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 سوريل وماكس فيبر العنف المشروع بين جورج

يُمثِّل العنف العدو المعلن لكل دولة، فما من دولة في الماضي أو الحاضر إال ورفعت 

ولكن هل من . شعار استتباب األمن، والنظام، والعدالة، والمحافظة على الحقوق والحريات

بالنسبة  الممكن أن يأتي وقت على الدولة يكون من حقها فيه أن تمارس العنف، ويكون ذلك األمر

 !لها أمًرا مشروًعا؟

وإذا ألقينا الضوء على مفكري الغرب نجد أن منهم من أفرد لهذا المفهوم مجااًل للحديث 

 Georgesالمفكر الفرنسي جورج سوريل : عنه وبرر استخدامه، ومن أبرز هؤالء

Sorel(7481 م7211 –م) والمفكر األلماني ماكس فيبر ،Max Weber (7488 م– 

هل كان لدى كل من سوريل وفيبر دافًعا من وراء تبرير ذلك العنف؟ : ، والسؤال هنا(م7211

ولهذا سوف نعرض في هذا البحث معالجة كل منهما لمفهوم العنف المشروع؛ لندرك هل كانا 

 على صواب أم أن األمر اتّخذ وجهة أخرى؟

م العنددف المشددروع للدولددة؛ وتوضددي  تُعددد هددذد الدراسددة بمثابددة محاولددة للتعددرف علددى مفهددو

مالمحه عندد كدل مدن جدورج سدوريل، ومداكس فيبدر؛ وذلدك مدن خدالل تحليدل نرالهمدا بشدأن ذلدك 

المفهوم؛ وذلك لمعرفة األسس التي ارتكزا عليهدا فدي إعءداء الدولدة حدخ اسدتخدام العندف، وجعدل 

 .  ذلك األمر أمًرا طبيعيًا مشروًعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 هللا الرحمن الرحيمبسم 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خداتم النبيدين، وسديد المرسدلين، ورحمدة    

، ..للعالمين، سيدنا محمد النبي األمي األمين، وعلى نله وصحبه، وعلى جميع األنبيداء والمرسدلين

 :أّما بعد

اضدي أو الحاضدر إال ورفعدت يُمثِّل العنف العدو المعلدن لكدل دولدة، فمدا مدن دولدة فدي الم

ولكددن هددل مددن . شددعار اسددتتباب األمددن، والنظددام، والعدالددة، والمحافظددة علددى الحقددوق والحريددات

الممكن أن يأتي وقت على الدولة يكون من حقها فيه أن تمارس العنف، ويكون ذلك األمر بالنسدبة 

 !لها أمًرا مشروًعا؟

بدددأ القددانون الددذي يُعبِّددر عددن اإلرادة إنَّ فكددرة العنددف المشددروع تسددتند فددي األصددل إلددى م

الجماعية التي يتنازل فيها األفراد عن جزء مدن حدريتهم للسدلءة التدي يختارونهدا وتُمثِّلهدا الدولدة، 

ومددن هنددا تكتسددا هدددذد الشددرعية الحصددرية؛ نظددًرا ألنهدددا تسددتند إلددى اإلرادة العامددة والتمثيليدددة 

ة يدتم مدن خاللهدا فدرض إرادة الدولدة واحتكدار هنا يعني أنه يستند إلى معدايير قويمد" المشروع"و

العنف داخل سلءة القانون وليس خارجه؛ أي أن احتكار العنف المشدروع مدن المفتدرض أن يدأتي 

من أجل صيانة مصال  الجماعة، وشرعيته تستمد من األسس التي يُعبِّر عنها والمتمثلة فدي فكدرة 

 . الدولة وطبيعتها وتركيبتها

على مفكري الغرب نجد أن منهم من أفرد لهدذا المفهدوم مجدااًل للحدديث وإذا ألقينا الضوء 

 Georgesالمفكدددر الفرنسدددي جدددورج سدددوريل : عنددده وبدددرر اسدددتخدامه، ومدددن أبدددرز هدددؤالء

Sorel(7481 م7211 –م) والمفكددددر األلمدددداني مدددداكس فيبددددر ،Max Weber (7488 م– 

مدن وراء تبريدر ذلدك العندف؟  هل كان لدى كل مدن سدوريل وفيبدر دافًعدا: ، والسؤال هنا(م7211

ولهذا سوف نعرض في هذا البحث معالجدة كدل منهمدا لمفهدوم العندف المشدروع؛ لنددرك هدل كاندا 

 على صواب أم أن األمر اتّخذ وجهة أخرى؟

 :، فأذكر أهمها على النحو التاليأسباب اختياري لموضوع الدراسةأّما عن 

مشددروعية لدده حتددى وإن اسددتعمل لصددال  يُددذكر أن هندداك مددن أّكددد علددى أن العنددف ال  -7

قضية عادلة أو للقضاء على العنف ذاته؛ ذلك ألن العنف ال يولّد إال عنفًا، فهدل يمكدن 

للعنف عند هذين المفكرين أن يولّد حالة من األمدن والنظدام والسدالم، لدذا أطلدخ عليده 

 .عنفًا مشروًعا



لفقدراء والضدعفاء، أم أنده هل كان العنف المشدروع للدولدة سدببًا فدي اسدترداد حقدوق ا -1

كان وسيلة سهلة ألصحاب النفوذ كدي يسدتغلود ضدد مدن هدم أقدل مدنهم نفدوًذا أو أدندى 

 مكانة؟

معرفة الدوافع التي دفعت كال المفكرين إلى التصري  بحخ الدولة في استخدام العنف  -3

 .واعتبار ذلك أمًرا مشروًعا

السياسي فدالًما نسمع عدن  إن مصءل  العنف المشروع غير متداول في أوساط الفكر -8

مصددءل  العنددف كمصددءل  منبددوذ يُحددارب مددن قبددل المفكددرين والفالسددفة منددذ قددديم 

الزمددان، ولكددن اسددتخدام اصددءالة مشددروعية العنددف يُعددد حددديثًا فددي أوسدداط الفكددر 

 .السياسي إلى حد ما

لمعرفة الحاالت التي يمكن للدولة أن تستخدم فيهدا العندف، وهدل بدررا كدال المفكدرين  -5

اسدتخدام العندف مددن قبدل الدولدة، واعتبددرا أن ذلدك أمدًرا مشددروًعا علدى الدددوام؟ أم أن 

 هناك حاالت بعينها يُبرر فيها استخدام العنف من قبل الدولة؟

 : إشكالية الدراسة وتساؤالتها

تُعددد هددذد الدراسددة بمثابددة محاولددة للتعددرف علددى مفهددوم العنددف المشددروع للدولددة؛ وتوضددي  

مالمحه عندد كدل مدن جدورج سدوريل، ومداكس فيبدر؛ وذلدك مدن خدالل تحليدل نرالهمدا بشدأن ذلدك 

المفهوم؛ وذلك لمعرفة األسس التي ارتكزا عليهدا فدي إعءداء الدولدة حدخ اسدتخدام العندف، وجعدل 

 .  يعيًا مشروًعاذلك األمر أمًرا طب

 :أّما عن فرضيات الدراسة وتساؤالتها، فيمكننا طرحها على النحو التالي

 ماذا يعني العنف المشروع؟ 

 هل يوجد عنف مشروع للدولة وعنف غير مشروع؟ 

 إلى أي حد يمكن اإلقرار بمشروعية العنف المستخدم من قبل الدولة؟ 

 ما فيها الدولة االستبدادية؟ أم هو حدخ هل استخدام العنف حخ مشروع لكل أشكال الدولة ب

 فقط للدولة القالمة على أساس ديمقراطي حديث؟

  ماذا يعني العنف المشروع لدى سوريل؟ ومدا مددى اتفاقده أو اختالفده مدع مداركس بصددد

 هذا المفهوم؟ 

 ماذا يقصد فيبر بالعنف المشروع؟ وهل اتفخ مع سوريل في رؤيته لهذا المفهوم؟ 

 عدات السياسدية أضدراًرا مدن جدراء اسدتخدام العندف المشدروع مدن قبدل هل لحقدت بالمجتم

 من القوة والعنف؟ أم من الحخ والقانون؟: الدولة؟ وهل تستمد الدولة مشروعيتها



 :ولقد جاءت عناصر هذد الدراسة على النحو التالي

 :تعريف العنف: أوالً 

 .لغة –أ 

 .اصءالًحا -ب

 .سوريلالعنف المشروع عند جورج : ثانيًا

 .العنف المشروع عند ماكس فيبر: ثالثًا

 .نتالج الدراسة: رابًعا

فإذا كانت مناهج البحدث فدي الفكدر السياسدي تتندوع وفقًدا لءبيعدة : وأّما عن منهج الدراسة

الموضوع المراد دراسته، فإن المنهج المسدتخدم فدي هدذد الدراسدة هدو المدنهج التداريخي التحليلدي 

ت باسددتخدام المدنهج التدداريخي فدي تندداول مفهددوم العندف المشددروع عنددد النقددي المقددارن؛ حيدث قمدد

مفكرين تقارب وجودهما في حقبة زمنية تُعد واحدة، وقمت باسدتخدام المدنهج التحليلدي فدي تحليدل 

نراء هذين المفكرين حول هذا المفهوم؛ ولمعرفة األسس التي استندا إليها في تددعيم هدذا المفهدوم، 

دي فقد استخدمته في نقد نراء هذين المفكرين كلما دعت الضدرورة لدذلك، أّمدا وبالنسبة للمنهج النق

 .المنهج المقارن فقد قارنت من خالله بين نراء هذين المفكرين حول هذا المفهوم

 

 :تعريف العنف: أواًل 

ف العندف   قبل أن نتناول فكدرة العندف المشدروع عندد هدذين المفكدرين فيجدا أواًل أن نُعدرِّ

هيته، ثم نتءرق بعد ذلك إلى الحديث عن هذد الفكرة من حيث كونها مشدروعة عندد حتي ندرك ما

 :هذين المفكرين

 :لغة -أ

ف ابن منظور العنف على أنه  عندف : الخرق باألمر وقلة الرفخ به، وهو ضد الرفخ: يُعرِّ

واعتنف . ي أمردبه وعليه يعنف عنفًا وعنافًة، وأعنفهُ، وعنّفه تعنيفًا، وهو عنيف إذ لم يكن رفيقًا ف

؛ هدو "إن   تعالى يعءي على الرفخ ما ال يعءي على العندف: "وفي الحديث. أخذد بعنف: األمر

: وأعندف الشديء. بالضّم، الشّدة والمشقَّةُ، وكل ما في الرفخ من الخيدر ففدي العندف مدن الشدر مثلده

)كرهه: أخذد بشّدٍة، واعتنف الشيء
7
.) 

                                                 

بقسم " رؤى معاصرة في العلوم االجتماعية واإلنسانية والتربوية"تم إلقاء هذا البحث في المؤتمر الدولي األول * 

 (.م1174أبريل )جامعة عين شمس  –كلية التربية  –الفلسفة وعلم االجتماع 

(
7
، دار 8الشاذلي، ج عبد   علي الكبير، محمد أحمد حسا  ، هاشم محمد/ لسان العرب، تحقيخ: ابن منظور(

 .3731/ ص ،(عنف)مادة  ،(ت.د)المعارف، القاهرة، 



 :اصطالًحا –ب 

لكدن الحدديث ، هو قديم قدم العالم كما يتضد  مدن األسداطير والمالحدم إن العنف كممارسة

عن العنف يوشك أن يكون معاصًرا، حيث إّن أول من حاول التفكيدر فدي العندف والتنظيدر لده هدو 

في القرن التاسع عشدر، لكدن قبدل ( تأمالت حول العنف)المفكر الفرنسي جورج سوريل في كتابه 

قدماء إلدى العندف فدي ذاتده ولذاتده، بدل كدانوا ينظدرون إليده علدى أنده ذلك فلم يكن ينظر الفالسفة ال

وتعود أول دراسة للعنف بذاته إلدى القدرن التاسدع عشدر، . نتيجة إلفراط أو لخرق يتصالن باآللهة

 :وابتداًءا من ذلك التاريخ فإنه يتم تناول العنف من خالل ثالثة أوجه رليسة

 .سمة الالمعقول، والخروج عن الحالة الءبيعية من حيث أن العنف يتخذ: الوجه النفساني -

)مددن حيددث أن العنددف يُمثِّددل انتهاًكددا لممتلكددات اآلخددرين: الوجدده المعنددوي واألخالقددي -
1
) ،

 .وتعّديًا على أرزاقهم وحرياتهم

من حيدث : وما يهمنا في هذا الصدد هو الوجه الثالث واألخير للعنف وهو الوجه السياسي -

وة بهدف االستيالء على السدلءة أو االنجدراف بهدا نحدو أهدداف أن العنف هو استعمال الق

)غير مشروعة
3

: وهذا الوجه الثالث هو الذي يُمثِّله تعريدف الالندد الفلسدفي للعندف بأنده(. 

")االستخدام غير المشروع أو على األقل غير القانوني للقوة"
8
ويمكن القول بدإن تداريخ (.

)الفكر السياسدي المدنظم للعندف
5
)دوًرا هدالاًل فدي كدل مجتمدع أنشدأد اإلنسدانقدد لعدا ( 

8
 .)

                                                 

(
1
وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن العنف من الممكن أن يدافع عن حقوق المواطنين نتيجة استخدام قدرات (

ينتج قسرية من جانا الدولة، وهنا يكون العنف قد ُوظِّف لصال  الدفاع عن حقوق األفراد في الدولة، وبالتالي 

عن ذلك تحقيخ الرفاهية االجتماعية، وهنا يمكن القول بإن الدولة تُعد أداة لتحقيخ الرفاهية االجتماعية من خالل 

 : =انظر.     استخدام العنف المنظم

=- Bates, Robert, Greif, Avner, and Singh, Smita, "Organizing Violence", The Journal 

of Conflict Resolution, Vol.46, No.5, (Oct.,2002), pp.599-600. 

(
3
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1، ط(ق –ع ) 8موسوعة السياسة، ج: عبد الوهاب الكيالي (

 . 158 - 155/ م، ص ص7221

(
8
 – R)أحمد عويدات، المجلد الثالث / خليل أحمد خليل، إشراف/ موسوعة الالند الفلسفية، ترجمة: أندريه الالند(

Z )7555/ م، ص1117، منشورات عويدات، بيروت، 1، ط. 

(
5
يُعرف بقرن العنف، فهو قرن ملئ  –( م7218 –م 7411)  Leninكما تنبأ لينين  –لقد كان القرن العشرين (

دولة السيما في روسيا  717دولة من أصل  778بالحروب والثورات والنزاعات العنيفة التي وقعت في 

، ونيجيريا (م7285)، وأندونيسيا (م7281)، والجزالر (م7281)، وكوبا (م7282)، والصين (م7271)

 :انظر.     ، وكثير من الدول األخرى(م7215 -م7217)، وبنجالديش من (م7281)

- Singh, Gopal, "Politics and Violence",Social Scientist, Vol.4, No.11, (Jun.,1976), 

p.58. 

(
6
) Ibid, p.58. 



ف قدداموس اكسددفورد اإلنجليددزي العنددف علددى أندده ممارسددة القددوة البدنيددة إللحدداق : "ويُعددرِّ

")األذي والتسبا بالضرر لألشخاص أو الممتلكات
1
.) 

 لكن السؤال هنا من الذي يحدد مشروعية العنف؟ ومتى يكون استخدامه مشروًعا؟ 

للعنف يتضدمن القبدول بمسدلمات الفيلسدوف الفرنسدي جدان جداك روسدو  إنَّ تعريف الالند

Jean Jacques Rousseau (7171 م7114 –م ) الذي يذها إلى القدول بدإن العندف الشدرعي

الدذي يقيمده ( العقد االجتماعي)إنما يتمثل في عنف الدولة التي تكتسا شرعيتها ومشروعيتها من 

موجبه عن حخ استخدام العنف ضد بعضهم البعض، وبهذا المواطنون فيما بينهم، حيث يتنازلون ب

يصددب  العنددف ظدداهرة تنتمددي إلددى الءبيعددة ال إلددى الحضددارة؛ وذلددك ألن اإلنسددان بالنسددبة لفالسددفة 

القرن الثامن عشر هو اإلنسان البدالي، وهذد الشرعية والمشروعية يرفضها القرن التاسع عشدر، 

، فدالعنف لديس بدداليًا فدي نظدرد، وإذا كدان الدبعض وها هو سوريل يقلا األمور رأًسدا علدى عقدا

ق بينده وبدين القدوة،  يرى أنه غير مشروع إال أنه عند سوريل يكون مشروًعا، وهو وفقًا لذلك يُفدرِّ

فددالقوة برجوازيددة أّمددا العنددف فهددو ثددوري، ويقصددد بددذلك أن البرجوازيددة تسددتند إلددى مبدددأ السددلءة 

ض على الجماهير، ووفقًأ لدذلك فدإن البرجدوازي لديس والحقوق المكتسبة، وواجا الءاعة المفرو

عنيفًا، أنما يقنع بالقوة القالمة، لكن الشعا هو ضحية هذد القوة نفسها، فهو بالتالي ضعيف ويحلدم 

بتحءيم أواصر هذد القوة، وهذا يؤدي به إلدى العندف الخدالي أي العندف  –شأن كافة الضعفاء  –

)لحخالصري  الذي يُحءِّم القوة، ويظهر ا
4

 .) 

)العنف المشروع عند جورج سوريل: ثانيًا
2

:) 

                                                 

(
7
) Ibid, p.63. 

(
4
 .158/ ص ،(ق –ع ) 8موسوعة السياسة، ج: عبد الوهاب الكيالي(

(
2
م، وجاءت كتاباته السياسية في مرحلة متأخرة من حياته، حيث عمل في البداية 7481ولد سوريل عام (

وظهرت . م7421سنة في فرنسا، وكان سوريل قد تقاعد عن العمل الحكومي عام  11كمهندس مدني ألكثر من 

م، وكانت األجزاء األكبر منها تهتم بموضوعات علمية غامضة، 7441قاالت سوريل األولى في منتصف عام م

وكان يرى أن فرنسا في الجمهورية الثالثة كان يسودها حالة من التدهور األخالقي، ولهذا أّكد سوريل على أهمية 

كسية، وقد أخذ على الماركسية أوجه القصور في وبدأ اهتمامه بالمار. العمل الشاق وأهمية األسرة للمجتمع الريفي

الحتمية االقتصادية، كما نادي بضرورة إعادة تفسير نصوص الماركسية داعيًا إلى العودة إلى ما أسماد 

 :انظر".   بماركسية ماركس"

- Martin, Thomas, "Violent Myths: The Post Western Irrationalism of Georges Sorel", 

Without Vol, Without No, Without Date, pp.51-52. 

- Sorel, Georges, Reflections on Violence, Edited by Jennings, Jeremy, Cambridge 

University Press, U.K, 2004, pp.7-8. 



ال يوجددد عددالم اجتمدداع أو عددالم سياسددي علددى وجدده الخصددوص يسددتءيع أن يهمددل دور 

: ومظهر العنف في الحياة السياسية، ولكن أكَّد سوريل في القرن التاسدع عشدر متحددثًا عدن العندف

")ال تزال مشكلة العنف غامضة للغاية"
71

مدن أكثدر ( تأمالت حدول العندف)سوريل ويُعد كتاب (. 

م، وقد مثَّل 7214الكتا التي أثارت الجدل في القرن العشرين، حيث نُشر في باريس حوالي عام 

سوريل في عشرينيات القرن العشرين مدرسة جديددة للعديدد مدن االشدتراكيين الراديكداليين، وهدذا 

تلت الحرب العالمية األولى، وقد عارضت من شأنه قد بّشر بفترة من التجديد الثقافي واالجتماعي 

هذد المدرسة الجديدة الغالية ورفضت التفاؤل الدذي ال أسداس لده فدي تحقيدخ التقددم، ورفضدت كدل 

)أشكال اليوتوبيا االشتراكية
77
.) 

وقد كان اتّجاد سوريل في العندف اتّجاهًدا جديدًدا، حيدث مثَّدل مدرسدة جديددة اسدتءاعت أن 

د صياغتها بشكل جديد، حيث جعلت هذد المدرسة العقالدد االشدتراكية تستلهم مبادئ ماركس، وتعي

أكثددر إحساًسددا بدددالواقع، وجعلتهددا أيًضدددا تتسددم بالجديددة التدددي افتقددرت إليهدددا االشددتراكية لسدددنوات 

)عديدة
71
.) 

كمددا أّكددد سددوريل إندده مددن الصددعا جددًدا فهددم العنددف البروليتدداري مددن خددالل األفكددار التددي 

ة؛ ألن العنف وفقًا لهذد الفلسفة يتساوى مع الهمجية، أو يمكن القول بإنه تنشرها الفلسفة البرجوازي

من بقايا الهمجية التى لم تعد تتناسا مع تقدم عصر التنوير، ولهذا من الءبيعي أن يوجد أشخاص 

ممن نشأوا على األيديولوجية البرجوازية لديهم احتقار دفين لألشخاص الدذين يثندون علدى العندف 

)البروليتاري
73
.) 

إَذا لددم يكددن العنددف الددذي قصدددد سددوريل يُمثِّددل خرابًددا كليًددا، لقددد أراد أن يُميّددز بددين العنددف 

البروليتاري وبين ما نشرد السياسيون البرجوازيون ومفكريهم من خالل الدولة، حيث لجدأ هدؤالء 

م السياسيون البرجوازيون ومفكريهم إلى تصرفات يسودها الرعا والقمع؛ وذلك من أجل هيمندته

                                                 

(
10

) Singh, Gopal,Op.cit., p. 58. 

(
77

 :انظر(

- Cole, Creagh Mclean,"John Anderson’s Political Thought Revisited",  Australian 

Journal of Political Science, Vol.44, No.2, (June 2009), p,p. 233, 235. 

- Williams, George Huntston, "Four Modalities of Violence, With Special Reference 

to the Writings of Georges Sorel: Parts Two and Three", Journal of Church and State, 

Vol.16, No.2, (Spring 1974), p. 238. 

(
12

) Sorel, Georges, Op.cit.,p.40. 

(
13

) Sorel .G., Op.cit., p.65.  



إًذا لقد كان لهذا العنف مظهًرا مختلفًدا عدن جميدع أندواع العندف االخدرى؛ ألنده يتبدرأ مدن . الخاصة

إلدى قمدع المدواطنين فدي  –فدي المقدام األول  –القوة التي تنظمها البرجوازية القمعية والتي تهددف 

د سدوريل وبهذا قدد كدان العندف الدذي قصددد سدوريل عنفًدا مؤسًسدا علدى األخدالق، وقدد أرا. الدولة

لروسيا السوفيتية أن تصب  أسءورة قادرة علدى إلهدام البروليتداريين فدي جميدع أنحداء أوربدا؛ مدن 

)أجل أن يناهضوا ضد الديمقراطيات البرجوازية المتعجرفة
78
.) 

ددد سددوريل أن العنددف الددذي تسددتخدمه البروليتاريددا ال عالقددة لدده باألعمددال االنتقاميددة   لقددد أكَّ

)يَّزت مذاب  الثورة الفرنسيةالمتعءشة للدماء التي م
75
، وقد أراد سوريل أن يوضِّ  وجهة نظدرد (

إذا كان هدف قوة الدولدة هدو فدرض نظدام اجتمداعي عدن طريدخ عددم المسداواة : "عن العنف قالاًل 

واستغالل أهداف البروليتاريا، فإنه ينبغي أن تكون وظيفة العنف هنا هو تدمير ذلك النظدام، وهدذا 

إنما هو مسدتوحى مدن مفهدوم الحدرب عندد اليوندانيين القددامى، فهدذا العندف لدم العنف الذي أقصدد 

يكن تشوبه األنانية، إنما هو عنف بءولي منضبط خاٍل من االعتبارات المادية، إنّه البد أن يُشدكَّل 

علددى القدديم األخالقيددة، لكددن إذا خددرج العنددف عددن األخددالق، فإندده سدديهدد الحضددارة، ويُمثِّددل تهديددًدا 

")لهددا
78
 -فددي نظددر سددوريل –فالعمددال الددذين ينتهجددون المندداهج األخالقيددة فددي عددنفهم يصددبحون . (

)أغنياء من النواحي االجتماعية واألدبية واألخالقية
71
.) 

يذكر سوريل أن هذد األخالق الجديدة ستسهم في القضاء التدام علدى البرجوازيدة، وينظدر  

ة تعدديش دون أخددالق، فهددي مددن الناحيددة سددوريل إلددى البرجوازيددة علددى أنهددا ُمنحلَّددة، فهددذد الءبقدد

االقتصادية لم تعد قادرة على دفع االقتصاد نحو األمام، ويشير سوريل هنا إلدى التداريخ الدذي قددَّم 

لنا حجة تاريخية واضحة بخصوص هذا الشأن، ويقصد بذلك التحول االجتماعي الذي تّم في فترة 

نتصددار المسدديحية علددى اإلمبراطوريددة مددن االنحءدداط االقتصددادي واألخالقددي، وهددو يتمثددل فددي ا

الرومانية، حيث تقدَّمت المسيحية وانتصرت بعد مرور أربعة قرون مدن الهمجيدة، وهدذا سديحد  

                                                 

(
14

) Ibid, p,p.11, 17-18.  

(
75

لقد كانت كتابات سوريل في السنوات السابقة على الحرب العالمية األولى مباشرة عبارة عن سلسلة  من (

ديمقراطيتها المتدهورة، وإدارتها : كل جوانا النظام السياسي الجمهوري في فرنسا الهجمات التي ال ترحم على

 :انظر.   الفاسدة، وفنها السءحي، وأخالقها السيئة، ودينها الضحل

-  Ibid, p.19.  

(
16

) Ibid,pp.18-19.   

(
17

)Ibid,pp.56-57.  



حيث تنتهي هذد الهمجية البرجوازية حينما تدتمكن البروليتاريدا مدن  –كما يرى سوريل  –بالظبط 

)ةتجريد البرجوازية من الملكية المرتبءة بالرأسمالية المنحء
74
.) 

ذها سدوريل إلدى أنَّ العندف البروليتداري يعمدل علدى تقييدد اهتمامدات الرأسدمالية، ولهدذا 

كما أّكد سوريل أن النظدام الرأسدمالي . يصب  هذا العنف عاماًل أساسيًا في األيديولوجيا الماركسية

العمددل مددن يقددود البروليتاريددا إلددى القيددام بثددورة؛ ذلددك ألندده فددي الحيدداة اليوميددة يسددتخدم أصددحاب 

البرجوازيين كل سلءاتهم في اتّجاد معارض لرغبات العمال، ومن هنا يأتي دور االشتراكية التدي 

أن تعمل على غرس الفكرة الثورية لدى هؤالء العمال؛ من أجدل  -في نظر سوريل  –ينبغي عليها

)قمع أعدالهم من البرجوازيين
72
.) 

دد مسددتقبل العددالم إذا اسددتمرت كمددا ذهددا سددوريل إلددى أندده يمكددن تجنددا الخءددر الددذي يهدد

البروليتاريددا فددي أفكارهددا الثوريددة، حيددث يمكددن القددول بددإن كددل شدديء يمكددن إنقدداذد إذا نجحددت 

فدإذا . البروليتاريا عن طريخ استخدامها للعنف من إعادة تقسيم الءبقدات، وهدذا هدو الهددف الكبيدر

ًضدا فدي نضداله الءبقدي، فدال استمر العنف البروليتداري بمظهدرد هدذا النقدي والبسديط والبءدولي أي

يكدددون العندددف إًذا سدددببًا فدددي الحصدددول علدددى المكاسدددا الماديدددة، لكنددده يصدددب  منقدددًذا للعدددالم مدددن 

)الهمجية
11
.) 

يرى سوريل أن العنف البروليتاري ال يضمن الثورة في المستقبل فقط، إنمدا يُعدد الوسديلة 

وتوجيه العنف نحو الرأسمالية، حيدث التي يمكن من خاللها استعادة الءاقة السلبية للبروليتاريين، 

إن البروليتاريددا طبقددة متزايدددة إذا أحسددن تنظيمهددا فسددوف  .يسددهم فددي تقييددد اهتمامددات الرأسددمالية

)تواجه الرأسمالية، وتثور ضد البرجوازية
17
.) 

لقد أيّدد سدوريل فكدرة مداركس القاللدة بإنده فدي يدوم الثدورة سدتكون البروليتاريدا منضدبءة 

بهذا وفقًا لماركس فإن الءبقة العاملة التي أنحنت تحت نظام مدن القمدع والفقدر ومتحدة ومنظمة، و

المدقع والتدهور واالستعباد واالستغالل المتزايد، فإن ذلك يزيد لديها من المقاومة حتى يأتي اليوم 

)الذي ينهار ويتفكك فيه الهيكل االجتماعي بأكمله
11

ة إن هذد الحركدة الثوريدة للبروليتاريدا قدادر(. 

                                                 

(
18

) Sorel .G., Op.cit., p.15.  

(
19

) Ibid,pp.78-79. 

(
20

) Ibid,p.85. 

(
21

)Ibid,p.74.   

(
22

) Sorel .G., Op.cit.,p.126. 



على خلخ جيل من العمال األحرار، فهدي حركدة بءوليدة وعنيفدة، كمدا أنهدا سدتفقد البنيدة السياسدية 

)واالجتماعية القالمة، وتحافظ على طابعها المميز في مستقبل مشرق حر مبدع
13
.) 

لقد أّكد سوريل أنه ينبغي على االشتراكيين أن يتخلوا عن بحثهم عن الوسدالل التدي تحدث 

تنيرة علددى االنتقددال إلددى نظددام تشددريعات أفضددل، إنمددا يجددا أن تكددون وظيفددتهم البرجوازيددة المسدد

الوحيدة هي التوضي  للبروليتاريين بأهمية الدور الثوري الذي يقومون به، وأيًضا تعريفهم بكيفية 

)تءددوير مؤسسدددات المقاومدددة لددديهم ضدددد البرجوازيدددة
18

فكلمدددا كانددت روة الثدددورة قويدددة لددددى (. 

)نت البروليتاريا واثقة من نفسها في إنجاة دورها الثوري بكل تأكيدالبروليتاريين كلما كا
15
.) 

إن شأن العنف لدى سوريل إنما يتمثدل فدي تحءديم سدلءة البرجوازيدة، وبالتدالي يجدا أن  

هذا . تحصل البروليتاريا على القوة التي تستءيع من خاللها القيام بمواجهة البرجوازية وتحءيمها

الدولة االشتراكية، والتي سدتحل محدل الدولدة البرجوازيدة، فكمدا لعبدت  العنف سينتهي إلى تأسيس

الدولة في السابخ الدور األكبر في الثورات، حيث ألغت األنظمدة االقتصدادية القديمدة، لدذلك يجدا 

أن تلغددي هددذد الدولددة االشددتراكية النظددام الرأسددمالي، ولهددذا الهدددف النبيددل ينبغددي علددى العمددال أن 

سبيل تحقيخ هذا الهدف، وأن يضعوا على رأس السلءة القادة الذين أطلقدوا يضحوا بكل شيء في 

)لهم الوعود بتدمير الرأسمالية وإحالل االشتراكية بداًل منها
18
.)  

لقد أشدار سدوريل إلدى أن التعلديم الشدعبي فدي الددول ذات النظدام الرأسدمالي التدي يحكمهدا  

البرجوازيددون يميددل دالًمددا إلددى خدمددة الددروة البرجوازيددة، حيددث إن المجهددودات كلهددا تصددا فددي 

وقد أّكد سوريل أن ما يهمه هو أن تتمكن البروليتاريا من تحرير نفسها . مصلحة النظام الرأسمالي

اجددة إلددى التوجيدده مددن قبددل البرجددوازيين الددذين يددرون أنفسددهم أنهددم خبددراء فددي النددواحي دون الح

الفكريددة، ولهددذا السددبا فينبغددي أن يكددون هندداك تعلدديم حقيقددي ثددوري يخدددم طبقددة البروليتاريددا فددي 

                                                 

(
23

) Ton, James Jay Hamil, "Georges Sorel and the Inconsistencies of a Bergsonian 

Marxism", Political Theory, Vol.1, No.3, (Aug.,1973), p.334. 

(
18

كبيرة وحمقاء وعاجزة سياسيًا إلى الحد الذي ذها سوريل إلى أن جماعة البرجوازية كانت جاهلة بشكل (

وقد أدرك سوريل أن السالة الذي يمكن استخدامه . يمكن القول معه بإنهم لم يدركوا مبادئ االقتصاد الرأسمالي

، لكنه يرى أن هذا السالة قد يّولد لدى (خوف البرجوازية من البروليتاريا)ضد البرجوازية هو سالة الخوف 

 :انظر.    مة عنيدةالبرجوازية مقاو

- Sorel . G., Op.cit., p.71.   

(
25

) Ibid,pp.74-75.    

(
26

) Ibid,p.170.  



نضددالها ضددد البرجوازيددة؛ حتددى تددتمكن البروليتاريددا مددن حمايددة نفسددها مددن غددزو األفكددار والقدديم 

()البرجوازية)بثها الءبقة العدالية واألخالق التي ت
11
.) 

لقددد أّكددد سددوريل أن التحددرر الحقيقددي للعمددال يكددون مددن خددالل التصددويت لصددال  سياسددي  

محتددرف يقضددي علددى الرأسددمالية، وفددي النهايددة يجددا أن تختفددي الدولددة، وأندده لدديس هندداك أيددة 

وهدذا سدوف  حول هذا الموضوع،( م7425 –م 7411)  Engelsاعتراضات على ما قاله إنجلز

يتحقخ في المستقبل البعيد، ولكن بالنسبة للفترة التي عاصرها سوريل؛ فأّكد على ضدرورة أن يدتم 

كوسديلة  -في ظل النظام االشتراكي  -فيها اإلعداد لمرحلة اختفاء الدولة من خالل استخدام الدولة 

)الهدف النهاليلتحقيخ ذلك عن طريخ تعزيز الجهاز الحكومي للقيام بواجبه من أجل تحقيخ 
14
.) 

اهتمامه الكبير بدور النقابدات ( تأمالت حول العنف)لقد كان دافع سوريل من تأليف كتابه  

)العمالية، حيث شاهد صعود الحركة النقابية الفرنسية
12
التدي اهتّمدت بالءبقدة العاملدة، حيدث بددأ ( 

                                                 

(
27

) Sorel .G., Op.cit., p,p.32, 172. 

(
28

) Ibid,p.111.  

(
12

لقد أوض  سوريل األسباب التي دفعته إلى النقابية، حيث إنه لم يأت إلى العمل النقابي عبر الرهبنة، ولم (

تبجيل الرجال الذين صنعوا الثورة الفرنسية، ويمكن إرجاع ذلك إلى كراهيته لألعمال األرهابية التي يشارك في 

تلت الثورة الفرنسية، والتي ظهرت في كتاباته األولى، وكانت كتابات سوريل قبل تحوله إلى الماركسية عام 

برجوازية الذين كان لديهم شغف بسلءة م تؤكد على كراهيته للتقاليد الرهبانية، حيث كان معتنقيها من ال7421

 :انظر.   الدولة الديكتاتورية

- Sorel .G., Op.cit., p.16. 

تدور حول ثال  ( تأمالت حول العنف)إن انتقادات سوريل للثورة الفرنسية في كتاباته الناضجة، وخاصة كتاب  -

 :نقاط محددة هي كاآلتي

، (م7128 –م 7154)Robespierreرهاب وأفعال روبسبير أدرك سوريل أن روسو لم يكن مسئواًل عن اإل -7

" اإلرادة العامة"ولكنه أدرك أن مفاهيم روسو الرليسة التي كانت تدافع عن الديمقراطية وخاصة مفهوم 

General Will  الذي يبرر الحكم من قبل الجميع، رغم أن حقيقة الكل هذد ليست سوى ضربًا من الخيال، وهذا

ا به في الديمقراطية المعاصرة في فرنسا من قبل الءبقة المثقفة الذين حولوا أنفسهم إلى سادة الخيال أصب  يُرح

 .على الشعا

اعتقد سوريل أن بعض دعاة االشتراكية المعاصرة قد تبنت مجموعة نراء من الثورة الفرنسية األكثر استنكاًرا  -1

أكَّد سوريل أن العديد من االشتراكيين قد اعتقدوا أنه إذا ، حيث "الديكتاتورية الباريسية"بالنسبة له وأهمها فكرة 

وقعت السلءة في أيديهم، فإن هذا سييسر عليهم فرض أفكارهم وأخالقهم وبرامجهم على فرنسا، وهذا أزعج 

 .سوريل كثيًرا؛ ألن هذا األمر غير قانوني

النظام القديم قبل الثورة كان يتشابه مع ما أكَّد سوريل أن هناك استمرارية لما كان يحد  قبل الثورة وبعدها؛ ف -3

م انتقادات سوريل لممارسات الثورة، حيث كان يتم  حد  أثناء وبعد الثورة، وكانت االشتراكية المعاصرة تُدعِّ

توظيف العقوبات قبل الثورة لتدمير أي سلءة كانت تقف في وجه الملكية، ولم يكن الهدف في ذلك النظام 

ة، ولكن كان الهدف يتمثل في تعزيز قوة الدولة، وبالتالي أصب  األمر السالد في الدولة المحافظة على العدال



توضد  مجهدودات م، وهنا بدأ بإنتاج نصدوص تخءدط و7421يتابع هذد التءورات بداية من عام 

هددذد االتحددادات النقابيددة وتأثيرهددا علددى العمددال، وقددد بدددأ اهتمامدده بالنقابددات يتزايددد بدايددة مددن عددام 

)م7211
31
.) 

لقد أشار سوريل إلى أنه يجا على طبقة العمدال أن يكدون لدديها وعدي بالصدراع الحتمدي  

تُحتقدر سياسديًا ووطنيًدا مع طبقة البرجوازية من أجل القضاء عليها، كما أوض  أن النقابات كانت 

)وذلك في صراعها ومواجهتها ألصحاب العمل والدولة
37
.) 

إًذا يُعدد سددوريل مددن أبدرز دعدداة النقابيددة الفوضدوية القالمددة علددى العمدل المعنددوي والعنددف 

وقد ذها سوريل إلى أن الخالص إنما يأتي من قبل العمل النقدابي الثدوري، حيدث أن مدا . الثوري

)النقابي ويعءي له فاعليته وثوريته أنه يبتعد عن عالم النظريات الفكريةيُميِّز هذا العمل 
31
، وقدد (

لم تُسدتقم اإلمبراطوريدة الرومانيدة بعدد : "حيث قال( تأمالت حول العنف)أشار إلى ذلك في كتابه 

أن كانددت تنحدددر قيمتهددا نحددو االندددثار إال بصدددمة البرابددرة لهددا، وهكددذا الحضددارة البرجوازيددة 

فإنهدددا لدددن تدددنهض إال بصددددمة البرابدددرة المحددددثين أي البروليتاريدددا شدددرط أن تحدددتفظ  المنحءّدددة،

)فالمساومة هي عدوها األكبر". البروليتاريا بعنفها أي بمعارضتها المءلقة
33
.) 

                                                                                                                                            

وأكَّد سوريل أنه لألسف قد ورثت الثورة هذا التقليد . الجرالم، وأصب  اإلهمال المتفشي ثورة ضد السلءة القالمة

ذين لم يتمكنوا من تلبية متءلبات الرأي من الملكية، حيث منحت أهمية كبيرة للجرالم الخيالية، فتم إعدام أولئك ال

العام، وكانت هناك تشريعات لروبسبير للقضاء على أعداء الثورة، وبالتالي لم يتبخ من الثورة سوى العمليات 

 : =انظر.   الشرطية، وجلسات المحاكم والنقض

= -  Sorel .G., Op.cit., pp.16-18. 

(
30

) Ibid, p.8. 

(
31

) Ibid, p.8. 

(
31

الصدد أُعجا سوريل بالنزعة النقابية المضادة للسياسة، والتي شاعت في فرنسا، ولم تكن لسوريل وفي هذا (

مسئوليات تنظيمية في هذد الحركة، لكن مبدأد القالل بعجز المثقفين، حيث ال جدوى من األهداف العقالنية التي 

ها بالنسبة له كان يكمن في انسجامها يضعونها، أعاق أية محاولة لتقديم النص  والتوجيه لهم، لكن أعظم فضالل

البروليتاري واكتفالها الذاتي، حيث زاد إعجابه بها وتحمسه لها؛ نظًرا النفصاليتها الءبقية الحاسمة ورفضها 

الدخول في إغراءات السياسة الديمقراطية البرلمانية، وعدم ثقتها بالقيادة المركزية، وإيمانها بفعالية اإلضراب 

 :انظر.    ا مع العنفالعام، وتعاطفه

، مركز 14، العدد مجلة الفكر العربي المعاصر، "أحد أنبياء العنف المعاصر: جورج سوريل: "إدوارد شيلر -

 .711 – 718/ ، ص ص(م7243)اإلنماء القومي، لبنان، 

(
33

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، (ع –ز ) 3موسوعة السياسة، ج: عبد الوهاب الكيالي (

 .377 - 371/  م، ص ص7221



دد  أوجدده التشددابه بددين حركددة المسدديحيين الددذين   لقددد عدداد سددوريل إلددى التدداريخ؛ كددي يوضِّ

ان عددددهم قليددل، وحركددة النقابيددة الثوريددة التددي سددتقوم استشددهدوا فددي بدايددة ظهددور المسدديحية، وكدد

بصراعات أيًضا قصيرة األجل، وسيذها منهم أعداد قليلة، وهذد األعداد سدتكون كافيدة مدن أجدل 

")المثاليددة الثوريددة"تعزيددز فكددرة اإلضددراب العددام علددى أنهددا تُمثِّددل 
38
إن اإلضددراب العددام يمددد (.

لديس شدرطًا أن يحدد  مثدل هدذا اإلضدراب العدام، بدل البروليتاريدا بدالقوي الضدرورية لتنتصدر، و

يكفددي االعتقدداد بأندده سدديحد  يوًمددا كمددا كددان االعتقدداد لدددى المسدديحيين األوالددل فددي عددودة المسددي  

)تعءيهم القوة أمام االضءهادات التي تواجههم
35
.) 

لقد تحدَّ  سوريل عن فكرة اإلضراب العام باعتبارها أسءورة التنظيم النقدابي الدذي  

فقدد أيَّدد . غي عليه أن يتمسك بها ويُدعمها، وهذد الفكرة تتضمن التزاًما أخالقيًا، وانضباطًا ذاتيًاينب

سوريل فكرة اإلضراب العام، ودافع عنها بشدة رغم إدراكه للفساد الذي ال يمكن حصرد حتى في 

)أفضل المؤسسات
38
.) 

)ي فكرة اإلضدراب العدامإًذا فالنقابيين الثوريين يجعلون االشتراكية كلها ُممثلة ف 
31
) ،

ج هددذد الحقيقددة وقددد ذكددر سددوريل أّن المدرسددة . حيددث ينظددرون لكددل شدديء علددى أندده ينبغددي أن يُتددوِّ

الجديددة التدي أطلقددت علدى نفسددها الماركسديين النقددابيين الثدوريين قددد أعلندت صددالة وأهميدة فكددرة 

ّدى إلى كسر األطر الرسدمية اإلضراب العام؛ ألنه أصب  لديها وعي بهذد الفكرة ونتالجها، وهذا أ

)القديمة الءوباوية التي عرقلت فكرة اإلضراب العام
34
.) 

العنددف )إن اإلضددراب العددام الددذي دافددع عندده سددوريل إنمددا يُمثِّددل فددي نظددرد مددا يسددمى ب  دد 

، حيث ذها سوريل إلى أنه في كل مرة نحاول فيها الحصول على تصور دقيدخ للعندف (المستنير

                                                 

)
34

) Sorel . G., Op.cit., p.19.   

 (
35

 .377/ ص ،(ع –ز ) 3موسوعة السياسة، ج: عبد الوهاب الكيالي(

(
36

) Williams, George Huntston,Op.cit., p.238.  

(
31

يذكر سوريل أن اإلضراب العام قد يكون سلميًا وقصير المدة، ويكون هدفه هنا هو إظهار أن الحكومة تسير (

في المسار الخاطئ، وأنَّ هناك قوى يُمكنها أن تقاوم ذلك، وقد يكون هذا اإلضراب أول حلقة في سلسلة من 

 :انظر.العصيان الدموي

- Sorel, Georges, Op.cit., p.146.  

(
38

)Ibid, p.110.   



نا مجبدورين علدى العدودة إلدى فكدرة اإلضدراب العدام، والددور األيدديولوجي البروليتاري نجد أنفسد

)لهذد الفكرة
32
.) 

إًذا من المستحيل لدى سوريل فصل عنف البروليتاريا عن فكرة اإلضراب العام طالما أن  

إن اإلضددراب العددام سدديكون بمثابددة الحددرب التددي . الهدددف هددو تدددمير النظددام الرأسددمالي الليبرالددي

البروليتاريا نفسها؛ إلنقاذ معركتها، وهي في ذلك تنأي بنفسها عن األحدزاب السياسدية  ستُنظم فيها

)البرلمانية التي يستغل فيها االشتراكيون البرلمانيون العمال لصالحهم
81
، وهنا سديتم قمدع الدولدة (

التددي يسدديءر عليهددا قلددة؛ ألن هددذا التنظدديم البروليتدداري الددذي يُشددكِّل أكثريددة سدديفرض نفسدده علددى 

)األقلية، ويعمل على تدمير سلءتها
87
.) 

 :العنف المشروع عند ماكس فيبر: ثالثًا

ف فيبر العنف بأنه  حكم الرجدال علدى الرجدال المرتكدز علدى الوسدالل الشدرعية : "لقد عرَّ

، فهدو وسديلة محدددة للدولدة، فالدولدة هدي المصددر الوحيدد الدذي لده "فيما يُعرف ب العنف الشرعي

)ندفالحخ في استخدام الع
81
، أو يمكدن القدول بدإن الدولدة لددى فيبدر هدي أداة الحتكدار االسدتخدام (

)القانوني للقوة
83
ف فيبر الرابءة السياسية بأنّها كل جماعة إنسانية تحتكدر حدخ اسدتخدام (. كما عرَّ

العنف المادي الشرعي في إقليم محدد، وبذلك يشددد فيبدر علدى عددم إمكانيدة الفصدل بدين مفهدومي 

)الهيمنة
88
شرعية، وهذا يعني أن مفهدوم الهيمندة يختلدف عدن مفهدوم السدلءة مدن حيدث كونده وال( 

                                                 

(
39

)Ibid, p,p.109, 251.  

(
81

وفي إطار محاوالت سوريل للتفرقة بين االشتراكية البرلمانية الذين يستغلون العمال لصالحهم، والنقابية (

الثورية التي تعمل لصال  العمال، ذها إلى أن البروليتاريون ينبغي عليهم أن يتخلصوا من سيءرة كل األسياد، 

 :انظر.   أيًضا من سلءة النواب وإبادتها وبالتالي سيتم التخلي

- Azzolini, Nicolas, "Apuntessobrelasrelaciones entre política y democracia", 

Volumen 9, nomero 18, (enero-abril, 2012), p,p.296,298. 

(
41

) Azzolini, Nicolas, Op.cit., p,p.295,298.  

(
81

 :انظر(

- Dusza, Karl, "Max Weber's Conception of the State", International Journal of 

Politics, Culture, and Society, Vol.3, No.1, (Autumn,1989), p,p.71,80. 

- Singh, Gopal, "Politics and Violence", Social Scientist, Vol.4, No.11, (Jun.,1976), 

p.62.  

(
43

) Fitzi, Gregor, "Sovereignty, legality and democracy: Politics in the work of Max 

Weber", Max Weber Studies, Vol.9, No.1/2, Special Issue on Max Weber and the 

Political, (January/July 2009), p.43. 

(
88

ا نمط من الهيمنة يقوم على الربط ذها فيبر إلى تعريف الظاهرة السياسية في الجماعات اإلنسانية على أنَّه (

بين استخدام أدوات القسر واإلكراد وأنماط محددة من الشرعية، فإذا كانت السلءة تشير إلى العالقة االجتماعية 

التي تسم  بتفوق إرادة من يمارسها وانتصارها بغض النظر عن الموارد المستخدمة في هذا التفوق على 



فرصة للحصول على الءاعة التي من الضروري أن تقوم على االعتراف مدن جاندا المحكدومين 

بشرعية الحاكم، وهذد الشدرعية هدي تعبيدر عدن اعتقداد وإيمدان األفدراد بحدخ الحداكم فدي ممارسدة 

مية، وهذا بدورد يتءلا إجراءات وممارسات عديددة لشدرعنة عمدل السلءة وإدارة األجهزة العمو

)السلءات السياسية والقرارت المركزية
85

 .) 

 –إنَّ الجماعدة المنظمدة فددي نظدر فيبدر تُمثِّددل عالقدة اجتماعيددة يقدوم مدن خاللهددا أفدراد معنيددون

التدي يحكمهدا كمدا يُءلدخ علدى الجماعدة المنظمدة . بمهمة تدعيم النظدام فدي الجماعدة -بشكل منتظم

، وعنددما "الجماعة اإلقليميدة المنظمدة"نظام معين يمتد فقط لحدودها اإلقليمية الشرعية اصءالة 

إلدى ممارسدة شدرعية ترتكدز علدى ضدبط  –بحكدم عضدويتهم  –يخضع أعضاء الجماعة المنظمدة 

لدى كمدا يُءلدخ ع". الجماعة التي تستند إلى ضبط ملدزم"ملزم، يُءلخ على هذد الجماعة اصءالة 

إذا ما قام جهازها اإلداري بتدعيم النظدام داخدل " الجماعة السياسية"هذد الجماعة أيًضا اصءالة 

منءقددة إقليميددة معينددة، وذلددك عددن طريددخ التهديددد باسددتخدام العقدداب الجسدددي، وتصددب  الجماعددة 

)السياسية دولة
88
فدي إذا تمكَّن جهازها اإلداري من احتكار االستخدام الشرعي للعقداب الجسددي ( 

)تدعيم النظام
81

ورغم أن هذا هو الءابع النوعي للدولدة، إال أنده توجدد هنداك سدمات أخدرى لهدا (. 

 :تتمثل في التالي

 .تعقيل الحخ، وتخصي السلءات والمؤسسات -

 .االعتماد على إدارة عقالنية قالمة على أساس أنظمة صريحة -

                                                                                                                                            

ة تتمحور حول الموارد الُمحركة لهذد اإلرادة؛ أي أن الهيمنة تهدف إلى تعريف اإلرادات المعارضة، فإن الهيمن

وتحديد البناء االجتماعي المنظم الذي يتي  الممارسة الفعلية للسلءة، فهذا المفهوم عند فيبر يُعبِّر عن الفرصة التي 

 :انظر  .  تُمكِّن أنظمة أو جماعات معينة من الحصول على الءاعة من قبل جماعات أخرى

المجلة ، "رؤية نقدية: من الدولة الفيبرية إلى الحوكمة كمنظور دولتي جديد: دراسات: "رضوان بروسي -

 .52/ ، ص(م1173يونيو )، 34، العدد لبنان -العربية للعلوم السياسية 

(
85

 .81/ المرجع نفسه، ص(

(
88

حينما تكون الوسالل القسرية للجماعة ذها فيبر إلى أن الشيء الذي يحعلنا نفترض أن الدولة موجودة هو (

 انظر.   السياسية متفوقة على جميع الجماعات األخرى

- Dusza, Karl,Op,Cit., p.88. 

(
81

محمد / محمد عودة ونخرون، مراجعة/ ، ترجمة(طبيعتها وتءورها)نظرية علم االجتماع : نيقوال تيماشيف(

 .182 – 184/ م، ص ص7211، دار المعارف، القاهرة، 1عاطف غيث، ط



)تصرفها بقوة عسكرية دالمة -
84
.) 

)إنمدا يتعلدخ بممارسدة القدوة –في نظدر فيبدر  –االجتماعية إنَّ الجانا السياسي للعالقات 
82
) ،

)فكل من يعمل بإيجابية في السياسة
51
إنما يكاف  من أجل القوة، سواء الستخدامها من أجل خدمة ( 

أهداف أخرى، مثالية أم أنانية، أو من أجل القوة ذاتهدا؛ وذلدك للتمتدع بمشداعر الهيبدة التدي تمنحهدا 

)القوة
57
.) 

ف ال القدرة على فرض إرادة المرء على سلوك اآلخرين، حتى وإن كان ذلك : "قوة بأنّهاوتُعرَّ

")مخالفًددا لرغبدداتهم
51

ف القددوة السياسددية(.  )وتُعددرَّ
53
مجمددوع أدوات الضددغط واإلكددراد : "بأنّهددا( 

والتدمير والبناء التي تستخدمها اإلرادة والدذكاء السياسديان المرتكدزان علدى مؤسسدات وجماعدات 

ءرة على قوى أخرى وإجبارها على القبول بنظام معين، أو من أجدل كسدر مقاومدة، من أجل السي

أو تهديد ما، أو مقاومة قدوى عددّوة، أو الوصدول أيًضدا إلدى تسدوية، أو تحقيدخ تدوازن بدين القدوى 

")الموجودة على ساحة الصراع
58
.) 

                                                 

(
84

نحو نقد سوسيولوجيا السياسة عند ماكس : عالقات السيادة المثالية أم مثالية سيادة العالقات: "وليد حمارنة(

 .713/ ، ص(م7247أكتوبر )، 11، المجلد الثالث، العدد مجلة الفكر العربي، "برفي

(
82

ظواهر لتوزع القوة  –في نظر فيبر  –تُعد الءبقات، وجماعات المكانة، وجماعات المصلحة، واألحزاب (

 :انظر.  داخل المجتمع

غيث، دار المعرفة الجامعية، محمد عاطف / مقدمة في علم االجتماع السياسي، تقديم: إسماعيل علي سعد -

 .87/ م، ص7227اإلسكندرية، 

(
51

 :انظر.   هي القوة المدعومة بالعنف –في نظر فيبر  –ويمكن القول بإن السياسة (

- Villa, Dana, "The Legacy of Max Weber in Weimar Political and Social Theory" in 

book Weimar Thought: A Contested Legacy, Edited by  Gordon, Peter E.,  and 

McCormick, John P., Princeton University Press, U.S.A, 2013, p.79.  
57

األسس النظرية ) 7، ج(السياسة والمجتمع في العالم الثالث)أصول االجتماع السياسي : محمد علي محمد( (

 . 175/ م، ص7245، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، (والمنهجية

(
51

 .175/ المرجع نفسه، ص(

(
53

يمكن القول بإن القوة تلعا دوًرا رليًسا في السياسة، إذ أنّها تُعد العنصر األساسي في تشكيل الدول  (

= واستمراريتها أو زوالها، فالحياة السياسية تقوم على اإلكراد، وهذا مظهر خاص من مظاهر قوة الدولة، وبدون

، فالدولة هي إكراد؛ ألنها تقوم على ثنالية الحكم والخضوع، وبذلك تُعد القوة أداة هذد القوة ينعدم النظام والدولة=

 : انظر.   ال يمكن تجنبها في السياسة، أو االستغناء عنها، بل يمكن القول بإنها تنتمي إلى جوهر السياسة

 .418/ ص ،(ق –ع ) 8موسوعة السياسة، ج: عبد الوهاب الكيالي -

58
 .418/ المرجع نفسه، ص ((



)إنَّ القوة السياسية 
55
تُمدارس فدي جماعدة لدى فيبر أو السيءرة إنما تتمثل في القوة التدي ( 

تشددغل مكانًددا محدددًدا عددن طريددخ فددرد أو مجموعددة مددن األفددراد، بحيددث يتحمددل هددؤالء المسددئولية 

الخاصددة بدددعم النظددام والتكامددل داخددل الجماعددة بوصددفها مجتمًعددا، وهددم أيًضددا أولئددك الددذين تسددتند 

فيبدر للسديءرة، ويُمثِّل هذا المفهوم األخير أهمية خاصدة فدي تعريدف . أوامرهم إلى القوة الشرعية

فهناك نوع من الصلة المتبادلة في القاعدة السياسية الشدرعية؛ ذلدك أن القددرة علدى ممارسدة القدوة 

نهددا أولئددك الددذين يخضددعون لهددذد القددوة . السياسددية يرتكددز إلددى حددد كبيددر علددى المعتقدددات التددي يُكوِّ

لدرليس، أو االمتثدال وتظهر السلءة حينما تتوفر الرغبة لدى أعضاء جماعة ما في طاعدة أوامدر ا

له، وهذا االمتثال يستند إلى حد ما على هذد المعتقدات المشتركة، بحيث يصب  من غير الشدرعي 

)رفض الءاعة أو االمتثال له
58
.) 

إنَّ القضية المحورية في الفكر السياسي الفيبري إنما تتمثل في عالقة الهيمنة وارتباطاتها  

دفع تبعيدة الخاضدعين، وأنمداط الشدرعية التدي تؤسدس مدزاعم بالءاعة، واألسباب المعيارية التي ت

)المهيمنين
51

وقد ذها فيبر إلى أن الدولة الحديثة شأنها شأن المجتمعدات السياسدية التدي سدبقتها (. 

)تاريخيًا
54

هي عالقدة هيمندة إنسد ان علدى إنسد ان يدتم دعمهدا بواسد ءة العد نف، ويعد تقد أولئدك (: 

 الذين 

)العنف إنما هو مسألة شرعية يخضعون للسلءة أن توظيف
52
.) 

                                                 

(
55

لقد كان ماركس أقل اهتماًما من فيبر بالنسبة للتمييز بين القوة السياسية والقوة االقتصادية، لكن فيبر كسياسي (

ليبرالي قومي كان يُميِّز بين المفهومين، ولهذا نجد أن االنتقادات التي وجهها ماكس فيبر إلى اإلسهامات 

هذد اإلسهامات في التمييز بين ما هو اقتصادي خالي، وما يؤثِّر في االقتصاد،  الماركسية كانت تتلخي في فشل

 :انظر.   وما له مجرد مساس باالقتصاد

 .54/ مرجع سابخ، ص: إسماعيل علي سعد -

(
58

 .178 – 175/ مرجع سابخ، ص ص: محمد علي محمد(

(
51

، منشورات االختالف، 7محمد حديدي، ط/ ماكس فيبر ومفارقات العقل الحديث، ترجمة وتقديم: فيليا راينو(

 .115/ م، ص1112الجزالر، 

(
54

لقد ركَّز فيبر على الصراع من أجل السيءرة على وسالل الحكم، فهو ينظر إلى التاريخ األوروبي منذ عصر (

عة اإلقءاع على أنه استعراض ُمعقد لحكام يءم  كل منهم إلى امتالك الوسالل المالية والعسكرية التي كانت ُمو زَّ

نسبيًا في المجتمع اإلقءاعي، فالصراع على وسالل الحكم هو الذي صاغ ماكس فيبر على أساسه مفهومه عن 

 :انظر.   الدولة

 .54/ مرجع سابخ، ص: إسماعيل علي سعد -

(
52

م، 1175األردن، -، مركز الكتاب األكاديمي، عمان7الدولة والبيروقراطية، ط: ماكس فيبر: بوبكر بوخريسه(

 .758 ، 751/ ص ، ص 



)لقد توقَّف مفهوم الدولة
81
لدى فيبر على احتكار اسدتخدام اإلجبدار المشدروع علدى إقلديم ( 

)بعينه، وهو يرى أن الدولة الحديثة في كل مكان إنما تتجه بالدرجة األولى نحو البيروقراطية
87
) ،

فالدولدة فدي نظدرد إنمدا تتمثدل فدي . فقد أصب  جهاز الموظفين ال غنى عنه في تسيير أمدور الدولدة

النسخ السياسي، والسمة الرليسة لها تتمثل في احتكار الممارسة الشرعية للقهر الفيزيقي فدي إقلديم 

وإذا كانددت البيروقراطيددة تلعددا دوًرا محوريًددا فددي أداء وظددالف الدولددة، فددإنَّ المشددكالت . معددين

)خددالل قالددد سياسددي والصددراعات المصدداحبة لهددا ال يمكددن التصدددي لهددا إال مددن
81
يُختددار بعنايددة ( 

)ودقة، وتتوافر فيه الكفاءة والمسئولية، وهذا يُعد جوهر النظام الديمقراطي الحديث
83

 .) 

                                                 
81

لقد رفض فيبر صراًحة فكرة تعريف الدولة أو الجماعة السياسية وفقًا لغاية نشاط الجماعة فيها، والتي تكون  ((

في تحول دالم ومستمر، وبداًل من ذلك فهو يرى في الدولة وسيلة ممارسة القهر، وهي تُشَكل العنصر الوحيد 

 :انظر.  والدالم للجماعات السياسية

 .758/ ، ص 33رجع نفسه، حاشية رقم الم -

تُعد الدولة لدى فيبر جمعية إجبارية على أساس إقليمي، باإلضافة إلى أنَّ استعمال القوة اليوم يُعد قانونيًا فقط  -

إن طلا الحكومة الحديثة بأن تحتكر استخدام القوة يُعد . طالما أنّها إما ُسم  بها بمعرفة الدولة، أو أُوصى بها

 :انظر.  ميزة وضرورية لها، فهي ناحية إجبارية قانونية مع المنظمة المستمرةعالمة م

، المكتبة المصرية، 7فادية عمر الجوالني، ط/ المفاهيم األساسية في العلوم االجتماعية، ترجمة: ماكس فيبر -

 .788/ ، ص(ت.د)، (م.د)

(
87

دوًرا كبيًرا ومحوريًا في تءور البيروقراطية، ويمكن القول بإنه  –في نظر فيبر  –لقد لعا النظام الرأسمالي (

بدون البيروقراطية ال يستءيع النظام الرأسمالي أن يستمر، فالرأسمالية هي األساس األكثر عقالنية لإلدارة 

نها من التءور بالشكل األكثر عقالنية خاصة ألنه من الناحية الم الية تُوفِّر التنفيذية البيروقراطية، حيث تُمكِّ

الموارد المالية الالزمة لذلك، أّما البيروقراطية فهي نظام علمي عقالني يعتمد على مبدأ القانون، وينسجم كل 

االنسجام مع طبيعة المجتمع الصناعي، وروة العصر الحديث الذي يتسم بسمات التحديث، والتنمية، والتخصي 

 :انظر.  سمالية قد فرضت على العالم أن يكون شديد العقالنيةويمكن القول بإن البيروقراطية والرأ. في العمل

، (دراسة تحليلية في النظريات االجتماعية المعاصرة)النظريات االجتماعية المتقدمة، : إحسان محمد الحسن -

 .148/ م، ص1175األردن، -، دار والل للنشر، عمان3ط

، دار النهضة (الجتماع القانوني عند ماكس فيبرمدخل إلى علم ا)القانون والمجتمع : السيد العربي حسن -

 .48/ م، ص7225العربية، القاهرة، 

- Wolin, Sheldon S., "Max Weber: Legitimation, Method, and the Politics of Theory", 

Political Theory, Vol.9, No.3, (Aug.,1981), p.406. 

لرأسمالية فقط، إنما أراد إثبات التفوق األخالقي والسياسي لم يرد فيبر مواجهة التفسير الماركسي ألصول ا -

للرأسمالية في الماضي على بروليتاريا الحاضر والمستقبل، ولهذا دافع عن األخالق البروتستانتينية من حيث إنّها 

 :انظر(.  األخالق البروتستانتينية وروة الرأسمالية)تتعلخ بالشرعية التاريخية للرأسمالية، وذلك في كتابه 

- Ibid, p.412. 

(
81

ذها فيبر إلى القول بإن دور بيروقراطي الدولة ينتهي من حيث يبدأ دور السياسي، وأكَّد أن هناك اختالف (

في نوع المسئولية الخاصة بكل منهما؛ فبالنسبة للبيروقراطي تكون هناك مسئولية مجردة من الشخصية نحو 

، أّما بالنسبة للسياسي فتكون المسئولية (مسألة الواجا الوظيفي)المتنازعة وظيفته، وهي تعلو وتتجاوز األطراف 



لقددد حلددل مدداكس فيبددر أسددباب الءاعددة واالمتثددال للسددلءة السياسددية سددواء علددى مسددتوى  

فيبر إلى أن العدادات إنمدا وذها . المجتمعات القديمة، أو على مستوى المجتمعات الغربية الحديثة

تُمثِّل مبددًءا رليًسدا مدن مبدادئ الءاعدة، لكدن إذا نظرندا إليهدا وحددها نجددها غيدر كافيدة وضدعيفة، 

فدي الحداالت التدي يكدون فيهدا الصدراع بدين القالدد واألتبداع كافيًدا  –علدى وجده الخصدوص –وذلك

عة وامتثال المواطنين للحداكم وغير ظاهر، ولهذا فإن الجهاز اإلداري يقوم بالمساعدة في دعم طا

من خالل أنظمة الجزاءات والعقوبدات التدي يصدوغها، وتعاونده القدوة العسدكرية للدولدة فدي ذلدك، 

وكل ذلك في حاجة إلى عامل ثالث ذات أهمية بالغة يتمثل في اعتقاد األتبداع فدي شدرعية الحداكم، 

ات، وتضعف قوة األجهزة اإلداريدة فمبدأ الشرعية هو الذي يحمي الحاكم حينما يُضمر تأثير العاد

)والعسكرية
88
.) 

)ويمكن القول بإن مفهوم البيروقراطية 
85
عند فيبر يرتبط ارتباطًأ وثيقًدا بمفهدوم السدلءة ( 

)أو القوة
88
لديه، حيث تُعد السلءة عنصًرا من عناصرها، وينبغدي التمييدز بدين السدلءة وغيرهدا ( 

                                                                                                                                            

إن التزامات . الفردية والشخصية نحو شئونه، الصراع ألجل سلءة شخصية عن طريخ اتّخاذ موقف علني

 :انظر.   البيروقراطي تهم مؤسسة، أّما التزامات السياسي فإنها تهم شئونه الخاصة ومناصبه

، العدد المغرب –مجلة الملتقى ، "الدستورية الليبرالية ونقادها كارل شميت وماكس فيبر: " جستادرونيه سال -

 .18/ ، ص(م1177مايو )، 18

(
83

 .112/ مرجع سابخ، ص: محمد علي محمد(

88
 .131 – 112/ المرجع نفسه، ص ص( (

(
85

من أشكال التنظيم، حيث تتميز ذها فيبر إلى أن التفوق التقني للبيروقراطية يُميِّزها عن أي شكل نخر (

بالدقة، والسرعة، واالستمرارية، واإلخضاع الصارم، ويمكن القول بإن احتياجات اإلدارة الجماعية تجعل من 

 :انظر.   البيروقراطية أمر ال غنى عنه

- O'Donovan, Nick, "Causes and Consequences: Responsibility in the Political 

Thought of Max Weber", Polity, Vol.43, No.1, (January 2011), p.96. 

- Wolin, Sheldon S.,Op,Cit., p.420. 

(
88

إنَّ القوة عند ماركس ترجع إلى العالقات االقتصادية، فالذين يمتلكون القوة االقتصادية يمارسون القوة (

السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر، وال يعترض فيبر على أنه في ظل الرأسمالية الحديثة تكون القوة 

ية قد يرجع إلى قوة تقوم على أسس االقتصادية هي الشكل السالد، ولكنه يعترض على أن ظهور القوة االقتصاد

قد يمارسون قوة اقتصادية  –على سبيل المثال  –أخرى، فإن هؤالء الذين يريدون تنظيمات بيروقراطية كبيرة 

 :انظر.    كبيرة رغم أنهم مجرد موظفين يتقاضون أجًرا

 .87 - 81/ مرجع سابخ، ص ص: إسماعيل علي سعد  -



نده فدي من صور التأثير االجتماعي؛ فالسلءة تعني وج ود فاعل معين ووضع اجتمداعي معدين يُمكِّ

)تنفيذ إرادته أو رغبته الخاصة دون مقاومة
81
.) 

)تُعد دراسة فيبر عن المصادر الشرعية للسدلءة 
84
مدن الدراسدات المبكدرة للسدلءة، وقدد ( 

)ذها إلى أن السلءة قد تكون مستمدة من القانون، أو من التقاليد، أو من اإللهام
82

بر وقد ميَّز في(. 

 :بين ثالثة أنماط للسلءة الشرعية يرتكز كل منها على شكل محدد من الشرعية تتمثل في اآلتي

)Legal Authorityالسددلءة القانونيددة  -7
11

وهددذد السددلءة تقددوم علددى أسدداس عقلددي رشدديد (: 

مصدرد االعتقاد فدي قواعدد أو معدايير موضدوعية وغيدر شخصدية، ومصددرد أيًضدا تفدويض مدن 

الذين يسيءرون على مقاليد السلءة، يتدي  لهدم هدذا التفدويض الحدخ فدي إصددار  المواطنين ألولئك

أوامددرهم بهدددف اتّبدداع هددذد القواعددد والحفدداظ عليهددا، وهددذا الددنمط العقلددي القددانوني للسددلءة يشدديع 

                                                 

(
81

 .374/ م، ص7228االجتماعي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، تاريخ الفكر : غريا سيد أحمد(

(
84

تعني السلءة السياسية احتكار القالمين على الحكم ألدوات القوة واإلكراد المادي في المجتمع بما يهيئ لتحقيخ (

 : السالم واألمن، وللسلءة السياسية ركنان رليسان يتمثالن في اآلتي

 .ويشير إلى االحتكار الفعلي لمصادر اإلكراد المادي: الركن المادي –أ 

ويشير إلى تصور الجماعة لهذا االحتكار على أنه شرعي وفقًا الستهدافه إقرار الحخ، : الركن المعنوي –ب 

 . وتحقيخ الخير العام

القدرة على فرض اإلرادة والتأثير تعني  –في معناها العام  –ترتبط السلءة السايسية بالقوة على أساس أن القوة  -

 :انظر.  في سلوك اآلخرين أو ضبءه، والسلءة السياسية هي قوة نامية وشرعية تقوم على امتثال الجماعة

، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، (رؤية معاصرة)معالم الدولة القومية الحديثة : هشام محمود األقداحي  -

 .22/ م، ص1114

(
82

 :انظر(

 .22/ ع نفسه، صالمرج -

- Green, Jeffrey Edward, "Max Weber and the Reinvention of Popular Power", Max 

Weber Studies, Vol.8, No.2, (July 2008), p.188. 

-Wallimann, Isidor,Rosenbaum, Howard, Tatsis, Nicholas, and Zito, George, 

"Misreading Weber: The Concept of  'Macht'", Sociology, Vol.14, No.2, (May 1980), 

p.265. 

- Wolin, Sheldon S.,Op,Cit., p.406. 

(
11

تتمثل هذد السلءة في أنظمة الحكم الدستورية والنيابية والشعبية في العالم التي تلعا فيها الشعوب دوًرا كبيًرا (

وسويسرا، وفنلندا، وأيرلندا، والواليات المتحدة في حكم نفسها بنفسها مثل أنظمة الحكم في ألمانيا، وفرنسا، 

 :انظر.   إلخ..األمريكية

 .144/ مرجع سابخ، ص: إحسان محمد الحسن -



)استخدامه عامة في المجتمع الغربي الحدديث
17

إّن المجتمدع الدذي تتسدع فيده دالدرة هدذد السدلءة (. 

تمع أكثر رشًدا وعقالنية واستقراًرا من ذلك المجتمع الذي تضيخ فيه ممارسة هذد القانونية هو مج

)السلءة
11
.) 

)Traditional Authorityالسدلءة التقليديدة  -1
13

وهدذد السدلءة تقدوم شدرعيتها علدى أسداس (: 

االعتقاد في التقاليد والعادات، وشدرعية األوضداع والمراكدز التدي يشدغلها أولئدك الدذين يمارسدون 

السددلءة، وبالتددالي فددإن الددذين يعيشددون تحددت سدديءرة السددلءة التقليديددة يخضددعون لتددأثير حكددم  هددذد

المعتقدات بدداًل مدن القدوانين، وتمدن  هدذد السدلءة المسدتندة إلدى شدرعية العدادات والتقاليدد الحريدة 

تهم لهؤالء الذين يمارسونها؛ ذلك ألنهم في الحقيقة يمارسون نمءًا مدن اإلدارة مرتكدًزا علدى مكدان

الوراثيددة ال علددى وجددود صددفات خاصددة بهددم، وبالتددالي فددإن نمددط هددذد السددلءة شخصددي تحكمددي، 

والوالء هنا يرجع للشخي الذي يشدغل هدذا الوضدع السدلءوي القدالم علدى التقاليدد والعدادات، وال 

)يرجع إلى مجموعة مجردة من القواعد أو القوانين كما كان الحال في السلءة القانونية
18

 .) 

                                                 

(
17

 :انظر  (

، دار المعرفة الجامعية، 1السياسة بين النظرية والتءبيخ، ط: محمد علي محمد، علي عبد المعءي محمد -

 .311/ م، ص7222اإلسكندرية، 

 .  182/ مرجع سابخ، ص: فنيقوال تيماشي -

(
11

 .81/ مرجع سابخ، ص: رضوان بروسي(

(
13

، والنزعة اإلقءاعية Patrimonalismالنزعة الوراثية : لقد ميَّز فيبر بين نموذجين لهذد السلءة هما(

Feudalism وقد أكَّد رينهارد بندكس أن الفروق بين هذين النموذجين إنما تتمثل في أن اإلدارة في النزعة ،

الوراثية تُعد استمرار للنظام العاللي الذي يعيشه الحاكم، وهذا يعني أن العالقات بين الحاكم والمحكومين تقوم 

على السلءة األبوية واالعتماد المءلخ، أّما في حالة الحكومة اإلقءاعية فإنها تحل محل هذد العالقة األبوية، وذلك 

 :انظر.    األولىوفقًا لتعاقد يقوم على أغراض عسكرية بالدرجة 

 . 174 – 171/ مرجع سابخ، ص ص: محمد علي محمد -

تتمثل هذد السلءة في غالبية األنظمة الملكية في العالم بالرغم من أن بعض هذد األنظمة تؤكد حخ األفراد في  -

نيا، والسويد، االنتخابات الدستورية الختيار الحكومة التي تُمثِّلهم، وتدافع عن حقوقهم كما هو الحال في بريءا

 :انظر.    والدانمارك، وبلجيكا، وأسبانيا

 .141/ مرجع سابخ، ص: إحسان محمد الحسن -

(
18

 .171 – 178/ مرجع سابخ، ص ص: محمد علي محمد (



)Charismatic Authorityءة الكارزميدة السل -3
15

تقدوم هدذد السدلءة علدى الدوالء لقالدد أو (: 

زعيم له صفات فريددة بءوليدة أو ُملهمدة، وشخصدية هدذا القالدد فدّذة، حيدث تمتلدك قددرات إنسدانية 

متميّزة، وهذد الشخصية الُملهمة تقوم بفرض النظام والءاعة مدن جانبهدا، وتفدرض االلتدزام علدى 

خالل إقناعهم بالءبيعة المقدسة لها،وبالتالي تجعل من سلءتها سلءة شرعية حاصدلة الشعوب من 

)على القبول والرضا من الشعا
18
فحامل الكارزما يغتنم المهمدة التدي : "، ويؤكد على ذلك بقوله(

ولن يصل إلى مرمداد إال بقددر مدا يكدون . يراها مناسبة له، ويءالا بالءاعة والوالء بحكم رسالته

أّمدا . حليفه، فإن لم يعترف أولئك الذين يشعر أنه مبعو  إلديهم برسدالته، يسدقط إذن مءلبدهالنجاة 

")إذا اعترفوا به فإنّه يصير سيّدهم طالما عرف هو كيف يحافظ على اعترافهم به
11
وتظهر هذد (.

األولى تكون أثناء موقف تسدود فيده قيمدة معيندة، وهدذا مدا يحدد  فدي الحدرب : السلءة في حالتين

                                                 

(
15

 –م .قAlexander the Great(358تتمثل هذد السلءة في أنظمة الحكم التي قادها اإلسكندر األكبر (

 –م Gandhi(7482، وغاندي (م7417 -م 7182)Napoléon Bonaparte، ونابليون بونابرت (م.ق313

، وهتلر (م7285 –م 7443)Mussolini، وموسوليني (م7253 –م 7414) Stalin، وستالين (م7284

Hitler(7442 م7285 –م)انظر.    ، كما تتمركز عند الرسل واألنبياء: 

 .142/ مرجع سابخ، ص: إحسان محمد الحسن -

(
18

 :انظر(

 .717 – 711/ مرجع سابخ، ص ص: هشام محمود األقداحي -

- Eliaeson,Sven and Palonen, Kari, "Introduction: Max Weber's Relevance as a 

Theorist of Politics", Max Weber Studies, Vol.4, No.2, (July 2004), p.139. 

- Wolin, Sheldon S.,Op,Cit., p.407. 
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/ م، ص1175، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 7، ط(الّسيادة)فضل   العميري، المجلد الرايع / مراجعة

511. 



)بًا، أو في الثورةغال
14
، أو كارثة، والثاني من خدالل موقدف تسديءر فيده جماعدة بعينهدا، وتعتقدد (

)في هذا النوع من السلءة
12
.) 

 –فدي حقيقدة األمدر  –لقد ذهدا فيبدر إلدى أن السدلءة الكارزميدة ليسدت سدلءة ديمقراطيدة  

دوًرا للمشداركة فدي على اإلطالق، فهي تقدم الديمقراطية بءريقة ال تسدم  فيهدا أن يكدون للشدعا 

)صياغة القوانين، والتصديخ على القواعد والسياسات التي تحكم سير الحياة العامة في الدولة
41
.) 

فددي حقيقددة األمددر ال ينبغددي أن يُنظددر للسددلءة الكارزميددة علددى أنّهددا نمددط سددئ مددن أنمدداط 

مدل علدى تحقيقهدا، السلءة؛ ألنه إذا ُوجد القالد الذي يتوحد مع قيم وأهداف المجتمع ومصالحه ويع

فيكون ذلك أفضل نمط للسلءة في حالة التغيرات السريعة التدي يمدر بهدا المجتمدع، فدال يمدس ذلدك 

وحدددة المجتمددع، لكددن ليسددت هندداك أيددة ضددمانات كافيددة لتوحددد القالددد مددع قدديم وأهددداف المجتمددع 

)ومصالحه
47
.) 

التددي وصددفها  فددي تقددديري يتشددابه هددذا الددنمط مددن السددلءة مددع نشددأة السددلءة االسددتبدادية

، فهدذد السدلءة تسدعى "أسوأ مرض يصيا الدول: "بأنَّها( م.ق381 –م .ق811) Platoأفالطون

إلى إحدا  انقالب في أوضاع المجتمع، حيث تظهر في األوقات التدي يسدود فيهدا عددم االسدتقرار 

ع االجتمدداعي مثددل الوضددع فددي السددلءة االسددتبدادية التددي تنشددأ فددي أوقددات ال يددنعم فيهددا المجتمدد

باالستقرار مثل الفوضدى التدي توجدد فدي الحكومدة الديمقراطيدة لددى أفالطدون، كمدا أن القالدد فدي 

الحددالتين سددواء عنددد أفالطددون أو فيبددر يحدديط نفسدده بهالددة مددن التقددديس؛ المتالكدده صددفات ُمميّددزة 

 .وخارقة للعادة، وهذد القيادة نجدها منتشرة في الدول الشمولية عموًما

                                                 

(
14

التاريخية، حيث تظهر وظيفتها عندما يمر مما ال شك فيه أن السلءة الكارزمية سلءة ثورية في العملية (

المجتمع بفترات حرجة، تبلغ فيها النظم االجتماعية القالمة أعلى مراحل الجمود، عندها تفت  الكارزما نفاقًا 

جديدة، وتخلخ نظرة مبتكرة للحياة، وهذا ال يعني أن قوة الكارزما سوف تنتصر على التنظيم العقلي للحياة 

زما سوف تتحول هي األخرى إلى روتين حينما ينتهي عهد القالد الُملهم، حينئِذ ال يجد أتباعه االجتماعية، فالكار

سوى التأكيد على النظام، واتّباع القواعد العقلية، وهنا يتحكم التنظيم البيروقراطي الذي يصب  البديل الوجيد 

وجدارته، وبالتالي تنتصر البيروقراطية في لألسلوب التلقالي في األداء، ويتسع نءاق االعتماد عليه نتيجة تفوقه 

 :انظر.   نهاية األمر؛ ألنها المظهر الرليس للنزعة العقلية السالدة في الحضارة الغربية عموًما

 .312/ مرجع سابخ، ص: محمد علي محمد، علي عبد المعءي محمد -

(
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 .55/ مرجع سابخ، ص: إسماعيل علي سعد(

)
80

)Green, Jeffrey Edward,Op,Cit., p.187. 

47
 .55/ مرجع سابخ، ص: إسماعيل علي سعد((



السلءة وكان هدفه من ذلك إنما يتمثل في توضي  مبدأ الشدرعية التدي  لقد حلل فيبر أنماط

تستند إليه النظم السياسية، وهذا المبدأ يُعد أفضل ضمانة السدتقرار النظدام السياسدي والعمدل علدى 

)استمرارد؛ ذلك ألن السلءة التي تقوم على الشرعية هي أعظم نمط مستقر للقوة
41
.) 

 :نتائج الدراسة: رابًعا

 :أهم النتالج التي توصلت إليها جّراء هذد الدراسة مايليمن  

العنف المشروع هو أحد المكونات التي تدخل في مفهوم الدولة الحديثدة، ويتمثدل فدي إعءداء : أواًل 

الدولة حخ ممارسدة أسداليا الضدغط واإلكدراد، واعتبدار ذلدك األمدر مشدروًعا، وهدذا يكدون محدط 

 .ذلك األمر يوطِّد األمن العام، ويحقخ لهم الخير العامقبول أغلبية المواطنين طالما أن 

إنَّ العنف المشروع إًذا يصا في الصال  العدام للدولدة، ويقضدي علدى الفوضدى، أّمدا العندف : ثانيًا

غير المشروع فهو محط عدم قبول من المواطنين والجماعدات األخدرى فدي الدولدة التدي لديس لهدا 

ة السياسدية سدلءته فدي اسدتخدام وسدالل الضدغط واإلكدراد جهة سيادية، وقد يستغل صاحا السدلء

 .دون وجه حخ كالتخلي من المعارضين مثاًل، وهنا يُعد العنف أمًرا غير مشروع

يمكددن اإلقددرار بمشددروعية العنددف إذا تددمَّ عددن طريقدده الدددفاع عددن الءبقددات المظلومددة بصددفة : ثالثًددا

فيده القديم األخالقيدة والسياسدية، وإذا تدّم عدن عامة، وإذا تمَّ عن طريقده إنقداذ مجتمدع تكداد تتالشدى 

 .طريقه أيًضا تحقيخ المصلحة العامة للمواطنين

نَّ الدولة دالًما تعتمد علدى العندف كيليدة ووسديلة لفدرض إرادتهدا علدى المدواطنين، لكدن إذا إ: رابًعا

د عندف استخدمت دولة االسدتبداد والءغيدان العندف لفدرض إرادتهدا علدى المدواطنين، فدإن ذلدك يُعد

غير مشروع، لكن إن كانت الدولة ديمقراطية، فإن العنف يكدون مشدروًعا إذا تدمَّ تسدخيرد لصدال  

  .تءبيخ القانون، وحماية المواطنين

هو عنف مستنير يتمثل فدي نجداة فكدرة اإلضدراب العدام إنَّ العنف المشروع لدى سوريل : خامًسا

ة والسددلءة البرجوازيددة فيهددا، والوصددول إلددى التددي يقددوم بهددا العمددال للقضدداء علددى دولددة الرأسددمالي

الهدف النهالي وهو مرحلة زوال الدولة، لم يكن سوريل يقصد بدالعنف ذلدك العندف الددموي، إنمدا 

وبهدذا لدم يتفدخ سدوريل مدع مداركس الدذي قصدد بدالعنف ذلدك العندف . كان يقصد العنف األخالقدي
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 .717/ مرجع سابخ، ص: هشام محمود األقداحي( (

 



، "ديكتاتورية البروليتاريدا"عرف بمرحلة الدموي الذي يعمل على تصفية البرجوازية نهاليًا فيما يُ 

 . ويمكن القول بإن سوريل قد استلهم مبادئ ماركس وأعاد صياغتها في قالا جديد أكثر سلمية

خاصية الدولة وميزتها األساسية، فهدي وحددها المنوطدة إنَّ العنف المشروع لدى فيبر هو : سادًسا

بددر تتأسددس علددى العنددف واختفالدده هددو اختفدداء باسددتعماله، وبتفددويض مددن يسددتعمله، فالدولددة لدددى في

والخضدوع مدن  للدولة، ويتمثل هذا العنف المشروع في احتكار الدولة ألسداليا الضدغط واإلكدراد

جانا المحكومين، وكدان يقصدد بدذلك الدولدة الرأسدمالية التدي مدن حقهدا احتكدار اسدتخدام أسداليا 

فيبر قد اتّفخ وتجدر اإلشارة إلى أن . الضغط واإلكراد طالما أن ذلك يصا في مصلحة المواطنين

مع سوريل في توصيف العنف المشروع من حيث إنه احتكار اسدتخدام أسداليا الضدغط واإلكدراد 

من جانا جهة معينة؛ لكنهما اختلفا في تحديد هذد الجهة؛ فهدي عندد سدوريل تُشدّكل طبقدة العمدال، 

اتّفقا كال المفكرين على أن يكون هناك قالد سياسدي أّما لدى فيبر فهي تُمثِّل الدولة الرأسمالية، كما 

 .يتم اختيارد بدقة؛ ليكون على رأس النظام الذي أرادد المفكران في تحقيخ أهدافهما

إّن الدولدة المعاصدرة تددَّعي لنفسدها قانونيًدا احتكدار االسدتعمال المشدروع للعندف، وال يوجدد :سابًعا

ن ممارستها لهذا العنف ال يخلو واقعيًدا مدن مفارقدات اعتراض على مبدأ االحتكار في حد ذاته، لك

حيث تحولت الدولدة المعاصدرة إلدى دولدة تعدد نفسدها وحددها مدن  حتى في أكثر الدول ديمقراطية،

يمتلددك الحددخ فددي العنددف باعتبددارد عنددف مشددروع، لكددن هددذد الحقيقددة السياسددية ال يجددا أن تُنسددينا 

سداراته، وفدي أشدكال ممارسدته، وفدي حددودد وإاّل ضرورة عقلنة هذا العنف، والتحكم فيه، وفي م

احتكار العندف داخدل سدلءة القدانون ولديس خارجده؛ سيكون طامة الدولة الكبرى، ينبغي أن يكون 

وهدذا هدو النضدال السياسدي . أي أنه يصا في نهاية األمر من أجل مصال  المدواطنين فدي الدولدة

حقوقية في سبيل بناء ما صدار يُعدرف بدولدة والحقوقي الكبير الذي خاضته الحركات السياسية وال

الحخ والقانون؛ دولة تعمل على تقليي حضور العنف في السياسة مدا أمكدن، وتبددع أشدكال الحدد 

منه بحماية المواطن من كدل شدءط فدي اسدتعمال السدلءة؛ ألن دولدة الحدخ ال يجدا أن تقدوم علدى 

 .العنف غير المشروع، بل على الحخ والقانون
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The Legitimate Violence between Georges Sorel and Max Weber 

Violence described as the declared enemy of every state. All 

countries at the past or present has raised the slogan of security stability, 

System, justice, rights and freedoms assurance. But is it possible that 

there will be a time for the state to have the right to exercise and use the 

violence, and be legislated?! 

Hence we are going to see what the western Thinkers have been 

said about this concept and how they justified using it. Georges Sorel 

(1847-1922) one of the most prominent french thinkers and the German 

thinker Max Weber (1864-1920) as well, and the question here is: Did 

Sorel and Weber have an excuse behind the justification of that violence? 

Therefore, we will represent in this research how both of them treated this 

legitimate violence concept; to realize whether they were right or  it took 

another direction? 

This study is an attempt to identify the legitimate violence concept 

of the state; to clarify the characteristics of this concept according to 

George Sorel and Max Weber, we are going to analyze their views on that 

concept in order to determine the basis they used to ensure using the 

violence by the State and make this matter legislated. 

 

 


