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,توجيهاته  ى  عل  و"ميلود العربي"على هذا العمل الدكتور  المشرفنا  أستاذإلى    لشكرل اجزينتقّدم ب

والذي لم يبخل علينا بوقته وال بفضله، فـال نملك إال أن نقول له جزاك اهللا ألف خير    ةيونصائحه القيم

اتذة قسم الفـلسفة وباألخص   أس  الجزيل  إلى ّكافة  نسى التوجه بالشكرندون أن  على تواضعك معنا ،  

  ،"جدية محمدن  ب"والدكتور الكبير  " قواسمي مراد"و" عمارة ناصر"الدكتور الفـاضل  

وإلى كـل طلبة الفـلسفة السنة الثانية ،الثالثة ،الماستر ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مشوارهم الدراسي  

تشجيع وآخر دعونا أن نحمد اهللا رّب  وكل من ساعدنا من قريب أومن بعيد، ولو بدعاء أو بكلمة  

العالمين الذي مّن علينا بفضله وكرمه وبنعمه التي ال تقدر وال تحصى والذي وفقنا في انجاز هذا العمل  

المتواضع  لوجهه الكريم فهو الموفق لكل عمل خير ،وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه  

  .أجمعين

 



  أهدي هذا العمل الى قرة عيني سيدي الحبيب المصطفى محمد صلى اهللا عليه وسلم

  }وصاحبهما في الدنيا معروفـا

تنساني بدعائها  أمي العزيزة حفظها اهللا والتي  

وصالتها نبع الحنان والحب والعطاء أمي الغالية والحنونة إلى الشمعة التي أحرقت نفسها لتنير طريقي  

وتمأل صدري إيمانا وثقة وتزرعبنفسي نبض الحياة فقـلبي ينبض بحبه أبي أطال اهللا في عمره وعفـاه  

حة والعافية  لهما دوام الص  ةفي صحته وبارك فيه ،إلى جدي وجدتي  العزيزين على قـلبي  متمني

الى من قـاسمني رحم أمي  " أسامة  

والMكل قـلب خفق حبا ووفـاءا لي  " 

" فـاطيمة  "جور الحياة ،ي اهرب إليه من  

والى كل    يوالى كألساتذت ،وهيبة،

  .مياتها  يصديقـاتي وأصدقـائي طلبة السنة الثانية ماستر تخصص فـلسفة عامة تعل

  .والى كل من وسعتهم ذاكراتي ولم تسعهم مذكرتي  

  

  

 

 

أهدي هذا العمل الى قرة عيني سيدي الحبيب المصطفى محمد صلى اهللا عليه وسلم

وصاحبهما في الدنيا معروفـا{في حقهما سبحانه وتعالى  { إلى من قـال

أمي العزيزة حفظها اهللا والتي  إلى التي وطأت لها النجوم وألحفتها السماء ما وفيتها مثقـال حقها  

وصالتها نبع الحنان والحب والعطاء أمي الغالية والحنونة إلى الشمعة التي أحرقت نفسها لتنير طريقي  

وتمأل صدري إيمانا وثقة وتزرعبنفسي نبض الحياة فقـلبي ينبض بحبه أبي أطال اهللا في عمره وعفـاه  

في صحته وبارك فيه ،إلى جدي وجدتي  العزيزين على قـلبي  متمني

أسامة  " و" قـادة"وطول العمر إلى نورعينيأخوايا العزيزين ربي يحفضهما  

" زينب" "اسيا  " "زهيرة  " ورفيقـاتي دربي وأنوار حياتيإلى أخواتي

ي اهرب إليه من  ذلاكبوا سينين العمر باإلخالص وكان الظل  

،وهيبة،"نصيرة"" سمية"و"سعاد  "،" غنية  "حليمة،"،"، 

صديقـاتي وأصدقـائي طلبة السنة الثانية ماستر تخصص فـلسفة عامة تعل

والى كل من وسعتهم ذاكراتي ولم تسعهم مذكرتي  

 

  

أهدي هذا العمل الى قرة عيني سيدي الحبيب المصطفى محمد صلى اهللا عليه وسلم

إلى من قـال

إلى التي وطأت لها النجوم وألحفتها السماء ما وفيتها مثقـال حقها  

وصالتها نبع الحنان والحب والعطاء أمي الغالية والحنونة إلى الشمعة التي أحرقت نفسها لتنير طريقي  

وتمأل صدري إيمانا وثقة وتزرعبنفسي نبض الحياة فقـلبي ينبض بحبه أبي أطال اهللا في عمره وعفـاه  

في صحته وبارك فيه ،إلى جدي وجدتي  العزيزين على قـلبي  متمني

وطول العمر إلى نورعينيأخوايا العزيزين ربي يحفضهما  

ورفيقـاتي دربي وأنوار حياتيإلى أخواتي

كبوا سينين العمر باإلخالص وكان الظل  اوالذين و 

، "حورية"،" نادية  "،

صديقـاتي وأصدقـائي طلبة السنة الثانية ماستر تخصص فـلسفة عامة تعل

والى كل من وسعتهم ذاكراتي ولم تسعهم مذكرتي  

 

 

 

 

 

 

  




�	� و���� �� ���ي و��ّ   �� �	�ن��أ��ر در�� ���ره وط��� أ 

)' أ&%�ء #�"ي !� � �� �ي

وأر1
��0 /. ا�*,�ة   �*���(�

�� ا�"#3 و&	�' 45,ا &�3  �2�,�ت !� )8 7� 3�
� ط�ال ���اري ,إ

���*��,; ا�<�  .;ة &,�� أ�� ا

  .ر/	� هللا وأ7)�� !�,< #����

 @,A� 8� 3�ة /. إB� ��,��,� ا�GAاد ���*�,8 إ�,�  أ�Fع ا�)Dس 

وإ�� F"�2; وزو#(� "/�#;

� ���"Jد�; و /�ر�;  و�� �KL4�ا

 ;��& ;A��! 07�� ;,��4�  .  ،/�,	;،وز��ML وز�,L � ط��; �7; ا

�� ا�Q1�A وJ�F; ا�07Pذ&

  

  

�ي �
�	� و���� �ا� ���أ��ر در�� ���ره وط

 R1�0ا	�
	Q ا� أّ��  ��2ز ھ�ا ا(�����4ء وا�� TّFوأ��يا

 �
�  ��0�	/  �)�B� �!� �	وأ��رت ظ� �)���*�

�� ا�"#3 و&	�' 45,ا &�3  �2�,�ت !� )8 7� 3�إ

 �0��V W,�*0�ة ��2/� ھ�ه إ�3 ا�"را�7 	K Q5 أھ"ي ، ّ����*��,; ا�<�ة &,�� أ�� ا

 ���<�ر/	� هللا وأ7)�� !�,< #����" &�" ا���در "وا�3 ا��P ا

 ّ2 @,A� 8� 3�ة /. إB� ��,��,�ع ا�)Dس 

���� 3�& ��,,��<�/�#;"و"&��رة"،"/	� "وأ�Fا � ا

 ;&��"�ة وا,<X�وJ"��� �   "/�,	;"واوYدھ�وأ�0F ا

 ;��& ;A��! 07�� ;,��4�،/�,	;،وز��ML وز�,L � ط��; �7; ا

�ة �# 3	R, اJP"�إوا�Q5 3 اP/��ب و �7Pا Q5ء و� Q1�!P�07ذاPا ;J�Fو

�,��د.  

  

  

 [ "	*��ي  ا�ا

� R1�0ا	�
	Q ا���2ز ھ�ا ا

��0  �
�  وا��0ر/	(� �	/

�� ا�"#3 و&	�' 45,ا &�3  �2 ،و/. ا���س�,�ت !� )8 7� 3�إ

 �0��V W,�*0�ا�"را�7 

 ���<�وا�3 ا��P ا

 8� Q5 3�2ّ  إ @,A� 8� 3�ة /. إB� ��,��,�ع ا�)Dس 

���� 3�& ��,,��<�وأ�Fا � ا

 ;&��"�ة وا,<X�واوYدھ�وأ�0F ا

 ;��& ;A��! 07�� ;,��4�،/�,	;،وز��ML وز�,L � ط��; �7; ا

إوا�Q5 3 اP/��ب و

 



  أ
 

  

  : ��د��

وا��" �!دھ� �د ا���ت ���ل ، �و��ن ا��دى �����  �و�ا��د ا�د���راط�� ��رة ��ور�� ��دّ 

-�  أ�ّ ا��" و',ت إ�+ أ�'+ �داھ� ،ر*م ��&ر��) �ن 'را&�ت إّ$ ،� ا��#�ر�� ا������ّ 

���ت و��زا�ت �!ر�� ،�م �-زم &,+ ��و �-�1" و���م و��ن &,+ ا����ض �ن ذ�ك 

�����ف و�د وا!-ت &دّ ،و3�رة ��وا',�  ��ة �#��ل و'را&�ت و�����5ت �'�و

�" ��-وم ا���7ن &ن ���) ،و����وت ا���ر�6 ا��ر5ت ا�د���راط�� ��زة ���رة  ،وا�!ور

أي ا$����ر �" ا������  ��!�ل  .ا�����ت ا$!���&�� ���,� �,���8ر و&ن ا����م ��درك أنّ 

  .���ل ا�!��&"���

 �!���ات و���و�� ����ق إ�+ إ&�دة �راءة ا�ذّ ،�ن أي و�ت �5+ و�ذ�ك ��ن ا��وم 

  .ا��وار وا����ھم ا����" &,+ ا����واة ��ن ھذه ا�ذوات 

ا��" �,3ّص �#رو&) ا��,��" ،#�����) ا���رى و�ن ھ�� ��ط,ق ھ��ر��س �" ����!�) 7

�� ���) ��دا�A &ن ا���ل وا������� ا�،�د�� ظر�� ا��ّ 8رات ا��ّ ا�?ّ  ا����" &,+ �دّ '��� "

ل ��ور و�ن ھ�� ��#�ّ  ،"ا�دا�� ��روع م �
	�ل ��د"ة #��ر�ر�A �" �ل �رّ  ظلّ 

 ��?���ل  ���دا&ن ���ث ��ون  #�ور و ا��#�رك ��ن ا�Bراد����ق  ا��ّ ����م ا�إ������ �" 

ھذا ا���ل $  إ�راه أو 85ط أو ا���8ل أو �ز��ف ��وء �-م ا3Dر،  و�ن ھ�� �!د أنّ 

،أي  ���ّ���ذا	��)  و�ق و!ود و&�� �#�ر�� أو �����م ��ن ا�Bراد أو�� ���ّ ����ق إّ$ 

�ور�� ا��" " ���د���راط�� ا��#ّ ���و�� ����ق ا$�د��ج دا3ل ا��!��A ،�ن �3ل �����ّ 

رإ��-� �ن ظّ ن و��Fرت ھذه ا���رة �دى ا������ ا�8ر��ّ دى �" ا��و��ن ?م طوّ ��ن �-� '

 ّ���� ����G� �-���Gوا������7 &�ق ،و� ����3Bن ا������ر ا� �,�!� A53� �، وذ�ك و�ق

وا��" ����دھ� ا���7ن ا����'ر ،وھذا ،آ���ت أو �ر!���ت ��وم &,�-� ا�د���راط�� 

��ش �ّ ��أي �!ده $ ����" �،زه &ن *�ره �ن ا������ �� ���ّ  ���,���) �" ��ر ھ��ر��س و

�!ده ���ث &ن �ط�����-� �" ا���5ء ����� ري ��1م &,+ ا����وى ا��ظّ ا�ا�����" 

  .ا���و�"



  ب

 

 ��وا'ل و�ن �3ل ھذا �!ده �طرح �ؤا$ &ن ا�د���راط�� ����را ھذه ا�3Bرة و��,�

&,+ ��ط��ت  ������7د�د�ث ا�د���راط�� �Bراد دا3ل ا��!��A،وھذا ��د��) إ�+ �ا

3ذ �ن �ظر��) �ّ إو ،��وا�ف ا������ّ ��!���&�� وا������7 ور�ط إ���!) ا���ري �ا��,وم ا7

���ء ا��!��A &,+ أ��س �ن ا����ھم وا��وار  ا������� ا��وا',�� ��ط,�� !د�دا 7&�دة

,�" ا�����دل ��ن ا��واط��ن " وا��ّ &�راف ا��,ّ ا�����" ا���دل و���و�� ����ق ا7

#�را��� وإ�'�ء ا�رأ������ ا��" إ�دون 85ط أو إ�راه ،أي ���ء د���راط��  ،اB�رار

��ھم ھذا �" �د�و�و!���-� ، وإ� و��د ��وم &,+ أ���ض ا�دو��  و&,+ ا��,��� ا��3'ّ 

رض �-� دا3ل دو�� �A � وا��#�ل ?��ت و ����ّ  وا ����ر��+  ن����واط5��ن ��و�-م 

و�ن ھ��  ،م-��وا��ن �3دم �'��� م53و&-و�#�ل ����وي   م���و�- واو�,�ز�  مرأ�-

� ا��" �ر��ط ����ق ا��و��ّ  و ا���7راردھ� ����ق ا����� ��ن ا��واط��ن وا�دو��  ��� ��دّ 

�دأ ا�دو�� ا��" ھ" ���ظّ �� ّ����واM5 ا�����م و��دة �" ا7�,�م �� �,�,ط� ا��" �ط��ب 

��&���د ةد&وا�،و ��B{&,+  ھ�إ�+ ��?�ل ا��ر�	�����،ا ا ،���و اد�ن  ا

���ط� ر����1 �"  �أ'��ت ا�دو�� ا��و��ّ �ن ھ�� و ،ا��#�رك �ن !��ب آ3ر}ا�رقو

  :�'وغ ا7#��ل ا�D" . و&,�) ���ظ�م ا�����"ا

  !��!ّ��ھ  اد���راط��  و���� 		��ل ؟ وإ( أّي �دى ��
ن ر�ط$� ��وا#" ا

 ��
وا/5	��4  ؟و
�ف �ّظر �ور1ن ھ��ر��س /���ء د���راط�� 	��ور�� 	�ـــــــــ�ر

7�6�	$� اّ!��!��؟ )�  ؟ و���� 		5

�اد���راط�� ،ادو� ، ا��9،ا!��دة ،ا�دا�� ،اد���راط�� : أّ�� ا��6ھ�م ا�	داو

ار، او=" ا	��ور�� ،ا6=�ء ا��و�  ،�ظر�� ا�6ل ا	وا>�  ،أ7;#��ت ا�و

  .ا/5	��4  ،ا�!�ر اّ!��! ،ا�واط�� ،ا�و��� 

  ����	�� إ7	ر�� ا��$< ا���!ب ھو ا��$< ا�
���ث �  ھذه ا/�اذي �ظ$ر و�ق .

 �� ��

��ت    	  :ا��$5�� ا�7	�رة $ذه اّدرا!� وا

��ن رB�!��ن <� )�د #ّ!���  ھذا ا��ل إ:  



  ت

 

إ�+  �وM�5 ا����ھ�م ا����,�� ���ّد���راط�� و��ّو���-� ، �A  �طّر��� ��): ا6>ل ا9ّول

اد���راط�� {إ�راز أ#���-� و�ذا ���ّ�ن اBز��ت ا��" ��ر5ت �-�، ور�ط ھذه ا�3Bرة 

{�-���  .ا�ّ������   ���دو�� و���ر

وا�ذي �'ر��ه �" ا�د���راط�� ا��#�ور�� �دى �ور*ن  ا6>ل ا��� أّ�� ���� �3ص 

اد���راط��، اد���راط�� ا	��ور�� ،ا	وا>ل ،وا6=�ء { ، وأھم آ����-� ھ��ر��س

ا��" ���ت &,�-� ،وا��" �3ّ'-�  }....ا��و�  وأ7;#��ت ا���ش أو ا�وار، ا���ذا	��

  .�" ���Gس �#رو&) ا�ّ����" وا7!���&" ���

" �طّر��� إ��-� �" �ل و �د �و',�� �" ا�ّ�-���، إ�+ ��3�� و���5 ��-� �و',� �,���O1 ا��

ا��#روع ا�-��ر���" �د �,�+ 'داه �" ����!� ا�����5 ا�ّراھ�� ا��" آ�+  إ��-�  �'ل ،أنّ 

  .ا�وA5 ا7!���&" 

و��ل أن ھذه ا����ھ�م وا��'ورات ا��طرو�� ا��" د����� إ�+ إ���3ر ھذا ا��و5وع 

د���راط" �#�ون وا���ل  ��) �!د أول دا�A ذا�" ھو طرح ھ��ر��س ���5ء &�و�" 

����دل وا����واة،و3,ق !وا �ن ا��وار وا��#�ور و�ق أ�3���ت.  

أّ�� ���� �3ص ا�ّدا�A ا��و5و&" ���37ر�� �-ذا ا��و5وع ا���!," �" ��وذج �ور*ن 

ھ��ر��س،و�دى �5ور ھذا ا���,�وف &,+ ا�ّ���� ا�ّ������ و��+ ا7!���&�� �3'� 

� &�,�� Bز�� ا��!����ت ا����'رة و�ن ���-� �" ا���رة ا�ّراھ�� ���ذ ��,ك �

  .�و5وع �ذّ�ر��� أ$وھو  ��-وم ا�د���راط�� ا��#�ور�� �دى �ور*ن ھ��ر��س 

$�3,و أي ��ث �ن ا��را��ل وا�'�و��ت ��ث ��ن ذ�ك �ظرا ��5ق ا�و�ت ا����ح ��� 

(?��و�رة  إ���5 إ�+ &دم ������ �ن �ر!�� �'�در ھ��ر��س ر*م #��&� �#رو&) و

إ$ أ��� و��ون Q  و��5ل ���&دة وإر#�د أ���ذ�� ا���5ل .  و�در�) ا���ر��� ا�-�1,� 

ا��ط��� �!�وز ھذه ا��را��ل �" ���ل إ���م ھذا ا���ل  و�� �و���� إ$ ��R &,�) �و�,�� 

 ���  .وا��) أ�
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  : مقدمة

متدوالة لدى فالسفة اليونان ، والتي نجدها قد اتسمت بفعل  تعّد الديمقراطية فكرة محورية

،رغم ماعرفته من صراعات إّال أّنها لم التي وصلت إلى أقصى مداهاالمشاركة السياسّية ،

تهزم على نحو نهائي وحاسم ولكن على النقيض من ذلك كانت ومازالت تجربة وخبرة 

قد واجهت عّدة مشاكل وصراعات وتناقضات مصحوبة بالعنف والجور، ف متواصلة ،

وبتفاوت التاريخ افترضت الديمقراطية قفزة كبيرة ،في مفهوم اإلنسان عن نفسه وعن العالم 

أي االبتكار في السياسة  كمجال لالستقالل . ليدرك أّن العالقات االجتماعية قابلة للتغيير

  .الجماعي

جة ومن أي وقت مضى ،إلى إعادة قراءة الّذات ومحاولة تحقيق لذلك نحن اليوم بحا

  .الحوار والتفاهم المبني على المساواة بين هذه الذوات 

مشروعه الفلسفي إشكاليته الكبرى ،التي تلّخص  ومن هنا ينطلق هابرماس في معالجة

قالنية التي ّثغرات الّنظرية الّنقدية ،منصبا نفسه كمدافع عن العقل والعالمبني على سّد 

، ومن هنا يتشّكل محور بحثنا "الحداثة مشروع لم يكتمل بعد"ظّل يرفع في كل مّرة شعار

بعيداعن كل إكراه أو  يكون ل في إمكانية القيام بتحقيق  الّتشاور و التشارك بين األفراد

 ستغالل أو تزييف لسوء فهم اآلخر،  ومن هنا نجد أّن هذا الفعل ال يتحقق إالّ ضغط أو إ

وفق وجود وعيا مشتركا أو متقاسم بين األفراد أوما يسّميه بالّبينذاتية ،أي محاولة تحقيق 

االندماج داخل المجتمع ،من خالل مايسّمي بالديمقراطية التّشاورية التي كان لها صدى 

،وتأسيسها تأسيسا لهابعمق في اليونان ثم طّورت هذه الفكرة لدى الفالسفة الغربّيIين ونّظر

ا يخضع لجملة من المعايير األخالقية واإلنسانية ،وذلك وفق آليات أو مرجعيات تقوم قيميّ 

 هوعليها الديمقراطية التي يفتقدها اإلنسان المعاصر ،وهذا مانلتمسه في فكر هابرماس و 



  ب

 

ما يمّيزه عن غيره من الفالسفة ،أي نجده ال يكتفي بالّنقاش العقالني القائم على المستوى 

  .ا نجده يبحث عن تطبيقاتها في الفضاء العموميالنّظري بينم

 ومن خالل هذا نجده يطرح سؤاال عن الديمقراطية معتبرا هذه األخيرة وسيلة لتواصل

األفراد داخل المجتمع،وهذا مادفعه إلى تحديث الديمقراطية باإلستناد على معطيات العلوم 

ياسّية،وٕاّتخذ من نظريته العقالنية اإلجتماعية واإلنسانية وربط إنتاجه الفكري بالمواقف الس

بناء المجتمع على أساس من التفاهم والحوار العقالني  التواصلية منطلقا جديدا إلعادة

العادل ومحاولة تحقيق اإلعتراف الكّلي والّسلمي المتبادل بين المواطنين األحرار، بدون 

التي تقوم على أنقاض ضغط أو إكراه ،أي بناء ديمقراطية إشتراكية وٕاقصاء الرأسمالية 

الدولة  وعلى الملكية الخاّصة ونقد إيديولوجياتها ، وساهم هذا في ضمان حقوقهم 

ويلتزموا  كمواطنين حتى يستقروا  بشكل ثابت و يتمّتعوا بها داخل دولة مع فرض رأيهم

بحقوقهم بشكل متساوي  وخضوعهم لقوانين تخدم مصالحهم، ومن هنا تتحقق العالقة بين 

طنين والدولة  كما يحّددها اإلستقرارو تحقيق القومّية التي ترتبط بمبدأ الدولة التي هي الموا

كمنّظمة للسلطة التي تطالب بالّسيادة في اإلقليم وواضح المعالم ،والدعوة إلى تمثيل األمة 

المشترك من جانب آخر، ومن هنا }العرقالدين ، و  التاريخ ،الثقافة ،اللغة{على  باعتمادها

نصوغ اإلشكال اآلتي . أصبحت الدولة القومّية كنقطة رئيسية في التنظيم السياسي وعليه

:  



  ت

 

؟ وٕالى أّي مدى يمكن ربطها بالواقع الّسياسي  التشاورية  وما طبيعتها ماهي الديمقراطية

هابرماس إلنشاء ديمقراطية تشاورية تشـــــــــاركية ؟ وفيما  واإلجتماعي ؟وكيف نّظر يورغن

  خلفيتها الّسياسية؟ تتجلى

التشاورية، التشاور، الفضاء العمومي،  الديمقراطية: في هذا العمل أّما المفاهيم المتداولة

الدولة، الديمقراطية،  ،نظرية الفعل التواصلي،أخالقيات الحوار، الوضع اإلجتماعي

  .األمة،السيادة ،الحداثة، المسار الّسياسي،المواطنة ،القومية 

الذي يظهر وفق المنهجية المختارة لهذه .المنهج التحليلي  شكالية إخترناإلللبحث في هذه ا

  :الّدراسة والتي كانت  كما يلي

  :قّسمنا  هذا العمل إلى فصلين رئيسيين  

مع إبراز  تعلقة بالّديمقراطية ومقّوماتها تطّرقنا فيه إلى  توضيح المفاهيم الم: الفصل األّول

بالدولة ، }الديمقراطية{التي تعرضت لها، وربط هذه األخيرة  وكذا تبيّين األزمات أشكالها

  .الّسياسية   ومقارباتها

 أّما فيما يخص الفصل الثاني والذي حصرناه في الديمقراطية التشاورية لدى يورغن

والفضاء  ،الديمقراطية التشاورية ،التواصل{ التي قامت عليها هابرماس، وأهم آلياتها

،والتي لّخصها في تأسيس مشروعه } ....العمومي وأخالقيات النقاش أو الحوار، البينذاتية

  .الّسياسي واإلجتماعي معا



  ث

 

التي تطّرقنا إليها في كل  هم المقارباتى خاتمة وضعنا فيها أو قد توصلنا في الّنهاية، إل

جة القضايا الّراهنة معالفي  المشروع الهابرماسي قد لقي صدى أنلنصل إلى  فصل ،

  . الراهن إليها الوضع اإلجتماعي  التي آل

تيار هذا الموضوع التي دفعتنا إلى إخ هي هذه المفاهيم والتصورات المطروحةولعل 

ذاتي هو طرح هابرماس لفضاء عمومي ديمقراطي مشحون والعمل  فيه،  ليكون دافعنا ال

وهذا ما نفتقده في واقعنا  وفق أخالقياتمن الحوار والتشاور  وخلق جو بالعدل والمساواة،

  .الحالي

 أّما فيما يخص الّدافع الموضوعي إلختيارنا لهذا الموضوع المتجلي في نموذج يورغن

هابرماس،ومدى حضور هذا الفيلسوف على الّساحة الّسياسية وحتى اإلجتماعية خاصة 

عاصرة ومن بينها موضوع في الفترة الّراهنة كمالذ يملك حال عمليا ألزمة المجتمعات الم

  .هابرماس  وهو  مفهوم الديمقراطية التشاورية لدى يورغن مذّكرتنا أال

ضيق الوقت المتاح لنا اقيل والصعوبات حيث تمثل ذلك في اليخلو أي بحث من العر 

وقدرته  رماس رغم شساعة مشروعه،إضافة إلى عدم تمكننا من ترجمة مصادر هاب

  .تداركه مستقبال نأملوهذا ما ،لمقاربة النظري بالعملي المعرفية الهائلة
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  :هابرماس لدى يورغن مفهوم الحداثة ـ في1

وفي الوقت نفسه قد أخذ من ،يتاريخي ومنهجفالّنظرية هابرماس من جانبين د فلسفة مهّ تُ [

ظرية اإلجتماعية الموضوعات النّ  هيجل وماركس ومن الفلسفة التأويلية القائلة بأنّ 

تاريخ هو وحده الذي يمكن  الشيء الذي له: "نيتشهونظامها لهما تواريخ، وكما قال 

ّن المجتمعات التي لها تاريخ ال يمكن تعريفها وال تفسيرها بل يجب أوهذايعني.]1["تعريفه

، اإلجتماعية لدى هابرماس ا ما نجده في سياق فلسفة هابرماسمضاعفة هذه التواريخ وهذ

 أخالقيات الخطاب هي نّ ونقد لألشكال الحديثة من الحياة اإلجتماعية،وإِ  تشخيٌص  هي

ية حديثة، ومن هنا ال بد من التركيز على نظرية الحداثة والتحديث قتبرير وتبيان لخل

ن وذلك يساعد على إيضاح البعد األخالقي الخفي في نظرية هابرماس، فعلى مستوى معيّ 

،  ذات بداية فترة مابن األفكار المرتبطة إرتباطا وثيقا تشير الحداثة إلى مجموعة م

الحداثة  ت أو مازالت تنكشف، ومع ذلك فإنّ ّما إن كانت تلك الفترة قد ولّ إ ، زمانية

 ، والثقافية ،كونها فترة فحسب فهي تشير إلى الظروف اإلجتماعية والسياسية ذلكتتجاوز 

الحداثة ذات إرتباط وثيق  عدّ إْذ تُ [، عينهاوالنفسية التي تنجم عنها العملية التاريخية ب

، فتجّسد األول في العناصر المكونة للديمقراطية عتبارين على األقلبالديمقراطية وذلك إل

مثلة في الوعي بالحقوق وتمثيلية القوى السياسية والمواطنة، تلتقي بسهولة داخل والمتّ 

ا نتاجً  عدّ الديمقراطية كنظرية وكممارسة تُ  اإعتبار الثاني يرى أنّ المجتمعات الحداثية،أمّ 

خارج األرضية   ،إذ ال يمكن التفكير في العمل الديمقراطي"للمشروع السياسي الحداثي

مراجعة كيفيات تشكل التجربة داثية المؤطرة لهذا العمل، وتكفيالفلسفية والسياسية الح

لنتأكد من المواكبة الحاصلة  رب  الديمقراطية في تاريخ الفكر والممارسة السياسية في الغ

                                                           

ضياء وراد : أحمد محمد الروبي، مراجعة : مقدمة قصيرة جدا، تر: نهابرماسغيور فينليسون ، جيمس جوردن –)1(

  . 76-75ص .، ص 2015،  1القاهرة ،ط: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
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الفضاء السياسي و  في تجلياتهاضمن هذا التاريخ ، بين مرجعية فلسفية وحداثية و 

  1".اإلجتماعي والثقافي كفضاء ديمقراطي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

في المجتمع والسياسة والتربية، دار العربية للعلوم ناشرون ،منشورات تهاارهانأسئلة الحداثة و  ،عز الدين الخطابي -1

 .66،65 ص،ص،2009،  1الجزائر،ط:اإلختالف
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  :ـ هابرماس وتجديد الحداثة 2

السابقين وتيار ) ∗(وقف هابرماسمدافعاعن الحداثة على الضد من موقف فالسفة فرانكفورت

لحداثة إلى مرحلة ما الذين ينادون بتجاوز او ما بعد الحداثة، الذي مثله فالسفة فرنسيين 

، ألنهالم ل مرحلة سابقة ألوانهاتمثّ " هابرماس"إّال أن فلسفة المابعديات عند بعد الحداثة، 

حداثة ال تعني األقدار التي جاءت بالكوارث اإلنسانية التي رافقت ال تجد ثمارها بعد، وأنّ 

، وعلينا التزييف من "إن الحداثة مشروع لم يكتمل بعد:"، فيقول هابرماسالسبب بالحداثة:

يعني إنهيار الحضارة  هاإنهيار  أجل الترميم للحفاظ على منجزات الحداثة الكبيرة ألنّ 

 )1( .الغربية

اإلنتقالي وحب اإلدراك فحالة ما بعد الحداثة عنده تكشف القيمة الجديدة القائمة على "

، غير ملوث، ونقي روال واإلختفاء بنشاطيه عن توق جديد إلى حاضوسريع الزّ  ، بالفكر

تجعل اإلنسان مرجعية للنظر والعمل والعقل الشاق ، واإلرادة الحرة  بمعنى أنْ  .)2("ومستقر

سسة بحت ذاتية العقل اإلنساني فهي مؤ المعرفة أصْ  ، أي أنّ فعالية في المعرفةوال

 رة أي إلى شيء مُ لموضوعية الموضوعات وٕارجاع كل معرفة إلى ذات مفك ر فك

،  إذن فالمنفذ لتعديل مفهوم الحداثة السياسية هو فهمها بصفتها ومراجعتها ) الكوجيتو(

حاجة ولم يستطع الحداثاوي السياسي، كل ما قصر عن تلبية  لإلنتاج.مراجعة مستمرة

ق مفهوم الحداثة من جانب ويلتزم بالنموذج العقالني من قّ ، وبذلك يتحتجاوز إخفاقاته

شكل الدولة والحكومة آلية حكمها، وطريقة (ل موضوعات لذلك ستشكّ  ، جانب آخر

، ومن أهم الموضوعات المطروحة عن الحداثة ومن خالل ما )شرعنتها وعالقتها باألفراد

                                                           

جتماعية في فرانكفورت والذي هي مجموعة من الفالسفة الذين انظموا إلى معهد البحوث اإل: مدرسة فرانكفورت  -)∗( 

  .أدورنور تيودو ماركيوز، ، ماكس هوركها يمر: هذه المجموعة  ت، وضمّ 1920تأسس في نهاية السنوات 
)1(–view/301/18:10. arts/article-www.UOKUFA.edu.ia/Journals/index.phop/kupa 
علي عبود المحمداوي،اإلشكالية السياسية للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل هابرماس نموذجا، مرجع  –)2(

  .125ص ،سابق
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أنتجته الحداثوية لم تستطيع تقديم نتاج معياري،  فهي تقاوم الصيرورة بتاريخها وأزماتها 
، ينجز بعدالذي لم و ، )عقالني(وهذا ما دفعهاعل�أنها ال تزال مشروعا إنساني عقلي .)1(

هذا ما أدى إلى تصور جديد ومغاير لعملية التحديث التي تسير وفق نسق مغلق يخلق 

اة داتية،بإرادة جامحة،وبتقديم نموذج آخر من نماذج العقلنة المسمّ دائما عقالنية أ

ستعاضة عن نموذج لمدرسة التي تعتمد على مفهوم العقل، باإل،  "بالعقالنية التواصلية "

فرانكفورت الذي فّسر عملية التحديث الجاريةفي الغرب على أنها عقالنية أداتية، وهذه 

، تيار ما بعد الحداثة بغي مواجهتها مع الفكرالتي ين هي" هابرماس"مها الرؤية التي يقدّ 

على الصلة " هابرماس"ومن خالل هذا يؤكد  .)2(د مشروع الحداثة وٕافالسهالذي يؤكّ 

المنافسة المفتوحة بين ،ويشيربها إلى إجراءات )تصاليةالعقالنية اإل(المعقدة بين الحداثة و

بحيث ال جدال في إنتهاء .)3(، وهو اإلرث اإليجابي من عصر التنويرالمتساوين

تقاليد الفكرية التي تنتمي أنه وربما بشكل غير متوقع،ينتقدال إالّ  ، إلى اليسار" هابرماس"

بإعتباره متمسكا بتصور  م نقدا جذريا للماركسية، ويرجع إلى أفكار بارسونز، فهو يقدّ إليها

عتباره المصدر األساسي يجمع بين البنية والفعل في نظرية كلية واحدة، وهذا الموقف بإ

خاصة فكرتي العقل واألخالق، " مشروع الحداثة"، وبوصفه مدافعا عن نتقاد أعمالهإل

الحداثة لم تنته بعد، وهذا الموقف يضعه في  هذاالمشروعلم يفشل، وهنا نقول أنّ  وذلك أنّ 

ذا أن ه إتجاه معارض تماما مع أسالفه بالنظر إلى موقفهم من نقد عقل التنوير، إالّ 

                                                           

علي عبود المحمداوي،اإلشكالية السياسية للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل هابرماس نموذجا، المرجع –)1(

  .125،ص نفسه، 
  ".الرأي"، الحداثة ما تزال المشروع اإلنساني العقالني الذي لم ينجز بعد:ضراربني ياسين، هابرماس في دفاعه عنها–)2(
 ،محمود محمد حلمي: المنظرون المعاصرون ، تر: أساسياجتماعياإور سمعان، خمسون عالما جب، جون سكوت –)3(

  .370، ص  2009، 1بيروت، ط: الشبكة العربية لألبحاث والنشر
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البناء : عملية التنوير لها جانبان  ، وأنّ ى جدل التنوين اإلصرار علموقف يتضمّ ال

 .)1( .الهرمي واإلستبعاد

 والبإرادتها أن تستعير من فترة أخرى غيرها" :"هابرماس"إذن بإمكان الحداثة  كما يقول 

، إذن "تستمد معياريتها من ذاتها ها مضطرة ألنْ ، إنّ تأخذ وجهتهاأن المعايير التي بموجبها

، بل هي من صميم ماهيتها الجدلية، وهذا ختيارفهذه الخاصية الراهنة للحداثة مجرد إ

ر عن فهم آخر ظهور وعي يعبّ " ، يعني أنها ال تنتمي لحاضرها بل تعني فوق ذلك

ة تستدعي قيام الحداث ذلك أنّ الحداثة،  تجاههذا  ما قام به هابرماس محاوال إنقاذ إو ."للعالم

النظام األخالقي على أساس عقالني ، وليس على أساس التقاليد واألهم هو ليس التساؤل 

عن مضمون اإلختيار األخالقي وٕانما الوصول اليه، وهذه المسألة تناولت من قبل فكرة 

  .وجود مجتمع ديمقراطي بحق

، وألن في الحوار يكون فيه للجميع فرص متكافئة للوصول إلى أدوات العقل كالمساهمة

النظرية عند  يكون لكل فرد صوت مسموع يحسب حسابه ،عند إتخاذ القرار النهائي إنّ 

إذن أن مفهوم الحداثة  .)2( إذن هي نتاج للفعل البشري يخدم غايات ذلك الفعل" هابرماس"

الذي يعتبر كمبدأ للتحديث المجتمعي والفكري سيفرز مواقف إنتقادية تجاه كل المؤسسات 

العالقات والسلوكات والتصورات القائمة في المجتمع ، بحيث سيكون الّنقد بمثابة النواة و 

التي تدور حولها المواقف واآلراء الفلسفية واإلجتماعية ضمن مشروع فكري يكون فيه 

العقل الحداثي عرضة للمساءلة والتقييم ، ويتجلى الموقف النقدي من العقل لدى كل 

من هيجل :"في قوله" هابرماس"مسألة الحداثة ، وهذا ما صرح به  الفالسفة الذين عالجوا

دريدا، فقد تمثلت مؤاخذتهم في  وفوكوو والكان وباطاي يدغر إل�ها شهتوني إلى ماركس

هام موجه ضد عقل تأسس على مبدأ الذاتية، ومفاده أن هذا العقل ال يدين األشكال إتّ 

                                                           

محمد عصفور، عالم  :محمد حسين غلوم، مراجعة:ز إلى هابرماس، ترنجتماعية من بارسو إيان كريب، النظرية اإل –)1(

  .305، ص1990الكويت، : المعرفة 
 .351المرجع نفسه،النظرية االجتماعية من بارسونز الى هابرماس ، إيان كريب ،  –)2(
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معناه )1(".لكي يحل محلها السيطرة الثابتة للعقالنية نفسها الظاهرة للطغيان واإلستقالل إالّ 

شه من خالل مخالفته للوعود التي تقدم بها عقل األنوار، وذلك تنه نيالتقليد الذي دشّ  أنّ 

من خالل تركيزه على نقد العقالنية والنزعة األداتية ، وسيادة العدمية وٕانعدام المعنى 

لة مساءنفسها كانت سبب األنوار ذاتها، وموضوع  والكليانية السياسية، وهذه الظواهر

شه وبقية الفالسفة اآلخرون أمثال هايدغرو فالسفة مدرسة فرانكفورت تنقدية مع ني

وفالسفة اإلختالف ، وهو ما سمح بفتح نقاشات أوسع حول تمظهرات الحداثة ، وتجلياتها 

والديمقراطية والتي تضفي في المجتمع الغربي حول عالقة العقل بالتاريخ والدولة والحق 

، إذن فالفكر الفلسفي في المجتمعات المعاصرة، 2"على الفكر الغربي حيويته وتعدديته

يسير وفق إعادة صياغة المفاهيم التأصيلية والشرعية بربطها بمعقولية جديدة تتناسب 

عية سياسية للتواصل والتبادل المشترك لألحكام والتقنيات اإلجتما -والوضعيات السوسيو

  .3"الثقافية والسياسية

  

  

  

  

  

 

 

                                                           

 1الجزائر، ط: عز الدين الخطابي، أسئلة الحداثة ورهاناتها في المجتمع والسياسة والتربية، منشورات االختالف –)1(

 .43-42ص .، ص 2009

.42،43الدين الخطابي ،أسئلة الحداثة ورهاناتها في المجتمع والسياسة، المرجع نفسه ،ص، ص،عز - 2 
عبد الحق منصف، األخالق والسياسة ، كانط في مواجهة الحداثة بين الشرعية األخالقية والشرعية السياسية، إفريقيا -  3

  24، ص، 2010، ]ط.د[المغرب: الشرق
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  :ن هابرماستحوالت الحداثة السياسية عند يورغـ  3

دة، قد تكون أكثر تعقيدا وفهما للعقلنة السياسية تشير الحداثة السياسة إلى قضايا متعدّ 

ها ، وعلى الرغم ي علينتنبسسياسة الغرب و  وتعتبر كركيزة أساسية نهضت وقامت عليها

الحداثة تمتلك عالقة جدلية إنفصالية مع الماضي، أو الفكر الكالسيكي، من ذلك نجد 

حظة نفسها ستمرار منتجة في اللّ إفهي فعالية مستمرة تتقاطع مع الماضي، والتقليد ب

 أنّ )∗∗2(وهكذا يتصور يورغنهابرماس .)1(بعينها )∗(قدم وهذا اإلنقالب هوالحداثة لصيرورة التّ 

هم الحداثة يصفها بالوعي بالمرحلة التاريخية التي تقيم عالقة مع الماضي من أجل أن تف

عتبارها نوعا من اإلنتقال أو العبور من الماضي إلى الحاضر ومن تشخيصنا ذاتها بإ

  :لألسس الثالثة للحداثة

  ).∗∗∗(رتبطت معانيها بفلسفة هيجلإالذاتية : أوال

" كونت"العلموية كانت نتاج فلسفة و ،]ماكس فيبر [اإلجتماعي معالعقالنية بمفهومها : ثانيا

  .)3(أيضا" هابرماس"ه عقدي هو الوضعية وذلك ما شخصه التي تكللت بخلق إتجا

                                                           

فعل، حدث يحدث، ووصف ما هو حديث ويمكن أن تزد في سياق يغير ما استحدث أو هي مصدر : لغة: الحداثة-)∗( 

  .ماجد من تطور وتطلق كلمة حديث على ما هو جديد

فهو حمولة فلسفية وٕايديولوجية ترتكز على األحداث والوقائع تميزت بها الحقبة التاريخية المعينة في حيز : إصطالحا

  .السياسية والفكرية والعلمية جغرافي محدد ويتعلق األمر بالتحوالت
، 2002بيروت : جورج كثورة، دار النهار : جورج ثامر، مراجعة : يورغنهابرماس، الحداثة وخطابها السياسي، تر–)1(

  .17-16ص.ص 

  

من أهم فالسفة المثالية األلمانية من أثاره ،  1831وتوفي سنة  1770أغسطس سنة  27ولد هيجل في  - )∗∗∗(

  .وموسوعة العلوم الفلسفية) 1812،1816( (م، علم المنطق1807(لروح فينومينولوجيا ا

 

  
اإلشكالية السياسية للحداثة ،من فلسفة الذات الى فلسفة التواصل، هابرماس نموذجا ، وي،احمدالمعلي عبود –)3(

  .  116ص،،  ،2011،  1الجزائر،ط:منشورات اإلختالف 
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ال ترتبط بفترة معينة ، وٕانما تحدث كلما تجددت العالقة بالقديم " هابرماس"الحداثة عند  إنّ 

المعنى اآلخر الذي يكون مسوغا لقوله ذلك،هو أن  تم الوعي بمرحلة جديدة ، إال أنّ و 

أسس الحداثة تحركها األزمات ولذلك ال بد من توضيح هذه األزمات حسب هابرماس 

ة التمركز حول الذات وٕالغاء اآلخر، وجعل الحقيقة نتاج أزم -وهي ما يتعلق بمبدأ الذاتية

هو تحويل اإلنسان الى جزء ا فيما يخص مبدأ العقالنية وما ينجر عنها، أمّ  .الذات فقط

 .ؤهتشيّ  من الطبيعة وبالتالي

وبهذا المعنى يتم تحويل ما هو إنساني إلى شيء جامد وغير إنساني بحيث "

على هيئة عالم من األشياء شأن العالم الطبيعي الذي له قوانينه الخاصة، ...يصبح

 .)1("أن يخضع لهاوالمستقل عن إرادة البشر وكأنه هناك قوة أسمى من اإلنسان، يجب 

متالك حقيقة أحقية أي نمط من أنماط المعرفة بإأما فيما يخص مبدأ العلموية هي إنكار  

  )2(إال في العلم

، وقد )3("ذلك جعل من اإلنسان حبيس اإليديولوجيات الجديدة هي العلمية التقنية"و

مفصل أساسي ي شخصها هابرماس لتعتري مفهوم الحداثة وأسسها، فالحداثة السياسية ه

هو ) أو عنف مشروع(مصدر مشروعية السلطة أو العنف  هاعتبار قوامها جوهري، و إ

الشعب وهو ما يقتضي ويستلزم التمييز بين المجال السياسي والمجال الديني نتيجة 

طبيعية، لذلك هي نزع القدسية عن المجال السياسي والمجال الديني ، نتيجة طبيعية ، 

  .)4(دنيويا للصراع حول الخيرات والسلطة والرموزلذلك باعتباره مجاال 

                                                           

  82،81،ص.ص2001،1ألمانيا، ط،: منشورات الجمل حسن صقر،: المعرفة والمصلحة ، ترهابرماس، يورغن–)1(
بيروت : جورج كثورة، دار النهار : جورج ثامر، مراجعة : هابرماس، الحداثة وخطابها السياسي، تر يورغن–)2(

  .17- 16ص.،ص 2002
  .74ص ،2003ألمانيا، : حسن صقر ، منشورات الجمل: هابرماس، العلم والتقنية كإيديولوجيا، تر يورغن–)3(
  .64،ص1المغرب ، ط: محمد سبيال ، الحداثة وما بعد الحداثة ، دار توبقال للنشر والتوزيع  –)4(
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أن : "في كتابهم جدل التنوير يقوالن" هوركهايمر"و " أدورنو"إضافة إلى هذا نجد كل من 

ل قي إضفاء الطابع العقلي على اإلنسان المعاصر يسير على نفس منوال اإلنسان األوّ 

ألن عقل التنوير قد يتبنى كل األشياء حتى أنه يتجه إلى تكوين أسطورة جديدة، ذلك 

مفاهيم هذه األسطورة التي تحكم العقل وتتخذها أداة لتحقيق مصالحها، بدال من تأملها 

أي أن العقل نفسه قد تحول إلى أسطورة ، ومضى يعقلن كل مجاالته  ،وتحليلها وتقدمها

مع ماضيه ، أي اإلنسان المعاصر دائم الصلة )1("الحياتية بدال من أن يمارس نقده لذاته 

فهو يحاول تغييره بإضفاء طابع عقلي جديد يكتسي األشياء جميعا، والعمل على تكوين 

أسطورة جديدة تحكم هذا العقل وتحقق له غاياته في غياب الممارسة النقدية ، فالعقل 

يسعى للسيطرة على الطبيعة مما ساهم في إفساح المجال لإلنسان وتحريره من المعتقدات 

مام العلم الحديث في تجلياته األكثر حداثة، مما أدى إلى تدمير ملكة النقد وفتح المجال أ

الحداثة هي عملية متكاملة ، فهي إكتساب المعرفة المتقدمة ورفع : "ومن هنا نجد أن 

أنها أيضا حداثة  مستوى المهارات ، وٕاستيعاب التكنولوجيا المتطورة وٕانتاجية المنافسة إالّ 

بمعنى أن الحداثة هي ليست مفهوما سوسيولوجيا ، أو مفهوما  )2(".سياسية ديمقراطية

تاريخيا بينما هي مفهوما متكامل إنما هي صيغة مميزة للحضارة تعارض الصيغة التقليدية 

وٕانما تتضمن في دالالتها التبادل  يةبمعنى تعارض جميع الثقافات األخرى السابقة والتقليد

وهر الحداثة السياسية من خالل مرجعيتها في طرق التفكير لهذا التطور، ويكمن ج

إستناد السلطة على  من باإلنتقال)∗(ماكس فيبر"جتماعي ، كما حددها المفكر اإلالغربية

المرجعية التقليدية القائمة على التراث وكذلك على المرجعية الصورية المؤسسة أو 

                                                           

  .18-17ص .، ص2006،  1القاهرة،ط: عصام عبداهللا، رهان الحداثة وما بعد الحداثة، دار المصرية السعودية  –)1(
في الفكر الفلسفي المغربي المعاصر ، دار الهادي مطارحات : محمد الشيخ ، جاذبية الحداثة ومقاومة التقليد –)2(

  .159،ص 2005لبنان،: للنشر
نطلق من الكانطية الجديدة والوضعية واتجهت إجتماع ألماني ،إعالم ) 1864 -1920( Weber:ماكس فيبر  -)∗( 

  .معظم أفكاره لمحاولة رصد وفهم العالقات الرأسمالية من جهة وللعداء للماركسية من جهة
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اإلنتقال من الشرعية التقليدية إلى الشرعية العصرية، .وبعبارة أخرى تعني  ،البنيوية

،ولنضعه في إتجاه رفع األقنعة ل المجتمع على كافة األصعدةويتجلى دورها في تحوّ 

،كعالقة الحاكم العالقة األساسية في كل مجتمعوٕاقتالع األوهام، التي تطغى  على 

التحديث السياسي  إنّ ): ِ"لمختص في قضايا التحديثا( "دافيد أبتر"بالمحكوم ونجد في قول

  ".ه في نفس الوقتتهو في نفس الوقت نتاج عملية التحديث وعلّ 

وهذا يعني أن الحداثة السياسية سببا ونتيجة في نفس الوقت لعملية التحديث في صورتها 

جوهر عملية التحديث هي عملية  العقلنة  نّ أَ "ماكس فيبر"مع "أبتر"الكلية، وهنا يشترك 

علمنة الثقافة  :ووجها العقلنة هما ، التي إستمدت طويال في المجتمع والثقافة الحديثين

دد نجد هابرماس ،وفي هذا الصّ ية وتطوير المجتمع الغربي الحديثالغربية الحديثة والتنم

 ن خلي عنها رغم أَ وال يمكن التّ   ، ها ما تزال ممكنة التحقيقد على دور الحداثة على أنّ يؤكّ 

نقده للنظام القائم المرفوض من العقل يساعد  الواقع يكذب ما وعدت به من تقدم بيد أنّ 

يمقراطية تلتقي مع الدّ قدية على شكل عقالنية تواصلية، ظرية النّ على إعادة بناء النّ 

د المختلفة والتي تقو  لإلرادة الشعبية التي تترجم عبر وسائل التواصل بوصفها تشكيل حرّ 

للجوء إلى ون وعبر التفاهم المستمر بين الذوات المؤدإلى حوار من دون إكراه أو تسلط،  

امة هي محاولة إنشاء علم موضوعي وتأسيس أخالقيات ع: "فالحداثة عنده .)1(العنف

أرادت  –وفقمنطق داخلي خاص في نفس الوقت  الكلّ وقواعد القانون والفن المستقل،  

كل  أن  ، أيْ "تطلق اإلمكانية المعرفية لكل هذه الميادين ألشكالها الخفية نْ أَ :"الحداثة

... م العقل عالمية وقيّ اإلنسان المشروعا طموحيا ينادي بحقوق  هو  مشروعحداثة غربي

مة، تصلح للتطبيق في كل ر صا العقل أعدل القسمة بين جميع قيمة ثابتة ال تتغير شاملة

م في القيّ  قلب كلّ غم من ذلك فقد جاء القرن العشرين ليَ وهي على الرّ  ، زمان ومكان

هذا الفيلسوف نجده يفرض نفسه على الساحة  ، فإنّ ا على عقبعصر التنوير رأسً 

                                                           

  .112 ص،المرجع نفسه ،  ،رهان الحداثة ومابعد الحداثة اهللا ، عبد  صام ع –)1(
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رات إعادة تحديد دور الفلسفة في ضوء متغيّ  تي البداية حاولففة،  الفلسفية العالمية بقوّ 

 تهعي أنه بفلسفألنه ال يدّ : ا  ثانيا نجد منه يكشف عن التفلسف بالفعل وثالثاأمّ .الحداثة 

التفلسف كما فعل عدد من  كلّ  ينتهيوأنه معها وبعدها فلسفة،  س بشكل نهائي لكلّ يؤسّ 

خر تجربة المكان والزمان واألنا واآلهناك شكل من التجربة الحية، " ، )1(.الفالسفة قبله

ماالت العيش ومخاطره ، يشترك فيه الرجال والنساء في أرجاء العالم ، اليوم كافة وٕاحت

أن نجد  يعني ية،تكون حديث دعوه بالحداثة فأنّ لحجم من التجربة المشتركة هو ما على ا

، وتحوالت الذات والعالم من المخاطر والقوة والمتعة والثروة تعد بصنوف أنفسنا في بيئة

عرف ن ملك وكل مادمر كل ما ني اآلن نفسه مخاطر في وسعها أن تحولنا وأن تهددنا ف

الحداثة إنما توّحد البشرية ولكن وحدة األضداد  ويمكن القول بأنّ   ،وكل ما نحن عليه

ووحدة الالوحدة هي التي تحيلنا جميعا إلى خضّم تيار من العزلة المتزايدة ووالدة من 

ا، هو أن تكون جزءا من هذا العالم مثل ما جديد من كفاح وتناقض عميق فإن تكون حديث

، إذن فالحداثة بقدر ما توجد في )2("ءالهوالب قد تبخر في كل ما هو ص"يقول ماركس 

حالة تعارض مع ما هو قديم بقدر ما تختزن في عمليتها إحتماليات األزمة فتحريك القديم 

 أن الحداثة أكثر من كونها مجرد "آالنتورين"، ففي رأي لوفيشكل خلخلة للموجود وللمأ

نتشار لمنتجات النشاط العقلي، المنتجات ، إنها إاألحداثتتابعتغيير أو

المتنامي بين قطاعات الحياة ز يّ اإلدارية، فهي تتضمن عملية التم العلمية،التكنولوجية،

  )3( .قتصاديةاإلجتماعية والسياسية واإل

                                                           

 المغرب،: ـ إفريقيا الشرق ج هابرماسنموذ –محمد نورالدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة  –)1(

  . 106، ص  1998، 2لبنان ط
العربية محمد شيا، مركز دراسات الوحدة  : ، تر التغير الثقافيحداثة بحث في أصول ديفيد هارفي، حالة ما بعد ال –)2(

  . 28-27ص .ص 2005،  1بيروت ، ط
  .29،ص1،1997ط:لثقافة ،مصرلأنور مغيث ،المجلس األعلى :نظر إلى أالن تورين ،ترأ –)3(
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  ."يورغن هابرماس"ـ آليات الديمقراطية التشاورية لدى1

لحقوق هو إعادة بناء نسق ا" يورغن هابرماس"لعّل الهاجس األكبر للفيلسوف األلماني 

، بحيث يخلصها من القيمة اإلستعمالية ويمنحها قيمة تداولية ومنظومة المواطنة المعاصر

وتجاوز الهوة التي تفصل الملكية الخاصة مع حرية المجتمعات، ويتخطى التوتر القائم 

إمكانية إقامة دولة حق بين حقوق اإلنسان وسيادة الشعوب ، ويبدأ هابرماس نقاشه في 

وق في السلطة والمحافظة على حق السيادة الشعبية: ، مؤلفة من بعدين ديمقراطية

فمن خالل هذا تعتبر الديمقراطية الحديثة هي حصرا للديمقراطية التمثيلية  اإلنسان، 

وصحيح أن العيب الكبير للديمقراطية التمثيلية تدحض سلطة المحكومين ويختزلها ولكن 

ميراثها تحدد على األخص من سلطة الحاكمين ، ونجدها تنتشر فيما يراها 

  .الديمقراطية الحاكمة والديمقراطية المشاورة: أنها تنشطر إلى شطرين" يهاملدليفيهدأو "

فالديمقراطية الحاكمة تفترض سلطة فعلية قادرة ودائمة ، وديمقراطية مشاورة تفترض 

سلطة محدودة ومؤقتة وخاضعة للرقابة والنقد ، ومنه نجد جدلية الحكومة والبرلمان في 

،أو تغيير أكثر نظرية جدلية السلطة والسلطة المضادة ، فالشرط األنظمة الديمقراطية 

األول للديمقراطية الحاكمة هو شرط الغالبية إّما أن تكون عن طريق اإلنتخاب المباشر 

للحكام وٕاما عن طريق إنتخاب ممثلين يتولون اإلنتخاب، والهدف من هذا هو تسمية 

لديمقراطية الحاكمة تنهض بالديمقراطية الشعب للغالبية الحاكمة ، وفي مقابل هذا أن ا

التشاورية ومن خالل هذا ال بد من وجود سلطة توقف سلطة أخرى عند حدها وتلك هي 

إذن تستمد إسمها من الديمقراطية ذاتها وتكمن حقيقتها في  .)1(مهمة الديمقراطية المشاورة

واء كانت مادية أو البرهان، دون نفي التراث ورفض قيمته ، وتستبعد القوة والسلطة، س

  .معنوية، أي يمكن للشعب أن يمارس حريّته وأن ينظمها معا

الذي ينتج المجال العام  التشاوريفالديمقراطية التشاورية ،هي التي تعتمد على البعد 

فيه إلى  المهيمنات وترسيخ المشاركة الوطنيةالسياسي والذي يعمل على الخالص من 
                                                           

 .93-92ص .،، ص1998،  ��1روت ، ط: �� ����� اد���راط�� ، دار اط���� �ط���� وا��ر ،
ورج طرا���–)1(
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إّال عندما يصبح المواطنين خاضعين لقوانين تضبطهم  أبعد الحدود وال يتم كل ما سبق

كطريقة في اإلدراك أو [وٕانطالقا من مفهوم الديمقراطية التوافقية وتمثل فعلهم النقاشي

السعي إلدراك إتفاق جماعي في شأن السياسات المختارة في المجال السياسي والصيغة 

ة بالتصادم والصراع،وأن هدف التداوليةالتشاورية وترى أن الخيارات السياسية محكوم

المؤسسات الديمقراطية يتمثل في فض هذا الصراع وذلك من أجل إدراك الحكم مقبول 

  .)1(]مجمع عليه

وفي هذا النطاق نجدها تعتمد على أربعة عناصر، فيتمثل األول واألهم في عنصر الحكم 

من خالل اإلئتالف الواسع من زعماء سياسيين من كافة القطاعات الهامة في المجتمع 

االئتالفية الحكومة : التعددي، ومن الممكن أن يتعّدد ذلك عدة أشكال متنوعة منها 

هامة  إستشاريةومجلس موسع ، أو لجنة ذات وظائف  الموسعة بالنظام البرلماني

واإلئتالف الواسع للرئيس أما فيما يخص العناصر الثالثة فهي الفيتو المتبادل أو حكم 

األغلبية المتراضية التي تحمي مصالح األقلية ، وكذلك النسبية كمعيار أساسي للتمثيل 

موال العامة وكذلك الدرجة السياسي والتعيينات في مجال الخدمة المدنية وتخصيص أل

  )2( .العالية من االستقالل لكل قطاع

 "هوركهايمر) "مدرسة فرانكفورت(انطالقا من وجهة نظر ماركس وزعماء النظرية النقدية 

الذين لم يهمشا من قبل هابرماس أو غيره والذين لهم صدى في فكره ومن هنا " ونأدور "و 

أو في المدرسة " ماركس"نلمس الفوارق بين النظريات السياسية سواء كان ذلك مع  

اللذان " أدورنو"و " هوركهايمر"األولى لفرانكفورت التي تغّيب النظرية الديمقراطية ، ونجد 

ا عن النظرية الماركسية من تعديالت هامة وبناءا على حيث أفصح" ويبر"جاءا بعد 

نظرية األزمات والنضال  والشعور الطبقي كانا قد حققا وأقاما نظرية فلسفية للتشويهات 

، لقد حاوال التشخيص اإلنتقادي لدى " المجتمع المرؤوس"المفروضة على الذاتية من قبل 
                                                           

� ا���دد ، �ر�����رتآر�� –)1(��
�# �� ز���، ���د ادرا �ت ا! �را��
�� ، ���دى : ، اد���راط�� ا�وا���� �� ا
 ..47، ص 2006،  ��1روت ، ط: ا�$��� ا! $�در�� 
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اريخ بكامله،إذ كانت رؤية المجتمع ماركس حول الرأسمالية إلى النظرة المتشائمة للت

وحتى " هوميروس"المعاصر تبدوا على أنها ناتجة عن إتجاه تعريفي لألدوار الغربية من 

،إلى " جدلية العقل"القرن العشرين التي أدت إلى تحويل العقل إلى أسطورة  وهنا تحديدا 

 اإلرادة السياسيةالتشخيص الماركسي ومنه جاءت الديمقراطية للعمل على تكوين الرأي و 

السلطة "تصاالت،بإعتبارها مصدر السلطة والرقابة بعيدا عن األحزاب أو عن سلطة اإل

وعليه نجد هابرماس يريد أن  )1(.جتماعيةاإلالتي تؤكد على أهمية الحركات " اإلدارية

يؤسس ديمقراطية على أساس جماعة مثالية للتواصل خالية من أي هيمنة أو سيطرة ما "

ة أفضل حجة ، كما أن مفهوم التشاور يعّد مفهوما مركزيا ففي نظريته عدا غلب

للديمقراطية المؤسسة على المناقشة ألنه في تشاور يعطي لآلخرين الحق في الكالم والنقد 

الجديدة بخصوص القضايا المطروحة للنقاش  قتراحاتاإلورفع إدعاءات الصالحية وتقديم 

، يتشكل المناقشةورة الخطابية المؤسسة على في فضاء عمومي ، وفي ظل هذه الصير 

، ألن الهدف األسمى سية للمواطنين في مجتمع ديمقراطيالرأي العام اإلرادة السيا

العقد (للديمقراطية التشاورية ليس هو الدفاع عن المصالح الشخصية ألعضاء الجماعة 

كل واحد مطالب وٕانما الدفاع عن المصالح العامة لهذه األخيرة ، ) روسو–االجتماعي 

بالدفاع عنها انطالقا من وجهة نظره الخاصة وذلك إلقناع المواطنين برأيه ، وذلك 

في مقولته هذه ـأن " هابرماس"بمعنى أن  .)2(باالعتماد على وسيلة المناقشة الحجاجية

الديمقراطية تقوم على أساس التواصل والتفاهم داخل المجتمع، مستبعدا كل هيمنة أو 

ال تقتصر على فرد بعينه وٕانما على جماعة وفق التشاور والذي يعطي  سلطة ، فهي

الحق والحرية للفرد من خالل اإلدالء برأيه والنقد ، وعرض أفكار جديدة عن طريق 

الصيرورة الخطابية المؤسسة على المناقشة وتشكيل الرأي العام ، بغرض دفاعها عن 

قراطية التشاورية وسماتها من خالل مصالح الجماعة وعلى إثر هذا تبرز مالمح الديم
                                                           

)1(–� ��م ��د&ت، �ن �
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ويعرفون بهذا الفعل بحيث تحدد إطار عملهم ) الحوار(المشاركة أو تدخل أعضاء تجمع 

وفق معايير يتم التوصل إليها ، وهذه أساس الشرعية، إذن فالديمقراطية  حواراتهمونتائج 

اليومية، فلهم التشاورية في مجملها هي التجمع التعددي التي ترتبط بسلوكات حياتهم 

عالمهم المعاش، حيث يرى أصحاب التّجمع الديمقراطي إلى إجراءات النقاش والتداول ، 

على أنها مصدر الشرعية، ويتعرف أعضاء كل واحد منهم على ما يحمله اآلخر من 

لذلك يجب على المواطنين أن يعوا حقهم في " –قدرات في الحوار المطلوبة بين العقول 

كة ويمارسونه بنشاط، وبالضبط وبطريقة ال ترتكز على مصطلح التواصل والمشار 

الشخصية بل على مصالح الجماعة ويتطلب هذا قدرا من التحفيز ومن األكيد أن أسباب 

مشاركة المواطن في تشكيل وجهات النظر واإلرادة السياسية تتعدى من األشكال الحية 

  )1(."األخالقية والثقافية

قراطية تشّجع على المستوى السياسي وتطّور التضامن المرتبط يعتقدهابرماس أن الديم" 

، تمثل الديمقراطية قمة السياسة التي ي لألفعال وفي هذا المعنى الصارمبالتنسيق التواصل

ومن هذه الخلفية يتحدث هابرماس عن  .)2("االجتماعي تقيس بها درجة اإلندماج

الديمقراطية التشاورية التي كّرس لها أعماله المتأخرة إبتدءا من التسعينات والتي تعد من 

وتعد النظرية الديمقراطية التشاورية [أهم إنجاز في ميدانه الفلسفي السياسي المعاصر،

هذا الفعل الذي نّظر له توسيعا لمجال الفعل التواصلي ، كما ال يمكن فصل التشاور عن 

على أنقاض نقد ) الديمقراطية التواصلية(قبل أخالقيات النقاش وقد بنى هابرماس نظريته 

ويمكن مالحظة أن مناقشة هابرماس * الدولة الرأسمالية وٕايديولوجياتها التكنوقراطية

ه أعمال  األول لمدرسة للرأسمالية الحديثة تفتقد للحماس الذي إنتمت ب

يرى في الرأسمالية أساسا مرحلة يمكن أن تنحرف فتؤدي إلى كارثة  فهابرماس،تفرانكفور 

                                                           
���ن ، ط"ھ��ر��س  �ور/ن –)1( ، ��ب، 
دول ���ر وا�وز��2013،  1
د�� ا����� ا��ل واد�ن، ��د�م #��د  .

 52-51ص .ص 
�وم ا�#ر�ر "��د ا�ور ���ت  –)2(&� ،�& �&
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لكنها ليست عنده شرا مستطيرا ولقد ركز شأن الرعيل األول على ظاهرة الهيمنة التقنية 

،والعقل األدتي السائد في هذا النظام وحول ماركس يري هابرماس أن الجزء المبدع  

ة النزعة األداتية والوصفية، وٕان الفكرة المحورية في ألعماله أصبح مدفوعا تحت خرسان

كتابه الديمقراطية التشاورية هي تأسيس الديمقراطية على أساس جماعة متواصلة خالية 

من أي همينة ، كما أن مفهوم التشاور مرتبط باألخالقيات يعد مفهومها مركزيا ، ففي 

لفعل وبالخصوص القضايا التشاور يعطي لكل عضو في الجماعة الحق في الكالم وا

السياسية  المطروحة في الفضاء العمومي وفي ظل ذلك النقاش العقالني المؤسس يتشكل 

ومن خالل هذا يعتبر هابرماس أن الفرد  1.]الرأي العام إلرادة  السياسة العامة المواطنين

ا ثنائية بوصفهم إليهماال يجوز مقابلتهما بالضد بل يجب النظر  أساسينوالجماعة مبدأين 

  .األصلية في الديمقراطية 
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  :الديمقراطية التشاورية والفضاء العمومي 2.

والذي يعتبره مفتاح الديمقراطية والذي يكون ، على تكوين فضاء عمومي" هابرماس" يعمل

وسيطا بين المجتمع المدني والدولة ، ويجمع األفراد في رأي عام يسمح بتبادل عقالني 

لآلراء ووجهات النظر ويوحدهم في رأي عام مفتوح ويكون وسيلة للضغط على دولة 

التسلية ومحاولة إعادة الرفاه،الذي أفسدته بفضل العلم والتقنية، ووسائل الرعاية واللهو و 

بناء الديمقراطية جماهيرية ، فهذا الفضاء هو الفضاء المفتوح الرمزي، ويتكون عبر زمن 

واإلعتراض والتفاهم ، بحيث يعكس حقيقة  عن طريق منظومات القيم و اإلتصال

الديمقراطية التي تعبر عن آراء ومصالح وٕايديولوجيات مختلفة، ويفترض أن يتمتع األفراد 

كما يفترض  ب واألحزاب والتنظيمات الحكومية، الستقاللية التي تعكس جميع آراء النخبا

إستقالل األفراد تجاه العائلة والحزب والجمعيات السياسية حتى يتمكنوا من تشكيل سلطة 

  .)1(الكلمة بدل العنف والصراع الطبقي

تماعية التي هابرماس الذي يكشف عن البني االج" الفضاء العمومي"ونجد في كتاب 

هيأت تحول األفراد المستقلين والبرجوازيين بالدرجة األولى إلى جمهور عمومي له الرأي 

السياسي وقادر على فرض أحكامه ، والوقوف في وجه الهيئات الحاكمة، وهو يعتمد في 

وماكس فيبر حول التحوالت اإلقتصادية التي " ماركس" "هيجل"بحثه هذا على تحليالت 

للنظريات الليبرالية ، والرأسمالية في المجتمع األوروبي الحديث، إن ما يميز كانت مصدرا 

هو أنها ال تتوقف عند النظرة الهيجلية والماركسية التي تختزل " هابرماس"تحليالت 

المجتمع المدني في عالقات اإلنتاج والتبادل االقتصادي فقط بل تتجاوزها إلى أفق 

ة الرأسمالية وٕاقتصاد السوق كانا شرطين لظهور المجتمع آخر،بالطبع هو ال ينفي أن البني

المدني الحديث ، إال أنه يرى في هذا األخير حقيقة أخرى تتجاوز إطار التبادالت المادية 

                                                           
- 112، ص1وا��ر،ا��ھرة ،ط��5م ��د6 رھ�ن ا#دا�� و�� ��د ا#دا��، دار ا�5ر�� ا �ود�� �ط���� –)1(

113. 
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، إذن نجد هابرماس يؤكد على أهمية تشكيل جماعي للرأي العام واإلرادة )1(للسوق

هذا التصور يختلف على  ي إال أنّ العمومية وذلك من خالل اإلتفاق مع المذهب الجمهور 

إذ يقترح بدل  يكون نابعا من هوية جماعية مشترك،ال يمكن أن  ، كان هذا التشكيلمأنّ 

أخذ بعين اإلعتبارواإلقتضاء الليبرالي للفردية ويتجلى ذلك هذا التصور إجراءات عمومية تُ 

، أو في شبكة الديمقراطيةتم بواسطة اإلجراءات مسارات اإلتفاق التي تتذاوتية،  لفي فكرة 

هذه األخيرة تلعب في  ، بحيث أنّ خذ شكلها داخل الفضاءات العمومية تواصلية تأ

خاصة بالنسبة " هابرماس"عند  ماهااالنموذج الديمقراطي اإلجرائي للديمقراطية التداولية دور 

فيه اإلرادة وتتحقق  راء ،ول الدستورية الحديثة وبدوره هو المجال الذي تترأس فيه األللدّ 

واري بين أعضاء حالسياسية عن طريق اآلراء المطروحة للنقاش التي تتم وفق النموذج ال

ويتم  .)2("الجماعة حول شؤونهم العامة ومطالبهم اإلجتماعية بصدد تشكيل اآلراء العامة

الممارسة اللغوية اليومية التي تسمح بخلق اإلجماع على الحقائق "هذا من خالل 

فضلها تتحقق العالقة بيتجه إلى العالقة الحوارية التي ،  }اإلجماع{يرولكنهذااألخ

ليمثل مفهومين متناميين اإلثنين ينتميان لجوانب مختلفة  ، الديالكتيكية للعام والخاص

نطالقا لق الفضاء العمومي إخْ وهنا يُ  .)3"(بشروط التفاعل على مستوى اإلحتراف المتبادل

وفقه تحقيق العالقة الجدلية بين العام والخاص دون سياق  النموذج الحواري الذي يتممن 

أن هناك ثالث وظائف للتداوليات :ومن هنا نجد هابرماس يقول  ، هوية األنا والتواصل

الكلية، فاألولى تصف الشيء بواسطة جمل معينة والثانية في التعبير عن قصد المتكلم 

هذه الوظائف تقاس بالشروط الكلية والثالثة في التداولية بين المتكلم والمستمع ، و 

للصالحية المتمثلة في الحقيقة والصدق لذلك يرى هابرماس أن نواة التداوليات الصورية 

األمر يتعلق ال ألنّ للتداوليات الكلية ألفعال الكالم أوّ  فتراضاتتتكون من خالل تحليل اإل

                                                           

زا4ر: :�9ف ھ��ر��س ، ���ورات ا! ��د ا�ز�ز ر$7، �� ��د ادو� ا��3 ��د �ور/ن –)1( ، ، دار ا��3نا
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تداوليا  والتي تتطلب إعترافاالحية القابلة للنقد بالدور التداولي الذي تلعبه إدعاءات الصّ 

كل فعل تفاهمي للكالم،  فإنّ  وتحيل القدرة على تقديم ما يكفي من حجج للتبرير ومن ثمّ 

ا فيما يخص الثانية فإن تحليل أمّ  يمكن أن يستبعد أو يرفض،  مأخوذ بشكل عام ،

التحليل  إدعائيات الصالحية التي تهدف إلى وحدة القناعات وٕالى الثقة المتبادلة ، وهذا

مفتاح تعيين وظائف أساسية للتفاهم، بواسطة اللغة وهكذا فإن هذه األخيرة لها وظيفة في 

إقامة العالقة بين األشخاص عن طريق رجوع المتكلم إلى عناصر العالم أي عالم 

األنظمة االجتماعية المشروعة، إلى عناصر العالم الذاتي ومن خالل هذا يعطى 

وليات الصورية وعلى ما يسميه بأخالقيات التواصل باعتباره هابرماس األولوية للتدا

وفي هذا .)1(معايير أخالقية تنظم تبادل األفكار وٕادعاءالصالحية من خالل المناقشة

الصدد يقول هابرماس أن الديمقراطية تجد شرطها النهائي في منطق النشاط التواصلي ، 

لفكرة الثقافة المشحونة  باقترانهاها ، وذلك التي تعمل فيه التداوليات الكلية على إعادة بناء

بالقيم والمعايير المنقولة بواسطة اللغة التي بوجودها تفند تناظر النظام والفاعل التي 

تفرضه والحال أن اإلنفصال اليوم بين العالم المعاش والتنظيمات هو الذي شكل موضوع 

،والتي تتحدد خارج المجتمع دحض من قبل الفكر النقدي وفق ميالد الحركات اإلجتماعية

بدال من أن تتموقع ضد السلطة والتي هي أقرب إلى الثقافات المضادة إنها العودة إلى 

الوراء إلى العقلنة الموضوعية فعملية إدراك العالم المعاش كعالم للتنظيم اإلجتماعي 

المعترف والثقافي ال يبرز فكرة الذات إال حينما يكون التمزق بين الفاعل والمنظومة 

إذن فالنموذج التشاوري للديمقراطية يعيد اإلعتبار للممارسة السياسية عن طريق  )2(.بها

االنخراط الفعلي لكل المواطنين للفضاء بحيث أن الديمقراطية التداولية تستدعي توسيع 

فضاءا للمناقشة الحرة غير النظامية بين المواطنين فهذا الفضاء  الفضاء العمومي بإعتباره

ليها الطابع اإلداري أو م فيه طرح القضايا السياسية ومناقشتها دون أن يغلب عيت
                                                           

��روت : ا#دا�� وا�وا5ل �� ا&� &� ا��د�� ا���5رة ھ��ر��س ��وذ
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قتصادية فهو فضاء خال من أي منطق مهيمن إقتصاديا أو بيروقراطيا وٕانما المصلحة اإل

النقاش والحوار ألن التداول أو  آليةيتبلور فيه الرأي العام واإلرادة العامة عن طريق  

و مشارك في المناقشة حق النقد وحرية التعبير في الفضاء التشاور يعطي لكل فرد أ

العمومي الديمقراطي ، وفي ظل هذا يؤكد هابرماس على ضرورة التفاهم داخل السياق 

التواصلي العقالني الذي يضبط العالقة بين المعرفة والسلطة وبين المعرفة والرغبة التي 

  .)1(طيع الفرد من خالله المناقشةتعتبر شرط حاسم في خلق اإلجماع الحقيقي الذي يست

خلق معايير قانونية ، يتم في إن المبدأ الديمقراطي يتجسد في اإلجراء الشرعي المنوط به 

تبريرها باعتبارات ذات منطق تداولي إضافة إلى إعتبارات تتعلق بالتفاوض من أجل 

وسائل كفيلة تسوية منصفة بين المصالح المتضادة ، إذن فالقانون التداولي يفرز لنا 

بتحقيق بعض األهداف وٕاختيارها بحسب قّيم محددة، ومن هنا يعتقد هابرماس أن هناك 

مقارنة هامة بين المعايير والقيم، فتبني المعايير يسّهل عليهاإلندماج ويفرض القيام بأدوار 

إجتماعية، بينما يرى أن القيم ال تتيح ذلك، فأي تقييم هنا يخضع غي عمقه لرؤية تابعة 

وبهذا فاإلندماج القومي الذي يجعل تحقيق ديمقراطية ) 2(.للعالم المعيش معين وخاص

ممكنة، وذلك باإلعتماد على العامل العاطفي إلرساء مبادئ الديمقراطية في أذهان 

المواطنين بإعتبارها ثقافة عمومية مشتركة ، لكن على العكس من ذلك في إرساء آليات 

نظر إلى رعايا كمواطنين مدعوين للممارسات التشاورية يتم المشاركة السياسية وذلك بال

فيها خلق اإلطار المالئم لظهور الشعور باإلنتماء وبالمسؤولية المشتركة تنشأ نتيجة 

الممارسة الديمقراطية ذاتها ، هذه األخيرة تهدف إلى خلق الجماعة كإحدى المواضيع 

كي التداولي، وفي هذا الصدد نجد الرئيسية للنشاط السياسي  معتبرا في شكله التشار 

في مجتمع معقد يشكل بناء تداولي للرأي وٕارادة المواطنين القائمة على : "هابرماس يقول

"  مبادئ السيادة الشعبية وحقوق اإلنسان في نهاية الوسيط الذي ينمو فيه اإلرتباط المجرد
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تبرها كبديل للنظرية ومن هنا تأتي نظرية هابرماس في الديمقراطية التداولية والتي تع

  .)1( .الليبرالية والجمهورية
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  :ـ الديمقراطيةالتشاورية ونظرية الفعل التواصلي3

قام هابرماس بإعادة تأسيس النظرية النقدية على ما يسميه بالعقالنية التواصلية ،المرتبطة 

بصورة عفوية وأساسية حيث جوهريا بعملية التنشئة االجتماعية، التي يخضع لها األفراد 

ذهب إلى القول بأن عملية اإلندماجاإلجتماعي ال يتحقق إال بواسطة التوافق أو التفاهم 

المتضمن لألفعال اللغوية للمشاركين والتي تفرض اإلتفاق أو اإلجماع من هؤالء 

المشاركين في عملية التواصل ومن هنا يمكن القول بأن عملية التواصل حسب هابرماس 

روطة بالسياقات اإلجتماعية والثقافية الخاصة ولكنها تبقى ذو طابع كوني ، ويقصد مش

أنه ذلك التفاعل المّصاغ بواسطة الرموز أنه يخضع ضرورة للمعايير "بالفعل التواصلي 

المعمول بها والتي تحّدد، تطلعات السلوكات المتبادلة بحيث يكون مفهوما معترفا بها من 

ى األقل فحسبه الوصول إلى حقائق متفاهم عليها بين األطراف طرف شخصين فاعلين عل

واعتبارا لما جاء به هابرماس في نظريته التواصلية هو تحقيق التفاعل  ) 1(.المتجاورة 

والتفاهم بين األشخاص المتحاورين والمؤسس بشكل عقالني داخل الفضاء العمومي ، 

ذه النظرية على التواصل اإلنساني والذي كان هدفه تحرير الوعي اإلجتماعي وتأسيس ه

بحيث تكون هذه التفاعالت اإلجتماعية غير مرتبطة في مجموعها بالعقالنية التواصلية 

  .فهي في غالب األحيان  خاضعة إلكراهات من النوع الغائي واإلستراتيجي 

اط وللتمييز بين العالم المعاش المتضمن للثقافة والمجتمع والشخصية بحيث يمنح هذا النش

التواصلي بعض مقوماته وبين األنظمة الممارسة المنظمة بطريقة صورية ، قياسا إلى 

وسائل ضبط ناتج عن تطور القوى الناتجة عن التنظيم العقالني لها والمتمثل في مستوى 

النظم الذي يحمل مهام تنسيق عمل األفراد غبر التوجيه اإلعالمي للسياسة واالقتصاد 

ة للدولة وذلك عبر العقلنة التواصلية في العالم المعاش إلنتاج واإلدارة البيروقراطي

تصورات كونية أخالقية وتأسيس معايير خلقية وأحكاما قانونية يجعل العالم المعاش كبيئة 
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وفق ،السياسة عقلن تواصليا والذي يحكملم ااصلي المنعكس من الفعل اإلجتماعيللفعل التو 

صلة الفرد باألخر دون ضغط أو إكراه بغية تشكيل عقلنة تواصلية تقوم على إعادة ربط 

بإنتقاله من مرتبة العقلنة إلى ،النموذج أو النسيج اإلجتماعي وفق نموذج إتيقا المناقشة

ومن خالل هذا القول نجد أن الممارسة الديمقراطية تشكل لنا  ،)1(العقالنية التواصلية 

مواطنين بحقوقهم الديمقراطية في الثقافة السياسية مشتركة التي تساهم في مشاركة ال

التفاعل وفي التواصل ، ويتم هذا وفق شروط معينة فإذا كانت نظرية الفعل تبتعد عن 

فلسفة الوعي فالنشاط التواصلي ال يكون مجرد فعل تقوم به ذات منعزلة ومنفردة بينما هو 

قل نظرية الفعل مناقشة أو حوار الذات مع نفسه تتم بين مختلف الذوات الفاعلة بحيث تنت

التواصلي من نموذج حوار الذات مع نفسها إلى حوار يتم بين الذوات المشاركة في 

التواصل بمعنى ليس حوار فرديا وٕانما هو حوار مناقشة تدور بين ذوات فاعلة مختلفة ، 

وأن تتم عملية التواصل من خالل اللغة التي يتم بواسطتها ربط العالقة بين المشاركين في 

عل وبين العالم الخارجي  أي أن اللغة بمثابة الوسيط السياسي في النشاط التواصلي التفا

و بها يتم الوصول إلى نوع من التفاهم بين أعضاء الجماعة المشاركة في التواصل سواءا 

كانوا متحدثين أو مستمعين ، وتهدف التجربة التواصلية للوصول إلى اتفاق بين الذوات 

والذي يكون وفق إعتراف متبادل يقوم على مزاعم الصدق التي هي المشاركة في التفاعل 

نفسها موضوع السؤال االحتمالي أن يختل التواصل أو يتوقف وهنا ال بد من المشاركين 

في التواصل من إعادة الفحص والمراجعة النقدية لتصحيح هذه األخطاء وبهذا المعنى 

ونعتبر هذه األخيرة أن  )2(.ية الحوارتخضع العملية التواصلية بما لما يسمى بديمقراط
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إن األخالق ليست إال " بول ريكور ") ∗(إليه الحوار له قواعده األخالقية وهذا ما يروم

والقانون  اإلنطاقالسعي إلى إعادة بناء كل الوسائط التي ترتبط بين الحرية بما هي نقطة 

على أخالقيات المناقشة ، حيث نجد العقالنية التواصلية تستند " بما هو نقطة الوصول

الصدق ، (والبرهنة والتي تحددها معايير منطق الخطاب وصفاته والتي نجملها في 

وهذه كلها تعد شروط التواصل ) الصحة ، الصالحية ، الدقة ، المسؤولية  والمعقولية

العقالني ، إن نقاط القوة التداولية تتجلى في البرهنة على األخالق باعتبارها المكون 

ساسي للعقلنة والتواصل معا ، فالفعل التواصلي يقوم على خطط مختلف الفاعلين األ

بإستعمال القوة المحفزة عقالنيا التي تستلزم أفعال اللغة اإلنجازية ، زد على ذلك أن 

التواصل ال يقبل أن يعوض بممارسات من جنس األخر مهما يكن السياق، فإذا كنا نربي 

درس طالبنا ، أو كنا نسعى إلى إنعاش الروابط اإلجتماعية على سبيل مثال أبنائنا أو ن

ممارسة التواصلية وهذا بكيفية مشتركة  فإننا ال نستطيع أن نرفض اإلنخراط في هذه ال

تصال الثقافي والتكيف اإلجتماعي إال يتحقق اإلدماج االجتماعي نيعني أنه بإجراء اإل

 وكذلكالفعل التواصلي ومن خالل هذا تظهر اإلفتراضات التداولية للمناقشة باستنادهعلى 

أنه من الممكن تماما تلبية هذين اإلفتضاءين معا في آن واحد ، فالمناقشة تلبي شرطين 

  :صرافيحُ 

كل مشاركة فرد حر فيما يقوم به مادام يجوز على السلطة اإلبستيميةفي : الشرط األول

 ة من اإلقرار، سمح له بإتخاذ موقف من المواقف وهنا ال أجد مندوحصيغة المتكلم والتي ت

تتم ممارستها بغرض  بمعنى أن هذه السلطة اإلبستيمية: أما فيما يخص الشرط الثاني

العقالني المدروس ومن ثمة العمل على إختيار الحلول التي تكون  البحث عن اإلتفاق

منظومين والمعنيين هنا، فالشرط األول مقبولة عقليا، وعقليا فقط من قبل األشخاص ال
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، بأي أحوال من األحوال عما لية بحيث ال يمكن فصل هذا األخيرمتعلق بالحرية التواص

ورد في الشرط الثاني وهذا التوجه األخير في حقيقة األمر ، يعكس سمو الرابطة 

جاد أفضل اإلجتماعية ذلك أنه وبمجرى إنخراطنا في الممارسة الحجاجية معنية بغية إي

للتواصل بها ويعتبره هابرماس مرحلة ،إتيقا المناقشة مرحلة سابقة للحوار . )1(الحجج

وتشكل إطار قبليا للممارسة التواصلية بافتراضات القدرة اللغوية التي يمتلكها كل  البينذاتية

اإلنسان باعتماده على مبادئ عقلية ويحمل هذا داخل مجال عمومي لقيام مناقشة فلسفية 

 بد من الرجوع إلى نفس موارد التفاهم المتبادلة بمعايير شاملة تداولية حجاجية عقلية ال

، وبمعنى آخر العودة إلى التقنيات التي ال يمكن أن توضع م المعاشتستمدها من العال

موضع شك ، وٕان من منطوق هذا التساؤل يوصلنا إلى طرق إشكالية في غاية األهمية 

األولى وتجلت في عالقة الفكر بالواقع  صيرورتهاني منذ دروب  التي سايرت الفكر اإلنس

 وفي تحديد طبيعة هذه العالقة من منطلق العقل بأطره ونظرياته الكبرى وطموحه إلى بلوغ

وهذا ما ) 2(.}والتاريخية، الطبيعية ،االجتماعية{المتعددة  مالمطلق ، وبين الواقع ومستوياته

المتمثل في الجزء إلى تحليل العالم المعيش التي تمكنه من توضيح " هابرماس"صرح به 

وحتى نتمكن من إرساء المبدأ " )∗(الشروط الملموسة والعمل على إرساء إتيقا المناقشة 

ال  *الشكلي واإلجرائي إليتيقا المناقشة ينبغي توافر تأسيس النهائي تداولي ترنسندنالي

حسب بموارد العالم المعيش التي وضعت موضع التساؤل من قبل األنوار ، يستعين ف

وٕانما اإلستعانة أيضا باالفتراضات المحاجة التي عملت على إستعادة التساؤل العقلي، 

هابرماس من  إنطلق. )3("والتي ، ولهذا السبب بالذات ال يمكن االعتراض عليها عقليا

                                                           
� ا#���� ، �ر ، إ����ا�����J ھ��ر��س �ور/ن–)1(C ل ،: و����:�9ف، دار ا�ر��� ���وم، ���ورات ا! ��ر �


زا4ر ط . 29-28 ،ص ،ص 2010،  1ا
� ھ��ر��س Gد ھ��ر��س، �ر$�رل آ�و ا �ل ، ا�&$�ر  –)2(� : �������ر����ل ، ادار ا�ر��� ���وم ، ا�ر$ز ا


زا4ر ، ا�=رب، ط: ا�ر�� . 17،، ص2005،  1ا
 )∗( -�J���=و�� : �إ���� ا ��و��5د ��� ا�روط ا�� �#$م ا&�ل ا!� ��� ا�وا��5 وھ� �روط ��
�@ �5&� �داو

 ��
�� ، و���J ����ر�� �ن 
�� �ن ��
�$9م) ا#���� وا5#� وا5دق(أ:رى  ������ ا�#  .وا�� ��$ل ���م ا

�ن ��رك ��ري، �� &� ا�وا5ل، �ر –)3(:�:�9ف وا�ر$ز ر��� ���وم و���رون و���ورات ا!��ر ���ل، ادار ا


زا4ر ، ط : ا����� ا�ر��  . 17، ص2005،  1ا



���ا�� و������ ��������اط��:                             ا�
	� ا������ ������ا! �����  ا�  

 

 
75 

كلية التي ال يمكن ممارسة النقد من دونها أما إفتراضيين تجلى األول في الشروط الش

  .الثاني فتمثل في اإلعتراض العقلي ، ومن خالل هذين أقام مبدأه التشاركي أو التداولي

ن على األقل، داخل لعالقة التفاعلية التي تربط شخصيإن التجربة التواصلية تأتي من ا

له القدرة على الكالم والفعل  العالم المعيش وفق توافق لغوي وتذاوتي يمكن أن كل فاعل

يمكنه أن يتواصل وأن يعلن إدعاءاته شرط مراعاة مقاييس ومعايير ، ويرجع هابرماسسببه 

إلى قضية التفاهم داخل المجال العمومي، وحرصه على نسيج العالقات التواصلية الحرة 

القول في التفكير ، فالممارس التواصلية اليومية تتجلى في إنجاز )1(غير المقيدة بأي هيمنة

، بحيث لم يعد اآلن قضية ذات معرفية التي تحولها إلى موضوع ، ترجع إلى ذاتها إذ 

  .)2(يحل مكان هذا التفكير الذي يتم في عزله سابقة وفق القول والفعل

العقل والعالم بمكوناته  لى جعل الذات وسيط جديد بينليه هابرماس ، إوهذا ما يروم إ

ية ، وذلك بغية تحليله وفهمه وتسهيل عملية التواصل بين المشاركين ، المادية وغير الماد

توجه خاص لضبط مواضيع بحثه : ثنائية التوجهدعوته جدية لبناء نظرية  فقد كانت

وترتيبها وٕايجاد ميكانيزمات التواصل بينها والتوجه العام لربط العالقة بين نظريته الفلسفية 

عها وبخاصة السوسيولوجية الثقافية ، التي تعرف بين والمواضيع المعرفية المتقاطعة م

 .)3(]العالم الموضوعي،العالم الذاتي والعالم االجتماع[:العوالم المتداخلة والمتواصلة التالية

الذي يسمح لألفراد ي ، ومحدد شروط الحوار المفتوح، وما إقترحههابرماس هو مفتوح إجرائ

ويفترض هذا الهيكل الحواري أن األفراد يلقون تشجيعا أن يتناولوااإلفتراضات المعيارية، 

  .)4(على تثني وجهان نظر جميع األفراد اآلخرين قبل تقرير معاييرهم الخاصة
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  .ـ الفضاء العمومي وعالقته بأخالقيات الحوار  4

من المنطلق الذي قدمه هابر ماس في مشروعه الحداثي فقد كانت مهمته هو تجاوز  

الذين إكتفوا باإلدانة " ماركيوز "و"أدورنو"و"هوركهايمر"فالسفة فرانكفورت الطرحالذي أثاره 

العقالنية األداتية التي وسعت سيطرة اإلنسان على الطبيعة وأوقعته تحت أخيه اإلنسان 

 ستنادهوإ فنجد أن توجه هابر ماس كان واضحا متمثال في  توضيحه للممارسة الديمقراطية 

األنانية {تواصل بين الذوات وتغلب على الطبيعة الداخلية على أخالقية المناقشة و ال

وتطوير الحرية الديمقراطية التي تعد  من أهم إنجازاته، و عمل على تأسيس }  والعدوانية

دولة  تقوم على أنقاض دولة رأسمالية التي تقوم على الملكية الخاصة وٕايديولوجيتها 

أساسًا، مرحلة يمكن أن تنحرف فتؤدي إلى فهابر ماس يرى في الرأسمالية التكنوقراطية، 

على أن " ، ومن خالل هذا يؤكد هابر ماس   كارثة، لكنها عنده ليست شرًا مستطيراً 

النموذج المرغوب فيه للديمقراطية يّمكن كل المواطنين  من التعبير عن أفكارهم  

وانتماءاتهم الثقافية والعرفية ويمكنهم كذلك من التفاهم على االقتراحات المقبولة من 

قشات العمومية فنظرية الجميع ،هذا النموذج ال يمكن له أن يتأسس إال إذا ارتبط بالمنا

تربط الديمقراطية بمفاهيم معيارية، هذه المفاهيم أكثر قوة من ذلك "الحوار"المناقشة 

النموذج الليبرالي فالنموذج الليبرالي تقوم نظريته على سلطة الدولة المنبثقة من الشعب وال 

ر  في شرعية و بمعنى هذا يبقى التفكي .1"تستطيع أن تمارس سلطتها إال في ظل القانون 

القانون في المجتمعات الديمقراطية خاصة من جهة  تفعيل مقتضيات المساواة 

بمبادئ أخالقيات النقاش ،شيئا ضروريا البد منه  ،حيث يعمل على حماية  واالستقاللية 

إن " وضمان حقوق األفراد ،وهذا اليتم إال من خالل أن يكون هناك تواصل بين الذوات 

في اإلطار القانوني الذي يتم فيه الحكم في القضايا التي تتطلب  ساءليتالنسق األخالقي 

وعيا أكبر عن معنى العدالة والمسؤولية القانونية إلصدار األحكام الن االستقالل الذاتي 
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يحتاج إلى تأطير قانوني خاصة بعد أن تحددت العالقة بينه وبين الغير فان أي حكم 

لذلك . 1"ألخالقي مبنيا على التواصل وحسن الحوار قضائي البد أن يكون مؤطرا بإطار ا

يرى هابرماس  أن الديمقراطية تجد شرطها  النهائي في منطق النشاط التواصلي الذي 

تعمل التداوليات الكلية على إعادة  بنائه ومن وجهة نظر التداوليات لذلك يؤكد هابرماس 

حيد العالم فقد كل مرجعيته على أن التواصل قد أصبح الصوت الوحيد القادر على تو " 

للتواصل ،ولنتواصل باألدوات والتقنيات التي تضعف التواصل نفسه  هذا هو حب  

إذن فمن خالل هذا القول  يرى أن أي فرد له القدرة على   2"التناقض  الذي وضعنا فيه 

 المحورية لمشروعه لتأسيس الديمقراطية على أساسالتحاور ومن هنا تنطلق فكرة هابرماس

كما أن مفهوم التشاور .جماعة متواصلة خالية من أية هيمنة عدا هيمنة أفضل حجة

ففي التشاور يعطى لكل عضو في الجماعة . المرتبط  بأخالقيات يعد مفهوما مركزيا لديه

إذن فالتواصل الذي يقترحه "الحق في الكالم و الفعل بخصوص القضايا السياسية ،

م المشتركة التي انطالقا منها، يتحقق شان الجماعة هابرماس ماهو إال البحث عن القي

ويسمى هذا بأخالق الحوار وبالنسبة إليه ليست الوطنية شعورا مرتبطا باألمة بقدر ماهي 

برماس نظريته في الفعل وقد إستخدم ها 3"ارتباط بمؤسسات وقيم اجتماعية معينة 

 .المتحاورين في المجتمعالتواصلي التي تنهض على الحوار والتفاهم بين مجموعة من 
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 :مدخل

لم تجد الديمقراطية في تاريخها كله، رواجا مثل ما وجدت في عصرنا الحالي، بحيث 

 لكنكانت ُمثار النقاش بين الفالسفة ورجال الفكر السياسي خاصة عند المفكرين الغربيين،

تعود جذورها التاريخية إلى فالسفة اليونان، والتي تعد المكان األّول الذي تم فيه الحكم،  

سياسة الديمقراطية بمفهوم التقدم وفكرة الحداثة وحتى  ارتبطتوتطورت  على مّر األيام، و 

  .الدفاع عن المصالح العامة لألفرادو  بالعقلنة،
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  :في مفهوم الديمقراطية وأشكالهاـ1

ألن " العصور وال تزال حتى اآلن  ة كانت متداولة على مرّ للديمقراطية مفاهيم عدّ إّن 

  ،غامضا وا مفهوما معقد ره، بإعتباتاريخ قديم دار ومازال يدور حوله جدل كثيرلمفهوم ل

تباين داخل ويل ختالف الزمان والمكان،بيختلف بإ ، فهوستخدم بمعان شتىأُ ،ومركبا

الفكرية السائدة وذلك تبعا لالتجاهات ،مراحل الزمنية المتعددة فيهال ختالفالمكان الواحد بإ

تاريخي الفهي وليدة اإلرث .1"للمفهوم داللة سياسية  ختالف إال أنّ هذا اإلورغم ، فيه

ر عنه وعليه مو وتتطور معه وتعبّ تنبت منه وتنإذ  ثقافي بعينه،الجتماعي والسياسي و واإل

الديمقراطي وخصائصه المشتقة من  ن الممارسة الديمقراطية تختلف تبعا لنوعية النظامفإ

ن على أن ن هناك من برهلقول بأاونحن بصدد  ."ه التاريخيةرثه الثقافي وخبراتإ

إنسانية ، تحتمها األخالق لتحافظ على كرامة اإلنسان وقيمته ، الديمقراطية هي تجربة 

، كان يقال للكشف عن خطأ األفكار المتداولة عن الديمقراطية خاصة في الوطن العربي

الخامس  نها تجربة يونانية مارستها أثينا بصفة خاصة  في القرنينعلى سبيل المثال أ

 .2"وهي تجربة للمجتمعات الخاصة ،غربي م، أويقال عنها أنها نظام.ق )4(و) 5(والرابع

يمقراطية بدأت عند اليونان وأنها نشأت قبل ميالد المسيح على مستويين صحيح أن الدّ 

كتابات في كانت  نجد أن الديمقراطية ) الفكري(الفكري والتطبيقي فعلى المستوى األول 

حدة و اإلرادة المتّ حيث نجد أفالطون الذي يرى أن مصدر السيادة ه ،الفالسفة  اليونان

شخص الحاكم بل من الجماعة  ن السلطة التنبع منأن ، للمدينة أما أرسطو قد أعل

أو )التطبيقي (،ويبقى حكم الشعب هو أفضل الحكومات، أما على المستوى الثاني  ذاتها

وعلى كل حاليمكن القول بأن الديمقراطية  ،الممارسة الفعلية نجدها طبقت خاصة في أثينا
                                                           

، ص1984، 4 ط :مكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندريةالنظام السياسي والحريات العامة ،ال:أبو يزيد علي متيت  -1

104  .  
 ،،ص2006، 1 الديمقراطية بين الحقيقة والوهم ، عالم الكتب والنشر والتوزيع والطباعة ،ط: لطيفة إبراهيم خضر  -2
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ها مذهب فلسفي فهي نّ ،فمن حيث أنفسه ذهبا فلسفيا وأسلوبا لنظام الحكم في الوقتتعد م

،وهنا يادة ومصدر الدولةسالعتبارها مصدر السلطة ، والقوة وٕارادتها منبع تعني األمة بإ

فكلمة .هي تكفل الحقوق والحريات الفرديةالسيادة التوصف بالشرعية ، وكنظام للحكم فف

تحتوي  اللغة اليونانية وهيمأخوذ من  صل لفظ التيني مركب،الديمقراطية هي في األ

تعني السلطة أو الحكم،ومنه  و" كراتوس" وتعني الشعب و "ديموس: " كلمتين هما على

 .1"كافة في الحكم شعب نفسه بنفسه ومشاركة األفراد يصبح معناها حكم ال

العام فهي تشير إلى فهي تجمع بين المعنى العام والمعنى المحدود،فمن حيث المعنى 

الممارسة اليومية وكذا أسلوب التفكير والتعامل وليس مجرد مظاهر مفرغة الروح،حيث 

أفراد المجتمع من معرفة مشاكلهم والقدرة على التعامل معها ن تعتبر األداة التي تمكّ 

رات تخاذ القراتعني مشاركة المواطنين  في إ" ،ا عن المعنى المحدود لها فهيومواجهتها،أمّ 

وضبط القوى السياسية العليا  ،السياسية التي تؤثر في حياة المواطنين الفردية و الجماعية

ديمقراطي  من خالل المندوبين هو الذي يراقب الحكومة في نظام ،حيث أن الشعب 

 نها نظام سياسي تمارس  فيه سيادة عّرف في المعجم الفلسفي على أونجدها تُ ، 2"عنه

فإن  روسو قتراع العام،وبحسبالمواطنين عن طريق اإل مجموعة من أي ،الشعب

عن " رتحاد بين األخالق والسياسة ،هي دولة القانون التي تعبّ الديمقراطية التي تحقق اإل

لمواطنيها الذين هم في نفس الوقت  ادة العامة للمواطنين عن طريق اإلقتراع العاماإلر 

ستبداد واألليغارشية حيث كانت لإلكنقيض  عون ورعايا يخضعون لقوانين دولتهم،مشرّ 

، أما في العصور نظم الحكمبتطلق على البعض   العصور القديمة يفتسمية الديمقراطية 

السلطة بدون وسيط من  فيها تمارسالتي ز بين الديمقراطية المباشرة الحديثة فنحن نميّ 

ته الشعب فيها سلطض فوّ لية التي يُ يوبين الديمقراطية البرلمانية أو التمث ،قبل الشعب
                                                           

 1القاهرة  ،ط:الديمقراطية والوعي السياسي ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع :إمام عبد الفتاح إمام  ـ1

  .14،ص2006،
 . 21: الديمقراطية بين الحقيقة والوهم،المرجع نفسه،ص: لطيفة إبراهيم خضرـ 2
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على  الديمقراطية الشعبية فقد كانت تعتمد عن أما التعبير ،"برلمان"لهيئة المنتخبة ل

 ،ن الديمقراطية  كما تفهم في الغرب،فإشتراكية المستمدة من الفلسفة الماركسيةالمبادئ اإل

 تقتضي فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض وتضمن الحقوق

سس التي تقوم و األ الركائز من بين  ،ثر هذا نجد أنّ وعلى إ.1"األساسية للكائن البشري

نه البد من أن تكون القرارات التي تتخذها الدولة الديمقراطية ناتجة عن عليها الديمقراطيةأ

حقيقة مؤّداها على وكذلك نجدها تستند  ،المناقشات و الحوار الذي ينشأ بين األشخاص

باعتباره كائن أخالقي لديه القدرة على الموازنة بين المصالح العامة والخاصة اإلنسان 

المجتمع،ضف إلى ذلك المساواة أمام القانون وأمام من القيم التي يحتاجها  والتي تعدّ 

حترام األديان والحقوق الفردية ، إضافة إلى إالقضاء وفي وظائف الدولة والضرائب وغيرها

ومن خالل هذا نجد أن إرادة  الشعب هي  . قوق اإلنسانعليها إعالن ح نصالتي 

ساس النزيهة تجري على أ نتخاباتر عن هذه اإلرادة باإلويعبّ  ،مصدر سلطة الحكومة

جراء مماثل يضمن حرية المساواة بين الجميع أو بحسب أي إري وعلى قدم قتراع السّ اإل

وبيئية واألخالقية تستند إلى  ديةقتصاإ مقراطية في جوهرها رؤية سياسية و فالدي" التصويت

المبادئ المساواة و المشاركة والكرامة،كما أنها ترفض الصراعات العرقية والدينية 

،وترفض المشاركة في االتخاذ القرارات العامة ومن بينهم المرأة ،فالديمقراطية تشدد على 

دولي الجديد أن جميع حقوق اإلنسان هي حقوق  عالمية التتجزأ،ويعتبر مفكرو النظام ال

تهم الجميع فهي السبيل إلى وريأن الديمقراطية لم تعد ترفا فكريا بل أصبحت الحاجة ضر 

اإلعادة الصلة بين المواطن وغيره ودولته وهي السبيل االستعادة النظم شرعيتها 

 .2" ومصداقيتها

  :أشكال الديمقراطية 

                                                           

  . 424:،ص2012عمان،:المعجم الفلسفي ،درا أسامة للنشر والتوزيع :مصطفى حسيبة ـ 1
 ،بيروت:للنشر والتوزيع  Nobilisالديمقراطية ، ،الجزء الخامس عشر:عالم السياسة  موسوعة: أسعد مفرج  ـ2

 .   07،ص2006
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ها تتخذ من هنا نجدالتاريخية و عدد وفقا للحقبة والظروف تإن للديمقراطية نماذج متعددة ،ت

قتصادي رثها التاريخي والثقافي واإلجتماعي و اإلتستمدها من إ ،نفسها أشكاال مختلفةل

إلى تصنيفها إلى ثالثة نماذج ، فتمّثل النموذج األول الذي "بدفيدهيلد"وغيرها وهذا مادفع

ة الجمهورية أما الثاني سماه بالكالسيكي والذي قسمه إلى الديمقراطية األثينية والديمقراطي

تمثل في الديمقراطية الليبرالية، بينما النموذج الثالث ف ،فتجلى في الديمقراطية  المباشرة

يرى أن الديمقراطية األثينية هي الديمقراطية مباشرة تستند إلى مشاركة "فديفيدهيلد"

بحت هذه ن أص،لكّ أنفسهم فهم الحاكم والمحكومباشر في حكم لهم المالمواطنين وتدخّ 

جميع الديمقراطية في صورتها األثينية مستحيلة نتيجة للزيادة السكانية التي تنفي مشاركة ال

حقوق ودون أن ننسى قيم  ،وٕاتخاذ القرارات وتنفيذها،ة أنفسهميبشكل مباشر في سياس

في ثر هذا النموذج يّتخذ المواطنون قراراتهم التي تجاوزت القيم األثينية وإ . اإلنسان الحالية

ستفتاء وينتفي فيها التمثيل النيابي،بينما نجد الجزء شؤون الحكم مباشرة من خالل اإل

إن   سم الديمقراطية الجمهورية والتي ترى،أنهالنموذج األول والذي أطلق عليه إ الثاني من

،ومفتاح من يمارسون الحكم ويسلطون عليهم رين هملم يحكم المواطنون أنفسهم فإّن اآلخ

يتجسد  في تحقيق التوازن بين الشعب وبين الملكية ويقوم هذا النمط على الفصل النظام 

  .1"بين الوظائف التشريعية والتنفيذية ،وعلى مشاركة المواطنين

مدينة بتجربة بالغة البساطة تأخذ بها والتي بدأت "النسبة إلى الديمقراطية المباشرة، أما ب

هيئة منتخبة عنه ،وتتولى هذه الجمعية سلطات ال.كان يجتمع الشعب كله بذاته حيث أثينا

مة أنفسهم يشغلون أما رجال الحكو  ،البرلمانات الحديثة التشريعية ومراقبة أعمال الحكومة

لمطلوب، ثم نتخاب ضعف العدد احيث يتم إ نتخاب،باإل فيتم إختيارهم ،الوظائف العامة

ديمقراطية الحزب الواحد " طية هيالديمقراف .2"ختيار العدد المطلوبتجري القرعة بينهم  إل

ظام نتشار  النظام الليبرالي لم يعد للنّ ن اإلشتراكي والشيوعي  وإ والتي قام عليها النظامي
                                                           

  . 23: المرجع السابق،ص:خضر ،الديمقراطية بين الحقيقة والوهم  إبراهيم لطيفة  ـ1
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 في الدول ذات الحزب السياسي الواحد الديمقراطي المباشر مكانة  فاعلة حقيقية  إالّ 

وتختلف صور الديمقراطية بحسب الطرق التي يمارس بها . 1"ستبداديةوذات الطبيعة اإل

ختار نوابا إالشعب هذه السيادة ،فإذا باشر السيادة بنفسه كانت الديمقراطية مباشرة ،أما إذا 

حيث تعتبر الديمقراطية  المباشرة   .يمارسونها كانت الديمقراطية نيابية أو غير مباشرة

حيث كان جون جاك روسو من أشّد  ،حقيقيةأقدم الصور وأقربها إلى الديمقراطية ال

ألمة المتحّمسين للديمقراطية المباشرة والذي أقر أنه النظام األنجع لتطبيق مبدأ السيادة ا

ومن ثم كانت  ،عتبار ها تقوم على اإلرادة العامة للجماعةوالذي يحقق السيادة للشعب بإ

نه من مزايا الديمقراطية المباشرة الديمقراطية المباشرة مقصورة على الوظيفة التشريعية،وأ

إذا كانت هذه األخيرة  ،أنها أقرب الّنظم إلى الديمقراطية المثالية التي تحقق السيادة للشعب

دا من العيوب والمثالب التي تمثلت في عدم إمكانية حققت الكثير فقد كان لها أيضا عدقد 

تحالة وصول عدد كبير من أفراد س، وكذا إالتطبيق الديمقراطية المباشر في الدول الحديثة

الشعب إلى درجة من الوعي و اإلدراك تمّكنهم من حكم أنفسهم بأنفسهم وعموما يمكن 

 2"القول أن نظام الديمقراطية  المباشر يصعب تطبيقه في العصر الحديث الخاصة 

:  وهناك نوع أخر من الديمقراطية تتمثل في الديمقراطية الليبرالية والذي يحمل شكالن،

فاألول  الديمقراطية الحماية أو الرعاية وفيها يطلب المواطنون الرعايا من حكامهم وأن 

وتكون السيادة للشعب لكنها   ،هؤالء الحكام يتبعون سياسات التوافق مصالح المواطنين

،بينما الشكل الثاني والذي يسمى رسون وظائف الدولة في ظل القانونتناط بالممثلين يما

التنموية يؤكد على المشاركة السياسية وضرورتها في حماية مصالح  بالديمقراطية

يتولون  ختيار النواب الذينفتحدد مهمة األفراد فيها بإ أما الديمقراطية النيابية ،3"األفراد

                                                           

  . 24الديمقراطية بين الحقيقة والوهم  ،المرجع السابق،ص،:خضر إبراهيم لطيفة ـ1
 1اإلسكندرية ،ط:الدولة  والنظم السياسية المقارنة ،دار الوفاء لدنيا الطباعة ،والنشر :محمد نصر مهنا  2

  . 94ـ، 93: ص ،،ص2011،
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األكثر شيوعا ومالئمة للمجتمعات الكبرى حيث ينتخب  ،"فهي الحكم النيابة عن األمة 

وهي ترتكز على اإلنتخاب  ،م يقومون بتشريع القوانينابا عنهالمواطنون ممثلهم أو نو 

اليتولى وفي هذه الحالة،1"،وحكم األغلبية وحماية الحقوق األقلية وسرعة التصويت ،الحر

، بينما عن ة الحكم على الهيئة التي يختارها،بل يلقي المسؤوليالشعب السلطة بنفسه

  .بين الديمقراطية المباشرة والنيابية الديمقراطيةشبه المباشرة والتي تعتبر نظاما وسطا 

ة مرادفة للديمقراطية شتراكيتعتبر ديمقراطية المشاركة أو اإل هل:وعليه يمكننا أن نتساءل

  ؟الليبرالية

قتصادية تهدف إلى تكافئ الفرص للجميع تعتبر اإلشتراكية مذهب من المذاهب اإل

)  19ـ  18( األوربا في القرنين،برزت وسادت في السياسيةالمواطنين وقد تحققه التنمية 

ه وأن المجتمع يجعل منه شريرا تعيشتراكية والفوضوية أن اإلنسان طيب بطبوتفرض اإل

شتراكية إلى دوافع اإلنسانية وتسعى الثورة اإلإال أن المجتمع يعمل كذلك على التوازن ال

والملكية  قتصادياإل على اإلستغاللتحقيق المساواة المطلقة ومحو الظلم  والقضاء 

وتأمين  الخاصة ، وعلى سيطرة الطبقة  من الطبقات  وتركيز دولة  في يد الدولة ،

اطر الحياة أو جتماعية على كافة القوى العاملة حتى تكون في مأمن من مخالتأمينات اإل

شتراكي لجماعية إحدى المسلمات النظام اإل،وتعتبر الملكية االعجز أو الشيخوخة

من المذاهب السياسية تهدف إلى حماية حقوق الفرد وحريته في والديمقراطية مذهب 

على أساس   اإلطار الصالح العام ،وهذا األمر ال يأتي إال إذا حاكم الشعب نفسه بنفسه،

ة وتأخذ الدولة هنا بالمذهبين ستقالل القضاء وحرية الصحافمن سيادة القانون وإ 

فال معنى  ،شتراكية الديمقراطيةعليه باإليطلق شتراكي والديمقراطي معا ، وهنا أصبح مااإل

  2"جتماعية  إذا كان يتمتع بديمقراطية اإلأن نقول أن الشعب يتمتع بديمقراطية سياسية ،إالّ 
                                                           

  . 95الدولة  والنظم السياسية المقارنة ،المرجع نفسه،ص: محمد نصر مهنا ـ1
 2006القاهرة ،:أحمد رشوان ،حسين عبد الحميد ،الديمقراطية والحرية حقوق اإلنسان  ،المكتب الجامعي الحديث  ـ2

                                                                                                                             214:،ص
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إن الناس خلقوا متساوين فقد وهبهم اهللا حقوقا :"وفي هذا الصدد يقول توماس جيفرسون 

ية في طلب السعادة الحر فطرية اليمكن التنازل عنها ،وهي تشمل حق الحياة و 

مين هذه الحقوق ظهرت حكومات بين الناس واستمدت الحكومة سلطتها العادلة ولتأ......

من موافقة المواطنين ،ومن حق الشعب أن يغير هذه الحكومات أو يلغيها  إذا تعارضت 

مع هذه األهداف وأن يقيم حكومة جديدة تستند أسسها إلى هذه المبادئ بحيث يرى األفراد 

وهذا يعني أن الديمقراطية تهدف .1"غاية منها هي تأمين أكبر قسط من أمنهم للسعادة ال

إلى تحقيق وضمان حرية اإلنسان في المجتمع ،أي أن األفراد هم من لهم الصالحية في 

شتراكية الديمقراطية إلى تدعيم وتسعى اإل. "م ووضع هذه القوانين فرض سلطته

مبادئها في  ستقرتسادت الديمقراطية وإ  فإذا ما ،هذا التحولالديمقراطية وتكون أداة إلتمام 

نفوس الناس وعقولهم، و إزدادت فرص تحقيق اإلشتراكية ولذلك يحرص اإلشتراكيون على 

قتراع العام ،ومراعاة كإستخدام حق اإل،ئل الديمقراطية للوصول إلى الحكمإتباع وسا

أساليب حزاب اإلشتراكية التي تستخدم ية والمدنية وذلك عكس األالحقوق والحريات السياس

على  ستحواذالديمقراطية باإل العنف والحركات السرية وغير ذلك من الوسائل غير

فمن  "؟ هل يمكن إقصاء الليبرالية من األشكال الديمقراطية :ويمكن أن نتساءل.2"السلطة

يتجه الفكر . لالمساواةمفهوم اللبرالي الذي يصطدم بالواقع القاسي المنطلق عدم كفاية 

،ال يمكن أن ف نحو العودة بكونية عصر التنويرتجاه مختلف ومخالالمعاصر في اإل

فكارهم ومصالحهم الخاصة أن لم يستطيع المواطنين أّيا كانت أ تكون ديمقراطية إذا

" روبرت ميرتون"فالمجتمع العلمي كما وصفه  .يتفاهموا حول مقترحات يقبلها الجميع

السلطة الشخصية والمنافسة بين المدارس  عتبار أنّ بأّنه ديمقراطي بإ يمكن وصفه

ه البحث عن الحقيقة ،وهذا المفهوم يبتعد عن الفكر الليبرالي الذي ال ، تنبع منوالمعاهد

يؤمن باإلجماع ولكن بالحلول الوسطى،وذلك أنها تهدف إلى تحرير اإلنسان كفرد 
                                                           

  104:الديمقراطية والوعي السياسي ،المرجع السابق ،ص:إمام عبد الفتاح إمام ـ 1
  171ــــ 170:ص، ص1991،) ط.د(عبد الحليم زيات في السياسة ونظم الحكم،ـ 2
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ك وفق بحيث تتحرّ ) الثقافية ،قتصاديةاإل،السياسية(السلطوية الثالثة  وكجماعة من القيود

وتختلف  ،مجتمع، أي أنها تتكّيف حسب ظروف كل أخالق وقيم المجتمع الذي يتبناها

 دايةً يذهب بِ ، "ماكفرسون"ونجد   .1"ر إلى مجمع شرقي محافظ من مجتمع غربي متحرّ 

اطية ل الديمقر بينما تمثّ  ،ليبرالية مثلت الصورة األولى للجود اإلنساني إلى القول بأنّ 

 ،نسان على أساس فردي مطلقإلمت لدّ ،وٕاذا كانت الليبرالية قُ الصورة الثانية لهذا الوجود

هذا  إنّ " ،فالديمقراطية تجعل من المساواة حق لكل فرد من أجل أن يصنع لنفسه األفضل

القائم على ،حيث ساد التصور ل في النظرة إلى الوجود اإلنسانيل أدى إلى التحوّ التحوّ 

حد ذاتها  أضحت الحياة غاية في، أساس من القول بأن اإلنسان مبدع لقوته ومستمتع بها

  ،خربل أضحت فكرا وبتعبير آ ،ال وسيلة لكسب المنافع

ما مطور ،فهو ليس مالكا مطلقا وٕانّ تفسيرا لقوتهالوجود اإلنساني ليس تفسيرا لرغباته بل  نّ إ

الفردية الليبرالية والجماعية الديمقراطية ،نجده يرى أن لخصائصه اإلنسانية وللمزج بين  

ى بفعل القوة الخارجية وٕانما بلوغ الديمقراطية المشاركة في المجتمعات الغربية لن يتأتّ 

بإصالح العيوب الداخلية لهذه المجتمعات ،لذلك يذهب إلى أن تحقق الديمقراطية 

  :المشاركة يستلزم تحقق ثالثة األهداف

  داث التغير في الوعي االجتماعيأوالـ اإلح

  ثانياـ تمّثل في سيادة المساواة على المستويين االقتصادي واالجتماعي

  2"ثالثهماـ تجسد في التخلص اإلنسان من الالمباالة السياسية

  :الديمقراطية وأزماتهاـ 2

واضحا إذا كانت الديمقراطية هي النظام الذي يسمح بنمو الوعي الذاتي بحيث يظهر أثره 

طور الوعي السياسي، بحيث في هذه ، في ميدان األخالق والدين والعلم، كما يسمح بت
                                                           

  .430 :،ص 1997أنور مغيث ،المجلس األعلى للثقافة ،:نقد الحداثة ،تر:الن تورين أ1
 ،شعبان ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر:حياة الديمقراطية الليبرالية وأطوارها ،ماكفرسون،تر:محمدمحمد عبد اهللا  -2

.                                                                                                                            19ـ، 18ـ ص ،،ص 2008  ،1اإلسكندرية ،ط
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الديمقراطية التحل { :أنّ  الديمقراطية يتشكك البعض في تطبيقها في مجتمعاتنا وهنا نقول

السبب المشترك عند معظم معارضي الديمقراطية  حتمالي أنّ إ و } مشكالت العالم الثالث 

ٕانتظار و " فترة إنتقال"مع الذي تتفشى فيه األمية والجهل ومن ثم البد من يعود إلى المجت

حتى يكون للناس إستعداد لممارسة هذا النظام،  بحيث أّن الديمقراطية في جوهرها 

هؤالء هم الذين يطالبون "  :ممارسة وليست مجرد مجموعة من األفكار النظرية وذلك أن

لكنه ". ة، وليس في إستطاعتهم تطبيقها في نقابتهم بتطبيق الديمقراطية على مستوى الدول

الديمقراطية ممارسة وليست مجرد أفكار وثقافة، وأّن األمر الجوهري  لألسف نسي أنّ 

ومن . 1"لتطبيق الديمقراطية هو الوعي السياسي و هو غائب عندنا حتى بين المتعلمين 

ية واإلصالح في دولة الرفاهية بين األزمات التي تعرضت لها الديمقراطية نجد أزمة الشرع

حيث يعد البحث في النموذج الديمقراطي على أساس اآلليات المعتمدة بين الفرد والدولة 

أو المجتمع والدولة، وهو في األساس تطوير للنموذج الجمهوري الذي يرّكز على الحقوق 

رخاء، الدولة  التي اإلجتماعية ومسألة الرعاية وتحقيق العدالة، ويقصد بدولة الرفاهية أو ال

تمد بنوع من الدعم أو شبكة  األمان، للذين أقل قدرة  على توفير إحتياجاتهم، ويأخذ هذا "

إعادة شكل التزويد بالدخل في حالة البطالة، لكنه يشمل الخدمات الصحية التي تم 

من تأميمها والسياسات الخاصة بالضرائب ونظم الدخل وبذلك فدولة الرفاهية اليوم مهددة 

حيث تحاول دولة الرخاء إيجاد نوع من النظام السياسي الذي يجيز .  2"قبل الليبرالية 

للدولة أن تتدخل  في تحديد معالم المجتمع من خالل محاولة تحقيق الرفاهية له، ومحاولة 

تجاوز أزمات  النظام الرأسمالي  والحد من أزماته،وكذا من أزمات النظام الليبرالي أو 

 جتماعيلكن هذا التحول نتج عن الوعي بمشكلة الالمساواة والتفاوت اإلالجمهوري، 

ففي مجتمع "واالقتصادي بين أفراد المجتمع وعجز بعض األنظمة السياسية عن حله 
                                                           

    109ـ108الديمقراطية الوعي السياسي، المرجع السابق، ص ص: ـ إمام عبد الفتاح إمام1
أسياد سوقي، مراجعة سمير :تر,ايفا نز أنابيل مونى وبيتسي:ـ مجموعة المؤلفين ،العولمة المفاهيم األساسية، تحرير 2

  .2009العربية لألبحاث والنشر،بيروت،كرم وزيب ساق اهللا ،الشبكة 
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ديمقراطي يبدوا أّن الدولة  ال تستطيع التخلي عن عمل إعادة التوزيع في الواقع، تقوم 

قدراتها على توفير مساواة معينة في األوضاع   شرعية السلطة السياسية بالذات  من خالل

المواطن ومن هنا فإن تشكيل دولة الرفاهية التي يرمز لها بإنشاء الضمان بشكل واضح 

يندرج ضمن مكافحة الالمساواةاإلجتماعية الناتجة عن منطق إقتصادي بحت يمكنه كسر 

اعية مع تنظيم إعادة مجتمع المواطنين المتساوين وبذلك تتناسب فكرة الحماية اإلجتم

إذا كانت الديمقراطية . 1"توزيع يهدف إلى إنشاء ضمان إقتصادي نسبي لمجموع المجتمع 

تبدو في العقد األول من األلفية الثالثة كأنها نظام الوحيد  الذي يحترم حقوق اإلنسان، 

ر، نظرا فإّن روح هذا النظام التزال غائبة خاصة في النظام الديمقراطي  الحديث والمعاص

لعدم إقرار تلك الدول بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وٕاذا كان النموذج الليبرالي 

الديمقراطي  فقد بدأ يتحول  كمرجعية عالمية ُمعتمدة بحد ذاتها، وأصبحت مقياسا  

يستعمل للداللة  على تقدم المجتمعات وأصبح هذا القياس يؤثر على الرأي العام الدولي 

ليس مستغربا أن تعقد الندوات "ر الفرنسي  جان فرنسوا ريفيل يقول وهنا نجد المفك

". والمؤتمرات في كل أنحاء العالم للتغني بهذه اآللهة الجديدة التي إسمها الديمقراطية 

لقد وصلنا إلى المرحلة األخيرة من "نهاية التاريخ :  " وكذلك يقول فكوياما في كتابه

ت صيغة الديمقراطية الليبرالية الغربية كشكل نهائي التطور الفكري لإلنسانية و إنتصر 

وهنا ووسط هذا التعزيز للديمقراطية اللبرالية الغربية واإلتجاه العالمي ".للحكومة اإلنسانية 

المنطلق من قناعة مفادها أّن األنظمة الديمقراطية أنظمة شرعية، ال يزال النظام 

أن البعض على غرار أفالطون، فكانت والجدير بالذكر . 2"العنصري يعرقل انتشارها 

نظرته إلى الديمقراطية نظرة سلبية، حيث كان لكل من األرستقراطية أو النظام المختلط، 

الذي يتغلب فيه منطق الطبقة األرستقراطية على الجماعة أفضل سبيل للحكم، واعتبر 
                                                           

 1دار األمان، الرباط،ط :اإلشكالية السياسية للحداثة، مسائل فلسفية ،منشوراتاإلختالف : ـ علي عبود المحمداوي1

  305ـ304ص،ص  2011
  21ـ20:مرجع السابق، ص ،صموسوعة عالم السياسة، ال:ـ أسعد مفرج 2
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اللها الهمج الديمقراطية على أنها حادث من تلك األحداث اإلنتقالية التي يقوم من خ

تزاحم فيها : "بفرض طغيانهم  على المدينة والتي ورد ذكرها في عبارة أفالطون بأنها

ويعني بقوله أّنه نضرا للفوضى  والهمجية التي كانت ". الخيل والحمير المارة في الشوارع

ة قيل عن الديمقراطية أنها في الحقيقة حكم األقلي. 1"سائدة إختلط فيها الناس وعّم الفساد

ألنها تحولت إلى ديمقراطية  نيابية تصدر القوانين والقرارات من البرلمان  باألغلبية 

المطلقة في معظم األحوال وأن الديمقراطية هي حكومة لشعب  بواسطة أغلبية ليس إال 

  .خداعا يتغنى به األنتصار هذا النظام 

بالكفاءات ألن الشعب ليس لديه المؤهالت الكافية  ب على الديمقراطية أنها التهتمُعيّ 

للحكم، حيث وصفها البعض أّنها حكم الجهلة واألغبياء، ويترتب عليها إستبداد المجالس 

النيابية ومن ثم يسود إستبداد البرلمان محل إستبداد الملوك وٕاستبداد البرلمانات يتخّفى 

  .صف السيادة الشعبية وراء وجه كاذب يسمى إرادة األمة وٌأطلق عليها و 

عجزت الديمقراطية عن مواجهة فترات األزمات،  بمعنى أنها التصلح للحكم  في األوقات 

العصيبة التي تحتاج األمة فيها إلى حاكم صارم وحازم قوي يعمل على إنقاذها والمحافظة 

  على كيانها ،ومجمل القول أن الهدف من هذا،أن هؤالء المنتقيدين والخصوم

التشكيك في قيمة هذا النظام والقضاء عليه حتى يخلوا الميدان لسيادة األنظمة   مفادهم 

  .2"الفردية واألرستقراطية

 

  :السلطة في المجتمع وفكرة الدولة ــ3

ال ،فنحن وبمعزل عن الجماعةأالعيش بمفرده  جتماعي وال يمكنهإمادام اإلنسان كائن 

لذا  ،جميع األنشطة التي يمارسها الفردعلى يسيطر نستطيع أن نتصور مجتمع بدون نظام، 

افر الجهود ويعمل على تحقيقها بتظ،ليه أن يحدد أهدافه ومثله العليافكل مجتمع ع
                                                           

  211:معجم علم السياسة المؤسسات السياسية ،المرجع السابق، ص :ـ غني هرميه ،1
  777،ـ775النظم السياسية الدولة والحكومة، المرجع السابق ،ص، ص:ـ محمد كامل ليلة  2
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وتضامن األفراد وشعورهم المشترك بضرورة تحقيق هذه األهداف والمثل،وهذه الغاية البد 

 سمنطلق عليها إ وهذه القوة ،أهدافهاه الجماعة نحو وجّ كقوة دافعة ت من الوصول إليها

تنظمه أمران متالزمان  يتال المجتمع والسلطةأن ،بحيث السلطة السياسية العليا للجماعة

اليمكن أن نكفل لسيطرة النظام في المجتمع إذويوجدان في آن واحد،والسلطة شرط الزم 

يا هيمن عليه السلطة العلت الذي النظام يات األفراد وحمايتها في مجتمع ما،إال في ظلّ حرّ 

جتمع متحضر دون سلطة عليا نظرا ،وعلى هذا األساس ال وجود لمللمجتمع

،وعلى ذلك التكون لها صورة محددة أو شكل معين،ففي إختالف الجماعاتبإلختالفها

 و ألنها تدفعه إلى إلى التحكم واإلستبداد ز في يد شخص واحدكّ تر القديم كانت السلطة ت

و راحو يبحثون  ،يتفادون بها  الفوضى والمساوئ خرىا إلى التفكير في وسيلة ألجأو  هنا

شخصيا،لذا  اإمتياز  طة السياسية في الجماعة وال يصح إعتبارهاعن وضع جديد للسل

عتبارها مستودع السلطة أَال وهي الدولة  بإ وجب على السلطة أن تستمد دعامة أخرى

جتماعية هي السلطة بها تفسير وتبرير ظاهرة إومستقرها،إن الدولة ماهي إال فكرة  قصد

  1" السياسية في المجتمع

أن  ماعل ،رتباط وثيق بين السلطة السياسية وفكرة الدولةمن خالل ما تقدم لنا أن هناك إ

بدأت مالمحها تظهر بعد تمركز و ّل مفهومها مع نهاية القرون الوسطى تشكَ  ةهذه األخير 

رن السادس عشر بدأ التفكير واحد كما قلنا سلفا،ولكن مع نهاية القسلطة في يد حاكم ال

كالعرق، (نتماء في ضرورة ربط الدولة بمجموعة بشرية متناسقة من حيث اإل

وثيق باألمة وقد ثبت ذلك في  تشكلت الدولة ـ األمة عن طريق إرتباطولذلك قد )والثقافة

ن بين فرنسا وألمانيا وأفضت هذه التي أوقفت حرب الثالثي 1648ستفالياامعاهدة و 
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متباعدة لم ُيظهر فمنذ زمن طويل وفترات  1"بناء لتصّور جديد للقانون الدولي المعاهدة

ل أن يستعمل مفاهيم في ،ففضّ علم اإلجتماع السياسي إهتماما كافيا بمفهوم لدولة

ر ،فالدولة أكثالنخبة المجتمعات المعاصرة لتحليل ظواهر السيطرة كالسلطة أو النظام أو

جتماعي بحيث ظهرت بطريقة تطورية في جميع أنماط اإلمن كونها مجرد وظيفة للنظام 

 خر ال يقلها وأكثر من ظهورها، ضمن منظور آالمجتمعات وفي لحظة معينة من تاريخ

ويتعين زوالها بمجرد قلب  ،،تمارس قسرا مطلقاتطورية كمجرد أداة في يد طبقة مهيمنة

  .2"الرأسمالية

اريخ من ، والتي ترجع إلى ماقبل التة الدولةية التاريخية لتفسير نشأعلم  السياسة بالنظر 

ر أن العائلة تكون المجتمع أساسي، بينما نظرية سلطة األم عتباثنايا نظرية سلطة األب بإ

بحيث  ،صلهالعائلة هي أساس المجتمع وأ نّ إف عتبارها األقدم وجودا ومن ثمّ تنتسب إليها بإ

باط أكثر من عائلة معا فتكونت رتدولة كانت في أصلها أسرة تطورت بإجتماع وإ أن ال

عشيرة ثم تطورت العشيرةبدورها و تكونت القبيلة ثم المدينة حتى وصل التطور إلى الدولة 

 في عصر النهضة عند مفهوم الدولة لم  يأخذ مدلوله السياسي إالّ  إنّ  .3"بشكلها الحاضر

يد من المفكرين ستعمله  العدأنواع الحكومات والمماليك، وقد إ ميز بهيُ ل "ميكيافلي"

ستبدل بلفظ الجمهورية وفي أ لكنه مع بودان، السياسيين في فرنسا في القرن السادس عشر

،فلم تكن ، وبذلك فالدولة ظاهرة حديثةالقرن الثامن عشر أصبح لفظ الدولة متداوال فعليا

ية موجودة في الفترات التاريخية السياسية السابقة ،بالرغم  من وجود أشكال ووحدات سياس

التشكل مجتمعا له  سلطة  تعمل على تنظيم المجتمع وحماية مصالح األفراد ،إال أنها 
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،وبالتالي تتميز الدولة عن بقية التنظيمات األخرى كالقبيلة والمدينة في اليونان حاكمة

ستخدام لة بإوالجمهورية في الرومان  كونها ليست فردا أو هيأة أفراد بل هي هيأة مخوّ 

تصور الدولة  نّ أ ":ماكس فيبر "فيصبح العنف مشروعا حسب  .صالح العامالقوة خدمة لل

فهو  ."حتكار العنف المشروعاصرة كجماعة إنسانية تطالب  في إطار إقليم محدد بإالمع

جتماعية والذي يؤدي لدولة وغيابه في البنى اإليرى أن العنف شرط أساسي لقيام ا

أن هذه الدولة هي مشروع سياسي ذو طابع :ويقول أيضا .1"دولة الضرورة إلى غياب الب

حتكار  اإللزام  الطبيعي راته وبنجاح في تطبيق القوانين بإمؤسساتي تضطلع إدا

،كما تطبق الكاملةويستدعي مفهوم الدولة بشكل أكثر عموميةالسيادة" ،والملموس

ن  من يجتماعية،عبر مجموعة من الموظفين الرسمييروقراطية المتمايزة عن القوى اإلالب

مدرسية رسمية ومدارس تأهيل موظفي الدولة،ومن خالل هذا يتبين لنا أن خالل منظومة 

الدولة لم تظهر بهذا المفهوم إال في بعض المجتمعات  مما يؤدي إلى ردود  فعل دفاعية  

دينية الفصل بين السياسة و الثقافة المجتمعات المسلمة التي ترفض ألسباب  في :مثال

نها تيارات وتوترات قوية تستدعي رفضا لهذا النوع من الدخول في الحداثة ،والتي تتولد ع

  2"السياسية 
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  :في مفهوم الدولة وأركانهاـ  4

لقد عمل الكثير من المفكرين والعلماء على إيجاد تعريف للدولة نظرا لتعدد التعريفات 

بين مفهوم  ،إذ وجد أن  هناك تداخل، وعدم اإلتفاق على تعريف موحد لهاالخاصة بها

كالمجتمع والسلطة والقوة والنفوذ والسيادة حيث يعرفها روبرت دولة ومفاهيم األخرى، ال

تعد الدولة تنظيم أعّم و أشمل من الحكومة لها دستورها وقوانينها وطريقتها في :"ماكيفر 

تكوين الحكومة وهيئة مواطنيها ،كما أن الدولة هي بيئة المجتمع السياسية ،وجزء من 

بوجود نظام االجتماعي األوسع منها ، لّهينووجودها الخاص وإ  ،الشاملة ته االجتماعيةبيئ

،بذلك تعد الدولة البناء السياسي بما لها من عادات وتقاليد وبما تقيمه من عالقات من 

تعارف والمفاهيم حول معنى وفقا لكثرة ال. 1"الحكام والمحكومين وليست مرادفة  للحكومة 

مفهوم أو تعريف شافي وكافي بين المتعاطين بالسياسة فهناك من يرى أنها ،ال نجد الدولة

تستخدمها الطبقة ستثمار أنها األداة اإلتجسيد للروح األخالقية بينما يرها األخر على 

يفضل  ،ها أحدهم مرادفة للحكومةستبداد بالطبقات المحكومة وبينما يفهمالحاكمة بغية اإل

 ،جتماعية األخرى ،كالبيتاعية كباقي المؤسسات اإلؤسسة اجتمعتبارها ماآلخرون إ

  2"المدرسة ،الجامعة 

شعب مستقر على إقليم  ذلك الشخص المعنوي الذي يرمز إلى مجموعة" فالدولة تعني 

محكومين ،بحيث يكون لهذا الشخص سلطة سياسية مجردة ذات سيادة معين فيه حكام و 

رائهم ومحاولة تكون لهم الحرية على فرض أ وأن فمن خالل الدولة يمكن تنظيم األفراد .3"

 بأنها:"ولسن بحيث عرفها الرئيس األمريكي" ن األوضاع التي ال تخدم مصالحهم التغير م

الف هذه التعاريف تإخوبالرغم من "شعب منظم خاضع للقانون ويقطن أرضا معينة

إلى األركان األساسية للدولة والتي تنحصر في الشعب واإلقليم ،ووجود هيئة ".توصلنا
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ختلفت التعاريف حول تعريف لئن تباينت اآلراء وإ  1" حاكمة ذات سلطة على الجماعة

 جوهرية التي تتدخلإال أنهم اتفقوا على العناصر و  جامع مانع للدولة من الناحية القانونية

الناحية الواقعية ،فمن بين المقومات التي تؤسس عليها  تكوين الدولة وقيامها من في

  :الدولة وتعمل على تأسيس الديمقراطية وتحقيقها هي

  :}الشعب {الجماعة البشرية :أوال 

على وجود مجموعة من األفراد ويطلق عليهم كلمة "يعد أهم عنصر لبناء الدولة يقوم أوال

لكي تستطيع تلك المجموعة من أن  شعب وهم السكان الذين يعيشون في اإلطار الدولة

تتعايش معا ،فيجب أن تتوافر عندهم الرغبة في ذلك وهذه األخيرة تأتي من عوامل مختلفة 

الدين، اللغة،ولقد ركز رواد نظرية العقد  ،الشتراك في الطموحات ووحدة األصل،كا

وجد ذين يالء الجتماعي على أن بناء الدولة يؤسس على مجموعة من الناس أو بين هؤ اإل

لتزام متبادل بين الحكام إلى الشرعية القانونية ووجود إ بينهم تنظيم ومساواة وهذا كله يستند

قوتها ومركزها  والمحكومين هذا من جهة وأن كثرة عدد أفراد الدولة لها أثر كبير في

د أن دولة البالولكي يشعر هؤالء األفراد أنهم ينتمون إلى . 2"أخرىالخارجي من جهة 

 ،اهللا خلق الناس متساوين لهم نّ قق القوانين وذلك بأن يأخذ كل ذي حق حقه فإتتح

حق الحياة ،حق الحرية {متمثلة في يهاوهي تنازل علالالحقوق الفطرية التي ال يمكن 

ستمدت سلطتها العادلة من الحقوق ظهرت حكومات بين الناس وإ  وللحفاظ على هذه}

ن الهدف منها هي تأمين لهم أكبر الحكومة  فإ عب أن يغير هذهالمواطنين  ومن حق الش

  .قدر من الطمأنيين والسعادة

  :اإلقليم األرضي :ثانيا 

فمثال إذا فقدت ،ني من عناصر أو أسس تكوين الدولةإن رقعة األرض هي العنصر الثا

ال تصبح دولة ،دولة أخرىقليمها جزء من إقليم نضمت أو أصبح إإدولة ما إقليمها أو 
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ال تعتبر وحدة ،و ها مصطلح الدولة بعينه في الواقعوال يصلح أن ينطبق عليكاملة األسس 

، إذ قد يكون اإلقليم مكونا لطبيعي البري شرطا لقيام الدولة تصاالاألرض اإلقليم أي اإل

، قبل قيام دولة الباكستان{: من األجزاء أو القطع المتباعدة جغرافيا وطبيعيا مثل

اك دول تتكون من عدد الجزر المتجاورة أو المتباعدة كما في دولتي كما أن هن}بنجالد

ويستغلها أتتوقف حدود اإلقليم على حدود رقعة األرض يقطنها وال اليابان وأندونيسيا

  :ومن خالل هذا يمكن اإلشارة إلى أهم  عناصره .1"السكان وٕانما تمتد إلى الخارج 

ونون كما أنه ليس هناك تحديد من حيث العدد األفراد الذين يكّ : اإلقليم األرضي

،فهناك تحديد للمساحة اإلقليمية التي تقام عليها الدولة فقد يكون إقليما واسعا الدولة

ة مترامي األطراف و قد يكون إقليما ضيقا محدود المساحة وذلك ال يؤثر على شخصي

كلما كانت عامرة ومساعدة على  ةم أو الدولة كثير مساحة اإلقليالدولة القانونية فكلما كانت 

 .تزايد قوة الدولة 

إما أن  ،طحات المائية المرتبطة باإلقليم األرضي وهيويشمل كل المس:المائيقليماإل

تكون داخل إطار اإلقليم  ،كاألنهار، والبحيرات، وكذا البحار الداخلية وأما أن تكون 

، وتقوم فكرة هذه األخيرة على أساس أن قليميدوده ويطلق عليها البحر اإلمالمسة لح

حق الدفاع عن هذه الحدود المفتوحة حدودها البحرية ويكفل القانون  سواحل الدولة تمثل

 .وتأمينها من كل خطر كما تحدد القانون المسافة التي تدخل ضمن اإلطار

لة األرضي يشتمل على طبقات الهواء أو الجو التي تعلو إقليم الدو :اإلقليم الجوي  

ومن خالل  2"والبحري حيث يحق لكل دولة أن تمارس سلطتها على مايقع فوق إقليمها 

نه يساعد تدريجيا على نمو الضمير يعتبر اإلقليم عنصرا الدوام واإلستقرار فإ هذا

نتقال بها من مرحلة ر الجماعة البشرية ويساعد على اإلالجماعي والذي يساهم في تطوي

 .التيولوجية الطبيعية إلى مرحلة المجتمعات المنظمة الجماعات 
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لطة نه يفتح الطريق أمام ظاهرة السقليم يساهم في بلورة الضمير  الجماعي فإفاإل"

لى حماية نصراف األفراد إلى مصالحهم الخاصة وعالسياسية التي تعمل في غمرة إ

م ويستند المجتمع السياسي المنظ ستقراريساهم في تأكيد إ ،بماالضمير الجماعي وتطويره

اع عن اإلقليم عسكري يتمثل في قدرة الدولة على الدفعامل  :هذا التحديد إلى عاملين

 .1"ستفادة الدولة منه المائي والعامل اإلقتصادي والذي يتمثل في مدى اإل

  :الحكومة والسلطة السياسية :ثالثا 

على شخص ما،يقوم األول بفرض  يقصد بالسلطة على أنها القوة التي يمارسها شخص

فاألول  .2"ختصاص إ و السيطرة:طة تتكون من عنصرين إرادته على الثاني،وهذه السل

اتهم داء الحكام وٕاثار عأل درة على توقيع العقاب في حالة اإلعتراضحامل السلطة وله الق

ضرورة أساسية ،أما العنصر الثاني فهو يعني أن  عتباره، وذلك لحفظ النظام بإضطرابلإل

لف سلطته يجب  أن تباشر في مجال معين لذا فالسلطة توجد في واقع األمر في مخت

ور اإلنسانية في ن تتبع تطمهنية كانت أو أسرية فإ ،المجتمعات الصغيرة أم الكبيرة

جتمعة مع بعضها ألفراد م،يظهر لنا أنه ما إن تتواجد مجموعة من االعصور المختلفة

حكام ومحكومين   :ن هذه المجموعة تنقسم بطريقة طبيعية إلى طبقتينالبعض ، فإ

والحكومة وهي مالكة للسلطة السياسية  وهذه السلطة هي حجر الزاوية  بالنسبة للدولة وما 

طة وهذه يتبع ذلك من النظم السياسية ،تدور عن طريقها شؤون الشعب وبفقدان هذه السل

،والسلطة ال تقوم إال من خالل يسمى بالسلطة ساسي على مااألها قد  الدولة مقومالنظم تف

  3"التنظيم الذي يوضح الحقوق والواجبات 

                                                           

  . 33ـ،  32:ص ،،ص2008القاهرة ،:فلسفة السياسة،دار الجامعة الجديدة :ـ فضل اهللا محمد إسماعيل1
  . 35ص ، 1980السلطة السياسية في نظر الدولة ،:ـ ماهر عبد الهادي 2
  .217 ، عولمة الديمقراطية بين المجتمع والسياسة ،المرجع نفسه ،ص:ـ إسماعيل علي  سعد 3



  

  :المبحث الثاني 

  الدولـــــــــــة والديمقراطية، مقاربات في المضمون
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  . بالديمقراطية ـ عالقة الدولة1

إذا كانت للديمقراطية عالقة معينة بالدولة ،فإن هذه األخيرة نفسها ليست مؤسسة دائمة 

من مؤسسات التاريخ وأقصى تقديرا لعمرها خمسة آالف سنة ، فأول ما عاش البشر من 

جماعات ومن الجماعات تشكلت المجتمعات والمجتمعات أمدت نفسها بالسلطة والسلطة 

ي قامت على التغلب والقوة ولكن ما كان لها أن تدوم بدون تحولت إلى دولة والدولة الت

قبول من المجتمع، الدولة إذن من حيث هي سلطة مؤسسة قائمة على قبول المحكومين  

بها هي شرط مسبق للديمقراطية الحديثة كأنها شرط مسبق للحداثة، فإذا كانت الدولة 

اإلجتماعي، إذن فالحداثة السياسية  المقبول بها في أصل الديمقراطية الحديثة نظرية العقد

رأت النور في أوروبا مع فكرة ثان ولئن يكن روسو هو الذي إنتزع لنفسه شهرة من خالل 

كتابه العقد اإلجتماعي فإن فكرة العقد المؤسس للدولة قد تداولها من قبله جميع  منّظرين 

و إنتهاء } غروتيوس ألتوسيوس والهولندي بوهان{للحداثة السياسية إبتدءا باأللماني 

،فما تضفيه الدولة الديمقراطية إلى الدولة الدستورية هو مبدأ } هوبز ولوك { باإلنجليزيين 

تداولي للسلطة من خالل مشاورة الشعب عن طريق اإلنتخاب وخالفا للوهم الشائع فإن 

وفي صدد العالقة الوطيدة بين . 1"دولة الديمقراطية ليست دولة حكومة الشعب 

ديمقراطية ليست شكل من أشكال :" مقراطية والدولة نجد محمد عبد المعز نصر يقولالدي

الحكم، فهي ليست أساسا شكل من أشكال الحكم، فالحكم الديمقراطي يعني الدولة 

فالدولة ، والديمقراطية ولكن الدولة الديمقراطية ال تعني بالضرورة  الحكومة الديمقراطية

من الحكومات الديمقراطية أو التوقراطية أو الملكية وقد  الديمقراطية تتسق مع أي نوع

تضع السلطة العليا في أيد ديكتاتورية،  كما تفعل الواليات المتحدة األمريكية من الناحية 

هذا يعني أن كلما تعنيه .2"الواقعية في أوقات األزمات فيما يتصل برئيس جمهوريتها 

                                                           

  .91-92ص ص1998،  1بيروت،ط:لطباعة والنشرجورج طرابشي،في ثقافة الديمقراطية ،دار الطليعة ل ـ1

97:مولود زايد الطبيب،علم االجتماع السياسي ، المرجع السابق ،ص 2 
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لشعب أو المجتمع ككل يملك سلطة السيادة الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب أي أن ا"

ويحتفظ بالسيطرة النهائية  على األمور العامة بإعتبارها نمطا من أنماط الحكم النيابي 

،القائم على أساس إلنتخاب أو هيئة حاكمة تحكم بإسم الشعب من خالل آلية الدوائر 

حكومة واإلشراف اإلنتخابية ،وهي كذلك شكل من أشكال الدول كمجرد طريقة لتعين ال

  .1"عليها وعزلها 

ويرتبط مبدآن  } الدولة القومية{ويدعى التنظيم السياسي ألمة ما، في وحدة مسيطرة مفردة 

الدولة كمنظمة للسلطة التي تطالب بالسيادة في إقليم واضح المعالم :في هذا المفهوم هما 

على أساس للتاريخ والثقافة واللغة والعرق  ما من جانب ودعوى تمثيل األمة، إعتمادا

تحدد جدلية المساواة : "وفي هذا الصدد نجد هابرماس يقول  2" المشتركة من جانب أخر

القانونية والالمساواة الواقعية ،مهمة الدولة اإلجتماعية التي تتمثل في ضمان شروط تكافؤ 

بحيث هنا نجده يعطي أهمية .3"الفرص من التمتع بالحقوق المدنية الموزعة بالتساوي 

للدولة اإلجتماعية ،وذلك من خالل ضمان شروط الحياة اإلجتماعية لألفراد فهو يؤمن 

بالملكية العامة، وذلك وفق تكافؤ الفرص والتمتع بالحقوق المدنية، ففي نظرية العقد 

 اإلجتماعي نجد روسو الذي يعد رائد من رواد هذه النظرية حيث صّور لنا الدولة هي

دولة الشعب والسيادة للشعب، من خالل إرادته العامة وعليه فإن الحكومة عنده ليست إّال 

مجرد هيئة إرادية تتوسط بين الرعايا والمواطنين من جهة، وبين األصحاب السيادة من 

  4"جهة والتي تعد حلقة وصل بين الشعب عندما يكون محكوما وبين الشعب ذاته

  

                                                           

78السياسي،  المرجع السابق ،ص،مولود زايد الطبيب ،علم االجتماع  1 
  151، ص2009، 1طبيروت،العولمة ومفاهيم األساسية ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر : نابيل موني ـ أ 2
   65،ص،2011،  1ط:لبنان :،منشورات اإلختالفـ عبد العزيز ركح ،مابعد الدولةـاالمة، عند يورغن هابرماس3
،ص، 1998 ،}ط .د{ ،اإلسكندرية:ر الفلسفي  المعاصر،دار المعرفة الجامعية ـ محمد علي الكردي ،دراسات في الفك4

123  
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  :ضيات الديمقراطية الدولة ـ األمة و مقتــ  2

إن مفهوم الدولة ـ األمة يجد أساسه المفهومي في العالقة بين شكلين من أشكال اإلجتماع 

البشري، هما الدولة بإعتبارها بناء سياسي قانوني واألمة من حيث هي الشعور باإلنتماء 

نت العرقي والثقافي إلى جماعة ذات أصل مشترك، إّن الدولة حسب هابرماس هي التي كا

وراء التعزيز هذا الشكل من اإلنتماء الوجداني، بين أفراد  شعوبها وذلك عن طريق  

إجراءات إدارية ورمزية متعّددة، أنه لم يكن بإمكان الدولة ـ األمة كتنظيم سياسي فّعال أن 

تستمر في الوجود أمام تحّديات عديدة، التي واجهتها لوال التحّوالت التي طبعت مسارها 

التي تلت إرتباط الدولة باألمة ،والتي تعتبر بمعنى ما إعادة نظر تصحيحية  في القرون

حيث 1".اإلجتماعي ،الذي كانت تعتمده في كّل فترة ،لنمط التنظيم السياسي و اإلقتصادي

أّن العنصر األساسي األّول في بناء الدولة يرجع في األصل إلى وجود مجموعة من 

رها،  ولكي تستطيع تلك المجموعة أن تتعايش معا، األفراد وهم الذين يعيشون في إطا

فيجب أن تتوفر عندهم الرغبة في ذلك ويجب أن تتأتى هذه األخيرة من العوامل المختلفة 

كاإلشتراك في الّطموحات  ووحدة األصل والدين واللغة، حيث رّكز رواد نظرية العقد 

ة من الناس أو اإلجتماعي على أن بناء الدولة يؤسس أصال على وجود مجموع

الجماعات التي يوجد بينها تنظيم إجتماعي معين يستند إلى الشرعية القانونية ووجود إلزام 

متبادل بين الحكام والمحكومين، في حين أن ذلك اليّتم إّال في إطار الرغبة المشتركة بين 

لهذه  األفراد  في التعايش سويا بالشكل الذي يجعلهم يشعرون باإلنتماء للدولة، ونظرا

المعطيات فقد حدث تداخال بين مفاهيم األمة والشعب والسكان، كما إستخدمها البعض 

 فقد عرفت إنتقاال. 2"كمرادف لمعنى الدولة وأصبحت بشكلها العام تعطي مدلوال واحدا 

                                                           

، ص،،2011،   1، طلبنان: مابعد الدولةـ األمة ـ عند يورغن هابرماس،منشورات اإلختالف :عبد العزيز ركح  ـــ1

  .23، 22:ص

.  24، المرجع نفسه ،ص األمة ،عند يورغن هابرماس -مابعد الدولة :عبد العزيز ركح  ــــ 2 
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نحو دولة القانون، أي أنها تحولت من تنين ال يعترف بقوانينه الخاصة إلى طرف من 

ي ممارسة السلطة التنظيمية غير أن هذا اإلنتقال األّول لم يكن األطراف المتعّددة ف

يضفي وحده صفة الشرعية ومنه اإلستمرارية للدولة ـ األمة للنظام الديمقراطية الذي 

يضمن الحقوق السياسية لكل شريك أو فاعل سياسي، وٕاذا كانت هذه الحقوق السياسية 

الجماعة السياسية، ذلك أنها إذا  لكل شريك أيضا لتحقيق صفة المواطنة على أعضاء

كانت تساوي بين هؤالء األعضاء قانونيا، فإنها التضمن لهم عدالة إجتماعية تعزز من 

خاللها الرباط اإلجتماعي، هذا األخير الذي عملت دولة الرعاية التي هي الشكل 

  .1"األمة لتحقيقه في األرض الواقع -المعاصر للدولة 

وٕان ما يميز األمة عن الشعب هو بروز الجانب اإلجتماعي الذي يكمن في وجود 

المصالح والروابط بين األفراد والجماعة، وأنه اليشترط لقيام األمة توافر الظاهرة السياسية، 

أي الخضوع لسلطة سياسية ، فقد تقوم األمة دون أن تنشأ عنها دولة، وعليه فإن مفهوم 

وٕان ُعني كل منهما وجود جماعة معينة تقطن على سبيل الدوام الشعب ومفهوم األمة 

،فإن ما يميز مفهوم الشعب هو توافر الظاهرة محددةواإلستقرار، والرقعة اإلقليمية 

السياسية أي خضوع أفراد هذه الجماعة لنظام سياسي معين وما يميز مفهوم األمة هو 

فراد في العيش معا، تلك الرغبة القائمة توافر الظاهرة اإلجتماعية أي وجود الرغبة لدى األ

  .2"على روابط مادية روحية

   

                                                           

مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة،الفضاء العمومي والمسالة السياسة ،عند يورغن :بلقا يد عبدي مراد ـــ 1

  2014ـــ 2013هابرماس،

55،مولود زايد الطبيب ،علم اإلجتماع السياسي،  المرجع السابق ،صـ  2 
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  .من السيادة الشعبية إلى دولة القانون ــ  3

لقد كان لمبدأ السيادة الشعبية المستلهم من نظرية جون جاك روسو نتائج هامة فيما 

قوق يخص ممارسة السلطة حيث كان المبدأ األساسي الذي قامت عليه الديمقراطية  وح

اإلنسان واألرضية التي إزدهرت فيها الحقوق المدنية  الليبرالية ، فالدولة الدستورية في 

أصلها كفكرة هي نظام مراد من طرف الشعب ذاته ، ويستمد مشروعيته من اإلرادة الحرة 

ولكن  تاريخ الديمقراطية .1"وبحسب  روسو يصبح الشعب مصدر القانون وموضوعه 

نفصال التدريجي  بين هذين  المبدأين فالسيادة الشعبية ،   وحقوق إّال تاريخ اإل "ماهو

اإلنسان ،حيث مالت فكرة السيادة الشعبية  التي تختلف عن السيادة السياسية بأنها تعني 

إشراف الشعب  على الحكومة والتي تظهر في الدول التي يوجد فيها  مجلسين لحكم 

لشعب وله األولوية  في تشريع  القوانين  منتخب من قبل ا: المجلس التشريعي  األول

التي يرغب فيها الشعب  أما الثاني، فهو المجلس المعين الذي  يأتي بعد المجلس 

المنتخب  في نظر في القوانين  إلى أن تنحرف  إلى السلطة  الشعبية التي تتهيأ 

قد ُأختزل  بالتشريعة وتمتلئ بالطموحات الثورية في حين أن الدفاع عن الحقوق اإلنسان

في الغالب إلى الدفاع عن الملكية الخاصة حيث إكتسبت سلطة الدولة الشعبية قوة كبيرة 

وقضت على الحركات اإلجتماعية في الوقت الذي قضت فيه أيضا على الحقوق 

السياسية لدرجة أنه صار من المستحيل الدفاع عن الديمقراطية الشعبية ضد الديمقراطية 

عن الحرية الواقعية  ضد الحرية الشكلية ، إذن الديمقراطية التكون البرجوازية والدفاع 

قوية إال عندما تخضع للسلطة السياسية إلحترام الحقوق التي يحددها الزمن، فالحقوق 

المدنية ثم اإلجتماعية والثقافية، وٕاذا كانت فكرة حقوق اإلنسان تكتسب مثل هذه القوة 

اط لسلطته التقليدية ولكن هو حماية من سلطة فذلك الهدف األساسي لم يعد هو اإلسق

                                                           

  .52ــ51:ص ،، المرجع نفسه،ص،عند يورغنهابرماساألمةالدولةـ  عبد العزيز ركح عبد العزيز،مابعد -1
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تتماشى مع الحداثة ومع الشعب وال تترك مكانا لإلحتجاج والمبادرة وهكذا اإلنتقال من 

  1"الفكرة الجامعة بالسيادة الشعبية  مع الدفاع عن  الحقوق

تخضع هي ذاتها، في " في حين توصف الدولة القانون على العكس من ذلك بأنها دولة  

قتها مع رعاياها للنظام القانوني الصادر عنها هذا النظام القانوني الذي يجب أن يحدد عال

قبليا الطرق والوسائل التي يمكن إستعمالها للوصول  إلى األهداف التي تسعى الدولة 

لتحقيقها ، وهنا نجد الدولة  هي التي تحدد القواعد القانونية  وتضبط سلطتها، ومن خالل 

ولة القانون تقتضي عناصر أساسية تجلت في توافرها على الدستور هذا نجد  أن د

كعنصر أساسي في خضوع الدولة للقانون إضافة إلى الفصل في السلطات وكذا سيادة 

القانون، والذي يعني اإللتزام السلطة التنفيذية في كل ما تقوم به اإلجراءات اإلدارية 

ه بواسطة  دولة القانون تستطيع الدولة أن تخلق بالقواعد القانونية وهذا ما يؤكده هابرماسأن

، فمسألة السيادة تشكل مطلبا تثيره اإلشكالية الشرعية، 2"بنى قاعدية لجهاز إداري منظم 

وقد تحقق مسوغاتها بتأييد الحكم المطلق، فمن تأييد حكم األمير المطلق من سيادة 

، 3"قراطي المكون من إرادة شعبيةالشعب إلى التوفيق بين السيادة الخارجية والنظام الديم

السلطة تسبق كل قانون وال إكراه في ذلك ، وٕان "ومن خالل هذا نجد كانط يؤكد على أن 

لم تكن هذه السلطة تنتمي طبيعيا لمن يمتلك الحق في التشريع أي الشعب فال يمكن أن 

ق السلطة إذن واقع أساسي للدولة فهي من  يخول للشعب ح". تؤسس بشكل قانوني

أن الشعب يمتلك الحق في التشريع بشكل أصيل بسبب ا تشريع القوانين العمومية ، وبم

كونه صاحب السيادة فهو يمتلك وبشكل أصيل  بسبب كونه صاحب سيادة  فهو يمتلك 

                                                           

  41:،ص81997أنور مغيث ،المجلس األعلى للثقافة ،:نقد الحداثة ،تر:آالنتورين  -  1

59ـــ 56ـ:ص ،عبد العزيز ركح عبد العزيز،مابعد الدولةـ األمة،عنديورغن هابرماس،المرجع السابق ،ص-   2 

 3 272،اإلشكالية السياسية للحداثة،مسائل الفلسفية ،ص، علي عبود المحمداوي -  
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وينظر بودان .1"وبشكل األصيل أيضا سلطة اإلكراه العمومي ،باعتباره اإلرادة وكيان كلي 

إلى السيادة على أنها سلطة } ا ومن األنصار المطلق للحكمفي فرنس16من كتابالقرن {

مطلقة دائمة بمعنى أنه ال يخضع صاحب السيادة إلى أي إرادة أخرى أو تنفيذ أوامر من 

طرف الحاكم، فهو يلزم الغير بإرادته بحيث  يضع القوا نين التي تطبق على األفراد 

وٕاذا لم تكن .ل في هذه القوانين كما يشاء ويلزمهم باحترامها  والخضوع لها وبإمكانه التعدي

السلطة مطلقة فال يمكنها أن توصف بالسيادة ويرى بودان أن السيادة تعني اإلطالق 

، فالسلطة العليا 2"والدوام، والتي تميز الدولة عن غيرها من الجماعات السياسية األخرى

عندبودانهي التي يخضع لها المواطنين، وهي دائمة وغير محدودة بالقوانين، ففي رأيه أن 

كل شيء خاضع للسيادة التي هي غير محددة بأي قوانين وصفية أو محددة بزمن 

ومن هنا ندرك بان الكالم عن السيادة يشير أساسا إلى .3" ويعتبرها مصدر القانون نفسه 

لوطنية  وعلى وجه الخصوص  أي إلى السيادة الدولة باعتبارها أساسا لكل الدولة ا

السيادات األخرى  ،وعلى الرغم من تعدد التعريفات لمفهوم السيادة الوطنية إّال أن بينهما 

القاسم مشترك  يتمثل في النظر إلى السيادة باعتبارها السلطة العليا للدولة في تسير 

قليمها أو في اإلطار عالقاتها الدولية ،وبالتالي فان السيادة أمورها ،سواء كانت داخل إ

أحدهما ايجابي يتوجه إلى قدرة  الدولة الوطنية كوحدة سياسية مستقلة :تشير إلى معنين 

أما المعنى الثاني فهو سلبي يفيد عدم اإلمكان .أي التصرف بحرية كاملة دون قيود 

الدولة مستمرة لطالما بقيت متمتعة  خضوع الدولة ألي سلطة غير سلطاتها ،فسيادة

بشخصيتها القانونية ،وان السيادة تزول في حالة واحدة هي فقدان الدولة لشخصيتها 

القانونية وأن السيادة تزول في حالة واحدة هي فقدان الدولة لشخصيتها القانونية الدولية 

                                                           

كانط في مواجهة الحداثة الشرعية األخالقية والشرعية السياسية ،إفريقيا :األخالق والسياسة :عبد الحق منصف -  1

  .24المغرب ،ص:الشرق

475ـ  474:النظم السياسة الدولة والحكومة ،المرجع السابق،ص ص :محمد كامل ليلة  - 2 

217،ص،2006عمان،األردن ،:وضاح ريتون،المعجم السياسي، دار أسامة المشرق الثقافي - 3 
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ية يكون لكل ألي سبب كاالندماج في الدولة أخرى أو التجزئة إلى عدة وحدات سياس

  .1"منهما سيادته الوطنية الخاصة

فمن خالل هذا  يظهر لنا أن السيادة مرتبطة بالدولة تبقى بقاءها وتزول بزوالها هذا من  

تتجلى السيادة الملكية في فرض نفسها داخل الدول الناشئة وخارجها والتي ".جهة وقد 

ي الحروب الدينية ما علينا سوى تثير نزاعا يتوافق في المرحلة األولى مع خطوط الجبهة ف

إذن ستحل مسألة السيادة باإلتجاه المؤيد للحكم  المطلق وفي  ،الرجوع من بودان ،هوبز

سيقع البحث عن ترجمة السيادة األمير انطالقا من سيادة الشعب وذلك من  18 القرن

كرة سيادة خالل التمكن من التوفيق بين السيادة الخارجية لدولة مع الديمقراطية فتعد ف

الشعب في حقيقة األمر مفهوما جدليا غامضا إًذ سيتحدد بدقة أثناء المناقشات الدستورية 

والذي يضم الموضوعات المشروعية وكذا عن سلطة العامة للشعب أو هوية  19في القرن

  .2"القومية

 

 

                                                           

الدولة الوطنية بين متطلبات السيادة وتحديات العولمة ،مؤسسة كنوز الحكمة، :بن شريط عبد الرحمن  -1

  . 41ـ 40:ص ،،ص2011الجزائر،

  .201، ص،2002،  1سوريا ، ط :نشر والتوزيعمحمد ميالد ،دار الحوار لل:يورغنهابرماس ، بعد ماركس تر2.  
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  :خالصة   

وفي األخير تعد الديمقراطية الركيزة أو الدعامة األساسية  في بناء المجتمعات وتنظيمها 

 ضروريةالوذلك بإستنادها على قوانين الدولة ، وبالتالي ال تعد ترفا فكريا بل هي الحاجة 

و اإلجتماعية ناهيك عن الجوانب أتمس الجميع سواء كانت من الناحية السياسية  التي

  .األخرى وذلك من خالل تحقيق المساواة بين األفراد
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  :هابرماس  أصوله وسيرته  وفكره يورغن

 يعد والذي األلمانية دوسلدروف في1929 عام المولود األلماني الفيلسوف ،هو هابرماس يورغن

 النقدية النظرية ،أو النقدية بالمدرسة المعروفة فرانكفورت لمدرسة من الثاني الجيل فالسفة  من

 20 القرن في االستبدادية األنظمة أغنى عاصرة والذي المعاصرة الحقبة في فيها شهرة وأكثرهم

 من" بأنه نفسه يعرف نجدهلنفسه،ف تعريفه على المعاصرة تلك تاثير إنعكس حتى النازية وهي

 الثانية العالمية الحرب نهاية في الرشد وبلغوا النازية حقبة في كبروا الذين األلمان المثقفين جيل

 ،والفلسفية األواسط في الجدل " ثيرت وماتزال أثارت حية فكرية شخصية  هنالك" كانت وٕاذا "

 شك دون فهي والغرب ألمانيا في الزمن من اآلخرين العقدين خالل واللغوية اإلجتماعية

 كثيرة فهي ونظرياته  بهابرماس اإلستثنائي اإلهتمام هذا أسباب أما هابرماس يورغن شخصية

 الجرأة وهما أال واف بشكل عنهما الحديث يجري لم ذاتيين رئـيسين سببين هنالك أن إال ومتنوعة

 أهم من مجموعة يضم ذيوال الخمسة بنادي يسمى مما أساسيا جزءا هابرماس يعد  والصراحة

 يورغن على عالوة آتوآبل كارل دريدا، جاك ، ريكور،ليفيناس بول: وهم المعاصرين الفالسفة

 باإلنسان المهمومة فلسفته قادته وقد المعاصرين األلمان فالسفة أهم من يعد والذي هابرماس

  ، عّدة بلدان إلى و العربي الشرق إلى و إيران إلى بنفسه النزاعات مواقع إلى اإلنتقال إلى

 اليوم فيلسوف أهم يكون يكادأن فانه   والتنوير، الحداثة وقيم العقل عن هابرماس دفاع وبسبب

 شخصية لتكوين األلماني التقليدي المسار هابرماس اقتفى" وقد فيلسوف لكلمة الدقيق بالمعنى ،

 ومتابعة الجامعية يميةاألكاد المؤسسة  إلى الدخول المسار، لهذا السمات فمن   الفيلسوف،

 كل مرّ  فقد . الدوكتوراه درجة على الحصول حق المتدّرجة مراحلها بكل فيها الفلسفية الدراسة

  األكاديمي إرتباطه أنّ  كما ". هوسرل و وهيجل كانط مثل  المراحل، بهذه الكبار ألمانيا فالسفة

 خارج الهامة الفلسفية البحوث نم العديد إصدار طريق عن مستمر فكري  إبداع  مع توازى قد

 .  الجامعية المؤسسة إطار

  



 

  :هابرماس مؤلفات أهم

 النظرية ،)1962( االجتماعية لألوضاع البنيوية التحوالت : في لهابرماس الرئيسية األعمال تتمثل

 ،)1967( عقالني مجتمع نحو ،)1967( االجتماعية العلوم منطق ،)1963( والممارسة

 الهوية” ،)1968( البشرية والمصالح المعرفة ،)1968( كإيديولوجية لموالع التكنولوجيا

 االجتماعي التفاعل براجماتيات ،)1976( المجتمع وتطور التواصل ،)1974(“االجتماعية

 لمحات ،)1983( التواصلي والفعل األخالقي الوعي ،)1981( الصريحة الفعل نظرية ،)1976(

 ،)1985( الجديدة المحافظّية ،)1985( للحداثة فلسفيال الخطاب ،)1983( سياسية – فلسفية

 مساهمات :والمعايير الحقائق بين ،)1991( والتطبيق التبرير ،)1988( الميتافيزيقا بعد ما تفكير

 اآلخرين تضمين ،)1992( التواصل برجماتيات ،)1992( والديمقراطية القانون جدل لنظرية

 ألقاه الذي اإلفتتاحي الدرس ففي  ،2005مقأروبا مجموعة ،)1997( برلين جمهورية ،)1996(

 :كتاب في ونشره …شامل نقدي أساس على المعرفة بناء أعاد ،1965 سنة فرنكفورت جامعة في

 المعرفة” :كتاب في وللمجتمع للمعرفة كنظرية واستخلصه وسعه ثم “كأيديولوجيا والعلم التقنية”

 من انتقل بذلك و .فتغنشتين و أوستين من لكل اللغة في التداولية األطروحة تبنى  والمصلحة

 كتابه صدور مع واضحا تجلى انتقال هو و .التواصل فلسفة إلى الكالسيكي بمعناها المعرفة فلسفة

 صدور بعد مجتمعة، نشرها مقاالت مجموعة إلى إضافة السبعينات، مطلع في المصلحة و المعرفة

 الفعل نظرية العمدة كتابه ترجم عندما ،1984 سنة ذلك وكان 1981 التواصلي الفعل نظرية كتابه

 بل مانعة، جامعة نظرية صياغة يريد ال انه فيها أعلن مقدمة له ضع و الفرنسية، إلى التواصلي

 فهم و ذاتها في النظر إعادة على الفلسفة تساعد التي الضرورية النظرية العناصر باقتراح سيكتفي

 هذه بها تحظى التي األهمية قاعدة على االجتماعية لعلوما مع تعاون في بالدخول ذلك و ذاتها

   .النقدية النظرية في األخيرة

 تمييز هو و ضعيف، تواصلي فعل و قوي، تواصلي فعل بين التمييز إلى هابرماس لخصي اهذو 

  التبرير و الحقيقة كتابه في واتى



 

 بعده في بل الميتافيزيقي، بعده في ال لكن األخالق، بسؤال هابرماس انشغل السياق، هذا في

 في بارزا منعطفا ذلك يشكل و .النقاش أخالقيات عليه اصطلح ما ،شن سيد معه إذ التواصلي،

 منطق توظيف هو هدفه ان فيه نبيّ  التواصلي الفعل و األخالقي الوعي كتابه ضمنه تفكيره،

 أو النقاش أخالقيات من انطالقا التواصلي الفعل ةنظري بلورة قصد التواصلي الفعل نظرية

  الحجاج

 فلسفة إلى )1987-1984( “التواصل فعل نظرية “في وبخاصة أعماله في هابرماس توجه

  . النقدية النظرية أساس توسيع ابتغاء اللغة
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	 ا�ـ ا�وا�� ا�1��  "����ر��س �ور�" ����	 ����د ا�دو�� ا��و����

&���د أ$#"��ت ا��وار ي ���ل إ���ن ��	�ق ا�د��	راط��،����س ا�د��ج ا�	و�� ھوا�ذ

��ل &,+ ��&���رھ� *	�'� &�و��� �(�ر�� ، و���دئ ا�د��	راط�� '� أذھ�ن ا��واط

�ظ1ور *	�'� &�و���  �ء آ���ت  ��*�ل و�(�ر�� -��-�� ،  ا���س �ن ذ�ك ��ر-

���ء و����-ؤو��� �ور ����ظ1ور ا�(ّ ا��#8م  د��	راط�� �$,ق �دى ھؤ4ء ا��وّ 

 نْ ��-�� �,���&�  �����ن أا�و�دة اا�-ّ  �ذا ��ول ھ��ر��س ���ن أنّ ا��(�ر��،  ;)� ����

�1� '� ا����&� "�ل �1� �4�د ھو�ّ  ا� ا��� �د&و،'�>�� ا��د�ّ ا����ر-� ا�د��	راط�� ذا�1�

ھذه ا>$�رة �1دف إ�+ $,ق ا����&� � ا����ر-� ا�د��	راط�� �,�واط�ن،�ل 'ا�-��-�، 

���را '� (�,A ا��(�ر�� أو ا��داو��(�ط ا�-ّ -�� �,ّ ����دى ا��وا@�? ا�ر8� �-�� ، 

ظر�� ھ��ر��س '� ا�د��	راط�� ا��ّ  �داو��� ��-,ك '� (�ور�� أو ا��ّ و�ن ھ� ���ّ�ن �

  .����&�ا� د��جا���,�� ا�-��-�� و��	�ق ا�

�  ���وا��  �ور�نـ  2
	ا�ھ��ر��س و���ر����:  

،و�1��� ھذه '� ا����م �1��� ا��رب ا���ردة 4 &��	�ف &	د ا�*����ت ��وّ رِ &ُ 

ات �رز و'� ھذه ا��Hرة ���ذّ  ، د�و�و���? &,+ &رش ا�ا�*	�'�ت ��ر�ّ  ا>$�رةأ��Fت

'� ��,�  ھ��Jن�1�ا�Hر@�� ا��� "دّ :ا����� ��ن ھذه ا�*	�'�ت �ن ��1را �,�#"� �Fوّ 

،و�F�دم ��	راط��زھ� ����	ل وا�دّ ق ا��@�رة ا�Jر��� و���ّ �ول �Hوّ "(ؤون $�ر��� "

��8 &,+ ��ث و��د�د  أطرو��ھ��ر��س ا�ّ	 :وا�Jرب و�ن ��1 *��� ا�-#ما����� ��ن �

و�1Hوم ا�-�ن ا��و� ا�ذي 4 ����رض �? و�ود $Fو�F�ت *	�'��   >وارياراث ا��ّ 

�راث  إ�+د&وة ھ��ر��س إ�+ ا��ودة ا�	د��  نN أَ إذن  ،&�راف ا�����دلدا��8 &,+ ا�

� �ن '1م أ&�ق �,�دا>وار ا��� ���ّ �	ل��*ّ  ا���،وا*�,� ���Hوأ�*ر �#ء�� �? ،ل أ�*ر 

د، 	�� ا��د�دة �,�واFل ا�������و*A �ول و-�8ط ا��ّ  نّ أ���،ةا����Fر ��������إ

ا��� ، ا��وا'	�ت��-�ب �1�رة ��ء إ��ر'� ا�-,ط� و إ�+�	�ل  �ن -,ط� ا���ر'� وا�

ا��طرو�� &,�� وا����*,� '� �H�دي �-�&دة و������ ا�	@��� '� ������ إ�-�ھم �Fورة 

ا�H�وة ا���ر'�� و&رض "@����  F�د��ت ا�*	�'�� وا�'�دة �ن ا�*ورة ا��	�� �-دّ ا��ّ 
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�د  1".1�� و��H�&ل ��ّ �1H�1 نْ �O$رأَ �Fورة ���ن  �ل ���ل ا����م ا�ذي ��*ّ " أنّ و�ن ھ

ّ إ��و�ون 1��� و���(ون و'� ا�ّ �س ھو ا����م ا�ذي �و�د '�A ا�ّ  ��إّ ،�Pدب �ھ����إA  م���ا�

 ُ� A�' د وا��ذ�ّ ون و��ْ ��ّ ا�ذي�ون '� ا��)��وا�-��دة  ا>�م،&��م  ا>�,وا��;س� ،رھون و�

واع ا�@Jط وا����� ،&��م �Pّ ،  ا�$�ث ، ,�م ،&��م ا��J�ءس ا�-ّ ،ا��ون وا��ّ 

 و وا���ط�H ،&��م ا�Jرا8ز	�ق ��ن ا��	ل وا'? ا�Hرد�� ،&��م ا�(ّ ����&� وا�دّ ا�

&��م ا�,�J ا��(�ر�� و'� ا�و"ت ذا�A &��م ا��-�-�ت وا��(�&ر �Rر ،ا>&راف

  .2"إ-�ن  ا��(�ر�� �? أيّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
�� ا��دد -1��� ��,F' ��'�	* ر���' �,�� ��د4وي،رھ���ن ا-��� ا�ز��ر�:ر�8س ا���ر�ر ،�,2007Hر��?3:ا��$��ر �

�� ،�وز�? -��ر�س ا��دا*��-  6 ،،ص2006دار ا���@�ء ،:وا�د��	راط�� ،�ر�ز ا�درا-�ت و ا>���ث ا�
�و�و��، : �-ن F	ر،   �(ورات ا���ل :ھ��ر��س،ا��,م وا��	�� ���دو�و��� ،�ر �ورRن - 2

  96.ص،1،2003أ�����،ط،
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�د �ور���	 و وّ ا����ر ا��ّ  ـ ط����3 �  :ھ��ر��س  ن��

�ل ا���"ا�-ّ  نN إِ H-� ھ� ا��أنْ �ّ '�ِ ل،� �ل أيْ  	��	� �,��ر�ر طِ  �T1 ا�-�ن �T1 ا�

  ، F��V ا���م�,ا�ذي �ن ��ون -وى  ، -��م ����م ا�Hرد ا�راديوا�و@وح وا�1Hم وا�

� أن -,ك �ّ �م �? ��,ور (�,A ا����ل وإِ إْن رة ��+ ووا�طر�ق ا�ذي -,��A ا>�م ا����@ّ 

ف  �دون ��ر�ر �-,ك ا����ل وا�H-�ن -وى ا���"ض '# ��ري ا�،حو@وو

�د ھ�ك &#"� وط�دة ��ن ا��	ل وا�-��-� ،'���	ل ��� ���,A �ن .وا��روب وا4Wم '

ف '�A ���ّ	  '1م '1و @دّ ��;-�س ���ة �(�ر�� ��H  يْ ق ا��واFل وا��وار أَ ا�	وة وا�

 ّFل ا�-ّ راع وا�*ورةا��H��'، ِل إ"��ھذا ا��ظور -وى "وى  �ن ���4-� ذنْ ��-� ا�

�ل  ا���"ل . ة �� ���	وّ $���ر ا�Hردي ا�ذي ���ل A-H �,ّ ، �ر'ض ا�Fور��Hور�� ا�F إّن

 Xول '� �ق	�� إ4ّ ا��-�واة ��ن ا�� نّ إِ  .$�#ف '� ا�����ر &Aا��(�ر�� ���رأي وا� 4 �

��  أو #	�ا�(ر&�� ا��د�*� ا�Fور�� ا�	�و�� ھ� ا��� ��ط� �-,ط� ا�دو�� أ--1� ا�

ف����ر (ر&� �,	وّ إ1� ّ �ن ��ث إِ  ،  "���-��Hر"����ر  &,+ �دّ �،إذ 4 أ�د ة وا�

&,+ (�ء  ه�د أو ���رأ���"ب  و4 أنْ "F   ،A���A و���� �	و�دا'? &ن � �-�ط�? أنْ 

  . 1"�ل ا�ذي أ��Fت �و�د '�A ا�دو��، '��	�ون ھو ا�(ّ 	�ون ���إ4ّ 

���ه إ�+ ا���@#ت ا� -�د&تإاھ� �,���Hر�ن ��ن ا�	@��� ا��� �و4ت ا�رّ ا��ّ  '��دّ "

�دا*�� ا��� ����ور �و�1� ا�1و�� ��ون ا� ����&� ،و��لّ ا� ا>�*ر ��	�دا '� ا����ل

م و�ل وھذا ���,ق ا��وم ��را�? ا�	�ّ  ، وا����ل ا�*	�'� $FوF� �و-�و�و�ا�-ّ ا��راك 

 ،إ@�'� إ�+ أنN ق"�F�د�� ا��� ���م ا�-ووا��ردود�� ا���&� ا��,��� ��	� أ��م ا�ّ إھو��

ا�$Fو��F  *	�'� ��لّ  - ا���ن واF,� ���لّ �ت �ن (�ط1� ا���ر'� وا��ّ ا��و��� و-ّ 

� ا����Fر وأ��Fت ��*ّ ،وھذه ا���@,� �;�ّ �وا�*	�'� ا���,�ّ � � '�ر�ً ل ھ��-ً دت '� ز�

 ّ�Hد ا��  .ر�ن &

�د ھ��ر��س '�  ��ل ا�'�ن ھH,� Aر���	&������أ ، ّ Aش إ��V�H &,+ ا����م ا��

��A و��وّ } ��F$)? ،ا����'� ،ا���	ق ا� ، }ا�*�	�� �-1�جإذ ��م &,+ أ-�د�����&� ا� 

                                                           
، )ط.د(ا��زا8ر  :ا������� ا�-��� ا��ر�ز���,���ن &�د ا�	�در ا>-س ا��	,�� �,-��-�،د�وان ا��ط�و&�ت  -1

  169،170،171ص، ص،ص،،2007
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A�Hھم ووظ��H1وم ا��Hد �#ّ  ،و���ذ�ك &�ل &,+ إ��  ِF��ر �ن $#ل ��(��ل ا�����? ا��

ف  ار &	#� '� '@�ء &�و�� $�لٍ "���8 &,+ �و ��;-�-A �د��	راط�� �(�ور���ن ا�

��-� إ�+ را �د�دا �1دف '� &�	A ا�-ّ وھذا ����,A ���ل �Fوّ   ، وا���1� وا�-�طرة

$ذ �ن ره و�ذ�ك ��ّ ��د�ث ا�����? ا����Fر &ن طر�ق ��د�ث و&	,� ا��W�ت ا��� �-�ّ 

'�راض �ا���م � ذات أ���د -��-�� ھ�ذا �د �1Hوم ا�رأي .ا��واFل ظر�� '� ا�����?

�طAH ا�د��	راط��Jّ د��4 ا�	�ون �َ  أنّ و.1"'� ا�	�ونا�ذي &ر'�A  ، ر �(�ل &��ق �? �

&���ره أداة ��ظ�م ا��#"�ت ��ن ا>($�ص إ'�ن  ، ا��H-,H ا�-��-�� �H@ل رو-و

راد�A ا��-�	,� و�ن ھ� �ر &ن إدرا�A �ذا�A وا-ط�1� ���ّ وا�-,ط� و"د أV�F ا�	�ون �و

-�H�دة �ن  ����A ا ���د ا��واطن ��Fورا ��واطن �$@? �-,ط� (ر&�� ��ث � �م

+ ا�� ا�	وا�ن�  �(�رك '� -�رورة   -�	��4 �($ص واعٍ إد ذ�ك ���دّ  ، ا�� �,�,���,��ر��

,Fوا�� ّ�H� �1ّظرا � �وا-ط�� A-Hر ا�����? '� ذا�A '�ن ھ� �ر�د ھ��ر��س ��Fب 

 A���1�' �� �ر��ز &,+ �#�ظ�A '� �روز ا���زأ ا�1ش وا����"ض أ���ً �,�ظ� ا�راھ

����&�� ا�	���8 &,+ ����ق و�و-�? ���ر-�ت ا���د�د ا�ذا�� �1Hم �د�د �,را�ط� ا�

 ّ� �ول و@���ت س ����ر�ً � وا��ؤ-ّ �,? ��ر�$	د ا��طّ ا����&� '1و �ر�د �	د�م أدوات ا�

واط#"� �ن ھذا .و�,�و-�   ،�Fب '� �(�ر�? -��-�� ��ررة��Fرة� ����&��إ

ا��ظور �د ھ��ر��س �1دف إ�+ ��Jر '�رة ا�	راءة ا�,��را��� ا�-�8دة وا��� 4 ����ر �	� 

�,�� '� ا�	وة �ن ا��	وق ا��� ���� �J���A وإ�� ��@�ن �ق ا��(Hر�� ا��

+ أن �ق �ل 'رد '� ا��(�رك وا��وار و'رض رأ�A دا$ل ����? &�دل ،ا�-��-����� "
إن ا�	�ون ��د ذا�A ��ب أن ��ون �و�ودا و"��# "�ن $#ل ا4&���د &,+  وذ�ك2

���ل "�ل أن �;-س (روط ا��واFل ا�#ز�� �(وء إرادة $ط���� وذ�ك '� (�ل �-#�

� أA ��ب &,+ ا��واط�ن أن ��وا �	1م '� ا��واFل  3" �	وق ا��واط�ن �وھذا �

ر�	� �@�وط� 4 �ر�ز &,+ �F���1م ا�($��F وا��(�ر�� وذ�ك ����ر-�1م �(�ط �ط
                                                           

،&�د ا��ق ��Hرا� ، &دد H�'215ري  19ھ��ر��س ،�دل ا��دا*� ،'� ا��H-,H ا�-��-�� ،ا�$��س  �ورRن -1

  .186ا�	راء،
www.philomaroc.com �ورRنـ  � ا�د��	راط�� ا�راد������ ،�	,م -��H�ن،ھ��ر،�ر ���د -�1-�ل :ھ��ر��س 

،2 ,1،2ص، ص،  
أ�و ا�ور ��دي أ�و ا�ور �-نـ Rس ، �ور�ر���ق ،ص،:1��? ا�-�ل،ا��رF232ا>$#"وا��وا

3 
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�ل &,+ ا��F��V ا����&� وا�وا"? إن @��ن ا��(�ر�� ا����&�� '� و@? ا�	�ون و'� 

ا��-��ر ا���دل �,-,ط� ھو ا>-�س ا��وھر ا�ذي ���ر &ن ا�(�ل ا���د �,ظ�م ا�-��-� 

  .ا�د��	راط�
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  :ا��واط�� وا�دو�� �� ��د ا��و��� ـ  4

ا��واط� ھ� &��د ا>ظ�� ا�-��-�� �ر�ط ذ�ك ���دو�� ا��د�*�  و��ءا &,+ ذ�ك ��دّ 

� ا���رى����*ل ا��-�واة وا ،'�����دت ��		� �1� �و ا��� ��ر�� و��م ا�	�ون ھ� ا��

ا>-�-�� ا��� ��@�ن  ا��	وق '� ��ن أنّ  ،و�در��ت ��H�و�� ،'� ��ر��� ا���ر�$��

ا��(�ر�� &,+ "دم ا��-�واة �� &ر'ت ��	�ق أو -��� �ذ�ك إ4 '� ا�دو�� ا��د�*� ا��� 

+ ا�	و��� وا>�� وظ�م ا�دو�� �ر��ط�طوّ �أن "��1�، و�ن ھذا ا��ط,ق �د  �ر '�1� �

"د ،ا�������ت،و���-�� إ�+ �$�,ف ر�ن ھ� ا��Hرة ذا�1� '� �ل ا��Fو'�رة ا�دو�� �م �

�دو�� &,+ ��F� ��Hور '�رة ا��واط� ا��و�ت ھذه ا�$Fو��F ا�����*� ��وذج 

'�H �ل �ر�,� ��ر�$�� &�-ت ا��واط� (�ل ا����ر-� ا�-��-�� ا�-�8دة  ،و���ر-�1�

��ر-� $�,ف ���ل �إ&,+ ��'� ا��-�و��ت و���� �ذ�ك �,����?  �� وطر�	� �ظ�م دو��

�ھ� ا�دول ا�������ت ،و���ورت ا��واط� '� ا�����?  $�#ف��ظري �ا��واط� و�

، و�;--ت ھذه ا��(�ر�� @�ن ���&� ا��(�ر�� '� إدارة (ؤون ا��د�� �ول �ق

-��-�� �,�واط�ن &ل ��دأ أ-�-� �,�-�واة '�ل ا��واط�ن ��-�وون أ��م ا�	�ون  

"�ل أن ��,م ن ھ�  و� .1"و�����ون �-,ط� �د$ل ��-�و�� '� ا�	رارات ا����&��

�� �	�	�ا�د��	راط��ا��واط� ا��� ھ� ",ب ا���ض ��1Hوم ��د��	راط�� ��ب أن &

ا��د�د  $�رة ا>����&��،و��@�ن ھذه �-ؤو��� ا���و "د ���,ق ا��واط� � ا�د��	راط��،

��رام �ر�� إ��رام ا��	وق، وإ:ا�Hرد ا�	��م �1� �*لا��� �Hرض &,+ �ن ا�وا���ت 

،و��د ا����� ھذا �ن ��1. و$Fو��F اW$ر�ن و�Rرھ� �ن ا�وا���ت دا$ل ا�دو�� 

	و�� �� ���ر &A  ھ��ر��س ��:"ا���و$�ة �ن ا�د��	راط�� ا��(�ور�� ���,+ �و@وح '� 

? ���دئ "�و�� ذات أھداف -��م أ'راد ا�����? ا�-��-� �إأي )ا��واط� ا�د-�ور�� (

���	وق 	راط�� وا��-�واة '� ا��واط� ودئ ا��دا�� وا�د��و���,ق ا>�ر ����، �و

Rرض  نّ أو،و�� ا�	�ون ا�د��	راط�� ا��د�*�ا��� ھ� ���دئ �ؤ--� �د.....-�ن ا�

                                                           
1- �ر'� ، -�دي ���د و�د د�ب، ا�دو�� وإ(����� ا��واط� ،"راءة '� �1Hوم ا��واط� ا��ر��� ، دار �وز ا��

  90-89،ص ،ص،�2012�ن ،،&1ط
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 ��	��ل ا��1Hوم '� ،ا�د��	راط�� ا����� &,+ ا�	�ونھ��ر��س ھو �,ورة �1Hوم ا��واط

	و��� ����1� "�م ���&�� �ا�	و�� أو ا��ر"� �,�واط� أي ا����ھ� �? ا>�� ا

',�س �,�واط� ا�د-�ور�� (روط� "و��� ���@رورة وإ�� ���دد و'ق ���دئ ،�(�ر��

� "�� (��,� 4 ���ن أن �$�زل '� ����ر�� وا>$#��'�H ھذا  .1"ص د-�وري �دو�� �

-��م دا$ل ا�����? ا�-��-� وذ�ك و'ق ���دئ إ��	�ق �وا'ق و إ�+ا�-��ق �ده �1دف 

ر��س ا��-�واة و�ق ا��واط� و�ن  ھ� �رى ھ�� ،"�و�� ا��� ���ل &,+ ��	�ق ا��دا��

� ا�"�� �+ ���دد إو ،���ء إ�+ دو�� وط�� أو "و���أن �1Hوم ا��واط��ن ن ھذا ا��

+ ا��واط� وا��د��ل  �و���و�،$#ل �@�ون ا��	وق وا�وا���ت�إ&�دة ��ء �

ا��رء �واط� " و������� �� ��ون 2"وع ا�1��ر��-� �,-��-� &,�A،وھذا ���	�@�A ا��(ر

ھو أن �(�ر ��-ؤو��� ا>داء ا���د �,�ؤ--�ت ا��� ���رم �	وق ا�-�ن و�-�V ���*�ل 

��س ���	,�ل و��A  ��@�ن و&� أ$#"� أو "و��  ا>'��ر وا��F��V وھو ا>�ر

&ن �ق "ور��ر�و�و��و"ر�ط ل (رط� أ-�-�� �,د��	راط��  و�	د ���ء،��ث �(�ّ ���

ف �����&� وا�	�و� ��ن &���رھ� ا�را�ط ا��'���واط� � .3"ا�د��	راط�� ������م '� ا�

 -ت إ�� ��ب ا��	وق وا��ر�� - -�,زم �اد وا�����? ا�-��-� ا�د��	راط� ا>'ر

دو1�، '�ن �ر-�] ا��واط� ��د��	راط�� ا4 �	وم ، ��زا��ت أ-�-��إ���ت وؤو�-

وا��(ر���ت ا��$�,�H  و��ن '@# &ن ذ�ك و��ر�-1� 4 �ر��ز '	ط ���د-�ور وا�	وا�ن 

و�ود وع �ن أواع ا��-��V '� ا�����? وا��وار  +'1و ����د �(�ل ���ر &, ،

ا�����ش �? و�#ف وا�����ل $ا��وع وا� وا��(�ر�� و�	�ل ا�رأي وا�رأي اW$ر و"�ول

و�Rرھ�  ،�	�$�#ف *	�'� أو د�� أو �ذھ�� أو "و�� أو ط��ن إ-واء ،$�#فذا ا�ھ

� ا�د-�ور�� ���-,ط� ا��واF,�� طاو�و��د&م ا��Fور ا�د��	راط�  �,"$�#'�ت ا��ن 

                                                           
&,�  &�ودا����داوي ،ا�(����� ا�-��-�� �,�دا*� �ن ',-�H ا�ذات إ�+ ',-�H ا��واFل ـ ھ��ر��س �وذ�� ،دار  -1

  .323،ص،1،2011ا�ر��ط ،ط:ن ،دار ا>��ن ا��ر��� �,�,وم وا��(رو

',-�H �واFل ـ ھ��ر��س �وذ��  ا��ر�? &,�  &�ودا����داوي ،ا�(����� ا�-��-�� �,�دا*� �ن ',-�H ا�ذات إ�+  -2

323A-H،ص.  
.424،ص�1991�ر�س،:أور ��Jث ا���,س ا>&,+ �,*	�'� :أ4ن �ور�ن ،	د ا��دا*� ،�ر - 3 
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 .1"ن '� و@��� �*,+ �,�#م �ن ا��و@و&���-�و�ا��(; �ن ا��وار ��ن ا��واط�ن  ا���

 . $�#'1مإد��ج ��ن ���? ا��واط�ن &,+ ��	�ق ا� +�1دف إ�� أو ا�وط��  '���واط

�ظ1ر "'	د  .ھذا ���@�'� إ�� ا���ل &,+ (ر ا�و&� ا�Hردي وا����&� '� ا�����?

رة 'Fل ،و@رو�����ا>ا�وط�� ا�د-�ور�� إذن @�ن �-�ر ا����Hر '� أ-�س ا�1و�� 

��ث �د�د >ي (�ل إ��H�دي �ل  ��رات ا�*	�'�� وا��ر"&���ا����ر-�ت ا�-��-�� &ن ا��

 ،إ�+ ��ب  ا�	و��� ا��� ��*,1�  '� ھذا ا�-��ق ��د ا��واط�    .2"�ن أ(��ل ا�	و���

����&�، و�ث ، '�1 �1دف إ�+ ��د�د ا����-ك ا�،�? أ1� (د�دة ا�$طورةردة '�ل "و��

،'� رأي �وإن ا�ز&� ا�	و�� ،���ء &ن طر�ق إ���ء ا�و&� ا�	و��ا��-�س ���

ھ��ر��س،��-ت و-�,�  �,-�طرة &,+ ا��وارد ا��#ز�� ���,�� ا���د�ث ـ ا�$ط�ب 

8-� ���س ا���,�� وھ� أ�@� ا>$#"� وا�	�ون ا�(ر&� ـ �ل ھ� ���و��� � ���ر�

>طH�ل ا�ط����ون �رورا ،��و ا" �و��رج "��ذ�ر أA ��-ب .��س ��-ب �	د�ر ھ��ر

&دم "وذ�ك إ4 إذا ��ن ��-�ط�&�1م ر�و&� '� �,ك ا��را�, ،'1م 4 ���-ون�-ت �را�ل

�,م  �� �Rر ا�ط���� �($ص�ن ��ف -��ون �ن �Rر ا�����د و '�رْ  .����,�Nوه"  ��,م �

�ل ا�-���� أو ��دث إ�دى ا�,J�تH��رة  ؟�F��ھ���ن ا��1�ر��ن و����*ل '�ن ا>(��ل ا��

�ن �,	و��� �(�ر إ�+ إ���س �ن ���,م ا>(��ل ����د ا��	,�د�� إ�+ ا>(��ل ا��	,�د�� 

ر�ط ��ن ا��واط� ا�'��د   3." �;�وف�ا �را'������&�ا�ر���ط، '��	و��� وع �ن ا�

���ءوا�	و��� أي ا� }��� &,+"�ون -��وارت ��ل"أد$ل  ،}إ�+ (�ب ���ن ودو�� �

Fر ا�,�J ��دأ ا��واط� وا��-�� �ن $#ل ا�	�ة ا��(�ر�� وھ� ا�,-�ن ا��(�رك �ن &

$طوة إ4 ا�����&�� و-��-���م ��ن إا��Hرة ا�	و��� و����ن �1� �ن ��T8  أن�Rر .��1 

ا�,��را�� �,�(�ر�� ظ,ت ���-� ا��Fور أ1� ،ذ�ك�ا��-�ر ا�د��	راط'� ��	�ق ا>و�+ 

  ؟ ھل وFل ھ��ر��س إ�+ ����ن �ط�V إ��A:��ن دا�8� ��	+ ا�-ؤال �طرو�� ،ا�-��-��

                                                           
�د ا�دو�� ـ ا>�� ،&د�ورRن -1� Vز�ز ر�� 2011،،1دار ا>��ن �(ورات ا4$�#ف،ا��زا8ر،ط: ھ��ر��س &�د ا�
  153ص،

�د ا� Vز�ز ر���دو�� ـ ا>�� ،&د�ورRن&�د ا� 145ھ��ر��س ،Hس ا��ر�?،ص 
2
 

�ؤ--� ھداوي �,��,�م أ��د ���دا �رو�� : �	د�� "�Fرة �دا ، �ر:ن ھ��ر��سR���س �وردن '�,�-ون، �ور3
  .130ص،F� ،2015ر،F�1ر،ط: وا�*	�'�
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 +,& A�-ظري أراد ر�د ھ��ر��س ��ن أ�*ر �د�� $��F '� �(رو&A  '�� ��ن 

�� إ�+ ا�H@�ء &�و�� ���	ق '�A ھذا ا��واFل ��ن #	�ا>ر@�� ��ث أد$ل ھذه ا�

ا>$#"�� وذ�ك �ن $#ل ���دل اWراء  و��	�ق ا��H�ھم �ن $#ل ��  ا>'راد و'ق �����ر

ا-��ه ���د��	راط�� ا��(�ور�� ا��� ��	ق ھذا ا����ع ��ن ��	+ ھ�ك 	F� وا�	�دات �ن 

�د ا��H,-وف �نطرف ا>$ر �	ده "��وط�ر"،و�ن ھ A�د " ا�ذي و��Hرة ا����ع &

 أ"در &,+ و$�#ف ھ&��ر أن ا�إا�ذي  "'را-وا��وط�ر"�� "�م �A  وھ��ر��س، ھ

ن '� آ$ر ا��ط�ف -وى وع وأن ھذا ا>$�ر "د 4 ��و ا���4�ر �ن ا����ع،و ا��داع

ل أ�� "@��، و'� رأ�A، أي إ���ع �  أA ��س ھ�ك أF#و �ل. �ن ا�رھ�ب ا��Hري

�' +��  ,��ن أز�� '�   ا��Hز��ء H-1��د��ل &,+ ذ�ك �� &ر'�A او م ا��	�،و��دان ا�

	�'� ھذا  'راك  Hرد��رأ�  �Rر أن ا����ث �(�ر ھ� إ�+. د ا>$�رةوأ--1� $#ل ا�

ي و���ه ا���A ����-��  �� $�#ف ��ل ا��� ���� إ��1�، أو'� �در-� ا�و ا>$�ر

�	ل �H@ل �Fدر $�ر�� &ن ا�   ����ر أن ا����ع إ�� ���	ق  ھ� ا���ا��H-,H  و '�

أ��م ا���"ض ��ن ا�$ط���ن  و .ةو��(A �*#، '� '�ر�A &ن إرادة ا�	  ��� �ذھب إ�+ ذ�ك

�+ �1��ر��-ا�ا����س وط�رو ا4-��م و�,�  ا���ز&� وأ&#ه، ا�$ط�ب ا��ر�� أ-� ،

 ��راد��J�نن ھ�ك و$�#ف �	? ��ن ��ا�{و@�V أن �'�ق ���1� �و'راك إ�+ ا��

+  1"ا���راد�Jمأ�� ا����ع '# ���ن أن ��م إ4 �ن دا$ل Hس   �$�,H�ن،�ا��(�رك  أن��

��ل &,+ �أ�د�دة و�ل  ����;'��را� إ�+ي د"د �ؤ� �F�$راءه ا� �1�8��ط��	1� و��رف 

���ع ھوا�ذي "د ��	ق ا��H�ھم  وإ�� "درة أي 'رد دون أي ا����ع "�در أن 4ن ��س ا�

  .�;��,1���Jر دو�� 

  

                                                           

 ،ا��H-,H وا�-��-� &د ھ��ر��س”"راءة '� ���ب  ،"د'��ر -��-�� "رات و�(،،�	,م ���د ���و���د ا>(1ب  -1
  .2013أ�ر�ل،  3ا>ر���ء، 
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  :خالصة

تعد الفكرة المحورية لهابرماس هي الديمقراطية التشاورية التي تقوم على وفي األخير 

إذن هي مرتبطة  بأخالقيات الحوار،وتعد . ماعة متواصلة خالية من أية هيمنةأساس ج

توسيعا لمجال الفعل التواصلي؛ إذ ال يمكن فصل التشاور عن هذا الفعل التواصلي عنده 

يقّوم هذا النموذج على معايير  الذي نظر له هابرماس قبل أخالقيات النقاش ومن هنا 

أخالقية لتأسيس حياة توافقية خالية من الهيمنة أو السيطرة التي تتمثل في تحقيق 

فالتضامن هو . مل على تجاوز الليبرالية والنزعات الشموليةالديمقراطية اإلشتراكية كما ع

مواطنين في الدولة أي أصحاب حق األحرار  اإلجتماعي بصفتهم اإلندماجأساس 

المتساوين أمام القانون هذا ما كان يهدف إليه هابرماس هو تأسيس حياة تقوم على 

 .الحوار والتفاهم ال على العنف والسيطرة والتملك 
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  :خاتمة 

هابرماس تجد سندها األساسي ،ضمن  يمكننا القول أّن الديمقراطية التشاورية لدى يورغن

والتداول الفّعال ام كفضاء يحتضن النقاش العقالني أخالقيات النقاش ونظريات المجال الع

السياسي ،إذ تعد  ،،وبالتالي تعزيز المشاركة الواسعة للمواطنين في الشأنبين المتحاورين 

النموذج المرغوب فيه   في تمكين المواطنين من التعبير عن أفكارهم  وانتماءاتهم الثقافية 

  .والمعرفية وتحقيق التفاهم على اقتراحات مقبولة من لدن الجميع 

 هابرماس إلى التأكيد على أن مشروع يورغننصل  إذن بعد كل  هذه المقاربات المفاهيمية

مبني على فكرة التشاور والتشاركفي الرأي وليس بالتنازع واالختالف ،ومن هنا  السياسي

ر حولها كل أعماله عى إلى بناء  نظرية هاجسها المجتمع وهي النظرية التي تدو سنجده قد

فة السياسية ، الفلساللغة ،علم االجتماع ، ،في مجال األخالق الفلسفية سواء

إذ تعد الديمقراطية التشاورية بالنسبة إليه حال للقضايا الراهنة ، .،وفلسفة الدينالبيوطيقا

نظرا لقيامها على الحوار العقالني  داخل فضاء عمومي خال من العنف والهيمنة 

و هذا  ما  ،نظرية الفعل التواصلي تعزز التكافل االجتماعي  ذا بعد سياسي  ،ماجعل



 
91 

دولة ذات  قانون ديمقراطي منظم الوصول إليه  والعمل على إقامة  هابرماسيحاول 

هل حقا يمكن  :نتساءل ومن خالل ما توصل اليه هابرماس.يسوده العدل والمساواة 

  القضايا الراهنة ؟ أبرز تطبيق هذه النظرية على أرضية الواقع ؟وهل توصلت الى حل

  


