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ي مؤتمر حول "المساواة" عقد ف

 
ي مدين لحضور االجتماع لتعليقاتهم. كما 1996ابريل  27هذه الورقة  اوال ف

(. ان 
 . ي مراجعتها قبل النشر

 
ي كانت عونا ف

احاتهم التى ي اتكينسون ، اندرو ماسون ، واندرو ويليامس القتى
ي مدين ل تون 

:  ان  ي
 
ت المقالة ف  نشر
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ذه هالقاء املزيد من الضوء على مبدأ املساواة ، وحتديد ماهو القيم يف هذا املبدأ. هو غرضي من هذه الورقة 
 همع ذلك أجد انو يقد سبق ان كتبت وحتدثت حوله.   ال ي أعا ج يياا مسللة املساواة.وىالورقة ليست األ

قيمة املساواة  . استيضاحيف هذا املبدأ الضروري للحياة الكرمية والنظر النقاشمازال امامنا الكثري مما يستحق 
ظاهر. ورمبا اراها أكثر تعقيدا مما تبدو عليه يف ال . وهي عالقةعالقتاا ابلعدالةيستدعي ابلضرورة نقاشا يف 

 لسوء يام متكرر. –كما اعتقد   –هلذا السبب تعرضت 

 (األول     اجلزء     )

 

 هل هو مفاوم انجز متفق على معناه وحدوده؟.  :ذاتهمفهوم املساواة  هو ،به  هتمامول ما جيدر االا

على االقل ما  . هذااملعىن وحمددمكتمل ، واضح االبعاد ابن هذا التعبري مفاوم بعض الناس مقتنع  يبدو ان
،  egalitarianانفسام كمساواتيني  قد وصفوا، يفام من حقيقة ان بعض يالسفة السياسة املعاصرين 

-antiضد املساواتيني أو  انفسام ابلالمساواتيني  اصفو و ي، اجلانب املعاكس  همذ معارضو بينما اخت
egalitarian ، ال هو و ليس انجزا ، اوم املساواة الذي حنن بصدده فيم. اعتقد ان األمر حباجة اى أتمل

 .حمل اتفاق

انفسام  من يسموني موضوع. ياجلدل القائم بني الفريقني غري ذبني التعارض  اعتقد على اي حال ان
فام نبغي أن يي)ابملعىن الذي يطرحه الفريق األول( ، مساواتيني ، ومن يعتربون انفسام معارضني للمساواتية 

ثل ماملساواة اى مفاوم معني دون سواه ،  اختاليا حول امكانية انصراف يكرةيكون كلن ،   على حنو خمتلف
 . 2االقتصاديأو  ب املعيشي يف اجلان املساواة

ن ال ينبغي غض الطرف ع، لكن على اي حال  ي نقرتحه.ذمعمق كالش انقؤكد احلاجة لاخلالف املذكور ي
 عاءو عدم يقني ، حول ما اذا كان مثة ما يستحق االهتمام يف البحث عن أو  انه اليزال مثة تساؤل ، حقيقة 
يف مبدأ املساواة ، اي ما الذي جيعلاا ذات قيمة ، وما الذي جيعلنا نعتربها كذلك. هناك أيضا قدر   القيمة

                                                           
2 David Miller, ‘Equality’ in G.M.K. Hunt (ed.), Philosophy and Politics (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1990) 
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عدم اليقني ، حول العالقة بني مفاومي املساواة والعدالة. وتظار النقاشات اجلارية وجود أو  كبري من الريبة ، 
 ما ميكن اعتباره استقطااب حادا بني وجاتني:

حجة هذا ومتمايزين عن بعضاما. و  ، مثة من يدعو اى ابقاء املفاومني منفصلني متاما لاجلانب االو أ( يف 
جسد يف هو املعىن الشكلي الصرف ، الذي يت، ان الصلة بني العدالة واملساواة قصر على معىن حمدد ، الفريق 

لون على نصيبام س حيصويرتتب علياا ان النا .أمثلة من قبيل تطبيق القواعد على اجلميع على قدم املساواة
من احلقوق املتاحة يف اجملال العام ، كما يتحملون الكلف العامة ، من دون متايز بني يرد واآلخر. يلو ان 

 شخصني ارتكبا نفس اجلرم ، يسيحصالن على نفس العقوبة.

تلفان( يعتقدون مران خممن انيل القول ان الذين يتبنون هذا الرؤية على وجه العموم )القول أبن العدالة واملساواة ا
أيضا ان للعدالة قيمة رييعة ، أما املساواة يليس هلا ذات القيمة. وهذا الفريق هو الذي يعترب نفسه معارضا 

 .anti-egalitarianللمساواتية 

قادير ، على أقل التأو  العدالة واملساواة قيمة واحدة ،  ، يقف أولئك الذين يرون اجلانب الثاينب( على   
رر لعبارة "العدالة االستعمال املتكيف مثال ار ما يظهذا . تجسيد لوحدة املبدأيننظرون اى العدالة التوزيعية كي

 وركني ، امارتيا سني ، وجريالد كوهنيو " يف الكتاابت األخرية لروانلد دegalitarian justiceاملساواتية = 
االجابة   وهو نقاش يتناول حدود املساواة ، اي 3اذا؟"وغريهم ، ممن شارك يف النقاش حول حمور "املساواة يف م

 ،: إذا كان يتوجب معاملة الناس على قدم املساواة ، فهل جيب أيضا ان جنعلهم متساوين على سؤال
ذا النقاش . كان ه؟غريهاأو  القابليات ، أو  يرص الرياهية ، أو  الرياهية ، أو  بقدر االمكان ، يف املوارد ، 

 اء على ايرتاض ان املبدأ الذي نتطلع اليه يتالف من املساواة والعدالة يف آن واحد . قد انطلق بن

 :ركنيو يف الفقرة التالية ال ي نستعريها من روانلد دو  جليايظار هذا 

أو  تبه على وجه التحديد اجملاالعين "نستعمل مصطلح املساواة يف معناها املعياري.. ون

املوا على قدم ان يعأو  ه ينبغي ان يكون الناس يياا سواء ، اجلوانب ال ي يعتقد املتحدث ان

                                                           
3   See for instance: Amartya Sen, ‘On the Status of Equality’, Political Theory, Vol. 24, No. 3 (Aug., 1996), 
pp. 394-400. https://www.jstor.org/stable/191919 
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 . 4"ابعتبار هذا موضوعا للعدالةاملساواة ، 

ا هي ملاذأو  ، ركني هذا ، انه ليس مثة سؤال حول ما اذا كانت املساواة ذات قيمة و يتضح إذن من حديث دو 
عادل وفقا هلذه الرؤية ، فان التوزيع الذات قيمة: االمر ببساطة ان املساواة جزء مندرج يف مفاوم العدالة. 

  للمنافع يساوي التوزيع املتساوي للمنافع.

قبل ان نواصل  ،تبدو هذه الرؤية أقرب اى قلوبنا من نظريهتا االوى. لكن علينا ان نتوقف قليال لفحصاا 
ح يف النقاشات يطر ، حقيقة ان كال من العدالة واملساواة حقيقيا ، يكيف نفسر الذي يقال هنا  اذا كان الطريق.

 . ؟السياسية ضمن سياق مستقل عن اآلخر ، كي يعا ج قضااي خاصة به

كل مناما. ة بالسباب خاص،  لالحزابالربامج السياسية ابرزة يف ال تطرح بصورة الفكرتني  ااي منالواقع ان 
ل نظر الكثري من الناس ، ب –على األغلب –ني تعلن  انك مناصر للعدالة ، يان هذا االعالن لن يلفت ح

 ، حىت ابلنسبة لكتاب الربامج السياسية يف هذه األايم.سيبدو اعتياداي جدا 

حقيق العدالة نوي العمل لتتقول مثال انك ت ابلعدالة ال ي تتبناها ، يلعلك ولو تساءل أحدهم عن املقصود
يشري اى  ،لالطفال احملرومني. هذه يف حقيقة األمر أقرب اى اعالن نوااي أو  للمتقاعدين وكبار السن ، 

ن يف مفاوماا العام. ومن هذه الزاوية يم، املطالبني ابلعدالة أو  اصطفاف املعلن اى جانب دعاة العدالة 
، نظرا ألن ما يعلن عنه مللوف جدا ومتعارف عند اجلميع. سيعتقد املرجح ان ال يثري أي جدل ذي أمهية 

السامعون على االرجح ان هذا هدف يتفق عليه اجلميع ، لكن من يعلن عنه ، يتحدث عن سعي لتفعيله 
 حمرومة.أو  واجنازه لصاحل الفئات املذكورة ، ال ي عادة ما ينظر الياا كفئات ضعيفة 

املرشحني ملناصب أحد أو  اعالن احد االحزاب  سيبدو األمر على النقيض. انحني نصل اى املساواة ، 
ينطوي على قدر من املخاطرة. دعنا نقول ان إعالان من هذا النوع ، عن دعم غري مشروط للمساواة ،  ةسياسي

ي ص مثليتطلب ان يلتزم أشخا، اإلعالن ابن نظاما منصفا للضرائب  –على املستوى السياسي  –، يساوي 
بديع ضريبة تزيد قليال عما يديعون يف الوقت احلاضر. اي حديث عن املساواة سيثري قلقا عند يريق من اجملتمع 

حيدد نوع الالمساواة القائمة ال ي ينوي التصدي هلا ، من قبيل القول ، ، مامل يقدم املتحدث توضيحا كاييا 

                                                           
4 R. Dworkin, ‘What is Equality? Part 3: The Place of Liberty’, Iowa Law Review, 73 (1987–8), p. 6. 
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ن مبدأ العدالة يشكل اخرى ياساء يف األجور. بعبارة على سبيل املثال انه يعتزم تضييق اهلوة بني الرجال والن
-halfقلة حمدودة من "النيتشويني اجلدد" غري الناضجني رجال والنساء ، ييما عدا كاية النقطة امجاع بني  

Nietzscheans-baked neo 5، الذين رمبا لن يشاركوان االحتفاء بذلك املبدأ الرييع . 

ينتمون يف ، ظ دون حتفمن يان مبدأ املساواة مل حيظ بنفس القدر من االمجاع. الذين يتبنونه ، خاليا للعدالة 
دد رت تديعنا لل، يتبنون هذا املبدأ  الذين. قلة 6ن السياسةيدايف ميناضلني الغالب اى شرحيتني: الفالسفة وامل

 ر احدمها يرعا من االخر. اعتباأو  قبل ان نتقبل دمج املبدأين: العدالة واملساواة ، ، شيئا ما 

مع هذا التوقف ، الأبس ابالشارة اى ان الصلة ال ي تربط بني االثنني اقوى من تلك ال ي أقر هبا الفريق األول و 
بق احدى ط، حني قال ان العدالة تتضمن يقط نوعا شكليا من املساواة ، مثل املساواة ال ي يشار الياا حني ت

 القواعد على حنو سليم.

 

 ميكن ان تكون هذه الصلة اي ترى؟ماذا  -

  من املساواةنيوعن وجود توضيح ما أشرت له سابقا منلكن دعين أبدأ بسوف اقرتح رؤية اثلثة. بعد قليل  -
 :مةالقي  

                                                           
 استعرت هذا الوصف من شارلز تايلور:  5 

  Charles Taylor, ‘The Politics of Recognition’, Philosophical Arguments, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 

1995), p. 254. 
  التوضيحات حول تيار النيتشوية الجديدة ، انظرلبعض 

Austin Harrington, Barbara L. Marshall, Hans-Peter Muller  (eds.),  Encyclopedia of Social Theory, (Routledge 
2006), p. 397 

ه بصور  6  ايمانا بأن مبدأ المساواة ، مع تفست 
ي الفالسفة والمناضلي   هما االكتر

ميع اسئلتنا ة مناسبة ، يمكن ان يجيب عىل جقصدي ان فئتى
ا نواعأ اما الغالبية العظىم من الناس ، اي غالب الذين ال ينتمون اىل هاتي   الفئتي   ، فالمرجح انهم سيتبنون . العدالة التوزيعيةالمتعلقة ب

وعات اككل هدفا رئيسيا جعل المساواة  ، دون تكافؤ الفرص ، أو المساواة السياسية ، مثل  ن المساواةحددة مم و معيارا اخالقيا للمشر
 السياسية. 
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مساواة ( )املرتبطة ابلعدالة النوع االولكمبدأ مستقل. املساواة من   فاماا ينوع لعدالة ، و اا ابيربط نوع 
بغي ان توزع بصورة ين –احلقوق على سبيل املثال  –من نوع معني منايع ياي حتدد ان  .توزيعية بطبيعتاا

 متساوية ، ألن العدالة تقتضي هذا.

 باشرة اي توزيع حلقوق م ابملعىن السابق. املساواة هنا ال تتناول النوع الثاين من املساواة فهو ليس توزيعيااما  
 نداد متكايئنيلييما بينام كعامل اعضاؤه تأعلى لنظام اجتماعي ، يبدال من هذا ياي تعّرف مثال  موارد.أو 
وحيصل كل منام على قدر متماثل من التقدير واالحرتام من جانب اآلخرين.  بعبارة اخرى ياي تتصور ، 

ود اخرتاق حد -يف املقابل  –، بينما يسال  ابنقسامات على اساس املكانةنظاما اجتماعيا ال يسمح 
طيع ومعاملة االيراد بناء على معايري غري معيار االنتماء الطبقي على سبيل املثال. نست، تقليدية التقسيمات ال

 سيط.حىت "املساواة االجتماعية" ان شئت التبأو  تسمية هذا النوع الثاين من املساواة ابملساواة يف املكانة ، 

ري رغم انه يف حاالت حمددة ،  جي متاما ،هذان النوعان من املساواة ، التوزيعية واالجتماعية ، خمتلفان 
دعم برانمج سياسي حمدد ، على االقل يف خطوطه ما لو اهنما حيمالن معىن واحدا ، يف االستعانة هبما ، ك

التمايزات  يف الدخل  ليصلصاحل تق ةادلجملايرض اننا اردان ايتضح التمايز بني النوعني يف املثال اآليت: العريضة. 
وزيعية ، يسوف املساواة التردان اقامة جدلنا على اساس جملتمعات الليربالية يف الوقت الراهن. لو ا، مما تعريه ا

ت ، وان العدالة كان اذه يس هلم حق خاص يربر هلمال اكرب ، لخان هؤالء الذين يتلقون ديضاح حناول ا
الفريق ل بيان ان  آخر ، سوف حناو رمبا توزيعا متساواي متاما. بتعبريأو  تقتضي توزيعا للدخول اكثر مساواة ، 

اولئك الذين حيصلون على دخل دون املتوسط ، لديام حق يف املطالبة جبانب من الدخل الذي اآلخر ، اي 
 .يذهب اى الشرحية االعلى دخال

اجنا ، يسوف ينصب احتج املساواة االجتماعيةقامة نقاشنا على ارضية ا –يف جانب آخر  –لو اردان لكن 
نجادل ماعية. ساى انقسامات اجت –نا شئنا ام ابي –الفروق القائمة يعليا يف املداخيل ، ترتجم نفساا على ان 

، على سبيل املثال ، ابنه من املرجح ان اولئك الذين يقعون يف النصف االدىن من متوسط الدخل ، سوف 
 االجتماعية. يشعرون ابلغربة يف الفضاء االجتماعي ، وأهنم يتعرضون لالقصاء من احلياة
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 -قود الفوارق الكبرية يف الدخل واملكانة ، تي. بني االشخاص األقل دخال ال يقتصر االمر على شعور داخلي
اى بروز يجوة واسعة بني هؤالء الذين تقع مداخيلام يف النصف األدىن ، وبني املنتمني اى  –بشكل طبيعي 

  الطبقة الوسطى ، الذين ينعمون مبستوى معيشي مريح.

مرحية بني و أ الدخل( يثمر عن عالقة غري متوازنة بني معدالت فرق لالفارق يف مستوى املعيشة )وهو نتيجة ل
انه يقع على عاتق الذين يكسبون أقل. بعبارة أخرى ي، اطياف اجملتمع. ونعلم ان العبء األكرب لنظام كاذا 

وليس ، ضة الدخل الشرحية املنخفكلفة النظام على يقع اجلزء االكرب من  يف نظام اجتماعي يفتقر اى املساواة ، 
 الشرحية األعلى دخال ، كما هو املفرتض. 

ا الفارق بني جوهر االحتجاج يف كل من النوعني. وهبذ تقد أوضح ، ة الذكرالسابقالة كون احلتينبغي ان 
، بل حول سالمة  عيف التوزيان اجملادلة ال ي تطرح يف احلالة الثانية ، ال تدور حول عدم االنصاف يتضح أيضا 

نعارض  حني .النحو هذا على يكون ان ينبغي ال جمتمعنا ان هو اجملادلة هذه حمور. النظام االجتماعي
نظام عالقات اجتماعية عليل ، غري قادر على تفام احلاجات  –يف حقيقة األمر  -الالمساواة ، ياننا نعارض 

ذور الريبة وسوء ياو يتسبب يف زرع ب ذه النقطة ابلذات ،ومن ه .شراالنسانية والقيم الناظمة للتفاهم بني الب
 ر. اخلنوع يف جانب آخأو  رمبا الغرور والتبجح يف جانب والتملق أو  الظن بني االغنياء والفقراء ، 

دراسة احلالة  منان الغرض ابلعدالة. نوعي املساواة  كيف يتصل كل منيف السطور التالية  نستكشف  سوف
التوصل اى حتديد دقيق للظروف ال ي يف ظلاا ، يتوجب علينا ، ويقا لدواعي العدالة ، ان نوزع  هواألوى 

 اخلريات/السلع على بصورة متساوية. 

 للمساواة مستقل أعلى لامبث التزامنا أن كيف  استكشاف يف فيتلخص ، الثانية احلالة دراسة من الغرضاما 
طبيقات الفكرة هنا هي انه مثة حاالت تتضمن ت. االجتماعية عدالةال يف تفكريان على يؤثر ، االجتماعية

ليست العدالة يف املعىن املساوايت. حىت يف هذه احلاالت ، يان اليزال من  -يف اجلوهر  –للعدالة ، لكناا 
 املمكن ان نشكل البنية االساسية على حنو ميكن التوزيع العادل من خدمة الغاايت املساواتية.    

 

 (    اجلزء الثاين    )
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 مىت تقتضي العدالة مساواة يف التوزيع؟
وهو الرأي  يالسفة السياسة املعاصرين ،بعض اشرت يف السطور السابقة اى انين ال أميل للرأي الذي تبناه 

القائل أبن العدالة مساواتية دائما. استطيع القول بصورة عامة ان العدالة تدعوان دائما العطاء كل ذي حق 
حقه. ويقا للمعادلة الكالسيكية ، ومع االخذ بعني االعتبار طبيعة السلعة/الفرصة موضوع التوزيع ، اضاية 

ون توزيع يف إطاره ، يان العدالة قد تتطلب توزيعا غري متساو. يف حاالت كثرية ، سيكاى الظرف الذي جيري ال
ونعلم ان التوزيع طبقا لالستحقاق  .هو املعيار املناسب، desertمن اشكال االستحقاق  كذاأو  هذا الشكل 
 ليس مساواتيا.

حاالت  تبات ابلتعويض ، وليسابهنا مطال،  7اعلم ان هناك من يفسر املطالبات املبنية على االستحقاق
مما يندرج يف اطار موضوع النقاش هنا. لكين اريض القول أبن املطالبات املبنية على استحقاق ، توزيع اعتيادية 

. يقال احياان انه حني يكايل الناس على جاودهم ، يان ما حيصل هو ان الكلف دائما ذات طبيعة تعويضية
الحق.  وقت يفبدخل اضايف حيصلون عليه ، التعويض عناا أو  ادلتاا املندرجة يف تلك اجلاود ، جيري مع

. أرى هذا التفسري بعيدا جدا عن احلقيقة ، وال ميكن 8ومن هنا يان احملصلة االمجالية هي نوع من املساواة
 –هذا ال ينفي  اخذه كوصف قابل للتعميم ، عما جيري يف الواقع ، حني يكايل اجملتادون على جاودهم.

 احتمال ان تكون الفكرة صائبة يف حاالت خاصة ، ولو قليلة. -يعة احلال بطب

 رأيي ان كون . يف"كلفة اجلادي "، االسابقة  السطوريف  الفكرة ال ي اشران الياادعنا اآلن نلقي ضوء على 
 :يعتمد علىأو غري مكلف ، اجلاد مكلفا 

 نوع اجلاد الذي نتحدث عنه ، و  .أ

 بذلك اجلاد.املوقف الذهين للقائم  .ب

                                                           
 حول مفهوم االستحقاق وصلته بالتوزي    ع ، انظر 7

 Peter Celello, ‘Desert’, in The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) Retrieved: Oct., 3, 2019. 
http://iep.utm.edu/desert / 
8 For a view of this kind, see C. Ake, ‘Justice as Equality’, Philosophy and Public Affairs, 5 (1975), 69–89 
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ين هلؤالء الناس الذين يستمتعون بعملام ، ومثلام الذ، ال أظن اننا نريد القول ابن علينا ان نديع أجرا أقل  
ئك حني انضموا اى هذه الوظيفة ، بينما نعطي أجرا أكرب ألول، يرون قيامام بذلك العمل واجبا التزموا أبدائه 

 ال يستحق العناء. ال أظننا نريد ان نقول شيئا كاذا. الن -بطبعه  –نه أأو  ، الذي يرون عملام عبئا مرهقا 
ليست حقا مكتسبا يقابل اجلاد ، بل وسيلة لتحقيق  هو ان املكايلة على اجلاد، مقتضى القبول هبذا القول 

 املساواة. واذا قبلنا هذا املنطق ، يينبغي ان نقبل به كتفسري ألنواع أخرى من االستحقاق ايضا.

 

 اي من احلاالت إذن ، تقتضي العدالة توزيعا متساواي للمكاسب واملنافع؟يف   -

 املن والسلوى احلجة االوىل:

، مامام هي حالة املنايع واملكاسب ال ي جيدها الناس ا، موضوعا للتوزيع املتساوي  ال ي متثل احلاالت اوىل 
-manna= السما/املن والسلوىمن دون ان يبذلوا جادا يف اجيادها. ياي اقرب اى ما ميكن ان نسميه "من 

from-heaven "  النعم غري املرتقبة. اهنا مكاسب تستحق االهتمام ، وهي قابلة للتوزيع ، لكن ال أو
ن االمالك ة جزء مناا. هذه النعم مملكيأو  ،متينة تفيد ملكيتاا أو جدية  شواهديقدم أو ،  أحد ميلكاا يعليا 

 مثل هذه . يفحيوزه منفرداأو   خيتص به دون اآلخرينأن ال احد منام وليس العائدة جلميع الناس مشاعا ، 
لتكايؤ يف ر اباالقراتالءم مع الوحيد الذي يناج هو ال، نعلم ان التوزيع املتساوي للمكاسب واالعيان ، احلالة 

 اجلماعة. هذا اذن هو نوع التوزيع الذي تقتضيه العدالة يف هذه احلالة.كاية أعضاء القيمة بني  

من املمكن ان تتفق اجلماعة على اتباع طريقة خمتلفة لتوزيع هذه النعمة ييما بني ايرادها. دعنا نضرب مثال 
ستالل ال ابتفاق اجلماعة على ان تضع النعمة كلاا يف كومة ، كي يقوم كل يرد أبخذ سام مناا بطبقة مشاهبة

للة هي لكن النقطة اجلوهرية يف املستضمن مساواة اتمة بني حصص االيراد.  قشة من الكومة. هذه الطريقة ال
 هاتفاق اجلميع على ان لكل منام حق يف املطالبة بسام واحد. وانه يستطيع احلصول عليه ، ما مل يتنازل عن

 خمتارا. 
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ذلك ان "من السما/املن   limiting case.9ناء من القاعدة استثأو  سوف اعترب هذه احلالة ختصيصا للعام 
يصل اى أيدي الناس من دون ان يبذلوا جادا  -أوال  –والسلوى" رزق استثنائي يف كال الوجاني: ياو 

سلعة استاالكية ، يقف الناس مجيعا على قدم املساواة يف احلاجة الياا )البياانت  –اثنيا  –لتحصيله ، وهو 
 شاد نزول املن والسلوى على بين اسرائيل ، ييما خيص النقطةالواردة يف االجنيل حول احلدث االصلي الذي 

األخرية ، غامضة ومثرية لاللتباس. وهي توحي من انحية ، ابن حصة كل شخص حمددة مبا يساوي حصص 
لى ة بصورة من الصور علاالخرين من املن والسلوى. لكناا من انحية اخرى ، تشري اى ان هذه احلصة ماي

 (. 10ااحنو يليب حاجة صاحب

للمن والسلوى  انيقر ، من يدعو اى اعتبار الثروات الطبيعية يف االرض مما جيدر ذكره يف هذا السياق ان هناك 
 ساوي حصص اآلخرين.، تق يف حيازة حصة مناا ح، من زاوية ان لكل انسان 

عديدة. دعنا  ن نواحالطبيعية ، غري مويق موبني ثروات االرض  من السماء/املن والسلوى أرى ان املقارنة بني
سلع انتاجية بقدر ما هي استاالكية. من ذلك مثال الزيت والفحم ، وكذلك  الثروات الطبيعيةنذكر أوال ان 

 اس الستعماهلا. إضاية اى توير القابلية عند بعض الن، الغزالن والتفاح وما أشبه. يقيمتاا تعتمد على املعرية 

و خريات ملقاة على االرض ، تنتظر من يلتقطاا ويستعملاا ، كما هأو  املوارد الطبيعية االرضية ليست سلعا 
يصطاده  . الغزال جيب انتتناسب مع نوع كل منااخربات جاد بشري و احلال يف من السما. اهنا حتتاج اى 

  .، اي معرية هبذه األعمال الفحم حيتاج اى تنقيب واستخراجكما ان شخص عارف بفنون الصيد.  

ة أسباب معقولة لعدم تقسيم هذه املوارد بني الناس ، وحتويلاا اى حيازات خاصة. لعلاا تلعب رمبا يكون مث
ميع يائدة عامة جل –هذا الدور من خالل  –دورا حيواي يف النظام البيئي على سبيل املثال. وهي تقدم 

                                                           
9 Parfit says in a similar vein that in such cases ‘equality is the default: what we should aim for when we 
cannot justify distributing unequally’. D. Parfit, ‘Equality or Priority?’, (Lindley Lecture, University of Kansas, 
1991), p. 15 

ي االنجيل : " 10 
 
ولما كالوا بالعمر لم يفضل المكتر والمقلل لم . 18 ففعل بنو ارسائيل هكذا والتقطوا بي   مكتر ومقلل 17 طبقا لما ورد ف

 . 18 18-17، االيات  16"االنجيل ، سفر الخروج ، االصحاح  .واحد عىل حسب اكلهكانوا قد التقطوا كل   ينقص. 

https://www.enjeel.com/bible.php?bk=2&ch=16 

https://www.enjeel.com/bible.php?bk=2&ch=16
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ان التوزيع املتساوي  توضح لنا املخلوقات. هذه االعتبارات ال تعطينا حال ملسللة توزيع املوارد الطبيعية. لكناا
 ال ميكن انشاؤه من خالل قياسه على حالة املن والسلوى.، 

ين . لكن هذا مشروط بكون مجيع املستفيداملن والسلوىسلع من نوع املساواة هي املبدأ املناسب لتوزيع 
ؤثر يف لتأخرى  عايريمتفتح الباب امام ، صفة مميزة  مبعىن ان ال يكون ألحدهم .متساوين متاما حلظة وصوله

 يف حالة املوارد الطبيعية. من هنا يان نظرية يف -بشكل عام  –مسار اللعبة. نعلم ان هذا ال ميكن اشرتاطه 
تزخر هبا  يف املوارد الطبيعية ال ي ،، يحواها ان لكل يرد من سكان العامل حصة متساوية املساواة التوزيعية 

 .  11ضعيف وغري مستقر هذه النظرية تقوم على اساساالرض ، 

 

 : التوزيع يف ظرف عدم اليقنياحلجة الثانية

دعنا نستعرض اآلن حالة اثنية ، رمبا  تشكل املساواة يياا ضرورة لضمان العدالة التوزيعية. يف هذه احلالة 
عنا ديتوجب اجناز التوزيع يف ظروف عدم اليقني بشلن مطالبات األيراد ، وهي مطالبات حتظى ابعتبار عندان. 

، مثة منتج   امعينة. ويف مقابل اجنازهم هل ةيريق من األشخاص للقيام مبامسعى لتلليف أاملثال اآليت: أنخذ 
 سيجري توزيعه بينام. 

لذي أدى حصة كل منام ، يف اجلاد االمجايل ا اعتمدها يف حتديدموثوقة  أتوصل لطريقةيف هناية العمل ، مل 
بعضام قد قدم مسامهة أكرب من غريه. لكن ال توجد طريقة لتحديد الفارق  اجناز املامة. أتوقع ان يكون اى

ذه ومل يتوقف احدهم يف منتصف الطريق(.  يف مثل ه ، حسابيا )قل مثال اهنم مجيعا اكملوا العمل املطلوب
ن ينتج ااحلالة ، يتوجب علي توزيع املنتج ابلتساوي بني املشاركني ، من أجل تقليص مقدار الظلم الذي يتوقع 

 .عن أي توزيع غري متساو

                                                           
ي ا 11 

 
ي هذا العالم حق اساسي ف

 
ي ال اعتتر المساواة  لمواردال أرمي من وراء هذا القول اىل انكار  ان لكل شخص ف

ورية للعيش. لكت  الكافية الض 
 : ي
 
ي  المعارض لفكرة المساواتية الكونية ف

رات التميت   بي   االثني   ، ودللت عىل موقف   بي   تلك الموارد. وقد عالجت متر

 David Miller: ‘Justice and Global Inequality’ in A. Hurrell and N. Woods (eds.), Inequality, Globalization, and 
World Politics, Oxford University Press 1999. 
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املثال البسيط التايل يوضح أين تقع املشكلة يف احلالة املذكورة. دعنا نفرتض ان الفريق الذي دعوانه الجناز 
. سوف ايرتض مسبقا ، 25اشخاص ، وان عدد املنتجات ال ي ستنجز يف النااية هو  5املامة يتللف من 

، ان كاية املشاركني يتساوون يف القابلية لالجناز. اي ان االحتماالت من دون معرية ملا سيحدث يف الواقع 
منتجات ،  5بينام متساوية. هذه االحتماالت تشمل مثال أحسن احلاالت ، وهي ان كل يرد سينجز  

منتجا ، بينما يقتصر دور االربعة  25واالحتمال املعاكس وهو األسوأ ، حيث ينتج شخص واحد جمموع ال 
قع من و  قني على التحرك بني بداية العمل وهنايته ، من دون انتاج يعلي. دعنا حنتسب مقدار مااشخاص البا

 جبمع الفارق بني عدد املامات املنجزة واملنتجات ال ي استلماا اعضاء الفريق كمكايلة. ، ظلم 

 :اء الفريق اجنزوا املاام التاليةنفرتض مثال ان اعض
A10, B5, C5, D3, E2,   وحصلوا مقابل هذا

 A6, B4, C8, D2, E5على املكايآت التالية 
.  يف هذه احلالة سيحسب مقدار الظلم احلاصل يف 

 ختصيص املكايآت على الوجه التايل:

 
126 2) =−4) + (3 −6) + (5 −(10  

                                                           
ي سوف تنطبق عىل كافة القياسات المعقولة ، مثل تلك  12 

ي اعتقد ان حجتى
ي التوزي    ع. لكت 

 
هذه ليست الطريقة الوحيدة الحتساب الظلم ف

ي تعطي قيمة مضاعفة لحاالت العجز االكتر دون الحاالت 
ي حساباتها عىل مقادير العجز ومقادير الفائض ، وكذلك تلك التى

 
ي تركز ف

التى
 االصغر. 

 املكافأة املنتج  العضو
الظلم 
 الناتج

    
A 10 6 4 
B 5 4 1 
C 5 8   
D 3 2 1 
E 2 5   
        

 6 25 25  جمموع
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وحدة. اذن يان توزيعا متساواي للمكايآت سوف  25وحدات من اصل  6ان الظلم الذي وقع هنا يقدر ب 
 .13يقلل الظلم املتوقع من جراء التوزيع املتفاوت

بداًل من ذلك ، قد جيادل املرء أبنه يف ظل انعدام اليقني ، ينبغي للمرء أن يتصرف على حنو يؤدي لتقليص 
واسطة يضا قابل للتحقيق بأمقدار الظلم الذي حيتمل وقوعه على اي يرد ، إى ادىن احلدود املمكنة. هذا 

 : بيان ذلكالتوزيع املتساوي. 

ال ي   ، وحدة 25، جنح أحد أعضاء الفريق منفردا ، يف انتاج جمموع ال دعنا نفرتض ، انه يف أسوأ احلاالت 
وحدات يقط ، أي ان  5كان متوقعا ان ينتجاا الفريق ابكمله. لكن عند توزيع املكايآت ، منح هذا العضو 

ن ا وحدة. يف ظل اي نظام توزيع آخر )غري التوزيع املتساوي( يانه من احملتمل 20الظلم الذي وقع عليه يبلغ 
وحدة. مع اختيار التوزيع  20وحدات. وابلتايل يان الظلم الواقع عليه سيكون اكرب من  5حيصل على أقل من 

وحدة من الفوائد.  20هو  ،املتساوي ، نعرف ان أكرب قدر من احلرمان ميكن ان نتسبب ييه ألي شخص 
كون يان مقدار احلرمان هذا قد ي لكن لو اخرتان أي نظام توزيع آخر ، يف نفس الظروف )حالة عدم اليقني(

 أكرب.

يف الوقت  –حيثما كان معيار التوزيع هو احلاجة ، من دون ان تتوير ، هذا االحتجاج نفسه قابل للتطبيق 
طريقة موثوقة ، ملعرية ما الذي حيتاجه هذا الشخص وما الذي حيتاجه الشخص اآلخر ، كي نقيم  –نفسه 

                                                           
ي ورقة أخرى آمل ان 13 

 
ي هذه الصورة االولية ، فان تبدو لكن . اتمكن من تقديم دليل كامل عىل هذه النتيجة ف

 
ضاح جدوى يمكن ايحتى ف

ض أننا بدأنا بتوزي    ع متساٍو للمنتجات ، بحيث يحصل كل من  : أفتى   .وحدات 5عىل  A ، B ، C ، D ، E المعادلة عىل النحو التاىلي
ي اتجاه ا

 
. هل سيقود لزيادة الظلم أم تقلصه؟ بالنسبة لبعض الثنائيات ، X− 5إىل  Bو  X+  5إىل  Aلالمساواة: انقل دعنا اآلن نذهب ف

ه ، بينما لن يكون ذا أثر عىل عضو ثالث.   سيؤدي هذا التغيت  اىل تقليص الظلم الواقع عىل احد االعضاء. لكنه سيكون اشد وباال عىل غت 

 Aلمقدار الظلم ، قابلتها حالة معاكسة زاد فيها الظلم. وذلك ببساطة عن طريق عكس مساهمات يتضح اذن ان كل حالة شهدت تقليصا 
 . A6  ،B9، مثال ، هناك احتمال مماثل يشمل  B6و  A9أو أي مجموعة من المساهمات تتضمن  F، وتبعا لفرضية  Bو 

ي الوقت ذاته ، لو أمكن ادراج مساهمة 
 
ي نطاق  Bو  Aوف

 
فإن تأثت  االبتعاد عن خط التساوي سيظهر عىل شكل غلبة ،  X+  5إىل  X− 5ف

ي المقابل. من هنا نستنتج ان ثمرة الخروج عن خط المساواة 
 
ي تشهد تحسنا ف

ي الحاالت التى
 
ي يزداد فيها الظلم ، مع ندرة ف

الحاالت التى
ي الظلم المتوقع. والخطوة التالية هي تعميم هذه النتيجة ، كي تغطي حاال 

 
ا من ت من االبتعاد عن خط التساوي ، أكتر تستكون زيادة ف

ً
عقيد

 .  المثال الحاض 
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 . أقرتح انه يف حال كاذا ، سوف يكون االقتسام املتساوي للموارد املتاحةرابطا صحيحا بني التوزيع واحلاجة
 ف احملتمل عن توزيع عادل متاما .، الوسيلة االكثر موثوقية لتقليل االحنرا

لدي شك يف ان شيئا مثل سلسلة التعليل هذه ، قد تكون قيد التطبيق يف حاالت واقعية ، نظري حاالت 
للتوصل اى تقسيم عادل للموارد بني املستحقني. مثل  ، جراء حساابت معقدةالناس الذين يتوجب عليام ا

 اى التقسيم املتساوي ابعتباره احلل االبسط للمشكلة.  –يف االغلب  –هؤالء سيلجلون 

ن جيرؤ للحصص ، يلو اهناك اضاية اى ما ذكر ، جانب إجرائي نوعا ما يف املسللة: اذا قمت بتقسيم متس
على حساب اآلخرين. لكن وراء هذا ، بعض اصحاب احلق أو  احد  ةحماابأو  ، ك ابالحنياز أحد على اهتام

من  لعلك قلق أو  ، رمبا تكمن يكرة أخرى ، خالصتاا انك قد ال تكون مضطرا الجراء حساابت دقيقة ، 
الوقوع يف أخطاء ، لو حاولت اجراء حساابت دقيقة ، عندئذ يان التقسيم املتساوي ، سوف يقلص احتماالت 

 االحنراف عن االنصاف.

، ميكن أخذها اى مدى أبعد. دعنا نفرتض مثال انك متشكك  أمثلة عناا للتو سقناال ي  حجة عدم اليقني
لناس يف ن مل يكن يف املبدأ. دعنا نفرتض أيضا انك مؤمن حبق اإ ، بيقيف قياس االستحقاق ، يف مستوى التط

املكايلة ، يقط ويقط اذا كانوا ، بصفة شخصية ، قد حتملوا العبء الذي أمثر عن نتيجة بعيناا. لكنك أيضا 
 ص حىتاشخاألالء ؤ تظن انه يف احلاالت الواقعية ، من املستحيل تقريبا ان تفصل بني اجلاد الذي بذله ه

، وبني التلثري املساعد لعوامل ليست من انشائام ومل يبذلوا أي جاد يف احلصول علياا ، مثل املواهب  واانتج
 –تصر خممن يساند يكرة التوزيع املتساوي للدخل ، على ارضية ان هذا سي اى ذلك ، رمبا تكونالطبيعية.  
 .   14سب االستحقاقتوزيع  حبي اليع املنصف ، انموذجي للتوز الستوى املساية ال ي تفصلنا عن امل –ابلتلكيد 

. لكين اعتقد ان بعض املساواتيني رمبا يقيمون اعتقادهم desert ليس يف نفسي ريبة جتاه يكرة االستحقاق
هذا على اعتبارات من هذا النوع. الحظ ان هذا سوف يعطيك ايضا مربرا ملقاومة االقرتاحات الداعية لتطبيق 

 ,5 ,5 ,5 ,5يف الالمساواة: اذا سئل السؤال املللوف: ملاذا ختتار   superior -Pareto 15مبدأ ابريتو
                                                           

حيدر حاج  ترجمة ، صياغة اعادة ، كانصاف  العدالة: راولز  جون انظر  ، المساواة حول بالجدلعالقته و  "االستحقاق" مفهوم حول 14
وت  ،اسماعيل  جمة )بت 

 194 ص( 2009المنظمة العربية للتى
15  For a brief on Pareto Superiority, see:  ‘Pareto efficiency’, Wikipedia, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_efficiency 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_efficiency
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سوف جييب: النه اقرب  ذهين املساوايت الذي يف متويرا؟.  6 ,7 ,7 ,9 ,12حني يكون بديل مثل  5
يف التوزيع الثاين ،   12الذي حصل على  صالشخان مربر معقول العتبار  لديكلالنصاف. حني ال يكون 

، حني ال يكون لديك مربر هلذا ، ينبغي ان يزداد  6كان يستحق اكثر من الشخص االول الذي حصل على 
 توقعي للظلم اذا حتركت من التوزيع االول اى الثاين.

اما ذا يقد الحظ ان كل قدمت حىت االن جمادلتني من أجل املساواة ، انطالقا من مبدأ العدالة. لعل القاريء
ال يكون مثة يوارق  حني، ان العدالة تستدعي ان يكون التوزيع متساواي  :طبيعة سلبية. تقول احملاججة االوى

ان  :ذات صلة بني االشخاص )كما يف حالة املن والسلوى ال ي عرضناها آنفا(. اما احملاججة الثانية يتقول
صل اى حل عادل كفاءة حماسبية للتو أو   الة ، حني تفتقر اى اي دليل التوزيع املتساوي جيعلك أقرب اى العد

 متاما )كما يف حالة يريق العمل ذي اخلمسة اشخاص(.

 

 احلجة الثالثة: العضوية املتساوية

اي  .عاملةاألعضاء يف مجاعة ما يستحقون املساواة يف املان  :تقولياي الثالثة ياي اكثر اجيابية.  اججةاما احمل
 متنحام حق املطالبة ابملعاملة املتساوية. بناء على هذا يان االعرتاف، ويتام يف اجلماعة حبد ذاهتا ان عض

ميزة مساوية  أو حرمانه من منفعة أو  بعضوية شخص ما يف اجلماعة ، مث انكار حقه يف املعاملة املتساوية ، 
 نقضا للعدالة. احلرمان يعتربأو   ملا حيصل عليه االعضاء اآلخرون ، هذا االنكار

ة طبيعة الرابطأو  ، موضوع العمل أو  قد تكون اي شيء من حيث احلجم ، اجلماعة ال ي نتحدث عناا 
أو  ،  االرضي( )التنس سبب قياماا اخل. رمبا تفكر يف مجعية تطوعية مثل اند للعب االسكواشأو  الداخلية 

عضاء: ان نبغي ان يتمتع بفرص مماثلة لبقية االاي مجعية مماثلة. الشخص الذي ينتمي لعضوية هذا النادي ي
 حيجز صالة لعب مثال ، ان خيدم كعضو يف ادارة النادي  ، وما اى ذلك. 

.  بكامله ع السياسيجملتممثل ا، على اجلماعات العليا ينطبق هذه امثلة على مجاعات صغرية. لكن املبدأ نفسه 
لة وبصفته مواطنا ، يان له حق املطالبة ابملعام كل شخص كامل العضوية يف جمتمع سياسي ياو مواطن.
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بدءا من احلق  ، يف شرحية واسعة جدا من احلقوق واملنايع املتاحة يف اجملال العام ، املتساوية مع بقية املواطنني
 .يف احلماية القانونية ، اى حقوق التصويت ، والرعاية االجتماعية ، وما إى ذلك

األعضاء هذه  سائرحقا يف املعاملة املتساوية مع  ، متنحه وية الفرد يف مجاعةخالصة هذه احلجة اذن: ان عض
 ياية ، تواجه اعرتاضا من زاويتني:الدعوى ال ي تبدو للكثريين بد

 حقوق أعضاء اجلماعة ساس الذي اقيمت عليهاأل: مبدأ املساواة ليس  االعرتاض األول

ا ان هذه بتاثحقوقا معينة.لكن ليس أو متنح الفرد ميزات  ان العضوية يف مجاعة ، رمبا االعرتاضهذا يحوى  
 ،تفام ضمن شروطاا. بل هي نوع من التلهل ملقدار مطلق من املنايع واحلقوق أو  ،تندرج يف اطار املساواة 
 خريات مشرتكة يف اطار اجلماعة. أو  يرص أو  ال ي جرى تعريفاا كسلع 

عتبارها احدى اب ، يف نظري. وهو ما سلشرحه حني نبدأ يف استكشاف حقوق املواطنة هذا التفسري غري وارد
 احلاالت ال ي يتمظار يياا مبدأ املساواة.

 

 حقوق املواطنة

،  ال ي حيصل علياا املواطنون من حكوماهتم، دعنا أنخذ بعني االعتبار الطيف الواسع من اخلدمات العامة 
ن الرعاية الصحية اى التعليم اى االتصاالت واملواصالت وما اى ذلك. يف  مباشر  ، مذغري أو  بشكل مباشر 

ترتتب على  ال ي، كثري من احلاالت يعترب احلصول على هذه اخلدمات امتدادا وتكملة للحقوق االساساسية 
ذه هاكتساب صفة املواطنة ، وليست حقوقا أساسية غري قابلة للفصل عن صفة املواطنة.  ونشاهد اليوم ان 

تقدمياا  ممثلوهم( اخلدمات ال ي سيتمأو  اخلدمات ابتت موضوعا لالختيار اجلمعي ، حيث خيتار املواطنون )
ويف أي مستوى. ونعلم ان هذا كله يعتمد يف املقام االول على مستوى النمو االقتصادي للبلد ، كما ان الرتكيز 

مع مقدار االمهية ال ي تولياا الثقاية العامة للمجتاكثر ، يرجع للقيم السائدة ، و أو  على نوع من اخلدمات 
 لكل من تلك اخلدمات. 

لو اخذان على سبيل التمثيل ، قطاع النقل. ال ميكن ألي دولة ان تتخلى عن مسؤوليتاا يف انشاء االنظمة 
دية يال ي تسمح للناس ابلتحرك السلس واالنتقال من مكان اى آخر ، مثل الطرق والسكك احلد ، االساسية
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. هذا أمر يف غاية الوضوح. لكن ليس من الواضح كيف سيعرف االنتقال احلر من 16للنقل العام ، وما اليه
، والتزام احلكومة ابنشاء الطرق وسكك احلديد ، ابعتبارها  ذاكأو  مكان اى آخر  ، ضمن هذا املستوى 
زداد يف اطارها مثل هذه احلقوق. وياإلطار الذي ستصاغ ويقاا و أو  حقوقا. ليس من السال حتديد الشروط 

االمر عسرا حني أنخذ بعني االعتبار حقيقة التفاوت الواسع يف سياسات النقل بني بلد وآخر. جند على سبيل 
انية اقتناء مركبات امك ، املثال ان البلدان القليلة السكان تضع سياسات النقل على حنو يوير لغالبية السكان

ن ال ي تعاين من ازدحام السكان ، اى الرتكيز على انظمة النقل العام وتشجيع غالبية خاصة. بينما متيل البلدا
 السكان عليه ، وتثبيط الرغبة يف اقتناء سيارات خاصة. 

لية لالنتقال. والقاب ما هو جدير ابالعتبار من منظور املواطنة ، ليس متتع كل فرد بقدر حمدد من احلركية
 –االمكان  بقدر –ى تبنيه من قبل  اجملتمع السياسي ، يانه جيب ان يكون املام حقا هو ان اي نظام جر 

املتوير  عامةواصالت المتويرا لكاية املواطنني على قدم املساواة. شرط املساواة هذا سيادر حني يكون نظام امل
ذا احلال لو  كأدىن مستوى وكفاءة ، من نظريه املتوير لسكان املدن. و  –على سبيل املثال  –لسكان االرايف 

 –ذا امليل مبوازاة ه –كانت سياسات النقل متيل بشدة لصاحل االعتماد على السيارات الشخصية ، وتركت 
أقلية معتربة احلجم من املواطنني الذين ال يستطيعون امتالك سيارة ، تركتام حتت رمحة نظام مواصالت عامة ، 

عا على قدم يعامل املواطنني مجي، ان نظاما  اجتماعيا كاذا متدين املستوى وقليل الكفاءة. ال ميكن ابدا القول 
 هلم.  قر أبن املعاملة املتساوية حقيأو  ، املساواة 

هناية القصة.  لكن هذا ليس ليس مثة شك يف أن حتقيق املساواة التامة يف التعامل ، لكل يرد ، أمر مستحيل.
مثة جمموعات تدعي ان سياسات النقل ال ي تتباها الدولة ، قد ادت اى تقليص ملموس لفرصاا يف التنقل احلر 
، ابلقياس اى بقية املواطنني. مثل تلك اجملموعات ، علياا ان تعرض قضيتاا وان تطالب بتغيري تلك السياسات 

ضائاا ، كمواطنني ، ومناا مبدأ املساواة ، اي كوهنا صاحبة حق يف احلصول ، استنادا اى احلقوق العامة ألع
 على نصيب من اخلدمات العامة ، يساوي ما حيصل عليه كل مواطن آخر. 

 السطور تنطوي على أبعاد عديدة خمتلفة. وما ذكرانه يف، يلزم هنا االشارة اى ان يكرة ارتباط احلقوق ابملواطنة 
د اجلوانب البسيطة.لكن لو أردان االشارة اى أحد احلقوق الكربى )ال ي تؤثر أيضا على السابقة مثال عن أح
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ا لهذه السلع ، ال اعت  ي ان تكون مزودا مبارسر
ي وضع االطار القانون 

 
القصد ان عليها مسؤولية ، عىل االقل ف

 المناسب ، لكي يقوم الموردون من االهاىلي بهذه المهمة. 
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لسياسية ال ي ، ابعتباره أبرز احلقوق ا احلق يف التصويتشرحية واسعة من احلقوق االخرى( يسوف نذكر مثال 
 ميارساا الفرد تبعا لكونه مواطنا. 

 

 صوت واحد له قيمة واحدة؟. مواطن ملاذا نصر على احلق املتساوي يف التصويت: لكل -

ان قيمة الصوت الذي يودع يف صندوق االنتخاب ، من الناحية املادية والرمزية ،  تعتمد على التوزيع االمجايل 
كالذي اندى   ،حلقوق التصويت يف اجملتمع السياسي. اذا كان هذا اجملتمع سيتبىن مشروعا للتصويت التعددي 

م الختاذ القرار تتناسب مع قابليتا،  ، حيث مينح املواطنون اعدادا خمتلفة من االصوات جون ستيوارت ميلبه 
يف حالة كاذه يان حيازة  .17يف القضااي السياسية ، وهو امر ميكن اثباته مبستواهم الدراسي على سبيل املثال

عاجزا عن التلثري يف املستوى السياسي ، لكن القضية  -من حيث املبدأ  -لصوت واحد سيجعله املواطن 
األهم يف هذه القصة هي ان إقرار اجملتمع السياسي لنظام كاذا ، يساوي اعالن املواطنني ذوي الصوت الواحد 

 كمواطنني من الدرجة الثانية.،  

ت اى درجات وطبقات. هلذا السبب يان مشروع التصوي ال احد يف هذا العصر يفكر يف تقسيم املواطنني
 التعددي خرج متاما من دائرة النقاش ، ومل يعد احد ليقبله حىت كاحد االحتماالت ، يضال عن الدعوة اليه 

تبنيه.  حني يكون اي شخص ابلغا وحامال جلنسية البلد ، يانه ، مبجرد محله للجنسية ، اي اعتباره مواطنا أو 
لى شرحية من احلقوق االساسية ، تساوي تلك ال ي ميلكاا كل عضو آخر يف اجملتمع السياسي. ، سيحصل ع

اوي يف حقوق هي التسوأبرز تلك احلقوق ، وأكثرها وضوحا من حيث التعبري املادي عن املعاملة املتساوية ، 
 هذا يقودان اى االعرتاض الثاين.التصويت. و 
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 العضوية قد ال تكون درجة واحدة :االعرتاض الثاين

يثور هنا  واعتربانه أساسيا يف كل مجع. حيث، يتناول االعرتاض الثاين طبيعة احلق الذي امسيناه ابملساواة 
سؤال: اليست املساواة املطلوبة يف اجلماعة ، كما انقشنا آنفا ، صنيعة لعرف اجلماعة نفساا؟. لو عدان اى 

قر الئحة ، تأو  ، ياذا االعرتاض وارد. اذا كان النادي قد أتسس ويق نظام  قصة اندي االسكواش )التنس(
قدم  بقية االعضاء ، عندئذ يتوجب ان يعاملوا مجيعا على اأبن كل عضو ييه ميلك نفس احلقوق ال ي ميلكا

 غريها. أو  يف املشاركة يف االدارة أو  املساواة ، سواء تعلق هذا احلق بتوزيع  صاالت اللعب 

كن هذا قد ال يصلح كقاعدة عامة. قد يكون لدينا اند آخر أتسس ويق نظام عضوية هرمي ، اي ان هناك ل
بني  ،أعضاء يف مراتب أعلى وغريهم يف مراتب أدىن. عندئذ سيكون مقتضى العدالة هو التمايز يف املعاملة 

ال يقرر اي نوع من ، ة بذاته يان مبدأ العدال ،يوق هذا وذاك  االعضاء الذي ينتمون اى درجات خمتلفة.
 النوادي جيب ان تنتتمي اليه.

غري وارد متاما. رمبا يوجد اانس يعتربونه صحيحا ومعقوال. لكنه أو ال نستطيع القول ان هذا االعرتاض خطل 
الصدف و أ ال يستطيع الصمود يف االطار املذكور أعاله. ليس من احلوادث العرضية  –من انحية اثنية  –

اننا نقيم مجعياتنا ومنظماتنا على ارضية املساواة. مثل هذه املنظمات واجلمعيات تتمتع بقيمة واعتبار احملضة 
من نوع ما يف نفوسنا. هذه القيمة ستضيع ييما لو اخرتان شكال تراتبيا/هرميا للعضوية يياا. حني نشارك يف 

ة. حنن االعرتاف الضروري للذات احلديث هذه اجلمعيات كلعضاء متساوين ، يان هذه املشاركة متنحنا نوعا من
هلذا االعرتاف ، ويف هذا االطار خصوصا ، ميثل حقيقة   -مبا هو انسان  –ال ندعي هنا ان حاجة االنسان 

كونية. ليس االمر كذلك. وهلذا قلنا يف السطور السابقة ان يكرة النظام اهلرمي ، رغم هتايت ارضيتاا ، ليست 
 دة بشكل مطلق.غري وار أو  خطل ابلكامل 

لكن ابلنسبة الشخاص مثلنا ، يان االعرتاف جيب ان أيخذ هذا الشكل ، اي احلقوق املتساوية واملعاملة 
املتساوية. وهلذا السبب نشدد على ان عضويتنا يف اي نظام ، جيب ان تقام على قاعدة املساواة. ويكتسي 

دولة الوطنية. قدرا وأمهية ، أعين به الهذا املبدأ امهية اعظم حني يتعلق األمر ابلعضوية يف أعلى تلك االنظمة 
 على قدم املساواة ، حني، بعد ذلك نقول ان مبدأ العدالة يتطلب ان يعامل كاية االعضاء يف نظام واحد 

 يتعلق األمر مبنايع مكتسبة حبكم العضوية يف اجلماعة. 
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ن قيمة ابية( دياعا عوكما قلت يف موضع سابق ، يان هذه احملاججة ترتقي اى مستوى )احملاججة االجي
املساواة. حني نقول أبن كل شخص يتمتع حبقوق سياسية متساوية ، ياننا ال نعين انه ال يوجد اختالف بني 
هؤالء االشخاص ، اختاليا رمبا يربر تكليفات غري متساوية ، وال نعين اننا غري واثقني يف قدرتنا على ممارسة 

 وب املعاملة املتساوية لكاية اعضاء اجلماعة ، ألننا جند انه من االمورالتمييز يف معاملة الناس. حنن نقول بوج
  القيمة واالجيابية ان ترتسخ قيمة  املساواة يف هذه املنطقة.

 

 (   اجلزء الثالث         )

ض االحيان ملاذا تقتضي العدالة ، يف بع –من زاويتني ، سلبية واجيابية  –هذه اذن هي احلجج ال ي توضح 
 االقل ، توزيعا متساواي للموارد واحلقوق. على 

. سوف اسعى الستكشاف جوانب املساواة االجتماعيةسوف انتقل اآلن اى نقطة أخرى مامة أيضا وهي 
 أكثر من هذه الفكرة ، ال ي سبق ان قلت اهنا قائمة بذاهتا ومستقلة عن يكرة العدالة.

 املساواة االجتماعية
ده العدالة ، سيكون أيضا جمتمعا يقيم املساواة ، ابملعىن الثاين الذي حنن بصد قد يظن بعضنا ان جمتمعا يقيم

اآلن ، أي املعىن االجتماعي. لكن هذه مسللة جتريبية. تتوقف على تويري شواهد ، وال تكفياا اجملادلة النظرية 
 ، حول امكانية الربط بني العنصرين )املساواة االجتماعية والعدالة(. 

النموذج املثايل للمساواة االجتماعية بطرق عديدة. لكن أخشى أنه سيكون من الصعب تقدمي  نستطيع توضيح
تعريف جامع مانع. سبق ان أشرت اى ان األمر يتعلق بكيفية تقدير الناس بعضام بعضا ، والكيفية ال ي 

 يعتمدوهنا يف تسيري عالقاهتم االجتماعية.

ن يف الثروة واملكانة ، كما ال يقتضي األمر اأو  وة/السلطة ، ليس ضروراي ان يكون الناس متساوين يف الق
نب ، الذكاء. ميكن هلم ان يكونوا خمتلفني يف كل من هذه اجلواأو  يتساووا يف املواهب الطبيعية كقوة اجلسد 

 وقادرين يف الوقت نفسه على بناء عالقاهتم على اساس املساواة. 
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 ذه االختاليات. مث ، وعلى حنو خاص ، مدى اتثري تلك الفوارق علىاجلوهري يف املسللة هو مدى تقديرهم هل
العالقة ييما بينام ، والسيما اختاذها اساسا لبناء نظام اجتماعي طبقي متصلب ، جيعل الشخص ) أ ( اعلى 
من الشخص ) ب ( على الدوام ومن دون ان يسمح ابخليار املقابل ، اي ان يكون )ب( أعلى من )أ( يف 

 اي ظرف.

حينما تسود املساواة االجتماعية ، يشعر الناس ابن كل عضو يف اجملتمع يتمتع مبكانة وقدر ماثل لبقية مواطنيه 
، قدر يتجاوز التصنيف القائم على ابعاد معينة تتسم ابلتفاوت بني االشخاص. ويعرب عن هذه التقدير والتجاوز 

ة يف خماطبة يستعملون طرقا متماثل –املثال على سبيل  –يف طريقة تعامل الناس مع بعضام البعض. يام 
يف  .(misters of society "18اسم "جمتمع السادة  ، اجملتمع املساوايت على ربعضام )اطلق مايكل والز 

تارون اصدقاءهم الركوع ، خيأو  هذا اجملتمع حييي الناس بعضام البعض ابملصايحة اباليدي وليس ابالحنناء 
 بناء على الذائقة املشرتكة واملصاحل املشرتكة ، وليس تبعا للمكانة االجتماعية .. اخل. 

اعتقد ان املساواة االجتماعية ، كمثل أعلى وقيمة قائمة بذاهتا ، راسخة يف الضمري االخالقي للمجتمعات 
ساواة يف جداالهتم السياسية. حينما يرتاجع الناس عن املاالنسانية املعاصرة ، على حنو أعمق بكثري مما يظار 

، كما يفعلون بني حني وآخر ، ياهنم يعربون عن موقف رايض لنمط حمدد هو املساواة التوزيعية الشاملة. هبذا 
املعىن يانه يبدو ان الناس كثريا ما يتصريون بطريقة توحي وكلهنم يريدون ترسيخ التمايزات الطبقية. لكن هذا 

 يوضح الصورة الكاملة. ياؤالء الناس انفسام ، ال يعتربون هذه التمايزات والفواصل الطبقية ، مشروعة. مثة ال
  التواضع.و دليل صغري على هذا املدعى ، ميكن العثور عليه حني تتلمل يف احلمولة املعنوية ملصطلح التلطف 

ويق تعريف د.  –ه ، يان التواضعيتحدث عن و أ حني يعيش املرء يف جمتمع منقسم طبقيا ، مث يقدم تنازالت 
مع ، وية ويف شروط متسا، كمن يتخلى عن امتيازات الوجاهة تطوعا ، ليندمج ابرادته   –صامويل جونسون 

ليس جمرد مبادرة براغماتية ، بل  -يف حالة كاذه  –. ان التنازل 19يف املكانة  أدىن منهيعتربون عادة ،  من
 غاية من الفضائل. انه ألمر يف –هبذا املعىن  –اسخة يف داخل نفس االنسان. وهو تعبري مادي عن قناعات ر 

                                                           
 18M. Walzer ,Spheres of Justice (Oxford: Martin Robertson, 1983, p. 256 
 19John Simpson & Edmund Weiner (eds.), Oxford English Dictionary, 2nd ed . (Oxford: Clarendon Press, 1989) 
vol III, p. 681 
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اللطف ان تغض الطرف عن يوارق بينك وبني اآلخرين ، حني يكون لديك احلق يف التمسك هبا ، واستثمار 
 ما يرتتب علياا من منايع.  

كانت   يقد (1817-1775) جني اوسنتعصر  أما يفينبغي القول ان هذا من يضائل العصر احلديث. 
أو  " ايء وهوىكب من قبل اصحاب االمتيازات ، أمرا ملتبسا. لعل الذي قرأوا روايتاا الشارية " التواضعيكرة 

رمبا شاهدوها على التلفزيون ، يتذكرون السيد املريع كولينز ، الذي كان دوره الرئيس هو الثناء على تلطف 
 آن. ومع يفراعيته السيدة كاثرين يب برغ.  صورت اوسنت هذا الرجل ، كولينز ، كشخص هزيل ومثري للشفقة 

تقدمي صورة ساخرة للرجل. اال اهنا قدمت يف طيات روايتاا شرحا واييا للعامل  -كما يبدو   –اهنا ارادت 
 . 20ابعتباره يضيلة استثنائية، طف تللواضع وااى الت -يومئذ  –ينظر  االخالقي ، الذي كان

اهبا الثناء يضيلة خاصة ، يستحق اصح مل يعد واضعمل يعد االمر على هذا النحو يف أايمنا هذه. التلطف والت
أو  لطيف ابنه  ، رييع املقامواملدح ، كما كان يفعل كولينز لراعيته السيدة برغ. مل يعد ممكنا امتداح شخص 

ما كان األمر ، كااللقاب حلملة  حقوقا استثنائية أو  اجملتمعات ما عادت تويل تقديرا خاصا  ، ألنمتواضع 
ذاك. بل و أ مكانة خاصة دون سائر الناس ، جملرد اهنم ورثوا هذا اللقب أو  ؤالء ميزة ، ومل يعد هل املاضي يف

جيال اجلديدة لألامرا سائغا حقوق ، أو  جماد العائلية القدمية ، وما ترتب علياا من نفوذ مل يعد التمسك ابال
ال ميلك  شخص ، كي يتواضع ملن. ومن هنا يلم يعد اللقب اشارة اى مكانة متمايزة للمن أبناء تلك العائالت

، ()أي قيل ان صاحب اللقب الفالين قد تواضع للناسيعامله بلطف. بل لو ان شخصا وصف هبذا أو  لقبا 
 عرتيا به. مأو  مكاان ، مل يعد قائما أو  حقا  )قبل ذلك( لعد نوعا من القدح ييه ، لكونه يشري اى ادعائه

من خالل  ،لمساواة االجتماعية كقيمة ومثل أعلى ، ميكن ان يقاس على حنو امجايل للقبول املتزايد اأعتقد ان 
رمى وعلى األخص حتوله من يضيلة يشار الياا ابلبنان اى خصلة معيبة ، ي،  والتواضعتتبع مفاوم التلطف 

 صاحباا ابلتفاخر والتعايل.

 ا ، نوع من أنواع املساواة؟ لكن ملاذا نصر على ان ما نسميه "املساواة االجتماعية" هي ، حق -

                                                           
ي  20 ي نر " ، موقع نر

يطانية جي   أوسيى  : "ست حقائق مدهشة من حياة الروائية التر   ، انظر صوفيا غلت 
لبعض المعلومات عن اعمال اوسيى

  cul-http://www.bbc.com/arabic/vert-40711121. 2017يوليو  25سي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86
https://ia601703.us.archive.org/6/items/alkebryaa_walhawa/alkebryaa_walhawa.pdf
http://www.bbc.com/arabic/vert-cul-40711121
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 ملاذا ال نطلق على النظام االجتماعي الذي ياتم هبا امسا جديدا ، مثل "جمتمع األصدقاء املتقاربني"  -
 .أي شيء من هذا القبيل؟أو 

الواضح أن "املساواة االجتماعية" شيء خمتلف عن املساواة التوزيعية )مع أين سلقرتح بعد قليل أن هلا آاثًرا 
ن شخص اى املنايع ، مأو  توزيعية معينة(. ياي ال تنطوي على التحويل املتساوي لنوع حمدد من امليزات 

ان ا حياتيا ، يؤمن الناس يف إطاره ، اميامنطصف ي "املساواة االجتماعية"شخص. بدال من ذلك ، يان مفاوم 
 جادا  أبهنم سواء ، ويتعاملون ييما بينام على هذا األساس أيضا. 

ومن هنا  .، يشكل االميان ابملساواة ارضية مستقرة للرابطة ال ي جتمع أعضاء اجملتمعيتبىن هذا املفاوم يف جمتمع 
رد آخر من قناعة مسبقة أبن كل يرد ييام كفء لكل ي يان كاية التفاعالت والتعامالت ييما بينام ، تنطلق

، وان هذه القناعة تتجاوز اي متايز حمتمل )يف االجناز الشخصي على سبيل املثال(. قد يكون جون طبيبا 
أكفل من بيرت ، األمر الذي يدعوين الختيار الذهاب اى جون حني اكون مريضا. لكن يف اي حالة غري هذه 

ة تفضيلية أان ال أتبىن أي معاملن وبيرت كاشخاص متكايئني ، وأعاملام على هذا األساس. ، ياين انظر اى جو 
مع جون ، احجباا عن بيرت ، اال يف موقع واحد ، هو جمال ختصصه ، حيث يتفوق خبربته على بيرت وغريه. 

 الشخص. -اخلبري وليس جون  -ويف هذه احلالة ياين اذهب اى جون 

 

 ؟يمةتماعية قاملساواة االج ملاذا

قد ال يقاوم الكاتب اغراء احلديث عن الفضائل االخالقية ، وما تلقيه على احلياة من مجال. قد أييت هذا يف 
سياق االجابة على سؤال مثل: "ملاذا نعترب املساواة االجتماعية امرا ذا قيمة؟". حني نواجه هذا السؤال نستذكر 

ق علياا اجلميع ، مثل صون كرامة اإلنسان واالحرتام الواجب لكل ان قيمة املساواة مستمدة من مثل عليا يتف
شخص ، وان اجملتمع الذي يتسم ابملساواة ، سيحقق درجات من هذه املثل اعلى ابلتلكيد مما حيققه جمتمع 

 مقسم على اساس طبقي. 

يف اثبات النظرية  ، جيةرغم االخذ بعني االعتبار هذه املربرات ، مثة شكوك تراودين حول ياعلية هذه االسرتاتي
،  العتبارا بنظر اخذانمها اللذين االجتماعيني الشكلني من كال  ان هو الشك سببريد شرحاا. أال ي 
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للتو ، حتول ضناها استعر   ي، الواضع بعض املصطلحات ، مثل التلطف/الت .اخلاصة االخالقية مفرداته حيمل
: لى ما كانتع قيمتاامع بقاء الداخلي من الرتحيب اى التنديد.  مصطلحات أخرى حتول معناها ،  ااحياؤه

د معىن حني يولهذين املصطلحني . كل من على سبيل املثال هذا هو حال مصطلح الكرامة واالحرتام/التقدير
مي للمجتمع النظام القييستعمل يف اطار النظام القيمي للمجتمع الطبقي ، ويولد معىن خمتلفا يف اطار 

 املساوايت.

 موقعه ل مثالفرد االحرتام إذا التزم ابلواجبات املناطة ابالشخاص الذين يف  يف اجملتمع الطبقي / اهلرمي ، ينال
االتزان. و أ مكانته. اما مصطلح الكرامة ياملعىن املتولد منه يف اجملتمع الطبقي ، أقرب اى مفاوم الوقار أو 

ويراد به هنا ان يكون طابعا عاما لسلوك االيراد ، متناسبا مع مكانتام يف النظام االجتماعي. واريد االشارة 
" ، حني قدم مقارنة قااي اليومب، يف روايته " 21يف هذا السياق اى  املعاجلة الباهرة ال ي عرضاا كازيو ايشيغورو

 ذكية بني املعىن املتولد من مصطلح الكرامة ، يف اجملتمع االرستقراطي ونظريه الدميقراطي.

ما أردت ايضاحه هو أننا ال منلك مصطلحا حمايدا ، ميكن اعتماده يف املقارنة بني شكلي احلياة املذكورين. ما 
 ظام الطبقي/اهلرمي ما عاد ميثل احتماال حقيقيا ابلنسبة لنا. اننستطيع قوله هو ان البديل االول ، ا ي الن
وكيات ف ، كي يشكل أرضية تقوم علياا منظومة املعتقدات والسلائالعودة اليه تتطلب جرعة هائلة من الوعي الز 

كان ما نتطلع   وال ميثل احتماال جداي. اذا، الضرورية لبنية هذا النظام. ان اجملتمع الطبقي/اهلرمي ليس خيارا لنا 
اليه هو نظام اجتماعي يضمن للناس الكرامة واالحرتام  ، يينبغي ان يكون من نوع االحرتام والكرامة ال ي تتوير 

 ". يف إطار "املساواة االجتماعية

وعلى نفس النسق ، ميكن اجملادلة أبنه لو أردان أن حيظى جمتمعنا بقدر من التضامن الداخلي ، يإن االطار 
االمر ممكنا وعمليا ، هو أن يرتبط الناس ببعضام على حنو ايقي ، ابعتبارهم متساوين يف املكانة  الذي جيعل

،  رغم ان كال مناا مشروط بغريه ،والقيمة. هذه بطبيعة احلال حجج نرى اهنا تدعم املساواة االجتماعية 
 .اا اآلنعرضال ي استطيع جج . لكناا على أي حال احلصلبة ومتماسكة حبد ذاهتا وليست

 

                                                           
ي  غورو ايشي كازيو   ست   21

ي  روان 
ي  اصل من بريطان 

وحول اعماله الروائية ، انظر    . للمزيد حوله ،2017 لالداب نوبل جائزة عىل حصل ، يابان 
 p1000.pdf#page=14-https://i.alarab.co.uk/pdf/2017/10/06/10( 2017-10-06هالة صالح الدين ، جريدة العرب )لندن 

http://www.bookleaks.com/files/ketab/ketab2/525.pdf
https://i.alarab.co.uk/pdf/2017/10/06-10/p1000.pdf#page=14
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 تطبيق مبدأ "املساواة االجتماعية" يف احلياة العامة
 . . مع ان بعض تطبيقاهتا له انعكاسات وآاثر توزيعيةهاتوزيعية يف جوهر يست ل "املساواة االجتماعية"

 :جيب ، االجتماعية حياتنا يف املثال هذا حنقق كي

هذا ما جيب ان حيدث على وجه التلكيد ، يف اجملتمع لرضية للنظام االجتماعي. اعتماد املساواة ك : أوال 
السياسي الذي حنن مجيعا أعضاء ييه. للنظام السياسي امهية خاصة وأولوية على غريه ، ألنه السلطة الناائية 
املسؤولة عن وضع نظم التسيري وقواعد العمل ، ال ي تؤثر على كاية املمارسات والتبادالت ال ي تنطوي على 

 "توزيع". 

ان ي ، توزيع السلع والفرص وبقية اخلريات املتاحة يف اجملال العاممبدأ املساواة معيارا حاكما ، على كي يكون 
سياسي على مبدأ . بناء اجملتمع الأيضااملساواة أرضية على جيب ان تبىن اهليئة املسؤولة عن تنظيمه وادارته ، 

كانة  ، ابعتبارهم مواطنني وحسب. ما مل نتمتع مباملساواة يعين ان يكون مجيع اعضائه متساوين متكايئني
توقف يمتساوية كمواطنني ، يلن يكون لدينا مكانة متساوية يف احلياة االجتماعية يف إطارها الواسع. هذا ادعاء 

 يل.دلأو  . لكنه يبدو واضحا مبا يغين عن اي بيان ملكه اآلنال أاثباته على برهان جترييب ، 

تبين مبدأ املساواة االجتماعية ، رمبا يساعد على تعزيز املضمون املساوايت يف عدد من تطبيقات العدالة  :  اثنيا
 مساواتية.  -يف ذاهتا  –التوزيعية ، ال ي ليست 

دعين أشرح هذه الفكرة كي نتفادى االلتباس: يف كثري من احلاالت يرتكز اهتمامنا ابلعدالة على تقييد املمارسات 
خترج عن املعايري اخلاصة ابلعدالة. لكن اهتمامنا ال ميتد غالبا اى حتديد كيفية املمارسة وشكلاا.   ، حبيث ال

سلقدم هنا مثالني ، يتضمن كل مناما تطبيقا ملعيار العدالة املرتبطة ابالستحقاق. يف هذين املثالني يظار ان 
م متمايزا. لكن يكون أداؤهأو   ماهلم خمتلفة ، العرف العام يتقبل التمايز يف مكايلة العاملني ، حني تكون أع

العرف الذي يعترب التمايز يف املكايلة معقوال وعادال ، ال حيدد مقدار الفارق بني األعلى واألدىن ، وال حيدد 
من حيث  –تبدو  ،آلية معيارية للربط بني متايز االداء واختالف املكايلة. األمر الذي يفتح الباب أمام ممارسة 

 عادلة ، لكناا تنطوي على إيراط يف استعمال احلق.  –كل على األقل الش

: يتقبل العرف يكرة ان األشخاص الذين يتولون وظائف تنطوي على مسؤوليات جسيمة ، ينبغي األول املثال 
ان حيصلوا على مكايلة اكثر من غريهم ، الذين ال يتحملون مسؤوليات مماثلة ضمن وظائفام. لكن ما هو 
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اذا عشرة اى واحد؟. و أو   العادل؟. هل ينبغي ان أنخذ نسبة ثالثة اى واحد مثال ، أو   ق املعقول الفار 
اعتربان هذا عادال ، يكيف حندد على حنو دقيق تلك الشرحية من املسؤوليات ال ي تستدعي متايزا يف االجر ، 

 يئة العمل ام غريها؟. هبوطا ، يال حنددها مثال ابلرجوع اى بأو   ومعيار التمايز صعودا 

ان مباديء العدالة ال تعطينا اجوبة اتمة هلذه االسئلة. رمبا نعرف من هذه املباديء ، ضرورة االتساق 
واالستمرارية يف التعامل مع اولئك الذين يتولون وظائف تنطوي على مسؤوليات ، لكناا ال حتدد على حنو 

 دقيق ، ما هو التعامل الذي يستحقونه.

: يف سياق مماثل ، مثة حاالت تستدعي سؤال العدالة ، لكناا ستكون عرضية ومشروطة بغريها ، الثاين املثال 
قابلة ألن تنطوي حتت قاعدة قابلة للتحدي املسبق. كمثال على هذا النوع من احلاالت أو   وليست مستقلة 

زية على أليضل قصيدة انكلي، سنقول انه ليس من متطلبات العدالة ان تضع جامعة اكسفورد مثال ، جائزة 
التفعيلة السداسية الالتينية. لكن لو حدث وأنشئت مثل هذه اجلائزة ، يانه سيكون من غري االنصاف ان ال 
تسلم اجلائزة ابلكامل )نفرتض اهنا تتضمن مبلغا من املال مثال( اى الفائز هبا ، كما انه لن يكون من االنصاف 

  املسابقة مثال. ان مينع النساء من االشرتاك يف 

 

 ما عالقة هذا ابملساواة االجتماعية؟

لتبادالت واملمارسات اإذا كنا نستادف حتويل جمتمعنا اى جمتمع مساوايت ، يسوف نبدأ ابلتلكيد ابعادة صياغة 
 ال ي طبيعتاا توزيعية ، على حنو يثبط الظاور احملتمل للتقسيمات اهلرمية/الطبقية ، ويعزز املساواة التامة بني

ائح حمددة بنطاق شر أو  ،استئثار ايراد تقلص احتمال وضع حلول ، املستفيدين. من املام على وجه اخلصوص 
يشوا وجيعل من العسري على الناس ان يع، دي اى استمرار حالة التمايز واسع من االمتيازات ، ألن تراكماا يؤ 

 متساوين.  –على املستوى النظري والقانوين  –معا يف ظل شروط متساوية ، حىت لو كانوا 

يربالية ، حيث اى الوضع القائم يف الدميقراطيات الل - يف رأيي –الهنا تشري  .يامين التشديد على هذه النقطة
القانون واملؤسسات الدستوية جلميع املواطنني حبقوق متساوية ، ابعتبارهم مواطنني يحسب. وهذا إقرار يعرتف 

يف غاية األمهية بطبيعة احلال. لكن ال ينبغي غض الطرف عن واقع التمايز والالمساواة القائمة اى جواره ، 
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الن استمرارها يعين  .النظر يف هذه التمايزات يف القدرة التنظيمية ، ويف الدخل. من املام، التمايز يف التعليم 
 .   22منقسمة على اساس طبقي ، رغم اقرار القانون ابملساواة للجميع –يعليا  –ان تلك اجملتمعات التزال 

. ركبة"اة املاملساو "لقد جادلت يف مكان آخر أبن اجلواب األكثر تفاؤاًل على هذا الوضع ، سنجده يف يكرة 
ختصار شديد ، أنه إذا استطعنا احلفا  على العديد من جماالت التوزيع املستقلة ، وإذا  يحوى هذه الفكرة اب

كان معظم الناس حيصلون على نسبة عالية من مراداهتم يف عدد من تلك اجملاالت ، عندئذ ميكننا حتقيق 
اجملتمع  جوانب املساواة االجتماعية ، من دون احلاجة اى يرض  نظام مساواة توزيعية بسيط ، يغطي كاية

وغري قابل ،  غري عادل من جاةخاصة مع معريتنا ابن يرض نظام بسيط للمساواة التوزيعية ، سيكون  .الوطين
 .23للتطبيق من جاة أخرى

لكن كجزء من هذه االسرتاتيجية ، ميكن لنا ان نبدأ ابصالح املمارسات ال ي بقيت يف الظل ، ومل جتر معاجلتاا 
يف إطار مباديء العدالة. من ذلك على سبيل املثال: انه يف ظل اقتصاد السوق ، ستكون رواتب ومكايآت 

 –حد بعيد  اى –اتقاؤه ، وهو يعترب  العاملني يف منشلة واحدة ، متفاوتة بشكل ملحو . هذا امر ال ميكن
 ممارسة منصفة. 

فاوت إى مباديء االنصاف ، يربر هذا التأو  ،لكين ال أرى سببا ، ميكن نسبته اى الضرورات االقتصادية 
الذي نعريه اليوم يف غالب النظم الرأمسالية.  هذه إذن يرصة متاحة لصياغة مفاوم ، الكبري يف انظمة األجور 

يساعد أو  ،االنصاف يف توزيع االجور ، على حنو يتناسب مع مبدأ املساواة االجتماعية أو  ملنصف األجر ا
 على تعزيزها.

                                                           
ي التوزي    ع المادي والالمساواة االجتماعية ، ليس بسيطا: حيث ان العوامل  22  

 
ي بي   الالمساواة ف ي مقالة أخرى اىل ان الرابط السبتر

 
ت ف أرسر

. وهي عوامل متباينة   بي   مجتمع وآخر. راجع:  –كما نعلم   –الثقافية تلعب دور الوسيط بي   االثني  

D. Miller, ‘Arguments for Equality’ in P.A. French, T.E. Uehling & H.K. Wettstein (eds.), Midwest Studies in 
Philosophy, VII: Social and Political Philosophy (Minneapolis: Uni. of Minnesota Press, 1982) pp. 84–5. 
23 D. Miller, ‘Complex Equality’ in D. Miller and M. Walzer (eds.), Pluralism, Justice and Equality (Oxford: 
Clarendon Press, 1995).  
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بني شاغلي  ،نعلم ان الرأي العام مييل ابلفعل اى هذه الوجاة. معظم الناس يعتقدون ان الفجوة يف االجور  
كم حصدار العام العرف الؤمن بقابلية ملن يلنسبة اب. و 24الدرجات الوظيفية املختلفة ، كبرية جدا وغري عادلة

عقالئي ، يان االعتقاد املشار اليه يستحق االهتمام )من حيث انه يقدم تقييما واقعيا لواحد من تطبيقات 
اوز نا ال جنالعدالة(.  والذي اقرتحه يف هذا اجملال ، هو انه لن يكون من الصعب اقناع عامة الناس ، ابن

أربعة أضعاف و أ ثالثة أضعاف  -دعنا نقول مثال  –ال جياوز  اراتب ،مدير شركة كربى  نا مبنحاالنصاف لو قبل
لقدرة على اعامل غري مؤهل ، ابلنظر اى الفوارق النسبية بني االثنني يف  -مثال  –الراتب الذي حيصل عليه 
 األداء ومستوى التلثري.

ياا ، يان احلفا  علأو  عالوة على ذلك ، عندما يكون متاحا لنا ان خنتار بني املمارسات ال ي جيب إنشاؤها 
اول التوصل مرشدا ودليال خلياراتنا. لنفرتض أننا حن، ان جنعل اعتبارات املساواة االجتماعية  –حينئذ  –بوسعنا 

قرتح تمع ، الذين قدموا اجنازات مشاودة. بعض الناس رمبا ياى قرار النشاء نظام لتكرمي املتميزين من ابناء اجمل
الذين يقدمون تربعات ضخمة لألحزاب السياسية. قد حيظى هذا ، توجيه التكرمي اى رجال األعمال األثرايء 

جيسد  ،الدعم برتحيب كثري من الناس ، السيما اعضاء االحزاب ال ي حتصل على الدعم. لكنه من انحية اثنية 
 .25السيطرة و أ ابلتحكم مساه مايكل والزر هو ما أ، و  ركبة"املساواة امل"ما نعتربه الطرف املعاكس ملبدأ بوضوح 

حترزا من هذا التقييم ، سيقرتح أانس آخرون معيارا للتقييم خمالفا متاما. سيقرتحون مثال انتقاء أشخاص من 
 ن. كي يؤدوا اعماال تطوعية ختدم اآلخري،  م جملرد اهنم ختلوا عن جانب كبري من وقت يراغا، عامة اجلماور 

ة لسبب بسيط ، وهو ان كال مناما يقيم اعتبارا لقيم، ال ميكن اعتبار اي من اخليارين اكثر عدال من اآلخر 
 اخرى. لكن تفضيل احدمها على اآلخر يرجع ملعايري .قيمة يف ذاتهخيار خمتلفة عن نظريه. من هنا يان لكل 

 يعطينا سببا واضحا لرتجيح اخليار الثاين. "املساواة االجتماعية"بدأ ونستطيع القول ان م

ا كمنظومة واحدة طرحومه يوم،  فالسفة السياسة مل يفعلوا خريا لقضية العدالة وال اختها املساواةاعتقد ان 
من هذا  ". مل يكن هذا أمرا طيبا. حنن حنتاج بدالegalitarian justice، حتت عنوان "العدالة املساواتية 

                                                           
24 I have looked at the evidence in ‘Distributive Justice: What the People Think’, Ethics, 102 (1991–2), 555–
93 and in ‘Popular Conceptions of Social Justice: A Comparative Approach’ in S. Svallfors (ed.), In the Eye of 
the Beholder (Umea: Bank Of Sweden, 1995). 
25 Walzer, Spheres of Justice, ch. 1. 
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ض احلاالت هو املساواة يف التوزيع ، وهي يف بعالنوع االول متمايزين: ، اى التفكري يف نوعني من املساواة ، 
 يف املكانة ،  ياو املساواة، وهو متمايز بوضوح  النوع الثاين)وليس مجيع احلاالت( من متطلبات العدالة. اما 

مباشرة وال الغالب  يفاملساواة االجتماعية. هذا ايضا له مضمون توزيعي / تطبيقات توزيعية ، لكناا ليست أو 
أو  ل حول الطريقة ال ي تتحول هبا الفوارق يف الدخ، قائمة بذاهتا ، بل مشروطة ابلدعاوى السوسيولوجية 

ددا ميكن للمساواة أن تعطي شكال حم لقد زعمت هنا انه اى متايزات يف الطبقة االجتماعية. ، التعليم 
ي العدالة نفساا صامتة. بعبارة اخرى يان املساواة هحيثما بقيت قيمة ،  العدالة يتجسد من خالله مبدأ

 التطبيق اخلارجي لفكرة العدالة اجملردة. 

هنا. ا وهندال ي أجادل  يةقضالمن من املقدر ان نوعي املساواة سيدخالن يف تعارض. لكن هذا ليس جزء من 
بطة هبا توير املواطنة املتساوية واحلقوق الراسخة املرتل انين أميل اى مسار خمتلف يف التفكري ، حيث أرى  ان ب

 نقطة بداية حيوية ، ميكن ان ننطلق مناا الرساء مساواة اجتماعية أعمق وأوسع نطاقا. 

مربراته  تمدسكل مناما يخمتلفان.  اما ، ان نوعي املساواة اللذين نتحدث عن ، جيب القول على أي حاللكن 
فكره وتقاليد بمد مربراهتا من الرتاث الليربايل ت: املساواة التوزيعية تسمن مسار يكري وتقليد سياسي خاص

 . 26، بينما املساواة االجتماعية تستمد مربراهتا من االشرتاكية والدميقراطية االجتماعيةعمله 

على النقد من جانب معارضي الفكرة وانقدياا.  امنفتح، أن يكون املساواة مبدأ يع عن ادمكل ونتوقع من  
اح نوع بدا كل ابحث نقاشه ابيضان ي ضرورايلذا يقد يكون و ال نتوقع ان يتوقف النقاش حول املوضوع. 

 مدايعا.أو  تناوله ، انقدا كان يالذي املساواة 

 
 
1 حول الكاتب 

                                                           
26 I have explored the way in which writers in the social-democratic tradition such as Tawney and Crosland 
understood equality in ‘Equality and Market Socialism’ in P.K. Bardhan and J. Roemer (eds.) Market 
Socialism: the Current Debate (New York: Oxford University Press, 1993)  
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. تدور اهتماماته 1946ولد يف  للنظرية السياسية جبامعة أكسفورد.ديفيد ميلر مفكر سياسي ابرز وأستاذ 
 civicالعلمية حول العدالة االجتماعية ، املواطنة واهلوية الوطنية. وعرف مبيله لشكل خمفف من القومية املدنية 

nationalismوتعرف ايضا ابلقومية الليربالية . 

اطنني ليست لغة او الرابطة ال ي تربط املو املشرتكة داخل الدولة.  القومية املدنية هوية سياسية مبنية على املواطنة
 ثقاية ، بل مؤسسة سياسية قائمة على املساواة بني مجيع من يلتزم ابلنظام العام.

دعاة القومية املدنية ملتزمون بقيم الليربالية الكربى ، ال سيما احلرية والتسامح واملساواة واحلقوق الفردية. لكنام 
رورة ون عن سائر الليرباليني مبيوهلم اجلماعية ، يام يؤكدون على قيمة اهلوية الوطنية لاليراد، ويعتربوهنا ضيتمايز 

جلعل حياهتم ذات معىن. وعلى مستوى الدولة يان اهلوية الوطنية الصرحية تسام يف متكني الدميقراطية وتيسري 
 .عملاا

الة فاوم العدالة ، وهو من جوانب اختاليه مع نظرية العداهتمام ميلر ابلقومية قاده اى تصور نسخ حملية مل
اه واجبات أخالقية جتعند جون راولز وروبرت نوزيك. وهو يقول يف هذا الصدد ان "الي جمتمع سياسي 

 ، وهي غالبا اكرب". رعااي الدول األخرىخمتلفة عن واجباته جتاه ، أعضائه 

مما مييز نظرية ميلر حول العدالة ، منحه امهية ملا يصفه ب "املساواة االجتماعية" تفوق "املساواة التوزيعية" ال ي 
مثل  –تشكل صلب نظرايت العدالة االكثر شارة. وتقدم املقالة احلاضرة مقاربة عميقة للفكرة ، رغم اهنا 

 اهتا. تركيزها على توضيح االساس النظري للفكرة ذال تتوسع يف حماججة البدائل ، قدر  –سائر اعمال ميلر 
 

 

 

 

                                                           


