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 الّتوافق في السیاسة بین اإلمکان واالمتناع 

 

 

 

 

 الملّخص: 

لفكرة   الّنظرّ�ة  املرتكزات  حول  املعاصرة  السياسية  الفلسفة   �� ا�جدل  إذ  يدور  السّيا��ي"،  "الّتوافق 

ا�جتمع   يحرص م�ّونات  ب�ن  املعقولة  التعددّية  واقع  إلدارة  الّناجعة  السبل   �� البحث  ع��  راولز"  "جون 

و�جّد   سياسّية،  فضيلة   �� بما  العدالة   �� نظرّ�تھ  مقّومات  و�رساء  ا�حديثة  الديمقراطّيات   �� السيا��ي 

�� اإلدارة العقالنية التشاورّ�ة ب�ن القوى السياسية املتنافسة  "يورغن هابرماس" �� االستدالل ع�� ا�حاجة إ

د "شانتال موف"  
ّ

واإلقناع بوجاهة مشروعھ البديل املوسوم ب "الديمقراطية املداوالتّية". �� مقابل ذلك تؤك

الّصراعّية  الطبيعة  إ��  بالّنظر  السيا��ّي  ا�جتمع   �� الّتوافق  من  األش�ال  هذه  مثل  حصول  إم�ان  ر 
ّ

  �عذ

الفعل   ع��  تداعيا��ا  ي 
ّ
تخط يمكن  وال  السيا��ي  نظام  أّي  ع��ا   

ّ
�شذ ال  ال�ي  تلك  السياسّية،  للعالقات 

االنتقال   تجر�ة   �� نفسها  فرضت  الّ�ي  املفاهيم  من  السيا��ّي"  "الّتوافق  أّن  إ��  اإلشارة  وتجدر  السيا��ّي. 

املفهوم   وجاهة  تبّ�ن  محاولة  إ��  يدعونا  ّمما  تو�س   �� والنظرّ�ة  الديمقراطي  الفلسفّية  أطره  إ��  بالعودة 

   والعمل ع�� االستفادة من ا�جدل الدائر حولھ �� تقييم هذه التجر�ة.

املفاتيح: العالقات    ال�لمات  املداوالتّية،  الديمقراطية  التشاور�ة،  السياسة  املتشابك،  التوافق 

 الصراعّية، وهم الّتوافق 
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Abstract: 

 The debate in contemporary political philosophy is centered on the theoretical basis of the 

idea of "political consensus", as John Rawls seeks to examine effective ways to manage the 

reality of reasonable pluralism among the components of a political society in modern 

democracies and to establish the elements of his theory of justice in political virtue. Jürgen 

Habermas, also, finds its inference to the need for rational management Consultation between 

competing political forces and the establishment of the foundations of his alternative project 

characterized by a "Deliberative Democracy”. On the other hand, "Chantale Mouffe" confirms 

that such a possibility of Forms of consensus in the political community could not happen given 

the conflict nature of political relations which are not unacceptable of any political system and 

the consequences of which are unavoidable for the political action. 

 It should be noted that "political consensus" is one of the concepts that has imposed itself 

on the experiment of democratic transition in Tunisia, which requires us to try to show the 

validity of the concept by returning to its philosophical and theoretical frameworks and making 

use of the debate around it in evaluating this experience. 

 Key words: overlapping consensus, consultative policy, deliberative democracy, conflict 

relations, agonistic pluralism, consensus illusion 
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 : مقّدمة  -1

فالسفة   يطرحها  ال�ي  األسئلة  تنفّك  ال  إذ  باستمرار،  ر 
ّ

والتفك التعّهد  من  ينفلت  ال  مفهوم  السياسة 

الفعل   طبيعة  حول  روها 
ّ

ومفك مجال  السياسة  الّسياسة  أّن  باعتبار  تتجّدد،  السيا��ي  وماهية  السيا��ي 

ف الّنظر الفلسفي باملع�ى 
ّ
حّررتھ ا�حداثة من سطوة الدين واألخالق وشّرعت وجوده املستقّل ذاتّيا. وال يتوق

أبرز    �� والّتأو�الت  اآلراء  أّن  و�بدو  مجالها،  وطبيعة  السياسة  ماهية  عن  التساؤل  عن  لل�لمة  العميق 

ظر�ات السياسّية ا�حديثة واملعاصرة ال تخرج عن تصّور�ن اثن�ن: أّولهما يرى الّسياسة ومجالها أقرب إ�� النّ 

الفعل   أّما جوهر  �وة. 
ّ
القّوة والّنفوذ وال� العنيفة من أجل االستحواذ ع�� أسباب  �اع واملواجهة 

ّ
للن ساحة 

ب. هذا التصوّ 
ّ
ر ساد وال يزال �� األف�ار السياسية �� أورو�ا  السيا��ي فهو نزوع نحو الهيمنة والسيطرة والتغل

القارّ�ة، وهو تصّور يبقى برأي كيميلش�ا واقعا تحت تأث�� أطروحات هو�ز ونيتشة تلك ال�ي تنفي أّي دور 

ل األرضّية ال�ي �ستند إل��ا    1فاعل ل�حجاج األخال�� �� ا�جال السيا��ي.
ّ
ا�ي للّسياسة فيمث

ّ
أّما التصّور الث

أغلب النظر�ات السياسية الّرائجة �� الفضاء األ�غلو أمر��ي ويشّدد ع�� أهمّية االحت�ام إ�� مبادئ عليا ��  

قافة
ّ
د أهمّية ا�حّس املش��ك والث

ّ
العمومّية    تنظيم مؤّسسات ا�جتمع وتوجيھ الّتفاعالت االجتماعّية، و�ؤك

 لدى جماعة سياسّية ما �� بلورة االختيارات املتالئمة مع األف�ار والرؤى ال�ي يتقاسمها أفراد تلك ا�جماعة. 

وسواء ملنا إ�� هذا التصّور أو إ�� ذاك فإّن الّرهان يبقى دائرا ع�� مدى قدرتنا ع�� إدراك طبيعة الفعل 

بأّ��ا عّرف 
ُ
� السياسة  �انت  فإن  ذاتھ،  الفعل   السيا��ي  فيھ  يخضع  الذي  ا�جال  أيضا  فإّ��ا  املمكن"  "فّن 

سليم 
ّ
السيا��ي ملنطقها وشروطها و�كراها��ا. وهو ما يدفعنا إ�� إيجاد �سو�ة ب�ن طر�� املعادلة، ذلك أّن الت

  بأّن السياسة فّن املمكن يقودنا إ�� القبول بأّن الفعل السيا��ي هو �� ال��اية محّصلة قرار ُيّتخذ استجابة 

من ب�ن إم�انات أخرى ُمتاحة. أّما إذا وضعنا �� االعتبار أّن    مص�حة...لظرفّية ما أو تلبية حاجة أو تحقيق  

صيغة    �� املّتخذة  القرارات  أو  لالختيارات  تحو�ال  ال��اية   �� ل 
ّ
يمث السيا��ي  الفعل  فإّن  للسياسة منطقها 

هو محظور. وال يخرج   �� تحّدد ما هو مباح وماقوان�ن وتراتيب ملزمة تتجّسد �� خطاطة من األوامر والّنوا

تكييفنا للفعل السيا��ي ونتائجھ بذلك عن ضرورة االلتجاء إ�� درجات الّتصنيف املعهودة �� عرف املناطقة  

 وفقهاء القانون ال�ي تتدّرج بنا من الوجوب إ�� املنع.  

ق األمر بالفعل السي
ّ
طّية الّ�ي  وقد ال ي�ون ملثل هذه التساؤالت مع�ى إذا �عل

ّ
ا��ي �� إطار األنظمة التسل

خاذ القرارات، إذ �عود   ال ُيتاح ف��ا مجال االختالف العل�ي �� الّتفك�� والتقدير
ّ
�� ما يخّص الشأن العام وات

ذي يّتخذ قراره و�لزم بھ مح�وميھ، مع أّن تفّرده با�حسم قد ال يمنعھ  
ّ
األمر �� الغالب إ�� صاحب السلطة ال

إم�انات متعّددة تتيح لھ هامشا من االختيار. غ�� أّن هذه التساؤالت تفرض نفسها حتما   منمن االستفادة  

القرار   �� تصّور ا�خ�� املش��ك وتجعل  �� الرؤى  ق األمر بأطر سياسّية �ع��ف بقدر من االختالف 
ّ
�عل إذا 

اطية ا�حديثة. و�� هذا  السيا��ي خاضعا آللّيات توزيع السلطة مثل ما هو متعارف عليھ �� األنظمة الديمقر 
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ذياإلطار يبدو لنا من املشروع أن نطرح السؤال الّتا��: هل الفعل  
ّ
خاذ القرارات    ُيتّوج عادة  السيا��ي ال

ّ
بات

العاّمة ��   املناسبة ورسم السياسات  ھ يبقى 
ّ
أن أم  املتنافسة  ب�ن القوى السياسية  ي�ون حصيلة توافقات 

خاذ القرار سواء حظي بالّتوافق النس�ي ال��اية ره�ن �حظة حسم تتفّرد ��ا الق
ّ
ّوة السياسّية املؤّهلة قانونا الت

   أو الّتام أم لم يحظ بذلك؟

التوافق موضوع   �� الّنظر  البحث  هذا   �� نحاول  املشروعة  التساؤالت  هذه  من  السياسة    1انطالقا   ��

ظھ من اهتمام بھ �� الفكر السيا��ي  امتناعھ. ولعّل ما يحّفزنا ع�� البحث فيھ، ما نالح  ومدى إم�ان قيامھ أو 

املعاصر وخاّصة �� البلدان ذات التقاليد العر�قة �� املمارسة الديمقراطية، إذ ُ�عّد من املواضيع ال�ي تث��  

ري السياسة وفالسف��ا والفاعل�ن �� الشأن السيا��ي عاّمة. وهو نقاش �عّ��  
ّ

نقاشا وجداال كب��ين ب�ن مفك

التق اختالف  عن  املمارسة  باألساس  من  وأش�ال  ظواهر  إزاء  نفسهاييمات  فرضت  العقود   السياسية   ��

األخ��ة من قبيل وجود مظاهر من التقارب أو التحالف أو التوافق ب�ن قوى سياسّية وأحزاب متباعدة ��  

صّنف عادة  
ُ
�� األصل من جهة املرجعّيات اإليديولوجية واالس��اتيجّيات واألهداف وخاّصة ب�ن القوى ال�ي ت

وتق��ن هذه املظاهر بتداعيات تبدو �� الغالب سلبّية    جهة اليم�ن مقابل ما ُيصّنف عادة �� جهة اليسار.

ب  
ّ
و�غل الشعبوّ�ة  ا�خطابات  ّرف ورواج 

ّ
املتط اليم�ن  أحزاب  السياسية وصعود  املشاركة  �سب  ي 

ّ
تد� مثل 

ا  املظاهر  من  ذلك  وغ��  الّساسة  منطق  ع��  والتكنوقراط  ا�خ��اء  أيضا  منطق  النقاش  ويشمل  ألخرى.. 

القائمة و�جزها عن تحقيق   الغر�ية  الديمقراطيات  �غرات  تجاوز  القادرة ع��  املمكنة  البدائل   �� البحث 

أهدافها املرجّوة. وال تفوتنا اإلشارة إ�� أّن لهذا املوضوع صلة بالواقع السيا��ي العر�ي وتحديدا �� تو�س �� 

الد نحو  االنتقال   �� تجر���ا  السياسية  مسار  األوساط   �� نقاشا  األخ��ة  الف��ة   �� نالحظ  إذ  يمقراطية، 

الن مرجعّيت�ن متمايزت�ن ُوصفا  
ّ
والفكر�ة حول مدى نجاعة سياسة التوافق املعلنة ب�ن حز��ن أو تيار�ن يمث

الن خطّ�ن متواز��ن ال يلتقيان". 
ّ
 يوما بأّ��ما "يمث

ق �� محاور هذا النقاش الفكري الن
ّ
ظري والسيا��ي العم�� إزاء املوضوع قد ال يجد عناء ��  ولعّل املدق

دة إليھ �� ضمان �عاقد  
ّ

رصد موقف�ن أساسي�ن: موقف أّول يقّر بأهمّية الّتوافق �� السياسة وا�حاجة املؤك

أخالقّية وفكرّ�ة صلبة و�ؤّمن انخراط املواطن�ن �� تدب�� الشأن    ع�� قواعدداخل جماعة سياسّية ما ي��ض  

عات والقيم العليا املرغوب ف��ا بما تبدعھ من اآللّيات الكفيلة  العاّم و 
ّ
البحث �� القرارات ال�ي تحّقق التطل

بتحقيق ذلك. و�� املقابل ي��ز موقف ثان يرى أّن فكرة الّتوافق السيا��ي �� بإطالق أقرب إ�� الوهم م��ا  

السيا�� وملفهوم  السيا��ي  ا�جال  لطبيعة  منافية  ألّ��ا  ا�حقيقة  عن  إ��  املدافع�ن  أهّم  من  ونجد  ذاتھ.  ي 

األمر��ي جون   الفيلسوف  بھ  املعاصرة ونقصد  السياسّية  الفلسفة   �� تأث��ا  الفالسفة  أك��  األّول  املوقف 

 
ن يكون مصطلح -1

ٔ
ّننا خّيرنا ا

ٔ
 ) المقابل المناسب للمصطلح باللغتين الفرنسّية واالنجليزّية"توافق" هو  نشير في البدء إلى ا

consensus) عمال جون راولز ويورغن هابرماس، ونقّدر وجاهة
ٔ
رغم تواتر ترجمته بمفردة "إجماع" كما يالحظ في عدد من ترجمات ا

ّن ترجمة مفهوم
ٔ
ّولهما ا

ٔ
و تكاد م (démocratie consensuelle)اختيارنا لسببين: ا

ٔ
صطلح "الديمقراطّية الّتوافقّية" في  قد ثّبتت ا

صولي وهو مفهوم له مقتضياته الداللّية 
ٔ
ّن مفردة إجماع تبدو وثيقة الّصلة بالتفكير الفقهي واال

ٔ
الخطاب السياسي المعاصر، وثانيهما ا

ي بها عن مقام السياسة.
ٔ
 الّتي يحسن الّنا
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. �� ح�ن �عّد الفيلسوفة  2(Jurgen Habermas)والفيلسوف األملا�ي يورغن هابرماس  1(John rawels)راولز

من أهّم مناصري الطرح الثا�ي ومن املدافع�ن عن    3(Chantal Mouffe)الب�جيكّية املعاصرة شانتال موف

 أطروحة الطبيعة الصراعّية للعالقات السياسّية.  

وال شّك �� أّن االختالف ب�ن هذين الطرح�ن �� الفلسفة السياسّية الراهنة يقيم الّدليل ع�� صعو�ة  

ر ا�حسم �� إيجاد الصيغ
ّ

املث�� إلدارة قوى التعّدد �� ا�جتمع السّيا��ي،    محاصرة الفعل الّسيا��ي وع�� �عذ

ھ ي��هن �� املقابل ع�� قدرة الفكر الّدائمة ع�� رصد أش�ال ممارسة السلطة وتدب�� الشأن العاّم �� 
ّ
غ�� أن

ا�جتمعات الغر�ية بالّتقييم والّنقد والّتوق الّدائم إ�� تجاوز �غرات املمارسات القائمة أو رسم البدائل لها.  

ال يمكننا بأّية حال إن�ار ا�حاجة إ�� مثل هذا الفكر املتيّقظ �� متا�عة ما �ستجّد �� واقعنا السيا��ّي، لذا و 

الّسيا��ي"   "الّتوافق  العاّم من مفردات من قبيل  الفضاء   �� اليوم  يتواتر  اختبار ما  إ��  العمل  يطمح هذا 

يقّد  ما  ع��  باالعتماد  وذلك  وغ��هما  شاركية" 
ّ
الت السياسةو"الرؤ�ة  فالسفة  األدوات    مھ  من  املعاصرون 

"الّتوافق   مصط�ح  وتحديدا  املفردات  هذه  داللة  تبّ�ن  من  ننا 
ّ

تمك الّ�ي  اإلجرائّية  واملفاهيم  الّتحليلّية 

السيا��ي  4الّسيا��ي" السياق   �� بمرجعّياتھ، و�عي�ن مدى وجاهة استخدامھ  الو��  ، والوقوف ع�� مدى 

ذي يتنّ�ل فيھ
ّ
 .  والّتار��� ال

 

 
شهر فالسفة السياسة في القرن 2002 – 1921جون راولز( -1

ٔ
بعادها  ) من ا

ٔ
بحاثه حول نظرّية العدالة بمختلف ا

ٔ
العشرين، تمحورت ا

خالقية والسياسية واالجتماعّية وعمل على تطوير النظرية الليبرالّية السياسّية .  
ٔ
 اال
لمانيا سنة( -2

ٔ
شهر الفالسفة وعلماء االجتماع والسياسة في عالمنا المعاصر، عرف بمشرو 1929يورغن هابرماس ولد في ا

ٔ
عه  ) ُيعّد من ا

نموذج الديمقراطية 
ٔ
سيس نظرّيته الشهيرة في الفعل الّتواصلي وإلى إرساء ا

ٔ
عماله إلى تا

ٔ
النقدي للحداثة الغربّية تّم اتجهت ا

 المداوالتّية. 
عمالها بنقد 1943شانتال موف ولدت في بلجيكا سنة ( -3

ٔ
) تعّد من الباحثين البارزين في الفلسفة السياسية المعاصرة، تهتّم في ا

طر 
ٔ
طروحتها المتمحورة حول الطبيعة الصراعّية للعالقات السياسّية.  وحات الليبرالّيةاال

ٔ
 وتسعى لـتاكيد ا

يحسن بنا في البدء الّتنبيه إلى اختالف مفهوم "التوافق الّسياسي" عن مفهوم "الديمقراطية الّتوافقّية" الذي يسّجل حضوره في   -4
كـثر من عقدين من 

ٔ
الزمن. الديمقراطّية الّتوافقّية مفهوم ظهر في الفلسفة السياسية المعاصرة في سبعينات القرن  الخطاب العربي منذ ا

رند
ٓ
صل هولندي ا

ٔ
مريكي من ا

ٔ
عمال فيلسوف السياسة اال

ٔ
الديمقراطية  ويعّد مفهوم (Arend Lijphart ) ليبهارت الماضي خاّصة مع ا

و غيرها، إذ عادة التوافقّية مخرجا لحّل تناقضات المجتمعات ذات التركيبة 
ٔ
و دينّية مذهبّية ا

ٔ
سس إثنّية عرقّية ا

ٔ
الطائـفّية القائمة على ا

و االنزالق في صراعات عنيفة وحروب  
ٔ
ما تكون هذه التناقضات القائمة بينها داخل الكيان السياسي الذي يجمعها مؤذنة بالتفّجر ا

هلّية. لذا تكون الديمقراطية التوافقّية مخرجا لتجاوز هذه المخاط
ٔ
ليات تنظيم سياسية تضمن االعتراف بالقوى ا

ٓ
ر وذلك باعتماد ا

ن العام وتقاسم السلطة . وتعّد التجربة اللبنانّية مع الديمقراطّية م
ٔ
ثاال  المتعّددة وترّتب العالقات بينها وسبل مشاركـتها في إدارة الشا

نموذج الديمقراطّية الّتوافقية الذي تّم إقراره بين الفرقاء ال
ٔ
ائـف سنة معّبرا عن ا

ّ
هلّية وبناء   1988لبنانيين في اّتفاق الط

ٔ
إلنهاء الحرب اال

سسه النظرية يمكن  
ٔ
سس التعايش المشترك بين مختلف الطوائـف. ولمزيد الوقوف على مكّونات مفهوم الديمقراطية الّتوافقّية وا

ٔ
ا

رند ليبهارت، ترجمة الديمقراطّية الّتوافقّية في مجتمع متعّددالعودة إلى كـتاب: 
ٓ
، بغداد، معهد الدراسات  1حسني زينه، ط ال

 . 2006االستراتيجية، 
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 : في الّتوافق الممکن  -2

ذي  
ّ
سقي ال

ّ
يحضر مفهوم الّتوافق بقّوة �� أعمال راولز وهابرماس غ�� أّن هذا ا�حضور يتلّبس بالبناء الن

ودعامة   العدالة   �� لنظرّ�تھ  مؤّسسا  مفهوما  الّتوافق  يجعل  راولز  فجون  أسسھ،  وضع  م��ما  �ّل  يحاول 

مكن تصّور نظرّ�تھ �� الفعل الّتواص�� أو أساسّية �� مشروعھ ا�جّدد للّنظر�ة اللي��الّية. أّما هابرماس فال ي

 مشروعھ �� الديمقراطية املداوالتّية بمعزل عن مفاهيم الّتوافق والسياسة التشاورّ�ة وا�حوار ا�حجا��.  

افق �� مشروع جون راولز اللي��ا�� الّسيا��ي  -أ  و
ّ
 الت

لنظرّ�ة   تصّوره  ع��  نقف  أن  وال  راولز  عند  الّسيا��ي  اللي��ا�ّ�  املشروع  معالم  �عرض  أن  غرضنا  ليس 

ما �س�� إ�� الّنظر �� تجلّيات  
ّ
�ي أعقبت نقاشا واسعا �� الفلسفة السياسّية املعاصرة وال تزال، و�ن

ّ
العدالة ال

 بنظرّ�ة راولز �� العدالة. فكرة الّتوافق ودوا�� حضورها �� هذا املشروع وصل��ا الوثيقة 

املتشابك" "الّتوافق  بفكرة  الفتا  اهتماما  راولز  جون  ��  1أبدى  عليھ  نفسها  فرضت  ال�ي  الفكرة  هذه   ،

طموح صوغ  ف��ا عن   �
ّ

تخ� �ي 
ّ
ال تلك  إعادة صياغة"  �إنصاف  "العدالة  كتابھ  املعّدلة من  الثانية  الصيغة 

�� �� وضع مبادئ نظرّ�ة سياسّية للعدالة ترتبط أساسا با�جتمعات  نظرّ�ة عاّمة �� العدالة ليّتجھ إ�� الّتفك

ل السبيل لالنتقال من وضعّية  
ّ
دة لفكرة التوافق املتشابك �� أّ��ا تمث

ّ
الغر�ّية اللي��الّية. وت��ز ا�حاجة املؤك

و  الشاملة  العقائد  �عّدد  من  ي 
ّ
املتأ� التعددّية  بواقع  املعاصرة  ا�جتمعات  ف��ا  تّتصف  ا�ختلفة  أو�� 

واملتعارضة ال�ي ال يتنازل ع��ا األفراد وال يمكن فرض واحدة م��ا ع�� البقّية إ�� الوضعّية الثانّية املرجّوة  

أي   للعدالة،  عاّم  مفهوم  بواسطة  م 
ّ
املنظ ا�جتمع  وهو  التنظيم"،  ا�حسن  ب"ا�جتمع  راولز  �سمها  ال�ي 

ة ب�ن املواطن�ن يقدرون بواسط��ا ع�� حّل مسائل  العدالة بما �� مفهوم سيا��ّي يجّسد وجهة نظر مش��ك 

ب�ن   النظر  وجهات  تقاطع  بمقت��ى  ينشأ  إذن  املتشابك  فالتوافق  األساسّية.  القانون  بمبادئ  تختّص 

  �� السائدة  والّدينّية  واألخالقّية  الفلسفّية  املرجعّيات  ع��  تتعا��  محّددة  مبادئ   �� والتقا��ا  املواطن�ن 

امل  هذه  ألّن  مصدرا  ا�جتمع،  دوما  لت 
ّ
مث العكس  ع��  بل  توافق  موضوع  الدوام  ع��  تكن  لم  رجعّيات 

للصراعات، لذا يتوّجب تحييدها واالحت�ام إ�� مبادئ أو معاي�� تتجاوزها وتتوافق عل��ا مختلف م�ّونات  

العدالة بما �� إنصاف، وفق املف  �� مبدإ  هوم الذي  ا�جتمع وقواه املتعّددة. وهذه املعاي�� يمكن اخ��الها 

 
طروحات راولز سواء في كـتابه الشهير  -1

ٔ
تي تدور عليها ا

ّ
ساسّية ال

ٔ
حد المفاهيم اال

ٔ
 Theory ofمّثل مفهوم "الّتوافق المتشابك" ا

justise  ذي صدر سنة
ّ
ولى سنة  1970ال

ٔ
 Justiceتحت عنوان  1999سبة ثانية سنة وفي منا 1985ثّم قام بإعادة صياغته في مناسبة ا

as fairnessو في كـتابه
ٔ
 Libéralismeتحت عنوان  1995وقد ترجم إلى الفرنسية سنة  1993الصادر سنة  Political Liberalism، ا

politique  . 
- John Rawls, Liéralisme politique, traduit de l’américain par Catherine Audard, 2éd., Quadrige PUF, Paris 
2007. 

ّن مترجم كـتاب   ومن المهّم اإلشارة إلى (overlapping consensus) وعبارة الّتوافق المتشابك هي المقابل للمصطلح االنجليزي 
ٔ
ا

(كذا) قد ترجم المصطلح بعبارة"اإلجماع المتشابك"، وقد سبق لنا توضيح اختيار مفردة توافق على إجماع في ما العدالة كٕانصاف 
،  1تقّدم. جون راولز، العدالة كإنصاف إعادة صياغة، ترجمة حيدر حاج اسماعيل، سلسلة كـتب المنظمة العربية للترجمة، ط.

 . 2009بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
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النظام   إ�شاء  ع��  القادر  التعاقدّي  فاق 
ّ
االت إ��  أقرب  هو  املطلوب  التوافق  هذا  ولعّل  لها.  راولز  يحّدده 

م�ّوناتھ   ب�ن  التفاعالت  ب 
ّ
و�رت ا�جتمع  تنظيم  طبيعة  يحّدد  ھ 

ّ
أن عن  فضال  العدالة  معيار  وفق  السيا��ي 

 املتعّددة.  

مة للمجتمع فإّن صلتھ بالعدالة وثيقة  و�ما أّن التوافق املتشابك يرتبط بتحديد امل
ّ
بادئ األساسّية املنظ

فضيلة    �� بل  األخالقّية،  الفضائل  من  فضيلة  مجّرد  ليست  راولز  جون  منظور  من  والعدالة  عضوّ�ة. 

سياسّية تقوم ع�� فكرة اإلنصاف وتضمن االح��ام املتبادل لآلراء والّتوجهات واملصا�ح، وُيعهد إ�� العدالة 

� آلّيات التعّدد وحسم قضّية الّصراع ع�� القيم. وقد اخ��ل راولز مبادئ نظرّ�ة العدالة �� مبدأين  أيضا تدب�

املتساو�ة   األساسّية  ل�حرّ�ات  امتدادا  األك��  النسق   �� متساو�ا  حّقا  �خص  ل�ّل  أّن  أّولهما  أساسي�ن: 

ھ يتوّجب تنظيم مظاهر التفاوت االجت
ّ
ما�� واالقتصادي ع�� نحو ت�ون فيھ  بالنسبة إ�� ا�جميع. وثان��ما أن

ا أو امتيازا، وأن ت�ون مرتبطة بوظائف ومواقع مفتوحة أمام ا�جميع
ّ
�� إطار من    لفائدة من هم أقّل حظ

 . 1املساواة وت�افؤ الفرص وا�حظوظ

ل مفهوما سياسّيا ومعيارا أع�� لتنظيم ا�جتمع
ّ
، إّن العدالة بما �� إنصاف، بمقت��ى هذا التعر�ف، تمث

الفلسفية   باملنظومات  ارتباطهم  عن  يتعا��  عقالء  مواطن�ن  ب�ن  �عاقدّي  اتفاق  حصيلة  باعتبارها  وتنشأ 

النظام  قيام  إ��  يف��ي  ما  وهو  بتعّددي��ا،  باالع��اف  ذاتھ  الوقت   �� ويسمح  القائمة  والدينّية  واألخالقية 

ذي �سمھ راولز ب 
ّ
ال التنظيم". ويعّ�� عن    املأمول  �� "ا�جتمع ا�حسن  إّن املفهوم السيا��ي  بالقول"  ذلك 

د باسم اإلجماع املتشابك املعقول، و��ذا �ع�ي أّن املفهوم السيا��ي مؤّ�د من  
ّ

ا�جتمع ا�حسن الّتنظيم يتأك

العقائد املعقولة الدينّية والفلسفّية واألخالقّية رغم �عارضها، وأعتقد أّن هذا هو األساس األك�� معقولّية  

رة للمواطن�ن �� مجتمع ديمقراطّي"للوحدة السياسّية 
ّ
  .2واالجتماعّية املتوف

يل��  ال  حسنا  تنظيما  م 
ّ
املنظ ا�جتمع  إ��  املعقولة  التعّددّية  مجتمع  من  املرجّو  التحّول  هذا  أّن  غ�� 

الية  ا�حاجة املتجّددة للتوافق املتشابك، إذ يقّدر راولز أّن الّتوافق ي�ون مالزما آلليات عمل ا�جتمعات اللي�� 

ف دوره عند ال�حظة التعاقدّية الّتأسيسّية. وهو ما �ستد�� نوعا آخر من التوافق  
ّ
الديمقراطية، وال يتوق

التوافق اإلجرائي" الذي يكّمل ما �سبقھ من "توافق تأسي��ّي". ذلك أّن الّرهان املركزي  “  ـبالذي يمكن وسمھ  

ا�� �� ا�جتمعات الغر�ّية �� ظّل واقع التعددّية  يبقى ماثال �� ضرورة البحث عن ضمانات االستقرار االجتم

قّدم  
ُ
��ا بل يتوّجب اح��امها ال��اما بمبادئ اللي��الّية ذا��ا. وهو ما يؤكده راولز بالقول :"ت

ّ
ال�ي ال يمكن تخط

التنظيم وجعلها تتالءم مع   فكرة اإلجماع املتشابك لهدف إضفاء واقعّية أك�� ع�� فكرة ا�جتمع ا�حسن 

 . 3ت التار�خّية واالجتماعّية للمجتمعات الديمقراطّية ال�ي �شتمل ع�� واقع التعددّية املعقولة"ا�حاال 

 
 . 206-143ص  القسم الثاني: مبادئ العدالة، المرجع المذكور، جون راولز، العدالة كإنصاف، -1
 . 313 المرجع نفسه، ص -2
 .132 المرجع نفسه، ص -3
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ل ملمحا  
ّ
وتنشأ انطالقا مّما تقّدم وقائع يحصرها راولز �� خمس: أّولها أّن واقعة التعّددّية املعقولة تمث

قد تار�خّية  حالة  مجرد  وليست  العاّمة  الديمقراطية  للثقافة  التمّسك    دائما  أّن  وثان��ا  الزوال،  إ��  تؤول 

 باالستعمال القم�ّ� لسلطة الدولة ولو �انت عقيدة  
ّ
املش��ك واملستمّر �عقيدة شاملة واحدة ال ُ�ستبقى إال

العدالة بما �� إنصاف ذا��ا، إّ��ا "واقعة القمع" كما �سمها راولز. والثالثة �� أّن الّنظام الديمقراطي الذي  

مونا أي ذاك الذي ال تمّزقھ الن�اعات العقائدّية أو الصراعات االجتماعية املتعادية، يجب أن  يبقى و��ون مأ 

 فإّن النظام ال يدوم وال    ي�ون مؤّ�دا من األك��ّية من املواطن�ن الناشط�ن سياسيا تأييدا إرادّيا وحّرا
ّ
"و�ال

ل �� أّن   1ة".ي�ون مأمونا، وهذا يقودنا إ�� تقديم فكرة املفهوم السيا��ي للعدال
ّ
أّما الواقعة الّرا�عة فتتمث

 إذا تضّمنت  
ّ
الثقافة السياسّية �جتمع ديمقراطي ال يمكن أن ت�ون مفيدة ومعقولة لف��ة زمنّية طو�لة إال

ل الواقعة  
ّ
أف�ارا أساسية يمكن أن نصوغ م��ا مفهوما سياسّيا للعدالة يالئم نظاما دستورّ�ا مقبوال. وتتمث

ر ف��ا ع�� األ�خاص من ذوي    ا�خامسة �� أّن 
ّ

العديد من أح�امنا السياسّية املهّمة تخضع لشروط يتعذ

 الوجدان واملعقولّية أن يتوّصلوا إ�� النتائج ذا��ا رغم االحت�ام إ�� منافسة حّرة وشر�فة.

د ا�حاجة إ�� ما وسمناه ب
ّ

ة القيم  "التوافق اإلجرائّي" الذي �ساعد ع�� ضمان علو�ّ ـ  إّن هذه الوقائع تؤك

د راولزالعليا وأساسا العدالة،  
ّ

هذه ا�حاجة بالقول:" إّن العدالة والعقل العمومّي معا �عّ�� (كذا) عن    و�ؤك

ھ استنادا إ�� �ون السلطة السياسية �� السلطة القسرّ�ة الّ�ي تخّص  
ّ
املثال األع�� اللي��ا�ّ� الذي يفيد أن

ع أن يوافق عل��ا املواطنون جميعه
ّ
ُيتوق  بطر�ق 

ّ
إال م عندما  املواطن�ن كجسم مش��ك يجب أن ال تمارس 

 2ت�ون جوهرّ�ات الدستور ومسائل العدالة األساسّية �� خطر".

يّت�ح لنا إذن أّن مفهوم الّتوافق عند راولز ال ُ�عّد �حظة حاسمة �� قيام العدالة بمفهومها الّسيا��ي �� 

ما هو السبيل الّضامن لدوامها باعتباره اآللّية املث�
ّ
� إلدارة التعّدد  ا�جتمعات التعّددّية ا�حديثة فحسب، و�ن

جهة،   من  عقالنّيا  املقبولة  الوجاهة  وذات  ا�ختلفة  واإليديولوجّية  الفلسفّية  املرجعّيات  ذات  الرؤى  ب�ن 

رضية املمكنة �� ما يّتصل بتدب�� ا�حياة ا�جماعّية املش��كة من جهة أخرى. 
ُ
سو�ات امل

ّ
 وللتوّصل إ�� الت

افق �� مشروع الديمقراطّية املداوال -ب  و
ّ
 تّية عند يورغن هابرماس الت

ذي ي��ض عليھ املشروع الذي �سمھ هابرماس ب
ّ
  "الديمقراطّية املداوالتّية"  ـّ�عّد الّتوافق األساس املت�ن ال

(démocratie déléberative)  ذي يطرحھ لتجاوز �غرات التجارب القائمة �� األنموذج�ن
ّ
باعتباره البديل ال

�جزا   ذين 
ّ
الل وا�جمهورّي  فعلّيااللي��ا�ّ�  تجسيدا  األنوار  وروح  ا�حداثة  قيم  تجسيد  عن  تقديره  إّن 3��   .

 
 . 136 المرجع نفسه، ص -1
 .380 المرجع نفسه، ص -2
  يحّدد هابرماس معالم هذا المشروع ومقتضياته المفهومية وشروطه في الفصل الرابع من كـتابه " االندماج الجمهوري" المعنون -3

"السياسة المداوالتّية مفهوما  ـ والّديمقراطّية" المعنون ب:"ما معنى "السياسة المداوالتّية"؟، وفي الفصل السابع من كـتابه "الحّق  ب
 إجرائّيا للديمقراطّية". 

Jurgen Habermas, L’integration Républicain. Essais de théorie politique, traduit de l’allemand par Rainer 
Rochliz, édition Fayard, Paris, 1998. Chapitre IV . Qu’est-ce que « politique délibérative » ?Pp 259-288. 
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 2202)  مارس  - ذارا
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الّتوافق هو أفق املمارسة الديمقراطّية إذ يرتكز ع�� ما �سّميھ هابرماس "السياسة املداوالتّية" وتقوم هذه  

البيذاتّية العالقات  ب�ن  (intersubjectives)  السياسة ع�� شبكة من  القائمة  الّتواصل  ذوات  أي عالقات 

وتجري املداوالت والنقاشات �� ش�ل تنظي�ّي �سّميھ    حّرة وعاقلة داخل فضاء التواصل العمومّي املش��ك.

وات املتحاورة �� مسارات الّتوافق املرجّو  1هابرماس "شب�ات الّتواصل للفضاءات العمومّية"
ّ

. وتنخرط الذ

�ض أن يثمر النقاش الّتوافقّي قرارات وخيارات  أمال �� الوصول إ�� رأي عاّم و�رادة سياسّية جماعّية، و�ف�

ُممأسسة وقابلة للّتطبيق بواسطة ا�جهاز اإلداري �� الدولة. وُ�طلب أن ي��ض النقاش �� إطار السياسة  

املداوالتّية ع�� جملة من الضوابط أو املعاي�� من أهّمها أن ت�ون حظوظ املشاركة متساو�ة الفرص مت�افئة  

ي� ا�جميع، وأن  ��  ب�ن  أيضا  الفرص  تتساوى  القرارات مضمونا، وأن  خاذ 
ّ
وات الّتصو�ت  ساوي عند 

ّ
الت ون 

 اق��اح املواضيع وطرحها للّنقاش.

إجرائّي  الّتوافقّية  املداوالتّية  الديمقراطّية  لهذه  العاّم  الطا�ع  ويش��ط    (procédural)  إّن  باألساس. 

سّية مثمرة فضال عن ارتباطها الوثيق بنظرّ�تھ  ثقافة سيا   هابرماس أن ت�ون هذه الديمقراطية قائمة ع��

�ي يتوّصل إل��ا املتحاورون من خالل  
ّ
�� "العقل الّتواص�� ". فا�حقيقة ال�ي يمكن التوّصل إل��ا �� تلك ال

  
ّ
إال ا�حقيقة  حول  املرجّو  الّتوافق  �ستقيم  وال  ومقتضياتھ.  ا�حجاج  مسارات  ع��  �شأ��ا  معيارّي  فاق 

ّ
ات

صال  شروط  د  باح��ام 
ّ

يؤك اإلطار  هذا  و��  هابرماس،  يحّددها  الّ�ي  الضمنّية  ومقتضياتھ  ا�حجاج  حّية 

هابرماس قائال: "إّن هذا اإلجراء الديمقراطّي يؤّسس رابطا داخلّيا من املفاوضات والّنقاشات الّدائرة حول  

ل إ�� نتائج معقولة  الهوّ�ة ا�جماعّية ومسائل العدالة وهو ما يضمن قيام وضعّيات يمكن من خاللها التوصّ 

 .2ومنصفة"

الّ�ي  التشاورّ�ة  السياسة  إطار   �� العقالنّية  سو�ة 
ّ
الت إ��  أقرب  املنظور  لنا من هذا  يبدو  إذن  فالّتوافق 

�اهة والوجاهة املعيارّ�ة املتحّققة من ا�حجاج بما هو جهد عق�ّ� للتوّصل  
ّ
�ستند إ�� معاي�� الصالحّية والن

األك�� مقبول ا�حقائق  ال��ائّيةإ��  أو  املطلقة  اّدعاء �ّح��ا  الّتوافق    .ّية دون  ي�ون عن  ما  أ�عد  بذلك  وهو 

السيا��ي املعهود بما هو بحث عن �سو�ات سياسّية تجري ب�ن القوى السياسّية أو ب�ن فرقاء متنافس�ن  

ابرماس من  ع�� النفوذ أو السلطة ُير�� منھ تحقيق م�اسب ُمرضية �جميع األطراف، وهو ما ُ�عّد �� نظر ه

عوائق املمارسة الديمقراطية السائدة �� الديمقراطيات التمثيلّية وغ��ها وما يجري �� مؤسّسا��ا التنظيمّية  

وآلّيا��ا اإلجرائّية املتعارف عل��ا. إّن أفق الديمقراطية املرجّوة هو تمك�ن سائر األفراد �� االجتماع السيا��ّي  

ع�� تنشيط مواطنّي��م وذلك باالنخراط    العمومّي وتحف��همالفضاء    من املشاركة ع�� النقاش العقال�ّي ��

ذي يجّسد التصّور املش��ك  
ّ
توافق املرجّو ال

ّ
املباشر �� تدب�� ا�حياة ا�جماعّية دون وسائط، أمال �� بلوغ ال

 
Jurgen Habermas, Droit et Démocratie, Entre faits et normes, traduit de l’allemand par Rainer Rochliz et 
Christian Bouchindhomme, édition Gallimard, Paris, 1997, Chapitre VII « La politique Délibérative. Un 
concept procédural de démocratie » , Pp 311-354. 
1- Jurgen Habermas, L’intégration Républicaine. Essais de théorie politique, op., cit., p 267.  
2- Jurgen Habermas, Ibidem.   
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ياسة العقل م��ا  ملا هو ا�خ�� العاّم واملش��ك ل�جميع. و��ذا املع�ى ت�ون الديمقراطّية املداوالتّية أقرب إ�� س

   إ�� عقل السياسة.

بل   السيا��ي  الّتوافق  بإم�ان  اإلقرار  أّولهما  أساسي�ن  ملمح�ن   �� وهابرماس  راولز  مشروع  إذن  يلتقي 

حتمّية قيامھ وفق شروط يمكن إيجازها �� ما ي��: �حظة التعاقد الواعية ب�ن أعضاء ا�جسم السيا��ي وفق  

ا، الكفاءة القولّية والقدرة ع�� اإلقناع بواسطة ا�حجاج بما �� اآللّية  معاي�� عليا يتّم االحت�ام إل��ا دوم 

شديد ع�� ضرورة
ّ
مشاركة املواطن�ن الواسعة �� تدب�� الشأن    املث�� إلدراك الّتوافقات املرجّوة، وثان��ما الت

 العاّم وذلك بإتاحة أك�� قدر من فرص املشاركة املمكنة لهم �� فضاءات الّتواصل العمومّي.

 : في الّتوافق الممتنع: قراءة في أطروحة شانتال موف  -3

نقاشا وجدال كب��ين، ذلك أّن كتابا��ا تّتصف    1تث�� كتابات فيلسوفة السياسة الب�جيكّية شانتال موف

 �� الّرائجة  السياسّية  النظرّ�ات   �� السائدة  التوّجهات  الغالب   �� �ساير  ال  أف�ارا  وتتضّمن  نقدّي  بطا�ع 

فا��ا وخاّصة �� كتا��ا  
ّ
عّد موف من أشّد املناهض�ن لفكرة الّتوافق السيا��ّي �� مجمل مؤل

ُ
الوقت الراهن. و�

وامل��جم إ�� اللغة الفر�سية حديثا    ،2تحت عنوان" �� الّسيا��ّي"    2005در باللغة االنجل��ّية سنة  األخ�� الصا 

 . 2016الصادر سنة  3"وهم الّتوافق" تحت عنوان

�علن شانتال موف منذ البدء انتسا��ا إ�� التصّور الذي يرى السياسة مجاال للّتنازع واملواجهة ب�ن القوى  

املتعّددة  املتعّددة   القوى  تلك  أّن وجود  د 
ّ

وتؤك السيا��ي،  الكيان  ب�ن عناصر  الصراعّية  للعالقات  و�طارا 

ما  
ّ
واملتصارعة �� ما بي��ا �� الديمقراطّيات ا�حديثة "ال ُ�عّد أساس قيام الديمقراطية ا�حديثة فحسب و�ن

   4هو شرط وجود الديمقراطّية ذا��ا"
ّ
ذي يرى �� السياسة فضاء ل�حرّ�ة  . و�ستبعد بذلك التصّور املغاير ال

واملداولة العاّمة واملبادرة الفردية من خالل األفعال الكالمّية والنقاشات العقالنّية العمومّية املفتوحة أمام  

عّد فيلسوفة السياسة األملانية  
ُ
ذي �

ّ
سائر األفراد املنتم�ن للكيان السيا��ي ع�� حّد سواء، وهو التصّور ال

من أشّد أنصاره. وتحرص موف ع�� إبراز ما يمّ�� مفهوم السيا��ّي عن غ��ه من ا�جاالت    5رنتاألمر�كّية حّنا آ
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ٔ
 من ا

The Return of the Political, First published by Verso, London- New York, 1993.  
 The Democratic Paradox, First published by Verso, London- New York, 2000. 
« Le politique et la dynamique des passions », Revue Rue Descartes, 2004, n° 45-46 , Pp 179-192. 
On the Political, Routledge, Londres- New York, 2005. 
« Politique et agonisme », Revue RUE Descartes, 2010, n° 67, Pp 18-24. 
2- Chantal Mouffe, On the Political, Routledge, Londres- New York, 2005.  

. عن  Pauline Colonna d’Istriaونشر برعاية:   L’illusion du consensusترجم الكـتاب إلى اللغة الفرنسية تحت عنوان -3
 . 2016بتاريخ  Albin Michelدار
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إّن جوهر    .1األخرى وعن مفهوم السياسة ذاتھ مستفيدة �� ذلك من أف�ار الفيلسوف األملا�ي �ارل شميث

قيامھ  �� يكمن  والفّن وغ��هما  �األخالق  األخرى  ا�جاالت  يمّ��ه عن  وما  ب�ن   السيا��ّي  العالقة  ثنائّية  ع�� 

الّصديق والعدّو وع�� ضرورة التمي�� بي��ما ورسم ا�حدود الفاصلة ب�ن "النحن" و"الهم" تماما كما نمّ�� ��  

. أّما ما يمّ��  2األخالق ب�ن ا�خ�� والشّر و�� الفّن ب�ن ا�جميل والقبيح و�� االقتصاد ب�ن الّنافع وغ�� الّنافع

ذي �عّمق  مفهوم السيا��ّي عن مفه
ّ
وم السياسة فيعود باألساس إ�� أّن السيا��ّي هو مجال البحث الّنظري ال

اهرة السياسّية، فهو أقرب ما ي�ون إ�� الّنظر �� الوجود السيا��ي، أّما السياسة ف�ي أقرب إ��  
ّ
فهمنا للظ

ل نظام 
ّ
�ي ع��ها يتش�

ّ
م الّتعا�ش  املوجود وفق عبارة هيدغر إّ��ا "جملة املمارسات واملؤّسسات ال

ّ
معّ�ن ينظ

�ي �� جوهر الّسيا��ّي"
ّ
 .3اإل�سا�ّي �� سياق من املواجهات والّصراعات ال

وانطالقا من هذه املعطيات تصّرح شانتال موف بموقفها ا�حاسم الّرافض لفكرة الّتوافق السيا��ي أو  

الديمقراطية املرجّوة، وهو  األطروحة القائلة بأّن الّتوافق هو أساس املمارسة السياسّية أو غاية السياسة  

القول الطا�� راهنا عند كث�� من املفكر�ن اللي��الي�ن ومن أبرزهم جون راولز مثلما عرضنا إليھ أعاله، وهو  

ذي ينب�ي عليھ مشروع يورغن هابرماس �� الديمقراطية املداوالتّية. و�عمل موف ع�� ان��اج  
ّ
أيضا األساس ال

إ��   خاللھ  من  �س��  حجا�ّ�  األطروحة  خطاب  املقابل   �� لتثبت  وواقعّيا  نظرّ�ا  الّتوافق  أطروحة  دحض 

 باالع��اف بحقيقة العالقات الصراعّية الّ�ي يقوم  
ّ
البديل القائلة بأّن السياسة ال �ستقيم عملها البّتة إال

  
ّ
�� إطار مواجهة  عل��ا أّي كيان سيا��ّي، و�أّن السياسة الديمقراطّية ال �ستقيم وجودها وال �شتغل آلّيا��ا إال

ب�ن قوى متعّددة ومتصارعة، وأّن القول بإم�ان تجاوز العالقات الصراعّية بواسطة الّتوافق أو التسو�ة  

ر لها. 
ّ

 السياسّية هو تجاوز ملنطق السياسة ذاتھ وتنك

 أّما ا�حجج ال�ي �ستند إل��ا شانتال موف �� دحض أطروحة الّتوافق فيمكن إيجازها �� ما ي�� : 

تھ العوملة املنتصرة �عد سقوط املنظومة  إّن التّ  -
ّ

وافق أقرب إ�� الوهم منھ إ�� ا�حقيقة فهو وهم غذ

ت العوملة حسب موف تفاؤال واهما بانتصار  
ّ
االش��اكية وان��اء حقبة القطب�ن املتصارع�ن. وقد بث

ب� املنفتح  العقال�ي والتوافق وا�حوار  التحاور والنقاش  �� ظّل  ا�حرّ�ة والتعا�ش  الثقافات  قيم  ن 

الشعوب   فّرق  ذي 
ّ
ال الّصراع  أسباب  من  البشرّ�ة  بتخليص  أيضا  العوملة  ووعدت  وا�حضارات، 

ھ يقوم �� األصل ع�� أفعال إقصائّية، برأي �ارل  
ّ
والدول وجّر عل��ا الو�الت. والّتوافق وهم أيضا ألن

 
Hannah Arendt, La crise de la culture. Huit exercices de pensée politique , traduit de l’anglais par Patrick 
Lévy, éd. Gallimard, 1972. 
1- Carl Schmitt, La notion de politique. Théorie du partisan, traduit de l’allemand par Marie-Louise 
Steinhauser, éd. Flammarion, Paris, 1992.  

طرحات كارل شميث تمام التماهي، فهي تثّمن تصّوره العاّم لجوهر "السياسي"
ٔ
ّنها ال تتماهى مع ا

ٔ
تبدي   ولكّنها وتنّبه شانتال موف إلى ا

ن
ٓ
خرى إذ هي، والعبارة لها، "تفّكر معه وضّده في اال

ٔ
فكار ا

ٔ
 : ذاته" انظر نقدها ال

- The Return of the Political, op, cit, p 2. 
2- Carl Schmitt, La notion de politique. Théorie du partisan , op., cit, p 65. 
3- Chantale Mouffe, L’illusion du consensus, op., cit, chap.1 « Le politique et la politique » p 8.   
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النظر أو �سليم جما��  شميث، و�ن بدا �� الظاهر ثمرة تقارب مش��ك �� الرؤى أو تقاطع �� وجهات  

 بوجاهة اختياره طر�قة من طرق التفاعل ب�ن األحزاب والقوى الّسياسّية.  

إّن الّتوافق مناف لطبيعة العمل السيا��ي، فجوهر الفعل السيا��ي يكمن، �� رأي شانتال موف،   -

ب ا�حسم اآل�ّي دون ا
ّ
خاذ القرار أو الّتوصل إليھ �� �حظة ما، �حظة تتطل

ّ
نتظار ما قد  �� عملّية ات

ننا �� الّ��اية من   لتحقيق الّتوافق يف��ي إليھ مسار طو�ل أو معّقد من الّنقاشات 
ّ

ذي يمك
ّ
املرجّو ال

ر التحّقق �� مجال الّسياسة. 
ّ

خاذ القرار. لذا ي�ون الّتوافق ��ذا االعتبار متعذ
ّ
 ات

التعّد  - واقع  ا�جتمعات هو  واقع  ألّن  منظور عقال�ّي  متعذر من  الّتوافق  ب�ن إّن  الّتنازع  وواقع  دية 

العر��  �الّتعّدد  عوامل  من  الّتنازع  هذا  ي 
ّ

�غذ عّما  فضال  وفلسفّية،  ودينّية  أخالقّية  مرجعّيات 

والدي�ي والطائفي وغ��ها. وهذا التعّدد إن لم يجر تقنينھ سياسّيا �� إطار عالقات صراع وا�حة  

�ع�ّ  فعلّية  مواجهات  من  بي��ا  يجري  ما  سياق  و��  السياسّية  املعالم  باألش�ال  نفسها  عن   �

والّتنظيمّية املتعارف عل��ا، فإّن هذا التعّدد يمكن أن يتحّول إ�� مواجهة ب�ن دوائر انتماء هووّ�ة  

 مدّمرة لالجتماع السيا��ي ذاتھ.

إّن هذا الّتوافق املرجّو من منظور املمارسة العملّية يل�� ا�حدود الوا�حة ب�ن "الّنحن" و"الهم"   -

عّد نوعا من الّتلطيف للعالقة الضدّية تلك ال
ُ
عالقة الضدّية الضرورّ�ة �� االجتماع السيا��ي ال�ي �

بة لألطراف املتنازعة �� الداخل الّ�ي 
ّ
املمّ��ة للمجال السيا��ي ب�ن الصديق والعدّو. إّ��ا العالقة املرت

سامي عن العالقة العدائّية القائمة ب�
ّ
ن الّنحن واألعداء ال�ي �سم �عت��ها شانتال موف نوعا من الت

 عالقة الدول �عضها بالبعض اآلخر �� ا�خارج أي �� مستوى العالقات الدولّية. 

ر بھ هابرماس   -
ّ

ذي يبش
ّ
إّن األنموذج اللي��ا�ّ� السائد �� ا�جتمعات الغر�ّية أو األنموذج املداوال�ي ال

الّرغب دور  إدراك  عن  عاجزة  الديمقراطية  النظرّ�ة  كالهما  السياسّية  يجعل  املمارسة   �� ات 

والديمقراطية. فالرغبات �� قّوة الّدفع الّرئيسّية للعمل السيا��ي أك�� مّما �� املصا�ح املعلنة أو  

األف�ار مهما يكن سدادها من املنظور العقال�ي. و�� هذا اإلطار ترى شانتال موف ضرورة العودة  

 لنف��ي �� فهم الظواهر السياسّية.إ�� اإلرث الفرو�دي لالستفادة من مقوالت التحليل ا

ال�ي   - النتائج  تقييم  منظور  من  بل  فحسب  الّنظري  التحليل  منظور  من  را 
ّ

متعذ ليس  الّتوافق  إّن 

نتائج   الغر�ّية، و��  الديمقراطيات   �� التجارب  �� عدد من  التوافق السيا��ي املعتمد  إل��ا  أف��ى 

ها تراجع االهتمام بالشأن السيا��ي وتراجع �سب  تبدو �� الغالب سلبّية أو غ�� ُمحّبذة، لعّل من أهّم 

املشاركة السياسّية إ�� املستو�ات الدنيا، وغياب البدائل ا�حقيقّية واملتمايزة �عضها عن البعض  

اآلخر بما �سمح للّناخب�ن ��امش معقول من االختيار بي��ا. ويعود ذلك باألساس إ�� غياب ا�حدود  

ن أحزاب اليم�ن وأحزاب اليسار. ومن نتائج التوافق املوهوم انزالق  الوا�حة �� ال��امج ا�حز�ّية ب�

بلد أرو�ّي ��   اليم�ن املتطّرف �� أك�� من  فت لقوى 
ّ
ا�خطاب السيا��ي �� الشعبوّ�ة والصعود الال

 العقدين األخ��ين. 
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السيا��ي وامتناعھ من الّتوافق  ر قيام 
ّ

�عذ تأكيد  إ��  يدفع شانتال موف  ا�حجج  وجوه    إّن جماع هذه 

را �حقيقة السيا��ّي أو تمّردا ع�� طبيعة املمارسة السياسّية فحسب،  
ّ

متعّددة. فالّتوافق املزعوم ال �عّد تنك

بل هو، فضال عن ذلك، إفقار للممارسة الديمقراطّية ذا��ا وذلك ح�ن �عمل الّتوافق الوه�ّي ع�� طمس  

ا الّتناقضات  وتمييع  السيا��ي  االجتماع   �� التعددّية  ا�جتمع  واقع   �� التعّدد  قوى  ب�ن  القائمة  �حقيقّية 

�ي ال ينكرها عاقل. إّ��ا التعددّية الّ�ي يراها راولز سمة مالزمة للمجتمعات ا�حديثة وحاملة  
ّ
السيا��ي، تلك ال

الّسداد   من  تخلو  ال  ألف�ار  حاملة  بأّ��ا  هابرماس  �ع��ف  ال�ي  تلك  و��  العقل،  جهة  من  مقبولة  لرؤى 

 واملعقولّية.

اهر أّن شانتال موف تحرص ع�� أن تصل باملقّدمات إ�� نتائجها املنطقّية، فالديمقراطية بمختلف  وا
ّ
لظ

أش�ال ممارس��ا يبقى اشتغالها مشروطا بتوازن قوى مت�افئة ومتصارعة، وأّي خلل يطرأ ع�� هذا الّتوازن  

ما ��ّدد العملّية الديمقراطّية ذا��ا ب
ّ
ما �� نظام سيا��ي مفتوح تظهر فيھ  تحت عنوان الّتوافق أو غ��ه إن

آلّيات   ن وفق 
ّ
املقن الصراع  غالبا، في�ون  واملتناقضة  ا�ختلفة  وال��امج  واألف�ار والرؤى  املتنافرة  الرغبات 

املتنازعة   األطراف  تبديھ  ما  ع��  فة 
ّ
متوق النتائج  وت�ون  أخرى،  ع��  خيارات  بتغليب  الكفيل  هو  معلومة 

مهارة �� األداء وقدرة ع�� اإلقناع أو التأث�� والتعبئة و�راعة �� استثمار    والقوى السياسية املتصارعة من

 عوامل النجاح املتاحة. 
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ة  ال يمكن للباحث أن يوّجھ نظره صوب النقاش النظري ا�جاري �� األوساط الفكر�ة والفلسفّية الغر�يّ 

املسار�ن   ب�ن  واألف�ار  التجارب  مستوى   �� البّ�ن  باالختالف  الو��  ودون  مجتمعھ  واقع  إ��  االلتفات  دون 

ذي قطع أشواطا �� ا�حداثة السياسّية واملمارسة الديمقراطية  
ّ
الغر�ي والعر�ي. فاالنفتاح ع�� تجر�ة اآلخر ال

�ف الفكري وليس
ّ
هو ضرب من الّتعو�ض النف��ي ملا نفتقده   أمر ضرورّي، وال يمكن عّد ذلك من قبيل ال�

�ي تمّرست بالديمقراطية وأن نواكب  
ّ
�� واقعنا السيا��ّي. فمطلوب أن �عّمق معرفتنا بقضايا ا�جتمعات ال

ع إ�� البدائل املمكنة الكفيلة ب��شيد املمارسة السياسّية  
ّ
ما تقّدمھ نخ��ا من صنوف النقد واملراجعة والتطل

ت ا�حاصلة �� املمارسة الديمقراطية. و�� مقابل ذلك ال يمكن اإلعراض عّما يجري ��  أو تصو�ب االنحرافا

من تحّوالت قد يختلف الدارسون �� تقييمها وقد تتفاوت التقييمات ب�ن الّتنو�ھ    واقع ا�جتمعات العر�ّية

هرة للعيان خاّصة  القفز ع�� ما يجري من تحّوالت تبدو ظا  والّتبخيس، ولكن ال يمكن بأّي حال من األحوال

 �� مرحلة ما �عد "ثورات الر�يع العر�ّي".

نا قد ال نختلف كث��ا �� االع��اف  
ّ
ول�ن أفضت هذه التحّوالت إ�� نتائج متباينة ب�ن بلدان الر�يع العر�ّي فإن

  بنجاح تجر�ة االنتقال الديمقراطي �� تو�س دون غ��ها رغم ما شاب التجر�ة من نقائص عديدة. وال تفوتنا 

اإلشارة �� هذا املوضع إ�� أّن عددا من اآلراء التقييمّية للتجر�ة قد عزا هذا النجاح النس�ي إ�� جملة من  

التباين   شديدة  وقوى  تّيارات  تأسيسّية  أو��  مرحلة   �� جمعت  ال�ي  التوافق  سياسة  بي��ا  من  األسباب 

قّر�ت  ثّم  واإليديولوجّية،  الفكرّ�ة  املرجعيات  مستوى   �� ب�ن    واالختالف  ا�حكم  ممارسة  مرحلة   �� الحقا 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)344( 

ا�خلفّية السياسّية ومختلف�ن �� الرؤى ا�جتمعّية. و�كفي أن نقول إّن األّول مرجعّيتھ    ��حز��ن متمايز�ن  

إسالمّية والثا�ي يقّدم نفسھ مّمثال للتوّجھ ا�حدا�ّي العلما�ي. ومن هذا املنطلق يجوز لنا أن نتساءل: إ�� أّي  

االست يمكننا  التوافق  مدى  مسألة  حول  الغرب   �� الدائر  السيا��ي  والتحليل  الّنظري  النقاش  من  فادة 

االنتقال   مرحلة   �� التوافق  تجر�ة  استقراء   �� وتحديدا  العر�ي  السيا��ي  الواقع  تقييم   �� السيا��ّي 

� ا�حذر امل���ّ� �� إجراء مثل هذه املقارنات ب�ن مسار�ن مغاير 
ّ

 �ن؟الديمقراطي بتو�س، مع ضرورة تو�

لعّل أّول ما يمكن استخالصھ من النقاش الفلسفي النظري والسيا��ي �� مسألة التوافق ضرورة التأكيد  

العليا للمجتمع السيا��ّي و�حّدد   القيم  الّتأسي��ّي الذي يحّدد �ش�ل قط�ّ�  الّتوافق  أّوال ع�� قيمة فكرة 

ضّمن عادة �� النصوص الدستورّ�ة ذات  طبيعة املبادئ ا�جوهرّ�ة والتنظيمّية والقانونّية  
ُ
والسياسّية ال�ي ت

حظة التعاقدّية الّ�ي أثمرت ع�� مسارها ال��اك�ي 
ّ

املرجعّية العليا، وقد ال يبتعد مثل هذا التوافق عن روح ال�

ذي جعل الديمقراطّية قابلة للتحّقق ��  (Kant)  إ�� �انط(Hobbes)  من هو�ز 
ّ
األساس الّنظري والفلسفّي ال

دولة ا�حديثة �عد غيا��ا عن مسرح التار�خ قرونا طو�لة. وال تزال النظر�ة التعاقدّية منفتحة ع�� التعديل ال

واإلضافة �� ظّل التحّوالت الّ�ي �شهدها ا�جتمعات الغر�ية املعاصرة وانتقال البعض م��ا من أنموذج الدولة  

والعرقية والدينّية والثقافية.. وهو ما نلمسھ �ش�ل خاّص  األّمة إ�� أنموذج الدولة املتعّددة امل�ّونات اإلثنّية  

 �� أعمال جون راولز �� تصّوره ملبادئ اللي��الية السياسّية.

تّتصف   علوّ�ة  مبادئ  وفق  السيا��ّي  الكيان  بناء   �� مفصلّية  �حظة  هو  الّتأسي��ّي  الّتوافق  إّن  ثّم 

السيا��ّي أو ع�� ما �سّميھ راولز "قيم املنظومات  باملعقولّية واملقبولّية و�سمو عن سائر م�ّونات الكيان  

املعقولّية   من  بدورها  قيمها  تخلو  ال  منظومات  و��  املعقولة"،  "التعددّية  ذات  ا�جتمعات   �� ا�خاّصة" 

امل�ّ�رات   تقديم  معروف  هو  مثلما  االجتما�ّ�  العقد  فالسفة  حاول  وقد  إل��ا.  املنتسب�ن  لدى  واملقبولّية 

لتأسيس ال�حظة التعاقدّية من خالل اف��اض ا�حالة الطبيعّية األو�� أو الوضع البدئي    املنطقّية املقنعة 

رغم �سليمهم بأّ��ا حالة اف��اضّية ال صلة لها بالتحّقق الفع�ّ� �� تار�خ اإل�سانّية. غ�� أّن الّتوافق املرجّو  

مثل هذه االف��اضات العقلّية ألّن  اليوم سواء �� ا�جتمعات الديمقراطّية أو غ��ها قد ال ي�ون بحاجة إ��  

الواقع السيا��ي واملمارسة الديمقراطية �� التجارب ا�حاصلة ع�� امتداد قرن�ن أو يز�د قد أثبتا أّن الّتوافق  

التأسي��ّي ممكن ا�حصول و�ش�ل فع�ّ� ب�ن القوى املتعّددة وا�ختلفة واملتنافسة بل واملتناحرة أحيانا ��  

ف� يقتنع  �ي 
ّ
ال واإلقصاء  ال�حظة  العنف  أش�ال  �ّل  لتجاوز  األمثل  وا�خرج  الوحيد  البديل  ھ 

ّ
بأن ا�جميع  �ا 

أنظمة   من  أو  الّسلم  وضع  إ��  ا�حرب  وضع  من  االنتقال  تجارب  عليھ  راهنت  ما  وهو  وغ��ها.  والتصفية 

 االستبداد إ�� أنظمة الشرعية القانونّية. 

ل��هنة ع�� ضرورة االلتقاء �� �سو�ات توافقّية  ولعّل تجر�ة االنتقال الديمقراطي �� تو�س نجحت �� ا

أو   دينّية  أو  إيديولوجّية  مبادئ منظومة  ف��ا  فرض 
ُ
ت ا�جميع وال  إل��ا  إلرساء مبادئ دستورّ�ة عليا يحتكم 

� وما خضعت لھ من 
ّ
 بالتجر�ة من التع�

ّ
الضغوط، ورغم ما اتصف    أخالقّية خاّصة ع�� ا�جميع، رغم ما حف

ذه القوى من املزايدة، فضال عّما وجهت لهذه املنظومة الدستورّ�ة من نقود تدور  بھ خطاب البعض من ه

ب وسمناه  ذي 
ّ
ال التوافق  عن  ماذا  ولكن  مواّدها.  من  الكث��  ب�ن  والتناغم  اال��جام  غياب  ع��    ـ إجماال 
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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املباد  تثبيت  �عد  اشتغالها  آليات  و�حّدد  الديمقراطية  املمارسة  يالزم  ذي 
ّ
ال ذاك  العلوّ�ة  "اإلجرائّي"  ئ 

  للمجتمع السيا��ي وتحديد مقّوماتھ التنظيمّية واملؤّسسّية؟

بالديمقراطية املداوالتّية بما هو ثمرة   البديل املوسوم  يب�ي عليھ هابرماس مشروعھ  ذي 
ّ
ال الّتوافق  إّن 

�� املشروع    نقاش عمومّي ب�ن ذوات عاقلة وحّرة أو التوافق اإلجرائّي الكفيل بحماية مبادئ العدالة وعلوّ���ا

اللي��ا�ّ� عند راولز ال يبدو كالهما قادرا ع�� الصمود أمام االع��اضات الوج��ة الّ�ي تقّدمها شانتال موف.  

  ��  
ّ
إال تحّققها  تصّور  يمكن  ال  فكرة  هابرماس  منظور  من  أو  راولز  منظور  من  سواء  املرجّو  الّتوافق  إّن 

هم ودون استثناء ع�� بلوغ ا�حّد املطلوب من الن�ج  مجتمعات يقدر ف��ا األفراد بصف��م مواطن�ن جميع

العق�ّ� والكفاءة ا�خطابّية وال��اعة ا�حجاجّية لينشأ النقاش العمومّي املف��ض و�ثمر التوافق املنشود ��  

سائر القضايا ال�ي ��ّم الشأن العاّم أو �� املسائل ا�خالفّية القائمة. وهو ما يف��ي بنا إ�� اف��اض أن يتّم 

يل ا�جميع لتحصيل هذه املل�ات والقدرات في�ون ا�جتمع السيا��ي مدفوعا إ�� املرور بمرحلة إعداد  تأه

املدرسة   بمثابة  أو��  �� مرحلة  الدولة  أن نجعل  يف��ض  ما  النشيطة، وهو  للمواطنة  وتأهيلهم  للمواطن�ن 

عالم، قبل املرور إ�� املمارسة  الك��ى ال�ي �عّد مواطن��ا وفق اس��اتيجّية �عليمّية و�يداغوجّية وا�حة امل

الديمقراطية املداوالتّية. وهو أمر يبدو شب��ا باف��اض حالة قر�بة من حالة الطبيعة أو الوضع البدئي كما  

 هو ا�حال �� نظر�ات التعاقد أو �� تصّور راولز ل�حالة ال�ي �سبق قيام ا�جتمع "ا�حسن التنظيم". 

النقا رة حتما أمام ا�جميع  أّما خالف ذلك فإّن املمارسة 
ّ

شّية املطلو�ة واملداوالت املفتوحة ت�ون متعذ

دون استثناء، وهو ما يف��ي بنا إ�� اف��اض ثان مفاده أّن املواطنة النشيطة ست�ون مقصورة ع�� أ�حاب  

مارسة  القدرات العقلّية واملهارة ا�خطابّية وال��اعة ا�حجاجّية دون غ��هم، مّما �ع�ي �� الّ��اية أن ت�ون امل

الديمقراطية املداوالتّية نخبوّ�ة أو تمثيلّية، وا�حال أّن هابرماس �عمل جاهدا ع�� تجاوز الن�عت�ن النخبوّ�ة  

والّتمثيلّية باعتبارهما من أهّم عوائق املمارسة الديمقراطّية املث�� ال�ي تحّقق التحّرر املطلوب و�ستجيب  

ا تلك  ووعودها،  ا�حداثة  ومبادئ  األنوار  تجارب  لروح   �� �عد  تتحّقق  لم  �ي 
ّ
ال املوعودة  لديمقراطية 

 الديمقراطيات التمثيلّية واللي��الية السائدة �� ا�جتمعات الغر�ّية.  

د أّن مجال السياسة يبقى باألساس مجال التنافس  
ّ

و�اإلضافة إ�� ذلك فإّن الواقع السيا��ي ما يفتأ يؤك

�عات الفردّية أو الفئوّ�ة أو  
ّ
والّتنازع والّصراع ع�� السلطة والّنفوذ وامل�اسب تحّفزه الّرغبات واملطامع والن

بق املدفوع  العقال�ّي  التدّبر  أك�� مّما هو مجال  العليا ع�� ا�خاّصة  ا�جماعّية  اإليثار و�غليب املص�حة  يم 

فالفعل   الوجاهة،  غاية   �� لنا  تبدو  موف  شانتال  تقّدمها  الّ�ي  القرار  خاذ 
ّ
ات حّجة  أّن  عن  فضال  غ��ها. 

السيا��ي يحتاج �� الغالب إ�� أن يتحّول إ�� قرار، والقرار يفرض أحيانا أن ُيّتخذ �� �حظة عاجلة أو زمن  

خاذ القرار بذلك رؤ�ة ما، أو يحسم األمر ملص�حة طرف دون آخر، وهو ما  محدود أو ظرف آ
ّ
�ّي و���جم ات

التنظيمّية   اآللّيات  بھ  �سمح  ما  ظّل   �� قائمة  إبطالھ  أو  تصو�بھ  ومحاولة  عليھ  االع��اض  سبل  يجعل 

املد�ّي. لذا ال غ�ى   والّرقابية املتاحة �� املنظومة الديمقراطية سواء �� مؤسسات الدولة أو �� هيا�ل ا�جتمع

خاذ القرار وطرف يراقب  
ّ
� املسؤولّية وات

ّ
عن االع��اف بحتمّية هذه املعادلة ال�ي تقوم ع�� طرف�ن: طرف يتو�

� الحقا موقع املسؤولّية �� إطار آلّية التداول املعلومة. ��ذا االعتبار  
ّ
ويعارض ويعمل ب�ّل السبل ع�� أن يتو�
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الكيان السيا��ي وهو ما يبدو لنا أقرب لالستجابة إ�� طبيعة االجتماع اإل�سا�ّي  يتحّقق الّتوازن املرجّو ��  

ر العالقات ب�ن قواه املتعّددة واملتنافسة واملتنازعة.  
ّ
ذي يبقى بحاجة إ�� مثل هذه املعادلة الّ�ي تؤط

ّ
 ال

با��ا و�سي�� الشأن  
ّ
بة    اجاتھ العاّم وحإّن الّتوافق املرجّو لتدب�� ا�حياة ا�جماعّية ومتطل

ّ
املتجّددة واملتقل

ھ يجعل األطراف املتوافقة  
ّ
قد ال ي�ون ناجعا بالش�ل املطلوب، إذ ُيدفع �� الغالب إ�� طمس النقائص ألن

ع�� اختالف رؤاها وتباين مصا�حها مدعّوة إ�� ش�ل من الهدنة الّ�ي تفرضها عل��ا سلطة التوافق األدبّية  

ع�� ذلك نتائج التوافق املنت�ج �� �عض التجارب �� البلدان ذات املمارسة  ومقتضياتھ األخالقّية. وّمما ي��هن  

الديمقراطية العر�قة، إذ نجد السياسات املعتمدة متقار�ة �� مستوى االختيارت االقتصادية واالجتماعية  

أحزاب    و�� توجّهات السياسة الداخلية أو ا�خارجّية تقار�ا بات يذيب ا�حدود الفاصلة املتعارف عل��ا ب�ن

 وقوى اليم�ن من جهة وأحزاب وقوى اليسار من جهة أخرى.  

أّما �� تجارب االنتقال الديمقراطي كما هو ا�حال �� التجر�ة التو�سّية فإّن التوافق �� ممارسة ا�حكم 

ر  
ّ

قد ت�ون نتائجھ أفدح إذ نراها تمّس م�اسب الّتوافق التأسي��ّي ذاتھ. و�كفي أن �ستدّل ع�� ذلك بتأخ

ء املؤسسات الدستورّ�ة الكفيلة بتأم�ن مسار االنتقال الديمقراطي وحمايتھ من االنت�اس وذلك طيلة  إرسا 

بات العاجلة �سبب  
ّ
ر لعدد من املتطل

ّ
ف��ة حكم الّتوافق املزعوم، فضال عن أّن سلطة ا�حكم التوافقّية تتنك

� عن 
ّ
كث�� من اإلخالالت و��� املساومة    ما يفرضھ التوافق من تنازالت متبادلة ومقايضات تف��ي إ�� التس�

فاتھ تمهيدا لطّي  
ّ
ل مرحلة أساسية لتصفية اإلرث االستبدادي ومخل

ّ
ذي يمث

ّ
ال العدالة االنتقالّية   

ّ
�� ملف

صفحة املا��ي والشروع �� البناء ا�جديد الذي يلّ�ي الطموحات املشروعة �� بناء دولة القانون وفق معاي��  

 شّفافة. 

�،  وال يخفى ع�� املتا
ّ
صف بھ ا�حكم التوافقي من ارتجال و�ع�

ّ
�ع لسياسة التوافق املعتمدة �� تو�س ما ات

ب عمال متواصال وتحشيدا  
ّ
صاحبھ تأجيل اإلصالحات الك��ى ووضع الرؤى االس��اتيجّية الصائبة ال�ي تتطل

خاذ القرار السيا��ي الصائب ��
ّ
ال�حظة املناسبة. لقد    لإلم�انّيات املادّية والبشرّ�ة وقدرة ع�� ا�حسم �� ات

وجدت سلطة التوافق نفسها مدفوعة إ�� ان��اج سياسة تقوم ع�� تحقيق م�اسب عاجلة إرضاء لألطراف  

املنخرطة فيھ وهو ما أف��ى إ�� اعتماد قرارات تّتصف بالت�ّجل والظرفّية أّجلت �� الغالب عملّية البناء  

لّية وكشف �� ال��اية �جز الطبقة السياسّية ا�حاكمة عن  القو�م �� سائر ا�جاالت مّما عّمق املشا�ل الهي�

تحقيق الوعود ال�ي قّدم��ا، وزاد �� �عميق مشاعر ا�خيبة واإلحباط لدى أغلب القوى والفئات االجتماعّية،  

قادم    �� السياسية  املشاركة  �سب  ب��اجع  ين�ئ  مّما  العاّم،  الشأن  متا�عة  عن  العزوف  سلوك  تنمية  و�� 

 النتخابّية. املناسبات ا
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 : خاتمة  -5

من املشروع أن نطمح إ�� ترشيد الفعل السيا��ّي أو املمارسة الديمقراطية وفقا ملعاي�� عليا ُمّتفق عل��ا   

أو   قيد  �ّل  فعال متحّررا من  السياسة   غدت 
ّ
و�ال واملقبولّية  املعقولّية  بقدر من  تحظى  ايتيقا سياسّية  أو 

م بأّن السياسة قبل أن ت�ون فضاء تدب�� املش��ك    ضابط. ولكن من دوا�� التفك�� العقال�ي
ّ
الواق�ّ� أن �سل

والرؤى   املتشّعبة  والّرغبات  املتعّددة  القوى  ب�ن  التنازع  مجال   �� الّرص�ن  العمومّي  العقال�ي  والنقاش 

فك�� املتباينة �� تصّور مع�ى ا�خ�� املش��ك ذاتھ أو الصا�ح العاّم. و�زاء هذا وذاك نحن مدفوعون إ�� التّ 

والفلسفات   النظر�ات   �� واألطروحات  اآلراء  من  باالستفادة  وذلك  املعادلة  طر��  ب�ن  للمواءمة  املتأ�ّي 

ذي هو  
ّ
السياسّية ع�� اختالف مرجعّيا��ا وتباين توّجها��ا. ولكن أال يف��ي بنا ذلك إ�� ضرب من الّتلفيق ال

؟ لذا  واألطروحات ا�ختلفة�ن األف�ار املتباينة  �� ��اية األمر حصيلة بحث �� إيجاد التسو�ات والتوافقات ب

ھ �عود بنا �� ال��اية إ�� "صراع التأو�الت" وفق عبارة بول ر��ور أو "حروب  
ّ
يبقى األمر إش�الّيا ع�� الدوام ألن

  اآللهة" حسب عبارة ماكس في��، تلك التأو�الت املتّعددة واملتنازع عل��ا للسياسة والّسيا��ّي املرتبطة بدورها

واالن��ا�ات �حقوق البشر وكرام��م أك�� مّما هو تار�خ مزدان   والفظائع بتار�خ سيا��ّي إ�سا�ي مثقل باملآ��ي 

 با�خ�� العميم والّرفاه لعموم البشر. 

عات والرغبات وا�حاجات يبقى   
ّ
ي بما هو تدب�� ل�حياة ا�جماعّية وس�� لتجسيد التطل إّن الفعل السيا��ّ

بة املتغّ��ة وانفتاحھ ع�� اإلم�ان أك�� من اق��ابھ من دائرة الوجوب واإللزام. هو  وثيق الّصلة بطبيعتھ امل
ّ
تقل

ع��   إ�سا�ي  اجتماع  أّي  م��ا  يخلو  أن  يمكن  ال  الّ�ي  الصراع  وعالقات  التعّدد  واقع  إطار   �� املمكن  فعل 

هو ما يجعلنا نق��ب أك��  اإلطالق. ��ذا االعتبار يكتسب الفعل السيا��ي ديناميكّيتھ وحركّيتھ ع�� الدوام. و 

بواقع   اع��افنا  ولكّن  السياسّية.  الظاهرة  لتفّهم  واق�ّ�  تار��ّ�  بمنظور  ال��منا  إذا  موف  شانتال  أف�ار  إ�� 

والديمقراطّية   السياسّية  املمارسة  ت�ون  بأن  نقبل  يجعلنا  ال  السيا��ي  االجتماع   �� الّصراعّية  العالقات 

ة، ألّن السياسة �� �� �عد من أ�عادها األساسّية إدارة لصراع القّوة  تحديدا مح�ومة بقانون الغلبة والقوّ 

الفعل السيا��ّي ملبادئ تكتسب شرعّي��ا وعلوّ���ا من   بقّوة الفكرة وسداد ا�حّجة وهو ما يوجب إخضاع 

ا تفرضھ  اع��اف القوى املتصارعة واملتعّددة �� ا�حقل السيا��ّي بوجاه��ا املعيارّ�ة، وع�� القبول الطو�ّ� بم

من ال��امات ع�� ا�جميع. كيف السبيل إذن إ�� إيجاد التسو�ة املعقولة ب�ن هذه الوقائع ال�ي �عسر تجس��  

الهّوة ب�ن تناقضا��ا : االع��اف با�حقيقة الّصراعّية للمجال السيا��ّي وواقع التعّددية �� ا�جتمعات ا�حديثة  

اي�� معقولة ومقبولة من سائر م�ّونات ا�جتمع السيا��ّي  من جهة، ووجاهة التسليم بضرورة االحت�ام إ�� مع

من جهة أخرى، ثّم إيجاد اآللّيات التنظيمّية القادرة ع�� تأط�� التعّدد وع�� تقن�ن وسائل مشاركة املواطن�ن  

مبادئ   وفق  القرار  خاذ 
ّ
ات عملّيات   �� والّتأث��  الك��ى  االختيارات  وتحديد  العام  الشأن  تدب��   �� الفاعلة 

ملساواة التاّمة والعدالة وا�حرّ�ة من ناحية، والعمل ع�� تجاوز �غرات املمارسة الديمقراطّية السائدة ��  ا

�ا�جتمعات الديمقراطية  
ّ
من املزالق املصاحبة لعملّيات االنتقال الديمقراطي �� ا�جتمعات التّواقة   والتو�

 إ�� الديمقراطية من ناحية أخرى.  
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املؤّسسّية واآللّيات التنظيمّية املعتمدة راهنا �� ا�جتمعات الديمقراطية �� تجار��ا ا�ختلفة  إّن األش�ال   

ا�حلّية... �عّد �� رأينا    االستفتائّية أو   سواء �� ش�لها ا�جمهوري أو اللي��ا�ّ� أو �� صيغها املتعددة التمثيلّية أو 

األ ل�جميع نظرّ�ا ع��  السياسية متاحة  للمشاركة  اج��ادات نظرّ�ة وسياسّية وحصيلة  قنوات  قّل، وثمرة 

تراكمات وخ��ات ومراجعات. تق��ن ��ا دون شّك نقائص كث��ة و وتالزمها عديد الثغرات، ولكّ��ا نجحت ��  

تحقيق كث�� من وعود ا�حداثة السياسّية و�جزت �� املقابل عن تحقيق وعود أخرى. ولعّل هابرماس قد  

ھ ال فائدة تر�� م
ّ
ن الس�� إ�� تجاوز نقائص ا�حداثة وما �جزت عن تحقيقھ من وعود األنوار باملرور  أدرك أن

إ�� مرحلة "ما �عد ا�حداثة"، لذا صرف جهده الفلسفي إ�� محاولة تدارك ما غفلت عنھ ا�حداثة الغر�ية  

التية، غ��  وطمح إ�� تدارك الديمقراطيات السائدة بتقديم األنموذج البديل وُ�قصد بھ الديمقراطية املداو 

نا نقّدر أّن هذه ا�حداثة املنقوصة قد ال �ستقيم تدارك �غرا��ا بابتداع النماذج النظرّ�ة ال�ي تبدو للكث��  
ّ
أن

من الدارس�ن طو�اوّ�ة املن�ع. بل قد ي�ون من األنجع مز�د العمل ع�� تحس�ن أش�ال املمارسة السائدة ��  

ديثة �شأت وتطّورت وترّ�خت �� عديد الدول ألّ��ا نجحت ��  الديمقراطية ا�حديثة، ألّن الديمقراطّية ا�ح

تثبيت عدد من القواعد ال�ي �عسر إيجاد بدائل لها ع�� األقّل �� الزمن الّراهن وهذه القواعد يمكن إيجازها  

منطق  �� آلّيات الّتعاقد والّتمثيل والّتداول. ومن هذا املنطلق تبقى املمارسة الديمقراطّية �� رأينا مح�ومة ب

ل أهّم سمات منظومة ا�حكم 
ّ
ثنائّية األغلبّية واألقلّية ومنطق "الّنصر املؤقت والهز�مة املؤقتة"، وهو ما يمث

 الديمقراطّي الّ�ي تمّ��ه عن سائر األنظمة السياسّية األخرى. 
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