
 لمحاضرة العاشرةا

 مبدأ العدالة:  -1
تظهر العدالة فً القضاٌا االكثر اهمٌة، فالعدالة تعنً عًدَل الشًء أي قًومِه وجعله مستقٌما،  

والعدل ٌرتكز على الحق، وهو بمعنى التعارف علٌه أي اعطاء كل ذي حق حقه، وهو عدم 
التجاوز على الحقوق وهو ضد الجور والظلم، إن غاٌة السلطة تحقٌق اكبر قدر من العدالة 

بها العدالة المطلقة ولكن ٌقصد العدالة النسبٌة ، فإن االخالل بإعطاء الحق لصاحبه والٌقصد 
 ًٌولد الظلم واالستبداد ، فالعدالة ٌجب ان تبتعد عن المزاج والهوى.

  
 عامل القوة:  -2

فالقوة هً من اهم العوامل التً تقوم علٌها الحٌاة البشرٌة، فهً من الضمانات االساسٌة 
وحقوقه، فقضٌة القوة هً قضٌة الحضارة االنسانٌة، فهً منطق الحٌاة لحرٌات االنسان 

 وعصبها ، ومحرك التارٌخ فهً الفعل والحركة فً الكون، 
إن مفهوم القوة تعنً مفهوم الخٌر والشر، فالخطأ لٌس فً القوة بل فً استخدام القوة والغاٌة 

وح أو الطمع فً االنسان، فمن منها، فالقوة تغري صاحبها وتدعو الى المغامرة وتحرك الطم
انواع القوة مثال : القوة المادٌة والقوة العسكرٌة والقوة المعنوٌة والقوة الفكرٌة والقوة السٌاسٌة 
والقوة االقتصادٌة ، فاإلنسان الغنً واالنسان الفقٌر كالهما بحاجة الى الدفاع عن النفس فهً 

ع عن نفسه، والبد أن تقترن بالقانون، واذا تركت حق من حقوقه، فالقوة هً الوسٌلة الفعالة للدفا
من دون ضوابط تصبح فً شرٌعة الغاب، فالبد من وضع ضوابط لممارسة القوة المعبر عنها 
بالقانون، فالقوة تنطبق فً داخل االسرة، وعلى مستوى الدولة، وفً المجال الخارجً 

فً حل النزاعات عن طرٌق السلم والعالقات الدولٌة، وقد تكون الدبلوماسٌة وسٌلة للتواصل 
ولٌس العنف، والنستطٌع الفصل بٌن الدبلوماسٌة والقوة، ألن الدولة القوٌة هً التً ًتملً 

 شروطها على الدولة الضعٌفة.
 :عامل التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي -3

لمناسب لوجود ان التقدم االقتصادي واالجتماعً والثقافً هو االداة االساسٌة والمناخ ا     
هذه الظروف المالئمة، وهذه العوامل ذات عالقة جدلٌة فٌما بٌنها وتؤثر الواحدة منها فً 

 االخرى. 
أما االزدهار االقتصادي ٌساعد على االستقرار السٌاسً والدولة الغنٌة هً الدولة       

الئق من العٌش القادرة على تأمٌن دورة حٌاة طبٌعٌة وسلٌمة ألنها تستطٌع أن توفر مستوى 
ألفرادها، وتكون اكثر مالئمة للدٌمقراطٌة فً البلدان الفقٌرة وتستطٌع أن تؤمن الضمانات 
االجتماعٌة المختلفة من ضمانات صحٌو وتربوٌة وثقافٌة وتأمٌن المؤسسات التربوٌة والعلمٌة 

بٌة ، وبناء المدارس الرسمٌة فً جمٌع المناطق، وتهٌئة فرص العمل وأماكن السكن الشع
 واالكتفاء االقتصادي، والتقدم الثقافً ضمانة مهمة لممارسة الحرٌة. 

ُتعد الثقافة طرٌق المعرفة وتقوم بدور مهم فً تكٌٌف السلوك االنسانً فهً تجعل الناس     
ٌعرفون انفسهم وٌحٌطون بتجارب غٌرهم، فعن طرٌق الثقافة ٌستطٌع االنسان أن ٌعً حرٌته 

 ان ٌُوثر وٌتأثر بشكل افضل.  وٌفهم واقعه وٌستطٌع
فالشعب الذي تنقصه المعرفة ٌطغى علٌه الجهل فٌكون غٌر مؤهل للحرٌة ، فالثقافة هً 
الوسٌلة المهمة لبلورة الرأي العام وتكون الحجة والمنطق والطرٌق الى صنع القرار السٌاسً 

 والمشاركة الفعالة فٌه.  
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