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 مراجعة كتاب "يف العقد االجتماعي جلان جاك روسو"
-ترمجة عبد العزيز لبية
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-  

 شيماء غالة العزاوي       
 مدرس القانون التجاري املساعد

 املوصلكلية احلقوق/ جامعة   
ٜعد نتاب ايعكد االدتُاعٞ دتإ داى زٚضٛ َٔ افطٌ َا نتب يف فًطف١ ايكإْٛ  

ٚإ نإ ٚاذتاٍ نريو إال إٔ ، 2671اييت نتب بٗا إال ٖٚٞ  ٚخصٛصا يف اذتكب١ ايتازخي١ٝ
ايهتاب مل ٌٜٓ َا ٜطتشل َٔ أ١ُٖٝ يد٣ دازضٞ ايكإْٛ َٚدزضٝ٘ ٚخصٛصا يف ادتاَعات 
ايعساق١ٝ، ففٞ غريٖا ٜٓاٍ زٚضٛ ايكدز األنرب َٔ االٖتُاّ ٚال تهاد ْظس١ٜ ددٜد٠ تبتهس ٚال 

ٚابسشٖا ٖرا  ،الٍ ايعٛد٠ إىل أدبٝات زٚضٛسٌ ملعط١ً قا١ْْٝٛ تظٗس يًٛدٛد إال َٔ خ
ايهتاب ايكِٝ ايرٟ زافكين ع٢ً َداز تطع ضٓٛات َٓر بدأ دزاضيت ايعًٝا فال اضتطٝع إجياد 
تفطري يظاٖس٠ أٚ َعط١ً يف ايكإْٛ إال ٚعدت إيٝ٘ ٚنإ خري َسدع بٌ ع٢ً زاع قا١ُ٥ 

 ١ بٌ ٚست٢ َطؤٚيٝتٗا.َسادعٞ يف نٌ طسح فًطفٞ قاْْٛٞ، خيص ايػسنات ٚإداز٠ ايػسن
َٔ  أٍٚضٝاضٞ نُا ٜكدّ َرتدِ ايهتاب بعدٙ  -ملع زٚضٛ نفًٝطٛف سكٛقٞ

بدأ االْػكام ادتُٗٛزٟ عٔ ايًٝرباي١ٝ، ٜٚطٛد اعتكاد يد٣ ايبعض إٔ اآلزا٤ اييت ٜعسضٗا 
زٚضٛ ٖٞ أزا٤ ضٝاض١ٝ ختص اختصاصات ضاْد٠ يًكإْٛ أٚ زتاٚز٠ ي٘ يف اذتكٌ املعسيف، 

ايسأٟ ٜطبل َكٛي١ َفادٖا إٔ َعسف١ ايهتاب تهٕٛ َٔ عٓٛاْ٘، ٚيف ٖرا غنب غدٜد إال إٔ ٖرا 
 يسٚضٛ ٚيهٌ طسٚسات٘ ايعظ١ُٝ.

ٚال غو إٔ فًطف١ ايكإْٛ َٚٓٗا نتابات زٚضٛ تعاجل املػانٌ ذات ايطابع ايهًٞ  
َجٌ  ٚال ُتع٢ٓ بادتص٥ٝات ٚترتى ادتص٥ٝات يعًِ ايكإْٛ ال يفًطفت٘، َٚٔ ٖرٙ ايهًٝات أفهاز

ايطٝاد٠ ٚايكإْٛ ٚاذتل، ٚايعدٍ، ٚايدٚي١ ٚاملٛاطٔ، ٚايدضتٛز، إذ تػري ايٓظس إيٝٗا بعد 
ايطسٚسات اييت قدَٗا زٚضٛ يف نتاب٘ ٖرا، بُٝٓا تعاجل ادتص٥ٝات أفهاز أَجاٍ ْص املاد٠ 

 َٔ قإْٛ املصازف ..اخل. 05َٔ قإْٛ ايتذاز٠ أٚ  21
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ٓتاز ايفًطفٞ ٚخصٛصا َٔ اجتاٙ َعني َٔ ٚال ٜٓهس ايتأثس املعسيف اذتاصٌ باي 
ايهتاب إذ ُتدَر أطسٚسات ايكإْٛ َع أفهاز أَجاٍ األخالم ٚايعداي١ ٚايكٛاضِ املػرتن١ 

، ٜٚالسظ إٔ زٚضٛ اعتُد (2)بٝٓٗا ٖٚٞ طسٚسات ددٜد٠ ْطب١ إىل قدّ أفهاز زٚضٛ يف سٝٓٗا
صاًل إذ مل ٜعتُد زٚضٛ ف 29إىل  9تكطِٝ َؤيف٘ إىل أزبع١ نتب ٜٚرتاٚح نٌ نتاب بني 

  َٓٗذ١ٝ َٛسد٠ يف تكطِٝ فصٍٛ ايهتاب إال إٔ ٖرا ال ٜٓكص َٔ عظ١ُ ٖرا املؤيف.
إذ حنٔ اآلٕ يف ظٌ نٌ  ،ٜٓاقؼ ايهتاب أفهازا أصفٗا باذتسد١ يف ذيو األٚإ

ايتكدّ ايتكين ٚاملعسيف ال جنسأ ع٢ً طسسٗا بٝٓٓا ٚبني اْفطٓا فهٝف بطسسٗا يف نتاب يف 
"فُا بايو بٛاسد َٔ ايٓاع خيٌٝ إيٝ٘ اْ٘ ضٝد األخسٜٔ، طادع عػس؟ َٚٓٗا قٛي٘ ايكسٕ اي

ٖٚٛ ٜٓاقؼ فهس٠ تٓطبل ع٢ً انجس َٔ سكٌ َٔ  ٚاذتاٍ اْ٘ ال ٜٓفو عبدًا اغد عبٛد١ٜ َِٓٗ"
سكٍٛ اذتٝا٠ َٓٗا ايطٝاض١ ٚإداز٠ املؤضطات ٚإداز٠ ايػسنات، فارتطٛز٠ يٝطت يف تٛقٝت 

ارتطٛز٠ يف قاب١ًٝ طسس٘ يًتطبٝل يف انجس َٔ زتاٍ ٖٚرا حبد ذات٘ طسس٘ أمنا ارتطٛز٠ نٌ 
حتد ملؤيف نتابات٘ صاذت١ ألنجس َٔ َٝدإ َٔ َٝادٜٔ اذتكٌ املعسيف، ٚإ نإ َكدّ 

ايطٝاضٞ إال إٔ َس١ْٚ  -َٚرتدِ ايهتاب ال ٜٓهس اختصاص ايهتاب يف اذتكٌ اذتكٛقٞ
 نُا يف أخالقٝات ايعٌُ ايتذازٟ.أفهازٙ قاب١ً يًتطبٝل يف عًِ اإلداز٠ اذتدٜح 

نُا ٜٓاقؼ فهس٠ سسد١ أخس٣ ٖٚٞ َٔ أَج١ً عدٜد٠ ميت٧ً بٗا َؤيف٘، ٖٚٞ فهس٠  
"ساملا اذتل ٚعالقت٘ بايك٠ٛ، فإٔ نإ اذتهِ بايك٠ٛ فٛدٛد اذتل َعٗا زتسد ٖسا٤ إذ ٜكٍٛ 

ق٠ٛ  تهٕٛ ايك٠ٛ ٖٞ َا ٜصٓع اذتل تتػري ايٓتٝذ١ بتػري ايطبب: فهٌ ق٠ٛ تػًبت ع٢ً
ضابك١ عًٝٗا، قاَت َكاّ اذتل ايرٟ نإ هلا.... ْٚس٣ نٝف إٔ ن١ًُ سل ٖرٙ ال تطٝف 

.. ٚافطٌ َجاٍ خيطس ع٢ً بايٞ ٚاْا اقسأ غ٦ًٝا إىل ايك٠ٛ، ٚإمنا ٖٞ يػٛ ال ٜدٍ ع٢ً غ٤ٞ"
ٖرٙ ايططٛز ٖٞ فهس٠ ايتعطف يف اضتعُاٍ اذتل، فُت٢ َا تعطف اسدِٖ مبع٢ٓ اْ٘ 

 اضتددّ ايك٠ٛ، ٚطاعت٘ دا٤ت َٔ اضتدداَ٘ يًك٠ٛ ال َٔ إْفاذٙ يًشل.
ٜٚصخس ايهتاب بأَج١ً زا٥ع١ ع٢ً ٖهرا َكازبات فًطف١ٝ تٓطف بعض األفهاز 

كسٕ ايػ٤ٞ ْٚكٝط٘ دٕٚ أٟ ْتٝذ١ ض٣ٛ سػٛ يػٟٛ، نُا سافظ زٚضٛ ايكا١ْْٝٛ اييت ت
ع٢ً ْٗذ٘ ايفًطفٞ املٛسد طٛاٍ صفشات عسض٘ َٚٓاقػت٘. إال اْ٘ عٓدَا حتدخ عٔ 
ايطٝاض١ ٚايدٜٔ )ٖٚٛ ٖٓا ٜتهًِ عٔ املطٝش١ٝ ٚايهٓٝط١( ٚددْا بعض ايُٓاذز اييت 

                          

(1): Raz, Joseph. "Authority, law and morality." The Monist 68, no. 3 

(1985): 295-324. 
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دٖا يف ادتطِ ايطٝاضٞ، ٜٚربز ْتعاٜؼ َعٗا ًَٜٛٝا ٜصفٗا ٚصفًا دقٝكًا ٜٚػدص خطس ٚدٛ
يفهس٠ ايفصٌ املعسٚف١ َربزا أخس مل اعتد ع٢ً مساع٘ يف اجملتُعات املط١ًُ اييت تؤَٔ 

بايٓطب١ يٞ ع٢ً -بإ فصٌ ايدٜٔ عٔ ايطٝاض١ ٖٛ إضا٠٤ يًُعتكدات، إال إٔ املربز ادتدٜد 
اطٓٝ٘ َٚٔ ٚد١ٗ ْظس زٚضٛ ٖٞ إٔ صاسب ايطٝاد٠ )اذتانِ( ال غإٔ ي٘ مبٛ -األقٌ

ٚعكا٥دِٖ، نُا اْ٘ ال ضًطإ يصاسب ايطٝاد٠ )اذتانِ( ٖرا ع٢ً َصريِٖ اآلخسٟٚ، ألْ٘ ال 
نفا٠٤ ي٘ ايبت٘ يف اآلخس٠، َٚا ُٜٗ٘ إٔ ٜهْٕٛٛ َٛاطٓني صاذتني يف ايدْٝا، ٚناْ٘ ٖٓا ٜربز 
ايفصٌ ع٢ً غري َا اعتدْا مساع٘ فٗٛ ال ٜربز ايفصٌ يتدخٌ املٛاطٓني َع دِٜٓٗ بايدٚي١، 
أمنا ٜربز إٔ ال ضًط١ يصاسب ايطٝاد٠ )اذتانِ( عًِٝٗ يف اآلخس٠، ٜٚبدٚ إٔ املػه١ً يف 
عكٝد٠ اذتانِ َٚد٣ ضًطتٗا ع٢ً احملهَٛني يف اذتٝا٠ اآلخس٠ ال يف عكٝد٠ احملهَٛني يف 

، ٚاذتكٝك١ أْٗا َٔ امجٌ َكازبات زٚضٛ إذ ٜسبط املٛضٛع باذتل، ٚيٓا إٔ (2)اذتٝا٠ ايدْٝا
ايصٛز٠ يف األضس٠ َٚهإ ايعٌُ ٚست٢ يف ايعالقات ارتاص١ فصاسب ايطٝاد٠ يف ْتصٛز ٖرٙ 

األضس٠ األب، ٚيف ايعٌُ املدٜس ٚإ نإ ي٘ ضًط١ اذتانِ يف ايدْٝا فال ضًط١ ي٘ ع٢ً ذات 
األغداص يف اذتٝا٠ اآلخس١ٜٚ ٚاز٣ أْٗا َٔ امجٌ ايطسٚسات اييت حتسز اإلْطإ ايفسد َٔ 

ضاع ايعالق١ ايعكد١ٜ اييت ٜؤضظ عًٝٗا نتاب٘ ٚاييت طسسٗا زٚضٛ ايعبٛد١ٜ ملجال٥٘ ٖٚٞ أ
 يف فصٍٛ ايهتاب األٚىل.

يرا أخريا ادد إٔ دتإ داى زٚضٛ إبداع َٓكطع ايٓظري يف طسح ايفهس٠ ٚتبٜٛبٗا 
ٚصالس١ٝ فهست٘ يإلداز٠ ايعا١َ يف املؤضطات أٚ إداز٠ ايػسنات أٚ ست٢ إداز٠ األضس٠ أٚ 

تصًح يًُٛاطٔ ٚاألْطإ ٚايػسٜو، إذ نٌ َا ًٜصّ يصالس١ٝ تطبٝل  إداز٠ ايدٍٚ نُا أْٗا
أفهازٙ ٖٛ زتسد تػٝري املسادفات يٝدًل ساي١ َٔ قاب١ًٝ ايتطبٝل ال جندٖا يف أٟ نتاب أخس 

 َٔ نتب فًطف١ ايكإْٛ اييت َست عًٝٓا. 
ٚأخريا ْٓصح نًٝات اذتكٛم يف عُّٛ ايعسام إٔ أزادت إٔ تسضذ ملفّٗٛ ايدٚي١، 

ملٛاط١ٓ ٚاذتل، ٚقِٝ ايعداي١ إٔ تطسح فًطفات زٚضٛ ع٢ً طالبٗا َٓر ضٓٛاتِٗ األٚىل ٚإ ٚا
ختًل ب١٦ٝ ْكاغ١ٝ متٗد يًطايب ايٓاغ٧ يف زساب عًِ ايكإْٛ إٔ جيد بأضًٛب٘ ٚقٓاعت٘ 

                          

وقد شاهدنا اثر ذلك عند وصول األحزاب اليمينية إلى السمطة واثرها في تقييد ممارسة   (1)
ة لممجتمعات متعددة األعراق واألديان وخصوصا في أوربا، والظاهرة الشعائر الديني

الترامبية في الواليات المتحدة واألزمات التي تخمقها من جدار المكسيك إلى وقف تدفق 
 المهاجرين وكمها اثر عقيدة الحاكم ال عقيدة المحكومين.
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ارتاص١ ٚض١ًٝ ألسكام اذتل ٚإقا١َ ايعدٍ، َٔ خالٍ دزاض١ ٖرا ايهتاب ٚإضافت٘ يًُٛاد 
.ٞايٞ ٚايبشح ايعًُظاّ املكسزات ايرٟ ضٝعتُد قسٜبًا َٔ ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعاالختٝاز١ٜ ٚفل ْ

  


