظريات ،هي -1 :نظرية
القانون -2 .نظرية املناخات -3 .نظرية �أ�شكال احلكم-4 .
النظرية التي ين�سب �إليها «الف�صل بني ال�سلطات».
والفكرة الرئي�سية التي يرتكز عليها كتاب «روح القوانني»
هي احلرية التي ي�ؤثرها على امل�ساواة .ذل��ك �أن الإف��راط يف
امل�ساواة -ال��ذي تت�سم به الدميقراطية -ميكن �أن ي���ؤدي �إىل
طغيان «اجلميع» .وحل هذا يكون من خالل الف�صل الر�أ�سي
لل�سلطات و� ً
أي�ضا الف�صل الأفقي لها.
ولقي النموذج الذي قدمه مونت�سكيو -النموذج الإجنليزي/
اجل��رم��اين� -أكمل جن��اح له يف �أمريكا على �أي��دي من عُرفوا
با�سم الآباء امل�ؤ�س�سني للواليات املتحدة .ويف الوقت نف�سه يف
�أوروبا حظي هذا النموذج -من جديد -بتعظيم له من جانب
عقليتني بلغ االختالف بينهما ما بلغه بني �سيي�س Sieyes
وكانط .Kant
ويذكر امل�ؤلف �أن معظم «الآب��اء امل�ؤ�س�سني» للواليات املتحدة
ك��ان��وا م��ع��ادي��ن ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة ،و�إن��ه��م و�إن ك��ان��وا ق��د �أع��ل��ن��وا
�أنف�سهم جمهوريني ،ف�إمنا هم -للمرة الأوىل يف تاريخ الفكر
ال�����س��ي��ا���س��ي -ق��د ع��ك�����س��وا امل��ع��ن��ى الأول مل�صطلح اجل��م��ه��وري��ة،
نهجا،
ليقرنونه بنقي�ضه ذات��ه :النظام النيابي ،ال��ذي �صار ً
يتمثل يف اختيار �أع�ضاء «جمل�س ال�شيوخ» .و ُي��ك�� َّون «جمل�س
�شيوخ» الواليات املتحدة من اثنني من «ال�شيوخ» لكل والية،
ويكون لكل واحد من «ال�شيوخ» �صوت واحد.
�أم����ا �إمي��ان��وي��ل ك��ان��ط ( )1804-1724ف��ق��د ع��ر���ض مفهومه
للقانون والدولة يف م�ؤلفه «م�شروع لل�سالم الدائم» .ويُع ِّرف
ك��ان��ط ال��دول��ة ب���أن��ه��ا «ج��م��ع م��ن ب�شر ي��ح��ي��ون وف�� ًق��ا لقوانني

احل��ق ،ومرتبطون بالعقد»� .إذن فالعقد االجتماعي ميثل
النموذج لالرتباط القانوين للب�شر وف ًقا للقوانني الكلية:
هدفه اخل��روج بالب�شرية من حالة الطبيعة ،للدخول بها يف
حالة القانون .ه��ذا االنتقال ينبغي �أن يتم على م�ستويني:
داخلي ودويل.
ووف�� ًق��ا لكانط ي��ك��ون العقد االج��ت��م��اع��ي ه��و الفعل ال���ذي به
ي���ؤ���س�����س ال�����ش��ع��ب ن��ف�����س��ه يف دول����ة :ه��و ال��ف��ع��ل ال����ذي بف�ضله
يتخلى �أفراد ال�شعب عن حريتهم اخلارجية لي�سرتدوها على
ال��ف��ور ك�أع�ضاء يف جمهورية .ويعيد كانط اكت�شاف نظرية
تق�سيم ال�سلطات التي هي من خوا�ص النموذج الإجنليزي/
اجلرماين.
�أم��ا اجل��زء الثاين من الكتاب فيدور حول «رو�سو» والنموذج
الروماين .هذا النموذج يُعد هو الأقدم ،وي�ستمد �أ�صوله من
القانون العام الروماين ،ومت التنظري له للمرة الأوىل على
يد «�شي�شرون» قبل �أن ينتفع به «التيو�سيو�س» وهو ما يعر�ض
ل��ه امل���ؤل��ف يف الف�صل الثالث م��ن ه��ذا الكتاب .ه��ذا النموذج
عرف �أكمل �صورة له يف كتاب «العقد االجتماعي» جلان جاك
رو���س��و� ،إذ ك��ان ل��ه��ذا ال��ن��م��وذج ام��ت��داده يف فقه ال��ق��ان��ون عند
«فيخته» .وه��و ما عر�ضه امل�ؤلف يف الف�صل الرابع والأخ�ير
من هذا الكتاب.
بلغ ال��ن��م��وذج ال��روم��اين اكتماله على ي��د ج��ان ج��اك رو�سو
وم��ن��ي
( )1788-1712م���ؤل��ف ك��ت��اب «ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي» ُ
بالإخفاق على �أي��دي الثوريني الذين انت�سبوا �إليه .ووفقًا
ملا ي�شرحه رو�سو ،مير الت�أكيد على �سيادة ال�شعب مبراحل
ث�لاث ه��ي التالية�( :أ) العقد االجتماعي باعتباره عقدًا
ؤ�س�سا لل�سيادة( .ب) القانون باعتباره �أم��ر ال�شعب( .ج)
م� ً
رف�����ض ال��ن��ظ��ام ال��ن��ي��اب��ي .ح��ي��ث ين�سب �إىل ال��ن��ظ��ام النيابي
ال��ت��ف��ري��ق ب�ين ال�����ش��ع��ب وح��ك��وم��ت��ه .ل���ذا ي��ح��دد رو���س��و �أ���ص��ل
النظام النيابي ال��ذي مل يعرفه ال��ق��دم��اء ،وي��رى �أن فكرة
املمثلني النيابيني ه��ي ف��ك��رة عن�صرية ،ج��اءت��ن��ا م��ن نظام
احلكم الإقطاعي .ذل��ك احلكم الباغي .ففي اجلمهوريات
القدمية -بل ويف امللكيات -مل يكن لل�شعب ممثلون نيابيون
قط ،ومل تعرف هذه الكلمة حينذاك.
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وي���ؤك��د رو���س��و على �سيادة ال�شعب ،و�أن احلكومة ه��ي جمرد
وكيل لل�شعب ،وه��و الوحيد ال��ذي ل��ه ح��ق التوكيل .واحلكم
امل��ث��ايل ه��و م��ا يحقق ات��ف��ا ًق��ا ت��ا ًم��ا ب�ين ال�سلطة الت�شريعية
وال�سلطة التنفيذية .وتفو�ض ال�سلطة التنفيذية �إىل عدد
قليل من احلكام الذين يتم اختيارهم باالنتخاب.
وي�ب�رر رو���س��و وج���ود زع��ي��م تنفيذي واح���د ،م��ن ن��اح��ي��ة قبول
جمموع ال�شعب �إي���اه -وب��الأخ�����ص �إن ك��ان منتخ ًبا (وم��ن ثم
يقبل رو���س��و بـ«ملكية منتخبة») -وم��ن ناحية �أخ���رى يكون
ال ت�أهي ً
الزعيم التنفيذي املفرد م�ؤه ً
ال جيدًا للوفاء مبهمته.
وي��ن��ادي رو���س��و ب�����س��ي��ادة ال�شعب ال���ذي مي��ل��ك وح���ده ال�سلطة
الت�شريعية وميار�سها ،واحلكومة هي جمرد مندوب لل�شعب
وللقانون يف ممار�سة ال�سلطة التنفيذية (�أي يرف�ض النظام
ويعب يف م�ؤلفه «العقد االجتماعي» �أبلغ تعبري عن
النيابي)ّ ،
النموذج الأق��دم �أو «الروماين» يف الإط��ار الذي يحدد ال�شكل
الأمثل للدولة.
وي��خ��ت��م امل�����ؤل����ف ك��ت��اب��ه ن����اق����دًا ال���ذي���ن ي��ت��ع��ل��ق��ون ب��ال��ن��م��وذج
الإجنليزي /اجلرماين ويتملقونه؛ معتقدين �أنهم يتملقون
التقدم واحلداثة ،راف�ضني امللكية باعتبارها نظا ًما راح �أوانه
وعفا عليه الدهر ل�صالح اجلمهورية ،غافلني عن �أن امللكية
ه��ي ال��ت��ي ت��ن��ت��م��ي �إىل ال��ن��م��وذج احل���دي���ث ،واجل��م��ه��وري��ة هي
ال��ت��ي تنتمي �إىل ال��ن��م��وذج الأق����دم .ومل تعد ل��ـ«اجل��م��ه��وري��ة»
�أي���ة ع�لاق��ة ب�����س��ي��ادة ال�����ش��ع��ب ،ول��ك��ن ب��ات��ت ل��ه��ا ع�لاق��ة -كل
العالقة -بالنظام النيابي؛ ويطرح امل�ؤلف �س�ؤا ًال ا�ستنكار ًيا
قائ ً
ال� :أفال ميكن التخوف من �أال تعود لـ«اليمقراطية» �أية
عالقة بحكم ال�شعب ،ولكن بقيت لها عالقة -كل العالقة-
بحكم امل�صالح الكربى :بحكم �أولئك الأمراء اجلدد الذين
يقودننا؟!
�إن ال�����ص��راع ب�ين من��وذج�ين م��ت�����ض��ادي��ن :ال��ن��م��وذج الأ���س��ب��ق
�أو ال����روم����اين ال����ذي ه���و ال���ن���م���وذج اجل���م���ه���وري احل��ق��ي��ق��ي
ال��وح��ي��د ،وال��ن��م��وذج الع�صري �أو الإجن��ل��ي��زي /اجل��رم��اين؛
ذي الأ���ص��ل الإق��ط��اع��ي .ه��ذا ال��ن��م��وذج الأر���س��ت��ق��راط��ي ك���أمت
ما يكون ،وال��ذي ي�ستمد �أول تنظيم منهجي كبري له من
مونت�سكيو وكتابه «روح القوانني» ،ال��ذي هو مبثابة املنبع
للنظام النيابي وللنظام ال�سيا�سي الربملاين� .إنه -ل�ضمان
احلرية -ي�ضع التوازن بني ال�سلطات مو�ضع التنفيذ� .أما
النموذج الأ�سبق �أو الروماين الذي ظهر عند �شي�شرون يف
م�ؤلفه «اجلمهورية» بلغ �صورته النهائية عند «رو�سو» يف
«العقد االجتماعي» فهو وحده اجلمهوري حقًا ،من حيث
�إنه ينطلق من بديهية هي �أن كل �سلطة م�صدرها ال�شعب،
وباملثل هو وحده دميقراطي حقًا.
----------------الكتاب :من «الأح��ـ��دث» �إىل «الأر�شـد» �أو من مونت�سكيو �إىل
رو�سو :ال�سجال الدائر حول الدميقراطية واجلمهورية.
ت�أليف :بول ديوبو�شيه.
ترجمة� :أحمـد علي بدوي.
النا�شر :املركز القومي للرتجمة -القاهرة ،ط2016 ،1م.
عدد ال�صفحات � 184 :صفحة.
* �أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية بكلية الآداب
جامعة م�صر
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من «الأحدث» �إىل «الأر�شـد» �أو من مونت�سكيو �إىل رو�سو:

ال�سجال الدائر حول الدميقراطية واجلمهورية ..لبول ديوبو�شيه
منى �أبو زيد *
م�ؤلف هذا الكتاب هو «بول ديوبو�شيه» �أ�ستاذ للقانون العام بجامعة «كور�سيكا» .ك َّر�س �أبحاثه لدرا�سة الو�ضع القانوين لل�ضوابط ال�سيا�سية ،من خالل منظورين �أولهما يبحث
التزامن بني الأو�ضاع القانونية وال�ضوابط ال�سيا�سية ،والثاين يبحث تعاقب هذه على تلك .ولهذا املنظور كان «بول دي بو�شيه» قد ك َّر�س -قبل كتابه هذا -كتا ًبا �آخر هو
كتاب «الفكر الت�شريعي قبل القانون املدين وبعده».

وي�سعى كتاب «م��ن الأح��دث �إىل الأر���ش��د» �إىل ت�أ�صيل فكرتي
ال��ن��ظ��ام ال��د���س��ت��وري الأ�سا�سيتني واملختلفتني :تلك امل�سماة
بـ«الدميقراطية» وال��ت��ي ا�ستوحت نظام امللكية الإجنليزية،
والأخرى التي دُعيت ب ـ «اجلمهورية» ،والتي عادت �إىل جذور
النظام الت�شريعي الروماين يف تو�سعه مببد�أ م�شاركة ال�شعب
يف احلكم �إىل حد �أم�سى معه التمثيل النيابي غري ذي �أهمية؛
مم��ا م��هّ��د -يف ر�أي مناه�ضي ذل��ك النظام -لظهور الأنظمة
ال�شمولية احلديثة.
واخل��ط املمتد يف ه��ذا الكتاب -من بدايته حتى نهايته -هو
اخل��ا���ص بالتعار�ض ب�ين منظومتني� :إح��داه��م��ا م��ب��د�ؤه��ا هو
امل�ساواة املطلقة ،والأخرى مبد�ؤها هو احلرية املطلقة.
ي�شتمل ه��ذا الكتاب على مقدمة وج��ز�أي��ن ،ينق�سم ك��ل جزء
منها �إىل ف�صلني .يذكر امل���ؤل��ف يف املقدمة �أن ت��اري��خ الفكر
يواجه بتحد رهيب م�صدره تزايد يف املعرفة م�ضاعف ومتعدد
الأ�شكال وهذا ي�ؤدي �إىل ت�شتت املعارف ،واخلوف من �أن يجر
تراكم امل��ع��ارف �إىل الهمجية ،بنف�س احلتمية التي بها يجر
غيابه ذاته �إليها .والعلم �سينهار حتت وط�أة تكاثره هو ذاته.
والبد من العودة �إىل الأفكار احلاكمة :وهي اخلطوط العامة
التي ميكن من خاللها انتظام املعارف.
وعندما نطبق هذا الأمر يف جمال الفكر القانوين وال�سيا�سي
والد�ستوري ميكننا تق�صي م�سرية التاريخ ،وجمابهة كل من
الأفكار احلاكمة والفر�ضيات التاريخية والنماذج الت�صورية
ب�أحكام القانون وامل�ؤ�س�سات واملذاهب النظرية.
ع���ل���ى ه�����ذا ال���ن���ح���و م����ا ي���ك���ون م����ن م��ف��ه��وم��ي «اجل���م���ه���وري���ة»
و»الدميقراطية» �إذ يعلن كل ام��رئ نف�سه «دميقراط ًيا» ،وال
�أح��د يجر�ؤ بعد على �إع�لان نف�سه «معاد ًيا ملبد�أ اجلمهورية»
(رغم �أنه ما من �شك يف �أن البع�ض ت��راوده الرغبة يف هذا).
واحلا�صل �أن �أغلب الأنظمة ال�سيا�سية التي نلقاها -يف جميع
�أن��ح��اء ال��ع��امل -تتوخى يف الغالبية الغالبة م��ن الأح��ي��ان �أن
تكون جمهورية ،ولكنها دائ ًما تتوخى �أن تكون دميقراطية.
و�أ�صل ه��ذه احلركة «اجلمهورية» يرجع يف الع�صر احلديث
�إىل ال��والي��ات املتحدة منذ ح��رب اال�ستقالل (و�إن مل متثل
كلمة «اجلمهورية» يف امل�سمى الر�سمي للواليات ق��ط) و�إىل
فرن�سا منذ ثورتها الكربى ،بل �إن فرن�سا -وهي الرحم جلميع
النزعات الوطنية -ق��د ات��خ��ذت �صيغتها اجلمهورية مبثلما
جماهرتها بالدميقراطية كمعتقد ،ومنوذج ل�سائر ال�شعوب.
يتناول امل�ؤلف يف اجلزء الأول من كتابه مونت�سكيو والنموذج
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«الإجن���ل���ي���زي /اجل���رم���اين» وي�����س��ت��م��د ه���ذا ال��ن��م��وذج �أ���ص��ول��ه
النظرية من «هومتان»  Hotmanلت�أ�سي�س د�ستور للملكية
ال��ف��رن�����س��ي��ة ال���ق���دمي���ة ،وم����ن «ه����وب����ز»  Hobbesو«ل�����وك»
 Lockeلت�أ�سي�س امللكية الإجنليزية ،ويقدم امل�ؤلف يف الف�صل
الأول من كتابه «فران�سوا هومتان» ( )1590-1524الذي كان
متحم�سا للملكية غ�ير اال���س��ت��ب��دادي��ة .و ُي��ع��د ه��ومت��ان رائ��د
ً
ذل��ك التقليد ال��ذي �سعى امللتزمون به �إىل ا�ستعادة الأ�صول
الفرجنية للملكية -ولطبقة النبالء -يف فرن�سا .وكان لآراء
هومتان مزية ت�سليط ال�ضوء على مقولة� :أن د�ستور امللكية
الفرن�سية القدمية يقدم ت�صوي ًرا وا�ضح الكمال لـ«النموذج
اجلرماين� ،أو الإقطاعي».
وميكن التعرف يف ذلك الد�ستور على املبادئ الثالثة الكربى
للنموذج الإقطاعي /اجلرماين:
املبد�أ الأول� :سيادة التمثيل النيابي.
املبد�أ الثاين :التداخل بني النواب واحلكام.
املبد�أ الثالث :التدبري لنوع من تقا�سم ال�سلطات بني احلكام
بع�ضهم البع�ض.
هذه املبادئ الثالثة ،بلغ من ارتباطها الوثيق ببع�ضها البع�ض
�أن ك ً
ال منها ي�ستحيل ف�صله على حدة.
ك���ان ه���ومت���ان م���ن �أن�����ص��ار امل��ل��ك��ي��ة غ�ي�ر اال���س��ت��ب��دادي��ة .ون���دد
باال�ستبداد امللكي ،وامللك يدعي لنف�سه االحتفاظ بال�سيادة
وممار�ستها مبفرده م�سته ً
ال بـ«القوانني الأ�سا�سية للمملكة».
و�أح��ي��ا ًن��ا ي�ساند ه��ومت��ان -ك��ارهً��ا -ا�ستبدادًا �إقطاع ًيا ،يجعل
ال�سيادة بيد الأع��ي��ان فح�سب ،وامللك ال ميار�س ال�سلطة �إال
بتفوي�ض منهم .ولهيئات الأعيان �سلطة �إقامة امللك وخلعه،
ولهم كذلك �سلطة اتخاذ جميع ال��ق��رارات الكربى اخلا�صة
بالأمور العامة.
�أما النموذج الثاين الذي يعر�ضه امل�ؤلف يف هذا الف�صل فهو
ع��ن «ه��وب��ز» و«ل���وك» وامللكية الإجن��ل��ي��زي��ة .ون��ظ��ري��ة «ه��وب��ز»
ب�أكملها ترتكز على مفهومه للعقد االجتماعي ،ذلك املفهوم
ال��ذي �شرحه يف الف�صول املمتدة ب�ين الثالث ع�شر وال�سابع
ع�شر من م�ؤلفه «اللوياثان» .يف واق��ع الأم��ر �إن هوبز ي�ؤكد
على �أنه ال يوجد وطن وال جمهورية �إال بف�ضل رابطة �أو عقد.
ه��ذا ي�ضع االن��ت��ق��ال م��ن ح��ال��ة الطبيعة �إىل ح��ال��ة ال�سيا�سة
مو�ضع التنفيذ .يف حالة الطبيعة يكون الآدم���ي م�ست�سل ًما
لغرائزه ورغباته ،وحالة الطبيعة ُتطلق من عقالها «حرب
اجل��م��ي��ع ���ض��د اجل��م��ي��ع» ،ه��ي ح��ال��ة م��ن ال��ت��خ��وف فيها يكون

الإن�سان دائ ًما حتت رحمة من هو �أقوى منه� ،أو من هو �أخبث
منه ويقرر و�ضع نهاية حلالة التخوف ه��ذه التي هي حالة
الطبيعة بنقله �إىل ف���رد� -أو ع��دة �أف����راد -ح��ق ق��ي��ادت��ه :هذا
هو �أ�صل العقد االجتماعي ال��ذي يلبي دواع��ي لي�ست  -على
الإطالق� -إال نفعية.
وب��ح��ك��م ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي ي��ت��خ��ل��ى الأف������راد ع���ن ح��ق��وق��ه��م
ل�صالح �صاحب ال�سيادة (ملك �أو جمل�س) .وثمة تنازل عن
احلقوق ل�صالح من اختري لل�سيادة .ويف ه��ذا املفهوم للعقد
االج��ت��م��اع��ي ،ي��ت��ب�ين امل���ب���د�آن الأوالن ل��ل��ن��م��وذج الإجن��ل��ي��زي/
اجل��رم��اين بو�ضوح؛ وال��ل��ذان يرتبط �أحدهما ب��الآخ��ر -لدى
ه��وب��ز -ارت��ب ً
��اط��ا وث��ي�� ًق��ا� :سيادة املمثلني النيابيني ،و�سلطان
احلكام املطلق.
وال يوجد انف�صال -لدى هوبز -بني نظرية العقد ونظرية
التمثيل النيابي .ويف واق��ع الأم���ر �إن العقد االجتماعي هو
عقد خ�ضوع وعقد ت�شارك ،من حيث �إن كل فرد يتخلى لواحد
م��ن �أق���ران���ه� -أو ل��ع��دة م��ن��ه��م -ع��ن جميع ح��ق��وق��ه ،يف مقابل
الأمان ل�شخ�صه واحلماية لأمالكه .وبفعل «عقد التفوي�ض»
ه���ذا ت��ن��ق��ل ال���ك�ث�رة �سلطتها �إىل ���ش��خ�����ص اع��ت��ب��اري ميثلها،
وميلك احلكام �سلطات -بالغة االت�ساع -يتيحها لهم العقد
االجتماعي ،ويُح ِّملهم م�سئولية احل��ال��ة ال�سيا�سية .ول��دى
هوبز تكون «القوة» هي امل�ؤ�س�سة للدولة.
�أم���ا ج��ون ل��وك ( )1704-1632فهو يقف يف �أق�����ص��ى الطرف
امل�����ض��اد ل��ه��وب��ز ،ي��ظ��ه��ر يف امل��ج��ال ال�����س��ي��ا���س��ي مب��ظ��ه��ر �صاحب
الدعوة �إىل الت�سامح ،والأب احلقيقي للتحررية ،ويعالج من�ش�أ
ال�سلطة ال�سيا�سية يف العقد االجتماعي؛ الذي ي�ضع مو�ضع
التنفيذ االنتقال من حالة الطبيعية �إىل حالة ال�سيا�سية.
وال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي ع��ن��د ل���وك ه��دف��ه تنظيم حم��ا���س��ب��ة من
ي��ن��ت��ه��ك��ون ال���ق���ان���ون ،وح���م���اي���ة امل��ل��ك��ي��ة اخل���ا����ص���ة .ف��ل��ل��ح��ال��ة
ال�سيا�سية م��ا ي�برره��ا م��ن م��ن��ح الأف����راد �إي��اه��ا �إذع��ان��ه��م لها
بارت�ضائهم احلر ،الذي ميكنهم -يف �أي وقت -الرجوع عنه،
�إن مل يقم احلكام بواجباتهم .وعلى هذا النحو يكون امليثاق
االجتماعي ميثاق ارت�ضاء من ِق َبل �أع�ضاء املجتمع ،وميثاق
ثقة يف احلكام.
وارت�������ض���اء �أع�����ض��اء امل��ج��ت��م��ع الإجن���ل���ي���زي و�إذع���ان���ه���م ،يتم
التعبري عنهما عن طريق ممثليهم داخل الربملان .ه�ؤالء
هم الذين ميلكون ال�سلطة الت�شريعية ،ومن ثم ال�سيادة.
ويف�ضي مفهوم الدولة التحررية -امل�ضاد ملفهوم الدولة

