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منظومة املواطنة املعارصة يف العقل التواصيل عند هابرماس
�أم كلثوم الفار�س َّية
ُفجرا ت�سا�ؤال عري�ضا حول �إمكانية
يُقدِّم لنا الكاتب ُم�سن اخلوين يف جملة «التفاهم» وجبة فكرية د�سمة فيما َط َرحه من �أفكار تناولت نظرية العقل التوا�صلي عند هابرما�س ،م ِّ
تناغم الن�ضاالت اجلماعية من �أجل االعرتاف بالنظرية الفردانية للحقوق ،هذا ال�س�ؤال يدعو للبحث يف العالقة بني ال ُبعد َّ
الو�ضعي احلديث وال ُبعد
ال�شخ�صي الذي �أق َّره القانو ُن
ُّ
اجلماعي لالعرتاف بحقوق اجلماعات �إثر ال�صراعات البورجوازية والع َّمالية .ويخفي هذا ال�س�ؤال نزاعا بني �سيا�سة القيم الذاتية ،و�سيا�سة تعطي الأولوية للخ�صو�صيات اجلماعية.
�إ َّن ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ال� ��ذي ي� ��دور يف جم ��االت
الواقع الأخالقي وال�سيا�سي واالقت�صادي بني الأطراف
تف�سر وج��ود �أزم��ة تعي�شها
املعنيني ،يتع َّر�ض لعراقيل ِّ
املجتمعات الر�أ�سمالية الغربية منذ الع�صر احلديث.
وه ��ذه الأزم ��ة م�ت�ع��ددة ال��وج��وه �أدت ببع�ض الفل�سفات
لبلورة نزعات ت�شا�ؤمية ر�سختها الأحداث التي انزلقت
فيها املجتمعات املعا�صرة ع�بر ح��روب دام�ي��ة وتطهري
ع��رق��ي ،وم��زي��د م��ن احليف يف ت��وزي��ع ال�ث�روات و�صعود
انعك�س ذلك يف ت�صاعد يئ�س
�أنظمة توتاليتارية .وقد
َ
م��ن حت � ُّق��ق امل �� �ش��روع ال �ت �ن��وي��ري جت��� َّ�س��د يف ال�ك�ث�ير من
الن�صو�ص؛ وم��ن بينها تلك الكتابات ال��دائ��رة يف فلك
جدلية التنوير لهوركهامير و�أدورنو.
ويف مقابل ذل��ك ،يتنزل م�شروع هابرما�س الفل�سفي
يف �إطار البحث عن خمرج من الأزمة عن طريق �صياغة
ن �ظ��ري��ة ت �ق��وم ع �ل��ى م �ب ��د�أ ال �ت��وا� �ص��ل؛ ل��ذل��ك ي�ب�ق��ى يف
منزلة املعيار الذي نقي�س به مدى معقولية التوا�صل
ب�ي�ن ال � � ��ذوات يف امل� �ج ��االت ال �ت ��ي ت �ك ��ون ف �ي �ه��ا احل��ري��ة
واال��س�ت�ق�لال�ي��ة ه ��ي ال ��ره ��ان ،ويف م�ق��دم�ت�ه��ا الأخ �ل�اق
وال�سيا�سة.
وجت �دُر اال��ش��ارة �إىل �أ َّن فل�سفة التوا�صل تقوم على
م�سلمة �أخالقية �سهلة ع َّ�برت عنها فل�سفة كانط بكل
و� �ض��وح ،م �ف��اده��ا� :أ َّن ال�ن��ا���س � �-س��واء �أك ��ان ��وا �أف � ��رادا �أم
جماعات -كائنات ال ميكن اختزالها يف جمرد و�سائل؛
�إنها غاية ،وك��ل تعامل بني النا�س ُي�سقط ه��ذا املعطى
ال ُي َعد توا�صال باملعنى الأ�صلي للكلمة ،و ُي ��د َرج �ضمن
امل�ع��وق��ات .ل��ذل��ك ت��رث فل�سفة ال�ت��وا��ص��ل م��ن الفل�سفة
احلديثة الطاقة النقدية مل�ؤ�س�سات املجتمع والدولة؛
لغاية العمل على تر�سيخ قيم الدميقراطية اجلذرية يف
دولة احلقوق ،وفق منوذج التفاهم البينذاتي.
فالدولة الليربالية احلديثة َن َ�ش�أت على �أ�سا�س منوذج
تعاقدي يلغي االختالفات اخل�صو�صية� ،أو يرتقي بها
�إىل م�ستوى الوحدة الت�أليفية للإرادات الفردية؛ لكن
��ش�ه��دت ال �ف�ترة ال�ف��ا��ص�ل��ة ب�ين ع���ص��ر ه�ي�ج��ل واحل�ق�ب��ة
ال ��راه �ن ��ة -يف ال� �ع ��امل ال �غ ��رب ��ي -ت� �ط ��ورات اج�ت�م��اع�ي��ة
و�سيا�سية بلغ �صداها �إىل الفل�سفة .ودون ادعاء �إح�صاء
لهذه ال�ت�ط��ورات ميكن الإ� �ش��ارة �إىل الطبقية كظاهرة

ج�ع�ل��ت م�ن�ه��ا ك �ت��اب��ات م��ارك ����س م �ث�لا م��رج �ع��ا �أ��س��ا��س�ي��ا
لت�شخي�ص �أزمة الدولة احلديثة التي بدت قائمة على
هيمنة فاقدة للم�شروعية وا�ستغالل فاح�ش من قبل
بع�ض الفئات (الر�أ�سماليني) لبع�ضهم الآخر (العمال
واملهم�شني).
ومت� � ِّث ��ل ال �ه �ج ��رة اجل �م��اع �ي��ة �إىل ال ��دول ��ة ال�غ��رب�ي��ة
املعا�صرة ُمعطى ُتطرح فيه م�س�ألة الأقليات املت�شبثة
ب ��أمن ��اط ع�ي���ش�ه��ا الأ� �ص �ل �ي��ة وق�ي�م�ه��ا ال �ت��ي ورث �ت �ه��ا من
تقاليدها ،وال�ت��ي جت��د �صعوبة يف االع�ت�راف بها داخ��ل
ال��دول امل�ستقبلة لهم ،ويتعلق ه��ذا املثال بالفرن�سيني
من �أ�صول مغاربية �أو الأملان من �أ�صول تركية �أو �أي�ضا
الأمريكيني من �أ�صل �آ�سيوي �أو �إفريقي �أو هندي.
كما ينمي التمييز العن�صري على �أ��س��ا���س ال�ل��ون �أو
اجلن�س �أو املنحدر الإث�ن��ي ل�ل�أف��راد �أو املعتقد مظاه َر
�سلبية ت�ضعف االن��دم��اج االج�ت�م��اع��ي ب�ين املجموعات
اخل�صو�صية.
ف �ه��اب��رم��ا���س ي���س�ع��ى ل�ت�ح��ري��ر ال �ف �ك��ر الإن �� �س ��اين من
�سخراً
ال��ذات�ي��ة� ،أو م��ا ي�سمى بالتمركز ح��ول ال ��ذاتُ ،م ِّ
ل��ذل��ك ك ��ل م ��ا ل��دي��ه م ��ن ع �ل��وم ال�ف�ل���س�ف��ة وال�ل���س��ان�ي��ات
احلديثة ،واحلداثة لدى يورغان هابرما�س تعلن عن
نف�سها يف ال��دول��ة القائمة على ال�ق��ان��ون �أو امل�ؤ�س�سات
الدميقراطية من برملانات واملجتمع املدين�...إلخ .على
�أنْ ي�تراف��ق ذل��ك مب�ستوى ع��ال م��ن ال�ت�ق��دُّ م يف امل�ح��اور
الفكرية وال�سيا�سية؛ لذلك تلعب املُثل العليا املتبلورة
يف مفاهيم التفاهم والتوا�صل بني ال��ذوات واالعرتاف
ب��ال��ذات ال�ف��ردي��ة معايري ت�ستعملها النظرية النقدية
لتدل على الطريق امل�ؤدية لعقلنة املجتمع عقلنة غري
م�شوهة؛ وذلك يف ُمتلف جماالت احلياة االجتماعية
من االقت�صاد لل�سيا�سة ،ومن القوانني �إىل الأخالق.
ر ل�ل�ف�ي�ل���س��وف الأمل� � ��اين ي��ورغ��ن
�إ َّن ال �ه��اج ��� َ�س الأك� �ب � َ
هابرما�س هو �إعادة بناء ن�سق احلقوق ومنظومة املواطنة
امل�ع��ا��ص��رة؛ بحيث يخل�صها م��ن القيمة اال�ستعمالية،
ومينحها قيمة ت��داول�ي��ة ،وي�ت�ج��اوز ال�ه��وة التي تف�صل
امللكية اخلا�صة مع حرية املجتمعات ،ويتخطى التوتر
القائم بني حقوق الإن�سان و�سيادة ال�شعوب.
من املفرو�ض �إذن �أنْ حت��دد قيمة املواطنة ال�شروط

الأن�ثرب��ول��وج �ي��ة ل�ل�ح�ي��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة،
وت�ضغط على توجه كل حياة مدنية ممكنة نحو العي�ش
امل�شرتك واح�ترام التعددية ،وت� ِّؤ�س�س بطريقة جذرية
انتماء الفرد �إىل جماعة �سيا�سية معينة ،وت�ضع احلق
والأخالق وال�سيا�سة يف الواجهة التمهيدية لكل ف�ضاء
جمتمعي.
وب �ه ��ذا ،ا��س�ت�ط��اع ه��اب��رم��ا���س �أنْ ي�ق�ي��م م ��زاوج ��ة بني
عامل اللغة وعامل املوجودات ،فكلما كانت اللغة �صادقة
ودقيقة ،حتقق التعاي�ش بني الذوات على �أر�ض الواقع.
�إذن؛ فمقولة الفعل التوا�صلي حتقق تفاعال رم��زي��ا،
هذا التفاعل يكون ح�سب معايري �صاحلة �إلزاميا حتدد
ت��وق�ع��ات و�سلوكيات متبادلة يجب �أن تفهم ويعرتف
بها من قبل ذات�ين فاعلتني على �أق��ل تقدير ،واملعايري
االجتماعية تزداد قوة من خالل التوافقات على معناها
بتمو�ضع يف التوا�صل عرب اللغة املتبادلة ،يف حني تتعلق
�صالحية القواعد التقنية والإ�سرتاتيجيات ب�صالحية
الق�ضايا ال�صحيحة جتريبيا والدقيقة حتليليا� .أم��ا
تتج�سد فقط يف
�صالحية املعايري االجتماعية ،فهي
َّ
م�شاركة التفاهم حول املقا�صد ،وتت�أكد عرب االعرتاف
العام بااللتزامات.
واحل��قُّ �أ َّن من��وذج هابرما�س يعطي مفاهيم الف�ضاء
العمومي ال�سيا�سي وبنيته التحتية واملجتمع امل��دين
معاين �إ�سرتاتيجية ،ويجعلهما ي�ضمنان االلتقاء بني
املواطنني ويقوي لديهم جتارب االندماج واال�ستقاللية.
الني وال��ر�ؤي��ة الثاقبة التي مت َّيز بها فكر
�إ َّن الفك َر ِّ
هابرما�س خوله نق َد م�شروع احلداثة وت�صحيح م�ساره،
وفر�ض نظام من البدائل يف اخلطاب الفل�سفي املعا�صر
ين�شد احلوار والتوا�صل بني جميع الذوات والطوائف.
وهي دعوة �إذن من الفيل�سوف وعامل االجتماع املعا�صر
ي��ورغ��ن ه��اب��رم��ا���س لإح �ل�ال ث�ق��اف��ة احل ��وار والتعاي�ش
والتوا�صل بني جميع الفئات والطوائف ،يف ع�صر ُ
كثت
فيه الطائفية والطبقية ،وتباين الأيديولوجيات .فما
�أح��وج�ن��ا �إذن لفكر ُمتلف ُي��ؤم��ن بالكونية والعاملية،
ويجعل احل��وار �سلوكا اجتماعيا يوميا ومن��ط معي�شة
وطريقة تفكري.
nkha008@gmail.com

