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ا  مما ووا ا ا  يا اا  

 درا  

  ردار ..  

 ررا  

مما ا   

   امن

  

  

ا  

ن ود ا ا وري  ة ا واظ  م    ،ر      إ

  ،ا د اون و           أ ا زو و طار  ا ورة ا أن 

  ،ن اإ    ا ورة ا ق ا ا ورةو أ  ،ذا و   أ و      أن

   إم ، اروا د   ،و       ا     إذا ا

   اة ا  ا  أاد ا ل      اون أ ه ا وط ر و

 ، و ذ   ا       أا و  أاف و أء اوا ه ار، 

ا أن ا  ا  ،وأ ا و أ ، مم أ   يا     و أو  أ

  اف اا ا،و م  أا ا ضو   وا  ت اع ا

ا  ارادة ا و، وا ا    ا أو ا      امن 

   رأ ا         ارا  ا اك أا ا 

  .و أ  ارن ار اأن   أممم  او، إذ او

        ة ا  ا  ،ة ا  ل ا  راه ا أ  :راا أ

   مما ووا ا ا   ا   و و ، ل ا

            ا ا ا   ا ا  ذا ا     و ، ة  

.  ن إ  

      ا   اأو ا ا    ا ا    راا إ أ

 ط و ،ووا          أ مما وا ا ا  رهآ و ، اا ا

.وا  

 و ك ار :راا         ا نو ،مما ووا ا ا  دل

   اك أو ،  ا راو  ا ا   إذ ،وا  مما    أ 

ت ما  مما وا ا ا .مما وو ا ا   



 ا  يا ااا  مما ووا ا  
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ا  ما ،واا   ع ا طض او    ا و درا  ا

ارا، و    ا         ع  اواراء وار ا ط اون واممن د   

 را ولا ا  ، إ ا     وو ا ا  ل ر اطا ،

   ولومو ووا ا ا ما ا  أ ،      ار اآ إ 

   مما ووا ا ا  يا       ل ا  وذ ،      يا اا أ

 مما وا ا ا  مما ووا ا ا وا    راه ا م و ،

   ءت ا ا ي أ   إ  ات.

  

  ا اول

 وو ا ا  ل ر اطا  

 ثم   ،درو ا  ولا ا  ولم ،   ا ا  

      ا ا    ا ا أ ،درو مما وا   ما ا

.مما وا   

  ا اول

درو ا   

ام  وم   درةا ا د اض و ا د اإن و وا ، 

  ونو ، كا ا و ه ا  ر   ااده اأ   يا 

 د ان و ا ،نوا ور اأ   إذ ، ار أء وا ة أنه ا ن 

 ه ا أن  ،      زو  أ  ورو ا  

أ ا و أ ،ل إا )Legitimacyار، ووا ا   م ،( ن ها ون

 ا .سا  

اد اى أ ن  ة أو  ان ا اا              ه

     ةه ا وان ،اروا ادواط  وا وا  ن د١(ا( ،

.ا ر  ا    يس اا   ة أم   

ن ا و   ا  ى    ارة ا عن واا اد اأ 

اع ا  و   ن ، و ا  را اووأ  أن ا 

  ا اه )٢(و يا    أ ا  ا " ا ا  ،

                                              
ص  ،٢٠٠٩ام  ، ،ي  وا،  ١ ا ا من،   ،ف وزام رؤ )١(

  .١٠٩-١٠٨ص
  .١٠، ص١٩٨٤أ ء ا ، ا  ا ا  ،، دار اوق، اة،  )٢(
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"ر  ت اا )و  ، و)٣ ا إ      ا ة ا ن  أ    ،ا  

  اه أو ووا ا و ةا  دا دا را.   

 وب واا ور         وا  ةت اا  أن  ،ا    ن

،   اذ ار (ر      أ و    ة رء ا  ا و     ل 

 واأي ا  ا ا  أن ه ا      أن  ا ا "اوي) 

"ر وط ا ل أ)ى )٤  ،عا    " أن ( ) من    ا ا ا

  يا ا   "وا ا و  ا ه أن ذاط)و ،)٥    ن  ا

 ز رء       َ  ، و ا  ا أو ا  ن  إ إذا  ء     

 ،ا ز ا وو ا ء اور او     ر  ياا  أ   أو ا

 ا ا   ا     ده إزاء ار و  ةوط  ك  

ا  يا ا ،ة واه ا  وام      ا ت ااف وأ    ا  

.اف اوأ  

 ا      وإ ا   ، ا  ا  اإن 

وا  ا، وا  ت آو ا ور    تل رو قا ا و ،

ق ا  و  ا اكرادا  وا : "ا   ن ادرات ا ك

         "   و ، ا وا ا )٦(،      ز او أن ار  

     ،أو م ا ا ى أء ا ،دي إ اب ا ا    ئا  اد

ا   ن  ء  ا  ا    م ، ء      و ،  

ا   .و  

ا   ا ة ا   كو ا  ن ا زاتأو اا   

   د يا ا    وا  ت ا  أي ،  دت اا وا

إذن وا  ،  ا ا      ) ي نLucian Pye(      " 

"ءة ا    م او ،ا زات ا و ا )٧(.  

                                              
)٣(  ،اد .د : ،وردو، ا رجوت، ٣ ،زوا ت وارا ا ٤٢، ص٢٠٠٢، ا.  
)٤(   ،وير ا.د ،واد، ٢ا ،زوا  ةا٥٤، ص٢٠١٣، ا.  
)٥(  م:  اطا أز) :ان وة اا    ،ا ا ام  در ا ،اا ا

 ،(ا طا وت، ٢ ،ة ات ادرا  ،٤٠٤، ص١٩٨٧.  
)٦(  صم ،ر اا ،اا ا :٤٠٥.  
)٧(  : م   تدرا :ب ا  رة درا ،ا وا  ا  ،را زاد أ را ذما

 ،١ا ،أر ،وزارة ا  ،٧٦، ص٢٠٠٤.   ل ا ا   ا ا  ءة أو

 : ا وا  
Seymour Martin Lipset, Political Man: The Social Bases of Politics, Garden City, New York, 
Doubleday, 1960, pp. 77-83.  



 ا  يا ااا  مما ووا ا  
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   ر   ا ا ا ا  إذا م    ء أه، أن

         و ،اأ و  ا ا  و ، تر ن و ى ا   دن و

اد  أ  ا       ام  اطت ا أو  ر ا و ا أو اات    

ن " أي    ا  ،ط   من أ   ، إذ ون  ا ه 

" ة ط ...زا ر اعإدارة ا  وررة اا  أن   ٨(أو م( ا او ،

   أ     د أن ا  ورة  و  ن دل  ء،  ل   إ

  م وإدار ر اا زل اا ء إدون ا ، تا.دة ا  

 ا وا        أن         در اا  أو أ وا    

 را وا ،ا  موا ،- مما)(   ا   ، ن       ء اإد  ا

 ا      ير اا ا، أ ن اد دات و  ااف   اوا ا

 وا ة اذات اساا  ، ووا ، د ا ل أن إ  ام ا 

 ، با و ، وو ا (را ا) مر اا أ   

ا ،أو ا  ة  ية او  ،رات اة، و  ذو ،ا  ع أو

 او  نم ه ا  أن ا  او ،  ء اإ  و ،  

 ،وآ ت ا   أم  ، را ذا  ا ط  ه وا

ز دور ادة ار   اول ا، وذ     و ،  ا أو ا  مس اس 

 ت ادور ا  ، ) ر اا أما-مما(،    ، و   

اا         را  ا  ل    ا    إذ اا،  ااط  ام ذات اول

،اوو ر وط ا  ا مما و ،ت اا    ي  اا 

 م افل او ا ط  ء ٩(ا(.  

 ادر  ه        ا اا أن ذ ومي،    ا در ا ا إن

 ا  ا  ء  اس    ادر،  ه   ا ازن  و و ،و رت

 ا ١٠(ا(، و   ن أ  درل ا  ر ا  ر أ ر

  .)١١(و رء ا و  ا ا رس  ا، أه ره 

                                              
  .٩أ ء ا، ار ا، ص )٨(
)( و م  د) (ندر ا ا إ  ،أ :أو ،ا :م ،ا :و أو ا 

.ا  

)٩(  : عا ا ل .اد، د ،وا  ده، دار اوأ أ :ع اا  ،ددق ا

،  درات اة ا ،وت،  ١ا وا، ا ا  ام ا ا ،، د.١٤٢-١٣٨، ص١٩٩٠

  .٤٠٧-٤٠٥ص ص و : ا اا، ار ا، و ، ٣١ص، ٢٠٠٣
  . ٣٦ا وا، ار ا، صد. )١٠(
)١١(  : ا    
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ار وأ  أن م أن إ ا  ة اأي ،ا ا ما-ممب ،ا ا   

،وا  آ  ا   م ا  ن   ،وا ن ذ  ا  

       وأ ي اس   اوا  أ     و،  امم  ا   أ    ا ه

  ،ووا ا  .ا ا  ق إم  او ،وا  ن   

  

  

ما ا  

درو مما وا  

 وا  ا د اإن و          نمأن ا ذ ،مم ن أو مم دورة و ض

ا و ون ا  ةا ا ن         وما  ر   أم  ،ا 

  مذه و، و  ال أن ك ز   ا  وإن ه، إ إذا ن ك

             ط وا طرس من وما  سأ  وا  إذ ، ا  ن وموا

ر اإط  ا د ا ا ن اما ا   ،.ا   

 ، و    إن او رة  أ، و ة مم رك  ل ا امم و و

   ،ا و  ر ة وا و   أا ا     وأ ا  و

     أ  وإ ، اا ،و  وا     ع ورة 

  إذن و ،ها ان واما  ت ا" ][    نم")١٢(.  

   ن أما  وأ   ع ا ن وانا  إ أ      

ع   م   و امم ،        ان اا ا من و ،)(ان

  نما ا  ل   ذات أ وا  ن يس اوا ل اأن ا آ

  و وت ا  و ن أ  ،      ه ى ن ان ،مما ءا 

 ا ،مما ر ارج إط تل واي اا    او ،وا  داء اع اا م 

 اءا   ا ن و أند ا إ ،وإدرا ا ا ر   إذ ،وأ ا ا 

امم راء ا)١٣(.  

                                                                                                                                             
Jean-Marc Coicaud, Legitimacy and Politics: A Contribution to the Study of Political Right and Political 
Responsibility, translated and edited by David Ames Curtis, First published, Cambridge University Press, 2002, 
pp.10-12.  

، ا ا رات وا واز، ١،  :ر ا١ ،رج د و ر د، امن اداري، ج )١٢(

  .٣٧٠، ص٢٠٠٨وت، 
) ( رة إر ا  أن   ،و   ران اما  ع ا  ان  ا ن

 ن ن وم .ما ا  عا ا ق إو ،ا ا أز    رت إذا ط  
  . ٩٩، ص ١٩٧٨ي  ،أ دة امن، درا  ا امم  ،، دار ا ، اد،  )١٣(



 ا  يا ااا  مما ووا ا  
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          أ" ا   (ن د) ا ما مما ا  وأ ا و

، )١٤(دو مم اذ ار دي إ  اود ا  م ذو  ، أي من  ادي"              

   أن ا ا وه ا   ن أن  دارات ااءات واا  وا  ت ا

ا    ،دا   دة اا ا مما اا        أن   ك    

او  أم     أو ارا د  امن، و اق ذا ف ار (ط اف)           

"أل ات ا وارا ا  ن  و  ر امم   ،ن  اد 

" ا ن اما ا  ار إ ، ط١٥(ا(.  

) وأ ا (وي وت) را  ء و      ى أم إذ ،و ن) أم وع ا

ا  أن"  ل  ،تاد واا ،وا ا ،روا  ا ،وا  ص

   أو ا    ا   مم   ...صه ا ن... وأنما   

و    ما أ ،،      ،  أن أداء أي ف وإا   ء اص)١٦("

         أو أدا    ،ت أو ذاكا  مما اره ا  و  ى إذا ره، إ

 دةر اا )و )١٧ ا، و ن ا     ا  بض و وأ ا

وات و  أن  ود  تل واه ا ن ن، وأنما أ  ل اا 

   و ،مما ارج ا أ ةا   أو ر ن أ ،وا  ا مما    ز 

ي ، إ  اا امم ا  اول أي م أو ي   أو ، أن 

  ا  ا امم و.و

  و ن أ او  ورة اا أ امن   ات ا  او، و   

  ا ا      ورت اما أ أ   م ،  ا  ة

ااد و ا، و  إاره (أي أ او)،    وا اد و  و ه

اه      اذ      ادارة و  ن او  او ا ا  ات 

 اه ق ارادات      ، ا   امن و)١٨( ااءات، و ذ  ف دو امن

  او ،و  وا  .وة ا ن ذا   

 وا  أن      ن، وام    أ ،م 

     ا أي ا ،ا  أم  ،نم  َْ   ، عا ان امن ا ن

ل   ط       ات و اي     ا وااد   اء،   أن       

ا   ء ا   أن  ين امد ا أ ،  مم ة د إ أو ،مم

                                              
)١٤(  دروس ،ن د  ،اد ،ممث اا  ، يد.ر : ،ن ام١٤٦، ص١٩٨١ا .  
، ٤د.ط اف، أ او ور اء ل ادارة ا ، امن واد، ا ا واون، اد )١٥(

 ٨٤٧، ص١٩٥٩د.  
  .٢٨، ص١٩٥٩،  ٣امم ، ادارة  ا، ا ا، ادوت وي، او د. )١٦(
  . ٩١ي  ،أ دة امن، ار ا، ص )١٧(
 .٥٤. و أ: د.وت وي، ار ا، ص :٣٧١رج د ور د، ار ا، ص )١٨(
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 ن اما ا   م ،ا وأوأو    ا ر  ا  ،وا  لا ر

    أم  ،اا    نموا ،         ا  ا مما اا   

 ا .(ه ا نمأي ا )  

 ودر ا ن  و  نمدر ا   ا  ،  ن و  ن 

 و در اا وأ ا ا   اد ا    ت اا ر ن ام 

م    ا ا ا  مص در، و ره ا ا أو          

ان  اام اد، و ره ا ا  ا ا ا أو اا ادار، وا    

، وأ ادر  ا و          ،ما ا  ن ه ادر   ا  أ

  .)١٩(ا من ا  اء و  ئر : اف واد

  ودر ا أن وى    أو     ،مما ،روا ف ا

 ا اا  إذ  رجأ ا و دي، وا ا ا      ا ا 

 اا ار    ا ار ا ج   ا امم و ،رة أى 

، ا  )٢٠(ادي، و ا ا  اا ادار إذا  ا ه اا  ا ا امن 

ا  ون در او    اا امم ا ادة  م أ         أو 

.وا  مما ا   

  

  

ا ا  

ا مما وا  ا   

       اأ او ،ء أور ا   ه ا  أن  ا ا  إن

 وا  ت اع ا وأ ا ض   ،ء اأ  اف وأ  و

     ،ها ان واما ت،أل و      د   ل او   أن ا

      و ر و ا  ىو ،وا ا  ا ا   ُ

اد اى أ ةة اا  اور وه ا     و ،       ا ا ل  رك م

،ا  أ،وا  ا مم ا  ك أو   ن  وا   

             ا ل    م أو ذاك، و مما اه ا  كأو ا ا ا

 ام ، أس او  ، و ن أس ا   ل ا   من

. ن واما ا اا  

                                              
)١٩(   : عا ا صل ،ر اا ،ر دو د رج٣٧١  ، ء وا ،ل ا .د

 ،ررف، اة ا ،  ،داري٢٦، ص٢٠٠٣ا  وا  تو ،ا ر ا.د :أ و ، و

ا  و    دا ،وا ا ،مما  ح ا   ،ثأ  ،درو 

 من ام ،و٤٦٨، ص١٩٨٩ا . و 
 .٤٧٢-٤٧١ار ا، ص ص )٢٠(



 ا  يا ااا  مما ووا ا  
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   إن أ   ن أن  ، ن     إ   ،ا     دن واإ

  ر ط  أاد ا ن ا ا  أن رس   دون ، وإ م ف 

 ن، ون واف ا  نا او ،ا       ت أو أ وف اا 

دوو ا  )٢١(ا  رجا   أم ،  و ،إرادة ا  ر إذن ة ا ،

، وأي وز   ا ه ادئ دي إ ااز      )٢٢( ى اأو ذاك  ادئ واات ا

امو  رات و وأ طم   أن  أو ا ا   ا ،

  و           ل اء وأو ر ، عغ     إإ دي إ يا ا ،

       ه وا ،ا   ا           ا د  ا ا أ أ ذا 

.اروا ا  

و ،ل ا  ا ن و وإن و مما ل ا  رك إذ ،      ور

ن اما  و ،و داو  وار    و ا مما ر اإط 

ت ا ام أو   او ن او و  ل و     مطت وت،

 ا ن و  ا و ، ةا.مما  

 ،م   ط ا، إذن          ااط و

      وا أ ، ن ات ادئ واا و ا   

ا مما اا  و     ا.وا  لا ر  

 م ا انوأ اا     ا  ةا ا          ا ادهل أ ىو

    ن  ،ا   وا         ا    ا  ا   مما 

ا ،   ن رج ا امم و، إذ د اد  ن   و، )٢٣(اة

       أم  ، ة  ة ا ن و ،ا   ا ر  ل وآرا

 ) ا  إ   ،مم   وا  و ،(    وا  أن ذ

            د إ  و ،مم ة  وة ا ن و ، وو مما ا دا 

أو ،  ن إذن ،(ن أن   ) نما وا ،    ى   

مم )٢٤(    ا ا  يا  ا ا  ا ا  ،

          س لت أو اا  إ  يا وا  مما ا  ،ا ا 

  ،و يماا وا   ا ذا   .م  

                                              
ر  أور ن ا  ر  د اد  ة  ات ا .٥٨ص ٥٤د.ر اوي،  او، ار ا، ص )٢١(

ا، و  ط ،ن ط ا  ، ور ا اي و ان ا طأ   ه اة 

 إ  ن  ا  أن  ،اطا ذاك ا  دت ،(اطا أي ا)  تإذا ا

  .٥٨-٥٦ ا. م ار أه، ص ص
)٢٢(  ،ر اردو، ا رج ٤٤-٤٢صص.  
  .١٠٥-١٠٣د. ي، او  ا اا  ،، دار اد ، اد، د.ت، ص ص )٢٣(
  .٦٤د.ر اوي،  او، ار ا، ص )٢٤(
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      و ة ا  ن وان         أو ، ة أي ،ا   أم  

  او   امن،  أم ة مم  ، إذن  ا  ا؟

  

ما ا  

ا ا  يا ار اآمما ووا   

  اا  ا ا ا ط ا   و ،مما ووا ا ا  

     يا ار اآ  ا ا وا ا ا   ا ،وا  مم   

  ،  إ ا ا   ول إا ا  قما  ووا ا ا  

أ اا اي  ا ا واو امم          ا ام نامم، و

ا اي  ا ا واو امم     أ اا ا  ا ا   ،رس

مما ا .  

  

اا ول  

امما ووا ا ا    

ا  ا        ا  ا  ا  ،مما ووا ا ا 

 ون    اا امم ، أم أ و ا   ا ن  أن ا وامن،

،وا .إراد  و و  

  ن موو ا ن، وما  ار ن ا  مما ر اإط  

 وو  م ،(مما ون ا  يا ا)  ما ما ى ا      ع

 ا  ن أ ،نم و  ان وأن ا ذ ،ا   أ ن ا ،ى

  اي  را، ا   ان  ط و و   ون او ف و  امن 

 غ اإ م ،        ن ا ،نم ال ا  و  إذن     

 ا ا ن ه، وأنا أ أ   )ن أن  )٢٥ما ا ا ن إذ ،

وأن  وا ،ك ا ا          أو ا دا رة ا ء إا  دون  

 وااه ف          رأ ة ا   اي  ذ ان اا ا    ا إ  اورة،

، أو ا وا  و وار  ز ك إذنو  نم٢٦(ا(.  

   ن أو  وا ن أوم  وا  مما      أو     ا

،ا و و اا و أ  ت اا   ا ا    ،ا   سأ إ

    ا     ،(ا ا  ض أي) ضا ا وة ا لا إ

 ا  و ،ءور ا   ٢٧(ا(، و ا ن ا   ا 

                                              
)٢٥(  ر إأ ،نما وي، دور ا.١داد، ا، ا ،زوا  ة٢٤٤، ص٢٠١٣ .  
)٢٦(  ه، صمر أ٨٩ا.  
 .١١٠، ار ا، صاو  ا ااد. ي،  )٢٧(



 ا  يا ااا  مما ووا ا  

 

  

 ٧٠٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 أم إ ، ة أما وا ك ط ل  ل إا أدق  ،مم  ن  

 ا ا ه ا   ط اا   ت اا ام     ارادة ا  ةا

  ،و   ذ  ءل إ   وا  نا   ى ا  ز  أو  ،أ    ا  

 ، ن وم إن أي ، وا وا  وج ف راك آ  ا  و

، .وب ا   أن     او  

أن ا  اول ا ا   و،     إ   م  ( ) ا اق و

ا  وان  ه      إ ل  أن ذ ، رو  و سد اا 

  وت ار٢٨(ا(.  

ط ا امم، و       ط ،ن ط رو ا  ا   و

  ا را اأو ا د         ا  ن ،ا    اا  ره ا

 و ا ر ون ذاا     ا را ا ه ا ر ا، و ا     اا

           أدق  ،ة ا   راتا  ،مم راتا   ء  ا

  ا   و        را ا  ذ   و ،  وا  وا ارا     

اا ء اأ  )٢٩(       إذن ام  وا ا ا  ظ ،

 ع ا و ا ا ذا   ن  ا ن ا لا  ن، وما 

    امن،  وأن اع  امن      ا ا ، ا ن  

 أن   ه ا س أمأ  نما   ى م  ا   ءل ر

وو ٣٠(ا(.  

 وم آ   ن ا ،مم ا    م   أن ا    ن أو  و ا 

ا ا م م  أز ا ،م  أن ا ا م أز اام، إذ  ه ا أي  

 ة اه ا ا    ام ا  ن ا أز ن  مأو أن إ   

  أو      درة م ،  و ،     ا و   

  ام ا  ،      وع و   وع         ا      ره امن، و 

  و  أ  و ،وا ا  ا ءاأ      ند ا ا

 دا ،)٣١(وان ا و نمو ،ى ا  نن      أ   ،اوا  

 ا  أي ، وو ا  زت اا   ،   ء أن ن   ا

                                              
)٢٨(    درا ،مما ووا ما ،  ان : مف اراه، اد وأط ،(س ر) م

 ،أر ،ح ا  ،ن واما ١١٦، ص٢٠٠٩. 
  .٢٥٨-٢٥٦د.ر اوي، دو امن، ار ا، ص ص )٢٩(
  .١١٧-١١٦ص ص ،ار ا  ،ف وزام رؤ )٣٠(
)٣١(  ،وا  ،وير ا.ص صد ،ر ا٦١-٦٠ا.  



 .. ردار   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٧٠٩                                                           )٢٠١٦ 

 نن وما راا ا ا  دا  ن   امما ا  ا    و ،

.ا ا  أ  مما وو أن ا  

او ن ااه أ يا إزاء   د ااء   ا ،نمأ   ن     ى  ،ر أ  

  زه او ،ل ا  ادء ا   )٣٢(ذ ن     ، و لا 

 ،   رت إذا و ن م مم ة    و مم ة اإ آ 

وس اأ  ن ا  و ،ا ا   أ )٣٣( ا  أن ذ ،

.ا ا  ها وا ا  ين اما     

     ءأ ان و أن اماا     ا    عا     ا 

و ا ا  ط   و ،اروا ه د   يا ن   ، ا

اب  م  اد   ة      ا من ا رادة ا وات ا، وا

ة    ا     ا أن  ا دور   ا ا  ل او امم،  وء

 امن واا اه   أء ا ا، وذ ام  أن ه اا         إا أو 

 مما ا  ا ا   و ،ء وطء ا تر       أ ا  

  ذ    ط ،من و ن ن أن ا   ،  نا  ادئو

ا و ض ، ا يا ا  ا  أن،  ة ن ا   نما أ اإ

ا ا  و أ.  

  ا ا    ا ا  لا و  ر  ا  

 ،وا مما وا           ا   ا وا   اما    

 ا  ى ل   )٣٤(،     ر يال اأن ا      ه ا أ

      ول أن م  ا؟ ووا  مما وا ا ا    ا ا 

ا   ءا.ا   

  

ا ام  

ا ا  مما ووا ا ا  يا اا أ 

 ااد وات طت ، و  و  مع  ه اطت  ا ن  

وا ا  ،     م ، أي  ك ة ام ،  امم وا ادي   

             دا   ت دالل رو    ت، واد وا ت اطا  ، م

،  ا  ورة ا،      )٣٥(ت امم، و  ر   ا واة      

ا ا   ى اا ك       واا اف واا و ة ا     أن 

                                              
)٣٢(  .يد ،اا ا  وصا ،ر ا١٠٩، ا. 
)٣٣(  ،ر اا ،وا  ،وير ا.د :٧٠ص.  
)٣٤(  .يد ،اا ا  وصا ،ر ا١٠٩، ا.  
  .٢٦٨ص، ار ادق اد، د. )٣٥(



 ا  يا ااا  مما ووا ا  

 

  

 ٧١٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 أي م  سو ، نوا ا  ء ااف أا ذ   و ،

       م  ن "ن، واطا إ  يا ذج ا   ن  ر     

 وه ارات ا  اس ، أو  ن    ارة ا  ار           

"ا  أن    ،ط ا ٣٦(وا(.  

 غ اا إ  م   ا م ده، ذو     أ     زوري و

ن ا ا أو ا أو ا ن ظ  ن أي م  و، و دون ا ه 

دا    م، و  ا، و ،   ا  و اة            

وا داه ا٣٧(وا(،  و     ى  لا   أن  ، ا ا

 رء ا و اه، و  ا اى  رة ا و ع ت             

                رو ، ض ا روا اا ت وازا و ،و ا 

      و ،وا ا د أ   و ،و  اد وا  ما

 أ دا أ  أ  ماء أ ،ت ا  وا ،وا ٣٨(ا(.  

 ا إ    أن  أي م و  و       ا إو ن ا وإن  ،

ا  ط ار وااط ارة  ا امم ا (مب)،  أم  ه ال    

             م  ره   ض ا   إ ن أد ،دوا ا  ام 

ا و ،ا  دو رت اا ط  ا إ و ا ا ماء أ ، ت

       ه ا ن ،رة اا ط  ي، أوء ادوات ا ا  اع، أوا

ر اوري  ا ا ا       أرن ا ا و ااره وااره  دون  ا   

 م أ   أي ،ا  ل )٣٩(.  

             ءر  اا   وا ب ام   أن م   و

 ا ا  و         ا ا ول  ِ  إ رء ، وأن 

            اراو     أ    و ،داوو ا سا  ه   

  وآ ت ا  ن ام ٤٠(ا(        ن ا ض أن ا ا  نو ،

وا ا ص ا ن   وأ ا ن  يا       أ  و اف  أوا

 ا  ،و أما ذ ا ازاد ا    نموا ،وا   ا

 ،أدو و أ وط أو   او  وره ا ار  اوا ا  و ،

. إ ا ما   يا  

                                              
  . ٤٨ا وا، ار ا، صد. )٣٦(
  .٤٠٤ ا اا، ار ا، ص )٣٧(
  .٢٥١د. ا وا، ار ا، ص )٣٨(
)٣٩(  ،وا وا وا ، ا وت، ١ ،رفى ا ،٦٢-٦١، ص ص٢٠١٣.  
  .٦٤، صمار  )٤٠(



 .. ردار   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٧١١                                                           )٢٠١٦ 

و ا و أن  ا ا  م  و امم، و ا اق  اذ     

 ،م  ا اا ا  ار دق اد إ أن او"  اداة ا   ا

"ا   دة واوا ٤١(ا(    ن ا ى ا سر واا  م   ،

.ور اأ    ا  

 ،ء  إن دل وة ا ود  ا وج ا ن ا      أم  ل 

ا ا  ا و  ا، و  ن ارا وأ   ت      

        ا  آ و ا وا ا م  ة رظ دي إ  يا ا ،ة ا

وا وا ا ا.ا  ازا  و ،  دئ ا  

ء   ء أه  ال ن اا اي  ا ا واو امم ك  

 و أي ا  ى  ا ا ارا  إذ ،و ا ا ا   اأ

  ا ا  و ،وا  لا را اما  اوا ا  ودر ،أ

    أداء وظ و ،اد اأ ى أ و  رات و ،م ممو  أ

و ،ا  و  رة  ود ا و ،رة م ا إدارة ا  

  ا ن ذ  أن أ ذ ،اراوا  أ ن ا ،ا   رفدئ اوا اا

         ا  ا دئ واا و و ا ا  ان اا  و ،

و أن ا   ا وو  ، واار ا ا   أى، ن         

 طد  ،ات م  ا ا وو ، أ ا و اار          

  ، و ا أ ن م  ز أطل، وذ ء ا ا  و أ

اطار،          )٤٢(د   ار إذاا و   ن ا إذ ، وا ،

. و و  

   ا  ر مما ووا ا ا أ  ا  ا

          أن ا  ،م اره، ووا ار ا نا  ن ام  ،ا  أو

     إ او ،ا   در  ا ن ا    ار أي ما  ا

م ا  وأ ا          (ا ار اا  ) ءا ا ا  ،

  (ا) ء ار  دما   س، وى ا  ر  دون و ا  ان 

  م، وون  مم (أ او)  م آ ، ا ا ة.

    اا اي  ا ا واو امم  ا   وإذا ن ا

  ا  ، آر ا اا  ا  ا امم و؟

                                              
.  ر ارة إ   أن اب ار   ا واو  ٢٧٨اد، ار ا، ص د.دق )٤١(

.وا   
)٤٢( : ،اطوا ا ا  ل ا ا    

  Allen Buchanan, Political Legitimacy and Democracy, Ethics - The University of Chicago Press, 
Vol. 112, No. 4, (July 2002), pp. 689-719. See also: Seymour Martin Lipset, op. cit, pp. 77-96.   



 ا  يا ااا  مما ووا ا  

 

  

 ٧١٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

ا ا  

 ا  مما ووا ا ا  يا اا أمما  

   اا    ن ا مما وا ،و ة ا  مم م دو 

ا رج     اة وا امم ،    أم     واة، 

 ار ا    اا ام          و    ا امم  ا

.مما و   

          وم وة ا  ور اأ  مما ا  ن ا مما اه او

ون من، وؤه ن ا م    ،ر ود او أو ا وااره وره 

د م مم ،  أن ا  أ امن أو ا امم  او   اطر    

     مما اا  ا  لوا اك ا    ،ا  نو ، تا

،و  ،ا     ل ات واا ا ن، أوما  ع ا ن و

.اما  مم ء م أو إ     مما اا  وا ا  

  ا ر ااط  فن وم  (ا) وأن ا        ن ذ ، وو مم

     ،ا مما ا     ر ن أن  ا   إذ ، 

ا   ظا و ،ا ء وب ر٤٣(ا(  م ،ذ   ن او ،

ا ام نو ،  و ،ا   ا    ،و ط    

  "    ن أن دا    او ،مما ا   ا  م

"و  ض ن أنما ل د)٤٤(  ن ا ذ  ءو ،     ذا    ا

 ا   اغ ا ورة ع ا من     ومط، ا اي         

 مما.  

          و  أم  ،مما اا ا م   ا ن ا ا و

    ،و اا وأ ،ا م   بن أ مما اه ا وأن ،ا رو

، و رت  ا م         وب  ا و و اد وا

         ة ر  ا ا  ،ا ا  أي ،ا زت ا 

         ا مما  ع ا ن و ،وا  لا را ام ا اط

 أو وا أو ا ا وا ا  ت، ا ة إ  ،ا  ما مما ا

                                              
)٤٣(  ذ   ىا  وة ا نمد اورة و ن ن ال ا  و من ام  اض ا

ع    ا ،و  إ امن، و   ، وإ  ا، إذ أن ود  اامن و

و  ،وا     ن أن  نما  ن، ومد ا وي، دور ا.د : م .

  .   ٤٨. و ل ا اع : د.وت وي، ار ا، ص٢٤٤-٢٤٣امن، ار ا، ص ص
 .٦١، ار ا، ص زام رؤوف  )٤٤(



 .. ردار   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٧١٣                                                           )٢٠١٦ 

    ادا  ا  دور  وا ،مما اا  ة ن اد، واا   ا

  .)٤٥(ل ار وااه  إ   اا واع  ط دون ا

 اا ان اا   ا واو د ا امم، وك أا ا  اار     

   وا ا ذ   ة ااة ان ا" ن  ه، و اره، وامده واو

ا "ا  ا )٤٦(  ا  ،نما ن دو وأن ا م اا ا ل و ،

  ،ت اا  إ مو     ن ز        اد وق ا وا زا

،ادوا ت اا    و ة اوان ا     َّن ا ا مما اا 

امم ا ، أ إذن ق امن،   ا ، وي   ومط  اطر  

. مما ا  إ  د او ،مما ا  

  دةت ان ا لا و         ،تا   وا و ،  نم

   م و ،اراوا أ أ و ممة اا   ،أ و مما ء اإر 

   وا وا وا دت ااف واا أ و ،ا اا     ا مم

. ة ز  ا إ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              
  .١٥٤- ١٥٣ي  ،أ دة امن، ار ا، ص ص )٤٥(
)٤٦(  ص ،ر اا ،ا ا  وي، ا١٢١.  



 ا  يا ااا  مما ووا ا  

 

  

 ٧١٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

ا  

  ت موا م   ا :  

١_ إن ا  وا ا   ُ  ةو ،  م إذا  ر 

 ا ، تر ا     اأ و  ا ا  ا   و 

ن،     ،ااطا إ  ا ذج ا   ن  ر ا  سو    م و

ا ا ا ا ل  رك.  

٢_ وا أ  ر   مم ا  ك أو   ن ُ مم ة

،وأو  ا مما اه ا  كأو ا ا ا         م و ،

 ت ا ام   ال و  وو أ     وور  ودا و    ،ل ا من،

.وا  

    ا ا  يا  ا ا  ا ا  و  

ا ا ، ا امم  او اي  إ  ات أو ال س و أو 

  ،مم يا.مما وا   ا   

٣_     و  دو   ا ل ا  هء أ  أن    ا 

   ،ووا وا ،  وا         ت اا   و ذو ،ا  

ا      ،و ا   ض وة ا لن واما أ اا إ

 ال إ  ل ك ط او     أم ة  ،ه اة  ا  أم  أن

 ،مما      ا  ظان ا ذ ، ا ا      وأ ا وأن 

           أو ا ا  دا ذا    يا  ام  وا ع  اا إ 

.مما وا ان أو اما   

  وأ و أ ا ن ا اا  نم رادة  ا ا   ،وآ ا

 ، إوا وج ن أي  ك ف نمك اوام وآا    ا   را ،و   

 .نم    ا  إذن أن   

أن  ذ  ن ا ا   ى  او و أ امن  ا ا،        إ

 ا ا  دا  اه امودون ا ط  نن ومن ا ا  ا 

 آ  ،نما ا  نة اا         رت إذا و ن م مم     زت

  و وا ،  ،ا ا اه ا  ورة  دوا  ئ 

.اد اأ   ا  

٤_ ا اك ا ي        إذ ،ا ا  ا اأ مما ووا ا ا

      ،ا   رات و ،م ممو  أ    اراا أ ن ا

رة ا ا رة    و أداء وظ ا  رة  و  ا، و  إدا

        در ز ا  رة أدق ،ا   رفدئ اوا اود ا و ،م

.مما وا   ذا ا  صو ،ا  



 .. ردار   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٧١٥                                                           )٢٠١٦ 

و  ، و م  ، ا واو د ا اماي ن اا إ _٥

  ما مما ا  ة او ا ا  ،نما دو اا ا ل  وا

 ،مما  ،نمق ا إذن أ ، ا    ،وو ا  ت ما و

ا أ  مو ،مما اراوا أ أ و ممة اا.  

  

  

  

   ادر

أو- :ا ا  

  .١٩٨٤أ ء ا ، ا  ا ا  ،، دار اوق، اة،  _١

،  درات اة ا،      ١ا وا، ا ا  ام ا ا،        د. _٢

  .٢٠٠٣وت، 

،  ي  وا،   ١ ا ا من،   ، وف ؤزام ر _٣

 ،م٢٠٠٩ا.  

٤_  ،ررف، اة ا ،  ،داريء اا ،ل ا .٢٠٠٣د.  

٥_  ،اا ا         ان: (أز وة اا    ،ا ا ام  در ا

 ،(ا طا  اطوت، ٢ا ،ة ات ادرا  ،١٩٨٧.  

   . ١٩٧٨ي  ،أ دة امن، درا  ا امم  ،، دار ا ، اد،  _٦

  .د. ي، او  ا اا  ،، دار اد ، اد، د.ت _٧

٨_              تدرا :ب ا  رة درا ،ا وا  ا  ،را زاد أ.د

 ،١اأر ،وزارة ا  ، ،٢٠٠٤.  

  .١٩٩٠د،  اع ا: أ وأده، دار ا  وا ،اد، دق اد. _٩

١٠_  ،وا وا وا ، ا و١ ،رفى ا ، ،٢٠١٣ت.  

١١_  ،نما وي، دور ا.١داد، ا، ا ،زوا  ة٢٠١٣ .  

١٢_  ،وير ا.د ،وا اد، ٢ ،زوا  ةا٢٠١٣، ا.  

  

م- :ا ا  

١٣_  ،اد .د : ،وردو، ا رجوت، ٣ ،زوا ت وارا ا ٢٠٠٢، ا.  

، ا ا رات     : ،١ر ا، ١رج د و ر د، امن اداري، ج_١٤

  .٢٠٠٨وا واز ،وت، 

  .١٩٨١ن د، دروس  امن ا ،: د.ري  ، اث امم ،اد،  _١٥

  

  



 ا  يا ااا  مما ووا ا  

 

  

 ٧١٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

- :راها راط  

١٦_ ف اا   درا ،مما ووا ما ،  ان   وأط ،(س ر) م

 ،أر ،ح ا  ،ن واما  ،راه٢٠٠٩د.  

  

ت: -راورا  

  .١٩٥٩،  ٣وت وي، او امم ، ادارة  ا، ا ا، ادد. _١٧

١٨_ ،دارة ال ا ءا ور وأ ا ،فا د.ط  ا د، ان واما 

  .١٩٥٩، د ٤واون، اد

١٩_         ،درو ا  و    وا  تو ،ا ر ا.د

   ،ثأ  من ام ،ود اا ،وا ا ،مما  ح ا١٩٨٩.  

  

 - :مدر اا  
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 .. ردار   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٧١٧                                                           )٢٠١٦ 

  

ا  

ا إن       ا           ، وط اطل ا      م

،ا      رسو و، أ           ل ا ن 

 ،او ا و إ دو ا إ ،  ا غ ا أ  ذ   م

ن  ه ا واظ  د ض    اار ا ا، إ أن   ووري

ن ا أن نأو ا  ن  نما  ع ا  يا ،مما وأ ا

  ا  ن  ا أن ا  ،    نما  ا   أ)

       نم ع ا أن  ،(وا ،عا ا ّد و   إ

  مما ووا ا ا  يا ا نو ، أو ا ان ا  ا

 ا  دوٌرا         و ،وا  مما وا ا ا أ   

وا أ ارا ي، أدوا دي  اا  نما ء دوإر إ .د و  

  

  

  

رةواَ   دةدر ََل و و دة مي  رةزامي وون          

   َلط و دة وم ن وي ط ،َدة دة ن، وةم 

 ؤ وةموو ن تدة دم م شَ  ،وان يرذةوةم  دم دة روة

رةوا ،رمِةوان ردةوا و دةَم رةوا  دةدةن  دةمن، ر        

َم  وةي        ،تدة  ي دة ريدة  َدادةم َ و مط 

               َن رةوامر ن تت دةدة َ وا ،َ دن ريطَر وة ةوار  ديمَ

ةوامر َازوا دة  ي و ،ن  يو ي          ن

    نةوامر رط ديم  ةوار ي، وا   نوو ن ر وةك

م، وة     مدي طر دة  رةوا م ،َو ةم رطمي 

 و  ةواان رَم م دم َ   مزؤر ط َؤر  دا  يو

     رة  ،ن تر دةزؤر دة  ا، وةدةو    و  

. دةو مم ي َدة  

  

  

  

  

  

  



 ا  يا ااا  مما ووا ا  

 

  

 ٧١٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  

Abstract 
      The political legitimacy is relating to all political authorities acceptable to 
citizens and confirmed their obedience to them, because they match with their 
social values, and practiced in their own interest as well. Therefore, the 
accepting of authority by people is a core of the legitimacy, thus, the rulers 
always try to achieve political legitimacy to their authority, because they are 
considered as an important and necessary principle to ensure the stability of the 
political power. However, to ensure the achievement of the legitimacy and the 
sustained impose the authority or rulers have to respect the principle of legality. 
This leads rulers to obey a law as well as citizens do. In other words, political 
legitimacy has not achieved unless the rulers obey to the rule of law (principle of 
legality), and the obedience of law has not accomplished without legitimacy of 
political authority, and perhaps this is due to the fear of the rulers of the loss of 
the political legitimacy. The organic correlation between political legitimacy and 
legality has a very significant role in strengthening the basic of the political 
system and the legal system in the state, which leads eventually to the 
establishment of the rule of law.  

 

  

  

  

  

  

 


