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 العدالة مفهوما تنمويا 

Justice is a developmental concept 

 م.م ايناس محمد عزيز 

 جامعة الموصل / كلية اآلداب  

 ملخص البحث : 

. إنما مثلت وسيلة مهمة في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة ، لكونها  تم تداوله في تحقيق الحرية والمساوة  تشكل اهدافا تتجاوز ما  ن سياسة العدالة االجتماعية  إالشك     
، فالعدالة االجتماعية هي    والرفاهية  مزيدة من التقدم والتطور  ويطمح الىساهمت في خلق مجتمع يتعامل مع االنسان بوصفه عضوا ذات امكانية وقدرات عالية وسامية  

يث الحفاظ على حقوق  اميكية بطيئة مستمرة من التعلم واالرتقاء ، ألنها توفر االساس والقاعدة للمجتمع المتماسك الذي يؤمن بمبادئ االحترام المتبادل من حعملية دين
ه في مسار التطور والتنمية المستدامة، فالتنمية  االنسان والتي من ضمنها توفير الحياة الكريمة لكل االفراد من حيث الصحة والتعليم وتلبية كل حاجات االنسان التي تساعد

 . ، واقتصادية البشرية ال تتحقق اال بوجود عدالة اجتماعية ، وسياسية،  وثقافية

 مفاتيح الكلمات : 

 ، تكافؤ الفرص ، الفقر ، حقوق االنسان ، نظرية القدرات .  العدالة 

Research Summary : 

   There is no doubt that social justice policy constitutes goals that go beyond what was discussed in achieving freedom and 

equality. Rather, it represented an important means in achieving sustainable societal development, as it contributed to 

creating a society that deals with the human being as a member with high potential and supreme capabilities that requires 

more progress and development. With the principles of mutual respect in terms of preserving human rights, which include 

providing a decent life for all individuals in terms of health and education, and meeting all the human needs that help him 

in the course of development and sustainable development, human development is only achieved with the presence of fair 

justice. Yeh, political and cultural. 
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خر ، بها تتحقق  اخلة يصعب الفصل بينها أو تحييد إي منها عن اآلن العدالة والحرية والمساواة مفاهيم متد إ  
ائيا  اجتماعية تتحقق الحرية تلقو  سياسية أو اقتصادية أي عالقة  عندما يتحقق العدل في إو   الكرامة االنسانية ،

 .  خذ حق واستخدامه ودفع ظلم يمنعه ويمنع استخدامهكنتيجة واقعية لنفي الظلم ألن الحرية ليست سوى أ

ي أ فعندما  أو جهة  ويقف كل فرد  السياسي  العدل  الى غيره  تحقق  يتجاوزه  به وال  فيطالب  و سلطة عند حده 
كانسان وكمواطن له من الحقوق   الجتماعي ويعرف كل فرد قدرهتتحقق حرية المواطن وعندما يتحقق العدل ا

يجعل والفعل    بإنسانيتهعزيزا    هما  القول  في  الحرية  حدود  يرسم  فالعدل   ، المواطن  كرامة  تتحقق  وبمواطنيته 
والتصرف والسلوك لتتحقق الشراكة بين الناس في الحرية وفي المساواة في ممارسة  الفعل االجتماعي الذي 

نسجام والتوافق بين الناس وليبرر لها وسائل وادوات واساليب تحققها في الواقع االجتماعي ، لتتحول  اال   ئيهي
 .( 33، ص  2005) سالم القمودي ، الى قيمة انسانية تهدف الى رفع من كرامة االنسان

فسرها عن طريق وضع  وقد   من  منهم  العدالة،  بمفهوم  واضًحا  اهتماما  والمفكرين  الفالسفة  من  العديد  أبدى 
الناس في البناء االجتماعي بحسب قدراتهم، ومنهم من نظر إليها على أنها مصلحة األقوى، ومنهم من رآها  

وهناك من قال أن    ،  ي حالة اختالفهمتكمن في تحقيق المساواة بين األفراد في حالة تماثلهم، والمغايرة بينهم ف
 .العمران البشري ال يتحقق إال في ظل العدل االجتماعي

األفراد و  بين  المتساوي  بالتوزيع  باألساس  ترتبط  االجتماعية  من    العدالة  متساويين  غير  األفراد  لكون  ونظرا 
ة المنشودة ومن ثم يواجه األساس، فإن التوزيع بالتساوي على أشخاص غير متساويين ال يضمن تحقيق العدال 

بالتساوي على كل   توزيعه  ما يجب  تحديد  األولى:  للعدالة،  تحقيقه  أجل  اإلجرائي معضلتان من  الطرح  هذا 
أما المعضلة الثانية تتمثل في تحديد أساس للتوزيع غير المتساوي    ،  فرد، بخالف الحقوق والواجبات األساسية

 .حقيق عدالة التوزيعبين األفراد الغير متساويين بحيث يضمن ت 

تتشكل سياسة العدالة االجتماعية بالعديد من االنضباطات ومن أهمها أنها ليست هدفًا في حد ذاتها، إنما هي  
وسيلة لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، كما إنها تساهم في خلق مجتمع يتعامل مع اإلنسان على أنه العضو  

ولكن ال يوجد حدود لتطبيق العدالة، فقد   ،  لقدراته البشرية الكاملةاألسمى فيه، ويدعم هذا اإلنسان في إدراكه  
يطالب الناس بالمزيد، وال يستطيع أي مجتمع أن يصل إلى درجة اإلشباع في تحقيق العدل، ألنه ال يوجد حد  
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للعدالة االجتماعيةف  ،نهائي  واالرتقاء، ألنه  اذن هي  العدالة  التعلم  بطيئة مستمرة من  ديناميكة  توفر عملية  ا 
مبادئ   على  تقوم  أن  بد  فال  العملية،  هذه  استمرارية  ولضمان  المتماسك  الصحي  للمجتمع  والقاعدة  األساس 
االحترام المتبادل، وللعدالة االجتماعية مجموعة من القيم التي ال بد للمجتمع من تحقيقها حتى يتسنى تحقيق  

األساسية، والتي تتمثل في المعاملة المتساوية، العدالة ترتبط هذه القيم بشكل واضح بمبادئ حقوق اإلنسان  
وأن يكون للفرد صوتا في القرارات المجتمعية، وإتاحة الفرصة للبدء من جديد، وتوفير األدوات الالزمة لتلبية 

ويمكن القول أن تلك الضوابط جميعها هي المالمح األساسية التي ال يستطيع أي   الحاجات األساسية للفرد 
ال تطبيق  االعتبارات  مجتمع  في  األخذ  ومع  لها  والواعي  المستنير  الفهم  خالل  من  إال  االجتماعية  عدالة 

واالجتماعية   السياسية  والمعطيات  والثروة  الموارد  حيث  من  البشرية  المجتمعات  بين  الطبيعية  االختالفات 
 . ( 28، ص  2009) جون رولز ،  البارزة فيها

ه نظرية في العدالة حيث عرفها بانها تمتع كل فرد في مجتمع ما وقد قدم العالم االمريكي جون رولز في كتاب
) بالمساواة في الحصول على الفرص المتاحة المميزة كما اشار الى ان الحرية من المكونات االساسية للعدالة  

 . كما سنوضح الحقا (  148، ص  2014محمد عثمان محمود ، 

 

 تكافؤ الفرص العدالة و  •

يميل الكثير من المفكرين الى تعريف العدالة االجتماعية بتكافؤ الفرص والذي يتطلب غياب التمييز بين    
الدين   او  اللغة  او  االصل  او  الجنس  بسبب  سلبية  المواطنين  نتائج  من  التمييز  على  يترتب  ما  وغياب   ،

لقضاء على البطالة وتوفير  كالتهميش واإلقصاء االجتماعي والحرمان من بعض الحقوق، السعي المستمر ل
 .فرص عمل وتمكين األفراد من االستفادة من هذه الفرص 

يقتضي الى ايجاد الفرص بالتالي ايجاد فرص عمل تكفي الستيعاب كل طالبي العمل الفرص    وفرةأن    كما  
صول من االستفادة من الفرص المتاحة والتنافس على ارض مستوية من اجل الح  د اضافة الى تمكين األفرا،

الى  الوصول  من  وتمكينهم  االفراد  قدرات  توسيع  يلزم  لذا  معينة  قدرات  بتوفر  يكون مرهون  قد  والذي  عليها 
لذلك، يجب مستوى تعليمي معين او تمكينهم من الحصول على اصول معينة مثل االرض او راس المال ،  
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ومنها االجتماعية  العدالة  تنمي  أخرى  عوامل  للمواال  توافر  العادل  واألعباءتوزيع  الضمان و   رد  في  الحق 
األجيالو    االجتماعي بين  العدالة  والتوظيف   تحقيق  الصحي  القطاع  وعلى  الطفولة  تنمية  على  واالنفاق 

 . ( 11ــ  9، ص  2012) وليد عبد مواله ،  واالنصاف وعدالة التوزيع

 
 العدالة والفقر  •

العدالة االجتماعية وتوجد مع فقر   الدخل لكنها قد توجد في غيابه ففقر  الالمساواة هي نقيض 
انخفاض   فهو  النسبي  أما معناه   ، الفقر  الدخل عن خط  انخفاض  يمثل  المطلق  بمعناه  الدخل 
الدخل عن المتوسط العام للدخول في المجتمع فالالمساواة والفقر مقترنان معا ، والذي عادة ما  

اوجه   الى  الدخل  يتجاوز  والفقر   ، النامية  بالدول  والحقوق  يقترنان  البشرية  القدرات  في  نقص 
والحريات ويرتبط بالالمساواة االجتماعية التي وضحها تقرير لمعهد االمم المتحدة لبحوث التنمية 
الى  اضافة   ، تمييز  من  يصاحبها  وما  والموقع  والعرق  بالجنس  المتعلقة  كتلك  االجتماعية 

الت  االجتماعية  الخدمات  على  والحصول  التوظف  في  االغنياء  الالمساواة  محاباة  الى  تميل  ي 
الى   النمو  يميل  حيث   ، الفقر  خفض  امام  بمجموعها  عائقا  تشكل  والتي  للفقراء  مفيد  وغير 
التمركز في القطاعات االكثر فائدة للنخبة الميسورة بينما يحرم الفقراء من الفرص ومن الموارد 

ب  الدولية  العمل  منظمة  تقرير  عليه  اكد  ما  بالنمو وهذا  فان  لالنتفاع  النمو  معدل  بلغ  انه مهما 
البلدان التي تنعدم فيها المساواة بشكل كبير تحتاج الى المزيد من الوقت للحد من الفقر مقارنة  

 .  (  11، 2012)وليد عبد مواله ، بالبلدان التي تنعدم فيها المساواة بشكل اقل

 
 العدالة وحقوق االنسان  •
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للبشر؛ إذ        تلبية الحاجات االنسانية  العدالة االجتماعية ال يمكن فصلها عن فكرة  إن فكرة 
إنه من دون اشباع هذه الحاجات ال تكتمل للفرد انسانيته وال يتوفر لديه ما هو مستحق له من  

العدالة االجتماعي  اقرار  فإن  اقتصادية   ة الكرامة وعلى ذلك ،  توافر ظروف ومؤسسات  يقتضي 
العدالة  مفهوم  ويرتبط   ، حاجاته  اشباع  في  فرد  كل  تساعد  حياة  وطرائق  وسياسية  واجتماعية 
ومن   االمان  من  محروما  االنسان  إن  اذا   ، معناها  تفقد  والتي  مثال  كالحرية  االنسان  بحقوق 
االنسان   يصبح  فهنا  الالئق  والمأوى  الصحية  والرعاية  الغذاء  الى  بحاجته  للوفاء  الكافي  الدخل 

لحاجته على الرغم مما يتبع به من حرية وهنا يفقد انسانيته وتهدر كرامته ، فالحاجة الى    عبدا
التي   واالجتماعية  النفسية  والحاجات  والثقافة  والتعليم  الصحية  والرعاية  والغذاء  واالمن  العمل 

وحية  تؤمن عالقات بين االفراد تساعد على شيوع قيم التكافل والتعاون فيما بينهم والحاجات الر 
  2014) ابراهيم العيسوي ،  والحاجة الى تحقيق الذات والحاجة الى الحرية والمشاركة المجتمعية 

    ( 107 ، ص ، 

 

 

 

 المعوقات التي تواجهها العدالة االجتماعية  •

هناك العديد من الدراسات حول العدالة االجتماعية وسبب عدم ظهور العدالة في بعض المجتمعات        
يمكن أن تكون بسبب غياب الحرية والتعبير عن الرأي، وعدم المساواة بين االفراد بحيث يختلف الدخل والتي  

وعدم  للموارد  العادل  الغير  التوزيع  بسبب  يكون  أن  ويمكن  اخرى  امور  عدة  أو  الجنس  او  العرق  باختالف 
االجت األمور  من  وغيرها  واالقتصاد  والسياسة  والتعليم  العمل  في  الفرص  من  تكافؤ  وغيرها  االخرى،  ماعية 

 .المعوقات التي تحول بينها وبين تحقيق العدالة االجتماعية
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أي أنها كلها  ،  إجماال، يمكن القول أنه لكل تجربة خصوصيتها طبقًا لخصوصية المجتمع واختالف أولوياته
تي تتبعها الحكومات، مرهونة باإلرادة السياسية، وحجم الموارد االقتصادية في الدولة والسياسات الرشيدة ال 

فضال عن أن الفهم الحقيقي للعدالة االجتماعية من حيث المعنى والفلسفة الحاكمة لها يساهم بشكل كبير في 
تضييق الفجوة بين نظرية العدالة االجتماعية وبين واقع تطبيقها على المواطنين بالشكل الذي يسهم في تنفيذ  

اء على الفقر بمعناه الشامل وكذلك التهميش واإلقصاء وغيرها من  سياساتها التي تحقق أهداف التنمية والقض
صفا الطحان ، العدالة االجتماعية ، االنترنت ،     -)المشكالت الهيكلية التي تدمر المجتمعات اإلنسانية

https://www.idareact.org  / ) 

 

 

 مبادى نظرية العدالة في النموذج الليبرالي  •

هناك ثالث مبادئ ترتكز عليها نظرية العدالة ترتكز على ترابط الحرية والمساواة في تكافؤ الفرص الحقيقي  
البناء   تالزم  على  واخيرا   ، المجتمع  داخل  الثروة  توزيع  واعادة  لتوليد  االقتصادي  التحليل  اقتران  وعلى 

واطنة بترابط مع منظور االخاء االجتماعي  المؤسساتي بتوطنه في االفق البعيد االمد لالندماج االجتماعي والم
. 

ياتها االجتماعية طبقا للنموذج الليبرالي ينطوي  يهتم المبدأ االول بطبيعة الحرية العميقة والمتسقة مع مقتض  
على حرية حقيقية متمثلة في القدرات الفردية المضمنة في ثنايا المساواة االجتماعية والضامنة لتكافؤ الفرص  

ا المسبق  المواريث في  على  الضريبة  ونظام  جهة  من  والتعليم  التربية  نام  دور  خالل  من  يتلى  ما   ، الولي 
والهبات من جهة اخرى في تأمين المساواة بين االفراد من حيث الفرص والقدرات واآلمال والتطلعات ، فضال 

 عن ادوار تكميلية قد تقوم على السياسات العامة . 

فيتعلق بأصا الثاني  المبدأ  السياسي وتحديدا  اما  الحرية والمساواة االجتماعية من منظور االقتصاد  اتساق  لة 
بطبيعة ارتباط عملية توزيع القيمة بمستوى توليدها بمعنى يضمن الحفاظ على المحفزات الفردية لتوليد الثروة 

حدى اهم الثغر في الكامنة في اصالة الحرية االقتصادية وما يتبعها من اثار ايجابية للمساواة االجتماعية فا
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انها تركز على مسالة توزيع مجموعة من االصول ) موارد مادية واجور واصول   العدالة هي  معم نظريات 
انتاجها وان  اجتماعية وتكافؤ الفرص وتكافؤ الوصول الى الوضعيات االجتماعية ( من دون مسائلة كيفية 

منفصلين غير  االجتماعية  االصول  جميع  وتوزيع  الثروة  هما    توزيع  بل  توليدها  ومحفزات  مستويات  عن 
مترابطان ترابطا جوهريا ، لذلك فان المبدأ الثالث يقوم على ادخال بعد ثالث رئيس يتمثل في بعد االندماج  
داخل  والمساواة  الحرية  اتساق  ان  اخر  بمعنى  االخاء  والمعيارية  المواطنة  الوضعية  مكوناته  في  االجتماعي 

 ن دون انبثاق االندماج االجتماعي كمنظور بعيد االمد للعيش المشترك .نظرية العدالة ال يستقيم م 

اذن يقوم هذا النهج على صيغة دقيقة للفكرة القائلة ان التوزيع منصف حيث ال يكن اي شخص ضغينة او  
حقد اجتماعي لشخص اخر على اساس هذا التوزيع وان توطن المواطنة والتجانس والتاخي االجتماعي الناتج  

 .  ( 41، ص  2014) محمد عثمان محمود ،  يمنح االستقرار للعيش المشترك هوما

 نظريات للعدالة    •
 أمارتيا صن ونظرية القدرات  -1

التي  دعا         الحياة  نوعية  للحكم على  للناس فرصا حقيقية  تهيء  التي  الظروف  ايجاد  الى  امارتيا صن 
وحرياتهم باعتبار ان هذه الظروف تمكن الناس من التعامل  ينشدونها من خالل رفع مستوى تعليمهم وصحتهم  

بشجاعة مع العالم المحيط بهم وال تجعلهم ينزعون الى الرضى بحالهم او الى اليأس من اصالح هذه االحوال  
ا )اي يتعين مساعدة الناس وال سيما المحرومين والمظلومين على رفع سقف تطلعاتهم الى العدل واالنصاف

العي ، صابراهيم  سابق  مصر  فرص (  140سوي  للناس  يهيء  التي  الظروف  خلق  من خالل  والتمكين   ،
حقيقية للحكم على نوعية الحياة التي ينشدونها من خالل اجراءات اقتصادية واجتماعية مثل التعليم والرعاية  

عامل في شجاعة  الصحية وتأمينات العمالة وما اليها وهذه االجراءات مهمة لدورها في تهيئة الفرص للناس للت
 .(         109  ،  ص2014 مراد دياني، ) وحرية مع العالم من حولهم

ولتوضيح ذلك فقد سعى صن الى ايجاد قسم مشترك للتصورات المختلفة لـ " الحياة الجيدة " ) التغذية السليمة  
والصحة والتنقل ...( وتحقيق الرفاه المنفعي فهو يركز على  االسس االجتماعية الحترام الذات ، حيث ان  

ان يحص مثل  االنسانية  الوظائفية  تشكل شروط  وفعلهم  االفراد  في  ظروف  وكونه  كافية  تغذية  على  الفرد  ل 
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صحة جيدة وان يتجنب الوفاة المبكرة وغيرها من االنجازات االكثر تعقيدا مثل المشاركة في الحياة المجتمعية  
وان يكون سعيدا وان يكون له احترام الذات اذا تمثل القدرة الوظيفية للشخص التركيبات المختلفة الممكنة التي 

واحد  بينها  من  ان  يختار  يمكن  الوظائفيات  ناقالت  من  تمثل مجموعة  التي  القدرة  الى صن هي  وبالنسبة  ة 
يملكها الشخص من مكان معين وزمان معين أتم اختيار هذه الوظائفيات او لم يتم اي حرية االختيار بينها  

ر من بينها واحدة اي بين انماط الحياة الممكنة ،  فكل فرد يمتلك القدرات المختلفة والفرص الممكنة التي يختا
اي  بنفسه  الفرد  يحدد  حيث  الفرص  هذه  بين  التكافؤ  تحقيق  على  تقوم  تبناها صن  التي  والعدالة   ، وبحرية 
القدرات تعني معادلة االهداف كلها التي يمكن تحقيقها   بالنسبة اليه ، معادلة  الوظائفيات هي االكثر اهمية 

محددا ، والحرية ليسفي الموارد المتاحة كلها لشخص كي وهو يشكل بدرجة اكبر عالمة بارزة منها او هدفا  
يحقق هدفه وانما الحرية التي يمتلكها من اجل االختيار بين انماط عيش مختلفة ، يضع صن بذلك الحرية 
والمساواة في آن باقترانهما في مفهوم معادلة القدرات في قلب العملية االقتصادية من حيث ان توسيع الحريات  

ين الجميع هما في حقيقة االمر تنمية للقدرات على تحقيق الذات على مستوى االفراد ومن ثم على  وتسويتها ب
 التنمية الجماعية والتطوير . 

القدرات االساسية لدى   بالنسبة الى صن في كتابه االخير فكرة العدالة في عدم تحقيق  تتمثل الالمساواة اذا 
ا حيث من الممكن درء هذا التفاوت ومنح القدرات االساسية لكل  فئات معينة من المجتمع الفئات االكثر حرمان

 .( 106مراد دياني ، مصدر سابق  ، ص) فرد في المجتمع بشكل متساو

للقدرات . التنمية باعتبارها حرية واعتبارها مرادفة  تبناه صن ورؤيته  التنمية البشرية الذي  ومن منطلق مفهوم 
بتحقيق الحريات / القدرات االساسية لكل فرد في المجتمع وتوسيعها بما  فان تحقيق العدالة االجتماعية مرهون 

قدرة  االمية  ومحو  والتعليم  وقدرة  حرية  واالنتاج  فالعمل  قيمة  يعتبرها  التي  الحياة  اختيار  من  فرد  كل  يمكن 
فان من    والمساواة بين الجنسين حرية وقدرة  وحق التعبير والوصول الى المعلومات قدرة ، ومن هذا المنظور

بقدر معقول منها وتمكينهم من    ن مقتضيات العدالة االجتماعية توسيع نطاق قدرات / حريات من ال يحظو 
اكتسابها ان كانوا ال يملكونها اصال ، فاذا كان توفير الحريات شرطا لتحقيق العدالة فعلينا ان نذكر ايضا ان  

 يؤدي الى توسيع نطاق التنمية البشرية وتعميقها. تحقيق العدالة يؤدي الى توسيع خيارات الناس ومن ثم فانه

 هارفارد جون رولز  -2
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)و   رولز  جون  هارفارد  جامعة  وأستاذ  الشهير  األمريكي  الفيلسوف  بحسب  هي  2002-1921العدالة،   ،)
للمؤسسات  األولى  رولزفقد    الفضيلة  عام    في  نشر  العدالة«  »نظرية  التوزيعية    1971كتابه  العدالة  مفهوم 

من خالل  والتي   عليها  نحصل  التي  األشياء  كل  االجتماعي«أي  »الفائض  يسميه  ما  توزيع  عبارة عن  هي 
نا ال يمكن أن نقاوم عدًدا ألنه يعني أن  من المهّم أن نتحدث عن الفائض االجتماعي  ،  التعاون داخل المجتمع

أ الممكن  من  التي  العدالة  مطالب  من  قليل  سبيل  غير  على  يعني  وهذا  الحريات  عن  المدافعون  يقاومها  ن 
المثال، أنَّ الرأسمالي الثري ال يمكنه رفض مطالب طفل يتضور جوًعا في بالده على أساس أنَّ الطفل لم  

من شركاته واحدة  في  يعمل  ولم  قبل  من  ثم و    ،  يعرفه  ومن  القانون،  إطاعة  عن طريق  أنه  رولز    يجادل 
ما  ،    ذا الطفل بواجبات العدالة لمصرفي ثري داخل مجتمعه، يدين ه  ي مسعى تعاونيمشاركة بطريقة ما فال

 « حياة، بل حقوق وحريات، وحتى فرص. ضروريات  نقوم بتوزيعه إذن ليس مجرد أموال أو »

ي ما هي مبادئ العدالة التي تعتقد أّنه يجب أن تحكم المؤسسات األساسية في المجتمع، من منظور كيفية  أ
لتحديد ما سيختاره الناس  فوائد التعاون داخل المجتمع؟ إن آلية رولز  تنظيمها وكيف يمكن للناس تقسيم كل  

وراء »حجاب الجهل« حيث أصلية«    تخّيل أشخاًصا في »وضعية  عبارة عن تجربة فكرية  بعقالنية ونزاهة هي
يتّم تجريدهم من معرفة خصائص تميزّية انحيازية محتملة مثل السن، أو الِعرق، أو الدين، والمواهب والقدرات 

ن ما ينبغي  والميول وربما الجندر، كما تشير سوزان أوكين بدون أي معرفة بوضعياتهم في المجتمع، سيختارو 
على ما سبق تشير نظرية العدالة التوزيعية عند جون رولز الى انه ال تتحقق  ، بناء    أن يكون عليه المجتمع

منصف للمجتمع  القاعدية  البنية  تكون  ان  شريطة  فقط  المؤسسات  خالل  من  اال  العدالة  النترنت  ة)  هذه 
https://www.ida2at.com/liberal-renewal-john-rawls ) . 

 

 رونالد دوركين -3

اعتمد رونالد دوركين في كتاباته على فكرة ضمان المساواة في المعاملة بين جميع االفراد عبر المساواة  
طالق  في الموارد التي يميزها عن المساواة في الفرص كما هي مفهومه عادة في ما يسميه نظرية بوابة االن

التي تؤكد ان العدالة تتطلب موارد اولية متساوية ضمن اطار سياسة عدم التدخل ، فيتسائل دوركين عن  
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السمات التي يجب اعتمادها لقياس هذه المعاملة المتماثلة بين االفراد ليضع في جوهر ابحاثه سؤال  " 
ف االفراد  تعويض  يتطلب  الذي  العدالة  دوركين  تصور  حيث   " ماذا  جوانب  مساواة  الى  بالنسبة  حسب 

انجاز   امام  عائقا  تشكل  والتي  عنها  يعتبرهم مسؤولين  ان  للمجتمع  يمكن  التي ال  الشخصية  وضعياتهم 
 .           (  107مراد دياني، مصدر سابق  ، )مشاريعهم الحياتية

ا على  رات يضفي زخمً فالتباينات بين األفراد ال تعبر سوى عن اختالف تطلعاتهم، وعن تنوع في التصو 
ا يحمل  الحياة، كما  اختياراتهم، وحتمعنى  إن ظهألفراد مسؤولّية  التى  بعد رت  فيما  تعود    باينات    -فهي 

نة في الحياة مختلفة عن تلك التي اختارها  ورغبته في أن يعيش طريقة معي  الفرد   وليةإلى مسؤ   -باألساس  
المساواة في الهبات الممنوحة في الموارد  اشئة عن عدم  مساواة النيجب علينا أن نميز الال  آخرون، لذلك

تي يتخذها شخص ما، فمن الطبيعي لاجمة عن الخيارات الطوعية أو المخاطرة امنذ البداية، عن تلك الن
الذين يختارون العمل أق  -في نظر دوركين    - يجب أن يتكيفوا مع    -على سبيل المثال    -لأن أولئك 

وراثيًّا    ه ال أحد يعاقب كونه غير محظوظ،أن  -سبة إلى دوركين  بالنّ   -مفالشيء المه  من الموارد  عدد أقل
لكن  أنه ولد في وسط محروم مثاًل،  بما  ذلك    -ه  أو اجتماعيًّا،  لفت   -مع  المسؤولّية    يجب  إلى  االنتباه 

بين أنصار المساواة    ن والمحافظين،ي نفهم أمل دوركين في التوفيق بين موقف االشتراكي  ة، من هناالفردي
ليبرالي  وأنصار مع  والمسؤولية،  الالحرية  كيممساوتيته  ويل  يورد  حيث  للفلسفة  ة  "مدخل  كتابه  في  ليشكا 

تفو سال على  يشهد  نظريته  منوال  أن  المعاصرة":  االشياسية  بين  الّثالث"  "الّطريق  الّتقليدّية  ق  تراكّية 
في نفس    -نكون في حاجة    ر لنا لماذاكيف أّن نظريته تفس  -مثاًل    -وليبرتارينية الّسوق الحرة، ويبين  

نتول  -الوقت   المرض  تأمين ضد  وللحصول على عقد  الصحية،  للعناية  نظام عمومي  ثمنه  إلى  دفع  ى 
صعيد   بأنفسنا على  المساواة  لتحقيق  األول  إلى  حاجة  في  أننا  فرضي  ائتماني  نظام  فكرة  لنا  وتوضح 

أني الظروف والمالبسات الفردية ويب لنا نظام المزاد العمومي  ني، كي اإلى الث  -أيًضا    -حاجة  ا في  نن 
المعنى بهذا  الفردّية   االختيارات  الحساب  في  ال  تؤخذ  دوركين  فلسفة  أن  المالمح  س نتبين  تضع  ياسية 
"ال ليبرالي معاصر، صار يعرف اآلن  تقديم تصيبرالّية االجتماعيلالّرئيسة التجاه  إلى  ور  ة"، وهو يسعى 

الحرية   أن  إلى  االجتماعي  للعدل  تتعارض  االقتصاديجديد  المساواة   -تماًما    -ة  االنترنت    )مع 
https://www.mominoun.com/articles)  هو ليس  الرفاه  في  المساواة  تحقيق  الى  فالسعي   ،
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الحل الذي يجب دعمه وليس في ضرورة اقرار المساواة في الموارد بل الى ضرورة تحديد نطاق تدخل اي 
سياسة توزيعية في ما يتعلق بمسؤولية االفراد وسوء الحظ الذي يصيبهم ، فالمسؤولية لديه تعكس عنصر  

في مقابل سوء الحظ الذي التحكم االفراد في تصرفاتهم، اذن ان نطاق التدخل من الناحية االخالقية يقع  
 يواجهه االفراد واالجراءات التي يمكن ان يختار هؤالء عدم اتخاذها. 

 جون رومر   -4

االنسان   استغالل  االستغالل اي  الرفاه من مدخل  تكافؤ فرص  للعدالة مسألة  مقاربة جون رومر  تتناول 
المساواة في ملكية االصول    ألخيه االنسان الذي يعتقد الكاتب االميركي ان سببه االساس يتمثل في عدم

االنتاجية وليس في االضطهاد الذي يميز عملية االنتاج ، ويقترح رومر تصورا لتكافؤ الفرص حاول فيه  
تنفيذ برنامج لتعويض االشخاص عن سوء الحظ في قرعة الوالدة لكن مع تحميلهم مسؤولية خياراتهم او  

يساوي الفرص من اجل هدف معين) االجور والقدرة    جهدهم ،واقترح خوارزمية يستطيع المجتمع عبرها ان
الكسب والدخل والصحة ( فهي ال تأخ تتمثل في    ذ على  انها  التي يرى  باالعتبار سوى مسؤولية االفراد 

فئات   " ذلك  لتوضيح  ويقترح   ، الطارئة  الظروف  من  التجرد  بمعنى  النتيجة  على  الحصول  في  جهدهم 
التكافؤ بشكل صحيح  فكل منها تضم جميع االفراد الذين يخضعون    التكافؤ " اي ترتيب االفراد في فئات 

للظروف نفسها داخل كل فئة الفارق في الحصول على الجهد المبذول ، ثم مبدأ االنصاف وهو ان يتم  
اي   ذاته  الجهد  يبذلون  الذين  االفراد  من  النتائج  في  المساواة  تتحقق  بحيث  الخارجية  الموارد  تخصيص 

 يمكن ان يغير عملية اعادة التوزيع بشكل جذري . نقص في المعلومات 

 سيرج كريستوف كولم -5

يعتبر سيرج كريستوف كولم اول من ادخل مفهوم العدالة االجتماعية في مجال النرية االقتصادية في عام  
ان االقتصاديين يعرفون الكثير عن الفاعلية امثال باريتو لكنهم صامتون تقريبا فيما    عبر تاكيده  1966
العدالة مشيرا الى ان معيار الكفاءة ليس كافيا للتفكير في العدالة لمجتمع حيث الحاجات االساسية    يخص 

قد  التي  الحاجات  لتلبية  العملية في اعطاء االولوية  العدالة  الحالة تكون  ألعضائه غير مشبعة في هذه 
االساسية كي يتم في مرحلة  تشمل الحريات االساسية اي الحقوق االساسية للجميع وتلبية حاجات االفراد  

http://www.madjalate-almayadine.com/


  almayadine.com-www.madjalate        فرع مجلة الميادين للدراسات المقارنة       اإلنسانيةمجلة الميادين للدراسات في العلوم 

  2021 األولـ العدد  األولالمجلد        

38 

القابل   تالية تخصيص الموارد المجتمع بشكل متساو ، مؤكدا ان العدالة يجب ان تعوض التفاوت غير 
إلعادة   نموذجا  الكلية  العدالة  كتابه  في  كولم  اقترح  كما   ، المتغيرة  الفردية  العوامل  خالل  من  لالختزال 

رافض للنهج النفعي للرفاه الذي يختزل العدالة في مسألة  التوزيع الكلي على اساس مبدأ الحرية الفردية ال
الفردية والجماعية ، ويرى ان فكرة فرض الضريبة على قدرات االفراد االنتاجية ال على   المنفعة  تعظيم 

سيعملون على تحصيل هذا الدخل ام ال اي ا الوعاء الضريبي    ادخلهم الفعلي بغض النظر عما اذا كانو 
به الناس بل على ما يمكن ان يكسبوه بما يجعل االفراد يدركون ان وعائهم الضريبي  لن يقوم على ما يكس 

قد اصبح ثابتا لن يتغير وفقا لسلوكهم وافعالهم ، فاألفراد ليسوا مكرهين من اخرين فرادى او جماعات او  
 مؤسسات " حرية االختيار "  

عو الى وضع االفراد في اطار ظروف تدخل هذه النظريات تحت اطار لنظريات تكافؤ الفرص اذ انها تد 
اختيار متعادلة بغض النظر عن الالمساواة التي تنجم عن اختياراتهم الفردية ، بمعنى وضع جميع االفراد  
على خط البداية نفسه الذي يأخذ باالعتبار المعوقات الطبيعية والمواهب ويجعل العدالة االجتماعية مقابلة  

ل االصلية  والخيارات  والى  للمسؤولية  اختياراتهم  الى  راجعا  النهاية  خط  في  التفاوت  يصبح  بحيث  ألفراد 
في   اهتمام  محط  منها  جعل  ما  حولها  النقاش  اغنت  للعدالة  المتنوعة  التطبيقات  ان   ، الخاص  جهدهم 

، مصدر    مراد ياني)االعوام االخيرة من البنك الدولي لتقويم عدم المساواة في الفرص في البلدان النامية
 .(  120سابق ، ص   

 :صامويل فليشاكير -6

مفهوم   كبير حول  اختالف  وجود  التوزيعية”  العدالة  من  قصير  “تاريخ  كتابه  فى  فليشاكير  ويدعى صامويل 
والكالسيكي الحديث  السياسي  الفكر  بين  اإلجتماعية  النقا ساه   وقد   العدالة  تاريخ  توضيح  فى  فليشكاير    ش م 

العدالة اإلجتماعية، فنجده يؤرخ للمفهوم عند كٍل من أرسطو وآدم سميث وروسو  حول مفهوم    الفكري والصراع  
وكانط وإن اختلفت مسميات الُكتاب حول هذا المفهوم لكن جوهره يظل موجود فى كتاباتهم، هذا مع اختالفهم  

خمسة    ا لهقدمم يفضل فليشاكير مصطلح “العدالة التوزيعية”،  ه و يعة المفهوم ووسائل وآليات تطبيقحول طب
شروط ضرورية من أجل تطبيق العدالة التوزيعية فى الدولة أواًل، يجب اإلعتقاد دائمًا أن كل فرد خير بطبعه  
ولديه أشياء حسنة تستحق اإلحترام ثانيًا، وجود مجموعة من الحقوق يجب احترامها ثالثًا، تقديم حجج منطقية  
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  جود رغبة ذاتية من جانب األفراد لضرورة تحقيق العدالة التوزيعية لمعرفة لماذا يريد األفراد حرياتهم رابعًا، و 
بدو أنه يمكن    ،  خامسًا، أعطى فليشاكير مسئولية تحقيق العدالة التوزيعية للدولة وليست لألفراد أو الجماعات 

عل  تنطبق  كفضيلة  العدالة  تصور  يتم   ، أواًل  رئيسيين  لسببين  االجتماعية  العدالة  مفهوم  بين  ى  التمييز 
الفردي   السلوك  على  فقط  وليس  والمواقف  ف“المجتمع”  المادية  الموارد  توزع  التي  االجتماعية  المؤسسات 

ية  لعدالة االجتماعوااالجتماعية وهذه األشياء جميعًا من الممكن تقييمها على أنها عادلة أو غير عادلة ثانيًا،  
ية، وعلى أى حال فإن هذا المفهوم جانبه  باألساس يحمل دالالت أيديولوج  اسياسى   امصطلح  ها البعض يعتبر 

اإلجتماعى يطغى على أى شئ آخر، حيث ُيوصي بتخفيف حدة الفقر وتقليل عدم المساواة  كمسألة عدالة 
وليست صدقة ويثير المفهوم مجموعة من المناشدات واألفكار التى تقتضى تحقيق المساواة وتوفير الحق في  

وتحديد الظلم االقتصادي الناجم عن قوى السوق غير المنظمة والتوصية    الحد األدنى الالئق وتكافؤ الفرص،
كلًيا إزالته  أو  لتحسينه  الدولة  اختبار  و     بعمل  يمكن من خالله  مفيًدا  إطاًرا  للمفهوم  الخاصيتان  هاتان  توفر 

الناس  الفكر السياسي حول العدالة ، ويخلق فليشاكير منهم حجة مركزية مفادها: “حتى وقت قريب ، لم ير  
الهيكل األساسي لتخصيص الموارد عبر مجتمعاتهم باعتباره مسألة العدالة ، ناهيك عن اعتبار العدالة تتطلب 

يفتح النقاش حول من هى الجهة صاحبة الحق  قد  األمر الذى    ،توزيع الموارد التي تلبي احتياجات الجميع  
بمثل هذا األم القيام  الموارد؟ وما مدى شرعية  قراءة في مفهوم    )رفى توزيع تلك  الحديدي ،  عبد الرحمن 

العربي   الديمقراطي  المركز   ، نظري  تأصيل  االجتماعية  العدالة 
https://democraticac.de/?p=59997 ) 

 :  العدالة االجتماعية مفهوم متعدد االبعاد 

  ة للعدالة االجتماعية جوانب وابعاد متعددة نظرا لتعدد المنابع والروافد التي تغذي مفهوم العدالة االجتماعي      
فهي فكرة فلسفية مثلما هي فكرة دينية وقيمة ومبدأ اخالقي ومنها التداخل بين عدد من المفاهيم االخرى مثل  

االقتصادية والعدالة القانونية والفقر والحرية ومنها االتصال  المساواة وتكافؤ الفرص والتمييز والتهميش والعدالة  
االقتصادية   والنظم  االجتماعية  العدالة  بين  العدالة   –الوثيق  تطبيق  مجاالت  تعدد  ما  ومنها  االجتماعية 

االقتصادية فهي تشمل مجاالت اقتصادية وسياسية وقانونية واجتماعية ومجاالت ثقافية ومعلوماتية ومجاالت  
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بما يجري خارجه في  بيئي بل  المجتمع فحسب  هذا  داخل  يجري  بما  يتأثر  ما ال  العدالة في مجتمع  ومنها  ة 
 -العالم الواسع المحيط به ايضا ، اما ابرز ابعاد العدالة االجتماعية فتمثلت بالتالي :

اجية وفي  البعد االقتصادي :  ويتصل بمدى تحقق المساواة في اشتراك افراد المجتمع في العملية االنت •
العمل وملكية   الفرص والحقوق االقتصادية في مجاالت  المساواة في  الى قضية  جني ثمارها ما يقود 
او  العرق  او  الجنس  بسبب  تمييز  دون  والمعلومات من  الخدمات  والحصول على  االنتاجية  االصول 

االجتم االنحياز  طبيعة  الى  ،اضافة  والثروة  الدخل  توزيع  في  والمساواة   ، للسياسات  االقليم  اعي 
االجتماعي   واالنفاق  الضرائب  خالل  من  سيما  وال  التوزيع  اعادة  على  قدرتها  ومدى  االقتصادية 
المشكالت  مواجهة  اعباء  توزيع  في  العدالة  ومدى  الملكية  توزيع  اعادة  واجراءات  النقدية  والسياسات 

 واالزمات االقتصادية . 
ييز والحرمان والفقر والتهميش واالقصاء االجتماعي  البعد االجتماعي والثقافي : ويتصل بمشكالت التم  •

في   المساواة  تحقيق  الى  والسعي  المشكالت  هذه  بمواجهة  العامة  السياسات  اهتمام  مدى   ثم  ومن 
الحقوق والفرص والتمكين من تفعيلها والسعي الى تحقيق التماسك االجتماعي من خالل تشريعات تقيد  

سن الزواج لإلناث ما يحد من فرصهن في التعلم واكتساب    فرص العمل المتاحة للنساء او تخفيض 
 القدرات .

الفرص امام الجميع   ؤالبعد البشري : ينصب على مسالة الوفاء بحقوق االنسان وحاجاته ومسالة تكاف •
 في تنمية قدراتهم وتوسيع حرياتهم بما يكفل تنمية رصيد كل فرد من راس المال البشري .

العالقة الوثيقة بين النظام االقتصادي واالجتماعي والعدالة االجتماعية ويثير    البعد الطبقي : ويأتي من •
خاص   بوجه  العاملة  الطبقات  جانب  من  نضال  من  يستتبعه  وما  الطبقي  الصراع  مسألة  البعد  هذا 

 والطبقات المحرومة والمظلومة بوجه عام . 
توز  • او غيابها في  بالمساواة  ويتصل   : الجهوي  او  االقليمي  الدولة البعد  اقاليم  بين  والدخل  الموارد  يع 

من   ابناؤها  عليه  فيما يحصل  االقاليم  بين  الفوارق  تقريب  او  توسيع  في  العامة  السياسات  وبمساهمة 
 فرص للعمل والمشاركة في االنتاج وتوزيع عوائده . 
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كافحة التلوث البعد الجيلي : ومن ابرز تجلياته العدالة في توزيع الموارد الطبيعية وفي اقتسام كلفة م •
بين االجيال الحارة واالجيال المقبلة والعدالة في توزيع اعباء االستدانة من الداخل والخارج بين االجيال  

 الحاضرة واجيال لم تولد بعد .
العدالة  • اركان  من  رئيسا  ركنا  الحرية  باعتبار  الحريات  بقضية  يتصل   : المؤسسي  السياسي  البعد  

لحقوق السياسية وقضايا التمكين السياسي وال سيما عن طريق كفالة  االجتماعية كما يتصل بقضية ا
 حرية الراي والتعبير والتعليم والتنظيم .

بنوعية العالقات التي تربط بين الدولة والدول االخرى ومدى ما تنتجه   قالبعد الخارجي : وهو ما يتعل •
اع الحيز المتاح التخاذ القرارات  من تقييد او تحرير لإلرادة الوطنية ومن ثم تحديد مدى ضيق او اتس

وفق المصلحة الوطنية السيما اتفاقات منظمة التجارة العالمية واالتفاقات التي تعقد مع صندوق النقد  
 . ( 144ابراهيم العيسوي ، مصدر سابق ،  )الدولي والبنك الدولي

على ذلك فان تحقيق العدل في بعد من االبعاد السابقة يمثل نتيجة واقعية لنفي الظلم ويتساوى    وبناءا
بالحقوق   المساواة  فتتحقق  ضعيف  او  قوي  او  فقير  او  غني  بين  تفريق  دون  القانون  امام  الناس 

 والواجبات .  
 الخاتمة

ى اعمال القانون ، فالعدالة تدل  ن الطريق الى العدالة هو الطريق الى التنمية ، وهو الطريق الإ    
وال   ومواطنيها  الدولة  بين  العالقة  المواطنين    قتتحقعلى  جميع  كان  اذا  اال  االطار  هذا  في  العدالة 

والحرية  الذاتي  االستقالل  امكانية  لهم  ويوفر  االساسية  حاجاتهم  يلبي  مشترك  عيش  بنمط  يتمتعون 
 والمساواة في جميع مجاالت الحياة .

سها ان ترسيخ اسس العدالة لن يكون بعيدا عن المعرقالت التي ينبغي تجاوزها حتى يمكن ارساء اس
داخل المجتمع والتي عداة ما تكون معرقلة للنمو والتطور الشامل واالستراتيجي الذي تحتاجه الشعوب 
ذاتها   هي  والتي  الشعوب  تحتاجها  التي  والبشرية  الطبيعية  والمكانيات  لالستثمار  معرقلة  ادوات  فهي 

 . تقطع طريق فرص العدالة 
هي مضمون القوانين )العدل الجوهري، اإلنصاف( أساسها المساواة أي تمكن كل فرد من فالعدالة اذن  

المجتمع من الحصول على قدر مناسب الستحقاقه بحسب كفاءته أو قابلياته أو ما قدمه من خدمات  
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فبتثبيت العدالة ال يصبح ممكنا إعطاء المتساوين حصص غير متساوية أو أن تمنح لغير    وتضحيات 
ين حصص متساوية فالعدالة ما هي إال شعور باإلنصاف في إطار المثل العليا التي تقوم على  المتساو 

 .  مراعاة دقائق ظروف الناس وحاجاتهم
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