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 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 علي الرواحيترجمة: 
 
 
 
 

عية السياسيةحول  ير السلطة السياسية وإنشائها  الشر ي تبر
عية، ،ف  وارتباطها باآلليات الديموقراطية  ومصادر الشر

جم لد والقومية؛ جمة هي للنسخة موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و بيبر فابيان  .نص مبر (. ننوه بأن البر

ي الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطالمؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليًل

ه قد يطرأ للمقالة، حيث أن النسخة الدارجة، والتر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه البر عىل األخبر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للبر
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ومكاتب ، السياساتو لقرارات، والقوانُت، زباذ ااالسياسية فضيلة يف ادلؤسسات السياسية، ويف  شرعيةتُعترب ال
: كيف جيب تعريف يف ىذه ادلادة، سيتم التطرؽ لؤلسئلة التالية. أوالً  ادلرشحُت السياسيُت اليت تُتخذ داخلها.

عياري، فما ىي نتائج ذلك؟ م وإذا ُفهمت بشكلوىل ىي يف األساس مفهـو وصفي أـ معياري؟ ؟ شرعيةال
آخروف، بتربير، أو  افيما يربطه بتربير القوة القسرية، وإبنشاء السلطة السياسية. شرعيةيربط البعض الحيث 

يف إصدار األوامر، وردبا السلطة تعٍت احلق يف احلُكم، احلق  على األقل معاقبة السلطة السياسية القائمة.
 ذات والسؤاؿ اإلضايف ىنا، ىو ما إذا كاف يُفهم أف السلطة السياسية لفرضها عن طريق القوة القسرية.

ف أبردبا يعتقد معظم الناس أهنا كذلك. لكن البعض يعتقد  ات سياسية أـ ال.التزامتنطوي على  شرعيةال
فصلو على حساب السلطة الشرعية، أو على األقل أف مثل  األخبلقي بطاعة السلطة السياسية ديكن لتزاـاال

 أخرى. ت السلطة شروطاات تنشأ فقط إذا استوفلتزامىذه اال

 أو تكتسب ، مثل: مىت ُتسمىشرعية، ىناؾ الكثَت من األسئلة يستوجب طرحها لفهم متطلبات الاالحقً 
تخذة فيها بشكلٍ 

ُ
البعض أبف ىذا السؤاؿ جيب  انقش ؟شرعيةالصحيح،  ادلؤسسات السياسية والقرارات ادل

ن وراء ئية اليت ُتشكل ىذه ادلؤسسات وتكماإلجابة عليو يف ادلقاـ األوؿ على أساس السمات اإلجرا
تخذة.

ُ
على القيم  –على األقل  أو جزئياً  حصريً  –تعتمد  شرعيةآخروف أبف ال ناقشيف حُت ي القرارات ادل

يُناقش ىذا السياسية الدديقراطية أـ ال؟  شرعيةابإلضافة لذلك، ىل تتطلب ال اجلوىرية اليت يتم ربقيقها.
السياسية،  شرعيةضرورية للتعترب ف على الصعيدين الوطٍت والعادلي. ذلك أف الدديقراطية ُمكث السؤاؿ بشكلٍ 

شارة إى ىل ديكن لئلجابة على ىذا السؤاؿ ابإلوالسؤاؿ ىنا: مىت تكوف القرارات الدديقراطية مشروعة؟ 
تخذة؟  شرعيةأـ أف الالسمات اإلجرائية فقط؟ 

ُ
الدديقراطية تعتمد على القيم اإلجرائية وعلى جودة القرارات ادل

 شرعية، ارتبطت الاترخيياً  "؟شرعيةتستويف متطلبات ال يةادلؤسسات السياسمن أي ، يقع السؤاؿ "وأخَتاً 
حيث دييل األدب ادلُعاصر إى احلُكم على ىذا أبنو ضيق  ابلدولة وادلؤسسات والقرارات اليت تصدرعنها.

خارج الدولة القومية والقرارات ادلتخذة داخلها  – شرعيةحوؿ كيفية تطبيق مفهـو ال للغاية، وىذا يثَت تساؤالً 
 على السياؽ الدويل والعادلي. –
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 :شرعيةالوظائف السياسية لل( 2

 وتربير السلطة1 شرعيةال (211

 السلطة السياسية1 ( تربير السلطة وإنشاء212

 ات السياسية1لزاا السياسية واال شرعية( ال213

 السياسية شرعية(  صادر ال3

 ( املوافقة3111

 ( النزائج النافعة3121

 ( العقل العام واإلتفاق الدميقراطي3131

 السياسية والدميقراطية1 شرعية( ال4

 اآلليات الدميقراطية1( 411

 الدميقراطية1 شرعية( املفاهيم اإلجرائية احملضة لل412

 الدميقراطية1 شرعية(  فاهيم خمزلطة حول ال413

 شرعية والكسموبوليزة )العاملية( السياسية1( امل5

 ( القو ية السياسية5111

 ( السياسية1( الكسموبوليزية )العاملية512

 1قائمة املراجع 
 1أدوات أكادميية 
 1وارد أخرى  ن اإلنرتنت  
 1واد ذات صلة  
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 :شرعية( املفاهيم الوصفية واملعيارية لل1

ات السياسية، إذا ما مت لتزامإى اال إى معتقدات الناس حوؿ السلطة السياسية، وأحياانً  شرعيةتشَت ال -
 شرعيةحوؿ ال ُمهماً  ، عرضاً (Max Weber) ماكس فيرب قدـ عامل االجتماع وصفي. تفسَتىا بشكلٍ 

 ذودلاكس فيرب، فإف النظاـ السياسي  وفقاً  .(Mommsen 1989: 20) ادلعايَت الوصفيةيستبعد منو 
( Legitimitätsglaube) اعتقادات معينة، ومعتقدات زلددة يعٍت عندما يكوف لدى ادلشاركُت شرعية

دياف، وىو االعتقاد الذي دبوجبو اإلدلقابل يف كل رغبة يف الطاعة، وابأساس كل نظاـ سلطة، "فيما يتعلق بو: 
، دييز وكما ىو معروؼ جيداً  .(Weber 1964: 382)" دينح األشخاص الذين ديارسوف السلطة ىيبة

قد يثق  ألوامرىا. متثاؿضرورة االتؤكد قبوؿ للسلطة، و  اُفهم على أهنت –فيرب بُت ثبلثة مصادر للشرعية 
منذ فًتة طويلة )التقاليد(، أو ألهنم يثقوف يف  الناس يف نظاـ سياسي أو اجتماعي ُمعُت ألنو كاف موجوداً 

 Weber)على وجو التحديد عقبلنية سيادة القانوف  –عيتو و شر مأو ألهنم يثقوف يف احلُكاـ )الكاريزما(، 
على أهنا منط أو نظاـ تفسَتي أو أتويلي مهم للعلـو  شرعيةيُػّعرؼ فيرب ال .(1964 ;[1918] 1990

اليت  النظم من تلك االجتماعية، ألف اإلدياف بنظاـ اجتماعي معُت يؤدي إى انتظاـ اجتماعي أكثر استقراراً 
 (.Weber 1964: 124)، أو من اتباع القواعد ادلُعتادة تنتج عن السعي لتحقيق ادلصلحة الذاتية

يتم التوافق السياسية إى وجود معيار  شرعيةوصفي دلاكس فيرب، يشَت ادلفهـو ادلعياري لليف مقابل ادلفهـو ال
 Rawlsومن وجهة نظر واحدة، عن طريق راولز .لتزاـاال –وردبا  –عليو، وقبولو، لتربير السلطة السياسية 

إى تربير  يف ادلقاـ األوؿ شرعيةعلى سبيل ادلثاؿ، تشَت الRipstein (2004 ،)(، وريبستُت 1993) 
 لديهم ُتمثل الدولة، أو أف ادلواطن شرعية ذات ىذه اذليئة السياسيةأكانت  سواءً  السلطة السياسية القسرية.

ات سياسية ذباىها، فهذا الرأي يعتمد على ما إذا كانت السلطة السياسية القسرية اليت سبارسها الدولة التزام
على ىذا الرأي،  وبناءً  بتربير السلطة السياسية. شرعيةبديلة منتشرة، ترتبط ال ومن وجهة نظر ذلا ما يربرىا.

 اإهن .شرعيةفاقدة لل، أو حبكم األمر الواقع، سلطات كالدوؿ  ةمن ادلمكن أف تكوف اذليئات السياسية فعال
ادلطالبات إبذعاف، فهي بية ىذه ت اليت جيب طاعتها، وطادلا سبت تلالتزاماحلق يف احلُكم، وخلق اال تّدعي

يف احلُكم  سبتلك حقاً  وهنا رلرد سلطة فّعالة أو فعليةعن ك شرعيةالذات هبذا ادلعٌت، زبتلف السلطة  موثوقة.
ليست   شرعية. يف بعض اآلراء، حىت السلطة ذات الـ(Raz  ،1986 ات سياسية )مثل، رازالتزاموزبلق 

و جيوز السماح للسلطة السياسية )مثل الدولة( إبصدار أوامر ال وادلعٌت ىنا، أن ات سياسية.التزامكافية خللق 
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 انقشعلى وجهة النظر ىذه ،  يف حُت وبناءً . (Dworkin 1986: 191)يلتـز ادلواطنوف بطاعتها 
ات سياسية إذا مت إستيفاء شروط معيارية التزامتؤدي فقط إى  السياسية السلطة شرعيةالبعض أبف 

 (.Wellman 1996; Edmundson 1998; Buchanan 2002: انظرأخرى.)

يف حُت يُػّعرؼ ابلعدالة.  شرعيةويف بعض األحياف، ىناؾ ميل يف األدبيات إى مساواة ادلفهـو ادلعياري لل
 ;Hampton 1998للحد األدىن من العدالة )مثل،  صريح كمعيارٍ  بشكلٍ  شرعيةالبعض ال

Buchanan 2002). ًطمس التمييز بُت ادلفهومُت، يف بعض األحياف إى  ولسوء احلظ، ىناؾ ميل أيضا
السلطات السياسية  دعي شخص ما، على سبيل ادلثاؿ، أبفقد ي نشأ الكثَت من الضبابية بسبب ذلك.شلا ت

 شرعية، وىي ذلا الفقط ادلقبولة أخبلقياً ما تكوف غَت عادلة، غَت أف الدولة العادلة ىي  يف بعض الدوؿ غالباً 
 شرعيةنتقد األدبيات الناشئة حوؿ النظرية السياسية الواقعية ىذا االذباه لطمس التمييز بُت الت هبذا ادلعٌت.

، وتشخيصها على أهنا عبلمة على "األخبلؽ السياسية" (Rossi and Sleat 2015 العدالة )مثل، و 
بوضوح بُت ادلفهومُت  Rawls (1993 ,1995)دُييز راولز (. Williams 2005)يف غَت زللها 

مرتبطتاف، ويعتمداف على نفس رلموعة القيم السياسية، إال أف ذلما  شرعيةويف رأيو، العدالة وال ابلطبع.
. قد .(175ff: 1995; 225: 1993) تتطلب مطالب أضعف من العدالة. شرعيةرلاالت سلتلفة، وال

ـ، Pettit، 2012 لكنها غَت عادلة، لكن العكس غَت شلكن. دييز )بيتيت شرعيةذات تكوف الدولة 
عدـ يعزز احلرية ب تماعياً اج إذا فرضت الدولة فقط نظاماً لو،  أكثر حدة بُت ادلفهومُت. ووفقاً  ( بشكلٍ 130

فالدولة اليت تفشل يف  مناسبة. بطريقةٍ  اجتماعياً  السيطرة على مجيع مواطنيها، وىو مشروع إذا فرضت نظاماً 
كس صحيح، والع .شرعيةفاقدة للتعترب ، النظاـ االجتماعية، مهما كاف فرض نظاـ اجتماعي بطريقة مناسب

 يف فرض نظاـ اجتماعي عادؿ. شرعيةفقد تفشل الدولة ذات ال

 شرعيةلبُت ادلفاىيم الوصفية وادلعيارية ليدعم الواقعيوف السياسيوف أولئك الذين شككوا يف أي سبييز حاد 
االعًتاض الصاـر على ف(. Habermas 1979; Beetham 1991; Horton 2012 )مثل، 

ادلسؤوؿ ىو أف  .شرعيةىو أنو زلدود االستخداـ فقط يف فهم العمليات الفعلية لل شرعيةادلفهـو ادلعياري لل
الفبلسفة دييلوف إى الًتكيز أكثر من البلـز على الشروط العامة البلزمة لتربير ادلؤسسات السياسية، لكنهم 

(، "تظل كل 205ـ، Habermas ،1979وبكلمات ىابرماس ) التربير.التحقق التارخيي لعملية يهملوف 
...ىل ىناؾ بديل ذلذا شرعيةخاص فيما يتعلق ابالشكاؿ التارخيية ذليمنة ال نظرية عامة للتربير رلردة بشكلٍ 
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التارخيي اجملرد من انحية أخرى؟". االعًتاض على  الظلم التارخيي للنظريت العامة من جهة، وانعداـ الفهم
، ليس فقط شرعيةىو أنو يتجاىل معتقدات الناس من الدرجة الثانية حوؿ المفهـو وصفي مثل مفهـو فيرب 

الفعلية دلؤسسة سياسية مُعينة، ولكن حوؿ تربير ىذه ادلؤسسة، أي حوؿ ما ىو ضروري  شرعيةحوؿ ال
نوف بشرعيتها، ولكن ألف الناس يؤم شرعيةذات ، "عبلقة القوة ليست  Beetham لبيتاـ ووفقاً  .شرعيةلل

 (.Beetham 1991: 11)ألنو ديكن تربيرىا من حيث معتقداهتم"

 السياسية: شرعية( وظائف ال2

اري، معي ، وادلفهومة بشكلٍ شرعيةيوضح ىذا القسم الطرؽ ادلختلفة اليت ديكن من خبلذلا النظر إى ال -
 ات السياسية.لتزاماإلكراه، واال وادلتعلقة ابلسلطة السياسية:

 وتربير السلطة السياسية: شرعية( ال2.1

 شرعيةفالوظيفة الرئيسية للالسياسية على أنو مرتبط بتربير السلطة.  شرعيةما يُنظر إى ادلفهـو ادلعياري لل غالباً 
 شرعيةىي شرح الفرؽ بُت الفعالية اجملردة أو السلطة الفعلية من جهة، و  اسية حبسب ىذا التفسَتالسي

 األخرى.السلطة من اجلهة 

، حيث أف نقطة انطبلؽ لوؾ ىي حالة شرعيةمثل ىذا التفسَت لل (John Locke)طرح جوف لوؾ 
وال خيضع أي فرد  ،الطبيعة اليت يتمتع هبا مجيع األفراد حبرية متساوية يف التصرؼ ضمن قيود القانوف الطبيعي

فهم لوؾ حلالة الطبيعة، فهي "حالة من احلق ادلتساوي،  (2007) راولز كما يصف  إلرادة شخص آخر.
. ابلرغم من أف القانوف الطبيعي واضح يف حالة الطبيعة، (Rawals, 2007. P129) فجميعهم ملوؾ"

عقد بديكن حل ىذه ادلشكلة  نتهك.دبا يكفي حلكم اجملتمع وال ديكنو فرض نفسو عندما يُ  إال أنو ليس زلدداً 
للوؾ،  ووفقاً  قادرة على إدراؾ وأتمُت القانوف الطبيعي. ة السياسية إى دولة مدنيةاجتماعي ينقل السلط

تتجسد ، فإف العقد االجتماعي ال خيلق السلطة. (Thomas Hobbes) توماس ىوبزلسلفو  وخبلفاً 
يتمتع هبا كل ينقل العقد االجتماعي السلطة اليت يف حالة الطبيعة.  السلطة السياسية يف األفراد وتوجد مسبقاً 

 منهم يف حالة الطبيعة إى ىيئة سياسية معينة.

 مفهـو خاص ابلدولة ادلدنية. شرعيةيف حالة الطبيعة، فإف ال ففي حُت أف السلطة السياسية موجودة مسبقاً 
حبالة  يظل مرتبطاً  شرعيةذات الذي يقًتحو لوؾ اترخيي، فإف ما يُعترب سلطة  شرعيةألف معيار ال ونظراً 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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على ما إذا كاف نقل السلطة قد مت  سلطة السياسية يف الدولة ادلدنية حبسب لوؾال شرعيةتتوقف  ة.الطبيع
موافقة األفراد: "ال ديكن إخراج شخص من ىذه  وكوف النقل مت بطريقة صحيحة يعٍت ابلطريقة الصحيحة.

لكية، وإخضاعو للسلطة السياسية لآلخرين دوف موافقتو" )
ُ
 كل من  (.Locke 1980: 52الدولة، أو ادل

 :Locke 1980)لقوانُت الدولة  متثاؿأعطى موافقتو الصرحية أو الضمنية على العقد االجتماعي ملـز ابال
 راولز أو ما يسميو –األصلي للسلطة السياسية  دلوافقة للتطبيق، ليس على التأسيسيفهم لوؾ معيار ا (.63

يطلق راولز  –كما ينطبق على التقييم ادلستمر ألداء النظاـ السياسي   "ادلوافقة األصلية". (1242007:)
 .(1242007:) لى ىذا "االنضماـ للموافقة"ع

ألف السلطة اليت  السلطة شرعيةوافقة ليست كافية لوعلى الرغم من أف لوؾ يشدد على ادلوافقة، إال أف ادل
(. ويف بعض Simmons 1976على سبيل ادلثاؿ  انظر)ابلضرورة  شرعيةتُعّلق القانوف الطبيعي تفتقد لل

، شرعيةالذات ، فإف ادلوافقة ليست ضرورية حىت للسلطة السياسية (Pitkin 1965تفسَتات لوؾ )مثل 
عامل سي الفعلي لقيود القانوف الطبيعي وابلتايل، فإف احًتاـ النظاـ السيا .شرعيةعبلمة على عدـ ال ىي رلرد

 و.واحد على األقل حيدد مشروعيت

تفشل السلطة حُت فالفعلية. لطة السشرعية توقف عن توقيت  يقدـ توضيحاً  إذىذا سليب،  شرعيةفمعيار ال
، شرعيةذات السياسية يف احلصوؿ على ادلوافقة أو تتجاوز حدود القانوف الطبيعي، فإهنا تتوقف عن كوهنا 

ابلنسبة إى لوؾ، على عكس ىوبز، ال ديكن للسلطة السياسية أف  بطاعة أوامرىا. التزاـوابلتايل مل يعد ىناؾ 
 تكوف مطلقة.

 ناقشلي (Simmons, 2001طرؽ، يستخدمها جوف سيمونز )طّور األدب ادلُعاصر أفكار لوؾ بعدة 
سأعود ذلذه  للدوؿ.الفعلية السياسية  شرعيةعاـ، وال أبف علينا التمييز بُت التربير األخبلقي للدوؿ بشكلٍ 

، فإف السلطة لراز وفقاً  وتربير السلطة السياسية. شرعية. يربط جوزيف راز بُت ال3.3النقطة يف القسم 
يُعّرؼ السلطة  (.Raz ،1986 ,1995 ,2006) السياسية ىي رلرد حالة خاصة دلفهـو السلطة األعم

مثل ىذه األسباب ربل زلل  استباقية.يد ما يسميو أسباب للتو  –شخص أو وكالة  –فيما يتعلق ابدعاء 
على سبيل ادلثاؿ، إذا طلبت ادلعلمة من طبلهبا القياـ  أسباب أخرى للفعل من ادلمكن أف يقـو هبا بعضهم.

 للقياـ بواجبهم ادلنزيل. سبباً  أف تعطيهمببعض الواجبات ادلنزلية، فإهنا تتوقع 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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الفرؽ بُت  صرفوف حبسب األسباب اليت توّلدىا.، وحبسب ىذا الرأي، إذا جعلْت الناس يتالسلطة فعالة
ىو أف األوى هتدؼ فقط إى تغيَت (، Raz، من وجهة نظر راز )شرعيةوالسلطة ذات ال الفعليةالسلطة 

لديها ابلفعل القدرة على تغيَت ىذه  شرعيةاألسباب اليت تنطبق على اآلخرين، يف حُت أف السلطة ذات ال
حقيقة أف السلطة أطروحتو االستباقية: " إف ( Razما يسميو راز ) شرعيةتُرضي السلطة ذات ال األسباب.

تتطلب أداء فعل ما ىو سبب ألدائها والذي ال جيب إضافتو إى مجيع األسباب األخرى ذات العبلقة عند 
دود دلا )ىناؾ ح .(Raz 1988: 46) تقييم ما جيب فعلو، ولكن جيب استبعاده وليحل زلل بعضهم"

مشروع، وىذا ىو السبب يف أهنا ال  اآلخرين ابلقياـ بو بشكلٍ  أف أتمر شرعيةديكن حىت للسلطة ذات ال
 تستبدؿ ابلضرورة مجيع األسباب ذات الصلة(.

قبل كانت أطروحة ما   فمىت تكوف السلطة الفعلية أو الواقعية مشروعة؟ دبعٌت آخر؛ ما الذي حُيدد ما إ
" أو التبعية تنص "أطروحة االعتماد أخريُت. ، موضح يف أطروحتُت(Raz)االستيفاء مرضية؟ جواب راز 

ئك اخلاضعُت حلكمها على أف تربير السلطة السياسية يعتمد على األسباب ادلعيارية اليت تنطبق على أول
ه، تنص "أطروحة التربير على أطروحة االعتماد ىذ وبناءً  مباشر، بغض النظر عن توجيهات السلطة. بشكلٍ 

 بشكلٍ  متثاؿالعادية" على أف السلطة السياسية ذلا ما يربرىا إذا كانت سُبّكن األشخاص اخلاضعُت ذلا من اال
كامل، تقوؿ أطروحة التربير العادية: "الطريقة   وبشكلٍ  أفضل لؤلسباب اليت تنطبق عليهم على أي حاؿ.

العادية إلثبات أف الشخص لديو سلطة على شخص آخر تتضمن إظهار أف الشخص ادلزعـو من ادلرجح أف 
( إذا تّقبل توجيهات السلطة  ديتثل بشكل أفضل لؤلسباب اليت تنطبق عليو )خببلؼ التوجيو الرمسي ادلزعـو

 سباب اليت تنطبق عليو مباشرة.من زلاولة األ بدالً رمسي وحاوؿ اتباعها،  كلٍ ادلزعومة على أهنا ُملزمة بش
(Raz 1988: 53) شرعية. توضح أطروحة التربير العادية سبب وجوب معاملة من ربكمهم سلطة ذات 

العادية أف مثل ىذه السلطة التربير ويًتتب على ذلك نتيجة طبيعية ألطروحة  على أف تكوف توجيهاهتا ملزمة.
الحظ أنو على  (56: 1988)يسمي راز مفهومو ب"مفهـو اخلدمة" للسلطة  لو. متثاؿجيب اال توّلد واجباً 

، إال أف السلطة األوى فقط توصف الفعليةأبهنا حالة خاصة للسلطة  شرعيةالرغم من تعريف السلطة ذات ال
ال زبدـ أولئك الذين  –ولكنها فعالة  – شرعيةإف السلطة الفاقدة لل مناسب أبهنا زبدـ رعايها. بشكلٍ 

 هتدؼ حلكمهم، على الرغم من أهنا قد هتدؼ لذلك.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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من خبلؿ شرط يسميو "أطروحة الضماف" إذا   شرعيةصاغ ويلياـ أدموندسوف ىذه الطريقة لربط السلطة وال
 . Fادلطالبة ب شرعية يتطلب حقاً  X، فإف كوهنا عبلمة Fتنطوي على ادلطالبة ب  Xكانت 

.(Edmundson 1998: 39) ذلك أفX  تعٍت ىنا "دولة" أو "سلطة"، وF  تشَت إى "واجب جيب
سلطة  تربر أخبلقياً  شرعيةأف يُطاع"، على سبيل ادلثاؿ. الفكرة اليت عربت عنها أطروحة الضماف ىي أف ال

 ات أخبلقية.التزاممستقل حبيث تصبح ادعاءات السلطة  موجودة بشكلٍ 

 وإنشاء السلطة السياسية:( تربير السلطة 2.2

السياسية دبشكلة تربير السلطة إى التفكَت يف اإلكراه السياسي كوسيلة  شرعيةدييل أولئك الذين يربطوف ال
:  Leslie Green وكما تقوؿ ليزيل جرين لتأمُت سلطتها. شرعيةذات ال تستخدمها الدوؿقد فقط 

بو ادلعياري عندما يفشل النظاـ السياسي يف استخداـ أسلو  وداعماً  اثنويً  "توفر التهديدات القسرية دافعاً 
على تفسَت مناقض وىاـ لذلك، فإف الوظيفة  وبناءً  (.Green 1988: 75) هبدؼ التوجيو ادلتسلط

 شرعية)للحصوؿ على مناقشة شلتازة لتفسَتي ال  ىي على وجو التحديد تربير القوة القسرية شرعيةالرئيسية لل
 Hampton: أيضاً  انظر، و Ripstein 2004: انظرالقائم على اإلكراه،  والدفاع عن التفسَت

 شرعية يهدؼ مفهـو الوفيما يتعلق ابلتفسَتات القائمة على اإلكراه، فإف ادلشكلة الرئيسية اليت .(1998
تتمثل إحدى طرؽ  إى حلها، ىي كيفية التمييز بُت االستخداـ ادلشروع للسلطة السياسية عن طريق اإلكراه.

، حبسب ىذه اآلراء، تتعلق ابلطريقة اليت ينشيء هبا شرعيةعلى ىذا التفكَت يف أف ال االستحواذ بناءً 
ومرة أخرى، ىناؾ طرؽ سلتلفة ديكن من خبلذلا فهم ىذه  االستخداـ ادلشروع للسلطة السياسية أو ُيشكلها.

 الفكرة.

لطبيعة، فإف احلفاظ يف حالة ا سياسية دبوجب العقد االجتماعي.وبتأثَت من أفكار ىوبز، يتم إنشاء السلطة ال
للجميع، كما يقوؿ ىوبز، وذلك للموافقة على  لكل شخص مُعرض للتهديد جيعل األمر عقبلنياً على الذات 

أـ كانوا  أفراداً  أف تضمن محايتهم ونقل حقوقهم إليها، سواءً  السيادةالعهد الذي يضمن للسلطة ذات 
 ما عندما ال تكوف ىناؾ مثل ىذه السيادة، ديكن للمرء أف ينشيء من خبلؿ العهد أو ادليثاؽ، مجاعات.

ديكن أتسيس السلطة السياسية من خبلؿ وعد  ولكن أيضاً  "السيادة من خبلؿ ادلؤسسة". عليو ىوبز يطلق 
 Leviathan, chapter، انظر)دة عن طريق االستحواذ(.)السيااجلميع بطاعة قوة التهديد أو التخويف.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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طادلا  شرعيةوالسلطة السياسية ستكوف ذات  كبل األسلوبُت يف إنشاء السيادة شرعياف بنفس القدر.  (.17
أو العاىل، يضمن محاية ادلواطنُت، كما يعتقد ىوبز أنو ال ديكن التخلي عن احلق الطبيعي يف أف احلاكم، 

 ومع ذلك، وأبعد منو، ال ديكن أف تكوف ىناؾ .(Leviathan, chapter 21) احلفاظ على الذات.
يف فكر  شرعيةوالسلطة ذات ال الفعلية، ال يوجد سبييز بُت السلطة السيادة. وربديداً  شرعيةأسئلة أخرى حوؿ 

 ورلرد شلارستها.) شرعيةىوبز. وديكن القوؿ حىت أف ىوبز مل ينجح يف التمييز بُت السلطة ذات ال
Korsgaard 1997: 29 ،30الفصل  انظر Leviathan مع ذلك للحصوؿ على فكرة حوؿ ،

 جودة ُحكم السيادة(.

وإنشاء السلطة ىي أف زلاولة احلُكم بدوف  شرعيةالطريقة األخرى اليت ديكن من خبلذلا فهم العبلقة بُت ال
ديكن العثور على مثل ىذا الرأي لدى جاف جاؾ  ىي زلاولة دلمارسة القوة القسرية، وليس الُسلطة. شرعيةال

قسرية ابلنسبة لروسو، ُتربر شلارسة الدولة للُسلطة ال شرعية. الJean-Jacques Rousseauروسو
، وبُت نظاـ عبارة عن رلموعة شرعيةيقارف روسو بُت نظاـ اجتماعي لو  أو الطاعة. متثاؿابال اً التزاموزبلق 

يف حُت  ذلك أف القوة القسرية ىي مسة من مسات الدولة ادلدنية. عرّب عن السلطة.من القواعد والقوانُت اليت تُ 
حيث  –مثل، سلطة الوالدين على أوالدىم  –أف ىناؾ بعض أشكاؿ القوة القسرية يف حالة الطبيعية 

 .شرعيةة اليفًتض روسو أف القوة القسرية الضارة تنشأ يف ادلقاـ األوؿ يف الدولة ادلدنية، وأف ىذا خيلق مشكل
يف الفصل األوؿ من الكتاب األوؿ من العقد االجتماعي، يبلحظ روسو أنو يف حُت أف "الفرد أو الرجل 

السؤاؿ الرئيسي لروسو ىو، ربت أي  ." فإف الدولة ادلدنية حسب مبلحظتو ذبعل اجلميع عبيداً يولد ُحراً 
ظروؼ ديكن اعتبار الدولة ادلدنية، اليت تستخدـ القوة القسرية لتحافظ وتدعم قوانينها، على أهنا رُبرر 

وكما قاؿ يف اجلملة االفتتاحية للعقد  .شرعيةفمثل ىذه الدولة ستكوف ذات  مواطنيها من ىذه العبودية.
لئلدرة يف النظاـ  ، وحكم جيدشرعيةقواعد للبعض  ت ىناؾإذا كاناالجتماعي، "أريد أف أستفسر عما 

 ادلدين، مع األخذ ابحلسباف األشخاص، والقوانُت كما ىي.

عن لوؾ، وذلك يف أف روسو ال يربط الوضع ادلعياري  مُهماً  اختبلفاً  شرعيةزبتلف اعتبارات روسو لل
حيث يتم إنشاء السلطة السياسية ذات  الطبيعة. ابالجراءات اليت تظهر من خبلذلا الدولة ادلدنية من حالة

وعلى وجو التحديد، يقًتح  عن طريق اتفاقية أو معاىده، يتم التوصل إليها داخل الدولة ادلدنية. شرعيةال
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، Social Contract I:6) انظر. تنشأ من التربير الدديقراطي لقوانُت الدولة ادلدنية شرعيةروسو أف ال
 أدانه(. 3.3والقسم 

السلطة السياسية من خبلؿ إنشاء مؤسسات  و احلاؿ ابلنسبة ذلوبز، يتم خلقوابلنسبة لكانط، كما ى
ما ىو موجود يف احلالة االجتماعية ما  يف حالة الطبيعة. فاألفراد ال يوجدوف ُمسبقاً  سياسية يف الدولة ادلدنية.

إف أخبلقي بتشكيل دولة مدنية.  التزاـو  لكانط، ىو السلطة ادلعنوية لكل كائن عقبلين، قبل ادلدنية، وفقاً 
كذلك،   انظر ;Kant, Theory and Practice 8:289 ".)ة دولة مدنية ىي "حبد ذاهتا غايةإقام

Perpetual Peace ـ األخبلقي ادللحق األوؿ(. يعترب كانط الدولة ادلدنية كخطوة أوى ضرورية ضلو النظا
لقواعد معينة من خبلؿ القضاء على ما ديكن أف يُطلق  متثاؿ)الكومنولث األخبلقي(، يساعد الناس على اال

ي للعدالة العامة، "يتم من شاء نظاـ قسر وذلك من خبلؿ إن اجلزئي. متثاؿعليو مشكلة الركوب احلُر أو اال
أهنا خطوة ليست أخبلقية بعد(، ضلو التعلق دبفهـو الواجب ىذا  رغمازباذ خطوة كبَتة ضلو األخبلؽ ) خبللو
، مبلحظات على ادللحق Kant, Perpetual Peace 8:376 ) ن أجل مصلحتو اخلاصةحىت م
 (.Riley 1982: 129f، أيضاً  انظراألوؿ. 

لوؾ وأتباعو  عكس على كانط، فإف الدولة ادلدنية تضع احلقوؽ البلزمة لضماف احلرية ادلتساوية.وحبسب  
 ووفقاً  القوانُت. ومحاية ادلعاصرين، فإف القوة القسرية ليست مسة اثنوية للدولة ادلدنية، وىي ضرورية لدعم
يُعّرؼ اإلكراه أبنو تقييد  لكانط، فإف اإلكراه جزء من فكرة احلقوؽ. حيث ديكن تفسَتىا على النحو التايل.

يشَت  –نتهك اأو  بغض النظر عما إذا كاف زلًتماً  –شخص أي حق ألي  حلرية السعي وراء غايتو اخلاصة.
 Ripstein، 2، اجلزء Kant, Theory and Practice)راجع: لتقييد حرية اآلخرين  ضمنياً 

2004: 8; Flikschuh 2008: 389f)ليس رلرد وسيلة  . وابلتايل، فإف اإلكراه حسب ىذا الرأي
من  بدالً  السلطة. شرعيةالسلطة القائمة يف مقابل ادلطالبُت بللدولة ادلدنية لفرض احلقوؽ كدفاع عن مفهـو 

وبُت  شرعيةيربط ىذا الفهم للحقوؽ بُت مفهـو كانط لل لكانط، فهي مكونة للدولة ادلدنية. ذلك، ووفقاً 
 تربير اإلكراه.

وابلنسبة لكانط، فإف العقد االجتماعي  على تفسَت ُمعُت للعقد االجتماعي. ابلنسبة لكانط شرعيةالتعتمد 
حيث قبل اعًتاض ديفيد ىيـو على لوؾ أبف الدولة ادلدنية  .فعلياً  الذي يؤسس الدولة ادلدنية ليس حداثً 
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يستدعي كانط العقد  من العقد االجتماعي(. Hume ) ما تنشأ نتيجة عمل من أعماؿ العنف غالباً 
 Kant, Theory and) كاختبار "دلطابقة أي قانوف عاـ مع احلق"  من ذلك بدالً  االجتماعي

Practice 8:294.)  ادلعيار ىو اآليت: جيب أف يكوف كل قانوف حبيث من ادلمكن موافقة مجيع األفراد
 أو التوصل لتقاطذبربة فكرية افًتاضية، هتدؼ إى إلكانط، ىو  وابلتايل، فإف العقد االجتماعي، وفقاً  عليو.

وبسبب  .شرعيةوعلى ىذا النحو، فهو يضع ادلعيار دلا يُعترب سلطة سياسية ذات  عن العقل العاـ.فكرة ل
 ابدلعٌت الدقيق للكلمة. ومع ذلك للعقد االجتماعي تفسَته اخلاص للعقد االجتماعي، مل يكن كانط ُمنظراً 

: انظر، يةليربالالوالعقبلنية يف )حوؿ الفرؽ بُت السبل التطوعية  شرعيةفإف فكرة العقد وثيقة الصلة بفهمو لل
Waldron 1987.) 

رئيس الدولة ادلدنية  .شرعيةوالسلطة ذات ال الفعليةيعًتؼ كانط، على عكس ىوبز، ابلفرؽ بُت السلطة 
، فإنو ال لتزاـ. وإذا خالف ىذا االاكن جلميع األفراد ادلوافقة عليهُملـز إبطاعة العقل العاـ وسن قوانُت فقط دي

من األفضل تفسَت ىذا الرأي فيما  .شرعيةيزاؿ حيتفظ ابلسلطة، حىت إذا توقفت سلطتو عن أف تكوف ذات 
 Kant, Perpetual، انظر) من األحياف بشأف احلق يف الثورة يتعلق دبوقف كانط ادلنتقد يف كثَتٍ 

Peace انظر، وللمناقشة األخَتة، 2، ادللحق Flikschuh 2008.) انط، على أنو يف حُت ٌيشدد ك
ابلسيادة، فإف أفراده ملزموف بطاعة رئيس الدولة يتمتع  –يف الدولة ادلدنية  بصفتو ُمتحداً  –أف "الشعب 

يقدـ كانط حجتو ادلتعاليو دلوقفو  ال يتوافق مع احلق يف الثورة. لتزاـإف ىذا اال الذي مت إنشاؤه ذلذا الغرض.
إف احلق يف . Kant Perpetual Peace, Appendix II; Arendt 1992)) :انظرىذا.

ادلواطنُت ابلقانوف العاـ، ال  التزاـالثورة يتعارض مع فكرة أف األفراد ملزموف ابلقانوف العاـ، ولكن بدوف فكرة 
 ، ىناؾ واجب إلنشاء دولة مدنية.وكما ذكران سابقاً  فقط الفوضى. –ديكن أف تكوف ىناؾ دولة مدنية 

وعلى وجو اخلصوص، األفراد بطاعة رئيس الدولة غَت مشروط أبداء احلاكم.  التزاـ يشَت موقف كانط إى أف
 ابلطاعة عندما تكوف القوانُت غَت عادلة. لتزاـال يتوقف اال

قد ُيشَت موقف كانط من احلق يف الثورة إى أنو يعترب السلطة السياسية ُمطلقة مثل ىوبز، لكن كانط يُشدد 
وىذا يتجلى يف إصراره على حرية التعبَت"جيب أف حيصل  العقل العاـ.أف رئيس الدولة ُملـز أبوامر  على

األخطاء اليت جيب ذبنبها للحفاظ على ويض علٍت آبرائو حوؿ ادلواطن، دبوافقة احلاكم نفسو، على تف
ورة، ويف حُت ال يوجد حق يف الث (.Kant, Theory and Practice 8:304) مصلحة األمة"
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لكن  فإف السلطة السياسية تكتسب مشروعيتها فقط إذا كاف رئيس الدولة حيًـت العقد االجتماعي.
إذا تصرؼ رئيس الدولة دبا ينتهك العقد  .شرعيةات السياسية تنشأ حىت من السلطة الفاقدة لللتزاماال

ادلواطنُت يف النقد السياسي، فبل على سبيل ادلثاؿ من خبلؿ تقييد حرية االجتماعي وابلتايل العقل العاـ، 
 .متثاؿيزاؿ ادلواطنوف ُملزمُت ابلطاعة واال

عاصرة حوؿ ال Ripstein  ريبشتاين انقشـ، 2004يف عاـ 
ُ
السياسية قد  شرعيةأبف معظم األدبيات ادل

. ويف (Ripstein 2004) من القوة السياسية القسرية. ىيمن عليها الًتكيز على تربير السلطة، بدالً 
ألدبيات منذ ذلك احلُت، يبدو وكأف اجلداوؿ تتغَت، خاصة إذا نظر ادلرء يف ادلناقشات الدولية والعادلية حوؿ ا
بكرة القائمة على اإلكراه تشمل تلك اليت كتبها،  (.5القسم  انظر) شرعيةال

ُ
انجل لكن األفكار البارزة ادل

Nagel (1987)(والكانطيوف ادلعاصروف مثل، راولز ،Rawls)، ( وىابرماسHabermas واليت )
 على التوايل. 4.3، و3.3ستتم مناقشتها يف األقساـ 

 Jean Hampton) قدـ جاف ىامبتوفومهمة عن اإلكراه. ت سَتات موجزةمن الضروري تقدًن تف
ذلا، فإف  ووفقاً  .Anscombe 1981 استناًدا على مرجع  لرؤية ىوبز أنيقاً  مُعاصراً  شرحاً  (1998

أف ىذا النوع من السلطة اخلاصة ضروري لتقدًن السلطة السياسية "اخًتعها رلموعة من الناس الذين يروف 
تضمن عملية إنشاء الدولة اخلاصة هبم ل يف أراضيهم أو مناطقهم، شلا يحلوؿ مجاعية لبعض مشاكل التفاع

 :Hampton 1998) م اجاهتأساسي لتصميم زلتوى وىيكل تلك السلطة حبيث تُليب احتي بشكلٍ 
اإلكراه ىو السمة  تربط نظريتها بُت سلطة الدولة وقدرهتا على فرض حلوؿ دلشاكل التنسيق والتعاوف. .(77

ة من تقدًن حل فعاؿ ذلذه ادلشاكل، واحلق يف استخداـ ىذا اإلكراه ىو ما يُشكل الضرورية اليت سُبكن الدول
من  شرعيةدُييز ىذه الُسلطة السياسية ذات احلد األدىن من الإف احلق يف استخداـ اإلكراه  ُسلطة الدولة.

 شرعيةوما تسميو ال شرعيةبُت احلد األدىن من ال إضافياً  تضع ىامبتوف سبييزاً  اإلستخداـ اجملرد للُسلطة.
 األخبلقية الكاملة، واليت ربصل عليها عندما تكوف السلطة السياسية عادلة.

 شرعيةفهو يشَت إى أف ىذا جيعل ال معنية بتربير القوة القسرية. شرعيةأبف ال ، أيضاً (2002)بوكناف  اقشني
لو،  ووفقاً  .شرعيةمثل ىامبتوف، يدعو بوكناف إى تفسَت أخبلقي لل أكثر من السلطة. أساسياً  مفهوماً 

 يف شلارسة السلطة السياسية. سياسية، إذا وفقط إذا، كاف ذلا ما يربرىا أخبلقياً  شرعية"للكياف 
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(689:2002Buchanan .)  ًهبذا  ربصل السلطة السياسية، حسب رؤيتو، إذا كاف الكياف شرعيا
يقدـ ستيلز  (.691: 2002) السياسي. لتزاـادلعٌت، وإذا مت إستيفاء بعض الشروط األخرى ادلتعلقة ابال

 يف ذلك على كل من كانط، وروسو. الدولة معتمداً  شرعية علىاإلكراه  نع ُمركزاً  ، سرداً (2009)

 ات السياسية:لتزامالسياسية واال شرعية( ال2.3

ات التزامتنطوي على  شرعيةمن الناحية التارخيية، كاف الرأي السائد ىو أف السلطة السياسية ذات ال
على تشكيل ىيئة ، على سبيل ادلثاؿ، "كل إنساف، دبوافقتو مع اآلخرين  Locke يكتب لوؾ سياسية.

أو  سياسية واحدة يف ظل حكومة واحدة، يضع نفسو على عاتق كل واحد من ىذا اجملتمع ابخلضوع لتقرير
 األغلبية، وخيلص من خبلؿ ذلك؛ وإال فإف ىذا ادليثاؽ األصلي، حيث يندمج مع اآلخرين يف رلتمعٍ  رأي

ودوف أي روابط أخرى غَت اليت كاف عليها من قبل يف  إذا تُرؾ ُحراً  ، ولن يكوف ُمدرلاً واحد، لن يعٍت شيئاً 
 .(Locke 1990 [1690]: 52f) حالة الطبيعة

حيث أيخذ البعض  ففي حُت أف وجهة النظر ىذه ال تزاؿ منتشرة لدى الكثَتين، إال أنو ال يلتـز هبا اجلميع.
. روانلد يدافع  سياسية للناسات اللتزامسلتلفة عن مسألة اال بطريقة ،شرعيةجيعل سلطة ما ذات مسألة ما 

يُعامل دوركُت  عن وجهة نظر من ىذا النوع. ((Ronald Dworkin, 1986: 191دوركُت 
ات التعاونية" أو "الًتابطية" لتزامات السياسية كمفهـو معياري أساسي يف حد ذاتو. أو ما يسميو، "االلتزاماال

 ، ولكن مباشرة من العضوية يف اجملتمع السياسيشرعيةوىي تلك اليت ال تنشأ من السلطة السياسية ذات ال
 (.Simmons 2001; Wellman 1996: انظر)لئلطبلع على مناقشات نقدية يف ىذا اجلانب، 

 شرعية، حجة مفاىيمية للطعن يف الرأي القائل أبف السلطة السياسية ذات ال(2010)أبلبـو يُقدـ 
لديها القدرة على تغيَت الوضع ادلعياري  شرعيةأبف السلطة السياسية ذات ال يعتقد أبلبـو .لتزاـتستوجب اال

بشكل  ، على سبيل ادلثاؿ(1986)راز  (، كما انقشApplbaum, 2010) دلن ىم ربت ُحكمها
، (Hohfeld)مؤثر، وأف ىذه القدرة جيب أف تُفسر على أهنا قوة أخبلقية ابدلعٌت الذي طرحو ىوىفلد 

، ليست ف سلطات ىوىفلد، على عكس احلقوؽيقوؿ أبلبـو أب ولكن طالبة ابحلُكم.وليس دبعٌت حق ادل
 شرعية، فإف السلطة السياسية ذات الومن وجهة نظر أبلبـو ات.لتزامرتبطة ابالمرتبطة ابلواجبات، بل ىي م

 .اتالتزاملديها اإلمكانية على خلق مسؤوليات ألولئك الذين خيضعوف ربت حكمها، ولكن ليس بصيغة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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من ادلؤكد أف ادلسؤولية  ، يعٍت عدـ التحرر من سيطرة السلطة.شرعيةإف اخلضوع للسلطة السياسية ذات ال
أال يتم اخللط بينو وبُت بواجب الطاعة جيب  لتزاـقد تكوف خاضعة لواجب، ولكن أف تكوف ُعرضة لبل

 ، للتمييز بُت ىذه ادلناقشات(.Perry 2013: ايضاً  انظر)واجب االمتثاؿ 

السياسي ببعض اجلاذبية ألولئك الذين يهدفوف إى  لتزاـالسياسية عن اال شرعيةاآلراء اليت تفصل الربظى 
ربز احلجة دبا حيث ت انركية(.البلسلطوية )األ Robert Paul Wolff مواجهة حجة روبرت بوؿ وولف

كيف يكوف األفراد ادلستقلوف ُملزمُت   .(Perry 2013)  دبشكلة اخلضوع أو التبعية يسمى اليـو أحياانً 
ادلستقل عن احملتوى  لتزاـإف اال إبخضاع إرادهتم إلرادة شخص آخر؟ –عن احملتوى  بعيداً  –عاـ  بشكلٍ 

 يقوؿ وولف لتوجيهات الدولة على ىذا النحو، بغض النظر عن احملتوى. ابالمتثاؿ التزاـبطاعة الدولة ىو 
 شرعيةعاـ بطاعة الدولة، فإف الدوؿ تفتقد لل التزاـكن أف يكوف ىناؾ إى أنو ال دي نظراً  أبنو( 1970)

 .(Wolff, 1970ابلضرورة )

أبنو يف حُت  ناقشأوؿ رد على التحدي األانركي، حيث ي Edmundson (1998)إدموندسوف لدى 
ألوامرىا.  متثاؿيف اال ظاىراً  للدولة إلصدار التوجيهات، إال أهنا ال زبلق حىت واجباً  تضع ُمربراً  شرعيةأف ال

ينشأ فقط إذا مت إستيفاء  شرعيةويواصل، أف الواجب األخبلقي إلطاعة أوامر السلطة السياسية ذات ال
 شروط إضافية.

حيث دييز سيمونز بُت التربير األخبلقي ، على وولف سلتلفاً  ، رداً Simmons (2001)لدى سيمونز 
وبسحب سيمونز،  السياسية لدولة مُعينة، دبا يصاحب ذلك اإلدراؾ التارخيي، وتوجيهاتو. شرعيةللدوؿ وال

احية إذا كاف من ادلمكن إثبات أف وجود دولة أفضل من الن فإف تربير الدولة يعتمد على دفاعها األخبلقي.
ير األخبلقي الترب  ، فإف الدولة ذلا ما يربرىا.(Simmons 2001: 125) األخبلقية من عدـ وجود دولة

اتنا األخبلقية ذباه التزامف أوالسبب ىو  حبسب سيمونز. السياسية شرعيةلل لكنو ليس كافياً ضروري فقط، 
 شرعيةتعتمد  األخرى، وليس ابذباه الدولة ادلُعينة اليت نعيش فيها فقط.اجلميع، دبا يف ذلك مواطٍت الدوؿ 

، على موافقة ادلواطنُت متثاؿوفرض واجبات الطاعة واال توليدتُفهم على أهنا القدرة على اليت و دولة معينة، 
وعلى الرغم من عدـ وجود واجب أخبلقي لطاعة الدولة ادلعينة اليت نعيش فيها، فقد يكوف لدينا  الفعلية.
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وابلتايل، فإف عدـ وجود واجب أخبلقي عاـ  إذا منحنا موافقتنا ادلسبقة ذلذه الدولة. متثاؿسياسي ابال التزاـ
 (.Simmons 2001: 137) ابلضرورة شرعيةطاعة الدولة ال يعٍت ابلضرورة أف مجيع الدوؿ فاقدة للب

 السياسية: شرعية( مصادر ال3

معياري، رُبدد أي ادلؤسسات السياسية وأي القرارات اليت تُتخذ  ادلفهومة بشكلٍ  شرعيةبقدر ما تكوف ال -
ات اليت يتحملها األشخاص الذين لتزامبداخلها تكوف مقبولة، غَت أنو ويف بعض احلاالت، ما ىي أنواع اال

يستعرض ىذا  ربكمهم ىذه ادلؤسسات؟ ىناؾ أسئلة حوؿ ما ىي األسس اليت تقـو عليها ىذه ادلعايَت؟
 .شرعيةز اإلعتبارات وادلصادر ادلخلتفة للاجلزء إبجيا

 ( املوافقة:311

وابلرغم من وجود فكر طوعي قوي يف الفلسفة السياسية ادلسيحية، إال أنو يف القرف السابع عشر أصبحت 
، ىوبز Hugo Grotiusسبيل أعماؿ ىوجو جروتيوس  السياسية. شرعيةادلوافقة  تٌعترب ادلصدر الرئيسي لل

Hobbes ابفندروؼ ، صامويلSamuel Pufendorf إى إعتبار ادلوافقة نقطة التحوؿ الرئيسية اليت ،
 Schneewind انظر) .شرعيةأدت يف النهاية إى استبداؿ القانوف الطبيعي، ونظريت السلطة اإلذلية لل

، يف كتاب قانوف احلرب Grotiusجروتيوس . ادلقطع التايل من (Hampton 1998؛  1998
لوجود عدة طرؽ للعيش، بعضها أفضل من  يُعرّب عن ىذا ادلنظور احلديث، يقوؿ:" ولكن نظراً والسبلـ، 

البعض اآلخر، وقد خيتار كل شخص ما يشاء من كل ىذه األنواع، لذلك ديكن للشعب أف خيتار شكل 
اؾ، بل احلكومة الذي يريده: حيث أف ىذا احلق ال ديتلكو احلاكم، أو العاىل، لُيقاس هبذا الشكل أو ذ

 Tuck)استشهد بو ابألشخاص الذين حبثوا عن آراء سلتلفة، ودبدى إرادة الذين منحوه )احلق( إيه".
إبعتبارىا لقد كانت أفكار لوؾ من نظرية العقد االجتماعي ىي اليت رفعت ادلوافقة  (.193 :1993
 السلطة السياسية. شرعيةادلصدر الرئيسي ل

السلطة  شرعيةمفيد بُت ثبلث طرؽ ديكن من خبلذلا فهم العبلقة بُت ادلوافقة و  بشكلٍ  Razدُييز راز 
( ادلوافقة 2السلطة السياسية. شرعية( موافقة احملكومُت ىي شرط ضروري ل1 .(356: 1995)السياسية، 

هبا السلطة ىي اليت ال تستطيع السلطة السياسية الوفاء  شرعية، ولكن شروط شرعيةلل مباشراً  ليست شرطاً 
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تلك السلطة ابدلوافقة  اليت ربكمىي  السلطة السياسية شرعية( أف شروط 3إال بعد التمتع دبوافقة احملكومُت.
 اإللزامية.

، Simmons (2001)، سيمونز Nozick (1974)يدافع لوؾ وأتباعو ادلعاصروف، مثل نوزيك 
رين تدافع ج الذي تتخذه نظريت ادلوافقة. ( الشكل األكثر شيوعاً 1روسو وأتباعو عن  ولكن أيضاً 
Greene (2016).تعاود 2يف النسخة  ، عن نسخة من الرأي تُطلق عليو العرض التوافقي اجليد )

للشرعية، ألهنم يعتربوف فقط ادلوافقة الفعلية ادلقدمة يف ظل  ألولئك الذين يرفضوف ادلوافقة الفعلية كأساسٍ 
، وراولز Kantريت ادلوافقة االفًتاضية، مثل تلك اليت عرّب عنها كانط تقع نظ الظروؼ ادلثالية ُملزمة.

Rawls.فقط إذا وافق  شرعيةحيث ترى ىذه النظريت أف السلطة السياسية ذات  ، يف ىذه الفئة
 (.3.3احملكوموف عليها يف ظل ظروؼ مثالية معينة.)راجع القسم 

، عن نسخة أخرى من نظرية ادلوافقة David Estlund (2008: 117ff) إستلونديدافع ديفيد 
ىي نظرية تعترب عدـ ادلوافقة على  أعبله. ما يسميو "ادلوافقة ادلعيارية" 3االفًتاضية اليت تتطابق مع الفئة رقم 

 السلطة، ربت ظروؼ معينة غَت صاحلة. وابلتايل، ديكن تربير السلطة، حبسب ىذا الرأي، دوف موافقة فعلية.
حيث يستخدـ نظرية ادلوافقة ادلعيارية   لطة أبهنا القوة األخبلقية اليت تتطلب الفعل.، السEstlundيُعّرؼ 

العمل  الدديقراطية، الذي يُفهم على أنو جيوز استخداـ اإلكراه لفرض السلطة. شرعيةإلعتبار ال كاساسٍ 
اجلماعة الدديقراطية ، ىو أنو يساىم يف تربير سلطة Estlundالذي تقـو بو نظرية ادلوافقة ادلعيارية حبسب 

عتمدة دديقراطياً 
ُ
 .على أولئك الذين خيتلفوف مع بعض القوانُت ادل

وعلى الرغم من أف نظرية ادلوافقة كانت هُتيمن لفًتة طويلة، إال أف ىناؾ العديد من االعًتاضات ادلعروفة 
فقة االفًتاضية ، أبف نظريت ادلواSimmons (2001)سيمونز  ناقش، ي2.1عليها. كما ذُكر يف القسم 

االعًتاضات األخرىوخاصة  .شرعية( زبلط بُت التربير األخبلقي وال)ويفًتض، نظريت ادلوافقة ادلعيارية أيضاً 
ديفيد ىيـو يعًتض  و ادلوافقة نفسها.، قددية قدـ نظرية القبوؿ أنفسها( Lockean)على إصدارات لوكُت 

(Hume) الدوؿ على لوؾ أف ادلوافقة ليست رُلدية، وأف ، يف مقالو "من العقد األصلي"، والكثَت من بعده
على السلطة السياسية  شرعيةوابلتايل، فإف زلاولة إضفاء ال من أعماؿ العنف.تقريباً  الفعلية كانت تنشأ دائماً 

غَت أف ما ىو أسوأ،  (.Wellman 1996) عن طريق ادلوافقة ىي، يف أفضل األحواؿ، تفكَت ابلتمٍت.
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كاف حل ىيـو نفسو، مثل   .(Pateman 1988) قد حيجب اذلياكل اإلشكالية للمرؤوسُت، أو التابعُت.
 الحق، عرض إقًتاح لتربير السلطة السياسية مع اإلشارة إى عواقبها ادلفيدة. بنثاـ يف وقتٍ 

 ( العواقب ادلفيدة:3.2

حيث أف ىذا ادلفهـو  السلطة السياسية على مبدأ ادلنفعة. شرعيةمن وجهة نظر النفعية، ينبغي أف تقـو  -
قد يُنظر إى   السلطة السياسية على ما تتطلبو األخبلؽ. شرعيةىو ابلضرورة مفهـو أخبلقي: تعتمد  شرعيةلل

، ومعاصر لوؾ (Pufendorf)، طالب بوفندروؼ ( Christian Thomasius)كرستياف توماس 
السياسية تعتمد  شرعيةالسياسية، حيث رفض التطوع وأيد فكرة أف ال شرعيةنهج النفعي للادلعلى أنو رائد 

 :Schneewind 1998: 160; Barnard 2001) من ذلك. على مبادئ احلكمة العقبلنية بدالً 
ليس  –السياسية  شرعية. خيتلف توماس عن النفعيُت، ومع ذلك، فهو يف زلاولتو ربديد مصدر لل(66

لقد طور فكرة "الذوؽ" أو "اللياقة" إى نظرية حوؿ كيفية ارتباط الناس ببعضهم البعض  أخبلقي أو قانوين.
 :Barnard 2001) من األفضل وصف ىذه الفكرة على أهنا مبدأ "التبادؿ ادلدين".يف السياؽ السياسي.

، أسس قانوف الطبيعة واألمم، Thomasius )وؾ".. "أنت تعامل اآلخرين كما تتوقع منهم أف يعامل(65
عن العدالة والشرعية القانونية، تبٌت توماس  شرعيةمن خبلؿ سبييز ال (.Barnard 2001: 65عن  نقبلً 
فكرة ىوبز أبف السلطة  Benthamيف ادلقابل، يرفض جَتمي بنتاـ  كبَت.  لوقتو إى حدٍ  كاف سابقاً   هنجاً 

لزمة. اجتماعي. السياسية تنشأ دبوجب عقدٍ 
ُ
ذلك  وحبسب بنتاـ، فإف الدولة ىي اليت زبلق إمكانية العقود ادل

تعتمد على ما إذا   شرعيةيقًتح بنثاـ أف ال اليت تواجهها الدولة ذبد مربراهتا يف قوانينها. شرعيةشكلة الأف م
 Binmore: انظرالنفعي ادلُعاصر،  شرعيةكاف القانوف يساىم يف سعادة ادلواطنُت.)للتعرؼ على مبدأ ال

2000.) 

يوف ليربالاحلقوؽ اليت جيد ال على قيودالىناؾ مشكلة معروفة من وجهة النظر اليت يُعرب عنها بنتاـ واليت تربر 
على ىذا االعًتاض، من جهة، يف حجة ، Millتتكوف إجابة جوف ستيورات ِمل على أهنا غَت مقبولة.

حقوؽ احلريت، ومن اجلهة األخرى، يف الدفاع عن السلطة السياسية الدديقراطية  للتوفيق بُت النفعية ومحاية
 ضروريً  ، تُعد كل من احلرية الفردية واحلق يف ادلشاركة السياسية أمراً Millدلِل  ووفقاً  على أساس مبدأ ادلنفعة.
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: أيضاً  انظر، واعتبارات يف احلكومة التمثيلية، Mill On Liberty:) انظرللتنمية الذاتية لؤلفراد.
Brink 1992; Ten 1998.) 

للضرر، أي  ِمل أبف تقييد احلرية غَت مشروع إال إذا كاف مسبباً  ناقشفيما يتعلق ابلدفاع عن حقوؽ احلرية، يُ 
ناقشة ، الفصل األوؿ؛ دلOn Liberty: )انظر ما مل تكن اإلجراءات ادلقموعة من القيد تضر ابآلخرين.

مت  (.Turner 2014: أيضاً  انظر؛ Wellman 1996: انظر، شرعيةلل نقدية دلبدأ الضرر كأساسٍ 
التعبَت من وجهة نظر ِمل للقيمة ادلفيدة للدديقراطية )التداولية( يف ادلقطع التايل من الفصل األوؿ من كتاب 

ل مع الربابرة، شريطة أف تكوف الغاية "االستبداد أو الطغياف ىو طريقة مشروعة للحكومة يف التعام احلرية.
احلرية، كمبدأ، ليس ذلا أي تطبيق أو  لتحقيق ىذه الغاية.هتدؼ ىي ربسينهم والوسائل اليت تربرىا يف الواقع 

إستخداـ على أي حالة من األشياء قبل الوقت الذي أصبحت فيو البشرية قادرة على التطور من خبلؿ 
يف ما سيطلق عليو ىابرماس  –دلِل، بسبب إديانو بقوة األفكار  التداوؿ مهم، وفقاً  ادلناقشة احلرة وادلتساوية".

جيب أف رُبافظ ادلداوالت على ادلصاحل  (.Habermas 1990: 158f)قوة احلجة األفضل  الحقاً 
 من خبلؿ تقويض السعادة العامة، ويف ادلراجعة " جيب على النظاـ شرعيةاحلزبية، اليت ديكن أف هُتدد ال

التمثيلي...أال يسمح ألي من ادلصاحل الطائفية ادلختلفة أف تكوف قوية حبيث تكوف قادرة على التغلب على 
أف يكوف ىناؾ توازف بُت ادلصاحل الشخصية،  جيب دائماً  احلقيقة، والعدالة، وادلصاحل الفئوية األخرى رلتمعة.

ة منهم على األقل على العمل بدوافع أعلى، منهم يعتمد على صلاحاتو، وربمل نسبة كبَت  اليت قد ذبعل أيً 
 Ten، استشهد هبا 447، األعماؿ ادلختارة، Mill )ووجهات نظر أكثر مشولية، وبعيدة ادلدى.

1998: 379.) 

 Rawlsراولز  السياسية. شرعيةلل مقنعاً  يبدو أف كثَتين غَت مقتنعُت أبف مثل ىذا ادلنطق األدايت يُقدـ سبباً 
(1971:175f) و جَتمي والدروف ،Jeremy Waldron (1987: 143f ،) يعًتضاف على النهج

سيقنع يف هناية ادلطاؼ أولئك الذين سيستفيدوف من احلساابت االقتصادية، ويفتقر إى حجة  الذي النفعي
 .من احملتمل أف خيسروا إلقناع أولئك الذين

 لتزاـ، ومادة االKlosko 2004: انظرتقدـ نظريت اللعب النظيف إجابة واحدة على ىذه ادلشكلة )
أفضل مثاؿ على ذلك ىو مفهـو راز السياسي(، يف حُت أف اجلواب اآلخر أييت من النظريت الكمالية.
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Raz القائمة على النتائج ادلفيدة  شرعيةحياوؿ راز إظهار مدى توافق إعتبارات ال (.2.1)القسم  شرعيةلل
، "رُبدد (Raz 1995: 359)راز ل ووفقاً  توجيهات السلطة. ، وطاعة،متثاؿمع كل من لديو أسباب لبل

ادلربر  احلكومات ما ىو األفضل لرعايىا وتعرض عليهم النتائج كاستنتاجات ُملزمة يتعُت عليهم اتباعها".
ذلذا الرأي الذي يعطيو راز )أطروحة التربير العادية(، كما ىو موضح أعبله، ىو أنو إذا كانت السلطة ذات 

عليهم أفضل لؤلسباب اليت تنطبق  بشكلٍ  متثاؿف توجيهاهتا ذبعلها تساعد احملكومُت على االفإ، شرعية
 ,Hershovitz 2003 ،2011 ،Nussbaum 2011: انظر)لئلطبلع على نقد ذلذا التوجو، 

and Quong 2011.) 

اليت تُبُت أف زلاولة للتغلب على ادلشكلة  أيضاً  السياسية ىي شرعية، لل(1996) إف اعتبارات ويلماف
 السياسية. شرعيةادلؤسسات السياسية والقرارات اليت تُتخذ بداخلها نتائج مفيدة، لكنها ليست كافية لل

ما يقًتحو ىو، أف تربير  الدولة على تربيرىا الستخداـ اإلكراه لفرض قوانينها. شرعيةوحسب أفكاره، تعتمد 
 شرعيةوالفكرة ىي أف "ما يضفي ال الدولة ديكن أف يقـو على الواجب القانوين دلساعدة اآلخرين احملتاجُت.

يف النهاية على فرض قيود على حريتك ليس رلرد اخلدمات اليت اليت تقدمها لك، ولكن الفوائد اليت تقدمها 
ألف "اجملتمع  ويلماف أبنو نظراً  ناقشي من ادلؤلف(.، التشديد Wellman 1996: 213 ) لآلخرين

 :Wellman 1996) الطبيعة"،اذلروب من سلاطر حالة  وحيدة اليت سُبكن الناسالسياسي ىو الوسيلة ال
حيث يدعي ويلماف أبف القيود  ف على الناس واجب أبف يقدموا لبعضهم البعض منافع الدولة.وأ، (216

 الدولة مشروعة.ة حبريتهم من قبل طادلرتب

 

 ( العقل العاـ وادلوافقة الدديقراطية:3.3

يف التوجهات اليت تنسب مصدر  وربديداً  ،تفاؽ أو ادلوافقة يف الفكر ادلُعاصريظهر إرث ىاـ يف نظرية اال
أخذ  –أو إى نظريت ادلشاركة الدديقراطية  –أخذ القيادة من كانط  –الشرعية إما إى فكرة العقل العاـ 

 ركة من روسو. حيث ذبمع نظريت الدديقراطية التداولية بُت التوجهُت.ادلشا
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فاحلل الذي يقًتحونو ىو أف  سبيل توجهات العقل العاـ إى الًتكيز على مشكلة تربير اإلكراه السياسي.
اإلكراه السياسي لو ما يربره إذا مت دعمو على أساس األسباب اليت ديكن جلميع األشخاص العاقلُت ادلشاركة 

كامل يف   ، لكنو طور الفكرة بشكلٍ ية السياسية مع راولزليرباليف البدأ اإلىتماـ بتوجهات العقل العاـ  هبا.
: " يف (Rawls 2001: 41)التالية  شرعيةانطبلقو ىي مشكلة الحيث أف نقطة  األعماؿ البلحقة.

السلطة القسرية على بعضهم البعض؟" احلل  ...شرعيةضوء أي أسباب أو قيم ...ديكن للمواطنُت شلارسة ال
فقط عندما  شرعية ، للسلطة السياسيةالتايل" ليربايلال شرعيةز ىو "مبدأ الذلذه ادلشكلة اليت يقًتحها راول

معقولة وعقبلنية، وديكن أف لدستور )مكتوب أو غَت مكتوب( مبادئ جلميع ادلواطنُت، ابعتبارىا  سُبارس وفقاً 
شًتؾ"  يتم ُمصادقتها

ُ
 (.Rawls 2001: 41)على ضوء العقل اإلنساين ادل

على  – سياسي"" وبٍ ، على أسلشرعية للليربايلتستند فكرة راولز للعقل العاـ، واليت ىي يف صميم ادلبدأ ال
 Rawls)لى منتقدي نظريتو للعدالو بوصفها إنصاؼ الذي طوره راولز ع -وراء الطبيعة"عكس "ما 

بذاتو" بنفس الطريقة اليت عليها نظريتو يف  جيب أف يكوف "قائماً  ىذا يعٍت أف العقل العمومي (.1985
أو  –اجلداالت احملتملة  –عن  جيب أف يشمل العقل العاـ القيم السياسية فقط، وأف يكوف مستقبلً  العدالة.

دلفاىيم السياسية ا تقدمو األسرة دلا وىذا يقيد زلتوى العقل العاـ دل ادلذاىب األخبلقية، أو الدينية الشاملة.
، لتقييد زلتوى فكرة العقل العاـ يُدرؾ راولز أنو نظراً  (.Rawls 2001: 26) حبسب راولز للعدالة

السؤاؿ ىو: يف أي سياؽ من ادلهم أف يتم مراعاة تقييد العقل؟  ينطبق عليو.تقييد النطاؽ الذي  فيجب أيضاً 
، يتصور راولز نطاؽ العقل العمومي على أنو يقتصر على مسائل األساسيات الدستورية والعدالة األساسية

على القضاة وادلسؤولُت احلكوميُت، وادلرشحُت للمناصب  – صريولكن ليس ح –أساسي  وينطبق بشكلٍ 
 العامة، عندما يقرروف يف مسائل األساسيات الدستورية والعدالة األساسية.

القسم  أيضاً  انظر)السياسية  شرعية، هنج راولز لطمس التمييز بُت تربير الدولة وال(2001)سيمونز ينتقد 
مركزي على مشكلة اإلكراه،  تنطوي بشكلٍ  شرعيةأبف مشكلة ال ديكن للراولزيُت أف جييبوا مع ذلك (.2.3

رة التالية تدعم الفك لسلطة السياسية.ل –وليس رلرد تربير  – على أهنا سبب إجياد شرعيةوابلتايل جيب فهم ال
 احلُكم احلق يفؽ الدديقراطي. فكوف اية السياسية صراحة على السيليربالحيث يركز راولز يف ال دعاء.ىذا اال

، يف نقده (Hershovitz)وكما يقوؿ ىَتشوفيتز  .؛ ىي ميزة دديقراطيةمن خلق أولئك الذين حيكموف
: 2003) السياسية، يف الدديقراطية ال يوجد انقساـ حاد بُت "ادلوثقُت" و "ادلقيدين" شرعيةلل دلنهج راز 
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210f.)  وابلتايل، فإف السلطة السياسية للتجمع الدديقراطي تستتبعها بعض التوجهات للظروؼ اليت ديكن
 ;Peter 2008) قانوين. للمواطنُت دبوجبها شلارسة السلطة القسرية على بعضهم البعض بشكلٍ 

Kolodny 2014a,b) ولكن حىت إذا كاف من ادلمكن دحض اعًتاض سيمونز هبذه الطريقة، فإف .
 ح بعض أشكاؿ التربير العاـإثبات صلا  ل العمومي ىي ما إذا كاف إبمكاهنالتوجهات العقكلة األخرى ادلش

 (.Enoch 2015  انظر)السياسية  شرعيةلل

مادة العقل العمومي(.  انظر) طورت توجهات العقل العمومي احلديثة فكرة راولز األصلية بطرؽ سلتلفة
يف  .فًتاضياً ا ذبذب إمجاعاً  سيفهم أولئك الذين يتابعوف راولز عن كثب توجهات العقل العمومي كأسبابٍ 

اذلدؼ من  ىذا التفسَت، فإف العقل العاـ ىو السبب الذي يُتوقع من مجيع األشخاص العقبلنيُت أف يؤيدوه.
يف قراءة  اإلمجاع ىو إما القرارات السياسية نفسها أو اإلجراء الذي يتم من خبللو إزباذ القرارات السياسية.

، يتم فهم فكر  فًتاضي على األسباب اجلوىرية )على سبيل ة العقل العاـ من حيث اإلمجاع االُمشًتكة اليـو
إذا كاف  يكوف استخداـ اإلكراه السياسي مشروعاً  فيما يتعلق هبذه ادلفاىيم، .((Quong 2011) ادلثاؿ 

تكمن مشكلة ىذا التفسَت للعقل  جوىرية ديكن أف يتوقعها مجيع األشخاص الُعّقاؿ. أبسبابٍ  مدعوماً 
العمومي يف أف ادلطالبة بتوافق اآلراء حوؿ األسباب اجلوىرية يف ظروؼ التعددية واخلبلؼ الديٍت واألخبلقي، 

اإلكراه  شرعيةل زلدود جداً  لى توصيف ُمقّيد جدا لؤلشخاص العاقلُت، أو ينتهي دبجاؿٍ ىي أنو إما يعتمد ع
 السياسي.

يف ىذا  (.Peter 2008)من حيث األسباب اإلجرائية  أيضاً السياسية  شرعيةديكن فهم مفهـو راولز لل
رية ديتد لؤلسباب اجلوىالتفسَت، يقتصر رلاؿ العقل العاـ على تربير عملية صنع القرار السياسي، وال يلـز أف 

على سبيل ادلثاؿ، إذا كاف اإلمجاع  )على عكس األسباب اإلجرائية( اليت قد حيتفظ هبا الناس لتربير قراراهتم.
ابلطبع، قد ال  مربر القرار ىو أنو مت ازباذه بطريقة دديقراطية.االفًتاضي يدعم ازباذ القرار الدديقراطي، فإف 

ابلكامل. لكن ىذا رلرد انعكاس  عادالً  يكوف القرار السياسي ادلشروع دبوجب اإلجراء الذي مت ازباذه قراراً 
 ىي فكرة أضعف من العدالة. شرعيةحلقيقة أف ال

. ُيصبح القرار (Gaus 2011) وليس اإلمجاع بةقار يركز التفسَت البديل لتوجهات العقل العمومي على ادل
األفراد الُعّقاؿ على بناء على ىذا التوجو، ينبغي أف يتقارب على أساس العقل العمومي، و  السياسي مشروعاً 
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من  بدالً  ال حيتاجوف إى االتفاؽ على األسباب اجلوىرية أو اإلجرائية اليت تدعم ازباذ القرار.و  ىذا القرار،
اجلميع على أنو جيب ازباذ قرار مُعُت، حىت لو اختلفوا حوؿ  السياسية اّتفاؽ شرعيةأنو يكفي لل ذلك، يقاؿ

 .يكوف إفًتاضياً  ، بل قدأف التقارب ال جيب أف يكوف فعلياً  من ادلبلحظ ىنا األسباب اليت تدعم ىذا القرار.

القرار السياسي يكتسب مشروعيتو إذا  تُعترب التوجهات اليت تؤكد ادلشاركة السياسية أو التأثَت السياسي أف
 شرعيةوابلتايل فهم يروف أف ال تسمح دبشاركة متساوية من مجيع األشخاص ذوي الصلة. مت ازباذه يف عمليةٍ 

 Bernard)وذلك إلعادة صياغة تعبَت برانرد مانُت  -عتمد على مشاركة أو أتثَت اجلميع السياسية ت
Manin  )(1987) – ى مربر ديكن للجميع جلميع، كما تفعل نظريت ادلوافقة، أو علوليس على إرادة ا

حيث تُركز الروايت القددية من ىذا النوع على ادلشاركة  الوصوؿ إليو، كما ترى توجهات العقل العمومي.
 يف حُت تتضمن التوجهات األحدث حساابت الدديقراطية التداولية  (.Pateman 1970)الدديقراطية 

(Manin 1987) لتحكم ادلتساوي حبسب فيليب بيتيتؤية ا، ور (Pettit 2012). 

نظرين ادلعاصرين ) شرعيةأثّر حل روسو دلشكلة كيفية تفسَت 
ُ
 انظرالقرارات السياسية على العديد من ادل

تفاؽ مع رؤية لوؾ لنظرية العقد االجتماعي اليت يقًتحها روسو أف أحد أىم حاالت عدـ اال (.4.3القسم 
يؤكد روسو أنو بدوف مشاركة ادلواطنُت النشطة يف تربير  السياسية. شرعيةالضمنية ليست كافية للادلوافقة 

لروسو، ال ديكن سبثيل إرادة ادلرء، ألف ذلك من شأنو أف يشوه اإلرادة  ووفقاً  .شرعيةقوانُت الدولة، ال توجد 
سم االجتماعي إلزامية فقط ألهنا ادلشاركات اليت تربطنا ابجل" .شرعيةمصدر ال ىي وحدىاالعامة، واليت 

 عامة يف موضوعها وكذلك يف جوىرىا...اإلرادة العامة، جيب أف تكوف حقيقية، جيب أف تكوف  متبادلة...
ا ضلو أي الطبيعية عندما يتم توجيهه افقد استقامتهجلميع لتطبيقها على اجلميع، و...ت من اجيب أف أتيت

 (.Rawls 2007: 231f، و II: 4االجتماعي ، العقد Rousseau )شخص، أو موضوع زلدد 

دُييز روسو بُت إرادة ادلواطن اخلاصة، واليت تعكس ادلصاحل الشخصية، واإلرادة العامة للمواطن، واليت تعكس 
 إف القرار الدديقراطي يتعلق دائماً  .ادلصلحة العامة أيضاً  إلرادة العامة، واليت تعكسللصاحل العاـ، وا تفسَتاً 

إذا أجريت  وىكذا يف عملية صنع القرار الدديقراطي، يقارف ادلواطنوف تفسَتاهتم لئلرادة العامة. صاحل العاـ.ابل
 صحيح، فإهنا تكشف عن اإلرادة العامة. وىذا ىو القرار ادلشروع. بشكلٍ 
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ملزموف  مُعيناً  ادلشاركة النشطة من قبل اجلميع إى اإلمجاع، فلماذا أولئك الذين يعارضوف قراراً قد ال تؤدي 
 –جييب روسو على ىذا السؤاؿ ابلشكل التايل. من وجهة نظر روسو، ديكن للمواطنُت هبذا القرار؟ 

صحيح عن  يشكف بشكلٍ دبا أف القرار الدديقراطي  التعلم من القرارات الدديقراطية. –وسَتيدوف ذلك 
قًتاح مُعُت سوؼ يدركوف أهنم  اا ضد ، فإف أولئك الذين صوتو إذا مت تنفيذه بشكٍل صحيح اإلرادة العامة

هبذه الطريقة البارعة، ال يلتـز األفراد إال  كانوا على خطأ وسيعدلوف معتقداهتم حوؿ ماىية اإلرادة العامة.
 إبرادهتم، ولكن اجلميع ملزموف ابلقرار الدديقراطي.

 

 السياسية والدديقراطية: شرعية( ال4

السياسية. يف الفلسفة السياسية  شرعيةالعبلقة بُت الدديقراطية واليُلقي ىذا القسم نظرة فاحصة على  -
السياسية. األدوات  شرعيةادلُعاصرة، يعتقد الكثَتوف، ولكن ليس على اإلطبلؽ، أف الدديقراطية ضرورية لل

اؿ وسيلة الدديقراطية ىي وجهة النظر القائلة أبف إجراءات صنع القرار الدديقراطي ىي يف أفضل األحو 
تتطلب الدديقراطية أـ ال فيعتمد ذلك على النتائج اليت ينتج  شرعيةوصل إى نتائج عادلة، وما إذا كانت الللت

مفيد  ، بشكلٍ Thomas Christiano (2004)دُييز توماس كريستيانو  عنها صنع القرار الدديقراطي.
ت الدديقراطية ذات نظرة أو وجهة األدوا السياسية، وادلفاىيم غَت األحادية. شرعيةبُت ادلفاىيم األحادية لل

واحد: فقط جودة النتائج اليت يولدىا نظاـ سياسي مُعُت  السياسية إى بُعدٍ  شرعيةتقلل من طبيعة ال أحادية
 السياسية. شرعيةىي ذات الصلة ابل

ضرورية تماعي ادلوقف ادلتناقض يف الفلسفة السياسية ادلُعاصرة ىو أف األشكاؿ الدديقراطية للتنظيم االج
 شرعيةلل ادلفهـو ادلشًتؾ (.Buchanan 2002) ة، بغض النظر عن قيمتها األساسيةالسياسي شرعيةلل

 طالب ادلؤسسات السياسية ابحًتاـ القيم الدديقراطية.كونو يالدديقراطية، كما مت استخداـ ادلصطلح ىنا، ىي  
سمى عادة ابإلجرائية البحتة ىو مثاؿ على ما يُ  .أيضاً  الدديقراطية أحادية شرعيةبعض ادلفاىيم اإلجرائية لل

لئلجرائية البحتة، فإف السمات اإلجرائية فقط لصنع القرار ىي ذات الصلة  ووفقاً  وجهة نظر أُحادية.
ذلك أف  الدديقراطية. شرعيةينجذب العديد من ادلشاركُت إى ادلفاىيم غَت األحادية لل الدديقراطية. شرعيةابل
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الدديقراطية ذبمع بُت الشروط اليت ُتشَت إى جودة نتائج ُصنع القرار  شرعيةمثل ىذه ادلفاىيم ادلختلطة لل
 الدديقراطي مع الشروط اليت تنطبق على السمات اإلجرائية.

 

 ( الدديقراطية األداتية أو الذارئعية:4.1

من ىذا النوع، فإف بعض  حلججٍ  ووفقاً  ديقراطية.ضد الد للمحاججة ُتستخدـ األدوات الدديقراطية أحياانً  -
إذا مل ُتساىم  السياسية. شرعيةالنتائج ادلثالية اجليدة، مهما كانت زُلددة، ُتشكل ادلعيار الذي حُيدد ال

 السياسية. شرعيةالدديقراطية يف نتائج أفضل من اإلجراءات البديلة لُصنع القرار، فهي ليست ضرورية لل
(Raz 1995; Wall 2007). 

مستقل عن العملية  عترب أولئك الذين يدافعوف عن اآللية كمنطلق أف ىناؾ نتيجة مثالية موجودة بشكلٍ ي
على سبيل ادلثاؿ، ُتشَت  الدديقراطية، واليت ديكن من خبلذلا قياس قيمة العملية الدديقراطية، ومشروعيتها.

، وستيفن ووؿ Richard Arneson (2003)التوجهات اآللية أو الذرائعية لريتشارد أرنيسوف 
Steven Wall (2007) ،.شرعيةومن وجهة نظرىم، تعتمد  إى بعض التوزيع ادلثايل للمساواة 

تخذة فيها على مدى ُقرهبا من التوزيع ادلثايل للمساواة.
ُ
إذا كانت التضحية  ادلؤسسات السياسية والقرارات ادل

عاـ، ىكذا تقوؿ حجتهم، فإف ىذا ال يقوض  ة بشكلٍ أفضل للمساوا ابدلساواة السياسية تسمح بتقريبٍ 
 .شرعيةال

ىذا الرأي يف أنو للخروج من ىذا ادلوقف، جيب أف تُعامل قيمة ادلساواة السياسية تتمثل إحدى ُمشكبلت 
غَت أف ىذا غَت مقبوؿ ألولئك  على أهنا أقل أمهية من قيمة تلك ادلساواة األخرى اليت تنشد معيار الكماؿ.

 ;Rawls 1993على سبيل ادلثاؿ:  انظر)واة السياسية واحدة من أىم القيم الذين يعتربوف ادلسا
Buchanan 2002; Christiano 2008; Kolodny 2014a,b.)  ،ابإلضافة لذلك

ادلشروعة لصنع القرار ف اإلجراءات أبالعديد من الدديقراطيُت  ض األدوات الدديقراطية مع وجهة نظرتتعار 
 الدديقراطي زبلق أو ُتشكل سلطة سياسية.
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األكثر قدرة  ءات ُصنع القرارات الدديقراطيةإجرالية الدديقراطية يهدؼ إلظهار كوف يف حُت أف الدفاع عن اآل
تستند النسخة األكثر شهرة من ىذه احلُجة إى نظرية كوندوروسيو  على ربقيق نتائج مشروعة.

(Condorcet)  للحصوؿ على مناقشة حديثة، ذليئة احمللفُت(قائمة  انظرGoodin 2001.)  تفًتض
النتيجة ف، أحدمها ىو يبلف ىناؾ بدأب يف صياغتها األصلية حبسب كوندورسيونظرية جلنة التحكيم 

تقوؿ النظرية: أنو إذا كاف  .شرعيةلنأخذ اخليار الثاين لتصبح النتيجة ذات  مهما كانت زُلددة. الصحيحة
صحيحة أكثر  األغلبية من ادلرجح أف تكوفأكثر صحة من اخلطأ، فمن ادلرجح أف يكوف رأي كل انخب 

 نظراً  ابإلضافة لذلك، يزداد احتماؿ تصويت األغلبية على النتيجة الصحيحة مع حجم الناخبُت. من اخلطأ.
، فإف النظرية تقدـ حجة دلاذا تكوف الدديقراطية قادرة على ألف الدديقراطية ذلا مجهور أكرب من أي نظاـ آخر

وابإلضافة للحجج القائمة على نظرية كوندورسيو ذليئة احمللفُت، ىناؾ زلاوالت للدفاع  ربقيق نتائج مشروعة.
على سبيل ادلثاؿ، حجة  Landemore (2012)الندمور يُقدـ  عن القيمة ادلعرفية للدديقراطية اآللية.

ُصنع القرار، واليت ذبمع وجهات نظر عرفية األساسية للدديقراطية اليت تعتمد على إمكاانت آليات للقيمة ادل
 .مثبلً  رلموعات من اخلرباء، متنوعة لتتفوؽ على صنع القرار من قِبل رلموعات أقل تنوعاً 

 الدديقراطية: شرعية( ادلفاىيم اإلجرائية البحتة لل4.2

طادلا أهنا  شرعيةالدديقراطية، فإف القرارات الدديقراطية تتسم ابل شرعيةللمفاىيم اإلجرائية البحتة لل وفقاً  -
تضع ىذه اآلراء كل الثقل ادلعياري على قيمة  مناسب لصنع القرار الدديقراطي. نتيجة لعملية مقيدة بشكلٍ 

 اإلجراء الدديقراطي.

اليت  –على حساب الدديقراطية الًتاكمية  ادلعيارية البحتة فهم اإلجراءات ىناؾ عدة طرؽ ديكن من خبلذلا
تعٍت اإلجراءات  –من خبلؿ التصويت، لتكوف السمة الرئيسية للدديقراطية  لتفضيبلت الفردية مثبلً ع اذبم

يتضمن دفاع كينيث  ادلعيارية البحتة أف القرارات الدديقراطية مشروعة إذا كانت العملية الًتاكمية ُمنصفة.
 (.Dahl 1956) أيضاً  انظر، وجهة نظر من ىذا النوع. (May 1952)عن ُحكم األغلبية  أو.ماي

 Manin) ، جزئيًا على األقلعلى عملية ادلداوالت العامةيف التوجو التداويل للدديقراطية  شرعيةتعتمد ال
1987, Bohman 1996.)  لدى توماس كريستيانو(Thomas Christiano)  ًدلا  جيداً  توصيفا

ادلناقشة الدديقراطية والتداوؿ  مسار الدديقراطية التداولية: "ذبعل تنطوي عليو اإلجراءات ادلعيارية البحتة يف



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمة  27 

 

ادلداوالت عن إكراه نتائج ادلناقشات و  النتائج مشروعة للجميع، بعيداً  وصنع القرار يف ظل ظروؼ معينة
تكمن الفكرة  (.Christiano 1996: 35 ) "سَت اإلجراءاتالنتائج مشروعة من خبلؿ  .وصنع القرار

وضد مرشحُت أو  طية تساعد يف الفرز من خبلؿ أسباب سياسية،يف أنو يف حُت أف ادلداوالت الدديقرا
نتائج ىذه العملية تعتمد فقط على نزاىة صنع  شرعيةمقًتحات سياسية، وردبا حىت تولد بدائل جديدة، فإف 

ربر  القرار، وليس على جودة النتائج اليت ينتجها.
ُ
الدديقراطية ىو أنو ال يوجد معيار مشًتؾ  شرعيةلدلفاىيم اادل

وابلتايل، فإف  خبلؼ عميق حوؿ أسباب ىذه ادلقًتحات وضدىا. لتقييم جودة النتائج، سيبقى دائماً 
 Waldron 1996; Gaus ) النتائج شرعيةل ىذه اخلبلفات ىي ادلصدر الوحيد لالطريقة العادلة حل

1997; Christiano 2008.) 

ضد التوجهات القائمة على اإلنصاؼ من اإلجراءات  ، ربديً (2008)( Estlund) إستلوندأاثر 
 –تقليب عملة معدنية على سبيل ادلثاؿ  –حيث يشَت إى أف إجراءات صنع القرار األخرى  الدديقراطية.
العليا لُصنع القرار  شرعيةوابلتايل، فإف حجة العدالة غَت كافية إلثبات ال مُتطلبات اإلنصاؼ. تُليب أيضاً 

ديكن أف يستجيب ادلتشبثوف ابإلجراءات البحتة ذلذا التحدي ابإلشارة إى اإلنصاؼ ادلميز  الدديقراطي.
على سبيل  (Kolodny) كريستيانو وكولودين  ناقشي الذي أييت كنتيجة إلجراءات ُصنع القرار الدديقراطي.

السياسية اليت ُتشكلها ادلثاؿ، أبف شرعية القرارات اليت يتم ازباذىا بطريقة دديقراطية تنبع من ادلساواة 
، فقط يف الدوؿ الدديقراطية (2008)( Christiano)لكريستيانو  ووفقاً  الدديقراطية، والدديقراطية فقط.

، فإف الدديقراطية فقط ىي اليت توفر (2014a, b)كولودين ل ووفقاً  يُعامل الناس علنا على قدـ ادلساواة.
 من الفرص ادلتساوية للتأثَت على ُصنع القرار الذي يتجنب إخضاع البعض لقرارات اآلخرين. نوعاً 

ىو اإلشارة إى القيم ادلعرفية اإلجرائية اليت يتم القياـ هبا يف  إستلوندالرد اإلجرائي ادلختلف على ربدي  
مشولية ادعاءات ادلعرفة حوؿ دى حوؿ مدى مشوليتها، على سبيل ادلثاؿ، أو م –العملية الدديقراطية 

السياسية قد تتعرض للخطر ليس فقط من خبلؿ  شرعيةالفكرة ىي أف ال تعرضت للنقد. اقًتاحات معينة
من خبلؿ االمتياز  الوصوؿ غَت ادلتكافئ إى ادلؤسسات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ولكن أيضاً 

الدديقراطية اليت  شرعيةجرائية ادلعرفية البحتة ىو مفهـو للاإل( Peter)ما يسميو بيًت  ادلعريف غَت ادلربر.
دبوجبها تكوف القرارات السياسية مشروعة إذا كانت نتيجة عملية ُصنع القرار الدديقراطي ادلتداولة تُليب بعض 
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 Peter  أيضاً  انظر، وللقيم ادلعرفية اإلجرائية، Peter 2008) شروط العدالة السياسية وادلعرفية
2013.) 

 طية، وليس على اعتبارات ادلساواة، تعتمد رؤية بيتيتنوع احلُرية اليت توفرىا الدديقرا آخر يُركز على يف ردٍ 
حيث تدافع نظرية  على ىذه االسًتاتيجية. ،3.3، 1يف القسمُت  ادلذكورة مسبقاً و للتحكم ادلتساوي، 

 عدـ ىيمنة ادلواطنُت. فريد على ضماف اجلمهورية عن الدديقراطية أبهنا قادرة بشكلٍ بيتيت 

 الدديقراطية: شرعية( مفاىيم سلتلطة حوؿ ال4.3

اليت تنطبق على  تشَت إى جودة النتائج  الدديقراطية شروطاً  شرعيةُتضيف ادلفاىيم اإلجرائية العقبلنية لل -
ُخرباء اإلجراءات البحتة أبف التنازع احلتمي  ناقشيف حُت يُ  اخلصائص اإلجرائية لُصنع القرار الدديقراطي.

فيها، ذلك أف ادلدافعُت عن ادلفاىيم  شرعيةللمعايَت اليت ربدد جودة النتائج جيعل من ادلستحيل إرساء ال
 نتائج ذات جودة منخفضة بشكلٍ  –ادلختلطة قلقوف من أف العملية العادلة قد تؤدي إى نتائج غَت منطقية 

الفكر العاـ الكامن خلف ادلفاىيم اإلجرائية العقبلنية ىو أف عدالة عملية ُصنع  وؿ.غَت ضروري وغَت مقب
 نتائجها. شرعيةالقرار الدديقراطية ليست كافية إلثبات 

مع التوجو  الدديقراطية أيضاً  شرعيةوكما ىو احلاؿ مع ادلفاىيم اإلجرائية البحتة، زبتلف ادلفاىيم ادلختلطة لل
للدديقراطية  اءات ادلعيارية العقبلنية يف هنج أروحيث توجد نسخة ضمنية من اإلجر  األساسي للدديقراطية.

فادلشكلة اليت  (.Peter 2008: انظر، ولئلطبلع على ادلناقشة، Arrow 1963)انظر التجميعية.
يطرحها ىي: ىل ىناؾ طرؽ لصنع القرار الدديقراطي مبنية على أساس مراعاة ادلساواة يف ادلصاحل الفردية 

، ُتظهر نظريتو استحالة وجود مشكلة يف وكما ىو معروؼ جيداً  وتُفضي إى االختيار االجتماعي العقبلين؟
شكلة أرو تشَت طريقة  إجياد آليات صنع القرار ىذه.

ُ
، إى أف (1952) ماي اليت تتناقض مع –يف طرح ادل

حتمل
ُ
ُتشَت  نت ربًـت بعض القيم اإلجرائية.لقاعدة األغلبية تقوض مشروعيتها، حىت إذا كا عدـ العقبلنية ادل

على  –الدديقراطية ال تتحقق إال إذا استوفت النتائج نفسها شروط جودة معينة  شرعيةوجهة نظره إى أف ال
 بلنية.وجو التحديد، افًتض أنو جيب أف يُرضي بعض بديهيات العق
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على  الدديقراطية الذي يفضلو العديد من الدديقراطيُت التداوليُت أيضاً  شرعيةادلفهـو االفًتاضي للحيتوي 
ابالعتماد على  الدديقراطية مثاؿ على ذلك. شرعيةلل( Habermas)إف مفهـو ىابرماس  مفاىيم سلتلطة.

أبف مشاركة الناس يف العمليات التربيرية  (1996; 1990)ىابرماس  ناقشأخبلقيات اخلطاب، ي
لو، فإف "اإلجراءات واالفًتاضات التواصلية ادلسبقة  ووفقاً  السياسية. شرعيةللدديقراطية التداولية ضروري لل

تلتـز ابلقانوف والنظاـ  للرأي الدديقراطي، وتشكيل اإلرادة، تعمل كأىم معايَت الًتشيد اخلطايب لقرارات إدارية
القيم اإلجرائية  ية القرارات الدديقراطية علىإذف، تعتمد شرع (.Habermas 1996: 300) األساسي

وكما يقوؿ ىابرماس:  وعلى اجلودة اجلوىرية للنتائج اليت تتولد عن طريق إجراءات القرارات التداولية ىذه.
ة اليت ديكن أف تؤدي من البنية ادلنطقية للرأي، وتشكيل اإلراد شرعية"تكتسب السياسة التداولية قوهتا ال

 وظيفتها التكاملية االجتماعية فقط ألف ادلواطنُت يتوقعوف أف تكوف نتائجها ذات جودة معقولة.
(Habermas 1996: 304; Benhabib 1994; Knight and Johnson 1994; 

Cohen 1997a,b; Bohman 1997.)  ازباذ القرار الدديقراطي التداويل ىو ويف رأيو، وحده
 حبيث يكوف لدى اجلميع أسباب أتييده. ديكن أف ينتج قراراً الذي 

القرارات الدديقراطية ابلسمات اإلجرائية ونتائجها،  شرعيةيربطوف الدديقراطيوف التداوليوف اآلخروف  ال يزاؿ
على  انظر مثايل. يف قدرة العلميات التداولية على الوصوؿ إى قرار ُمربر بشكلٍ  كاً يحيث أصبحوا أكثر تشك

 Pettitمثاؿ على ذلك، ىو عمل  .Gutmann and Thompson 1996)سبيل ادلثاؿ: 
2001 ،2003 ;List و ،Pettit 2002; List 2006 .) فهي ُتظهر كيف أف حدوث ادلعضلة

تنشأ ىذه ادلشكلة عندما يرتبط تقييم النتائج البديلة  اخلطابية قد يقّوض عقبلنية نتائج ادلداوالت العامة.
اجملموعة التداولية اليت ازبذت القرار  من ادلمكن أف تؤدي من ادلقدمات ادلنطقية ادلستقلة. دبجموعةٍ  منطقياً 

على سبيل ادلثاؿ: يف  إى نتائج عكسية من القرار القائم على تقييم النتائج مباشرة. على التقييم ادلنطقي بناءً 
(  P2وقد تكوف ىناؾ أغلبية أخرى ربمل )( قد تقوؿ أبف الصحة ىي أىم سلعة، P1حُت أف األغلبية  )

من ادلمكن أف  بل يزاؿجية جيدة لتأمُت صحة الناس، فمعقولة ىي إسًتاتي ترى أف الرعاية الصحية أبسعارٍ 
صحة  ( شلا سيحسن1988) Grofman and Feld)  (C)ترفض األغلبية إصبلح الرعاية الصحية

ف سيؤيدوف اإلصبلح فقط إذا أيدوا كبل ادلنطقُت، وإذا إذا كاف ادلشاركو  من ادلمكن أف حيدث ذلك الناس.
 على حده. على الرغم من وجود أغلبية لكل فرضيةٍ  –مل تفعل ذلك إال أقلية 
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لبعض ادلنظرين  مهماً  دافعاً  (Sunstein 2003: انظرتُعترب البلعقبلنية احملتملة للعمليات التداولية )
العديد من دعاة الدديقراطية ادلعرفية يفضلوف إما  الدديقراطيُت دلراعاة السمات ادلعرفية لصنع القرار الدديقراطي.

، تستند بعض التوجهات عن الدديقراطية ادلعرفية إى وكما ذكران سابقاً  .شرعيةاألداتية أو مفاىيم سلتلطة لل
، نظرية كوندروسيو ذليئة احمللفُت على أهنا (1988)يفسر غروفماف وفيلد  نظرية كوندورسيو ذليئة احمللفُت.

تعتمد مثل ىذه التفسَتات  تفسَت لنظرية روسو حوؿ كيف يعكس القرار الدديقراطي اإلرادة العامة.
 :Estlund 2008) الدديقراطية" شرعية"نظرية تصحيح ال ة ادلعرفية على ما يسميو إستلوندالدديقراطي

، وىو نسخة من اإلجراءات العقبلنية، يكوف القرار الدديقراطي مشروعاً  اً ووفق .(99 إذا كاف  ذلذا ادلفهـو
 .صحيحاً 

إعًتاضو الرئيسي ىو أف  .شرعيةلل خاصاً  اخلاص ابلدديقراطية ادلعرفية مفهوماً  إستلونديستعرض توجو 
دلاذا جيب على أولئك  التوجهات ادلستندة إى نظرية كوندورسيو ذليئة احمللفُت تفشل يف إعطاء تفسَت كاؼٍ 

الذين ال يوافقوف على نتيجة عملية صنع القرار الدديقراطية أف يعاملوىا على أهنا ُملزمة وابلتايل يطلبوف الكثَت 
ولتصحيح ذلك، فإف ادلفهـو البديل  يف ازباذ القرار. الدديقراطية وربديداً من االحًتاـ من ادلشاركُت يف 

الذي يدافع عنو  شرعيةإف مفهـو ال الدديقراطية يضع ادلزيد من الًتكيز على اإلجراءات. شرعيةإلسلوند لل
من(  جلميع وجهات النظر ادلؤىلة، أف يكوف أفضل )أو قريب "يتطلب أف يكوف اإلجراء، لكي يكوف مقبوالً 

سمى ىذا ادلفهـو يُ  (.Estlund 2008: 98) من الناحية النظرية مقارنة مع وجهات النظر العشوائية.
على سبيل ادلثاؿ:  انظر) شرعيةعلى أنو مفهـو إجرائي "حبت" لل حيث يشَت أحياانً  "اإلجرائية ادلعرفية".

Estlund 2008: 108, 116.) ال تعتمد  شرعيةولكن ىذا ُمضلل، ألف ادلفاىيم اإلجرائية البحتة لل
كمعيار مستقل عن اإلجراء   يعمل اإلجراء ادلعياري ادلعريف إلستلوند على معايَت مستقلة عن اإلجراءات.

نسخة دلا يسميو راولز اإلجرائية  ىو بشكل أدؽ شرعيةوابلتايل، فإف وصفو ابل كجهاز مستقل.الذي يعترب  
ويدافع عن اإلجراء الصحيح للنتائج،  قبلً مست فهو يفًتض معياراً . (Rawls 1971: 85)  غَت الكاملة

مع السماح بعدـ وجود إجراء ديكن أف من حيث مدى قربو من ىذه النتائج،  عن إجراء دديقراطي مُعُت
الدديقراطية،  شرعيةإجرائي غَت كامل لل إهنا ميزة دلفهوـٍ  ى النتيجة الصحيحة يف كل مرة.يضمن الوصوؿ إ

ولكن ال يزاؿ  –وىنا، النتيجة الصحيحة  –قد يفشل للوصوؿ إى النتائج ادلثالية  مُعيناً  ذلك أف قراراً 
الدديقراطية ىي أحادية  شرعيةسلتلف، صلد أف ادلفاىيم اإلجرائية البحتة لل لوضع النقطة بشكلٍ . مشروعاً 
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غَت أحادية، ألهنا تصر على أف اإلجراءات  ستلوندية ادلعرفية إل، ومع ذلك فإف اإلجرائشرعيةال التوجو حوؿ
السياسية ، وتتطلب ذلك إجراءات تقريبية، قدر  شرعيةالدديقراطية )التداولية( لصنع القرار ضرورية لل

 اإلمكاف، للحصوؿ على نتائج مثالية.

 والكومسوبوليتية )العادلية( السياسية: رعيةش( ال5

ادلصدر احلصري والوحيد  تمعات الوطنية أو احمللية ليستتذىب الكومسولوليتية السياسية إى أف اجمل -
وىو متوافق مع نظاـ تظل فيو الدوؿ القومية  ىذا ىو احلد األدىن من التوصيف. السياسية. شرعيةلل

بعض السلطات السياسية ُتسند إى االتفاقيات  شرعيةلرئيسيُت، طادلا أف وحكوماهتا العمبلء السياسيُت ا
حىت لو كانت الدوؿ وحكوماهتا تُعترب الكياانت السياسية الرئيسية، ال يزاؿ ىناؾ سؤاؿ حوؿ  الدولية.

 سيسبة بُت اجلهات الوطنية الفاعلة. وىو: مىت جيب أف تعًتؼ الدوؿ القومية ابلكياف السياالعبلقات ادلنا
دعوان نُطلق على ىذه  ؟شرعيةوما ىي العقوابت اليت ال تستويف معايَت ال؟ امشروع كياانً   اآلخر وتعتربه

 الدولية. شرعيةادلشكلة مشكلة ال

، وادلتمثلة يف استبداؿ الدوؿ القومية مع الفكرة األكثر إحلاحاً  تتوافق الكومسوبوليتية السياسية أيضاً 
ومن ضمن األمثلة على  ابدلؤسسات العادلية. –على األقل يف بعض رلاالت السياسة  –واحلكومات الوطنية 

لقوانُت العادلية، )مثل: قواعد معاىدة منظمة ابقد تشمل ادلؤسسات العادلية ادلرتبطة  ذلك: التجارة، والبيئة.
ثَت التساؤؿ حوؿ الشروط اليت وىذا ي ألمم ادلتحدة(.سية العادلية )مثل ىيئة االتجارة العادلية(، والعوامل السيا
دعوان نُطلق على ذلك مشكلة  .شرعيةوكمة العادلية ىذه لكي تصبح ذات جيب أف تفي هبا مؤسسات احل

 العادلية. شرعيةال

 ( القومية السياسية:5.1

وىي ترى أف ادلؤسسات السياسية للدوؿ القومية ىي  ادلوقف ادلألوؼ وادلتناقض ىو القومية السياسية. -
عادة ما  السياسية. شرعيةلل وابلتايل تكوف مصدراً ودُيكنها التغلب عليها،  شرعيةا اليت تطرح مشكلة الوحدى

، حوؿ اإلكراه الذي سبارسو ، أو سلتلفاً فريداً  يتم الدفاع عن القومية السياسية على أساس أف ىناؾ شيئاً 
 إى مربر.أو حوؿ السلطة السياسية اليت سبتلكها الدوؿ واليت ربتاج الدوؿ، 
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ألف  البعض يف أنو نظراً  انقش حيث كاف للقومية السياسية أتثَت كبَت على ادلناقشات ادلتعلقة ابلعدالة العادلية.
الوطنية، ديكن فصل مفهـو العدالة العادلية عن  شرعيةات ابللتزامات األخبلقية العادلية تتفوؽ على االلتزاماال

 انقشيف حُت  (.Beitz 1979a,b, 1998; Pogge 2008)انظر .شرعيةادلخاوؼ ادلتعلقة ابل
على مستوى الدولة القومية  شرعيةأف السلطة ذات ال –مرة أخرى ابفًتاض القومية السياسية  –آخروف 

حاجج آخروف ومع ذلك،  حجة ذبريبية(. Ypi 2008ابعة األىداؼ األخبلقية العادلية )يقدـ ضرورية دلت
ات العدالة ابلدولة القومية التزامالسياسية تربط  شرعية، على أساس أف الفكرة العدالة العادلية سباماً  برفض

(Blake 2001; Nagel 2005.) ذه ادلقارابت العادلية للعدالة يف معاجلتو ىو إمكانية ما فشلت ى
، ىذه القضية Hassoun (2012)أتخذ حسوف  السياسية. شرعيةوجود مفاىيم سياسية عادلية سليمة لل

اخلاصة هبا،  شرعيةأف القوة القسرية دلؤسسات احلوكمة العادلية تثَت مشكلة ال ناقشوت ذلا. كنقطة انطبلؽ
ذلك أف ضماف شرعية تلك ادلؤسسات يستتبع  ،جانبا (2005)وانجل  (2001)حجج بليك  وتضع
 ات ابلعدالة العادلية.التزام

 ( الكومسوبوليتية السياسية:5.2

الدولية والعادلية: النهج الذي يُركز على الدولة، والنهج الذي يُركز على  شرعيةىناؾ هنجاف رئيسياف لل -
( Charles Beitz)وكما يصف تشارلز بيتز  خذ العبلقات بُت الدوؿ على أهنا أساسية.األوؿ أي األفراد.

األدوار  يُفهم اجملتمع الدويل على أنو رلتمع كبَت، ورمسي يف اجملتمع احمللي، حيث تلعب الدوؿ" ىذا النهج:
الدوؿ، وليس األشخاص، ىي مواضيع األخبلؽ الدولية، والقواعد  اليت يشغلها أشخاص يف اجملتمع احمللي.

ـٍ اليت تُنظم سلوكها من ادل ، ;1979b: 408) دة لدوؿ ذات السياسلمي بُت ا فًتض أف رُبافظ على نظا
الدولية هبذه الطريقة. من بُت  شرعيةمسألة ال تناوؿ لوؾ، بنثاـ، وِمل (.Beitz 1998: أيضاً  انظر

، عن هنج قائم على Michael Walzer (1977 ,1980) ادلفكرين ادلُعاصرين، يدافع مايكل فالرز 
الدولية الذي يقًتحو ىو معيار  شرعيةإف أىم معيار لل هنج قائم على اجملتمع. –أو كما يسميو  –الدولة 

يف حُت طرح البعض اآلخر  (.Beitz 1979a, b انظر، Walzer’s)دلناقشة اقًتاح عدـ التدخل.
ية ليربالعن مفهـو قائم على موافقة الشعوب "ادلنظمة" )سواء ال يدافع راولز على موافقة الدولة. تصورات بناءً 
 ;Buchanan 2000على سبيل ادلثاؿ:  انظر، وللمناقشات النقدية، Rawls 1999) أو "البلئقة"(.

Wenar 2002; Cavallero 2003.) 
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يف الوقت احلاضر، ردبا تكوف  .شرعيةكأساس لل  –مصاحلهم أو حقوقهم  –ميزات األفراد النهج الثاين أيخذ 
، وتقرير ادلصَت،  شرعيةالدولية من ىذا النوع ىي العدؿ، ال شرعيةوادلُعاصرة لل ادلعاجلة الفلسفية األكثر مشوالً 

(، يدعو بوكاانف، 2.2وكما ذُكر أعبله يف القسم ) (.Allen Buchanan) ،2003كما ذكر بوكاانف 
دلمارسة  إذا كاف ذلا ما يربرىا أخبلقياً حبسبو  شرعيةتكوف الكياانت ذات  ،شرعيةإى مفهـو أخبلقي لل

 السياسية تلبية احلد األدىن من معايَت العدالة. شرعيةالسلطة السياسية. وعلى وجو التحديد، تتطلب ال

 شرعيةنظريت الو  عارض بوكاانف ادلفهـو القائم على الدولة،، يشرعيةادلفهـو األخبلقي للعلى أساس ىذا 
ليست ضرورية وال كافية  موافقة الدولة يزعم بوكاانف أبف .لى موافقة الدولة على وجو التحديدالقائمة ع

ُناة فيما يتعلق دبسائل أف الدوؿ سبيل إى أف تكوف أسوأ اجل ىذا ال يكفي ألنو من ادلعروؼ جيداً  .شرعيةلل
احلد األدىن من العدالة للحصوؿ على  يوفرحقوؽ اإلنساف، وابلتايل ىناؾ حاجة إى معيار دويل مستقل 

موافقة ىت بدوف حات لتزام، ألف القانوف الدويل يعًتؼ ابلعديد من االغَت أف ىذا ليس ضروريً  .شرعيةال
ات متوافقة مع احلد األدىن من معايَت العدالة، فهي مشروعة لتزامطادلا أف ىذه اال .احلكومات احمللية الفعلية

 حىت لو نشأت دوف موافقة الدولة.

ال  على ادلستوى الدويل ىو عدـ ادلساواة بُت الدوؿ. شرعيةفكرة أف مصدر العجز يف ال يرفض بوكاانف أيضاً 
 شرعيةما يعتربه ادلشكلة الرئيسية لل يف ادلؤسسات الدولية. يعتقد أف الدوؿ ربتاج أف يكوف ذلا وزف متساوٍ 

ىو أف "النخبة التكنوقراطية، اليت تفتقر إى ادلساءلة الدديقراطية لؤلفراد  من ذلك بدالً  على ادلستوى الدويل
 ناقشوي (.289: 2003)  نظاـ احلُكم اإلقليمي والعادلي"يف متزايداً  تلعب دوراً  واجلماعات غَت احلكومية،

 أبف العبلج األكثر فعالية ذلذه ادلشكلة ىو محاية حقوؽ اإلنساف األساسية وربسُت ادلساءلة الدديقراطية.

 كما مت تشكيلو،  –االعًتاؼ ابلكياف السياسي  لئلجابة على السؤاؿ حوؿ شرعيةيستخدـ بوكاانف مفهومو لل
 :Buchanan 2003)ايَت، حيث يسرد ثبلثة مع على أنو مشروع.  – مثبل ابالنفصاؿ أو ابالرباد

266ff) ادلعيار األوؿ، يرتبط "ابحلد األدىن من متطلبات العدالة الداخلية". وحيدد كيفية معاملة الكياانت .
يتضمن  على وجو التحديد، تتطلب محاية حقوؽ اإلنساف األساسية. السياسية دلن سُبارس عليهم الُسلطة.

ىذا ادلعيار ادلطالبة ابحلد األدىن من الدديقراطية، لكن ليست كل الكياانت السياسية اليت تستويف ىذا الشرط 
و معيار ى ادلعيار الثاين كما جيب تشكيلها ابلطريقة الصحيحة.  .شرعيةتستحق االعًتاؼ هبا على أهنا ذات 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمة  34 

 

 يقم عن طريق االنقبلب )أو شرط عدـ االضطهاد(. مل سياسياً  كياانً أف   وينطوي على ،العدالة اإلجرائية
، ىناؾ "احلد األدىن من متطلبات العدالة اخلارجية". حيث حيتوي على شروط حوؿ كيفية تفاعل أخَتاً 

 الكياانت السياسية مع بعضها البعض.

 شرعيةللدفع ضد اذباه ربط   النهج الذي يُركز على األفراد (2007) (Näsström)ستخدـ انسًتـو ت
 ؟شرعيةدستور الشعب لو ليف أف السؤاؿ األساسي ىو ما الذي جيعل  ناقشوتُ  احلكومات. شرعيةالدولة ب

إف ما جيعل دستور الشعب  معطى ذبرييب.قضية اترخيية، أو طأ االعتقاد أبف دستور الشعب وسيكوف من اخل
 احلكومة. شرعيةىو سؤاؿ معياري يف حد ذاتو، ينبغي طرحو قبل أف نتمكن من السؤاؿ عن  شرعيةلو 

 Goodin)يف األدبيات حوؿ دساتَت الشعوب  والذي سبت مناقشتو أيضاً  السؤاؿ الذي توضحو انسًتـو
ق وىل للدوؿ احلما ىو نطاؽ الضوابط ادلشروعة للحدود؟  ، مهم للنقاش حوؿ أخبلقيات اذلجرة.(2007

 انقش االنفرادي يف مراقبة حدودىا أـ ىل ادلهاجرين احمُلتملُت احلق يف ادلشاركة يف ربديد سياسات اذلجرة؟
معطى، ذلك أف  ، على أساس االدعاء أبف دستور الشعوب ليس اترخياً Abizadeh (2008)أيب زاده 

السياسية احمللية يعٍت أنو جيب على ادلرء رفض احلق احمللي يف السيطرة  شرعيةبنظرية دديقراطية لل لتزاـاال
أف و  ادعاءه الرئيسي ىو أف حدود الدولة ليست اختيارية على ادلهاجرين احملتملُت. وإغبلؽ حدود الدولة.

ستنتج التربير الدديقراطي، حيث يمن أشكاؿ  شلارسة السلطة السياسية القسرية يف الدديقراطية تتطلب شكبلً 
 Miller 2008: انظر)امهة يف ربديد السياسات احلدودية سواء ادلس أنو على ادلواطنُت وادلقيمُت على حدٍ 

 بلع على مناقشة نقدية ذلذه احلجة(.طّ لبل

كانط ىو أحد الرواد   السلطة لتشمل مؤسسات احلوكمة العادلية. شرعيةوّسعت مفاىيم الشرعية العادلية نطاؽ 
ما يُقرأ كانط على أنو يدعو إى تصور للشرعية الدولية على أساس "رابطة أمم"  غالباً  العادلية. شرعيةيف ال

، وجواكيم ىروشكا Sharon Byrdلكن شاروف بَتد  .السبلـ الدائمخاصة يف  –فضفاضة 
Joachim Hruschka (2008)  على أنو يدعم، "قياـ  من ادلمكن أف يُقرأ أيضاً يناقشاف أبف كانط

، والذي  .عقيدة احلق، وخاصة يف كتابو قومية"، ابعتباره النهج الصحيح للشرعية العادلية دولة ىذا ادلفهـو
توقف عن ادلطالبة بدولة قومية عادلية واحدة، دينح قوة سياسية أكثر قسرية على ادلستوى العادلي من عصبة 

 األمم، األمر الذي يًتؾ سيادة الدوؿ القومية دومنا مساس.
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العادلية ىي أعماؿ كثَتة قيد التطور، لكن معظم ىذه  شرعيةادلبلحظ أف األدبيات الفلسفية حوؿ المن 
العادلية من خبلؿ تقسيم العمل  شرعيةادلقًتحات تُفضل نظاـ ُحكم متعدد ادلستويت يتم فيو ربقيق ال

 Caney: مثبلً  نظرا) ادلناسب بُت الدوؿ القومية ومؤسسات احلكم العادلية ادلختصة بقضاي مُعينة
2006; Valentini 2012.) 

، ما ىي مؤسسات احلوكمة العادلية القضاي الثبلث التالية: أوالً  شرعيةجيب أف تُغطي أي نظرية انجحة لل
ىذا سؤاؿ حوؿ  من الدوؿ وحكوماهتا؟ وى أدواراً ا تتهبا كوهنالعادلية وما ىي الطرؽ اليت ديكن أف يُنظر إليها 

، ما ىي مشكلة اثنياً  (.Hurrell and MacDonald 2012: انظر) العادلية. شرعيةموضوع ال
معايَت  ىذه وما ىي شرعيةحل مشكلة ال ، كيف ديكنهاواثلثاً  اليت تواجهها مؤسسات احلوكمة ىذه؟ شرعيةال

 عن تلك اليت تنطبق على مستوى الدوؿ القومية؟ زبتلف ىذه ادلعايَتكيف   ؟الشرعية اليت تنطبق عليها

، أبف مؤسسات احلوكمة العادلية مثل منظمة (2006)بوكاانف وكيوىاف  ناقشعلى السؤاؿ األوؿ، ي رداً 
من حيث أهنا تصدر القواعد وتُعّلق علنا عواقب التجارة العادلية أو صندوؽ النقد الدويل "تشبو احلكومات 

 Buchanan and)  بذلكوتطالب السلطة للقياـ  –ذلا  متثاؿأو عدـ اال متثاؿمهمة ذُبرب على اال
Keohane 2006: 406).  شلاثلة   ىذه ادلؤسسات للتعامل مع قضاي ُمعينة بطريقةٍ  يتم إنشاءحيث

حلل ادلشاكل اليت تنشأ على ادلستوى  فهي أجهزة تنسيق يتم إنشاؤىا كما تفعل الوكاالت السياسية الوطنية.
 العادلي.

، توجهات (2005)( Charles Sabel)وتشارلز سابل ( Joshua Cohen)ديتلك جوشوا كوىُت 
ال تقتصر على كوهنا جهاز تنسيق، ولكنها تؤكد اإلكراه فإحداىا  –دلؤسسات احلوكمة العادلية   واسعة قليبلً 

 كبَت، ومتزايد، وبشكلٍ   وضع القواعد يؤثر إى حدٍ " فإف (،765: 2005ذلما ) ووفقاً  من ذلك. بدالً 
حيدث  ،األفراد والشركات والدوؿ القومية )ووضع قواعد لتنظيم عملية ازباذ القرار(على حرية عمل ُمباشر، 

جابتهما على السؤاؿ إ أثناء ".الفعليةيف األوضاع العادلية اليت أنشأهتا دوؿ العامل ولكن مل تعد ربت السيطرة 
مؤسسات احلوكمة العادلية بغياب السلطة السياسية، اليت تُفهم على  شرعيةمشكلة  الثاين، قاما أيضا بربط

ويقوالف أنو للتغلب على ىذه  أهنا شلارسات مشروعة للسلطة السياسية القسرية، على ادلستوى العادلي.
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حيث أهنا ضرورية للتعامل  ادلشكلة، جيب إنشاء منط جديد للُحكم، مع ىياكل خاصة هبم للمساءلة.
 .ع القوة القسرية اليت سُبارسها ىذه ادلؤسساتصحيح م بشكلٍ 

أبف  اف أيضاً ناقشكما ي  ىي شلارسة غَت ُمربرة للسلطة. شرعية، على أف زلاولة احلُكم بدوف يتفقاف أيضاً ومها 
ال تُثَت فقط مشكلة معيارية، ولكن ذلا عواقب عملية مُباشرة، ألف ادلؤسسات اليت  شرعيةزلاولة احلُكم بدوف 

ية ىي أنو اليت تواجهها مؤسسات احلوكمة العادل شرعيةذلك أف مشكلة ال ُمربرة لن تكوف فعالة.تبدو غَت 
ر أجهزة تنسيق على أف ىذه ادلؤسسات اليت ديكنها أف تلعب دو  حىت عندما يكوف ىناؾ اتفاؽ واسع

اعد تصبح ضرورية، وما ىي القو ادلؤسسات ربديدا سحوؿ أي  ضرورية، سيكوف ىناؾ خبلؼ واسع أيضا
 .(Buchanan and Keohane 2006: 408ff) عليهااليت جيب االتفاؽ 

فهي تعٍت "احلق يف  لئلجابة على السؤاؿ الثالث، شرعيةلل أخبلقياً  مفهوماً  (2006)يقًتح بوتشاف وكوىُت 
يف وضع القواعد وزلاولة ضماف  احلُكم، وتُفهم على أهنا تعٍت أف العوامل ادلؤسسية ذلا ما يربرىا أخبلقياً 

 ذلذه القواعد لديهم أسباهبم األخبلقية وادلستقلة عن احملتوى دلتابعتهم/ ذلا، وأف األشخاص اخلاضعُت متثاؿاال
من الناحية اجلوىرية، يقًتحاف أف ادلؤسسة ذلا ما  (.411: 2006)اآلخرين ذلا". امتثاؿأو عدـ التدخل يف 

إذا مل و حلد األدىن من القبوؿ األخبلقي"(، هبذه الطريقة إذا مل ُتساىم يف الظلم اجلسيم )"ا يربرىا أخبلقياً 
وإذا كاف حيًـت ادلبادئ التوجيهية بشكٍل أفضل،  "( ادلنفعة ادلقارنة)" اضح حيققيكن ىناؾ بديل و 

 (.Buchanan and Keohane 2006: 419ff) ت اخلاصة هبا )النزاىة ادلؤسسية(واإلجراءا

سواء الدولية والعادلية الدديقراطية،  شرعيةوالسؤاؿ ادلهم ابلنسبة للعادلية السياسية ىو إى أي مدى تتطلب ال
حيث سبيل الكثَت من  على مستوى الدوؿ واحلكومات الوطنية أو على مستوى مؤسسات احلوكمة العادلية.
  ,Beitz, 1979الكتاابت حوؿ ىذا ادلوضوع إى ازباذ موقف إجيايب حذر بشأف ىذه القضية )

1998; Held 1995, 2002; Buchanan 2003; Buchanan and Keohane 
 اليتالدولية  شرعيةإى مفهـو ال فقد دعى ، ومع ذلكقانوف الشعوباالستثناء الوحيد ىو راولز يف  (.2006

 بط حسن التنظيم ابلدديقراطية.جيد، ببل ر  منظمة بشكلٍ  تتطلب أف تكوف الشعوب ودوذلا

ف ما يقاؿ أب ىناؾ نوعاف من ادلخاوؼ اليت سبيل إى أتكيد ادلوقف احلذر. األوؿ ىو اجلدوى: غالباً 
 احلوكمة العادلية.على ادلستوى الدويل، انىيك عن مستوى مؤسسات طوابوية وال ديكن ربقيقها الدديقراطية 
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النوع الثاين ذو طبيعة أخبلقية: ال ينبغي فرض الدديقراطية على الناس والشعوب الذين يؤيدوف رلموعة سلتلفة 
 أوسع(.، للحصوؿ على مناقشة Valentini 2014: انظر) من القيم

توافق مع حق تقرير ، أبف حق اإلنساف يف الدديقراطية ي(2015)كريستيانو   ناقشيف رده على النوع الثاين، ي
يقدـ عمل   صحيح، يفًتض حق اإلنساف يف الدديقراطية. وأف احلق يف تقرير ادلصَت، ادلفهـو بشكلٍ  ،ادلصَت

 Christiano) الدديقراطية على ادلستوى احمللي  عن حق اإلنساف يف كريستيانو الدفاع األكثر مشوالً 
ة أفضل جملموعة هتدؼ حجة كريستيانو ادلفيدة إى إظهار أف الدديقراطيات تقدـ محاي .(2015 ;2011

ق اإلنساف يف الدديقراطية على حجة حلحيث تبٌت حجتو اجلوىرية  ن غَت الدديقراطيات.من حقوؽ اإلنساف م
املة العلنية فريد على إدراؾ قيمة ادلع (، وىي أف الدديقراطيات قادرة وبشكلٍ 4.2)القسم  نوقشت سابقاً 

 للناس على قدـ ادلساواة.

كا يإى إنقاذ النموذج ادلثايل للدديقراطية العادلية، من ادليوؿ األكثر تشك (2005)يسعى كوىُت وسابل 
ة اليت تؤكد على دعوة إى فكرة الدديقراطيمن خبلؿ ال ذلذه االعتبارات ايستجيب إذيات،  األدبادلتوفرة يف

تكوف اإلشكالية تتعلق ابجلدوى، قد يف آليات صنع القرار الدديقراطي؛  ادلشككُتمقابل  اجلانب التداويل.
ادلداوالت من أشكاؿ  أبف شكبلً  انقش كوىُت وسابل أيضاسواء، حيث  ألسباب األخبلقية على حدٍ واب

: أيضا انظر)تواجهو مؤسسات احلوكمة العادلية  الذي شرعيةادلقاـ األوؿ دلعاجلة عجز ال يعد مطلواب يف
Appiah 2006 ، List and Koenig-Archibugi 2010.) 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمة  38 

 

 بيبلوغرافيا:

 Abizadeh, Arash, 2008. “Democratic Theory and Border Coercion No Right to 

Unilaterally Control Your Own Borders,” Political Theory, 36(1): 37–65. 

 Anscombe, G.E.M., 1981. “One the Source of Authority of the State,” Ethics, Religion, 

and Politics (Collected Philosophical Papers: Volume 3), Oxford: Blackwell, pp. 130–

155. 

 Appiah, Anthony, 2007. Cosmopolitanism, London: Penguin. 

 Applbaum, Arthur, 2010. “Legitimacy without the Duty to Obey.” Philosophy & Public 

Affairs, 38(3): 215–239. 

 Arendt, Hannah, 1992. Lectures on Kant’s Political Philosophy, Chicago: University of 

Chicago Press. 

 Arrow, Kenneth, 1963. Social Choice and Individual Values, New Haven: Yale 

University Press. 

 Barnard, Frederick M., 2001. Democratic Legitimacy: Plural Values and Political 

Power, Montreal: McGill-Queen‟s University Press. 

 Beetham, David, 1991. The Legitimation of Power, Basingstoke: Palgrave. 

 Beitz, Charles, 1979a. Political Theory and International Relations, Princeton: Princeton 

University Press. 

 –––, 1979b. “Bounded Morality: Justice and the State in World Politics,” International 

Organization, 33: 405–424. 

 –––, 1998. “International Relations, Philosophy of,” in Edward Craig (ed.), Routledge 

Encyclopedia of Philosophy, London: Routledge. 

 Benhabib, Seyla, 1994. “Deliberative Rationality and Models of Democratic 

Legitimacy,” Constellations, 1(1): 25–53. 

 Bentham, Jeremy, 1987 [1843]. “Anarchical Fallacies,” In Waldron, Jeremy (ed.), 

Nonsense upon Stilts, London: Taylor and Francis, pp. 46–69. 

 Binmore, Ken, 2000. “A Utilitarian Theory of Legitimacy,” in Economics, Values, and 

Organization, Ben-Ner, Avner and Louis G. Putterman (eds.), Cambridge: Cambridge 

University Press, pp. 101–132. 

 Blake, Michael, 2001. “Distributive Justice, State Coercion, and Autonomy,” Philosophy 

and Public Affairs, 30(3): 257–296. 

 Bohman, James, 1996. Public Deliberation, Cambridge, MA: MIT Press. 

 –––, 1997. “Deliberative Democracy and Effective Social Freedom: Capabilites, 

Resources, and Opportunities,” in Deliberative Democracy: Essays on Reason and 

Politics, James Bohman and William Rehg (eds.), Cambridge, Mass.: MIT Press, pp. 

321–348. 

 Brink, David, 1992. “Mill‟s Deliberative Utilitarianism,” Philosophy and Public Affairs, 

21(1): 67–103. 

 Buchanan, Allen, 2002. “Political Legitimacy and Democracy,” Ethics, 112(4): 689–719. 

 –––. 2003. Justice, Legitimacy and Self-Determination, Oxford: Oxford University Press. 

 Buchanan, Allen and Robert O. Keohane, 2006. “The Legitimacy of Global Governance 

Institutions,” Ethics and International Affairs, 20(4): 405–437. 

 Byrd, B. Sharon and Joachim Hruschka, 2008. “From the State of Nature to the Juridical 

State of States,” Law and Philosophy, 27: 599–641. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمة  39 

 

 Caney, Simon, 2006. “Cosmopolitan Justice and Institutional Design: An Egalitarian 

Liberal Conception of Global Governance,” Social Theory and Practice, 32(4): 725–756. 

 Cavallero, Eric, 2003. “Popular Sovereignty and the Law of Peoples,” Legal Theory, 

9(3):181–200. 

 Christiano, Thomas, 1996. The Rule of the Many, Boulder, CO: Westview Press. 

 –––, 2004. “The Authority of Democracy,” The Journal of Political Philosophy, 12(3): 

266–90. 

 –––, 2008. The Constitution of Equality, Oxford: Oxford University Press. 

 –––, 2011. “An Instrumental Argument for a Human Right to Democracy,” Philosophy 

and Public Affairs, 39(2): 142–176. 

 –––, 2015. “Self Determination and the Human Right to Democracy.” In Cruft, Rowan, 

S. Matthew Liao, and Massimo Renzo (eds.) Philosophical Foundations of Human 

Rights. Oxford: Oxford University Press, pp. 459–480. 

 Cohen, Joshua, 1997a. “Deliberation and Democratic Legitimacy,” in Deliberative 

Democracy, James Bohman and William Rehg (eds.), Cambridge: MIT Press, pp. 67–91. 

 –––, 1997b. “Procedure and Substance in Deliberative Democracy,” in Deliberative 

Democracy, James Bohman and William Rehg (eds.), Cambridge: MIT Press, 407–437. 

Reprinted from Democracy and Difference, Seyla Benhabib (ed.), Princeton: Princeton 

University Press, pp. 95–119. 

 Cohen, James and Charles Sabel, 2005. “Global Democracy?” New York University 

Journal of International Law and Politics, 37(4): 763–797. 

 Dahl, Robert A., 1956. A Preface to Democratic Theory, Chicago: Chicago University 

Press. 

 Dworkin, Ronald, 1986. Law’s Empire, Cambridge: Harvard University Press. 

 Edmundson, William A., 1998. Three Anarchical Fallacies, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 Enoch, David, 2015. “Against Public Reason,” in David Sobel, Peter Vallentyne, and 

Steven Wall (eds.), Oxford Studies in Political Philosophy, Oxford: Oxford University 

Press, pp. 112–142. 

 Estlund, David, 2008. Democratic Authority, Princeton: Princeton University Press. 

 Flikschuh, Katrin, 2008. “Reason, Right, and Revolution: Kant and Locke,” Philosophy 

and Public Affairs, 36(4): 375–404. 

 Gaus, Gerald F., 1997. “Reason, Justification, and Consensus: Why Democracy Can‟t 

Have It All,” in Deliberative Democracy, Bohman, James and William Rehg (eds.), 

Cambridge: MIT Press, pp. 205–242. 

 –––, 2011. The Order of Public Reason, Cambridge: Cambridge University Press. 

 Goodin, Robert, 2007. “Enfranchising all Affected Interests, and its Alternatives,” 

Philosophy and Public Affairs, 35(1): 40–68. 

 Green, Leslie, 1988. The Authority of the State, Oxford: Oxford University Press. 

 Greene, Amanda, 2016. “Consent and Political Legitimacy,” in David Sobel, Peter 

Vallentyne, and Steven Wall (eds.), Oxford Studies in Political Philosophy, Oxford: 

Oxford University Press, pp. 71–97. 

 Grofman, Bernard and Scott L. Feld, 1988. “Rousseau‟s General Will: A Condorcetian 

Perspective,” The American Political Science Review, 82(2): 567–76. 

 Gutmann, Amy and Dennis Thompson, 1996. Democracy and Disagreement, Cambridge: 

Harvard University Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمة  40 

 

 Habermas, Jürgen, 1979. Communication and the Evolution of Society, transl. by Thomas 

McCarthy. Boston: Beacon Press. 

 –––, 1990. Moral Consciousness and Communicative Action, transl. by Christian 

Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen. Cambridge: MIT Press. 

 –––, 1996. Between Facts and Norms, Transl. by William Rehg. Cambridge: MIT Press. 

 Hampton, Jean, 1998. Political Philosophy, Boulder: Westview Press. 

 Hassoun, Nicole, 2012. Globalization and Global Justice, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 Held, David, 1995. Democracy and the Global Order, Paolo Alto: Stanford University 

Press. 

 –––, 2002. “Law of States, Law of Peoples: Three Models of Sovereignty,” Legal Theory 

8(1):1–44. 

 Hershovitz, Scott, 2003. “Legitimacy, Democracy, and Razian Authority,” Legal Theory, 

9: 201–220. 

 –––, 2011. “The Role of Authority,” Philosopher’s Imprint, 11(7): 1–19. 

 Hobbes, Thomas, 1668. Leviathan, edited by Edwin Curley, Indianapolis: Hackett, 1994. 

 Horton, John, 2012. “Political Legitimacy, Justice and Consent,” Critical Review of 

International Social and Political Philosophy, 15(2): 129–148. 

 Hume, David, 1748. “Of the Original Contract.” In Hume’s Ethical Writings, ed. Alasdair 

MacIntyre. London: University of Notre Dame Press, 1965. 

 Hurrell, Andrew and Terry Macdonald, 2012. “Global Public Power: The Subject of 

Principles of Global Political Legitimacy,” Critical Review of International Social and 

Political Philosophy, 15(5): 553–571. 

 Kant, Immanuel, 1999. Practical Philosophy, Cambridge Edition of the Works of 

Immanuel Kant in Translation, edited by Mary J. Gregor, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 Klosko, George, 2004 [1992]. The Principle of Fairness and Political Obligation, 2nd 

edition, Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 

 Knight, Jack and James Johnson, 1994. “Aggregation and Deliberation: On the 

Possibility of Democratic Legitimacy,” Political Theory, 22: 277–296. 

 Kolodny, Niko, 2014a. “Rule Over None I: What Justifies Democracy.” Philosophy and 

Public Affairs, 42(3): 195–229. 

 –––, 2014b. “Rule Over None II: Social Equality and the Justification of Democracy.” 

Philosophy and Public Affairs, 42(4): 287–336. 

 Korsgaard, Christine, 1997. The Sources of Normativity, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 Landemore, Hélène, 2012. Democratic Reason, Princeton: Princeton University Press. 

 List, Christian, 2006. “The Discursive Dilemma and Public Reason,” Ethics, 116(2): 

362–402. 

 List, Christian and Robert Goodin, 2001. “Epistemic Democracy: Generalizing the 

Condorcet Jury Theorem,” Journal of Political Philosophy, 9(3): 277–306. 

 List Christian and Mathias Koenig-Archibugi, 2010. “Can There Be a Global Demos? An 

Agency-based Approach,” Philosophy and Public Affairs, 38(1): 76–110. 

 List, Christian and Philip Pettit, 2002. “Aggregating Sets of Judgments: An Impossibility 

Result,” Economics and Philosophy, 18(1): 89–110. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمة  41 

 

 Locke, John, 1690. Second Treatise on Civil Government, edited by C. B. MacPherson, 

Indianapolis: Hackett, 1990. 

 Manin, Bernard, 1987. “On Legitimacy and Political Deliberation,” Political Theory, 15: 

338–368. 

 May, Kenneth O., 1952. “A Set of Independent, Necessary, and Sufficient Conditions for 

Simple Majority Decision,” Econometrica, 20(4): 680–84. 

 Mill, John. Stuart, 1998. On Liberty and Other Essays, edited by John Gray, Oxford: 

Oxford University Press. 

 Miller, David, 2008. “Why Immigration Controls Are Not Coercive: A Reply to Arash 

Abizadeh,” Political Theory, 38(1): 111–120. 

 Mommsen, Wolfgang, 1989. The Political and Social Theory of Max Weber, Oxford: 

Blackwell. 

 Nagel, Thomas, 1987. “Moral Conflict and Political Legitimacy,” Philosophy and Public 

Affairs, 16(3): 215–240. 

 –––, 2005. “The Problem of Global Justice,” Philosophy and Public Affairs, 33(2): 113–

147. 

 Näsström, Sofia, 2007. “The Legitimacy of the People,” Political Theory, 35(5): 624–

658. 

 Nozick, Robert, 1974. Anarchy, State, and Utopia, Oxford: Blackwell. 

 Nussbaum, Martha, 2011. “Perfectionist Liberalism and Political Liberalism,” Philosophy 

and Public Affairs, 39(1): 3–45. 

 Pateman, Carol, 1970. Participation and Democratic Theory, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 Pateman, Carol, 1988. The Sexual Contract, Cambridge: Polity Press. 

 Perry, Stephen, 2013. “Political Authority and Political Obligation,” in Oxford Studies in 

Philosophy of Law: Volume 2, Leslie Green and Brian Leiter (eds.), Oxford: Oxford 

University Press, pp. 1–74. 

 Peter, Fabienne, 2008. Democratic Legitimacy, New York: Routledge. 

 –––, 2013. “The Procedural Epistemic Value of Deliberation,” Synthese, 190(7): 1253–

1266. 

 Pettit, Philip, 2001. “Deliberative Democracy and the Discursive Dilemma,” 

Philosophical Issues, 11: 268–299. 

 –––, 2003. “Groups with Minds of Their Own,” in Socializing Metaphysics, F. F. Schmitt 

(ed.), New York: Rowman & Littlefield, pp. 167–193. 

 –––, 2012. On the People’s Terms, Cambridge: Cambridge University Press. 

 Pitkin, Hannah, 1965. “Obligation and Consent I,” American Political Science Review, 

59: 991–999. 

 Pogge, Thomas, 2008. World Poverty and Human Rights, 2
nd

 edition, Cambridge: Polity 

Press. 

 Quong, Jonathan, 2011. Liberalism without Perfection, Oxford: Oxford University Press. 

 Rawls, John, 1971. A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press. 

 –––, 1993. Political Liberalism, New York: Columbia University Press. 

 –––, 1995. “Reply to Habermas,” The Journal of Philosophy, 92(3): 132–180. 

 –––, 1999. The Law of Peoples, Cambridge: Harvard University Press. 

 –––, 2001. Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge: Harvard University Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمة  42 

 

 –––, 2007. Lectures on the History of Political Philosophy, Cambridge: Harvard 

University Press. 

 Raz, Joseph, 1986. The Morality of Freedom, Oxford: Oxford University Press. 

 –––, 1995. Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics, 

Oxford: Clarendon Press. 

 –––, 2006. “The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception,” Minnesota 

]Available at SSRN1044. [–, 90: 1003iewLaw Rev 

 Riley, Patrick, 1982. Will and Political Legitimacy, Cambridge: Harvard University 

Press. 

 Ripstein, Arthur, 2004. “Authority and Coercion,” Philosophy and Public Affairs, 32(1): 

2–35. 

 Rousseau, Jean-Jacques, 1988 [1762]. On the Social Contract, Indianapolis: Hackett. 

 Schneewind, J. B., 1998. The Invention of Autonomy, Cambridge: Cambridge University 

Press. 

 Simmons, A. John, 1976. “Tacit Consent and Political Obligation,” Philosophy and 

Public Affairs, 5(3): 274–291. 

 –––, 2001. Justification and Legitimacy: Essays on Rights and Obligations, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 Stilz, Anna. 2009. Liberal Loyalty: Freedom, Obligation, and the State, Princeton: 

Princeton University Press. 

 Sunstein, Cass, 2003. Why Societies Need Dissent, Cambridge, MA: Harvard University 

Press. 

 Ten, C. L., 1998. “Democracy, Socialism, and the Working Class,” in The Cambridge 

Companion to Mill, John Skorupski (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 

372–395. 

 Tuck, Richard, 1993. Philosophy and Government 1572–1651. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 Turner, Piers Norris, 2014. “„Harm‟ and Mill‟s Harm Principle,” Ethics, 124(2): 299–

326. 

 Valentini, Laura, 2012. “Assessing the Global Order: Justice, Legitimacy, or Political 

Justice?,” Critical Review of International Social and Political Philosophy, 15(5): 593–

612. 

 –––, 2014. “No Global Demos, No Global Democracy? A Systematization and Critique,” 

Perspectives on Politics, 12(4): 789–807. 

 Waldron, Jeremy, 1987. “Theoretical Foundations of Liberalism,” The Philosophical 

Quarterly, 37(147): 127–150. 

 –––, 1999. Law and Disagreement, Oxford: Clarendon Press. 

 Walzer, Michael, 1977. Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical 

Illustrations, New York: Basic Books. 

 –––, 1980. “The Moral Standing of States: A Response to Four Critics,” Philosophy and 

Public Affairs, 9(3): 209–229. 

 Weber, Max, 1918. “Politics as a Vocation,” in From Max Weber: Essays in Sociology, 

H. H. Gerth and C. Wright Mills (eds.), London: Routledge, 1991. 

 –––, 1964. The Theory of Social and Economic Organization, Talcott Parsons (ed.), New 

York: Free Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمة  43 

 

 Wellman, Christopher, 1996. “Liberalism, Samaritanism, and Political Legitimacy,” 

Philosophy and Public Affairs, 25(3): 211–237. 

 Wenar, Leif, 2002. “The Legitimacy of Peoples,” in Pablo De Greiff and Ciaran Cronin 

(eds.), Global Justice and Transnational Politics, Cambridge: MIT Press, pp. 53–76. 

 Wolff, Robert Paul, 1970. In Defense of Anarchism, New York, Harper & Row. 

 Ypi, Lea L., 2008. “Statist Cosmopolitanism,” Journal of Political Philosophy, 16(1): 

48–71 

 

 أدوات أكاديمية:

 

entry How to cite this. 

 

Preview the PDF version of this entry.Friends of the SEP Societyat the   

 

Look up this entry topic(InPhO). Internet Philosophy Ontology Projectat the   

 

Enhanced bibliography for this entry, with links to its database.PhilPapersat   

أخرى على اإلنترنثمصادر   

[Please contact the author with suggestions.] 

ذات صلةمقاالت   
Arendt, Hannah | authority | coercion | democracy | feminist philosophy, 

interventions: political philosophy | Habermas, Jürgen | Hobbes, Thomas: moral and 

political philosophy | justification, political: public | Kant, Immanuel: social and 

political philosophy | legal obligation and authority | Locke, John: political 

philosophy | perfectionism, in moral and political philosophy | political 

obligation | public reason | Rawls, John | social contract: contemporary approaches 

to | sovereignty 

Acknowledgments 

I would like to thank Thomas Pogge and Laura Valentini for very helpful comments 

on earlier versions of this article. 


