
 

 

 

www.nama-center.com 

 بالضرورة عن رأي المركزاآلراء الواردة في الورقة ال تعبر 

 

 (214) أوراق نماء

 الحرية الفردية في ممتحن العقد االجتماعي

 

 

 

 عبد العزيز الخـال

 باحث مغربي، مختص في الحداثة العربية والفلسفة السياسية
  



 

2 
 

 «الحــرية  بمخــاطرها على العبودية بسكينتهاإنــي أفضـل »

 جان جاك روســو

 مقدمة 

تقدم هذه الورقة تصورًا حول احلرية الفردية وعالقتها بالعقد االجتماعي، من خالل حتليل سلسلة من النظريات التعاقدية، اليت 
إن هذه النظرة االصطناعية . كما ذهب لذلك أرسطوَتعترب اجملتمع جسداً اصطناعياً، من ابتكار اإلنسان وليس كامناً يف طبيعته،  

لتكوين اجملتمع هي ما يعطي للفرد مركزيته يف حتليل احلرية، وللعقد قيمته يف احملافظة عليها، حبيث يصبح التعاقد احلد الفاصل بني 
هذا االنتقال من احلرية . ب التعاقداحلرية الفردية اليت كان حيياها اإلنسان قبل التعاقد واحلرية املدنية اليت أصبح حيياها مبوج

الطبيعية إىل احلرية املدنية، هو يف احلقيقة تعبري عن انتقال مجلة من احلقوق اليت كانت للفرد يف حالة الطبيعة إىل حالة اجملتمع 
ن أكثر هذه الشيء الذي وّلد إشكاليات مجة، إال أن تكريس العقد االجتماعي للحرية الفردية ونفيه هلا، يُعد م. املدين

 .اإلشكاليات حدة يف النقاش الفلسفي والسياسي اليوم

كيف تتألف احلريات الفردية داخل اجملتمع؟  وكيف تؤثر احلرية : هكذا ميكن صياغة إشكالية هذه الورقة على الشكل التايل
ية أو هو إللغاء هلا؟ أم هو اصطناع الطبيعية يف هذا التآلف؟ وهل العقد الذي مبوجبه يتأسس اجملتمع ، يقوم حبفظ احلرية الطبيع

حلرية تتوافق معه للحفاظ عليها؟ بل كيف ميكن احلديث عن حرية فردية يف حضور عقد ملزم؟ وما هي حدود احلرية املدنية يف 
 ظل اتفاق واختالف النظريات التعاقدية؟

أسس معقولة أو إلعادة إضفاء الشرعية على  إن كل من قال بالعقد االجتماعي إمنا يستحضره كأداة إلعادة تشكيل اجملتمع على
اجملتمع املدين، لكن االختالف املوجود بني رواد العقد االجتماعي يكمن يف تصورهم لتلك األسس؛ فكلهم يؤمنون أن األفراد يف 

الجتماعي القوة حالة الطبيعة أحرار ومتساوون، لكنهم خيتلفون يف تصورهم للطبيعة البشرية، هذه األخرية هي ما يعطي للعقد ا
 : هلذا الغرض فقد قسمت ورقيت إىل ثالثة حماور أساسية. للمحافظة على احلرية الفردية أو إلغائها

احلرية الطبيعية، باعتبارها حرية شبه مطلقة تبيح للفرد كل ما يدخل حتت قوته، سواء كان ذا طبيعة خريُة  المحور األوليتناول 
فعلى . ه وسيد ألفعاله، ال ختضعه أي قوة على األرض إال قوة الطبيعة، يف احملافظة على ذاتهأو شريرُة، فاإلنسان هنا ملك لذات

الرغم من أن فالسفة العقد خيتلفون حول ماهية الطبيعة اإلنسانية، إال أهنم يتفقون أن لإلنسان احلرية املطلقة يف استخدام القوة 
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فني يف كيفية تشكيل القوة اليت للفرد يف الدفاع عن حرياته، وهذا ما نروم يف احملافظة على حياته، ولكن رغم ذلك ال زالوا خمتل
 .البحث فيه يف هذا احملور

ملناقشة العقد االجتماعي باعتباره فعاًل إرادياً، يقوم على أساس التفويض املتبادل للحقوق بني  المحور الثانيوقد خصصنا 
وهنا سأعتمد يف حتليلي . ردية يف ممارسة احلرية إىل منطق التعاقد بني القوىأطراف عاقلة، ترغب يف االنتقال من منطق القوة الف

فالعقد، سواء كان حافظًا للحرية . على ميكانيزمني أساسيني؛ أوهلما املساواة، ولو بنسبة، اليت يشرتطها التوافق على بنود العقد
فهو ما يسميه لوك بالتوافق، أو االعرتاف بلغة روسو؛ ألن أما امليكانزمي الثاين . الفردية أم ال، يظل الضامن األول للمساواة

االعرتاف حبرية اآلخرين الفردية هو الدافع إىل التعاقد معهم، والتوافق على العقد هو الدافع إىل احرتام تلك احلرية بكل أرحيية، 
 . اعية دون الوقوع يف تناقضوهي كلها آليات حتليلية تصب يف كيفية تصريف مكونات احلرية الفردية يف احلياة االجتم

واألخري، فسأتناول فيه احلرية املدنية، اليت حّصلها الفرد بعد رضاه بالعقد ودخوله يف حالة اجملتمع املدين،  في المحور الثالثأما 
الفردية، وهناك من وهنا نناقش بالذات مصري احلريات اليت كانت للفرد بالطبيعة؛ إذ هناك من يعترب أن احلالة املدنية إلغاء للحرية 

يعترب ضرورة احلفاظ على احلريات الطبيعية وأن العقد مل يأت إال حلمايتها، بينما هناك صنف ثالث حين إىل احلرية الطبيعية 
هذا التالقح . ويعتربها أرقى من احلرية املدنية، وذلك حلماية احلرية املدنية اليت بلغت يف اجتاه آخر مستوى حرية الكالم والتعبري

 .بني الرؤى واألفكار هو ما أنوي مناقشته يف هذا احملور األخري

وأختم هذه الورقة مبحاولة مجع ما توافق وتناقض من األفكار والنظريات يف إثبات أو نفي احلرية الفردية اليت ميكن للعقد أن 
جلون لوك، وكتاب  احلكومة املدنيةلتوماس هوبس، وكتاب  اللفياثان معتمدًا يف ذلك على مجلة من املصادر ككتاب. يضمنها

املتوفرة، وخاصة كتابات السبينوزا، وغريها من املراجع  رسالة يف الالهوت والسياسةجلان جاك روسو، وكتاب  لعقد االجتماعيا
فكار، وكلي َهٌم يف البحث عن االرتباط اجلوهر الذي يربط بني ما تشابه وما اختلف من األ. الليرباليني اليت تقارب املوضوع

 .هبدف القيام بعملية تركيبية أبين من خالهلا تصوراً عن احلرية الفردية من داخل العقد االجتماعي
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 الحرية الطبيعية: المحور األول

ظل فالسفة العقد االجتماعي يالحقون بناء تصور مكتمل للحرية الطبيعية، حىت أصبح من املسلم به أن احلرية الطبيعية قد 
احرتام "اجملتمع املدين؛ حيث كان كل فرد ملكًا لذاته وسيدًا على أفعاله، وفق ما له من قوة طبيعية تضمن  وجدت قبل وجود

 . "حقه الطبيعي يف احلرية

إن تصور فالسفة العقد للحرية الطبيعية رهني بتصورهم حلالة الطبيعة ذاهتا، هذه األخرية مل ُتستشف من الفراغ بل من عمق 
عاشة؛ فهوبس مثال حني يريد استجالء احلرية الطبيعية جنده يقول بأن حالة الطبيعة هي حالة احلياة اإلنسانية ا
ُ
حرب بني كل "مل

، ولرمبا استمد هذا الوصف من عمق احلرب األهلية اليت كانت إلجنلرتا وفرنسا من قبل، ونفس الشيء  "إنسان وكل إنسان آخر
هنا تعبرياً عن اخلوف من املوت وترقب العدو، مما يفيد بأن احلرية الطبيعية « حرب»بالنسبة حيصل فيما بني الدول، فتصبح كلمة 

تبيح للفرد فعل كل ما يدخل حتت قدرته، عن طريق القوة أو الغش ونصب الِفخاخ، ففي حالة الطبيعة ال جمال للحديث عن 
سوى حدود قواه اخلاصة اليت حيتكم هلا الفعل اخلري والشر أو الصحيح واخلطأ من األفعال، فال شيء حيد من أفعال الفرد 

ويسلك وفق ما تبيحه له تلك القوة، خاصة وأن احلق الطبيعي يعطي لكل فرد احلرية يف استخدام قوته يف كل ما يريده شريطة 
مي ذاته، فالفرد يف حالة الطبيعة ال ميكنه أْن يتنازل عن حريته حتت أي ظرف كان؛ ألن تنازله ذلك يعين تقد. احلفظ على حياته

اليت هو مكلف فاحلفاظ عليها، إىل اآلخرين كعبد أو كفريسة؛ أي أن اإلنسان يف هذه املرحلة يزيد من حريته باجتياح اآلخرين 
على هذا األساس فاحلرية الطبيعية اليت يتمتع هبا الفرد ظلت تفرق بني البشر وجعلتهم وحوشاً كاسرة . دون التوقف عند حد بعينه

ًا يف سبيل احلفاظ على البقاء وسط حالة الفوضى اليت حيياها كل فرد، مما جعل البؤس يكتنف احلياة نتيجة يدمر بعضهم بعض
غري . اخلوف من فقدان الذات، إىل درجة أنه ميكن القول، أن اخلوف واالستعداد حلالة حرب هو ما ميد الفرد قوة احلرية الطبيعية

على الذات بالنسبة له مسلمًة ال تقبل النقاش، وكل املتواجدين يف احلالة الطبيعة هم  أن لوك ال يتوقف عند هذا احلد، فاحملافظة 
كذلك نتيجة احملافظة على ذواهتم، لكن مصدر تلك القوة اليت يستمد منها الفرد حريته الطبيعية ليست هي القدرة على الصراع 

 .بل من القدرة على العمل اليت وهبت له بالطبيعة

                                                           
1. coben, josbua, «structure, choice, and legitimacy: locke’s theory of the state» within, the social 

contract theorists, the united states of amirica, Rowman & littelefield published 1999, p 152. 
 .31 ص ،   1 ، ترمجة ديانا حبيب حرب، الطبعة األوىل، هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث، للفياثانهوبس، توماس، ا.  
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، فهي من يقف وراء إمكانية التحكم 3الذات يف حالة الطبيعة هي تشبث باحلرية الفردية باعتبارها قوام احلياة إن احملافظة على 
، فالقدرة على العمل هي ما يعطي للفرد األهلية 1"حرية إنسان تعين حرمانه من كل شيء"بالذات والقدرة على التملك، وسلب 

 .ريتهللتملك، والقدرة على التملك هي ما يزيد من ح

أي أن حييا .  "إال قانون الطبيعة وما ميليه من أحكام... احلرية الطبيعية للفرد تعين عدم خضوعه ألية قوة على وجه األرض "إن 
وأن ميتلك كل ما يدخل حتت قدرته، من  الفرد وفق ما يراه مناسبًا له دون إقامة االعتبار ألي شيء آخر غري ذاته اخلاصة،

ما وهبته إياه الطبيعة جبزء من ذاته مكونًا بذلك "هكذا تنشأ امللكية الفردية عندما ميزج الفرد . ين البشراألرض املشاعة بني ب
؛ أي عن طريق العمل، ونفس األمر بالنسبة لآلخرين، هبذه الطريقة تتكون امللكية اخلاصة، فحني ال يكون جمال  "امللكية اخلاصة

شاعة بني الناس، فالطبيعة منحت اجلميع على السواء احلرية باعتبارها مصدر امللكية للعمل فال فائدة من األرض أو الثمار امل
اخلاصة، لكن الذي ينمي امللكية أو يضعفها هو القدرة على العمل، وال ميكن احلديث عن الرفع من امللكية أو التقليص منها 

ساس هبا، ال من قريب وال من بعيد؛ ألهنا ثمثل األساس دون القول حبرية التملك، لذلك كانت احلرية أمرًا مقدسًا وال جيوز امل
األول واألخري للوجود اإلنساين، وعندما يصبح شخص حتت سيطرة آخر فهذا يعين حرمانه من كل شيء، وكأنه ال حيق له أن 

اولته للحفاظ على غري أن الفرد يف محايته لذاته، كما يقول اسبينوزا، قد يكون منفعاًل يف حم. يتملك أي شيء وال حىت ذاته
، لكن حريته تظل ناقصة ؛ ألنه ال شيء خري أو  بقائه، ويف انفعاله ذاك يكون حراً؛ ألنه يتصرف حسب ضرورة طبيعته وحدها

من مث ال تكتمل حرية الفرد الطبيعية إال بفهم الطبيعة نفسها، وال . شر يف الطبيعة البشرية إال األشياء اليت نفهما أو ال نفهما
؛ إذ هو ما يعطيه القدرة على الفهم واخلروج من حالة القصور اليت تعتلي حريته  إلنسان حرًا إال إذا استخدم عقلهيسمى ا
 .الطبيعية

                                                           
 .2 ، ترمجة حممد شوقي الكيال، مطابع شركة االعالم الشرقية، ص فن الحكم المدنيلوك، جون، . 3
 .1  نفسه، ص. 1
 .  نفسه، ص .  
 . 3ص نفسه، .  
 . 1 ، ص   2 ، بريوت، دار التنوير  ط  سبينوزا،زكرياء، فؤاد، .  
 .11ص . 222 ، ترمجة وتقدمي جالل الدين سعيد، دار اجلنوب للنشر،  تونسكتاب السياسةاسبينوزا،  باروخ، .  
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على ما يريد، وهنا الوعي حبرية امللكية تكون  2إن الوعي حبق التملك، يف نظر هوبس، ال يتجاوز ما للفرد من قوة للحصول
إلسناد شرعية امللكية " املوافقة"غري أن لوك لضمان حرية التملك، يستعمل ميكانيزم . ىل منعدمةلصيقة مبدة زمنية قصرية جدًا إ

للجميع يف حالة الطبيعة، والذي يعين موافقة اآلخرين على امللكية الطبيعية اليت للفرد، فبدون هذه املوافقة ملكيته ال تساوي 
افه مبا أملكه أنا، وهو شيء طبيعي يف اإلنسان مبوجب قانون الطبيعة؛ أي أن شيئا، فأنا مثاًل أعرتف مبا ميلكه اآلخر مقابل اعرت 

احلرية الطبيعية منتظمة وفق القانون الطبيعي الذي يوجب على اجلميع احرتامه، وليس ضاربة يف الفوضى كما ختيلها هوبس، من 
تلكاهتم، ونفس املعىن حيضر عند روسو ولكن مث جيب على اجلميع احرتام عدم املساس حبرية اآلخرين مبا يف ذلك ذواهتم ومم

بكلمة أكثر قوة ، أي من خالل االعرتاف، فروسو يركز كثرياً على قضية االعرتاف لكن يف تشكيل امللكية وليس يف إثبات احلرية 
دين، بينما التوافق الذي الفردية، والفرق كبري بينهما بالنسبة له؛ ألن االعرتاف الذي يقول به روسو إمنا يستدل به على اجملتمع امل

يقول به لوك فهو من داخل حالة الطبيعة، وروسو قد أخذ على هوبس من قبل هذا اخللط بني احلرية الطبيعية واحلرية املدنية، 
ويعيب على لوك إدراجه للملكية كعنصر أساسي يف تشكيل احلرية الفردية، ويعترب أن امللكية هي سبب كل الشقاء الذي حيياه 

، ومن هنا حنني روسو إىل 1 وجعلته يرفس يف األغاللن اليوم، وهي سبب ختليص الفرد من حريته الطبيعية اليت ولد هبا اإلنسا
 .حالة احلرية الطبيعية

إن احلرية الطبيعية عند روسو ال تقوم على العدوان والتدمري كما عند هوبس؛ إذ أنه يتحدث عن حالة اجملتمع الذي يعيشه وليس 
، وال حىت على العقل وحده كما   الطبيعة، وال على امللكية والعمل عند لوك؛ فحيث ال توجد ملكية ال توجد شتيمةعن حالة 

، وإمنا على مبدأين سابقني عن العقل ورمبا متضادين، ومها حب الذات   عند اسبينوزا ؛ ألن االنسان الذي يتأمل حيوان فاسد
ية الذات يف البقاء وطلب العيش الكرمي، والثاين يكف الفرد عن التعدي على حرية األفراد واإليثار أو التحنن؛ األوىل نابعة من أنان

 . ، وهذان املبدآن مها للبشر كافة دون استثناء وعليهما تتأسس حرية الفرد الطبيعيةاآلخرين وجيعل األم تعتين بأطفاهلا

ن من شرور، لرمبا لذلك قد أمهل قيمة العمل واجلهد إن روسو على خالف لوك يعترب أن امللكية هي سبب كل ما حلق اإلنسا
الذي على الفرد الطبيعي القيام به من أجل نيل احلرية ؛ ألن احلاجة قد جتعل منه عبداً، هلذا جند اسبينوزا األقرب إىل الصواب يف 

، وهنا تكمن قوة هوبس يف القول القول بأن احلرية الفردية ال تكتمل إال بالعقل، لكن العقل وحده ال يكفى للحفاظ على احلرية
                                                           

 . 3 هوبس، توماس، اللفياثان، نفسه، ص. 2
 .  ص  ،  1 وت، املنظمة العربية للرتمجة، ترمجة عبد العزيز لبيب، الطبعة األوىل، بري  في العقد االجتماعي،روسو، جون جاك، . 1 
 .   ، ص 112 ، ترمجة بولس غامن، الطبعة االوىل، بريوت، املنظمة العربية للرتمجة، خطاب في أصل التفاوتروسو، جان جاك، .   
 .   ، نفسه، صخطاب في أصل التفاوتروسو، جان جاك، .   
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بالقوة، غري أن القوة اليت من شأهنا احلفاظ على احلرية الفردية بشكل دائم حىت عند الضعفاء واملسنني ال ميكن أن تتم بقوة فرد 
جة لضمان وبالتايل فاحلا. واحد؛ إذ مهما كانت قوته كبرية فلن تتسع حلماية كل احلريات الفردية، بل بتوحيد كل قوى األفراد

 .احلرية الفردية هي ما ولَد العقد االجتماعي، باعتباره قوة حكٌم تسع اجلميع وال حتايب أحدا

  



 

8 
 

 العقد االجتماعي: المحور الثاني

على الرغم من احلرية املطلقة اليت يتمتع هبا الفرد يف حالة الطبيعة، إال أن خطر التهديد حييط به من كل جانب، فال ضمان 
قدرته يف احلفاظ على حياته وممتلكاته وحريته وكذلك عقلنة سلوكياته بشكل أكرب، جيعل اجلميع يف مأمن من اخرتاق الستمرار 

فكان أرقى ما توصل إليه الذهن البشري هو تنصيب قانون حكم، . حريته اخلاصة من طرف اآلخرين إال باالحتماء بقوة أكرب
مبا فيه الكفاية حلماية احلريات، وال مييل ألحد يف فك النزاعات، أي الدخول يف  عن طريق الرتاضي بني األفراد، حيث يكون قويا

 ما نوع احلريات الفردية اليت يكفلها العقد االجتماعي؟: لكن التساؤل املطروح هنا هو. تعاقد يضمن حق اجلميع

الذين يتمتعون حبريتهم الطبيعية املطلقة على إبرام إن العقد االجتماعي ال ميكن أن تقوم له قائمة إال إذا افرتضنا موافقة كل األفراد 
عقد حيكم بني األفراد، ويكبح كل احلريات املطلقة ويفرض احرتام احلريات اخلاصة املنتظمة عن طريق قوى يكون قد شكلها أو 

: رحلتني أساسيتنيوافق عليها بنفسه من خالل التوقيع على العقد، على هذا األساس يرى اهلولندي جروسيوس أن العقد مير مب
؛ وذلك حني جيتمع األفراد هبدف تشكيل جمتمع مدين يضم 3 "معاهدة مشاركة"يكون العقد يف املرحلة األوىل على شكل 

؛ يتم من خالهلا تعيني املسؤولني الذي سيتولون كيفية إدارة 1 "معاهدة طاعة"أما املرحلة الثانية فيكون العقد على شكل .  اجلميع
 .احلريات بشكل عادل؛ إذ ال معىن للحرية يف غياب العدالة بعد توقيع العقد إدارة األفراد ومحاية

تكمن حجة فالسفة التعاقد يف تصور لنوع العقد الذي جيب توقيعه يف الطبيعة اإلنسانية، ويؤمنون بأن التعاقد فعل إرادي يقوم 
فهوبس مثاًل يرتب . املواطنني واحلاكم/فيما بني األفراد، سواء فيما بني األفراد فيما بينهم أو   على التفويض املتبادل للحقوق

نظرته للعقد بناًء على نظرته حلالة الطبيعة، ويرى أن ما يدفع األفراد إىل توقيع العقد والتخلي عن حريتهم املطلقة اليت كانت 
إلنسان ال يتخلى عن حقه إال فا. يف مأمن من احلرب   سائدة يف حالة الطبيعة، هو اخلوف من املوت والرغبة يف حياة مرحية

مقابل حق أرفع منه درجة، وهو األمن أو من أجل خري مرتقب الذي هو السالم، واألمران معًا يؤديان بنا إىل القول أن االنسان 
ه، لكن، عندما يصبح ختلي الفرد عن حريته هتديد حليات. يدخل العقد أمال يف احلفاظ على حياته أو خوفا من املوت، ومها ِسيان

                                                           
 .   ، ص113 ، مصر، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية  ترمجة نبيل سعيد، ط  دولكومباين، كريسنيان، الفلسفة السياسية اليوم،. 3 
 .   دولكومباين، كريسنيان، الفلسفة السياسية اليوم، نفسه، ص . 1 
 . 3 هوبس، توماس، اللفياثان، نفسه، ص .   
 . 3 ص نفسه، .   
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حيق له اخرتاق العقد الذي وقع عليه؛ ألنه مل يلتزم بشرط حفظ احلياة الذي مت االتفاق عليه، أما ما دون ذلك فليس للفرد حرية 
 . اخلروج عن العقد الذي وقع عليه بكامل إرادته

ك حياة شخص ما، فإن إن ما ميكن أن نؤاخذ عليه هوبس، هو عندما ينضوي اجلميع حتت يد احلاكم، وأراد هذا احلاكم انتها
ذلك الشخص حىت يف خروجه إىل حريته املطلقة فلن يستطيع الفرار من حتمية املوت؛ ألن قوة احلاكم أكرب، ومهما دافع عن 

قد يرد هوبس بالقول إن احلاكم ليس طرفًا يف العقد وأن العقد مت توقيعه بني األطراف، . حياته فاحلاكم يف النهاية سيفتكها
رشح نفسه لرئاسة الدولة بل األطراف املتعاقدة هم الذين اختاروه ليكون حاكمًا عليهم، وبالتايل عليهم حتمل واحلاكم مل ي

لكن هنا أيضاً ميكننا احملاججة بروسو؛ إذ أنه يستحيل إمجاع كل أفراد اجملتمع على شخص حمدد، وحىت لو اجتمعوا على . عواقبه
ن بعد توقيع العقد وسيكونون جمربين على اخلضوع هلذا احلاكم الذي مل خيتاروه، قرار موحد فماذا عن األبناء الذين سيولدو 

 .ولنظام مل يستشاروا يف اختياره

ويف معاجلة لوك هلذه النقطة بالذات يعترب أن توقيع العقد الذي يعترب احلاكم طرفاً فيه، تعبرياً عن رضا األفراد سواء بشكل صريح  
فالعقد ال خيلص الشخص من كل قواه وإمنا . ولية لكل فرد دخل إىل العقد مبا يف ذلك احلاكمأو ضمين، ضمانًا لتحميل املسؤ 

جاء ليحافظ حرية امللكية والعمل بطريقة من املساواة تضمن للجميع حرية التصرف بقواها اخلاصة، باستثناء حالة القصاص اليت 
البعض، جتنبًا لكل ما من شأنه أن يؤدي إىل العودة إىل حالة  يتكفل هبا احلاكم؛ ألنه مينع املتعاقدين من القصاص من بعضهم

الطبيعة؛ ألن الفرد ال يكون دائمًا عاداًل يف قراراته ومن الطبيعي أن ينحاز لشخصه، لذلك كانت مهمة العقد هي احلكم بني 
 . الناس، حىت حيفظ استقرار وأمن اجملتمع املدين

بني كل األفراد األحرار، تكون السلطة لألغلبية، وتكون احلرية يف احرتام القوانني اليت وضعت يف حالة املدنية اليت مت التوافق عليها 
فالعقد ال حيرم على الشخص استعمال القوة اخلاصة يف وجه كل هتديد حلياته أو ممتلكاته، وهو ما يسميه لوك . لتحمي احلرية

له يعطي للفرد حىت حرية قتل املعتدي أو السارق إن دعت ، بل أكثر من ذلك فهذا العقد بالنسبة   "حق الدفاع الشخصي"
الضرورة إىل ذلك؛ ألن القوة التنفيذية للعقد اليت مت التوافق عليها ال ميكن أن حتظر عند كل واحد يف كل حلظة، بل يلزم مدة 

ن حياته؛ ألن مهمة العقد عند لوك زمنية، وهي لرمبا نفس املدة الزمنية اليت تلزم اللص لتخليص الشخص من ممتلكاته، أو اجملرم م
وذلك على الطرف النقيض من هوبس الذي أكد على أن العقد خيلص الفرد من . هي محاية احلرية الفردية وليس القضاء عليها

                                                           
 .  ص ، نفسه، فن الحكم المدنيلوك، جون، .   
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تمع بينما يرد صاحب مقولة الطبيعة اخلرية لإلنسان، بأن العقد يف حالة اجمل. حريته الطبيعية لتثبيت النظام داخل اجملتمع املدين
 .املدين يكون نابعاً من اإلرادة العامة، بشكل جيعله ميثل عقل اإلرادة العامة مبا يف ذلك إرادة الفرد واجلماعة

إن العقد يف نظر روسو هو تعبري عن جمموعة من النظم العادلة والقائمة على أسس من املساواة جتعله ينصف اجلميع وال حيايب 
؛ ألن القوانني جيب أن تقوم على 2 من املساواة اليت تلزم اجلميع يف التمتع باحلقوق نفسها؛ إذ يعمل على إقامة نوع   أحداً 

أساس حفظ احلرية واملساواة يف حفظ احلياة وامللكية، بشكل جيعل اخلضوع لتلك القوانني خضوعًا لإلرادة العامة اليت ال ثمتثل 
وع حلريته اخلاصة، اليت مبوجبها وقع العقد لربح املزيد من ألحد حني ثمثل اجلميع، ففي خضوع كل طرف لإلرادة العامة خض

حلفظ كيانه يف كافة نواحيه، بدرجة ميثل املساس حبرية فرد واحد املساس حبرية الكل، مثل اجلسد الواحد ال يقبل التفريط  1 القوة
غر وظيفة يف اجملتمع املدين فالعقد جييز ملن ينفد أص. يف أي عضو من أعضائه مهما صغر حجمه أو ضؤل دوره يف اجملتمع

، حىت ال تتضارب املصاحل من داخل   باملسامهة يف اختبار احلاكم، هلذا فإن اإلرادة العامة هلا سيادة مطلقة غري قابلة للتجزئة
النظام، الذي القوانني نفسها، ويف ذات الوقت، حىت تستقيم حماسبة اخلارجني عن القانون املتفق عليه، باعتباره هو مصدر شرعية 

يف هذا اجلانب األخري مينع روسو الفرد من حريته، وذلك ارتباطاً بغاية تثبيت تفادي حتول . ال جيوز اخلروج عنه بعد الرضا بالعقد
 .الطاعة إىل استبداد أو احلرية إىل فوضى

ى الذي ميكن أن ختضع له كل ويشد اسبينوزا، ولو بشكل مستبق، على يد روسو بالقول أن املصلحة العامة هي القانون األمس
لكن العقد االجتماعي ال يكتفي فقط حبفظ احلرية الطبيعية بشكل عام بل الغاية . اليت ميكن إدراجها يف العقد ،  اإلنسانية

ل هنا نتساءو . القصوى من وراء العقد هي محاية حرية التعبري، باعتبار الباب الوحيد لتطوير العقد يف محاية احلريات بشكل سلمي
 ما هي حدود احلرية الفردية بعد الرضا بالعقد؟

  

                                                           
 . 3 ، نفسه، ص خطاب في أصل التفاوتجاك، روسو، جان .   
 .   نفسه، ص في العقد االجتماعي،روسو، جون جاك، . 2 
 .21نفسه، ص . 1 
 . 1 نفسه، ص .   
 . 31، ص  22 ، بريوت، دار الطليعة 1، ترمجة حسن حنفي، ط رسالة في الالهوت والسياسةاسبينوزا، باروخ،  .  
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 الحرية المدنية: المحور الثالث

حتدثنا عن احلرية الطبيعية، كنا نناقش احلرية الفردية باالستناد إىل قانون الطبيعية، أما اآلن وقد جتاوزنا عندما قبل توقيع العقد و 
إىل حالة املدنية، فإننا حني نناقش موضوع احلرية الفردية إمنا نستند  الطبيعةخط إبرام العقد، فانتقل األفراد من العيش يف حالة 

 .اليت ترتكز عليها احلرية املدنية 3 إىل ما مت التوافق عليه يف العقد االجتماعي، يشكل الوضعية األصلية

ينا حرية التمرد على احلاكم فقط يف حالة يف عقد الدولة اليت يقول هوبس شبه معدوم، اللهم إذا استثن( املدنية)إن احلرية الفردية  
هتديد للحياة، أما باقي احلريات فقد وضعها األشخاص يف يد احلاكم أثناء توقيع العقد بكامل حريتهم، فاستبدلوا حريتهم 

قة يف ، وحتقيق هذه الغاية هو ما يعطي للحاكم فقط احلرية املطل1 املطلقة يف فعل أي شيء بتوفري السالم والدفاع املشرتك
مع العلم أن انعدام احلرية هنا يتساوى فيها كل املواطنني، وكأن التعاقد الذي مت بني كل فرد وكل فرد على .   استعمال أية وسيلة

أما لوك فقد انتقد وبشدة نظام امللكية املطلقة اليت نادى . اختيار احلاكم هو تفويض للحريات يف حرية واحدة هي حرية احلاكم
ه ال جمااًل فيها للحديث عن احلرية الفردية، خاصة وأن العقد يف األصل، حبسب لوك، مل يأيت إال حلماية حرية هبا هوبس ؛ ألن

 .التملك

إن االنتقال من احلالة الفردية يف العيش إىل حالة اجملتمع ال تعين بالضرورة االنتقال من حالة احلرية املطلقة إىل حالة تنعدم فيها 
فهذا االنتقال ال يعين سوى توحيد الرؤى يف اختاد القرار، وهو نوع من توسيع أفق احلرية اخلاصة إىل مستوى احلرية بشكل مطلق، 

احلريات العامة، بشكل ال تتناىف فيه ممارسة احلرية اخلاصة واحلرية العامة؛ إذ االثنني مؤسسني على قاعدة العقل السليم، وحرية 
من هنا تصبح احلرية املدنية تعين عدم اخلضوع لقوة غري قوة القانون القائمة .   الشخص ال ختتلف عن عقله الذي يتميز به

الذي مت االتفاق عليه ويسري على مجيع األطراف، بشكل ال تتعارض فيه حرية كل فرد مع األفراد األخرى بل    مبوجب العقد
 .يضمن حرية كل فرد منهم

                                                           

1. Chrvet, john, «contractarianism and international political theory», within, the socialcontract 
from hobbes to Rawls, first published, London, routledge 1994, p 175. 

 .   ص هوبس، توماس، اللفياثان، نفسه، . 1 
 .   نفسه، ص .   
 .  ص ، نفسه، فن الحكم المدنيلوك، جون، .   
 .  نفسه، ص .   
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دية، فهي ليست إلغاء للملكية بل توسيع اجملال هلا عن طريق جمموعة من إن احلرية املدنية هي مزيد من التنظيم للحرية الفر 
القوانني املكلفة حبمايتها، وليست احلد من العمل بل تشجيعا عليه ؛ ألن يف تنظيم العمل تنظيم حلرية التملك، والعقد يقوم 

روسو أن احلرية املدنية، بعد إعادة تشكيل اجملتمع يف نفس السياق يؤكد . حبماية هذا النظام الطبيعي املتأصل يف الطبيعة اإلنسانية
فلم . على أساس التعاقد، هي انتقال من احلرية املتهلهلة القائمة على أساس مجلة من املصادفات إىل حرية مدنية منتظمة عقلياً 

ا بني احلرية وطاعة العقد، تعد احلرية هنا تنشد الغريزة بل أصبحت تعىن بالسري على طريق العدالة؛ أي حماولة إقامة وحدة فيم
 . فتصبح طاعة املواطن للقانون هي طاعته لذاته، تلك هي احلرية املدنية

ال إن احلرية املدنية هي ما حتدده اإلرادة العامة، لكن هنا جيب علينا االنتباه إىل أن االنتقال من احلرية الفردية إىل احلرية العامة 
ى تثبيت االعرتاف هبا حىت خيلق احرتامها، شريطة أن تكون ملالك األرض سندات خيلص اإلنسان من ممتلكاته بل يعمل عل

. على ذلك، أو يكون قد حازها عن الطريق العمل والزراعة، فيما تُنزع عنه ما دون ذلك، ليصبح ملك لإلرادة العامة   قانونية
ينوزا يعترب أن املهمة األساسية اليت جيب أن وهنا أيضا تشجيع احلرية املدنية على العمل كما هو احلال عند لوك، لكن اسب

تضمنها احلرية املدنية هي حرية الكالم والتعبري؛ إذ على الرغم من التقدم يف جانب التنظري السياسي إال أنه الزال هناك أناس 
عن ما يعتقدون أنه  حيرقون ويفقدون حياهتم بطريقة بشعة جداً، وحىت الطبيعة مل تكن لتفعل ذلك، جرّاء نزوعهم إىل التعبري

 .صواب بكل حرية

فقط بل من اجملتمع بعينه، على اعتبار أن  2 ويؤكد ستيوارت مل أن احلرية الفردية ال تنحصر يف محاية األفراد من استبداد احلاكم
رأيًا وكان  هذا األخري هو من يوقع العقد، وأن احُلكم مبوجب العقد عند روسو يكون لألغلبية، ويرى مل أنه لو تبىن األفراد

لشخص واحد فقط رأي خمالف فإنه ال حيق لألفراد قمع ذلك الشخص بنفس القدر الذي ال حيق ألي فرد قمع اآلخر، فقيمة 
وهنا تتخذ احلرية . الفرد بالنسبة هلم نابعة من ذاته، وبزواهلا يزول كل األشخاص بالنسبة له، وكذلك مجيع الذوات يف اجملتمع

يعد صراعها مع العقد املوقع للخروج من حالة الطبيعة، بل مع اجملتمع باعتبار هذا األخري هو املسؤول  الفردية منحى آخر، فلم
عن اختاد القرارات يف تطوير العقد؛ إذ مع مرور الزمن ميكن االنتقال من قانون إىل قانون يف تطوير احلرية الفردية دون أن حتدث 

 .معا برزا يف سياق مواكبة التطورات اإلنسانية يف محاية احلريات الفرديةهناك قطيعة بني العقد والقانون؛ إذ أهنما 
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إن احلرية الفردية للجميع على قدر من املساواة مبوجب احلرية الطبيعية، والعقد ال ينفي هذه احلرية وإمنا يعمل على ختليقها   
وتكييفها حبسب اجلو السياسي واألخالقي الذي يتواجد فيه كل فرد، وإن اختلفت زوايا النظر إىل احلرية الفردية فإن مرد ذلك 

، فيما كل الرؤى، وعلى اختالفها، تتفق على أن احلرية الفردية أفق مفتوح دائم التجديد والتطوير بتطوير أو راجع إىل مبدأ املناسبة
 .جتديد العقد الذي تفرع إىل جمموعة من القوانني

تم اعتماد مبدأ به رواد التعاقد ساريًا اليوم يف الدميقراطية، ففي انعدام اإلمجاع على قرار أو قانون، ي فال زال القانون الذي قال
ويف هذا الباب بالذات جاءت . يف التصويت ألي قانون، وهنا نتساءل ما مصري حرية األقلية املعارضة هذا القانون 31األغلبية

جون رولز، الذي حاول إدخال اإلنصاف على العدالة، واألمر يصبح ممكنا، إن ربطنا منطق "حماولة رائد من رواد العقد اجلدد 
ات التكنولوجية احلاصلة اليوم، واليت تؤثر يف التنظري السياسي كما أثر العلم يف التحليل السياسي من قبل، كما التفكري بالتطور 

فاعتماد االنتخابات اليت حتدث عنها روسو . تساعد على تدبري احلريات الفردية يف التعبري عن آرائها وتوجهاهتا وكذلك مطالبها
األمر عن ما كان سابقًا يف فرنسا، هي باب كبري للتعبري عن احلرية الفردية، وتصورات  يف كتاب العقد االجتماعي، وإن اختلف

املواطنني وكيفية احلريات الفردية وحىت اجلماعية اليت يريدون أن حييوها مبناصرة برنامج حزيب، أو االنضمام إىل حزب سياسي 
ا يتوافق وتطورات احلرية الفردية، خاصة وأن النظام الدميقراطي والعمل على فتح القوانني، أو العمل على جتديد تللك القوانني مب

الذي هيمن على العلم اليوم يفتح الباب أمام كل مواطن عاقل أن يساهم بل هو جمرب يف الدول على املسامهة يف تطوير منظومة 
ال يرتك جمال ألن يصبح أي نظام قامعاً األمر الذي . البالد واإلدالء بتطلعاته املستقبلية، وهذه العملية تتجدد كل مخس سنوات

للحريات، اللهم إذا كانوا مناصريه يهوون العبودية، وال يصبح أي نظام رجعي باستثناء إذا كان الغالبية العظمى من املتعصبني 
صبح من املستحيل فال هذا وال ذاك سيمنع مواطن اليوم من التعبري عن حريته الفردية ويستفيد من حريته املدنية اليت أ...دينياً 

التخلي عنها اليوم، خاصة إذا نظرنا إىل أن الدولة هي دولة مؤسسات وأن الضامن للحرية الفردية ليس هو احلاكم وإمنا هي تلك 
املؤسسات، وأنه ال قانون يستطيع أن يقف يف وجه اإلرادة العامة يف التعبري عن حريتها والثورات العربية أتثبت ذلك، لكن املثري 

الذي عرب عن حقه املفقود بطريقة خمتلفة، فصارت ركيزة الثورة يف املطالبة ( حممد البوعزيزي)أهنا انطلقت من فرد واحد  أكثر
 .باحلرية الفردية من جديد
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