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انف�صال الفرد عن جمتمعه ،واملواطنة تتح ّول �إىل عن�صرية
�ض ّد الآخرين ،واحلرية تتح ّول �إىل اقت�صاد ليربايل مفرط
ي�سحق الفقراء والع ّمال .وك ّل مظهر من هذه املظاهر الثالث،
�أو الأمرا�ض املزمنة ،كما يدعوها الكاتب ،قد تفاقم لأ�سباب
ترتبط باملجتمع الدميقراطي ذاته.
ينخرط ه��ذا الكتاب ،كما ذك��رن��ا� ،ضمن موجة م��ن امل�ؤلفات
النقدية للدميقراطية ،تواترت يف ال�سنوات الأخرية ،وميكن
القول �إنها متثل تيارا يجد له جذورا بعيدة يف الفكر الفل�سفي
وال�سيا�سي احلديث ،كما �أن كرثة هذه امل�ؤلفات وتقاطعها يف
الأط ��روح ��ات الرئي�سية ت�ب ّ�رر ا�ستعمالنا كلمة «ت � ّي ��ار» ،لأن
املبحث املطروح قد ا�ستعاده ك ّتاب خمتلفون ومن وجهات نظر
متباينة ،لكنّ اجلامع بينهم هو نزعة الت�شكيك.
ف� ّأما اجلذور فمحورها الفيل�سوف فريدريك نيت�شة ،ث ّم فل�سفة
ما بعد احلداثة امل�ستندة �إليه والقائمة على نقد ال�سرديات
ال �ك�برى ،ومنها ال���س��رد ّي��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة .ميثل الفيل�سوف
الإي�ط��ايل جياين فاتيمو حلظة �أ�سا�سية يف ه��ذا النقد ،من
خالل كتابه امل�شهور «نهاية احلداثة» ،حيث ا�ستند �إىل نيت�شة
وهيدغر والهرمنطيقا .ميكن �أن نذكر �أي�ضا عامل االجتماع
الفرن�سي �أالن ت��وران� ،صاحب كتاب «نقد احلداثة» (ترجمة
عربية �صادرة عن املجل�س الأعلى للثقافة مب�صر) وقد دعمه
ب�ك�ت��اب � �ص��ادر ب�ع��ده يحمل ع �ن��وان «م ��ا ه��ي ال��دمي�ق��راط�ي��ة؟»
(ترجمة عربية ��ص��ادرة عن دار ال�ساقي) وق��د ح��اول فيه �أن
يجيب ع��ن ال���س��ؤال امل �ط��روح برف�ض ف�ك��رة ال��دول��ة املهيمنة
وال�صراع بني ال�سوق والبنى التقليدية للمجتمع ،واق�تراح
تعريفا للدميقراطية حموره منح ال�ضمانات التي حتول دون
ت�سلط الأغلب ّية على الأقليات ،وافرت�ض �أن هذه ال�ضمانات
هي التي �ستحول دول �صعود الأيديولوجيات «الهوية» (ن�سبة
�إىل الهوية) �أو �سيطرة �أح�ك��ام ال�سوق على ال�سيا�سة .ولقد
ّ
تفطن ت��وران مب ّكرا �إىل �أنّ اخت�صار الدميقراطية يف �آليات
مثل تنظيم االنتخابات النزيهة لن يكون كافيا لإدارة جتارب
املجتمعات املن�ضمة حديثا �إىل ال�ع��امل الدميقراطي (وك��ان
ينظر �أ�سا�سا باجتاه �أوروب��ا ال�شرقية بعد انهيار ال�شيوعية)،
م�ؤ ّكدا �ضرورة �أن تكون الدميقراطية «ثقافة» ،و�أن تتح ّول
�إىل م�ك��ا��س��ب م�ل�م��و��س��ة ل �ل �ف��رد ،و�أن ت�ق�ب��ل ت �ن � ّوع امل��واط �ن�ين
وطلباتهم وتقرتح عليهم يف الآن ذاته طرق التعاي�ش امل�شرتك
بينهم.
ل�ك��نّ حم ��اوالت «جت��دي��د» الثقافة الدميقراطية ��س��رع��ان ما
حت ّولت �إىل ت�شكيك �صريح يف قدراتها على �إدارة جمتمعات
ت�ت�ج��ه ن�ح��و ال�ت�ع�ق�ي��د .ول �ق��د �أث� ��ار ال�ك��ات��ب الإ� �س �ب��اين دان �ي��ال
�إي�ن�راري �ت ��ي ( )Daniel Innerarityج ��دال وا��س�ع��ا
عندما ن�شر كتابه «الدميقراطية دون ال��دول��ة  :حم��اول��ة يف
حكم املجتمعات املعقدة» ،فلم ي�تردّد يف القول ب ��أنّ ال�سيا�سة
�أ�صبحت عاجزة عن �إدارة املجتمعات املعقدة و�أنّ علينا �أن نعيد
التفكري جذريا يف معنى ال�سيا�سة ومفاهيمها ،منها مثال �أنّ
املعب الوحيد عن ال�سيادة ،وال ال�سيا�سة عقدا
الدولة مل تعد ّ
ّ
م��ع ال�شعب ،ففي ظ �ل ال�ع��ومل��ة ،ت�صبح ال���س�ي��ادة م��وزع��ة على
�أك�ثر م��ن م� ّؤ�س�سة ،بع�ضها يتجاوز ح��دود دول��ة معينة ،كما
موحدا يف مطالبه ورغباته .وعليه ،ف�إن
�أنّ «ال�شعب» مل يعد ّ

الوظيفة الدميقراطية هي تلك التي ت�سعى �إىل التن�سيق بني
عدة �أطراف متدخلة ،كي ال يهيمن �أحدها على الآخرين.
لكنّ �آخرين يذهبون �أبعد من ذلك ،فال يكتفون مبا يدعوه
�إيرناريتي برتاجع الدولة الدميقراطية .هكذا ن�شر جريالد
ب ��رون ��ر ��س�ن��ة  2014ك�ت��اب��ا ذا ع �ن ��وان م���س�ت�ف� ّز« :دمي�ق��راط�ي��ة
املغفلني» ،دافع فيه على �أطروحة �أنّ الدميقراطية �أ�صبحت
ث�ق��اف��ة ل���ص�ن��اع��ة امل�غ�ف�ل�ين ،م��ن خ�ل�ال ال���ص�ن��اع��ة الإع�لام�ي��ة
توجه املواطنني �إىل م�سائل جانبية وتافهة وتتالعب
التي ّ
بعقولهم وب�أ�صواتهم يف االنتخابات .وهذا املوقف املت�شائم من
الدميقراطية جنده �أي�ضا لدى الكاتب نيكو غرميالدي الذي
ن�شر �سنة  2014كتابا ع�ن��وان��ه «�أق ��ول ال��دمي�ق��راط�ي��ة» ،حيث
�أعلن �أن الأنظمة التي ندعوها بالدميقراطيات (يف الغرب)
ال ت�ع��دو �أن ت�ك��ون «�أول�غ��ر��ش�ي��ات» ت�سريها امل�صالح اخلا�صة،
�إ ّال �أنّ الآالت الإعالمية والثقافية حت� ّول فيها هذه امل�صالح
�إىل م�صالح ع��ام��ة ووط�ن�ي��ة وتقنع ج ��زءا ك�ب�يرا م��ن ال�شعب
بذلك .و�إىل مثل هذا املوقف املت�شائم ذهب الفيل�سوف الأملاين
بيرت �سلوتردجيك ( )Peter Sloterdijikيف كتابه
«ال�ط��وف��ان بعدنا» .ويف �سنة � ،2016أ��ص��در الكاتب الإي�ط��ايل
رافئييل �سيمون ( )Raffaele Simoneكتابه «ماذا
لو �أفل�ست الدميقراطية؟» وقد طرح فيه تاريخ الدميقراطية
على مدى القرنني املا�ضيني ،مبينا �أنّ تط ّور هذا املبد�أ كان
على �أ�سا�س االنتقال من �أو�ضاع «طبيعية» وهي رغبة الب�شر
يف التفوق واجل�شع والهيمنة �إىل عامل �شبه مثايل يقوم على
ال�ع��دل واحل��ري��ة وال���س�ي��ادة واح �ت�رام الأغ�ل�ب�ي��ة .ل�ك��نّ العوملة
�أوق �ف��ت ه ��ذا االن�ت�ق��ال و�أع� ��ادت ت��أج�ي��ج امل���ش��اع��ر «الطبيعية»
املباينة ،مبا يجعل الدميقراطية تتجه حتما نحو الإفال�س.
يختلف ال�ك�ت��اب ال ��ذي ع��ر��ض�ن��اه ه�ن��ا ع��ن ه��ذا ال�ت���ش��ا�ؤم ،وق��د
يقرتب �أكرث من كتاب جون بيار لوغوف ال�صادر �سنة 2016
بعنوان «قلق يف الدميقراطية» (ع�ن��وان يذكر بكتاب فرويد
امل�شهور «قلق يف احل�ضارة» وقد كتبه قبل فرتة ق�صرية من
اندالع احلرب العاملية الثانية) �أو كتاب دومينيك رو�سو «جتذير

الدميقراطية» (�صدر �سنة  .)2015ففي هاذين الكتابني ،جند
مقرتحات عملية للخروج من �أزمة الدميقراطية .فدومينيك
رو� �س��و مي� ّي��ز ب�ين ال��دمي�ق��راط�ي��ة «ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة» ال�ت��ي يدعوها
بالدميقراطية التمثيلية ،وي��راه��ا ق��د ا�ستنفذت �أغرا�ضها
ومل تعد ق��ادرة على التفاعل م��ع تعقيدات املجتمع و�أو��ض��اع
ال�ع��ومل��ة ،وب�ين ال��دمي�ق��راط�ي��ة «امل�ت��وا��ص�ل��ة» (�أو الت�شاركية)،
ويق�صد تلك التي تتوا�صل بعد العمليات االنتخابية ومتار�س
يف م�ستويات جزئية يف املجتمع وحت�شد ال�ط��اق��ات الفردية
ومبادرات املجتمع املدين لإيجاد حلول للق�ضايا العملية التي
تواجه املواطنني ،فهذا ال�شكل هو الذي �سي�صمد �أمام حتيدي
ال�شكالنية التمثيلية و�ضغوطات الأ��س��واق املعوملة .بل ذهب
الكاتب �إىل ح ّد عر�ض مقرتحات ملمو�سة مثل �إلغاء وزارات
العدل وتعوي�ضها مبجال�س عليا للق�ضاء تكون م�س�ؤولة �أمام
الربملانات ،واعتماد طريقة االق�تراع الن�سبي يف االنتخابات،
ومنع تراكم امل�س�ؤوليات ال�سيا�سية للفرد الواحد ،الخ.
� ّأم ��ا ج��ون ب�ي��ار ل��وغ��وف ،فقد دع��ا �إىل اخل ��روج م��ن «الفقاعة
الفردانية» التي يعي�ش فيها املواطن يف البلدان الدميقراطية،
�إذ �أن هذا املواطن ال يهتم �إ ّال بعمله وم�سكنه ،وي�صرف باقي
وقته يف الرتفيه ،ويحدّد عالقاته مع الآخرين عرب �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،فينف�صل بذلك عن تعقيدات املجتمع.
�صحيح �أن الدميقراطية ق��د قامت منذ الأ��ص��ل على ت�أكيد
ف ��ردان �ي ��ة امل ��واط ��ن وحت ��ري ��ره م ��ن ان �ت �م��اءات��ه ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة �أو
الطبيعية ليكون يف عالقة مبا�شرة مع الدولة ،دون وا�سطات،
ل �ك��ن ذل ��ك مل ي �ك��ن ي�ع�ن��ي ع��زل��ه ع ��ن امل�ج�ت�م��ع وع ��ن م���ش��اك��ل
الآخرين.
مي �ك��ن �أن ن��ذك��ر ع �ن��اوي��ن �أخ � ��رى ع ��دي ��دة يف م��و� �ض��وع �أزم ��ة
الدميقراطية ،وال ّ
�شك �أنّ تواتر العناوين ميثل �شاهدا على
عمق الأزمة .ورغم ذلك ،ال ميكن اجلزم ب�أنّ واحدا من هذه
الكتب قد طرح بديال مقنعا �أو ح ّ
ال عميقا للأزمة ،بل الغالب
فيها الو�صف و�إبراز مظاهر الأزمة .وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن
ال�ك�ت��اب م��و��ض��وع ه��ذا ال�ت�ق��دمي ي�ن�خ��رط ب ��دوره يف حم��اوالت
ت�شريح الأزمة �أكرث من تقدمي احللول لها .بيد �أن من املهم
للقراء العرب ،وهم يدخلون ع�صر الدميقراطية� ،أن يكونوا
على بينة من امل ��آزق التي و�صلتها ه��ذه الفكرة يف املجتمعات
ال�ت��ي احت�ضنتها ق�ب��ل ق��رن�ين م��ن الآن ،ع�ل��ى الأق ��ل ك��ي يقع
ت�ع��دي��ل امل���س��ار م�ن��ذ ال �ب��داي��ة وتن�سيب ال�ع��دي��د م��ن امل�ق��والت
واملفاهيم املرتبطة ب�سياقات تاريخية معينة وقد تتح ّول �إىل
عقائد �سيا�سية ج��ام��دة وغ�ير منا�سبة �إذا م��ا �أ�سقطت على
�سياقات �أخرى خمتلفة.

---------------------ا�سم الكتاب :الأمرا�ض املزمنة للدميقراطية
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النا�شر :باري�س -دي�سكلي دي برور2017 ،
اللغة :الفرن�سية.
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األمراض المزمنة للديمقراطية  ..لفريدريك وارمز
محمد
ّ
الحداد *
ً
فل�سفة ومفهو ًما و�شعارات �سيا�سية ،تكت�سح العامل اليوم وتفر�ض نف�سها يف �أجزاء كثرية منه ،مبا
من املفارقات التي يعي�شها الفكر العاملي حاليا �أن الدميقراطية،
يف ذلك العامل العربي ،كجزء �أ�سا�سي من النقا�ش العام ،يف حني �أنها� ،أي الدميقراطية ،ت�شهد مراجعات عميقة وانتقادات حادة يف عقر دارها ومن�ش�أها ويف �صلب
املجتمعات العريقة يف الدميقراطية التي اعتمدتها منذ عقود طويلة و�أغرت بها غريها ،فهي التي تتعاىل فيها الأ�صوات اليوم بالت�شكيك يف قدرة الدميقراطية
على موا�صلة جت�سيد احلكم ال�صالح.
كتاب «الأمرا�ض املزمنة للدميقراطية» لفريدريك وارمز من
�أحدث الكتب التي تعرب عن هذا التوجه ،ويقدم حماولة يقول
�صاحبها �أنه يرمي من خاللها �إىل «�إنقاذ» الدميقراطية من
االنهيار وتخلي�صها من الأعرا�ض اخلطرية التي تو�شك �أن
تع�صف بها .والكاتب متخ�ص�ص يف فل�سفة ه�نري برغ�سون،
وق��د �سعى �إىل امل�ساهمة يف اجل ��دل ح��ول الدميقراطية من
منظور فل�سفي ال قانوين ،ولن تكون حماولته الأخرية التي
تطرح بحرية �س�ؤال م�ستقبل الدميقراطية يف العامل احلايل.
ي�ستفتح وارمز كتابه باملعاينة التالية :خالل الثالثني ال�سنة
التي تف�صلنا عن �سقوط حائط برلني ،انتقل اخلطاب حول
الدميقراطية من التفا�ؤل املفرط �إىل الت�شا�ؤم الوا�سع .يف
ال�سابق ،كانت تبدو الدميقراطية الليربالية «نهاية التاريخ»
والأف ��ق امل�ف�ت��وح للعامل ك�ل��ه ،ال�ي��وم �أ�صبحت حتيط بالفكرة
الدميقراطية ت�سا�ؤالت �ش ّتى و�شكوك قو ّية.
�أطروحة ربط نهاية التاريخ بالدميقراطية �أ�صبحت يف ذاتها
حتتمل معنيني متناق�ضني :النهاية مبعنى انت�صار الفكرة
الدميقراطية على كل مناف�ساتها� ،أو النهاية مبعنى �أن الفكرة
الدميقراطية مل تعد حتمل الآم��ال والأح�لام بتقدمي احل ّل
املطلوب ملع�ضلة احلكم .ي�ؤ ّكد الكاتب منذ البداية اقتناعه ب�أن
الدميقراطية مل تنته و�أ ّنها تظ ّل �أف�ضل احللول املطروحة،
لكنه ي��ؤ ّك��د �أ ّن�ه��ا مت� ّر ب��أزم��ة عميقة وهيكلية ،و�أنّ الطريقة
الوحيدة لإنقاذها هي االعرتاف بهذه الأزمة ومناق�شتها بكل
�صراحة.
ن ��رى ال �ي��وم م�ظ��اه��ر ه ��ذه الأزم� ��ة يف ك��ل م �ك��ان ،ل�ق��د تخل�ص
�أع� ��داء ال��دمي�ق��راط�ي��ة م��ن ع�ق��ده��م و�أ� �ص �ب��ح رائ �ج��ا �أن ن��رى
�أ�شخا�صا وتيارات ت�ش ّكك يف امل�ساواة بني الب�شر وتهاجم �أديانا
معينة وت��دع��و �إىل العنف حل � ّل امل�شاكل وحت � ّد م��ن احل��ري��ات
ال�ع��ا ّم��ة ب��ا��س��م م�ق��اوم��ة الإره� ��اب ،ال ��خ .ل�ك��ن علينا ق�ب��ل ذل��ك
�أن نت�ساءل هل �أنّ الدميقراط ّية نظام �سيا�سي �أم �أنها تطلع
وم�ث��ل �أع�ل��ى يف احل�ك��م؟ �إذا ع ّرفناها باملعنى الأ ّول� ،سن�س ّلم
ب� ��أن ت���ص��اع��د احل��رك��ات ال�ع�ن���ص��ري��ة واالن�ف���ص��ال�ي��ة والعنيفة
�شاهد على ف�شل الدميقراطيات يف �إدارة ��ش��ؤون الب�شر� ،إما
�إذا احتفظنا بالتعريف الثاين ف�إ ّننا مننح الفر�صة النطالقة
جديدة للتجربة الدميقراطية ،ت�أخذ بعني االعتبار تعقيدات
الأو�ضاع احلالية وما يرت ّتب عليها من حتديات غري م�سبوقة
�أمام دعاة الدميقراطية.
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و�إىل ح ّد �سقوط حائط برلني ،كانت الدميقراطية
هوية للبلدان الغربية املناه�ضة لل�شيوعية ،وك��ان��ت معركة
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ت�خ��ا���ض ��ض� ّد ع ��د ّو م��ن اخل ��ارج .ل�ك��ن املعركة
حاليا ه��ي يف ال��داخ��ل ول��ذل��ك ه��ي تفر�ض م��راج�ع��ات جذرية
للفكرة الدميقراطية ذاتها .ولقد كانت الفكرة الدميقراطية
حم��ا��ص��رة يف ال���س��اب��ق ب �ـ «ال�ك�ل�ي��ان�ي��ة» �أو ال���ش�م��ول�ي��ة� ،أي زع��م
بع�ض الأنظمة ال�سيا�سية القدرة على تقدمي «املعنى» الكلي
�أو ال�شامل للتاريخ واملجتمع (النازية ،الفا�شية ،ال�شيوعية)،
لكنها تواجه اليوم «العدمية» لدى املواطنني العاديني الذين
يفقدون الإميان بوجود «معنى» للتاريخ �أو املجتمع ،ومييلون
�إىل الفردانية املطلقة التي حت ّررهم من االنتماء االجتماعي،
بل املواطني �أي�ضا ،م�ستفيدين من التكنولوجيات االت�صالية
احلديثة التي ت�شعر الفرد ب�أ ّنه «مواطن عوملي» ولي�س مواطن
جمتمع �أو دولة بعينها.
ي�ؤ ّكد الكاتب �أنّ من اخلط�أ ت�صنيف الدميقراطية على �أنها
نظام بني نظم �سيا�سية ،على غرار ما فعل �أفالطون �أو �أر�سطو
�سابقا ،وي�ص ّر على الدميقراطية باملعنى احلديث هي قبل كل
�شيء اختيار قيمي (�أخالقي) يندرج �ضمن فل�سفة احلداثة،
و�أنه يظل هدفا ومثال �أعلى للب�شرية .على عك�س الدميقراطية
القدمية كما ت�صورتها الفل�سفة ال�سيا�سية الإغريقية ،ن�ش�أت
الدميقراطية احلديثة يف �سياق الت�أ ّمل يف الطبيعة الإن�سانية
ولي�س يف النظـــــم ال�سيا�ســـية .عـمـل �إيتـيان دي البو�سـي (De
 )la Boétieيف ر�سالته امل�شهورة «اال�ستعباد الطوعي» على
�إب��راز التناق�ض العميق يف «الطبيعة» الإن�سانية بني الرغبة
بتوجه الب�شر ب�صفة
يف احل��رب��ة وال��رغ�ب��ة يف الهيمنة ،و�أق � ّر ّ
طوعية �إىل قبول �أغالل اال�ستبداد والعادات ليعي�شوا �ساملني
�آمنني .هذا التناق�ض داخل كل �إن�سان بني احلرية ذات التكلفة
الباهظة والتقليد الآم��ن هو التحدّي الأب ��رز ال��ذي واجهته
الفكرة الدميقراطية منذ بداياتها (عا�ش البو�سي يف القرن
ال�ساد�س ع�شر وب��داي��ة النه�ضة الأوروب �ي��ة) ،وتواجهه اليوم
بفعل العوملة .امل�ط��روح علينا حينئذ �أن نختار يف النظر �إىل
امل�س�ألة بني �إحدى طريقتني :طريقة هيغل ومارك�س اللذين
ظنا �أن��ه ميكن جت��اوز امل�ف��ارق��ة بتجاوز ن�ظ��ام �سيا�سي ّ
معي،
�أو طريقة ّ
املنظرين «الأخالقيني» للدميقراط ّية ،على غرار
البو�سي ،الذين نبهوا منذ البداية �إىل �أن الق�ضية قيم ّية قبل
�أن تكون �سيا�سية ،و�أنّ الدميقراطية ال تنجح مبجرد تغيري

نظام �سيا�سي و�إمن��ا تنجح بتغيري الإن�سان وثقافته ،لي�صبح
قادرا على جلم رغباته املجحفة و�أنانيته ويقبل بالآخر يف كل
امل�ستويات :م�ستوى امل�شاركة مع الآخ��ري��ن يف اال�ستفادة من
خ�يرات املعمورة مثل م�ستوى قبول االختالف مع الآخرين
يف ال�ع��رق وال��دي��ن .دون وج ��ود �أغلبية حتمل قيم التعاي�ش
امل�شرتك ،ي�صبح ع�سريا �أن نتحدث ع��ن دميقراطية ول��و يف
ظل م�ؤ�س�سات �سيا�سية وانتخابات و�صحافة وغ�يره��ا .وهذا
يف�سر مل��اذا تنهار الدميقراطية ال�ي��وم يف البلدان الأك�ثر
م��ا ّ
حر�صا على امل�ؤ�س�سات واالنتخابات ،فهي تتح ّول �إىل �سلوكيات
�شكلية مف�صولة عن م�ضامينها القيمية الكربى ،تغيب عنها
ال�شخ�صيات التي كان هرني برغ�سون يدعوها «ال�شخ�ص ّيات
اخل ّ�يرة العظيمة» ،تلك التي تطرح م�ب��ادرات قو ّية لتح�سني
�أو�ضاع الب�شر ،م�ستفيدة من احلريات التي توفرها الأنظمة
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،على غ ��رار ح��رك��ات حت��ري��ر العبيد �أو حقوق
الن�ساء والع ّمال �أو ا�ستقالل امل�ستعمراتّ � .أما اليوم ،فلم يعد
املواطن يف البلدان الدميقراطية يعب�أ بالعمل ال�سيا�سي لأنّ
ه��ذا العمل مل يعد يرتبط بق�ضايا �إن�سانية ك�برى ميكن �أن
حت�شد اهتمامات النا�س وطاقاتهم .ويف ه��ذا ال�سياق ،يذكر
ف��ري��دري��ك وارم� ��ز مب�ف�ك��ر �آخ ��ر م ��ن م�ف�ك��ري ال��دمي�ق��راط�ي��ة
احل��دي �ث��ة :ج ��ون ج ��اك رو� �س ��و .ل�ق��د ا��ش�ت�ه��ر ب�ك�ت��اب��ة «ال�ع�ق��د
االجتماعي» لكنه يف الواقع قد كتب هذا الكتاب بالتزامن مع
�آخر �أق ّل �شهرة عنوانه «�أميل �أو الرتبية» ،عر�ض فيه برناجما
لرتبية ال�شباب ك��ي يكونوا ق��ادري��ن يف امل�ستقبل على �إجن��از
العقد االجتماعي املطلوب� .إنّ �شهرة الكتاب الأ ّول دون الثاين
م� ّؤ�شر على �أحد الأمرا�ض العميقة للدميقراطية� ،أي غياب
الرتبية والثقافة الدميقراطية.
لقد انتبه الفيل�سوف هرني برغ�سون �إىل هذا الأم��ر عندما
ن ّبه �إىل �أنّ امله ّم يف الأح�ك��ام القيمية لي�س م�ضمونها ولكن
قابليتها للتعميم .احل�ك��م مثال ب ��أن «ال تقتل» ي�ك��ون حكما
قيميا رائ�ع��ا عندما يطبق على اجلميع وي�ساهم يف �إي�ق��اف
احلروب بني جميع الب�شر ،من هنا كانت الدميقراطية تعني
القابلية للتح ّول القيمي م��ن جم ��االت مغلقة �إىل جم��االت
مفتوحة ،وكانت املعارك الدميقراطية تلك التي ت�سعى �إىل
فتح �أبواب جديدة لتعميم مكا�سبها على عدد �أكرب من النا�س.
�أزم� ��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة ح��ال�ي��ا ت�ت�م�ث��ل يف �أن �ه��ا ت�ع�م��ل ب��االجت��اه
املعاك�س :الفردانية تتح ّول يف املجتمعات الدميقراطية �إىل

