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 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 وليام عوطةترجمة: 

 

 

 

 

ي الفلسفة السياسيةسلطوية الل حول 
جم للـد.  ؛سلطوية، وحول أنواع الل والنشاط السياسي  ف   فيل،ندرو أنص متر

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل )
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ، ذا الرابطه(. ننوه بأن التر

 عن 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعديل من  الدارجةالنسخة والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا،  فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fiala, Andrew, "Anarchism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition), 
Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/anarchism/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/spr2018/entries/anarchism/
https://plato.stanford.edu/entries/anarchism/
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. و ابألخص  authority سلطةالو  power سلطانال مربراتنظرية سياسية تشكك يف  السلطويةال
 ، أيًضأ،ألانركيونيقّدم او طالاات اخاليية وو  ايمية ارحرية الرريية. مب السلطويةال ُتربَّر. السياسي سلطانال

جهوًيا  سلطويةالالتوافقي غري القسري. أهلمت ال للاناءمثا   علىالاشري ترتكز  الرييّ نظرية اجيابية وو  
يوتوبية، و أجندات ثورية و راييكالية، كما خمتلف أشكا   communities اتيتشاركعملية يف أتسيس 

ركرة نظرية وليس  ك  السلطويةالرلسرية": و يرّكز على ال السلطويةالعمل املااشر. يصف هذا املدخل األويّل "ال
ا فإنّ  لسياسية،رياية وو  الشرعية االرلسرية نظرية  السلطويةال تضعكشكل من النشاطية السياسية. بينما 

أسسية -لوصف نوٍع من الضدمت استخدامه يف نظرية فلسرية و ايبية  مرهوم  هي ايًضا 
antifoundationalismالرلسرية أن تعين إّما نظرية يف ارحياة السياسية تشكك يف السلطوية. ميكن لل 

 رفة.للمعنظرية فلسرية تشكك يف حماولة أتكيد األسس الصارمة  الدولة أو سلطةحماوالت تربير 

 

 1- السلطويةتنويعات ال 
o السياسية السلطويةال 

o الدينية السلطويةال 

o النظرية السلطويةال 

o املطّاقة الالسلطوايت 

 2- يف الفلسفة السياسية السلطويةال 
o يف اتريخ الرلسرة السياسية السلطويةال 

o و القْاليةلتزاميةاملطلقة، اإل السلطويةال ، 

o اإلستتااعية و الاعدية، اإلوتمالية السلطويةال 

o  ،اإلشرتاكية. الالسلطويةو  الليرباتريةالرريانية 

 3-و النشاط السياسي السلطويةال 
o جرامالعنف، الالعنف و اإل 

o العصيان، الثورة و اإلصالح 
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o الالثورية. السلطويةات اليوتوبية و اليتشاركال 

 4- إعرتاضات و ردود 
o عدمية و مدّمرة. السلطويةال 

o  الالسلطوية بشكٍل يعوي هبا إىل الدولةسوف تنمو 

o يوتوبية. السلطويةال 

o غري متجانسة. السلطويةال 

o عدمية الرعالية. السلطويةالرلسرة ال 

 ثاُت املراجع 

 أكايمييةيوات أ 

  أخرى على اإلنرتنتمصاير 

  ذات صلةمقاالت 

 

 

 السلطويةتنويعات ال .1

و  نيركزيامل سلطةو ال سلطانالنقد العام لل هوالتنويع  ما يوّود هذا. السلطويةتوجد أشكا  متنوعة من ال
شكل  علىعديدة ، و خطاابت ، املركزة، و الرتاتاية تظهر مبظاهر سلطةأخًذا ابإلعتاار أن ال .نيالرتاتاي

 يف صَيغ متعدية. طُاِّّقمؤسسات و ممارسات خمتلرة، فليس من املراجىء أن النقد االانركي 

 

 السياسة السلطويةال .1.1

من نري املصطلح  االسياسية. ُيشتق املصطلح أانركي يف املقام األو  كنظرية تشكك يف الشرعية السلطويةتُرَهم ال
  Anarchyالروضوية ارحاكمة.  سلطانو اّلذي يعين املادأ األو ، األساس أو ال ،archéاالغريقي آركي 
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عرب  –يتحقق ويث الكل حيكم الوكم. حياجج الاعض أن الالوكم  هي ابلتايل ارحكم من يال ال أود أو
الدولة،  لطانسالسياسيون نقدهم على  الالسلطويونهدفًا تراؤليًّا.  يرّكز بذلك موفّ رًا  التوافق أو  اإلمجاع 

هام نقدهم إىل س الالسلطويونممركزة، إوتكارية، يمعية و أيًضا غري شرعية. لذلك، وّجه  كسلطةمنظورًا اليها  
قة على أخرى، هيمنة طا جنددولة ال مىن كانت" منوذجًيا ، يائاًل: مثاًل اترخيًيا"الدولة"؛ فهذا ابكونني يقّدم 

 Bakunin)"وهلذا الساب حنن أعداء الدولة - وابلنتيجة عاويية؛ ال ميكن التركري ابلدولة من يون العاويية
، ّدة أكثر جِّ  مثالً االيرلندي[  الالسلطويجريار كايسي ]األكايميي عند  وجندُ .  ([178 :1990] 1873

 :Casey 2012):" الدو  تنظيمات اجرامية. كل الدو ، وليس فقط تلك القمعية أو الشمولية". إذ يقو 
1. 

ة سياسية من ويث هي فلسر السلطوية؛ و هلذا الساب، يواجه الاجلاحمةيصعب الدفاع عن هذه التعميمات 
و السياية مسألة  ،اوتكارايً  تنظيم الدو  بصَيغ عديدة. إّن السلطان السياسي ليس متّ  طاملا، حتدّي التحديد

زي على ذلك، حيدث السياق التارخيي  ..see Fiala 2015 .سلطانمعّقدة تتضمن توزيعات و تقسيمات لل
 يف واري السياسّي. أصاًل، كان ابكونني الالسلطويّ فريًا يف مضمون النقد  الالسلطويّ و االيديولوجي للنقد 

يما[ يكتب  متقّدًما بنقده من يلب ارحركة االشرتاكية العاملية ]فللدولة، ة املاركسية و اهليجيلية يالري على النظر 
 لليرباتريةانقده من ياخل وركة  مقدًِّما، و العوملة الليرباليةكايسي يف القرن الواود والعشرين يف عصر 

libertarianism سلطانلل املٍ شنقد  بغيةِّ يف التعميمات الواسعة،  الالسلطويني. توّرط بعض املعاصرة 
ون فهم يواجه هؤالء اّلذين يريد عًيا لكيان سياسّي معطى.، و سوف يقّدم آخرون منهم نقًدا موضَ السياسيّ 

املظلة  خمتلف املقارابت االيديولوجية و التارخيية للتواجد حتت يةصالومدى   مستمًرا وو حتّدايً  السلطويةال
 السياسية  بشكٍل ترصيلّي الوًقا. السلطويةو سوف نلقي نظرة على الالعامة.   السلطويةال

 

 الدينية السلطويةال .1.2

ًنا الدين، حم سلطانحنو رفض ال الالسلطويّ توّسع النقد  اجًجا والتمركز الالسياسيني. وّسع ابكونني نقده مضمِّّ
مقولته الشهرية  ائالً ي يف الويت عينه ضد الدولة و ضد وجوي هللا. نرى ابكونني هللا من ويث هو السّيد املطلق

و مع ذلك،  ..(Bakunin 1882 [1970: 28]):" إن كان هللا موجوًيا فإلغاؤه سوف يكون ضروراًي" 
ين على حممل خذ الدأي مويعِّ منمن  يّ السياس سلطانتوّجه سهام النقد اىل ال السلطويةجند نسّخا يينية من ال

 على Ramnathيف الطاوية، و تعّرف رامنناث  السلطويةكيف ميكن أن جند ال  Rappاجلّد. بنّي راب 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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هوي السيخية جلا، يف وركات هباكيت اهلندوسية املنضوية حتت راية يف التصّوف اإلسالميّ  السلطويةاخليوط ال
غاندي، ولكننا ب السلطويةاملناهضة لنظام الطوائف، ويف الاوذية. سوف أنخذ بعني اإلعتاار، الوًقا، عالية ال

 املسيحية. السلطويةرّكز على السوف ن ،يف الادء

رأى الالسلطويون املسيحيون أّن مملكة الرّب تقوم خلف أّي مادإٍ بشرّي لانية أو نظاٍم. يّدم هؤالء الالسلطويون 
كهنويتّ للسلطان السياسّي و الكنسّي. تولوستوي مثل  مؤثر  يف هذا الصدي، فقد زعم أن من واجب -نقًدا ضد

 see Tolstoy)م الوالء للسلطة السياسية املسيحيني أاّل خيضعوا للسلطان السياسّي وأن يرفضوا يس
أن الدولة  السالميون. ويد رأي املسيحيون الالسلطويون pacifistسالمّي هذا وكان تولوستوي . .(1894

. (see Christoyannopoulos 2011) الأخاليية ال جيب يعمها ألّنا مّتصلة ابلسلطان العسكريّ 
لوستوي يف ، منهم برياييف اّلذي إستند على تو غري سالميني بينما جند، يف املقابل، السلطويني مسيحيني

 :Berdyaev 1940 [1944)أتّمالته وو  الالهوت املسيحّي، واستنتج أن "مملكة الرّب السلطوية"
148]). 

يًدا عن بىن الدولة. أبرز بع فيهاتشاركيات معزولة ميكنهم العيش  بنوااملسيحيون بعيًدا وىت  الالسلطويونذهب 
وعلى رأسهم  New England transcendentalistsاألمثلة على ذلك هو ترانسنتداليو نيو انغالند 

.ومن  (see Perry 1973 [1995]).على تولوستوي ن أثّرواو اّلذي Ballouوليام غاريسون و آيِّن ابّلو 
 Peter Maurin and Dorothy جند بيرت مورِّن ويوروثي ياي السلطويةبني املسيحيني ذوي النزعة ال

Day ة مدافعني املسيحي السلطويةالسنوات االخرية، وجدت الوركة العما  الكاثوليكية. يف  ويما من أعضاء
ونه االجتماعي الشامل. إضافًة لك و النقداملسيحية  السلطويةاّلذي ربط بني ال Ellulعنها أمثا  جاك إّلو  

 املسيحية أن تكون  مناهضة للقومية و الرأمسالية ، أخاليية و السلطويةمناهًضا لللحرب، يا  إّلو  اّن على ال
ووني (. Ellul 1988 [1991: 13] مناهضة للدميقراطية، و ملتزمة "إبسقاط كل أشكا  السلطات".

تريُد  Anarchy  الروضويةّوت أجاب ايّلو  ابلنري، معتربًا أن يص أن الالسلطويّ سئل عّما إن كان على 
 ..(Ellul 1988 [1991: 15])ضمًنا "إوتجاًجا ضمرياًي".

 

 النظرية السلطويةال .1.3

  ذوتطايقاٍت يف االبستسمولوجيا و النظرية الرلسرية و االيبية. ظهر استخدام   سلطانجيد الرفض االانركي لل
ية الرباغماتية نظريته الرلسر جيمس وليموصف  يف الرباغماتية االمريكية، ويد السلطويةياللٍة ملصطلح ال

https://hekmah.org/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3/
https://hekmah.org/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3/
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 :James 1907 [1981)خايل الاا " السلطويّ هو  الرباغمايت الراييكايل: "السلطويةإبعتاارها نوًعا من ال
، اذ  .see Fiala 2013)مع نقٍد عام للرلسرة النسقية السلطويةارتاط تعاطف جيمس مع ال ..([116

أو   archéتتخّلى الرباغماتية، مثلها مثل الرلسرات ما بعد اهليغيلية و الضد نسقية، عن الاحث عن أصٍل 
  ساس.أ

  نقًدا عاًما للمناهج السائدة. جند املثا  االبرز يف أعما  بو  فايرابند السلطويةكذلك، توّجه ال
Feyerabend  لوجيا و فلسرة  االبستيمو يف النظرية" السلطويةمثاًل عن "الضد املنهج اّلذي يّدم يف كتابه

" العلم ، ابلدرجة األوىل، مؤسسة  و يشرح فايرابند :.   .(Feyerabend 1975 [1993])العلوم 
دائله بالتقدم أكثر من  تشجيعاأليرب اىل هي النظرية أكثر انسانوية و  السلطوية: ان الالسلطوية
 تريد نظريته انه ال يناغي تقييد العلم  مباايىء تراتاية.  (Feyerabend 1975 [1993: 9])اآلمنة".

 مرروضة و بقواعد صارمة متّاعة.

 see May) ةالسلطويميكن ملا بعد الانيوية و اجتاهات يف ما بعد ارحداثة كما للرلسرة القارية أن تكون 
ملسائل ، اسلطانحيطّم ال، غري ممركز  وّر التدّفق" هو خطاب السلطويةما يسّمى " ما بعد  إنّ . .(1994

 فوكوكما   ولوزدإبتّااع أعماٍ  تركيكية و نقدية ملؤلرني مثل يريدا و و .سلطةاجلوهرانية و يقّوض أنساق ال
أو األساس يتّاقى لنا ترّتح اإلوتماالت. وجتعل أصل إىل مداه. بغياب ال   أصل وآخرين، يصل نقد ال  

لدولة أكثر تعقيًدا، ل الالسلطويّ املعلومايت و ما بعد االنسانوية النقد  االجتاهات املناثقة يف العوملة، و الرضاء
 see) التقليدي ابرحرية و االستقاللية ميكن ترحصه نقداًي و تركيكه. الالسلطويّ طاملا ان االوتراء 

Newman 2016). 

لغاء الدولة. وي اىل إو اّلذي يقّكز و املعّزز التقليديون يف املقام االو  ابلنشاط السياسّي املر  الالسلطويوناهتم 
وجهت  تقليدايً ة: ورة التدّفق يف جما  األخاليي السلطويةالتقليدية و املابعد  الالسلطويةميكن رؤية الررق بني 

ولكن غالًاا استند هذا النقد على ماايىء أتسيسية و يَيم  – املمركز االخالييّ  سلطاننقًدا لل السلطويةال
عرّبت عنه بعض  جنًاا اىل جنب النقد اّلذي –تقليدية، مثل ارحرية و االستقاللية. بينما تضع ما بعد الانيوية 

 ]تضع[ هذه القيم و املاايىء حتت املساءلة. –النسوايت، ونظرايت النقد العريي و املركزية االوروبية 

 

 املطّبقة تالسلطوايلا .1.4

https://hekmah.org/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يصلح كنظرية مريدة أو منهجية للنقد  سلطانلل الالسلطويّ ان االطار النقدي العام الذي مينحه النقد 
مبا  –ابه يف نقد الرتاتايات اجلندرية، والعريية وما ش السلطويةة، اسُتخدِّمت الوديثرات اتكر يف  االجتماعي.

 السلطويةعات: الايًضا بعض التنوي السلطويةيتضمن ايًضا نقد هيمنة االنسان على الطايعة. وهكذا، تتضمن ال
 السلطويةاملثلية أو النظرية ال السلطويةال، (see Kornegger 1975) السلطويةالنسوية أو النسوية ال

 سلطويةالاملتعّلقة مع ال السلطوية-اخلضراء أو الايئو السلطويةال، (see Daring et al. 2010) املثلية
 اخَلضرية ]النااتية[ السلطويةو وىت ال،  ,(see Bookchin 1971 [1986]) االجتماعية االيكولوجية

ي ر ضُ . جند يف االيب اخلُ   .(see Nocella, White, & Cudworth 2015) أو الناااتنركية
كل   نظرية اجتماعية سياسية تعارض السلطويةال إنّ جامعة: شاملة و  السلطويةالوصف التايل ل الالسلطويّ 

انساق اهليمنة و القمع كالعريية و املقدرية ]التمييز على اساس املقدرة[، اجلنسانية، النزعات املضاية للمثليني 
)ات( و املتحولني)ات( والعابرين)ات( و املتعديين)ات( و احملايدين)ات( جنسًيا، و العمرية ]التمييز على 

ايلية و ، االمرب الكولونياليةية ]على اساس ارحجم[، ارحكومة، املنافسة، الرأمسالية، اساس العمر[، و ارحجم
، السالم، لتعدديةاترّوج للدميقراطية املااشرة، التآزرية، االعتمايية، العون املتااي ،  هيو العدالة العقابية، 

 . (Nocella et al. 2015: 7) العدالة التحويلية و اإلنصاف.

 لطةسصاغة اهليمنة و املركزية و ال ميلكاملة ميكنها  ان تقّدم نقًدا ألي شيء و لكل شيء ش السلطويةان 
عرب  لطانساّلذين يتشاركون هذه االلتزامات املختلرة غالًاا ما يستندون اىل نقدهم لل الالسلطويني إنّ  .ةالالمربر 

االخنراط يف ممارسات متمرية )ارحب ارحّر، العرّي،  االختال  اجلندرّي ..أخل( أو عرب تشكيل تشاركيات يصدية 
مضاية  السلطويةأو  بدائية السلطويةتعيش "خارج الشاكة" و معايري الثقافة السائدة. ارحالة املتطرفة تصاح 

الدينية يف ما يال عصر   communes املشاعات الاديلة يف السلطويةلقد ُوجدت اجملتمعات ال.للحضارة 
ع عشر ، التشاركيات اليوتوبية األمريكية للقرن التاساالصالح االورويب و  يف الوالايت املتحدة املاكرة، يف 

وركة اوتال  املااين الرارغة - anarchist squatsاهلييب يف القرن العشرين، السكوات االانركي ] اتمشاع
 الركر. معات الظرفية ملتشااهياملناطق املستقّلة مؤيًتا، و التجاو املهجورة[، 

غالًاا  سلطويةالال إنّ فمن السهل ان نرى  أخّذا بعني اإلعتاار هذا الشكل من مناهضة القانونية و الالإمتثالية
ما تتضمن ايًضا نقًدا راييكالًيا للمعايري واملاايىء االخاليية التقليدية . هلذا الساب، ميكن لألخاليية الراييكالية 

لراييكالية تسعى ا السلطويةويث ان الالربجوازية )  السلطويةأن تتعارض مع ما ميكن تسميته ال السلطويةال
رية من يون السعي الربجوازية اىل ارح السلطويةلتقليدية بينما تسعى الاىل االنقالب على املعايري االجتماعية ا

رعل التزامهم ب –أخالييون اىل ود كاري  الالسلطوينياىل انقالٍب كهذا(. و ابلرغم من ان الاعض حياجج أن 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/
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 Copyright 2019© حكمة  8

ت أو اليياأخاليًيا و يرفضون كل االخ فإن الاعض اآلخر يعرتض ابلقو  أّنم عدميون –ابلتحرر و التضامن 
 see essays in Franks & Wilson)األخالييّ  سلطانعلى األيل فكرة وجوي مصدر واوٍد لل

2010). . 

 

 يف الفلسفة السياسية السلطويةال .2

 لالسلطويةاأو وكومية شرعية. تشكل  سياسيّ  سلطانيف الرسلرة السياسية ان ال وجوي ل السلطويةتزعم ال
إبعتاارها  – سلطوينيالوىّت ابلنساة اىل هؤالء اّلذين ليسوا  –يف الرلسرة السياسية ماحثًا على يدٍر من األيمية 

ا السياسية تنتظم و تتشابه و يتم ابلضد منها تربير اشكا  متنوعة من التنظيمات السياسية. غالاً خلرية  والة
. ال مشروع لطانسغري مستقرة ال حتتوي على لة شقية و واإبعتاارها  الالسلطويةاىل  الالسلطويونما ينظر 
 يشرعون نيسياسي نيالسلطويإبعتاارها فكرة فلسرية، ضرورًة،  ابلنشاطية العملية. و جند  السلطويةتتصل ال

 عدميني لالسلطوينياابلرعل يف سايل اسقاط ما يعتقدون انه يو  غري شرعية. و غالًاا ما ترى املخيلة الشعاية 
 السلطويةاصرية الالنراذ اىل ال هميكنمن  أن نقررّ هبدف  .مويف نظريالرلسرية  السلطويةبينما ال نابل،رماة يو 

يد من  الرعل السياسي و اإللزام و اإلمتثا  ترتكز على املز  ت يفنظراي اىل مزيٍد من حنتاج، وهل ميكن له ذلك
ن أجل ان تررض الشرعية الدولة مب تنايي"  الرلسرية ال الالسلطوايتالتركري اإلتيقي.  و يشرح سيمونز أن 

، والاعض ةرحاكما سلطةخاضعني لل الالسلطوينيالدولة". ياقى بعض  فيها أو تقصي تعارضاخالق إلزامية 
ّلذي نظرية وو  نوعية االخنراط السياسي ا علىاألخر ينترض أو يقاوم بطرق متعدية. يرتكز سؤا  الرعل 

 الخاليي، السياسي، الديين و اجلمايل.يتوّلد من االلتزام الرلسري، ا

 

 الفلسفة السياسية يف اتريخ السلطويةال .2.1

يف أفكار  ةالسلطويالسياسية. يف العامل القدمي، ميكن أن جند شكاًل من ال السلطويةهناك اتريخ  طويل لل
ابلرغم من أنم مل . و 1910األبيقوريني و الكلايني؛ و يد ذكر كروبوتكني هذا األمر يف مقاله يف موسوعة 

، فقد جتّنب االبيقوريون و الكلايون النشاط السياسي، و أوصوا برتك ارحياة السلطويةيستخدموا مصلطح ال
. و يد عرف عن    (autarkeai)و التحّكم الذايت  (ataraxia)السياسية لصاحل السعي اىل الطمأنينة 

الكلايني انتصارهم للكوزموبوليتانية: ارحياة من يون االنطواء حتت يولة ما أو نظام شرعي، بينما تستند الشراكة 
االورتام اىل  يّدم ييوجني الكليب القليل من الاشر على ماايىء اخاليية خارجة عن بىن الدولة التقليدية. بني



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ية هم أفكاره " تشويه العملة"، اليت مل تعين فقط الغاء ييمة العملة النقدو كانت أالسياسي و الديين،  سلطةال
غالًاا ما سخر ييوجني . (see Marshall 2010: 69) وحتطيمها بل رفًضا عاًما ملعايري اجملتمع املتحّضر

من السلطات السياسية و مل مينحها االورتام. بينما اوتقر ييوجني، وبكل نشاط، املعايري القائمة، اشار ابيقور 
اىل االنسحاب، ونصح حبياٍة ال يالوظها أود و بتجّنب ارحياة السياسية كما يعا اىل مناهضة السياسة  

(me politeuesthai.) 

لسياسية. يف مقولة ا السلطةلن تؤيي اىل السعاية و اىل االستقرار يقوي اىل تربير  السلطويةالان االفرتاض أبن 
 ، نرريةميف شروط "ارحالة الطايعية" سوف تكون ارحياة الاشرية  – الالسلطة –الشهرية، يف والة الاليولة  هوبز

جتماعي  كما كل نسخات العقد اال  – على طريقة هوبزفقرية، يايحة ، يمجية ويصرية. ان العقد االجتماعي 
ارحالة السياسية من ارحالة  تنشأهي حماوالت لشرح كيف و ملاذا  –كما وجدت لدى روسو و لوك مثاًل 

 للطايعة. انركيةاأل

ابإلّيعاء أبن الدولة متيل اىل أن توّلد شكلها اخلاص من التعاسة: من ويث كونا يمعية،  الالسلطوينيرّي 
معايية للحرية. تدور النقاشات خبصوص العقد االجتماعي وو  مسألة كون الدولة أفضل عنيرة، فاسدة و 

أو وو  كون الدو  و الكياانت اليت تشاهها تنشأ بشكٍل طايعي و وتمي من الشرط األصلي  –من الروضى 
 وزيكن للروضى. جند نسخة عن هذه ارحجة وو  الظهور ارحتمي للدو  ) مبا يشاه "اليد اخلرية"( يف كتاب

Nozick  لى ع الالسلطويةوني أيخذ نوزيك و فالسرة آخرون (. يف 1974)فوضى، يولة،  يوتوبيا املؤثّر
ارخيية أن وجج اليد اخلرية تلك تتجاهل الوايعة الت الالسلطويونحممل اجلّد إبعتاارها نقطة انطالق، حياجج 

 Rothbardللدو  اليت منت عرب اتريٍخ طويل من اهليمنة ، غياب املساواة و القمع. عارض موراي روثااري 
دت  ه مل حيصل انْ نوزيك و نظرية العقد االجتماعي، يائالً أن  Rothbard) نقيّ ال بشكلهاوالٍة كهذه ُوجِّ

و ترى نسخ اخرى من نظرايت العقد االجتماعي، كما عند جون رولز، ان وايع العقد . .(46 :1977
وف حياججون س الالسلطوينيإبعتااره جهازًا إرشاياًي يتيح لنا رؤية العدالة من حتت "وجاب اجلهل".  ولكّن 

 اخللرية، معرفتنا ، يفإذا أخذان ابإلعتاارابألخص  –أن فكرة الوضع األصلي ال يقوي ابلضرورة اىل تربير الدولة 
فرتاضات اليت وىت لو يالنا تقريًاا كل اال"وو  ميل الدو  اىل ان تكون يمعية. يستخلص كريساني سارتوِّ  : 

 Sartwell)مل يقم املتعايدون إبختيار الروضى". ملاذاالوضعية األصلية، فليس من الواضح جيمعها رولز يف 
 اليت تتأّتى من نقد العقد االجتماعي التقليدي على السلطويةهذا املقا  وصف ال كاتب  إنّ  (83 :2008

 ...(Fiala 2013a)العقد االجتماعي الليربايل"  السلطويةانا " 

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
https://hekmah.org/%D9%86%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%83/
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 لوك و هوبز اللذين حتّوال عكسمصدايًا اترخيًيا مهمًّا، فعلى   William Godwinعترب وليام غويوين يُ 
تأّتى من يللطايعة، فإن غويوين حياجج أبن ما  انركيةاىل العقد االجتماعي وىت يقوياننا اىل خارج ارحالة األ

أاتح لوك اجملا  للثورة مىت أصاحت الدولة مستادة،  ابلضرورة أفضل من الروضى. و إذْ  كومات ليسارح
هي  ألانركيةارًوا " أنه علينا أاّل نستعجل يف اإلستنتاج أبّن أضرار فسوف ياين غويوين على هذا التاّصر، شا

و  .(Godwin 1793: bk VII, chap. V, p. 736)أسوأ من تلك اليت توّلدها ارحكومة". 
يون  كي حيكم نرسه بنرسه، من  من ارحكمة ما يكريتلك كل رجٍل "نرغب، جداًي، أبن مي : يضيف زاعًما

ابلدرجة  لوغهباّلذي يتوجب  اهلدف ئة، فإنّ مانع يسري؛ و طاملا كانت الدولة، وىت أفضلها، سيّ  تدخل ايّ 
بقدر ما يسمح به السالم الشامل للمجتمع االنساين."  و  االوىل هو أن يكون لدينا القليل منها ]من الدولة[

(Godwin 1793: bk III, chap. VII, p. 185–6). 

 اجملتمع، مت ايخاله عنوًة يف ن اهلمجي النايل ارحّر من االصراي االجتماعية اىل انْ على شاكلة روسو اّلذي ثّ 
. مىت ما ظهرت ، برأيه، اىل أن تصاح استاداييةمتيلصلية تتطور حنو يولة سياسية ا السلطويةختّيل غويوين 

 الالسلطويةبقدر ما  يائم  "ه الدولة، يقرتح غويوين ان االستاداي هو املشكل األويّل طاملا انّ 
 .(Godwin 1793: bk VII, chap. V, p. 736)عابرة".

. يف واكمٍ  طانسلأو  دِّ مادأ مووّ من يون  مبرريهرتك الرري أن يُ  على تعين انّ  السلطويةال غالًاا ما يُقا  انّ 
الالوكم  يتحققيد  و الرأمسالية"(.  السلطوية) أو ما مّسَي ابل  "ال ليرباتريةابل السلطويةبعض ارحاالت تُربط ال

وع. خارجّي أو بنة واكمة من أوامٍر و خض سلطةو ابلتايل تنتري ارحاجة اىل  –وني حيصل امجاع أو توافق 
ع و التوافق أو ارحكومة. وترتاط فكرة االمجا  سلطةتوّفر التوافق بني األفراي يقصي ارحاجة اىل "ارحكم"، ال إنّ 

و جند نسخة من . ملشاعيةاابعتاارها احتاًيا ورًّا ألفراٍي مستقّلني، ما يعزز القَيم  السلطويةلمع املرهوم االجيايب ل
ات بىن تنظيمية مرتووة ذ اتملشاع، فاسحًة اجملا  ةمركزيّ  ةاليت متلك تصّورًا بترويض سلطة سياسيّ  السلطويةال

 العضوية و توافقية.

السياسية صلة  ةالسلطويكون للتاملراجىء أن  ، فليس مناملشاعيّ أخذان ابإلعتاار تشديدها على التنظيم  إذا
اترخيية مع الشيوعية، ابلرغم من الصلة املذكورة آنًرا مع السوق الرأمسالية. لقد طّور كّتاب مثل ابكونني،  

من أعلن  لأوائو املاركسية. يافع بيري برويون، أود  ماركسعلى  رًيا السلطويتهمكروبوتكني و جولدمان 
، و جمتمعات العون اتمشاعا ترتكز على شركات الممركزة، نّ إن نوٍع من الشيوعية معتربًا ، عالسلطويته صراوةً 

مستنتًجا أن "  ،الالسلطويةامللكية اخلاصة توّلد االستاداي، وأّن ارحرية تشرتط  املتااي . اعتقد برويون انّ 

https://hekmah.org/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يف  لره( تعين القمع. جيد اجملتمع كماله األعلىوكومة الاشر على الاشر )مهما كان االسم اّلذي حتتجب خ
 Proudhon 1840 [1876: 286.)]احتاي النظام مع الروضى"  

 سلطويةالالكالسيكيني"، ننظر اىل ال الالسلطوينيعلى خطى برويون، ابكونني و كروبوتكني و ما يسّمى "
 من ويث هي نقطة حمورية للرلسرة السياسية و النشاطية.

 .السلطويةاملوضوعة للدفاع عن الفلننتقل اىل حتليل مرهومي ملختلف ارحجج 

 

 ، و القْبليةلتزاميةاملطلقة، اإل السلطويةال .2.2
ا والة دولة شرعية أو ال ميكن أن توجد هذه إبعتاارهل وجويال  أن ،بشّكل ياطعٍ الالسلطويون، و غالًاا ما يزعُم 

رعية و ، يائًما و ويثما كانت، غري شهي  الدو  أنّ  الالسلطويونأو مطلق، يرى  يالي سياسية مربرة. بزعٍم 
ساق ان استعمله كروبوتكني  (، ولكن2001عند سيمونز )القالية"  السلطويةغري عايلة. ظهر مصطلح " ال

دولة  جيايلون ضد ال طوابوينيليسوا  الالسلطويني ويث زعَم انّ ، 1910سنة  السلطويةيف مقاله املؤثر وو  ال
 ،وابلرغم من ايعاء كروبوكني. .(Kropotkin 1927 [2002: 285])كشكٍل من املوضة املساقة 

طة و يستند هذا النوع من الزعم اىل اعتاار مربرات السل يالية ضد الدولة. اوججً  الالسلطوينيوضع بعض 
أخالق الواجب وو  ايمية ارحرية الرريية و الزعم املنطقي لطايعة  إيعاءاتعايُة ما تستند اىل شكٍل من   اليت

 سلطة الدولة.

. يشري وولف Robert Paul Wolff جند مثااًل منوذجًيا هلذه ارحجة يف عمل روبرت بو  وولف
(Wolff 1970)   اىل ان السلطة الشرعية تستند اىل اّيعاء وو  ارحق يف األمر ابلطاعة، و ما يتضايف

يشرح وولف، إبستحضار  شرعية. و كماى كّل واوٍد واجب اخلضوع لسلطة واجب ابلطاعة : علمعه من 
، االستقاللية، املسؤولية و العقالنية. ولكن اجب الطاعة على صلة مبقوالت وو و  نّ إكانط و روسو، أفكار  

ة شرعية. وكما يقو  لط، تكمن املشكلة يف أن الدولة ال متلك سالالسلطوينيو يف ما يتعّلق بوولف و غريه من 
 Wolff):" لن يرى أبًدا أن أوامر الدولة شرعيًة، كما لو انا يوة اخاليية ملزمة"  الالسلطويّ وولف عن 

 ةأوامر الدول املطلقة: إن مل تكن السلطويةالطايعة القطعية هلذا الزعم يشري اىل نسخة من ال إنّ  .(16 :1970
واجب اخاليّي ابلطاعة، فلن توجد ابًدا اي يولة شرعية. ويتصّور وولف أّن ابإلمكان  شرعية و ال توّلد ايّ 

ىل اّن هذه ولكّنه يشري ا -وجوي يولة شرعية فقط وني تقوم على ]اساس[ "الدميقراطية اإلمجاعية املااشرة"



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما يف يولة  جّسد يوًماأمٍل جاي ابلت اجراءاهتا حبيث ال تقّدم ايّ الدميقراطية سوف تكون " جًدا مقّيدة يف 
لتزم كل الرجا  يائًما ابلسعي اىل حتقيق أعلى يرجة إن إ"  ويستخلص:، .(Wolff 1970: 55)فعلية" 

لتايل، ابمني اخاليًيا ابخلضوع ألوامرها. و ظهر أن ال يولة متتلك اتااًعا ملز من االستقاللية املمكنة، سوف يُ 
رجٍل ية، أمام الرلسر السلطويةفارًغا من املضمون، و سوف تظهر السوف يكون مرهوُم يولة القانون الشرعية 

 ."اسّي العقالين األوودميان السيإبعتاارها اإل متنّوٍر،

، على ما أظهر اليًاييرتسم هذا اإلّيعاء إبعتااره مطلًقا و وجوي أي يولة شرعية. ينتري ،هاهنا،كما بنّي وولف 
ية وا ، وجوي يو  شرعية يائمة أ. ال ينري هذا األخري، على .(Reiman 1972)رامين يف نقده لوولف 

 ن حتكمهم، و ابألورى يكون الدعم وأبمر الوايع، و غالًاا ال حتظى ارحكومات بدعم و موافقة هؤالء اّلذي
عب هبما سلطان تاليصنعهما و يأرضية من الواجب األخاليي، كما  املوافقة مانيني على التوافق و ليس على

 ايديولوجيا الدولة آبلتها الدعائية.يسري و 

ة مجهورية : فهو يدافع عن فكرة وكومالسلطوايً ف بكانط. ولكّن كانط ليس وول السلطويةهنا ارتااط الوظنا 
 –يف بعض مالوظاته  يةالسلطو متنورة يتم يف كنرها ارحراظ على االستقاللية. و يادو روّسو يريًاا من تايّن ال

ويرى بعض الكّتاب . .(see McLaughlin 2007)ذلك أبعد ما يكون عن النسقية  أنّ على الرغم من 
 see Bertram 2010)" بعدية -املا   الرلسرية السلطويةروّسو يقرتب ممّا هو يريب اىل ال أنّ 

و اّليت سوف نعرّفها يف القسم الالوق. من بني الرالسرة السياسييني الكالسيكيني ميكن أن  —([2017]
 عتاةأو انّه يقّدم نظرية "على  (see Varden 2015)الليربترية"  السلطويةب "ال على صلةلوك جند ان 

ولكن، و على الرغم من يفاعه عن ارحقوق . (Simmons 1993)"، كما اعتربه سيمونز السلطويةال
مكانية الدفاع رايي كما و يفاعه عن الثورة، فإنّه يؤمن إبمة اليت يدافع هبا عن التوافق اإلو الطريقة ارحاز الرريية، 

 نظرية العقد االجتماعّي. من إنطاليًاعن الدو  

يالية و  سلطويةالبرتكنا املؤلّرني القانونيني يف الرلسرة السياسية الغربية جانًاا،  فإن املكان األفضل كي جند 
ولكّن هؤالء اّلذي يتّانون  ،السلطوينياية املسيحيني ليسوا املسيحيني. طاًعا، غال الالسلطوينيهو عند  إلتزامية

كما   -ّلو يالية، كما عند تولستوي، بريائيف و إي، و إلتزامية، يرعلون ذلك برفع مطالب مطلقة، السلطويةال
 ذكران سابًقا.

 ، اإلستتباعية و البعديةاإلحتمالية السلطويةال .2.3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  13

م من أنه، و يف ابلرغ –سوف حياجج أن الدولة ميكن تربيرها يف النظرية  السلطويةإّن شكالً أيل صرامًة من ال
لدو  يف أن ا اإلوتمالية السلطويةال تعترباملمارسة، ال وجوي لدولة شرعية أو وىت عدي يليل من الدو . 

 see Simmons)بعدية لألشياء ترشل يف بلوغ مستوى معايري تربيرها. انا وّجة ارحاضر  التشكيل
2001) a posteriori  قد االجتماعي )مثاًل، نظرية العنظري لتربير الدولة  منطلقترتكز يف اآلن عينه على

ربير نرسها على إعتااٍر جترييّب وو  كيف و ملاذا ترشل الدو  املتحققة يف تالدميقراطية( و -ية الليرباليةالنظر و 
 افرتضتُ و على نظرية العقد االجتماعي،  مرتكزةنسخة عن هذه ارحجة  لقد يدمتُ استناًيا اىل هذه النظرية. 

ني انا جتاي  أن يواًل يف و لدولة،نظرية العقد االجتماعي الدميقراطي الليربايل تقّدم أفضل نظرية لتربير ا انّ 
 .(Fiala 2013a) م بوعد نظرية العقد االجتماعيراهًنا، تلتز ،يليلة 

اإلوتمالية على مسألة عبء إثاات اإلعتاارات اليت تربر السلطان  السلطويةترّكز نسخة من هذه ارحجة ال
: سلطويةال:" هذا ما فهمته يائًما على انه جوهر ال شارًواالسياسّي.  عرّب نوعام تشومسكي عن هذه املقاربة، 

 اّلذي يلزم تركيكه يوضع بوجه السلطان أن the burden of proof االيتناع أبن على عبء اإلثاات
 (Chomsky 2005: 178) .مل يكن ابملستطاع الوفاء هبذا العبء. واويااًن ال ميكن الوفاء بذلك مىت

 لركضاالتجرية العايية، مثاًل وني يقوم جدُّ مبنع طرٍل من  علىيقال تشومسكي ابلسلطان الشرعي املرتكز 
نظر، إذ العاليات السياسية تادو ملرتة لل إنّ ولكّن سلطان الدولة مسألة معّقدة أكثر بكثري. صوب الشارع. 

جند إوتماالت الراسد و املصلحة الذاتية تصيب الوايع السياسّي، و  جند مستوايت ويرجات من الوساطة 
لى ع ]بينما[ سلطان الراشدين يادو مهًما و أساسًيا. و ابلتشديداليت تغرّبنا عن مصدر السلطان السياسّي؛ 

شري جملاهبة عبء اإلثاات من أجل تربير الدولة. ولكّنه ي أساليبٍ كي إبمكانية عبء اإلثاات، يسّلم تشومس
لسلطة، السياسات ا يوراىل وجوي وّجة جلية ضد الدولة، و هي ترتكز على إعتاار جترييب و اترخيي معّقد وو  

يل، ٍت ثقا: " تواجه مؤسسات  كهذه عبء إثا. ويوضّح يائاًل و القصور التارخيي يف خلق مؤسسات سياسية
 أو التهديد، فإنّ  إلعتاارات ارحرمانعض التجاوز بالشروط املوجوية، و رمّبا بساب  إذ عليها أن ُتظهِّر أنه برعل

بء  انيرًا ما عوهذا  –شكاًل من السلطان، الرتاتاية و اهليمنة تكون مربرة، ابلرغم من ارحجة الاايية ضدها 
 (Chomsky 2005: 174) .مله". حتميكن 

دولة طاملا هناك وجة جلية ضد ال أنّ ميكن اإللتزام هبذا العبء. ابألورى، فكرته هي  إنّهكر تشومسكي ال ين
 .االوفاء هب ، غالًاأ،ال ميكن الاّينة تربيرهاأن 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السلطويةوف تلجأ الساإلوتمالية على تعّقٍل إستتااعّي، مرّكزةً على تراصيل الراهن التارخيّية. السلطويةتستند ال
اإلستتااعية إىل اإلعتاارات النرعية، حماججًة أن الدو  ترشل عموًما يف تعزيز السعاية ألكرب عدي ممكن من 

اىل انتاج الالسعاية.   إّن راهنية الالمساواة، الطاقية، النخاوية، أن سلطان الدولة مييل، بقّوٍة،  و –الناس 
نًة أنّه ابلرغم معل، السلطويةستخدامها يف يعم ارحجة الالعريية و اجلنسانية، و أشكاٍ  أخرى من القمع ميكن ا

 من انتراع عدٍي ضئيل من الناس من سلطان الدولة، فإن غالاية أوسع تعاين منه.

 و تلك اليت مثا  السعاية األكرب، إنتراٍع مناملقدَّمة من أجل السعي إىل  السلطويةهناك فرق  معترَب  بني ال
الرريانيون  لالسلطويونايلية بوجه طغيان األغلاية. كما سوف نرى يف القسم التايل، يهتم تُ َقدَّم يف الدفاع عن األ

 ابلدرجة األوىل يف ميل السياسات النرعية اىل التضحية حبقوق األفراي حتت عنوان اخلري األكرب.

 السلطويةلاهذا، يعوان نلحظ مؤلرنْي كالسيكينْي أعطيا فكرة وو   السلطويةيال أن ننتقل اىل مرهوم ال
ادو ي متصٍل ابهلمِّّ النرعّي. كمرهوٍم أساسّي، السلطويةعن شكٍل من ال Godwinالنرعية. أفَصح غويوين 

الركر األخاليي لغويوين نرعًيا، ابلرغم من أنه حياجج إنطاليًا من ماايىء أساسيٍة مثل أيمية التحرر. ولكّن 
ي للسعاية و ابإلضافة اىل نظرٍة انوية التطور املستقال ترتكز على تعميماٍت من التاريخ بعدية  وجَج غويوين 

، سطو  على ارحكمِّ اخلاصِّ و  علينا، يال كل شيء، أالّ ننسى أن ارحكومة التحرر. يكتب غوييون: لوعّي اشر 
رحاضر. يف ا ورايًّ ضر  اّ الرريي للنوع الاشرّي، و يد نكون، مع ذلك، مضطرين إىل التسليم هبا إبعتاارها شرً 

(Godwin 1793: bk V, ch. I, p. 380) 

ّي أن يسّلم ابلطايعة املعّقدة للجد  التارخيّي. على التطور السياسيشاه هذا الزعم زعَم تشومسكي بقدرِّ ما 
(. ولكن يف شرطنا ارحاضر، يد moralityحنو تطّور العقل الرريي و اخلُلقية يسري يف إجتاه يتجاوز الدولة )

علينا أن نسعى جاهدين اىل التخّلص منه. الركرُة ولكن تكون بعض أشكا ِّ ارحكومات "شرًا ال بّد منه"، 
هنا أن أوكامنا وو  تربير الدولة عَرضية : فهي تعتمد على الظروف ارحالية و على الشكل ارحاضر للتطّور. 

مكن لعاملنا الاشرّي املعاصر، يف وني يتطّور الاشّر إبضطراي، فمكن امل وبينما يد تكون الدو  ملمًحا ضرورايً 
 أن ترقد الدولة  جدواها.

سوف  مِّ بىن الدولة إبسم اخلري األكرب، وأن نلحظ أن ارحجج النرعية غالًاا ما يتم استخدامها يف يع جيبُ 
يف العاية، على يعوة  ،نرعية ال ترتكزولكّن النتائج ال النرعيون أن الدو  فشلت يف ذلك. الالسلطويونيرافُع 

اشرية زاعم وو  ارحقوق الأساسية اىل ماايىء خُلقية مثل التحرر أو وقوق األفراي. هكذا، وصف بنتام امل
" ألنا مالت حنو الروضوية اليت يرفضها. وصَف بنتام الررق بني اجلهد النرعي السلطويةمغالطات  أبنا "
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إرايته و خمياله  ويّ الالسلطجيّهز  نسان، يائاًل:الثورية يف وقوق اإل السلطويةة الاملعتد  يف اإلصالح و العقيد
قيقةِّ و على ارح وهو يدوس، الالسلطويّ ان  –جل يانوٍن يُدعى كل الاشر لنإحنناء أمامه يف املقام األو  أل

ض وجويه بصرةِّ يانوٍن، ويدعو الكّل إىل النهو يُنكُر  –ع السؤا  ، ينكُر صالوية هذا القانون موضالكياسةِّ 
 (Bentham 1843: 498)حمتشدين و مقاومةِّ تنريذه. 

 اإللتزامية على فكرة أن الدَو  تنتهك ارحقوق األساسية و ابلتايل ال ميكن تربيرها. السلطويةسوف حتافظ ال
أّن هذا هو  ليل من الناس ) ابلرغم منالنرعية لن تُعىن، ابملقام األو ، إبنتهاكِّ وقوق الق السلطويةولكّن ال
حو إىل إنتاجِّ النرعية من أّن بىن الدولة تن السلطويةابألورى، تشتكي الوثيق الصلة، كما هو واضح(. إعتاار  

 Oren Ben-Dorأضراٍر تصيب غالاية الشعب. عالوة على ذلك، تستند ما يسّميها أورن بن يور 
 :Ben-Dor 2000)تربير ياليّْ للدولة  أيّ ذات األّس النرعّي"  على فكرةِّ إنتراء وجوي  السلطوية"ال

ّل هذا على الشروط و الظروف. يسّمي بن يور هذا الشيء . ابلنساة إىل النرعّي، يعتمد ك.(2–101
أن الدو  مربرة؛  يةلنرعا السلطويةألنه يرفض يالًيا مقولة تربير الدولة؛ بعاارة أخرى، ال تررتض ال السلطوية
ا انّي أن سلطانمن أجل أن ي ةعلى املدافع عن الدول يقعالنرعّي أن عبء اإلثاات  الالسلطويّ يعتقد  ابألورى،

نساين و إبستحضار بياانت جترياية و اترخيية وو  الطايعة الاشرية، اإلزيهار اإلوذلك  مربر  على أرضيٍة نرعيٍة،
 التنظيم االجتماعي الناجح.

 

 اإلشرتاكية السلطويةالفردانية، الليرباترية و ال .2.4

العملّي  لطويةالسالأثر و  الالسلطويّ أيًضا من انوية حمتوى النظرية، حمور النقد  السلطويةختتلف أشكا  ال
 السلطويةو ال شيوعيًة مّتحدة مع كروبوتكني السلطوية السلطويةتتضمن األشكا  اإلشرتاكية من ال املتخيَّل.و 

ترّكز املقاربة اإلشرتاكية على منو اجملموعات . .communitarian. (see Clark 2013) املشرتكية
تضمن خارج الاىن السياسية املمركزة و الرتاتاية. ي تظهراليت يررتض أن ، communalاإلجتماعية و املشاعية 
 ة الوجهةنويأ الالانموسيةرأمسالية كما -بعض أشكا  الليرباترية أو األانركو السلطويةالشكل الررياين من ال

egoistically oriented antinomianism الرريانيةإمتثالية. تستاعد بؤرة -و الال 
individualistic  هوية اجملموعة و األفكار وو  اخلري االجتماعي / املشاعّي، بينما تاقى متجّذرة يف

 .(see Casey 2012) وو  إستقاللية الرري. ةاخلُلقيّ  املزاعم
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 Stirner 1844) اترخيًيا، أبفكار شترينر القائل إّن " كل يولة هي إستاداي"  الرريانية السلطويةترتاط ال
لنمو ا يقّوضانواجج شترينز أنّه ال وجوي لواجب اخلضوع للدولة و القانون ألّنما . .([175 :1995]

الذايت و اإلراية الذاتية. تسعى الدولة إىل ترويض رغااتنا، و جنًاا إىل جنب الكنيسة، تقويض فرونا الذايت و 
ني ال ينكر ومنو الرريانية الرريدة. ويصل شترينر إىل نقد التنظيمات االجتماعية و األوزاب السياسية. و يف 

 رحقوق و اهلويةا حيافظ علىه حيترظ ابلرأي القائل أن الرري تنظيمات كهذه، إاّل أنّ إىل إمكان انتساب املرء 
ارحزب أو املنظمة االجتماعية: ميدح ارحزب ولكّنه يلتزم أبالّ يسمح لنرسه أبن "حيتويه ارحزب و يستحوذ  بوجه
َات ال. (Stirner 1844 [1995: 211]) عليه" رين إىل تنويعة من املركّ  الرريانية السلطويةلطاملا ُنسِّ

  Josiah Warren, Benjamin Tucker, andوسيا وارن، بنيامني اتكر، و ثورو.تتضمن ج
Thoreau.. 

. Ayn Rand آبين راندتشرتك مع نوع تلك األاننية ذات الصلة  الرريانية السلطويةأيًضا، يادو أن ال
ججت أن األنا "جتريد ساذج و عائم" ال ميكن أن يتحقق يف الوايع؛ و يد و السلطويةولكّن راند رفضت ال

شاه رأمسالية  السلطويةعن  Rothbard. يافع موراي روثااري  ققو ارحارحكومة ُوجَدت فقط كي حتمي 
ريانية. اتكر الر  سلطويةالاليسارية" املّتصلة ابلشيوعية، يف وني أثىن على  السلطويةأكثر مناعًة، و يد رفض "ال

على  يوًما وابألساس ظاهرة على يسار الشيوعية،  فإن السلطويةيتابع روثااري ابلشرحِّ أبن مذ اعُترَبت ال
ويف  .non-archism ]نوانركية[ وكم"-من خالهلا تسميتها ب  " الال السلطويةالليرباترية أن تتمّيز عن ال

" ]ميناركية[ من أجل وصفِّ ارحد األيىن من الدولة اّلذي وكم –أيل األيب، اسُتخدِّم مصطلح  ذو صلٍة هو "
 عميسمح به الليرباتريون. ياقى هؤالء فريانيني يربزون أيمية ارحرية الرريية، على الرغم من أّنم ال يوافقون 

وو  الدرجة اليت ميكن عندها تربير   full-blown anarchists"ابلتمام و الكما "  الالسلطويني
 الدولة.

ريها من ك و غزعلى امللاس، املسلتركِّ جمّري مسألة "منط وياة"  الرريانية السلطويةبعض ارحاالت، تكون اليف 
إلتزامية اجملّرية ترعل -نرريية. نقد بوخني و آخرون لنمط ارحياة الررياين يعترب أن الالاخليارات و الترضيالت اإل

-ياة الالهليمنة و السلطة. ولكّن املدافعني عن منط ارحالقليل من أجل أن تغرّي الوضع القائم و تتخّطى بىن ا
يارات اإلنسحاب من القواعد الثقافية و إظهار اإلزيراء لنإمتثالية عرب إختملتزم سوف حياججون بتوّفر ييمة يف 

 فريية ألمناط ارحياة.

ة و تقرير املصري إلستقالليسوف يرّكُز على القَيم األساسية كا الرريانية السلطويةإّن شكاًل أكثَر متانًة من ال
عرتف أبيمية الرريانية أن ت السلطويةالذايّت، مؤّكًدا أولوية الرري على و ضّد اجملموعات االجتماعية. ميكن لل

https://hekmah.org/%D8%A2%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF/
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سوف  مريدة. ، مستقّلة وواييةالعمل اجلماعي و أبن التعاون الطوعّي بني األفراي ميكن أن يؤيي إىل تشاركية 
تنظر النقاشات املتاقية يف ما إذا كانت نتائج تعاون األفراي هي شكل من الرأمسالية أو من املشاركة االجتماعية 

لى خيارات الرأمساليون عن أفكار السوق ارحرّة املستندة عالليرباتريون و  الالسلطويونأو الشيوعية. سوف يدافع 
 الرري يف تااي  و إنتاج الاضائع للسوق.

 communisticallyاإلشرتاكية أو املوّجهة شيوعًيا  السلطويةملقلب اآلخر، سوف تركز العلى ا
oriented  .لموًسا مثل ما من التاايلية أوشيًئا حملًيا وهذا يد يكون شكالً موّسعً أكثَر على إيتصاٍي مشرتكّي

نّاها التحّكم املمركز ودوي جت يف السلطويةتشارك ارحياة العائلية أو اهلدااي التقليدية. ولكن تاقى هذه األفكار 
 سلطويةالو منو الاىن الرتاتاية للهيمنة. على عكس الدولة الشيوعية املمركزة كتلك اليت طّورها املاركسيون، تدافع ال

إلستيالء على االشيوعية عن الالمركزية. يقّدم كروبوتكني شعاَر هذه املقاربة :" كّل شيء للجميع". يف كتابه 
ماعًيا. ة اإلوتكارية اليت متنع الناس من الوصو  إىل الثروة املنَتجة إجتي( ينتقد كروبوتكني املركز 1892)از اخل

لشيوعية : الرفاهية للجميع". تشرتك الركرة ا"، "ما نطالب به هو وق ارحياة الرفاهيةالكلُّ للكلِّّ ارحّل هو :" 
لكلٍّ  اشري اجلماعي مع الركرة املاركسية اليت تعلن أّن "أن على الاشر أن يتمتعوا بثمارِّ اإلنتاج الالقائلة 

ما ينتقده  –حبسب واجته". ولكّن كروبوتكني حياجُج ابرحاجة إىل التطّور يف ما وراء التحّكم الشيوعي املمركز 
اىل  ة، و الشيوعيةإىل الشيوعي السلطويةتقوي ال: الشيوعية السلطويةو إبجتاه ال –إبعتااره جمّري "مجاعانية" 

 . ، االثنتان على وّد سواء تعاريان عن امليل املهيمن يف اجملتمعات ارحديثة، السعي حنو املساواة.السلطويةال
(Kropotkin 1892 [1995: 31]) 

حياجج كروبوتكني وو  أن النزوع املشاعي موجوُي مساًقا، و أّن حتّسن الثروة االجتماعية اّلذي أصاَح ممكًنا 
يل التاريخ م يد جعل من احملتمل أن نتطّور إبجتاه التشارك املشاعّي. حياجُج أنّ  الرريانيةبرعل منو الرأمسالية 

كروبوتكني   يةالسلطو و حنو إلغاء الدولة. تستند  –رحرية بعيُد عن السلطة املمركزة و ينحو صوب املساواة و ا
أكثر ضٍي ر وو  ما إذا كان ميكن لألمور أن ترتتب بشكٍل مُ التارخيية و التجرياية:  املزاعمالشيوعية على بعض 

و  ةما إذا كان ميكن للدولة أن جتّسد فعلًيا الالعدالة و القمع. تعتقد الليرباتري من يون تدّخل الدولة، و وو 
وف تساعد سرأمسالية أيضأ أن السوق ارحرّة سوف تعمل لتعزيز الرفاه اإلنساين على حنٍو كاٍف، و ال-الالسلطوية

مسألة  يني، فإنّ االشرتاكيني و الشيوع الالسلطوينياألفراي على حتقيق استقالهلم اخلاص. ولكن ابلنساة اىل 
تركيز " اىل كّل للكلّ الالتحقيق الذايت للرري أيلُّ أيميًة من فكرة التطور االجتماعي. يشري مادأ كروبوتكني " 

 الرريانيني. الالسلطوينيتلف عّما جنده عند انطولوجي خي
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ى سايل لاالشرتاكية و الشيوعية تشدي على أيمية اجملموعات االجتماعية. ع السلطويةان األشكا  املرتكزة لل
. ميكن للتعاون و التضامن اإلجتماعيني السلطويةانوية كونا بىن  املثا ، ميكن ان ننظر إىل العائالت من

ة اشرتاكي أن يوّجه سهام النقد إىل األشكا  الرتاتاية و املهيمنة للتنظيم العائلي )مثل الانية العائلي لالسلطوي
 االجتماعيني سوف يشديون على الرأي القائل أّن اهلوية و اإلزيهار اإلنسانيني الالسلطويني. ولكّن الاطريركية(

 طاملا بقيت تشاركية ورّة و سّيدة مصريها. –يتحققان من ياخل الاىن االجتماعية املمتدة 

جيب اليت درجة ال  وو يُطرَح السؤا   ونيالرريية و تلك االشرتاكية اىل ايصاه  السلطويةيصل التوتر بني ال
اسية ان مشكلة واودة ملا يسّمى النظرايت "املشاعنية" للحياة السياتبًعا للتشاركية.  عندها على الرري أن يكون

د يرّي املشاعيون،  ي و االجتماعية تكمن يف ان هذه النظرايت يد تنتهي إىل طمس األفراي يف اهلوية املشاعية.
ة مستحيلة" فراي املستقّلني ياقى طاحًما حبلمِّ "تشاركيكما يرعل كالرك، ابلزعم أن مثا  التشاركية األصيلة لأل

(Clark 2013) . ،سوف تلرت النظرايت املمركزة مشاعًيا اىل أن الاشر األفراي ال على املقلب اآلخر
ميكنهم أن يوجدوا خارج الاىن املشاعية: حنن ويواانت اجتماعية تزيهر و تاقى يف تشاركيات. هكذا، تاقى 

ة امكاني املوجَّهون سياسًيا فإن الرريانية تقّوض الالسلطويونوكما سوف يشري  –الرريانية الراييكالية ولًما 
ىن السياسية موا بنجاٍح الاو الرريانيني لن يقدروا على أن يقا الالسلطويني أنّ فعل سياسّي منظّم، ما يعين 

 للهيمنة.

 

 و النشاط السياسيّ  السلطويةال .3

هل جيب اإلنرصا  عن ارحياة السياسية، أو الرضوخ للسلطان  هو لالسلطوينيهكذا، فإّن السؤا  احملورّي 
 إلغاء الدولة، بكل فاعلية. هؤالء اّلذينالسياسّي وطاعة القانون، أو اإلخنراط يف اجلهوي الراعلة من أجل 

 يرّضلون العمل، بكل نشاط، من أجل إلغاء الدولة، غالًاا ما يرهمون ذلك على انه شكل  من "العمل املااشر"
Direct Action  الًيا املااشر إبعتااره منوذًجا مث العمل". غالًاا ما يُنَظر إىل فكرة ابألعما أو "الدعاية

 العمل ذلك هء الرعلي للدولة، مبا يتضمنمن أجل اإللغا العملاّلذين يعتقدون بوجوب امتام  لالسلطويني
 لالسلطوينياوجند جدااًل بني  العنف. :الغرافييت،  مسرح الشارع، اإلوتالالت املنظمة، املقاطعات، و وىت

 فاصٍل مهّم ابلنظرِّ إىل مسألةِّ العنف و السلوك اإلجرامي.  وو  ماجيب القيام به،  مع وجوي خطٍ 

، ابلصلة مع لعملابيال أن ننتقل إىل النقاش هذا، فنلحظ أيضأ متييزًا نظراًي مهمًّا ابلنظر إىل سؤا  القيام 
استتااعية. واجج -جيب تربيره مبصطلحات إستتااعية أو ال العمل املااشرما إذا كان التصنيف املقدَّم أعاله: 
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. (Franks 2003)يناغي أن يُ َعد مثااًل لوودة الوسائل و الغاايت  الالسلطويّ املااشر  العملفرانكز أن 
ل لى الوسائع ، فيلزمالالسلطويونمن وجهة النظر هذه، إن كان التحرير و اإلستقاللية يما ما يسعى إليه 

 املااشر. العمل اخليكون حتريرية و حتتري ابإلستقاللية، و جتّسد هذا الشيء تاملستخدمة يف الوصو  إليها أن 
يؤّكد فرانكز أن فكرة "الغاية تربر الوسيلة" أكثر منوذجيةً للحركات الدولتية املمركزة، مثل الالشرية، كما رحركات 

وأّن  على استعداي لنإخنراط يف العمل "بكل الوسائل املمكنة"، سلطوينيالالاليمني. بينما يعتقد الاعض أن 
 ت ليسللحركات الراييكالية اليت اليت تضمرها هي أكثر منوذجيةً  األسلوب اللغوي و االستتااعية الرّجة

طة لتضمني مشكلة اهليمنة، الرتاتاية و املركزة و الس الالسلطويّ يعيد الررض القسرّي للمثا   .السلطوية
 ابألصل. الالسلطويوناإلوتكارية اليت يعارضها 

 

 جرا الالعنف، العنف و اإل .3.1

ية جتّنب الدورة امللتزمني هي مسألة كير الالسلطوينيإودى املسائل الرلسرية و األخاليية الاارزة اليت ختّص 
املستمرة للسلطة و العنف اليت من احملتمل أن تندلع يف ظل غياب السلطة السياسية املركزية. أود اإليرتوات، 

هِّر ظسوف حيرصون غالًاا على التأكيد على وودة الوسائل و الغاايت. تُ  الالسلطوينياملذكور آنًرا، يريد أن 
. بشكٍل منوذجّي، حيرص pacifismو السالمية  السلطويةيوجد تداخل  و إيرتان  بني ال هذه الركرة ملاذا

وجوي  . مع ذلك، بّينا سابًقاسلطويني السالمينيعلى وودة الوسائل و الغاايت، ولكن ليس كل  السالميّ 
 و ندي هبذا األخرياو السالمية املسيحية، كما عند تولستوي على سايل املثا . أتثّر غ السلطويةتواصٍل بني ال
ل مارشا  غاندي يف خانة ابلالسلطويني  لالسلطوينيا، وابلرغم من كونه معروفًا كناشٍط ضد اإلستعمار، يُدخِّ

(Marshall 2010: chapter 26) من املمكن اعاية صياغة ارحركات املضاية لالستعمار و ارحجج .
الدو   )هتدف إىل إناء السلطة االستعمارية و يةالسلطو وو  التقرير الذايت للمصري إبعتاارها شكاًل من ال
ندي يف اهلند يف أايمه. يائالً ذلك، استخدم غا الالسلطوينياالمرباطورية(. ويد ذَكر غاندي وجوي العديد من 

، ولكن من منٍط السلطويّ لتمييز املدافعني عن العنف رماة القنابل؛ يقو  :" أان بنرسي  السلطويةاملصطلح 
دوا، الغانديون الالسلطويونيتاىّن . (Gandhi 1916 [1956: 134])آخر"  نف. الالع، يف وا  ُوجِّ

غ مقاربًة تاتعد عن مارتن لوثر كين-غاندي-تناسب املقاومة الالعنرية املطوَّرة يف تقاليد تولستويبشكٍل عام، 
 و الاشر.السلطة السياسية و ترى إىل الدولَة متعّهدة وروب وعائًقا أمام مساواة و من
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لعمل املااشر اّلذي يدافعون عن ا الالسلطويوناملساملة هم املناضلون  السلطويةأكثر من بعارض هذه املقاربة ال
 اّلذي يتضمن أعما  التخريب و أشكاالً أخرى من العنف الساسّي مبا يف ذلك اإلرهاب. تشرَح إميّا غولدمان

Goldmannرعَي يقَوض فكرة التمّلك اخلاص. وبينما يرى النظام الش ، مثاًل، أن التخريب املعايي للرأمسالية
أن هذه العمل إجرامي، تزعم غولدمان انه على العكس من ذلك، وتقو : هو عمل  أخاليّي يف أهبى معانيه 

خرييّب أكثر عناصر ارحياة االجتماعية ضررًا. يهتم العمل التطاملا يساعد اجملتمع على التخّلص من أسوأ أعدائه، 
لة، بكل الوسائل املمكنة، السرَي اإلعتيايي لنإنتاج، وابلتايل يدّ  على أن العّما  مصممون على اإلعطاء بعري

 (Goldman 1913 [1998: 94]) بقدر ما أيخذون، ال أكثر و ال أيّل.
د النظر يف ذلك عِّ تمحلت غولدمان لواء العنف طيلة مسريهتا.  كانت، ماكِّرًا، نصرية مرّوهة للعنف الثوري، ومل 

د جيلها،  أوالت العنف إىل الدولة اليت عارضتها. كتات تقو : أعتق السلطوييإالّ آجاًل. ومع ذلك، مثل كّل 
هي الرلسرة الوويدة للسالم، النظرية الوويدة للعاليات االجتماعية اليت تقّدر ارحياة الاشرية و  السلطويةأن ال

اواة االيتصايية ، ولكّنها الالمسيد ارتكاوا أعماَ  عنفٍ  الالسلطوينيتضعها فوق كل إعتااٍر. أعلم أبّن بعض 
تند اليوم على . كل مؤسسة تسالسلطويةالة السياسية اليت بعثت على أعماٍ  كهذه، وليس الداملخيرة و الالع

 (Goldman 1913 [1998: 59])العنف، كل بيئتنا متخمة به. 
 لالسلطويونافعل. جوااًب على عنف الدولة، جياي   إبعتااره جمّري رّية  الالسلطويّ تنظر غولدمان اىل العنف 

. مدافع  آخر عن العنف هو ماالتستا اّلذي كتب أن النرسكدفاٍع عن    أنم كانوا يستخدمون العنف فقط
: أعتقد  أن نظاًما نشأ من العنف و استمر عن طريق ارحاكمة جيب أن تكون عنيرة الثورة ضد عنف الطاقة

 .(Malatesta 1925 [2015: 48]) لعنف ال ميكن إسقاطه إالّ بعنٍف مقابٍل و متناسٍب.ا
مثل جولدمان، وّذر ماالتستا من العنف اّلذي يصري غاية يف ود ذاته و يرسح اجملا  للشراسة و الضراوة 

 لالسلطوينيا، ايًضا، أبنم ماشّري وّب و مدافعني عن السالم. يا : ما ميّيز الالسلطوينيلذاهتا. ويد وصف 
عن الكل هو، يف الوايع، خوفهم من العنف، رغاتهم و ميلهم اىل استاعاي العنف اجلسدّي من العاليات 

 االنسانية. 
 .د منهولكن، على الرغم من هذا الرفض للعنف، يدافع ماالتستا عن العنف إبعتااره شرًّا ال ب

على شاكلةِّ عنف الرريِّ ضد الدولة. يسهل أن نرى ملاذا يوصف هذا العنف ابإلرهايب  الالسلطويّ يظهر العنف 
و اإلجرامّي. إنّه ألمٍر إجرامّي أن يعلن الررُي ارحرَب على الدولة و يعمل من أجل تعطيلها. هكذا اهتّم 

و النظام الشرعّي.  القانون ّن من ينتج اجلرمية و اإلجرام يمانقد اجلرمية و اإلجرام، جمايلني أببأيًضا  الالسلطويون
وني مّسى السجون "مدارس اجلرمية". جند أفكاًرا شايهة عند فوكو  1870تقّدم كروبوتكني هبذا النقد يف بداية 
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ي هو ماعاملعاصرون أن االعتقا  اجل الالسلطويونويف إنتقايات اآلونة األخرية لنإعتقاالت اجلماعية. جيايُ  
 مثل  على االندفاع اجلنوين لسلطة الدولة.

 
 

 العصيان، الثورة، و اإلصالح .3.2

يقويان سؤا  العنف إىل يضية أبعد : سؤا  اخلضوع و العصيان، املقاومة و اإللزام السياسّي. ميكن ان يقا  
الكثري هنا يف ما تعّلق بطايعة اإللزام السياسي و اخلضوع، مبا يف ذلك ما إذا كان اخلضوع برامجايت أو اسرتاتيجي 

هي مع األّمة ويوانينها. لكن من الواضح أن فحسب، أو يستند على مقوالت وو  الوالء و مزاعم التما
عية، يكون الدولَة غري شر  الالسلطويّ ال ميلكون أي ساب مادئي للخضوع السياسّي. إذا وجد  الالسلطويون

 نزعة وبرامجاتية، وليس مسألة والء أو واجب.اخلضوع و املشاركة جمّري مسألة خياٍر، 

زعم ىل والة املسيح و فكرته يف إعطاء ما لقيصر لقيصر. ياملسيحيون، مثاًل، إ الالسلطويونسوف يتطلع 
 بتكايل على سخط املسيح على الدولة و ياوله الضمين مؤّشر  هلذا املقطع ]من اإلجنيل[ أنه  الالسلطويّ التأويل 

ان حتقق اإلنقالب السياسي للمسيح من خال  اإلذعالسلطان السياسّي. ينايش كريستواينوبولس يائاًل :" 
من الثورة". تاًعا هلذا التأويل، يكون صلب املسيح ودًًث هّداًما "يرضح" السلطة السياسية إبعتاارها بداًل 

"شيطانية" و غري شرعية. ال يعرتف املسيح ابلسلطان الديين و األخاليي املطلق لقيصر أو لايالطس، ولكنه 
 .ل بساطة، مذعنني و خاضعنيأن يكونوا، بك الالسلطوينيجياري النظام السياسّي. هكذا، ميكن لاعض 

(Christoyannopoulos 2010: 156) 

مقاومة سلطة الدولة، مبا يف ذلك العصيان االسرتاتيجي و  الالسلطويونلكن، مدفوعني سياسًيا، يدعم  
نية، أو أعما  املقاومة املد –الغرافييت و ما شابه  –املادئي. يد ينطوي عصيان  كهذا على أعما  رمزية 

التظاهرات ، مقاومة الضرائب و إىل ما هناك، وصوالً إىل، و رمّبا مبا يف ذلك، التخريب، جرائم امللكية، والعنف 
اخلالص. مرًة أخرى، جند تداخاًل يف ما خيّص نقاش العنف، ولكن فلندَع السؤا  جانًاا و لنرّكز على مقولة 

 العصيان املدين.

تصرفه يف العصيان املدين عرب مقاومة ، الذي شرح، على حنٍو ممتاز،  Thoreau جنُد مثاًل مهًما عند ثورو
نين لعايل، أعلِّن، بصمٍت، ارحرب على الدولة، على الرغم من أ"يف ارحقيقة، بعد ندائّي ا الضرياة ، كالتايل:
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 :Thoreau 1849 [1937) سوف أخّتذ و أان  املريد و النافع منها، كما هو معتاي يف واالٍت شايهة."
687]) 

عصيان ثورو مادئّي. يعرتف أبن إعالن ارحرب على الدولة هو عمل اجرامّي. وهو يتوّجه إىل السجن عن 
ولكّنه يقّر أبنه سوف يتعاون مع الدولة يف ارحاالت األخرى، طاملا هناك منرعة من التعاون. هذا طيب خاطر، 

( 1849دين" )ثورو "العصيان امل عصيان. غالًاا نُظَِّر إىل اطرووةيؤّشر إىل تعّقد سؤا  التعاون، اإلوتجاج و ال
ه يف العصيان املدين، ، واورتم تولسويت مويرالسلطويّ  د انيشه كروبوتكني إبعتااره، ويالسلطويّ على انا بيان  

 وكذلك فعل غاندي.

و املتعّلق ه مبنايشة اسرتاتيجيات و تكتيكات العصيان. خيرتق هذه املنايشة مشكل  واود الالسلطويونيستمُر 
ظّمني ن يكونوا منأ الالسلطوينيأن تكون انجحة فعلى  السلطويةمبدى فّعالية العصيان. إن اُريَد رحملة عصياٍن 

 .توًواأجهزة الدولة ياقى سؤا  مر ومنتشرين على نطق واسع. ووو  إمكانية أن تركك هذه ارحملة فعلًيا،

زم عندها التعاون أن أيخذوا بعني اإلعاتار يرجًة يستل الالسلطوينيإبنتظار ولو  ثورهتم اليت حيلمون هبا، على 
رحصو  صالوات و املكتساات يصرية األمد اليت ميكن االرتويج للوضع القائم. رمّبا يوجد بعض اإلو مع الدولة 

ّسك ، مجاعات ضغط املشّرعني...اخل ولكن غالًاا ما متالتصويتعليها جرّاء الوسائل السياسية التقليدية: 
ًقا أن ويد ذكران ساب " يف ما خّص املشاركة السياسية.كل شيء أو ال شيءمبقاربة من نوع " الالسلطويون
ن ها تتضمن اإلعرتاض الضمريّي. ولك السلطويةاملسيحّي جاك إّلو  يا  أنّه ال يصّوت ألن ال الالسلطويّ 

أصحاب العقل التدّرجي اإلنسحاب من النظام  الالسلطويونهنا يكمن اللغز االسرتاتيجي. إذا إختار 
يت أو اإلخنراط التصو السياسّي، فإّن هذا يعين أن السياسات األيل تنويرًا سوف تسوي. من خال  اإلمتناع عن 

ا إذا كان هي أيل سعايًة فيه مقارنًة مبمع نظاٍم يكون هو أو  الالسلطوييف السياسة اإلعتيايية، سوف ينتهي 
 يد شارك أو شاركت يف التصويت بكل فاعلية ضمن السيستام.

عن طريق العمل  جتريهذه ابلرعل مشكلة ثورة مقابل إصالح. يريد الثوريون الثورَة اآلن، مؤمنني أبنا سوف 
املااشر من خمتلف األشكا . رمّبا يعتقد الثوريون أيًضا أن التطّور النرسي، الثقايف و الروواينّ حنو الوعي الثوري 

، جيب  يّ الالسلطو ، يد يرّكر  السلطويةال ميكن أن حيصل إاّل عند وصو  العمل املااشر: هبدف إوال  ال
ظهر ولكن بغياب ثورة واسعة تعّدها األمة كّلها، لن ت .السلطوايً و كان على املرء التصّرف و التركري كما ل

  سلطويةالاألعما  الثورية سوى على شاكلة إنسحاٍب أانيّن، أبيقورّي فقط، ما ينتقده بوخني على أنه "
كأسلوب وياة". ابملقابل، يد ينتهي أصحاب التركري اإلصالوي اّلذين يعملون من ياخل سيستام السلطة 
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التنايض  جند هذا املشكل الرلسري وو ياسية و الشرعية إىل مناصرة هذا السيستام اّلذي يشككون فيه. الس
بني اإلصالح و الثورة يف كل األجندات السياسية الراييكالية. إاّل أّن املشّكل يصيب بشكل خاٍص و واّي 

 يف الغالب مسألة كل شيء أو ال شيء: إن كانت الدولة مربرَة، فالتدرجيية السلطوية، ملّا كانت الالالسلطويني
اإلصالوية"  طويةالسلو اإلصالوية تادو معقولة؛ ولكن إن مل يكن ابإلمكان تربير الدولة، فما ُيسّمى أويااًن "ال

 تكون جمَهضة منذ الاداية.

 الالثورية السلطويةو ال اليوتوبيةالتشاركيات  .3.3

نا ن صناعة التغيري من خال  العمل املااشر. ولكن، أخًذا ابرحساان نقاشو ثوريون يريدسلطويني الالالعديد من 
السابق وو  العنف، العصيان و إمكاانت جناح النشاط الثوري، يظهر السؤا  وو  اإلنسحاب من ارحياة 

 اتاملشاعهوي بناء جب السلطويةحيرل اتريخ الالسياسية، و يشري اإلبيقوريون و الكلايون صوب هذه الوجهة. 
 املستقّلة و املنرصلة عن ما تاّقى من ارحياة السياسية املمركزة للدولة. السلطويةال

املسيحيني و مساملي اإلصالح: املينونيت  الالسلطوينيإبمكاننا، هنا، أن نتناو  التاريخ لدى 
Mennonites على سايل املثا . أو الكويكرز ،Quakers  اّلذين يرفضون التخّلص من كرههم

 سلطويّ الللسلطات السياسية و اّلذين يسعون إىل ارحصو  على منرى هلم يف بنسلرانيا. ابلرعل، هناك مسار 
إلستيطان مشا  أمريكا، مثل هؤالء اّلذين أغضاتهم الرتاتاية الدينية و السياسية يف أورواب، فغايروا اىل "العامل 

 Anneطُرَِّيت آن هاتشنسون ن يال السلطات األوروبية. يف القرن السابع عشر، اجلديد" أو مت طريهم م
Hutchinson  من مستوطنة ماساشوستس ابي و أُرغَِّمت على اجياي تشاركية جديدة، وني اسخلصت

َدت تشاركيات إ السلطوييأن ارحكومة فكرة فاسدة. تُعترَب هاتشنسون من أوائل  نرصالية مشا  أمريكا. ويد وجِّ
 و غريهم.  Warren، و جوزاي وارن transcendentalistsاملناهضني للرق، و املتعالني على يد 

َدت  تشّكلت املشاعات يف أورواب خال  القرن التاسع عشر و يف إساانيا يف ثالثينات القرن العشرين. ُوجِّ
كان األصليني و آخرين عاشوا على هامش ارحياة السياسية الرئيسية. بشكٍل مستمٍر وركات  و منظمات للس

ت أن تستمر خارج يف املشاعات اهلياية و واول السلطويةيف الستينات و السايعينات، أُعيد إوياء اإلنرصالية ال
  وتالوركات اإلاملشاعات الاديلة، كما  ما زالتنطاق الشاكات ]السياسية[ و أن ترجع إىل الطايعة. و 

 مستمرة ابرحدوث. و التجمعات العروية ]السكوات[

ملااشر ضد القوى ا الالسلطويّ إنقطاعها عن العمل  يرجة :لية أن أتخذ بعني اإلعتااراصنرعلى التشاركيات اإل
 روزبمدى ما ميكن أن تصل إليه يف مالءمة نرسها مع الوايع السياسّي، و خماطر إعاية  السياسية املهيمنة، 
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تعريل  لتراييلالثوري، تادو اإلنرصالية اسرتاتيجيا  الالسلطويّ مألوفة ياخل املشاعة.  ابلنساة إىل تراتايات 
العمل السياسّي. على املشاعات اإلنرصالية أن تطيع، غالًاا، يواعد التنظيم السياسي املهيمن هبدف التجارة 

 structured  رصالية انا يد تنتهي مهيَكلةو يف اخلتام، يؤَخذ على املشاعات اإلن و التواصل مع بقية العامل.
منة يد مت يىء التنظيمية الرتاتاية األخرى. يد جياي  أودعم أن الثقافة املهياملاابابلتحّيز اجلنسي، الطاقوية، و 

آلخر، سوف أّما بعد، و على املقلب ا . الالسلطويّ تثويرها، وسوف تكون اإلنرصالية إنعكاًسا ابهًتا للمثا  
ا تعمل و يف توفري هو يف الربهنة على ان السلطويةجياي  أنصار اإلنرصالية أن أفضل سايل لتطايق املثاالت ال

 .السلطويةأساس مربهن جترييب و ملهِّم لل

إودى ة. مع أشكا  متنوعة من التدرجيية و اإلصالوي الالسلطويونإذا مت إستاعاي النشاط الثوري، سوف يرتَك 
. إىل جانب Beyالطرق اليت يد تربز هي من خال  بناء " مناطق مستقلة مؤيتة" كتلك اليت وصرها ابي 

وصًرا للعمل الثقايف و الرووي اّلذي يد يكون مطلواًب يف سايل تعايد  Graeberذلك، يقدم ييريد جرايرب 
. يقو  جرايرب أن ذلك يتطلب "حتررًا يف اخليا "، أي ما يعنيه أنه من خال  السلطويةالطريق أمام الثورة ال

سية النشاطية، التشاركيات الطوابوية و ما شابه ميكن أن يتحقق تغيري  تدرجيّي يف كيرية ختّيل وفهم السلطة السيا
ر خيايّل: من يا  هو جمّري حتريالثوريون على هذا الكالم ابلقو  أن التحرير يف اخل الالسلطويون. سوف يرّي 

 يون تغيري فعلّي يف الوضع القائم، سوف ياقى القمع و الالمساواة وجر عثرة.

 

 إعرتاضات و ردود .4

 ةو الريوي النموذجي السلطويةفلنستخلص آخذين ابإلعتاار بعض اإلعرتاضات القياسية على ال

 

 عدمية و هّدامة السلطويةال .4.1
ون و هّدامون عنير الالسلطويونهي جمري تسمية أخرى للروضى و لرفض النظام.  السلطوية: إّن الاإلعرتاض

 ولديهم نّية لتدمري كل شيء مبا يف ذلك األخالق حبد ذاهتا.

ن. هناك الكثري منهم ممّنهم مساملني وال و متعدي الالسلطويني: ال يادو أن هذا اإلعرتاض يالوظ أن الري
ية، ارحرية، آخرون، بشكٍل ًثبٍت، مباايىء خُلقية مثل االستقالل السلطويونيدافعون عن الثورة العنيرة. يلتزم 

 نقًدا للسلطة مبنحى عدمّي ينكراملاايىء األخاليية، ولكن الالسلطوينيالتضامن، و املساواة. يوّجه بعض 
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لكثرُي من ايف الويت اّلذي يدافع به عن تشاركيات الرعاية. ابلرعل، آمن  السلطويةميكن للمرء أن يلتزم ابل
نع اإلزيهار متأبن الدولة و الاىن الرتاتاية و الستلطية األخرى يف اجملتمع املعاصر  الالسلطويّ املؤلرني يف الرتاث 

 اإلنسايّن.

 إىل الدولة يعود هبابشكٍل  السلطويةسوف تنمو ال .4.2
ّي ارحديثة نظرايت العقد االجتماعو أصالً متزعزعة. أثات هوبز  السلطوية: يرى هذا اإلعرتاض أن الاإلعرتاض

أن الدولة تظهر كجواٍب ضرورّي على الروضى الطايعية ما حيرظ النظام و حيمي مصارحنا. تصلنا نظرية أخرى 
ة:  سوف تتناثق من الروضى برعل عملية من يٍد خرياّلذي جياي  أبن "الدولة ارحارسة"  Nozickمن نوزيك 

ياتاعون ارحماية من وكالة محاية، وهذه سوف تنمو يف ناية املطاف كي كون الناس سوف ميارسون وريتهم و 
 تتحّو  إىل ما يشاه يولة ارحد األيىن.

ابلقو  أن والة الطايعة ليست بكل بساطٍة والة ورٍب ، وأّن توصيف هوبز  الالسلطويونيد ينايش : الري
ايعة يف لاشر يف ارحالة األصلية للطالادائيني أن األمور كانت أفضل ل الالسلطوينيمغلوط. جياي  بعض 

مات الدولة آخرون يد جيايلون أن مساوىء تنظي السلطويونالتشاركيات الصغرية اليت تعيش يرياًة من األرض. 
لكائن تروق بكّل بساطة منافع بىن الدولة، وأن ا –تشكيل الرتاتايات، االوتكارات، الالمساواة وما شابه  –

 لالسلطوينياى يف الروضى بد  أن يسمح للدولة أبن تنمو. و يد حياجج بعض العقالين سوف خيتار أن ياق
يف كّل مرة تناثق فيها الدولة يلزم تدمريها، ولكّن آخرين سوف حيتجون أن التعليم و النمو الاشري )مبا يف  هأن

 ذلك النمو التقين( سوف مينع إناثاق الدولة من جديد.

 

 يوتوبية السلطويةال .4.3
أنّه، بكل بساطة، ال يوجد سايل لتدمري الدولة أو تركيكها، وهكذا لن جتين : يزعم هذا اإلعرتاض اإلعرتاض

يز أي ثار. سوف يكون من األفضل، إنطاليًا من رؤية كهذه، الرتك السلطويةاملمارسات يف النظرية السياسية ال
ة الليربالية من وجهة نظر النظرية السياس على نقد الرتاتاية، الالمساواة، و التهديدات اليت تطا  ارحرية، وذلك

 أو الليرباتنية، وأن يتم اإللتزام ابإلصالح اّلذي يتحقق ياخل الوضع القائم والتنظيم السياسي السائد.

الري: تعارض النظرية املثالية، يوًما، تلك الالمثالية، ولكن ميكن للتأمل الطوابوّي أن يكون مثمرًا يف توضيح 
م من الرلسرية أن تكون متريًنا انفًعا يساعدان على فهمِّ يَيمنا و إلتزامنا، ابلرغ السلطويةكن للالقَيم. هكذا، مي
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انجحة  سلطويةالالسياسية لن يكتب هلا أمل النجاح. زي على ذلك، جند أمثلًة على تشاركيات  السلطويةأن ال
 .لالسلطويتنياميكن أن ننظر إىل هذه األمثلة العينية كتجارب يف النظرية و املمارسة على نطاٍق حملّي صغري. 

 

 غري متجانسة السلطويةال .4.4
: يزعم هذا اإلعرتاض أن نظرية سياسيًة تلغي الاىن السياسية ال معىن هلا. يظهُر شأن  متصل  بذلك اإلعرتاض

إمكانية  طويونالالسلإذا أنكر  الٍة، وبكل املعاين. بكونا نقًدا لكل سلطاٍن، يف كّل و السلطويةوني تؤخذ ال
وجوي أي سلطة ، فهم يطالاون مبا هو متنايض: سوف يكون لدينا نظرية وكم تقرر أن ال وجوي لنظرية 
وكم. يرتاط هذا النوع من النقد ابلنقد النموذجي للنساوية و العدمية. ما يتعّلق هبذا هو إعرتاض أكثر عينيًة 

، فكرة ارحركة تعارُض، جوهرايً  السلطويةأو فعل مجاعي، طاملا أن ال السلطويةيعلن أن ال وجوي رحركة وإعتياييةً 
 (يوانني ُعّدةأي وكم رمسّي أو  السلطويةأو اجلماعية )طاملا ال ميكن أن يوجد حتت وكم ال

إبعتاارها نظرية الكل شيء أو الالشيء للتعديية  السلطويةالري: يصّح هذا اإلعرتاض فقط وني أنخذ ال
ال  ابلضرورة مع النقد التشكيكي ما بعد األسسّي اّلذي يقرر أنه الالسلطويوناملطلقة. ال يوافق السياسيون 

اك نأن ه الالسلطويونميكن أن يوجد مادأ واكم أو سلطان من أي نوٍع كان. ابألورى، يرى السياسيون 
سلطة السياسية سرعان ما سوف ختسر شرعيتها و سلطويتها. إضافة إىل ذلك، مييل سلطات شرعية ولكن ال

على اإلمجاع ما تستند على التطوعية و التعاون املتااي ، ك إىل الدفاع عن مادأ و طريقة يف التنظيم الالسلطويون
وأن تانّي إنا  جًدا، أن تعمل بشكٍل جيدٍ  السلطويةو / أو التوافق. من وجهة النظر هذه، ميكن للتشاركيات ال

مشاعات  اىل أمثلة اترخيية عن الالسلطويونتتجنب السلطة القهرية. من أجل يعم هذه الوجهة سوف يشري 
 –دين يف العائالت و يف اجملتمع امل –انجحة، كما سوف يشريون إىل العاليات الاشرية العايية  السلطوية

 سياسّي الرتاتيّب و القهرّي.واليت تشتغل بشكٍل انجٍح بعيًدا عن السلطان ال

 

 الفلسفية عدمية الفعالية السلطويةال .4.5
 يصرب الرلسرية اليت انيشناها سابًقا هي اّنا تاقى نظرية فحسب. ال السلطوية: أود اإلعرتاضات للعرتاضاإل

الرلسرية  سلطويةالإودى شجون العلى اخلطاابت اجملّرية اليت ال تنخرط يف العمل املااشر.  الالسلطوينيبعض 
 السلطويةوتاقى ال –و يف حتّمل مسؤولية أفعاهلا اليت جيب أن تناع من الركر  –تكمن يف فشلها ابملمارسة 
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رلسريون غري ملتزمني ال الالسلطويونالرلسرية رفاهية برجوازية ختدم فعلًيا الوضع القائم. هكذا، وني ياقى 
وهم  –ما إذا كان عليهم إطاعة القوانني، التصويت...أخل  – السلطويةبشروط املسائل امللموسة اليت ترفعها ال

 مييلون إىل يعم مصاحل املدافعني عن الوضع القائم.

: رًيا على هذا اإلعرتاض، ميكن الدفاع عن أيمية التركري الرلسرّي. و من املهّم أن نكون واضحني يف ما الري
رعة متاًما. عميقة ، املخاطر مرتالسلطويةا يتعّلق ابلخيّص املاايىء و األفكار يال اإلنطالق إىل الرعل. و يف م

وع الرلسرية، وهي تقويان إىل سؤا  املقوالت التقليدية للسياية، اخلض السلطويةهي األلغاز اليت أنشأهتا ال
ّلة املوافقات األخاليية، مبا يف ذلك ماايئنا األولية املتصالسياسّي، وما شابه؛ كما تقويان إىل التساؤ  وو  

 سلطويةالنظرية و تنظيم ارحياة االجتماعية. أخًذا ابإلعتاار صعوبة وّل العديد من هذه املسائل، ميكن للب
لسرية أن تدافع عن الر السلطويةالرلسرية أن أتخذ هذا التنايه بعني اإلعتاار. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن لل

تساؤ  ء  ما نعتقد أنه بديهي. يد ال يغرّي الابلدافع لكي نسا الالسلطويّ أيمية هذا التساؤ ؛ وميّدان النقد 
ل املدروس على طريق العمالعاملَ بشكٍل مااشر أو أن يقوي إىل العمل املااشر، ولكّن التساؤ  هو خطوة مهّمة 

 و األخاليي.
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