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تعدُّ الشرعية السياسية ميزًة للمؤسسات السياسية والقرارات - املتعلقة ابلقواني والسياسات 
واملرشحي للمناصب السياسية– اليت تُتخذ داخلها. ويف حماولة شرح ذلك؛ سيحاول هذا املقال 
عرض بعض األسئلة الرئيسة واإلجابة عنها بوصفها السؤال عن كيفية وجوب تعريف الشرعية؟ وهل 
مفهوم الشرعية السياسية يف املقام األول مفهوم وصفي أم هل معياري؟ وإذا ُفِهمِت الشرعية من 
الناحية املعيارية، فما الذي يرتتب عليها؟ يربط بعضهم الشرعية مبربرات السلطة القسرية وإبنشاء 
السلطة السياسية يف حي ربطها آخرون مبربرات السلطة السياسية القائمة، أو على األقل مبعاقبة 
تُنفَّذ هذه األوامر  تلك السلطة. فالسلطة تعين احلق يف احلكم أو احلق يف إصدار األوامر، وقد 
ابستخدام القوة القسرية. وعليه يتبادر إىل الذهن سؤال آخر وهو ما إذا كان من املفهوم أنَّ السلطة 
السياسية الشرعية تنطوي على التزامات سياسية أم ال. رمبا يعتقد معظم الناس ذلك يف حي يعتقد 
آخرون أنَّ االلتزام األخالقي بطاعة السلطة السياسية ميكن فصله عن حساب السلطة الشرعية، أو 

على األقل أنَّ مثل هذه االلتزامات ال تنشأ إال إذا استوفيت شروط أخرى.

تتسم  مىت  عن  والسؤال  الشرعية،  ملتطلبات  التطرُّق  املقال  سيحاول  سبق،  عمَّا  فضاًل 
املؤسسات السياسية والقرارات اليت تُتخذ داخلها على النحو املناسب ابلشرعية؟ إذ يزعم بعضهم 
د هذه  أنَّ هذا السؤال البد أن جُياب عنها يف املقام األول على أسس السمات اإلجرائية اليت جتسِّ
اعتماد  املتخذة. يف حي يرى آخرون   القرارات  تقوم عليه  الذي  املؤسسات، وتشكِّل األساس 
يُطرح  السياق  تتحقق. ويف هذا  اليت  اجلوهرية  القيم  األقل- على  على  أو جزئياً  الشرعية -كلياً 
سؤال يُناقش مناقشًة مكثفًة على الصعيدين الدويل والوطين، وهو بقدر ما يُنظر إىل الدميقراطية 
ا ضرورة للشرعية السياسية، مىت تكون القرارات الدميقراطية شرعية؟ هل ميكن اإلجابة على  على أنَّ
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هذا السؤال ابإلشارة إىل السمات اإلجرائية فقط، أم هل الشرعية الدميقراطية معتمدة على القيم 
اإلجرائية وعلى جودة القرارات املتخذة؟ وهل الشرعية السياسية تتطلب الدميقراطية؟ أخرياً، هناك 
سؤال حول املؤسسات السياسية اليت ختضع ملتطلبات الشرعية. فمفهوم الشرعية ارتبط على مرِّ 
التاريخ ابلدولة ومؤسساهتا وقرارهتا، إال أنَّ األدب املعاصر مييل إىل االعتقاد أبنَّ هذا احلكم حمدود 
للغاية ويطرح التساؤالت حول كيفية تطبيق مفهوم الشرعية -خارج الدولة القومية والقرارات املتخذة 

داخلها- على السياق الدويل والعاملي.

1. املفاهيم الوصفية واملعيارية للشرعية. 

رِت الشرعية تفسرياً وصفياً فهي تشري إىل معتقدات الناس بشأن السلطة السياسية،  إذا ُفسِّ
وأحياانً االلتزامات السياسية. يف علم االجتماع، قدَّم )ماكس ويرب - Max Weber( سرداً 
مؤثِّراً جداً للشرعية اليت تستبعد أي جلوء إىل املقاييس املعيارية. َوْفق )ويرب«(، إذ إنَّ النظام السياسي 
الشرعي يعين أنَّ املشاركي فيه عندهم بعض املعتقدات أو اإلميان يف هذا الصدد إىل أنَّه: »أساس 
كل نظام من نظم السلطة، وابملقابل لكل نوع من أنواع الرغبة يف االنصياع، هو اعتقاد يتم مبوجبه 
منح األشخاص الذين “ميارسون السلطة اهليبة«. وكما هو معروف جيداً، مييِّز )ويرب( بي ثالثة 
ا قبول السلطة وضرورة االمتثال ألوامرها. من املمكن أن  مصادر رئيسة للشرعية- تُفهم على أنَّ
يؤمن الناس بنظام سياسي أو اجتماعي معي ألنَّه كان موجوداً منذ فرتة طويلة )التقاليد(، وذلك 
التحديد بعقالنية حكم  م يثقون مبشروعيته وعلى وجه  م يثقون ابحلكام )الكاريزما(، أو ألنَّ ألنَّ
ا فئة تفسريية مهمة للعلوم االجتماعية؛ ألنَّ اإلميان بنظام  القانون. يعرِّف )ويرب( الشرعية على أنَّ
لتحقيق  السعي  تنتج عن  اليت  تلك  من  استقراراً  أكثر  اجتماعية  اجتماعي معي يؤدي إىل نظم 

املصلحة الذاتية أو من اتباع القواعد املعتادة.

وخالفاً ملفهوم )ويرب( الوصفي، ُيشري املفهوم املعياري للشرعية السياسية إىل بعض معايري 
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 “ راولز  نظر”جون  وجهة  فمن  االلتزام.  ا-  السياسية -ورمبَّ السلطة  أو  السلطة  تربير  أو  القبول 
و”ريبشتاين“، على سبيل املثال، تشري الشرعية يف املقام األول إىل تربير السلطة السياسية القسرية. 
وسواًء أكانت هيئة سياسية مثل الدولة شرعية أم كان املواطنون عندهم التزامات سياسية جتاهها فإنَّ 
هذا يعتمد على وجهة النظر هذه حول ما إذا كانت القوة السياسية القسرية اليت متارسها الدولة هلا 
ما يربرها. من وجهة نظر بديلة شائعة، ترتبط الشرعية بتربير السلطة السياسية. ومن هذا املنطلق، 
قد تكون اهليئات السياسية مثل الدول سلطات فعَّالة أو سلطات فعلية، من دون أن تكون شرعية، 
م يدعون احلق يف احلكم وخلق االلتزامات اليت جيب االمتثال هلا، وطاملا لُبِّيت هذه املطالبات  إذ إنَّ
برًضا كاٍف، فهي تتمتَّع ابلسلطة. ختتلف السلطة الشرعية، يف هذا الرأي، عن جمرَّد سلطة فعَّالة 
ا متتلك حقاً يف احلكم وختلق التزامات سياسية. وفيما يتعلَّق ببعض اآلراء،  أو فعلية من حيث أنَّ
فحىت السلطة الشرعية ال تكفي خللق التزامات سياسية أي أنَّه قد ُيسمح للسلطة السياسية )مثل 
الدولة( إبصدار أوامر ال يُلزم املواطنون إبالنصياع هلا. واستناداً إىل رأي من هذا القبيل، زعم بعضهم 
أنَّ السلطة السياسية الشرعية ال تؤدي إال إىل نشوء التزامات سياسية إذا استوفت شروط معيارية 

إضافية.

وهناك يف بعض األحيان ميل يف األدب إىل املساواة بي املفهوم املعياري للشرعية ابلعدالة. 
فبعضهم يعرِّف الشرعية تعريفاً صرحياً كمعيار للحد األدىن من العدالة. ولكن من املؤسف أنَّ هناك 
-أيضًا- مياًل إىل طمس التمييز بي املفهومي، وأنَّ قدراً كبرياً من االرتباك ينشأ عن هذا. فقد يزعم 
بعضهم -على سبيل املثال- مع أنَّ السلطات السياسية مثل الدول غري عادلة يف كثري من األحيان، 
إال أنَّ الدولة العادلة هي وحدها املقبولة أخالقياً والشرعية يف هذا السياق. ينتقد األدب الناشئ 
حول النظرية السياسية الواقعية هذا االجتاه لطمس التمييز بي الشرعية والعدالة وتشخيصها على 
ا عالمة على »األخالق السياسية« اليت هي يف غري حملها. مييز )راولز( بوضوح بي املفهومي  أنَّ
يف رأيه، يف حي يرتبط العدل والشرعية مبجموعة القيم السياسية، وأنَّ هلما جماالت خمتلفة كأنَّ 
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الدولة شرعية ولكنَّها غري عادلة والعكس  العدالة. قد تكون  الشرعية ختلق مطالب أضعف من 
ليس ممكناً. مييِّز )بيتيت( متييزاً أكثر حدة بي املفهومي وطبقاً له فإنَّ الدولة تكون جمرد فرض نظام 
اجتماعي يعّزِز احلرية بوصفها عدم هيمنة على مواطنيها كافة، وهو أمر مشروع إذا فرض نظاماً 
اجتماعياً على النحو الالئق. فالدولة اليت ال تفرض نظاماً اجتماعياً بطريقة مناسبة -مهما كان 
النظام االجتماعي عاداًل- هي دولة غري شرعية والعكس صحيح، إذ قد تفشل الدولة الشرعية يف 

فرض نظام اجتماعي عادل.

كما يقدم أنصار الواقعيي السياسيي الدعم ألولئك الذين شكَّكوا يف أي متييز حاد بي 
ال  أنَّه  هو  للشرعية  معياري حمض  مفهوم  على  واالعرتاض  للشرعية،  واملعيارية  الوصفية  املفاهيم 
يستخدم إال استخداماً حمدوداً يف فهم العمليات الفعلية للشرعية. يف كلمات )يورغن هابرماس(: 
»تظلُّ كل نظرية عامة للتربير جمردة بشكل خاص فيما يتعلق ابألشكال التارخيية للهيمنة الشرعية. 
... هل هناك بديل هلذا الظلم التارخيي للنظرايت العامة من جهة، وانعدام الفهم التارخيي اجملرد من 
انحية أخرى؟«. يتلخَّص االعرتاض على مفهوم وصفي حبت مثل )ويرب( يف أنَّه يهمل معتقدات 
الناس من الدرجة الثانية بشأن الشرعية؛ ألنَّ معتقداهتم ليست فقط حول الشرعية الفعلية ملؤسسة 
سياسية معينة، ولكن حول شرعية هذه املؤسسة، أي: حول ما هو ضروري للشرعية. ويرى )بيتهام( 
أنَّ »عالقة القوة ليست شرعية ألنَّ الناس يؤمنون بشرعيتها، ولكن ألنَّه ميكن تربيرها من حيث 

معتقداهتم«.

2.  وظيفة الشرعية السياسية

تُفهم  اليت  الشرعية،  إىل  النظر  طريقها  عن  ميكن  اليت  املختلفة  الطرائق  القسم  هذا  حيدِّد 
ا تتعلَّق ابلسلطة السياسية، واإلكراه، وااللتزامات السياسية. معيارايً، على أنَّ
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1-2 الشرعية ومربِّر السلطة السياسية

كثرياً ما يُنَظر إىل املفهوم املعياري للشرعية السياسية على أنَّه مرتبط بتربير السلطة، إذ تتمثَّل 
الوظيفة الرئيسة للشرعية السياسية، بناًء على هذا التفسري، يف شرح الفرق بي جمرد سلطة فعَّالة أو 

سلطة فعلية وسلطة شرعية.

التفسري للشرعية إذ إنَّ نقطة انطالق )لوك( عبارة عن  ولقد طرح )جون لوك( مثل هذا 
اليت  القيود  العمل يف ظل  يتمتَّع كل األفراد ابلقدر نفسه من احلرية يف  الطبيعة حيث  حالة من 
يفرضها القانون الطبيعي وال خيضع أي فرد إلرادة شخص آخر. وكما وصف )راولز( مفهوم )لوك( 
حلالة الطبيعة، فهو »دولة ذات حق متساٍو، مجيعهم ملوك«. والقانون الطبيعي، مع أنَّه واضح يف 
حالة الطبيعة، ال يكون حمدداً ابلقدر الكايف حلكم اجملتمع وال ميكنه أن يفرض نفسه عند انتهاكه 
فاحلل هلذه املشكلة يتلخَّص يف عقد اجتماعي ينقل السلطة السياسية إىل دولة مدنية قادرة على 
حتقيق القانون الطبيعي وأتمينه. وطبقاً لتصريح )لوك(، وخالفاً لسلفه )توماس هوبس(، فإنَّ العقد 
االجتماعي ال يؤدِّي يف النهاية إىل خلق السلطة؛ ألنَّ السلطة السياسية جمسَّدة يف األفراد، وهي 
موجودة مسبقاً يف حالة الطبيعة إذ حيوِّل العقد االجتماعي السلطة اليت يتمتَّع با كل منهم يف حالة 

الطبيعة إىل هيئة سياسية معينة.

ويف حي أنَّ السلطة السياسية موجودة أصاًل يف حالة الطبيعة، فإنَّ الشرعية مفهوم خاص 
ابلدولة املدنية ولكن ألنَّ معيار الشرعية الذي يقرتحه لوك اترخيي، فإنَّ ما يعدُّ سلطة شرعية يظل 
مرتبطاً حبالة الطبيعة. تعتمد شرعية السلطة السياسية يف الدولة املدنية -وفقاً لرأي لوك- على ما 
إذا كان نقل السلطة قد حدث على النحو الصحيح وسواًء أحدث النقل على النحو الصحيح فإنَّ 
األمر يتوقَّف على موافقة األفراد: »ال ميكن إخراج أي شخص من هذه املمتلكات وإخضاعها 
للسلطة السياسية لآلخرين من دون موافقته«. وكل َمن أعطى موافقته الصرحية أو الضمنية على 
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العقد االجتماعي البد أن يلتزم بقواني الدولة. وكل َمن أعطى موافقته الصرحية أو الضمنية على 
العقد االجتماعي البد أن يلتزم بقواني الدولة. إذ يفهم )لوك( معيار املوافقة على التطبيق ليس 
فقط على إضفاء الطابع املؤسسي األصلي على السلطة السياسية -وهو ما يطلق عليه )راولز( 
»املوافقة الناشئة«.كما ينطبق على التقييم املستمر ألداء النظام السياسي، ويطلق )راولز( على هذا 

»املوافقة على االنضمام«.

مع أتكيد )لوك( املوافقة، إال أنَّ املوافقة ليست كافيًة للسلطة الشرعية؛ ألنَّ السلطة اليت 
تعلِّق القانون الطبيعي هي ابلضرورة غري شرعية. ال تشكل املوافقة حىت ضرورة أساسية للسلطة 
ا جمرَّد عالمة على عدم الشرعية. وعلى هذا  السياسية الشرعية يف بعض تفسريات )لوك(؛ بل إنَّ
فإنَّ احرتام النظام السياسي الفعلي للقيود اليت يفرضها القانون الطبيعي يشكِّل عاماًل واحداً على 

األقل حيدِّد مدى شرعية النظام. 

فمعيار الشرعية هذا سليب: فهو يقدِّم سرداً للتوقيت الذي تتوقَّف فيه السلطة الفعلية عن 
ا  الشرعية. وحينما تفشل سلطة سياسية يف أتمي املوافقة أو تتجاوز حدود القانون الطبيعي، فإنَّ
تتوقَّف عن أن تكون شرعية، ومن َثَّ مل يعد هناك التزام ابالنصياع ألوامرها. وهذا على رأي )لوك( 

الذي هو  على عكس رأي )هوبز(، ال ميكن للسلطة السياسية أن تكون مطلقة.

سيمونز(  )جون  يستخدمهم  اليت  عديدة  بطرائق  )لوك(  أفكار  املعاصر  األدب  طوَّر  وقد 
الفعلية  للدول  السياسية  والشرعية  عموماً  للدول  األخالقي  التربير  بي  التمييز  علينا  أبنَّ  للقول 

خصوصاً. وسأعود إىل هذه النقطة يف الفرع 3.3.

 يربط )جوزيف راز( بي الشرعية وتربير السلطة السياسية وطبقاً لـ)راز( فإنَّ السلطة السياسية 
ليست أكثر من حالة خاصة ملفهوم السلطة األعم، إذ يعرِّف السلطة فيما يتعلَّق ابدِّعاء—شخص 
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أو وكالة—لتوليد ما يسميه أسباابً وقائية. وحتّل مثل هذه األسباب حمل األسباب األخرى اليت قد 
يكون عند الناس الختاذ اإلجراءات، على سبيل املثال، إذا طلبت معلمة من طالبا القيام ببعض 

ا تتوقَّع أن تعطي الطالب سبب أداء الواجب املنزيل. الواجبات املنزلية فإنَّ

والسلطة الفعَّالة، من وجهة النظر هذه، إذا جعلت الناس يتصرفون على أساس األسباب 
اليت تولدها. والفرق بي السلطة الفعَّالة والشرعية، من منظور )راز( هو أنَّ األوىل هتدف إىل تغيري 
القدرة  األمر  واقع  الشرعية يف  السلطة  متلك  فقط، يف حي  اآلخرين  على  تنطبق  اليت  األسباب 
على تغيري هذه األسباب. تفي السلطة الشرعية مبا يسميه )راز( نظرية االستباقية: »إنَّ حقيقة أنَّ 
السلطة تتطلب أداء عمل ما، هي سبب ألدائها الذي ال جيب إضافته إىل مجيع األسباب األخرى 
ذات الصلة عند تقييم ما جيب فعله، ولكن جيب استبعاده واستبداله ببعضها«. )هناك حدود ملا 
ميكن حىت للسلطة الشرعية أن أتمر اآلخرين ابلقيام به، وهلذا السبب ال حتل ابلضرورة حمل مجيع 

األسباب ذات الصلة(.

مىت تكون السلطة الفعلية أو الواقعية شرعية؟ وبعبارة أخرى، ما الذي حيدِّد ما إذا كانت 
نظرية االستباقية مستوفاة؟ جواب )راز( موضَّح يف نظريتي أخريي إذ تنصُّ »نظرية التبعية« على 
أنَّ تربير السلطة السياسية معتمد على األسباب املعيارية اليت تنطبق على أولئك الذين خيضعون 
حلكمها خضوعاً مباشراً، بغض النظر عن توجيهات السلطة. أمَّا بناًء على نظرية االعتماد، فتنصُّ 
»نظرية التربير العادي« على أنَّ السلطة السياسية هلا ما يربِّرها إذا كانت متكِّن اخلاضعي هلا من 

االمتثال متكيناً أفضل لألسباب اليت تنطبق عليهم على أي حال.  

يف كل األحوال، تقول نظرية التربير االعتيادي: »إنَّ الطريقة العادية إلثبات أنَّ الشخص 
أفضل  امتثااًل  ميتثل  قد  املزعوم  الشخص  أنَّ  إظهار  تتضمن  آخر  شخص  على  بسلطة  يتمتَّع 
املزعومة  السلطة  توجيهات  تقبل  إذا  املزعوم(  الرمسي  التوجيه  تنطبق عليه )خبالف  اليت  لألسباب 
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ا ملزمة رمسياً وحاول اتباعها، بداًل من حماولة اتباع األسباب اليت تنطبق عليه مباشرة ».  على أنَّ
ر نظرية التربير االعتيادي؛ ملاذا يتعيَّ على أولئك الذين حتكمهم السلطة شرعية أن يتعاملوا  وتفسِّ
مع توجيهاهتا بوصفها ملزمة؟ ويتبع ذلك، بوصفها نتيجًة طبيعيًة لنظرية التربير االعتيادي، إذ تُولِّد 
مثل هذه السلطة واجباً جيب االمتثال له. يصف )راز( مفهومه بـ«مفهوم اخلدمة« للسلطة وجتدر 
ا حالة خاصة للسلطة الفعَّالة، إالَّ أنَّ السلطة األوىل  اإلشارة إىل أنَّه مع تعريف السلطة الشرعية أبنَّ

ا ختدم رعاايها. هي اليت توصف وصفاً مناسباً أبنَّ

  إن السلطة غري الشرعية -ولكنها فعَّالة- ال ختدم أولئك الذين هتدف إىل حكمهم، مع 
ا قد هتدف إىل ذلك. أنَّ

ويصوغ )ويليام إدموندسون( هذه الطريقة اليت تربط بي السلطة والشرعية عن طريق شرط 
  X فإنَّ العمل بنظام ،F يستلزم املطالبة بـ X يومسه بـ«نظرية الضمان«: »إذا كان العمل بنظام
يستدعي املطالبة بـ F«. على سبيل املثال، أنَّك  X  هنا يعين »دولة« أو »سلطة« و »F« تعين 
»خلق واجب جيب االمتثال له«. والفكرة اليت تعربِّ عنها نظرية الضمان هي تربير الشرعية أخالقياً 

لوجود سلطة مستقلة حىت تصبح مطالبات السلطة التزامات أخالقية.

2-2  تربير السلطة وإنشاء سلطة سياسية

التفكري يف اإلكراه  السلطة إىل  السياسية مبشكلة تربير  الذين يربطون الشرعية  مييل هؤالء 
)ليزيل  تعبري  حد  وعلى  سلطته.  لتأمي  الشرعية  الدول  تستخدمها  قد  وسيلًة  بوصفه  السياسي 
النظام السياسي يف أسلوبه  وداعماً حينما يفشل  اثنوايً  القسرية دافعاً  التهديدات  غرين(: »توفِّر 
املعياري األساسي يف التوجيه الرمسي«. وعلى النقيض من هذا، تتلخَّص الوظيفة الرئيسة للشرعية 
على وجه التحديد يف تربير القوة القسرية. أمَّا فيما يتعلَّق ابلتفسريات القائمة على اإلكراه، فإنَّ 
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املشكلة الرئيسة اليت يهدف مفهوم الشرعية إىل حلها هي كيفية التمييز بي االستخدام الصحيح 
للسلطة السياسية عن جمرد اإلكراه ومن بي السبل اليت قد تسمح إبدراك هذه الفكرة أنَّ الشرعية 
تتعلَّق ابلطريقة اليت خيلق با االستخدام املشروع للسلطة السياسية أو يشكِّل السلطة السياسية. 

ومرة أخرى، هناك طرائق خمتلفة ميكن عن طريقها فهم هذه الفكرة.

يف اعتبار )هوبز( املؤثر، تـُْنَشئ السلطة السياسية مبوجب العقد االجتماعي. أصبح احلفاظ 
على الذات يف ظل الطبيعة مهدداً، وهذا من شأنه أن جيعله منطقياً للجميع، كما يزعم )هوبز( 
أنَّ املوافقة على ميثاق خيوِّل لدولة ذات سيادة قادرة على ضمان محايتها ونقل حقوقها إىل هذه 
السيادة فرد أو جمموعة من األفراد. وحي ال يكون ملثل هذا النوع من السيادة، فقد ينشأ مثل 
هذا النوع من السيادة مبوجب ميثاق يطلق عليه )هوبز( »السيادة عن طريق املؤسسة«. ولكن قد 
تـَُؤسَّس السلطة السياسية عن طريق وعد اجلميع بطاعة قوة مهددة. وكال األسلوبي يف إنشاء دولة 
ذات سيادة مشروعان ابلقدر نفسه، إذ ستكون السلطة السياسية شرعية طاملا أنَّ السيادة تضمن 
محاية املواطني، ويعتقد )هوبز( أنَّه ال ميكن التخلِّي عن احلق الطبيعي يف احلفاظ على الذات. 
ولكن بعيداً عن هذا، فال توجد أي تساؤالت أخرى حول شرعية السيادة. وال يوجد على وجه 
يفشل  يُقال:  بل ورمبا  )هوبز(.  اعتقاد  الشرعية يف  والسلطة  الفعَّالة  السلطة  بي  متييز  اخلصوص 

)هوبز( يف التمييز بي السلطة الشرعية وجمرد ممارسة السلطة.

مثَّة طريقة أخرى قد نفهم با العالقة بي الشرعية وأتسيس السلطة، أاَل وهي تتلخَّص حماولة 
احلكم من دون الشرعية يف حماولة ممارسة القوة القسرية وليس السلطة. وبوسعنا أن جند مثل هذه 
النظرة يف عمل )جان جاك روسو(. تربِّر الشرعية عند )روسو( ممارسة الدولة للقوة القسرية، وختلق 
التزاماً ابالمتثال هلا، إذ يقارن )روسو( بي النظام االجتماعي املشروع ونظام القواعد، الذي هو 
جمرد تعبري عن السلطة. إنَّ القوة القسرية هي يف األساس مسة من مسات الدولة املدنية. مع وجود 
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بعض صور القوة القسرية حىت يف حالة الطبيعة. على سبيل املثال، سلطة الوالدين على أطفاهلم، 
إذ يفرتض )روسو( نشوء القوة القسرية الضارة يف املقام األول يف الدولة املدنية، وخيلق هذا مشكلة 
الشرعية. ففي الفصل األول من الكتاب األول عن العقد االجتماعي، يالحظ أنَّه »يولد املرء حراً« 
إالَّ أنَّ الدولة املدنية اليت يراها جعلِت اجلميع عبيداً. والسؤال الرئيس الذي عرضه )روسو(، يف 
ظل الظروف اليت قد تصبح فيها الدولة املدنية، اليت تستخدم القوة القسرية لدعم قوانينها، هل هي 
مبثابة حترير للمواطني من هذه العبودية؟ فمثل هذه الدولة ستكون شرعية.  وكما يقول يف اجلملة 
االفتتاحية للعقد االجتماعي: »أريد أن أسأل عمَّا إذا كان ميكن أن تكون هناك بعض القواعد 

الشرعية واألكيدة لإلدارة يف النظام املدين، مع أخذ الرجال كما هم والقواني كما هي«.

خيتلف تفسري )روسو( للشرعية يف املقام األول عن سرد )لوك( إذ إنَّ روسو ال يرفق أي شيء 
غري طبيعي ابلعملية اليت تنشأ عن طريقها الدولة املدنية من حالة الطبيعة. تنشأ السلطة السياسية 
الشرعية عن طريق عقد اتفاقية يـَُتوصَُّل إليها داخل الدولة املدنية. ويقرتح )روسو( أنَّ نشوء الشرعية 

يكون من التربير الدميقراطي لقواني الدولة املدنية.

إنشاء مؤسَّسات  السياسية عن طريق  السلطة  تُنَشئ  إذ  فقوله قول )هوبز(،  أمَّا )كانط( 
سياسية يف الدولة املدنية واليت ال توجد فعاًل عند األفراد يف حالة الطبيعة. ووفقاً لـ)كانط( فإنَّ ما 
يوجد يف الدولة االجتماعية قبل املدنية هو السلطة األخالقية لكل فرد ال بدَّ من أنَّه كيل عقالين 
والتزام أخالقي بتشكيل دولة مدنية. إنَّ أتسيس دولة مدنية هو يف حد نفسه »غاية ال بدَّ أن تكون 
لكل منها ناية«. يعدُّ )كانط( الدولة املدنية بوصفها اخلطوة األوىل ضروريًة حنو النظام األخالقي 
)الكومنولث األخالقي(، فهو يساعد الناس على االلتزام بقواعد معينة عن طريق إزالة ما قد نطلق 
عليه اليوم مشكلة الركوب اجملاين أو مشكلة االلتزام اجلزئي عن طريق خلق نظام قسري للعدالة 
ا ليست خطوة أخالقية بعد(، حنو التعلق  القانونية العامة، »تـَُتخذ خطوة كبرية حنو األخالق )مع أنَّ
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مبفهوم الواجب حىت من أجل مصلحته اخلاصة«.

س احلقوق الالزمة لضمان املساواة يف احلرية. على  لـ)كانط( فإنَّ الدولة املدنية تؤسِّ َوْفقاً 
عكس )لوك( وأتباعه املعاصرين، فإنَّ القوة القسرية ليست مسة اثنوية للدولة املدنية، وهي ضرورية 
لدعم القواني. ويُعدُّ اإلكراه لـ)كانط( جزءاً من فكرة احلقوق، أي: ميكن تفسري الفكرة على النحو 
اآليت: يُعرَّف اإلكراه أبنَّه تقييد حلرية الفرد يف مالحقة غاايته اخلاصة. أي: حق للشخص، سواًء 
أكان حمرتماً أم قِد انُتهك، يعين ضمناً قيداً على اآلخرين. ومن َثَّ فإنَّ اإلكراه يف هذا الرأي ليس 
جمرَّد وسيلة ميكن با للدولة املدنية أن تفرض احلقوق بوصفها مدافعاً عن مفهوم قائم على السلطة 
ا مكوَّنة للدولة املدنية ويربط هذا الفهم للحقوق بي  للشرعية. بداًل من ذلك، يرى )كانط( أنَّ

مفهوم )كانط( للشرعية وبي تربير اإلكراه.

أمَّا )كانط( فتعتمد الشرعية عنده على تفسري معي للعقد االجتماعي، إذ يرى أنَّ العقد 
س الدولة املدنية ليس حداثً فعلياً، فهو يقبل اعرتاض )ديفيد هيوم( على  االجتماعي الذي يؤسِّ
)لوك( أبنَّ الدولة املدنية كثري ما تنشأ يف أعمال العنف. يشري )كانط( للعقد االجتماعي بداًل من 
ذلك، بوصفه اختباراً »ملطابقة أي قانون عام مع احلق«. املعيار هو ما يلي: جيب أن يكون كل 
قانون على هذا النحو الذي ميكن جلميع األفراد املوافقة عليه. وعلى هذا فإنَّ العقد االجتماعي، 
العام. على هذا  العقل  افرتاضية هتدف إىل تكوين فكرة عن  لـ)كانط( يشكِّل جتربًة فكريًة  َوْفقاً 
النحو، فإنَّه يضع معياراً ملا يُعدُّ سلطًة سياسيًة مشروعة بسبب تفسريه اخلاص للعقد االجتماعي، 
مل يكن )كانط( منظِّراً للعقد االجتماعي ابملعىن الدقيق للكلمة ومع ذلك، فإنَّ فكرة العقد هي 

وثيقة الصلة لفهمه للشرعية.

ألنَّ  الفعَّالة؛  والسلطة  الشرعية  السلطة  بي  الفارَق  )هوبز(-  عكس  -على  يدرك كانط 
رئيس الدولة املدنية ملزم ابالمتثال للعقل العام، وبسنِّ القواني اليت جيوز لكل فرد املوافقة عليها، 
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وإذا خالف هذا االلتزام فإنَّه ما يزال حيتفظ ابلسلطة حىت إذا توقفت سلطته عن الشرعية. وأفضل 
ما انتقد مسألة احلق يف الثورة. وقد  تفسري هلذا الرأي هو ما يتعلق مبوقف )كانط( الذي غالباً 
أنكر )كانط( أنَّ هناك حّقاً يف الثورة حينما شدَّد على متتُّع »الشعب« -بصفته متحًدا يف الدولة 
املدنية-  ابلسيادة، فإنَّ أفراَده ملزمون بطاعة رئيس الدولة اليت أنِشئت على هذا النحو وهذا االلتزام 
ال يتفق مع احلق يف الثورة. ويقدِّم )كانط( حجًة متجاوزة ملوقفه كأنَّ احلق يف الثورة متعارض مع 
فكرة أنَّ األفراد ملزمون ابلقانون العام، ولكن من دون فكرة التزام املواطني ابلقانون العام، فال ميكن 
أن تكون هناك دولة مدنية بل الفوضى وحدها. ولكن كما ذكر من قبل هناك واجب إقامة دولة 
مدنية. ُيشري موقف )كانط( إىل أنَّ التزام األفراد بطاعة رئيس الدولة غري مشروط أبداء احلاكم على 

وجه اخلصوص، إذ إنَّ االلتزام ابالمتثال ال يتوقف حينما تكون القواني غري عادلة.

موقف كانط من احلق يف الثورة قد يوحي أبنَّه ينظر إىل السلطة السياسية بوصفها السلطة 
املطلقة متاماً كما ينظر إليها )هوىب( ولكنَّه يؤكِّد أنَّ رئيس الدولة ملزم أبوامر العقل العام، ويتجلَّى 
هذا يف إصراره على حرية القلم: »جيب أن حيصل املواطن، مبوافقة احلاكم نفسه، على تفويض علين 
ا خاطئة ضد الكومنولث«. يف حي عدم وجود  آبرائه حول ما هو يف ترتيبات احلاكم اليت يبدو أنَّ
احلق يف الثورة فإنَّ السلطة السياسية ال تكون شرعية إال إذا احرتَم رئيس الدولة العقد االجتماعي 
ولكن االلتزامات السياسية تنشأ حىت من سلطة غري شرعية. إذا تصرَّف رئيس الدولة تصرُّفاً ينتهك 
العقد االجتماعي، ومن َثَّ العقل العام على سبيل املثال عن طريق تقييد حرية املواطني يف االنتقاد 

السياسي، فإنَّ املواطني ما زالوا ملزمي ابالمتثال لذلك.

زعم )ريبشتاين( يف عام 2004 أنَّ جزءاً كبرياً من األدب املعاصر حول الشرعية السياسية 
كان خاضعاً هليمنة الرتكيز على تربير السلطة، وليس السلطة السياسية القسرية. يبدو يف األدب 
منذ ذلك احلي كما لو انقلبت الطاولة، خصوصاً إذا ما نظران إىل املناقشات الدائرة بشأن الشرعية 
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الدولية والعاملية )القسم اخلامس(. ولكن هناك رواايت سابقة ابرزة قائمة على اإلكراه مثل تلك اليت 
قدَّمها )انجل( والكانتيون املعاصرون مثل )راولس، وهابرماس( -ستناقش يف الفرع 3.3 و4.3 

على التوايل-.

)جان  لنا  يقدِّم  اإلكراه.  على  قائمة  أخرى  مهمة  تفسريات  إبجياز  أذكر  أن  يل  امسحوا 
هامبتون( شرحاً معاصراً راقياً لنظرة )هوبز(، وطبقاً هلا فإنَّ السلطة السياسية »اخرتعها جمموعة من 
الناس الذين يرون أنَّ هذا النوع من السلطة اخلاصة ضروري للحل اجلماعي ملشاكل معينة تتعلَّق 
ابلتفاعل يف أراضيهم، والذين تشتمل عمليتهم املتمثلة يف إنشاء الدولة يف األساس على تصميم 
مضمون هذه السلطة وبنيتها حىت يتسىنَّ هلا تلبية ما تراه احتياجاهتم«. تربط نظريتها سلطة الدولة 
بقدرهتا على فرض حل ملشاكل التنسيق والتعاون. اإلكراه هو امليزة الضرورية اليت متكن الدولة من 
توفري حل فعَّال هلذه املشاكل، واحلق يف استخدام اإلكراه هو ما يشكِّل سلطة الدولة. إن مييز 
احلق يف استخدام اإلكراه هذه السلطة السياسية ذات احلد األدىن من الشرعية من جمرد استخدام 
السلطة. تضع )هامبتون( متييزاً إضافياً بي احلد األدىن من الشرعية وما تسميه الشرعية األخالقية 

الكاملة، واليت حتصل عليها حينما تكون السلطة السياسية عادلة.

يزعم )بوكاانن( تعلُّق الشرعية مبربِّر القوة القسرية، ويشري إىل أنَّ هذا جيعل الشرعية مفهوماً 
للشرعية.  مرٍو  تفسري  إىل  يدعو  )هامبتون(،  مثله كمثل  فهو  السلطة.  من  أكثر جوهرية  معيارايً 
وَوْفقاً له فإنَّ »للكيان شرعية سياسية إذاً وفقط إذا كان هلا ما يربِّرها أخالقياً يف ممارسة السلطة 
السياسية«. تتحقَّق السلطة السياسية، يف نجه، على ما إذا كان الكيان شرعياً بذا املعىن وإذا 
استوفيت بعض الشروط األخرى املتعلقة اباللتزام السياسي. يقدِّم )ستيلز( سرداً يركِّز على اإلكراه 

لشرعية الدولة معتمداً على كلٍّ من )كانط، وروسو(.

3-2  الشرعية السياسية وااللتزامات السياسية
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تستلزم  الشرعية  السياسية  السلطة  أنَّ  التارخيية- هي  الناحية  السائدة -من  النظرة  كانت 
التزامات سياسية. فيقول )لوك( على سبيل املثال: »كل إنسان، مبوافقته مع اآلخرين على تشكيل 
اجملتمع  هذا  من  واحد  عاتق كل  على  نفسه  يضع  واحدة  واحدة يف ظل حكومة  هيئة سياسية 
ابخلضوع لتقرير األغلبية، وإببرام هذه اهليئة؛ وإال فإنَّ هذا امليثاق األصلي، حيث يندمج مع آخرين 
يف جمتمع واحد، لن يعين شيئاً ولن يكون مدجماً إذا تُرَِك حراً ومن دون أي روابط أخرى غري اليت 

كان عليها من قبل يف حالة الطبيعة«.

مع أنَّ هذا يظل هو الرأي الذي يتمسك به كثريون، إالَّ أنَّ هذا ال حيدث يف كل األحوال. 
ويعرض بعضهم السؤال عمَّا يشكِّل سلطة مشروعة لتكون خمتلفة عن االلتزامات السياسية اليت 
تقع على عاتق الناس. يدافع )روانلد دوكان( عن وجهة نظر من هذا النوع فـ)دوكان( يتعامل مع 
االلتزامات السياسية بوصفها مفهوماً معيارايً أساسياً يف حد نفسه. و ينشأ مايسميه »التزامات 

املشاركة« ليس من سلطة سياسية شرعية بل من عضوية اجملتمع السياسي مباشرة.

قدم )أبباوم( حجة مفاهيمية للطعن يف الرأي القائل أبنَّ السلطة السياسية الشرعية تستوجب 
االلتزام ابالمتثال. مينح )أبلباوم( السلطة السياسية الشرعية القدرة على تغيري الوضع املعياري هلؤالء 
البالد، كما زعم )راز(، على سبيل املثال، وبصورة مؤثِّرة فإنَّ هذه القدرة جيب  الذين حيكمون 
ا مطالبة ابحلق يف احلكم. ولكن،  ا قوة أخالقية مبعىن )هوفيلد(، وليس على أنَّ أن تفسََّر على أنَّ
يقول )أبلباوم(: إنَّ سلطات )هوهفلداين( على عكس احلقوق، ليست مرتبطة ابلواجبات؛ بل 
على  ابلقدرة  الشرعية  السياسية  السلطة  تتمتَّع  )أبلباوم(،  نظر  لوجهة  وطبقاً  اباللتزامات.  ترتبط 
خلق املسؤولية عن أولئك اخلاضعي لقاعدهتا، ولكن ليس االلتزام. يعين التعرُّض للسلطة السياسية 
الشرعية عدم التحرُّر من سلطة أو سيطرة السلطة. ال شكَّ أنَّ املسؤولية قد تكون خاضعة لواجب، 

ولكن أن تكون عرضة لاللتزام جيب أالَّ خُيلط بينه وبي واجب االمتثال أو الطاعة.   
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حتظى اآلراء اليت تفصل السلطة الشرعية عن االلتزام السياسي ببعض اجلاذبية ألولئك الذين 
يهدفون إىل مواجهة حجة )روبرت بول وولف( املؤثرة. وتسلِّط هذه احلجة الضوء على ما يسمى 
-مستقل  عام  اللتزام  خاضعي  يكونوا  أن  املستقلي  لألفراد  ميكن  التبعية،كيف  مشكلة  أحياانً 
احملتوى- أن خيضعوا إلرادات شخص آخر؟  كيف ميكن أن يكون األفراد املستقلون ملزمي ابلتزام 
عام -مستقل عن احملتوى- إبخضاع إرادهتم إلرادة شخص آخر؟ إنَّ االلتزام املستقل عن احملتوى 
بطاعة الدولة هو التزام بطاعة توجيهات الدولة على هذا النحو، بغض النظر عن حمتواها.  ويزعم 
)وولف( أبنَّه ال ميكن أن يكون هناك مثل هذا االلتزام العام بطاعة الدولة، فإنَّ الدول غري شرعية 

ابلضرورة.

أنَّه يف حي تؤسس  يزعم  الفوضوي وهو  التحدِّي  أول ردٍّ على  )إدموندسون(  كان عند 
ا ال ختلق حىت واجباً ظاهرايً ابالمتثال ألوامرها.  الشرعية مربراً لقيام الدولة إبصدار التوجيهات، فإنَّ
ويدَّعي أنَّ الواجب األخالقي املتمثِّل يف االنصياع ألوامر السلطة السياسية املشروعة ال ينشأ إال 

إذا استوفيت شروطاً إضافية.

عند )سيمونز( استجابة خمتلفة عن )وولف(، إذ مييِّز )سيمونز( بي التربير األخالقي للدول 
والشرعية السياسية لدولة بعينها، إذ أُدرِك اترخيياً الدولة وتوجيهاهتا. وَوْفق )سيمونز( يعتمد تربير 
الدولة على دفاعها األخالقي. إذا كان من املمكن أن نثبت بنجاح أنَّ وجود دولة أفضل أخالقياً 
التربير  فإنَّ  )سيمونز(  لرأي  َوْفقاً  الدولة.  قيام  يربِّر  أن  شأنه  من  هذا  فإنَّ  دولة  وجود  عدم  من 
األخالقي ضروري وليس كافياً، للشرعية السياسية. والسبب، تقع التزاماتنا األخالقية على عاتق 
اجلميع، مبا يف ذلك مواطين دول أخرى، وليس على عاتق الدولة اليت نعيش فيها. تعتمد شرعية 
موافقة  على  وفرضه-  هلا  االنصياع  واجب  خلق  على  القدرة  بوصفها  تُفَهم  -واليت  بعينها  دولة 
املواطني الفعلية. ومع عدم وجود واجب أخالقي عام يف طاعة الدولة اليت نعيش فيها، إذال أنَّه قد 
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يكون لزاماً علينا أن نطيع االلتزام السياسي إذا ما أعطاان موافقتنا املسبقة على هذه الدولة. ومن َثَّ 
ال يعين غياب واجب أخالقي عام بطاعة الدولة أنَّ كلَّ الدول غري شرعية ضرورًة.

3.  مصادر الشرعية السياسية

حتدِّد املؤسسات السياسية وأي قرارات تتخذ داخلها تكون مقبولة بقدر ما تكون الشرعية 
املفهومة بصورة معيارية، ويف بعض احلاالت، ما نوع االلتزامات اليت يتحملها األشخاص الذين 
حتكمهم هذه املؤسسات؟ هناك سؤال ما األساس الذي تقوم عليه هذه احلالة الطبيعية؟ يستعرض 

هذا القسم إبجياز املواقف املختلفة اليت أعطيت ملصادر الشرعية.

3.1  املوافقة

يف حي أنَّ هناك فكراً تطوعياً قوايً يف الفلسفة السياسية املسيحية، إال أنَّه يف القرن السابع 
عشر أصبحت املوافقة املصدر الرئيس للشرعية السياسية. تنظر أعمال )هوجو جروتيوس، وهوبز، 
وصموئيل بوفيندورف( إليها بوصفها نقطة التحول الرئيسة اليت أدَّت يف النهاية إىل استبدال القانون 
الطبيعي ونظرايت السلطة اإلهلية للشرعية. إذ إنَّ االقتباس التايل من قانون احلرب والسالم الذي 
حتدَّث عنه )غروتيوس( يعربِّ عن املنظور احلديث: »ولكن مبا أنَّ هناك العديد من سبل املعيشة، 
فإن بعضها أفضل من غريها، وميكن لكل واحد أن خيتار ما يرضيه من كل هذه األنواع، لذلك 
ميكن للشعب أن خيتار شكل احلكومة اليت يريدها: وال يقاس احلق الذي ميتلكه الرئيس على رعاايه 
بذا الشكل أو ذاك، حيث يكون ملختلف االشخاص آراء خمتلفة ولكن مبدى إرادة أولئك الذين 
منحوه إايه«. كانت نسخة )لوك( من نظرية العقد االجتماعي هي اليت رفعت املوافقة على املصدر 

الرئيس لشرعية السلطة السياسية. 

ومييِّز )راز( متييزاً مفيداً بي ثالث طرائق ميكن با فهم العالقة بي املوافقة والسلطة السياسية 
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الشرعية: )1( قبول احملكومي هو شرط ضروري لشرعية السلطة السياسية، )2( املوافقة ليست 
إال  با  الوفاء  تستطيع  ال  اليت  هي  السلطة  ولكن شروط شرعية  مباشرة،  بصورة  للشرعية  شرطاً 
السلطة السياسية اليت تتمتع مبوافقة احملكومي؛ )3( شروط السلطة السياسية املشروعة هي أن تكون 

الشروط اليت حتكمها تلك السلطة ملزمة ابملوافقة.

)لوك( وأتباعه املعاصرون مثل: )نوزيك، أو سيمونز( ولكن )روسو( وأتباعه يدافعون عن 
الرأي  املوافقة. تدافع )غرين( عن هذا  الذي تتخذه نظرايت  صيغة )1( -النمط األكثر شيوعاً 
وتسميها طريقة عرض املوافقة على اجلودة. أمَّا الصيغة )2( فتناشد َمن يرفضون املوافقة الفعلية 
م ال يرون إال أنَّ املوافقة املمنوحة يف ظل شروط مثالية ملزمة. وتندرج نظرايت  كأساس للشرعية، ألنَّ
املوافقة االفرتاضية، كتلك اليت فصلها )كانط، أو راولز( يف هذه الفئة. والواقع ال ترى مثل هذه 

النظرايت أنَّ السلطة السياسية شرعية إال إذا وافق احملكومون يف ظل ظروف مثالية معينة.

دافَع )ديفيد إستلوند( عن نسخة من نظرية املوافقة االفرتاضية اليت تطابق الفئة )3( وما 
يسميه »املوافقة املعيارية« اليت هي نظرية ترى أنَّ عدم الرضا عن السلطة، يف ظل شروط معينة، 
غري صحيحة. ومن َثَّ ميكن تربير هذه السلطة -َوْفق هذا الرأي- من دون موافقة فعلية. وتعرِّف 
)إيستلوند( السلطة بوصفها القوة األخالقية الالزمة الختاذ التدابري الالزمة. وتستخدم )إيستلوند( 
جواز  ا  أنَّ على  تُفهم  اليت  الدميقراطية،  الشرعية  حلساب  أساساً  بوصفه  املعيارية  املوافقة  نظرية 
استخدام اإلكراه لفرض السلطة. إنَّ العمل الذي تقوم به نظرية الرضا املعياري يف رواية )إستلوند( 
ا تساهم يف تربير سلطة اجلماعة الدميقراطية على أولئك الذين خيتلفون مع بعض القواني  هو أنَّ

اليت ُووِفَق عليها دميقراطياً.

ومع أنَّ نظرية املوافقة كانت هتيمن عليها لفرتة طويلة، إالَّ أنَّ هناك عديداً من االعرتاضات 
املعروفة على هذا األمر. وكما ذكر يف القسم 1-2، يزعم )سيمونز( أنَّ نظرايت املوافقة االفرتاضية 
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-ورمبا نظرايت املوافقة املعيارية أيضًا- ختلط بي املربرات األخالقية وإضفاء الشرعية عليها. هناك 
نفسها.  املوافقة  نظرية  ِقَدم  قدمية  هي  واليت  )لوك(،  إصدارات  على  وخاصة  أخرى،  اعرتاضات 
اعرتض ديفيد هيوم يف مقاله »من العقد األصلي« ووافقه عديد من بعده على أنَّ املوافقة ليست 
جمدية وأنَّ الدول الفعلية كانت تنشأ دائماً من أعمال العنف. وعلى هذا فإنَّ حماولة إضفاء الشرعية 
. واألسوأ  على السلطة السياسية عن طريق املوافقة تشكِّل يف أفضل األحوال تفكرياً قائماً على التمينِّ
قد حيجب اهلياكل اإلشكالية للتبعية. يتلخص حل )هيوم( نفسه  مثله كمثل )بينثام( -يف وقت 

الحق- يف اقرتاح تربير السلطة السياسية ابإلشارة إىل عواقبها املفيدة.

3.2 التأثريات املفيدة

ينبغي أن تقوم السلطة السياسية الشرعية على مبدأ املنفعة من وجهة النظر النفعية. إذ إنَّ 
مفهوم الشرعية هذا هو ضرورة مفهوم أخالقي، تعتمد شرعية السلطة السياسية على ما تتطلبه 
للوك-  ومعاصراً  بويندورف  من  طالب  توماسيوس( -وهو  )كريستيان  إىل  يُـنَظر  قد  األخالق.  
بوصفه مقدمة للنهج النفعي يف التعامل مع الشرعية السياسية، إذ رفض مبدأ الطوعية وأقرَّ فكرة 
اعتماد الشرعية السياسية على مبادئ احلكمة العقالنية بداًل من ذلك. إذ خيتلف )توماسوس( عن 
النفعيي، ومع ذلك، فهو يف حماولته حتديد مصدر شرعي سياسي مميَّز -وليس أخالقي أو قانوين-. 
فقد طوَّر فكرة »الزخرفة« إىل نظرية حول كيفية ارتباط الناس ببعضهم بعضاً يف السياق السياسي. 
وأفضل ما نستطيع أن نصفه أبنَّه مبدأ »التبادل املدين«: »أنت تعامل اآلخرين كما تتوقَّع منهم أن 

يعاملونك«. وعن طريق التمييز بي الشرعية والعدالة، تبىنَّ )توماسيوس( نجاً سابقاً ألوانه كثرياً.

يرفض )جريميي بينثام( فكرة )هوبيز( عن خلق السلطة السياسية عن طريق عقد اجتماعي. 
لـ)بينثام( فإنَّ الدولة هي اليت ختلق إمكانية إبرام عقود ملزمة. إذ إنَّ مشكلة الشرعية اليت  وَوفقاً 
تواجهها الدولة هي قوانينها املربَّرة. ويقرتح )بينثام( أبن تعتمد الشرعية على ما إذا كان القانون 

يساهم يف سعادة املواطني.
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ا تربِّر قيود احلقوق اليت جيد  هناك إشكال ابرز مع وجهة النظر اليت يعربِّ عنها )بنثام( أبنَّ
ا غري مقبولة. إذ تكمن إجابة )جون ستيوارت ِميل( على هذا االعرتاض -من انحية-  الليرباليون أنَّ
يف حجة لصاحل التوافق بي املنفعة العامة ومحاية احلقوق واحلرايت، ومن انحية أخرى يف الدفاع عن 
لـ)ميل( فإنَّ احلرية الفردية واحلق يف  السلطة السياسية الدميقراطية القائم على مبدأ املنفعة. وطبقاً 

املشاركة يف السياسة ضروراين للتنمية الذاتية لألفراد.

وفيما يتعلَّق ابلدفاع عن احلقوق يف احلرية، يزعم )ِميل( أنَّ تقييد احلرية غري مشروع ما مل يكن 
مسموحاً به مبوجب مبدأ الضرر، أي: ما مل تلحق األفعال اليت قمعها التقييد الضرر ابآلخرين. تعربِّ 
عن وجهة نظر )جون ستيوارت ِميل( بشأن القيمة األساسية للدميقراطية »التداولية« الفقرة التالية 
من الفصل األول من كتابه »حول احلرية«: »إنَّ االستبداد هو طريقة مشروعة للحكومة يف التعامل 
مع الربابرة، شريطة أن تكون الغاية حتسينهم والوسائل املربرة من خالل حتقيق هذه الغاية ابلفعل. 
احلرية، كمبدأ، ليس هلا أي تطبيق على أي حالة من األمور سابقة ألوانا حي تصبح البشرية قادرة 
على التحسن من خالل املناقشة احلرة املتكافئة«. يعدُّ )ِميل( أنَّ املداوالت مهمة بسبب إميانه بقوة 
األفكار، فيما يسميه )هابرماس( بعد بقوة احلجة األفضل والبد وأن تعمل املداوالت على إبقاء 
املصاحل احلزبية، اليت قد هتدد الشرعية بتقويض السعادة العامة، حتت السيطرة: »يتعي على النظام 
التمثيلي أن ... عدم السماح ألي من املصاحل القطاعية املختلفة أبن تكون قوية إىل احلد الذي 
ميكنها من أن تكون قادرة على أن تكون سائدة ضد احلقيقة والعدالة واملصاحل القطاعية األخرى 
جمتمعة. والبد من احلفاظ دوماً على التوازن بي املصاحل الشخصية، حىت يصبح أي منها معتمداً 
على جناحاته، ومواصلتها إىل جانب نسبة كبرية من أولئك الذين يتصرفون بدوافع أعلى، ووجهات 

نظر أكثر مشواًل وبعداً«.

والواقع أنَّ كثريين ليسوا على اقتناع أبنَّ مثل هذا املنطق الذي يقوم على استخدام الوسائل 
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القائم على  النهج  أنَّ  السياسية. ويعرتض )راولز، وجيمي، والدرون(  للشرعية  مرضياً  يقدِّم سرابً 
املنفعة لن يقنع يف ناية املطاف إال أولئك الذين سيستفيدون من احلساابت العلمية، وأنَّه يفتقر إىل 

احلجَّة الالزمة إلقناع أولئك الذين قد خيسرون. 

تقدِّم نظرايت اللعب النزيه إجابة واحدة هلذه املسألة. وهناك إجابة أخرى تنبع من النظرايت 
الكمالية. وأفضل مثال على ذلك هو مفهوم خدمة )راز( للسلطة الشرعية )القسم 1-2(. حياول 
)راز( إظهار كيف يتوافق حساب الشرعية القائم على النتائج املفيدة مع كل شخص عنده أسباب 
لـ)راز( فإنَّ احلكومات تقّرِر ما هو األفضل لرعاايها  المتثال التوجيهات السلطة الشرعية. وطبقاً 
وتقدِّم هلم النتائج بوصفها استنتاجات ملزمة من احملتَّم أن يتبعوها. إذ إنَّ تربير وجهة النظر هذه 
السلطة شرعية  إذا كانت  أنَّه  الطبيعي« هو كما موضَّح أعاله  التربير  اليت يعطيها )راز( »نظرية 
فإنَّ توجيهاته تكون إىل احلد الذي يساعد احملكومي على االمتثال مساعدًة أفضل لألسباب اليت 

تنطبق عليهم.

تشكَّل الرواية السامرية للشرعية السياسية اليت قدَّمها )وملان( حماولًة للتغلُّب على املشكلة 
اليت تؤكِّد أنَّ املؤسسات السياسية والقرارات اليت تتخذ داخلها البد وأن ختلِّف عواقب مفيدة ال 
تكفي للشرعية السياسية. وتعتمد شرعية الدولة -يف كتابه- على مربراهتا الستخدام اإلكراه لفرض 
مساعدة  السامريي يف  واجب  إىل  يستند  أن  املمكن  من  الدولة  تربير  أنَّ  هو  واقرتاحه  قوانينها. 
اآلخرين احملتاجي. الفكرة هنا هي أنَّ »ما يضفي الشرعية يف ناية املطاف على فرض الدولة على 
حريتها ليس جمرد اخلدمات اليت تقدمها لك، بل الفوائد اليت تقدمها لآلخرين«. ويزعم )ويلمان( 
أنَّ »اجملتمع السياسي هو األداة الوحيدة اليت يستطيع الناس من خالهلا اإلفالت من خماطر دولة 
الطبيعة« لذا فإنَّ على الناس واجب سامري أبن يقدِّموا لبعضهم بعض مزااي الدولة. يزعم )ويلمان( 

-أيضًا- أنَّ القيود املرتبطة حبريتهم من قبل الدولة مشروعة.
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يتجلَّى اإلرث املهم لنظرية املوافقة يف الفكر املعاصر يف الرواايت اليت تنسب مصدر الشرعية 
إمَّا إىل فكرة عامة -تويل زمام املبادرة َمن كانت-وإمَّا إىل نظرية املشاركة الدميقراطية -تويلِّ زمام 
املبادرة من )روسو(-. جتمع نظرايت الدميقراطية القائمة على املداوالت بي عناصر من كل من 

احلسابي.

الذي  واحلل  السياسي.  اإلكراه  تربير  مشكلة  على  الرتكيز  إىل  العام  العقل  اعتبارات  متيل 
يقرتحونه هو أنَّ اإلكراه السياسي له ما يربره إذا ما ُدِعَم على أساس أسباب ميكن جلميع األشخاص 
العقالء أن يتقامسونا. وبدأ االهتمام برواايت العقل العام ابلليربالية السياسية اليت عرضها )راولز(، 
ولكنَّ )راولز( طوَّر الفكرة تطويراً أكثر اكتمااًل يف أعماله الالحقة. إنَّ نقطة انطالق )راولز( هي 
التمارين  ممارسة  املواطنون  يستطيع  هل  والقيم  األسباب  ضوء  »يف  الشرعية:  يف  التالية  املشكلة 
)راولز(  يقرتحه  الذي  واحلل  مكان؟«.  القسرية يف كل  القوة  هل   ... بشكل مشروع؟  الرايضية 
هلذه املشكلة يتلخَّص يف مبدأ الشرعية الليربايل اآليت: »إنَّ السلطة السياسية ال تكون شرعية إال 
حينما متارس وفقاً لدستور )مكتوب أو غري مكتوب(، والذي يستطيع كل املواطني، بقدر معقول 

وعقالين، أن يؤيده يف ضوء عقلهم اإلنساين املشرتك«.

تستند فكرة )راولز( عن العقل العام واليت تشكِّل جوهر املبدأ الليربايل للشرعية على طريقة 
التربير »السياسي« -وليس »امليتافيزيقي«- الذي طوَّره )راولز( رّداً على منتقدي نظرية العدالة اليت 
يتبناها بوصفها عداًل. وهذا يعين أنَّ املنطق العام البد وأن يكون »قائماً بنفسه« وابلطريقة نفسها 
اليت تكون با نظريته عن العدالة. جيب أن يتضمن العقل العام القيم السياسية فقط وأن يكون 
مستقاًل عن املبادئ األخالقية أو الدينية الشاملة للمنفعة، وهذا من شأنه أن يقيِّد حمتوى املنطق 
العام مبا تعنيه أسرة )راولز( من تصورات سياسية للعدالة. يدرك )راولز( -نظراً ألنَّ حمتوى فكرة 
العقل العام مقيدة- وجوب تقييد النطاق الذي جيب أن ينطبق عليه. السؤال هو: يف أي سياق 
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من املهم أن يُراعى تقييد العقل؟ يتصوَّر )راولز( نطاق العقل العام على أنَّه يقتصر على مسائل 
األساسيات الدستورية والعدالة األساسية وينطبق انطباقاً أساسياً على القضاة واملسؤولي احلكوميي 

واملرشحي للمناصب العامة حينما يقّرِرون يف مسائل األساسيات الدستورية والعدالة األساسية.

وينتقد )ساميونز( نج )راولز( لعدم وضوح التمييز بي تربير الدولة والشرعية السياسية عن 
القسم 3-2(. ولكن بوسع )راولسيان( أن يردَّ على هذا أبنَّ مشكلة  طريق اخلطأ )انظر أيضاً 
خيلق  ما  بوصفها  تُفَهم  وأن  البدَّ  الشرعية  وأنَّ  اإلكراه،  تربير  على  األساس  يف  تنطوي  الشرعية 
-وليس جمرد مربر- السلطة السياسية.  تدعم الفكرة التالية هذا االدعاء. يركز )راولز( -يف الليربالية 
احلق  أنَّ  للدميقراطية  اخلاصة  السمات  ومن  الدميقراطي  السياق  على  واضحاً  تركيزاً  السياسية- 
انتقاده للتوجُّه  ِقَبل أولئك الذين حيكمون. وعلى حدِّ تعبري )هريشوفيتز( يف  يف احلكم ينشأ من 
الرازي يف التعامل مع الشرعية السياسية، يف الدميقراطية ال يوجد انقسام حاد بي »املوثقي« و 
»املقيدين«. وهكذا، فإنَّ السلطة السياسية للتجمُّع الدميقراطي تتبعها بعض احلساابت للظروف 
اليت ميكن للمواطني مبوجبها ممارسة السلطة القسرية على بعضهم بعضاً. ولكن حىت لو كان بوسعنا 
أن ندحض اعرتاض )سيمونز( بذه الطريقة، فإنَّ املشكلة األخرى اليت قد نعلنها ألسباب عامة 
العام مطلوب حقاً  التربير  ما من أمناط  تتلخَّص فيما إذا كان بوسعها أن تثبت بنجاح أنَّ منطاً 

للشرعية السياسية.

طورَّت االعتبارات العامة احلديثة فكرة )راولز( األصلية بطرائق خمتلفة )انظر أيضاً مدخل 
العقل العام(. أمَّا أولئك الذين يتابعون )راولز( عن كثب فسوف يفهمون األسباب العامة بوصفها 
أسباابً جتتذب إمجاعاً افرتاضياً. ومن هذا التفسري، يكون السبب العام هو سبب ميكن أن يُتوقَّع من 
مجيع األشخاص العقالء أن يؤيدوه. واهلدف من توافق اآلراء هو إمَّا القرارات السياسية نفسها وإمَّا 
اإلجراءات اليت تتخذ عن طريقها القرارات السياسية. اهلدف من اإلمجاع هو إمَّا القرارات السياسية 
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نفسها أو اإلجراء الذي يكون عن طريقه اختاذ القرارات السياسية. يف قراءة مشرتكة اليوم، تُفَهم 
فكرة )راولسيان( عن املنطق العام من حيث اإلمجاع االفرتاضي على األسباب اجلوهرية.  فيما يتعلق 
بذه املفاهيم، يكون استخدام اإلكراه السياسي مشروعاً إذا كان مدعوماً أبسباب جوهرية ميكن 
أن يُتوقَّع من مجيع األشخاص العقالء أن يؤيدوها. واملشكلة يف هذا التفسري للعقل العام هي أنَّ 
املطالبة بتوافق اآلراء بشأن األسباب اجلوهرية يف ظروف التعددية األخالقية والدينية واخلالف هي 
ا تعتمد إمَّا على توصيف مقيَّد للغاية لألشخاص العقالء أو ينتهي مبجال حمدود للغاية لشرعية  أنَّ

اإلكراه السياسي.

من املمكن أيضاً استيعاب مفهوم )راولز( للشرعية السياسية من حيث األسباب اإلجرائية. 
ويف هذا التفسري، يقتصر جمال املنطق العام على تربير عملية صنع القرار السياسي، وال ينبغي أن ميتد 
إىل األسباب املوضوعية )على عكس األسباب اإلجرائية( اليت قد حيملها الناس لتربير القرار. على 
سبيل املثال، إذا كان اإلمجاع االفرتاضي يدعم اختاذ القرار الدميقراطي، فإنَّ املربِّر الختاذ القرار هو أنَّ 
القرار اختَُِذ دميقراطياً. بطبيعة احلال، قد ال يكون القرار السياسي املشروع مبوجب اإلجراء الذي اختذ 
فيه القرار عاداًل متاماً ولكن هذا جمرد انعكاس حلقيقة مفادها أنَّ الشرعية فكرة أضعف من العدالة.

يركِّز التفسري البديل لصيغة العقل العام على التقارب وليس اإلمجاع. وعلى هذا األساس 
يكتسب القرار السياسي الشرعية على أساس املنطق العام، إذا كان بوسع األشخاص العقالء أن 
يتقاربوا مع ذلك القرار وال ينبغي هلم أن يتفقوا على األسباب -املوضوعية أو اإلجرائية- اليت تدعم 
اختاذ قرار. بل يُقال إنَّه يكفي للشرعية السياسية إذا كان بوسع اجلميع أن يتفقوا على ضرورة اختاذ 
قرار بعينه، حىت ولو اختلفوا حول األسباب اليت تدعم هذا القرار. وجتدر اإلشارة إىل أنَّ التقارب 

ال ينبغي أن يكون فعلياً؛ بل ميكن أن يكون افرتاضياً. 

تعدُّ احلساابت اليت تؤكِّد املشاركة السياسية أو التأثري السياسي أنَّ القرار السياسي مشروع 
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إذا اختَُِذ يف عملية تسمح مبشاركة متساوية من مجيع األشخاص ذوي الصلة. ومن َثَّ فـَُهم يرون 
اعتماد الشرعية السياسية على مشاركة اجلميع أو أتثريهم، إلعادة صياغة تعبري )برانرد ماني( وليس 
على إرادة اجلميع، كما تفعل نظرايت املوافقة، أو على مربر، ميكن للجميع الوصول إليها، كما 
تفعل حساابت العقل العام. تركِّز الرواايت األقدم من هذا النوع على املشاركة الدميقراطية.  تتضمن 

احلساابت األحدث حساابت الدميقراطية التداولية ووجهة نظر )فيليب بيتيت( املتساوية.

كان حل )روسو( ملشكلة تفسري شرعية القرارات السياسية سبباً يف التأثري على عديٍد من 
املنظرين الدميقراطيي املعاصرين )القسم 3-4(. أحد أهم حاالت اخلروج عن نسخة )لوك( لنظرية 
العقد االجتماعي اليت يقرتحها )روسو( هو أنَّ املوافقة الضمنية ليست كافية للشرعية السياسية. 
يؤكِّد )روسو( أنَّه من دون مشاركة املواطني النشطة يف تربير قواني الدولة، ال توجد شرعية. وَوْفقاً 
لـ)روسو( فإنَّ إرادة املرء ال ميكن متثيلها، ألنَّ هذا من شأنه أن يشّوَِه اإلرادة العامة، اليت هي وحدها 
ا متبادلة ... إنَّ  مصدر الشرعية: »االرتباطات اليت تربطنا ابلكيان االجتماعي هي إلزامية فقط ألنَّ
اإلرادة العامة، لكي تكون كذلك حقاً، جيب أن تكون عامة يف موضوعها ويف جوهرها أيضاً؛ ... 
جيب أن أييت من اجلميع ليطبق على اجلميع؛ و ... فهو يفقد استقراره الطبيعي عندما يوّجه حنو 

أي فرد، وهو شيء حمدد«.

ميَّز )روسو( بي اإلرادة الشخصية ألي مواطن، وهو ما يعكس املصاحل الشخصية، واإلرادة 
الصاحل  العامة ألي مواطن، واليت تعكس تفسري الصاحل العام، واإلرادة العامة، اليت تعكس حقاً 
العام. يدور القرار الدميقراطي دوماً حول الصاحل العام ويف عملية صنع القرار الدميقراطي، يقارن 
املواطنون تفسرياهتم لإلرادة العامة. فإذا ُأجرَِي إجراًء صحيحاً، فإنَّه يكشف عن اإلرادة العامة وهذا 

هو القرار الشرعي.

وقد ال تؤدي املشاركة النشطة من جانب اجلميع إىل التوصُّل إىل توافق يف اآلراء. ملاذا إذن 
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يكون أولئك الذين يعارضون قراراً بعينه ملزمي بذلك القرار؟ إجابة )روسو( على هذا السؤال هي 
اآلتية: من وجهة نظر )روسو( فإنَّ املواطني قادرون على ـ-وسوف يرغبون يف- التعلُِّم من القرارات 
الدميقراطية. ومبا أنَّ القرار الدميقراطي، إذا ما اختَُِذ على النحو الالئق، يكشف عن اإلرادة العامة، 
م سوف يعدِّلون  م كانوا على خطأ وأنَّ فإنَّ هؤالء الذين صوتوا ضد اقرتاح معي سوف يدركون أنَّ
معتقداهتم بشأن اإلرادة العامة. وبذه الطريقة البارعة، ال يكون األفراد ملزمي إال إبرادهتا اخلاصة، 

ولكن اجلميع ملزمون ابختاذ قرار دميقراطي.

4.  الشرعية السياسية والدميقراطية

يلقي هذا القسم نظرًة فاحصة على العالقة بي الدميقراطية والشرعية السياسية. يف الفلسفة 
للشرعية  ضرورية  الدميقراطية  أنَّ  اإلطالق-  على  ليس  -ولكن  يرى كثريون  املعاصرة،  السياسية 
السياسية. إنَّ الوسيلة الدميقراطية هي وجهة النظر اليت ترى تشكيل إجراءات صنع القرار الدميقراطي 
يف أفضل تقدير وسيلًة للتوصل إىل نتائج عادلة، وأنَّه إذا كانت الشرعية تتطلب الدميقراطية أو ال 
تتطلب هذه الوسيلة يعتمد على النتائج اليت قد تسفر عنها عملية صنع القرار الدميقراطي. ومييِّز 
)توماس كريستيانو( متييزاً مفيداً بي املفاهيم األحادية للشرعية السياسية واملفاهيم غري األحادية. إذ 
إنَّ املؤسسة الدميقراطية عبارة عن رؤية أحادية. فهو يعمل على احلد من تطبيع الشرعية السياسية 
إىل بُعٍد واحد: ذلك أنَّ نوعية النتائج اليت قد ترتتَّب على نظام سياسي معي هي وحدها اليت 
تشكِّل أمهية ابلنسبة للشرعية السياسية. يتلخَّص املوقف املتناقض يف الفلسفة السياسية املعاصرة يف 
أنَّ الصور الدميقراطية من التنظيم السياسي تشكِّل ضرورة أساسية للشرعية السياسية، واستقاللية 
قيمتها األساسية. وما تشرتك فيه املفاهيم اخلاصة ابلشرعية الدميقراطية، كما استخدم املصطلح 
ا تطالب املؤسسات السياسية ابحرتام القيم الدميقراطية. وبعض هذه املفاهيم اإلجرائية  هنا، هو أنَّ
للشرعية الدميقراطية هي أيضاً مفاهيم أحادية. وما يسمى عادة ابلنظرية اإلجرائية البحتة هو مثال 
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على وجهة نظر أحادية. فوفقاً لإلجرائيــة البحتة، ال تكون سوى السمات اإلجرائية لعملية صنع 
األحادية  املفاهيم غري  إىل  املسامهي  من  عديد  ينجذب  الدميقراطية.  ابلشرعية  ذات صلة  القرار 
للشرعية الدميقراطية. جتمع هذه املفاهيم املختلطة للشرعية الدميقراطية بي الشروط اليت تشري إىل 

جودة نتائج صنع القرار الدميقراطي مع الشروط اليت تنطبق على السمات اإلجرائية.

4.1  اآللية الدميقراطية

وتستخدم اآللية الدميقراطية يف بعض األحيان يف االحتجاج ضد الدميقراطية. ولكن طبقاً 
للحجج من هذا النوع فإنَّ بعض النتائج اجليدة املثالية تشكِّل املعيار الذي حيدِّد الشرعية السياسية. 
وإذا مل تساهم الدميقراطية يف التوصُّل إىل نتائج أفضل من اإلجراءات البديلة الختاذ القرار، فلن 

يكون ذلك ضرورايً للشرعية السياسية.

 أيخُذ أولئك الذين يدافعون عن اآللية األمر كفرضية مفادها أنَّ هناك نتيجًة مثاليًة قائمًة 
بصورٍة مستقلة للعملية الدميقراطية، واليت ميكن عن طريقها قياس قيمة العملية الدميقراطية وشرعيتها. 
ُتشري احلساابت اآللية لـ)ريتشارد أرنيسون، وستيفن وول( -على سبيل املثال- توزيع مثايل قائم 
على املساواة. فهم يرون اعتماد شرعية املؤسسات السياسية والقرارات اليت تتخذ داخلها على مدى 
السياسية تسمح  التضحية ابملساواة  املثايل للمساواة. وإذا كانت  التوزيع  تقارب هذه املؤسسات 

ابلتقريب بصورة أفضل بي املساواة عموماً، فإنَّ هذا ال يقوِّض الشرعية.

ا حتتاج إىل التعامل مع قيمة املساواة السياسية  من بي املشاكل اليت تواجه هذه النظرة أنَّ
بوصفها أقل أمهية من قيمة تلك املساواة األخرى اليت تسرتشد با معايري الكمال. وهذا أمر غري 
حمتمل ابلنسبة ألولئك الذين يعدُّون املساواة السياسية واحدة من أهم قيم املساواة. فضاًل عن ذلك 
الدميقراطيي -وهي أنَّ  يتبناها عديد من  النظر اليت  الدميقراطية تتعارض مع وجهة  فإنَّ املؤسسة 
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اإلجراءات الشرعية لصنع القرار الدميقراطي ختلق أو تشكِّل سلطة سياسية.

هتدف الدفاعات اآللية للدميقراطية إىل إظهار أنَّ إجراءات صنع القرار الدميقراطي هي األقدر 
على حتقيق نتائج مشروعة. تستند النسخة األشهر من هذه احلجة على نظرية جلنة )كوندورسيت(، 
النتيجة  هو  أحدمها  بديلي،  هناك  أنَّ  )كوندورسيت(  جلنة  نظرية  تفرتض  األصلية،  صيغته  يف 
إذا  إنَّه  النظرية  املشروعة. وتقول  النتيجة  النهائية هي  النتيجة  الصحيحة، ولكن حمددة. ولتكون 
كان كل انخب أكثر مياًل إىل الصواب من اخلطأ، فمن املرجَّح أن تكون أغلبية الناخبي أكثر 
صحة ممَّن أخطأت. فضاًل عن ذلك فإنَّ احتماالت تصويت األغلبية لصاحل النتيجة الصحيحة 
تزداد مع حجم هيئة الناخبي. وألنَّ الدميقراطية تتمتَّع جبمهور انتخايب أكرب من أي نظام آخر، 
نتائج مشروعة.  الدميقراطية أقدر على توليد  النظرية تقدِّم حجة لصاحل األسباب اليت جتعل  فإنَّ 
فضاًل عن احلجج اليت تستند إىل نظرية جلنة )كوندورسيت(، هناك حماوالت أخرى للدفاع عن 
القيمة األساسية للدميقراطية يف الفكر الفطري. )فالندمور( على سبيل املثال يقدِّم حجة للقيمة 
املعرفية اآللية للدميقراطية اليت تستند إىل إمكاانت آليات اختاذ القرار اليت جتمع بي وجهات نظر 
متنوعة للتفوُّق على عملية صنع القرار من ِقَبل جمموعات أقل تنوعاً، على سبيل املثال جمموعات 

من اخلرباء.

2-4  املفاهيم الواقعية البحتة للشرعية الدميقراطية

َوْفقاً للمفاهيم اإلجرائية البحتة للشرعية الدميقراطية، تكون القرارات الدميقراطية مشروعة ما 
دامت نتيجة لعملية صنع القرار الدميقراطي املقيدة على النحو املناسب. وهذه اآلراء تضع كل الِثَّقل 

املعياري على قيمة اإلجراء الدميقراطي.

هناك طرائق عدة ميكن عن طريقها فهم اإلجراءات اإلجرائية البحتة. فالدميقراطية التجميعية، 
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اليت أتخذ يف االعتبار جمموعة األفضليات الفردية، على سبيل املثال عن طريق التصويت، لتكون 
العملية  إذا كانت  مشروعة  الدميقراطية  القرارات  أنَّ  ضمناً  تعين  للدميقراطية،  األساسية  السمة 
التجميعية عادلة. دفاع )كينيث أو.ماي( عن حكم األغلبية )مايو 1952( يتضمَّن وجهة نظر 

من هذا النوع.

تعتمد الشرعية من منظور تداويل للدميقراطية -جزئياً على األقل- على عملية املداوالت 
وصف  يف  البحتة  اإلجرائية  النزعة  تستلزمه  ملا  جيداً  توصيفاً  )توماس كريستيانو(  ميتلك  العامة. 
للدميقراطية التداولية: »إنَّ املناقشة الدميقراطية، واملداوالت، وصنع القرار يف ظل ظروف معينة هي 
اليت جتعل النتائج شرعية لكل شخص. … أايً كانت نتائج املناقشات، واملداوالت، وصنع القرار 
ا نتائج هذا اإلجراء«. والفكرة  ا شرعية. والواقع أنَّ النتائج تصبح شرعية عن طريقها ألنَّ ...، فإنَّ
هي أنَّه يف حي تساعد املداوالت الدميقراطية يف فرز األسباب اليت تدفع إىل/أو تعارض مرشحي 
ا تعمل على توليد بدائل جديدة، فإنَّ شرعية نتائج مثل  معيني أو مقرتحات سياسية معينة، بل ورمبَّ
هذه العملية ال تعتمد إال على عدالة عملية اختاذ القرار، وليس على نوعية النتائج اليت تسفر عنها. 
يتخلَّص املربِّر وراء تصوُّرات الشرعية الدميقراطية من هذا النوع يف عدم وجود معيار مشرتك لتقييم 
جودة النتائج -سيبقى دائماً هناك خالف عميق حول أسباب املقرتحات واألسباب املعارضة هلا. 

وعلى هذا ُيشكِّل السبيل إىل حل مثل هذه اخلالفات املصدَر الوحيَد لشرعية النتائج.

قد أاثر )أستلوند( حتدايً ضد النسخ القائمة على العدالة من اإلجراءات الدميقراطية، ويشري 
إىل أنَّ إجراءات صنع القرار األخرى -مثل قلب العملة- تفي أيضاً مبتطلبات العدالة. ومن َثَّ فإنَّ 
احلجَّة من العدالة غري كافية إلثبات الشرعية العليا لصنع القرار الدميقراطي. ميكن أن يستجيب 
اختاذ  إجراءات  با  تتسم  اليت  املتميزة  العدالة  إىل  ابإلشارة  التحدي  هلذا  اخلالصون  اإلجرائيون 
املتخذة  القرارات  يزعم )كريستيانو، وكولودين( أبنَّ شرعية  املثال،  الدميقراطي. على سبيل  القرار 
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دميقراطياً تنبع من ذلك النوع من املساواة السياسية الذي تشكِّله الدميقراطية، والدميقراطية فقط. 
بوصفهم متساوين فقط يف ظل الدميقراطية. وَوْفقاً  الناس يعاملون علناً  لـ)كريستيانو( فإنَّ  وطبقاً 
لـ)كولودين( فإنَّ الدميقراطية وحدها هي اليت تقدِّم ذلك النوع من الفرص املتكافئة للتأثري على عملية 

صنع القرار اليت تتجنِّب إخضاع بعضهم لقرارات اآلخرين.

ومن بي اإلجاابت اإلجرائية املختلفة لتحدي )أستلوند( اإلشارة إىل القيم املعرفية اإلجرائية 
اليت تدركها العملية الدميقراطية حول مدى مشوليتها، على سبيل املثال، أو مدى مشولية ادعاءات 
املعرفة اليت تستند إليها مقرتحات معينة واليت تعرضت للنقد. الفكرة هي أنَّ الشرعية السياسية قد 
تتعرَّض للخطر ليس فقط عن طريق الوصول غري املتكافئ إىل املؤسسات السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية، ولكن أيضاً عن طريق االمتياز املعريف غري املربَّر. ما يسميه )بيرت( اإلجرائية املعرفية 
السياسية مشروعة إذا كانت  القرارات  الدميقراطية اليت مبوجبها تكون  البحتة هو مفهوم للشرعية 

نتيجة عملية صنع قرار دميقراطي تداويل يرضي بعض شروط العدالة السياسية واملعرفية.

رد آخر هو الرتكيز على نوع احلرية اليت توفرها الدميقراطية، وليس على اعتبارات املساواة. 
وتستند وجهة نظر )بيتيت( بشأن السيطرة املتساوية، واليت ذُِكَرت سابقاً يف الفرعي 1 و3-3 
ا قادرة قدرًة فريدًة  على هذه اإلسرتاتيجية، إذ تدافع نظرية )بيتيت( اجلمهورية عن الدميقراطية أبنَّ

على ضمان عدم سيطرة املواطني.

4.3  مفاهيم خمتلطة للشرعية الدميقراطية

تضيف املفاهيم اإلجرائية العقالنية للشرعية الدميقراطية شروطاً ُتشري إىل جودة النتائج لتلك 
اليت تنطبق على اخلصائص اإلجرائية لصنع القرار الدميقراطي. يف حي يزعم اإلجرائيون اخلالصون 
الشرعية عليها،  النتائج من املستحيل إضفاء  اليت حتدِّد نوعية  املعايري  التنافس احلتمي بي  َجْعَل 
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إذ خُياجل املدافعون عن املفاهيم املختلطة القلق من أن تؤدِّي العملية العادلة إىل نتائج غري منطقية 
-نتائج ذات جودة منخفضة اخنفاضاً غري ضروري وغري مقبول-. إنَّ الفكرة العامة الكامنة وراء 
شرعية  إلثبات  الدميقراطي  القرار  صنع  عملية  نزاهة  عدم كفاية  هي  العقالنية  اإلجرائية  املفاهيم 

نتائجها.

وكما هو احلال مع املفاهيم اإلجرائية البحتة، ختتلف املفاهيم املختلطة للشرعية الدميقراطية 
تبعاً للتفسري األساسي للدميقراطية. إنَّ نسخة من اإلجرائية العقالنية واردة ضمناً يف النهج الذي 
تبناه )آرو( يف التعامل مع الدميقراطية التجميعية. واملشكلة اليت يعرضها هي: هل هناك أساليب 
لصنع القرار الدميقراطي تقوم على أساس املساواة عند النظر إىل املصاحل الفردية وتؤدي إىل االختيار 
االجتماعي العقالين؟ كما هو معروف، تظهر نظريته مشكلة يف العثور على آليات صنع القرار 
هذه. ُتشرُي طريقة )آراو(  يف عرض املشكلة -اليت تتناقض مع )ماي(- إىل أنَّ الالعقالنية احملتملة 
حلكم األغلبية تقوِّض شرعيتها، حىت لو كانت حترتم قيماً إجرائية معينة. وهو يرى ضمناً أنَّ الشرعية 
وجه  وعلى  معينة،  نوعية  حتقيق شروط  نفسها يف  النتائج  إذا جنحت  إال  تتحقَّق  ال  الدميقراطية 

التحديد، افرتض أنَّه جيب أن تليبِّ بعض بديهيات العقالنية.

إنَّ املفهوم االفرتاضي للشرعية الدميقراطية الذي يفضلِّه عديد من الدميقراطيي التداوليي هو 
تصوُّر خمتلط أيضاً، إذ إنَّ مفهوم )هابرماس( للشرعية الدميقراطية مثال على ذلك. واستناداً إىل 
أخالقيات اخلطاب، يقول )هابرماس( إنَّ مشاركة الناس يف العمليات املربرة للدميقراطية التداولية 
ضرورية للشرعية السياسية. ويرى أنَّ »اإلجراءات واالفرتاضات التواصلية للرأي الدميقراطي وتشكيل 
اإلرادة هي أهم عمليات الرتشيد االستداليل لقرارات اإلدارة امللزمة ابلقانون والنظام األساسي«.  
إذن، تتوقَّف شرعية القرارات الدميقراطية على القيم اإلجرائية وعلى النوعية املوضوعية للنتائج اليت 
تنتج عنها هذه اإلجراءات التداولية لصنع القرار. وكما يقول هابرماس: »تكتسب السياسة التداولية 
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قوهتا الشرعية من البنية االستداللية لتشكيل الرأي واإلرادة اليت ميكن أن تؤدي وظيفتها التكاملية 
اجتماعياً فقط ألنَّ املواطني يتوقَّعون أن تكون لنتائجها نوعية معقولة«. ويف رأيه أنَّ صنع القرار 

الدميقراطي التداويل هو وحده القادر على إنتاج القرار الذي قد يؤيده كل شخص.

من  مبالمح كل  الدميقراطية  القرارات  شرعية  اآلخرون  املتداولون  الدميقراطيون  يربط  بينما 
م أكثر تشككاً يف قدرة العمليات التداولية على التوصُّل إىل قرار مربر  اإلجراءات ونتائجها، إال أنَّ
مثايل. مثال على ذلك هو عمل )فيليب بيتيت، وكريستيانو( ليست على املعضلة اخلطابية. فهم 
يوضحون كيف أنَّ حدوث املعضلة اخلطابية قد يضعف مكانة عقالنية نتيجة املداوالت العامة. 
الفرضيات  من  مبجموعة  منطقياً  مرتبطاً  البديلة  النتائج  تقييم  يكون  حينما  املشكلة  هذه  وتنشأ 
املستقلة. ومن املمكن أن تكون اجملموعة التداولية على حنو جيعل القرار الذي يتخذ على أساس 
تقييم الفرضيات يسفر عن نتيجة معاكسة بداًل من قرار يستند إىل تقييم النتائج مباشرة. على سبيل 

املثال:

  يف حي قد ترى األغلبية )1( أن الصحة هي األهم، وقد يكون هناك أيضاً أغلبية ترى 
)2( أنَّ الرعاية الصحية امليسورة التكلفة تشكِّل إسرتاتيجية جيدة لتأمي صحة الناس، وما زال من 
ن من صحة الناس.  احملتمل أن ترفض األغلبية إصالح الرعاية الصحية )3( الذي من شأنه أن حيسِّ
وقد حيدث هذا إذا مل يؤيِّد املشاركون اإلصالح إال إذا أقرُّوا كاّلً من املقرات املنطقية وإذا ما فعل 

ذلك أقلية فقط م وجود أغلبية لكل فرضية على جنب. 

لبعض املنظرين الدميقراطيي إىل  تشكُِّل الالعقالنية احملتملة يف عملية التداول دافعاً مهماً 
ل كثري من أنصار الدميقراطية  وضع املالمح التارخيية لعملية صنع القرار الدميقراطي يف احلسبان. يُفضِّ
املعرفية إمَّا اآللية وإمَّا املفاهيم املختلطة للشرعية.  تعتمد بعض الرواايت -كما ذكران آنفًا- عن 
الدميقراطية املعرفية على نظرية جلنة )كوندورسيه( فسَّر )غروفمان، وفيلد( نظرية جلنة )كوندورسيه( 
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العامة.  اإلرادة  الدميقراطي  القرار  با  يعكس  اليت  الكيفية  )روسو( حول  لنظرية  تفسري  ا  أنَّ على 
»نظرية صحة  إستلوند(  )ديفيد  يسميه  ما  على  املعرفية  للدميقراطية  التفسريات  هذه  مثل  تعتمد 
الشرعية الدميقراطية«. وَوْفقاً هلذا املفهوم، وهو عبارة عن نسخة من العقالنية اإلجرائية، فإنَّ القرار 

الدميقراطي يصبح مشروعاً إذا كان صحيحاً.

والواقع تضع رواية )إستلوند( عن الدميقراطية يف العامل املتغريِّ مفهوماً خمتلفاً للشرعية. وكان 
تفسري كاٍف  تقدمي  )كوندورسيه( يف  نظرية جلنة  على  املبنية  الرواايت  فشل  هو  الرئيس  اعرتاضه 
لألسباب اليت جتعل هؤالء الذين خيتلفون مع نتيجة عملية صنع القرار الدميقراطي أبنَّه ال بد أن 
ا ملزمة، ومن َثَّ يطالبون بقدر أعظم ممَّا ينبغي من االحرتام من جانب املشاركي يف  يعاملوها على أنَّ
عملية صنع القرار الدميقراطي. لتصحيح ذلك، فإن املفهوم البديل لـ)إسلوند( للشرعية الدميقراطية 
يضع مزيداً من الرتكيز على اإلجراءات. إنَّ مفهوم الشرعية الذي يدافع عنه »يتطلَّب أن يكون 
نظرايً  منه(  قريب  )أو  أفضل  ليكون  املؤهلة،  النظر  قبوله من مجيع وجهات  اإلجراء، من حيث 
من بي تلك اليت تكون أفضل من العشوائية«.  ويطلق على هذا املفهوم »اإلجراءات املعرفية« 
ويشري إليه أحياانً على أنَّه تصوُّر إجرائي »حبت« للشرعية. غري أنَّ هذا األمر مضلل؛ ألنَّ املفاهيم 
اإلجرائية البحتة للشرعية ال تعتمد على معايري مستقلة عن اإلجراءات. يعمل -يف اإلجرائية املعرفية 
لـ)إستلوند(- معيار مستقل عن اإلجراء بوصفه جهاز اختيار. ومن َثَّ فإنَّ مفهومه للشرعية يوصف 
على أفضل حنو أبنَّه نسخة ممَّا يسميه )رولز( اإلجرائية الناقصة فهي تفرتض معياراً مستقاًل من 
حيث النتائج الصحيحة وتدافع عن إجراء دميقراطي معي من حيث مدى قربه من هذه النتائج مع 
السماح يف الوقت نفسه بعدم اختاذ أي إجراء يضمن التوصل إىل النتيجة الصحيحة يف كل مرة. 
ومن مسات املفهوم اإلجرائي الناقص للشرعية الدميقراطية أنَّه قد يفشل قرار معي يف الوصول إىل 
النتيجة املثالية، هنا، النتيجة الصحيحة، ولكن تظل شرعية. ولكن إذا ما وضعنا هذه النقطة يف 
اعتباٍر خمتلف، ففي حي تستند املفاهيم اإلجرائية البحتة للشرعية الدميقراطية على نزعة أحادية فيما 
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يتعلَّق ابلشرعية، فإنَّ »النظرية اإلجرائية« اليت يتبناها )إستلوند( ليست أحادية، إذ يصرُّ كلٌّ منهما 
على تشكيل اإلجراءات الدميقراطية )التداولية( يف اختاذ القرار ضرورًة أساسيًة للشرعية السياسية، 

وتتطلَّب أن تكون هذه اإلجراءات متقاربة -قدر اإلمكان- بوصفها نتيجًة مثالية.

5.  الشرعية و)الكوزموبوليتية( السياسية )العاملية السياسة(

املصدر  ليست  الوطنية  اجملتمعات  أبنَّ  القائل  الرأي  هي  السياسية  )الكوزموبوليتية(  إن  
الوحيد للشرعية السياسية يف العامل.  وهذا وصف ضئيل فهو يتوافق مع نظام تظلُّ فيه الدول القومية 
وحكوماهتا تشكِّل القوى السياسية الرئيسة، ما دام هناك بعض اإلسناد للسلطة السياسية الشرعية 
إىل االتفاقيات الدولية. فحىت لو كانت الدول واحلكومات هي الكياانت السياسية الرئيسة، فما 
يزال هناك تساؤل حول العالقات املناسبة بي اجلهات الفاعلة الوطنية. مىت ينبغي للدول القومية 
أن تعرتف بكيان سياسي آخر بوصفه كياانً مشروعاً؟ وما العقوابت املناسبة ضد الكياانت اليت ال 

تفي مبعايري الشرعية؟ ولنطلق على هذه املشكلة مشكلة الشرعية الدولية.

تتوافق )الكومسوبوليتية( السياسية أيضاً مع الفكرة األكثر تطلُّباً املتمثلة يف استبدال الدول 
القومية واحلكومات الوطنية   -على األقل يف بعض جماالت السياسة- ابملؤسسات العاملية. أمثلة 
املرتبطة  العاملية  املؤسسات  تشمل  قد  البيئة.  أو  التجارة  الصلة هي  ذات  السياسة  على جماالت 
القواعد العاملية )مثل: قواعد معاهدة منظمة التجارة العاملية( والعاملي السياسيي العامليي )مثل: 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة( وهذا يثري التساؤل حول الظروف اليت يتعيَّ على مؤسسات احلكم 

العاملية هذه أنَّ تلبيها حىت تصبح شرعية، ولنطلق على هذا مشكلة الشرعية العاملية.

1-5  القومية السياسية

إنَّ املوقف املتناقض األكثر شيوعاً هو القومية السياسية ومن وجهة النظر هذه أنَّ املؤسَّسات 
السياسية للدول القومية وحدها هي اليت تفرض مشكلة الشرعية وتتغلَّب عليها، ومن َثَّ تصبح 
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مصدراً للشرعية السياسية. عادة ما يُدافع عن القومية السياسية على أساس أنَّ هناك شيئاً فريداً إمَّا 
حول اإلكراه الذي متارسه الدول أو حول السلطة السياسية اليت متتلكها الدول واليت حتتاج إىل مربِّر.

لقد كان للقومية السياسية أتثري كبري على املناقشات الدائرة بشأن العدالة العاملية. ولقد زعم 
بعضهم أنَّ فكرة العدالة العاملية قد تنفصل عن املخاوف املرتبطة ابلشرعية، وذلك ألنَّ االلتزامات 
األخالقية العاملية تتفوق على االلتزامات ابلشرعية )الوطنية(. وقد زعم آخرون -مرة أخرى ابفرتاض 
القومية السياسية- أنَّ السلطة الشرعية على مستوى الدولة القومية ضرورية ملتابعة األهداف العاملية 
األخالقية )يقدِّم يويب حجة جتريبية(. ومع ذلك فقد ساق آخرون احلجج ضد فكرة العدالة العاملية 
ابلكامل، على أساس ربط الشرعية السياسية بي التزامات العدالة والدول القومية. وما فشلت هذه 
التوجهات يف التعامل مع العدالة العاملية يف معاجلته هو إمكانية وجود مفاهيم سياسية عاملية سليمة 
للشرعية السياسية. وتعدُّ )حسون( هذه املسألة نقطة انطالق هلا، وتزعم أنَّ القوة القسرية اليت تتمتع 
با مؤسسات احلكم العاملية تثري مشكلة خاصة با فيما يتعلَّق ابلشرعية، وتقلب حجج )بليك، 

وانجل( رأساً على عقب، إذ يستلزم ضمان شرعية تلك املؤسسات التزامات العدالة العاملية.

5.2  )الكوزموبوليتية( السياسية

هناك نجان رئيسان يف التعامل مع الشرعية الدولية والعاملية: النهج الذي يركِّز على الدولة 
والنهج الذي يركِّز على الناس. فاألوىل أتخذ العالقات الالئقة بي الدول بوصفها أساسية.  وكما 
يصف )تشارلز بيتز( هذا النهج: »يُفهم اجملتمع الدويل على أنَّه جمتمع احمللي كبري، إذ تلعب الدول 
األدوار اليت يشغلها أشخاص يف اجملتمع احمللي. الدول، وليس األشخاص، هي موضوع األخالق 
ذات  للدول  السلمي  النظام  على  حتافظ  أن  املفرتض  من  سلوكها  تنظِّم  اليت  والقواعد  الدولية، 
السيادة«. لقد تناول )لوك، وبنثام، وميل( قضية الشرعية الدولية على هذا النحو. يدافع )مايكل 
والزر( من بي املفكرين املعاصرين عن نج قائم على الدولة، أو كما يسميه نج قائم على اجملتمع. 
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آخرون  وقد عرض  التدخُّل.  عدم  معيار  هو  الدولية  الشرعية  يف  يقرتحه  الذي  األهم  املعيار  إنَّ 
الشعوب »املنظمة  موافقة  يقوم على  بتصوٍُّر  )راولز(  وينادي  الدولة.  موافقة  إىل  تستند  تصوُّراٍت 

جيداً« )سواًء أكانت »ليربالية« أم »الئقة«(.

ا أساس للشرعية.  أمَّا النهج الثاين فيأخذ من خصائص األفراد -مصاحلهم أو حقوقهم- أنَّ
ويف الوقت احلاضر، رمبا تكون املعاجلة الفلسفية هي األمشل وأكثر معاصرة للشرعية الدولية من 
هذا النوع هي العدالة، والشرعية، وتقرير املصري لـ)ألي بوكاانن(، كما ذكران أعاله )القسم 2.2(. 
يدعو )بوكاانن( إىل مفهوم أخالقي للشرعية، َوْفقاً للكياانت الشرعية إذا كان هلا ما يربِّرها أخالقياً 
معايري  من  األدىن  احلد  حتقيَق  -حتديدًا-  السياسية  الشرعية  تتطلَّب  السياسية.  السلطة  ملمارسة 

العدالة.

واستناداً إىل هذا املفهوم األخالقي للشرعية، جيادل )بوكاانن( ضد املفهوم القائم على الدولة 
نظرايت موافقة الدولة على الشرعية خصوصاً. ويزعم )بوكاانن( أنَّ موافقة الدولة ليست ضرورية 
وال كافية للشرعية. هذا ليس كافياً؛ ألنَّه من املعروف جيداً ميل الدول إىل أن تكون أسوأ اجلناة يف 
مسائل حقوق اإلنسان، ومن َثَّ هناك حاجة إىل معيار دويل مستقل من احلد األدىن من العدالة 
للحصول على الشرعية. وهو ليس ابألمر الضروري، إذ يعرتف القانون الدوليبكثرٍي من االلتزامات 
بوصفها ملزمًة حىت من دون موافقة احلكومات العاملة. وما دامت هذه االلتزامات متوافقة مع احلد 

ا مشروعة حىت ولو نشأت من دون موافقة الدولة. األدىن من معايري العدالة، فإنَّ

التفاوت بي  الدويل هو  املستوى  الشرعية على  أنَّ مصدر عجز  فكرة  )بوكاانن(  ويرفض 
الدول. وهو ال يعتقد بوجوب أن تتمتَّع الدول بِثَقٍل متساٍو يف املؤسسات الدولية. بل إنَّ ما يعدُّه 
إىل  تفتقر  اليت  التكنوقراطية،  »النخبة  أنَّ  هو  الدويل  املستوى  على  الشرعية  يف  الرئيسة  املشكلة 
املساءلة الدميقراطية لألفراد واجملموعات غري التابعة للدولة، تلعب دوراً متزايد القوة يف نظام حكم 
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إقليمي وعامليًا«. وهو يزعم تلخُّص العالج األكفأ هلذه املشكلة يف محاية حقوق اإلنسان األساسية 
وحتسي املساءلة الدميقراطية.

يستخدم )بوكاانن( مفهومه للشرعية لإلجابة على السؤال الذي يتعيَّ فيه االعرتاف بشرعية 
الكيان السياسي ـ كما ُشكَِّل على سبيل املثال ابالنفصال أو االحتاد. وهو يسرد ثالثة معايري. 
األول يتلخَّص يف »احلد األدىن من متطلبات العدالة الداخلية«. فهو حيدِّد كيف ينبغي للكياانت 
السياسية أن تتعامل مع أولئك الذين متارس عليهم السلطة السياسية. وهو يتطلب -حتديدًا- محاية 
حقوق اإلنسان األساسية. ويشمل هذا الشرط املطالبة ابحلد األدىن من الدميقراطية. ولكن ليس 
كل الكياانت السياسية اليت تليب هذا الشرط تستحق االعرتاف با بوصفها كياانت مشروعة. كما 
العدالة  الثاين هو معيار  النحو الصحيح. ومن َثَّ فإنَّ املعيار  يتعيَّ تشكيل هذه األشكال على 
هناك  وأخرياً،  االضطهاد«.  عدم  »شرط  ابغتصاب  سياسي  قيام كيان  عدم  ويتطلَّب  اإلجرائية 
»شرط احلد األدىن للعدالة اخلارجية«. فهو حيتوي على شروط حول الكيفية اليت ينبغي للكياانت 

السياسية أن تتفاعل با فيما بينها.

ويستخدم )انسرتوم( النهج الذي يركِّز على الناس للدفع ضد امليل إىل ربط شرعية الدولة 
بشرعية احلكومات. وتقول إنَّ السؤال األهم هو ما جيعل دستور الشعب مشروعاً. وسيكون من 
اخلطأ االعتقاد أبنَّ دستور شعب ما هو مسألة اترخيية أو من واقع التجربة. وما جيعل دستور شعب 
ما مشروعاً هو مسألة معيارية يف حدِّ نفسها، إذ جيب أن تطرح قبل أن يتسىنَّ لنا أن نسأل عن 

شرعية حكومة شعب ما.

السؤال الذي يوضحه )انسرتوم( والذي نُوِقَش أيضاً يف األدب حول دستور الشعب، وهو 
أمر مهم للنقاش حول أخالقيات اهلجرة. ما نطاق الضوابط الشرعية للحدود؟ هل للدول احلق 
املشاركة يف حتديد سياسات  احلق يف  احملتملي  للمهاجرين  أم هل  مراقبة حدودها  االنفرادي يف 
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اهلجرة؟ ولقد زعم )أزيز زاده( استناداً على االدعاء القائل أبنَّ دستور الشعب ليس دستوراً اترخيياً، 
املرء احلق احمللي  أن يرفض  احمللية يعين ضمناً  السياسية  الشرعية  بنظرية دميقراطية يف  االلتزام  ألنَّ 
األحادي يف السيطرة على حدود الدولة وإغالقها. إنَّ ادعاءه الرئيس هو أنَّ حدود الدولة قسرية 
على املهاجرين احملتملي. يف ضوء ذلك، إذ تتطلَّب ممارسة السلطة السياسية القسرية يف الدميقراطية 
منطاً من أمناط التربير الدميقراطي، يستنتج أنَّه ينبغي أن يكون لكلٍّ من املواطني واألجانب رأي يف 

حتديد السياسات احلدودية.

تعمل مفاهيم الشرعية العاملية على توسيع نطاق السلطة املشروعة لتشمل مؤسسات احلكم 
العاملية. )كانط( هو أحد سالئف الشرعية العاملية. غالباً ما يُقرأ )كانط( على أنَّه يدعو إىل تصوُّر 
للشرعية الدولية على أساس »رابطة أمم« فضفاضة -خاصة يف السالم الدائم-. لكن )شارون 
بريد( و )يواكيم هروشكا( جيادالن أبنَّ )كانط( وخصوصاً يف عقيدة احلق، ميكن أن يُقرأ أيضاً 
على أنَّه مفضَّل، أو على أنَّه »حالة دول قومية« بوصفه نجاً صحيحاً للشرعية العاملية. يف حي مل  
يصل هذا املفهوم إىل حدِّ احلاجة لدولة عاملية واحدة، مينح قوة سياسية أكثر قسرية على املستوى 

العاملي من عصبة األمم، إذ يرتك هذا األمر يف األساس سيادة الدول القومية.

ل أغلب  إنَّ األدب الفلسفي حول الشرعية العاملية قيد التقدُّم إىل حدٍّ كبرٍي، ولكن تفضِّ
املقرتحات نظاماً متعدد املستوايت للحكم، إذ تتحقَّق الشرعية العاملية عن طريق التقسيم املناسب 

للعمل بي الدول القومية ومؤسسات احلكم العاملية اخلاصة بقضااي معينة.

يتعيَّ على أيِّ نظرية انجحة يف الشرعية العاملية أن تغطِّي القضااي الثالث اآلتية: أواًل، ما 
ا تتوىلَّ األدوار من  مؤسسات احلكم العاملية؟ وما السبل اليت ميكن بل وينبغي لنا أن نفكِّر يف أنَّ
الدول أو احلكومات؟ وهذا سؤال حول موضوع الشرعية العاملية. واثنياً، ما مشكلة الشرعية اليت 
تواجهها مؤسسات احلكم هذه؟ واثلثاً، كيف ميكنها أن حتل مشكلة الشرعية هذه؟ وما معايري 
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الشرعية اليت تنطبق عليها؟ وإْن كان األمر كذلك، فكيف ختتلف هذه املعايري عن تلك اليت تنطبق 
على مستوى الدول القومية؟

ورداً على السؤال األول، يزعم )بوكاانن، وكوهان( أنَّ مؤسسات احلكم العاملية مثل منظمة 
العواقب  وإحلاق  القواعد  إصدار  يف  ابحلكومات  »أشبه  الدويل  النقد  وصندوق  العاملية  التجارة 
الوخيمة علناً ابالمتثال هلا أو عدم االمتثال هلا واملطالبة ابلسلطة للقيام بذلك«. وهذه املؤسسات 
أنِشَئت ملعاجلة قضااي معينة بطريقة مماثلة ملا قد تقوم به الوكاالت السياسية الوطنية. فهي مثلها 
اليت  اليت تنشأ حلل املشاكل  للتنسيق. فهي وحدها  الوطنية، أدوات  السياسية  كمثل املؤسسات 

تكون على املستوى العاملي.

إنَّ لـ)جوشوا كوهي، وتشارلز صابل( روايًة أوسع قلياًل عن مؤسسات احلكم العاملية وهي 
ا تؤكِّد على اإلكراه بداًل من ذلك.  ليست مقتصرة على املؤسستي بوصفهما أدوات تنسيق، بل إنَّ
وطبقاً لـ)كوهان، وصابل( فإنَّه »إىل حدٍّ كبرٍي ومتزايد...إنَّ وضع القواعد اليت تؤثِّر أتثرياً مباشراً 
القواعد  هذه  لتنظيم  الالزمة  القواعد  )ووضع  القومية  والدول  والشركات  األفراد  على حرية عمل 
التنظيمية( حيدث اآلن ... يف ظل ظروف عاملية أنشأهتا دول العامل ولكنَّها مل تعد حتت سيطرهتا 
الفعلية«. ويف جوابم على السؤال الثاين، يربطون مشكلة الشرعية اليت تواجهها مؤسسات احلكم 
العاملي ابنعدام السلطة السياسية، واليت تُفَهم بوصفها ممارسات مشروعة للقوة السياسية القسرية، 
التغلُّب على هذه املشكلة يتطلَّب إجياد أمناط جديدة  العاملي. كما يزعمون  أنَّ  على املستوى 
النحو  على  للتعامل  اهلياكل ضرورية  وهذه  املساءلة  من  بم  خاصة  بياكل  ابالستعانة  للحكم، 

الصحيح مع القوة القسرية اليت متارسها هذه املؤسسات.

يتفق )بوكاانن، وكوهان( على أنَّ حماولة احلكم من دون الشرعية تشكِّل ممارسًة غري مربرة 
ا  ما يزعمان أنَّ حماولة احلكم من دون الشرعية ال تثري مشكلة معيارية فحسب، بل إنَّ للسلطة، إذ إنَّ
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ختلِّف عواقب عملية مباشرة أيضاً، إذ إنَّ املؤسسات اليت تبدو غري مربرة لن تكون فعَّالة. واملشكلة 
ا حينما يكون هناك اتفاق واسع النطاق  يف الشرعية اليت تواجهها مؤسسات احلكم العاملية هي أنَّ
على ضرورة قيام املؤسسات العاملية اليت ميكنها أن تلعب دور أجهزة التنسيق ضرورية، فسوف ينشأ 

خالف واسع النطاق حول أي املؤسسات ضرورة وأي القواعد ينبغي هلا أن تصدر عنها.

للشرعية:  أخالقياً  مفهوماً  وكوهان(  )بوكاانن،  يقرتح  الثالث،  السؤال  على  اإلجابة  ويف 
والشرعية »هي احلق يف احلكم، العوامل املؤسسية هلا ما يربرها أخالقياً يف وضع القواعد وحماولة 
أتمي االمتثال هلا، وأنَّ األشخاص اخلاضعي هلذه القواعد لديهم من األسباب األخالقية املستقلة 
ما جيعلهم يتبعونا و/أو ال يتدخلون يف امتثال اآلخرين هلا«. وعلى املستوى املوضوعي، يقرتحان 
أنَّ أيَّ مؤسَّسٍة مربرة أخالقياً على هذا النحو إذا مل تساهم يف خلق مظامل خطرية )احلد األدىن من 
القبول األخالقي(، إذا مل يكن هناك بديل واضح لألداء بصورة أفضل )»منفعة نسبية«(، وإذا كان 

حيرتم املبادئ التوجيهية واإلجراءات اخلاصة با )»النزاهة املؤسسية«(.

الدولية  الشرعية  تتطلَّب  مدى  أيِّ  إىل  هو  السياسية  لـ)الكومسوبوليتية(  املهم  السؤال  إنَّ 
أم على مستوى مؤسسات  الوطنية  الدول واحلكومات  الدميقراطية -سواًء على مستوى  والعاملية 
احلكم العاملية-؟. مييل عديد من الكتَّاب حول هذا املوضوع إىل اختاذ موقف إجيايب حذر بشأن 
هذه القضية. ولكن هناك استثناء آخر يتمثَّل يف )راولز( حول قانون الشعوب، الذي يدعو إىل 
مفهوم الشرعية الدولية اليت تتطلَّب أن تكون الشعوب ودوهلم منظمة تنظيماً جيداً، لكنَّها ال تربط 

حسن التنظيم ابلدميقراطية.

هناك نوعان من املخاوف واليت متيل إىل إبراز املوقف احلذر. األول هو اجلدوى: غالباً ما 
يقال إنَّ الدميقراطية على مستوى الدول، انهيك عن مستوى مؤسسات احلكم العاملية، مثالية وال 
ميكن حتقيقها. أمَّا التخوُّف اآلخر فهو ذو طبيعة أخالقية: ال جيب فرض الدميقراطية على الناس 
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والشعوب الذين يؤيدون جمموعة خمتلفة من القيم.

ورداً على التخوُّف اآلخر، يزعم )كريستيانو( توافق حق اإلنسان يف الدميقراطية مع حق 
تقرير املصري، ويفرتض حق تقرير املصري ضمناً حق اإلنسان يف الدميقراطية. يقدِّم عمل )كريستيانو( 
دفاعاً شاماًل عن حق اإلنسان يف الدميقراطية على املستوى احمللي. هتدف حجة )كريستيانو( اآللية 
الدميقراطيات.  الدميقراطيات محاية أفضل جملموعة من حقوق اإلنسان من غري  إىل إظهار تقدمي 
تستند حجته اجلوهرية يف دعم حق اإلنسان يف الدميقراطية على حجة نُوِقَشت يف السابق )القسم 
2-4(، وهي أنَّ الدميقراطيات قادرة قدرًة فريدًة على حتقيق قيمة املعاملة العلنية للناس بوصفهم 

متساوين.

يسعى )كوهي، وصابل( إىل إنقاذ فكرة الدميقراطية العاملية من النزعات األكثر تشكيكاً يف 
األدب ويستجيبان هلذه االعتبارات عن طريق الدفاع عن فكرة الدميقراطية العاملية اليت تؤكِّد على 
اجلانب التداويل. وعن طريق التأكيد على املشككي يف أنَّ آليات صنع القرار الدميقراطية قد تكون 
ما يزعمان أبنَّ صورًة من صور املداوالت  إشكالية ألسباب تتعلَّق ابجلدوى وأسباب أخالقية، فإنَّ

هي يف املقام األول ما مطلوب ملعاجلة عجز الشرعية اليت تواجهها مؤسسات احلكم العاملية.
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