
يعتقد البعض ان السياسة تستدعي التخلي عن القيم االخالقية واللجوء الى وسائل وواساليب تتحرر من روابط القيم مقدمة:  ♦السياسة واالخالق

لى الدولة يعتقد انغاية السياية هي المحافظة ع 1ق♦االخالقية فكان االخالق والسياية بالنسبة لهم مفهومان متناقظان فما عالقة االخالق بالساسة ؟ 

 وبذلك فهو يسمح باستخدام كل الوسائل المشروعة وغير  المشروعة من اجل ابقاء الدولة قائمة وهنا فصل واضح بين السياية واالخالق ويذهب

د اما تطور الدولة ميكافيلي  الى حد القول ان غاية السياسة يجب اختيارها على المبادئ الالخالقية فاالخالق يجب ابعادها بانها تعتبر العائق الوحي

هذه نابعة من فكرةعن االنسان الذي يعد شريرا في نظره وال يمكن الي سلذة انتحد من انا نيته وطبيعته الشريرة اال السلطة السياسية ونظرة ميكافيلي 

تها مثل توحيد ايطاليا فانه من الممكن بل من " بمعنى انه اذا كانت الغاية التى تسعى اال تحقيقها نبيلة في حد ذاوله مقولة مشهورة الغاية تبرر الوسيلة

وضمانها بالرغم من كاللصعوبات الممكنة كذلك الضروري اللجوء الى الوسائل تتنافي مع االخالق مثل القتل والسجن التشريد ..الخ الن الغاية تحقيقها 

جب ان تبنى السياية من الداخل و الخارج باعنمادها على اسس ان فساد السياسة وتدهور العمل السياسي انه من الكؤكد تدخل االخالق وانه من الوا

ستنهار بسرعة والغرابة ان ميكافيل ان يرفض السياسة المبينية على االخالق النه اخالقية ولكن في راي ميكافيلي انهذه السياسة المبنية على االخالق 

اعتبر القاونين الوضعية هي الوسيلة للحد من انانية االنسان وميله الى النزاع ينظر الى االنسان بصفة عامة نظرة سلبية وانطالقا من هذه النظرةة 

يجب ان والتملكوالسيطرة كما يري ميكافيلي انه يجب على الحاكم ان يتمتع بكل المكر والخداع التى تمكنه من خاللها فرض سيطرته على المحكومينو

وتصفها بالشر ال تعبر عن طبيعة االنسان تعبيرا صادقا        لنظرة التي تدين طبيعة االنسان ان هذه انقد: ♦يسود نفس الصفات في التعامل مع الدول 

السياسة القائمة على نظرته اللالنسان تتعارض تماما مع غاية المجتمع الذي هو عبارة عن مجموع افراد وغاي المجتمع وبذلك فان نظرية ميكافيلي 

يرى كانط ان غاية السياسة هي الحفاظ على  2ق ♣عام وال يمكن تحقيق هذا الخير العام اال في اطار المبادئ االخالقيةوالخير الهي المصالحة العامة 

الحرية االنسان فاالنسان كائن اخالقي ومن هذا يجب ان تقوم السياسة على اسس اخالقية حتى تتمكن من امام مهامها على الوجه الصحيح واذا كانت 

ن السياسة ايظاضرورةاخالقية وهدفها الحفاظ على حرية االفراد هذا باالضافة الى راي برناردراسل بان الحوادث التاريخية في نظره ضرورة اخالقية فا

فمصير ناتجة عن تغيرات سياية معينة وحتى يكون المستقبل اكثر امانا واستقرار على السياسة انتقوم على مبادئ االخالقية التي تقضي بالتعامل 

تعود  انية واحد وعلى السلطالت السياسية ان تدرك انمصير االنسانية متعلق برابط السياسةباالخالق كما اكد كانط ان ظاهرة االستعمار االحديثاالنس

في مساندة  نحن النكرر دور الكبير الذي تلعبه االخالقنقد ♦في مبددئهاالى الحكم الفردي المطلق الذي ساد اوربا وبهذا  مجد كانطالنظام الجمهوري 

مركبة : ان كلمن السياسة واالخالق يجب ان تكون بينهما عالقة ايجابية لكي تسير امور السياسة   ♦السياسةاال انها تكون في بعض االحيان عائقا لها 

الفكر السياسي والفكر  خاتمة: ويتضح من خالل هذين الموقفين ان الصراع بين ♣على اسس اخالقية ويسود االمان واالستقرار بين افراد المجتمع 

كذلك بل يتمثل في الصراع بين الوسيلة والغاية فتحقق االستقرار المتمثل في تاسيس الدولة يعتبر مكسبا هاما الى المجتمع وال يمكن ان تكون االخالقي 

ه المعاني االخالقية وتشارك السياسة في مجرد وسيلة لتحقيق العدالة واالمن والطمانينة داخل المجتمع وبذلك يتضح ان الدولة هي مجرد وسيلة لهذ

النفاقات بين مختلف المجتماعات و بذلك توضع حدود بين كاللوسائل االستعمار او االستقهار والسيطرة ابطال االفكار والتصورات المتمثلة في 

   والتوسع الذي طالما فرق الشعوب واالمم .




