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الندوة     هذه  على  القائمون  علّي  عرض  رّحبت    عندما  حتتضر"  "الدميقراطية  يف  للتفكري  وكمبحث 
العبارة أن  غري  غموضها  ابلعنوان،  مجيعا،    يف  ينتابنا  الذي  الشعور  عن  بصدق  تعّّب  ال  يل  بدت 

فالدميقراطية وابملعىن الدقيق للكلمة ليست مهّددة بل تعاين من إرهاق. لقد أدركت قواها خواء داخلّيا  
 تقبل.مينعها من التقّدم وختّيل املس

على إجراء تعديل على العنوان، إذ ميكن اختزال    أجّبينثراء احلوار  ن التفكري يف الطريقة املناسبة إلإ   
العبارة   أن هذه  يبدو يل  نَ َفٍس اثن".  "الدميقراطية تبحث عن  أن:  اليت سأطرحها يف معادلة  األفكار 

 أشّد تطابقا مع روح التحليل ألزمة الدميقراطية كما أود طرحها فبحثي ينتظم حول ثالث أطروحات: 

 قراطية ليست األوىل من جنسها بل الثانية. أننا نتعامل مع أزمة تطّور للدمي .1
خالل   .2 من  ُتََتْجم  األزمة  هذه  الذات أن   autodestruction des  1النسف 

fondation    .ألسس الدميقراطية 
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الدميقراطية   .3 عمقه  يف  هو  الذي  املختلط  النظام  تركيبة  أزمة  مع  تتطابق  األزمة  هذه  أن 
 ني.ث  دَ حْ الليّبالية للم  

للمؤسسات    إن   الذايت  لالستقالل  السياسي  التشّكل  بذلك  وهي  اترخيي،  تعنّي  اتريخ،  الدميقراطية 
التمّزق  -اإلنسانية مبعىن  الدين،  خروج  مبسار  االرتباط  شديدة  تكون  فإهنا  املعىن  هبذا  االجتماعية. 

الدمي إن  ذاتيا.  مستقل  تنظيم  لفائدة  املتجانسة  غري  للبنية  البطيء  جتالعلماين  سياسي  قراطية  سيد 
الذايت  L’autonomie  لالستقالل 

ُ
امل الدواليب  ُتْصل ح  مرّ مَ ظّ  نَ ،  البشرية على  للجماعات  مسار    ة 

 خروج الدين. 

الذايت بثالث موجات ومن خالل ثالثة عوامل  لقد مّر       الدين وكتجسيد لالستقالل  مسار خروج 
الذا فلالستقالل  والتاريخ.  والقانون  السياسة  أوال  يت:  مّر  بدل  قد  السلطة  من  جديد  نوع  عّب جميء 

التوسطية حيدث   السلطة  حيث  تبعيّ ابني  االتصال    القدمية  والفوقي،  ألساسه  لتحيت  البشري  النظام  ة 
دائما كمحّرك   تعمل  تبدو جّدهتا يف كوهنا  اليت  "الدولة"  تستدعي  اجلديدة  السلطة  إن هذه  املتعايل. 

إنه ويف وجود هذا    .املَتتبة عن تنظيم اجلسم السياسي  لالنقسام بني السماء واألرض، وحمايثة األسباب 
      2لعاملنا التحيت تقيم جوهر السياسة احلديثة. L’autosuffisanceاملكثّ ف لالكتفاء الذايت 

جديد    لقد      مبدأ  استنتاج  إطار  يف  البشر،  بني  جديد  رابط  ابقَتاح  اثنيا  الدين  خروج  مسار  مّر 
ربط   الذي  الَتاتب  نعين  السياسي.  اجلسم  داخل  وعدم  للمشروعية  تفاوهتم  أساس  على  الكائنات 

الطبيعة. إن   الطبيعة ملافوق  تبعية  السياسي  الذي يعكس يف كل مستوايت اجلسم  الطبيعي   تشاهبهم 
وق املتساوية والعقد املّبم بينهم على أساس تساويهم األصلي يف احلرية. إن  قاحلابط اجلديد حيل حمل الر 

إعادة التعريف هذه ألسس العالقات بني الكائنات أتيت يف إطار تعديل أمشل ألسس القانون عامة.  
القانون هو هللا و  الطبيلقد كان منبع  الطبيعة، وأبكثر دقة حنو حالة  الذي  انزلق حنو  القانون  عة، حنو 

يكون يف األصل لألفراد وذلك بسبب استقالهلم البدئي. إن مشروعية السلطة السياسية وتنّظم اجلسم  
السياسي كّفت أن تكون ُمَفار َقة. فهي ال تستطيع إال أن تصدر عن االتفاق الدائم بني األفراد الذين  
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والتع والذين يضعون ابلتشارك  السياسي،  اجلسم  منهم  يشّكلون  واحد  يتمتع هبا كل  اليت  احلقوق  اقد 
القانون احلديث والذي أصبح يف    الثورةعلى حدة. تلك هي   اليت شّكلت  القانون وطبيعته  يف أصل 

 جوهره حق األفراد وعامال لالستقالل الذايت.

مسار خروج الدين يف النهاية بقلب التوجه الزمين للنشاط اجلماعي. فعلى خالف اخلضوع    لقد مر     
األم إىل  ابإلنسانية  احملدثني  اترخيانية  ألقت  فقد  للتقاليد  والتبعية  س  َؤسّ 

ُ
امل للماضي  املشروط  ام  غري 

البشر حي  ،إلبداع املستقبل. فسلطة األصل الثابت املدعو إىل احلكم بني  النظام    نشاء ل حمّله اإلمنبع 
البشري للعامل  امل   الذايت  املستقبل.  على  اجتاه  الطويل، يف  التارخيي هو  دى  التوجه  ندعوه  أن  ما ميكن 

العامل الثالث لالستقالل الذايت اإلنساين، إذ من خالله أصبحت البشرية قادرة على إنتاج ذاهتا بعزم 
 يف الزمن.

التع     الثالث لالستقالل  إن اتريخ احلداثة يف عمقه هو اتريخ  للعوامل  النامي  املتتايل والتصريف  نّي 
الثالث   العوامل  بتعبرية تتجّسد رويدا    ابنبثاق فوريالذايت. إذ ال يتعلق األمر ابلتأكيد وأبي من  بل 

َشكََّلة من البنية الالمتجانسة. إننا نرى 
ُ
رويدا، بتوّسع بطيء حيرك ويهدم شيئا فشيئا الدواليب اجلبارة امل

إعادة تعريف  أن    طق احملايث للدولة يتقّدم على ذلك الذي للموانرشية املقّدسة اليت يرتبط هبا، أواملن
أن التوجه  تكشف عن أمهيتها الدميقراطية. كما    القانون للجسم السياسي انطالقا من احلقوق الفردية 

 أكثر فأكثر حنو املستقبل. التارخيي يتعّمق ابلتوّجه

الدينامي ملكّوانت احلداثة تُفهم كتمدية لالستقالل الذايت تسمح إببراز ما    من اآلن فإن هذا اجلرد   
بثالثة   تتعلق  ْحَدث ني 

ُ
امل دميقراطية  إن  القدماء.  دميقراطية  عن  بعمق  ختتلف  احلديثة  الدميقراطية  جيعل 

لى احلق  عوامل أو أبعاد غريبة عن السلطة املشَتكة للمدينة القدمية، إهنا تنعطف حنو الدولة، وتقوم ع
  معطيات أو أبعاد واليت تضيف سلسلة ثالث   وتقذف نفسها يف اإلنتاج الذايت املشَتك.الكوين لألفراد 

 اليت عرفها القدماء. لتلك من املشكالت غري املسبوقة 

إنشاء العوامل الثالثة ينبغي حتليل تطور الدميقراطية ومشكالهتا. فهذه املشكالت تعود يف  يف ضوء     
، أو إن شئنا التحكم يف عوامل االستقالل الذايت. إذ ال تكون  حكومة االستقالل الذاتإىل    مبدئها 
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وأيضا كيفية   الذايت  استقالهلا  وسائل  البشرية  للمجموعة  توفر  فالدولة  نفسها.  تلقاء  استعماهلا  من 
وكيفية التحكم فيها ال أن تتحكم هي فيهم. إن فرد احلق جيّسد األساس املستقل للمجموعة البشرية،  
وجيب أيضا أن يتم بناء السلطة املناسبة هلذه احلرية التعاقدية لألفراد ضد قمع القوة املشَتكة واحنالهلا  

عود فبني  تسببه.  أن  ميكن  والع  ةالذي  القدماء  حرية  البون  استبداد  اخلاصة  للحرايت  الفوضوي  جز 
نه  ضّيق. إن التاريخ، التوجه التارخيي جيعل من االستقالل الذايت أكثر من جمرد قدرة على إعطاء قانو 

الذايت، األمر  اخلاص، فهي ترفعه إىل مرتبة   دستور ذايت ملموس. هل ينبغي أيضا طلب هذا اإلنتاج 
قوم  . إننا نكون أنفسنا بتجاهل ما نجريد من امللكيةالذي كان ميكن أن يؤّدي إىل أقصى درجات الت

أب االغَتاب  ذروة  ذلك  أليس  أنفسنا؟  به،  عن  غرابء  نكون  له  ن  نذرت  الذي  اخلطر  هو  هذا  لكن 
 شرعت يف غزو املستقبل: إهنا جتازف ابلضياع.  إنسانية

ت   إىل  األساس  يف  احملدثني  دميقراطية  مشكالت  تعود  املمارسة  ويف  إىل اآلن  مزج  سوية،  أو  متفصل   
لالستقالل الذايت السياسي والقانوين والتارخيي. إهنا مهمة شائكة من املصاعب ألن    ة ات الثالثالدينامي

ومت املشَتك  للوضع  ذاتيا  مكتفية  رؤية  منها  واحدة  حتدد كل  الثالث  األبعاد  االشتغال  هذه  إىل  يل 
فهو ينشأ  النظام املختلط،  فقد حبثت عودة مشكل  إبقصاء األخرايت. هلذا السبب  حلساهبا اخلاص،  

اإلشكالي   من والدميقراطية،  واألرستقراطية  املوانرشية  بني  والتوازن  له عالقة ابملزيج  ليست  ة  جهة كونه 
ث وكما نعلم ابقتحام املنطق التعاقدي وتركيبة اجلسم السياسي انطالقا  اليت مت تصفيتها يف العصر احلدي

األفراد. وكنظام خمتلط    من حق  احلديثة  الدميقراطية  فإن  ذلك  إشكالية  ور تدحيث  ومع    احلياة حول 
االحتفاظ هبا جمتمعة والسري هبا معا كضرورات للشكل    ال شيء أشد مشّقة من   تصريف املكّوانت.

و  احلق  فرد  ومقتضيات  اإلالسياسي،  أكضرورايت  التناقض  إن  املستقبلي.  الذايت  من  نتاج  شيوعا  ثر 
َنا ومكمن تناقض  التجانس. هنا يوجد   الدائم.   هاتوتر نُظُم 

الزائر  هو  بني هذه العوامل الثالث لالستقالل الذايت واألكثر إدهاشا بقوته التدريبية هو الثالث و من     
التغريات األشد سرعة واليت نشعر هبا مباشرة، مبا أن تغيريها   إنه من جلب  التارخيي.  التوجه  األخري: 

يقع وقعا.  التارخيي بني    أشد  ا  1850و1750التوجه  االستيالء على  من  إىل  التطور  منظور  خَتاق 
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َنا اليت أصبحت األكثر ألفة  خالل نتائج الثورة الصناعية. إذ من  السلطة من ، إنه  خالهلا نشأ بُ ْعُد نُظُم 
 بعدها الليّبايل.

فق    القانون  أساس  على  الدميقراطية  تصّور  ميكن  أنه  البديهي  فمباطمن  قا.  احملدثني كما  دئ  نون 
الوالدة كافية إلعطائها ال.  مكتمال  اتعريف  سّجلته  القانون  القرن  عالوة على ربيع ثورات  لنهاية  طبيعي 

. إن هبا  من الوالايت املتحدة وفرنسا، تلك اليت احتفظت نظمنا برابط جنيالوجي مباشرالثامن عشر،  
التأويل للقانون الطبيعي يف ضوء  التطور ويف جزء منه مضلل، مع ذلك وبقدر ما ختفي عم ل إعادة 

منح   الذي  هو  التارخيي  التوجه  إن  نعهدها.  التمثيلية كما  النظم  تشكيل  على  أشرف  الذي  التاريخ 
        طابعه اخلاص للتنظيم السياسي الليّبايل الذي منارسه.    

كتشاف ا شامل لَتتيب اجملتمع، وهو حيث منذ البدء على    حنو املستقبل إعادة تنظيميستوجب امليل    
جملتمع املدين من ربقة الدولة،  نعتاق اومنبعا للتغرّي، إنه يَُشْرع ن إ  مركزا للدينامية املشَتكة بصفته    اجملتمع

داخل اجلماهري هو  جُيْر ي  الذايت    و  اإلنشاء  تصّور  إن  واجملتمع.  السلطة  بني  العالقات  للعالمة يف  قلبا 
نسانية يف الزمن ينكشف كحامل لسياسة احلرية، والقاعدة األوىل هلذا ينبغي أن تَتك اجملتمع حرا  لإل
للمجتمع وكهيئة    كسبب السلطة يف هذا اإلطار ال ميكن النظر إليها  صفه احملّرك احلقيقي للتاريخ. فبو 

ضروراهتا الداخلية.  أو بعنوان إدارة    نظام متعال طريق األمر إما بكسر    مسؤولة عن فعلها موجودة عن
فرزه وال ميكن أن يكون دوره سوى  اجملتمع،.ال ميكن إال أن ت  فعليتم االحتفاظ ابلسلطة من أجل  

ستؤّديها بشكل  إن مهمة التمثيل  .  متثيلها اليت منحته إايها. يف كلمة ليس هلا من معىن إال    إمتام املهام
 اجملموعة. ق َبل    من حبرية هانيَتاف هبا  صراحة وتععأفضل إذا مت اال

نسّمي     أن  ليرباليا أقَتح  بوالدة  هبف  َتاعاال  قلبا  أذنت  واليت  واجملتمع  السلطة  بني  للعالقات  ذه 
السياسي   اجلسم  من  جزء  أفضل  بقرن  هنا  األمر  يتعلق  ال  احلديث.  معناها  يف  التمثيلية  احلكومة 

التمثيلية الوسيطة  السلطة بعبارة اجملتمع، ابملعىن الذي  بتغيري  ، بل يتعلقابلسلطة مثلما كان األمر يف 
 تكون فيه هذه األخرية موطن اإلبداعية اجلماعية. 
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هذا االعَتاف العملي ابستقالل اجملتمع املدين ومبادرة   فعال ليرباليا أريد أيضا أن أدعو بنفس الطريقة    
هذا االعَتاف ابألولوية واألسبقية اليت    صيته الثورية،صياغة تّبز بدّقة خا الفاعلني فيه، أو ومن أجل  

اللمجتم  السياسية،  املدين على احلكومة  التارخيية.  ع  للشرعّية  التمثيلي  القبول ابجلوهر  يتضّمن  عَتاف 
 فوحدها الَتمجة العادلة حلاجات اجملتمع جتعل الدولة شرعّية، أاي كان شكلها املؤسسايت.

فإن حقيقة أن أولوية اجملتمع هذه تشّكل موضوعيا التمفصل  بغض النظر عن األيديولوجيا الليّبالية    
ونعىن بذلك ال فقط اجملتمع الذي يُ ْفَهم كتارخيي بل أيضا ذلك الذي ينتظم    ،جملتمع التاريخاملركزي  

هلذا احلدث وللعواقب    قراءة من بني قراءات أخرى ممكنةاترخيّيا. إن األيديولوجيا الليّبالية ليست إال  
 يت تُ ْعَطى له.السياسية ال 

مسّلحة       جمتمعاتنا  فإن  أخرى  التارخيي حسب    ليربالية،ببنية  بعبارة  لالستقالل    توجهها  وسعيها 
الليّبالية    الذايت العالمة  خالل  من  وإنتاجها.  نفسها  حتويل  خالل  يف  من  ببطء  الدميقراطية  دخلت 

التاسع عشر. فحسب مسار   القرن  ميكن اختزاله يف توسيع دميقراطية  اجملتمعات األوروبية يف غضون 
الكوين،  احلكومة  االقَتاع  بفضل  النخبة    التمثيلية  نسخة  املبدأ  من حيث  التمثيلية  احلكومة  تستوعب 

ه  مقدماتوحتتفظ بَتك املصلحة العامة ملداوالت األشخاص األكثر مسؤولية واألكثر تنويرا. لكن مبا أن  
كوم ابلتوّسع حنو ليّبالية دميقراطية، فكل فاعل يُ ْعَرف بكونه  ، فإن النظام الليّبايل وحبسب التاريخ حم

أفضل حاكم على مصاحله، والتمثيل الذي مت احلكم عليه بكونه األكثر جناعة ذلك الذي يكون ألكّب  
الدَّ  فإن  وابلفعل  املشَتك،  للتاريخ  الفاعلني  من  اليت شهدان    ةُ طَ رَ قْ مَ عدد  التمثيلية  للنظم  تقاوم  ال  اليت 

 . 1900رها حوايل  انتصا

أزمة حيث ميكن أن نعرف أول    ومة الليّبالية الدميقراطية ستصحبها يف نفس الوقت فإن ظهور احلك  
ال لتطّور  مع  أزمة  حتتضن  دميقراطية،  إهنا  أزمة أتسيس.  حقيقة كوهنا  إىل  ترجع  واليت  املمّيزة  السمات 

 . 1930رب العاملية لتتّوج سنوات وتنفجر إابن احل ، 1914-1880وترسم نفسها طيلة املدة الزمنية 

وتفرض حكم    قائق بشكل ال يُ ْقَهر يف الوقائعأزمة تطّور إذ من جهة تدخل الشرعية الدميقراطية احل   
النا بعة  اجلماهري، ومن جهة أخرى فإن هذا التقدم النظري لالستقالل الذايت يضمن وبفضل السلطة 
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السيطرة اجلماعية. إن النظام  إىل فقدان  حكم ذايت فّعال و ن يؤّدي إىل  ن أمن االقَتاع الكوين، وبعيدا م 
ين فالّبملاين  وعاجز،  مضلل  ذاته  اآلن  يف  وتضاد  كشف  العمل  تقسيم  خالل  من  يعمل  اجملتمع 
فالتغرّي التارخيي ويف نفس الوقت الذي يتعّمم ويتسارع ويتضّخم    ،يعطي االنطباع ابلتمّزقو الطبقات،  

راقبة. وهكذا فإنه ويف اللحظة اليت ال يكون فيها لألفراد قدرة على جتاهل أهنم يبدعون  امليتفّصى من  
 التاريخ فإهنم مل يكتسبوا حرية الفاعلني إال لرَيمتوا يف الفوضى وضعفهم يف مواجهة بعضهم بعضا.

هذه األزمة اجلبارة ينبغي فهم الظاهرتني السياسيتني اهلائلتني للقرن العشرين، واليت هي إجابة  إزاء     
يل ومن أجل صياغته كخيار  عن هذه األزمة، هجمة الكليانية وتشكل الدميقراطيات الليّبالية. إن البد

نائها كقّوة للحكم الذايت  هو التايل: إما استعادة السلطة السياسية وإعادة بو ابلتأكيد   نرّي مل يكن كذلك
الليّبالية، أو القطع   مع هاته األخرية من أجل البحث عن سيطرة  يف إطار جمتمع التاريخ بتمفصالته 

حرية   هي  اليت  والفوضى  النظام  عدم  مخائر  مع  متالئم  غري  دام  ما  الذايت  فاالقتدار  املشَتك،  املصري 
 اجملتمع املدين وحرية األفراد فيه. 

مبجّرد إعادته يف هذا املنظور. لقد أمسكت الكلياانت  معروف لكنه اكتسب معقولية  التاريخ جد     
من هنايته، يقَتب  إىل حد اإلشارة إىل زمن كان فيه العصر الليّبايل البورجوازي    1930ابحلبل سنوات  

الليّبالية أن ت  1945ابالمشئزاز من ميينه ويساره. بعد ذلك، ويف أواخر   الدميقراطيات  تغرّي  كان على 
خّلفتها   اليت  اآلالم  تتجاوز  حىت  عميقة  جد  عضالخك بطريقة  عالجه  طأ  ميكن  ال  أنه  نعتقد  .  كنا 

يت متت  غري مسبوق، مرحلة إلعادة تشّكل النظم الليّبالية ال  امنو لنا بذلك وطيلة ثالثة عقود    سيكون
اليت نعرفها. مرحلة تعزيز واستقرار  الليربالية    الدميقراطيات ابالقَتاع الكوين والذي سيشكل    دمقرطتها

نتشار مع  االبدأ  ي   1974يف سنة  انتهت حبمله على التغّلب عل خصومه القدامى الرجعيني والثوريني.  
للدمقرطة" الثالثة  ب "املوجة  السياسة  علماء  دعاه  ما  إن  الّبتغال.  يف  القرنفل  مه  3ثورة  لكة  ستكون 

العواقب للفاشية يف جنوب أوراب، قبل أن تفوز أمريكا الالتينية وأن تتّوج  للطغاة مما أدى إىل استمرار  
 ابهنيار ما ندعوه "األنظمة االجتماعية احلقيقية".  

 
 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 Copyright 2020حكمة ©  8 

 

مع       وابلتوازي  أنه  والذي  بيد  العاملي،  التوّسع  النظم  حدَ هذا  فإن  التاريخ  نفس  يف  تقريبا  ث 
هام. حتوالت سامهت يف احلركة العامة مبا    يرّي داخل الدميقراطية الليّبالية املستقرة دخلت يف مرحلة تغ

الدميقراطي. حتوالت سوف تنطلق يف سنوات  أهنا تتالءم مع اخَتاق وتعميق إضايف   ،  1990للروح 
على   الدميقراطية  انتصار  استهالك  مت  اثنيةعندما  منو  و   أزمة  األوىل  مبدئها  يف  يف  تشبه  خمتلفة  لكن 

 ن هذا التشابه والفرق هو ما ينبغي إيضاحه اآلن. تعبرياهتا عميقا. إ

ي    التوضيح  مبعىن  هذا  االنطالق.  نقطة  عن  واضحة  فكرة  لنا  تكون  أن  قبلي  فَتض كشرط 
إن جمموعها ميّثل اجلواب  . 1945اإلصالحات اليت أنتجت استقرار معادلة الدميقراطية الليّبالية املابعد 

دهتا ملا هو هام فإهنا متّثل جرعة لقوة الدميقراطية يف اجملتمع الليّبايل.  املنهجي ألزمة النظم الكليانية. إبعا
ت ما سيتم  دقيق هذا  تشابك  بفضل  وللقانون. -، ولالجتماعيللسياسي  وضيحه ابلتفصيل،  التارخيي، 

يقوم على تشابك علمي ومعّقد    ام الليّبايل والنظام الدميقراطي مبعىن النظام وكمزيج من النظ إن ما يبدو
الليّبالية  لل خالصة  عن  نتحّدث  أن  علينا  ذلك  ألجل  الذايت.  االستقالل  حلداثة  الثالثة  عناصر 

 الدميقراطية مثل نظامنا املختلط.

اإلص    وفقاهذه  توّزعت  اإل ثالث  ل  الحات  بذكر  وسأكتفي  أساسية،  أجل  اجتاهات  من  العام  هلام 
 الوصول إىل الرهاانت. 

الّبملاين   .1 الضعف  عن  اإلجابة  إىل  املتجهة  السياسية  اإلصالحات  من  تتألف  بداية كانت 
التمثيلي،  النظام  والتمثيلّية السيئة ومن خالل إعادة تقييم دور السلطة املنتخبة خاصة يف 

 زية اليت هي التمثيل.   غافهو أفضل من حيمل هذه الوظيفة اإلل
من  لقد   .2 بسلسلة  ذلك  بعد  جهاز  مّرت  جانب  إىل  أسست  واليت  اإلدارية  اإلصالحات 

العمومية جهاز  ونزع سالح    ااخلدمات  األهوج  التجريب  معاجلة  إىل  موّجه  والتنبؤ  للتنظيم 
فوضى السوق اليت كانت عماد الدول الليّبالية. هذه اليت سيكون مبستطاعها اإلبقاء على  

 ك وقيادة مسار حتّوالته.الوسائل القوية ملعرفة اجملتمع وتنظيم الوجود املشَت 
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اإلصالحات االجتماعية اليت ميكن أن  من  جدا،  إهنا تتألف أخريا وهذه خاصيته املعروفة   .3
الرعاية. دول  بناء  عنوان  حتت  فالدولة    نلّخصها  أساسني:  على  تقوم  أن  هلذه  ميكن 

دهم  داالجتماعية ليست فقط أداة حلماية االستقالل احلقيقي لألفراد ضد األخطار اليت هتّ 
مجاعة   ضمن  اجملتمع  دخول  أداة  أيضا  هي  بل  العوز...(  الشيخوخة،  البطالة،  )املرض، 

 والتحكم يف نظامها من وجهة نظر العدالة.

ي  الذإن النتيجة اإلجيابية هلذه التحوالت حنو تزاوج الضبابية التارخيية والقوة املتجددة وحق األفراد       
ف احملسوس.  ُُسْك ه  يف  احتدده،  املتاحة  احلرية  الوسائل  جهة  من  أيضا  تضّخمت  بل  حمَتمة  لليّبالية 

ت من جهة احلرايت الشخصية أو حرية اإلبداع واإلنشاء الذايت للمجتمعات املدنية. غري أهنا ويف  لَ ق  ثْ وأُ 
الطريقة يف   التارخيية هبذه  للجماعة  الذايت  لتجّسد احلكم  أساسية  املرة حمرومة من عبارة وسياسة  هذه 

اإل دميقراطيةقّوهتا  الليّبالية حقا إىل حرية  احلرية  ترتفع  اللي  بداعية حيث  منر  فمن  الدميقراطية    إىل ّبالية 
 الليّبالية الدميقراطية يف امتالء معناها.

َزت يف أعقاب احلرب العاملية الثانية. لقد بدت جد انجعة عل    ى  احلقيقة أن اإلصالحات الكّبى أجنْ 
. لقد نزعت رويدا رويدا اإلكراهات واالعَتاضات اليت ظهرت  األقل من أجل جين انسجام الشعوب

ق    1930يف زمن ما يف ذروة اضطراابت   احلداثة من  الليّبالية  تنشر األنظمة  أن  أنه  ل  بَ جيب  بدا  ما 
أواسط    ضعف منذ  املسرية،  مواصلة  أجل  أعمق من  الدميقراطية حشدا  لقد كّونت  العالج.  يقبل  ال 

اقتصادية حادة.    1970 أزمة  اهنيار  وسط  أعقبت  اليت  الرفض    1929األزمة  تفاقم  أّدت إىل  واليت 
مث   سنة  الثوري،  النفط  صدمة  أعقبت  اليت  عن    1973األزمة  ابلتخّلي  متّيزت  الثورية  واليت  اآلمال 

 وصدق الوعود الكليانية. 

. مع ذلك ومبا  أو ما ندعوه هبذا االسم لغياب لفظ أفضل( ال ميكن أن تكون دون عواقب)األزمة     
يََُتَْجم  أن  إىل  ينتهي  ا   أنه  احلقل  منتظم كما كان يف  غري  وبشكل  حنو    لسياسي،  العام  االندفاع  هذا 

البعد الدميقراطية. مبا أنه من جناحها ذاته ي التأليف بني  الدميقراطي    كون اهتزازها الداخلي. إن توازي 
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بداية   يف  اكتسابه  مت  الذي  الليّبايل  ي  1970والبعد  للبعد  سوف  مستجدة  هيمنة  بفضل  نكسر 
 الليّبايل.

الوالدة اجلديدة لليّبالية العملية واأليديولوجية وبعد مرحلة طويلة من اخلسوف هي السمة األشد    هذه  
يف املرحلة األخرية. بيد أن داللة الظاهرة إذا ما عدان إىل جذورها    وضوحا النقالب املشهد اجلماعي

أبعاده هو   لنعرف كل  نتحّدث عنه  أن  ينبغي  فالذي  ياء اجلديد  اإلحهي على خالف ذلك غائرة. 
. إن النتائج اليت اكتسبها يف خصوص بلورة االستقالل الذايت. لقد خلقت  ملسار اخلروج عن الدين

للتوّسع   الثالث  شروط خطوة إضافية وُسحت مبرحلة جديدة  للعوامل  م بتطّورات جديدة  تُ ْرج  والذي 
والتاري وللقانون  للسياسي  تناويب  تعميق  الواقع  مثة يف  الذايت.  الدولة لالستقالل  أن حتّوالت  -خ، غري 

أن تعميق    سحاهبا من صالحياهتا السابقة. بيدتساهم قبل كل شيء ويف الوقت احلايل يف إبراز ان  األمة
التوجه التارخيي قد بدا أفضل ابالنغالق يف احلاضر ويف النهاية أخذ احلاضر الدائم لنهاية التاريخ والذي  

الشا الشعور  من  الرغم  على  النّ َسب  عنصر  مبوجب  فيه  يكون  الذي  النحو  على  التاريخ  لتسريع  ئع 
القانون والذي ميّثل منزلة النجم يف الَتتيب الراهن، إنه مينح لونه السياسي للهجوم الليّبايل ابلتشديد  

 ت املبادرة للمجتمع املدين. اعلى األقل بنفس القدر وأكثر على َمَلكَ حقوق الفرد  على ممارسة 

مقارنة ابملرحلة الكّبى للتنظم بعد احلرب كانت يف الواقع  حا لتحّول االجتاه  إن التعبرية األشد وضو   
إحياء مسار الفردنة. فمن جهة تتحدد يف استمرارية مع املرحلة السابقة، بقدر ما ورثت العمل الضخم  
إلنشاء الفرد احملسوس بقيادة الدولة االجتماعية حيث تنضاف إىل نتائجه. لكن وإلحداث ملسة تؤدي  

ط،  ىل مكان آخر إبعطاء مكاهنا للفرد اجملّرد انطالقا من الفرد احملسوس. أن نكّرس احلركة يف هذا اخلإ
احلق وحقوق اإلنسان يف غضون تتوجيا جلاللة فرد    عطاء سند رمزي هلذا االجنازحىت أنه يوجد اتريخ إل

سنة  1980 تبقي  الثورة    1989. سوف  ملكتسبات  َتَجاَوزَة 
ُ
امل غري  للخاصّية  الساحر  التشديد  مثل 

هذا ال يعين طبيعيا أنه مل حيدث ما هو دال    ،البورجوازية. بعد قرنني ويف ضوء اهنيار التجاوز املفَتض 
. إن هذا  1789خالل هذين القرنني وال أن كائن احلق هذا العائد للمسرح العمومي هو عينه مواطن  

ف  الكثري.  اشتغال  سيستغرق  شروط  من  املقطوع  الطريق  غرّي  نفهم كيف  أن  ابلتحديد  هي  مشكلتنا 
 الدميقراطية إىل حد أنه جعل من سندها الطبيعي منبع مشكالهتا.
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يف نفس الوقت فإن القيمة التارخيية للظاهرة ال ميكن املبالغة فيها، فبفضل عودة فرد احلق أصبحت     
مطلقاالدميقرا تكنه  مل  ما  بصدق  دميقراطية  طية  هي  الفرنسية  الثورة  وموجز  االفتتاحية  احملاولة  خارج   .

عملت على احلفاظ عليها سلبيا وكضمانة شخصية يف  حقوق اإلنسان. لقد ادعت أهنا بعيدة وابلطبع  
لتاسع عشر  منذ انبثاق سلطة التاريخ يف القرن ا  ل القضائي. ولكن إذا كان مثة شيئ واحد مفهوم اجملا

فهو جتريدهم من عصر آلخر، ليمثّلوا مبادئ جليلة غري أهنا معطّلة. كان من املقبول أن يسَتشد الفعل  
فقد   انجعا.  يكون  أن  يرد  إن كان  ودينامّيته  للمجتمع  امللموسة  ابملعرفة  احلقوق  السياسي  قّدمت 

اعا. إنه ومقارنة خبسوف  التوضيح األشد إقن  جتماعية داخل دولة الرعاية الشخصية يف شكل حقوق ا
ينبغي التدقيق يف نطاق االنعطاف الذي سنكون شهودا عليه. فالدميقراطية تعود إىل    قرنني من الزمن

التمّلك هذه ممكنة ابلتغرّي يف هيئة   مدرسة هذه األسس لتزويدها بَتمجة إجيابية، لقد أصبحت إعادة 
حتيت اتريخ  مسار  يف  بطيئا  تشّكلت  واليت  اإلنسان  مسار   حقوق  يف  اترخيية  عالمة  متثل    وأصبحت 

حالة الطبيعة قد أصبح حقيقة، لكأنه  . لقد سار كل شيء وكأن وهم  التاريخ الطويل للقانون الطبيعي
كم طبيعته يتم مع احلالة االجتماعية واحد. ال وجود لعائق حبيث أن احلقوق اليت يتمتع هبا اإلنسان حب

 تطبيقها دون أن تواجه عقبة أخرى.

نفس  ، كما اقَتحت تسميته مما جيعلها تَتاجع بللدميقراطية كضد لنفسها هذا هو منبع العود اإللغازي  
ي والذي  فيه  تتقدم  الذي  االتفاق  القدر  هلذا  السياسية  اآلاثر  ألن  تعميقها،  بدل  جوهرها  من  فرغها 

قد  القانون  مفهوم دولة  إن  للدميقراطية هاته.  املتجدد  ال   القضائي  جتاوز  ظرف رونقا  اكتسب يف هذا 
واملندجمة مع محاية    الختالط بفكرة الدميقراطية ذاهتا،إىل ا   إهنا تتجهالقبول اآليل حيث كانت حمصورة.  

مّر من   قد  التشديد  إن  العمومية.  تعبريهتا  ُتْشر ف على  اليت  املسارات  واحلفاظ على  اخلاصة  احلرايت 
القوة املشسيادة الشعب حنو سيادة الفرد. ف التغّلب َتكة بل احلراياملهم ليس    ت الشخصّية وحقها يف 

للدميقراطية، ويف كلمة كّلما    .حيث يؤدي تعزيز على اجلماعة السياسي  الدميقراطي إىل العجز  القانون 
 حتكم أقل. فإهنا تسود الدميقراطية  

  إنه يتمظهر بداية   ميكن رؤية هذا التناقض احلميمي يف مستويني ابلذهاب من السطح حنو العمق.    
بتغرّي يف فهم الدميقراطية حيث نتجه الختزاهلا إىل دميقراطية دنيا. لقد أصبح النموذج    ويف مستوى أول
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فاملزيد من   للحقوق.  التعايش االجرائي  للدميقراطية هو  احلق لكل واحد يعين سلطة  الوظيفي اجلديد 
سياسي للسوق ويف  ع  قد حتّولت إىل جمتمماية السياسية كّفت على احلكم، فأقل للمجموعة. إن احل 

الذايت حيث ال يكون    منتاج فعل األفراد واجملموعات. ويف هناية مسار جتميع التنظّ   شكله اإلمجايل هو
 احملكومني هنا إال من أجل ضمان قواعد اللعبة. من أجل محاية جمموع املصاحل واهلوايت واالعتقادات.

لقد كان مثة دوما حكومة حىت وإن كانت حمدودة ومقّيدة أبقل قدر ممكن من سلطة        الواقع  يف 
ومباالت التابعة،  إالأن    وجيه  يكَتثون  ال  واجلماعات  ومصاحلهم  األفراد  وهوايهتم  مبعتقداهتم  أبنفسهم   

احلكومة، ملوظفي  اتمة  النظر  وجهة  ترك  خالل  من  جملتمعاتنا    فإننا  اخلاص،  انمية  أوليغارشية  نشهد 
السياسية، إهنا  ال متنع هيجان احملتجني بعنوان اخلصوصية. فهذا االنغالق عينه هو نقيض السلبية يف  

يف   افيتم تنفيذه  اشكله   و يفكما هي أ  مبستقبل اجلميع   تتعلقليتمواجهة احلاكمني غري أن اخليارات ا
املداوالت  الكواليس، التقين وخارج  االكراه  وعلى صعيد دويل، ابسم  العمومية.    يف مجاعات صغرية، 

النخب   بني  اهلوة  تكف  ال  حيث  احلقوق،  دميقراطية  ميّيز  الذي  امللكّية  نزع  شعور  يتجّسد  هاهنا 
االتساع، على  إاثرة    والشعوب  دون  ليس  املقابل  يف  وذلك  التآكل،  على  النخب  يف  الشعوب  وثقة 

 احتجاجات شعبوية عنيفة هنا وهناك. 

عبارة "الدميقراطية  ن اضطراابت الدميقراطية وهي أكثر عمقا، حيث أتخذ  عيف مستوى اثن    لكن      
من املبالغة القول أننا شهود ويف مستوايت عدة على مسار آتكل    ضد نفسها" معناها املكتمل. ليس

األسس الوظيفية للدميقراطية. نستطيع احلديث عن نسف ذايت انعم والذي يَتك املبدأ سليم لكنه ينزع  
 جناعته. 

جتهد    اليت  التأسيسية  الكونية  ابلتعريف    إن  هي  للممارسة،  إطار  أي  رفض  إىل  متيل  الدميقراطية 
لدخول يف الفضاء حيث  لعدم االعَتاف بنفسها واحمدودة. حتت هذا الضغط فإن الدميقراطية مدعّوة  

إ حدود  ُتْدرَ تشّكل  وال  عليها،  قائمة  أهنا  تّدعي  اليت  املبادئ  لكونية  أن  هانة  شأنه  من  اتريخ  يف  ج 
ليست  خبصوصية  م  حييطها  إهنا  قبوال.  حتّمل  نأقل  على  قدرهتا  عدم  إىل  أنتجتها قادة  اليت  ،  الشروط 

املكاسب  بدعم  تكَتث  وال  اكراهات  رفع  دون  اتريخ  مرياث  على  الواقع  يف  تعيش  جيعلها    اجتثاث 
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البشري الالمعقول  ونقلها يتعّلق  ابحلاضر  لنفسها كبداهة طبيعية فيما  ابملستقبل  و . وحيدث أن تنظر 
 ألهنا ال ميكن إال أن تكون أتبيدا لنفسها.   الالمكَتث 

بنفس الطريقة وبتأثريات مباشرة أكثر فإن الدميقراطية، وهذه مفارقة فائقة، تصبح مضادة للسياسة.      
إهنا تتجه إىل رفض آلة السلطة القادرة على نقل اخليارات املشَتكة إىل الواقع، إىل هذا املنبع ينبغي أن  

بدأ سلطتها. بل هي تتعّدى ذلك إىل ما هو أبعد من تراجع امتيازاهتا االقتصادية  نرد ارجتاج الدول وم
احلقيقة أن وظيفة جهاز  اليت يكون من السهل اختزاهلا إليها. إن الظاهرة متس مجلة جماالت أنشطتها.  

بنيوي ابلتعّسف. من    احلكومة املشَتك مل تعد مفهومة، إن فعلها احملكوم ابلالشرعية يصطدم بشكل 
املؤقت   االكتشاف  العموميهنا يكون  املواطنون ومن غري شك  للعجز  العجز يصنعه  . غري أن هذا 

 لكن يف جزء مكافئ جييء صامتا من الداخل. جزء منه من اخلارج،  أييت يف

مصدرها  أزمة مل يكن    أسس الدميقراطيةوهكذا فإن األزمة احلالية للدميقراطية تستحق لقب أزمة      
. أسس قانونية ضد أتسيس اترخيي وسياسي: هذا هو الصراع الداخلي الفريد  أسسها يف القانونإال  

الذي جيعل االستقالل الذايت من جديد غري قابل للتحكم. لقد وّلد تعميق االستقالل الذايت دميقراطية  
 حقوق اإلنسان واليت تتجه إىل إلغاء أو حتّلل شروطها العملية للممارسة.

بيد أننا إن نظران إليه طيلة املدة اليت حدثت فيها احلداثة فإنه ميكن حتليل األزمة بعبارات أخرى.     
لو  إهنا   نوعيا كما  العوامل  تبدو  احلديثة، بني  للمجتمعات  الثالث  العناصر  كانت مشكل تكّون بني 

ه مدفوعا إىل موقع قيادي  الثالث لالستقالل الذايت، إهنا أزمة نظامنا املختلط. لقد وجد القانون نفس
السياسي استبعاد  خالل  من  االجتماعي  وقائد،  الظل-وإلقاء  يف  حيتاجه    ،التارخيي  الذي  السياسي 

املراقبة  من  يتفّصى  الذي  التارخيي  شعور    -واالجتماعي  إىل  يََُتَْجم  الذي  هو  هذا  التوازن  عدم  إن 
 ابختزال املشَتك أبي مثن. 

قبل وهذا ما ميكن أن يكون خمرجا لألزمة. ال ميكن جتاوزها إال إبعادة  إن النقطة هامة لتخّيل املست   
العناصر الثالث واليت ينبغي أ التوازن بني  ن تعمل معا لكي تشتغل دميقراطية متجانسة. كيف  ترتيب 

بني  تفَتضها،  اليت  املتبادلة  القيود  مع  وسط  حّل  على  التفاوض  والشكل  ميكن  احلق  فرد  منطق   
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خذ سريعا العمق اجملازي يف اجملال األوريب، مبوجب ظهور فيدرالية  األمة ) حيث أت  -السياسي للدولة 
 األمم، من أجل االختفاء( والديناميكا االجتماعية التارخيية؟ هذا هو املشكل املنتصب قبالتنا.  -الدول 

ليس مثة حاجة للبحث عن حمّرك هذا التفاوض. ال شيء يوجد خارجا إال يف التناقضات الداخلية،      
اليت   الَتاجع،  منه  املقصود  ليس  وابلتأكيد  الشديدة،  التناقضات  غري  آخر  مكان  ليس يف  وابلتأكيد 

ال   التصعيد  إن  احلالية.  الوضعية  فتنتج عن  واإلحلاح،  البقاء  إعالءه من  مت  ما  ال  مينع  التاريخ  إنكار 
الناجم عن عدم معرفة مكاننا ابلضبط ويف أي اجتاه حتملنا  درء القلق    إطالقا ميحي احلقيقة، ال يستطيع

العجز اجلماعي، حىت ابلنسبة لألفراد األكثر جّبوات، وخاصة ابلنسبة   احلركة. من الصعب أن نعيش 
تنتهي. على مستوى األفراد فإن مفارقة احلر  ية دون سلطة ال ميكن إال أن نشعر هبا  إليهم رمبا لكي 

 تعطي معىن لالستقالل الفردي.عاجال أم آجال. إهنا من طبيعة ال ميكن فهمها إال حبكومة مشَتكة 

يف األمد البعيد، إن ُسحتم   التفاؤليبدو يل أن عددا من املعطيات تّبر التشاؤم يف األمد القريب و    
يف األمد القريب ويف كل االحتماالت ويف املرحلة اليت حنن    يل ابستعادة معادلة هذا مكان تدقيقها. 

فيها فإن األزمة ال ميكن إال أن تتفاقم. حنن على أعتاب حتلل التوازانت القدمية وزخم العوامل اجلديدة.  
التطّور سيتم جتاوزها.   أزمة  أن  أسباب جّيدة ألن ندرك  مثة  البعيد  األمد  املقابل وعلى  املعىن  يف  هبذا 

عديدة، إلعادة التشكيل اجلارية ابلفعل،  ا يساعدان، بل توجد أيضا عالمات  ط مثال املاضي مليس فق
 حىت وإن كانت بشكل جنيين.

، وال  1905أعلى من تلك اليت يف  2005أن تكون دميقراطية  حيق لنا أن نقّدر وبشكل معقول        
لتلك اليت نعرفها.    دميقراطية مثلىستكون    2105يبدو يل أنه من غري املعقول أن نعتقد أن دميقراطية  

 . علينا أن جنتهد
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 المصدر:   

Marcel Gauchet : «  La démocratie à la recherche d’un second souffle » 

      http://www.jstor.org/stable/40889930 

  

 الهوامش

 .  en italique التشديد من الكاتب وقد وردت العبارات  1

للمنطق الميتافيزيقي الخاص بمجيء الدولة في مفهومه الجديد في " الدولة في مرآة منطق  لقد أنرت هذا التغير  2
 الدولة"

L’état au miroir de la raison d’état in Raison et déraison d’état, sous la direction de Yevs 

Charles Zarka, Pari, Puf. 1994 ; p 193-244.       

3tieth Centry; Samuel Huntington, The Third Wave, Democratization in the Late Twen 

Norma, University of Oklahoma press, 1991,  

من   هانتنغتون  األولى حسب  من  1926إلى    1918الموجة  عل   1962إلى    1943  والثانية  تقتصر  أن  ى  ويمكن 
 الحربين الكونيتين.التغيرات المتعاقبة للنظم بين 

 

 

 

 


