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ديمقراطية بدون اختصارات :مفهوم تشاركي
للديمقراطية التداولية
كريستينا الفون

علي الرواحي *
يو�ضح هذا الكتاب اجلديد للفيل�سوفة الأ�سبانية الأ�صل كري�ستينا الفون ،على مدى ثالثة ف�صول ،املفهوم الت�شاركي للدميقراطية التداولية التي ت�أخذ النموذج
الدميقراطي للحكم الذاتي على حممل اجلد .فهي تبحث كما يف الكثري من �أعمالها يف نطاق الأ�سئلة املعيارية للفل�سفة ال�سيا�سية املعا�صرة ،مركزة على الدميقراطية،
وم�شاركة املواطنني ،واحلكومة العاملية ،وحقوق الإن�سان ،واجلوانب الدينية وال�سيا�سية املتداخلة يف هذا ال�ش�أن.
الف�صل الأول ،املعنون باملثال الدميقراطي للحكم الذاتي ،يتناول العالقة بني عن�صرين للمثال الدميقراطي للحكم الذاتي :امل�ساواة ال�سيا�سية والرقابة الدميقراطية
للمواطنني .ففيما يتعلق بالرقابة الدميقراطية ،جتادل امل�ؤلفة ب�أنَّه ُيكننا تقييم الوعد الدميقراطي ملفاهيم ُمتلفة للدميقراطية ومقرتحات الإ�صالح امل�ؤ�س�سي من
خالل تقييم مدى طلبات �أو توقعات املواطنني للخ�ضوع الأعمى لقرارات الآخرين؛ ذلك لأن مفاهيم الدميقراطية التي تت�ضمن مثل هذا التوقع تقبل �ضمني ًا �إمكانية
وجود اختالل دائم بني معتقدات ومواقف املواطنني من جهة ،والقوانني وال�سيا�سات التي يخ�ضعون لها من اجلهة الأخرى .وبالتايل ،ال ميكنهم �شرح كيف ميكن للمواطنني
التماهي مع ال�سيا�سات التي حتكمهم وامل�صادقة عليها على �أنها �سيا�ساتهم اخلا�صة؛ وذلك نظر ًا لأن توقع اخل�ضوع الأعمى يتعار�ض جوهري ًا مع النموذج الدميقراطي
للحكم الذاتي ،فهو يقدم معيارا ً مفيدا ً لتحديد �أوجه ق�صور الدميقراطية من بني مفاهيم الدميقراطية املختلفة التي تقرتح وجود «اخت�صارات» خمتلفة من �ش�أنها
جتاوز املداوالت ال�سيا�سية من قبل املواطنني.
اجلزء الثاين من الف�صل الأول بعنوان »مفاهيم التعددية العميقة
للدميقراطية» ،يحلل املفاهيم التعددية العميقة للدميقراطية ،حيث
ي�ؤكد املدافعون عن هذا النهج �أن اخلالف ال�سيا�سي عميق جدا ً بحيث
ال ميكن التغلب عليه ب�شكل معقول .ففي �ضوء هذا النهج ،يو�صون
بالإجراءات التي تتخذها الأغلبية كـ »طريق خمت�صر» حلل م�شكلة
اخلالف العميق مع احلفاظ يف نف�س الوقت على امل�ساواة ال�سيا�سية.
يف مقابل هذا ال��ر�أي ،يُظهرهذا الف�صل �أن نظام الأغلبية ال يرتك
للأقليات خ �ي��اراً �آخ ��ر ��س��وى الإذع ��ان الأع �م��ى للأغلبية احلا�سمة.
وبقدر ما يكون الأم��ر كذلك ،ال ي�ستطيع �أن�صار التعددية العميقة
�شرح كيف ميكن جلميع املواطنني التماهي مع القوانني وال�سيا�سات
التي يخ�ضعون لها وامل�صادقة عليها باعتبارها قوانينهم اخلا�صة،
كما يتطلب املثل الدميقراطي للحكم ال��ذات��ي؛ ف�أن�صار التعددية
العميقة حمقون يف ال��دف��اع ع��ن امل���س��اواة ال�سيا�سية والإ� �ص��رار على
�ضرورة اال�ستجابة لتحدي اخلالف املتف�شي بني الأف��راد .ومع ذلك،
ال ميكننا اال�ستفادة من هذه الأفكار �إال �إذا تخلينا عن �إغ��راء اتخاذ
»الطريق الإجرائي املخت�صر» واعتناق الطريق الطويل للدميقراطية
الت�شاركية التداولية.
ك �م��ا ي �ت �ن��اول ال�ف���ص��ل ال �ث ��اين م ��ن ه ��ذا ال �ع �م��ل ،حت ��ت ع �ن ��وان »مل ��اذا
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�ت���ش��ارك�ي��ة ال �ت��داول �ي��ة؟» ع�ل��ى م ��دى �أرب �ع ��ة �أج� ��زاء،
املفاهيم املعرفية البحتة للدميقراطية ،واملفاهيم اللوتوقراطية
 Lottocraticل �ل ��دمي �ق ��راط �ي ��ة ال� �ت ��داول� �ي ��ة ،وامل ��ؤ� �س �� �س ��ات
اللوتوقراطية من منظور ت�شاركي ،واملفهوم الت�شاركي للدميقراطية
ال �ت ��داول �ي ��ة .ي�ب�ح��ث اجل � ��زء الأول يف امل �ف��اه �ي��م امل �ع��رف �ي��ة ال�ب�ح�ت��ة
للدميقراطية ال�ت��داول�ي��ة .بالن�سبة مل ��ؤي��دي ه��ذا ال�ن�ه��ج ،ف ��إن قيمة
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الإج ��راءات الدميقراطية دال��ة على ج��ودة نتائجها .كما يفرت�ضون
�أن ج��ودة النتائج دال��ة �أي�ضاً على ج��ودة املعرفة التي يولدها �صانعو
القرار.على هذا الأ�سا�س ،يو�صي الأب�ستقراطيون epistocrats
ب�أن يذعن املواطنون ب�شكل �أعمى لقرارات اخلرباء ال�سيا�سية (�سواء
كانت النخب ال�سيا�سية �أو عينة متثيلية من ال�سكان) للو�صول �إىل
نتائج �سيا�سية �أف�ضل .غري �أن هذا النهج يغفل الأهمية الدميقراطية
للتداول العام ،وذل��ك من خالل تقلي�ص الوظيفة املعرفية للتداول
بهدف حتديد �أف�ضل ال�سيا�سات ،التي تتجاهل وظيفة معرفية مهمة
�أخ��رى للتداول ،وه��ي املتمثلة يف �ضمان �أن ال�سيا�سات املعنية ميكن
تربيرها لأولئك الذين يجب �أن ميتثلوا لها ،غري �أنه بدون تعاونهم
ف�إ َّن هذه النتائج املرجوة ال تتحقق .وبالتايل� ،إذا ك َّنا نهتم بالنتائج،
يجب �أن نتخلى عن �إغراء »اخت�صار اخلرباء» والرتكيز على حت�سني
عمليات تكوين الر�أي ،والإرادة التي ي�شارك فيها املواطنون حتى ميكن
حتقيق نتائج �أف�ضل.
واجلزء الثاين يبحث يف املفاهيم »اللوتوقراطية» lottocratic
ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة ال �ت ��داول �ي ��ة ،ال �ت��ي و� �ض��ع امل ��داف �ع ��ون ع�ن�ه��ا �آم��ال �ه��م
الدميقراطية �أم ��ام اال��س�ت�خ��دام العمومي للجمهوريات التداولية
ال�صغرية  minipublicsمثل هيئات حملفني للمواطنني،
وجمال�س للمواطنني ،واال�ستطالعات التداولية .ويقرتح البع�ض
منح �سلطة اتخاذ القرار ال�سيا�سي للجمهوريات ال�صغرية كو�سيلة
ل��زي��ادة �سيطرة امل��واط�ن�ين الدميقراطية على العملية ال�سيا�سية.
ويف مقابل هذا ال��ر�أي ،يجادل هذا الف�صل ب�أنه ال ميكن الدفاع عن
مثل هذه املقرتحات على �أ�س�س ت�شاركية ،من خالل توقع �أن يذعن
املواطنون ب�شكل �أعمى للقرارات ال�سيا�سية ملجموعة خمتارة ع�شوائياً

من املواطنني؛ ف�إن اال�ستخدام العام للجمهوريات ال�صغرية يف �صنع
القرار من �ش�أنه �أن يقل�ص ،بد ًال من زيادة قدرة املواطنني على تويل
زمام الأمور والتوافق مع ال�سيا�سات التي يخ�ضعون لها ،كما يتطلب
النموذج الدميقراطي للحكم الذاتي .فاللوتوقراطيون حمقون يف
ت�سليط ال�ضوء على الإمكانات الدميقراطية للجمهوريات ال�صغرية.
ولكن من �أجل �إطالق العنان لتلك الإمكانات ،يجب �أن نقاوم �إغراء
ات�خ��اذ »الطريق املخت�صر للتداول اجل��زئ��ي» و�أن نبقي �أعيننا على
ه��دف ال �ت��داول الكلي ،ب��د ًال م��ن متكني اجلمهوريات ال�صغرية من
اتخاذ القرارات لبقية املواطنني ،كما يجب على املواطنني ا�ستخدامها
لتمكني �أنف�سهم.
بالإ�ضافة لذلك ،ي�ستك�شف اجلزء الثالث كيف ميكننا �إ�ضفاء الطابع
امل�ؤ�س�سي على اجل�م�ه��وري��ات ال�صغرية ال�ت��داول�ي��ة م��ن �أج ��ل خدمة
الأهداف الدميقراطية احلقيقية والكبرية ،وذلك على النقي�ض من
اال�ستخدامات املم َّكنة للجمهور امل�صغر الذي من �ش�أنه جتاوز املداوالت
ال�سيا�سية للمواطنني ،والتي من خاللها ميكن للمواطنني ا�ستخدام
اجلمهوريات ال�صغرية للأغرا�ض اال�ستباقية واملثرية للجدل ،حيث
�ستعمل ه��ذه اال��س�ت�خ��دام��ات للجمهور امل�صغر على حت�سني ج��ودة
التداول يف املجال العام و�ستجرب �أي�ضا ً النظام ال�سيا�سي على اتخاذ
الطريق ال�سريع املتمثل يف �إ�شراك املواطنني ب�شكل �صحيح يف العملية
ال�سيا�سية .كما يو�ضح هذا الف�صل هذه الأ�شكال املحتملة من »الن�شاط
التداويل» مب�ساعدة �أمثلة من ا�ستطالعات الر�أي التداولية الفعلية
التي �أج��راه��ا جيم�س في�شكني  James Fishkinعلى مدى
عدة عقود ،حيث يو�ضح هذا التحليل كيف ميكن للجمهور امل�صغر عن
طريق التداول �أن ي�ساعد يف حت�سني اجل��ودة الدميقراطية للتداول
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ال�سيا�سي يف املجال العام ،مع تعزيز �سيطرة املواطنني الدميقراطية
على القرارات ال�سيا�سية.
ع�لاوة على ذل��ك ،يركز اجل��زء ال��راب��ع على الأه�م�ي��ة الدميقراطية
للتداول ال�سيا�سي ،ويجادل ب�أن الدميقراطية ال يهددها �إدراج البعد
املعريف للحقيقة يف النقا�ش ال�سيا�سي ولكن ب��د ًال من ذل��ك ،يُهددها
ا�ستبعاد البعد املعريف للتربير جتاه الآخرين الذين يجب �أن ميتثلوا
لنتائج املناق�شات ال�سيا�سية .من الأم��ور التي يجب افرتا�ضها  -كما
يفعل ال��دمي�ق��راط�ي��ون امل �ت��داول��ون � -أن ��ه مب ��رور ال��وق��ت ق��د ُت� ��ؤدي
ال�صراعات ال�سيا�سية �إىل االتفاق على �أف�ضل الإجابات لبع�ض الأ�سئلة
ال�سيا�سية؛ ذلك لأ َّن جتاهل احلاجة �إىل حدوث مثل هذه الن�ضاالت
ال�سيا�سية والنجاح �أمر �آخر متامًا  -كما يفعل الأب�ستقراطيون .كما
يو�ضح الف�صل ويدافع عن نهج م�ؤ�س�سي للت�سويغ املتبادل .يف هذا
النهج ،ال تتطلب ال�شرعية الدميقراطية م��ن ك��ل م��واط��ن االتفاق
على معقولية كل قانون يخ�ضع له يف �أي وقت .ما يتطلبه الأمر هو
�أن تكون امل�ؤ�س�سات يف مكانها بحيث ميكن للمواطنني الطعن يف �أي
قوانني ال ميكنهم قبولها ب�شكل معقول من خالل طلب تقدمي �أ�سباب
منا�سبة �أو تغيريها ،وبقدر ما تكون ه��ذه امل�ؤ�س�سات متاحة جلميع
امل��واط�ن�ين ،ميكنهم �أن ي ��روا �أنف�سهم �أع���ض��ا ًء مت�ساوين يف م�شروع
�سيا�سي جماعي للحكم الذاتي.
بالإ�ضافة لذلك ،يتطرق الف�صل الثالث والأخري من هذا العمل ،يف
جزئه الأول للمفهوم الت�شاركي للعقل العام ،عن طريق �أخذ النموذج
الدميقراطي للحكم الذاتي كمر�شد ،وموجه ،فهو ي�ساعد يف �إلقاء
�ضوء جديد على دور الأ�سباب الدينية يف ال�سيا�سة ،وذلك من خالل
�إظ�ه��ار من��اذج اال�ستبعاد وال��دم��ج والرتجمة العلمانية ،التي تف�شل
يف تف�سري كيف ميكن جلميع امل��واط�ن�ين�� ،س��واء �أك��ان��وا متدينني �أو
علمانيني� ،أن ي��روا �أنف�سهم م�شاركني مت�ساوين يف م�شروع جماعي
للحكم الذاتي .بعد حتليل ال�صعوبات التي تواجه كل منوذج من هذه
النماذج ،يدافع الف�صل عن مفهوم بديل ت�شاركي للعقل العام يو�ضح
كيف ميكن للتداول ال�سيا�سي �أن يكون عملية �شاملة متكن جميع
املواطنني من االنخراط يف الت�سويغ املتبادل ،والت�أثري على وجهات
نظر بع�ضهم البع�ض على الرغم من وجود خالفات عميقة .ويحمل
هذا التوجه ت�شابها قويا مع عقل جون راول�س العام Rawlsian
ولكنه خمتلف عنه ب�شكل ٍ كبري جدا ً .على وجه اخل�صو�ص ،يرى هذا
كاف ،بحيث ميكن للمواطنني
التوجه الت�شاركي للعقل العام �أنه غري ٍ
ً
االعتماد على وج��ود واج��ب �أخ�لاق��ي للكيا�سة .وب��دال من ذل��ك ،ف�إن
احل�ق��وق الفعالة يف الطعن ال�سيا�سي وال�ق��ان��وين مطلوبة لتمكني
املواطنني من �إطالق عملية الت�سويغ العام ملعقولية �أي �سيا�سات يرون
�أنها غري مقبولة.
كما يو�ضح الف�صل الأخ�ي�ر بعنوان» ،امل��واط�ن��ون يف اجل�ل�ب��اب» ،كيف
ميكن ت�أ�سي�س دفاع م�شرتك عن ال�شرعية الدميقراطية للمراجعة
الق�ضائية .وي�ستند هذا الدفاع على حتليل املغزى الدميقراطي حلق
املواطنني يف الطعن القانوين .ومقابل النظرة ال�سائدة للمراجعة
الق�ضائية باعتبارها طريقا ً خمت�صرا ً للخرباء ،يتطلب من املواطنني
الإذع��ان الأعمى للقرارات ال�سيا�سية للق�ضاة ،كما يُظهر التحليل �أن
م�ؤ�س�سات املراجعة الق�ضائية متكن املواطنني من اال�ستخدام الفعال
حلقهم يف امل�شاركة يف الن�ضاالت ال�سيا�سية اجلارية لتحديد النطاق
املنا�سب حلقوقهم وحرياتهم الأ�سا�سية .وهذا �صحيح بغ�ض النظر
ع��ن م ��دى خ�صو�صية مواطنيهم ال��ذي��ن ي�ع�ت�ق��دون �أن م�صاحلهم
و�آراءهم وقيمهم معُر�ضة للخطر والتهديد ،وذلك من خالل �ضمان

حق املواطنني يف الطعن القانوين ،الذي توفره املراجعة الق�ضائية
للمواطنني طريقة لتجنب اال��ض�ط��رار للخ�ضوع الأع�م��ى ل�ق��رارات
مواطنيهم .فبقدر ما توفر هذه الإجراءات �إجراء ً م�ؤ�س�سيا ً ميكنهم
م��ن خ�لال��ه ا��س�ت��دع��اء مواطنيهم للم�ساءلة ع�بر املطالبة الفعالة
بتقدمي الأ�سباب املنا�سبة علنا ً لتربير القوانني وال�سيا�سات التي
يخ�ضعون لها جميعا ً .فبف�ضل هذه القوة التوا�صلية ،ميكن جلميع
املواطنني امل�شاركة ك��أن��داد �سيا�سيني يف العملية امل�ستمرة لت�شكيل
وب�ل��ورة ر�أي ع��ام م��درو���س يدعم ال �ق��رارات ال�سيا�سية التي ميكنهم
امتالكها والتوافق معها « متاما ًمثل املثل الأعلى الدميقراطي للذات
» والتي تتطلب ح ُكما ً ذاتيا ً.
�أثار هذا العمل الكثري من ردود الأفعال العاملية االحتفائية والناقدة
�أي�ضا ً ،وب�شكل ٍ خا�ص يف اجلانب الفل�سفي املهتم بالنطاق ال�سيا�سي،
حيث يُعترب م�صطلح اجلمهوريات ال�صغرية minipublics
املطروح يف هذا العمل� ،أحد التطورات املهمة يف الإ�صالح الدميقراطي
العاملي ،ال��ذي كان يُعترب لفرتة طويلة �سابقة ،مرفو�ضا ً � ،أو يعترب
حُ لما ً خياليا ً غري ممكن التحقيق .غري �أن الدميقراطية التداولية
�أظ �ه��رت ك�ي��ف مي�ك��ن ت�صميم م�ن�ت��دي��ات للمواطنني ل��دع��م املعايري
ال�ت��داول�ي��ة .ف�ف��ي ه��ذا ال�ع��ام ف�ق��ط  ، 2020مت اخ�ت�ي��ار  150م��واط�ن��ا ً
ب�شكل ٍ ع�شوائي للتداول خالل عطالت نهاية الأ�سبوع لتحديد كيف
ميكن خف�ض انبعاثات الكربون بحلول عام  .2030ويف الوقت نف�سه،
يف طوكيو ،عُقدت اجتماعات مل��داوالت املواطنني لتمكينهم من حل
امل�شكالت اليومية مثل جمع القمامة وو�سائل النقل العام املزدحمة،
وغريها من املبادرات املختلفة .هذه »املوجة التداولية» ،مثل زيادة يف
ا�ستخدام جمال�س املواطنني ،وهيئات املحلفني ،واللجان على جميع
م�ستويات احلكومة ،يف �أجزاء خمتلفة من العامل ،وجهت نقدا ً حادا
ً مل�ؤ�س�سات التمثيلية للدميقراطية الليربالية املختلفة ،كالربملان،
والأح � ��زاب ،وغ�يره��ا م��ن امل��ؤ��س���س��ات؛ ذل��ك �أن �أدوات الدميقراطية
التداولية مثل اال�ستفتاءات العامة ،ومبادرات املواطنني املختلفة ،من
املمكن �أن ُت�ضفي الطابع امل�ؤ�س�سي على مثل هذه الأفكار ،كما ميكنها
تزويدهم بر�ؤية معيارية لهذه الإجراءات .غري �أنه يف املقابل ،واجهت
مثل هذه املبادرات �أو امل�صطلحات ،نقدا ً حادا ً حول جتاهلها للخلفيات

امل�ؤ�س�سية ال�ت��ي جت��ري فيها ه��ذه امل�ن�ت��دي��ات ،حيث �أن�ه��ا ال تنجح يف
حتريك الكثري من املوا�ضيع ال�سيا�سية� ،أو امل�ؤ�س�سات القائمة ،كما �أنها
يف املقابل ،تعمل ك�أدوات ل�شرعنة القوانني املوجودة ،واملتعارف عليها،
الأمر الذي ال يجعلها عجلة يف التغيري كما هو متوقع ،وال ت�ساهم يف
تعزيز الدمقرطة ،وخلق جمتمع ت�شاركي� ،أو تداويل.
يف اجل��ان��ب الآخ� ��ر ،جن��د �أن ال�ن�ق��د العميق امل��وج��ه للعمل م��ن قِبل
الفيل�سوف الأمل��اين يورغن هابرما�س جتاه هذا العمل ،مينحه بُعدا
ً مهماً ،رمب��ا ي�ك��ون غائباً ع��ن ذه��ن الكاتبة ،حيث �أن ه��ذه ال�صورة
التعددية الراديكالية للجمهور ،من املمكن �أن تكون �سبباً يف تنافر
هذه الأ�صوات وبالتايل يف وجهات النظر ،وال ميكن التوفيق بينها،
كما هو احلال يف وجود �أعداد ٍ كبرية من اخلرباء الالمبالني� ،أو غري
امللمني بالكثري من التفا�صيل املختلفة ،يف الكثري من ال�ش�ؤون العامة،
وهذا ي�ؤثر بدوره على الف�ضاء العام ،الذي يت�شكل بناء ً على وجهات
نظر متعددة ،ولي�ست وجهة نظر واح��دة ،قد تكون ر�سمية� ،أو حتى
تنتمي للمجتمع املدين.
ف��ال�ف�ك��رة امل��رك��زي��ة للت�شريع ال ��ذات ��ي ال��دمي �ق��راط��ي ،م�ث��ل ال �ق��راءة
التداولية للعملية الدميقراطية ،جتمع بني فكرة رو�سو القائلة ب�أن
املواطنني الدميقراطيني ال يطيعون �سوى القوانني التي �أعطوها
لأنف�سهم مع القوة املقنعة للآراء ال�سيا�سية التي مت ت�صفيتها من خالل
اخلطاب� .إن تنوع االهتمامات والآراء بني اجلمهور غري املتجان�س
والعامل املحدود للوقت واالهتماماتُ ،تكن املواطنني العاديني من
تخ�صي�صها اللتزاماتهم العامة ،كما تعني �أن الأ�سباب الوجيهة فقط
هي التي ميكن �أن ت�سهم يف اتخاذ ق��رارات معقولة ،وت�ساعد يف حل
امل�شكالت وتوليد قناعات م�شرتكة ،وذلك يخدم التكامل ال�سيا�سي.
كما �أن االعرتا�ضات على املفاهيم املتناق�ضة للتعددية الراديكالية
واالعتماد على �آراء اخلرباء تدعم اال�ستنتاج القائل ب�أن كال النهجني
ي�ح��دان م��ن اال�ستقاللية ال�سيا�سية للمواطنني ،وبالتايل يخونان
جوهر الفكرة الدميقراطية ،كما ي�شري هابرما�س بكل حذاقة.
بالإ�ضافة لذلك ،من النقاط املهمة التي يركز عليها نقد هابرما�س
ل�ه��ذا ال�ع�م��ل ،ب ��أن ال �ت��داول م ��واز ٍ للبحث ع��ن احلقيقة ،وذل ��ك من
خ�لال متييزها ب�ين ال ��دور امل�ع��ريف ل�ل�إج��راء ال �ت ��داويل ،والوظيفة
التكاملية االجتماعية لالتفاق يف القناعات التي يتم التو�صل �إليها
م��ن خ�ل�ال ه ��ذه امل � ��داوالت؛ ف ��امل ��داوالت ال�سيا�سية ال ت�ه��دف فقط
للو�صول للمعتقدات ال�صحيحة ،ول�ك��ن �أي�ضا ً لت�أ�سي�س القوا�سم
للقناعات امل�شرتكة بني الذوات .حيث �إنَّ هذا هو امل�صدر الذي ت�ستمد
منه ال�سيا�سات والقوانني �إلزاميتها ،ويف النهاية م�شروعية النظام
ال�سيا�سي ككل.
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