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   في الدیمقراطیة

   الشرعیة  إلی تنمیطتاریخ النفوذ من شرعنة الخطاب 
 

 

 

 : ملّخص

اإلشارة      ھ  إ��تجدر 
ّ
االستبداد من    أن أهدر  ما  اإل�سان  �ستعيد  الديمقراطي،  الفعل  حضور  بموجب 

  الفرح والرقص ع�� �غمات هذا اإلنجاز ال ينب�� أن ينسينا أّن   غ�� أّن   ،ذاكرتھ وكرامتھ وحر�تھ و��سانيتھ

ل�ل ثورة ول�ل منجز ديمقراطي أعداء ي��بصون، وا�خوف �ل ا�خوف من أن ي�ون بمستطاع النظام إعادة  

إ�� نظام استبدادي ناعم. ونروم بالذات عند    إنتاج نفسھ، من نظام استبدادي  �� هذا املقام  أن نتوقف 

حكم األقلية،  سوى    "جاك ر�سيار" الذي ينقد "هذا الش�ل من الديمقراطية التمثيلية، ال�ي ليست �� ال��اية

إ�� ا��حبت  ثّم  أصوا��ا،  الصندوق  منحت  أغلبيٍة  من  انتخا��ا  وقع  إنجاز    ال�ي   
ً
منتظرة العاّمة،  ا�حياة 

  ، ذلك أنھ من املوقن بھ أّن مواجهة التوتاليتارّ�ة، ال ي�ون إال بإبداع للديمقراطّية مستمّر   ،الوعود واملواعيد"

بنا أن �عود إ�� سؤال "البوَي�ىي": "كيف    حرّي وهو ما يضمنھ �عالق و�عانق االحتجاجات والثورات ودوامها. و 

هذه ا�جماعات من الناس ومن املدن أن تحتمل طاغيا متوحدا، ليس لھ من قوة إال القوة ال�ي   يمكن ل�ّل 

فن�اه يحقق انزالقا خارج التار�خ، وتبدو هنا ا�حاجة م�ّحة لتفّهم االنتقال من الّرغبة إ�� حّب    �عطى لھ"؟

غ�� عق�ّ�، واملتبادر إ�� الذهن أّن �ّل عالقة بالسلطة �� عالقة استحواذّية قمعّية.    العبودّية من جهة ما هو

إ�� أخرى قسرّ�ة، من أجل ذلك نحن   لقد استقام لدينا �حظتئذ سؤال ينطرح حول سياسة غ�� قسرّ�ة 

التمر  نزعة  أّن  اللثام عن صرامة تخ����ا تلك االستفهامات، �ونھ يمكننا أن نبصر جلّيا  كز األرو�ّي  نميط 

لھ،
ّ
اهتدى العارفون إ�� أّ��ا مجّرد  ف  ت��عزع. لقد قطعت هذه التساؤالت مع ما �انـھ التار�خ إ�� حّد اآلن �� تمث

 أّن  
ّ
ھ ما يرسم مالمح "مجتمعات ال توجد ف��ا مؤسسة سياسّية، إال

ّ
حالة خاّصة با�جتمعات "الغر�ّية"، إن

أطروحة    ما �ستلزم الوقوف عنده هو أّن أّن  ستب�ن بالتا��  السياسة حاضرة ومسألة السلطة مطروحة". �

ل �� الدفاع عن يوتو�يا ح�ومية جديدة، وال �� اق��اح خطة عمل مغايرة لنضاالت شعبية،  
ّ
"ر�سيار" ال تتمث

وال ح�ى �� تنشيط آلة ما �عد ماركسية ضد شرعية الديمقراطية، إنھ يرفض أيضا، �ّل خطاب تكنوقراطي  

وال ح�ى �� االنقالب ع�� ما يحدث، و�النسبة إ�� املستقبل    ،ي�ن مح��ف�ن �� صنع املستقبلحول تكنوقراط 

"ليس ثمة مستقبل �� انتظارنا"، ثمة فحسب الكث�� من العمل والنضال "بالنسبة إ�� �ل من أراد أال يموت  

   غبّيا".

 . رعيةالش، االستبداد ،العنف ،التوتاليتار�ة ،الديمقراطية ال�لمات املفاتيح:

 

 ُعَمر بن بوجلیدةد. 
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Abstract : 

 
 We would like to point out that, by virtue of the presence of democratic action, a 

person regains what despotism has wasted of his memory, dignity, freedom and 
humanity. But the joy and the dance to the tones of this achievement should not forget 
us that every revolution and every democratic achievement have enemies lying in wait, 
and the fear is all fear that the system will be able to reproduce itself, from an 
authoritarian regime to a soft authoritarian regime. We want here to stop here in this 
particular place with "Jacques Rensiard" who criticizes "this form of representative 
democracy, which in the end is nothing but minority rule, which was elected by a 
majority that gave the Fund its votes, and then withdrew to public life, awaiting the 
fulfillment of promises and dates".  

This is because it is certain that the confrontation of totalitarianism can only be 
achieved through the continuous creativity of democracy. This is guaranteed by the 
continuation and embrace of protests and revolutions and their continuity. It is 
appropriate for us to return to the "Laboy" question: "How can all these groups of people 
and cities endure a monolithic tyrant, who has no power but the power that is given to 
him?" We see him achieve a slide outside of history, and there appears to be an urgent 
need to understand the transition from desire to love of slavery in terms of what is not 
rational, and what comes to mind is that every relationship with power is an oppressive 
relationship. 

At that time, a question arises about a non-coercive policy to a coercive one. That is 
why we are revealing the strictness that these inquiries store, since we can see clearly 
that the European concentration tendency is shaking. These questions have broken with 
what history has been so far represented in it. Knowledgeable people have found that it 
is merely a case specific to "Western" societies. It is thus evident that it is, and what 
needs to be considered, is that the "Resiar" thesis is not represented in defending a new 
governmental utopia, nor in proposing a plan of action contrary to popular struggles, 
nor even in revitalizing a post-Marxist machine against the legitimacy of democracy. 
Technocrats about technocrats who are professional in making the future. 

Not even in a coup against what is happening, and with regard to the future, "there is 
no future waiting for us", there is just a lot of work and struggle "for everyone who wants 
not to die stupid." 

Key words: democracy, totalitarianism, violence, tyranny, legality. 
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 ل: مدخ -1

إنما ي��ض ع�� تقنيات دعائية  إن    أنماط وع��م وسلوكهم،  إعادة �شكيل �خصيات األفراد وتحديد 

لة لرؤ�ة ومع��ة عن مصا�ح، ولها من القدرة ما بھ تؤثر الختيار ممثل�ن سياسي�ن
ّ
ال يمكن أن   ،سياسية حما

   ،نر�دهم أو نحتاج إل��م لو كنا مالك�ن تماما لقدراتنا الذهنية
ّ
ھ السطو ع�� الضم�� والتالعب بالو�� ع��  إن

ا�حس التار��� ويغيب البعد النقدي. والوا�ح  شيئا فشيئا  آليات تكييف تتحكم وتوجھ وتضلل فيضمر  

أننا لم �غادر �� ذهن "االستبداد السيا�ىي" ح�� "القطيع": فهل �ان ذلك كذلك ألننا ننت�ي إ�� �شر�ة ضار�ة  

ولم تينع    ،ة؟ أم ألن حركة التنو�ر والثورة "الفر�سية" ليس لها امتدادات فينابجذورها �� تقاليد نصّية قديم

كيف �عمل السلطة للسيطرة؟ إن هذا  و   عندنا ومفاهيمها ال تزال غر�بة عن مجالنا التداو�� وحقلنا الثقا��؟

ملؤسسات"  التساؤل لم �عد اعتباطيا وال هو من فضول الفضولي�ن، بل إنما شرط املس�وت عنھ، ذلك أن "ا

  ، �س��لك املالي�ن من البشر ليس فقط بتأث�� اآللية االقتصادية ولكن أيضا باخ��اع ومساعدة: جهل مؤسس

وهذيان مقدس ينب�ي ع�� األيديولوجيا والدين. فبأي مع�ى تبدو هنا ا�حاجة م�ّحة لتفّهم االنتقال من الّرغبة  

 .1إ�� حّب العبودّية

 یدیولوجي: األفي الدیمقراطیة والعماء  -2

أّن   ع��  الشاهدة  العالمات  ال    من  هم  إنما  متخلف...)  (جاهل،  النعوت  �ش�ى  الشعب  ينعتون  الذين 

��م ع�� ا�حكم الذي يصدره "الشعب" مآالتھ خط��ة.  تظنّ   �م لم يدر�وا أّن إ�ّ   ،مع�ى  يفقهون للديمقراطية 

الفكر   "اللعبة"، فقد استقر  إ�� عمق  نبأ مس   – إ��م لم ينفذوا  أ  - تقر  ول�ل  أنيتغ�ّ ع��  يلبث  األمر ما  �  ن 

ھ    �ص�� مغايرا ملا نتصورهو 
ّ
ظر  . فا�خسارة �سبية ظرفية، وال يمكن أن ت�ون أبلغ من ذلك إال �حظة النّ 2هوأن

   ه هو أّن ؤ إل��ا من بوابة العماء اإليديولو�� والتحزب ضّيق األفق. وما ينب�� إجال 
ّ

افة وال�ي  ّف االنتخابات الش

ها هنا يتبلور االنخراط الفع�� �� تدب�� فضاء    ،تحقق نقلة نوعية  ألن  بالن�اهة والتعددية، مؤهلةشهد لها  �ُ 

 و�عدد الرؤى واملصا�ح واألف�ار.  آلخر"،"ا لـ حاضن

الثقافية ال يفيد �� �ىيء، ومن ثمة البد  و   حلل والتف�ىي من الروابط ا�حضار�ةوقد بان مما فات أن التّ 

و�نما يتدبر أمر التفرقة ب�ن منطق التطابق    ،موذج ال يقطع مع ا�حداثة السياسيةمن االشتغال ع�� إرساء ن

عن  و   واملماثلة فضال  تار�خية،  ألسباب  كذلك  إال  ي�ون  أن  يمكن  ال  األمر  و�ن  واملباينة.  االختالف  منطق 

  ،و حالم. وهكذاة وال��اغماتية �� �ل فعل سيا�ىي، والذي ال ينكره إال جاحد أاالنتباه إ�� األ�عاد املص�حيّ 

 
شمر، دار الساقي، بيروت، ط -1

ٔ
 .  23، ص2016، 1إتيان دو البويسي، العبودية المختارة، ترجمة صالح اال

Etienne de la Boetie, discours de la servitude volontaire, Payot, 1978  
روبية، خاصة القرن الثامن عش -2

ٔ
زمة اليوم الديمقراطية إلى فترة سابقة مبكرة للحداثة اال

ٔ
ن مفهوم الديمقراطية وممارستها  تعيدنا ا

ٔ
ر، ال

زمة بقفزة المقياس، ووجب إعادة إبداع المفهوم.
ٔ
يضا وضعا في ا

ٔ
نطونيو نيغري، الجمهور، الحرب   حينذاك ا

ٔ
انظر، مايكل هاردت وا
 . 391، ص 2015، بيروت 1والديمقراطية في عصر اإلمبراطورية، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، ط 

M. Hardt and A. Negri, Multitude, War and Democracy in the Age of Empire, 2004.                       
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الرهان هذا  أفق   �� �عمل  أن  هو  غرضنا  الختيار    ،فإن  الالمشروط  انحيازنا  عن  تل�ؤ  دون  �ع��  وأن 

يبدو أننا اهتدينا    ،الديمقراطية، و�فضل هذه النظرة نقوى ع�� الظفر بما امتنع علينا طو�ال. من أجل ذلك

�� عداد املفاجآت إال   إذا جاءت من غ�� مصدرها، وهو ليس واقع  إ�� ما مفاده أن "األحداث" ال تصنف 

ا�حال �� اإلنجازات التار�خية العظيمة لـ"الشعوب". وقصد اإلفصاح عن مبتغانا نروم أن نو�ح بدون لبس  

نا  "ا�حدث" إنما ي�ون درسا وفاتحة حياة، ثم  أّن 
ّ
ھ  نود أن �ش�� إ��  إن

ّ
بموجب حضور الفعل الديمقراطي،   أن

اال  أهدر  ما  اإل�سان  الفرح    1ستبداد�ستعيد  ولكن  و��سانيتھ.  وحر�تھ  وكرامتھ  ذاكرتھ  ع�� و من  الرقص 

  �غمات هذا اإلنجاز ال ينب�� أن ينسينا أن ل�ل ثورة ول�ل منجز ديمقراطي أعداء ي��بصون، وا�خوف �ّل 

ا�خوف من أن ي�ون بمستطاع النظام إعادة إنتاج نفسھ، من نظام استبدادي إ�� نظام استبدادي ناعم،  

الديمقراطية    ومونر  من  الش�ل  "هذا  ينقد  الذي  ر�سيار"  "جاك  عند  بالذات  املقام  هذا   �� نتوقف  أن 

التمثيلية، ال�ي ليست �� ال��اية غ�� حكم األقلية، ال�ي وقع انتخا��ا من أغلبيٍة منحت الصندوق أصوا��ا،  

واملواعيد" الوعود  إنجاز   
ً
منتظرة العاّمة،  ا�حياة  إ��  ا��حبت  ذلك  2ثّم  مواجهة  .  أّن  بھ  املوقن  من  أنھ 

وهو ما يضمنھ �عالق و�عانق االحتجاجات والثورات    ،، ال ي�ون إال بإبداع للديمقراطّية مستمّر 3التوتاليتارّ�ة

ودوامها. وخليق بنا أن �عود إ�� سؤال "البوَي�ىي": "كيف يمكن ل�لهذه ا�جماعات من الناس ومن املدن أن  

فن�اه يحقق انزالقا خارج التار�خ، وتبدو    4ن قوة إال القوة ال�ي �عطى لھ"؟تحتمل طاغيا متوحدا، ليس لھ م

 
نها    -1

ٔ
ذهان شقاء اإلنسان كا

ٔ
خرون منهم في وصف االستبداد ودوائه بجمل بليغة بديعة تصور في اال

ٔ
وقد تكلم بعض الحكماء السيما المتا

، ومن هذه الجمل قولهم: المستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته ال بإرادتهم (...) المستبد عدو  تقول له هذا عدوك فانظر ماذا تصنع 
نواع االستبداد  

ٔ
قبح ا

ٔ
الحق (...) المستبد يتجاوز الحد ما لم ير حاجزا من حديد (...) المستبد إنسان مستعد بالطبع للشر (...) ومن ا
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ٔ
ويل جاك رنسيار"، مجلة ا

ٔ
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ٔ
م الزين بن شيخة المسكيني، اال

ٔ
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ٔ
  "... رونسيار الذي يجعل من اال

م الزين بن شيخة المسكيني، الفن والمقدس، نحو 
ٔ
 .125، ص 2020، 1انتماء جمالي إلى العالم، مؤمنون بال حدود، بيروت، ط انظر، ا

Jacques Rancière, La Haine de la démocratie, La Fabrique, 2005. 
Jacques Rancière, Politique de la littérature, Galilée, 2007 . 

بو زيد -3
ٔ
سس التوتاليتارية، ترجمة انطوان ا

ٔ
رندت، ا

ٔ
 . 2016، 2، دار الساقي، بيروت، طحنة ا

Arendt. Hannah, les origines totalitarisme, Paris, Calmann-Lévy 1973,3 vols (collection « points ») 
نظمة التوتاليتارية من معسكرات االعتقال واإلبادة باعتبارها مختبرات ُيثبت فيها معتقد التوتاليتارية 

ٔ
ن كل شيء هو ممكن.    –تفيد اال

ٔ
في ا

 
ٔ
خي  نوالحق ا

ٔ
خرى تتبّدى حياّل هذا اال

ٔ
ومن ضمنها تلك التي تمس المجال الطبي والتي تمثل فظائعها   –ر، ثانوية  كّل االختبارات اال

طباء الرايخ الثالث وهم يرافعون عن نظرياتهم 
ٔ
ن هذه المختبرات استخدمت    –بالتفصيل في الدقائق الممنوحة ال

ٔ
خذ باالعتبار ا

ٔ
مع اال

نواع االختبارات. إن السيطرة الكلية، التي تجَهُد في تنظيم تعددية
ٔ
نما البشرية كلها إن    لشتى ا

ٔ
الكائنات البشرية وتمايزهم الالنهائيين، وكا

هي إال كائن فرد، لن تكون ممكنة إال في حال تقلص جميع الناس إلى هوية ثابتة من ردود الفعل: هكذا يتسنى لكل مجموع من مجاميع  
خر. 

ٓ
ي مجموع ا

ٔ
ن يستبدل با

ٔ
 ردود الفعل هذه ا

سس التوتاليتارية  
ٔ
رندت، ا

ٔ
 )  -مرجع مذكور  - ، 206، ص (را، حنة ا

4-Pierre légende, jouir du pouvoir, éd Minuit 1976 Etienne de la boetie discours de la servitude volontaire Payot 
1978, Claude le Fort, L’invention démocratique Fayard 1981.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Haine_de_la_d%C3%A9mocratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fabrique_(%C3%A9diteur)
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 2021)  مارس -ا
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هنا ا�حاجة م�ّحة لتفّهم االنتقال من الّرغبة إ�� حّب العبودّية من جهة ما هو غ�� عق�ّ�، واملتبادر إ�� الذهن  

ينطرح حول سياسة    أّن �ّل عالقة بالسلطة �� عالقة استحواذّية قمعّية. لقد استقام لدينا �حظتئذ سؤال

يمكننا  إذ    نميط اللثام عن صرامة تخ����ا تلك االستفهامات،  غ�� قسرّ�ة إ�� أخرى قسرّ�ة، من أجل ذلك 

أن نبصر جلّيا أّن نزعة التمركز األرو�ّي ت��عزع. لقد قطعت هذه التساؤالت مع ما �انـھ التار�خ إ�� حّد اآلن �� 

لھ،
ّ
ھ ما يرسم مالمح "مجتمعات  اهتدى العارفون إ��  ف  تمث

ّ
أّ��ا مجّرد حالة خاّصة با�جتمعات "الغر�ّية"، إن

 أّن السياسة حاضرة ومسألة السلطة مطروحة"
ّ
 . 1ال توجد ف��ا مؤسسة سياسّية، إال

قّدت منھ هذه ال��اكيب، و   �ستب�ن بالتا�� أّن ا�جهاز املفهومّي الذي انبجست من رحمھ هذه املفردات 

د أّن ما
ّ

ھ    ليؤك
ّ
يظهره "املتوّحشون"، هو ذلك ا�جهود الّدائم من أجل منع الزعماء من أن ي�ونوا زعماء. و�ن

ملن الضرورّي أن ننّبھ إ�� هذا الكشف العظيم والذي ينت�ي إ�� إم�ان إقصاء �ّل سلطة قمعّية، ال تتعاطى  

   إيجابا مع النوازل واملستجّدات واملقتضيات و"املا يحدث".

ل   2الوقوف عنده هو أن أطروحة الفيلسوف الفر��ىي "جاك ر�سيار"  و�ن ما �ستلزم
ّ
�� الدفاع    ال تتمث

عن يوتو�يا ح�ومية جديدة، وال �� اق��اح خطة عمل مغايرة لنضاالت شعبية، وال ح�ى �� تنشيط آلة ما  

حول   تكنوقراطي  خطاب  �ّل  أيضا،  يرفض  إنھ  الديمقراطية،  شرعية  ضد  ماركسية  تكنوقراطي�ن  �عد 

وال ح�ى �� االنقالب ع�� ما يحدث، و�النسبة إ�� املستقبل "ليس ثمة مستقبل    ،مح��ف�ن �� صنع املستقبل

 ،وهكذا  4.، ثمة فحسب الكث�� من العمل والنضال "بالنسبة إ�� �ل من أراد أال يموت غبّيا"3�� انتظارنا"

العبث ا�خطر  ،فإنھ من  لم يكن من  أّن توقع حصول إجما  ،إن  والن�اعات، ذلك  للصراعات    ع يضع حدا 

للتفاوض   وقابلة  مفتوحة  فيھ  الصراعات  نظام  ولك��ا  صراعات  بال  سياسيا  نظاما  ليست  الديمقراطية 

الن�اعات    بحسب قواعد تحكيم معروفة. ففي مجتمع يزداد �عقيدا   ال تقل خطور��ا و   فيھال ينقص عدد 

أراء أولئك الذين يصلون بحر�ة إ�� منابر التعب��  وللسبب عينھ فإن �ع،  تتضاعف وتتعمق  بقدر ما ددية 

العام ليست حادثا عرضيا، إ��ا التعب�� عن الطا�ع غ�� القابل للبت بطر�قة علمية أو دغمائية. ليس هناك  

إدراك فيھ  يمكننا  م�ان  وال��ائي  من  واليقي�ي  واملطلق  وا�غالق  و�عيينھ  القاطع  النسق  انقفال  و�التا��   :

املناقشة السياسية �� دوما من دون    عت�� أن املناقشة قد أقفلت، ألنھ لم �عد لها من داع. إّن التش�ل، لن

أن يف�خ بحسب  أو  قرار يتخذ يمكن أن �عاد النظر فيھ    أّي   خاتمة مع أ��ا ليست من دون قرار، غ�� أّن 

أو��   تظهر درجة  تتواجھ عندئذ و��  كث��ة ومطالب عديدة  إدعاءات  التعي�ن إجراءات مقبولة،  من عدم 

داخل الفضاء العام للمناقشة، هذه املطالب تتعلق �� ��اية املطاف باألولو�ة ال�ي يجب األخذ ��ا �� ظرف  

األفضل. ولعّل مّما يجدر التذك�� بھ هو أّن أخطر املزالق املن�جّية  ل�خيارات    ولو�ةاأل تار��� مع�ن و�� ال��اية  

 
1-Pierre Clastres La société contre l’état, Minuit1974   

ويل جاك رنسيار"، (مرج -2
ٔ
دب والديمقراطية، تا

ٔ
م الزين بن شيخة المسكيني، "اال

ٔ
 .) ع مذكور ا

3 -Jacques Roncière, Et tant pis pour les gens fatigués, Entretiens, Paris, éditions Amsterdam, 2009, p.553. 
4-ibid, p.41. 

وردته
ٔ
م الزين بن شيخة المسكيني، في المقال كذلك  (= ا

ٔ
 ) المذكور سابقا ا
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ما �ع��ضنا �� محاولتنا تحديد مفهو 
ّ
م التنمية، في�ون إيقاع اسم واحد عل��ا جميعا ضر�ا من اإلجمال  إن

�� أحد   اخ��لت  التنمية  أّن  تأو�ل، ذلك  لھ من  بّد  الذي ال  ا�جاز  أو ضر�ا من  لھ من تفصيل  بّد  الذي ال 

را��ا أو ا�خلط ب�ن النمّو كعمليّ 
ّ

ة  أ�عادها وم�ّونا��ا وم��ا �عض املماثالت الساذجة ب�ن التنمية و�عض مؤش

ف  وما ينب�� ا  هادفة.  ما �� عملّية قصدّية إرادّية بتلقائّية �عرفها �ّل ا�جتمعات والتنمية  
ّ
عنده هو    الّتوق

   ا�حداثة والعقالنية (=الروح النقدي) والتنمية ليست مجرد إجراءات وتداب�� فنية  أن
ّ
ما �� إنصات وانتباه  إن

السياسية   للعوامل  حادا  ي�ون  أن  فالتنمية  ينب��  الثقافية،  والروابط  االجتماعية  وا�حواضن  واملناخات 

ال�حظة   تفرضها  ال�ي  التحديات  �جا��ة  وتوظيفها  والروحية  املادية  املقومات  ل�ل  مت�امل  است��اض 

   ا�حضار�ة الراهنة.

املنظور  ا مجاوزة مع مفهوم التنمية الشاملة إنما يتغيّ  ،�� اعتقادي  ،هذا الطرح الذي أصبح يتناسب إّن  

طاقات قادرة ع�� االبت�ار وا�خلق واإلبداع، ال يمكن أن    بما هم   االخ��ا�� للتنمية، وهكذا فإن إنماء البشر

الذاتية   القيم  هذه  ع��  است��اضهم  املمكن  من  بل  جذورهم،  من  وس�خهم  وخلعهم  اجتثا��م  ع��  ي�ون 

أّن  إال  ع�� مشروع واسع األفق.  بھ   واستدماجهم  العناية  يمكن  أّن   ما  البدء هو  الديمقراطية    منذ  مفهوم 

بواسطة منظومت�ن مرجعيت�ن مختلفت�ن: املرجعية    ،كغ��ه من املفاهيم ال��ضو�ة  ،د �� فكرنا العر�ييتحّد 

الشورى   �� الديمقراطية  فتقرأ  األو��  أما  ال��ضو�ة،  واملرجعية  الثانية  ،ال��اثية  عناصر    ،وأما  فتستقي 

إليھ   انت�ى  مما  ف��ا  ��التحديد  الديمقراطية  أجل  من  بالنضال  يتوّ� أوروّ�ا  التطور  هاهنا  أن  .  كيف  ح 

تردّ "السلفّي  بأي  �شعر  ال  الوق "  ذلك  ومنذ  الشورى،  ومفهوم  الديمقراطية  مفهوم  ب�ن  املطابقة   ��   ت د 

��  كاأل  إّياها املفهوم  معت��ا  ،الشورى   ،لدى املفكر الذي يفكر داخل املرجعية ال��اثية  ،والديمقراطية �ع�ي

عمد لقد  املقصود.  املع�ى  عن  والشورى   السلفّيون   �عب��ا  الديمقراطية  ب�ن  املوازنة  �انوا    ، إ��  أل��م  ال 

يديولوجية، ال�ىيء إيجهلون الفروق ال�ي تباعد بي��ما، بل لقد فعلوا ذلك �� إطار ممارسة  أو  يطابقون بي��ما  

املفكر  و : إ��ا من آليات تأكيد الذات والدفاع عن النفس.  1الذي �ع�ي أن مشا�لنا تطرح داخل أفق تراث دي�ي

للديمقراطية كموازن  الشورى  يضع  ال��اثية  املرجعية  االستبداد  2داخل  ب�ن  جمع  سوى  لديھ  نجد  وال   ،

ما أيضا املطلق وحسب، والعدل، فالشورى �� مضمو��ا ال��ا�ي ال تقوم بديال عن االستبداد
ّ
عن نوع من   و�ن

 

جديدة في الفكر السياسي، فهي تواكبه منذ نشوء الفلسفة في مهدها اليوناني والتي  إن إشكالية العالقة بين السياسة والدين ليست  -1
عمق للتفكير ولتحديد السلوك، شكل منذ نشوء التقاليد اليهودية  

ٔ
يديولوجيا، فالدين بصفته القاعدة اال

ٔ
تمحورت حول محورين: الدين واال

يديولوجيا فقد عوضت المرجعية الدينية في المجتمعات  المسيحية محددا شرعيا ورئيسيا للسلطة والعالقات الناجمة ع –
ٔ
ما اال

ٔ
نها، ا

زاحت سلطة الكنيسة وكرست مفاهيم العلمانية ومعيار التمثيل واالنتخاب لتحل محل قداسة الحاكم  
ٔ
الغربية منذ عصر التنوير، إذ ا

 وسلطته اإللهية. 
من   –  7، ص 2007، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط (را، مارسيل غوشيه، الدين في الديمقراطية، ترجمة شفيق محسن، 

   Gauchet. Marcel, La Religion dans la démocratie, Parcours de la laïcité, Ed, Gallimard, 1998).-مقدمة المترجم 
روبي مشروعا في النظر السياسي الحداث -2

ٔ
ي ومشروعا في النهوض االجتماعي  وراء الدولة الوطنية في المشروع السياسي التاريخي اال

ة وتطور هذه الدولة كان مشروطا بتاريخ من التفاعل المستوعب لتجربة تعكس فيها 
ٔ
لةواالقتصادي وبالتالي فإن نشا

ٓ
الدولة محصلة    ا

 سيرورة تاريخية.
 .318  ، ص2011، 1، في االستبداد، بحث في التراث اإلسالمي، منتدى المعارف، بيروت، طعبد اللطيفرا، كمال 
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ع�ى ال تلزم ا�حاكم، إ��ا مفهوم يندرج ��  امل ��ذا  يمارسھ ا�حاكم الظالم، والشورى  الذي  ّص ا�خا  االستبداد

العادات" و"محاسن  األخالق"  "م�ارم  والواجبات.  ،دائرة  الفروض  دائرة   �� رفض    1وليس  ي�ون  وهكذا 

و�الت أخالقية،  و�وساطة  باالضطهاد،  االضطهاد  م��اث  ومن  بالقهر  القهر  موروث  من  من  ا�خالص  ا�� 

االيديولوجية   مرتكزاتھ  و�كشف  االستبداد  �عري  من��  ننحو  أن  والالهوتية    -الضروري  االجتماعية 

و�ذا ما    .2حتما بالو�� بأصول االستبداد ومرتكزاتھ  الو�� بضرورة الديمقراطية يمّر   ذلك أّن   -والفلسفية  

طية �� ظل الدين، أو �� ظل ما اتفق ع��  "ا�جميع �عرف حالة الديمقرا   �� تدّبر اإلش�ال، يتو�ح أّن   انطلقنا

وال   بالديمقراطية  �ع��ف  ال  الشمولية  األنظمة  �ل  مثل  األنظمة  فهذه  التيوقراطية،  باألنظمة  �سميتھ 

ة  وعليھ فمن ذا الذي ينكر وجاهة األسئلة ا�حارقة وامل�ّح   ،3باستقالل ا�جال السيا�ىي عن ا�جال الدي�ي"

ّواد اإلصالح؟ من ذا الذي يمكن أن يتجاهل خطورة هذه األسئلة: ملاذا يتقدم  ال�ي أقّضت ذهون املفكر�ن ور 

العالم من حولنا بينما �عيش تراجعا؟ ملاذا نتع�� �� برامج التنمية؟ لكن خيطا دقيقا، رقيقا ومرهفا، ين�اح  

ر �� ال��وض �عقل ما قبل ال��ضة؟ هل يمكن طرح تلك األ 
ّ

سئلة ال�ي بنا إ�� سؤال آخر: هل يمكن أن نفك

حاضن فكري  إطار  خارج  تنمو�ة  وتصورات  رؤى  و�ناء  نفسها،  صياغة  ديمقراطي    ،تحسن  مناخ  وخارج 

   �ستعيد فيھ الفرد مواطنتيھ و�ستعيد فيھ ا�جموعة دورها �� تحديد اختيارا��ا؟

سيما    ، ةا�خوف من الديمقراطية وع�� الديمقراطي  إزالة  هو  إّن من أوكد ما يطمح إليھ مثل هذا التساؤل  

أّن  "ديارنا"، ذلك   �� تزال مشروعا جنينيا  تدب�� شأنھ    أ��ا ما  بنفسھ وع��  الشعب قادر ع�� حكم نفسھ 

  انحياز من وراء    العمومي. هذا ما نروم قولھ من وراء "انحيازنا الالمشروط لالختيار" وال ينب�� أن ي�ون القصد

ا�خسارة. و�ن  و م "املهزوم" و"املنتصر" بمنطق الر�ح  أو أن ي�ون مناط االهتما  ،االنتصار لهذا "ا�حزب"   كهذا

ما هو انتصار االختيار �� ممارسة أو�� ملا �عت��ه "فعال سياسيا ديمقراطيا"، 
ّ
ما يجب أن �علن احتفالنا بھ إن

  .4مع إدراك عميق ألالعيب السياسة وم�ائد الساسة وما يدّبر بليل

ھ لنّص قوّي الداللة ومتعدد الشفرات، ح�ى و�ن اندّست ب�ن ثناياه أمور الفتة 
ّ
فهو تدو�ن وتدش�ن   ،و�ن

ذلك االست��اض املت�امل ل�ل املقومات    ل�حظة تار�خّية هاّمة �علن اح��ام حّق االختالف والعيش املش��ك.

هذه املرحلة    أّن   ذلكا�حضار�ة الراهنة.  املادية والروحية وتوظيفها �جا��ة التحديات ال�ي تفرضها ال�حظة  

ومن هنا    ،الو�� مازال وعيا ��ضو�ا والو�� ال��ضوي هو �ش�ل ما و�� حالم  موسومة �سمة ال��ضة: أي أّن 

فمهمة املتفلسفة �� أن يجعلوا من ا�حلوم بھ مطابقا قدر اإلم�ان، أي أن يطرح ا�حلم �� حدود اإلم�ان  

 
 .  126، ص 1992، 1محمد عابد الجابري، وجهة نظر، نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط -1
محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي، الجزء الثالث، العقل السياسي العربي، محدداته وتجلياته، المركز الثقافي العربي، الدار    -2
 .  396ص  -طبعة خاصة بالمعرب - 1990بيضاء، ال
  ..08ص   -مرجع مذكور  - مارسيل غوشيه، الدين في الديمقراطية،  -3
ّن االنتصار االنتخابي ال -4

ٔ
ساسها، كما ا

ٔ
 بطلت اللعبة وقّوض ا

ّ
ينبغي   إن االنهزام في االنتخابات ال يعني في المحّصل انهزام الديمقراطية وإال

ّنه انتصار سياسّي في المطلق، بل قل إّنها بداية مرحلة جديدة يكون فيها الفرد فّعاال لما يريد 
ٔ
ن يفهم على ا

ٔ
حزاب" وتكونا

ٔ
فاعلة    فيها "اال

تقنت قوانين اللعبة السياسّية والديمقراطّية.         
ٔ
 متى ا
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 أمر التّ ك أن  . وال يفوتنّ 1التار���
ّ
ما أف�ىى إ�� انكشاف ز�ف تمركزها حول ذا��ا و�عال��ا  ظنن ع�� الذات إن

عداها. ذلك أن اآلخر �شرطها و�ؤثر ف��ا وليس �س��ا أن نبقى من ن�ون. والتفك�� ��   واستقاللي��ا ع�� ما 

و�ة أنانو�ة:  قصائية نافية لھ ومتمركزة حول هإنزعة    ر نظرتنا لآلخر من �ّل هكذا مش�ل من شأنھ أن يحرّ 

مشروع فالهو�ة  باآلخر.  عالقة   �� أ�ون  أن  هو  أ�ون  اآلخر    ،فأن  عن  انفصال  مشروع  نفسھ  الوقت  و�� 

 
ّ
 2صال دائم معھوات

ّ
وتتواصل كما    ،وتتفاعل الذوات  ،د االنفتاح ع�� ال�و�ي. و�� أعطاف هذا التصور يتأك

"  البعض وج منا إ�� املنازعة فيھ. إذ يتنا�ىى "إ�� إدراك صوابھ أح ،نحن اليوم ،تصور الأومأنا. وهذا أن  سبق

أنھ ال ديمقراطية �� ظل التجا�س، وال حر�ة أو اختالف �� إطار الهيمنة، واالع��اضات ع�� منطق اللي��الية  

. فدور  3، ال�ي �� ضد املؤسسةال مفر من التس�ح بروح اليسار�ة  وملواجه��ا  تح�ىىا�جديدة أك�� من أن  

فاليسار هو أساسا    ،فكفكة الدكتاتور�ات ومصارعة إم��اطور�ة العوملة الرأسمالية و�سقاطها هو    اليسار

ال   املع�ى  ��ذا  منظار.  وقضية  إدراك  أن  مسألة  املنجرح�ن  يمكن  قضايا  أّن  �عت��  حّ�ى  اليسار  من  ت�ون 

ھ  واملنقهر�ن واملناضل�ن الثور��ن الصامدين أقرب إليك من حبل الور�د. فاليسار ليس ج
ّ
هة نركن إل��ا، إن

ى  . وهنا تصبح اليسارّ�ة شبحا مخيفا يف�ح خوفهم �� زمن عوملة ال�ون وما يتخّف 4ص��ورةو منظور وحركة 

متعددة. ثقافات  ع��  والعدوانّية  والتوسعّية  االستعمارّ�ة  والن�وعات  العقالنّية    وراء 

ل    أّن   �ش�� إ��  ،وقصد اإلمعان �� البيان
ّ
منھ قهر    –�� البطالة والتلوث واألو�ئة، والقهر  نمّو التدهور املتمث

قوى  وجود    ال ينب�� لھ أن �عمينا ع��  ،الذي تضاعف وطال ا�جزء األك�� من اإل�سانية  – الفكر النقدي  

ال   االستبداد  فعيب  االستبداد.  وتقاوم  واللي��الّية  العسكرّ�ة  البوليسّية  الدكتاتورّ�ات  أجهزة  تقاوم  ثورّ�ة 

ما �� العناية با�جموعة اإل�سانية وتصر�ف  ب يكمن �� ا�عدام السياسةبقدر ما  ه والعنف،يكمن �� اإلكرا 

ا�حقيقي وا�حكم  ال��بية  وفن  الناس  ا�عدام    ،شؤون  رعب  إ��  اإل�سان  �عرض  السياسة  تقلص  أن  ذلك 

ال�اذبة والت  املهمل  إ�سانيتھ. و�التا�� فاإل�سان ي من �ل  ف�ىّ سياسيا �ستمرئ املشاريع الوهمية والوعود 

قد   ،. هكذا6. إنھ ما يؤشر إ�� غياب املصداقية وهو ما �ستلزم رّد االعتبار "للسيا�ىي"5مسؤولية أخالقية

الفكر    تقليدي �� تفك��ه ومنطقھ. ذلك أّن   - وتلك عالمات مأساتھ    -لكنھ  و   �� أهدافھ  اف" ثور�ّ ي�ون "املثّق 

وديمقراطية، من جهة    وموضوعية وفعالية و��سية  العر�ي لم �ستوعب م�اسب العقل ا�حديث من عقالنية

 
 . 5، ص1988، 3محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحليلية نقدية، دار الطليعة، بيروت، ط -1
ذن وثقافة العين، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط  -2

ٔ
 . 22-21، ص1994، 1عبد السالم بنعبد العالي، ثقافة اال

3 -Gilles Deleuze : Qu’est-ce qu’être de gauche ? Claire Parnet ،nouvel observateur- L’Abécédaire de Gilles 
Deleuze, 1988. 

ذن وثقافة العين (مرجع سبق ذكره)، ص  -4
ٔ
 .  15عبد السالم بنعبدالعالي، ثقافة اال

صول، اإلسال -5
ٔ
 .  62، ص 1995م وكـتابة الحداثة، تعريب شكري المبخوت، دار الجنوب للنشر، تونس، فتحي بن سالمة، تخييل اال

Fethi Ben slama, Une fictions troublante, de l’origine en partage, Ed, de L’Aube coll. Monde en cours, 1994. 
قامه روالن بارت بين السياسي بصيغة المذكر والسياسة -6

ٔ
ساسي من مستويات   انظر التمييز الذي ا

ٔ
بصيغة المؤنث، السياسي مستوى ا

ما السياسة فهي اللحظة التي يتحول   يقال:كل تشكيلة اجتماعية وهو قوام التاريخ والفكر وكل ما يعمل وما 
ٔ
ساسي للواقع، ا

ٔ
إنه البعد اال

ن المثقف العصري إن كان ال يتنكر للسيا 
ٔ
بعاد الواقع فإن  فيها السياسي إلى خطاب مكرور ولغة رتيبة وهو يرى ا

ٔ
ساسي من ا

ٔ
سي كبعد ا

ذن وثقافة العين،  معبد السالعالقته بالسياسة غالبا ما تنتهي نهاية غير سعيدة. (را، 
ٔ
 .) 112ص   -مرجع مذكور   -بنعبدالعالي، ثقافة اال
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 ، ما �� نظام مد�ي تقت�ىي أن ال أحد يملك ا�حقيقة السياسية، بل أن تلك ا�حقيقة تت�ون رو�دا رو�دا

ينت�ي. �حظة تتحوّ  إ�� مطلب اجتما��، تحملھ ا�حر�ات  أمارا��ا ا�حوار والنقاش الذي ال  الديمقراطية  ل 

أن يف�ح ا�جال وسيعا لسؤال مفص��: هل    كم واالستمرار. وهو ما من شأنھاالجتماعية وتضمن لھ ال��ا 

ثقافة حديثة. �� هذا املستوى بالذات يمكن اإلشارة    دون   يمكن تصور "مثقف" أو "تنظيم سيا�ىي" ثوري 

. وقد بلغ منسوب الكراهية  1إ�� أن "العروشية" و"املناطقية" و"ا�جهو�ة" �� املتحكمة �� الفعل السيا�ىي

مداه، ذلك أن تدم�� امل��اث األسود وهواجس االستبداد وخ�خلة القناعات "التقليدية" وصناعة ا�جتمعات  

�ستوج املمن�ج   ،ب دهورااملدنية،  والتفق��  الالمت�ا��  التنمية  منوال   �� صدى  لها  تجد  االمتدادات  وتلك 

واالنحطاط األخال�� والوصولية واالن��از�ة. وهو ما من شأنھ أن �ش�ل حواضن العصابات و�حرك الشب�ات  

أّن  يخفى  ال  أنھ  كما  االستعمار�ة.  بالدوائر  املنفردة    و�ر�طها  والزناز�ن  يفارق  االعتقاالت  اإل�سان  تجعل 

آدميتھ ليتحول إ�� وحش �اسر �سهل ع�� العقل ال��اغما�ي التالعب بھ وتوظيفھ وفقا لتحالفات متداخلة  

  ا ديمقراطيّ   امشروع  -حسب تقديري    -ومشبوهة. وهكذا فمجاوزة فعل اإلرهاب واأللم وا�خيانة، إنما يقت�ىي  

   وح�ومة قو�ة قادرة ع�� اتخاذ قرارات مص��ية.

   في االعتداء علی القانون واستحالة الدیمقراطیة: -3

وال    انتقائية  وليست  املستو�ات  جميع   �� ممارسة  إ��ا  يومي،  وسلوك  تر�ية  الديمقراطية،  أن  يتو�ح 

استثنائية، ومن هنا، فإن مسارها ال يتحقق إال تدر�جيا مع تقدم الو�� ا�جما�� وارتقائھ لدى �افة الشر�اء.  

للدو  املرعب  ال�ائن  فالش�ل  عدوانية  فرضية  تمليھ  والذي  مثال  "هو�ز"  يق��حھ  الذي  لة/اللوفياطان، 

البشري، �ستبدل واقع الصراع بالتفك�� �� كيفية تحقيق العدالة والفضيلة. ولكن هذا االستبدال مشوب  

ة حقوقية  باملرارة، ألن الدولة قادرة ع�� توظيف وسائل السلم لغاية قمع األفراد. ها هنا يبدو أن ثمة غشاو 

و�التا�� تدفع إ�� معاودة التساؤل �شأن مشروعية الدول: هل �ستمد    ،2قاهرة ال تزال تحكم طر�قة النظر

 
ن يستبدلها  -1

ٔ
بل هل كان مطلوبه   نهائيا؟لقد استطاع المشروع التحديثي البورقيبي مثال، خلخلة البنى التقليدية. ولكن هل استطاع ا

ن 
ٔ
،  3انظر، المنصف وناس، الشخصية التونسية، محاولة في فهم الشخصية العربية، الدار المتوسطية للنشر، ط  يستبدلها؟فعليا ا

 . 65، ص2014تونس/ 
ال و 

ٔ
ّن مطلوبه منها، إنما كان إمداد المشروع بسبل االستمرار والقوة والهيمنة، فلم يكن قادرا على هدم ا

ٔ
قد حصحص الحق، فإننا لنجزم ا

ر االنتماء إلى صف "شّداد" و"الباشية" وصف "يوسف" و"الحسينية".  
ٔ
الوالءات العشائرية والقبلية والتقليدية. ولم يطمح إلى اجتثاث اثا

ولى، تونس انظر، علي ال
ٔ
 ).15ص   1986محجوبي،انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، دار سراس للنشر، الطبعة اال

نها  
ٔ
إذ رغم التباينات فإن تلك القوى كانت تتقاسم فيما بينها مواقع النفوذ إلعادة إنتاج السلطة. وليس بخفّي على الناظر الحصيف ا

نصارا 
ٔ
 ائد وإعادة التموقع داخل السلطة.  مستفيدين، همهم "رسكلة" السو  تناسلت وخلقت ا

نها ما تزال تملك من الطاقة ولئن
ٔ
صوات مواجهة باالنكـفاء والمقاومة فإنها لم تنجح في إرساء اختيار مجتمعي ديمقراطي، غير ا

ٔ
  تعالت ا

 القدرة على الحلم بإعادة توزيع الثروة والسلطة.و 
ويالت فينومينولوج -2

ٔ
ولي، فتحي المسكيني، الهوية والزمان، تا

ٔ
لة "النحن"، دار الطليعة، بيروت، الطبعة اال

ٔ
 .73، ص  2001ية لمسا
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القانون  للقانون أن يحررنا من مأزق العنف، وأن يؤّس   1مشروعي��ا من قو��ا أم من  س ملمارسة  ؟ وكيف 

   سياسية ديمقراطية؟

يث��ها    ال�ي  الصعو�ة  تلمس  تلمسا أحكم، ذلك ولنحاول اآلن  للتساؤل حول    ھرسم أّن    "ر��ور"  طر�قا 

ال�خص اخ��ال  سبب  تفحص  خاللھ  من  رام  ال�خص،  مدلوالت  مع�ى  Personne  تقليص   ��

 ،2املنت�ي إ�� ديمقراطّية دستورّ�ة، �� تواصل مع االنتصارات ال�ي حقق��ا فكرة التسامح  Citoyenاملواطن

سعت   ما  بالضبط  أيضا  وهو  نحتھ،  ا�حديثة  الدستورّ�ة  الديمقراطيات  تحاول  الذي  ذاتھ  النموذج  وهو 

نظرّ�ة العدالة إ�� صياغتھ دون أن تدرك بما فيھ الكفاية محدودّية عملها هذا، فيعطي بذلك جوابا جزئيا  

عقد. وع�� نحو سل�ي يذهب  "راولز" لنفسھ ع�� قاعدة شرط استقرار ال  ع�� االع��اض الداخ�� الذي قدمھ 

"ر��ور" إ�� القول ب�ل ثقة: "فيما يخص املمارسة السياسّية ال �ستطيع أي تصور أخال�� شامل أن يمدنا 

. وليس �ع�ي 3بمفهوم مع��ف بھ ع�� نحو عمومي �� إطار الدولة الديمقراطية ا�حديثة كتصور للعدالة"

أّن ا�جواب عن "االف��اض"    أحٌد   طبيق تار�خيا. وال يحس�ّن "ر��ور" من "مع��ف بھ" غ�� ما هو قابل منھ للت

�ان ع�� نحو سالب فقط و�نما �ان موجبا، إذ يتع�ن أن ت�ون الفوارق االجتماعية واالقتصادية �� صا�ح  

��ا   تصرح  وال�ي  باملساواة،  املتعلقة  املطالب  إ��  منھ  موجھ  هو  وفيما  ا�جتمع  داخل  حظا  األقّل  األعضاء 

فكر  مؤّس متحدات  حماية  وتضمن  متناقضة  ت�ون  أن  يمتنع  ال  أسباب  ّ�ة  و�ل  وا�حر�ات  ل�حقوق  ساتية 

ا أتينا ع�� ذكره أن الديمقراطية اللي��الية، إنما تناسب تحديد مواطن�ن ال  تحقيق هذه املطالب. و�تب�ن ممّ 

 
فالطون، علم الحاكم فوق القوانين، هل كان يدافع، في محاورة "السياسي"، عن "ال شرعية مثالية" تتقابل مع شرعية ال   لما -1

ٔ
وضع ا

فضل 
ٔ
مر يجعله يكون دون شك وسيلة من وسائل الحكم    منه؟تكون سوى ما ال نجد ا

ٔ
إن إخضاع القانون إلى عقل السياسي الصالح، هو ا

ن تطبق حكمة الحاكم في كل  
ٔ
نه من المحال ا

ٔ
خرى، وليس الرابطة المكونة للمدينة، ومع هذا فلقد كان الغريب واع با

ٔ
من بين وسائل ا

ن يطالب باحترام القوانين عندما تكون هذه  لحظة، على كل حالة خاصة. يكون العقل فوق القوانين، و 
ٔ
لكن يكون عليه لكي يحكم ا

ن ما هو متعارض مع العقل، ليس  
ٔ
خيرة لسان حال العلم التوجيهي، وليس قرارات حاصلة عن تصويت مجلس من الجهلة (...) ذلك ا

ٔ
اال

 هو القانون ذاته، وإنما ثباته.  
فالطون، الّرغبة في الفهم، 

ٔ
 .310، ص 2010ترجمة حبيب الجربى، المركز الوطني للترجمة، تونس، انظر، مونيك ديكسو، ا

Monique Dixsaut, Platon. Le désir de comprendre, Librairie Philosophique J. VRIN, Paris, 2003, 
h ;//www.vrin.fr 

خر من وجهتي التاريخ والمفهوم، إذ  -2
ٓ
حدهما باال

ٔ
ن مقترنان ا

ٓ
حد الجذور التاريخية  فالليبرالية والتسامح مبدا

ٔ
شكل تطور التسامح ا

صبح ميالده ممكنا عندما اعترف كل من  
ٔ
لليبرالية، فالتسامح الديني في الغرب قد ولد في خضم حروب دينية لم تعرف هوادة وقد ا

ن ينهض على قاعدة عقيدة دينية مشتركة، ووفق "رولز
ٔ
نه ال يمكن لنظام دستوري مستقر ا

ٔ
" لم يقم الليبراليون  الكاثوليك والبروتستانت با

 التسامح ليشمل تلك القضايا المتعلقة بمعاني الحياة اإلنسانية وبقيمها 
ٔ
 وبغاياتها. إال بتوسيع مدى مبدا

، ص  2011، ترجمة، منير الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، مدخل ٕالى الفلسفة السياسية المعاصرة  كيملشكا (ويل)،انظر، 
294 . 

3- J.Rawls, Théorie de la justice, Théorie de la justice, traduit par C Audart, Paris ; Ed du Seuil, 1987. p. 208 
ن "رولز" يطرح نظرية العدالة بما هي إنصاف ويؤسسها على 

ٔ
ن:ذلك ا

ٔ
   ا

ساسية بالتساوي   -
ٔ
حرار ولهم الحق في الحريات اال

ٔ
 كل الناس ا

ن يحسن   -
ٔ
ن يترتب على هذه الحريات فوارق اجتماعية واقتصادية هائلة بين الناس لكن شرط ا

ٔ
 من الطبيعي ا

كـثر حرمانا تنظيمها:
ٔ
 تكافؤ الفرص   les plus défavorisésفتكون في مصلحة اال

ٔ
ي ضحايا النظام الليبرالي. وتكون نابعة من مبدا

ٔ
ا

Egalités des chances   .في الوظائـف وفي الوضعيات 



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا
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يعملوا ع�� حصره،  مناص لهم من أن يختلفوا حول ما هو أسا�ىّي �� ا�حياة وأن يفكروا �� ضوء االختالف و 

و�ذهب "ر��ور" إ�� أنھ من املعقول أن �عمل ع�� إقامة صلة ب�ن قاعدة العدالة وا�خلفية املتمثلة �� العقائد  

 ال�ي تقع ممارس��ا �� مجتمعاتنا ا�حديثة.  

نھ  ول�ن استفرغ ا�جهد اآلن �� إجالء الطا�ع اإللزامي �� عالقتنا بمجتمع ال ي�ون الدخول إليھ وا�خروج م 

ع�� األقّل. ول�ن انضوت  القوان�ن    فعال إراديا، والطا�ع اإللزامي أيضا للسلطة السياسية �� مستوى تطبيق 

هاتان الصفتان حقا ضمن حدود ا�جال ا�خاص بالسيا�ىي، فهما ال تفيداننا ��ىيء حول شروط العدالة  

 أّن ما يمنح  ومن النظام السيا�ىي    ،ال�ي من شأ��ا أن تجعل من الدولة، دولة القانون 
ّ
نظاما دستور�ا. إال

 
ّ
إن مشروعّي��ا،  السياسية  للسلطة  العاّمة  أحرارا  البنية  أ�خاصا  بصف��م  لها  املواطن�ن  مواالة  هو  ما 

 فإّن الطا�ع املتعّق من هنا،    ومتساو��ن فيما بي��م،
ّ
 ل �� هذه املساندة، إن

ّ
 ما يتج�

ّ
ھ ال توجد أّي مجموعة  � �� أن

 ذات عقيدة دينّية أو فل 
ّ

جوء إ�� سلطة الّدولة ل�حصول ع�� والء  سفّية أو أخالقية �عت�� أنھ من املعقول ال�

 . 1اآلخر�ن لعقيد��ا

  ، إذ باإلم�ان أن نبحث عن املسافة السياسية ل�حر�ة  ،�ع�� ع�� مقصود "ر��ور"  يمكن أن  هنا بالتحديد 

أنھ من املفيد أن �ع�ن  وكيف ت�ون مسافة عاقلة. و�عد فراغھ من هذا السؤال املفص��، يو�ح "ر��ور" 

تلك املسافة ع�� أ��ا املسافة ب�ن الفرد واملواطن، وهكذا ست�ون الوظيفة العاقلة للدولة إنما �� مصا�حة  

ب�ن    العادات. وت�ون الدولة عندئذ تركيب اقتصادي واملعقول امل��اكم نتيجة تار�خ ا  -عقلّيت�ن: العق�� التقنو

والتار�خ والعادل  ،العقل  الفاعل     ،ب�ن 
ّ
أن ع��  التعقل.  فضيل��ا  بناوت�ون  يجدر  يفت    التنبيھ  ھ  لم  أنھ  إ�� 

) أن يلفت األنظار إ�� الوجھ اآلخر للمش�ل: الدولة بوصفها قوة، و�� نظره ال  Max Weber"ماكس في��"(

لم ندمج �� وظيف��ا احت�ار العنف املشروع، وال ي��دد "ر��ور" �� اعتبار املفارقة  يمكن �عر�ف الدولة إذا  

الدور   يتب�ن  هنا  الدولة.  �عر�ف  داخل  والقوة  الش�ل  ب�ن  املواجهة  �� هذه  تحديدا  تكمن  إنما  السياسية 

إن�ار العنف الذي  ال يمكن إذ التوالف ب�ن طر�� املعادلة  عندهيتّم   ا�خط�� ملفهوم العنف، إنھ املقام الذي 

يخت�ئ �� التمثيل الالمت�ا��ء للقوى االجتماعية داخل جهاز الدولة، إال أن "قدرة �ل واحد ع�� الفعل تجد  

�� وجود اآلخر حدا لها، وتلك حقيقة أساسية شرط أن ال نؤول هذا التحديد �� صيغة عائق بل أن نرى فيھ  

 املثل األع�� للسلطان املطلق الذي يجسده تخصيصا  ق إال و اضطالعا بالشرط األسا�ىي للك��ة ال�ي ال �ع

االستبداد ب�ل أش�الھ والذي �ش�ل وهما سياسيا خط��ا ينفي الك��ة ويعت�� شبكة تفاعل العالقات أمرا  

إ�� أر�ع خصائص للفعل: االستطاعة وما يرتبط ��ا من إم�ان    اإلشارة مع "ر��ور"  يمكن   ولعلھ.  2عرضيا"

 
،  2003, تعريب محمد البحري، الطيب رجب، منيرة بن مصطفى ومنير كشو، بيت الحكمة، قرطاج 1بول ريكور، العادل ج  -1
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 المرجع نفسه.

Ricœur (Paul), Le juste, Paris, Éditions Esprit, 1995). Regroupe l'ensemble des conférences données par Ricœur à 
l'Institut des hautes études sur la justice 
2- Alexandre Huber, L’action dans L’œuvre de Hannah Arendt, Ed Découvrir, Paris, 1993, p80 
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ع�� القيام بالفعل، ذلك أن كينون�ي من فع�� والتدخل من جهة ما هو رسم الفعل  واقتدار وقدرة أيضا  

الفعل  يقت�ىي مواصلة  ما  بالعدل وهو  واإليفاء  واآلن  ا�حاضر  فيھ  يتطابق  تن�يال  العالم  �� مسار  وتن�يلھ 

فيھ عليھ واالستمرار  السياسيّ 1والدأب  السلطة  أّن  إ��  ينّبھ  إنما  "ر��ور"  أّن  استبان  لقد  لها من  .  ليس  ة 

ال��ام وهو  االنتماء  عن  الناتج  اإللزام  فكرة  خالل  من   
ّ
إال مع�ى  وال  تحدد    مصدر  مش��كة  قواعد  بطاعة 

قدرات تطور  شرط  أ��ا  هو  ظهورها   �� ا�حاسم  واألمر  صارما.  و�م�انّيا�  تحديدا  ي�ون  �م  األفراد  ��ا  ال�ي 

ما االنتماءاإل�سان إ�سانا، وكما أّن السبيل الوحيد للتمتع بخ��ات 
ّ
. واملالحظ  2هو أن يمنح الناس مقابال  إن

إ�� أّن    مع اإلشارة   ،ع��ما  الكشف  هذا التحديد الذي يؤثث طبيعة االنتماء السيا�ىي يو�ح أمر�ن نروم  أّن 

"روسو"(  ع��ا  ع��  قد  أطروحة  و��  السيا�ىي،  الفضاء  داخل   
ّ
إال حّرا  ي�ون  ال  )  Rousseauالفرد 

 ن خالل التمي�� ب�ن ا�حّر�ة الطبيعّية ا�جردة وا�حّر�ة املدنّية العينّية. م   خاّصة، )Hegelو"هيغل"(

هو العزم الذي يطالب الفرد أن يظهره، اعتناء �ش�ل الوجود السيا�ىي    ههنا  و�ّن ما ينب�� أن �شغلنا 

اتھ، فإذا  الذي ينت�ي إليھ بنحو من األنحاء بما هو �ّل، و�بلغ االستدالل مرماه ح�ن �سمح بتطو�ر إم�انيّ 

ما يجعلھ جديرا باالح��ام. ولو تمّعنا قليال الستنتجنا    l’actionبقدرتھ ع�� الفعل  l’acteurاالع��اف للفاعل

"اللوفياثان"( كتاب  ثنايا   ��  
ّ
إال ي�ون  ال  ل�حّق  اكتشاف  صوب  نرتّد  نا 

ّ
لـLéviathanأن   ) Hobbes"هو�ز"(  ) 

أّول نص يخ��ن املع�ى ا�حديث ل�حق، وهو األفق الذي تت�ون داخلھ مسألة الدولة والعالقة ب�ن    بوصفھ

ي الصعو�ة ، بل هو هذا الضرب من التدب�� ل��تيب ماهّية الدولة. ولنحاول اآلن تق�ىّ LEXوالقانون   JUSا�حق

لقانون، إذ القانون من جهة ما  وا  ال�ي يث��ها "هو�ز" وذلك برسم طر�ق نروم من ورائھ تبيان الفرق ب�ن ا�حق

هو قاعدة ملزمة من السلوك أو ما�عة لھ هو ما �عّ�ن طبيعة العالقة ب�ن ا�حق والعنف، فـ"ا�حق يختلف  

القانون  أن يحجم عنھ  ،عن  أو  يقدم ع�� فعل  أن   �� املرء  �عتمد ع�� حّر�ة  ا�حق  أّن  أّن    ،حيث  �� ح�ن 

 . 3يحدد و�لزم" القانون يرتبط بأحدهما دون اآلخر أع�ي أنھ

بتأكيد مفاده أّن القانون وا�حّق، إنما يختلفان بالضبط    أساًسا  يتعلق  إّن ما نر�د إظهاره بصورة بارزة 

  ،�س���� االنتباه هو أن ي�ون العنف ضر�ا من ضروب االعتداء ع�� القانون   لذا فإّن ما   .4�اإللزام وا�حّر�ة

ع�� ا�حّر�ة من دون ال��ام بما يفرضھ    و�قبال  ع�� اإللزام  اع��اض   ا   بط، نبّ�ن أنھو�معانا �� التحديد والضّ 

اللقاء مع ا�حق مستحيل أّن العنف  .القانون، وهو ضرب خط�� من  النظر فسنالحظ   بما هو   و�ذا أمعّنا 

� فعل إبقاء ال قانو�ّي ع�� ا�حّر�ة  l’obligationإللزامل  رفض
ّ

ھ  و�ّن �ّل ذلك ملّما يبّ�ن  . Libertéيتج�
ّ
بقدر    أن

 
1- Ricœur (Paul), Du texte à l'action. Essai d’herméneutique II. Paris, Seuil, coll. «Esprit», 1986. p298-301  

ويل، ترجمة، محمد برادة  
ٔ
بحاث التا

ٔ
مان، ط  –بول ريكور، من النص إلى الفعل، ا

ٔ
 2004الرباط،  1حسان بورقية، دار اال

2- Ricœur (Paul), Lectures I. Autour du politique, Paris, Seuil, «La Couleur des idées», 1991, p164. 
3-Thomas Hobbes, Léviathan, traduit Tricaud, Paris sierg 1971, p189  

ننا نجد من يعربها  Etat De droitتشير دولة الحق إلى العبارة الفرنسّية  -4
ٔ
ق ههنا باختالف في   بـ: دولةبيد ا

ّ
مر ال يتعل

ٔ
القانون، إّن اال

فق الحق الطبيعي الذي  “بـ  ينوطيقي خطير إنه تعويض "الحق" الترجمة بل في قرار هيرم
ٔ
القانون" معناه إخراج معنى الدولة تلك من ا

 على طابعها الشر 
ّ
فق الشرعّية المحضة الذي يجّرد دولة الحق من روحها الحقوقّية وال يبقي فيها إال

ٔ
عّي  ينظم عالقة السلطة بالمواطن إلى ا

ي من حيث هي تملك صالحّية مبدئيّ 
ٔ
  88ة لممارسة ضرب بعينه من السلطة، انظر فتحي المسكيني الهوية والزمان (مرجع مذكور) صا
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� أطروحة "ر��ور" الثانية وال�ي ��منا ب�ل ما تنطوي    ههنا  ما ُ�عتدى ع�� القانون ُيتمسك با�حّق.
ّ

بالذات تتج�

د وطرافة، وال�ي سيعمل ع�� بيا��ا و�ثبا��ا منطلقا من تأكيد ضرورة االتفاق حول  عليھ من صعو�ة و�عّق 

 .G"جرار لوكالرك"(   املسألة �ستع�ن بكتاب "تار�خ النفوذ" لـهذا الذي افتقد. ومحاولة منھ للنفاذ إ�� عمق  

Leclerc(1واليوم أصبح يدّل    ،. ومّرة أخرى لم �عد النفوذ ما �ان عليھ، فقديما �ان مبدأ شرعنة ل�خطاب

لط الشرعّية. و�حتفظ "ر��ور" هنا بفرضّية عمل توجد بمقتضاها بؤرتان  نماط وجود الّس أ  ع�� نمط من

) نفوذا بيانّيا تلفظيا، وتكمن الثانية فيما  G. Leclercفيما �سميھ "لوكالرك"(  ة: تتجسد األو��لفعل الشرعن 

ومن جهة أخرى تنتصب    ، يطلق عليھ نفوذا مؤّسساتيا. فمن جهة ي��اءى ا�خطاب مصدرا الستطاعة رمزّ�ة

إ�� بالنسبة  للمشروعّية  النفوذ.    أولئك  املؤسسة مصدرا  إطارها   �� يمارسون  "ر��ور" عن  الذين  و�تساءل 

) هذه ال�ي تجعلنا �غ�� مجال قولنا باملرور من نفوذ متأّت من الكتاب  G. Leclercقيمة أطروحة "لوكالرك"(

 املقدس إ�� مع�ى للنفوذ لم �عد من قبيل املفهوم الفلسفي، و�نما غدا مفهوما سوسيولوجيا. 

ھ يمكن لألنظمة لو ولكن 
ّ
السياسّية أن تختلف وفق ما ي�ون ا�حكم (=   لطفنا النظر وأ�عمناه أللفينا أن

عدة أ�خاص، أو ا�جمهور) غ�� أّن مصدر القدرة ع�� السياسة يظّل لغز "ا�حياة    �� يد �خص واحد، أو

السياسّية". وكما تالحظ "حنا أرندت" فقد "اصطدمت ا�حاوالت ا�جبارة للفلسفة اإلغر�قّية للعثور ع�� 

تد منع  باستطاعتھ  للنفوذ  ( مفهوم  املدينة  يكن  Polisهور  لم  إنھ  التا��:  باألمر  الفيلسوف  حياة  وحماية   (

. إنھ ما من شأنھ أن يحملنا  2هناك �� مجال ا�حياة السياسّية إدراك للنفوذ قائم ع�� تجر�ة سياسّية آنية"

�� ش�ل    ع�� فحص مقت�ىى هذا اإلدراك وهذه التجر�ة السياسّية اآلنّية وال�ي لم �عشها إال الرومان وحدهم

 ) املدينة  تأسيس  للتأسيس:  املقدسة  فـ "روما" وحدهاPolisالصيغة  بضرب من  تحظى    ) وتأسيس "روما"، 

غز مع كثافة تجر�ة طاقة  
ّ
الل بالقداسة. و�و�ح "ر��ور" مدى تناسب عمق  االنتباه ا�جّل، وتتمّ�� وتنفرد 

عراق��ا    ،التأسيس و���  نفسها  إ��   
ّ
إال ما  بصورة  �ستند  �� وال�ي ال  يكمن  تحديدا  السؤال  ولكّن  ا�خاّصة. 

   3معرفة، إن �ان �ّل نفوذ ال يصدر عن أسطورة
ّ
يتبعها مؤّس توط  ئ ملا 

ً
   سة

ً
للبناء ع�� قاعدة حدث    إعادة

النفوذ من حيث ��   �� عمل ال يجيد تدب��ه غ�� �خصّيات مؤسسة، وتتش�لن �حظتئذ مفارقة  مؤسس 

 أننا إذا كنّ 
ّ
د ظاهرة السلطة فإننا �ستطيع أن نفهم القواعد  حاضن لصفات األسبقّية. إال

ّ
ا ال �ستطيع أن نول

 
1 -Gérard Leclerc, Histoire de L’autorité, L’assignation des énoncés culturels et la généalogie de la croyance,  
Paris, PUF, Coll. "Sociologie d’aujourd’hui" 1986. 

   420ص  سابق)  جع(مر ، العادلبول ريكور  -2
خرين، إنها استباق يوتوبي للمستقبل، حيث   -3

ٓ
سيسي حيث تروي جماعة ما بنفسها لنفسها ولال

ٔ
سطورة ضرب من ضروب السرد التا

ٔ
اال

ن يحافظ على اإلحساتتعبر جماعة ما عن طموحاتها غير الم 
ٔ
نه ا

ٔ
سيسية من شا

ٔ
فضل، وتكرار الرموز التا

ٔ
نه  حققة في عالم ا

ٔ
س بالهوية، إال ا

ن االيديولوجيا تكـتمل بوصفها توكيدا رمزيا للماضي واليوتوبيا بوصفها انفتاح
ٔ
كاذيب تمويهية لتبرير شرعية السلطة، ذلك ا

ٔ
ا  قد يحول إلى ا

نه المسعى اإلنساني 
ٔ
ا يطلق السرد  معنى على التاريخ برواية القصص وبهكذ إلضفاءرمزيا على المستقبل، لذلك يفهم "ريكور" السرد على ا

ن الذات ال تدرك نفسها مباشرة بل عن طريق العالمات المودعة في  “لـ  التاريخ. لقد توضح ممكنات جديدة كانت خفية في فهم 
ٔ
ريكور" ا

ن هذه الرموز هي تعبيرات ذات معنى  
ٔ
ذاكرتها ومخيلتها من قبل الثقافات الكبرى، والهيرمينوطيقا إنما هي طريقة لفك الرموز من جهة ا

لبست ح مزدوج:
ٔ
ويل حكاية السقوط بما هي حكاية حكمة ا

ٔ
الالمفكر فيه    –ث االنتقال د وهكذا فالرمز يحمل على التفكر. وهكذا يكون تا

صلية للموجود المخلوق إلى الخبث الحادث والمكـتسب إلنسان التاريخ  –
ٔ
صول.   -من الطيبة اال

ٔ
 لبوس حكاية اال
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� دور  
ّ

األعمق ال�ي تقوم عل��ا: فمن وظيفة إضفاء املشروعّية، إ�� وظيفة اإلخفاء، إ�� وظيفة اإلدماج يتج�

خال ومن  االجتماعّية  للذاكرة  م�ّونة  عناصر   �� املؤسسة  األحداث  بأّن  االقتناع  �شر   �� لها  اإليديولو�� 

أن يحكيھ عن نفسھ  ،للهوّ�ة نفسها يمكنھ  الذي  التار�خ  يتما�� مع  مّنا  �ّل واحد  كذلك    هو  فاألمر  ،و�ذا 

ولم تكن   ،بالنسبة إ�� أّي مجتمع مع فارق أّن علينا أن نتما�� مع أحداث لم �عد ذكرى مباشرة ألّي �خص

إرادة عدم االع��اف إال بمصدر    أّ��ا  ذكرى سوى لدائرة محدودة من اآلباء املؤسس�ن. وما استقّر عليھ األمر،

ووفق �عب�� "حنا أرندت"، سلطة الشعب دون نفوذ القدامى،    le peupleللسلطة واحد: إ��ا سلطة الشعب

إ�ّ  ا�خلقّي،  الصعيد  ع��  لالستقاللّية  السيا�ىي  النظ��  ا�حّر�ةإنھ  قانو��ا    la liberté�ا  لنفسها  �عطي  ال�ي 

النفوذ   امتصاص   �� تتمثل وظيفتھ فعال  الذي  التعاقدّي  النموذج  ي��ز  بالذات  املستوى  �� هذا  ا�خاّص. 

   داخل السلطة. ويش�� "ر��ور" إ�� أنھ باإلم�ان ا�حديث ع�� أّن الشعب يأذن لنفسھ بنفسھ.

 الخاتمة:  -4

الوجاهة، خليقة باإلبانة عن التقدير الذا�ي عند  و   ��ز حجج ع�� درجة من القوةت  تأسيسا ع�� ما سبق، 

ك هذه املرجعيات، كما استبان غ��  ال�حايا، هذا التقدير الذي رفع إ�� درجة اح��ام الذات. و�ن ما يحرّ 

 
ّ
الستبداد والطغيان،  و�رساء ل  ،ه أن ما ندعوه إذالال، ليس إال تدم��ا الح��ام الذاتما هو اف��اض مفادُ مّرة، إن

 
ّ
ھ �� �ل أش�الھ  وهو ما استلزم �� �ل ح�ن تأمل غياب الديمقراطية، املن�وف بأناة، والتشريع لعنف، يتب�ن أن

ي�ئ لعودة   تقديري،  ��  ،مثل هذا املناخ  ا�ختلفة يوازي التخفيض �� السلطة ال�ي يتمتع ��ا الغ�� أو تدم��ها.

السيا�ىيّ  باالختالف    ،الفكر  التنمية  ويسمح  حول  األسئلة  ملباشرة  ا�جال  بدوره  يف�ح  الذي  والتعدد 

  وا�حداثة والعقالنّية وا�حّر�ة.
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