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بني يدي مغارب..
ما مـن شـك يف أن مهمـة اختيار اسـم ملرشوعٍ
بحثـي ليـس باألمر الهين ،خصوصا
ٍّ

إذا كان هـذا املرشوع يعنى بقضايا االجتماع اإلنسـاين يف كل أبعـاده .إن الصعوبة تكمن،

حين اختيـار االسـم ،يف إيجاد عالقة تناسـبية بني الـدال واملدلـول ،ويف مدى قـدرة هذا

االسـم على حمـل دالالت هذا املشروع وترجمـة مضامينـه ،وبعـد تقليب وجهـات النظر
اقترحِ مـن العناويـن الدالـة على بعـض آفـاق هـذا العمـل البحثـي الفصلي ،وقع
يف مـا ُ

“م َغـا ِرب” باعتباره اسـما يعكس مالمـح همومنا الفكريـة يف مختلف
االختيـار على وسـم َ

تجلياتهـا؛ إذ منهـا مـا ندركـه بالفعـل ومنها مـا نلمسـه بالقـوة ،كما أنه يرسـم أبعـاد آفاق
تقديرنـا لطبيعة التحديـات املرتبطـة بالكون والحياة واإلنسـان.

يف معنى مغارب
“م َغـا ِرب” اسـم بصيغـة الجمـع ،وللجمع داللتـه املهمة؛ ألنـه يلفـت االنتباه إىل
إن َ

التعـدد مـن حيـث هـو سـمة بـارزة لالجتمـاع اإلنسـاين أفقيـا ،أي :فيمـا يخـص عالقـة

مكونـات املجتمـع بعضها ببعـض ،وعموديـا ،أي :فيمـا يرتبـط بعالقة املجتمـع بمختلف

السـلط التـي يرتضيهـا يف إقامة عمرانـه .وتربز سـمة التعددية هـذه عىل مسـتوى التاريخ

وتركيبيتها،
والجغرافيـا والثقافـة والحضـارة ،مما يكشـف عـن تعقـد الظاهـرة اإلنسـانية
َّ

وهـو األمـر الـذي يسـتدعي ،يف تقديرنـا ،مقاربـات متعـددة ومتعديـة يف النظـر والعمـل.

وعليـه فـإن ممارسـتنا لفعـل التفكير ال ترتقـي إىل مسـتوى هـذه املهمـة إال إذا كانـت
بصيغـة الجمـع وهو مـا اعتدنـا على تسـميته بـ“ال َّتفَا ُكر”.
“م َغا ِرب” بصيغة الجمع؟
لكن ملاذا َ

إن املغـرب “توصيـف جغـرايف” باألسـاس؛ فهـو يشير إىل الجهـة واالتجـاه ،فقـد

حـددت “الجغرافيـا” ،بشـكل وثوقـي ،الجهـات األربـع؛ الرشق/الغـرب ،الشـمال/
تبين أن قضيـة الجهـات مـا هـي إال صيـغ
الجنـوب ،ولكـن بعـد االكتشـافات العلميـة ّ
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إجرائيـة لتدبي ٍ
عينـي لحضـور اإلنسـان يف املـكان ،وابتـكارات ذهنيـة إلعطـاء وصـف
ر
ٍّ

فيزيـايئ للفضـاء ارتبطـت بتصـور للأرض سـابق للثـورات العلميـة الحديثـة ،يف حني أن

ثـم ،فإن الجغرافيـا -خاصة
“املـكان” ليـس حقيقـة ثابتة وإنما هـو يف حركة دائبـة؛ ومن ّ

مـا يعنـى منهـا بتحديـد الجهـات -معطـى أنرتبولوجـي رصف ال عالقـة لـه باملعطيـات

الكوسـمولوجية .وهـذا التحديـد يتـم دومـا يف إطار نقطـة ارتـكاز عينية تسـمى “املركز”،

الـذي يكتسي هـذه الصفـة املهمـة ،ليـس فقـط مـن خلال تصـور اإلنسـان الجغـرايف

والفيزيـايئ للمـكان والفضـاء ،بـل أيضـا مـن خلال موازيـن القـوى؛ فتحديـد الجهـة

ليـس عملا تجريديـا موضوعيـا ومطلقـا ،وإنمـا هـو تقديـر إجـرايئ ذايت ونسـبي ،فهـو

يتـم دومـا “بالنسـبة إىل”؛ فالشرق رشق بالنسـبة إىل مـاذا؟ وإىل مـن؟ فأوربـا مثلا هـي
غرب بالنسـبة آلسـيا ،ولكنهـا رشق بالنسـبة ألمريكا ! كمـا أن بعضا مما نسـميه رشقا هو

صـورة معكوسـة لبعـض ما نسـميه غربـا ال تعكـس حال َتـه كمـا هـي يف التاريـخ والثقافة
والواقـع ،بـل هو أقـرب إىل مسـتودع ِ
يودع فيـه الغـرب هواجسـه واسـتيهاماته .وبكلمة،

فـإن بعـض هـذا الشرق يف هـذه الحالـة يمثـل الجانـب املسـكوت عنـه ِف ِ
/مـن الغرب،

عيـه”.
وبلغـة التحليـل النفسي فـإن هـذا الشرق هـو “ال ُم َف َّكـر” الغـرب و“ال َو ُ

إن الوضعيـة التـي يوجـد فيهـا “املركـز” هـي التـي تحـدد الجهـة ،وال يخفـى أن

هـذا التحديـد النسـبي ليـس تحديـدا علميـا دائمـا ،فالجغرافيـا كمـا سـبق ذكره مسـألة

ذاتيـة ذهنيـة وإجرائيـة أكرث منهـا حقيقة موضوعيـة ،لذلك فـإن التحديد يتـم بالنظر إىل

موازيـن القـوى الجيوستراتيجية واالقتصاديـة والسياسـية والعسـكرية واإليديولوجيـة،

وكلمـا اختلفـت نقطـة االرتـكاز اختلـف التوصيـف الجغـرايف؛ فلـن يعـود الشرق رشقا لو
غينـا املركـز املحـدد ،بـل سـنغدو أمـام “مشـارق” و“مغـارب” مـن الناحيـة الجغرافيـة،
ّ

بـل الشرق لـن يكـون رشقـا ،والغـرب لـن يكـون غربـا إال حسـب زاويـة النظـر ونقطـة
غـرب “اآلخـر”.
رشق “اآلخـر” ،والغـرب
االرتـكاز ،فالشرق ُ
ُ

كمـا يلـزم التنبـه إىل مسـألة تحديـد هـذه الجهـات مـن الناحيـة التاريخيـة

واأليديولوجيـة؛ فهنـاك مثلا “الشرق الرومانسي” و“الشرق األسـطوري” و“الشرق

الدينـي” ،لذلـك فـإن التحديـد الوثوقـي للرشق/الغـرب ليـس ذا داللـة موضوعيـة،

الشرق َم َشـارق حسـب األبعـاد الجيوستراتيجية والجيوسياسـية واالقتصادية
فكمـا أن
َ
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الغـرب َم َغـارب أيضـا وفـق هـذه األبعـاد ،فتعيين الغـرب
والعسـكرية والفكريـة ،فـإن
َ
ِ
“جهـةً ” ليـس ثابتـا ،بـل يـدور مـع دوران الحضـارة واختلاف موازيـن القـوى ،وهكـذا
كان هنـاك غـرب إسلامي ،ثـم غـرب أوريب ،وغـرب أمريكي.

وعليـه؛ فالغـرب ليـس غربا واحـدا ،والشرق ليس رشقـا واحـدا ،ولذا فـإن املقتىض

املوضوعـي يسـتلزم أن نتحـدث عنهمـا بصيغـة الجمـع“ :مشـارق” و“مغـارب” ،وحين

نتحـدث عـن مغـارب فإننـا ال نتحـدث عـن مـكان أو جهة عينيـة ،بـل نقتحـم فضاءات

أخـرى تحـررت مـن الجغرافيـا وتعالـت عليهـا؛ فضـاءات تسـتدعي التاريـخ والخبرة
والثقافـة واألفـكار وموازيـن القـوى وتعـدد األبعـاد.

إذن ،نفهـم ملـاذا ال يمكـن الحديـث عـن الغـرب إال يف صيغـة الجمـع؛ فمغـارب

يشير ،ومـن منظـور نسـبي أنرثبولوجـي ،إىل هـذا “التعـدد” يف كل أبعـاده ومسـتوياته،

فضلا عـن أن اإلحالـة على الغـرب ليسـت إحالـة على النهايـة أو األفـول كمـا ُيفهـم
مـن كلمـة “الغـروب” ،وإنمـا هـو إعلان بدايـة جديـدة ،وهـو مـا تعودنـا على تسـميته

ب“الشروق” ،فليـس الغـرب نقطـة نهايـة ،بـل هـو محطـة اسـتكمال وإنضـاج وتقويم

تـؤذن بميلاد جديـد ،فالغـرب يحيـل على معـاين “التقويـم” و“التشـكل” و“التجـدد”

و‘التعـدد” و“اإلنصـات” و“التفاكـر” ،وهـذه املعـاين مجتمعـةً هـي بعض من قيـم فكرة

“مغـارب” ،ترسـم معالـم أفقـه للنظـر والتدبـر.

ملاذا مغارب؟
إن “مغـارب” فكـرة ،قبـل أن تكـون اتجاها أو مؤسسـة ،فأينمـا وجدت هـذه القيم

كانـت هناك “مغـارب” ،فهي حركـة دائبة ومتجـددة ،يحدوهـا األمل ويسـكنها اإليمان

واإلرصار ،تبحـث لهـا عـن تجليـات مـن خلال تلـك القيـم ،لذلـك فهـي ُتذكـر يف أكرث

مـن فعاليـة مـن فعاليـات املركـز؛ إذ إن الفكـرة تظـل مجـردة ترسـم األفـق وتسـتفز

التفكير وتسـتنهض الهمـم لالجتهـاد يف البحـث عـن صيـغ تنزيلهـا وتفعيلهـا يف حركـة

واقـع النـاس ،وهـذا يقتضي تعـدد املقاربـات وتنـوع اللغـات وتقاطـع زوايـا النظر.

على أن هـذا التعـدد والتنـوع ُيشترط َّأل يـؤدي إىل التجـزيء والتشـظي ،ألن
تقاطـع زوايـا النظـر قـد يشـتت معالجـة املوضـوع فتضيـع الفكـرة ،فلا بـد إذن مـن

منهجيـة تشـتغل بجمـع األشـتات وترتيبها وهندسـتها لالقتراب مـن الصـورة يف كليتها
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وتكامليتهـا ،ويف تقديرنـا فـإن املنهجيـة األقـرب إىل تحقيـق هـذه الغاية هي تلـك التي

ال تقـف عنـد “تعـدد” املناهـج أو “تكاملهـا” وإنمـا تطمـح إىل “تعديتهـا” و“تكميلهـا”،
ألن هـذا النـوع مـن التعـدد ،وهـو السـائد ،يفترض الكرثة لكـن ال يـؤدي بالضرورة إىل

“التمـازج”؛ إذ إن التمـازج يقتيض “االلتقـاء” و“التقاطـع” مما يفيض إىل ظهـور مناطق
ِ
“تحول”
عمليـة
ال َّتمـاس التـي يتم من خاللهـا “التفاعـل” و“التبادل” الـذي يؤدي إىل
ُّ
َتبـدأ موضعيـة قبـل أن تصير شـاملة .ومـن ثـم؛ فـإن التكامـل مهـم ،لكنـه غير ٍ
كاف

يف معالجـة الظواهـر وتحليـل اإلشـكاالت ،لذلـك نحتـاج إىل نهـج مقاربـة “متعديـة”

التخصصـات وعرب-مناهجيـة يف الدراسـة واملعالجـة.

إن اختياراتنـا يف املركـز تضـع على مرشحـة النظـر والتفكري كل مـا يرتبـط باالجتماع

اإلنسـاين ،بغيـة البحـث عـن مصـادر األفـكار التـي تقـف وراء الظواهـر ،والكشـف عـن

شـبكة العالقـات التـي يفرضهـا السـياق ،ألن الظاهـرة اإلنسـانية مندرجـة يف ديناميـة
دائبـة ومركبـة ومتشـابكة ،ممـا يسـتلزم تفكيكهـا وتحليلهـا ،والعمـل على اسـترشاف
مآالتهـا وتداعياتهـا على االجتمـاع اإلنسـاين.

لقـد عمـل املفكـرون على تفسير الظاهـرة اإلنسـانية عبر التوسـل بمجموعـة مـن

املفاهيـم واألطـر املعرفيـة ،وكثريا مـا يكون التعامـل مع هـذه املفاهيم واألطـر يف أبعادها

التطبيقيـة واإلجرائيـة دون الخـوض يف املسـاءلة النقديـة ألسسـها وجذورهـا وأصولهـا،

فضلا عـن تقديـم قيمـة معرفيـة مضافـة يف أبعادها التأسيسـية.

“م َغـا ِرب” ،لتسـهم يف تجديـد التفكير يف القضايـا
يف هـذا اإلطـار تـأيت سلسـلة َ

املرتبطـة باالجتمـاع اإلنسـاين ،مـن خلال إعـادة النظـر يف الشـبكة املفاهيميـة واألطـر

املعرفيـة التـي تؤطر طرائـق القراءة والتفسير للظاهـرة اإلنسـانية؛ وإذ تضطلع السلسـلة

بهـذه املهـام فإنهـا ال تدعـي أنها تمتلـك الوصفـات السـحرية إلشـكاالتها املعـارصة ،أو

تزعـم أن هـذه املقاربـات تحمـل األجوبة عما اسـتغلق مـن قضايـا العالم والعصر ،وإنما

تحـاول قـدر اإلمـكان توسـيع دائـرة التفكير ،وترسـيخ تقاليـد النظـر يف كل مـا يرتبـط
بمسـتقبل اإلنسـانية ومصائـر العالـم ،وذلـك مـن خلال التأكيد على الحق يف السـؤال
واإلعلاء مـن قيمـة ممارسـة املسـاءلة املسـؤولة.

مصطفى املرابط
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افتتاحية العدد

تـؤرش األحـداث األليمـة التـي شـهدها العالـم العـريب ،ومـا زال يشـهدها ،منـذ

انطلاق رشارة مـا اصطلح عليه بــ « الربيع العريب » على وجود أزمة عميقة تهدد بنسـف

السـلط السياسـية
الثوابـت التـي انبنى عليهـا االجتمـاع العريب واإلسلامي؛ فبعـد انهيار ُّ

املسـتبدة ،بفضـل انتفاضـات شـعبية عارمـة ،وجدت بعـض الشـعوب العربية اإلسلامية

نفسـها عاجـزة عـن بنـاء فضاء عـام جديـد يحظـى بإجمـاع كافة مكونـات املجتمـع ،عىل

اختلاف مذاهبهم العقدية ومشـاربهم الفكريـة وانتماءاتهـم العرقية؛ بل حتى الشـعوب

التـي لـم تشـهد تصـدع السـلطة السياسـية ،أصبحـت بدورهـا تجابـه تحديـات الحفـاظ

على تماسـك فضائها العـام يف وجه سلسـلة هجمـات متتاليـة جـراء انفتاحها على العالم
الخارجـي واحتكاكهـا بمنظومـات قيميـة جديدة.

إن الحديـث عـن تحديـات إعـادة بنـاء الفضـاء العـام حديـث متشـعب ،يسـتلزم

الخـوض يف مواضيـع ومحـاور وتخصصـات متداخلـة ،منهـا مـا هـو مرتبـط بالديـن

واألخلاق ،ومنهـا ما هـو مرتبط بالقانـون والسياسـة ،أو باألغلبيـة واألقليـة ،أو بالداخل

والخـارج على سـبيل املثـال ال الحصر .والحاصـل أنـه مـا مـن معضلـة مـن املعضلات
الكثيرة التـي تـؤرق املجتمعـات العربية واإلسلامية اليـوم ،وما من سـؤال من األسـئلة

الحرجـة التـي تقض مضجـع هـذه املجتمعات—مثـل أسـئلة الديـن والعلمانية ،وأسـئلة

العالقـة بين الرجـل واملـرأة ،أو األصيـل الترايث والدخيـل املعـارص—إال وكان الجـواب
عنـه يسـهم بشـكل مـن األشـكال إمـا يف تثبيـت واقـع الفضـاء العـام وإمـا يف تثويـره.

ونظـرا لخطـورة التحديـات املحدقـة باملجتمعـات العربيـة واإلسلامية يف مرحلـة

«م َغـا ِرب»
مـا بعـد الربيـع العـريب ،ارتأينـا أن نخصـص محـور العـدد األول مـن سلسـلة َ
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لـ« املجـال العـام » ،آملين أن يكـون هـذا املحور املدخـل الرئيـس لطرح جملـة املحاور
األخـرى ذات الصلـة بواقـع هـذه املجتمعـات الثقـايف والحضـاري والفكـري.

النقاشـات والبحوث حـول الفضاء
وليس هـذا املوضوع باملحـدود األفق ،إذ َتسـتلزم
ُ

َ
التفاعـل مع األسـئلة اآلتية:
العام

•مفهوم املجال العام ومحدداته:

	• ما طبيعة املجال العام وخصائصه؟
	• كيف يتشكل املجال العام؟

تعي
•مـا الفـرق بين املجـال العـام واملجـال الخـاص ،ومـا هـي السـلطة التـي ِّ
َمواطـن الفصـل بينهمـا؟

•هـل يكفـي القانـون لتعيين الفـرق بين املجـال العـام واملجـال الخـاص؟ وما
دور األخلاق يف هـذا البـاب؟

•ما دور الدين يف بناء املجال العام وضمان استمراريته؟

•هل مفهوم الحرية مفهوم مسعف يف تأسيس املجال العام؟

•مـا دور الغير ،أو اآلخـر ،يف تحديـد مالمـح املجـال العـام يف املجتمـع العـريب
واإلسلامي؟

•كيـف تسـهم األقليـات يف رسـم مالمـح املجـال العـام يف السـياق العـريب
واإلسلامي؟

•مـا تأثري وسـائط التواصـل االجتماعـي الجديـدة يف بناء املجـال العـام أو إعادة
بنائـه ،خصوصـا يف السـياق العريب واإلسلامي؟

إنهـا أسـئلة لالنطلاق ،ويبقـى النقـاش مفتوحـا لبنـاء املفاهيـم واألفكار ،ومسـاءلة

االجتهـادات .وذاك مطمحنـا الـذي نـروم تأسـيس مسـاراته ،بهـدوء ورويـة ،وتفاكـر

مسـتمر.
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مقاالت

الفضاء العام
أبو يعرب املرزوقي*

(((

مقدمة
ال يمكـن الـكالم على الفضـاء العـام دون وصلـه بأحيـاز الوجـود اإلنسـاين الجمعي

والفـردي؛ ذلـك أن العالقـة بين دالالت هـذا املفهـوم ،مـا يعـد منهـا حقيقيـا ومـا يعـد

مجازيـا ،تبقـى دائمـا إضافيـة إىل هـذه األحيـاز يف عالقتهـا بالجماعـة وبالفـرد؛ وهـي
عالقـة متعاكسـة تمامـا كمـا سنرى.

فالفضـاء العـام بالنسـبة إىل الجماعة هو دائمـا عىل حسـاب الفضاء الخاص بالنسـبة

إىل الفـرد .وحتـى عندمـا يكـون على حسـاب الفضـاء الخـاص للجماعـة ،فذلـك ينتـج

عـن اعتبـار الجماعـة وكأنهـا فـرد يف لقـاء الجماعـات املختلفـة التـي تتقاسـم املعمـورة.

والختيـار كلمـة الفضـاء داللـة عميقـة؛ ألن الفضـاء ليس املالء فحسـب ،بل هـو الخالء

املحيـط بـه ،سـواء كان مـا يملأ املـكان فـردا أو جماعة .ومـن ثـم؛ فلـكأن العالقة هي

بين الحاصـل مـن املمكـن واملمكن غير الحاصـل من وجـود اإلنسـان .فاملكان مشـتق

تعين كيـان اإلنسـان يصحبـه الوعـي بكيانـه املتعين ،فيكون
مـن «كان» وهـو ،إذنُّ ،

دازايـن أو أيـس يف أيـن وآن ،يحيـط بأولهمـا كل املـكان وبثانيهمـا كل الزمـان .لذلك،
ِ
يمي ِمـن «كانَ».
ظـرف مـكان
ُ
فهـو يف آنٍ:
ٌ
ومصـدر م ٌّ
واملـكان اإلنسـاين هـو الجغرافيـا بالنسـبة إىل الجماعـة .والفـرد باعتبـاره جـزءا مـن

الجماعـة غير متميـز بتفـرده إال بأينـه وآنـه ،ولبروزه كمحـدد للكيـان بهذيـن املعنيين
* 1بروفيسور الفلسفة العربية واليونانية يف جامعة تونس.
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مرحلتـان غايتـان ،ومرحلـة وسـطى ،ثـم الوصلـة بين الوسـطى ومـا قبلهـا ،أو البدايـة

وبينهـا ومـا بعدهـا كغايـة؛ فتكون بذلـك منظومـة مخمسـة األبعـاد .وهـي للجماعة كما

عرفهـا ابـن خلـدون يف املقدمـة أنظمـة للمـكان تتطـور يف الزمـان-1 :مـا قبـل العمـران

البـدوي -2فالعمـران البـدوي -3فالدولـة -4فالعمـران الحضري -5ثـم مـا بعـد العمـران

الحضري.

والزمـان اإلنسـاين أو التاريـخ هـو هـذه الصيرورة املكانية لتاريـخ الجماعـة البرشية.

لكنـه هـو عمـر الفـرد اإلنسـاين بمـا هـو كائـن متفـرد ببدنـه الـذي هـو حصتـه الذاتيـة

املطلقـة مـن املـكان التـي ال يشـاركه فيهـا أحـد؛ وذلـك هو فضـاء الـذات الخـاص بها،

وبالقيـاس إليـه يتحـدد الفضـاء العام.

وأثـر الجغرافيـا يف التاريـخ هـو تعبير الجماعة عـن صريورتهـا الكيانيـة واملكانية بما

تنتجـه مـن رمـوز ،أو حياتهـا الروحية ورمزهـا الكلمـة رشط اإلبـداع الرمـزي والتواصل؛

وذلك هـو جوهـر التراث الرمزي.

وأثـر التاريـخ يف الجغرافيـا هـو تحقيـق الجماعـة لصريورتهـا الكيانيـة واملكانيـة بما

تنتجـه مـن ثـروات ،أو حياتهـا املاديـة ورمزهـا العملـة رشط اإلبـداع املـادي والتبـادل؛

وذلـك هـو جوهـر الثروة املادية.

وأصـل ذلك كله كيان اإلنسـان الفـردي والجمعـي أو وجوده من حيـث هو متمكن

ومتزمـن .والتمكـن األصل هـو الجسـد ،والتزمن األصل هـو الـروح ،وكل ماعداهما من

التمكـن والتزمـن هـو تعبير الفـرد املـادي بجسـده والرمـزي بروحـه .والكلمـة التـي هي

رشط التواصـل ،والعملـة التـي هـي رشط التبادل همـا أداتا تجـاوز الفضاءيـن الكيانيني
إىل فضاءيـن يحررانهمـا مـن املكان والزمـان الطبيعيين بفضل التواصـل والتبادل.

وهمـا ،بفضـل ذلـك ،يمكنـان مـن اكتشـاف فضاءيـن أوسـع مـن الفضـاء الطبيعي

هـو املـاوراء املطلـق مكانيا وزمانيـا؛ أعنـي أصل كل ديـن وكل فلسـفة .فالكلمـة والعملة

همـا يف آن أداتـا التمكـن مـن الزمـان واملـكان الطبيعيني وأداتـا تحريـر منهمـا ،باعتبار

الثقافـة واالقتصـاد ممثلين للزمـان واملـكان بمـا فيهمـا مـن محـدود ومتنـاه؛ أعنـي

السـجنني الطبيعين بالقيـاس إىل الالمحـدود والالمتناهي ما بعـد الطبيعيين .وبفضلهما

يكتشـف اإلنسـان الفـرد مـا لديـه مـن ارشئبـاب إىل الخروج مـن هذيـن السـجنني؛ أي
14
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كيانـه العضـوي والعالـم ،فيتجاوزهمـا إىل مـا وراء العالـم والحيـاة بخيـال يكـون أكثر
كثافـة وجوديـة مـن الواقـع؛ وذلـك هو مجـال الديـن والفلسـفة.

والعالقـة بين املسـتوى العميـق مـن املفهـوم واملسـتوى السـطحي ،تجعلنـا نرجـع

هـذه القضيـة إىل مسـألة أبعـد غـورا هـي مـا يرتتـب على طبيعـة االشتراك يف حيـزي

املـكان والزمـان ويف ثمـرة تفاعلهمـا يف االتجاهين مـن حقـوق وواجبـات إزاء الـذات
والغير .فيكـون لهذه العالقـات نوعان من املشـاركة يف الحيزيـن املكاين والزمـاين ،وفيما

تنتظـم به هذه املشـاركة من حقـوق وواجبات تكـون سياسـية إذا تعلقت باملـكان وتكون

وجوديـة إذا تعلقـت بالزمـان .وعندئـذ يتبين أن الوجـودي متقـدم على السـيايس وهـو

الـذي يتحكـم يف كونـه على مـا هـو عليـه .ويمكـن إذن أن نقسـم الـكالم إىل:

مسألتني أصليتني يف فصلني أولني ندرس فيهما مسألة الداللة املكانية يف املدينة،

والداللة السياسية يف الدولة ،ومسألة الداللة الزمانية يف الذات ،والداللة الوجودية يف الكون.
ومسألتني متفرعتني عنهما تنتجان عن تفاعلهما والتأثري املتبادل بينهما يف فصلني

ثانيني ندرس فيهما تسطيح الزماين الذايت والوجودي قيسا إياهما عىل الفضاء العام
املكاين والسيايس ،وتعميق املكاين والسيايس قيسا إياهما عىل الزماين لذايت والوجودي.

فتكـون فصـول املسـائل أربعـة توصلنـا إىل فصـل أخير هـو أصلهـا جميعا ،وهـو فصل

نعالج فيه بإيجاز شـديد أم املسائل الدينية والفلسـفية؛ أعني العالقة بني الكيل والعيني الذي

هو معضلة املعضلات يف الـرؤى الدينية (الـذات والصفات) والفلسـفية (الوحـدة والكرثة).

الداللتان السطحيتان :املكانية والسياسية
لعبـارة الفضـاء العـام عديـد الـدالالت .ولعـل أكرثهـا شـيوعا الداللتـان السـطحيتان

املعتادتـان يف الكالم عىل املكان يف املدينة وعىل املشـاركة السياسـية يف رعاية الشـأن العام.

فاملعنـى األول هـو الداللـة املكانيـة ،وتتعلق بقسـمة املـكان يف املدينـة .والفصل بني

الفضاءيـن العـام والخـاص يـكاد كل منهمـا أن يلغـي الثـاين بمقتضى مـا تحـدده املنزلة

االقتصادية واالجتماعية من سـلطان عىل تقاسـم مـكان املدينة .فاألحياء الشـعبية بحكم

االزدحـام وضيـق املـكان ال يـكاد ينفصـل العـام فيهـا عـن الخـاص (،)Promiscuité
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البين ْبي العـام والخـاص ،وكالهمـا فيه من االتسـاع
واألحيـاء املرفهـة تتمتـع بالفصـل ِّ
وبين أن حـال األحيـاء الشـعبية تلـك ِعلَّ ُتهـا حال
مـا يحقـق داللـة املعنيين املتضايفينٌ ِّ .
األحيـاء املرفهـة هذه .وبذلـك تكون قسـمة املكان يف املـدن أوىل عالمات البعد السـيايس
املعبر عـن بعد أعمـق هـو بعـد السـلطة والقـوة يف العالقات بين البرش.

وهـذا املعنـى األول ال يقتصر عىل هـذه العالقـات يف نفـس الجماعة؛ بل هـو صالح

للـكالم على مـا يجانسـها مـن عالقـات بين الشـعوب والـدول صالحـه لالسـتعمال بني
األفـراد والجماعـات يف نفـس الشـعب والدولـة .فمـا يسـمى بالفضـاء العـام يف البحـار

واألجـواء يتحـدد بالقيـاس إىل فضاء خاص بـكل دولة ،كمـا يف مفهوم السـيادة عىل املياه
اإلقليميـة والجـو اإلقليمي للـدول .فهذا الفضـاء العام هو املشترك بني الدول والشـعوب
وحـدود السـماح بالحركـة يف املعمـورة بوصفها ملكا للبرشية وليسـت لشـعب دون شـعب.
ويبـدو أن القانـون الـدويل قد خـص بعض املناطـق مـن األرض ،كالقطبين ،بكونها

مشـاعة فاعتربهـا ملـكا عامـا لـكل الشـعوب والـدول .وكذلـك الفضـاء بـكل مـا فيـه من
أفلاك ونجـوم ومجـرات هـو ملـك عـام أو فضـاء عـام مشـاع بين البشر ،كل بحسـب

جهـده يف الوصـول إليـه دون أن يدعـي حـوزا أو ملكيـة عليـه .لكـن ذلك مـن األوهام؛
ألن مـن يتقاسـمه هـم مـن لهـم القـدرة على الوصـول إليـه .ولعـل عالقـة الخـاص

ثـم؛ فهو
بالعـام يف املعمـورة -امليـاه والفضـاء اإلقليمـي -رهـن القـدرة عىل حمايتـه ،ومن ّ

االمتحـان األسـايس ملفهـوم السـيادة يف عالقتهـا بالقـوة.

واملعنـى الثـاين مسـتو ًحى من هـذا الـدور الفاصـل بني الخـاص والعـام ليفيـد معنى

سياسـيا ،وصـار هـو الغالب على املصطلـح يف التـداول حول الحريـات السياسـية وعالج
قضايـا الشـأن العـام .وللمفهـوم بعـدان كذلـك :أولهمـا يتعلـق بإيجـاد هـذا الفضـاء

التـداويل ،والثـاين يتعلـق بحمايـة الفضـاء الخـاص .والبعـد األول يعنـي حـق املواطن يف

املشـاركة السياسـية ،والثـاين هدفـه الحد مـن تدخل السـلط يف حيـاة املواطـن الخاصة؛

فالشـأن العـام يف غيـاب الحريـات وحـق املواطـن يف الخـوض فيـه يتحـول يف األنظمة
الدكتاتوريـة إىل شـأن خـاص؛ إذ يسـيطر عليـه مـن يسـتبدون باألمـر فيحولـون دون
وجـود مثـل هـذا الفضـاء العـام بمجـرد حيلولتهـم دون حـق خـوض املواطنين فيه.
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ومثلمـا أن املعنـى األول املـكاين يتفـرع عنـه قيـاس عالقـة الشـعوب والـدول فيمـا

بينهـا على عالقة األفـراد والجماعات مـن نفـس الجماعة للمقابلـة بني الفضاءيـن العام
والخـاص ،فكذلـك يتفـرع عـن هـذا املعنـى الثـاين قيـاس عالقـة الحـق يف الخوض يف

املسـائل الدوليـة والشـأن العام اإلنسـاين؛ وخاصـة قضايا السـلم واملناخ يف صلـة بمفهوم
السـيادة الـذي يحـد مـن حـق الغير يف الـكالم على مـا يتجاوزهـا .لكـن اليـوم ،بـدأ

القانـون الـدويل يتجـاوز املعنـى الضيـق للسـيادة ويضع أمـورا متعاليـة عليهـا؛ مثل :حق

التدخـل لحمايـة الناس من االسـتبداد املفـرد ،أو مفهـوم الجرائـم اإلنسـانية ،أو مفهوم
تلويـث املنـاخ إلخ ....ولعـل رمز هـذا التجاوز الخالـق لفضاء عـام دويل ما يمكن تسـميته

باملجتمـع املـدين العاملـي؛ كمنظمـات حقـوق اإلنسـان والهالل األحمـر الـدويل إلخ...

وإذا كان املعنـى األول بمعنييـه موضـوع سياسـة املـكان والتنظيـم العمـراين ،فـإن

املعنـى الثـاين بمعنييـه موضـوع السياسـة عامـة وحـق املواطنين يف املشـاركة فيهـا ،ويف
الحين نفسـه حقهـم يف أن تكـون لهـم حيـاة خاصـة ال تتدخـل فيهـا تـداوالت الفضـاء
العـام؛ بمعنـى تدخـل الدولـة يف حيـاة األفـراد واألرس.

وهكـذا إذن؛ فـإن الداللـة املكانية يف العمران الحضري هي الداللـة األوىل ،وتعترب

بمنطـق املقابلـة بين الحقيقـة واملجـاز الداللـة الحقيقيـة ،يف حين أن الداللـة التداولية
املتعلقـة بالحريـات السياسـية والفكريـة تعتبر مجازيـة بالقيـاس إليهـا؛ إذ هـي تخـص
مـدى حـق الـكالم والحوار الحـر بين املواطنني .وهـي داللة مجازيـة بنفـس املنطق وال

تتعلـق باملـكان؛ بـل بمـا يسـمح به مـن تـداول خـارج الفضـاءات الخاصـة باملعـاين التي
سـييل تحديدهـا .ومن ثـم؛ فالفضاء العـام إضـايف إىل مفهوم ملازم هو الفضـاء الخاص
الـذي ال يمكـن تجـاوز حـدوده املوضوعة إمـا بالطبـع أو بالشرع الوضعـي أو املنزل.

الداللتان العميقتان :الزمانية والوجودية
لكـن ملفهـوم الفضاء العـام باملقابل مـع الخـاص معنيني آخريـن أهم بكثير من هذا

املعنـى الذي يـدور حوله الـكالم املعتاد:

فـأول املعنيين للفضاء العـام ،يف هذه الحالة ،ال يتعلق باملشترك املكاين أو السـيايس
17

الفضاء العام

بين البشر باملقابل مـع الخـاص منهما؛ بـل هو يتعلـق بالالمشترك املـادي والرمزي بني

البرش؛ وله مسـتويات خمسـة كذلك.

واملعنى الثاين هو املفهوم الذي يشمل هذه املعاين األربعة ،والذي هو أصلها ،هو

عالقة العام والخاص ،أو الكيل والعيني التي هي لغز األلغاز يف كل األديان والفلسفات.

فللمفهوم أبعاد أعمق ،وهي األهم فلسفيا رغم أنها ليست من املعاين املتداولة يف الكالم
عىل الفضاء العام .ولذلك؛ فهي التي تعنينا يف هذه املحاولة .ولها مستويان كذلك:

أحدهما يمكن اعتباره فيزيائيا ماديا؛ والثاين يمكن اعتباره روحيا رمزيا.

وكالهما ليس إضافيا إىل عالقة اإلنسان باملكان (املساكنة يف املدينة) وال إىل عالقته

بالجماعة (املشاركة يف إدارة الشأن العام) .إنهما معنيان يتعلقان باإلنسان عينه من حيث

هو ذو كيان له مكان ذايت هو جسده (مساكنة الذات لذاتها) الذي له وعي ذايت بوجوده
هو وعيه بكيانه بوصفه صاحب تعينه املكاين الذي يمثله جسده.

ويف هذيـن املعنيين العميقين كليهمـا تتجوهـر قضيـة العالقة بين العـام والخاص

عامـة يف تحديـد املفهومين ،وبين الـكيل والفـردي يف تحديـد الوجـود الـذي يعبر عنـه

املفهومـان .وقلمـا ينتبـه املتكلمون يف الفضـاء العام عليهمـا رغم كونهما أسـاس املعنيني
األولين؛ بـل همـا الجسر الواصـل باملفهـوم األصل فيهـا جميعـا؛ أعنـي مفهـوم الكلية

والعينيـة يف الوجـود ،املفهومين اللذيـن همـا جوهـر املـاوراء الفلسـفي والدينـي يف كل

إبداعـات اإلنسـان ،لكـن كيانـه املتحيـز يف املـكان والزمـان واملتعـايل عليهمـا بوصفهما

فضـاء عامـا يتجـاوزه بتفرده الـذي ال يشـاركه فيـه أحد.

ويف هذه الحالة ،يكون الفضاء العام كذلك مؤلفا من جنسني كالهما متعدد بتعدد

الفضاء الخاص بجنسيه أي :ما ال يمكن تجاوزه حتى لو أردنا الخروج منه سجنا نختنق

به وفيه؛ وما ال ينبغي تجاوزه حتى لو أراد غرينا تجاوزه عدونا عىل الذات.

واألول الحائل دون تجاوزه طبيعي ،والثاين الحائل دون تجاوزه رشيعي أو قانوين.

فيكون املفهوم الجامع لهذين املعنيني ،األعمق من عالقة الفضاءين العام والخاص،

هو ما يحدده النظام التواصيل؛ إما بمقتىض الطبيعة (الجسد محال للذات) ،أو بمقتىض
الرشيعة وضعية كانت أو دينية (الروح وعيا بالحلول يف الجسد املتجاوز له).
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وهـذا املعنـى املضاعف يجمع بين ِ
والخلقـي املحددين للعالقة بين العموم
الخلقـي ُ

والخصـوص الحـرة واملضطـرة .واملعلـوم أن الفضـاء العـام ،باملعنـى املتـداول ،فضـاء

اختيـاري ومتضايـف مـع الفضاء الخـاص الذي ينبغـي إيجـاده وحمايته باملعنـى العمراين

(قسـمة املـكان إىل عـام وخـاص) والسـيايس (قسـمة حـق الـكالم يف الشـأن العـام).
والتضايـف يحصـل بقسـمة معينـة بين الفضاءيـن وهـي نسـبة تزيـد وتنقـص وتحددها
قوانين طبيعيـة أو إنسـانية تمنـع التعـدي على الحـدود التـي وضعتهـا بينهمـا .ويتألـف

الفضـاء العـام بهـذا املعنـى املـكاين مـن املسـتويات الخمسـة التاليـة:
 - 1األُنيس (أماكن الرتفيه واأللعاب والحدائق واملقاهي إلخ)...؛
 - 2والروحي والفكري (املعابد واملسارح والجامعات إلخ)؛
 - 3والسيايس (أماكن التداول يف الشأن العام)؛

 - 4واالجتماعي (األسواق واملناسبات الكربى كاملوت واألعراس)؛

 - 5والجامـع بينهـا كلها؛ أعنـي حياة املدينـة أو الحيـاة الجماعية ،عندمـا يضيق بها

املكان فتصبح القسـمة بين العام والخـاص رضورة يوميـة أي املدينة.

أمـا الفضـاء العـام ،باملعنـى األعمـق ،فهـو ليـس اختياريـا بـل هـو محـدد بصـورة

طبيعيـة وخلقيـة ،وهـو مثـل األول يف تضايـف مـع فضـاء خـاص هـو أحـد أبعـاد كيـان
اإلنسـان .وينبغـي حمايتـه باملعنـى العضـوي والنفسي ومنـع تجـاوزه؛ ألنـه عين حمايـة

كيـان الفـرد .ويتألـف مـن املسـتويات الخمسـة التاليـة:

املستوى األول هو العالقة بني ظاهر الذات وباطنها :فما ينتسب إىل الفضاء العام هو

الجسد؛ ألنه مريئ من الجميع .وهذه العالقة هي التي تتحكم يف اللباس ويف مخرجات

البدن بحسب الحضارات والعصور .والبدن متضايف مع فضاء خاص هو باطن اإلنسان
أو روحه التي ال يطلع عليها إال الله .وحتى صاحبها فهو ال يطلع إال عىل القليل منها.

املسـتوى الثـاين هو العالقـة بني «ما بين الـذوات» ( )Intersubjectifمـن مدركات

أو مـا يسـمى بالواقـع ،وبين مـا لـدى الـذات مـن تصـورات لهـذا الواقـع ،فضلا عـن
الخيـال الـذي هـو أكثر خصوصية حتـى من الـرؤى الخاصـة ملا يوصـف بكونه املشترك

بين الـذوات من مـدارك .وقد أشـار ابـن خلـدون إىل مدارك غير قابلـة للعبـارة ،ومن ثم
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فهـي غير قابلـة للتواصـل بين الـذوات؛ ويسـميها الوجدانيات .وهـي جميعـا من جنس

املـدارك الباطنـة التـي ال يمكـن أن يشترك فيهـا أحد مـع أحد.

املسـتوى الثالـث واألكثر داللة عىل املفهـوم بمعانيه الخمسـة ،هو العالقـة الظاهرة

بين ذاتين وباطنهـا؛ إنـه جوهـر مفهـوم األرسة التـي هـي ذات ظاهـر وباطـن وكثرة
ووحـدة .فوجـود الزوجين يف األرسة لـه وجهـان ظاهرهـا فضـاء عـام يشترك فيـه جميع

أفرادهـا وباطنهـا فضـاء خـاص هـو العالقـة الحميمـة بين الزوجين إذ ينفـردان وجهـا
لوجـه يف غيـاب بقيـة أعضـاء األرسة .والوجـه األول هـو بدايـة الفضـاء العـام املطلـق،

والثـاين هو بدايـة الفضاء الخـاص املطلق .ويف هـذه العالقة رس تجاوز روحني جسـديهما
ليتجانسـا بفضـل العالقـة الحميمـة التـي هـي تواصـل جسـدين وروحين يف آن.

املسـتوى الرابع هـو العالقـة التواصلية بين ثقافـة وأخـرى؛ فالفضاء اإلنسـاين العام

متضايـف مـع الفضـاء الثقـايف الخـاص بـكل جماعـة ،واملـرور بين ثقافتين متباعدتني،

وحتـى بين حقبتين يف نفـس الثقافـة ،يضعنا أمـام عالقـة بني عـام وخاص هـو رس كل
مـا يحصل مـن سـوء تفاهم بين الحضـارات وهـو علـة صدامها.

ٍ
فضائية
املستوى الخامس واألخري هو العالقة بني اإلنسانية ،إن تصورناها ذات وحدة

ما ،هي خصوصيتها كبرش ،وبني كل ما سواها من املوجودات حية كانت أو جامدة؛ فهناك

فاصل بني اإلنسان وغريه من الكائنات :الفضاء العام املتجاوز للمشرتك اإلنساين.

فيكـون الخـاص اإلنسـاين هـو الوسـيط الدائـم الـذي يعسر التحـرر منه لتصـور ما

يتجـاوزه مـن الوجـود؛ وهو مـا يضعنا أمـام نظرية املعرفـة والوجـود ،والعالقة بين الكيل
والجـزيئ واضطـرار البشر للتعبير عمـا يتجـاوز هـذا األفـق بالقيـس اإليجايب أو السـلبي
على اإلنسـان؛ وخاصـة يف الـكالم عىل الـرب مثال ،أو على الطبيعـة؛ أي عىل مـن أو ما

تنسـب إليهـا األفعـال التـي نعتربهـا علال ملـا يوجـد دون أن يكون مـن فعل اإلنسـان.

أثر النوع األول يف النوع الثاين :التسطيح بالتمكن
ما الذي ينتج عن طلب عالج النوع الثاين من العالقة بني الفضاءين ِبقيسها عىل

عالج النوع األول منها؛ أي توسيع مدى املكان الذايت -الجسد-بالقياس إىل املكان

املدين مع قلب العالقة .ذلك أن توسيع املكان الخاص سيكون عىل حساب املكان
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العام؛ ألنه سيمتد بامتداد ما يحوزه من املكان بفضل ما يحاز باسم حق امللكية؛

وخاصة بتوسيع املسكن ،وتوسيع إدراك الوجود الفعيل بالوجود الخيايل ،وتوسيع العالقة
الحميمة بالحد من آثار عقد النكاح (شبه ترشيع للخيانة الزوجية) وتوسيع التواصل
الثقايف بالرتجمة ،وتوسيع التواصل مع غري البرش بالنزعة اإلحيائية املسقطة عىل العالم؟

فـكل هـذه املحـاوالت هدفهـا الخـروج مـن سـجن املـكان الـذايت وتوسـيعه على

حسـاب املـكان العـام .فاملـكان الـذايت الطبيعي هـو البـدن؛ لكن توسـيعه يقلـب العالقة
بين العـام والخـاص ،إذ يصبـح الخـاص أوسـع مـن العـام ويصبـح كل فـرد عاملـا بذاتـه
خاصـة أعـم مـن عامه.

 -1محاولـة توسـيع البـدن بثمـرة املـكان أو امللكيـة املاديـة؛ وهـي مـن أخـص

خصائـص العالقـة بين املـكان وثمرتـه أي الثروة :فمجـال حيـاة األغنيـاء ماديـا يتسـع

فيه الفضـاء املكاين العـام ،وكذلك الفضـاء املكاين الخاص؛ ورمـزه املعالـم العمرانية التي

هـي أهـم عالمـات الثراء املـادي يف أي مجتمـع إنسـاين.

 -2محاولـة توسـيع الـروح بثمـرة الزمـان أو امللكيـة الروحيـة؛ وهـي مـن أخـص

خصائـص العالقـة بين الزمـان وثمرتـه أي التراث :فمجال حيـاة األغنيـاء روحيا يتسـع

فيـه الفضـاء الزمـاين العام ،وكذلـك الفضاء الزمـاين الخاص؛ ورمـزه الذكر الـذي هو أهم
عالمـات الثراء الروحـي يف أي مجتمـع إنسـاين.

 -3محاولة توسـيع العالقـة الحميمة بالحد من آثـار عقد الزواج أو الحرية الجنسـية:

أي تالمـس شـيوعية املـرأة سـواء بصورة عامـة أو بمنطـق التمييز بين الحـرة والجارية؛

وهـو تمييز ال يخلو منـه مجتمـع للتوفيق بني رضورات النسـب والحريات الجنسـية.

 -4محاولـة توسـيع التواصـل بالرتجمـة؛ إذ ال توجـد جماعة ليسـت مماسـة لجماعة

أخـرى بعالقـة مزدوجـة تجمـع بين الفصـل الرمـزي الـذي يحـدد فضاءيهـا الخاصين

بهمـا ،ويف آن الوصـل الرمـزي املتجـاوز للفصـل الرمـز بالوصـل الرمـزي الجامـع بين
النظامين الرمزيين؛ أعنـي الرتجمـة.

 -5محاولـة توسـيع التواصـل باإلحيائيـة؛ وذلـك باعتبار جميـع الكائنـات ذات نفس

الحقـوق ،وخاصـة الحيوانـات األليفـة .والتوسـيع األخير الـذي هو غايـة التوسـيع ،هو
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محاولـة تخطـي الحاجـز بين األنـواع مـن خلال إسـقاط كل نـوع خصائـص ذاته عىل
غيره مـن األنـواع حيـة كانـت أو جامـدة .وهـذا هـو أسـاس املعرفـة املتجـاوزة للنـوع:

فاإلنسـان يعلـم الوجـود الطبيعـي دائمـا بـرده إىل مـا يشـبه النظـام االجتماعـي ومـا بني
مقوماتـه مـن عالقـات ورشائـع وقوانين يعتمدهـا ملعرفة سـلوكها.

أثر النوع الثاين يف النوع األول :التعميق بالتزمن
أمـا يف حالـة عكـس العالقـة السـابقة وقيـس الفضـاء العـام باملعنـى الوجـودي على

الفضـاء العـام باملعنـى السـيايس ،فـإن مـا يحـرر مـن خصوصيـة البدن هـو التعـري ،وما

يحـرر مـن الخيـال الـذايت هـو الخيـال الجمعـي يف الفنـون السـينمائية واملرسحيـة ،وما
يحـرر مـن خصوصيـة االختلاف الجنسي هـو التوحيـد بين الجنسين ،ومـا يحـرر مـن
الخصوصيـة الرمزيـة هـو فـرض نظـام تواصـل واحد ونمـط ثقـايف واحـد (العوملـة) ،وما

يحـرر مـن الفاصلـة بين اإلنسـاين ومـا سـواه هـو اعتبـار كل يشء ناطقا.

 -1التعـري :ويقابلـه التغطـي ،وكالهمـا تحـدده العالقـة بين الفضاءيـن؛ إذ يكـون

التجـاوز جامعـا بين املـكاين السـيايس والزمـاين الوجـودي؛ بحيـث ال يبقـى فاصلا بين
الفضاءيـن إال مـا هـو حاجـز طبيعـي؛ أعني مـا يخفيـه البدن نفسـه متحـررا ممـا أضافه

إليـه اإلنسـان مـن رداء يخفـي تعبيره املبارش.

 -2الفرجـة :عندمـا يتعـرى كل يشء يصبـح كل يشء عرضـا للفرجـة إىل حـد ال يبقى

للفرجـة من تأثير ،ويصبـح املتفرجون باحثني عمـا وراء الحواجـز الطبيعية طلبـا للبواطن

التـي تتجـاوز العينـي إىل املعـاين املجـردة؛ فننتقـل مـن الحيـوي إىل الجمـايل ،ومـن
العضـوي إىل الروحـي ،ومـن الوجـود املحسـوس إىل الوجـود املعقـول خياليـا ،فيسـتمتع
اإلنسـان بالخيـايل أكثر مـن اسـتمتاعه بالحقيقـي أو الواقعـي ،تسـليما بأن املحسـوس

هـو الحقيقـي والواقعي.

 -3نفـي كل تمييـز بين األجنـاس (ال فـرق بين الرجـل واملـرأة) :ويف هـذه الحالـة

ال يكـون الفـرق الجنسي الـذي تعتبره الفلسـفة مـن املقـوم املـادي وليـس مـن املقـوم

الصـوري مهمـا؛ بـل املهـم هـو الشـوق بصرف النظـر عـن الجنسين الطبيعيين؛ أعني
الجاذبيـة التـي تقبـل الفصـل عـن الجنـس بمعنـاه العضـوي.
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 -4النمـط الثقـايف واللغة الواحـدة :وغاية هذا التجـاوز للفواصل بين الفضاءين العام

والخـاص يتحـول إىل نفي التعـدد الثقايف واللسـاين ومحاولة فـرض نمط واحـد يعود فيه
البشر إىل حيـاة وظيفيـة خالصة يف شـبه مكنة إنتاج مـادي ورمـزي ليس واقعيـا فيها إال
االنتسـاب إىل هـذه املكنـة ،ومـا سـواها هو العيـش يف فضـاء خيـايل عامه وخاصه أشـبه

بمرسحيـة كونية.

 -5جعـل كل يشء متواصلا مـع اإلنسـان :وبذلـك يصبـح الكـون كلـه بلا حـدود

فاصلـة بين أنواعـه وأجناسـه؛ لـكأن كل يشء صـار متواصلا حتـى وإن كان مـدار
التواصـل وأدواتـه مشـتقة مـن النطـق اإلنسـاين مـع طغيـان سـوء التفاهـم والتواصـل
الـدال على التفاهـم؛ ذلـك أن هـذا التواصـل العـام هـو يف الحقيقة اكتشـاف اسـتحالة

التواصـل؛ ألن كل إنسـان يصبـح عاملـا خاصـا ال يمكـن لغيره أو حتى لـه أن ينفـذ إليه.

والرمـز املطلـق لهـذه الحالـة هـو يـوم الحسـاب؛ حيـث يصبـح كل يشء ناطقـا وشـاهدا
على صاحبـه يف شـفافية مطلقـة :إذ يصبـح البصر حديـدا.

تطابق الكيل والواحد مع الفردي والكثري
إذا كان الـكيل هـو الصفـات املشتركة أو مـا بني األشـياء من صفـات؛ فـإن الذهاب

بذلـك إىل الغايـة ال يبقـي إال على عالقـات ليـس لهـا موضوعـات تحملهـا موضوعـات
ذات طبائـع أو مقومـات وجـود تكـون تلـك الصفـات أعراضهـا .كيـف نفهـم محمـوالت

بلا حوامـل؟ هـل نفترض حاملا واحـدا كمـا يفترض ذلـك تصـوف وحـدة الوجـود،
ونذهـب بـه إىل حـد اعتبـاره املوجـود الوحيـد وكل مـا عـداه مـن أوهـام اإلنسـان كما يف
نظريـة الوحـدة املطلقة؟

املعلـوم أن الفلسـفة الحديثـة انتهـت إىل موقفين متقابلين كالهمـا يقـول بوحـدة

الوجـود املوضوعيـة (سـبينوزا) والذاتيـة (هيجـل) ،وكل مـا عـدا الجوهـر املوضوعـي
(الطبيعـة الطابعـة) أو الجوهـر الـذايت (الـروح) أحـوال لهـذا الواحـد.

ومـن ثمـرات هذيـن التصوريـن العميقين ،نجـد أهـم إشـكاليات الفكـر الدينـي؛

سـواء كانـت يف مرحلتهـا الوثنيـة أو يف مرحلتهـا املتعاليـة عىل التعبيرات الوثنيـة عن هذا
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املعنـى الخفـي ،الـذي تدرجت البرشيـة يف الوصـول إليه لتحديـد العالقة بين فضاءين؛
فضاء مؤسـس هـو املاوراء الوجودي؛ سـواء صيـغ دينيا أو فلسـفيا ،وفضاء مؤسـس عليه

هـو الوجـود الطبيعـي (العالـم الطبيعـي) والتاريخـي (العالـم اإلنسـاين) ،وهمـا وجودان

محـرك
يتحـدان يف هـذا املـاوراء الـذي فيـه خالـق ومشروع ،أو مثـال وممثـول ،أو
ِّ
ومحـرك ،أو إلـه ومـادة إلخ...مـن التأويالت لهـذا املاوراء املحـدد للعالقة بين الفضاءين
َّ
العـام الـذي يشـمل كل املوجـودات (الكـون) ،والخاص (الـذي يخـص كل جنس من

أجنـاس املوجـودات فيه).

الخامتة
ال يمكـن أن نفهـم جوهـر الصراع الفلسـفي والدينـي العميقين ،والتسـطيح الذي

يحصر وجود اإلنسـان عىل السـجنني الـذايت (البـدن والروح الذاتيين) والعاملـي (املكان
والزمـان الطبيعيين والتاريخيين) ،مـن دون ما حاولنا بيانـه من عالقات بين الفضاءين

العـام والخـاص يف معنييهما السـطحيني والعميقين ،وما يرتتـب عىل تفاعلهمـا وأثر كل

منهمـا يف الثاين.

لذلـك؛ فإنـه يمكننا القـول إن مسـألة الفضاء العام ليسـت مسـألة مكانيـة يف املدينة

وسياسـية يف الدولة فحسـب؛ بل هي حيويـة يف كيان الفرد اإلنسـاين ووجوديـة يف كيان
اإلنسـانية .وقـد حاولنـا بيـان عالقتهـا العميقـة بمعضلتـي الفكريـن الدينـي والفلسـفي؛

أعنـي معضلـة العالقـة بين الـذات والصفـات دينيـا ،وبين الواحـد واملتعـدد فلسـفيا يف

كيـان الفـرد والجماعـة والطبيعـة والكـون والوجود.
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املجال العمومي:

املفهوم لذاته واملفهوم يف ذاته
مصطفى املرابط*

(((

املفهوم وسؤال السياق
تعـج السـاحة الفكريـة والثقافيـة والسياسـية بمفاهيـم تؤطـر النقـاش حـول قضايـا

املجتمـع والدولـة ،إال أن املفارقـة الصارخـة يف هـذه الحالة تكمـن يف أن كثيرا من هذه
املفاهيـم بزخمهـا الكمـي والنوعـي ،عوض أن تسـاعد يف فهم هـذه القضايـا وتوضيحها

تزيـد مـن تعقيدهـا ومن تضبيـب الرؤيـة املكونّـة حولها.

ال شـك أن هـذه املفارقـة تسـتحق البحـث والتفكير ،ألنهـا ترهـن مسـتقبل البنـاء

الفكـري ،وتتحكـم يف هندسـة املعمـار الثقـايف .ومـن هـذا املنطلـق نثير االنتبـاه إىل مـا

يمكـن أن يسـهم يف الوعـي بهـذه املفارقـة وفهمهـا ،ونكتفـي هنـا بإثـارة إشـكاليتني:

تتمثـل اإلشـكالية األوىل يف الرتجمـة؛ ذلك أن جـل املفاهيم التي يتنفـس بها الفكر

العـريب مرتجمـة مـن لغـات أخـرى ،وال يكمـن اإلشـكال يف الرتجمـة يف حد ذاتهـا ،فهي

البـاب الـذي ُيفتـح على «اآلخـر» ،واملعبر إليـه لنسـج أوارص التعـارف والتالقـح معـه؛

وإنمـا يتجلى اإلشـكال يف حصر الرتجمـة يف جانبهـا الحـريف الـذي ال يتجـاوز منطـوق
اللغـة ،وقصر اهتمامهـا على الشـكل دون التعـدي إىل الجوهـر ،وهو ما يتجلى يف كثري

مـن النصـوص املرتجمـة التـي تغلـب عليهـا الركاكـة يف الصياغـة ،والقلـق يف التعبير،
والغمـوض يف املضمـون.

* 1رئيس مركز مغارب للدراسات يف االجتماع اإلنساين.
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أمـا اإلشـكالية الثانيـة ،واملرتبطـة بـاألوىل ،فتتمثـل يف عالقـة املفهـوم بالسـياق؛ إذ

ليـس هناك مفهـوم ُمنْ َب ّت ،بـل هو حصيلـة ُمر َّكب ثاليث يتداخـل فيه الـذايت؛ واملتمثل يف

مقاصد املتكلـم ،واملوضوعي؛ واملتجلي يف الظروف الزمانية واملكانيـة ،واللغوي؛ والكامن
يف القامـوس املسـتقل يف النظـر والتحليـل .وهـذا املركب هو الـذي نطلق عليه :السـياق.

إن أي مفهـوم إال وعليـه كسـوة السـياق الذي يصـدر فيه ،لذلـك فـإن التعامل مع

املفاهيـم يسـتوجب الوعـي بهـذه الحيثيـات ،ويرتتـب على ذلـك رضورة معرفـة السـياق
املنقـول منـه والسـياق املنقـول إليه حتـى نضمـن نجـاح عمليـة االسـتنبات والتبيئة.

وظيفة املفهوم
إن التفكير يف قضايا مجتمعاتنا يضعنا أمام تسـاؤالت واسـتفهامات يأيت عىل رأسـها

أسـباب ودوافع االشـتغال بهذه املفاهيم :هل هـي مطلوبة لذاتهـا أم لغريها؟

فـإن كانـت مطلوبـة لذاتهـا ،فإنها لن تعـدو أن تكـون رياضـة عقلية تزيد بسـطة يف

العلـم دون بسـطة يف العمـل .أمـا إذا كانـت مطلوبـة لغريهـا فإنهـا لـن تخرج عـن كونها
اسـتجابة لحاجـة معرفيـة أو واقعيـة؛ فهـي جـواب على رشط ،وهـذا يفترض أن هنـاك

رشطـا أوال ،ثـم معرفـة به ثانيـا .وعليه ،يأيت املفهـوم محكومـا بوجود الشرط واملعرفة به.
إن املتأمـل يف النقاشـات التـي تهيمن عىل السـاحات الفكريـة والثقافية والسياسـية

يلحـظ فوىض يف املفاهيـم واألفـكار ال يمكن تفسيرها إال بكون هذه املفاهيم تسـتدعى
ألغـراض تنـايف وظيفتهـا األصليـة ،ويمكن حصر بعـض هـذه األغـراض ،دون تعميم،

يف :الصراع األيديولوجـي؛ واالرتهـان للتقليد.

والقاسـم املشترك بين الغرضني هو االسـتعاضة عـن «الواقـع» كما هـو بـــ»الواقع

املتخيل» ،أو اسـتبدال «الواقـع العيني» بـــ»الواقـع الذهني».
َّ

تكشـف هـذه الحالة عـن وعي مأزوم ينظـر إىل الواقع بشـكل مقلـوب ،ويجعل هذه

املفاهيـم تمـارس الوصايـة لتنـوب عنـا يف التفكير يف قضايانـا .فاملفهـوم عندمـا ال يكون
اس ِـتيالد الحاجـة وخلـق الرشط
اسـتجابة لحاجـة وجوابـا عـن إشـكال فإنـه يعمـل على ْ
الذي يتناسـب واملفهـوم يف نموذجيتـه؛ وهكذا يصبـح املفهوم-النموذج هـو القالب الذي
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فصـل عليـه أطـر النظـر التـي تحـدد مجـاالت القـراءة والتفسير ،وتشـمل بالخصوص
ُت َّ
املنطـق والقامـوس .وبمـا أن املفهوم –النمـوذج هو وليد سـياق معني ،باملعنـى الذي حدد

عمـا هو مماثـل للسـياق األم أو مقـارب له؛
سـابقا ،فإنـه لن يكشـف يف سـياق مغايـر إال ّ
مـن هنا تصبـح جدليـة الكشـف والحجـب مالزمـة للمفهـوم؛ أي أنه يكشـف عما ُر ِسـم
لـه ،ويحجـب مـا ال تلتقطه أطـر النظـر املصممة يف/على السـياق األم .فما ِ
يكشـف عنه
َّ
إذن هـو إما متو َّهـم أو جـزيئ أو ثانوي.

ثـم؛ ففـي غيـاب الشرط والحاجـة فـإن املفهوم-النمـوذج هـو الـذي سـيتوىل
ومـن ّ

حجب تـام أو جزيئ
صناعـة هذا الرشط أو هـذه الحاجة وفـق أطر نظره ،ممـا يرتتب عليه
ٌ

للشرط األصلي .وعليـه؛ فـإن جهـود النظـر واملمارسـة سـتتجه ،ليـس نحـو استكشـاف

سـياقنا وتحديـد الشرط فيـه ( أو الحاجـة األصل) ،بـل نحو تكييـف هذا السـياق إلعادة
هيكلـة ِ
رحمـه بما يتناسـب واحتضـان الشرط املصطنـع أو الحاجـة الوافدة.
وهنـا نتسـاءل :أال تعبر هـذه الحالـة عن القصـور الفكـري الـذي ِين ُّم عـن العجز يف

اسـتعمال العقـل لفهـم السـياق وتحديـد الشرط أو الحاجـة والوعـي بهمـا ،مـا دام هذا
العقـل يعيـش تحـت وصايـة املفاهيم؟

إذا كان األمـر صحيحـا فإنـه يعنـي أن نُخـب مجتمعاتنـا تعيـش حالـة نُخـب أوروبا

القـرن الثامـن عشر ،حالة ما قبـل األنـوار ،التي اسـتثارت فيلسـوفا من حجـم «كانط»

ليعيـد تعريـف األنـوار يف مقالتـه الشـهرية «مـا األنـوار؟» ،حيـث حددهـا يف« :خـروج
اإلنسـان مـن حالـة القصور ،التـي هو املسـؤول عنهـا ،واملتمثلـة يف عجزه عن اسـتعمال
عقلـه دون وصايـة أو توجيه من غيره .إن حالة القصـور هذه ال يرجع سـببها إىل عجز يف

اإلدراك العقلي ،بـل إىل عجز يف اإلرادة والشـجاعة يف اسـتخدام العقـل دون توجيه من
غيره .فلتكـن لـك شـجاعة االهتـداء بعقلك وحـده! ذلك هو شـعار األنـوار».

املجال العام يف مرآة التحوالت العاملية
إذا حاولنـا أن نطـل مـن خلال مـا تقـدم عىل سـؤال املجـال العمومـي ،فـإن جملة

من األسـئلة سـتعرتض طريق النظـر والتفكري مـن قبيل :عالقـة املفهوم بالسـياق ومدى
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تحقـق جـواب الشرط بوقـوع الشرط .وقبـل هـذا وذاك يجـدر بنا التسـاؤل عـن وضعية

املجـال العمومـي ومـدى إجرائيتـه بالنظـر إىل التحـوالت النوعيـة التـي يعرفهـا السـياق
العاملـي عمومـا ،والسـياق األورويب ،مسـقط رأس املفهـوم ،خصوصا.

إن املط ّلـع على أطروحـة املجـال العمومـي كمـا تبلـورت عنـد صاحبهـا «يورغـن

هابرمـاس» ،والنقـاش الـذي رافقهـا ومـا يـزال ،يـكاد ال يسـتقر على رأي أو معنـى.
يعـود األمـر أساسـا إىل محدوديـة النمـوذج؛ إذ ال يجـادل أحـد يف جـدارة املفهـوم يف

حـد لسـيطرة الدولة
تفسير صعـود بورجوازية القـرن الثامن عشر كقوة تطمـح إىل وضع ّ
املطلقـة ،ولكـن بمجـرد تعميـم هـذا النمـوذج خـارج الدائـرة البورجوازية تظهـر أعراض
انحطـاط املجـال العمومـي ،كمـا يسـميها هابرمـاس نفسـه.

يتبين إذن أن نمـوذج املجـال العمومـي ،كمـا صاغـه هابرمـاس ،يجـد محدوديته

كلمـا طرحت مسـألة تعميمـه على قطاعـات اجتماعية أخـرى .كمـا أن هذا النمـوذج لم

يعـد قـادرا على مواكبة التحـوالت الهائلـة التي طـرأت عىل السـياق األوريب-الغـريب ،كما
لـم يعـد قـادرا على مجابهـة الطفـرات النوعية التـي َعصفـت ،وما تـزال ،باألسـس التي
أرسـيت منـذ حـوايل خمسـة قـرون لبنـاء العالـم ،ناهيـك عن عـدم قدرتـه عىل اسـتيعاب

انفجـار الهويـات ،وتشـظي الثقافـات واالعتقـادات التـي انفلتت مـن عقالهـا زاحفة نحو
«املركـز» ،بعـد عمليـات التفكيـك التـي بارشتهـا العوملـة للمنظومـات املنغلقـة ،والعطب
البنيـوي الـذي أصاب آلـة اإلنتـاج النمطيـة والتأحيـد والتجانـس القرسي.

ال يتسـع املقـام للحديث عن هـذه التحوالت والطفـرات ،فهي تتجاوز بكثير قدراتنا

على رصدها واسـتيعابها ،لكن نتوقف عند بعـض إرهاصاتها ذات العالقـة بموضوعنا.

لقـد كانـت العوملـة هـي الخالصـة الحضاريـة إلرادة القـوة التـي ظلـت تسـكن روح

حضـارة العرص ،ففجـرت اإلمكان الـذي كان كامنا يف املخيـال والتصـور إىل واقع عيني،
ويمكـن اختصـار تجليـات إرادة القـوة هـذه يف هيمنـة نظامين فائقـي الجبروت :نظـام

املـال ونظـام التقنية:

أما نظام املال فقد اكتسح كل مرافق االجتماع اإلنساين ،وهيمن بذلك عىل معاقل

إنتاج املعنى وتحديد الغايات بالتوسل بكل األدوات واملؤسسات التقليدية التي تؤطر
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هذا االجتماع :مؤسسات السياسة ومؤسسات الثقافة؛ فبعد أن تم بسط النفوذ عىل هذه
املؤسسات التي كانت تعمل عىل تدبري شؤون الناس ،وتأنيس حياتهم للتسامي عىل

الرشط البيولوجي ،عملت عىل إعادة برمجتها بما يخدم أهدافها ومقاصدها ،واملتلخصة

يف «سلعنة كل يشء !» ،فأصبحت هذه املؤسسات أدوات تنفيذية تخدم نظام املال،

لذلك ال نستغرب كرثة الحديث عن موت السياسة ونهاية الدولة ،وكذلك النقاشات
والتساؤالت حول وظائف الدولة ومصائر الديمقراطية تحت سيطرة نظام املال ،األمر

الذي أصبح ملحوظا يف انتخابات بلدان الديمقراطيات العريقة ،فكيف يمكن الحديث
بعد كل هذا عن املجال العام كوسيط بني الدولة واملجتمع حني تصبح الدولة ثانوية
سوق لالستهالك ومرتعٍ
ٍ
ورهينة الرأسمال ،وحني يتحول املجتمع إىل رشكة لإلنتاج وإىل

فتم
للفرجة؟ أما أدوات التوسط بينهما كالدعاية ووسائل اإلعالم كما حددها هابرماسَّ ،
اختطافها وتحويل وظائفها من وسائل للضغط عىل الدولة ونقدها للحد من سلطانها إىل

وسائل لخدمة نظام املال وتقديس السلعة والتحريض عىل االستهالك!

وأمـا نظام التقنيـة ،فقد أحـدث انقالبا غير مسـبوق يف التاريخ؛ بحيـث أصبح هناك

األفـق
والعالـم الرقمـي
عالـم اآللـة
هـوس يف «مكننـة» كل يشء و»رقمنتـه» ،إ ْذ غَـدا
َ
ُ
ُ

رمزيا
الـذي يتطور نحـوه اإلنسـان .وعليـه؛ فنحـن يف صدد الشـهود عىل قتـل اإلنسـان ًّ
تمهيـدا لإلجهـاز عليـه بيولوجيـا .لذلـك
خصوصـا يف البعديـن األخالقـي واالجتماعـي
ً

ال غـرو أن يرتفـع الجـدل حـول مـوت املجتمـع ونهايـة مؤسسـاته كاألرسة واملجتمـع
املـدين ...مـع الحديث عن انبثـاق عالم جديـد يتمحور حـول فضاء افرتايض شـبيك تؤطره
خوارزميـات فائقـة التعقيـد .فكيـف يمكـن الحديث عـن املجـال العمومي مـن حيث هو

حيـز يتحقـق فيه االجتمـاع اإلنسـاين ،وفضـاء يمـارس فيـه التفكير املسـتقل ،ويضمن
االسـتعمال الحـر للعقـل يف التـداول يف شـؤون الدولـة واملجتمع؟

حيـزا جغرافيا
صحيـح أن املجـال العمومـي كمـا تبلـور يف أطروحـة هابرمـاس ليـس ّ

ماديـا ،بـل هـو فضـاء معياري مجـازي يضمـن جـوالن األفـكار((( ويتعـاىل عـن اعتبارات
 1هذا أحد أسباب اختيار مصطلح “مجال” عوض “فضاء” ،فهو محل الجوالن  ،فجال يف األرض :طاف
أي
أي يف املوضوع :فكّر فيه ،وأجال النَّظر :جعله يجول ،وأجال
ُ
القوم َّ
غري مستقر فيها ،وأجال َّ
الر َ
الر َ
البحث فيه.
فيما بينهم :تداولوا
َ
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املـكان واالنتمـاء ،لكـن هـذا التصـور ال يمكـن ،كمـا قـد يتصـور الذهـن ،مماها ُتـه
بالفضـاء االفرتايض الـذي تهندسـه تكنولوجيا التواصـل الجديدة ،فهذه األخرية تؤسـس

لقطيعـة تراجيديـة يف تاريـخ اإلنسـانية ،إذ ننتقـل معهـا مـن املرحلـة األنرثوبولوجيـة،

حيـث كان اإلنسـان يف مركـز العالم ،إىل املرحلـة التكنولوجيـة ،حيث تتوسـط اآللة مركز

ثـم سـيتم إفراغـه مـن كل مظاهـر التأنيـس والتأنـس ومـا يسـتتبعه
هـذا العالـم ،ومـن ّ
مـن ضمـور الحيـاة والحيويـة يف الفضـاء االفترايض ،وسـيادة عالقـات تبنى مـن خالل
اإلشـارات الضوئيـة واملعـادالت الرقميـة ،فيغـدو بذلـك عاملـا تسـوده مظاهـر الوحشـة

والتوحـش ،ألن التفاعـل لـم يعد بين الـذوات اآلدميـة وإنما بني الـذوات الرقميـة التي

تتبـادل املعلومـات حـول العالـم واألشـياء ،ولكـن إدراك العالـم واألشـياء ال يتم بنفسـه،
وإنمـا برمـزه .وشـتان بين اإلدراكني!

املجال العمومي يف مرآة السياق العريب اإلسالمي
إذا كان املجـال العمومي سـواء عىل مسـتوى املفهـوم أو عىل مسـتوى النموذج يجد

صعوبة يف االسـتجابة للتحوالت والطفرات التي شـهدها السـياق األورويب ،مسـقط رأسـه

أساسـا ،فكيـف يكـون وضعـه عنـد اسـتدعائه إىل سـياقات مختلفـة :جغرافيـا وتاريخيـا
تـم
وثقافيـا ودينيـا؟ بـل إن هـذا النمـوذج ظـل حبيـس السـياق األملـاين ،رغـم أن بنـاءه ّ
عىل أسـاس دراسـة نمـاذج ثلاث دول أوربية هـي :أملانيا وفرنسـا وبريطانيـا .نتلمس هذا

األمـر عندمـا نالحـظ أن األطروحـة لـم ُيلتفَـت إليهـا خـارج أملانيـا إال سـنة  ،1978عندما

ترجمـت ألول مـرة إىل اللغـة الفرنسـية ،أمـا ترجمتهـا إىل اللغـة اإلنجليزية فلـم تنجز إال

سنة !1989

وإذا كانـت األفـكار واألطروحـات ُتنقـل مـن لغـة إىل أخـرى ،ومـن سـياق إىل آخـر

على ضـوء الحاجـة إليهـا وبدافـع االسـتفادة منهـا واسـتثمارها للتعاطـي مـع إشـكاالت
مسـتعصية ،فهـذا يعنـي أن الحاجـة إىل أطروحـة املجـال العمومي عىل املسـتوى األوريب

(وهو سـياق يتقاسـم كثيرا مـن املشتركات التاريخيـة والدينيـة والحضارية )...لـم تظهر
إال بعـد عقديـن مـن الزمـن على األقل.
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تسـوغ اسـتدعاء
وهنـا نتسـاءل :هـل هنـاك حاجـات يف السـياق العـريب اإلسلامي
ّ

نفسر االهتمـام املتنامـي بأطروحـة املجـال العمومـي
نمـوذج املجـال العمومـي؟ وكيـف ّ
تأليفـا وترجمـة؟

دون السـقوط يف التعميـم ،يمكـن القـول إجمـاال إننا ال نعـرف حق املعرفـة الحاجة

املعرفيـة التاريخيـة والسوسـيولوجية والسياسـية يف السـياق العـريب اإلسلامي ،وإننـا

عاجـزون عـن تحديد الشرط الذي سـيقع عليـه جـواب الرشط ،فكيـف يمكـن النظر يف

عالقـة مفهـوم املجـال العمومي بالسـياق؟

أخـذا بعين االعتبـار هـذا اإلشـكال ،مـع اسـتحضار صعوبـة بنيـة السـياق ،حيـث

يـزدوج فيـه التعقيـد والرتكيـب ،فـإن مقاربتنـا سـتكتفي بإثـارة عنرصيـن ،نحسـبهما
أساسـيني لتأطير التفكير والبحـث:

االعتبـار األول يتجلى يف موضعـة املجتمعـات العربيـة اإلسلامية؛ إذ إنهـا ،مـن

الناحيـة املوضوعيـة ،مـرت بتجربتين مفصليتين :مـا قبـل االسـتعمار ،ومـا بعـده؛

أمـا تجربة مـا قبل االسـتعمار فقـد تبلـورت فيها قواعـد بنـاء الشـخصية الحضارية،

وتحـددت فيها معالم تشـكيل «صـورة العالم» قبـل أن تنطلق مغامرة مشروع «عمارة»
األرض .تقـدم هـذه التجربـة إذن منظـورا معينـا ومثبتـا لالجتمـاع اإلنسـاين يف أبعـاده

األخالقيـة والسياسـية واالجتماعيـة والثقافيـة واالقتصاديـة ،ويف ضوئهـا تتحدد شـبكة
العالقـات؛ سـواء بين األفـراد أو بين املؤسسـات يف مسـتوياتها العموديـة واألفقية.

ومـا يهمنـا يف هـذا الصـدد ،ربط ًـا بموضوعنـا ،هـو كيفيـة انبثـاق مؤسسـة الدولـة

ومؤسسـة املجتمـع وطبيعـة الحـدود والعالقـات بينهمـا .مـن املقـرر أن الفصـل بين

املؤسسـتني قائـم وجلي؛ وإن كان فصـل تمايـز ،وتحـددت تاريخيـا أدوار كل مؤسسـة
ووظائفهـا؛ فـإن كانت مؤسسـة الدولة قـد أنيط بهـا حماية كيانهـا والذّ ود عـن أحيازها –

األرض واألشـياء -فـإن مؤسسـة املجتمع قد تكفلـت ببناء االجتماع اإلنسـاين – اإلنسـان
والرموز.

املثير يف هذه الهندسـة هو أسـبقية املجتمع عىل الدولـة من جهـة ،ومركزية املجتمع

كمحـور تـدور حولـه الدولـة ،من جهـة أخـرى .إن هـذه الخاصيـة تجعـل مبدئيـا الدولة
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أداة املجتمـع ،وقـد سـمحت لهـذا األخير بـأن يتحـول إىل سـلطة فعليـة ،وإن كانـت

باألسـاس سـلطة رمزيـة .ولعـل هـذا مـا يفسر املسـاحات املعتبرة التـي أبدعهـا املجتمع

وطورهـا فيمـا يخـص تحصين مكتسـباته ورسـم الحـدود بين الدولـة واملجتمـع ،وبين

العـام والخـاص ،وبين الفـرد والجماعـة ،وعلى رأسـها اسـتقالليته وتمتين أدواره فيما

يخـص عالقتـه بالدولة.

ال ننـزع من خلال هذا الـكالم إىل تصوير هـذه التجربة وكأنهـا مثاليـة ،أو أن هذه

الخاصيـة كانـت ثابتـة يف واقع تاريخ هـذه التجربـة ،إنما نـروم بكالمنا هذا لفـت االنتباه
إىل روح التجربـة دون الوقـوع يف نزعة «سـلفية» ،مـع رضورة التأكيد على أهمية تحيني

قـراءة تاريـخ هـذه التجربـة ،بـل وإعـادة قراءتـه باسـتمرار على ضـوء مكتسـبات املعرفة
اإلنسـانية وفتوحاتها املنهاجيـة؛ خاصة التاريخ االجتماعـي والتاريخ الثقـايف ،وبعيدا عن

كل تقديـس لهـذه التجربة يجـدر بنا الحفـر يف تضاريسـها والغوص يف أعماقهـا للوقوف
عىل مصـادر صناعة أنسـاقها واسـتخالص الروح التي سـكنت جسـدها.

أمـا فيمـا يخص تجربـة ما بعـد االسـتعمار ،فهي مرحلـة دقيقة لـم تنل مـن البحث

والدراسـة مـا يناسـب حجـم أحداثهـا بانعكاسـاتها العميقـة عىل املجتمـع؛ إذ ُيسـجل يف
هـذه املرحلـة تحـول خطير يف الخاصيـة التي أرشنـا إليهـا يف مرحلة مـا قبل االسـتعمار،

حيـث أُحدث انقلاب يف العالقة بين املجتمـع والدولة .إن اسـتنبات «الدولـة الحديثة»

يف السـياق العريب اإلسلامي أحـدث ر ّجة ما زالـت ارتداداتهـا مسـتمرة ومتفاعلة ،بحيث
إنهـا تضخمـت وفاضت عن حجمها لتشـمل كل مرافـق االجتماع العريب اإلسلامي .إن
مـا يشـار إليه عىل أنـه «دولة حديثـة» هو كيان غريـب ال يتصـل بصلة بما ُتعـورف عليه

يف األدبيـات السياسـية بمفهـوم الدولـة؛ إذ إنهـا ليسـت بالدولـة التقليديـة كمـا تبلـورت
يف التجربـة العربيـة اإلسلامية مـا قبـل االسـتعمار ،وال بالدولـة الحديثـة كمـا نشـأت

مهجـن ال يتحدد إال مقابـل املجتمع
وتطـورت يف التجربـة األوربيـة .فهي كيان مركـزي ّ
أو مكانـه؛ فهي كيـان ال يقبل يف السـياق العريب اإلسلامي إال أن تكون روحه وجسـده

يف نفـس الوقـت ،إىل درجـة أنـه يصعب جـدا تحديـد كيـان يمكن وسـمه باملجتمـع كما
تقـرره العلـوم االجتماعيـة ،اللهـم إال مـا تبقـى يف التجربـة العربيـة اإلسلامية مـا قبـل
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االسـتقالالت السياسـية ،حيـث تسـتمر يف البقـاء على الحيـاة على األطـراف املنفلتـة

مـن نفـوذ هـذا الكيـان .وهـي ظاهـرة الفتـة ال تخطئهـا العين ،ونتـج عنهـا ازدواجيـة
وسـمت كل مرافـق املعمـار يف العالم العريب ،سـواء السياسـية واالجتماعيـة واالقتصادية
والثقافيـة ،بـل شـملت حتـى َر َتابـات الحيـاة العاديـة مـن مـأكل ومشرب وملبـس .مـن

الصعـب إذن القفـز على طبيعـة «الدولـة الحديثـة» التـي تشـكلت يف «العالـم الثالث»
عمومـا والعالـم العـريب اإلسلامي خصوصـا ،أو محاولـة مماثلتهـا بالدولـة األم؛ أي

ثـم؛ فـإن توسـيع النقاشـات حول اإلشـكاالت
التـي نشـأت يف التجربـة األوربيـة ،ومـن ّ

املرتبطـة بالدولـة خـارج السـياق الغـريب أو نقلها إىل السـياق العـريب اإلسلامي ،كاملجال

العمومـي على سـبيل املثـال ال الحصر ،قـد يكـون عقيمـا وغير ذي موضـوع إذا لـم
نأخـذ بعين االعتبـار اختلاف السـياقني يف تطورهمـا التاريخـي وجذورهمـا وأبعادهمـا

الثقافيـة والقيميـة من جهـة ،وطبيعة الدولـة يف حيثيات نشـوئها وجذورهـا األيديولوجية

واالجتماعيـة والسياسـية ،مـن جهـة أخرى.

عىل سبيل الختم
إلجمـال القـول يف إشـكالية املجـال العمومـي يمكـن فتـح التفكير والنقـاش حـول

موضوعتين:

املوضوعـة األوىل تتعلـق بالتمييز بين مفهوم املجـال العـام يف ذاته واملفهـوم لذاته؛

فاملفهـوم يف ذاتـه هـو أنمـوذج موجـود بالقـوة ،ويف اسـتقاللية تامة عـن أية تجربـة .فإذا

تحـول إىل واقـع على األرض فنكـون قـد انتقلنـا إىل نمـوذج بالفعـل ،وهـو مـا نسـميه بـ
«املفهـوم لذاته».

إذا كان املجـال العمومـي يف ذاتـه يمثل روح األنمـوذج ،وهو مجمـوع األفكار التي

تشـكل محتـوى هـذا األنموذج ،فـإن املجـال العمومي لذاته هو الجسـد الذي ينكشـف

للعيـان يف سـياق معني ويحـدد حيز جـوالن األفـكار وتداولهـا .نسـتنتج من هـذا التمييز
أن الـروح إذا كانـت واحـدة فـإن الجسـد متعـدد ،ألنـه مرتبـط بالسـياق .وبهـذا يكـون

الجسـد األنمـوذج لذاته هـو التعبير الثقـايف لتجليـة روح النموذج.
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وبنـاء عليـه؛ فـإن املجـال العمومـي يف روحـه هـو مشترك إنسـاين يقتضي تنزيلـه

يف جسـد ثقـايف حسـب السـياق .فبمجـرد تجسـيده على أرض الواقـع ،أي« :النمـوذج
لذاتـه» ،يكـون ملتصقـا بذلـك السـياق وخاصـا بـه ويصعـب تعميمـه .إن االنتقـال مـن

املجـال العمومـي يف ذاته (الـروح) إىل املجال العمومـي لذاته (الجسـد) يقتيض وصلهما
بجسـور نذكـر منهمـا اثنين :جسـد الـذات الواعيـة واملدركـة لشـخصيتها وخصوصياتهـا
وموقعهـا يف/من العالم ،وجسـد السـياق الـذي يتطلب معرفـة دقيقة بتاريخـه وجغرافيته

وفضائـه القيمـي والثقايف.

املوضوعـة الثانيـة ،واملرتبطة باألوىل ،تـروم التفريق بني اسـتهالك املفهـوم وتم ّثله،

“”assimilation؛ لقـد سـبق أن أرشنـا إىل عالقـة املفهـوم بالسـياق ،وأن املفهـوم يـأيت
اسـتجابة لحاجـة وجوابـا على رشط ،فلِ َتجنُّـب التشـوه الـذي قد يلحـق بسـياق مختلف
حين اسـتنبات املفهـوم ،يجـب إخضـاع ذلـك املفهـوم لعمليـة مزدوجـة :أوال ،عمليـة

حـل املفهـوم وتفكيكـه إىل عنـارصه األوىل؛ ثانيـا ،عمليـة إعـادة بنـاء هـذا املفهـوم وفق
متطلبـات السـياق الجديـد ومنطقـه الخـاص.

أي سـياق لـه قالبـه الخـاص الـذي يتناسـب وحاجياتـه ،فعلى مقاسـه تفصـل
إن ّ

املفاهيـم التـي يتـم بناؤهـا مـن خلال العنـارص األوىل للمفهوم-النمـوذج بعـد تفكيكـه.

شرع بالتـايل فـر ُز هـذه العنـارص ،سـواء بإعـادة ترتيبهـا أو انتخـاب أجودهـا أو إتمـام
في
َ
ُ
نقائصهـا.

إن املنتـوج النهـايئ ،بعد عمليتـي التفكيك والرتكيب (إعـادة البناء)ُ ،يخـرج التجربة

مـن ضيـق املفهـوم إىل سـعته ،ومـن وصايـة املفهـوم على السـياق إىل تحـرر السـياق
باملفهـوم ،فضلا عـن عبقريـة اإلنسـان يف التعبير عـن حاجياتـه مـن خلال قاموسـه

الثقايف.
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الفضاء العمومي بني الضيق والسعة
خالد حاجي*

(((

بقـدر مـا يسـهل الحديـث عـن الفضـاء العمومـي ،بقـدر مـا يعسر تحديـد مفهومه؛

ذلـك أن الحديث عـن هذا الفضاء متشـعب ،ال يقف عنـد حدود تخصـص علمي واحد،

بـل يعبر حـدود التخصصـات ،حتـى أنـه قـد يخيـل للمتتبـع أن «الفضـاء العمومـي»

تحـول إىل وعـاء مفهومـي فـارغ ،يملأه املتحـدث بـأي محتـوى شـاء ،أو مجـرد عبـارة
ملقـاة على قارعـة الطريـق ،يتوسـل بهـا املارة قصـد بلـوغ مقصودهـم مـن الكالم.

صحيـح أن هـذه العبـارة تقترن يف سـياقنا الثقـايف املعـارص باسـم املفكـر األملـاين

يورغـن هابرمـاس ،أكرث مـن اقرتانها بغريه؛ سـواء ممـن تشـيعوا لفكرته وراحـوا يعمقون
النظـر فيهـا ،أو ممـن انتقدوا هـذه الفكرة وجعلـوا يربزون أوجـه قصورها .فقـد كان لهذا

املفكـر دور ال ينكـر يف شـق مجـرى سـلكه املفكـرون واملنظـرون مـن بعـده .لكـن عنـد
التأمـل ،نجـد بـأن مـع كل معـاودة للنظـر يف املوضـوع يتـم حمـل مفاهيـم جديـدة على
الفضـاء العمومـي ،يحددهـا سـياق التواصـل ،وموازيـن القـوى .وهكذا ،فلا يعرس ،مع

كل منطلـق جديـد يصدر عنـه املتحدث ،اسـتبدال عبارات جديـدة محل عبـارات الفضاء
العمومـي ،مـن قبيـل «املجـال العـام» ،أو «املجتمـع املـدين»« ،أو الحياة السياسـية»،
أو «الشـأن العـام» ،وغريهـا مـن العبـارات التـي تفي بغـرض اإلشـارة إىل مـكان تحقق

االجتماع اإلنسـاين.

* 1مدير منتدى بروكسيل للحكمة والسلم العاملي.
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وال شـك أن عبـارة الفضـاء العمومـي ،كمـا تقـررت مدلوالتهـا يف سـياقنا العـريب

واإلسلامي ،هـي أقـرب إىل التعبري املجـازي منها إىل يشء آخـر؛ وهي ترجمـة تجر معها

مـا علـق بالعبـارة يف أصلهـا اإلنجليـزي أو الفرنسي مـن عوالـق .إذ يسـتحيل التفكير يف
«الفضـاء العمومـي» دون التفكير يف مقابلـه ،أي «الفضـاء الخصـويص» .ويف هـذا
التقابـل انزيـاح عن مدلـوالت العبارة يف أصلهـا األملـاين( ، )Öffentlichkeitالـذي ُيقابل

بمعـاين «االنغلاق» ،و»مـا يحصـل وراء األبـواب املوصـدة» ،و»األمـور الرسيـة»،
و«حـس املؤامـرة» ،و»التكتم» وغريها .فيسـتحيل فهـم فكر هابرماس ،مثلا ،وحديثه

عـن البورجوازيـة يف القـرن الثامـن عرش خـارج ثنائيـات الوضـوح والغمـوض ،واالنفتاح

واالنغلاق ،أو البـوح والتكتـم ،وهـي ثنائيـات أخالقيـة يف األسـاس ،على عكـس
الثنائيـات الجغرافيـة املحايـدة التـي علقت مع مـرور الزمن بمفهـوم الفضـاء العمومي يف

السـياق املعارص.

صحيـح أن لحديثنـا يف السـياق العـريب واإلسلامي عـن الفضـاء العمومـي عالقـة

بظـروف نشـأة املفهـوم وتطـوره؛ لكـن ال يقل صحـة أن لهـذا الحديـث صلة بما يشـهده

هذا السـياق مـن أحـداث وتحوالت ،ومـا يجيـش يف صـدور املواطنني العرب واملسـلمني

من مشـاعر وأحاسـيس يف واقـع يموج باألفـكار املتناقضـة والطموحـات املتعارضة .يخيل
لنـا ونحن نسـتدعي هـذا املفهـوم من مجـاالت تداوليـة أخـرى ،أن هاجسـنا األول ليس

هاجسـا معرفيا خالصـا ،بل هو هاجـس إيديولوجي بحـت؛ تمليه ظروف الصراع املحتدم
يف العالـم العريب واإلسلامي من أجل إعـادة ترتيب العالقة بني السـلط؛ خصوصا سـلطة
الدينـي والسـيايس ،أو الترايث والحـدايث .فليـس مـن حـرص يعلـو على حـرص املهتمني
بالفضـاء العمومـي على تحديد مالمح هـذا الفضـاء وتعيني مواطـن الفصل بين ما يجب

أن يمنـح حـق الوجـود يف هـذا الفضاء ،ومـا يجـب أال يمنح هـذا الحق.

ال شـك أن للتراث املعريف واملخـزون الثقـايف دورا يف تأثيـث وعي العرب واملسـلمني

املعارصيـن بجدليـة الفضـاء العمومـي والخصـويص .لقـد كرسـت النصـوص الدينيـة،

وعلى رأسـها القـرآن الكريـم ،فكـرة األرض كموطـن للتجـاذب بين الخير والشر ،بني

الصلاح والفسـاد ،بين اإليمـان والكفـر .وقـد ترتـب على هـذا الوعـي باملـكان ثنائيـة
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الضيـق والسـعة؛ فإمـا أن تتسـع سـاحة الصلاح فتضيـق سـاحة الفسـاد ،أو أن تضيـق
سـاحة الصلاح فتتسـع سـاحة الفسـاد ،وهكـذا .إال أن بعـض املنظريـن مـن املسـلمني
عبر التاريخ أخرجـوا فكرة األرض من سـياقها األصلي املتعلق بقـدرة الله على التضييق

والتوسـيع ،فعمدوا إىل تقسـيم العالم إىل «دار اإلسلام» و«دار الحـرب» ،وال عجب يف
أن تعمـد عقـول بعض املسـلمني إىل إرسـاء قوانني ُت َس ّـيج فضـاء اإليمان ،فيتـم بموجب

هـذه القوانين إدمـاج أفـواج الوافديـن عىل هـذا الديـن ،املهديني إليـه ،كما يتـم إقصاء
الزائغين عـن العقيـدة وإخراجهـم مـن حظيرة املؤمنني.

إن الوعـي بمنطـق التدافـع واسـتحالة التجـاور بين «الـذات الصالحـة» و الغير

املفسـد يف األرض ،يضمـر القـول بوجـود فضـاء متماسـك حيـث يتعين اإلجمـاع العقلي

واالجتمـاع اإلسلامي ،ويشترط يف ضمـان هـذا التماسـك رشطـا أخالقيـا ملزمـا لكافـة
عين
أفـراد املجتمـع اإلسلامي ،أال وهـو رشط «التستر عنـد االبتلاء» .فلمـا كان َت ُّ
االجتمـاع اإلسلامي تعينـا أخالقيا ،جاز تقسـيم الفضـاء إىل فضـاء عمومـي تتحقق فيه

القيـم األخالقيـة ،وفضاء خـاص ،فضاء ستر ،يدخله املذنـب ،املخل بالشرط األخالقي
قصـد التوبـة واالسـتغفار ،حتـى إذا ثـاب إىل رشـده ،عـاد إىل املجتمـع مؤهال لالنتسـاب
إليه.

ال يخرج الوعي الرتايث بالعالقة بني الفضاء العمومي والفضاء الخصويص عن أن

يتدحرج بني املفهومني املذكورين :مفهوم األرض ،وهو املفهوم الذي يقبع وراء ثنائية
الضيق والسعة بوصفها عالقة بني الذات واآلخر؛ ثم مفهوم التعني األخالقي لالجتماع
اإلسالمي ،ويالزمه التسرت والتخفي يف حال االنزياح عن األخالق اإلسالمية .وهكذا،

يمكن القول إن الفضاء العمومي ،من منظور ترايث شائع ،فضاء إسالمي يتأسس عىل
منظومة أخالقية دينية ،توسع للمعروف وتضيق عىل املنكر ،وتحرص عىل عدم إشاعة
الفاحشة يف العلن .ويف هذا ال يختلف كثريا التصور الرتايث اإلسالمي للعالقة بني الشأن
العام والشأن الخاص عن باقي التصورات الدينية ،ما قبل الحداثية وما قبل العلمانية،

لهذه العالقة .فكل املنظومات الدينية ترى يف استفحال مظاهر الفساد األخالقي عالمة

من عالمات االنحطاط الحضاري وانهيار العالم.

37

الفضاء العمومي بني الضيق والسعة

إال أن السـياق األورويب العلمـاين أفـرز لنـا عالقـة جديـدة بين الفضـاء العمومـي

وفضـاء الخصوصيـة ،عالقة لم تسـتقر بعد يف السـياق العـريب واإلسلامي؛ إذ أن علمنة

املجتمـع يف السـياق األورويب اقرتنـت بإقصـاء الديـن مـن الفضـاء العمومـي وإدخالـه يف
مجـال الشـؤون الخاصـة ،بوصفـه أمـرا متعلقـا بحريـة املعتقـد الفرديـة ،ال بوصفه شـأنا
عامـا يبنـى عليـه االجتمـاع اإلنسـاين .فقـد تـم فـك االرتبـاط يف هذا السـياق بين صحة

املعتقـد والحـق يف املواطنـة ،بحيـث لم يعـد االختلاف يف املعتقد مسـوغا لحرمـان الفرد
أو الجماعـة مـن الحـق يف التمتع باالنتسـاب إىل الفضـاء العمومي واملسـاهمة يف تحديد
مالمحـه .ويف هـذا اإلطـار تفهـم الدعـوات إىل إخلاء الفضـاء العمومـي ،مـن إدارات

عموميـة ومراكـز تعليميـة وغريهـا ،مـن العالمـات الدالـة على تديـن املـرء .باختصـار،

يمكـن القول إن الفضـاء العمومي يف السـياق األورويب لم يعد ينبني عىل أسـس أخالقية
دينيـة ،بـل صـار يبنـى على فكرتين جوهريتين ،أال وهمـا« :الحريـة» و»الحيادية».

ليسـت املجتمعـات العربيـة واإلسلامية يف منـأى عـن النقـاش الكـوين الدائـر حول

هـذه األفـكار .فاحتـكاك هـذه املجتمعـات باملنظومـة الغربيـة وانفتاحهـا على العوالـم
الخارجيـة جعلهـا تنقسـم عىل ذاتها بين من ينشـد فضاء عموميـا يبنى عىل فكـرة التحرر

مـن املعتقـد ،وحيادية املؤسسـات السـاهرة عىل تماسـك هـذا الفضاء؛ وبني من يتمسـك
باملعتقـد ويـرى يف االنحيـاز لقيـم املجتمع الثابتـة ما يضمـن بقـاء املجتمع واسـتمراريته.

فباختلاف املواقـف مـن الحريـة والحياديـة تختلف التصـورات حـول الفضـاء العمومي.

ومـع اسـتمرار الرصاع وتعذر الحسـم كمـا حصل يف السـياق األورويب ،تشـهد املجتمعات
العربيـة واإلسلامية ظاهـرة متفـردة ،فعوض االتفـاق عىل مالمـح فضاء عمومـي واحد،

يقابلـه فضاء خـاص؛ دخلت املجتمعـات مرحلة توازن أشـبه بتوازن الرعـب بني فضاءات

عموميـة مختلفـة ،منعزلـة ومرتبصة ببعضهـا البعض.

تـؤرش رضوب العنـف الكثيرة املتفشـية يف املجتمعـات العربيـة واإلسلامية على

صعوبـة االنتقـال مـن فضـاء عمومـي ينبنـي على املقـدس الدينـي ،إىل فضـاء عمومـي

جديـد ينبنـي على التحـرر مـن املعتقـد؛ وهـذا مـؤرش يف العمـق على اسـتحالة أو صعوبة

اسـتنبات التجربـة األوروبيـة الحداثيـة والعلمانية يف السـياق العريب واإلسلامي .صحيح
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أن التجربـة الحداثيـة والعلمانية وسـعت الفضـاء العمومي إىل أبعد مـدى ممكن ،بحيث

فسـحت املجـال أمـام تحقـق أكرب قـدر مـن االختلاف يف الـرؤى واألفـكار واملعتقدات،
كمـا خرجـت بالعالقـة بين األنـا واآلخـر مـن ثنائيـة الضيـق والسـعة املرتبطـة باملفهـوم
فضـاء مواطنة
التقليـدي للأرض ،إىل أرضيـة مفاهيمية جديدة تصـور الفضـاء العمومي
َ

مشتركاً يبنـى على التعـدد والتنـوع .غير أن هـذا كلـه لـم يشـفع لهـذه التجربـة لـدى
َ

الشـعوب العربيـة واإلسلامية التـي ظلـت تـرى فيهـا خطـرا محدقـا يتهـدد خصوصيـة
التجربـة اإلسلامية؛ إذ يسـود اعتقـاد راسـخ بين هـذه الشـعوب أن الغـرب لـم يوسـع
للحريـة والتعـدد واالنفتـاح إال بعد أن أحكم سـيطرته على العالم ،وبعـد أن أرىس دعائم

تفوقـه .وما الحرية والتحرر إال سلاح يتوسـل به الختراق فضاء الخصوصيـات الثقافية
والدينيـة والحضاريـة .لذلـك نـرى بين الحين واآلخـر الشـعوب العربيـة واإلسلامية

تنتفـض يف مظاهـرات عارمة مسـتنكرة أي مسـاس بخصوصيـة فضائهـا العمومي يكون
باسـم حريـة التعبير أو غريهـا مـن أنـواع الحرية.

تجابهنـا يف العالـم العـريب واإلسلامي أسـئلة جوهريـة تقتضي إعمـال النظـر وقـدرا

مـن املكاشـفة واملصارحة ،ومـن بينها األسـئلة املتعلقة بالفضـاء العمومي وسـبل تجديده

يك يصبـح أكثر اسـتيعابا لألطيـاف الفكريـة واملشـارب الفلسـفية والحـاالت النفسـية
الجديـدة .لـم يعد مستسـاغا مـن حيث ذائقـة العصر القبول بأن يـؤدي القول بـرأي من
اآلراء إىل سـلب حريـة الفـرد أو التفكير يف تعزيـره أو قطـع يده أو فقـع عينيه يف السـاحة

العموميـة مثلا .كمـا لـم يعـد مستسـاغا الربـط بين عـدم تأديـة شـعرية مـن الشـعائر

الدينيـة والحرمـان مـن االنتسـاب إىل الفضـاء العمومـي .إن تقلـب املجتمعـات العربيـة

واإلسلامية بني أطـوار العالـم الحديث سـاهم يف فـك االرتبـاط يف هـذه املجتمعات بني

صحـة املعتقـد وتحصيل الحـق يف االنتمـاء إىل فضـاء املواطنـة .فلعل عمـوم املجتمعات
العربيـة واإلسلامية قطعـت مـع بعـض أوجـه املمارسـات مـا قبـل الحداثيـة ومـا قبـل
العلمانيـة ،التـي تجعـل من الفضـاء العمومـي مكانـا لتصفية الحسـابات العقديـة ،مكانا
للرجـم والجلـد واالقتصـاص من املذنبين ،وقد صار عسيرا الدعـوة إىل تمثلات ما قبل
حداثيـة لفضـاء املواطنـة الجديد.
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غير أن الفضـاء العمومـي الحديـث والعلمـاين ،على الرغـم ممـا اسـتصحبه مـن

إيجابيـات ،أصبح اليوم يشـهد على ارتباك واضح وعجز عن اسـتيعاب الظاهـرة الدينية،

كمـا أبـان عـن ذلـك الجدل القـوي الـذي شـهدته فرنسـا بخصوص ألبسـة االسـتجمام

اإلسلامية؛ حيـث تحـول الشـاطئ إىل فضـاء علمـاين مقـدس ،يحظـر على غير العـراة
دخولـه ،تمامـا مثلما كانـت بعض الفضـاءات الدينيـة تحـدد مواصفات اللبـاس الرشعي

وتحظـر عىل مـن ال يلتزم بـه دخولهـا .إن حالة االرتبـاك هـذه أدت إىل التفكير فيما بعد
العلمانيـة ،فاتحـة بذلك بـاب االجتهـاد أمام العقل اإلنسـاين يك يسـترشف أفقـا جديدة،

يكـون عندهـا التعايش بين الدينـي وغري-الدينـي ممكنا.

يجـد العـرب واملسـلمون اليـوم أنفسـهم أمـام مفترق طـرق؛ فلا هـم يسـتطيعون

العـودة إىل الـوراء ،إىل فضـاء عمومـي بمواصفـات الفضاء الداعشي ،حيث تسـتباح دماء
املواطنين بدون وجـه حق اعتمـادا عىل فهـم أحـادي للتجربـة التاريخيـة وللمعتقد؛ وال

هـم يسـتم ِرئون االنتمـاء إىل فضاء يبنى على الحرية املطلقة ،فضاء يتسـيب فيـه املعنى،
ويسـتباح فيـه كل يشء .هنـاك جملة مـن القرائن تدل على أن العالم العريب واإلسلامي
يخطـو بخطـى ثابتـة بحثـا عـن كلمـة سـواء ومـكان يلتقـي فيـه بالحداثـة والعلمانيـة؛

لقـد خفـت وطـأة الخطابـات العروبيـة واإلسلامية التـي كانـت ال تعنـى بشيء قـدر
عنايتهـا بالتحذيـر من مخاطـر الغـزو الخارجي ،فقـد صارت هـذه الخطابـات تتنافس يف

اقتراح صيـغ للتعايـش مـع عالـم الحداثـة والعلمانية؛ وهـذا ما قـد يخلق فضـاء عموميا
جديـدا يسـمح بانبعـاث روح الجـدل والنقـاش والتناظـر والتفاكـر .إال أن ديناميـة العالـم

العـريب واإلسلامي هـذه أصبحـت تجابـه بدينامية أوروبيـة جديـدة ،تتحكم فيهـا القوى
الشـعبوية واليمينية املتطرفة التي صار شـغلها الشـاغل هـو إعادة صياغـة مالمح الفضاء

العمومـي مـن جديد بغـرض إخـراج الدخلاء وإقصاء الغربـاء الطـوارئ ،األمر الـذي فيه

تنكـر رصيح لقيـم التعـدد الثقـايف والتنـوع الحضاري.

إن مـا يختصـم يف العالـم العـريب واإلسلامي مـن أفـكار ومواقـف ومشـاعر هـو يف

العمـق محاولة للجواب عن سـؤال متعلق بسـبل ولوج فضـاء عمومي جديد أكثر انفتاحا

على األقليـات ومكونـات املجتمـع املختلفـة .وأمـا مـا يعتمـل داخـل املجتمعـات الغربية
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عموما من أحاسـيس ومشـاعر فهو ييش بسـطوة سـؤال آخر ،متعلق بسـبل التضييق من

رحابـة الفضاء العمومي؛ إذ تشـهد الحملات االنتخابية ،سـواء يف أوروبـا أو أمريكا ،عنفا

لفظيـا غري مسـبوق ،وابتعـادا واضحا عـن مقتضيـات اللياقة السياسـية أو ما كان يسـمى

بــ “”Political correctness؛ وهـذا مـا يخلـف شـعورا بوجـود ردة وارتـداد عـن العوملـة

ومـا اسـتتبعها من تصـورات خاصة بالفضـاء العمومـي .إن محـاوالت الخـروج من منطق

العوملـة مـؤرش على وجـود تراجـع نحـو التصـورات مـا قبـل الحداثيـة ومـا قبـل العلمانيـة
للفضـاء بوصفـه أرضـا ال تتسـع ملجتمـع إال لتضيـق يف وجـه مجتمع آخـر .لذلـك فلم يعد
املتطرفـون مـن الشـعبويني واملحسـوبون على اليمني املتطـرف يقنعـون بوجـود اآلخر يف

فضـاء خـاص بـه ،يف مسـجد أو معبـد أو جمعيـة ،بـل صـاروا يطلبـون نفيـه مـن األرض،
وإخراجـه من سـاحة الوطـن واملواطنة ،ومـن الحيز الجغـرايف والحضـاري؛ ويجعلون من

تخليـه عن كل مظاهـر الخصوصية رشطا لبقائه .ال شـك يف أن لالنكمـاش اإليديولوجي
الـذي يشـهده السـياق األورويب واألمريكي اليـوم تأثيرا واضحـا على رسـم مالمـح فضاء
عمومـي جديـد ،غري الفضـاء الـذي ُب ِني على منطـق العوملة.

لـن ينجـو الفضـاء العمومـي يف العالـم العـريب واإلسلامي مـن تأثيرات انكمـاش

الغـرب السـيايس والحضـاري .إن يف تراجـع الغرب عـن مبـادئ التعددية ما يعـد بعواقب

وخيمـة على الغـرب ذاتـه أوال ،على جملـة التوازنـات التـي حكمتـه منـذ نهايـة الحـرب
العامليـة الثانيـة إىل اليـوم؛ وإذا مـس الغـرب قـرح ،سـيكون وبالـه على العالـم العـريب

واإلسلامي أعظـم .إذ بانهيـار النمـوذج الغـريب يف االجتمـاع اإلنسـاين اليـوم ،سـتجد

الشـعوب العربيـة واإلسلامية ذاتهـا يف طريـق غير واصلـة ،بعـد أن تـم اسـتدراجها
للمشي يف طريـق العوملة ،باتجاه عالـم منفتح تموج فيـه الخصوصيـات بعضها يف بعض.

فالحاصـل أن انفجـار العالـم العـريب واإلسلامي أثبـت أن تماسـك الفضـاء العمومي لم

يكـن متأتيـا إال بفضل سـلط شـمولية ،وأن مع انهيـار هذه السـلط وجد هـذا العالم ذاته
حـرا ممزقـا ،تتجاذبـه األهـواء والتيـارات يف كل الجهـات ،األمـر الـذي يتعـذر معـه بناء
اجمـاع بسـهولة .ومـع انهيار الفضـاء العمومـي يف الغرب يـزداد العالم العريب واإلسلامي

تيهـا وتمزقـا ،وانقسـاما بين نمـاذج نظريـة تراثيـة وحديثـة يصعـب تنزيلها.
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مـع انهيـار نمـوذج الفضـاء العمومـي الغـريب سـتفقد الشـعوب العربيـة واإلسلامية

نموذجـا عمليـا قابلا للتطبيـق ،وهـذا مـا قـد يوسـع سـاحة الجـدل اإليديولوجـي مـن

جديـد ،ويضيق سـاحة الفعـل الحضـاري .فالحاصـل أن زلة الغـرب ،خصوصا زلـة أوروبا
اليـوم يف هـذا املجـال ،هـي زلـة العالـم؛ إذ يف حـال فشـل أوروبـا يف اإلبقـاء على منطـق

العوملـة وإذكاء روح التالقـي والتسـاكن والتجـاور تحـت فضـاء واحـد منفتـح ،سـينخرط
العالـم يف مسلسـل جديـد مـن التيه بحثا عـن الخصوصيـات املفقـودة؛ وهو األمـر الذي

سـيؤدي ال محالـة لنشـوب رصاعـات دمويـة قـد تفـوق حدتهـا الرصاعـات التـي عرفهـا
العالـم خلال الحربين العامليتين األوىل والثانيـة.

مـن العبـث التفكير يف سـؤال الفضـاء العمومـي اليـوم يف العالـم العـريب واإلسلامي

بمعـزل عن التأثيرات الخارجية .لـم يعد العالـم الخارجـي ،خصوصا الغرب ،كتلـة واحدة
متجانسـة ومتحكمـة يف مصريهـا؛ بـل أصبحـت املجتمعـات الغربيـة ذاتها ضحيـة تطور
علمـي وتقنـي ورقمي ،تتقلـب معه باتجـاه وجهة غير معلومـة .وعليه؛ يسـتحيل التفكري

يف مسـتقبل الفضـاء العمومي يف العالـم العريب بمعزل عـن تحديات هذا التطور املشتركة.
أصبحنـا جميعنـا ،رشقـا وغربـا ،جنوبـا وشـماال ،نعيـش يف ظل ثقافـة رقميـة جديدة

تعمـل على إلغـاء الحـدود بين األحيـاز الثقافيـة التقليديـة ،وهـي اآلن بصـدد إعـادة

تشـكيل مالمـح االجتمـاع اإلنسـاين ،حتـى أننـا رصنـا نسـمع عـن «مـدن ذكيـة» .وهل
مـن رشط لتحقـق املدينـة الذكيـة سـوى رشط «اإلنسـان الغبـي»! لقـد أوهمـت الثقافة

الرقميـة اإلنسـان بأنه يعيـش يف عالم منفتـح ،والحال أن وسـائل التواصـل االجتماعي

اليـوم أصبحـت تـزج بـه يف عوالـم الخوارزميـات املغلقـة .لقـد تغير مفهـوم الفضـاء
العمومـي يف ظـل الثقافـة الرقميـة؛ لـم يعـد هـذا الفضـاء منـاط إجمـاع ،أو نتيجـة تدعو

إىل كلمـة سـواء ،أو تنـادي إىل «الصلاة على النبـي» لنبـذ الخالفـات ،أو إىل تغليـب
املصلحـة العامة ،أو مصلحـة من املصالح اإليديولوجيـة ،الرتاثية أو الحداثيـة ،الدينية أو

العلمانيـة؛ بـل صار لكل إنسـان فضـاؤه العمومـي الخاص ،يتحـدد بفعل مـا يضعه هذا
اإلنسـان نفسـه من معلومـات تحت ترصف أجهـزة الرصـد الرقمية .لقد أوهمت السـلطة

املتحكمـة يف الثقافـة الرقميـة اإلنسـان أنـه بإمكانـه أن يصنـع املعنـى يف زمـن اغتيـل
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فيـه املعنـى ،وأن يكتفـي بذاكرته الشـخصية يف زمـن انكمـاش الذاكـرة الجماعية ،وأن

يخلـق فضاء عموميـا يف زمـن انهار فيـه الفضـاء العمومي التقليـدي؛ وكذلـك كان ،فقد
أصبـح اإلنسـان الرقمـي بالفعـل ال يفهـم إال املعنـى الـذي ينتـج ،وال يتذكر إال مـا يريد
أن يتذكـر ،وال ينتمـي إىل فضـاء عمومي مشترك بني جميـع مكونات املجتمـع ،بل يجد
نفسـه أسير فضـاء افترايض يطل مـن داخلـه على الكـون والوجـود واملجتمع.

تتوجـه الثقافـة الرقميـة نحـو إرسـاء دعائـم مـدن ذكيـة تـدار فيهـا شـؤون العبـاد

بواسـطة برامـج رقمية متطـورة ،قد تسـتغني عـن املجالـس البلديـة والهيئات السياسـية
املنتخبـة؛ وهذا مـا قد يضع حـدا للتجربـة الديموقراطيـة ،بوصفها فضاء جـدل وتجاذب
فـرز فيـه األفـكار الكبرى التـي تتمخـض عنهـا الربامـج
ونقـاش ،فضـاء أخـذ وردُ ،ت َ

السياسـية واالقتصاديـة والثقافيـة .بمعنـى آخر ،يمكننـا القول إننا نشـهد تقلصا ملموسـا
للفضـاءات السياسـية الديموقراطيـة التقليديـة ،يف مقابـل توسـع ملحـوظ لفضـاءات لـم

تتحـدد بعـد مالمحهـا الكبرى ،وإن أمكـن القـول إنهـا فضـاءات يكـون فيها اإلنسـان

منتجـا ومسـتهلكا يف نفـس اآلن .إن الثقافـة الرقميـة تعـزز اختـزال اإلنسـان يف بعـده
االقتصـادي ،ومـع هـذا االختـزال تنتفـي الحاجـة إىل الفضـاءات العموميـة التقليديـة

بوصفهـا فضـاءات لتحقـق املواطنـة واالجتمـاع اإلنسـاين.

ال نشك يف أن للثقافة الرقمية الجديدة آثارا عىل الفضاءات العمومية عرب

املجتمعات والثقافات؛ غري أن أشكال هذه اآلثار تختلف بحسب السياق .فالعالم العريب
واإلسالمي مرشح ،مع انهيار الفضاء العمومي التقليدي ،ملزيد من العنف والتشتت

والتفكك .ومن الظواهر الدالة عىل تفسخ عرى املجتمع تجرؤ الشباب املتنامي عىل

حمل السالح األبيض وامتهانهم للشغب يف الفضاءات العمومية .هذا يف مجتمعات
عربية تعيش نوعا من االستقرار السيايس .أما يف املجتمعات التي تعيش حروبا أهلية،

فقد أصبحت لغة السالح هي اللغة الوحيدة للتواصل والحوار االجتماعي.

إن أهـم التحديـات التـي تواجـه هـذه املجتمعـات هـو التحـدي املتعلـق بإخلاء

الفضـاءات العموميـة مـن مظاهـر التسـلح املتناميـة؛ وهـذا لـن يتـأىت إال بتوفير أجـواء

تسـتوعب االختالف وتسـمح بالتعبري عن طموحات األفـراد والجماعـات بغرض صهرها
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يف مشـاريع مجتمعيـة جديدة .لم يعـد يجدي نفعا التمسـك بالفضـاء العمومـي التقليدي
وعـاء السـتيعاب التعـدد املجتمعـي؛ لقـد اتسـع الخـرق على الراقع كمـا يقال،
باعتبـاره
ً

وشـبت املجتمعـات الجديـدة املنفتحة عن طـوق املجتمعـات التقليدية املنغلقـة ،وهذا ما
أصبـح يقتضي توازنـات جديدة.

وليسـت املجتمعـات األوروبيـة يف منـأى عما يحصـل يف العالـم العريب واإلسلامي؛

فعجـز هـذه املجتمعـات عـن املسـاهمة يف إحلال السـلم االجتماعـي واملحافظـة على
النظـام العـام يف البلاد العربية واإلسلامية جعلها تتوجـس خيفة من زحـف املاليني من

الالجئين على القـارة ،زحف يخشى أن تتغري معـه مالمـح أوروبـا الديموغرافيـة ومعاملها

الثقافيـة .ويدفـع هـذا التوجـس املجتمعـات األوروبيـة باتجاه عسـكرة الفضـاء العمومي.

ويخيـل للناظـر يف شـوارع بعـض الـدول األوروبيـة وأماكنهـا العامـة أن املجتمعـات

األوروبيـة تعيـش أجـواء حـرب .وتنعكـس هذه األجـواء على طبيعـة النقـاش املجتمعي؛

حيـث نلحظ جـرأة متناميـة يف الحديث عن عـدو مرتبص بثوابـت هذه املجتمعـات ،عدو
مسـتقر وجبـت محاربتـه لتخليص الفضـاء العمومي منـه .ولسـنا نبالغ إن قلنـا إن خطاب
«التطهير» أصبـح مـن بني أكثر الخطابـات نفـاذا إىل سـاحة النقـاش املجتمعـي ،حتى

رصنـا نشـهد تقسـيما للمواطنين األوروبيين إىل قسـمني :قسـم املواطـن األصيـل الـذي
ال يفقـد مواطنتـه ،وقسـم املواطـن الدخيـل الـذي عليـه أن يثبت أنـه يسـتحق املواطنة

تحـت طائلة الطـرد والتهجير إىل خـارج حـدود أوروبـا أو أمريكا.

تشـهد الخطابـات الشـعبوية املتطرفـة يف السـياق األورويب على تنكـر رصيـح ملبدأي

الحريـة والحياديـة؛ فبعـد فترة التبشير بهذيـن املبدأين ودعـوة العاملين لالنتفـاع بهما،

جـاءت فترة الدعـوة لقصر منافعهما على الـذات فقط.

لم تعد الخطابات املهيمنة تشتغل بمنطق املصلحة املتعدية ،بل انخرطت يف منطق

رصاع الحضارات الذي يرى صاحبه ،سامويل هانتكتون ،أنه من الخطأ تصدير قيم
الغرب للعالم الخارجي؛ ألن يف امتالك اآلخرين لهذه القيم ما به يقوون عىل مجابهة

تصور
منطق الرصاع الحضاري هذا
الغرب يف الحرب الحضارية الحتمية .ويساوق
َ
ٌ
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للفضاء العمومي بما هو فضاء ال يتسع للغري ،وللتعدد الثقايف ،واالختالف الفكري .ومع

هذا التصور يعم الخوف من الخروج عن اإلجماع والتعبري عن األفكار املختلفة.

تحـاول تيـارات املمانعـة التصـدي ملنطق الصـدام الحضـاري بالتأكيد عىل اسـتحالة

التخلي عـن التعـدد الـذي سـمح للمجتمعـات األوروبيـة أن تنعـم باالسـتقرار والرخـاء

والتـوازن بعـد حـروب القـرن العرشيـن الداميـة .وتحـض هـذه التيـارات املواطنين على

التمسـك بمبـادئ «العيش املشترك» ،وعىل توسـيع صدورهم السـتيعاب الغير والقبول
بـه كمصـدر غنـى وإثـراء للمجتمـع ،عـوض النظـر إليـه كمصـدر توتـر وقلـق؛ وهـذا ما
يسـاهم يف بنـاء فضـاء عمومـي منفتـح يسـمح بتجـاور الهويـات وتعايـش الخصوصيات.
ويف ختـام حديثنـا نقـول :إن الصراع حـول الفضـاء العمومـي يف العالـم العـريب

واإلسلامي لـن يخـرج عـن أن يكـون رصاعـا بين التوجهين امللحوظين يف السـياق

الغـريب :توجـه نحـو االعتقـاد يف حتميـة الصـدام الحضـاري ثـم العمـل بمقتضيـات

منطـق هـذا الصـدام؛ وهـو مـا يضيـق معـه الفضـاء العمومـي ،ليتحـول إىل مجـرد فضاء
«إجماع «يسـتغلق على أفكار األغيـار ونظراتهم للكون وللوجـود؛ ويف هذا إيـذان بانهيار

مجتمعي وشـيك .وأمـا التوجه الثـاين ،فهو توجه نحـو االعتقاد يف إمكانية تقاسـم األرض
مـع اآلخريـن ،بالرغـم مـن كل مظاهـر االختلاف؛ وهـذا مـا يوسـع الفضـاء العمومـي،

ليجعلـه يسـتوعب أكبر قـدر مـن األفـكار والـرؤى والتصـورات ،األمـر الـذي يجنـب

املجتمعـات السـقوط يف منطـق االكتفـاء الـذي ينتهـي بتكبيل الطاقـات اإلبداعيـة فيها.

ال جـدوى مـن وراء البحـث يف ثنايـا التراث والنصـوص الدينيـة ،أو تقليـب معـاين

األسـماء بين االصطلاح واللغة ،إمـا بحثا عمـا يثبت سـبق العـرب واملسـلمني إىل فضاء

عمومي مثـايل ،أو محاولـة لتأصيل الفضـاء العمومي الجديـد يف تجربة السـلف املاضية.

يف ظننـا أن سـؤال الفضـاء العمومـي اليـوم يؤطـره واقع كـوين جديد وأسـئلة لم يشـتغل
بهـا مـن قبلنـا ،حتـى نجـد عندهـم الجـواب عليهـا؛ بـل الجـواب يظـل منـاط اجتهـاد،
مرتبطـا بقدرتنـا عىل اسـتيعاب أسـئلة العصر وروح التراث يف اآلن نفسـه.
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(((

حين طلبت مني مغارب أن أشـارك يف عددهـا األول بورقة عن املجـال العام راجعت

كتبـي وأوراقـي ،واسـتعرضت البحـوث والرسـائل العلميـة التـي أرشفـت عليهـا وتناولت
املوضـوع ،وجمعـت بعـض املـادة الحديثـة  ،لكننـي يف النهاية قـررت أن أضـع كل ذلك

جانبـاً وأكتـب فيه بمناسـبة حلـول الذكرى السادسـة لثـورة  25ينايـر عن نظـرات راكمتها

عرب سـنوات مـن التعلـم والسـفر والنظـر يف أحـوال املجـال العـام واملشـاركة يف تفاعالته

وفعالياتـه ،إذ قلمـا نراجـع مسيرتنا البحثية ونضعها مـع تجاربنـا الحياتية يف نَـص واحد،

وليسـت هـذه محاولتـي األوىل يف هـذا االتجاه ،وال أحسـب أنها سـتكون األخيرة .وربما

كان عبـد الوهـاب املسيري يف سيرته الذاتيـة أو كليفـورد جريتـز حين سـجل مالحظاته
األنرتوبولوجيـة حـول قضايـا فلسـفية مـن األمثلـة امل ُ ِ
لهمة لهـذا النـوع مـن الكتابة حيث

يمتـزج الـذايت باملوضوعـي واملَعيش بالهـم البحثـي والنظري.

يف تطـور البحـث السـيايس يحتـل مفهـوم مـن املفاهيـم بـؤرة االهتمـام لفترة مـن

الفترات ،ففـي العلـوم االجتماعيـة نشـهد دورات صعـود وهبـوط ملفاهيـم تنشـغل بهـا

الجماعـة العلميـة ،وال يعني هـذا أن بقيـة املفاهيم تتوارى لكـن يعاد ترتيبهـا حول ذلك

املفهـوم الصاعد.

نعـم تظـل الدولة هـي املفهـوم املهيمن يف علـم السياسـة ،لكننـا شـهدنا يف النظرية

السياسـية تنامـي نقاشـات املواطنـة بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة وصعـود نمـوذج دولـة
* 1أستاذة العلوم السياسية والدراسات الحضارية ،جامعة ابن خلدون-اسطنبول.
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الرفاهـة  ،كما شـهدنا موجة من االنشـغال باإليديولوجيـا ،تالها صعود مفهـوم املجتمع

املـدين والـذي تزامـن معـه جـدل املجـال العـام حين تمـت ترجمـة كتـاب هابرمـاس يف
الثمانينـات بعـد عقديـن ونيف مـن إصـداره األول باألملانيـة.و بالتوازي فرضـت تحوالت
الواقـع يف العديـد مـن البلـدان تنامـي الجـدل النظـري حـول الديمقراطية ثـم العوملة.

يف تلـك األثناء بـدأ مفهوم املجـال العام يتعرض للنقـد من قبل اليسـار  ،ثم انضمت

دراسـات مـا بعـد الكولونياليـة واملدرسـة النسـوية إىل القائمة ،وبعدهـا انضمت األلسـنية

وأدبيـات املواطنة متعـددة الثقافات.

إن التعريـف الدقيـق لتوصيـف املجـال العـام هـو يف الحقيقـة املجـال املفتـوح

( )Ӧffentlichkeitوقـد تتبـع هابرمـاس تطـور تلـك املسـاحة التـي ظهرت مـع تحوالت

الرأسـمالية ونمـو املـدن واألسـواق ونشـأة مسـاحات تتيـح الحـوار املجتمعـي ومناقشـة

القضايـا العامـة.

وبدون الدخول يف كثري من الجدل حول مفهوم املجال العام -الذي يفرتض عالقات

أكرث رحابة وعفوية من التعاقدية التي تتسم بها كيانات املجتمع املدين ،كاملؤسسات

والنقابات -فإنه باألساس يقوم عىل الحوار والتواصل لبناء التوافق وتقريب أو توحيد
منطق النظر ،وكان النقد الذي ُو ِجه إليه قد تمحور حول االقتصار عىل "املجال العام"

"الربجوازي" وتجاهل وجود "مجاالت عامة" مختلفة-متعارضة أو متقاطعة؛ وهو إقصاء

ملساحات يختلف تكوينها الثقايف والعمراين والطبقي؛ وأنه يقوم عىل افرتاض عقالنية
الحوار والتوافق التي يسودها الرشد رغم غلبة النوازع غري املُرشدة عىل السلوك اإلنساين

يف الواقع؛ وتأسيس املفهوم عىل منطق الثنائيات املتناقضة :العام /الخاص –السيايس/
االقتصادي واملجتمعي– الدولة /املجتمع املدين رغم إعادة ترسيم الحدود بينها بشكل

كبري وتماهيها؛ وبرز النقد النسوي بسيطرة املنطق الذكوري األبوي عىل املجال العام

ُ
االختزال التاريخي يف تأسيس النموذج
وعىل مفهوم الرشد؛ كما عيب عىل املفهوم

النظري لهابرماس؛ فضال عن ربط املجال العام بالدولة القومية وق َْص التصور عليها
وعىل حدودها .ويمكن بالطبع البحث يف هذه النقاط وغريها ،بتفصيل للمدارس والتيارات

والُحجج والردود ،لكنني سأتحدث هنا عن رحلتي البحثية مع املفهوم ،ومسريته معي.
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املرأة واملجال العام :إعادة تعريف السيايس
بـدأ إدرايك ألهميـة املجـال العـام حين بـدأت يف دراسـة املاجسـتري ،حيـث كان

موضوعهـا" :املـرأة والعمـل السـيايس :رؤيـة إسلامية"؛ فقـد وجـدت األدبيـات تتحدث

عـن مشـاركة املـرأة السياسـية ،أو تناقـش حـدود تلـك املشـاركة يف الفقـه اإلسلامي.

وقـد أدركـت أن تعريـف العمـل السـيايس ينطلـق يف الحالتين مـن تعريـف للسياسـة

يتسـم بالهيكليـة (املناصب ،وصنـع القـرار ،والقضـاء) ،ويركز على العمليات (كالرتشـيح
واالنتخـاب) ،فلم تكن األرسة جـزءا من النظر إىل الـدور ،اللهم إال كسـاحة تنازع للقوة
يف الفكـر النسـوي ،أو كأولويـة َت ُجـب الحـق السـيايس يف بعـض االجتهـادات الفقهيـة.
خبريت املعيشـة كانـت يف املقابـل أن املـرأة لهـا دور واضـح يف الحيـاة اليوميـة

والعالقـات املجتمعيـة ،والدوائـر البريوقراطيـة واملدنيـة واألهليـة ،فـكان منطلقـي هـو
إعـادة تعريـف السـيايس قبـل تنـاول كل فرعيـة مـن الفرعيـات ،فتشـكل لـدي وعـي

باملجـاالت واملسـاحات والظهـور واإلخفاء ،وعـوار املؤرشت؛ فكتبـت ذلك مبكـرا ،بنهاية

الثمانينيـات وبدايـة التسـعينيات ،يف الحاجـة إلعـادة تعريـف القـوة وتجلياتهـا بـأدوات
مختلفة يف املسـاحات والقطاعات واألحيـاز الفرعية للحياة اإلنسـانية واالجتماعية .وكان

مشـهد االنتفاضـة الفلسـطينية ملهما يل يف هـذا الصدد ،وقدمـت تصوراً للدور السـيايس
للأرسة وعالقـات القـوة فيهـا التـي وجدتها جـزءاً ال يتجـزأ من معمـار وتصور اإلسلام

للعالقـات اإلنسـانية ،وبذلـك تقاطـع العـام مـع الخـاص ،واألرسي مـع السـيايس.

الحداثة والتباسات املواطنة :املدينة وتفتيت الدوائر
حملتنـي مراجعـات املفاهيـم والتصـورات يف املاجسـتري إىل التسـاؤل عـن معنـى

املواطنـة ،إذ وجـدت املفهـوم حاملا ألبعـاد الـذات الفرديـة والفاعليـة السياسـية .ويف

بحـث الدكتـوراه يف موضـوع تطـور مفهـوم املواطنـة يف الفكـر الليبرايل لـم يبرز املجـال
العـام أمامـي فقـط يف أدبيات الحضـور املدين أو تشـكالت الهويـة والحقـوق االجتماعية

للمواطنـة أو مبحـث املواطنـة متعـددة الثقافـات ،بـل تجلى َعيانـا باملشـاهدة واملالحظـة

حين سـافرت لجمـع مـادة علميـة يف لنـدن ملـدة عـام منتصـف التسـعينيات ،ثـم بعدهـا
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يف أوكسـفورد ملـدة مشـابهة بنهايـة ذاك العقـد ،فالحظـت باملعايشـة طبيعـة املجـال العام
يف مجتمـع ليبرايل ،وشـهدت بحكـم االنتماء املـزدوج إىل دوائـر اإلسلامية وإىل املجال

األكاديمـي كيـف تتنـوع مسـاحات املجـال العـام وتتمايـز -بعضهـا يتقاطـع وبعضهـا

منفصـل بـل ومتنافـر يف بعـض األحيـان .-وهنـاك بـدأ إدرايك ملسـاحات املـدن وارتباطها
بتقسـيم الحيز يف املجـال العام ،وانتبهـت ألبعاد الزمـن؛ فاملجال العام ليس فقط سـاحة
الحـوار والتـداول الرشـيد لبنـاء تصـورات وأحـكام وتوافقات بل يسـبق ذلك القـدرة عىل

التوافـق الوجـداين والتعـارف يف أوقـات الفـراغ والزمن
توفير الوقت لذلـك ،وقبـل ذلك
ُ

االجتماعـي الـذي يخلـق "األلفـة والصداقـة" ،وهـي روابـط تنامـى البحـث يف عالقتها

بالسياسـة مؤخـرا ،وإعـادة اكتشـاف تناولهـا يف الفكـر السـيايس تاريخيـا ،وال تنفـك عن

ذاكـرة التواريـخ التـي تصنـع الهويـة وتحـدد مخيـال "الهويـة املظلة".

يف خبرة الرتحـال واملقارنـة زاد وعيـي بالزمـن واملواقيت وعامـل التاريـخ ،وما يجمع

أو يفـرق الوعـي بالعام واملشترك املـدين ،من روابـط وعالقات تسـهم يف بناء مجـال عام.

بني االفرتايض وما وراء القومية :اتساع املساحات والعوملة
عـدت مـن تلـك التجربـة يف سـياق أورويب ليزيـد اهتمامـي باملدينـة وتخطيطهـا،

وبالتـوازي :املفاهيـم وخرائطهـا .فما هو "املـكان العام" الـذي يحتضن املجـال العام ومن

يرسـم حدوده ويغريها ويوسـعها ويضيقهـا؟ وبدأت عام  2003املشـاركة يف أعمـال وحوارات
مجموعـة أكاديميـة بجامعة لنـدن تصـدر تقريرا سـنويا منذ عـام  2001عن املجتمـع املدين

العاملـي ،فانفتـح أمامـي هـذا البعـد الجديـد للمجـال العـام خـارج الحـدود ،وتقاطعـات
املجـاالت العامة عبر ظواهر التشـبيك والدعـم والدفاع عن قضايـا عىل املسـتوى العاملي،

وهـي املرحلـة التاريخية التـي كان فيها موقع إسلام أونالين -الذي شـاركت يف تأسيسـه-

مشـاركاً يف حركـة دوليـة ضـد الحـرب على العـراق تنامـت على الشـبكة العنكبوتيـة وعلى
األرض .وقـد كتبـت عـدة مـرات يف الكتـاب السـنوي -منفـردة أو بمشـاركة آخريـن -عـن
الحاجـة إىل تقسـيم املجتمـع املـدين العاملـي نظريـا ملسـتويات تمكننا مـن تحليلـه وتحديد

مفـردات نقيـس بهـا تفاعالتـه  ،واجتهـدت يف تقسـيمة ملجـال عـام سـمعي (خطابـات
ورسديـات) وبصري (رمـوز وصـور) ومحيل يقـف يف عالقة مـع القومـي والعاملـي ،وأرشت
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إىل أهميـة قيـاس درجـة العنف يف املجـال العـام ودعوت لبناء رصيـد من الفضائـل املدنية.

وتلا ذلـك أن نظمـت املجموعـة بالقاهـرة ،سـنة  ،2007ورشـة عمل عـن العنـف ،جمعت
أسـاتذة من تخصصات مختلفة مـن العالم العريب وإنجلترا وهولندا ملناقشـة معنى التمدن

وظواهـر العنـف ،ويف سـنة  2009نظمت بالتعـاون مع مجموعـة دولية مـن الباحثني  -كنت
املشـارك الوحيد من العالم اإلسلامي فيها ،وضمها مشروع "الديمقراطيـة العاملية" الذي

اسـتمر لخمـس سـنوات ( - )2007-2012مؤتمـرا عـن األبعـاد النظرية لذلـك املفهوم.

وضعـت
واتسـعت،
أثنـاء بحثـي للدكتـوراه أيضـاً ،وحين تجلـت أبعـاد املواطنـة
ُ
َ
بحثـي ضخـم بجامعـة القاهـرة عـن املواطنـة املرصيـة عـام  2004ونسـقته
خطـة مؤتمـر
ّ
وأرشفـت على تحريـر أوراقه باالشتراك مـع أحـد أسـاتذيت ،وصـدرت أعمالـه يف ُجزأين.
وحين تشـعبت عنـدي تصـورات "العمـوم" بتعقيداتـه نظمـت ندوتين عـن تخطيـط

املـدن والعواصـم بالرتكيز على حيز وسـط املدينـة  2009بكليـة االقتصاد بجامعـة القاهرة
بالتعـاون مـع كليـة التخطيـط العمـراين ،وكان قـد بدأ أثـر تخطيط املـدن الجديـدة التي

تم إنشـاؤها خـارج القاهـرة ،وظهـور األحيـاء املُسـورة وتجلياته يف انقسـام طبقـي واضح

للمجـال العـام .ولـم يكن هنـاك أفضـل مـن اختبـاره برحلـة أقطعها مرتين أسـبوعياً إىل
الجامعـة األمريكيـة يف منطقـة القاهـرة الجديدة خـارج العاصمـة ،ألقارن طـوال الوقت
بني طلايب هناك الذيـن يأتـون إىل الجامعة يف سـيارات فارهـة ،ويتحدث بعضهـم اللغة
العربيـة مختلطـة باإلنجليزيـة ،وتشـغلهم قضايـا ال تمت بصلـة إىل قضايا طلايب الذين
أكـون معهـم بقيـة األسـبوع يف جامعـة القاهـرة (ناهيـك عـن جامعـة أسـيوط بجنـوب

مصر التـي انضمت لجـدويل املختـار يف التدريـس والتجوال يومـا يف األسـبوع يف خريف

 2013لتصبـح املقارنـة بين الجامعـات الثلاث صادمـة) .كمـا نسـقت مؤتمـرا يف مركـز
البحـوث السياسـية بجامعـة القاهرة  2009عـن املجال العـام مفهوما وتجليـات ،يف املركز

والجهـات يف مصر وتقاطعاتـه مـع املجـال العـام العـريب والعاملي.

األجيال واملجال العام :توترات الفئات العمرية وخربة الثورة
مـن يشـارك يف املجـال العام؟ من له سـهم؟ ومـن هو املهمـش الذي ال صـوت له؟

سـؤال كان هـو محـور نـدوة نسـقتها يف نوفمبر  2010مـع أطيـاف متنوعـة مـن الشـباب
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منهـم شـباب مبـادرة نمـاء للتنميـة املسـتدامة التـي ولـدت بمبـادرة شـبابية سـنة 2006

بجامعـة القاهـرة وأرشفـت عليهـا أكاديميـا ألعـوام طويلـة ،وتداولـت فـرق املشـاركني
األفكار عـن مواقعهم من املجال العام بني "النشـاطية" السياسـية واملدنية واملسـاهمات

يف العمـل التنمـوي ،وتصوراتهـم للمجـال العـام كوسـيلة وحيـز للتغيير ،وبعدهـا بثالثة

أشـهر شـهدت مرص لحظة من أهم لحظـات تاريخها املعـارص وهي ثـورة  25يناير .2011
كانـت الثورة تجربة كاشـفة ،حتـى يف امليـدان كان هناك أكرث من حيز وإن تعايشـت

األحيـاز بسـبب طبيعـة املوقـف ،ثـم مـا لبثـت أن انقسـمت .وكان مفيـدا ،مـن موقعـي يف

امليدان حيث يقع مسـكني ،أن أشـهد تفاعالت الزمـن واملكان والوجود يف تلك السـاحة.
وكنـت منـذ  2003يف املجـال العـام املحـارص مكانيـا منـذ بـدأت املسيرات والوقفـات تعود

إىل شـوارع وسـط البلـد بكثافـة مـع غـزو العـراق ،ثـم بفاعليـات لجـان املقاطعـة والدعم

واملنـارصة ،وحركـة كفايـة ،ووقفـات دعـم القضاة ،وصـوال إىل مشـهد امليدان سـنة .2011
لكـن التنـازع على مسـاحة امليدان على مـدار عامين ونصـف ،واإلقصـاء املتبـادل الذي

تـم ،وتجسـد الرشعيـة يف مسـاحات ،واألهم صعـود الجسـد كمركـز وجـودي أنطولوجي
ومركـزي يف ذلـك كلـه كان مشـجعاً على بلـورة األفـكار ،وأرشفـت على رسـالة ماجسـتري
للزميلـة الشـابة مريم وحيـد عن الجسـد والسياسـة يف الثورة املرصيـة ،ونُشرت يف كتاب.

كانـت األجسـاد هـي الفاعـل ،والعـدد والحشـد هـو املهيمـن ،والقبضـة األمنيـة أكثر

رخـاوة ،لكـن تنامـي العنـف يف املـكان العـام كان واضحـا ،وانقسـم النـاس يف كل نقاش

حـول العقـد االجتماعـي والدسـتور عىل خطـوط تماس كثيرة؛ فلم نشـهد بلـورة رأي عام

يمثل تيارا رئيسـيا ،واتخذت منصـات اإلعالم انحيازات سياسـية وأيديولوجية فسـاهمت
بدرجـة أكبر يف ارتبـاك املشـهد .أمـا وسـط العاصمـة يف محيـط ميـدان التحريـر فقـد بدأ

فيهـا بنـاء األسـوار والجـدران الفاصلـة ،ومع تنامـي الحشـد تـارة والتحريض تـارة أخرى

لتحـول فارق.
بـدأت خرائـط االتجاهـات تتغير والرتتيبـات للمجـال العام تتهيـأ
ُّ

العسكرة :مأزق املصادرة واإلنسان املنبوذ
بعـد سـيطرة القوات املسـلحة على السـلطة ،وعـزل الرئيـس املنتخب يف مرص سـنة

 ،2013بـرزت العسـكرة بوجـه سـافر على األرض ،كمـا تكدسـت األجسـاد يف السـجون
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والقبـور ،وشـهدت املواجهـات املسـلحة مـن قبـل جماعـات تعلـن انتسـابها إىل داعـش

سـقوط قتىل من الجنود والضبـاط عىل الحـدود ويف أكمنة الرشطة والجيش ،واسـتخدام
مفـرط للقـوة باملقابـل يف تصفيـة املعارضين الذيـن تـم تعميـم تهمـة اإلرهـاب عليهـم

بـدون تمييـز وال تدقيق ،لتدخل السـاحة املرصيـة يف دورة عنـف يبدو أن أوارها يسـتعر،

تغلفـه تهديـدات الجماعـات باملزيـد مـن العنـف وتهديـدات السـلطة بالتنكيل والعسـف

والقصـف .وتتجلى بـؤرة ذلـك الرصاع يف شـمال سـيناء التـي تم إغلاق مسـاحاتها بكل
مجاالتهـا -العامـة والخاصة -برقابـة محكمة ال تتيـح للمرصي محـض التجول لالطالع

على األحـوال أو السير والنظـر والتخييـم الشـبايب بشـكل حـر .لكـن هـذا أيضـا كان له

تجليـات يف املسـاحات املدنيـة مـن قبيـل منـع التظاهـر ،والقبـض التعسـفي على كثير
مـن النشـطاء بتلك التهمـة .وأثـار ملف جزيريت تيران وصنافير الذي صعد يف النقاشـات
ال إضافيـاً هـو التخلي عـن األرض وإعـادة
العامـة والنشـاطية السياسـية يف ذهنـي سـؤا ً

ترسـيم الحـدود ،ومـا سـيؤدي إليـه ذلـك مـن انعكاسـات على إعادة ترسـيم املسـاحات

العامـة ،مـع االسـتقطاب السـيايس الدائـر ،فجـاءت اإلجابـة تحديد حـرم  800متر حول
املؤسسـات الحكوميـة بقـرار مـن الجهـات األمنية ،لخلـق فاصـل إضايف بين املدين من

ناحيـة والرسـمي والسـيادي والعسـكري مـن ناحية أخـرى يف قلـب املدن.

عواصم وضواحٍ جديدة ،يف بعض البلدان
وال شك أن الرسعة املفرطة يف تشييد
َ
العربية ،سينقل التفكري بشأن املجال العام ومستوياته الطبقية والسياسية ،وانقسامه بني
ِّ
وموحد ،خاصة
شعبية ونخبوية ،ويدعو ملناقشة أثر ذلك عىل "أفول" مجال عام مو َّحد

مع قلق متزايد يف التحليالت السياسية من استخدام قوة مفرطة يف قمع االحتجاجات يف
املساحات "القديمة" للمدن الكربى  -وأن خلق مدن جديدة موازية بتخطيط يسيطر عىل
إدارته السياسية والسيادية مخيال العسكري واستثمار مبارش من الخارج ،بما يدفع إىل

التساؤل عن مصالح وتصورات العالقات املتغرية بني العموم والخصوص ،واملدين والثقايف.

من ملف الطفولة إىل الرصاعات اإلقليمية وقضايا الالجئني
تزامـن مع ذلـك كلـه تأسـيس دبلوم دراسـات عليـا عـن السياسـات العامـة وحقوق

الطفـل يف كليـة االقتصـاد سـنة  2010بجامعـة القاهـرة ،وبـدأ التدريـس بهـا سـنة .2011
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وقـد شـاركت يف التأسـيس ،وأدرت الدبلـوم كمنسـق ملشروع ضم ثمـاين جامعـات عربية
ودوليـة ،فكنا نـدرس إقصاء الطفل مـن املجال العـام ،وقضايا املراهقني ،وفلسـفة املعيار

العمـري للمشـاركة العامـة والسياسـية؛ يف الوقـت الـذي يتحرك فيـه أطفال الشـوارع يف
األمكنـة العامـة يف كل التجمعـات ،ويشـارك يف الفعاليـات املختلفة بعد  2011شـباب بني

الرابعـة عشرة والثامنـة عشرة ،أي أطفـال بحكـم القانـون الـذي يحـدد الطفولـة حتـى

سـن الـ ،18فأضـاف ذلـك إىل الخريطـة املعقـدة للعموم بعـدا جديدا.

وقـد حملتنـي فعاليـات دبلـوم الطفـل للعاصمـة األردنيـة  2013للمشـاركة يف مؤتمـر

مـع الزملاء بالجامعـة الهاشـمية كان محـور نقاشـاته عـن الطفـل والرصاعات املسـلحة

والهجـرة واللجـوء .وكان مخيـم الزعتري أحـد الحـاالت التـي عرضتهـا دراسـة بحضور
ممثـل مكتـب اليونيسـيف بـاألردن ،ورأيـت كيـف أن إقليـم الدولـة انضم إليـه الجئون
 غير مواطنين  -لكنهـم يف مـكان ليـس عامـاً ،وقد ُيسـمح لهـم بالحركـة ،وقـد تعزلهماألسـوار .وهـا هـي إشـكالية جديـدة ُتضـاف للقائمة.

يف كتابـه "األزمنة السـائلة" ،كتـب زيجموند باومان بدقـة عما الحظنـاه يف البحوث

بعمـان ،وذلـك يف وصفـه إلنتـاج
التـي ناقشـها مؤتمـر األطفـال والهجـرة واملخيمـات ّ

الحداثة السـائلة للمخيم ومسـاحته التي يتـم وضعها مكانيا ونقاشـاً تداوليـا عىل هامش
ِ
َصي ،وتخويـف
املجـال العـام الوطنـي لدولـة االسـتقبال ،أو تحويلـه إىل حيـز مخفـي ق ٍّ
املواطنين وتمريـر املزيـد مـن التقييد للمجـال العـام املحيل.
يصـف باومـان أنـه داخل أسـوار املخيـم يصير الالجئون كتلـة مضغوطـة مجهولة،

بعدمـا ُحرموا مـن املزايـا االجتماعية األساسـية التي ُتسـتمد منهـا الهويات ،ومـن الغزل
املعتـاد الذي تنسـج منـه الحكايات .فإذا مـا أصبح املرء "الجئـاً" ،فإن ذلـك يعني فقدان
السـبل التـي يقـوم عليهـا الوجـود االجتماعـي ،بمعنى فقـدان النـاس واألشـياء الحاملة
ُّ

للمعـاين ،مثـل :األرض ،واملنـزل ،والقرية ،واآلبـاء ،واملمتلكات ،والوظائـف ،وغريها من
املعالـم .فتلـك املخلوقـات املنجرفـة املنتظـرة ال تملـك سـوى "حياتهـا العاريـة" يف فـراغ
زمـاين ومـكاين ،فال ُهـم مسـتقرون ،وال هم متنقلـون ،وال هم مـن أهل القعـود ،وال هم

من أهـل الرتحـال .وال شـك أن هذا يلقـي بظالله على معنـى "العموم".
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ويمكننـا القـول باسـتدعاء جورجيـو أجامبين يف كتابيـه" :حالـة االسـتثناء" و"الحياة

العاريـة" :إن مخيـم الالجئين هو "معسـكر اآلخر" الـذي أنتجتـه "ثكنةُ العسـكر" التي

تخـوض حروبهـا وتترك خلفهـا تلـك املآيس ،ثـم تعـود لتسـتغلها يف دعـم رشعيـة النظم
التـي تتخذ الحـرب مصـدراً للقـوة والرثوة.

لكـن مـا يالحـظ على مـأزق "العمـوم" يف الهجـرة واللجـوء أنـه بشـكل مـا امتـدا ٌد

إلشـكال الديمقراطيـة مـع الفقـر ،وهـو نقـاش طاملـا شـغل بـال املفكريـن يف نقاشـات

أوليسـت
الديمقراطيـة؛ فإذا كان املرء مطالبا باملشـاركة فهـل يملك الفقراء رفاهية ذلك؟ َ
مناطقهـم املهمشـة بثقافتهـا الخاصـة املركبـة أشـبه بمخيمـات الالجئين؟ وغربتهـم

كغربتهـم؟ وانتقـاص مواطنتهم كحال الغمـوض واالحتمال املعلق فـوق رؤوس الالجئ
كمقصلـة ال هـي ُترفـع وال تسـقط؟

السيولة وما بعدها
عىل مـدار العامين املاضيني كانـت حالة الحداثـة السـائلة  -والتي تناولتهـا ترجمات

سلسـلة الحداثـة السـائلة لباومان للغـة العربية التي شـاركت يف مراجعتهـا وتقديمها -تثري

أمريـن يهمنـا النظر فيهمـا عند تدبـر وتأمل املجـال العام:

أولهمـا :رسعـة وتيرة االرتبـاكات يف حيـاة البشر بمـا يدفعهم تـارة إىل العـزوف عن

السياسـة وتـارة أخـرى إىل دعـم تيـارات متطرفـة قوميـة ودينيـة بحثـا عـن اليقين ،فال
يزيـد ذلـك أحوالهم إال سـوءاً ،وال يزيد خوفهم إال تصاعـداً وال املجال العـام إال احتقاناً.

واألمـر الثـاين :هـو اختلاف اللغـة املسـتخدمة نتيجة تقـدم أطيـاف مـن الجماعات

الطبقيـة والثقافيـة والجهويـة والوطنيـة /الوافـدة (ثقافـة أو تواجـدا) ،ونعنـي هنـا لغـة

الخطـاب ولغـة الحديـث  -فـكأن مفهـوم ال"جيتـو" بـدوره يتحـول للسـيولة ،فتتحـرك

الحيـز الكوزموبوليتـاين يف الحيـاة اليومية
أطيـاف منفكـة عـن بعضهـا البعـض يف نفـس ّ

فلا تتقاطـع التعبيرات وتمثلات الـذات التـي تحـدث عنهـا جوفمـان منـذ عقـود ،بـل
تتجـاور بشـكل ِ
حـذر وال تتحـاور ،وهـو وضـع فسيفسـايئ ينـذر باالنفجـار ،ويسـتدعي

مفهـوم الكان عن الكينونـة التي تتحقق بالـكالم  parlêtreوإال آلـت إىل موت أو عنف.
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“العموم” وتصوراته يف لحظة تحول

إن جيتـو الزمـن الـذي يتصـف فيـه "التأقيـت" الـذي يعيشـه الالجيء-وجوديـاً-

باالسـتمرارية واالمتـداد ،يتوازى مع زمـن الرسعة الحدايث السـائل ،ويسـتدعي تاريخية

بعـث القوميات التاريخيـة املتدثرة بثوب العنرصيـة ،وهذا كله يتفاعـل (أو ال يتفاعل) يف
الحيـاة اليومية  /وهـذا يقودنـا ملتابعة أدبيـات الحـركات االجتماعية الجديدة وسياسـات
الشـارع وسوسـيولوجيا الحيـاة اليوميـة يف املدينـة التـي ناقشـها لوفيفـر بمـا تحويـه مـن

صعوبـات التحقق الـذايت وإشـكاليات الفردانيـة وتـآكل "التمدن".

أمـا املنفـى فهـو قصـة أخـرى ،منـايف الذين لـم يخرجـوا هربـاً مـن أتـون الرصاعات

املسـلحة بـل مـن بطـش السـلطة املسـتبدة ،فأيـن موضـع املنفـى وأدب املنفـى مـن
تصـورات املجـال العـام وحواراتـه؟

الحروب وإبادة املدن واملجال العام
لقـد عشـنا تجربـة كثيفـة يف العقـود املاضيـة يف املجتمعات العربية ،شـهدت سـقوط

أنظمـة وتفـكك مجتمعـات ،وعـودة لـدور القبائـل وتصاعـدا لسـيطرة الجيـوش على
السياسـة ،وموجـة مـن الصعود للخطـاب الدينـي يف املجـال العام وموجـة مقابلـة لعلمنة

الرسديـات العامـة ،وتناقضـات بينهمـا تيش بأفـول العموم الـذي يذكرنـا بأفكار ريتشـارد

سـينيت يف كتابه "سـقوط اإلنسـان العـام" ،إذن عن أي مجـال عام نتحـدث؟ واملواطن

منكفـئ ،ألسـباب اقتصادية أو اسـتبدادية ،على ذاته يف اليومـي ال يعنيه الصـورة الكلية
وال العمـوم وال التاريـخ وال التـداول ،ال يعنيـه إال حالـه يف يومـه بـل قـد ال يفكـر يف
البقـاء حيـاً وتدبير لقمـة العيش؟
مسـتقبله حين يشـغل ذهنه فحسـب
ُ

ويبقـى النظـر األخري الضروري هـو يف مسـتقبل العالقة بني املجـال العـام والحرب؛

وهـذه قصـة أخرى تطـول ،مدخلها يمكـن أن يكون النظـر يف تدمري مدن كاملـة برتاثها

 ،))urbicideوتحريـك السـكان وتقسـيمهم طائفيـا كمـا شـهدنا يف سـوريا .وال يمكـن

بحـال أن يبقـى تفكرينـا يف وطن منفكا عـن مجريـات إقليمنا الجغـرايف والهويـايت ،لكن
الـذي أسـتطيع أن أقولـه وأنـا أراجـع مسيرة ثالثين عامـا مـن االشـتغال باملجـال العام

والحركـة يف دوائـره املتنوعـة هـو أنـه يبـدو أننـا نحتـاج إىل مراجعـة الكثير مـن املفاهيـم
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هبة رءوف عزت

املركزيـة املتداولـة يف العلـوم االجتماعية ،وبنائها من أسـفل ال إسـقاطها عنـوة من أعىل،
وتوظيـف خرباتنـا الحياتيـة التـي أهملنا قيمتهـا طويلا يف التفكير والتنظير ،يك يمكننا

تطويـر أدوات فاعلـة للبحـث تكشـف لنـا ما يجـري ،وتعالـج أزمـة التضـاؤل امللحوظ يف

قـدرة العلـوم االجتماعية على التفسير واالسـترشاف؛ فضال عن تسـاؤالت كثيرة ُمعلقة
بشـأن املسـاحة العامة تحت سـيطرة داعش ،إذ هل يتيح مشـهد القتل املبارش واسـتعباد
األرسى وانتهـاك كرامـة اإلنسـان يف حدهـا األدىن ،والرتويـع اليومـي على األرض أن

نصـف ذاك الحـال بأنـه (مجـال عـام داعشي) أم هـو حقيقـةً سـاحةُ حـرب ،أم ثكنـة
عسـكرية ،أم سـجن مفتـوح؟ وبـأي األدوات نفهم ما جرى وآثـاره النفسـية واالجتماعية

على مسـتقبل بنيـة تلـك املجتمعـات املحلية وأفـق عودتهـا للتمدن؟

إنهـا أسـئلة الواقـع والخبرة واملعايشـة التـي يتجـدد معهـا السـؤال النظـري ،والتي

مسـعى أكاديمياً ووجوديـاً وحضاريـاً يف آن واحد.
سـتبقى مهمة البحث عـن إجابات لهـا
ً
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املجال العام اإلسالمي يف ما قبل الحداثة:
نحو رسدية مختلفة
محمد املراكبي*

مقدمة
ظلـت فكـرة االسـتبداد الرشقـي ( )Oriental Despotismسـائدة يف الغـرب

لفترة طويلـة ،ودائما مـا كانت تحاك أفـكار عن فشـل الشرق يف اللحاق بغريمـه الغريب
بسـبب االسـتبداد املسـترشي يف الثقافـة الرشقيـة ،التـي ظلـت محافظـة على تقاليدهـا
وعاداتهـا الدينيـة ،ولـم تـرق إىل مسـتوى الغـرب لتبنـي حضـارة قائمـة على العقـل

والرتشـيد .ولهذا السـبب فـإن الحداثة لم تنشـأ يف الرشق ،وإنمـا جاءت دخيلـة عليه من
الغـرب الحديـث الـذي نجح يف تطويـر حداثات فكريـة وسياسـية واقتصاديـة متقدمة(((.

يف هـذه الورقـة املوجـزة نلقـي نظـرة على املجـال العـام لـدى املسـلمني قبـل عصر

االسـتعمار ،لنحـاول أن نفهـم هـل اسـتطاع املسـلمون تطويـر نظـام داخلي ذايت

( )indigenousإلدارة قضاياهـم العامـة املشتركة بعيدا عن تدخل املؤسسـات الحاكمة،

أم أن االسـتبداد كان هـو الطابـع املسـيطر ،وذلـك مـن خلال دراسـة تاريخيـة لـدور
العلمـاء يف مصر يف العصر العثمـاين .وتهدف هـذه الدراسـة إىل مقارنـة الواقـع التاريخي

* باحث بجامعة أدنربة ،اململكة املتحدة.

1 See Dale F. Eickelman, “Foreword: The religious public sphere in early muslim societies”,
in: Miriam Hoexter & Shmuel N. Eisenstadt & Nehemia Levtzion (eds.), The public sphere
in muslim societies (Albany: State University of New York Press, 2002), p. 1-8; Shmuel N.
Eisenstadt, “Concluding remarks: Public sphere, civil society, and political dynamics in
islamic societies”, in: The public sphere in muslim societies, p. 139-161.
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للنمـوذج اإلسلامي يف املجـال العـام مـع مثيلـه الغـريب مـن أجـل فهـم آليـة التطـور

الحـدايث والديموقراطـي يف العالـم اإلسلامي ،ومـدى حاجتنـا لتبنـي النمـوذج الغـريب.
وتخلص الدراسـة إىل نتيجتني رئيسـتني؛ أوال :أن العالم اإلسلامي كان قـد طور بالفعل

نموذجـا خاصـا به للمجـال العـام فيما قبـل اتصاله بالغـرب ،وثانيـا :أنه ال وجـود لنموذج

“مثـايل” للمجـال العـام – هـو يف هـذه الحالـة النمـوذج الغـريب  -ينبغـي االقتـداء بـه من
أجـل التخلـص مـن النظـام االسـتبدادي.

الحاكم العثامين واملجال العام
كان الحاكـم العثمـاين ملرص غالبا مـا يتغري كل ثالث سـنوات أو أقـل ،ومن ثم

فلـم تكن تتـاح له فرصـة التعرف عىل لغـة البلـد وال عاداتهـا وال قوانينها وال طبيعة سير
األمـور فيهـا ،وكان جـل همـه هـو جمـع الرضائـب املنوطـة بـه ،وتنفيـذ الفرامانـات التي

تأتيـه مـن الباب العـايل ،دون تدخـل كبري مؤثر يف شـؤون الدولـة .ولم يكن مـن الغريب
مثلا أن تجد الجربيت يسـتهل كالمه يف سـنة من السـنوات بقوله «سـنة ثمـان وثمانني
ومائـة وألـف اسـتهلت ووايل مصر خليـل باشـا محجـور عليـه ،ليـس لـه يف الواليـة إال

االسـم والعالمة على األوراق»((( ،أو يذكـر يف موضع آخر أن األمراء قد اجتمعوا وأرسـلوا
للباشـا «يأمرونـه بالنزول ...فركـب يف الحال ونـزل إىل مصر العتيقة» .وتعبيرات الجربيت

فيهـا مـن الداللة مـا يكفـي ،كأن يذكر أنهـم أمـروه ،أو أن رد فعلـه كان االنصيـاع لهم
يف الحـال دون تأخـر أو تلَ ُّكـؤ ،ناهيـك عـن حـرب وسـجال!((( ويف واقعـة أخـرى يذكـر
الجبريت أن األمـراء اجتمعـوا وقـرروا نفـي ثالثـة منهـم «وسـببه أنهـم اتهموهـم أنهـم
يجتمعون بالباشـا يف كل وقـت ويعرفونه باألحـوال»((( ،وكأن الطبيعـي بحاكم البالد أن

ال يعـرف أحوالهـا وال مـا يـدور بين جوانيهـا .وإن كان مـا ذكرنـاه ال ينفـي أنـه كان يفد
عىل مصر بين الفينة واألخـرى حـكام عثمانيـون أقوياء يبسـطون على الرعيـة صولتهم

وسـطوتهم .وتلـك الحالـة مثلـت مفارقـة عميقة بين الحاكـم واملحكـوم ،وهـذه املفارقة
تـؤدي يف العادة إىل نشـوء مجموعات وسـيطة تتـوىل زمام األمـور يف محاولة لسـد الفراغ
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 2نفسه ،ج  ،1ص .377
 3نفسه ،ج  ،1ص .49

محمد املراكبي

الـذي سـببه غيـاب الحاكـم((( .هـذه املجموعـات الوسـيطة تمثلـت ،خلال هـذا العرص
الـذي ندرسـه يف الغالـب ،يف مكانـة العلماء.

العلامء واملجال العام يف مرص العثامنية
كان للعلمـاء مكانـة كبيرة يف مصر يف ظـل الخالفـة العثمانيـة ،لكـن كيـف كانـت

عالقتهـم بالساسـة واألمـراء؟ مـن الضروري أن نفهـم دور العلمـاء كوسـيط ،وهـذا

التعريـف مهـم ،فدورهـم كان وسـيطا بين العامـة واألمـراء .وهـذا هـو الـدور األسـاس
الـذي كان يقـوم بـه العلمـاء .وكان مقـدار مكانـة العالـم يعـرف بقبـول شـفاعته وصـون

حمايتـه .يذكـر الجبريت يف ترجمـة الشـيخ عبداللـه الشبرواي “ولـم يـزل يرتقـى يف

األحـوال واألطـوار ويفيـد ويملي ويـدرس حتـى صـار أعظـم األعاظـم  ...ونفـذت كلمته

وقبلـت شـفاعته”((( ،وقـد تكـون هـذه الشـفاعة بين األمـراء واألرشاف وكبـار الدولـة(((.
وقـد تكـون الضمانـة بين الـوايل واألمـراء((( .لكـن هـذه العالقـة القائمـة على التشـفع

لـم تكـن دائما هـي الحـال ،فحني يشـط املماليـك ويوغلـون يف الظلـم كان الحـل عند
العلمـاء هو الثـورة والخـروج عليهم بالتظاهـر واإلرضاب تارة ،وبالسلاح أخرى .ونسـوق
للداللـة عىل مكانـة العلمـاء االجتماعية قصة حكاها الجبريت يف تاريخه ،وذلـك أن أمريا

يدعـى حسين بك جمـع جنـوده وذهـب إىل الحسـينية ،وهجم عىل دار شـخص يسـمى
أحمـد سـالم الجـزار ونهبهـا .فثـارت جماعة مـن أهايل الحسـينية بسـبب ذلـك ،وحرضوا
إىل الجامـع األزهـر وبأيديهـم نبابيـت ومسـاوق وذهبـوا إىل الشـيخ الدرديـر ،فوافقهـم

وسـاعدهم بالـكالم وقـال لهم :أنـا معكـم .فخرجوا مـن نواحـي الجامـع ،وأقفلـوا أبوابه
اعرتاضـا على مـا حـدث ،وطلـع منهـم طائفـة على أعلى املنـارات يصيحـون ويرضبـون
بالطبـول ،وانتشروا باألسـواق وأغلقـوا الحوانيـت فيما يشـبه اإلرضاب العـام .وقال لهم

الشـيخ الدرديـر :يف غد نجمـع أهايل األطـراف والحارات وبـوالق ومرص القديمـة ،وأركب
1 Nick Crossley & John Michael Roberts, “Introduction”, in: Nick Crossley & John Michael
Roberts (eds.), After Habermas: new perspectives on the public sphere (Oxford: Blackwell,
2004), p. 2.
 2الجربيت ،ج  ،1ص .209
 3نفسه ،ج  ،1ص .66
 4نفسه ،ج  ،1ص .424
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معكـم وننهـب بيوتهـم كما ينهبـون بيوتنـا ،ونمـوت شـهداء أو ينرصنـا الله عليهـم .فلما
كان بعـد املغـرب حرض األغـاوات والكتخـدات ،وذهبوا إىل الشـيخ الدرديـر وتكلموا معه
وخافـوا مـن تضاعـف الحـال ،وقالـوا للشـيخ اكتـب لنـا قائمـة باملنهوبـات ونـأيت بها من
محـل مـا تكـون .واتفقـوا على ذلـك وقـرأوا الفاتحـة وانرصفـوا ،كما يحكي الجبريت(((.

ولـم تكن تمـر فترة إال ويحـدث فيها مثـل هـذه الحـوادث ،وكان علمـاء األزهـر حينها

شـفعاء لـدى األمـراء والوالة لرفـع رضر أو خفض غـرم ،فإذا ما طفـح األمر غضبـوا وثاروا
وجمعـوا العامـة حتـى يرجـع البغـاة عـن غيهـم وتجـري امليـاه يف مجاريهـا .ولـم تكـن
وسـاطتهم تلـك بين العامـة والـوالة فحسـب بـل كثيرا ما كانـوا يصلحـون بين طوائف

األمـراء املتصارعـة ،أو بني الوايل العثمـاين واألمـراء املماليك ،ويف هذا داللـة عىل ما كان

للعلمـاء مـن ثقـل اجتماعـي وسـيايس باإلضافـة إىل مكانتهـم الدينيـة والعلمية(((.

الجامع واملرأة والربجوازية :رسدية مختلفة
لقـد كان العلمـاء هـم الذيـن يلجـأ إليهـم النـاس حين وقـوع ظلـم أو الحاجـة

لشـكوى ،فكانـوا يذهبـون إىل الجامـع األزهر يسـتنجدون بالعلمـاء .يقـول الجربيت “ويف

سـنة اثنتـي عشرة وثلاث عشرة وأربـع عشرة فشـا أمـر الفضـة املقاصيـص والزيـوف،

وقـل وجـود الديـواين ،وإن وجـد اشتراه اليهـود بسـعر زائـد وقصـوه فتلفت بسـبب ذلك
أمـوال النـاس .فاجتمـع أهل األسـواق ،ودخلـوا الجامـع األزهر وشـكوا أمرهـم للعلماء،

عرض حـال وقدمـوه إىل محمد
وألزموهـم بالركـوب إىل الديـوان يف شـأن ذلـك ،فكتبـوا َ

باشـا ،فقـرأه كاتـب الديـوان على رؤوس األشـهاد ،فأمـر الباشـا بعمـل جمعيـة يف بيـت

حسـن أغـا بإبطـال الفضـة املقصوصـة وظهـور الجـدد”(((.

وهنا نجد أنه بدال من الحديث عن نوادي القراءة واملقاهي كمكان لتشكل املجال

العام كما يرى هابرماس((( ،فنحن نتحدث هنا عن الجامع كمكان لتطور املجال العام،
 1عبد الرحمن الجربيت ،عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار (بريوت :دار الجيل ،)1968 ،ج  ،1ص .610
 2ذكر عبد الجواد صابر إسامعيل العديد من األمثلة التي وقف فيها العلامء يف وجه الظلم والظاملني ،يُنظر :عبد الجواد
صابر إسامعيل ،دور األزهر السيايس يف مرص إبان الحكم العثامين (القاهرة :مكتبة وهبة ،)1996 ،ص .13-51
 3الجربيت ج  ،1ص .118
4 Jürgen Habermas, The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a
category of bourgeois society (Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of
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وبدال من الحديث عن التطور من الخطاب األديب والفني يف املقاهي إىل الخطاب
السيايس يمكننا أن نستبدل بالخطاب األديب الخطاب الديني هنا .فللجامع يف اإلسالم

أهمية كربى ،فبخالف كونه مكانا لالجتماع للصالة فقد كان كذلك يف املايض مكانا

لتجهيز الجيوش ولعقد املعاهدات واستقبال الوفود ونرش األخبار بني الناس والقضاء
بني الخصومات ونرش العلم وغري ذلك كثري .لكن أهميته هنا تكمن يف كونه مجاال

لالستقالل عن الحكومة ،ومنبعا لخطاب العامة الذي يشكل العلماء ممثليه ،فالجامع
هو املكان الذي يتشاور فيه العلماء يف قضايا األمة ،وكان هو املأوى الذي يهرع إليه
الناس حني حدوث بلوى أو وقوع ظلم .والعجيب أن هذه الساحة لم تشكل مجاال عاما

لشكوى الرجال وحسب؛ بل وللنساء أيضا؛ يذكر الجربيت حادثة عن تأخر الجامكية(((،

إذ يقول“ :اجتمع الكثري من النساء بالجامع األزهر وصاحوا باملشايخ وأبطلوا دروسهم،

فاجتمعوا بقبلته ثم ركبوا إىل الباشا ،فوعدهم بخري حتى ينظر يف ذلك ،وبقي األمر وهم

يف كل يوم يحرضون وكرث اجتماعهم باألزهر”((( .وألن املسجد هو محل اجتماع العلماء
للتشاور يف أمور األمة وتباحث مشكالتها أغلق يف عهد االحتالل الفرنيس .وهنا تظهر
نقطة مهمة أخرى -عالوة عىل فكرة دخول النساء للمجال العام بخالف مجال هابرماس
الذكوري البحت((( -وهي أن العلماء وإن كانوا هم املتصدرين يف املجال العام إال أن

املجال ظل ساحة مفتوحة لجميع الطبقات والفئات ،ولم يكن حكرا عىل طبقة العلماء

أرغمن العلماء عىل التحرك ورد الظلم ،وهنا تكمن أهمية فكرة
فقط ،فالنساء
بتجمعهن ْ
ُّ
مايكل فارنر  Michael Warnerعن املجال العام بأنه مجال يشكل نفسه بنفسه(((.

وعلى هـذا فقـد كان العلمـاء ممثلين للمجـال العـام يف ذلـك الوقـت ،ألنهـم كانوا

املسـيطرين على املجـال العـام ،واملحركين لـرأي الجماهير ،واملمثلين لعامـة الشـعب،
ولـم يكـن نقاشـهم قائمـا على أمـر شـخيص بـل كان متعلقـا بمصلحـة املجتمـع ككل،
وبـدال مـن أن يلجـأ النـاس إىل الحـكام للشـكوى فقد كانـوا يلجـؤون إىل العلمـاء ألنهم
Technology, 1989), p. 59.
 1الجامكية كلمة تركية معناها املرت َّب (أو األجرة) ،وهي كالعطاء إال أنها شهرية ال سنوية.
 2الجربيت (دار الجيل) ،ج  ،2ص .551
3 Habermas, p. 56.
4 Michael Warner, Publics and counterpublics (New York: Zone , 2002).
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يـرون فيهـم املمثلين للمجـال العام املسـتقل عـن الدولـة ،والـذي يسـتطيع أن يؤثر يف
قراراتهـا بسـبب كونهـم ممثلني لرأي الشـعب ،وهـم بهذا يختلفـون عن قـول هابرماس
إن املجـال العـام قائـم على الطبقـات الربجوازيـة الوسـطى (((،فالعلمـاء يف جلهـم كانـوا

مـن أبنـاء القـرى والنجـوع ومـن طبقـات اجتماعيـة متدنيـة (((،وينـدر أن تجـد مـن أبناء

كبـار العلمـاء مـن صـار عاملـا ،وإنما جلهـم مـن أبنـاء الفالحين ،فليسـت مكانتهـم نابعة
مـن مكانتهـم االقتصاديـة حتـى لـو كان منهـم أغنيـاء وأثرياء.

الدين والعقل يف املجال العام
هـذا الـدور الـذي قـام بـه العلمـاء كان الديـن هـو منطلقـه األول ،فالعلمـاء كانـوا

يـرون أن واجبهـم ودورهـم الدينـي هـو الـذود عـن املظلومين إمـا بالتشـفع والنصـح أو
الثـورة والعنـف ،وتجـد هـذا يف اعرتاضهـم على أفعـال حسـن باشـا القبطـان حين قالوا
لـه“ :إن موالنا السـلطان قد أرسـلك إىل مصر إلقامة الرشيعـة ومنع الظلم ،وهـذا الفعل

ال يجـوز ،وال يحـل بيـع األحـرار وأمهـات األوالد” ،وملـا اغتاظ الباشـا من كالمهـم قالوا
لـه“ :إن الواجـب علينا قول الحـق”((( ،والواجـب هنا بطبيعـة الحال هو الواجـب الديني

ال الواجـب الكانطـي! والعلمـاء أنفسـهم لـم يكـن لهـم مكانـة إال مسـتمدة مـن الدين.

يحكي الجبريت كيـف أن بعـض العامـة كانـوا يخدمـون شـيخا يسـمى حسـن الهـواري
وينقلـون ترابـه دون مقابـل تبركا بـه((( .ويحكي عـن الشـيخ عبدالوهـاب املرزوقـي كيف

كان األمـراء هـم مـن يأتون لزيارتـه فيفر منهـم((( .ويذكر عن الشـيخ أحمـد امللوي وكان

مـن كبـار علمـاء األزهـر أن النـاس كانـت تأتيه للتبرك وطلـب الدعـاء فيمدهم بأنفاسـه
ويدعـو لهـم((( .وهـذا يدلـل على أن املجـال العـام يف ذلك الوقـت لم يكـن علمانيـا كما

يريـده هابرمـاس أن يكـون ،واألهـم مـن هـذا أن املجـال العـام كان موجـودا يف ذلـك

1 Habermas, p. 72.
2 Indira Falk Gesink, Islamic reform and conservatism Al-Azhar and the evolution of modern
)Sunni Islam (London: Tauris Academic Studies, 2010
 3الجربيت ،ج  ،1ص .437
 4نفسه ،ج  ،2ص .122
 5نفسه ،ج  ،1ص .213
 6نفسه ،ج  ،2ص .235
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الوقـت ومـن ثـم فهـو ليـس حكـرا على الدولـة الحديثـة كمـا يزعـم هابرمـاس يف كتابه
 .The structural transformation of the public sphereلكـن ارتبـاط املجـال العـام

بالديـن وبناءه عليـه ال ينفي كونـه مجاال عقالنيـا قائما على املصلحة واملفسـدة ،نعم هو

مجـال دينـي ال شـك ،لكن مـا يميـز الدين اإلسلامي كمـا يقول محمـد عبده أنـه دين
عقلاين هدفـه األول هـو رعاية مصالـح املكلفني يف الدنيـا واآلخرة ،ومن ثـم فال تناقض
بين كونـه مجـاال عقالنيـا ودينيـا يف نفـس الوقـت .وكونـه عقالنيـا ال يعنـي أنـه علماين،

ولكنـه كانت لـه حدود وفـق قـدرة العلماء ووفـق ما يرونـه من املصلحـة العامـة .فالفكرة
السـائدة يف الدراسـات الليرباليـة من كانط إىل إشـعياء برلين أن التفكري العقلي الحقيقي

يجـب أن يتخلـص مـن أي سـلطات فوقيـة بمـا فيهـا سـلطة الدين هـي فكـرة ال وجود
لهـا يف العقالنية اإلسلامية(((.

لكن من األمور الالفتة للنظر يف دراستنا هذه أن العلماء رغم دورهم ذاك كانوا ال

يتدخلون يف الرصاع الدائر بني املماليك وبعضهم البعض أو بينهم وبني الوايل ،فطاملا أن
األمر ال يتعلق بظلم يقع عىل الرعية لم يقفوا بجوار طرف عىل آخر .وكانت تلك الرصاعات

ال تقف وال تخمد يف مرص ،فال يمر وقت حتى يثور املماليك بعضهم عىل بعض ،فتجد

هذا وقد نفي أو قطع رأسه وسلخ وعلق عىل باب زويله ،أو هذا الوايل وقد عزل وأنزل
من القلعة ،أو تجد حربا اندلعت يف الشوارع والطرقات بني فرق من االنكشارية أو
بني األغوات ،ومع هذا ال نجد الجربيت يحيك لنا عن تدخل للعلماء لصالح طرف عىل

حساب آخر ،بل كان األمر مقصورا عىل التطوع يف الصلح وأخذ الضمانات حني يريد أحد
الطرفني أو كالهما ذلك .ولم يحك الجربيت يف تاريخه أن العلماء كانوا يعنفون الوالة أو

املماليك يف ظلم فعلوه فيما بينهم ،بل كانوا يلتزمون دور الصمت ،وال يتطرقون لهذا
عىل الرغم من أنهم كانوا يدخلون عليهم ويحادثونهم يف أمور أخرى .فعىل سبيل املثال

يذكر الجربيت كيف أن عالقة الشيخ الصعيدي كانت متوطدة مع عيل بك الكبري وكان

يدخل عليه ويجالسه ،وكان عيل بك هذا يقبل يد الشيخ ويدنيه منه(((.

1 Charles Hirschkind, “Civic Virtue and Religious Reason: An Islamic Counterpublic”,
Cultural Anthropology, vol. 16, no. 1 (February, 2001), p. 3-34, p. 4-5.
 2الجربيت (دار الجيل) ،ج  ،1ص .478
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وملـا مات علي بك كان الشـيخ يدخـل عىل محمد بـك أبـو الذهب وكان هـذا األخري

ال يـرد له شـفاعة ،مـع أن “أبـو الذهـب” هذا هـو من خان سـيده علي بك الكبير وغدر

بـه ،وال يحدثنـا الجبريت أن الشـيخ الصعيـدي مثلا المـه على هـذا أو اعتزلـه ألجل ما

حـدث لعيل بـك ،أو أنـه كان منحـازا ألحدهما عىل حسـاب اآلخـر .بل إن الجربيت نفسـه

يعلـق عليـه فيقـول“ :وبالجملة فـإن املرت َجـم [أي محمـد بك أبـو الذهـب] كان آخر من
أدركنـا مـن األمـراء املرصيين شـهامة ورصامـة وسـعدا وحزمـا وعزمـا وحكمـا وسـماحة

وحلمـا ،وكان قريبـا للخري يحـب العلماء والصلحـاء ،ويميل بطبعـه إليهـم ،ويعتقد فيهم

ويعظمهـم وينصت لكالمهـم ،ويعطيهم العطايـا الجزيلـة ،ويكره املخالفين للدين ،ولم

يشـتهر عنـه يشء مـن املوبقـات واملحرمـات وال مـا يشـينه يف دينـه أو يخـل بمروءتـه”،
إىل آخـر ما ذكـر من صفاتـه((( .وال يعـرج الجربيت على يشء ِمـن خالفه مـع املماليك وال
ِمـن قتلـه لسـيده عيل بـك الكبري ،فهـذا لم يكـن مـن اهتمـام العلمـاء ،فاهتمامهم كان
يقترص على رعايـة مصالـح الرعية.

وعلى سـبيل املثـال ،اشـتىك الشـيخ العـرويس شـيخ األزهـر للـوايل مـن طـول أمـد

الحـرب بينه وبين املماليـك فقـال“ :قد ضـاق الحال بالنـاس ،وال يقـدر أحد مـن الناس
أن يصـل إىل بحـر النيـلِ ،
وقربـة املـاء بخمسـة عشر نصـف فضـة ،وحضرة إسـماعيل

بـك مشـتغل ببنـاء حيطـان ومتاريـس وهـذه ليسـت طريقـة املرصيين يف الحـروب ،بـل
طريقتهـم املصادمـة وانفصـال الحـرب يف سـاعة :إما غالـب أو مغلـوب ،وأما هـذا الحال
فإنـه يسـتدعي طـوال ،وذلـك يقتضي الخـراب والتعطيـل ووقـف الحـال”((( .فمـا يضير

الشـيخ يف هـذه الحـرب هـو طولهـا الـذي آذى النـاس يف أحوالهـم وعطـل أمورهـم،
فكالمـه قائم على املصلحة واملفسـدة لألمـة ،وال يهمـه أن يطبـق هنا مبـادئ النصيحة

اإلسلامية يف ردع الظالـم وكفـه عن غيـه .وحني وقعت الحرب بني حسـن باشـا القبطان

مبعـوث السـلطان وبين املماليـك ذهب إليـه املشـايخ ال ليقفـوا معه بـل ليطلبـوا منه أن

يراعـي أن بيـوت املماليك مالصقة لبيـوت األهايل ،فلا يتعدى الجنـد إىل بيوت األهايل
 1الجربيت (دار الكتب العلمية) ج  ،1ص .329-330
 2نفسه ،ج  ،2ص .35
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حين حربهـم مـع املماليـك؛ لقـد كان هـذا هـو همهم(((.هـل هـذا يعنـي أن العلمـاء لـم

يكونـوا يتدخلـون يف السياسـة؟ بالطبـع ال ،فقـد قدمنـا نمـاذج كثيرة على تدخلهـم لـرد

الظلـم عـن الرعيـة .ولكـن لعـل هـذا مـن علمهـم أن األمراء قـوم ظلمـة ال يسـتجيبون

لنصحهـم وال يرتدعـون عنـد ردعهـم ،فهم كما يقول املشـايخ حني سـألهم حسـن باشـا
القبطـان :كيـف ترضـون أن يملككـم مثـل املماليـك وملـاذا ال تخرجونهـم مـن بينكـم؟

فقالـوا :إنهـم عظيمـو البـأس وال يقـدر الناس عليهـم(((.

وهنـا يتجلى املجـال العـام  -كمـا يقـول نيمـرود هوفيتـس  Nimrod Hurvitzيف

دراسـته عـن محنـة خلـق القـرآن التـي وقعـت لإلمـام أحمـد مـن حيـث هـي رصاع عىل

رسـم الحـدود بني الراعـي والرعيـة((( .وأنـا هنـا أعكس النتيجـة التـي توصلت لهـا دافنا

إفـرات  Daphna Ephratحـول أن الحـكام لـم يكونـوا يتدخلـون يف املجـال الدينـي إال
يف حالـة مـا إذا أدى هـذا إىل اضطـراب يؤثـر على النظـام العـام((( ،فأقـول :إنـه بسـبب

سـطوة الحـكام وظلمهـم وانتهاكـم لحرمـات بعضهـم دون وازع أو مانـع ،تمـت حالـة

مـن التوافق غير املعلنة بين العلمـاء كـوكالء للمجال العـام وبني الحـكام الـذي بغوا يف

ظلمهـم ،فـكان الحـل هـو أن يكـون هناك نـوع مـن التسـامح فيمـا بينهـم أو التجاهل
بعبـارة أدق ،مـا لـم يـؤد هـذا إىل إرضار بالعامـة .وعلى الرغـم من قـوة فكرة طالل أسـد
عـن النصيحـة كإطـار إسلامي للمجال العـام ،والتي يـرى فيهـا أن النصيحة آليـة للنقد

العـام اإلسلامي املبنـي على منطلـق الواجـب الدينـي ال العقلي أو السـيايس فحسـب،

وهـي يف ذات الوقـت تقـدم للحكام والساسـة ،ولـذا فهي مسـتقلة عنهم((( .وعلى الرغم
مـن أن نظرية أسـد تبـدو مقنعـة إال أن املثـال الذي درسـناه هنـا والتضييق على املجال

 1نفسه ،ج  ،1ص .427
 2نفسه ،ج  ،1ص .427
3 Nimrod Hurvitz, “The Mihna (Inquisition) and the Public Sphere”, in: The public sphere in
muslim societies, p. 17-29.
4 Daphna Ephrat, “Religious Leadership and Association in the Public Sphere of Seljuk
Baghdad”, in: The public sphere in muslim societies, p. 31-48.
5 Talal Asad, Genealogies of religion: discipline and reasons of power in Christianity and Islam
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993). p. 213-233.
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املتاح للعلماء ملمارسـة الدور العـام يتناغم أكرث مـع نظرية أرماندو سـالفاتوري Armando

 Salvatoreعـن املجـال اإلسلامي كمجـال للمصلحـة العامـة ،فهـذه النصيحـة كانـت

تطبـق فقط مـن العلمـاء حني تتعـارض األمور مـع املصلحـة العامـة لألمة وليـس يف كل
حـال ،فاألسـاس هـو املصلحـة التي هـي أيضا مبنيـة على وازع دينـي بطبيعة الحـال(((.

خامتة
مـن اسـتعراضنا الرسيـع لـدور العلمـاء يف العصر العثمـاين نجـد أوجهـا مـن التشـابه

بين هـذه الرسديـة والرسدية التـي ذكرهـا هابرماس ،ولكـن نجد أيضـا أوجهـا كثرية من

االختلاف .فاملجـال العام اإلسلامي يتفق يف أنـه مجال مسـتقل عن الطبقـة الحاكمة،

يكـون نفسـه بنفسـه ،وهـو مجـال يناقـش القضايـا العامـة ذات االهتمـام
وهـو مجـال ّ

املشترك بين كل األفـراد .لكنـه يختلـف عـن املجـال الـذي رسـمه هابرمـاس يف القـرن

الثامـن عشر يف أنه مجـال ديني ال علمـاين قائم على العقالنيـة الرتشـيدية ،وأن ممثليه

هـم العلمـاء ال الطبقـات الربجوازيـة الوسـطى ،وأنـه ليـس مجـاال ذكوريـا بحتـا ،وأن
منشـأه املسـجد الجامع ال املقاهي ونـوادي القراءة الـخ .وهذا االختلاف ال يعني بطبيعة
الحـال انجرارنـا ملـأزق النسـبية الثقافيـة ،بل يعنـي أن علينـا أن نعـي جيـدا الخصوصية

الثقافيـة للغـرب ،حتـى وإن كان الغـرب ككيـان واحـد يف حـد ذاتـه كيانـا متخيلا،
باسـتخدامنا تعبير بنديكـت أندرسـون ،إال أن هـذا ال يعنـي أنه عديـم التأثير .ولعل هذا
اإلشـكال هو ما دفـع صموئيـل أيزنشـتت  Samuel Eisenstadtللحديث عـن الحداثات

املتعـددة التـي تتمتـع فيهـا كل ثقافـة بحداثـة مغايـرة عـن األخـرى تتمـاىش مـع قيمها

وحضارتهـا وعـادات مجتمعهـا ،والتي يراهـا نتاجـا للمقاومـة الداخليـة للمجتمعات ضد

الهيمنـة الحداثيـة الغربيـة((( ،فعلى الرغـم مـن توسـع الحداثـة خـارج النطـاق الجغرايف

الغـريب إال أنهـا لـم تنتـج نسـخا مكـررة مـن النسـخة األصـل بـل هـي نسـخ متغايـرة،

وهـذا التغايـر كمـا يقـول ديبـش تشـاكرابريت Dipesh Chakrabartyليـس نتـاج قصـور
1 Armando Salvatore, Public Islam and the Common Good (Leiden: Brill, 2006).
2 Shmuel N. Eisenstadt, Comparative civilizations and multiple modernities (Leiden: Brill,
2003), p. 52.
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عـن الوصـول للغايـة ،فالحديـث عـن النمـوذج الغـريب بوصفـه الغايـة املثلى هـو إنـكار
للخصوصيـة الثقافيـة للمجتمعـات األخـرى(((.

إن حديثنـا عـن أوجـه االختلاف عـن النمـوذج الغـريب ال يعنـي أن هنـاك قصـورا

يف النمـوذج اإلسلامي يجـب تداركـه مـن أجـل الوصـول إىل الغايـة التـي هـي النموذج
الغـريب .والحالة التي درسـناها تتجاوز طرح أيزنشـتت عـن الحداثات املتعـددة إىل نماذج

مـا قبل حداثيـة باألسـاس ،وتطور هـذه الحالة نحـو حالة أكمل وأشـمل يسـتلزم مراعاة
الخصوصيـة الثقافيـة والدينيـة للمجتمـع اإلسلامي .ففكـرة أن الحداثـة هـي قالـب

ممتلـئ علينـا أن نأخـذه كمـا هـو بمـا فيـه مـن خصوصيـات ثقافيـة ودينيـة كمـا يطـرح
هابرمـاس((( هـي مـا نحـاول دحضـه يف هـذه الورقـة .فـإذا أردنـا أن نصـل إىل النمـوذج
الديموقراطـي فـإن أحـد أهـم مقومات ذلـك هـو أن نبحـث يف التاريـخ الحضـاري لهذه

األمـة قبـل أن نسـعى إلسـقاط نمـاذج أخـرى جاهـزة علينـا .وبالطبـع فـإن تطبـع املجال

العـام بالثقافـة الغربيـة ،يف النهايـة ،ال يعنـي رفضـه ،لكـن يعنـي أن علينـا أن نـدرك ال
ِحيادي َتـه ،وأن يكـون تبنِّينـا لهـا تبنيـا واعيـا ،وكمـا يقـول طـه عبدالرحمـن“ :كل أمـر
معترض عليه حتـى تثبـت بالدليـل صحتـه”(((.
منقـول
َ

1 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference
(Princenton; Oxford: Princenton University Press, 2008).
2 Ali Hassan Zaidi, “Muslim Reconstructions of Knowledge and Re-enchantment of
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الفضــاء العــام
بني أزمة العقل األدايت وآفاق املعقولية الدينية
حســن فـورات*

إن طبيعة ووظيفة الفضاء العام ،ال يمكن فصلهما عن تصور وتمثل الكون أو
الكوسموس من ِق َبل األفراد الذين يتحركون يف هذا الفضاء .فطبيعة هذا التصور تضفي
حتما توجها عاما وتعطي منحى وشكال معينا لتمثل الفضاء العام وتشكله وتنزيله عىل أرض

الواقع .وهذه التصورات العامة للكون إذا ما استلهمنا التقابالت الشهرية التي وضعها بعض
كبار منظري الحداثة يف الغرب((( ،فإما أن تتمثل الكون عىل شكل عالم فاقد للسحرية

يف مقابل عالم سحري ،أو عالم منفتح يف مقابل عالم مغلق ،عالم الفرد الحر واملتحرر يف
مقابل عالم الفرد املقيد واملتقيد ،عالم االستقاللية “ ”autonomieيف مقابل عالم التبعية

“ ،”hétéronomieعالم “الحق الطبيعي” لألفراد ذي املصادر الذاتية األنرتوبو-فيزيائية
يف مقابل عالم “القانون الطبيعي” ذي األسس واملصادر املتعالية والغائية.

إن نوعية التصور العام تؤثر عىل نوعية تمثل الفضاء العام ،واالختالفات والرصاعات

التي يمكن أن يعرفها هذا الفضاء هي حتما نتاج هذا االختالف األصيل والقبيل يف
التصورات الكربى للكون وللوجود؛ فمن يؤمن بسحرية العالم “”monde enchanté
ليس كمن فقد هذا اإليمان وينطلق ِم ْن ِ
وف عالم السحري “،”monde désenchanté
فهؤالء ال يعزفون قط ْعا نفس املعزوفة وال يغنون “ ”chanterعىل نفس اإليقاع ،من ثم
أصوات النشاز يف الفضاء العام.

ويبقى السؤال هنا هو :كيف السبيل نحو مستوى أدىن من التناغم بني هذه األلحان

املتنافرة ،حتى ال يبقى كل يغني عىل لياله ،مما يمكن من تضييق وحرص مجال
* باحث مغريب متخصص يف فلسفة القانون والسياسة.
 1نستلهم هنا :كانط؛ غروتيوس؛ هوبز؛ ماكس فيرب؛ أ .كويري؛ وم.كويش.
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الرصاعات والعنف يف حدوده الدنيا وتدبري االختالف داخل الفضاءات العامة املتعددة

بشكل سلمي ومتوازن؟

نظرية الفضاء العام وإقصاء العقل الديني
نستحرض يف البدء مصطلحا أساسيا يف النظرية الليربالية الحديثة وهو مصطلح “واقع

التعددية” “ ،”le fait de pluralismeهذا الواقع االجتماعي والسيايس املتعدد ،جراء

تعايش أفراد وجماعات يف نفس الزمان واملكان باختالفاتهم الجوهرية يف تصورهم للكون
فتح الفضاء العام أمام تداول وحوار هادئ
وللعيش املشرتك ،فرضت رضور ُة التعامل معه َ

وسلمي بني األفراد والجماعات ،ليبقى الفارق الجوهري يف الفرتة التاريخية الدقيقة التي

تمر منها الحضارة اإلنسانية اليوم ،هو مدى قبول ودمج هذا الفضاء العام للمقاربات
املختلفة ،خاصة منها املقاربة الدينية التي يتأرجح وسمها بني دغمائية العقالنية وبني

معطى واقعي تاريخي يتوفر عىل معقولية خاصة به وجب أخذها بعني االعتبار يف مجاالت
التداول العام ،سياسيا كان أو اجتماعيا أو ثقافيا ،كما سنبني ذلك من خالل التطور
الحاصل يف مواقف كل من جون رولس ويورغن هابرماس حول هذه املسألة.

ويشكل العامل الديني ومسألة حرية االعتقاد منذ عرص األنوار عقدة املنشار وقطب

الرحى الذي تدور حوله إشكاليات االختالف وطريقة تدبريه ،وال أدل عىل ذلك من أفكار

وتنظريات كبار مفكري األنوار من “رسالة حول التسامح” لإلنجليزي جــون لــوك،

وحوارات هيوم حول الدين الطبيعي ،وكتاب “العقد االجتماعي” لروسو ،وفكرة الدين
املدين((( ،وصوال إىل رمز األنوار إ.كانط الذي سنقف قليال عند رسالته حول األنوار لتبيان
هذا املعطى التأسييس ملفهوم الفضاء العام.

يف سنة  1784نرش كانط يف جريدة  Berlinische Monatschriftمقالته الشهرية

حول “ما هي األنوار؟” Was it Auflarung؛ ويف هذه املقالة بسط مجموعة من املفاهيم

املحورية التي سنجدها الحقا يف كتاباته النقدية ،من قبيل مفهوم “القصور والرشد”،
والتفريق بني “االستعمال العمومي والخاص للعقل” وكذلك شعار األنوار الشهري

املقتبس عن الشاعر األثيني هوراس ““ ”Aude sapereاُ ْجر ْؤ عىل التفكري بنفسك” .هذه
 1يُنظر :عبد الله العروي ،دين الفطرة (بريوت؛ الدارالبيضاء :املركز التفايف العريب.)2012 ،
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املفاهيم وظفها كانط بذكاء يف أفق تخليص الفكر وتحرير العقل من سلطتني تحدان كل

بطريقتها من استقالليته “ ،”autonomieجاعلة يف نظره الفرد تحت الحجر ويف حالة
من القصور الفكري الدائم وحائلة بينه وبني التطلع إىل مرحلة الرشد حيث يضحى العقل

سيد نفسه ،ويخرج من ثم من حالة شبه العطالة التي يضع نفسه فيها ملا يرتك سلطة
أو سيدا ما يفكر له ،وهاتان السلطتان هما أساسا السلطة السياسة املستبدة والسلطة
الدينية املقدسة .وبواسطة التفريق بني االستعمال العام والخاص للعقل حاول كانط أن

يوفر للعقل املتحرر مكانا وحيزا يف الفضاء العام وسط هاتني السلطتني املتسيدتني ،وهو

حيز جمهور القراء الذين يتحاورون بواسطة نرش الكتب وإشهارها ،ومن ثم محورية مبدأ
اإلشهار وحرية التعبري.

ومن هذا املنظور ،سيعترب االستعمال العمومي للعقل بمثابة توظيف لعقل نقدي

منطلق أكرث تحررا وحرية من العقل الخاص لكن يف فضاء عام محدد :وهو فضاء جمهور
القراء((( .ومزية هذا االستعمال العام للعقل أنه يحاور بكل حرية ودون أخذ بعني االعتبار
اإلكراهات السلطوية “سواء سلطة سياسية أو دينية أو عائلية” يف كل املواضيع األساسية
بواسطة الكتابة والنرش ومن ثم األهمية القصوى لحرية النرش واإلشهار.

أما العقل الثاين “الخاص” ،وعىل عكس األول فهو عقل منضبط أمام متطلبات

السلطة ،عقل يعقل نفسه بكل رصامة ،يمتثل بدون نقد لقوانني الفضاء العام املصوغة

يف إطار ما يعرف بالقانون العام ويرضخ من ثم دون نقاش إلرادة السلطة والنظام .هذا
التباين يف طرق استعمال العقل ربما كان مربرا يف فرتة كانط التي عرفت سياسيا ما أطلق

عليه “باالستبداد املستنري”  ،Le despotisme éclairéالذي مكن من اتقاء رش السلطة

السياسية بضمانه إلزامية السمع والطاعة يف مقابل حرية التفكري والتعبري الكتايب يف إطار

جماعة أو جماعات حرة من القراء .وهنا يؤكد كانط أن هذا التمييز ُي َمكن من تجاوز
عوائق السلطة السياسية أو االستبداد املستنري الرافعة لشعار “فكروا كما تشاؤون ،ولكن
أطيعوا”؛ فاملسألة أكرث تعقيدا بالنسبة للسلطة الدينية ،ألنه من وجهة نظره“ :الوصاية
الدينية عىل عقل الفرد هي أشد رضرا بل األكرث إذالال”.

 1محمد نور الدين أفاية ،الحداثة والتواصل ىف الفلسفة النقدية املعارصة :منوذج هابرماس (الدارالبيضاء:
أفريقيا الرشق ،)1998 ،ص .97
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وهكذا ،يف نظر هابرماس ،يمكن اعتبار كانط هو املؤسس الفعيل ملفهوم الفضاء العام

كما ستعمل النظرية الديمقراطية الليربالية عىل تطويره وتوسيع مجاالته بشكل مطرد طيلة
القرن العرشين ،حيث سيضحى التمييز الكانطي بني االستعمال العمومي والخاص للعقل

متجاوزا اليوم ،بعد انتصار االستعمال العمومي للعقل يف إطار مبدأ الحريات السياسية .إال
َ

أن القيود هذه املرة لن تبقى سياسية بقدر ما ستكون فكرية إيديولوجية ،حيث سيعمد
العقل الحدايث املستنري أساسا إىل العمل عىل إقصاء العقالنية الدينية من الفضاء العام نحو
الفضاء الخاص ،وذلك يف ظل أزمة حادة للعقل الحدايث يف صيغته األداتية-التخطيطية،

حيث ُيعترب انبعاث الخوف واإلحساس َّ
بالل ْأمن ،وهاجس “التحكم” يف الفضاءات
أحد أهم املظاهر املعارصة لهذه األزمة.
العامة ،كما الخاصة للمجتمعات الغربية َ

أزمة العقل األدايت وحتمية توسيع مجال الفضاء العام
لقد دأب فالسفة التشكيك واالختالف يف نهاية القرن  19وطيلة القرن  20عىل

تفكيك منظومة العقالنية الحداثية الصارمة ،وذلك إىل جانب املدرسة النقدية ذات
امليوالت املاركسية التي أبرزت الوجه األدايت والتخطيطي املصلحي لهذه العقالنية .ثم
جاءت الحرب الكربى لتعمق هذه األزمة((( ،وتؤكد رضورة إجراء مراجعات كربى لتصحيح
انحرافات العقل الحدايث؛ إال أن انتصار الليربالية الرأسمالية عىل الفكر االشرتايك،

واكتساحها للمجال التداويل العاملي من خالل العوملةَ ،
حال دون بروز الفكر النقدي بالقوة
املطلوبة عىل الساحة تحت ضغط االيدولوجيا والربوباغندا الليربالية ،بل األلرتاليربالية،

وتحكمها يف وسائط االتصال الجماعية ،ومن ثم يف تشكل الرأي العام وتوجيه النقاش

يف الفضاء العام .ناهيك من جهة ثانية عن انحصار مجال الخصوصيات نظرا للتطور
الحاصل يف مجال تبادل املعلومات ومجال االتصاالت ،إضافة إىل اإلمكانيات الهائلة
املرصودة للمراقبة اإللكرتونية يف الفضاءات العامة وفضاءات العمل وحتى الفضاءات

الخاصة ،تحت مختلف الذرائع كمحاربة اإلرهاب مثال ،وذلك يف إطار شبكات تواصل
عنكبوتية معقدة وذات صالت متعددة األبعاد ومتشابكة ،مما يجعل من الخصوصية ومن

 1يقول د.طه عبد الرحمن يف هذا الصدد" ...وقد أفىض العقل التوسيل ‘األدايت التخطيطي’ إىل أن استبدل العقل
مبرشوعه التحريري الذي انبثق مع فجر الحداثة مرشوعا تعبيديا شامال ،قامئا بتشييء الطبيعة واملجتمع واإلنسان
جميعا ،هذا التشييء الذي انتهى بإدخال اإلنسانية يف طور الحروب العاملية املاحقة” ،يُنظر :طه عبد الرحمن،
روح الدين:من ضيق العلامنية اىل سعة االئتامنية (بريوت؛ الدارالبيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2012 ،ص .153
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نزوح من
الرسية أمرا متجاوزا إن لم يكن مستحيال .بمعنى آخر هناك ،بدافع التكنولوجياٌ ،
الفضاءات الخاصة بل حتى الحميمية صوب فضاء عام تحت السيطرة واملراقبة...

وقد بات من املالحظ أن السياسات الليربالية الحداثية تشجع بكل قوة بشكل مبارش

أو غري مبارش عىل فشو ثقافة الخوف يف املجتمع ألغراض اقتصادية أساسا وسياسية

تحكمية

(((

ثانيا ،وذلك بنفس القوة الذي دافعت فيه يف أسسها النظرية من خالل

مفهوم “الوضع الطبيعي” عىل أسبقية خوف اإلنسان من أخيه اإلنسان ...عن كل خوف
آخر(((؛ أي أن هناك تقابال عجيبا للخوف عىل املستويني الواقعي كما النظري للحداثة

 ،وما يزيد هذا التقابل حدة وغرابة أن املستويني لهما “عدو” أسايس مشرتك يعمالن
جاهدين عىل إقصائه هنا وهناك :إنه الخوف األخروي ذو الطابع اإلسكتولوجي ،الخوف

من الخالق! أي العامل الديني .فعىل مستوى النظرية التعاقدية “Contractualisme
 ،”politiqueفإن الخوف الوضعي يف حالة الطبيعة قد أقىص بشكل جزايف الخوف

األخروي من الصورة ،وحل محله حتى يتسنى له تأسيس “دولة اللفيـاتـان” عىل أسس
وضعية الئـكية َم ْحضة((( ،عىل الرغم من أنه لم يستطع إقصاء هذا البعد الديني من

بنائه النظري بشكل جذري ملا كان مجربا عىل اللجوء إىل مفهوم “القانون الطبيعي” ذي

الصبغة الدينية الجلية والتي سبق وفصل فيها توما األكويني أيما تفصيل(((.

ونفس اليشء يف الوضع املدين العميل ،عندما نلحظ أن أشد ما يؤكده منظرو الفضاء

العام الحدايث هو إرادة إقصاء املعطى الديني من هذا الفضاء حفاظا -حسب رأيهم -عىل

تماسك املجتمعات املتعددة (انظر رولس مثال وفوكوياما((() ،وحفاظا عىل صون مبدأ
 1عبد الرحمن ،ص .119
 2يُنظر الجزء األول من كتاب يف املواطن لتوماس هوبز.
 3يقول ليو شرتاوس معلقا عىل نظرية هوبز“ :مل يكن هوبز يرى إال اعرتاضا واحدا أساسيا عىل نظريته ،وقد كان عىل
وعي شديد بهذا االعرتاض وفعل كل ما يف وسعه الجتنابه .فالخوف من املوت العنيف هو يف كل األحوال أقل حدة
من الخوف من نار جهنم أو من الله ،...لذا فهذا الخوف من املوت العنيف ال يحقق غاياته إال إذا كان الناس متحررين
من الوازع الديني .هذا األمر يستلزم ،إذن ،لنجاح نظرية هوبز تقزيم أو حذف كل خوف من قوى الغيب .هذا التغيري
الراديكايل يف التوجه ما كان له أن يتم إال بتجريد العامل من سحر الدين ،وذلك بنرش مكثف للمعارف العلمية أو تحرير
الجامهري .إن نظرية هوبز لهي أول نظرية تطالب بوضوح برضورة أن يكون املجتمع محررا بالكامل أي ال دينيا بل
ملحدا ،كحل لإلشكال السيايس واالجتامعي” .يُنظر :ليو شرتاوس ،القانون الطبيعي والتاريخ.
 4انظر توماس هوبز ،اللفياتان ،الفصول  13و.14
 5يقول فرنسيس فوكوياما يف الفصل  20من كتابه نهاية التاريخ واإلنسان األخري“ :مع نهاية التاريخ ال يبقى
أي منافس ذي بال للدميقراطية الليربالية “ ،”...لكن اليوم وباستثناء العامل اإلسالمي ،يبدو عىل أنه هناك إجامع
عام عىل القبول برشعية مطلب الدميقراطية الليربالية بأن تكون هي الشكل األكرث عقالنية للحكم”.
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االختالف الذي لن يتأىت إال بإقصاء منطق الرشائع الدينية وإحالل القوانني الوضعية

املتوافق عليها يف الوضع األصيل ،والتي تعترب الحرية الفردية هي بوصلتها ومبتدؤها
ومنتهاها.

هذه الحرية املزعومة هي التي تجيش باسمها الجيوش اليوم ،وتعبأ لها كافة أنواع

الفرق األمنية ،وتسخر لها أرقى وأحدث تكنولوجيات املراقبة اإللكرتونية ،يف سبيل

معالجة األفراد “األحرار واملتحررين” من مرض عرص الحداثة الجديد القديم :خوف
اإلنسان من أخيه اإلنسان ،حيث يبدو أن املدنية لم تغري من الطبيعة الذئبية لإلنسان

األول ...أي أن اإلنسان األخري أو الحدايث ما زال لم يتقدم قيد أنملة يف مدارج الحضارة،

بل لربما أضحى أقل من اإلنسان األول بعد أن أصبحت هويته السياسية صناعية أكرث
منها طبيعية...

(((

املالحظ إذن أن الخوف الذي ُبني عىل أساسه التعاقد االجتماعي للخروج من وضع

طبيعي حيث اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان ،والذي كان من املفروض أن ينتهي بعد قيام
الوضع املدين ،ال زال جاثما عىل صدور األفراد املتحررين ،بل ويشكل محركا أساسيا
لنشاطاتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية .ونظرية مثل “اللبـرتارية” القادمة من

الواليات املتحدة األمريكية تركب بقوة عىل هذه املوجة جامعة يف توليفة عجيبة بني
متناقضات اليمني واليسار السيايس “إلغاء الرضائب مع تدعيم الدولة البوليسية وإلغاء
الضمان اإلجتماعي مع ضمان حقوق األقليات الجنسية مثال ”...من طرف منظرين

تجمع بينهم عىل األقل أصولهم اليهودية ،كما أن طفرة الصناعات األمنية عىل شتى
األصعدة خري دليل عىل ذلك.

وإذا كان هذا الهاجس األمني الذي ما فتئ يزداد حدة ٌيشكل اليوم مظهرا من

مظاهر أزمة الحداثة ،فإن فإن العودة امللحوظة للفاعل الديني املسيحي بالضبط يشكل

مظهراً آخر ألزمة الحداثة الليربالية.

عودة َع َّـبدت لها الطريق عدة عوامل ،منها إرادة توسيع حدود الحريات الفردية

نحو مناطق حساسة يف الوعي أو باألصح الالوعي الغريب من نظري الحق يف اإلجهاض
 1إشارة إىل االختالف الجوهري بني التصور الطبيعي للدولة كام عند أرسطو ومقولتة الشهرية“ :اإلنسان حي
سيايس” ،والتصور التعاقدي كام لدى املدرسة السوفسطائية ومتييزها الشهري بني “الفوسيس” و“النوموس”.
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والتوسع يف حقوق األقليات املثلية نحو حق الزواج والتبني ،مما ولد قوة ضغط كبرية عىل

مدى استيعاب الوعي الغريب ملفهوم التسامح ،حيث كانت ردات الفعل العكسية قوية

أبانت عن وجود تيار جماهريي محافظ يف الغرب يطالب بإعادة النظر يف حدود الحريات

والتحرر الفردي .وما صعود التيارات السياسية املحافظة يف أوروبا وأمريكا إال مظهر من
مظاهر هذه األزمة املتصاعدة التي ستشكل دون شك امتحاناً عسرياً يف املستقبل املنظور

لكل ميكانيزمات التوازنات االجتماعية والسياسية بما فيها الديمقراطية التشاورية التي
أسس لها التيار الليربايل يف الخمسني سنة األخرية منذ الحرب العاملية الثانية ،والتي ال

تزيدها الرصاعات الطاحنة بالرشق األوسط املسلم وشظاياه الحارقة التي تصل إىل قلب
العواصم الغربية من فينة إىل أخرى إال حدة وتأزما.

تطور التصور الدهراين للفضاء العام
إن الفضاء العام من املنظور الحدايث إذا هو فضاء املطلق ما دام أن ال وجود لفضاء

أرحب فوق هذا الفضاء يؤسسه يف نفس اللحظة التي يتعاىل عليه فيها ،كما هو الحال

يف التصور الغايئ أو “السحري” للكون كما سرنى ذلك الحقا؛ من ثم كان هذا الفضاء
نوع من القدسية
العام هو لزاما املبتدأ واملنتهى “ُ ،”alpha et omegaيضفى عليه رضور ًة ٌ
الالئكية التي ُتحتم تفريقه وتحييده وتمييزه بقوة القانون ،إن اقتىض الحال ،عن

الفضاءات األخرى ،فضاءات الحياة الخاصة للفرد التي وجب عدها بماليري الفضاءات
الصغرية الجاثمة عىل التخوم ،ويف هوامش هذا الفضاء الكبري والعظيم ،أي الفضاء

العام ،الذي ال يدخله أحد قبل أن يمتثل لقوانينه شكال ومضمونا ،وينزع نعليه ويغري
جلده وقبعته ،ويضبط عقله ولسانه عىل الرتانيم الخاصة به .هذا ما عرب عنه ابتداء ،كما

أكرب ممثل لفكر األنوار الفيلسوف التحرري األملاين كانط يف
سبقت اإلشارة إىل ذلكُ ،

سياق تعريفه لألنوار((( ،بوصفه خروجا للفرد من “مرحلة القصور” إىل “مرحلة الرشد”،
عندما ميز بني االستعمال العمومي واالستعمال الخاص للعقل ،حيث أضحى محتما

عىل كل فرد مواطن أن يمتلك عقلني :األول يستعمله يف الفضاء الخاص وينزعه لحظة
دخوله الفضاء العام  ،ليضع العقل الثاين مكانه.

1 Immanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières.
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وبالفعل فقد حصل تطور يف القرن العرشين تحت تأتري مختلف الثورات :االشرتاكية

منها والليربالية ،وانتصار منظومة حقوق اإلنسان بتجاوز نظرية “االستبداد املستنري”

لصالح الديمقراطية بمختلف مذاهبها ،ليخرج الحوار من حدود املكتوب إىل فضاء

املسموع واملريئ ،أي الحوار املبارش يف مختلف ساحات الفضاء العام ،وبكل الوسائل

واألدوات املتاحة عوض الحوار املكتوب فقط ...وبطبيعة الحال سيتم هذا الحوار يف
الفضاء العام عرب مختلف وسائط التواصل الحديثة ،وهذه طفرة جديدة ولكن دائما مع

الحفاظ للفضاء العام عىل قدسيته الالئكية .أي ،وبمعنى آخر :استمرار إقصاء اللوغوس
الديني من حق التداول الحر يف الفضاء العام بذريعة عدم خضوعه لألطر العقالنية التي

تعارفت عليها النظرية الوضعية الحداثية ،وفسح املجال العام فقط للتداول الذي يحرتم
منطقا عقالنيا الئكيا صارما .ويف هذه النقطة بالضبط ،التي كانت محورية يف موقف

األنوار منذ القرن الثامن عرش من املسألة الدينية ،تظهر أهمية موقف كل من جون

رولس ويوركن هابرماس ،بما هي محاولة الخرتاق الحصار املرضوب يف الفضاء العام

عىل العقل الديني ،وذلك تحت ضغط عودة العامل والفاعل الديني من باب الحاجة

إىل األخالق ومزيد من التضامن إىل مختلف الساحات السياسية والثقافية واالجتماعية
الغربية ،سواء كما سبقت اإلشارة إليه جاء هذا الضغط من الداخل املسيحي أو من
الخارج خاصة اإلسالمي ،هذا األخري الذي ينحو حاليا ليصبح أيضا عامال داخليا للغرب

نظرا لألعداد املتزايدة من الغربيني((( الذين يدينون باإلسالم.

َتح ْت حيزا
ستكون لحظة هابرماس طفرة أخرى عىل االختيار “االنتقايئ” لرولس ،ف َ

للعقل الديني يف مجال الحوار العام عىل املستوى النظري ،لكن رشط أن يكون الحوار
مبنيا عىل حجج عقالنية فقط ،أو عىل األقل حجج وتربيرات ودفوعات دينية ،رشط أن

تحظى بمستوى مقبول من العقالنية؛ ومن ثم عهدت مقاربة رولس للحوار العام إىل
الخوض يف املتعايل ،سواء األنطولوجي أو الثيولوجي ،الذي
القول برضورة برته وعقله
َ

يلجأ عادة إىل استعمال دفوعات وتربيرات خاصة به مأخوذة من متونه الدغمائية التي
اعتربها رولس أيديولوجية وجب رميها يف الفضاءات الخاصة ،مادام ال يمكن تحقيق أي

اتفاق معقول حولها بل هي عني سبب الشقاق .ولم يرتك رولس من مجال للفكر الديني
 1سواء جاؤوا من الهجرة أو كانوا سكانا أصليني وباملصطلح الرتايث :مهاجرين وأنصار.
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يف الفضاء العام إال مجاال ضيقا يف حدود ما يمكن أن تقبله املقاربة العلمية املوضوعية
السائدة للدين ،أي ال يشء تقريبا.

أما هابرماس فسيظهر أكرث جرأة يف هذه املسألة حني سيدافع عن طرح ثوري عندما

اعترب أن من مميزات مجتمعات ما بعد العلمانية “،”les sociétés post séculières

وخصوصية هذه املجتمعات يف نظره هو إقرارها بأن العلمانية ليست رشطا الزما
للتحديث((( ،ومن ثم فإن الفاعل والعامل الديني حارض بقوة ،ووجب التعامل معه يف

إطار الفضاء العام الديمقراطي بصفته يحظى بمعقولية خاصة به ،يمكن ،بل وجب
الدخول معها يف حوار عام يف إطار واقع التعددية .وقد أسس هابرماس ما أصبح يعرف

بالديمقراطية التشاورية التي تتنرص “للعقل التواصيل” الذي ال ينشد االنتصار والنجاح

كما هو الحال بالنسبة “للعقل التوسيل” يف صورتيه األداتية والتخطيطية ،بقدر ما يبتغي
“التفاهم عن طريق املناقشة بني أطراف مختلفة أشكال حياتها”(((.

أما مجال املناقشة فسيكون ،إذن ،هو الفضاء العام باعتباره مجاال سياسيا للحوار

وإطارا ملختلف القدرات الفكرية عىل الربهنة واإلقناع ،يف أفق تحقيق قدر معقول من
التوافقات أو اإلجماع((( .ويشمل هذا الفضاء املؤسسات السياسية الكربى ابتداء من

الدولة إىل الربملانات واملحاكم العليا ،وهو ما سماه هابرماس“ :الفضاء العام القوي” ،وإىل

جانبه “فضاء عام ضعيف” ال يقل عنه أهمية وديناميكية ،ويبتدئ من محادثات املقاهي

واملناظرات اإلعالمية وصوال إىل النقاشات الحزبية والنقابية والجمعيات املدنية.

نحو عودة التصور االئتامين للفضاء العام
أما التصور االئتماين((( فمخالف يف مقاربته للفضاء العام من حيث يرى فيه فضاء تابعا

لفضاء آخر أكرث أصالة وهو فضاء املتعايل ،سواء كان هذا املتعايل أنطولوجيا كعالم املثل
عند أفالطون ،أو كان ثيولوجيا كعالم الغيب اإللهي .إن املقاربة هنا ستختلف راديكاليا،

والفضاء العام سيفقد كثريا من قدسيته ومن أسبقيته لفائدة الفضاء اآلخر املتعايل.

1 Christine Audard, Qu’est-ce que le libéralisme ? (Paris: Gallimard, 2009), p. 656.
 2عبد الرحمن ،ص .153-154
 3أفاية ،ص .95
 4مبعنى“ :التدبري التعبدي” كام نظر له د.طه عبد الرحمن ،وهو بوابة إلحقاق وحدة الكيان الفردي املتشظي
بني الغيبي واملريئ ،يُنظر :عبد الرحمن ،ص .447
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هذا من جهة ،ومن جهة ثانية ،وهذا هو األهم ،يحتم هذا التصور توحيد الفضاء

اإلنساين أي أن القوة املضمنة يف الفضاء املتعايل تجذب نحوها بشكل متواز كل نشاط

وكل حركة إنسانية ،سواء كان هذا النشاط يمارس يف ما يطلق عليه الفضاءات العامة أو
الفضاءات الخاصة .فالفضاء املتعايل يفرض بقوته املتعالية والغائية رضورة توحيد ترصفات

وتمثالت األفراد ،من ثم ستنتهي نسبيا الفواصل والحدود بني الفضاء العام والخاص،
ألن كل فضاء سيحتفظ حتما بنوع من الخصوصية؛ لكن قاسمهما املشرتك يبقى هو

احرتام “قوانني” الفضاء املتعايل بما هو فضاء محوري ومرجعي عىل املستوى العميل،

يكون معيارا أخالقيا ،سواء جاءت هذه املعايري والقوانني يف صيغة القانون الطبيعي أو يف
صيغة الرشائع الدينية.

إن هذا “الجذب” عىل املستوى األنطولوجي يمكن تمثله عند أرسطو تحديدا يف

نظرية املحرك األول .يقول أرسطو أن هذا املحرك هو “فكر الفكر” وأنه ثابت يف مكانه

عىل عكس العالم أو الكون الذي يخضع لقوة جذبه ومن ثم فالكون برمته يتحرك

بإيقاع واحد ويف نفس االتجاه صوب هذا املحرك .أي أنه ال مجال يف األخري للتمييز
بني فضاءات مختلفة جوهريا ،ألن الجوهر واحد ،وهو يف التصور األنتوثيولوجي رسالة
التوحيد التي جاءت بها الديانات السماوية ،والتي ذهب بها اإلسالم إىل أبعد مدى.

وعليه ،وبالنظر إىل أن التصور االئتماين للفضاء العام هو الذي ما زال غالبا يف

منطقتنا العربية اإلسالمية ،سواء عىل مستوى النص الديني وحتى القانوين((( ،أو عىل

مستوى “الرباكسيس” لدى غالبية األفراد يف فضاءاتنا العامة ،وبالنظر إىل النقاش الدائر

يف هذه الفضاءات ،والرصاع بني العقل الحدايث يف صيغته األداتية نحو إقصاء العقل
الديني بذريعة املاضوية والالعقالنية ،وبالنظر إىل النقاش املعكوس يف الفضاءات العامة

الغربية حول رضورة إعادة إدخال العقل أو املعقولية الدينية إىل مجال الفضاء العام ،كما

أبرزنا ذلك يف الفقرات السابقة ،يمكننا الخروج بمجموعة استنتاجات وجب أن تشكل
أفقا ممكنا لتحرك العقل العريب نحو رشد حقيقي ،وليس الرشد الصوري أو شبه الرشد

“ ”Simulacre de majoritéالذي ما فتئ يعيشه.
 1النص الدستوري املغريب منوذجا.
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خالصــات
إذا كان الغرب اليوم يحاول ،انطالقا من موقفه الحدايث العلماين املتحرر ،أن يجد

مكانا وحيزا ما للعامل الديني داخل الفضاء العام ،نظرا لحاجته امللحة لقدر وجرعة من

األخالق ومن التضامن ،تكتشف الحداثة يوما بعد يوم أنه ال يمكن أن يكفلها بشكل
معقول إال الدين ،فإننا كمجتمعات متدينة ال يعقل أن نقارب اإلشكاالت الجمعية،
الخاصة منها والكونية ،بنفس منطق الحداثة ،ما دمنا ال ننتمي إليها تاريخيا ،وخصوصا
أن حاجتنا هي معكوسة تماما ،ووجب أن تطرح كالتايل:

كيف نجعل من منظومتنا الجمعية التي يغلب عليها الطابع الديني مجاال معقوال

لالختالف ،بل حتى مجاال لالستعمال اإليجايب للعقالنية األداتية والتخطيطية ،ما دمنا
ما زلنا يف حاجة إىل اكتساب أسباب املعرفة والصناعة التقنية؟

وذلك عوضا عن الطرح املعكوس حاليا ،الذي يمكن صياغته كالتايل:

كيف نُ َخلّص منظومتنا الجمعية من الطابع الديني املتغلب حاليا لفائدة العقل األدايت

ال عن الحداثة الغربية وتأسياً بها ،بصفتها حتمية تاريخية ال مفر منها،
املتأزم ،وذلك نق ً
رغم أزماتها العميقة التي يشهد بها القريب قبل البعيد!؟

إننا نرى أن هذه هي الزاوية الصحيحة التي علينا أن نفكر منها ونقارب واقعنا

التاريخي ،ال أن نبقى رهائن إشكاليات اآلخر وسجناء تصوراته حتى بتنا ال نستطيع أن

نتمثل واقعنا كما هو ،وأن نطرح إشكاالتنا الحقيقية من الزاوية ومن الوجهة الصحيحة،
رافعني من شأن فعل “النقل” من املنت الحدايث مع رفضه رفضا قاطعا يف صيغته الرتاثية!

فثمة قطعا حاجة إىل اإلبداع حتى يف طرح واكتشاف اإلشكاليات ،ليك ال نبقى خائضني
ّ
يف إشكاالت اآلخر ،نمد له يد العون رغم أنه ال يطلبها ،وليس يف حاجة إليها بقدر ما
هو يف حاجة من حيث يدري أو ال يدري إىل أن نطور من داخل فضائنا العام إشكاالتنا

الحقيقية ،وندخل معه من َث ّم يف حوار وجدل حقيقيني ،سيمكنان الجميع من امليض
قدما يف مستويات الفهم والوعي والتمثل الحقيقي لعالقة األنا واآلخر.

إن التذاوت من منطلقات وإبستيميات مختلفة أصبح حاجة ملحة أكرث من مجرد

التذاوت داخل نفس املنظومة ،حيث إن هذا األخري أشبه ما يكون بمونولوج عقيم ال
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يقدم وال يؤخر .واملقاربات من زوايا ومنطلقات مختلفة ،مادامت تتحرك يف نطاق املنطق
واملعقولية ،فال بد حتما أن تتقاطع فيما بينها ،وتغدو مجاال يتجاوز مجرد تحقيق التوافق
إىل فتح آفاق جديدة لتعميق الفهم بصفة عامة.

ويف إطار هذه املقاربة يمكن مثال التفكري يف وسائل وسبل تدبري االختالف يف

املجتمعات العربية اإلسالمية املعارصة ،بفعل يشء ليس يف متناول املفكرين الغربيني
الذين نتخذهم اليوم أساتذة((( دون أدىن حس نقدي ،ونرشب أفكارهم رشبا((( ،وهو

الدراسة العلمية للطريقة التاريخية التي دبرت بها املجتمعات اإلسالمية االختالف يف

مختلف عصورها ،حيث تعايشت عىل العموم املعتقدات املختلفة بأمن وسالم يف دار
اإلسالم ،يف عصور نحب رغم ذلك أن نصفها باملظلمة واملتخلفة ...والشواهد عىل ذلك

ما زالت قائمة حني ننظر إىل األديرة والبيع واملعابد املختلفة تجاور املساجد يف كل بالد
املسلمني ،وحتى األقليات من يهود ومسيحيني وغريهم يعرتفون بأنهم لم يعيشوا يف

أمن وأمان وبمستويات أدىن من الخوف كما كان الحال يف “دار اإلسالم” ،من املغرب
إىل الصني ،أي أن هناك دروسا يف التعايش والتدبري ملا يصطلح عليه حديثا بالفضاء العام
يمكن أن نستخلصها من تجربتنا الثقافية والتاريخية ،وإن لم نفعل نحن ذلك “بذواتنا”
فليس علينا أن نعتمد عىل هابرماس وغريه يك يفعلوا.

املراجع
أفاية ،محمد نور الدين .الحداثة والتواصل ىف الفلسفة النقدية املعارصة :منوذج هابرماس .الدارالبيضاء :أفريقيا
الرشق.1998 ،
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 1يقول ألكساندر كويري يف هذا الصدد“ :لقد كان العرب سادة الغرب الالتيني ومعلميه ( )...وليس فقط
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مبدأ امل ُ َ

الصالح
الصالح إىل اإلنسان َّ
أو من املواطن َّ
عبد الرزاق بلعقروز*

مفتتح اإلشكال
إن خصوصية الفضاء العام ،تأيت من طبيعة التفرقة املعرفية بني دائرة تختص بالكشف

الدالتني عىل العلم الط ّبيعي ،وصفتي الحرية
عن صفتي ّ
الضورة والحتمية العلميتني ّ

الدالتني عىل العلم العميل ،وقد سبق لفلهلم ديلتاي (،)1833/1911
واالختيار األخالقي ّ

 ،Wilhelm Diltheyيف نصه الشهري “إقامة العالم التاريخي يف علوم الروح” ،أن أقام

حصل
الف ُْرقَانَ بني ُعلوم ال َّتفسري ُ
وعلوم الفَهم بقوله“ :فلعل اإلنسانية لدينا ،من حيث ُت َّ

باإلدراك واملعرفة ،واقعة طبيعية ،وهي ،بهذه الحال ،إنّما تدخل يف نطاق املعرفة العلمية

ّ
ال من حيث تصري الحاالت
الط ّبيعية .أما إن أخذناها موضوعا لعلوم الروح ،فإنّها ال
تتجل إ َّ

يتيس فهم
اإلنسانية حاالت معيشة ،ومن حيث ُتر ُّد إىل العبارة يف تجليات الحياة ،حيث ّ

هذه العباراتّ ...بي أنّه ،أينما كنّا ،فإنّ املجموع املؤلّف من املعيش والعبارة والفهم هو
السبيل املخصوص الذي توجد اإلنسانية بفضله...بوصفها موضوعا لعلوم الروح”(((.
ّ

تتعدى يف قصدها التلويح إىل أن عالم املعيش التفاعيل
إن هذه الفاتحة اإلشارية ال َّ

ُيباين عالم الطبيعة ويتمايز عنه يف البنية ومقوالت التفكري .وليس املقصود منها تبني

املقاربة اإلنسانية التي بلورها دلتاي ،يف تطوير منظور الرؤية إىل العالم ،من حيث هي
أداة إجرائية لتأسيس علوم اإلنسان ،فهي وإن وقفت عىل أن نظام إنتاج الحقيقة يف

الطبيعة يختلف عنه يف الروح ،إال ّ أنها لم تستطع االرتفاع من نموذج الحياة املعيشة؛
* أستاذ الفلسفة بجامعة محمد ملني دباغني الجزائر

 1ديلتاي فلهلم ،إقامة العامل التاريخي يف علوم الروح ،ترجمة فتحي أنقزو ،مراجعة محمد محجوب (تونس:
دار سيناطرا ،)2015 ،ص .55-56
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الصالح
الصالح إىل اإلنسان َّ
مبدأ املُخَالَقة و الفضاء العام :أو من املواطن َّ

مجدها دلتاي ،ال تقدر أن تفهم ذاتها بذاتها ،فال يمكن للموضوع أن
فالحياة التي
ّ

ينتج أداة فهم يف اآلن نفسه ،ألنه جزء منها ويتلون بها ،ومن ثم فإن الواجب املنهجي
هو القراءة وفق مقوالت أو معايري ُمفارقة ،للنّظر يف بنية الحياة باملعنى الذي أرساها
فيه دلتاي ،وهذا هو خيطنا املنهجي الهادي ملوضوعنا ،من حدود النّموذج الحيايت يف
الفهم ،إىل املعايري الكلية املفارقة ،التي تنتظم بها الحياة اإلنسانية ،يف مستوى الفضاء
املخالَقَة ،وهو مبدأ َتوجيهي وتقويمي بلغة ال َّتخيري والجمالية
العام ،فيما أسميناه بمبدأ َ
الوجدانية ،وليس بلغة االئتمار واإللزام القانوين الجاف.

الشوط
ذلك أن فلسفات التواصل املعارصة ،التي وإن شعرت بالحاجة إىل ُّ

ال أنّ ُسلْط َة
األخالقية ألجل إدارة الحياة اإلنسانية ،واقرتحت نماذج ألجل ذلك ،إ ّ

النَّماذج املاركسية يف صورتها الجديدة((( ،وانحيازها للرؤية األفقية املحدودة يف العالم

املوضعي ،قد ف ََّو َت إمكان اخرتاق الوجود اإلنساين باألخالقيات النّوعية ،واالرتفاع به
التأميل ،ومن النّظريات األخالقية العلمانية
من عالم املعيش ال َّتفاعيل إىل عالم الحياة ّ

إىل الوجود اإلنساين الذي يزرع الوجود بالقيمة .وهذا االنحصار يف الوجود األخالقي

املوضعي هو الذي دفع بقلقنا الفلسفي إىل بلورة اإلشكالية اآلتية:

حاب َب وال ّتآل َُف يف الف ََضاء العام؟ هل
كيف يمكن ملبدأ املخالقة أن يحقق ال َّتوا ُد َد وال ّت ُ

التبية عىل املواطنة باعتبارها ترسيخا
القول بمبدأ املخالقة يف الفضاء العام يلغي إمكانية َّ

للشعور باالنتماء إىل الوطن؟ ما هي حدود املسافة بني مبدأ املواطنة ومبدأ امل ُ َخالَ َقةَ ؟ ما
ُّ
عالقة نرش املعرفة ِ
بكال املَبدئني ؟ كيف يحقق مبدأ املخالقة التكامل بني املواطن الصالح

واإلنسان الصالح ؟

يف الفضاء العمومي ومنزلة املُخَالَقَة
يجدر ال ّتنويه ،هنا ،إىل أنّ ثمة عائلة من املفاهيم َت َتداخل فيما بينها ،يك تظفر

عي ماهية الفضاء العمومي ،ويختص بالداللة التي ُتظهر محدداته،
باملضمون الذي ُي ّ ُ

حد املقاربة
فضال عن تعدد املقاربات التي َتنْظ ُر يف مفهوم الفضاء العمومي ،بني ّ
األنطولوجية (الكيانية) واملقاربة األخالقية واملقاربة السياسية ،لكننا نبتغي اإلشارة هنا

 1يُنظر كتاب الفضاء العمومي الذي ألّفه يورغن هابرماس ،سنة  .1961وهو كتاب يحلّل العمومية ونشأة
البورجوازية يف أوربا.
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إىل مفهوم معجمي ومفهوم إجرايئ ،املعجمي كما ترتسم محدداته يف الحقل املعريف
ال َّت َخ ُّصيص ،واإلجرايئ باملعنى الذي نرتضيه نحن يف سياق بواعث البحث يف موضوعنا،

ففي املستوى األول يعد “اللًّقاء يف الفضاء العمومي بني األنا واآلخر يثري من التو ّترات
ما يطال اإليتيقي والسيايس واالجتماعي واالقتصادي والحقوقي ،من حيث إن الذي

يوجد يف الفضاء هو اإلنسان الذي ال يكتفي بالوجود يف الفضاء بل يعطي الفضاء وجوده
من خالل ما لديه من قدرة عىل ال ّتمعني ،ومن خالل التقائه باآلخرين ومشاركتهم املحنة

أو املتعة ،الشقاء أو السعادة ،االستبداد أو الحرية ،االغرتاب أو استعادة الذّ ات ،ألنّ

فكري فيه التف ُّك َر باملنظورات التي
املعية واملشاركة كما يستلزم ال ّت ُ
الوجود يف الفضاء يشرتط ّ
يتيس بها وجوده”((( .وبهذا ،يمكن اإلقرار بأن للفضاء العام ،محددات ُم َت َو ِ
اج َهة ،منها
ّ
الحد األخالقي ،والحد االجتماعي واالقتصادي والسيايس ،وتتسا َك ُن هذه املحددات
الضام لهذا الفضاء ،وتعد آليات ال َّتحديث
حدد طبيعة النَّسيج ّ
ضمن نسق املعايري التي ُت ّ
السيايس التي الزمت الحداثة ،هي التي رسمت صورة من صور الفضاء العام الذي ولد

الصدد“ :األوىل
واقعيا مع املجتمع املدين الحديث أيضا ،واختص بسمتني اثنتني يف هذا ّ

يتميز بها بصفتها
هوية املجال العام املستقلة عما هو سيايس ،واألخرى هي قوته التي ّ
معلما للمرشوعية”(((؛ وذلك ألن الدولة ،من حيث هي كيان سيايس ،وليك ال تمارس

الدولة،
التسيد عىل املجتمع ،فإن الفضاء العام يكون أداة تقويم ،وقوة تصحيح ،ملسار ّ
ُّ
الحق يف الحرية.
فضال عن أنّه فضاء الحقوق ويف طليعتها
ُّ

الشأن
وإذا كانت الدولة الحديثة ،ال تكرتث للمحددات األخالقية يف إدارة ّ

السيايس ،وتفصل بني املعيار
املجرد وبني املنفعة االجتماعية((( ،فإن الفضاء العام قد
ّ
طور منظومة أخالقية ،تدير شؤون عالم املعيش ال َّتفاعيل ،منظومة أخالقية تنجز األمل
َّ

الكانطي يف أهمية االستعمال العمومي للعقل ،هذا االستعمال ليس تنظريا يف املعرفة،

 1عبد السالم حيدوري ،الفضاء العمومي ومطلب حقوق اإلنسان :هابرماس منوذجا (تونس :مكتبة عالء الدين،
 ،)2009ص .15
 2تشارلز تايلور ،املتخيالت االجتامعية الحديثة ،ترجمة الحارث النبهان (بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2015 ،ص .106
 3يُنظر :سيف الدين عبد الفتاح ،الزحف غري املقدّ س :تأميم الدّ ولة للدّ ين (بريوت :الشبكة العربية لألبحاث
وال ّنرش)2016 ،؛ ط َّبق املؤلف يف هذا الكتاب منهج القراءة النصية ،وتطبيقاته عىل ظاهرة زحف الدولة إىل
الدين ،وتصويره عىل إرادتها ،واآلليات ال ّنصية التي وظّفها املؤلف يف مساءلته هي :نص اإلدراكات ،نص املفاهيم،
املؤسسات ،نص شبكة العالقات عىل تنوع مستوياتها وتعدد أطرافها.
نص الخطابات ،نص السياسات ،نص َّ
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وإنّما هو توجيه ملجرى الفعل يف املكان ،لكن ليس املكان باملعنى الجغرايف أو الطبيعي،

الو ُجهات واألبعاد،
تنوع ُ
بل باملعنى الذي به “نفهم املكان انطالقا من العالقات ومن ُّ

والرجوع إىل العالم املَعيش ،واالعتبار باملكان ،كتخلخل وكرهان وكموقع للفصل والوصل
ُّ

وااللتقاء واالفرتاق واأللفة والتو ّتر”((( .وألجل تنظيم هذا التواصل أو التفاعل يف الفضاء

العام ،بذل األخالقيون املعارصون جهودا معتربة ،فاسرتجعوا املوروث األخالقي بخاصة
ب أكرث بالحقيقة
يف نسخته األنوارية ،واستجلبوا النّموذج اللّساين ال َّتداويل ،الذي ْ
يع َت ِ ُ
ِ
ب أكرث ال باملعنى التأوييل
وي ْعت ْ ُ
االستعمالية للغة أكرث من حقيقتها البيانية والعباريةَ ،
الشامل الذي ورثته الفلسفة من انفعاالت العرص الحديث ،بل باللُّحمة مع السوسولوجيا
ّ
الدوام حيثما تبلور يف الفلسفة
يتغي املوضوع “عىل ّ
أو علوم الحياة ،وعىل هذا النّحو ّ
الراهنة حجاج م ّتسق حول نواة ثابتة من املوضوعات ،سواء أكان ذلك يف املنطق أو يف

والداللة ،يف األخالق ونظرية الفعل ،وحتى يف الجماليات،
نظرية العلم ،يف نظرية اللغة ّ
الصورية لعقالنية املعرفة وال ّتفاهم اللّغوي والفعل،
فإنّ االهتمام يتو ّجه هناك إىل ّ
الشوط ُّ

املعدة بشكل منهجي ،أو النّقاشات
أكان ذلك يف نطاق اليومي ،أو عىل صعيد التجارب ّ
املر ّتبة عىل نحو نسقي .بذلك اكتسبت نظرية الحجاج داللة خاصة ،حيث إنّ املهمة التي

والشوط التي من شأن سلوك عقالين رصاحة “(((.
عهدت إليها هي إعادة بناء املسبقات ّ

حدد رشوط نجاح الفعل ال َّتواصيل ،ولقد أريد
أو االنطالق من االفرتاضات املسبقة التي ُت ّ

لهذه االفرتاضات أن تكون معايري تلتزم بها الفعاليات املتنوعة يف الفضاء العمومي ،بما

هو مكان التقاء ومكان تعارف ،وجامع للجماعات العلمية والفكرية والثقافية ،التي تريد
أن ُتعالج ما هو ُم ْش ِكل ،و ُت َجدد ما هو قديم ،و ُتط َّور ما هو قائم .ولتحقيق هذا الغرض،
تواصلت االجتهادات اللسانية ومناهج الحوار والعلوم االجتماعية والتحليالت الفلسفية،
يف وضع ضوابط وقوانني تقوم بفعل التنسيق اللُّغوي واألخالقي بني فاعلني متخاطبني
ضمن الفضاء العمومي ،ذلك ألن “ال َّتخاطب يقتيض اشرتاك جانبني عاقلني يف إلقاء

األقوال وإتيان األفعال ،وإذا كان هذا هكذا ،فقد استوجب أن تنضبط هذه األقوال

 1عبد العزيز العيادي ،فلسفة الفعل (تونس :مكتبة عالء الدين ،)2007 ،ص .80
 2يورغن هابرماس" ،نظرية الفعل التواصيل" ،ترجمة فتحي املسكيني ،مجلة العرب والفكر العاملي ،ملف
(اإلنساين بني التنوير والتواصل) ،عدد  ،)2016( 38 /37ص .7
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بقواعد تحدد وجوه فائدتها اإلخبارية أو فائدتها التواصلية ،كما استوجب أن تنضبط
حدد وجوه استقامتها األخالقية أو قل التعاملية”(((.
األفعال بقواعد ُت ّ

وهكذا ،فإن رشط الخروج من الفضاء الخاص نحو الفضاء العمومي ،بكل مراتبه

املكانية واألخالقية واالجتماعية ،يقتيض االلتزام بقوانني ال َّتخاطب وال َّتعامل ،وااللتزام

تداوليا والتعاون منفعيا وال َّتعارف أخالقيا،
كيما يتح َّقق ال َّتعايش
ّ
بأخالقيات الحوارْ ،
بحيث ترتسم كينونة الفضاء العام املشرتك “يف منطقة التقاطع الخاصة بكل فرد ،أو

الخاصة ،وفيه يبني الفرد
بمعنى آخر :الفضاء العام هو نقطة تقاطع مجموع الفضاءات
َّ

تتجل يف انخراطه يف مؤسسات وتنظيمات ،حيث
عالقته مع اآلخرين وفق ضوابط
َّ
بالشكل
اونا و َت َصادما من أجل الحفاظ عىل العالم كما هو ،واستمراره َّ
يتفاعل األفراد َت َع ُ
الذي هو عليه ،أو إعادة تنظيمه بأشكال مغايرة ،(((...وذلك تقويةً للمجتمع ،وتخليقا

لطبيعة العالقات اإلنسانية ،بأن تكون وفق قوانني االستعمال العمومي للعقل ،وليس
التسيد والتسلّط.
زوعِ نحو
وفق مبدأ الفردانية النَّ ُ
ُّ
إن هـذه ال َّتنظيرات األخالقيـة كاملـة بالنسـبة إىل نظـام إنتـاج الحقيقـة يف الغـرب،

الدينية،
ناقصـة بالنسـبة إىل نظام إنتـاج الحقيقة يف سـياق ما تسـتلزمه ضوابط األخلاق ّ
تتعـدى
ألن أساسـها ليـس مـن ِصبغـة روحيـة ،وإنمـا مـن صبغـة علمانيـة عقالنيـة ال
َّ

الدنيـوي؛ فالجهـود األخالقيـة العلمانيـة يف صميمهـا َو َض َعـت ضوابط
مقاصدهـا العالـم ّ
تتعـدى تحصيـل ال َّتعـاون بين األفـراد ،على إدارة االختلاف بصـورة تجلـب املنفعـة
ال
ّ

وضيقـة ،ألنهـا مبنية على اعتبـارات اقتصادية
للجميـع ،لكنهـا منفعـة قارصة ومحـدودة ّ
قـدر الفعل بمعيـار املنفعـة ،وثنائية املنفعـة معياريا هي اللـذة واأللم ،وغرض
حسـابية ،و ُت ِّ

للسـلوك األخالقـي ،نمـوذج
“معايير األخلاق املنفعيـة؛ هـو وضـع نمـوذج حسـايب ُّ
مضـاره،
يسـتطيع كل واحـد بواسـطته حسـاب سـعادته ،فيجمـع منافعـه ويطـرح منهـا
َّ
رافعـا إىل أقصى قـدر لذّ تـه وخافضـا إىل أدىن قـدر أملـه”(((.

 1لتحصيل نظرة تحليلية نقدية لنظريات منطق الحجاج والتَّحاور ،ونظريات التداوليات السائدة يف األخالقيات
املعارصة؛ يُنظر :طه عبد الرحمن ،اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل (بريوت؛ الدارالبيضاء :املركز الثقايف
العريب ،)1998 ،ص .237-253
 2حسان الباهي ،فلسفة الفعل :اقرتان العقل ال ّنظري بالعقل العميل (الدارالبيضاء :أفريقيا الرشق )2016 ،ص .100
 3طه عبد الرحمن ،الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري (بريوت؛ الدارالبيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2005 ،ص .198
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وهذا ال يتواءم مع روح مبدأ املُخالقة ،املفهوم الذي عليه مدار البحث يف هذا املقام،

الصلة بني
من حيث هو إجراء أخالقي ُمن ّزل عىل الفضاء العام ،وال يتواءم كذلك وطبيعة ّ

املتخاطبني ضمن عالم املعيش ال ّتفاعيل ،فمبدأ امل ُ َخالَقة ،ينتمي إىل دائرة العمل ال ّتزكوي،

الدنيوي ،كما أنّ له صلة وثيقة بقيمة املواطنة ،بما هي قيمة
وليس إىل دائرة العمل املنفعي ّ

سياسية تتوىل بثها يف قلوب املجتمع مؤسسة الدولة أو مؤسسات الفضاء العام ،فامل ُ َخالَقة،
ال أنها تتسع ليك
لت مع املواطنة يف تقوية دائرة االنتماء إىل املجتمع أو الدولة ،إ ّ
وإن َت َك َام ْ

البعد القيمي أو الكلية األخالقية يف اإلنسان ،وهي كلية نابعة أصال،
ريب يف اإلنسان ُ
ُت ّ
من جملة القيم الفطرية الهادية ،واملبثوثة يف ذات اإلنسان ،ومن ثم فاملُخالقة تتجذّ ُر يف

الروحي ،وليس يف ال َّتعاقدات ال ّتداولية واألخالقيات املنفعية؛ إنّه ،أي اإليمان
اإليمان ُّ

الروح الجزئية بحضور الروح الكلية املولّدة لها ،ولحظة اعرتافها برضورة
“لحظة إحساس ّ
التزامها بذاتها وقيمها املنبثقة عن الذّ ات العليا والقيم العلوية ،اإليمان ليس مسألة عقلية

بالدرجة األوىل مسألة أخالقية تتعلق
الدليل واملدلول ،بل هو ّ
تتعلّق بصدق املنطق وتطابق ّ
تحرك مشاعر الفرد وعواطفه ،وتدفعه إىل طلبها وتحقيقها .اإليمان يتولّد
بالقيم العليا التي ّ

عن تماهي القيم اإلنسانية العميقة داخل النفس والقيم العليا التي قامت عىل أساسها
البنية النّاظمة للوجود الط ّبيعي وال ّتاريخي .اإليمان باملطلق والكيل هو أيضا ،إيمان بالعدل

(((
البعد التأسييس
املطلق والرحمة املطلقة والكرم املطلق والحكمة املطلقة”  .وهنا ،نستكشف ُ

للمخالقة يف اإليمان باملطلق ،والبعد املعياري يف الوعي الروحي ،بما يجعل روح الفضاء العام
ُ

ترسي فيه القيم األخالقية ،التي تز ّكيه ،وترتفع به من صورته الوجودية البرتاء ،إىل صورته

الحقيقية ،املتزكية يف عقلها ويف عواطفها ويف إرادتها ،إنَّ االرتقاء الحقيقي هو ارتقاء إىل
مستوى القيم الكلية ،الذي يش ّكل “بلوغ الوعي الفردي [فيه]مستوى الوعي اإلنيس،

ولحظة ارتقاء السلوك اإلنساين إىل مستوى اإلحسان؛ الوعي اإلنيس بوصفه أعىل مستويات
الوعي البرشي هو عودة لتأكيد الذّ ات ،ولكن من مستوى وجودي أعىل ورؤية إنسانية أوسع.

ّ
يتجل يف كل عمل
واإلحسان هو اإلنسان يف أرقى أشكاله وأسمى معانيه .اإلحسان فعل

تتحقّق فيه قيم اإلتقان والرحمة والعطاء .اإلحسان فطرة إنسانية ولكنّها فطرة تحتاج إىل
ال َّتمحيص والشحذ والتشذيب يك تتألّق وتظهر بوضوح وتصبح بادية للعيان”(((.
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إننا ،وارتكازا عىل مبدأ امل ُ َخالَقة يف النّظر إىل األمور ،نجد أنفسنا أمام مرشوع أخالقي

مجرد أوامر لتنظيم السلوك العام ،وإنما هي
إنساين ،بمعنى أنَّ القيمة الخلقية فيه ليست ّ

ُعنوان الحياة ،ونسغ اإلنسانية الفاعل يف أنضج مرحلتها ،إنها عنوان السمو؛ “والسمو

تتحدد بها القيمة أصال...فالقيمة هي املعنى الروحي الذي
إنّما هو الخاصية التي
ّ

نترصف
نترصف بها كما
يسمو باإلنسان ...والقيم تبعا لهذا اإلقرار ليست ضوابط ُملْكية
ّ
ّ

بالقوانني الط ّبيعية ،بل هي معان ملكوتية نؤتمن عليها ،كما نؤتمن عىل الودائع الرسية،

فال نمتلك أن ننتزعها من فطرنا ،وال نملك أن ننشئها من عندنا”((( .وبهذا املعنى ،فإنّه ال

يكفي يف إحقاق ال َّتواصل بني األشخاص ضمن الفضاء العام مجرد االفرتاضات العقلية،

الروحية ،التي “ ُت َم ّكن املجتمع من
ّ
والتشيعات األخالقية املنفصلة عن القيم الكلية ُّ
الوصول إىل تصور مشرتك  ...وذلك ضمن خطاب عقيل خارج السلطة “((( ،وإنما إلقاء
والسامية ،املبثوثة يف الذّ ات اإلنسانية،
السمع ،إىل نداء القيم الروحية الفطرية الهادية َّ
َّ

فهي التي تحرر العقل والعاطفة واإلرادة ،من هذه ال َّتنظريات املنفعية؛ وتجعلها توقظ

حد سواء ،ألن حال السائد
القوة املعنوية ،التي تزيك الفضاء العام والفضاء الخاص عىل ّ

التقدم
هو أن القيم األخالقية تالية ألنماط املعرفة العلمية ،لكن الحقيقة “أنّ إناطة
ّ
تأسس هذا التحصيل عىل القيم األخالقية؛
بال ّتحصيل العلمي التقني ال يستقيم إ ّ
ال إذا ّ

الرغم من ازدهار ظاهر
يتأسس عليها ،فإنّه يكون سببا يف تأخر األمم ،إذ ،عىل ّ
أما إذا لم ّ

الحياة فيها ،يبقى باطنها خرابا لرت ّدي معنى اإلنسانية فيها ،فيختل نظام الحياة فيها...

التقدم األخالقي هو تجديد روح اإلنسان”(((.
ذلك أن هدف
ّ

ستَلزمات مبدأ املُخَالَقَة وانعكاساته عىل الفضاء العام:
ُ
م ْ
الروحية الكلية ،يأيت يف سياق أهمية تفعيل
إن هذا املبدأ األكرث قربا من القيم ُّ
العمل ال ّتزكوي ضمن الفضاء العام ،فهو أي العمل التزكوي؛ الط َّبقة الجيولوجية

األعمق يف بنية الوعي اإلنساين ،الستناده إىل الوجدان ،والستناد الوجدان إىل اإليمان؛

وألنّه يستند إىل الوجدان اإليماين ،فإن فعله سيكون نافذا ،وسائرا يف أنساق املجتمع،

 1طه عبد الرحمن ،دين الحياء :من الفقه االئتماري إىل الفقه االئتماين ،جزء  ،1أصول ال ّنظر االئتماين
(بريوت :املؤسسة العربية للفكر واإلبداع ،)2017 ،ص .72-74
 2تايلور ،ص .112
 3طه عبد الرحمن ،دين الحياء ،جزء  ،3روح الحجاب (بريوت :املؤسسة العربية للفكر واإلبداع ،)2017 ،ص .165
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الروحية الرافعة
لِلَط َافَته،
ُ
ولتكامله مع حقيقة الذّ ات اإلنسانية ،بما هي ذات تستبطن ُّ

واملبدلة لصفات اإلنسان تبديال حقيقيا ال زائفا ،وتبديال كليا ال جزئيا ،وتبديال
والحافزة
ّ

تحويليا ال تغيرييا (((.

التياق األفضل ،لحدود التنظريات األخالقية املنفعية هو مبدأ امل ُ َخالَقة ،ألنه من
إن ّ

يسدد هذه
جهة؛ ال يقطع مع جهود هؤالء ،وال يقف منهم موقف النايف السلبي ،وإنما ّ
مجددا،
الجهود ،ويرتفع بها إىل طور آخر من العقالنية ،تستطيع أن تأخذ بيد اإلنسان
ّ
ُ
ِ
السديدة ،والوسائل القويمة ،وبيان ذلك تاليا:
إىل النّبع الفواّر ،والقبلة َّ
• مبدأ املُخَالقة واملواطنة :من املواطن الصالح إىل اإلنسان الصالح

تتحدد صورة املواطنة مفهوميا ،من تأكيد االنتماء إىل الوطن الواحد واملجتمع
ّ

الواحد ،وحتى الفضاء العام الذي ال يكون يف العادة متحدا مع السلطة السياسية،

يتغيا تقوية هذا الشعور باالنتماء إىل الوطن واملجتمع ،إذ هي أي :املواطنة تربية مدنية،
َّ
تربية تقوم بها الدولة أو مؤسسات املجتمع املدين لربط األفراد باألوطان ،ولربطهم

الخاصتني بوطن من األوطان ،بينما يسلك العمل
أيضا بخصوصيات الحضارة والثقافة
َّ

التبية عىل املخالقة .والفارق بني القيمتني أنّ “املواطنة عبارة عن جملة
ال ّتزكوي مسلك ّ

من القيم السياسية الوضعية التي تهدف أصال إىل تقوية الشعور باالنتماء للمجتمع أو
للدولة ،وهو أمر محمود يف ذاته ،لكنّه يبقى سلوكا دنيويا خالصا ،بينما املُخالقة هي عبارة
ّ

تتفرع عليها قيم أخرى
عن جملة من القيم الكلية التي فطر الله اإلنسان عليها ،وقد ّ

وتقوم مقام امليزان الذي توزن به القيم الوضعية ،وبهذا ،فاإلنسان أحوج إىل املُخالقة
حصل املُخالقة استغنى عن تحصيل املواطنة”(((؛ ألن تحصيل
منه إىل املواطنة ،بل متى ّ

املُخالقة يقتيض تحصيل املواطنة ،ذلك ألن األخالق يف رتبتها اإلحسانية ال تقطع
التداخل املوجود بني الفضاء الخاص والفضاء العام ،بل هي تتعارض مع هذه القسمة
الحداثية“ ،فرغم أن التصور الحدايث يستوعب الدائرتني معا من حياة املواطن ،فإنه لم

 1عن خصائص العمل التزكوي ،أنظر ،طه عبد الرحمن ،روح الدين :من ضيق العلمانية إىل رحابة االئتمانية
(بريوت؛ الدارالبيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2012 ،ص .264-306

 2طه عبد الرحمن ،سؤال العمل :بحث يف األصول العملية للفكر والعلم (بريوت؛ الدارالبيضاء :املركز الثقايف العريب،
 ،)2012ص .168
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الدائرة العامة لحياته ،بل تجاهل كليا كون
يكتف بإخراج املكون األخالقي من مكونات َّ
األخالق التي تطبع حياته الخاصة تؤثر يف حياته العامة بوجوه مختلفة”(((.

إن مستلزم اإلقرار باملُخالقة ذات املنحى الكيل القيمي يجد أحد منابته يف طبيعة

ترشبها يف العمر الرتبوي لإلنسان ،بمعنى أن غرض املعرفة،
املعرفة ّ
التبوية التي يتم ّ

الدهري الغريب ،أن تجعل من إنسانها مواطنا صالحا باملفهوم
السياق ّ
وبخاصة يف ّ
عب عن هذه الوصفة النَّاقصة “إدغار موران” يف نقده
السيايس الحديث للصالح؛ وقد ّ

لخطأ الفكر ال ّتجزيئي املُنحاز ،وخطأ الفكر الثنايئ ،وخطأ ال ّتفكري االختزايل والتفكري

املُف ّكك ،الذي يصبغ الرتبية الحديثة بصبغته هذه ،يقول يف هذا السياق “وإنّ ال ّتعليم

املختص هو بالط ّبع رضوري للحياة املهنية ،لكنّنا نفتقر أكرث فأكرث إىل إمكانية مواجهة
ّ

تخص الفرد واملواطن والكائن البرشي.(((”...
املشاكل الجوهرية والشاملة التي ّ

وعليه ،فمن أراد أن يتجاوز((( نموذج املواطن الصالح الحدايث ،إىل اإلنسان الصالح

يتوصل إليه بوجود أسبابه ،أي بإعادة
اإلحساين ،فحقيق عليه أن يأيت األمر من بابه ،وأن ّ

وضع مفهوم املعرفة وغرضها وفق الرؤية األخالقية اإلحسانية ،التي ُت َع ّر ُف األشياء تعريفا
مخصوصا“ ،إذ إنّ طلب املعرفة غايته بناء اإلنسان الصالح ،وإنّه ألمر أكرث أهمية يف

مجرد مواطن صالح ،ألنّ اإلنسان الصالح سيكون
اعتقادنا السعي لبناء إنسان صالح ال
ّ
الضوري أن يكون املواطن الصالح إنسانا صالحا .عىل
بالضورة مواطنا صالحا ،وليس من ّ
ّ

أن اإلسالم يحرص كذلك عىل أنّ الغاية من طلب املعرفة هي بناء املواطن الصالح ،ولكنّه

للدار األخرى ،بحيث إنّه يترصف بوصفه إنسانا صالحا هنا واآلن يف
“املواطن” الصالح ّ
الدنيا .ومفهوم اإلنسان الصالح يف اإلسالم ال يعني فقط أن يكون اإلنسان صالحا
الحياة ّ

ال يكون ظاملا لها...ذلك
باملعنى االجتماعي الشائع ،ولكن أن يكون أوال صالحا مع نفسه ،وأ ّ

أنّه إذا كان اإلنسان ظاملا لنفسه فكيف يكون عدال مع اآلخرين؟”(((.

 1طه عبد الرحمن ،روح الحداثة :املدخل إىل تأسيس الحداثة اإلسالمية (بريوت؛ الدارالبيضاء :املركز الثقايف
العريب ،)2006 ،ص .217
التبية ،ترجمة الطاهر بن يحيى (بريوت :منشورات ضفاف ،)2016 ،ص .18
 2إدغار موران ،تعليم الحياة :بيان لتغيري ّ
 3ال يعني مفهوم التجاوز هنا االحتفاظ ببعض خصائص ما تم تجاوزه ،وإنما إعطاء نفس جديد لتلك الخصائص.

سيد محمد نقيب العطاس ،مداخالت فلسفية يف اإلسالم والعلمانية ،ترجمة محمد طاهر ميساوي (ماليزيا:
ّ 4
املعهد العاملي للفكر والحضارة اإلسالمية ،)2000 ،ص .106
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للم َخالقة ،يف بعدها املعريف ،غرس
جيل إذن ،أن الغاية القُصوى ،واللُّباب ْ
األصفى ُ

الصالح يف اإلنسان بما هو إنسان ،وبما أن روح هذه اإلنسانية فيه هي منظومة
معاين َّ

تقدر قيمته بمدى النفع الذي يجلبه
القيم الكلية الفطرية ،وليس باعتباره كتلة مادية ّ
للدولة أو املجتمع الذي يحدد دوائر االنتماء؛ فإنّ اإلنسان بهذا املسلك يف تدبري شأنه
ّ

حصل املواطنة واملُخالقة عىل كلمة سواء “نظرا ،ألنّ كل مخالقة تلزم منها
يكون قد ّ

تتأسس عىل صبغة ثابتة ،ال عىل وضعية
مواطنة خاصة تكون غاية يف النّفع ،ألنّها ّ

متغية ،كما تكون غاية يف االتساع ،ألنّها تنفتح عىل اآلفاق املمتدة للعالم ،وال تنغلق
ّ
الضيقة للوطن”((( .وهذا االستنتاج املفهومي يأخذ باليد إىل الظ ّفر بمستلزم
داخل الحدود
ّ

للمخالقة يف الفضاء العام ،هو األفق الكوين املفتوح .
آخر ُ
• مبدأ املخالقة واتساع مدلول اإلنتامء

يف االجتهادات األخالقية املعارصة ،أضحى النّظر إىل اإلنسان ليس بما هو فرد فقط،

وال بماهو كائن اجتماعي ،بل بما هو نوع أيضا ،ترتاتب فيه مستويات االنتماء بني الهوية
الذاتية واالنتماء إىل األفق الكوين“ ،ولذلك يجب إعادة بناء هذه الوحدة عىل نحو يتيح

لكل واحد منا ،حيثما كان ،أن يعرف ويعي معاً هويته الفردية الذّ اتية وهويته املشرتكة

التي يتقاسمها مع كل الكائنات البرشية األخرى”((( .إال أنّ هذه الجهود التي تلفتنا إىل
البعد الكوين ،من منظور مبدأ املخالقة ،ال تستويف رشوط اإلنسانية األخالقية ،سواء إذا

استدرنا جهة التاريخ أم اتجهنا جهة التنظريات املعارصة للمواطنة العاملية أو الكونية؛ ففي
التاريخ بخاصة مع ظاهرة االنفعال االستعماري الحديث ،نجد هذا االستعمار قد بلور
الداعون
مصفوفة من املفاهيم التي تنزع عن اآلخر لباس اإلنسانية“ ،وتم ّكن املنظ ّرون َّ

إىل هيمنة الغرب من توظيف حشد كبري من املفاهيم الثانوية لتعمية التناقضات ،وتغطية
التسلّط بمفاهيم مثل‘ :املصلحة القومية’ و‘األمن القومي’ و‘املجتمعات الحضارية’
مفهوم الدولة القومية ومفهوم العقد
و‘القانون الطبيعي’ و‘العقد االجتماعي’ ،فقد حرص
ُ

االجتماعي املسؤوليةَ األخالقية ضمن املجتمع السيايس ،وأباح مفهوم القانون الطبيعي
املجردة من االلتزام األخالقي والقانوين املدين تجاه املجتمعات
الهوبزي استخدام القوة
ّ

 1عبد الرحمن ،سؤال العمل ،ص .168
 2موران ،ص .128
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السياسية املغايرة .كما سمح مفهوم ‘تطوير املجتمعات املتخلفة’ و‘املصلحة القومية’

لحركة التوسع االستعماري بحجة نقل الحياة الحضارية من املجتمعات الغربية إىل
املجتعات األخرى”((( .وهكذا ،لم تكن اإلنسانية واملواطنة العاملية إال ألبسة َم ِخيط َة عىل
املقاس ،وهذا أكرب تدمري ألفق اإلنسانية القيمية ال َّتعارفية.

أما يف سياق الجهود األخالقية املعارصة ،فهي أيضا لم تستطع بناء املنظور

األخالقي للمواطنة العاملية بما هي مؤاخاة ،ونموذج ذلك االتجاه الجماعاين يف الفلسفة

األخالقية املعارصة ،الذي انبنى عىل فكرة الجمع بني املواطنة وأخالق الجماعة ،وقصد

الجماعانيني بهذا الجمع ،أنّه ينبغي “تأسيس الحقوق التي يتمتع بها هذا املواطن عىل

القيم األخالقية التي تأخذ بها الجماعة ،وإال فال أقل من أنّه ينبغي تحديدها بالرجوع
إىل رؤية أخالقية خاصة للحياة توجد أسبابها يف أخالق الجماعة [ومن االعرتاضات التي

يمكن توجيهها إىل مذهب الجماعانيني] أن هذا املفهوم للمواطنة يقع يف انغالقات
ثالثة :انغالق يف الجماعة ،وانغالق يف الخصوصية الثقافية ،وانغالق يف العوائد
الخلقية”(((.

بينما املفهوم الذي يتحدد يف سياق املخالقة ملمحه الجوهري هو االنفتاح ،وااللتقاء

التعاريف بما هو تواصل باملعروف ،أي بالكالم الط ّيب بني آدميني يشرتكون يف التحقّق

باملاهية األخالقية أو القيم الكلية الفطرية ،فاملشرتك بينهم ليس هو املشرتك الثقايف

كما ذهب إىل ذلك تشارلز تايلور  Charles Taylorيف كتابه املتخيالت االجتماعية
الحديثة؛ وإنما املشرتك األخالقي بما هو “مرحلة أسمى من مراحل الوعي اإلنساين،
متقدمة ورضورية للوصول إىل وعي الذّ ات .كما يش ّكل رشطا الزما لوالدة الوعي
وخطوة ّ

الضوري لضبط املشاعر ،وتأجيل إشباع الرغبات الحسية،
الجمعي ،ألنّه يش ّكل الحافز ّ
فالصرب بوصفه القدرة
الصرب...
َّ
وتطوير األخالق الالَّزمة لذلك ،ويف مقدمتها ُخلق ّ
الضابطة للسلوك يعكس إرادة الخري عند اإلنسان ،ومن هذه اإلرادة تتولّد كل األخالق

الحميدة بني البرش؛ كالصدق والعدل واملثابرة والشجاعة والكرم”(((.

 1لؤي صايف ،الحرية واملواطنة واإلسالم السيايس :التحوالت السياسية الكربى وقضايا النهوض
الحضاري (بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنّرش ،)2013 ،ص .130
 2عبد الرحمن ،روح الحداثة ،ص .220
 3صايف ،اإلنسان وجدلية الوجود والوجدان ،ص .45
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إن الرتياق األفضل ،ملفهوم املواطنة العاملية ،الذي شهد فهما مائال مع انفعاالت

االستعمار الحديث صوب اآلخر ،ويشهد انغالقا لدى االتجاه الجماعاين الراهن،

هو وصل املواطنة باملخالقة ،يك تتحرر من املوروث السلبي ،ومن التحديد االنغالقي،

وتنفتح أكرث عىل الفطرة اإلنسانية الكلية ،التي حجبتها الخصوصيات الثقافية ومنعتها
من معانقة الوعي األخالقي الفطري والفضاء العام.

فضاء تالقي التعدديات الثقافية ،فإن املخالقة أداة خطاب يمتد يك
وبما أنّه
ُ
يتحسس القيم الفطرية املبثوثة يف روح اإلنسان ،ويخرتق ُح ُجب الخصوصيات الثقافية،
َّ
التي تكون ثمرتها الحرية يف مستوى مكانها األصيل ،فالحرية صنو املخالقة ،والقطع

ّ
وتجل له .إن املخالقة هي أخالق الروح ،وليست أخالق املنفعة
بينهما هو قطع بني مبدأ

اللبريالية ،وهذه املُخالقة تتعادل مع الحرية من جهة ال َّتكوينية األصلية ،لكن ليست
الحرية املادية التي نجدها لدى فالسفة الليبريالية ،وإنما فطرة وحرية ِمن ُبعد آخر يف
مقيدة إىل أخالق الروح ال إىل
اإلنسان هو البعد الروحي ،ذلك “أن الحرية اإلسالمية ّ

امتدادات الجسد الحيس باملنفعة اللّيبريالية .ففي اإلسالم يلتزم اإلنسان بحرية البعد
الرابع يف تكوين اإلنسان نفسه ،فالبعد األول هو البدن وشبيهه الجماد ،والبعد الثاين هو

النَّبات وفيه التطور من الجماد إىل الحواس ،والبعد الثالث هو بهيمة األنعام وفيه التطور

من الحواس إىل النفس .أما البعد الرابع فهو الروح .فالروح سلطة فوق النفس والحواس

(((
السمع والبرص والفؤاد ،وبواسطتها يفتش اإلنسان يف ذاته
والبدن”  .ووسائل الروح هي َّ

عن حقيقته ،وحقيقة العالم من حوله ،وهذه الوسائل ليست وليدة نسق ثقايف دون آخر،

بل هي ما يكون فوق األنساق الثقافية.

وعليه ،فأخالق الروح ،هي أصل املشرتك اإلنساين ،الذي يعرب بصورة صحيحة ،عن

الفضاء العام يف مستواه الكوين ،وهي أيضا أداة التحرر باستعمال السمع والبرص والفؤاد،

ّ
تتجل فيه القيم؛ و“إنّ الوصول إىل مرتبة
الستعادة نموذج اإلنسان اإلحساين ،الذي

والرحمة باآلخرين ،واإلحسان هو حب الله ،والولوج إىل
يتم عن طريق اللهّ ،
اإلحسان ّ

حب املخلوقات عن هذا الط ّريق ،وهو العيش بسالم واطمئنان بالتناغم مع العالم ،بهذا

املعنى يف الجمال ،وهو استغراق جميع مقامات الجمال التي تخرجنا من واقعنا الرتايب،
 1أبو القاسم محمد حاج حمد ،حرية اإلنسان يف اإلسالم (بريوت :دار الساقي ،)2012 ،ص .45-46
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جيدا محورية صفة الرحمة
وتوصلنا إىل الذّ ات غري املتناهية...إن اإلنسان املحسن يدرك ّ
والوداد والسالم والجمال يف العالم املعنوي لإلسالم”((( .

خامتة :استنتاج مفهومي
تبي لنا ،ضمن اإلشارات السابقة ،أنّ املُخالقة ُتعرب عن النَّواة األصلية يف
لقد ّ
اإلنسان ،بما هي حاملة لجملة املعاين والقيم الهادية والسامية ،والعمل التزكوي هو
إجراؤها املنهجي ،الذي ُي َح ّولُها من كمونها األصيل ،إىل حيويتها الفعلية ،أو ينقلها من

مجرد حنني إىل هوية
وتبي لنا أيضا أن املُخالقة ليست
حيز املنظور؛ ّ
ّ
كينونة املستور إىل ّ

أخالقية مفقودة نرغب يف التواصل معها بأسلوب رومنيس ،وإنما هي وسيلة عالجية ناجعة
يف قلب إشكاالت اإلنسان املعارص ،فاملخالقة هي صيغة من صيغ الوجود اإلنساين ،ترتفع

بالذّ ات من وجودها الطبيعي إىل وجودها األخالقي ،والفضاء العام ،مجال حيوي تتمظهر
ِ
السلطة
فيه سلطة القيم عىل الوجود الفردي والوجود االجتماعي ،سلطة ليست من سنخ ُّ
حابب
القانونية ،وإنما من سنخ السلطة األخالقية االجتماعية ،التي تجعل من ال َّتوا ُدد وال َّت ُ

والتآلف ثمارا لحسن الخلق ،ومن ال ّتحاسد والتدابر والتباغض أخالقا مذمومة .كما
أن املُخالقة تثمر اإلنسان الصالح ،وليس املواطن الصالح الذي ُتق ََّد ُر قيمته من منظور

الصالح مع ذاته أوال ،بأن يعدل معها وال يظلمها ،أي ُي َبوئ
املؤسسات املنفعية :اإلنسان َّ
ّ

القيم األخالقية مكانة ال ِوالية عىل القيم الفكرية والحيوية ،وهنا سيكون هذا النموذج
اإلنساين نموذجا منفتحا ،متحققا بالقيمة األخالقية ،مبدعا يف تفاعله الوجداين مع القيم،
املحدد الروحي يف باطن اإلنسان ،هو أصل املشرتك وأصل
وشاقا ملسلك إنساين يجعل من
ّ
االستئناس بني اإلنسانية .وما الوجود اإلنساين املتصادم اليوم ،إال عالمة عىل قصور

والصاع االقتصادي والنزاع
الصدام الثقايف
ّ
النظريات األخالقية وعجزها عن احتواء ّ

الدولة لو أنّها تتبنَّى هذا املفهوم ،أي مفهوم املخالقة ،وترشع يف
مؤسسات َّ
السيايسَّ ،

ترسيخه بطرق عملية وليس فقط معرفية ،فإنّها توفر عىل نفسها عناء التجهيزات الكربى
الصالح اإلنساين يتجاوز املواطنة القومية،
التي تنفقها من أجل اإلكراه عىل املواطنة ،ألنّ ّ

لكن يتجاوزنها بأن يحفظ الجوانب اإليجابية فيها ،ويمنح هذه الجوانب نَفَسا جديدا.

سيد حسني نرص ،قلب اإلسالم :قيم خالدة من أجل اإلنسانية ،ترجمة داخل الحمداين (بريوت :مركز
ّ 1
الحضارة لتنمية الفكر االسالمي ،)2009 ،ص .260
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ترجامت

دور اإلسالم يف الفضاء العام:
اإلرشاد أو الحكامة؟
عبد العزيز ساشادينا*

(((

ترجمة :محمد حصحاص**

(((

[ ]...إننـي ال أُقَـ ِّول التراث اإلسلامي مـا ال يقولـه .إن فكـرة فصـل الديـن عـن

الدولـة بمفهومهـا الغـريب ال تتحـدث عنـه املصـادر اإلسلامية إال يف مـا أسـميه بالصفـة

املدنيـة او العلمانية العمليـة – –functional secularityأي فصـل الترشيعات separate
.jurisdictions

فـإذا رجعنـا بدايـة إىل قـراءة التفاعـل بين الديـن والتاريـخ يف اإلسلام فإننـا ،على

عكـس تصوراتنـا الحديثـة حول الديـن ،سـنُب َهر بتراث ديني له مشروع مجتمعـي مبني

على مبـدأ التعايش الـذي يمنـح لألقليـات الدينيـة حرية تسـيري شـؤونها تحـت منظومة

دينيـة ومجتمعيـة واضحة .مـن بين كل األديـان اإلبراهيمية كان اإلسلام منـذ البداية
* 1يشغل الربوفيسور عبد العزيز ساشادينا حاليا منصب أستاذ التعليم العايل بجامعة جورج مايسون بوالية
فريجينيا األمريكية ،وهو كذلك رئيس املركز العاملي للفكر اإلسالمي بالواليات املتحدة .ساشادينا من أصل
هندي ،ولد بتنزانيا وحصل عىل شهادة اإلجازة من جامعة أليغارك اإلسالمية املعروفة بالهند وجامعة فردوييس
بإيران ،قبل االلتحاق بجامعة تورونطو بكندا الستكمال دراسته .وهو من طلبة املفكر اإليراين املعروف عيل
رشيعتي .بعد غزو العراق واالشتغال عىل دستور جديد للبالد كان ساشادينا من املستشارين يف األمر ،ودافع عن
دستور ديمقراطي غري طائفي .من كتبه :األخالق البيوطبية يف اإلسالم الصادر سنة  ،2009وأصول التعددية
الديمقراطية يف اإلسالم الصادر سنة .2002
ترجع مقتطفات هذا املقال إىل ورقة قدمها ساشادينا باملعهد العاملي لدراسة اإلسالم يف العالم املعارص بجامعة
أمسرتدام يوم  8دجنرب  2003ونرشت سنة  2006كما ييل:
Abdulaziz Sachedina, “The Role of Islam in the Public Square: Guidance or Governance?” ISIM Papers 5
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), p. 1- 23.
** 2باحث مغريب بجامعة لويس جويدو كاريل يف روما.
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واضحـا بربنامجـه األريض [وليـس السـماوي أو امليتافيزيقـي فحسـب] .كان اإلسلام
دومـا عقيـدة تجـد مكانهـا يف الفضـاء العـام .إن الرشيعـة تضبـط املمارسـة الشـعائرية

للديـن لتقنين ُحسـن الفـرد – -individual well beingمن أجل ُحسـن املجتمـع social
 well being؛ فكانـت نظرتـه الشـمولية محتويـة لواجبـات اإلنسـان يف عالقتـه باملوجود
األعلى أو الخالـق ]...[ .Divine Being

إن التحـدي األكبر الـذي يواجهـه بنـاء مبـادئ للمجتمـع املـدين هـو هل تسـتطيع

املجموعـات الدينيـة قبـول بعضهـا البعـض يف الفضـاء العـام مـن حيـث هـي مجموعات

متسـاوية ( )spiritual equalsلـكل منهـا طريقهـا الخـاص للخالص الروحـي ]...[.إنني
أعنـي أن التعدديـة الدينية كمفهوم يجـب أن تصبح قابلـة للتمثيل واملمارسـة يف الفضاء

العـام عـن طريـق حكمـة عمليـة ( )practical wisdomتواجـه أي رصاعـات مجتمعيـة
ممكنة .

كان اإلسلام منـذ بدايتـه حاملا لرؤيـة مجتمعيـة وإلمكانيـة الحـدوث يف الفضـاء

العـام الـذي يسـكنه اإلنسـان؛ وهذا مـا تمثله فكـرة التجمع املثـايل الذي يحكـم بحكم
اللـه يف األرض بنـاء على تصـور اتبـاع الخير وردع الرش .هـذا التصـور يبني صـورة اآلخر

املختلـف يف الديـن ألنـه -أي الديـن -وسـيلة لبنـاء العدالـة .لقـد أعطى الدين اإلسلامي
مكانـا لألقليـات ألنـه يرمـي إىل جعـل العالقـات اإلنسـانية مبنيـة على مبـادئ املسـاواة
والسـلم والعدل.

لكـن التاريـخ لم يكـن دوما هكـذا .فقـد وقعت تجـاوزات وعدم تسـامح مـع اآلخر،

ألن خصوصيـة املسـاواة الروحيـة  ))spiritual egalitarianismلم تحترم دائما]...[.

إن الديانـات اإلبراهيميـة ،واإلسلام خصوصـا ،لهـا الكثير ممـا يمكن أن تسـاهم

بـه يف بنـاء خطـاب دينـي عاملي حـول تعـاون اإلنسـان مـن أجل فضـاء عـام عادل.

إننـي ،باعتبـاري ُمسـلما َت َخ ّـرج مـن املـدارس اإلسلامية التقليديـة ومـن الجامعـة

العلمانيـة الحديثـة ،أجـدين صاحـب فرصـة مهمـة ،ويف نفـس الوقـت صاحب مسـؤولية

خاصـة تتمثل يف نقد الفكر اإلسلامي واملمارسـة اإلسلامية الرائجني للربهنـة عىل قدرة
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الفكـر الدينـي على تطوير»تعاقـد تفاعلي»( ((()overlapping consensuبهـدف إقامة

مجتمـع ديمقراطـي وحكامـة عادلة.

حكمـه .إن القـرآن ال يتحـدث فقـط
إن هـدف الوحـي هـو إرشـاد اإلنسـان وليـس
َ

عـن تكريـم اإلنسـان بخالفـة األرض ،بـل يتحـدث أيضـا عـن قـدرات اإلنسـان ،وعن

قيمـة الزمـن ،وعـن سـلطة اإلنسـان العقليـة يف البحـث عـن الحقيقـة وعـن مسـتقبله.
إن الفـوارق بين الرجل واملـرأة ،وتدهـور املوارد البرشيـة ،وإهمـال التجارب اإلنسـانية،

كلهـا عوامـل وفرص ُت َحتـم عىل املفكر املسـلم إعـادة االعتبار لقيم االنسـان يف السـياق
اإلسلامي ويف الغـرب ،أخـذا بعين الرشـد االعتبـارات الوطنيـة واألولويـات والرتاث.

إن الديانـات اإلبراهيمية تعطـي أهمية للمسـؤولية الفردية والجماعية يف املسـاهمة

يف بنـاء فضاء عـام منتظم مصبوغ برسـالة الوحـي األخالقيـة [ ]...فحرية املعتقـد مكفولة
يف القـرآن ،ولوالها ملـا صحت الحرية واملسـؤولية التي يتحـدث عنها[]...؛ بل إن رسـول

الح َكـم الفصل يف فرض
ومنذرا للنـاس وليس َ
ومذَكـرا ُ
اإلسلام نفسـه لم يكن إال هاديا ُ
االيمـان عىل النـاس[ .]...ولنـا يف نظـام املِلـل العثمـاين ( )Millet systemمثـال تاريخي
آخر لحريـة املعتقد يف الفضاء العـام]...[ .

إن الفـرق بني “الـرد األخالقـي” و“الـرد الدينـي” للهداية اإللهيـة مهم للغايـة هنا.

فاعتبـارا للغايـة اإللهيـة يف عالقتهـا باإلنسـان فـإن اللـه يمنحنـا نوعين مـن الهدايـة أو
اإلرشـاد :هنـاك إرشـاد أخالقـي عـام  -universal moral guidance-يمـس اإلنسـان
عامـة ،وإرشـاد الوحـي الخـاص  -particular revelatory guidance-الـذي يمـس

مجموعـة برشيـة بعينهـا .فاإلرشـاد العـام يجيـز فـرض نمـط أخالقـي موضوعـي مـا،

أحيانـا بالقـوة والعنف ألنه شـمويل ،أما اإلرشـاد الخاص فهـو ال يفرض نفسـه بالقوة ألن

هدفـه قـد ينقلـب إىل ضـده .ورغـم أن القـرآن يتحـدث عـن نمـط أخالقـي عـام للحيـاة
فـوق األرض إال أنـه يخـرج عالقـات اللـه واإلنسـان مـن حسـابات اإلنسـان وترشيعاته
األرضيـة بحيـث تصبـح تعاليـم الوحـي إرشـادات وتذكيرا وتنبيهـا إىل رضورة الخضـوع

إلرادة اللـه .إن اللـه ُيذَكـر الرسـول يف القـران أن ال سـلطة لـه على نفـوس النـاس.

 1فكرة التعاقد التفاعيل أو  overlapping consensusترجع للفيلسوف األمرييك املعروف جون رولز .John Rawls
وساشادينا يحيل عليها دون اإلشارة إىل مصدرها ألنها فكرة أصبح منظرها معروفا يف األوساط األكاديمية.
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نوعي اإلرشـاد يف القـرآن يعطينا سـندا من الكتاب حـول حرية
هـذا التوضيح حـول َ

التديـن ليـس فقـط لكونـه إرشـادا يتبنـى فكـرة األخلاق املوضوعيـة العامـة أو العامليـة

التـي يصـل إليهـا العقـل بـدون تمييـز بين عقـل املؤمـن وغير املؤمن ،بـل كذلـك ألنه
يعترف بإمكانية خطأ الضمير أو َخط ََّئيـة الضمير  -fallible conscience-التي قد تعجز

عـن االسـتجابة للدعـوة اإللهيـة .إن إمكانيـة رفـض اإلرشـاد الدينـي يعني التسـامح مع

اسـتقاللية اإلنسـان يف مـا يخـص االختيـارات الدينيـة ]...[ .ورغـم االختلاف يف الدين

فـإن الوثائـق اإلسلامية األوليـة يف تدبير الشـأن العام تعترف باآلخـر املختلـف باعتباره

متسـاوياً يف الخلـق ،ومحتاجا لإلرشـاد وليـس للحكم من قبـل الدين .مثال ذلك رسـالة
الخليفـة الرابـع علي بـن أيب طالـب لـوايل مرص عنـد تعيينـه ووصيتـه لـه بمعاملـة الرعية
بالتسـاوي مـن باب اإلنسـانية كمـا جـاء يف نهج البالغـة ،بقولـه« :وأَ ْش ِـعر قلبـك الرحمة

واملحبـة لهـم ،واللطـف بهـم ،وال تكونـن عليهـم سـبعاً ضاريـاً تغتنـم أكلهـم،
للرعيـة،
ّ

فإنّهـم صنفانّ :إمـا أخ لك يف الدين ،أو نظير لك يف الخلق ،يفرط منهـم الزلل ،وتعرض
لهـم العلـل ،ويؤىت على أيديهـم يف العمـد والخطـأ ،فأعطهم مـن عفـوك وصفحك مثل
الـذي تحـب وتـرىض أن يعطيـك اللـه مـن عفـوه وصفحـه ،فإنّـك فوقهـم ،ووايل األمـر

عليـك فوقـك ،واللـه فوق مـن والك! وقـد اسـتكفاك أمرهـم ،وابتالك بهـم»]...[ .
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ديل أيكلامن*

(((

ترجمة :ياسني اليحياوي**

(((

تقديم املرتجِم
يكمـن الدافـع وراء ترجمة مقالـة ديل أيكلمـان ،امل ُتعلقة بالفضـاء العام الدينـي*** ،
(((

يف ثالثة اعتبارات رئيسـة:

• يتعلـق األول بالكاتـب نفسـه ،الـذي ُيعـد أحـد أعلام أنرثوبولجيـا املعرفـة
وأنرثوبولجيـا اإلسلام ،وخاصـة العالقـات بين الديـن والسياسـية؛
• أمـا الثاين ،فيتعلق بطبيعة املقالة ،إذ يسـتعرض فيها أيكلمـان أهم األبحاث التي

تطرقـت إىل وجـود فضـاء عام دينـي يف املُجتمعات املُسـلمة .وقد يسـتغرب القـارئ املتابع
ْ

دواعي إسـقاط مفهوم الفضـاء العام الرهني
لتطـورات النقاش العلمي يف السـياق الغـريب
َ

بالتجربـة األوروبيـة على التجربـة العربية-اإلسلامية ،لكـن بعيـداً عـن أن يكـون األمـر

* 1أستاذ األنرثوبولوجيا من درجة رالف وريتشارد الزاروس الفخرية ،وأستاذ فخري للعالقات اإلنسانية،
ومنسق العالقات يف جامعة دارتموث والجامعة األمريكية يف الكويت .ينصب اهتمامه حول أنرثوبولجيا
املعرفة ،وأنرثوبولجيا اإلسالم والرشق األوسط ،وخاصة العالقات بني الدين والسياسية .صدرت له عدة أبحاث
ودراسات أبرزها :اإلسالم واإلنسية -مؤلف جماعي)2018( -؛ الرشق األوسط من منظور أنرث وبولوجي ()2002؛
اإلسالم يف املغرب ()1991؛ املعرفة والسلطة يف املغرب (.)1985
** 2باحث يف مركز مغارب للدراسات يف االجتماع اإلنساين ،الرباط.
***3العنوان األصيل للمقالة:

Dale F. Eickelman, "Foreword: The religious public sphere in early muslim societies", in:
Miriam Hoexter & Shmuel N. Eisenstadt & Nehemia Levtzion (eds.), The public sphere in
muslim societies (Albany: State University of New York Press, 2002), p. 1-8.
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إسـقاطاً للمفهـوم يف سـياقات مختلفـة ،أو أن يسـتبطن مقـال أيكلمـان -وباقـي مقاالت

الكتـاب -نظـرة إثنو-مركزيـة ُتعيل من شـأن األنا الغـريب ،فإنَّ مـا ُيقدمه هذا الكتـاب ُيعد
مقاربـة ما بعـد حداثيـة ،تقترح فهماً جديـداً لـدور الديـن يف املجتمـع .ويسـتطيع القارئ

نظـرت إىل الحضارة
أن يقـف عىل أوجـه النقد لتلك األبحـاث الكالسـيكية القديمة التي
ْ
اإلسلامية مـن ُمنطلـق رصاع األنا واآلخـر ،والتي ال تخلو مـن التنميط وأحـكام القيمة.

وإذا كان أيكلمـان يسـتعرض بشـكل ُمقتضـب األفـكار األساسـية عن وجود فضـاء عام

دينـي يف املجتمعـات اإلسلامية خالل فترة ما قبـل الحداثة ،لكـون مقاله هـو افتتاحية

ومقدمـة لكتـاب جماعي سـاهم فيـه نخبة مـن املتخصصين يف التاريخ اإلسلامي ،فإنَّ

باقـي املقـاالت التـي يتكـون منهـا الكتـاب ُتعـد بمثابـة تمهيـد الطريـق ملـن يرغـب يف
إعـادة قـراءة التاريخ من زاويـة مفهوم الفضـاء العام الدينـي ،إذ يجعل منـه أداة تحليلية

لدراسـة املجتمعات اإلسلامية خلال العرصين الوسـيط والحديث؛

• ومـع أنَّ مفهـوم الفضـاء العـام ُيعد من بين املفاهيم التي اشـتغلت بها الدراسـات

السوسـيولوجية واألنرثوبولجيـة يف العالـم العـريب ،إال إنَّ الدراسـات التاريخيـة ال تـزال

تفتقـر إىل مثـل هذه املقاربـات ،وتغفل عن النتائـج املُهمة التـي قد ُيوفرهـا إدراج الفضاء

العـام الدينـي باعتبارهـا أداة تحليلية ُتعيد قـراءة املصـادر التاريخية املتاحـة ،وهو العامل

الثالـث الـذي حفزنـا على ترجمـة مقدمـة الكتـاب ،التـي نأمـل مـن خاللهـا لفـت نظـر

القـارئ العـريب إىل هذا العمـل الجماعـي الغني ،كمـا يحدونا األمـل أن تسـتمر الرتجمة

لتشـمل كامـل الكتاب.

وقـد حاولنـا قـدر املسـتطاع خلال الرتجمـة االحتفـاظ باألسـلوب الـذي أراده ديـل

أيكلمـان ،السـيما يف الكتابـة األنرثوبولجيـة التـي ُتميـز مؤلفاتـه ،ومـع ذلـك فلـن يخلو

األمـر مـن خيانـة ،على حـد املقولـة اإليطاليـة الشـهرية "الرتجمـة خيانـة" Traduttore,
 .traditoreكمـا ارتأينـا إضافـة هوامـش على املنت ،أرشنـا إليهـا بالعالمـة (*) عوضاً عن

الرتقيـم ،لتتمايـز عـن هوامـش النـص األصيل.
*
102

*

*

ياسني اليحياوي

جم
النص املرت َ
إنَّ البحـث عـن فضـاءات عامـة يف املجتمعـات ذات األغلبيـة املسـلمة ،خلال فرتة

لا حديثـاً؛ إذ إىل وقـت قريـب ،لـم يلتفـت املؤرخـون وعلماء
مـا قبـل الحداثـةُ ،يعـد عم ً

االجتمـاع إىل إمكانيـة وجـود فضـاء عـام ،نتيجـة تمسـكهم بادعـاءات قديمـة بشـأن
خصائـص املجتمعـات "التقليديـة" بشـكل عـام ،واملجتمعـات اإلسلامية على وجـه
الخصـوص .يف حين يذهـب املُسـاهمون يف هـذا املجلـد* إىل أنَّ املجتمـع اإلسلامي

امتـازت بتمظهراتها
ومتغرية مـن الفضـاءات العامـة،
ْ
"التقليـدي" شـهد أصنافـاً متنوعـة ُ
الواسـعة النطـاق ،مثـل األفـكار والتعبير عـن الحضـارة اإلسلامية نفسـها.

منـذ الخمسـينيات وحتـى السـبعينيات مـن القـرن املـايض ،كان لالنتشـار الكبير

لنظريـة التحديـث الكالسـيكية أثـر سـلبي ،إىل درجـة أنهـا عرقلـت التفكير االجتماعي

البنـى الدينيـة والرتبويـة واالجتماعيـة واالقتصاديـة يف
والتاريخـي حـول طبيعـة ُ

مجتمعـات مـا بعـد الحداثـة .وهكـذا رأى أحـد رواد نظريـة التحديـث يف السـتينيات أنَّ
العالـم اإلسلامي يواجه خيارا غري مستسـاغ بني "شـمولية إسلامية جديـدة" عازمة عىل

"إحيـاء املـايض"؛ أو "إصلاح إسلامي" قد يفتـح "األبـواب املوصـدة" ،لكن من شـأنه

ظلـت هذه االفرتاضـات حول
أن يـؤدي إىل طوفـان شـامل((( .وإىل أواخـر السـبعينيات،
ْ

دور اإلسلام يف عمليـة التنميـة تفتقـر إىل الدقـة ،ومـن ذلـك مـا هـو مذكـور يف النـص
التـايل" :إنَّ الفجـوة بين السـلطتني السياسـية والدينيـة يف دولـة ُمصنعـة ُتصبـح أكبر

بشـكل تدريجي ،يف حني أنَّ النفوذ اإلسلامي والسـيطرة اإلسلامية تتقـوى عند اإلبقاء

على الوضـع الراهـن يف مجتمـع متخلـف"((( .لقـد حافظـت هـذه األفـكار على نشـاطها

يف بعـض الدوائـر ،وعلى سـبيل املثـال ،نجـد أنَّ إرنسـت جيلرن ،يف آخـر كتاباتـه رشوط
الحريـة  ،Conditions of libertyأكـد مـن جديد قناعاتـه الطويلة عن "املجتمع املسـلم"،

* يقصد ديل أيكلامن كتاب الفضاء العام يف املجتمعات اإلسالمية .The public sphere in muslim societies
;1 Manfred Halpern, Politics of Social Change: In the Middle East and North Africa (Princeton
NJ: Princeton University Press, 1963), p. 129.
2 James A Bill & Carl Leiden, Politics in the Middle East (Boston; Toronto: Little Brown, 1979), p. 69.
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إذ ُيفضـل الحديـث عن مجتمع مسـلم واحـد عوض الحديـث عن مجتمعات إسلامية،
ألنـه يـرى أن اإلسلام يفـرض قيـوداً أساسـية عىل سـلوك املسـلمني وفكرهـم(((.

منعـت
لـم تؤطـر نظريـة التحديـث عمـل املنظريـن االجتماعيين فحسـب ،بـل
ْ

املؤرخين من تخيـل قـدرة اإلمرباطوريـات التقليديـة واملجتمعـات والتشـكيالت الدينية
أن تتمتـع بديناميـة مثـل نظرياتهـا "الحديثـة"؛ وهـو مـا جعـل تلك النظـرة السـلبية عن

قـدرة اإلمرباطوريـة العثمانيـة على التطـور تسـود على نطـاق واسـع يف الفكـر الشـعبي
ويف العديـد مـن التحليلات التاريخيـة ،وتـؤدي نهايـة املطـاف إىل القـول باسـتحالة
وجـود اسـتمرارية بين اإلمرباطوريـة الدينيـة ،والجمهوريـة العلمانيـة التـي جـاءت على

لا مـن الباحثين ذهبـوا إىل القـول إنَّ
أعقابهـا .وعلى الرغـم مـن ذلـك ،فـإنَّ عـدداً قلي ً
اإلمرباطوريـة العثمانيـة -رغم شـيطنتها مـن قبل املعارصين -قـد تحتوي على العديد من

البـذور لتطويـر الجمهوريـة العلمانيـة؛ إذ على سـبيل املثـالُ ،تظهـر الدراسـات األخيرة

لديناميـة وديموغرافيـة األرس العثمانيـة ،وجـود مـؤرشات ُمهمـة عـن انتقـال تدريجـي

مـن اإلمرباطوريـة إىل الدولـة .مـا ُيمكـن تأكيـده هنـا ،أنَّـه ال وجـود للقطيعـة كمـا يزعم
إصالحيـون مثل مصطفى كمـال أتاتـورك ( )1881-1938وأولئك املتؤثريـن باالفرتاضات
الضمنيـة والرصيحـة لنظريـة التحديـث(((.

إن الفضـاء العـام ،شـأنه يف ذلك شـأن املجتمـع املدين األكرث انتشـارا ،عـاود الظهور

يف العقـد املـايض بكونه مفهوماً أساسـياً(((؛ مـع ذلك حـاول بعض املنظريـن االجتماعيني

تتبـع أصولـه إىل القـرن الثامـن عشر .على سـبيل املثـال ،يف مقالـة إيمانويـل كانـط عن
ٍ
كاتـب ،يظهر
لا بكلمات
التنويـرُ ،يمكـن الوقوف عىل مفهـوم "الجمهـور"  publicممث ً

ٍ
ٍ
مسـتقلني عن وسـطاء السـلطة مـن الدعـاة والقضـاة والحـكام .ومن ثـم فإنَّ
قـراء
أمـام
األفـكار حـول "الجمهـور" املقدمة بهـذه الطريقة يكـون الحكم عليهـا بناء على مزاياها

1 Ernest Gellner, Conditions of Liberty: Civil Society Ans Its Rivals (London: Penguin Books,
1994), p. 211.
2 Alan Duben & Cem Behar, Istanbul Households: Marriage, Family and Fertility, 1880-1940
(Cambridge: Cambridge University Press, 1991).
 3يُنظر عىل سبيل املثال:
Dominique Colas, Dictionnaire De La Pensée Politique: Auteurs, Oeuvres, Notions (Paris:
Larousse, 1997).
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الخاصـة .يتضمـن هـذا املفهـوم فكـرة وجـود فضـاء عـام منفصـل عـن كل الهيـاكل
الرسـمية للسـلطة الدينيـة والسياسـية وعـن حيـز العائلـة واألقـارب(((؛ وهو األمـر الذي

قدمـه يورغـن هابريمـاس ،عىل الرغـم مـن أن تطوريـه للفكرة يسـتند إىل
يحيـل على ما َّ

حـد كبير إىل املجتمعـات األوروبيـة ،وهـو يف نظـر الكثرييـن مرتبـط بظهـور شـكل معني

من املجتمـع الربجـوازي وبالخطـاب "العقالين-النقـدي"(((.

إنَّ مقاربـة هابرمـاس لفهـم فكـرة الفضـاء العـام ترتبـط ارتباطاً وثيقـاً بالتطـورات يف
ٍ
فهـم أكثر دقـة للفضـاء العـام يف
أوروبـا منـذ أوائـل القـرن السـادس عشر .ومـن أجـل
مناطـق أخـرى مـن العالم ،بمـا يف ذلـك املجتمعات اإلسلامية ما قبـل الحداثـةُ ،يمكن

اإلحالـة على مقاربـة آيزنشـتات  Eisenstadtوسكلوشتر  ،(((Schluchterحيـث يؤكـدان

مـن خلال تطويرهمـا ملفهـوم الحداثـات املبكـرة((( عىل أنَّـه يشـهد عملية إنشـاء ورصاع

وتدفـق يف كل من املُجتمعـات "التقليديـة" والحديثة عىل السـواء ،ذلـك أنَّ املجتمعات

والحضـارات ال تتطـور بشـكل مسـتقل ،بل مـن خلال "التفاعل املسـتمر بين القوانني
الثقافيـة لهـذه املجتمعـات ،وتعرضهـا لتحديـات داخليـة وخارجيـة جديدة"*.

ال ُتعـد هـذه الفكـرة جديـدة تمامـاً؛ فقـد الحـظ آيزنشـتات وسكلوشتر أنَّ دراسـة

ماكـس ڤيبر لـدور الطوائـف يف توليـد حـركات االحتجـاج ،يأخـذ يف الحسـبان التوترات
الداخليـة والخارجيـة للظـروف االجتماعيـة التـي أدت إىل ظهـور تفسيرات وممارسـات

ثقافيـة جديدة .هـذا الفهـم لديناميـات املجتمعـات "التقليدية" يتناسـب بشـكل جيد مع
الفهـم املعـارص للحضـارة اإلسلامية "الكالسـيكية"؛ فعلى سـبيل املثـال ،تؤكـد دراسـة

أجريـت مؤخرا بشـأن األشـكال الحرضيـة يف البلـدان اإلسلامية ،أنَّ العمليـة الحرضية

خلال القـرون األربعـة األوىل لظهور اإلسلام لم تعتمـد عىل خلـق نماذج جديـدة ،بقدر

1 See Roger Chartier, Les Origines Culturelles De La Révolution Française (Paris: Seuil, 1991), p. 23-28.
2 Craig J. Calhoun, "Introduction: Habermas and the Public Sphere", in: Craig J. Calhoun (ed),
Habermas and the Public Sphere (Massachusetts: Massachusetts institute of technology, 1992) p, 7.
3 Shmuel N. Eisenstadt & Wolfgang Schluchter, "Introduction: Paths to Early Modernities:
A Comparative View", Daedalus, vol. 127, no. 3 (1998), p. 1-18, p. 5.
 4يسـتعمل إيسنسـتاد وسكلوشتر الحداثـة بصيغـة الجمـع ،لإلشـارة إىل وجـود نمـاذج أخـرى للحداثـة غير
النمـوذج الغـريب.

* Eisenstadt & Schluchter, p. 5.
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أدت نهاية املطـاف إىل ظهور أشـكال شـديدة التعقيد
مـا هي عمليـة تراكميـة
وتكيفيـةْ ،
ُّ
والتنـوع ،تمـزج التقاليـد الهيلينية-البيزنطيـة واإليرانيـة وتقاليـد أخرى(((.

ُيقـدم نمـرود هورفيتـز  Nimrod Hurvitzيف كتـاب الفضـاء العـام يف املجتمعـات

لا تاريخيـاً دقيقـاً ملحنـة خلـق القـرآن (833-848م) التـي ُتعـد واحـدة
اإلسلامية* تحلي ً

مـن األحـداث املُهمـة يف التاريـخ اإلسلامي املبكـر ،وذلـك مـن خلال ربطهـا بمفهـوم
الفضـاء العـام الدينـي .يؤكـد هورفيتـز يف دراسـته أنَّ وجـود هـذا الفضاء ال ينطـوي فقط
على رصاع حـول متخيـل الناس ،بقـدر ما هو رصاع على حدود السـلطة -يف هـذه الحالة

عشرة سـنة للمحنـةَّ ،أيـد أربعـة مـن الخلفـاء
بين الحاكـم ورعايـاه .-فخلال
الخمـس ْ
َ

املتعاقبين رأي فئـة مـن العلمـاء (املعتزلـة) وفرضـوا على املسـلمني االعتقاد بـأن القرآن

مخلـوق ،على الرغـم مـن الدعـم الشـعبي املكثـف للـرأي التقليـدي الـذي كان دائمـا

العنـف والتعذيب-
موجـوداً .لقـد لقي الحكـم القهـري للعقيـدة -الذي فُـرض من خلال ُ

أدت يف نهايـة املطـاف إىل التخيل عـن القول بخلـق القرآن عـام 848م؛
مقاومـة رشسـةْ ،

عـرف فيـه العلمـاء "العقيـدة الدينيـة" أكثر
وكانـت النتيجـة أن أصبـح الحيـز الـذي ُي ِّ

شسـاعة ،مقابـل وضـع حـدود لحيـز العمـل العـام ،الـذي لـم يعـد يتدخـل فيـه الخلفاء
والحـكام إال نـادراً وبحذر شـديد.

قدمهـا هورفيتز ،إىل وجـود فضاء عام
ُتشير إعـادة صياغة األحـداث بالطريقة التـي َّ

دينـي يوفـر تدفقـا واسـعا لـ"العمـل االجتماعـي الخطـايب" ،discursive social action

بمراقبـة بعضهـم البعـض ،وفـرض العقيـدة مـن
حيـث يسـتمر جميـع أعضـاء الجماعـة ُ
خالل شـكل غري رسـمي لإلجمـاع ولتسلسـل هرمـي مشترك للقـادة الدينيين املؤثرين.
لقـد حـاول الخلفـاء واملعتزلـة مـن خلال «املحنـة» تدمير التفاهـم والتوقعات املشتركة

لهـذا الفضـاء العـام الدينـي ،ولكـن يف النهايـة فشـلوا يف القيـام بذلـك .وكمـا هـو الحال

شـملت منطقتـي إيـران والعـراق يف القـرن العـارش
الب َويهـي ،التـي
ْ
يف فترة الحكـم ُ
1 Paul Wheatley, The Places Where Men Pray Together: Cities in the Islamic Lands Seventh
Through the Tenth Centuries (Chicago: University of Chicago Press, 2001), p. 263.
& * Nimrod Hurvitz, "The Mihna (inquisition) and the public sphere", in: Miriam Hoexter
Shmuel N. Eisenstadt & Nehemia Levtzion (eds.), The Public Sphere in Muslim Societies
(Albany: State University of New York Press, 2002), p. 17-29.
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والحادي عشر امليالديني ،فـإن األزمات املتكـررة للسـلطة امللكية تتعايش مـع االزدهار
االقتصـادي والحيـاة االجتماعيـة املنظمة ،التي أصبحـت ممكنة من خلال التفاهمات

املشتركة حـول الثقة والـوالء والرعاية .إنَّ هـذه التفاهمات وشـبكات االلتزامـات تنطوي
على نظـام أخالقـي يمتـد إىل أبعـد مـن روابـط العائلـة والقبيلـة ،األمـر الـذي يجعلـه
ُمتمايـزاً عن سـلطة الدولـة أو السـلطة امللكية((( .وتـدل هذه الشـبكات مـن االلتزامات،

والنظـام األخالقـي املرتبـط بهـا ،على وجـود فضـاء عـام مسـتقر ،دون أن يكـون ثابتـاً؛
وفَّر إطـاراً للخطاب [القـول] واملمارسـة [العمل] خارج نطـاق العائلة والحكام ،وسـهلت
النقاش بشـأن الصالـح العام وحـدود اإلدماج واإلقصـاء .وباإلمكان تقديـم حجج مماثلة
ـص حالـة القاهرة كمـا ُتظهرهـا مخطوطات جنيـزا((( ،وأيضـا حالة دمشـق يف القرون
َت ُخ ُّ

الوسـطى كمـا درسـها مايـكل تشـامربلني((( الـذي أبـرز وجـود إجمـاع وشـعور مشترك

للمجتمـع القائـم على التعلـم الديني.

وعـن بغداد السـلجوقية،
حاولت دافنا إفـرات  *Daphna Ephratتأكيـد وجود فضاء
ْ

قدمتهـاُ ،يعد
عـام ديني شـارك فيـه عدد مـن الجماعـات املحلية .وحسـب الدراسـة التي َّ

هـذا الفضـاء -الـذي يختلـف إىل حـد كبري عـن املؤسسـات الرسـمية التـي تسـيطر عليها
ِ
والخانقانـات ،واملـدارس واملذاهـب
الدولـة -نتـاج ُمشـاركة كل مـن الطـرق الصوفيـة،
الفقهيـة ،يف تقاطعـات الحيـاة الدينيـة والسياسـية واالجتماعيـة ،مما يجعلها قـادرة عىل
الحفـاظ عىل االسـتقرار وعلى النظـام االجتماعي.

تتميـز شـبكة التفاهمـات بالثبـات والحضـور املُسـتمر يف البنيـة الكليـة ،دون أن
َّ

يخلـو ذلـك من وجـود توتـرات خالقة وأحيانـا مدمـرة .كما تتفـاوت ُمختلـف املذاهب يف
1 Roy P. Mottahedeh, The Shu’ûbîyah controversy and the social history of early islamic Iran
(Princeton: Princeton University, 1980).

 2لالطالع عىل أنماط التجارة املعقدة والواسعة النطاق القائمة عىل هذه التفاهمات املشرتكة ُينظر:

Shelomo D. Goitein, A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World
as Portrayed in the documents of the Cairo Geniza, vol. 3, The family (Berkeley, California:
University of California Press, 1967).
3 Michael Chamberlain, Knowledge and Social Practice in Medieval Damascus, 1190-1350
(Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
* Daphna Ephrat, "Religious leadership and associations in the public sphere of Seljuk
Baghdad", in: The Public Sphere in Muslim Societies, p. 31-48.
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تماسـكها الداخلي وتنظيمهـا وعالقتها بالسـلطة السياسـية .بيـد أنَّ إفرات تؤكد بشـكل
عـام أن الحـكام امتنعـوا عن اتخـاذ موقـف يف الخالفات العقديـة بني مختلـف املدارس

والفـرق ،ولـم يتدخلـوا إال عندمـا أدت هـذه النزاعـات إىل اضطرابـات عامـة .وبحلـول

تراجعت املنافسـة بني املذاهـب ،واجتمعت النخبة
نهايـة القـرن الحادي عرش امليلادي،
ْ

الدينية بشـكل غري رسـمي لتحديـد طابع النظـام العام .ورغم هـذه املُحاولة إلعـادة القوة

للمذاهـب الفقهيـة ،فإنَّـه مع نهايـة القرن الثـاين عرش امليلادي ،بدأت الطـرق الصوفية

تحـل محلها ،السـيما يف توفير إطار شاسـع للعمل املجتمعـي واالنتمـاءات االجتماعية،
الذي غالبـاً ما يتجـاوز الروابـط اللغويـة واالجتماعيـة والفئوية.

وباإلضافـة إىل تبيـان عالقـة املذاهـب الفقهيـة والطـرق الصوفيـة بالفضـاء العـام

الدينـيُ ،تحـدد إفـرات املُشترك بينهمـا يف الطابـع «غير الرسـمي» لتقاليـد التعلـم

والعالقـات الدائمة بني الشـيخ واملريـد يف كلتا املؤسسـتني -الفقهية والصوفيـة ،-باعتباره
مفتاحـاً لفهـم كيفيـة إضفـاء الرشعيـة على العمـل االجتماعـي .وبطريقـة موازيـةُ ،تبرز

دانيـال تاملون-هيلـر  *Daniella Talmon-Hellerأنمـاط القيـادة داخـل املجتمع الحنبيل
يف منطقـة سـوريا ،خلال حكـم الزنكيين واأليوبيين .حيـث ُتشير يف بحثهـا إىل أنَّ

الدليـل املُبـارش على التفاهمـات الدينية «الشـعبية» ،واملـدى الكامـل لهـذه التفاهمات

وممارسـتها يف املجـال العـام ،يظـل غير مؤكـد .بيـد أنَّ دراسـتها ،على الرغـم مـن ذلك

ُتعـد األكثر مقـدرة على التفسير مـن خلال التنقيـب الجديـد يف األدلـة املتاحـة.

ُتذكـرين املقاربـة الجديـدة التـي انتهجتهـا ،بمحادثـة يف أوائـل الثمانينيـات مع بيرت

بـراون  ،Peter Brownاملـؤرخ املتخصص يف املسـيحية الالتينيـة املبكـرة .فعندما أخربته
باندهـايش مـن وجود إشـارات إىل قديسين عاشـوا يف املغرب خلال القـرن العرشين ،يف

كتابـه تمجيد القديسين((( ،أجابنـي بأنَّ قراءته لهـذه النصوص اإلثنوغرافيـة دفعته إىل
البحـث بطـرق جديـدة يف األدلـة املتاحة حـول املسـيحية املبكرة على ندرتهـا وغموضها.

* Daniella Talmon-Heller, "Religion in the public sphere: rulers, scholars, and commoners
in Syria under Zangid and Ayyubid rule (1150–1260)", in: The Public Sphere in Muslim
Societies, p. 49-63.
1 Peter Brown, The cult of the saints: its rise and function in Latin Christianity (Chicago: The
University of Chicago Press, 1981).
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وباملـوازاة مـع ذلـك ،فـإنَّ فكـرة الفضـاء العـام -الفضـاء العـام الدينـي يف هـذه الحالـة-

سـمحت للمؤرخين املتخصصين يف املجتمعـات اإلسلامية ،يف فترة مـا قبـل الحداثة،
أن يفهمـوا بشـكل أفضـل األنمـاط االجتماعيـة املضمـرة يف املصادر ،سـواء تعلـق األمر

باألنمـاط العميقة غير الظاهـرة أو باألنمـاط املعيارية.

إنَّ أهميـة الروابـط "غري الرسـمية" يف إنشـاء مجـال عام دينـي مسـتقر ،تصبح أكرث

وضوحـاً عندمـا نُرجـع مفهـوم املؤسسـة إىل معنـاه األصيل؛ وذلـك بكونهـا وسـيلة مقبولة

ومعرتفـاً بهـا اجتماعيـاً إلنجاز مهمـة ما ،وليـس باعتبارهـا مجموعـة مسـتأجرة ُتمنح لها

صالحيـات رسـمية مـن قبـل السـلطات املركزيـة .ومـن خلال هـذا التمييـز ،تكتسـب

الروابـط بين الشـيخ واملريـد ُبعـداً جوهريـاً وواقعيـاً أكثر عمقـاً مـن تلـك الروابـط التـي

تمثلهـا مؤسسـات معترف بهـا قانونيا مـن قبيـل األوقـاف أو املـدارس .ويف هـذا الصدد،
يذكـر عالـم األنرثوبولوجيـا عبـد اللـه حمـودي أنَّ الرابطـة الصوفيـة بين الشـيخ واملريـد

هـي االسـتعارة واملمارسـة الرئيسـية التـي يجـري مـن خاللهـا إضفـاء الرشعيـة على
السـلطة يف جميع أنحـاء العالم العـريب عموما ،ويف املغـرب عىل وجه الخصـوص إىل زمننا
الراهـن ،على الرغـم مـن املظاهـر الشـكلية للمؤسسـات التمثيليـة الربملانية وغريهـا(((.

من جهتـه ،تناول هايـم جريبـر  *Haim Gerberفكـرة وجود فضاء عـام يف املجتمع

شـهدت الرشيعة عىل مـدار التاريـخ اإلسلامي العديد
العثمـاين مـن زاوية الرشيعـة .لقـد
ْ

مـن التعديالت واإلضافات ،خاصـة منذ منتصف القرن التاسـع عرش .وقـد حافظ الفقهاء
املسـلمون بدقـة على القـول بعـدم قابليـة القانـون السـماوي للتغيير ،رغـم ممارسـتهم

االجتهـاد إلنشـاء ترشيـع واقعـي((( .بيد أنَّـه عىل صعيد املمارسـة ،يبقـى االجتهـاد مرتبطاً

بنظرائهـم مـن الفقهـاء والقضـاة وبمعايير وتفاهمات مشتركة بين الجماعة .وكمـا ُيؤكد
اختلفـت اختالفـاً كبيراً مـن مـكان
جريبـر ،فـإنَّ ممارسـة الرشيعـة يف املجتمـع العثمـاين
ْ

1 Abdellah Hammoudi, Master and Disciple: The Cultural Foundations of Moroccan
Authoritarianism (Chicago: Chicago University Press, 1997).
* Haim Gerber, "The public sphere and civil society in the Ottoman empire", in: The Public
Sphere in Muslim Societies, p. 65-82.
2 See Dale F, Eickelman & James Piscatori, Muslim Politics (Princeton: Princeton University Press,
1996), p. 26; Frank E. Vogel, "Conformity with Islamic Shari'a and Constitutionality Under
Article 2: Some Issues of Theory, Practice and Comparison", in: Eugene Cotran & Adel Omar
Sharif (eds.), Democracy, the Rule of Law and Islam (London: Kluwer Law International, 1999).
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إىل آخـر ،بسـبب هـذه التفاهمـات املحليـة ،دون إغفـال دور القضـاة ،الذين على الرغم

مـن تعيينهـم من قبـل الحاكـم ،إال أنَّهم يشـتغلون بطريقة مسـتقلة عن تدخل السـلطة
املركزيـة .وعلاوة على ذلك ،يمـارس القُضاة نفـوذا يتجاوز الرشيعـة نفسـها ،إذ ُيمكنهم

العـودة إىل النصوص اإلسلامية وأيضا األعراف مـن أجل فرض نظام أخالقي إسلامي

مفهـوم محليـا .يرسي األمر نفسـه على مجموعـة مـن التنظيمات ،مـن قبيـل األوقاف،
والرابطـات الحرفيـة ،التـي بصرف النظر عـن االعرتاف بهـا مـن قبـل اإلدارة العثمانية،

ويسـوي
فإنهـا تعمـل بشـكل مسـتقل ،ولهـا قانـون خـاص ُيحـدد املمارسـات املقبولـة ُ

ويعاقب على الجرائـم املُرتكبة.
النزاعـات بين أعضائهـا ُ

مـوازاة مـع مـا ذهـب إليـه جريبـر ،فـإنَّ وصـف أهـارون الييـش *Aharon Layish

وب ِّر ّية الخليـل** ،يؤكد أنَّ ممارسـة
لـدور القـايض يف عملية التوطين يف ليبيـا الحديثـةَ ،

الرشيعـة تطـورت خـارج سـلطة الحاكـم .وكان القضـاة ملزمين بإنفـاذ قانـون ترشيعـي

خـاص بمنطقة بريـة الخليل :قانون حقـوق العائلة العثمانيـة لعـام  ،1917وقوانني حقوق
العائلـة األردنيـة لعامـي  1951و1976؛ ويف ليبيـا مـن عـام  1972فصاعـدا ،عنـد تدويـن

أول قانـون لألحـوال الشـخصية .ومـع ذلـك ،فـإن القضـاة ظلـوا ُمحتفظين بقـدر مـن
االسـتقالل فيمـا يتعلـق بالعنـارص غير املقننـة يف الرشيعـة ،وخاصـة يف مسـائل الـزواج
والطلاق .إنَّ السـياقات التـي وصفهـا الييش هي نفسـها التـي يتحقق فيهـا االفرتاض

الضمنـي بـأن املمارسـة القبليـة تتم إزالتهـا من أحـكام الرشيعـة؛ إذ يسـتخدم القضاة يف
هـذه الحالـة سـلطتهم التقديريـة للربـط بين الرشيعـة والواقـع االجتماعي .وعلى الرغم

مـن أن هـذا الربط أكثر بيانـاً يف البيئـات القبليـة مثل ليبيـا وبريـة الخليل ،فـإنَّ القضاة
ٍ
مختلفـة مثـل اململكـة العربيـة السـعودية وإيـران (حيث يطبـق القضـاة قانوناً
يف أماكـن
عائليـاً ُمقنَّنـاً) يسـتخدمون سـلطة تقديريـة مماثلة(((.

* Aharon Layish, "The Qadi’s role in the islamization of sedentary tribal society", in: The
Public Sphere in Muslim Societies, p. 83-107.
** ذكر أيكلامن تسمية صحراء يهودا لإلشارة إىل برية الخليل ،وقد ارتأينا إثبات الطوبونيميا العربية كام ذُكرتْ
يف املصادر العربية التي تعود للفرتة الوسيطة والحديثة.
ُ 1ينظرVogel 1999 :؛ وبخصوص حالة إيران ُينظر:

Ziba Mir-Hosseini, Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran (London:
I.B. Tauris, 1999).
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إنَّ دراسـة الييـش ُتؤكـد الـدور املركـزي للقايض داخـل املُجتمـع القبلي ،من خالل

خلـق فضـاء عـام ،شـهد توسـعاً ُمهمـا منـذ القـرن التاسـع عشر نتيجـة أسـلمة القوانين

الشـخصية .ومـع أنَّ القضاة يتم تعيينهـم من قبل الدولـة ،إال أنَّهم يتمتعون باسـتقالل

أخالقـي ،يف الوقـت نفسـه الـذي يسـتمدون رشعيتهـم يف نظـر الجمهـور انطالقـا مـن

اشـتغالهم يف فضاء مسـتقل.

قدمـه نحميـا ليفتشـيون  *Nehemia Levtzionعـن الطرق
يف حني ،يسـمح لنا مـا َّ

قدمتـه مريـام هوكستر  **Miriam Hoexteعـن الوقـف ،بالوقـوف على
الصوفيـة ومـا َّ

السـبل الجديـدة التـي ُيمكـن مـن خاللهـا تحليـل األدلـة التاريخيـة على ضـوء مفهوم
الفضـاء العـام .يؤكـد ليفتشـيون أنه مـع القرن الحـادي عرش بـدأ ُينظـر إىل أدوار الشـيخ
الصـويف والفقيـه على أنهـا متوافقـة .ينحـو يف عمليـة التوليف هـذه منحى بيرت بـراون يف

كتابـه عـن القديسين يف املسـيحية الالتينيـة املبكـرة؛ كمـا ُيذ ِّكـر بـأنَّ املعتقـدات التـي

أثريت
مقيـدة بشـكل كبير مـن قبـل تلـك السـائدة شـعبيا ،وهـي نقطـة
ْ
تعتنقهـا النخبـة َّ
أيضـا يف دراسـة هورفيتـز عـن املحنـة ،وبشـكل خـاص يف بحـث تاملون-هيلـر عـن دور
العامـة مـن النـاس يف تشـكيل املمارسـات الدينية.

يتتبـع ليفتشـيون بشـكل مبهـر ،الشـكل املتغير للصوفيـة على مـر القـرون ،حيـث

يـدرس الكيفيـة التـي اسـتطاع مـن خاللهـا شـيوخ التصـوف والطـرق الصوفيـة حشـد
الدعـم الشـعبي؛ وضمـان االسـتقرار؛ وتقديـم متنفـس للمظالـم الفرديـة والجماعيـة؛

وتوضيـح املعايير االجتماعيـة والدينيـة .بالنسـبة للبعـض ،كانـت هـذه الشـعبية املنتشرة
خيانـة للوعـد الروحـي للصوفيـة ،وقـد ذهـب فضـل الرحمـن إىل أبعـد مـن ذلـك ،حين
القـول إنَّ التفاهمـات الصوفيـة الشـعبية للقرنين الثـاين عشر والثالـث عرش كانت سـببا
يف ظهـور املشـعوذين والدراويـش((( .يف حين يـرى ليفتشـيون أنَّ التغيرات الكبيرة نحو

* Nehemia Levtzion, "The dynamics of Sufi brotherhoods", in: The Public Sphere in Muslim
Societies, p. 109-118.
** Miriam Hoexter, "The waqf and the public sphere", in: The Public Sphere in Muslim
Societies, p. 119-183.
1 Fazlur Rahman, Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy (Chicago: University of
Chicago Press, 1979), p. 185.
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تنظيـم رسـمي وتسلسـل هرمي ،كمـا ِ
شـهدتها بعض الطـرق الصوفيـة يف القـرن الثامن
عشر ،قد سـمح لهـا بـأن تكـون وسـيلة للتغيير االجتماعـي والسـيايس.

وعلى الرغـم من هـذه التغيريات ،فـإنَّ تماسـك العالقة بني الشـيخ واملريـد وقدرتها

على إضفـاء الرشعيـة على مختلـف أشـكال السـلطة الدينيـة السياسـةُ ،يعـد بمثابـة

العنصر املوحـد بين الطـرق الصوفيـة ،قبـل نقطـة التحـول وبعدهـا -يف القـرن الثامـن
اسـتطاعت الطـرق الصوفيـة الوصـول إىل جهـات ُمختلفـة -التجار وسـكان
عشر .-وقـد
ْ

املدينـة والفالحين والنـاس مـن ُمختلـف املناطـق والفئـات االجتماعيـة واالقتصاديـة،-

وذلـك مـن خلال االعتمـاد على املدرسـة العربيـة إضافـة إىل اسـتخدام اللغـات املحلية
يف املنطقـة .وكثيرا مـا كانـت السـلطات الحاكمـة تتوجـس مـن الطـرق الصوفية بسـبب

اسـتقالليتها وقدرتهـا عىل التعبئـة والعمل ،وربـط املناطـق املحلية بمجاالت نفوذ أوسـع
بكثير .ومـوازاة مع ما قدمـه فينسـنت كورنيـل  (((Vincent Cornelيف مؤلفـه عن الطرق

الصوفيـة باملغـربُ ،يشير ليفتشـيون إىل أن وظيفـة الصلحـاء ال تتضمـن فقـط القـرب

(الواليـة) ،ولكـن أيضـا ممارسـة السـلطة الدنيويـة (ال ِواليـة) .لقد
مـن الحضرة اإللهيـة َ

جسـد الصلحـاء نظامـاً أخالقيـاً عـادالً؛ وسـواء من خلال الفعـل أو القول (االسـتعارات
َّ

الثقافيـة) ،وضـع هـذا النظـام حـداً إلسـاءة اسـتخدام السـلطة وسـاهم يف إنشـاء الدولـة

الرشيفـة باملغرب.

وأخرياُ ،تشير هوكستر يف تحليلهـا للوقـف إىل الكيفية التي اسـتطاعت مـن خاللها

هـذه املؤسسـة خلـق فضـاء عـام مسـتقل عـن سـلطة الدولـةُ .يظهـر اسـتعراضها املفيـد
ملختلـف االتجاهـات يف دراسـات الوقـف خلال السـنوات األخرية أبعـا َده املتعـددة لفهم
عـدة جوانـب ،مـن النـوع االجتماعـي إىل خلق فضـاء عـام؛ مؤكـدة يف ذلك وجـود فضاء

للعمـل االجتماعـي واالقتصـادي له عائدتـه الخاصة التي تضمن اسـتقاللية مؤسسـات
الوقـف ،ممـا يجعلـه يقـع عىل حد سـواء بين فضـاء العائلة وفضـاء الحاكـم(((.

1 Vincent J. Cornell, Realm of the Saint: Power and Authority in Moroccan Sufism (Austin:
University of Texas Press, 1998).
2 Miriam Hoexter, Endowments, Rulers, and Community: Waqf Al-Ḥaramayn in Ottoman
Algiers (New York: Brill, 1998).
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تطرقـت إليهـا الدراسـة :انتشـار املسـاومة
ومـن املسـائل املثيرة لالهتمـام التـي
ْ

الضمنيـة بين الحـكام واملجتمـع ،التـي عادة مـا تكون مـن قبل العلمـاء .إن "املسـاومة

الضمنيـة" يف هـذه الحالـة ال تعنـي رصاعـاً مبـارشاً ومسـتمراً بين الحـكام واملحكومني،

وإنَّمـا اعرتافا بالدعم الشـعبي الواسـع النطـاق للوقف بكونه مؤسسـة مسـتقلة ،وبالحدود

أوضحت هوكستر ،من
الحـكام ،كمـا
ْ
ويعـد ُ
الضمنيـة التـي وضعهـا عىل نفـوذ السـلطةُ .
املتربعين األساسـيني الذيـن اسـتخدموا األوقـاف أدا ًة للسياسـة العامـة؛ ومـع ذلـك،

وبسـبب قواعـد مؤسسـة الوقـف (وفـق املذهـب الحنفـي) جرى سـحب ملكيـة األصول
املمنوحـة مـن الجهـة املانحـة ،وجعلهـا وقفـا للـه .إنَّ قاعـدة عـدم القابليـة للتصرف،
والحاجـة إىل الحصـول على إذن مـن القـايض ألي معاملـة على ِملكيـات الوقـف (مثل

املبـادالت أو املعاملات طويلـة األجـل) ،واهتمـام املجتمـع باملؤسسـات التـي أنشـأها
أصحـاب الوقـف ،أسـفر عـن ظهـور خطـاب ُمسـتمر أو مسـاومة ضمنيـة بين الحاكـم

سـيطرت على إدارة أكبر األوقـاف ،إال أنّهـا كانـت خاضعـة
واملجتمـع .ومـع أنَّ الدولـة
ْ
للمسـاءلة األخالقيـة للمجتمـع.

ُيشـكل الخطـاب الضمنـي أو املسـاومة الضمنيـة ،عنصراً رئيسـاً يف الفضـاء العـام،

نتيجـة االنتشـار الواسـع لألوقـاف وأهميتهـا داخـل هـذا الفضـاء .إنَّ هـذا الخطـاب

املسـتمر ،باإلضافـة إىل حقيقـة كـون الحـكام قـد شـيدوا عـدداً كبيراً مـن األوقـاف
بأموالهـم الخاصـة لبنـاء املسـاجد واملبـاين العامـة األخـرى بـدل اسـتخدام املـوارد التـي

ُيتيحهـا بيـت املـال ،أ َّد َيـا إىل خلـق رابطـة مـن القيـم املشتركة بين الحـكام واملجتمـع،

تسـتند إىل ُجملـة املفاهيـم املُوجهـة للوقـف وتطبيقاتـه ،التـي تتجلى يف خدمـة مصالـح
األمـة وتحديـد النظـام االجتماعـي الجيـد ،دون إغفـال ما ُتسـفر عنـه هـذه العملية من

قدمته هوكستر يف دراسـتها لهذا
إضفـاء للرشعيـة عىل الحاكـم يف أعين املجتمع .إنَّ مـا َّ

املوضـوعُ ،يعـد بمثابـة مسـاءلة للمفهـوم الـذي انتشر سـابقا ،والـذي يقوم على الفصل

الحكام واملجتمـع ،كما هو مضمـن يف فكرة «االسـتبداد الرشقي»؛
التـام والقطيعة بين ُ
الحـكام بحاجيات املجتمـع ومصالحه.
واحترام ممتلكاتـه
إنشـاء الوقف
إذ أثبـت
اهتمام ُ
َ
ُ
ُ
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يو ِّثـق املسـاهمون يف هذا الكتـاب لوجود فضاء عـام ديني يف املجتمعات اإلسلامية

يف فترة مـا قبـل الحداثـة ،وهـو فضـاء غير ثابـت يف مكوناتـه كمـا يف حـدوده ،إذ يتميز
بتقلبـه امللحـوظ يف فترات تاريخيـة مختلفـة .إنَّ الجهـات الفاعلـة يف هـذه الفضـاءات
العامـة الدينيـة لـم تكن متحـدة دائمـا ،وهي أكثر تنوعا مـن أن ُتحرص يف عائلـة واحدة

أو يف امتداداتهـا أو يف جماعـة القرابـة نفسـها؛ ورغـم قابليـة حدودهـا لالختراق يف كثري

مـن األحيـان ،إال أنَّهـا تظـل ُمحافظة على ميـزة انفصالها عن فضـاء السـلطة الحاكمة.

وإذا كان الديـن ،يف ُمعظـم السـياقات الغربيـة ،قـد نُقـل بشـكل رسـمي إىل املجـال

الخـاص ،فإنَّ الحـدود بني الفضاءيـن العام والخـاص ،داخل املجتمعـات ذات األغلبية
املسـلمة ،غالبـاً مـا تكون غير واضحـة ونادرا مـا تكـون ثابتة.

ُيحيـل عـدم وضـوح الحـدود الفاصلة بين الفضاءيـن العـام والخاص إىل اسـتحالة

التمييـز بينهمـا ،األمـر الذي ُيشير إىل وجـود اسـتمرارية واتصـال بني فضـاء وآخر ،وهو
مـا يجعلنـا نخلـص إىل رضورة اقتراح فهـم جديـد لـدور الديـن يف املجتمـع .لقـد أكـدت
العديـد مـن الدراسـات الغربيـة الكالسـيكية على الوظيفـة التـي قـام بهـا "العلمـاء" يف

املجتمعات ذات األغلبية املسـلمة ،بكونهم وسـطاء بني السـلطات الحاكمـة واملجتمعات
املحليـة .بيـد أنَّ مفهوم الفضاء العـام الديني يوسـع ويكمل هذه الصورة؛ ُمقرتحاً أسـاس

السـلطة األخالقيـة املسـتقلة التـي اسـتند إليهـا هـذا الفضـاء العـام يف عملية الوسـاطة؛

كمـا يسـمح بدراسـة الطـرق التـي يربـط مـن خاللهـا الفضـاء العـام الدينـي املجتمعـات

املحليـة بمتخيـل اجتماعي مشتركة.
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تقديم:
منذ اسـتعماله مـن ِق َبل يورغـن هابرمارس سـنة  ،1962لم يعـد اليوم مفهـوم الفضاء

العمومـي يحتـل موقعا مرشفا داخـل األدبيـات الديمقراطية التشـاركية((( .فقد تناسـل يف

اﻵونـة األخيرة عـدد كبير مـن االنتقـادات الفلسـفية والسوسـيولوجية التـي تعيـد النظر

يف الخصوبـة املعرفيـة للمصطلـح الهابرمـايس ،مقرتحـة بذلـك مفاهيـم بديلـة أكثر قدرة
* باحث مغريب مقيم ببلجيكا.
** 1باحث مغريب مقيم بإسبانيا.
1 Isabelle Aubert "réviser l’espace public avec la sociologie. Un regard sur la théorie de
Bernhard Peters", Revue Participations, no. 5 (2013), p. 178.
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على اسـتيعاب التحـوالت التـي تعيشـها مجتمعـات اليـوم((( .يف مقدمة هـذه االنتقادات

نجـد تلـك التـي صاغتهـا "النظريـة النقديـة" ممثلـة يف أوسـكار نيغـت الـذي ال يرى يف

مصطلـح الفضاء العمومـي الهابرمايس أداة إبسـتمولوجية مالئمة السـتيعاب االمتدادات
أو التشـعبات املتدفقـة مـن الفضـاء العمومـي((( .لذلـك يقترح نيغـت تعويـض املفهـوم
الهابرمـايس بآخـر مجـاور وبديـل لـه سـماه" :الفضـاء العمومـي املعـارض أو املضـاد".
وتكمـن خصوصيـة هذا املفهـوم البديـل يف كونه سيسـمح بإعطـاء "منرب عمومـي للتعبري
عـن الحاجيـات اإلنسـانية الهادفـة إىل كرس سـطوة القفـص الفضي للتمثلات املهيمنة

سياسـيا وإعالميـا"(((.

الكتـاب الـذي بين أيدينـا" :الفضـاء العمومـي املضـاد" هـو عبـارة عـن مختـارات

متميـزة مـن إنتاجـات "أوسـكار نيغـت" ،جمعهـا وترجمهـا السوسـيولوجي الفرنسي

"ألكسـندر نومـان" الـذي يعـود لـه الفضـل يف اقتراح هـذا املفهـوم ترجمـةً للمصطلـح
األملـاين "ككنوفنتلشـكايت" .قبـل تقديـم أطروحـة هـذا الكتـاب ،مـن املهـم التوقـف

باختصـار شـديد عنـد املحطـة الرئيسـة التي أسـهمت يف تكويـن فكـر الكاتب الـذي بدأ
نجمـه يسـطع مؤخـرا يف سـماء أوروبـا.

منظِّر «الذوات املتمردة»
أوسكار نِيغتُ :
تكـون على يـد الفيلسـوف"تيودور أدورنـو" ،املشرف العلمـي السـابق
منـذ أن
َّ

لهابرمـاس ،أصبحـت كل االنشـغاالت الفكريـة ألوسـكار ني ْغـت((( منصبـة على قـراءة

التجـارب البرشيـة انطالقـا مـن ربط التجربـة باملفهوم يف شـكل جديـد .ذلـك أن املفهوم
وعـاء يحـوي العالـم ،فالتجربـة االجتماعيـة بحاجة
يف نظـر نيغـت ،ال يمكـن أن يكـون
ً

إىل وعـاء مفاهيمـي نقدي حتى ال نسـقط يف فخ التعميمـات املنهجية .مما يعني ،حسـب

نيغـت ،أن عمـل الباحث االجتماعي يجـب أال يكون حبيـس التصورات الشـمولية التي

1 Sylvie Capitant & Michèle Leclerc-Olive, "A-t-on enterré l’espace public? Enquête sur les
avatars récents d’un concept", Cahiers Sens Public, no. 15/16 (2013), p. 9.
2 Aubert, p. 178.
3 Negt, p. 216.
 4أوسكار نيغت من مواليد  1934بكالنينكراد (روسيا) ،أستاذ فخري يف علم االجتماع ،ومدير معهد علم االجتماع
بهانوفر من  1971إىل .2003
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تسـعى إىل امتالك العالم ،بـل يجب أن يهتم بالتجـارب الحية التـي ال يتحملها املفهوم

بـل أكثر من ذلـك يتجاهلهـا ،لذلك فهـي مفيدة ملمارسـة النقد أكثر من الكلمـات التي
نطلقهـا عىل األشـياء(((.

بهـذا املعنى يدعونـا الكاتب إىل مالحظـة األوجه املضطربة للتجربـة االجتماعية من

خلال التقاط حساسـية الواقع املعييش ومعانـاة الضعفاءِ ،وإرخاء السـمع لإلشـارات التي
تخربنـا باضطرابـات الغـد .إن منهجية "نيغـت" الرافضة للتسـليم باألمر الواقع ،سـمحت

لـه بـأن ُيصنًّـف ضمـن أنصـار "التيـار السـاخن" داخـل "النظريـة النقديـة" .وكمـا أشـار

إىل ذلـك ألكسـندر نومـان ،فإن تسـمية هـذا التيار الفكـري بالسـاخن من قبل "إرنسـت

بلـوخ" جاءت لتمييـز حالة "االسـتقطاب التـي عرفتها املاركسـية األوروبية بني تيـار بارد،
عقـدي ،اقتصـادي دقيـق ،وبين تيـار سـاخن يهتـم بالذاتيـة السياسـية"((( .فمنهجيـة

أدورنـو يف تفكيـك وفهـم التجربـة االجتماعيـة صاحبـت نيغـت يف جـل أبحاثـه ،خاصـة

تلـك املتعلقة بنقـد الفضاء العمومـي الهابرمـايس .لذلك "فالفضـاء العمومـي املضاد" عند
نيغـت هـو لِقـاء لـكل "الـذوات املتمـردة" التـي ترفـض االندمـاج يف كليـة وهميـة "هذا
املدار نحـو تقديـس السـلع وكل ِصالته العميـاء التـي تقـود إىل الهاوية"(((.
العالـم َ

إن مهمـة الفضـاء العمومي املضـاد إذن ـ يقـول نيغـت ـ تكمن يف إنصـاف التجارب

الحيـة املتنوعـة ،التواقـة إىل التحـرر من وطـأة فضاء يدعـي جزافا أنـه توافقي.

الفضاء العمومي :نحو إعادة التفكري يف داللة املفهوم
يعتبر نيغـت الفضـاء العمومـي لهابرمـاس ِنتاجـا تاريخيـا للتجربـة الربجوازيـة

اإلنجليزيـة يف القـرن السـابع عشر ،تشـ َّكل بفعـل ميلاد تعدديـة حزبيـة وإعالميـة،

سـاهمت بشـكل كبير وقتئـذ يف بـروز أشـكال مـن التعابير العموميـة التـي تحـررت من
الذهنيـة اإلقطاعيـة .فهابرمـاس يكـون قـد رأى يف هـذه التجربـة الليرباليـة نموذجـا

1 Alexander Neumann, "Le courant chaud de l’Ecole de Francfort", Variations, no. 12 (2008),
p. 14.
2 Ibidem.
3 Alexandre Neumann, "L’expérience, le concept, l’imprévu. La sociologie de l’école de
Francfort", Revue Multitudes, no. 39 (2009), p. 189.
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وفضـاء مثاليـا للنقـاش العمومـي بين مواطنين أحـرار متسـاوين .لكن ـ
سياسـيا عامليـا،
ً

يسـتدرك نيغـت ـ عـوض أن يسـهم هـذا الفضـاء العمومـي يف تحقيـق املصلحـة العامـة
اسـ ُت ْع ِمل مـن قبـل الربجوازيـة اإلنجليزيـة ،يف كل مسـار تاريخهـا ،من أجل
للمجتمـعْ ،
إشـهار وتلميـع مصالحهـا االقتصاديـة على حسـاب قطاعـات كاملـة يف املجتمـع .لذلك

يخلـص نيغت إىل نتيجـة مفادها أن الفضـاء العمومـي الهابرمايس ليس قـادرا عىل إنتاج
ِ
مهيمن إقصـايئ ،يتجاهل
"توافقـات حقيقيـة لكل التجـارب االجتماعية"((( ،فهـو فضاء
خصوصيـات وحساسـيات املجتمـع التـي يدعـي تمثيلهـا.

إن نيغـت يجـذب انتباهنـا إىل أن بنيـة الفضـاء العمومـي البورجـوازي التقليدي هي

نفسـها محـددة وحاكمـة لطـرق اإلنتـاج وحيـاة الحـارض ،على الرغـم مـن أن الطبقـات
االجتماعيـة اليـوم ليسـت بورجوازيـة باملعنـى التقليـدي للكلمـةـ فالطبقـات املتوسـطة

الحاليـة ،والطبقـات الكادحـة املولعـة بأسـلوب العيـش الربجـوازي ،ووسـائل اإلعلام،

ومجمـوع الطبقـات املالكـة تعيـد إنتـاج مختلـف املظاهـر املتعلقـة بهـذه التجربـة
(((
فسـلْعنة
االجتماعيـة البورجوازيـة تحـت رشوط مـا يسـمى "بالرأسـمالية املتأخـرة" َ .

الفضـاء العمومـي وإقصـاء فئـات اجتماعيـة مـن املشـاركة يف النقـاش العام كلهـا عوامل

تشرح وتفسر والدة كل أشـكال التعبير التـي تسـعى إىل تحريـر الـذات وإعطـاء تعبير
سـيايس للطموحـات الديموقراطيـة لألصوات التي تـم خنقها يف مجال الفضاء السـيايس
العمومـي .لتسـمية هـذا املسـار الطافـح ،يسـتعمل نيغـت مفهـوم "الفضـاء العمومـي

املضـاد" بديلا للفضـاء العمومـي البورجـوازي الـذي ال يسـتجيب للتجـارب االجتماعية
الطامحـة للتخلـص مـن رقابتـه ،فعلى خلاف الفضـاء العمومـي البورجـوازي ،ال يمكن

اختـزال الفضـاء العمومي املضـاد يف أي شـكل تاريخي محـدد (الطبقـة الكادحة مثال)،
بـل هـو مفهـوم يعبر عـن فعـل ديناميكي ملمـوس يجعـل مـن املواط َنـة مفهومـا يعـاد

ابتـكاره مـن مـآالت التجـارب الحيـة.

 1يرصد ألكسندر نيومان حلقة مهمة يف املسار التاريخي للفضاء العام ،إذ يرى أنَّ البورجوازية األوروبية يف كل
مراحل تاريخها لم تحرتم قواعد هذا الفضاء .فهو يرى يف الفضاء العام الهابرمايس تمجيد نظري لشكل سيايس
قائم عىل اللجوء إىل العنف وإقصاء الرأي اآلخر.

2 Negt, p. 116.
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ُيـو ِرد الكاتـب مجموعـة مـن األمثلة لتجـارب اجتماعيـة انفلتـت من سـطوة الفضاء

العمومـي ونجحـت ،يف إبـداع أسـاليب إعالميـة ممانعـة ،وتطويـر سياسـة تحرريـة
للمواطنين .تبقـى تجربة الحـركات االجتماعيـة األمريكيـة املدافعة عن الحقـوق املدنية
للسـود يف نهايـة سـتينيات القـرن املايض نموذجـا لهـذا الفضـاء العمومي املضـاد ،وجوابا

على اإلهانات التـي تعرضت لهـا يف الفضاء العمومـي البورجـوازي للجمهوريـة الفدرالية

األمريكيـة ،أيضـا الحـركات االحتجاجيـة التـي عرفتهـا مؤخـرا بعـض دول العالـم
العـريب وأوروبـا شـاهد على الصعـود القـوي لألصـوات التـي تغـرد خـارج فضـاء "التنني"
البورجـوازي .باملقابـل ،يعـد مـا يسـمى بــــ"اإلنرتنـت االحتجاجـي"((( أكثر األمثلـة ،يف

نظـري ،خطـورة على مسـتقبل الفضـاء العمومـي الرسـمي .فانتشـار ممارسـات الجمـوع
الرقميـة االحتجاجيـة يسـاهم يف بلـورة فضـاء عمومـي مضـاد تلتقـي فيـه كل الـذوات
الراغبـة يف مواجهـة تعسـفات الفضـاء العمومـي البورجـوازي.

خامتة
ختامـا ،يمكـن القـول إن أطروحة أوسـكار نيغـت قد وضعـت تحت الضوء السـاطع

املـآزق الدالليـة والبنيويـة ملصطلـح الفضـاء العمومـي ،ومحاولـة اسـتنباته يف كل نواحي

العالـم ،لتحليـل وقائـع اجتماعية بعيـدة تاريخيـا أو اجتماعيا عن السـياق الـذي انبثقت

منـه قـد ُيفقـد التحليـل صالحيتـه .إن الفضـاء العمومـي املضـاد يمكـن أن يعتبر مجرد

قـوة مطلبيـة وفئويـة ال تخـص كل املجتمـع ،لكـن أصالتـه تكمـن يف قوتـه وقدرته عىل

تأهيـل تكوينـات إبداعيـة ومخياليـة لبنـاء مجتمـع ال يحكمـه املنطـق السـلعي ،ممهدة
بذلـك طريقا ملمارسـة النقـد العام الذي يمثـل الخمرية األساسـية للتطـور الديمقراطي يف

مجتمعـات اليوم.

 1هذا املصطلح استعمله املاركسيون لوصف طريقة اشتغال الرأسمالية بعد  ،1945والتي تميزت بهيمنة الرأسمال
املايل وبتسليع كل جوانب الحياة اإلنسانية.
121

ْت
ْ  تأمالت يف كتاب أوسكار نِيغ:عندما يطفح الفضاء العمومي الهابرمايس

املراجع
Aubert, Isabelle. "réviser l’espace public avec la sociologie. Un regard sur la théorie de
Bernhard Peters". Revue Participations. no. 5 (2013).
Capitant, Sylvie & Michèle Leclerc-Olive. "A-t-on enterré l’espace public? Enquête sur les
avatars récents d’un concept". Cahiers Sens Public. no. 15/16 (2013).
Neumann, Alexander. "Le courant chaud de l’Ecole de Francfort". Variations. no. 12 (2008).
_________. "L’expérience, le concept, l’imprévu. La sociologie de l’école de Francfort". Revue
Multitudes. no. 39 (2009).

122

قَ َبسات

املجال العام

قبسات لطه عبد الرحمن وزيجمونت باومن
جميلة تِلوت*
اشـتقت كلمـة “قبسـات” مـن قبـس يقبـس قبسـا؛ ويـدل أصـل الكلمة على معانٍ

ترتبـط يف جملتهـا بالنـار والنـور؛ إذ تطلـق على الشـعلة مـن النـار ،كمـا يعنـي القبـس

طـرف عـود ،واقتباسـها يعنـي األخـذ منهـا .ثـم
َ
الجـذوة؛ وهـي النـار التـي تأخذهـا يف َ

قبسـا ،وكذلـك
يسـتعار لطلـب العلـم .يقـال :قَبسـت منـه نـارا وأقبسـني أي أعطـاين منـه ً

اقتبسـت منـه نـارا ،واقتبسـت منـه علمـا؛ أي اسـتفدته(((.

وقد وردت يف القرآن الكريم يف ثالثة مواضع؛ ّ
دل اثنان منها عىل داللة الشعلة
ِ ِِ
من نار؛ إذ جاء يف قصة موىس عليه السالمِ :
ام ُك ُثوا ِإ ِّن آنَ ْس ُت
{إ ْذ َرأَى نَ ًارا َفق ََال لَ ْهله ْ
نَارا ل ََع ِّل ِآتي ُكم ِمنْ َها ِبق ََب ٍس أَ ْو أَ ِج ُد َع َل النَّا ِر ُه ًدى} [طه]10 :؛ ِ
وس ِلَ ْهلِ ِه ِإ ِّن
{إ ْذ ق ََال ُم َ
ْ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ب أَ ْو آتي ُكم ِبش َه ٍ
آنَ ْس ُت نَ ًارا َسآتي ُك ْم منْ َها ِب َخ َ ٍ
اب ق ََبس ل ََعلَّ ُك ْم َت ْصطَلُونَ} [النمل]7 :؛
ْ
ودلت يف ثالث املواضع عىل االقتباس من نور{ :انْظ ُُرونا نَ ْق َت ِب ْس ِم ْن نُو ِر ُك ْم} [الحديد.]13:
فـ“القبـس” كلمـة أصيلـة يف التـداول العـريب اإلسلامي كمـا نلحـظ يف التـداول

القـرآين ،ونجـد إطالقاتهـا يف االسـتعمال العـريب تـدل على العلـم والتعلـم(((.

* باحثة يف مركز مغارب للدراسات يف االجتماع اإلنساين ،الرباط.
 1ملزيد من التفصيل ينظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم محمد هارون (بريوت :دار الفكر،
 ،)1979مادة :قبس ،ج  ،5ص 48؛ الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،تحقيق صفوان عدنان
الداودي (دمشق :دار القلم؛ بريوت :الدار الشامية1412 ،هـ) ،مادة :قبس ،ص 652؛ ابن منظور ،لسان
العرب ،ط ( 3بريوت :دار صادر1414 ،هـ) ،مادة :قبس ،ج  ،6ص .167
الحق
من
نورا
أظهر
أي
لقابس”؛
ا
قبس
ّ
 2كما جاء يف الحديث املشهور عن عيل ريض الله عنه“ :حتى أورى ً
لطالبه ،ويف حديث ِ
العرباض“ :أتيناك زائرين ومقتبسني”؛ أي طالبي العلم .ملزيد من التفصيل ينظر:مجد
الدين ابن األثري ،النهاية يف غريب الحديث واألثر ،تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي
(بريوت :املكتبة العلمية ،)1979 ،مادة :قبس ،ج  ،4ص .4
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وعليـه؛ فـإن دالالت “قبـس” تـدور يف مجملها حـول معاين النـار والنور وما يسـتعار

منهمـا كالعلـم ،وهـذا الحقـل الـداليل للكلمـة يفيدنا يف تسـييج املدلـول الـذي نرومه يف

هـذا املقـام؛ فاملقصـود من”قبسـات” أن نقتبـس ُشـعلة مـن نـور املعرفة نـذيك بهـا َجذوة
العلـم ،وتكمـن أهميتهـا يف إثـارة االنتبـاه إىل بعـض اإلشـارات املضيئـة واملنيرة املتعلقة

بملـف العـدد؛ إال أنهـا تـرد يف مواضـع يصعب على النّاظـر بلوغهـا ،إذا لـم يقـرأ الكتاب
كاملا؛ إمـا ألن الكتـاب غير مخصـص للحديـث يف املوضـوع فلا يهتـدي إىل موطـن

الشـاهد؛ وإمـا ألن املؤلِّـف يعالـج مسـألة محـددة أصالـةً  ،ثـم يعـرج رسيعـا على مـا لـه

ناقدا أو مسـتطردا ،فيكـون إيراده ملـا له تعلـق بموضوعنا
تعلـق بمقصودنـا إمـا شـار ًحا أو ً

عر ًضـا ال أصالـة؛ لكـن عنـد فحـص املضمـون يتبين أنه “قبـس” ألنـه يحمل إشـارات
َ

مضيئـة ومفيـدة ومهمة ،كمـا أنها قد تكـون مفيدة للباحـث يف موضوع امللـف ،واملهموم
ّ
الخفي من
تجلي
بإشـكاالته ،فننقلهـا له ليقتبـس من نورهـا؛ فميزة “قبسـات” إذن أنها
ّ

املعرفـة وتظهره ،وهـذه وظيفـة النور!

الفضاء العام عند طه عبد الرحمن
عـرض د.طـه عبـد الرحمن لهـذا املفهـوم عنـد مناقشـته ملوضـوع “الحجـاب” ور ّده

عىل مـن يقـول إن الحجـاب يحتـل الفضـاء العـام وينترش فيـه(((؛ فهـذا سـياق القبس،

وننقـل كالمـه هنـا مع بعـض التصرف ،بحـذف ما ليـس لـه تعلـق بموضوعنـا ،قال:
 - 1تحريف العلامنيني ملفهوم “الفضاء العام”

لقـد حملـوا مصطلـح “الفضـاء العـام” على معنـى يجعلـه ّ
دال على مـا يمكـن أن

نسـميه ب”الفضاء السـيايس” ،فتصير دعوتهـم إىل عزل الدين عـن الدولة مـردودة إىل
الدعـوة إىل عـزل الديـن عـن الفضـاء العـام؛ وهـذا باطـل ،وبيـان بطالنـه كمـا يأيت:

أ  -أن الفضـاء العـام ال يرجـع إىل الدولـة ،وإنما يرجـع إىل املجتمع املـدين؛ واملجتمع

املـدين هيئة مسـتقلة عـن الدولـة ،أي هيئة مسـتقلة عـن الهيئة السياسـية؛ فلا يصدق
 1طه عبد الرحمن ،دين الحياء :من الفقه االئتماري إىل الفقه االئتماين .الجزء  :3روح الحجاب (بريوت:
املؤسسة العربية للفكر واإلبداع ،)2017 ،ص .64-62
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عليـه ما يصدق على الدولـة من أحـكام الحيـاد والنزاهـة واملسـاواة بالنسـبة إىل مختلف

تصـورات الناس الدينية والفلسـفية للخير [.]...

ب  -أن الدعـوة إىل بقـاء الديـن مكتومـا يف الصـدور أو محبوسـا يف البيـوت دعـوة

يكذبهـا وجـود املؤسسـات واملراكـز ذات الصبغـة الدينيـة يف الفضـاء العـام؛ ويف هـذا
العلنـي للمنشـآت الدينيـة داللـة واضحـة عىل أنهـا ال تقـع يف مجـال الدولة ،وال
الوجـود َ

تدخـل يف اختصاصهـا ،وإنمـا تقـع يف مجال املجتمـع املدين وتدخـل يف اختصاصـه [.]...
ت  -أن املجتمـع املـدين ال يتنـاىف وجـوده مـع وجـود املمارسـة السياسـية غير

املؤسسـية كالتوعيـة باملشـاكل الراهنـة كسياسـة التعليـم ،والنضـال مـن أجـل التغيير،
َّ

والحملـة االنتخابيـة؛ والشـاهد على ذلـك وجـود أحـزاب ونقابـات وتعاونيـات وحـركات
عماليـة وشـبابية تتخذ لها أسـماء بنعـوت مسـيحية ك”األحزاب االشتراكية املسـيحية”

أو “األحـزاب الديمقراطيـة املسـيحية” [.]...

 - 2تحريف العلامنيني ملفهوم “الشأن الخاص”

لقـد حملـوا مصطلح “الشـأن الخاص” على معنى االعتقـادات الخاصة التـي ينبغي

أن ال تقـع تحـت أنظـار اآلخريـن ،وأن تمنـع مظاهرهـا يف األمكنـة العامـة ،جاعلني من

االعتقـادات الدينيـة النمـوذج األمثل لها ،وداعين إىل وضع مزيد من الحدود للممارسـة
الدينيـة وقمـع كل مظهـر لتعدي هـذه الحدود؛ وهذا التفسير للشـأن الخـاص ال يصح

من الوجـوه اآلتية:

أ  -أن املـراد بكـون االعتقـادات الدينيـة شـأنا خاصـا ،بحسـب ضوابـط العلمانيـة

التاريخيـة املنصـوص عليهـا يف الوثائـق الرسـمية لبعـض الـدول العلمانيـة ،أن أمر هذه

االعتقـادات ال يعنـي الدولـة يف يشء ،وأنـه ليـس لهـا أن تتدخـل فيهـا ،ال توجيهـا وال

تقويمـا وال تدعيمـا؛ فيرتتـب عىل هـذا أن الدولة ،بما هي شـأن عـام ،ال دين لهـا ،وأنها

أي ديـن على املواطنين ،تاركـة لهـم مطلـق الحريـة يف اختيـار مـا يعتقدون،
ال تفـرض ّ

معتقـدا دينيـا كان أو معتقـدا إلحاديـا ،واختيـار ما يمارسـون ،عبـادات كانـت أو عادات.

ب  -هـذا التأويل املنحرف للعلمانية التاريخية عبارة عن اسـتغالل فكراين* للعلمانية؛

إذ أن أصحابـه يوظفونهـا يف أغـراض بعيـدة عـن حفـظ صورتهـا األوىل وإبـراز أهميتهـا يف
125

املجال العام :قبسات لطه عبد الرحمن وزيجمونت باومن

مجتمعـات معـارصة تعددت فيهـا القوميـات والديانات والفكرانيـات؛ ونجدِ ،مـن بني هذه

(((
موسـعة -أو
األغراض ،إعادة سـابق الصلات بني الدولة والديـن  ،والتفريق بني علمانية َّ

مشـددة -تخص “اإلسلام” [.]...
مضيقة -أو
َّ
ملطفـة -تخص “املسـيحية” ،وعلمانية َّ

ت  -أن الشـأن الخـاص ال ينحصر يف نطـاق باطـن اإلنسـان الـذي هـو بمنزلـة

شر ،وال يعلمه إال الخالق -سـبحانه وتعـاىل -وإنما يتعدى
“رسه” ،والـذي ال يطلـع عليه َب َ
ّ

نطـاق هـذا الباطـن األخفـى إىل نطـاق الجانـب الظاهر مـن اإلنسـان ،فيشترك ،بذلك،

مـع الشـأن العـام يف الظهـور؛ ولو أنـه ظهور مـدين ،وليـس ظهـورا نظاميا كما هـو ظهور

ولــما كان الشـأن الخاص قسـيما للشـأن العـام يف الظهـور ،فقـد لزم أن
الشـأن العـام؛
ّ
ِ
تجمعـا أو تظاهـرا ،مع
يكـون لـه مثل مـا له مـن حقـوق الظهـور ،إنْ تعبيرا أو تعبئـة أو ُّ
حفـظ رشط املناسـبة الـذي يوجبـه االختلاف بين “املـدين” و“النظامي”.

الفضاء العام عند زيجمونت باومان
تحـدث باومـان((( عن الفضـاء العام يف مواضـع متفرقة مـن كتابه “الحياة السـائلة”

ومقالتـه “التفكري يف أزمنة مظلمـة” ،وامللحقة بالكتاب السـابق ،لذلك سنسـعى إىل إيراد

القبسـات كاملـة ألهميتها ،رغم اختلاف زوايا املقاربـة ،مع االجتهـاد يف عنونتها.
 - 1الفضاء العام واالختالف

يوصـف الفضـاء بأنـه “عـام” مـا دام مـن يدخلونه أو مـن قـد يدخلونـه ال يخضعون

الختيـار مسـبق ،فال يسـألهم أحـد عن بطاقـات هويـة وال يطلب تسـجيل أسـمائهم عند

الدخـول وال الخـروج .فالحضـور يف املجـال العـام مجهـول ،والحـارضون فيـه غربـاء عن

بعضهـم البعـض يف الغالـب األعـم ،بمـن يف ذلـك القائمـون عىل هـذا املجـال العـام .وما
تجسـد السـمات املميـزة
دامـت الفضـاءات العامـة سـاحات يلتقـي فيهـا الغربـاء ،فهـي ّ

* يقرتب مفهوم “الفكرانية” يف إطالقات طه عبد الرحمن من مفهوم “اإليديولوجيا” ،إال أن إخضاع هذا املفهوم
ملقتىض الرصف العريب “أدلج” واملشتقة من دلج؛ أي السري يف الليل ،قد يجعله معرضا ألن يحمل معنى قدحيا؛
لذلك آثر اشتقاق املصدر الصناعي “الفكرانية” بالقياس عىل صيغة “العقالنية” تجنبا لألخذ بهذا املعنى
القدحي املحتمل .ملزيد من التفصيل ينظر:طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج يف تقويم الرتاث ،ط ( 3بريوت:
املركز الثقايف العريب ،)2007 ،هامش ص .24-25

 1كام هو األمر بالنسبة ملا يعرف ب .Gallicanisme

 2زيجمونت باومن ،الحياة السائلة ،ترجمة حجاج أبو جرب ،تقديم هبة رءوف عزت (بريوت :الشبكة العربية
لألبحاث والنرش؛ القاهرة :منتدى الفقه االسرتاتيجي .)2016 ،ص .110-111
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للحيـاة الحرضيـة وتوجزهـا .ففـي األماكـن العامـة تكشـف الحيـاة الحرضية عن نفسـها

بـكل مـا يميزهـا عـن أشـكال الوجـود املشترك على أكمـل وجـه ،كمـا تظهـر أفراحهـا
وأتراحهـا ،وآمالهـا وهواجسـها بالتمـام والكمـال .ولكل ما سـبق ،تعـد الفضـاءات العامة

ثـم؛ فهي
سـاحات يتنافـس فيهـا الجـذب والطـرد على الـدوام وبمعـدالت
ّ
متغيرة .ومن ّ

هشـة تتعـرض لنوبـات االنفصـام واالكتئاب الجنـوين ،لكنهـا أيضا أماكـن يمكن
أماكـن ّ

يحيـده .إنها األماكن التي تشـهد اكتشـاف طرق الحياة
أن يفـوق الجـذب فيها الطرد أو ّ

الــمرضية ووسـائلها ،وتعلمها ،وممارسـتها.
الحرضيـة ُ

إن األماكـن العامـة هـي السـاحات التـي يتحـدد فيهـا اليـوم مسـتقبل الحيـاة

الحرضيـة (ما دامـت الغالبية العظمى لسـكان الكوكب تتألف من سـكان الحضر ،فإنها

تحـدد أيضـا مسـتقبل الحيـاة على الكوكـب بـأرسه) .ولنكـن أكثر دقـة ،هـذا التوصيف
ال ينطبـق على األماكـن العامـة كلهـا ،بـل على تلـك األماكـن العامـة التـي تتخلى عن

كل مـن الطمـوح الحدايث إىل تدمير االختالفات وتسـويتها ،واالنحراف مـا بعد الحدايث
نحـو تعظيـم االختالفـات عرب الفصـل واالنفصـال املتبادلني .وهـذا ينطبق على األماكن
العامـة التـي تـدرك القيمـة اإلبداعيـة الرثيـة للتنـوع ،بينمـا تشـجع االختالفـات حتـى

عبرت عنه نـان إلين عندمـا قالـت :إن إفسـاح املجال
تنخـرط يف حـوار مثمـر .وهـذا مـا ّ

الطريـق أمام نمـو التنـوع (تنـوع البشر ،واألنشـطة ،واملعتقدات...إلخ) يـؤدي إىل
العـام
َ

التكامـل (أو إعـادة التكامل) مـن دون طمس االختالفـات .واقع األمـر أن املجال العام

يحتفـي باالختالفـات .فالخـوف والالأمـان يخففهمـا كل مـن حفـظ االختلاف والقدرة
على التنقـل الحـر يف أنحـاء املدينـة .أمـا النـزوع إىل االنسـحاب مـن الفضـاءات العامـة

والتقوقـع يف جـزر التماثـل ،فهو مـا يتحول بمـرور الوقـت إىل العائق الرئيـس للعيش مع
االختلاف ،فهـو يـؤدي إىل ذبـول مهـارات الحـوار والنقـاش وتالشـيهما .وأمـا التعرض

لالختلاف فهـو الـذي يغـدو بمـرور الوقـت العامـل الرئيـس يف العيـش املشترك ،فهـو
يـؤدي إىل إضعـاف الجـذور الحرضيـة للخـوف ومحوها.

ومـا دامـت األشـياء تسـتمد حركتهـا يف أيامنـا هـذه مـن قوتهـا الدافعـة ،فيمكننـا

أن نستشـف وجـود خطـر متنـام ينـذر باختـزال املجـال العـام إىل “فضـاء غير قابـل

لالسـتخدام بين جيـوب الفضـاء الخـاص” .وهـذا مـا يقولـه بـكل وضـوح جوناثـان
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مانينـغ يف رابطـة معماريـي جنـوب أفريقيـا املعروفـة باسـم إكملنـغ “قـف على قدميـك”:
“إن التفاعـل البشري يف هـذا الفضـاء املتبقـي العقيـم يقتصر على الصراع بين قائـدي

السـيارات واملشـاة ،واألغنيـاء والفقـراء ،سـواء أكان ذلـك يف صـورة الشـحاذة أو بيـع
األشـياء يف إشـارات املـرور ،والصدمـات بين املركبـات والسـائرين الغافلين ،أو الرسقـة

التمـاس بني املجالني
بكسر النوافذ وخطف األشـياء الثمينـة ورسقة السـيارات .فمناطق
ّ
العـام والخـاص ال تخـرج عـن اثنين :إمـا واجهـات محـال تبـاع فيهـا البضائـع ،أو

الحيـل الدفاعيـة املتطـورة إلبقـاء أناس بعينهـم خارج املـكان ،مثـل البوابـات والجدران
واألسلاك ذات الشـفرات الحـادة واألسـوار املكهربـة”(((.

ويختتم مانينغ تحليله بالعوة إىل “تحول يف الرتكيز من تصميم الفضاءات الخاصة إىل

تصميم مجال عام أوسع قابل لالستخدام والتأثري .وهذا املجال عليه أن يعتني بمجموعة
متنوعة من املهام البديلة ،وأن يكون العامل املساعد للتفاعل البرشي ال عائقًا له .أما نان
إلني فتوجز دراستها بالدفاع عن الحاجة إىل “منهج حرضي متكامل” يشجع عىل “االتصال

والتواصل واالحتفال” ،مؤكد ًة “أننا نواجه اآلن مهمة بناء املدينة بما يخدم الجماعات

والبيئة التي تمدنا بسبب البقاء .وليست هذه مهمة سهلة ،لكنها مهمة جوهرية”.
 - 2التفكري يف أزمنة مظلمة

نحـن نعيـش حقّـا “أزمنـة مظلمـة”((( ،كمـا تقـول حنـة أرنـدت وبرتولـت بريشـت.

وتشرح حنـة أرندت طبيعـة هذا الظلام وأصولـه قائلـة“ :إذا كانـت وظيفة املجـال العام

هـي تسـليط الضـوء على شـؤون النـاس بتوفير مسـاحة للظهـور يمكنهـم فيهـا ،بغـض
النظـر عـن النتيجـة ،تقديـم أنفسـهم بالقـول والعمـل ،وعـرض مـا يمكنهم فعلـه ،فإن
الظالم قـد ّ
جـراء “فجـوة املصداقية”“ ،والحكومـة الخفية”،
حل عندما انطفـأ هذا النور ّ

والـكالم الـذي ال يكشـف الحقيقـة ،بـل يخفيهـا وراء املظاهـر الخادعـة ،والرتغيـب
األخالقـي وألوان الرتغيـب األخرى التي تتـذرع بالتشـبث بالحقائق القديمـة وتحقِّر من
تجليـات الحقيقـة كافـة باعتبارهـا تفاهـات ال معنى لهـا”(((.

1 Jonathan Manning, “Racism in Three Dimensions: South African Architecture and the
Ideology of White Superiority”, Social Identities, vol. 10, no.4 (2004), p. 527-536.

 2مقالة“ :التفكري يف أزمنة مظلمة :أرندت وأدورنو من جديد” ،ينظر :باومن ،الحياة السائلة ،ص .171-172

3 Hannah Arendt, Man in Dark Times (New York: Harcourt Brace, 1983), p. viii.
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وتصـف أرنـدت عواقب هذا الظلام قائلـة“ :إن املجـال العام فقـد قوة التنويـر التي

جـزءا مـن طبيعتـه .فمنـذ تدهـور العالـم القديـم ،اعتبر العالـم الغـريب أن التحـرر
كانـت ً

من السياسـة هو إحـدى الحريات األساسـية ،وصـار كثري من النـاس يف البلـدان الغربية

يفيـدون مـن هـذه الحريـة وينسـحبون مـن العالـم ومـن التزاماتهـم بداخلـه ...ولكـن
ـب االنسـحاب خسـارة واضحة للعالـم تمثلـت يف ضياع حلقـة الوصل املميـزة التي
صا َح َ

كان ينبغـي تشـكيلها بين الفـرد وإخوانه البشر”(((.

وهكـذا فـإن االنسـحاب مـن السياسـة واملجـال العـام يتحـول ،كمـا تقـول ،حنـة

يعب
أرنـدت ،إىل “توجـه أسـاس للفـرد الحديـث ،ففـي اغرتابه عـن العالـم ال يمكنـه أن ّ
عـن نفسـه حـق التعبير إال يف خصوصيـة اللقـاءات املبـارشة وحميميتهـا”(((.
 - 3اليوتوبيا والفضاء العام

إن رسـم خرائـط اليوتوبيـا((( التـي صاحبـت ميلاد العصر الحديـث جـاء بيسر

وسـهولة إىل مـن رسـموها؛ فلـم يفعلـوا شـيئا سـوى مـلء الفراغـات ،أو إعـادة طلاء
األجـزاء القبيحـة يف شـبكة الفضـاء العام الـذي كان حضـوره واقعـا ال يمثـل أي معضلة

بطبيعـة الحـال .فاليوتوبيـات ،أي صور الحياة السـعيدة ،كانـت اجتماعيـة يف واقع األمر
ألن معنـى كلمـة “اجتماعـي” لـم تكـن محـل شـك قـط ،فلـم تكـن حينـذاك “القضية

الخالفيـة األصيلـة” كما صـارت يف عرصنا ،إثـر االنقالب الليبرايل الجديـد ،فهوية منفذ

املخطـط وقائـد التحول لـم تكن مشـكلة ،سـواء أكان الطاغيـة أو الجمهوريـة ،امللك أو
الشـعب .فقـد كان املنقـذ والقائـد ثابتين يف موضعهما يرتقبـان التنوير وإشـارة البـدء .وال
عجـب يف أن اليوتوبيـا االجتماعيـة أو العامة هي التي سـقطت باعتبارها الخسـارة األوىل

للتغيير املثير الذي شـهده املجـال العـام هـذه األيام.

فاليوتوبيـا ،مثـل كل يشء آخـر يشـغل مكانـا آمنـا يف ذلـك الفضـاء العـام ،صـارت

للخيالـة والصائديـن والقناصني املتفرقين من غري رفيـق .صـارت اليوتوبيا
لعبـة وفريسـة ّ
إحـدى الغنائـم العديـدة التي ظفـر بها املجـال الخاص بغـزوه املجـال العام وضمـه إليه.
1 Ibid, p, 4-5.
2 Ibid, p. 24.

 3مقالة“ :التفكري يف أزمنة مظلمة :أرندت وأدورنو من جديد” ،ينظر :باومن ،الحياة السائلة ،ص .197-199
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فانقسـمت الرؤيـة االجتماعيـة الكبرى إىل كثرة متعـددة مـن حقائـب السـفر الخاصـة
أبـدا .فـكل حقيبـة صنعـت مـن أجـل
املتشـابهة للغايـة مـن دون أن يجمـع بينهـا جامـع ً

إرضاء املسـتهلك ،وهي ،مثل كل املتع االسـتهالكية ،تسـتهدف املتعـة الفردية الوحيدة

تمامـا ،حتـى وإن كان األفـراد يتلـذذون بهـا وهـم يف صحبـة اآلخرين.

فهـل مـن املمكـن أن يصبـح املجـال العـام مـرة أخـرى مكانـا للمشـاركة الدائمـة ال

اللقـاءات العابـرة العارضـة؟ ومجاال للحـوار والنقـاش واملواجهـة واالتفاق؟ نعـم وال .فإذا

تلتـف حوله املؤسسـات املمثلـة لألمة/الدولة
كان املجـال العـام يعنـي املجال العـام الذي ّ

وترعـاه (كمـا كان الحـال عبر أغلبيـة مراحـل التاريـخ الحديث) ،فـإن اإلجابـة املحتملة
هـي النفـي .فهذا املرسح العـام ُج ِّرد مـن أغلبية أصولـه وأدواته التي سـاعدته على إخراج
املعـدات القديمة ،فهـي لن تكفي
املرسحيـات التـي عرضـت يف املايض ،وحتى لو سـلمت
ّ

لخدمـة اإلنتـاج املرسحـي الـذي يـزداد تعقيـدا وشـموال ،ويضـم ماليين الشـخصيات،

وباليين املمثلين واملتفرجين ،فتلـك املسـارح العامـة التـي شـيدت يف األصـل مـن أجل
األغـراض السياسـية لألمة/الدولة مـا زالت غارقـة يف نزعتهـا املحلية ،يف حين أن الدراما
فضـاء عامـا عومليا
املعـارصة صـارت تشـمل البرشيـة بأرسهـا ،صـارت درامـا عومليـة تملأ
ً

جديـدا ،إنهـا تتطلـب سياسـة كوكبيـة حقيقيـة (وليـس مجـرد سياسـة عامليـة) ومرسحـا

كوكبيـا مالئمـا ،إنهـا تتطلب مسـؤولية كوكبية حقـة ،إنها تتطلـب اعرتافا بأننـا جميعا عىل

هـذا الكوكـب نعتمد عىل بعضنا البعـض من أجل حارضنا ومسـتقبلنا ،وأن مـا نفعله ونعجز

عـن فعلـه ال يمكـن أال يبـايل بمصري اآلخريـن ،وأننـا جميعا ال يمكـن أن نلجـأ إىل مأوى
خـاص بمنـأى عـن العواصف التـي ربمـا تضرب أي جزء مـن الكـرة األرضية.

إن منطـق املسـؤولية الكوكبيـة يسـتهدف ،باألسـاس ،وعلى األقـل ،مواجهـة

مبـارشة للمشـكالت املتولـدة على مسـتوى الكـرة األرضيـة .إنـه يصـدر عـن االفتراض

بـأن الحلـول الدائمـة الناجعـة حقّا للمشـكالت الكوكبيـة ال يمكـن إيجادهـا وال تفعيلها
إال مـن خلال إعـادة دراسـة وإصلاح شـبكة التفاعلات العومليـة ،وعالقـات االعتماد
املتبـادل العوملـي .فلا ينصب اهتمامـه على املزايا والعيـوب القُطريـة التي أسـفرت عنها

التحـوالت االعتباطيـة املتقلبـة للقـوى االقتصاديـة العومليـة ،بـل ال بـد مـن البحـث عن
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بيئـة عومليـة جديـدة ال تتسـم بهـا مسـارات املبـادرات االقتصاديـة يف أي مـكان على
الكوكـب برسعـة التقلـب ،وال تحكمهـا املكاسـب اللحظيـة وحدهـا ،مـن دون اهتمـام

باآلثـار الجانبيـة و”األرضار التابعـة” ،ومـن دون اعتبـار لألبعـاد االجتماعيـة الخاصـة
بتـوازن التكلفـة والنتيجـة .خالصـة القـول ،يهدف ذلـك املنطـق ،كما يقـول هابرماس،
إىل طـرح “سياسـة يمكنهـا أن ُتجـارى يف األسـواق العامليـة”(((.

نحـن نشـعر ،ونخمـن ،ولدينا ظنـون حول مـا ال مناص من فعلـه ،لكننا ال نسـتطيع

أن نعـرف الشـكل وال الصـورة التـي سـيأخذها ،ومع ذلـك ،فإننا على يقني بأن الشـكل

لـن يكـون مألوفا ،بل سـيكون مختلفـا عـن كل يشء اعتدناه.
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نَا ِ
فذَة
أحمد الصمدي*

(((

اَلْبحر يرسم نَ ِ
افذَ ة
َ ُ َُْ ُ
وأَنَا َس ْأر ُس ُم نافذة
ِ
ٍ
أو ُورو ْد
َّ
لكن نافذَ ِت َستبقَى ُدون َش ْمس ْ
وسينْط َوي ل َْحني بر ْك ٍن مظلِمٍ
ُ ُ
َ

عيد؟
أو ُي ْ
ماذا ُي َغنِّي ْ
ليد
واألُف ُْق َو ْج ٌه ِمن َج ْ
واألف ُْق غِربانٌ َتعو ْد
عيد؟
َماذَا ُيغني أو ُي ْ
الل أ ْحالمي َتمر َعىل الرصيفِ
ِ
وظ ُ
ُ ُّ
ِ
الجريحة.
عث لَونَ قافيتي
َ
ُت َب ُ
حر انْ َت ِظ ْر
الب ُ
يا أيها َ
ال َت ْم ُح هذي النافذة
داء ِل
فأنا ُهنا ،والنظ ْر ُة َّ
الس ْو ُ
الفسيحة.
َواميس
ْرتف النوافذُ والق
ال َذنْ َب َتق ُ
َ
ُ
يب
ك ُي َ
غَري َأين ق َْد أُغَنِّي َ ْ
الب ْح ُر أُغنيةَ ال َغ ِر ْ
عيد َ
ِ
املساء ِبال َو َت ْر.
السف َُن التي َر َس ِت
وي َه ْده َد ُّ
ُ
َ
***
ِ
يف ال َكه ِ
الغريب
ألحالم
ف ُم َّت َس ٌع
ْ
ْ
ِ
ِ
إليه
ُع ْصفور ٌة يف ال َقلْب َت ْحملُني ْ
هور يف الروايب َخل َْف َه ِذي النافذَ ة...
َت ُ
نمو ُز ٌ
* 1باحث وشاعر مغريب.
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الح ِ
للغريب؟
لم ُخ ْب ٌز
َه ْل ِف ِج َرا ِر ُ
ْ
أعرف ُُه ...قديما كان َب ْي َد ُرنا َمالذاً
للطيور
الخب ُز ْ
ْ
ت ْقنَا يف ُد ٍ
روب لم ت ُكن يوماً لَنا...
ْتقْنا وا ْح َ َ
ثم اف َ َ
ِ
ِ
َ
ري القديمة:
و َك ْتب ُت فوق َّ
الص ْخ ِر،ل َْم أ ْحم ْل َدفات َ
أنْ ِت القصيد ُة أ ْت َع َب ْت ِني،
َجمر ٌة يف ال َك ِّف ِ
أنت حمل ُتها،
ْ
وط َن ل ُِ
ِّ
العاشقني،
ل
ك
َ
َ ٌ
ِ
ِ
الحزين
السفْح
ْ
َ
وو ْرد ٌة تنْأَى عن َّ
ذْ
ْ
رين؟
ك
ت
ل
ه
َ َ ُ ْ
أي ِ
بالخطى
سنا ال نُبايل ُ
َّ َ
ام ْ
ِ
ِ
مات يف َكلِ َماتنا
ل
ك
ال
ت
د
َ
ُ
وتما َ
الم
حتى ان َتهى َج ْم ُر ال َك ْ
املساء
َاك
استعار ُت ِك التي َخ َّبأْ ِتها ذ
ْأي َن ْ
ْ
يف َز ْه ِ
«األرغَانِ»،
رة
ْ
ِ
شع ِر ِك
يف ُخ ْصالت ْ
ٍ ِ
نني؟
يف نشيد م ْن َح ْ
ِ
الحروف
ُ
تتبع ِك
ور َحلْت ُ
َ
ِ
ِ
ِ
إىل َم َ
ني.
الياسم ْ
مالك من َعبري َ
األخري لِمح ِبسيهِ
ِ
ِ
الباب
س
َ
َ َ ْ َ ْ
كان ال َْم َع ِّري َي ْك ُ
ِ
َام.
و ُكنْت يف ُر ْك ِن ال َْمق ْ
داثة غري روحِ ِ
الح ِ
ني
لم َي ْب َق يف َج َس ِد َ
األول ْ
َّ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
لني.
لم َ
يبق يف َب ْيت الحدا َثة ُ
األو ْ
غري َص ْوت َّ
***
يق؟
ِم ْن ْأي َن أَبدأُ،
والطريق ُهو الط َّ ِر ْ
ُ
يق؟
الص ِد ْ
ِمن ْأي َن أبدأَُ ،خانَ ِني َه ْم ُس َّ
ِ
الش ِ
يب
َو ْح ِدي ُهناِ ،ف َّ
اطئ امل ْه ُجو ِر أنْ َتظ ُر الغ ِر ْ
واج ِم ْل َء َه ِدي ِرها:
األم ُ
قال َْت َيل ْ
ِ
الزب ْد
ُه َو ْ
لن َيعو َد فال َت ُك ْن م ْث َل َ
ال َتنْ َت ِظ ْر
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ِ
ِ
ني َت ْر َح ُل سوف يمنَ ُح َك ال َْم َد ْد
فقلب َك ح َ
ا ْر َح ْلُ ،
ِ
فأس ِئلةُ ال َغ ِ
ديق.
الص ْ
ريب ِهي ّ
ار َح ْلْ ،
***
و َه َم ْس ِت يل:
الول َُد الذي َخط ََف الق ََم ْر
يا ُّأيها َ
درب َك ال َت ُع ْد
َّ
الد ْر ُب ُ
ِ
ديد
ا ْر َح ْل إىل كونٍ َج ْ
الص ْو ُت َص ْو ُت َك ال َت ُع ْد
َّ
ني
واك ُت ْب نَ َ
الطي ِب ْ
شيد ِّ
ِ
القصائد والنَّ ِخ ْيل
آ َخ ْي َت أَنْدل َُس
ْ
املستحيل
مامةً يف
و َح َ
فا ْز َرع ُه َ
يد.
الج ِد ْ
ناك فَسيلةَ ال َك ْونِ َ
***
الب ْح ُر انْ َت ِظ ْر
يا ُّأي َها َ
ِ
ِ
ال َت ْم ُح َهذي النافذة
واب
األب َ
وا ْت ُر ْك ِج َدا ِري َي ْف َت ُح ْ
ِ ٍ ِ
الو ُجو ْد.
حو قَصيدة م ْل َء ُ
نَ َ
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مغارِب
س لِ َ
شَ ْ
م ٌ
الحسني دراز*

يا صيحة الطني يف أحشايئ احرتقي

ثم الجمي ومضك املسعور واختنقي
أين زرعت بباب العمر أسئلتي

تنمو يبابا وهذا الغيم يف األفق
النفوس سمت
الطني
لب
ُ
لو ٓ
مايل اذا ْ
ٓ
روحي ونامت تراعي رعشة القلق

شواهدنا
يف عالم الغيب قد ُسلّٓت
ُ

من صلب آدم تاهت نطفة الشبق
واستوطن الكونٓ من ُر َّدت أمانته
تناسلت خجال خالئق العلق

* شاعر مغريب مقيم ببلجيكا.
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خطو من سامت حوافره
أقدارنا
ُ

خسفا من التيه يف بيداء كل شقي
تنور بساحتنا
فار يا ُ
نوح ٌ
قد ٓ

يانوح هل تاه منا مركب الغرق
تاه السفني فال نجما نعاتبه

يا نوح مللم شتات اليم واملِزق
رس من ُّ
تجد ِدنا
هل يف الخطيئة ٌّ

أم يف التجدد ن ْك ُس الروح والخلق
يف مرشق النفس قد الحت مغاربنا
قل للمغارب يف أرحامنا اختلقي

تدري العوالم أن الروح مرشقه

شمس املغارب ما غابت من الشفق
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هذا الكتاب
إن الحديــث عــن تحديــات إعــادة بنــاء الفضــاء العــام حديــث متشــعب،
يســتلزم الخــوض يف مواضيــع ومحــاور وتخصصــات متداخلــة ،منهــا
مــا هــو مرتبــط بالديــن واألخــاق ،ومنهــا مــا هــو مرتبــط بالقانــون
والسياســة ،أو باألغلبيــة واألقليــة ،أو بالداخــل والخــارج عــى ســبيل
املثــال ال الحــر .والحاصــل أنــه مــا مــن معضلــة مــن املعضــات الكثــرة
التــي تــؤرق املجتمعــات العربيــة واإلســامية اليــوم ،ومــا مــن ســؤال
مــن األســئلة الحرجــة التــي تقــض مضجــع هــذه املجتمعات—مثــل
أســئلة الديــن والعلامنيــة ،وأســئلة العاقــة بــن الرجــل واملــرأة ،أو
األصيــل الــرايث والدخيــل املعــارص—إال وكان الجــواب عنــه يســهم
بشــكل مــن األشــكال إمــا يف تثبيــت واقــع الفضــاء العــام وإمــا يف
تثويــره.
ونظــرا لخطــورة التحديــات املحدقــة باملجتمعــات العربيــة واإلســامية
يف مرحلــة مــا بعــد الربيــع العــريب ،ارتأينــا أن نخصــص محــور العــدد
غــارِب” لـ“املجــال العــام” ،آملــن أن يكــون هــذا املحــور
م َ
األول مــن “ َ
املدخــل الرئيــس لطــرح جملــة املحــاور األخــرى ذات الصلــة بواقــع
هــذه املجتمعــات الثقــايف والحضــاري والفكــري.

الثمن 20 :درهما

