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ملخص البحث:

المعاصــر  اإلنســاني  االجتمــاع  أن  معلــوم 

واإلكراهــات  التحديــات  مــن  مجموعــة  عــرف 

تولــدت عنــه أشــكااًل مــن العنــف االجتماعــي 

مــن  بُــدَّ  ال  فــكان  والثقافــي،  والسياســي 

الــدور  عــن  العمومــي  الفضــاء  مســاءلة 

بــه. المنــوط 

بطبعــه،  اجتماعًيــا  اإلنســان  كان  فــإذا 

واقتصاديًــا  اجتماعًيــا  غيــره،  إلــى  فحاجتــه 

وسياســًيا، باتــت ضروريــة ال محيــد عنهــا، 

التعايــش  مــن  لــه  بــد  ال  كان  هنــا  ومــن 

متميــز. مســتوى  فــي  حياتــه  لتحقيــق 

بنــاء  ركيــزة  العمومــي  الفضــاء  ويعتبــر 

لحفــظ  مؤسســاته؛  وتقويــة  المجتمــع، 

والســلم  األمــن  وإشــاعة  بالعــدل،  الحقــوق 

اإلنســاني  المشــترك  وتدبيــر  االجتماعييــن، 

المتكافــئ. الســلمي  بالتعايــش 

ز معنــاه  ويَُعــدُّ هابرمــاس أحــد أكبــر َمــن بــرَّ

أهميتــه  وبَيَّــن  اليــوم،  المتــداول  المعاصــر 

ومقوماتــه، ووظائفــه الثقافيــة واالجتماعيــة 

والسياســية، بمــا هــو آليــة للنقــد والدعايــة 

اإلنتــاج  لتطويــر  ضاغطــة؛  اقتراحيــة  وقــوة 

آليــة  فهــو  واالبتــكار،  اإلبــداع  روح  وإذكاء 

السياســي  واإلصــاح  االجتماعــي  للتغييــر 

بامتيــاز.

فمــا معنــى الفضــاء العمومــي فــي الســياق 

بــه؟  المنوطــة  الوظيفــة  ومــا  المعاصــر؟ 

ــمَّ شــعث التشــرذم  وكيــف يــؤدي دوره فــي لَ

بالديــن  عاقتــه  ومــا  اليــوم؟  والتشــظي 

الســلمي؟ التعايــش  وقيــم  والهويــة 

الكلمــات المفتاحيــة: اجتمــاع- تدبيــر- فضــاء- 

عمومــي – الســلم.

Abstract:

Modern society has faced several 

challenges and inconveniences that have 

led to different social, political and cultural 

violence hence the necessity to question the 

role of the public sphere 

Human beings, social by nature, crucially 

need the other socially, economically and 

politically, and socializing is necessary to 

realise a distinguished lifestyle.

Public sphere is a cornerstone in 

establishing society, empowering institutions 

and to preserve rights with justice and 

spread social security and safety, as well as 

managing the community by peaceful and 

equal coexistence.

Habermas, a pioneer, who set the modern 

definition of public sphere and demonstrated 

العدد 19 | خريف 2022 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 110



its importance, characteristics, and cultural, 

political and social functions. It is a tool, 

not only for criticism and propaganda, but 

also a pressing proposal power to develop 

production and motivate innovation, and 

an exceptional tool for social change and 

political reform.

What does, then, public sphere mean in 

the modern context? What is its function? 

How does it act to reunifying today’s 

divergence? And what relation does it have 

with religion, identity, and the values of 

peaceful coexistence?

Keywords: community,  Management, 

sphere, public, peace.

مقدمة:

المعاصــر  اإلنســاني  االجتمــاع  أن  معلــوم 

عــرف مجموعــة مــن التحديــات واإلكراهــات كمــا 

عــرف أشــكاًلا مــن العنــف االجتماعــي والسياســي 

والثقافــي، والصــراع علــى الثــروات وغيرهــا، فــكان 

ــدَّ مــن مســاءلة الفضــاء العمومــي عــن الــدور  ال ُب

المنــوط بــه، واإلســهام الجــاد فــي انفــراج األزمــات 

الذاتيــة والموضوعيــة لالجتمــاع اإلنســاني.

فــإذا كان اإلنســان اجتماعًيــا بطبعــه، فحاجتــه 

إلــى غيــره، اجتماعًيــا واقتصادًيــا وسياســًيا، باتــت 

ــاة  ــة ال محيــد عنهــا، ومــن البديهــي »أن حي ضروري

اإلنســان، فــي الواقــع، هــي ُكلٌّ متكامــل ال يمكــن 

َفْصــُل بعضــه عــن بعــض بحــدود حقيقيــة ثابتــة 

ووجــدان  كــذات  اإلنســان  أن  باعتبــار  ومســتقرة، 

وثقافــة وقيــم.. يتحــرك في مختلــف الفضاءات«))(، 

لــه مــن التعايــش لتحقيــق  بــد  ومــن هنــا كان ال 

حياتــه فــي مســتوى متميــز عــن غيــره مــن الكائنــات، 

ليحظــى بالكرامــة ويتميــز بالعقالنيــة فــي تصرفاتــه 

وســلوكه.

ومــن المفتــرض أن الفضــاء العمومــي يعتبــر 

ركيــزة بنــاء المجتمــع، وتقويــة مؤسســات الرقابــة 

األمــن  وإشــاعة  بالعــدل،  الحقــوق  لحفــظ  فيــه؛ 

والســلم االجتماعييــن وتدبيــر المشــترك اإلنســاني 

محــرك  وهــو  المتكافــئ،  الســلمي  بالتعايــش 

أســاس للتحــرر واالنعتــاق مــن كل أغــالل وأشــكال 

واالجتماعــي  السياســي  األفقــي  االســتعباد 

والثقافــي.

هــذا  أن  المؤكــد  مــن  االعتبــار  هــذا  وعلــى 

تاريــخ  عبــر  طليعيــة  أدواًرا  أدى  قــد  الفضــاء 

االزدهــار الحضــاري، فــي بنــاء اإلنســان، وتشــييد 

العمــران، فبفاعليتــه تحققــت إنســانية الحضــارة 

العصــور. عبــر 

ز معنــاه  بــرَّ ويعتبــر هابرمــاس أحــد أكبــر َمــن 

أهميتــه  ــن  وَبيَّ اليــوم،  المتــداول  المعاصــر 

))( مقــال للدكتــور محمــد إكيــج بعنــوان: »الفضــاء العمومــي: 
ضمــن  التخليــق«  وضوابــط  والتحــول  الــدالالت  فــي  مقاربــة 
كتــاب جماعــي بعنــوان الحريــات الفرديــة فــي الفضــاء العــام، 
المؤطــرة رؤى ومقاربــات. الفلســفية والمرجعيــة  األســس 
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واالجتماعيــة  الثقافيــة  ووظائفــه  ومقوماتــه، 

والدعايــة  للنقــد  آليــة  هــو  بمــا  والسياســية، 

وقــوة اقتراحيــة ضاغطــة؛ لتطويــر اإلنتــاج وإذكاء 

التقــدم  وســائل  وتجديــد  واالبتــكار،  اإلبــداع  روح 

واالزدهــار، فهــو آليــة للتغييــر االجتماعــي واإلصــالح 

بامتيــاز. السياســي 

وهــذا ممــا يظهــر مميــزات هــذا الفضــاء فــي 

والحاجــة  المعاصــر  اإلنســاني  االجتمــاع  ســياق 

وانتقــاد  آلياتــه،  وترشــيد  تفعيلــه  إلــى  ماســة 

واالجتماعيــة  والثقافيــة  السياســية  مخرجاتــه 

ــا لمزيــد مــن التقويــم والتقييــم  واالقتصاديــة، طلًب

ونتائجــه. ومقوماتــه  لمعطياتــه 

فمــا معنــى الفضــاء العمومــي فــي الســياق 

وكيــف  بــه؟  المنوطــة  الوظيفــة  ومــا  المعاصــر؟ 

يــؤدي دوره فــي َلــمَّ شــعث التشــرذم والتشــظي 

وقيــم  والهويــة  بالديــن  عالقتــه  ومــا  اليــوم؟ 

الســلمي؟ التعايــش 

فــي  البحــث  هــذا  نديــر  هــذا  مــن  انطالًقــا 

الفضــاء  معنــى  لبيــان  محاولــة  فــي  محوريــن 

المعاصــر،  الســياق  فــي  وأهميتــه  العمومــي 

كاآلتــي: منــه،  المنتظــرة  واألدوار 

 المحور األول:
 في معنى الفضاء العمومي 

وأهم مقوماته

لقــد شــكل الفضــاء العمومــي فلســفة خاصــة 

ــن  ــد مــن الباحثي ــدى هابرمــاس ممــا جعــل العدي ل

حيــث مفهومــه  مــن  والتحليــل،  بالنقــد  يتناولــوه 

هاجًســا  شــكل  وبهــذا  ومقوماتــه،  ووظائفــه 

لكثيــر مــن الدارســين المعاصريــن، ينــم هــذا عــن 

عمــق فلســفي نقــدي ينطلــق منــه هابرمــاس فــي 

هــذا  أتنــاول  العمومــي، وعليــه  للفضــاء  تنظيــره 

المحــور فــي مبحثيــن.

 المبحث األول:
 في معنى الفضاء العمومي 

وتاريخه

ا؛  معاصــًر اصطالًحــا  العمــوم  الفضــاء  يعــد 

فقــد ظهــر معنــاه فــي داللتــه علــى معيــن معنــوي 

خاصــة، مــع هابرمــاس، ومــن نســج علــى منوالــه 

علــى  والمطلــع  المعاصريــن،  الفالســفة  مــن 

كان  وإن  التاريــخ،  عبــر  متأصــًلا  يجــده  مدلولــه 

معنــاه المــادي أبــرز فــي التاريــخ أكثــر مــن معنــاه 

ــرز مــا تيســر مــن  ــوي، وفــي هــذا المبحــث أب المعن

وتاريخــه. تعريفــه 
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أولًا: في معنى الفضاء 
العمومي

ليــس المــراد بالفضــاء العــام عموميــة المــكان 

أو الزمــن أو المجــال؛ بقــدر مــا هــو فلســفة عميقــة، 

تحــدد كينونــة المجتمــع، وتصنــع اإلنســان فــي كل 

أبعــاده، بــل وتتدخــل فــي مصيــره، ســواء كان هــذا 

العمومــي،  الفضــاء  فــي  مؤثــًرا  فاعــًلا  اإلنســان 

ــا، فـ»الفضــاء العمومــي  ــه، أو همــا مًع ا ب ــًر أو متأث

هــو فضــاء رمــزي يــؤدي دور الوســيط بيــن الدولــة 

تســمح  التــي  البيئــة  وهــو  المدنــي،  والمجتمــع 

للطبقــات والفئــات االجتماعّيــة المتنوعــة بالبحــث 

بطريقــة حــرة، وانتقاديــة فــي األعمــال التــي تتعهــد 

ــة بأدائهــا«))(.  الدول

وعليــه فهــو اســتعمال مجــازي وتعبيــر بالغــي 

أن  مــن  بــدًلا  أو شــيء ملمــوس،  »يبــدو كمــكان 

يكــون فكــرة أكثــر تجريديــة، مــع أنــه بالفعــل فكــرة 

مختلفــة  عوالــم  فــي  تطبــق  أن  يمكــن  نظريــة 

معينــة«))(. بشــروط 

النفــع  عمــوم  بهــا  مــراد  العموميــة  فلعــل 

للنــاس وإصــالح أحوالهــم بطريقــة عقالنيــة، قــد 

الزمــان  مــن  وتقلــص  والمجــال،  المــكان  تتجــاور 

إلــى أقصــى الحــدود، وتقلــل مــن العــدة والعــدد 

فــي  الديــن  »دور  بعنــوان:  االســتغراب  بمجلــة  مقــال   )((
هابرمــاس  رؤيــة  تطــور  فــي  دراســة  العمومــي،  الفضــاء 
الفلســفية، مشــترك حســين غفــاري ـ معصومــة بهــرام، عــدد 

ص)8. 7)0)م،  صيــف 

فــي  بحــث  عنــد هابرمــاس  العــام  »الفضــاء  بحــث  ُينظــر   )((
ص). ثابــت:  نــوار  التاريخيــة،  والتحــوالت  المفهــوم 

فــي باقــي األشــياء، فنكــون أمــام معنــى للفضــاء 

بأحســن  النتائــج  أفضــل  يعطــي  العمومــي 

ونقــد  وتواصــل  تفاعــل  فضــاء  فهــو  الوســائل، 

اإلنســاني. االجتمــاع  لنظــم  وبنــاء 

ــل لمعنــى  ــى التطــور الهائ ــا نقــف عل  ومــن هن

عبــر  النقــد  تراكــم  نتيجــة  العمومــي،  الفضــاء 

العصــور وتطــور وســائل التواصــل بيــن النــاس، 

ا  ومنظــوًر خاصــة،  فلســفة  يشــكل  فأصبــح 

خاًصــا لكثيــر مــن القضايــا االجتماعيــة والثقافيــة 

والسياســية واالقتصاديــة، والتأثيــر فــي ذلــك عبــر 

جــًدا. المتطــورة  والدعايــة  التواصــل  نظريــة 

ومــن خــالل هــذا يمكــن تقريــب معنــى الفضــاء 

العمومــي بالقــول: هــو كل فضــاء يشــكل جــًوا مــن 

النقــاش والحــوار وتبــادل األفــكار ونقدها وتصحيح 

الــرؤى لتشــكيل ثقافــة المجتمــع وترســيخ هويتــه، 

وتطويــر حضارتــه اجتماعًيــا واقتصادًيــا، وتقويتــه 

سياســًيا وثقافًيــا، فهــو فضــاء للتثقيــف والنقــد 

الدولــة  بثنائيــة  تدبيــره  يتــم  واالقتــراح،  والتقويــم 

والفاعــل المدنــي والثقافــي.

ثانًيا: الفضاء العمومي عبر 
التاريخ

إن ممــا ال شــك فيــه أن الفضــاء العمومــي، 

النظــر عــن تســميته- كان موجــوًدا منــذ  -بغــض 

ا  العصــور األولــى لتشــكل الحضــارة، وعــرف تطــوًر

ــًلا  ملموًســا بتطــور وســائله والمؤثريــن فيــه، فمث
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الحضــارة اليونانيــة إنمــا تشــكلت بتفاعــل عناصــر 

المثقفــة  النخبــة  خاصــة  العمومــي،  الفضــاء 

العــام،  الشــأن  تدبيــر  الحــاد لسياســة  بانتقادهــا 

وسياســًيا. واجتماعًيــا  وثقافًيــا  تعليمًيــا 

أقــدم  »هــو  اليونانــي  العــام  الفضــاء  ولعــل 

شــكل مــن أشــكال التمييــز بيــن القطاعيــن العــام 

مجــال  هــي  اليونانيــة  األســرة  فكانــت  والخــاص، 

يســمح  يكــن  ولــم  واإلنتــاج،  والتبــادل  العمــل 

العــام  العالــم  إلــى  بالدخــول  اليونانييــن  للرجــال 

صفــة  لديهــم  كانــت  إذا  إال  )بوليــس(  للمدينــة 

مجــال  )بوليــس(  وكان  الســيد،  أو  األســرة  رب 

المناقشــة والعمــل الجماعــي، وال يمكــن للمــرء 

أن  خاصــة،  بصفــة  يتمتــع  لــم  الــذي  أو  العــادي 

يناقــش أو يكافــح..«)4(، وهــذه صــورة أوليــة لمــا 

وصلنــا مــن معطيــات الفضــاء العــام عنــد اليونــان 

قديًمــا.

وقــد تولــد عــن الفضــاء العمومــي نظــام صــارم 

ومتقــدم فــي التــداول علــى تدبيــر الشــؤون العامــة، 

وتحســين  الحضــاري،  الوعــي  منســوب  وزيــادة 

التدبيــر السياســي، وتقنيــن الســلوك الفــردي فــي 

المجــال العــام وتجويــد الخدمــات فيــه.

كان  العــام  »الفضــاء  فــإن  حــال  كل  وعلــى 

موجــوًدا كمجــال للنقاش والعمل المشــترك، كما 

يقــول هابرمــاس: إن الفضــاء العــام اليونانــي كان 

المفهــوم  فــي  بحــث  هابرمــاس  عنــد  العــام  الفضــاء   )4(
والتحــوالت التاريخيــة، للباحثــة فــي قســم الفلســفة بــاألردن 

.( ص:  ثابــت:  نــوار 

مجــاًلا للحريــة والديمومــة، فمنــذ عصــر النهضــة 

كان هــذا النمــوذج اليونانــي مهًمــا ومؤثــًرا«)5(.

 المبحث الثاني:
 حضور الدين في الفضاء 

العمومي 

حضــور  لــه  الديــن  أن  فيــه  شــك  ال  ممــا  إن 

مؤثــر فــي الفضــاء العــام ســواء بمعنــاه المــادي 

المكانــي أو بمعنــاه المعنــوي االعتبــاري، إن علــى 

االفتراضــي. أو  الواقعــي  المســتوى 

أولًا: الدين والفضاء العمومي

إذا نحــن حاولنــا القفــز علــى العتمــات المظلمة 

النــور  انبثــاق  وقــت  إلــى  البشــرية  تاريــخ  فــي 

الســاطع لوحــي الســماء، نجــد أن الديــن عموًمــا 

كان لــه أثــر كبيــر وحضــور قــوي فــي تأطيــر الفضــاء 

العمومــي علــى عــدة مســتويات روحًيــا واجتماعًيــا، 

فــي  العــام  الفضــاء  مردوديــة  تحســين  بــه  وتــم 

والحريــة  والعــدل  بالحــق  النــاس،  شــؤون  تدبيــر 

االجتماعيــة  القيــم  مــن  وغيرهــا  والمســاواة، 

الضروريــة، التــي تســاعد اليــوم كثيــًرا فــي ترشــيد 

الفضــاء العمومــي بإحيــاء مــا اندثــر منــه فــي قلــوب 

النــشء  تخلــق  علــى  والحــرص  الديانــات،  أتبــاع 

بمقتضــاه. الصاعــدة  واألجيــال 

)5( الفضاء العام عند هابرماس: نوار ثابت: ص: ).
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نوعيــة  قفــزة  تحقيــق  اســتطعنا  نحــن  وإذا 

أننــا  شــك  ال  الخاتــم  الوحــي  ســماء  إلــى  أخــرى 

ســنجده خصًبــا بمجموعــة مــن القيــم والمبــادئ 

واألخــالق العمليــة التــي تؤطــر الفضــاء العمومــي، 

وتذكــي فيــه روًحــا نوعيــًة، وفاعليــًة إيجابيــًة، متمًمــا 

اعــوج منــه،  لمــا  ًمــا  الديــن ومقوِّ لمــا ســبق مــن 

ومصحًحــا لمــا اختلــط فيــه. 

فــكان الديــن اإلســالمي الخاتــم مهيمًنــا علــى 

تعاليمــه  فــي  والناظــر  ســواه،  مــا  إيجابــي  كل 

الصحيحــة،  مصــادره  فــي  وقوانينــه  ومبادئــه 

يلحــظ بــكل وضــوح المبــادئ األساســية والمنهــج 

القويــم الــذي يجعــل الفضــاء العــام أكثــَر إيجابيــًة، 

وأحســن تجمــع إنســاني ممكــن؛ إذ يمتــاز بإطــالق 

العنــان لإلبــداع اإلنســاني، ويحــث علــى كل مــا يكــرِّم 

ــُزه عــن غيــره، بالحســنى والعمــل  اإلنســان، وُيَميِّ

الصالــح مــن غيــر ضــرر وال ضــرار.

نجــد  لــن  المعانــي  هــذه  اختصــار  أردنــا  وإذا 

أفضــل مــن العبــارة النبويــة: »إنمــا بعثــت ألتمــم 

وعليــه  األخــالق«))(،  »صالــح  أو  األخــالق«  مــكارم 

فــكل شــيء ُيَكــرِّم اإلنســان ويحــرره ويصلــح شــأنه 

ويســعده فــي حالــه ومآلــه فهــو مطلــوب مرغــوب.

علــى  »يرتكــز  متكامــل  منهــج  فاإلســالم 

ويقــر  والشــهادة،  الغيــب  وعالــم  باللــه  اإليمــان 

اإلرادة اإللهيــة، ويعتــرف بالجوانــب الروحيــة فــي 

المؤثــرات  بيــن  الموازنــة  علــى  ويقــوم  اإلنســان، 

))( أخرجــه: البخــاري فــي صحيــح األدب المفــرد، بــاب: حســن 
الخلــق.

الروحيــة واالقتصاديــة والمناخيــة والحضاريــة دون 

واحــًدا«)7(. بعــًدا  يلتــزم  أن 

ــة يعمــل علــى ترشــيد  وبهــذا التكامــل والموازن

غيــره،  مــن  أكثــر  وعقلنتــه  العمومــي  الفضــاء 

وجعلــه فضــاًء يــزاوج بيــن الــروح والمــادة، والفــرد 

والجماعــة، بــكل فاعليــة وحكمــة، وقيــم وأخــالق؛ إذ 

يكــون مرًنــا إلــى أقصــى الحــدود، وصلًبــا قوًيــا عقالنًيا 

إلــى أقصــى الحــدود أيًضــا، فــال يغمــط المخالــف 

بميــزان  إال  غيرهــم،  علــى  أتباعــه  يعلــي  وال  حقــه، 

النافــع للنــاس، فهــو  الصــالح والتقــوى والعمــل 

ديــن العــزة والتعايــش، والعــدل والعفــو، مــن غيــر 

مذلــة، وال تدنيــس كرامــة أحــد مهمــا كان معتقــده.

 والمهــم هــو أن اإلســالم أســس مبــادئ كليــًة، 

وأخالًقــا عامــًة، وقيًمــا واقعيــًة، ومنهًجــا محكًمــا 

المســتجدات  لتأطيــر  واالعتبــار،  الواقــع  فــي 

والطــوارئ والنــوازل المعاصــرة، وبذلــك يكون ديًنا 

قيًمــا كامــًلا بكمــال قوانينــه وقواعــده ومنطلقاتــه 

والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  رؤاه  فــي 

تحســين  فــي  رســوخه  تظهــر  التــي  والثقافيــة، 

العمومــي، والحــث علــى تخليقــه،  الفضــاء  تدبيــر 

وضبــط مجاالتــه، بــكل عقالنيــة، تبنــي فــي اإلنســان 

إنســانيته بــكل واقعيــة لتحقيــق كرامتــه.

وإن كان الديــن عموًمــا لــه هــذه الميــزة، فإنــه 

إن امتزجــت بــه الخرافــة والالعقــل وتناقــض مــع 

كتــاب  العمــري،  أكــرم ضيــاء  الدكتــور  والمعاصــرة،  التــراث   )7(
الشــرعية  المحاكــم  رئاســة  عــن  تصــدر  كتــب  سلســلة  األمــة، 
405)هـــ،  األولــى:  الطبعــة  قطــر،  دولــة  فــي  الدينيــة  والشــؤون 

.(9 ص
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العلــم والمعــارف الحقــة، وتمكــن مــن الســيطرة 

ويجعــل  يخنقــه،  فإنــه  العمومــي،  الفضــاء  علــى 

مــن الفضــاء العــام وبــاًلا علــى اإلنســان، وهدًمــا 

للكرامــة،  وَمْحًقــا  للعقــل،  وتبخيًســا  للحضــارة، 

بحيــث تختنــق فيــه الحريــة والنقــد، ويســود فيــه 

الــرأي الواحــد، ويفشــو فيه االســتبداد باســم الدين 

والمقــدس، فيمــوت اإلبــداع واالبتــكار وتنطمــس 

الجــاد  والنقــد  اإليجابــي  التفاعــل  بمــوت  الملكــة، 

فــي الفضــاء العمومــي. 

إن أي ديــن خالطتــه الخرافــة حتــى غلبــت علــى 

الفضــاء  لمهــام  عرقلــة  صــار  وروحــه،  تعاليمــه 

علــى  وشــوش  نتائجــه،  صفــو  وكــدر  العمومــي، 

أن  يمكــن  ال  الخرافــي  الديــن  إن  بــل  مخرجاتــه، 

الحيويــة  إلثــراء  إنتاجيــة  قــوة  عليــه  تتأســس 

لــه  يعيــد  أن  يمكــن  وال  العمومــي،  الفضــاء  فــي 

ــة، وقــوة الترابــط  ــه الروحي ــة، وراحت ــه التراحمي قوت

وتكافــًلا،  وتعاوًنــا  وتضامًنــا  تعارًفــا  االجتماعــي 

والــذل. واإلهانــة  للعبوديــة  فضــاًء  فأصبــح 

لذلــك عانــى الغــرب المســيحي جــراء امتــزاج 

ظلمــات،  وعــاش  عانــاه  مــا  بالديــن  الخرافــى 

وتخلًفــا اجتماعًيــا واقتصادًيــا وثقافًيــا، فــكان دينــه 

نتيجــة  علمًيــا وحضارًيــا،  تخلفــه  الخرافــي ســبب 

العمومــي،  الفضــاء  علــى  الديــن  رجــال  ســيطرة 

واحتــكار تدبيــره باســم الــرب، فلــم ُيســمح ألحــد 

بنقــد أو إبــداع أو خــالف فــي الــرأي.

وقــد شــهد التاريــخ كيــف تعامــل رجــال الديــن 

مع المفكرين والفالســفة وعلماء الطبيعة، وكل 

الديــن،  باســم  والقتــل  والتنكيــل  التعذيــب  ذلــك 

وقــد جعــل ذلــك المجتمــع والنخبــة المثقفــة تكــره 

كل مــا يمــت إلــى الديــن بصلــة.

ومــن هنــا تأسســت العلمانيــة علــى نقيــض 

مــع الديــن، فــي محاولــة للتخلــص منــه كلــه، خرافيه 

وصحيحــه ونبــذوه وراء ظهورهــم، فنشــط الغــرب 

مــن عقالــه، معتبــًرا أن الديــن هــو ســبب تخلفــه، 

فــي حيــن أن الديــن الخرافــي هــو مــن أهــم أســباب 

التخلــف وليــس الديــن الصافــي الصحيــح.

وإبــان عصــر األنــوار »فــي القــرن التاســع عشــر 

الموضــوع  مفاهيــم  مــن  العديــد  تتطــور  بــدأت 

والهويــة الفرديــة، )..( تلــك التطــورات جاءت نتيجة 

الصناعيــة  الثــورة  بدايــة  ومــع  المجتمــع،  لتطــور 

متزايــد  وبشــكل  المجتمــع  أصبــح  والتمديــن، 

يعتمــد علــى المؤسســات والهيــاكل التــي طبعــت 

حيــاة النــاس«)8( ممــا أســهم فــي إعــادة الحيويــة 

العمومــي.  الفضــاء  عناصــر  وتفعيــل  للمجتمــع 

وهــذا كلــه نتيجــة تشــكيل فضــاء عمومــي مرتبــط 

الخرافــات  مــن  المتحــرر  االجتماعيــة  بالعقالنيــة 

بيــن  »العالقــات  صــارت  حتــى  وغيرهــا،  الدينيــة 

فــي  بعضويتــه  مرتبطــة   )..( والمجتمــع  األفــراد 

فــي  االجتماعيــة  الهويــة  »طبيعــة  بعنــوان:  بحــث  ينظــر   )8(
حميــد  حاتــم  للباحــث:  السوســيولوجية«  النظريــات  ضــوء 
بتاريــخ:  عليــه  االطــالع  تــم  أب/8)0)م   /(( تاريــخ  محســن، 
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طبقــة اجتماعيــة معينــة أو بمهنــة محــددة«)9(.

ا كبيــًرا  وهكــذا عــرف الفضــاء العمومــي تطــوًر

الفيلســوف هابرمــاس  مــع  أنــه  إال  التاريــخ،  عبــر 

شــكل نقلــة نوعيــة، مــن حيــث التنظيــر لمفهومــه 

المنوطــة  والوظائــف  ومكوناتــه  عناصــره  وبيــان 

ــه الفعــل  ــذي يتداخــل في ــاره »الفضــاء ال ــه، باعتب ب

السياســية  الممارســة  لتأطيــر  السياســي 

وجهــة  العــام  الــرأي  لتوجيــه  الدعايــة،  بواســطة 

التواصلــي«)0)(. بالفعــل  العموميــة، 

ــة الفضــاء،  ــة لعمومي إن هــذه القــوة االعتباري

فحســب  السياســي  القــرار  علــى  للتأثيــر  ليــس 

بــل لصناعتــه، وإعــادة تشــكيل المجتمــع ثقافًيــا 

يعــد  نفســه  الوقــت  وفــي  أيضــا،  واقتصادًيــا 

العمومــي موجًهــا للسياســات ومؤثــًرا  الفضــاء 

فيهــا وفــي غيرهــا مــن المجــاالت الحيويــة للنــاس. 

ثانًيا: فاعلية الدين في الفضاء 
العمومي

أهميــة  للديــن  فــإن  أحــد  علــى  يخفــى  ال  ممــا 

كبيــرة فــي حيــاة األفــراد والمجتمــع، وإن الحداثــة 

رغــم محاولتهــا إقصــاء الديــن لــم تفلــح فــي ذلــك 

فــي  الهويــة االجتماعيــة  بعنــوان: »طبيعــة  ُينظــر مقــال   )9(
حميــد  حاتــم  للباحــث:  السوســيولوجية«  النظريــات  ضــوء 
بتاريــخ:  عليــه  االطــالع  تــم  أب/8)0)م   /(( تاريــخ  محســن، 
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)0)( ُينظــر بحــث بعنــوان: الفضــاء العمومــي مــن هابرمــاس 
بحــث  العلــوي  رشــيد  المغربــي  للباحــث  فريــزر  نانســي  إلــى 

( حــدود:  بــال  محكــم مؤسســة مؤمنــون 

كمــا كانــت تأمــل، بــل بقــي الديــن ماثــًلا فــي الواقــع 

ومتجــًلا فــي ســلوك كثيــر مــن أفــراد المجتمــع ولــو 

بشــكل جزئــي. بــل يفضــل البعــض العيــش فــي 

كنــف ديــن خرافــي، علــى عــدم اعتقــاد أي ديــن، ولــو 

الحيــاة فيفضلــه  مــع  متناقًضــا  الديــن  هــذا  كان 

علــى اإللحــاد، والقليــل يحــاول االختبــاء فــي الالأدري 

المعتقــد  اإللحــاد ظاهــًرا، ويخفــي  يدعــي  والنــادر 

الدينــي لخاصــة نفســه، أو لوقــت الشــدائد والمحن 

التــي ال مفــر لــه فيهــا مــن االعتقــاد الدينــي.

العمومــي  الفضــاء  أن  هــذا  مــن  والشــاهد 

وجهــات  وتبــادل  اآلراء،  لتجــاذب  مســرًحا  يكــون 

المعتقــدات  وترســخ  األفــكار،  فتتوالــد  النظــر، 

وتتفاعــل  بــه،  اإلقنــاع  يحــاول  الديــن  فصاحــب 

فتتولــد  والمناظــرة،  بالنقــاش  الفضــاء  حــركات 

عناصــر  أهــم  مــن  هــي  التــي  التواصــل  نظريــة 

آراء سياســية  الفضــاء العمومــي، وتبنــى عليهــا 

ورؤى ثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة، تعمــل علــى 

بلــورة المجتمــع وتشــكيل مؤسســات الحكامــة 

والديمقراطيــة التشــاركية، التــي تشــرك المجتمــع 

الفضــاء  تدبيــر  فــي  المثقــف  والفاعــل  المدنــي 

تفعيلــه. وتحســين  العمومــي، 

و»ال يمكــن أن ننكــر الضوابــط العقليــة الكليــة، 

فــي  واألحــداث  األشــياء  إلــى  الشــاملة  والنظــرة 

إذ  الصناعيــة؛  والفنــون  العلميــة  الحركــة  ترشــيد 

الجديــد  عــن  الكشــف  النظريــة:  تتقــدم  أن  بــد  ال 
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والوصــول إلــى حقائــق المعرفــة«)))(، فــكان الديــن 

حافــًزا ومحــرًكا للعنصــر البشــري لترشــيد تفاعلــه 

مــع الواقــع العملــي فــي الفضــاء العمومــي. 

فــي  قــوي  تدخــل  لــه  الديــن  أن  والحاصــل 

الفضــاء العــام، وهــو محــرك أســاس لعناصــره، 

أو  عنــه  والدفــاع  أهميتــه  إظهــار  فــي  ســواء 

يخلــو  يــكاد  فــال  جــدواه،  عــدم  وبيــان  مناهضتــه 

فضــاء مــن النقــاش الدينــي، وهــذا بصفــة عامــة، 

أكثــر  فهــو  اإلســالمي  بمعنــاه  الديــن  عــن  أمــا 

رســوًخا فــي النقــاش وحضــوًرا فــي الفضــاء، نظــًرا 

لطبيعتــه وصحــة مصــادره، وفطريتــه، وخاتميتــه.

ثالثًا: الفضاء العمومي والتطور 
الرقمي

لقــد عــرف الفضــاء العــام طفــرة جــد نوعيــة 

وتقدًمــا كبيــًرا مــع التطــور التيكنولوجــي الرقمــي 

علــى  ســواء  االفتراضــي،  العالــم  واكتشــاف 

مســتوى المفهــوم أو الوظيفــة، حتــى كاد يحجــب 

أصبــح  الــذي  األول،  العمومــي  الفضــاء  معنــى 

ــا مقارنــة مــن الفضــاء الرقمــي االفتراضــي. تقليدًي

العــام  الفضــاء  بيــن  فــرق  هنــاك  فليــس 

ا لــكل تفكيــر  والخــاص إال كــون »العموميــة معيــاًر

يحكــم أيَّ فعــل إنســاني فــي الزمــان والمــكان، وكل 

قضيــة مــن قضايــا الشــأن العــام، كالعدالــة والحق 

والســلطة والقــوة والعنــف والواجــب والشــرعية 

)))( التــراث والمعاصــرة، الدكتــور أكــرم ضيــاء العمــري، ص9) 
.70 -

والمشــروعية.. والفعــل التواصلــي ومــا يفرضــه 

ألجــل  والتــداول«)))(،  للمناقشــة  أخالقيــات  مــن 

التوافــق وحفــظ الحقــوق بالعــدل وضبــط الفضــاء 

والعقالنيــة. بالمســاواة 

وإذا كانــت نظريــة التواصــل مــن أهــم مقومــات 

الرقمــي  التطــور  مــع  فإنهــا  العمومــي؛  الفضــاء 

أصبحــت أكثــر توغــًلا فــي هــذا الفضــاء، وبأفضــل 

بأقــل  ممكــن،  نطــاق  أوســع  علــى  الوســائل 

مجهــود ممكــن، وبتكلفــة جــد منخفضــة، فالفضاء 

العمومــي االفتراضــي ال يحتــاج إلــى اجتمــاع مكانــي 

لتحققــه، أو التقــاء جســدي النعقــاده، وإنمــا كل 

بشــكل  المنشــود،  الغــرض  يحقــق  مكانــه  مــن 

بــكل  واحــد،  مــكان  فــي  وكأنــه  ومرئــي،  مباشــر 

ودقــة. انضبــاط 

لذلــك تميــز الفضــاء العــام االفتراضــي بزخــم 

اإلنتــاج وكثرتــه ولــه قــوة تأثيــره ووفــرة إنتاجــه، لمــا 

لــه مــن قــوة تجميــع الجماهيــر، وإبــداء الــرأي بــكل 

حريــة وأريحيــة دون ضغــط وال منــع وال تضيــق، 

فعــرف العالــم إعــادة تشــكيل كلــي علــى جميــع 

األصعــدة تقريًبــا؛ إذ شــكل هــذا المعطــى ضغًطــا 

سياســًيا، وإلحاًحــا فــي وجــوب التغييــر، وتحديــث 

إلــى  االفتراضــي  الفضــاء  أدى  بــل  المؤسســات، 

تغييــر مجموعــة مــن األنظمــة السياســية بتأثيــره 

الفعــال، وبذلــك لعــب دوًرا سياســًيا ودعايــة كبيرة 

مــن أجــل التغييــر واإلصــالح السياســي.

فريــزر  نانســي  إلــى  هابرمــاس  مــن  العمومــي  الفضــاء   )(((
مؤسســة  محكــم  بحــث  العلــوي  رشــيد  المغربــي  للباحــث 

 .( ص:  حــدود،  بــال  مؤمنــون 

العدد 19 | خريف 2022 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 118



لــه  االفتراضــي  العــام  الفضــاء  هــذا  أن  كمــا 

االجتماعــي،  المســتوى  علــى  جــًدا  مؤثــرة  أدوار 

ــا  ــًلا »الشــبكات االجتماعيــة قــد أســهمت حقًّ فمث

العــام  المجــال  تأســيس مفاصــل  فــي  وحقيقــة 

بالمغــرب، ليــس فقــط بخصــوص فضــاء النقــاش 

والحــوار الــذي فتحتــه أمــام الجمهــور، ولكــن أيًضــا 

كونهــا فســحت لهــذا األخيــر ســبل اإلســهام غيــر 

المباشــر فــي اتخــاذ القــرار«)))(. إذ هــذا الفضــاء هــو 

بمثابــة ركــن لتوســيع شــبكة العالقــات االجتماعية 

وإناًثــا  ذكــوًرا  الفئــات  كل  مــن  المعــارف  وزيــادة 

ا، فهــو فضــاء لكســب الصداقــات،  صغــاًرا وكبــاًر

والتعــرف علــى مجموعــة مــن الثقافــات واألعــراف 

والتقاليــد واألجنــاس المختلفــة، والتفاعــل معهــا 

وتبــادل المعلومــات وتحصيــل التثاقف الحضاري.

القــرن  ثمانينــات  منــذ  بــات،  قــد  »العالــم  إن 

ــة عميقــة طالــت كل  ــورة تكنولوجي ــإزاء ث الماضــي، ب

جوانــب االقتصــاد والمجتمع والثقافــة، حاملة معها 

أدوات جديــدة إلنتــاج وتخزيــن وتوزيــع واســتهالك 

مألوفــة  وال  موجــودة  تكــن  لــم  والثــروة،  القيمــة 

بأزمنــة مــا اصُطلــح علــى تســميته بالثــورة الصناعيــة 

أو مــا بعــد الصناعيــة أو بمرحلــة االقتصــاد الجديــد، 

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الثــورة قــد تمظهــرت بقــوة 

ــت  فــي القطاعــات اإلنتاجيــة المباشــرة، فإنهــا تجلَّ

أكثــر فــي قطاعــات اإلعــالم والمعلومــات واالتصــال، 

علــى  كمــا  الماديــة،  التحتيــة  البنــى  مســتوى  علــى 

والمجــال  االجتماعيــة  »الشــبكات  بعنــوان:  مقــال  ُينظــر   )(((
َمْقَرَطة« ليحيــى اليحياوي،  ــم والدَّ العــام بالمغــرب: مظاهــر التَّحكُّ

ــر 5)0)م، ــخ: 8 نوفمب ــرة للدراســات، منشــور بتاري مركــز الجزي

جــة  مســتوى المضاميــن المنَتجــة والمعــارف المروَّ

لــة«)4)(. المتنقِّ والمعلومــات 

كمــا أن هــذا الفضــاء االفتراضــي يعتبــر بمثابــة 

ســوق مفتــوح فــي وجــه الزبائــن والباعــة مــن أي 

غــرف  وهنــاك  شــراءها،  أو  بيعهــا  تريــد  ســلعة 

كل  المنتوجــات  هــذه  فيهــا  تعــرض  افتراضيــة 

التــي  البضاعــة  منتــوج علــى حــدة، حيــث تشــاهد 

تريــد بجميــع أوصافهــا وثمنهــا، وتتصــل بصاحبهــا 

ليتــم البيــع كأنــك فــي فضــاء عمومــي حقيقــي.

وبهــذا حقــق هــذا الفضــاء االفتراضــي نشــاًطا 

مــن  مجموعــة  خلــق  بــل  جــًدا،  مهًمــا  اقتصادًيــا 

التجــاري  الــرواج  فــي  الشــغل وأســهم  مناصــب 

والتقليــص مــن البطالــة، بطريقــة عجيبــة وغريبــة.

لــدى  الوعــي  رفــع منســوب  فــي  كمــا أســهم 

وتيســير  الذاتــي  بالتعلــم  بــدًءا  ورواده  مرتفقيــه 

ــى  ــة توظيفهــا، إل الحصــول علــى المعلومــة وكيفي

واللغويــة  الثقافيــة  المهــارات  مــن  كثيــر  إتقــان 

والتواصليــة، كمــا كان لــه الفضــل فــي تقريب مجال 

العلمــي التخصصــي فــي شــتى العلــوم والمعــارف، 

ــاة  كمــا أســهم أيًضــا فــي التعريــف بمهــارات الحي

تحســين  وطــرق  االجتماعيــة،  والمهــن  والحــرف 

الدخــل الفــردي وتحســين الحالــة الماديــة. 

)4)( ُينظــر مقــال بعنــوان: »الشــبكات االجتماعيــة والمجــال 
ليحيــى  َمْقَرَطــة«  والدَّ ــم  التَّحكُّ مظاهــر  بالمغــرب:  العــام 
اليحيــاوي، مركــز الجزيــرة للدراســات، منشــور بتاريــخ: 8 نوفمبــر 

5)0)م.
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الحاصل:

ال شــك أن الفضــاء العمومــي يتنازعــه طرفان: 

والدولــة  مقوماتــه،  أحــد  هــو  الــذي  الجمهــور 

التحــرر  إلــى  اع  َنــزَّ بصفتهــا القانونيــة، فالجمهــور 

العــام برغماتًيــا، فــي حــدود  الفضــاء  واســتغالل 

مــا تتيحــه العقالنيــة فــي أحســن حــال، وقــد يتجــاوز 

العقالنيــة فــي بعــض األحيــان، والدولــة فــي أســوء 

األمــن،  وإحــالل  العنــف  تجنــب  غرضهــا  األحــوال 

وفــي أحســن األحــوال حفــظ رفاهيــة اســتعمال 

الفضــاء العــام واحــالل األمــن والســلم الشــاملين.

فــي  تفاعلًيــا  العــام  الفضــاء  يكــون  وبهــذا   

صناعــة القــرارات، أو قــل هــو »يلعــب دور الوســيط 

بصفتهــا  والدولــة«)5)(  المجتمــع  حاجيــات  بيــن 

ديمقراطيــة،  شــبه  أو  ديمقراطيــة  مؤسســات 

فــإن  األخيــرة  هــذه  حالــة  وفــي  دكتاتوريــة  أو 

باســتخدام  وتســحقه،  المجتمــع  تبتلــع  الدولــة 

خضوعــه  بســبب  نفســه،  العمومــي  الفضــاء 

تقنيــات  تســتعمل  التــي  المصالــح  لمجموعــة 

اإلشــهار الخاصــة لمصلحتهــا الخاصــة الســتمرار 

تســتعمل  حيــث  عليــه  ونفوذهــا  ســلطتها«)))( 

ســلطة اإلعــالم والتضليــل والتشــهير بالفاعليــن 

فــي  طمًعــا  المناضليــن  وابتــزاز  المؤثريــن  أو 

عــن  بعيــًدا  عليــه،  والســيطرة  الفضــاء  إخضــاع 

الفضــاء  ومفهــوم  »هابرمــاس  بعنــوان:  مقــال  ُينظــر   )(5(
العمومــي، نرديــن علــوش، مجلــة دراســات إنســانية واجتماعية، 

جامعــة وهــران، العــدد 4 جانفــي 4)0)م، ص: ))).

)))( مقــال »هابرمــاس ومفهــوم الفضــاء العمومــي، نرديــن 
علــوش، مجلــة دراســات إنســانية واجتماعيــة، جامعــة وهــران، 

العــدد 4 جانفــي 4)0)م، ص: 4)).

ــة  ــه، لهــذا »فالدول التدبيــر المشــترك والعقالنــي ل

فــرض  محاولــة  عــن  تتوقــف  ال  الحــال  بطبيعــة 

هيمنتهــا علــى الفضــاء العــام، مــن خــالل وســائل 

مشــاركة  وتأبــى  وافتراضًيــا«)7)(  مادًيــا  اإلعــالم 

تدبيــره. فــي  المدنــي  المجتمــع 

أمــا إذا فقــدت الدولــة ســيطرتها علــى الفضــاء 

العمومــي، فــإن حالــة الفوضــى تعــم كل األرجــاء، 

بحيــث كل يريــد فــرض ســيطرته عليــه مــن عمــوم 

ــه ســواء علــى المســتوى السياســي  المرتفقيــن ل

أو الثقافــي أو االقتصــادي أو الدينــي. 

ومــن خــالل نظــرة هابرمــاس للفضــاء يتضــح 

الحــوار  أشــكال  مــن  شــكل  عقــد  حــاول  »أنــه 

وتبــادل األفــكار بيــن التّيــارات المؤمنــة والتّيــارات 

علــى  تشــهد  الفلســفية  وأعمالــه  العلمانّيــة، 

األديــان  بيــن  الحــوار  مجــال  فــي  جهــدا  بــذل  أّنــه 

لفــت  أجــل  مــن  الحداثــة  عالــم  فــي  والحضــارات 

األنظــار إلــى أهمّيــة الديــن مــع محاولــة المنــع مــن 

والعنــف«)8)(.  الحــروب  فــي  الديــن  اســتغالل 

المفهــوم  فــي  بحــث  هابرمــاس  عنــد  العــام  الفضــاء   )(7(
.( ص:  ثابــت،  نــوار  للباحثــة:  التاريخيــة،  والتحــوالت 

)8)( مقــال بمجلــة االســتغراب بعنــوان: »دور الديــن فــي الفضــاء 
العمومــي، دراســة فــي تطــور رؤيــة هابرماس الفلســفية، مشــترك 

حســين غفــاري ـ معصومــة بهــرام، عــدد صيــف 7)0)م، ص: )8.
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 المحور الثاني:
 الفضاء العمومي في المجال 

التداولى العام

الفضــاء  أزمــة  المحــور  هــذا  فــي  أتنــاول 

التداولــي  المســتوى  علــى  المعاصــر  العمومــي 

الذاتــي والمســتوى التداولــي الدولــي مــع التركيــز 

علــى بنــاء قيــم التفاعــل مــع اآلخــر بتكافــؤ واقعــي 

ــة؛ لإلســهام ســوًيا فــي تشــييد  واســتفادة متبادل

المعاصــر. اإلنســاني  االجتمــاع  مشــترك 

 المبحث األول:
 المجال التداولي الذاتي

عــدة  يعــرف  الذاتــي  التداولــي  المجــال  إن 

الحيــاة  مناحــي  كافــة  علــى  وإشــكاالت  تحديــات 

تفعيــل  بســوء  أساًســا  مرتبطــة  المعاصــرة، 

عناصــر الفضــاء العمومــي علــى الوجــه الصحيــح 

واالســتثمار  التدبيــر  فــي  أزمــة  عنــه  تولــد  ممــا 

العمومــي. الفضــاء  ومقومــات  لعناصــر 

أولًا: أزمة الفضاء العمومي 
المعاصر

ممــا ال شــك فيــه أن المجتمعــات الضعيفــة 

وثقافيــة  اجتماعيــة  أعطاًبــا  تعانــي  والمتخلفــة 

تذكــي نعــرة العنــف والعنصريــة، أو الســطو علــى 

ــى خــروج  ــل قــد يتطــور إل ــه، ب ــر والتســلط علي الغي

والفوضــى  الســيبة  وانتشــار  الســيطرة،  عــن 

العارمــة أو اإلرهــاب؛ ســواء كان باســم الديــن أو 

الفقــر والجهــل. أو  العــرق 

بعــض  فــي  ليــس  كلــه  ذلــك  لوحــظ  وقــد 

بعــض  فــي  حتــى  بــل  فقــط  المتخلفــة  الــدول 

العنصريــة  نيــران  تشــتعل  إذ  المتقدمــة،  الــدول 

والكراهيــة، فتحــرق اليابــس واألخضــر مــن القيــم 

االجتماعيــة مــن التســامح والتعايــش فضــًلا عــن 

والتكافــل.  والتعــاون  التضامــن 

اجتماعــي  اختــالل  مــن  نلحظــه  مــا  ولعــل 

وسياســي وحتــى اقتصــادي نتيجــة الختــالل ميــزان 

الفضــاء العمومــي بســيطرة أحــد أطرافــه وبســط 

أو  بالقــوة  الثانــي  الطــرف  نفــوذه عليــه وإقصــاء 

باســتضعافه.

 فقد تســيطر عليه الدولة فتخنقه باالســتبداد 

الــرأي  وســيادة  والهيمنــة،  القــوة  واســتعمال 

الفرعونــي الواحــد، ممــا يــؤدي إلــى إذالل المجتمــع 

والركــود الفكــري، وقتــل اإلبــداع واالبتــكار، وبالتالــي 

فنكــون  بالعــدم،  واالزدهــار  التقــدم  علــى  الحكــم 

أمــام مجتمــع مغلــٍق منمــٍط علــى هــوى الحاكــم، 

مجتمــع ال طعــم لــه وال رائحــة.

وقــد يســيطر عليــه الجمهــور بغوغائيتــه فــي 

غفلــة مــن الدولــة وغيــاب للقانــون، فيتحــول إلــى 

فضــاء الســيبة والفوضــى العارمــة كل يفعــل مــا 

يشــاء وقــت مــا يشــاء، بغيــر حســيب وال رقيــب. 

وســيطرة الجمهــور علــى الفضــاء العمومــي تــارة 

يكــون باســم الديــن، وتــارة باســم العنصريــة، وتــارة 
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فيــه  فتســيطر  والتقــدم،  الحداثــة  باســم  ثالثــة 

الفئــة الباغيــة، وتحــاول تنميــط النــاس علــى مهيــع 

أمــام  فنصيــر  تفكيرهــم،  علــى  وســيطرة  واحــد، 

مجتمــع متســيب، يعيــش علــى هــوى نفســه ومــا 

تمليــه عليــه شــهواته.

أن  ينبغــي  العمومــي  الفضــاء  أن  حيــن  فــي 

بيــن  باشــتراك  عناصــره  وتدبــر  بتــوازن،  يســير 

الدولــة بصفتهــا راعيــة العــدل والحــق بالقانــون، 

والمجتمــع المدنــي والثقافــي بصفتهمــا فاعــالن 

بالرقابــة والتوجيــه واإلبــداع والمرافعــة مــن أجــل 

ضمــان الحريــات والحقــوق والمســاواة، والنضــال 

وظائفهــا،  وحكامــة  الدولــة  مؤسســات  لتجويــد 

وتثقيــف الجمهــور والتدافــع الثقافــي والسياســي 

الســلمي، فــي إطــار ثوابــت الهويــة الوطنيــة.

العمومــي  الفضــاء  مســاءلة  يجعــل  وذلــك 

حضارًيــا  بــه  المنوطــة  األدوار  عــن  المعاصــر 

ســؤاًلا مشــروًعا، وملًحــا فــي الوقــت نفســه، ممــا 

ينبغــي معــه بنــاء مقومــات التعايــش الفطــري، 

وتوفيــر جــو التســامح، تربيــًة وتعليًمــا، اقتصادًيــا 

ــا،  ــا، سياســًيا واجتماعًي ــا وتحصيًن وتشــغيًلا، قانوًن

المعاصــر. اإلنســاني  لالجتمــاع  نمــوذج  لبنــاء 

وفــي هــذا المحــور ســنحاول بيــان أهــم مالمــح 

مقومــات هــذا المجتمــع، ونحــاول التركيــز علــى أهم 

القضايــا المهمــة والحساســة مــن حيــث الواقــع 

بعــض  علــى  اإلطاللــة  محاولــة  مــع  المعاصــر، 

ــراث.  ــب تأصيلهــا مــن خــالل الوحــي والت جوان

ثانًيا: إسهام اإلسام في 
تفعيل الفضاء العمومي لحل 

األزمة

المؤمــن  البشــرية جمعــاء  ديــن  اإلســالم  إن 

لذلــك  الخاتــم،  الديــن  وهــو  لــه  والمخالــف  بــه 

فــكان  مســتمرين،  وصالحيــة  بمرونــة  اتســم 

مــع  يتجاوبــان  فيــه  االجتهــاد  ومنهــج  تشــريعه 

كل القضايــا بمســؤولية وإقنــاع، ومرونــة بالغــة 

تراعــي كل الجوانــب الكامنــة فــي اإلنســان الماديــة 

الفرديــة  والباطنيــة  الظاهــرة  والمعنويــة  منهــا 

العقليــة  قــواه  فيــه  تزكــي  كمــا  والجماعيــة، 

والعاطفيــة والفطريــة، وتحتــرم فيــه إرادة االختيــار 

المســؤول، مــن غيــر إكــراه وال إجبــار وال تنميــط.

يوســع  قانــون  إلــى  متشــوف  فاإلســالم 

الحافــظ  إطــار  فــي  الفرديــة  الحريــات  مجــال 

قانــون  الخصوصيــات،  واحتــرام  الحقــوق  علــى 

واحتــرام،  وئــام  فــي  ظلــه  فــي  النــاس  يعيــش 

الفرديــة  حرياتهــم  وبكامــل  اختياراتهــم  وفــق 

ارتــكاب  إمكانيــة  ذلــك  فــي  بمــا  والجماعيــة، 

أن  شــريطة  الشــريعة،  ومخالفــة  المحظــور 

أنهــا  ُيفهــم  ال  حتــى  باســمها،  ذلــك  يكــون  ال 

 تجيــزه أو بــإذن منهــا، فيســمح بجميــع الحريــات 

التــي ال تمــس بإنســانية اإلنســان وال  الفرديــة 

بعقلــه وال بفطرتــه وال بالقانــون العــام الناظــم 

للنســق االجتماعــي.
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 المبحث الثاني:
 المجال التداولي الدولي 

وتحدي التعايش

فضــاًء  الدولــي  التداولــي  المجــال  يعتبــر 

عمومًيــا واســًعا، يجــب أن يشــترك فــي تدبيــره كل 

ولذلــك  والمنظمــات،  والهيئــات  واألمــم  الــدول 

يحتــاج إلــى تدبيــر عقالنــي واقعــي، وحكامــة جيــدة، 

وتعــارف عميــق علــى أحــوال الشــعوب وثقافتهــا 

واالقتصاديــة  السياســية  ونظمهــا  وتاريخهــا، 

واالجتماعيــة، ومــا هــي عليــه مــن المعتقــد الدينــي، 

الــذي  المتكافــئ،  العقالنــي  التعايــش  ليتحقــق 

وتحقيــق  الكرامــة  مبــادئ  تكريــس  إلــى  يقصــد 

إنســانية اإلنســان، بالتعــاون فــي شــتى المجــاالت 

والسياســية  واألمنيــة  والثقافيــة  المعرفيــة 

الثقافــات  لــكل  متبــادل  باحتــرام  واالقتصاديــة، 

اإلنســانية مهمــا كان االختــالف فيهــا، أي الرفــض 

لــكل أنــواع التنميــط الــذي يلغــي ثقافــة اآلخــر.

فــي  محاولــة  المبحــث  هــذا  كان  هنــا  ومــن   

اإلســهام فــي بيــان أهــم القواعــد التــي يتأســس 

عليهــا االجتمــاع اإلنســاني المعاصــر فــي مجالــه 

التداولــي الدولــي، مــن خــالل التركيــز علــى ضــرورة 

رعايــة التعايــش الســلمي مــن كل األطــراف بــكل 

تكافــؤ. 

أولًا: المنطق التداولي لمفهوم 
التعايش

يعــرف  المعاصــر  العالــم  فــي  التعايــش  إن 

مجموعــة مــن االختــالالت المنهجيــة والمعرفيــة 

والقيميــة، إذ ُنظــر إليــه تــارة بشــكل تجزيئــي، وكأنــه 

ولــم  عنــه،  يســتغنى  قــد  ترفيهــي  أو  جزئــي،  أمــر 

ينظــر إليــه علــى أنــه منظومــة مــن القيــم والمبــادئ 

المتكاملــة فــي نســق متجانــس ومتكافــئ.

والحفــاظ  بــه  القيــام  وجــوب  اختــزل  كمــا 

عليــه مــن جهــة واحــدة، وهــي الطــرف األضعــف 

اللغويــة،  المعادلــة، خالًفــا لصريــح صيغتــه  فــي 

وداللتــه االجتماعيــة؛ الدالــة علــى المشــاركة علــى 

حــد ســواء بيــن كل أطرافــه المعنيــة، فــال معنــى 

يرعــاه  متكافًئــا،  العالــم  يكــن  لــم  إن  للتعايــش 

جميــع أطرافــه، وحيــن اختــل شــرط التكافــؤ فيــه 

صــار عبــارة عــن إمــالء وهيمنــة مــن جهــة واحــدة 

األقــوى. الطــرف  وهــي 

فــي  التعايــش  معنــى  اختــزل  أخــرى  وتــارة 

نِــه الخارجــي الــذي يكــون مــع مختلــف الــدول  ُمَكوِّ

ُنــه الداخلــي؛  أو الديانــات أو األمــم، وُتنوســيَّ ُمَكوِّ

الواحــد، أو مــا  الــذي يكــون مــن داخــل المجتمــع 

يمكــن أن نســميه التعايــش الذاتــي؛ بــدًءا بأصغــر 

لمــا  نتيجــة  وذلــك  مكوناتــه،  كل  إلــى  فيــه  حلقــة 

اجتماعيــة  ضغــوط  مــن  الثالــث  العالــم  يعرفــه 

وثقافيــة، وهشاشــة اقتصاديــة، ووهــن سياســي، 

جــراء هيمنــة العولمــة، وســيادة النمــوذج الواحــد، 
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فالضعــف والتخلــف الــذي يطبــع الــدول المتخلفــة 

والقابليــة لذلــك مــن أهــم عوامــل فــرض نمــوذج 

معنــى  مــن  فيــه  ليــس  التعايــش  مــن  خــاص 

القــوى  مصالــح  وخدمــة  االســم،  إال  التعايــش 

المهيمنــة. 

ومــن المؤكــد أن التعايــش المتكافــئ ال ســبيل 

التعايــش  مــن  عاليــة  نســبة  بتحقيــق  إال  إليــه 

وإصــالح  حــدة،  علــى  مجتمــع  لــكل  الداخلــي 

واالجتماعيــة،  الثقافيــة  األعطــاب  مــن  بــه  مــا 

والسياســية. واالقتصاديــة 

 ونعنــي بالتعايــش الداخلــي، المصالحة الذاتية 

الثقافــي  مكونــه  مــع  الواحــد  المجتمــع  ألفــراد 

أفقًيــا  والدينيــة،  التاريخيــة  وهويتــه  واالجتماعــي 

عالقتــه  فــي  وعمودًيــا  االجتماعيــة،  عالقتــه  فــي 

بمكونــه الدينــي والمذهبــي والروحــي، فــكان غيــاب 

تراجعــه،  أو  ضعفــه  أو  الداخلــي،  التعايــش  هــذا 

االجتماعيــة  األزمــات  مــن  ســواه  لمــا  مقدمــة 

واإلنســانية، ممــا يجعــل قــوى الهيمنــة العالميــة، 

تحــاول فــرض شــروط قواعــد التعايــش، ال تراعــي 

إال ظــروف طــرف واحــد. 

والــذي نحــاول اإلســهام بــه هــو بيــان أهميــة 

المعاصــر. الواقــع  فــي  المتكافــئ،  التعايــش 

 ونؤكــد ابتــداًء أن معنــى التعايــش ال يتحقــق 

إال إذا كان متكافًئــا بيــن جميــع األطــراف، أمــا إذا 

بمبادئــه  الوفــاء  عــن  ــب  تنكَّ أو  البعــض  لــه  ــر  تنكَّ

طــرف خــرج عــن معنــاه إلــى شــيء آخــر؛ قــد يســمى 

أن  يمكــن  وال  إذعاًنــا،  أو  خضوًعــا  أو  استســالًما 

يســمى تعايًشــا.

الحضــاري  االحتقــان  عنــه  يتولــد  مــا  وهــذا 

ــاإلذالل  نتيجــة شــعور الشــعوب المســتضعفة ب

االســتعباد  أو  التعامــل  وســوء  والخنــوع 

ــة  ــى الكراهي ــؤدي إل ــوي، ممــا ي واالســترقاق المعن

والالتعايــش.  والعنصريــة  والعنــف 

متناقضتــان  فرضيتــان  تتولــد  هنــا  ومــن 

 : همــا د مفا

الــدول  	 أن  هــي  األولــى:  الفرضيــة 

أكبــر  مــن  مادًيــا  والمتقدمــة  المهيمنــة 

ــم،  صنــاع العنــف والالتعايــش فــي العال

فضــًلا عــن غيــاب التعايــش فيمــا بينهــا، 

ــة والعنــف االجتماعــي  وشــيوع العنصري

مجتمعاتهــا. فــي 

والفرضيــة الثانيــة: أن القــوى المهيمنــة  	

وســببه  منشــؤه  شــر  كل  أن  تــرى 

العالــم المتخلــف، فهــو منبــع اإلرهــاب 

التنميــة،  وســوء  واألميــة  والتخلــف 

المعاملــة،  وســوء  الســرية،  والهجــرة 

وهلــم جــرا مــن الكــوارث واألزمــات، ممــا 

اضطــر بعــض الباحثيــن إلــى الحديــث عــن 

الســلمي. التعايــش 

الفرضيتيــن  هذيــن  عــن  تتولــد  كمــا 

مفادهمــا:  متناقضتــان  نتيجتــان 

العدد 19 | خريف 2022 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 124



األولــى: أن القــوة التــي تتميــز بهــا قــوى  	

اقتصاديــة  قــوة  إال  ليســت  الهيمنــة 

اجتماعــي  انهيــار  مقابــل  فــي  وصناعيــة 

إنســاني.  وانحطــاط  وأخالقــي 

والثانيــة: أن اســتعباد العالــم المتخلــف  	

واســتبقاء ضعفــه واســتحباب تبعيتــه 

قنبلــة  إال  ليــس  وخنوعــه  وخضوعــه 

الفرصــة  لهــا  ســمحت  متــى  موقوتــة، 

ــة  انفجــرت، وهــذه النتيجــة تؤكــد الفرضي

فالالتعايــش  لهــا،  وتشــهد  األولــى 

وجبروتــه  بغطرســته  الغــرب  يصنعــه 

المتخلــف  العالــم  يصنعــه  مــا  أكثــر 

أحوالــه. وســوء  بتخلفــه 

ولقــد تحــدث كثيــر مــن العلمــاء والخبــراء عــن 

الويــالت التــي جرتهــا العولمــة وقــد تحقــق فعــًلا 

الثقافيــة  الخصوصيــة  محــو  علــى  تعمــل  أنهــا 

والدينيــة لكافــة الشــعوب المســتضعفة، وتدفــع 

النمــوذج  هــو  واحــد  نمــوذج  ســيادة  جعــل  فــي 

والسياســة  الثقافــة  فــي  األمريكــي  الغربــي 

واالقتصــاد.

المنجــرة«  »المهــدي  ذكــره  مــا  هــذا  ويؤكــد 

الدراســات  فــي  إليــه  توصــل  مــا  باســتقراء 

العالميــة  القــوى  »إن  قــال:  حيــث  المســتقبلية 

الكبــرى وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة األمريكية 

الثالــث،  العالــم  بلــدان  علــى  اإلذالل  تمــارس 

اعتراضــات،  كثيــر  غيــر  مــن  لذلــك  تنصــاع  التــي 

قبــل أن تمــارس اإلذالل بدورهــا علــى جماهيرهــا 

يهــد  المــزدوج  اإلذالل  هــذا  ولعــل  بذاتهــا«)9)(، 

واالحتقــان  لالنتقــام  ويؤســس  التعايــش  أركان 

الدولــي والداخلــي. ممــا يجعــل الســؤال مشــروًعا 

االجتمــاع  ضمــن  العالمــي  التعايــش  آفــاق  عــن 

المعاصــر. اإلنســاني 

ثانًيا: منطق التعاون في المجال 
التداولي الدولي

فــي حاجــة  النــاس  أن كل  فيــه  ممــا ال شــك 

ماســة لبعضهــم البعــض وال يتصــور اســتغناء 

أحدهــم عــن غيــره، مهمــا ملــك مــن الجــاه والمــال 

والســلطة، فــكل إنســان غنــي بغيــره فقيــر بذاتــه، 

ثــم إن هللا جعــل عبــاده بشــكل فطــري مضطريــن 

إلــى التعــاون والتكامــل ضــرورة، كمــا جعــل فيهــم 

فــي  كثيــًرا  يكــون  قــد  والصــالح  الخيــر  مــن  جانًبــا 

إلــى  بالنظــر  وهــذا  بعــض،  فــي  قليــًلا  بعضهــم 

ــُب كل أحــد فــي التعــاون.  الدافــع والرغبــة التــي تَرغِّ

لكــن حينمــا نتحــدث عــن التعــاون مــع اآلخــر 

فمــن منطلــق النظــرة اإليجابيــة، اســتفادة منــه 

ومــن خبراتــه، وممــا لديــه مــن التجــارب والعلــوم، 

ومــا وصــل إليــه مــن اإليجابــي الصالــح، وإفادتــه بما 

لــدى األمــة مــن الخيــر والعلــم والهدايــة والخبــرة 

فــي كل المجــاالت، بشــكل متبــادل متفــق عليــه 

بيــن الطرفيــن أو األطــراف.

)9)(  ُينظر كتاب اإلهانة للدكتور المهدي المنجرة: 7.
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االســتفادة  فــي  إشــكال  أي  هنــاك  وليــس 

مــن الصالــح والخيــر والحكمــة، أنــى كان مصدرهــا 

وصاحبهــا أو نوعهــا أو مجالهــا، فالحكمــة ضالــة 

المؤمــن أيــن وجدهــا فهــو أحــق بهــا -كمــا قيــل- 

الدولــي أدق مــن هــذا وأعمــق  التعــاون  لكــن 

وإنمــا هــو ترجيــح دقيــق مــن داخــل المفاســد علــى 

فضــال  حــدة  علــى  المصالــح  داخــل  ومــن  حــدة، 

عــن الترجيــح بينهمــا، ال تــدرك إال بالــذكاء الكبيــر 

والخبــرات المتعــددة، فليــس الــكالم عــن الترجيــح 

بيــن المصلحــة والمفســدة فيؤخــذ باألولــى وتتــرك 

الثانيــة، وإنمــا يتــم الــكالم فــي هــذا الصــدد خاصــة، 

عــن أصلــح المصالــح، وأفســد المفاســد، فليــس 

َثــمَّ مصلحــة -فــي الغالــب- إال مشــوبة بمفســدة 

بوجــه مــن الوجــوه، ومــا مــن مفســدة إال خالطتهــا 

مصلحــة بوجــه مــن الوجــوه، ومــن هنــا نحتــاج إلــى 

ذكاءات خارقــة وخبــرات متعــددة فــي إدراك منهــج 

االســتصالح، وكشــف مــا قــد تحويــه المفاســد مــن 

منفعــة يمكــن عزلهــا واالنتفــاع بهــا.

ونستشــهد لهــذا النظــر الدقيــق بجملــة مــن 

وقائــع المنهــج النبــوي فــي إدراك حقائــق القــرآن 

ــى أعيانهــا فــي الواقــع، ومنهــا: وتنزيهــا عل

مــا جــاء فــي حديــث: »وجــد النبــي -عليــه الصــالة 

ــة  ــة، أعطيتهــا مــوالة لميمون والســالم- شــاة ميت

مــن الصدقــة، فقــال النبــي: هــال انتفعتــم بجلدهــا؟ 

أكلهــا«)0)(  حــرم  إنمــا  قــال:  ميتــة  إنهــا  قالــوا: 

المنطــق النبــوي دل علــى مــا يمكــن اســتصالح مــا 

)0)( أخرجــه اإلمــام البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب: الــزكاة، بــاب: 
الصدقــة علــى موالــي أزواج النبــي –صلــى هللا عليــه وســلم-، رقــم 
)49)، وأخرجــه اإلمــام مســلم فــي صحيحــه، كتــاب: الحيــض، 

بــاب: طهــارة جلــود الميتــة بالدبــاغ، رقــم: )0).

يمكــن اســتصالحه ممــا ظاهــره مفســدة محضــة، 

ــه. واالنتفــاع ب

َذاَك  َكــُذوٌب،  َوُهــَو  »َصَدَقــَك  حديــث  وكذلــك 

َشــْيَطاٌن«)))(، وهــو أن النبــي عليــه أفضــل الصــالة 

شــر  مــن  خيــرٍ  ذرة  مثقــال  اســتخرج  والســالم 

محــض، وهــي تلــك النصيحــة مــن الشــيطان ألبــي 

ــه الســالم باالنتفــاع بذلــك  ــرة؛ حيــث أقــره علي هري

وأفســدهم  الخلــق  مــن شــر  خــرج  الــذي  النصــح 

ــِد ذلــك كمــا قــال  ــَن َفَوائِ وأخبــث المخلوقــات، فِم

ــِه  ــُع ِب ــا َيْنَتِف ــُم َم ــْد َيْعَل ــْيَطاَن َق ابــن حجــر: أن »الشَّ

َفــَلا  اْلَفاِجــُر  اَهــا  َيَتَلقَّ َقــْد  اْلِحْكَمــَة  َوَأنَّ  اْلُمْؤِمــُن، 

إذن  ِبَهــا«)))(،  َفُيْنَتَفــُع  َعْنــُه  َوُتْؤَخــُذ  ِبَهــا،  َيْنَتِفــُع 

ال بــد مــن اســتثمار الجانــب الخيــري فــي النــاس 

قليــًلا.  كان  مهمــا  واســتخراجه 

وفــي آيــة اإلفــك داللــة علــى اســتخراج خيــر مــن 

شــر، نحســبه شــرا ال خيــر فيــه، لكــن ذكــر القــرآن أن 

نُكــۡمۚ  ــةٞ ّمِ ــِك ُعۡصَب ــآُءو بِٱۡلِۡف ــَن َج ِي فيــه خيــرا ﴿إِنَّ ٱلَّ

﴾)))(، فهذا  ُكــۡمۚ َســُبوهُ َشّٗا لَُّكــمۖ بَــۡل ُهَو َخــۡرٞ لَّ َل َتۡ
النفــس وهــذا االحتمــال مــن الخيــر الموجــود فيمــا 

نــرى أنــه ال خيــر فيــه، هــو الواجــب البحــث عنــه فــي 

واســتخراج  وإنجازاتــه وخبراتــه،  المخالــف  ثقافــة 

النافــع منــه واالنتفــاع بــه، وتــرك الفاســد واالبتعــاد 

َعــرُّف علــى الخيــر  عنــه، المهــم أن نمتلــك قــوة التَّ

اســتثمار  قــوة  ونمتلــك  المخالــف،  فــي  الكامــن 

ِتــِه، وأن نمتلــك قــوة التخلــي والتــرك للمألــوف  َخْيرِيَّ

المرجــوح، لصالــح الراجــح الوافــد.

)))( أخرجــه اإلمــام البخــاري: كتــاب الوكالــة، بــاب إذا وكل رجــال 
فتــرك الوكيــل شــيئا فأجــازه المــوكل«، رقــم: )))).  

)))( فتح الباري 489/4.

)))( النور: )).
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المخالــف  مــع  الخيــر  علــى  فالتعــاون  وعليــه 

ممــدوح شــرًعا، مطلــوب واقًعــا، وحاجــة ماســة 

إليــه فــي كل مجــاالت الحيــاة فــي العلــوم والثقافــة 

اإلداري  والتســيير  واإلعمــار  والمهــن  واإلبــداع، 

االجتماعيــة  والنظــم  والسياســي  والتقنــي، 

وغيرهــا، شــريطة أن ينتفــع بهــا عمــوم النــاس، وال 

يعــم ضررهــا كافــة النــاس، وأن تكــون مصالحهــا 

أشــمل وأكبــر وأرجــح مــن مفاســدها.

ــز المقاصــدي بيــن  ــد مــن قــوة التميي ــا ال ب وهن

وبيــن  وبينهــا  والمرجوحــة،  الراجحــة  المصالــح 

المفاســد، ومــا هــو عــام مــن ذلــك، ومــا هــو خــاص، 

ومــا هــو مؤثــر فــي صيــرورة المجتمــع، ومــا ليــس 

وفقــه  المــآل  اعتبــار  ذكاء  نمتلــك  وأن  كذلــك، 

والتمكيــن  الماضــي،  اســتيعاب  وقــوة  الحــال، 

ذلــك  كل  ظــروف  لمعرفــة  ــادة  النَّقَّ للعقليــة 

علــى  التعــاون  وكذلــك  وســياقاته،  ومالبســاته 

تقليــل المفاســد المتفــق علــى فســادها، ورعايــة 

مــا ال يســع العقــالء االختــالف فيــه، من المشــترك 

اإلنســاني.

وبهــذا يتضــح أن التعــاون أمــر ضــروري لتدبيــر 

االختــالف بيــن النــاس عامــة وأنــه ال أحــد يســتطيع 

أن يســتقل بنفســه، وكل فــي حاجــة بالضــرورة إلــى 

برهــان عملــي  الخيــر  التعــاون علــى  إن  ثــم  غيــره، 

علــى تميــز اإلنســان عــن غيــره فــي عقلنــة تعايشــه، 

واالزدهــار  للتقــدم  ضــروري  أمــر  التعــاون  إن  ثــم 

وتحســين اإلعمــار، ودليــل واضــح علــى التواصــل 

والتثاقــف، والزيــادة فــي الخبــرة، والترقــي بالعقليــة، 

التميــز  علــى  المحافظــة  فــي  أســاس  وإســهام 

اإلنســاني.

خاتمة:

للفضــاء  اإليجابــي  التفعيــل  نتائــج  مــن  لعــل 

العمومــي مــا تــم ابتــكاره مــن التدبيــر المشــترك 

احتــكار  وفــك  العامــة،  الشــؤون  مــن  لكثيــر 

يســمى  مــا  وهــو  لــه،  التقليديــة  المؤسســات 

كثيــر  أبــدع  التــي  التشــاركية«،  »الديمقراطيــة 

مــن الــدول الديمقراطيــة والمتقدمــة فــي آليــات 

تنزيلهــا، فصــار المجتمــع المدنــي فاعــًلا أساســًيا 

السياســات  وترشــيد  القوانيــن،  اقتــراح  فــي 

العموميــة وتوجيــه الــرأي العــام، مــن أجــل الحكامة 

القــرارات  اتخــاذ  فــي  والجــودة  المؤسســاتية 

المناســبة.

إلــى  التشــوف  مــن  ُبــدَّ  ال  كان  هنــا  ومــن 

مــن  انطالًقــا  الســلم،  وإحــالل  األمــن  اســتتباب 

عقلنــة تدبيــر الفضــاء العمومــي، وإطــالق العنــان 

لتفعيلــه، ولعــل مــن أهــم مخرجاتــه ضبــط مجــال 

القيــم الجمعيــة،  بالتربيــة علــى  التــداول الداخلــي 

ثقافــة  بإشــاعة  المجتمــع،  دمقرطــة  وترســيخ 

الحريــة المســؤولة، وعقالنيــة الســلوك الجماعــي 

المبــادرة  روح  وغــرس  الفرديــة،  والتصرفــات 

العموميــة،  الفضــاءات  أنــواع  عبــر  والفاعليــة، 

باعتبــار الشــراكة بينهــا فــي التربيــة علــى المواطنــة، 

واالحتــرام المتبــادل بيــن كل النــاس، بــدًءا بالفضاء 

التالقــح  فضــاءات  وســائر  والمدرســي،  األســري 

الثقافــي مــن داخــل المجتمــع، ســواء كان فضــاًء 

وافتراضًيــا.  واقعًيــا 

127تدبري الفضاء العمومي املعارص



فــي  الجميــع  جهــود  تضافــر  ينبغــي  وهكــذا 

والذكــي  والفعــال  اإليجابــي  المواطــن  تكويــن 

والمبتكــر كل مــن موقعــه ومجالــه، حتــى نســتطيع 

والتراحــم  والتعــاون  التســامح  مجتمــع  تجســيد 

عــن  بعيــًدا  الواقعيــة،  أبعــاده  بــكل  والتكافــل 

المثاليــة التــي تصــور ســلوك اإلنســان فــي مقــام 

العصمــة أو المالئكيــة، ومــن هنــا يتفاعــل الفضــاء 

العمومــي بــكل أنواعــه ومكوناتــه إلحــداث التــوازن 

المجتمــع. فــي  واالجتماعــي  النفســي 

كمــا يعمــل هــذا الفضــاء علــى إشــاعة ثقافــة 

االنفتــاح علــى اآلخــر والتســامح مــع ســائر النــاس 

والتركيــز علــى األخــوة اإلنســانية الجامــع لإلنســانية 

ــن  جمعــاء، فــي التأســيس للتعايــش الســلمي بي

كل النــاس، باحتــرام ثقافــة اآلخــر واختياراتــه ودينــه 

ومذهبــه وتقاليــده وخصوصياتــه.

العمومــي  الفضــاء  تدبيــر  منطــق  أمــا 

أن  ــم  ُيَعلِّ فهــو  الدولــي  التداولــي  المجــال  فــي 

التســامح هــو الســهولة فــي ذكاء وحــزم وفطنــة، 

يشــعر  ممــا  وكرامــة،  عــزة  فــي  التعايــش  وهــو 

أمــا  بيــن األمــم والشــعوب،  بالتكافــؤ الحضــاري 

لــو ُطِلــب التعايــش مــن طــرف واحــد دون التــزام 

والخضــوع  الخنــوع  فهــو  اآلخــر  الطــرف  مــن 

الغــزو  إلــى  المــؤدي  واالســتقواء  واالســتعباد 

والسياســي  واالقتصــادي  الثقافــي  واالســتعمار 

وال  تعاوًنــا  يســمى  ال  وهــذا  العســكري،  وربمــا 

تعايًشــا، إذ مــن البديهــي أن هــذه القضايــا تقــع 

بشــكل متكافــئ بيــن الطرفيــن ال مــن طــرف واحــد 

كمــا هــو األمــر فــي صيغــة وزن »تفاعــل« تعايــش 

وتســامح. تعــارف  أو 

والحاصــل أن التعايــش هــو مــا تأســس علــى 

كاإلرادة  للطرفيــن  معلومــة  وقوانيــن  قواعــد 

المتبــادل  النفــع  فــي  األكيــدة  والرغبــة  الفعليــة 

فــي  الشــجاعة  بالمواقــف  والمســاندة  بينهمــا، 

ممــا  وغيرهــا،  الحرجــة  والمناســبات  األزمــات، 

يعبــر عــن إرادة الخيــر لآلخــر وإســداء النصــح لــه 

بســعة  االتصــاف  مــع  ووضــوح،  شــفافية  بــكل 

الصــدر للمخالــف، ومعرفــة رأيــه فيمــا خالــف فيــه 

فــي نطــاق واقعــي. لــه  العــذر  واْلِتَمــاس 

وبهــذا يكــون الفضــاء العمومــي أهــم رافــد مــن 

روافــد التأســيس لالجتمــاع اإلنســاني المعاصــر 

المتعايــش فــي أمــن وســالم بالدفــع قدًمــا نحــو 

فــي  تحتــرم  التــي  اإلنســانية  والحداثــة  التقــدم 

اإلنســان إنســانيته وكرامتــه وتعــزز تميــزه اإليجابي 

عــن كل مــا ســواه. 

الببليوغرافيا:

بــن 	  إســماعيل  بــن  محمــد  المفــرد:  األدب 

)5)هـــ(،  )ت:  البخــاري  المغيــرة  بــن  إبراهيــم 

مكتبــة  الزهيــري؛  أميــن  بــن  ســمير  تحقيــق: 

المعــارف للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة 

998)م. هـــ/   (4(9 األولــى: 

الدكتــور 	  إمبرياليــة:  الميغــا  عهــد  فــي  اإلهانــة 

العربــي،   الثقافــي  المركــز  المنجــرة،  المهــدي 
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الخامســة  الطبعــة  المغــرب،  البيضــاء  الــدار 

007)م. 

ضيــاء 	  أكــرم  الدكتــور  والمعاصــرة،  التــراث 

العمــري، كتــاب األمــة، سلســلة كتــب تصدر عن 

رئاســة المحاكــم الشــرعية والشــؤون الدينيــة 

فــي دولــة قطــر، الطبعــة األولــى: 405)هـــ.

الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور 	 

وســننه  وســلم  عليــه  هللا  صلــى  هللا  رســول 

وأيامــه صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل 

أبــو عبــد هللا البخــاري الجعفــي، تحقيــق محمــد 

النجــاة،  طــوق  دار  الناصــر،  ناصــر  بــن  زهيــر 

))4)هـــ. الطبعــة األولــى: 

أحمــد 	  البخــاري:  صحيــح  شــرح  البــاري  فتــح 

العســقالني  الفضــل  أبــو  حجــر  بــن  علــي  بــن 

79))هـــ،  بيــروت،   - المعرفــة  دار  الشــافعي، 

تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي؛ محــب الديــن 

لخطيــب. ا

فــي 	  بحــث  هابرمــاس  عنــد  العــام  الفضــاء 

المفهــوم والتحــوالت التاريخيــة، للباحثــة: نــوار 

ثابــت.

الفضــاء العمومــي مــن هابرمــاس إلــى نانســي 	 

فريــزر للباحــث المغربــي رشــيد العلــوي بحــث 

محكــم،  مؤسســة مؤمنــون بــال حــدود.

المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن 	 

العــدل إلــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، 

القشــيري  الحســن  أبــو  الحجــاج  بــن  مســلم 

النيســابوري )ت: )))هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد 

ــي بيــروت. ــاء التــراث العرب عبــد الباقــي، دار إحي

االجتماعيــة 	  »الشــبكات  بعنــوان:  مقــال 

ــم  التَّحكُّ مظاهــر  بالمغــرب:  العــام  والمجــال 

َمْقَرَطــة« ليحيــى اليحيــاوي، مركــز الجزيــرة  والدَّ

5)0)م،  نوفمبــر   8 بتاريــخ:  منشــور  للدراســات، 

االجتماعيــة 	  الهويــة  بعنــوان: »طبيعــة  مقــال 

السوســيولوجية«  النظريــات  ضــوء   فــي 

 /(( تاريــخ  محســن،  حميــد  حاتــم  للباحــث: 

8)0)م  أب/

مقــال بعنــوان: »هابرمــاس ومفهــوم الفضــاء 	 

دراســات  مجلــة  علــوش،  نرديــن  العمومــي«، 

ــة، جامعــة وهــران، العــدد 4  إنســانية واجتماعي

4)0)م.  جانفــي 

مقــال بمجلــة االســتغراب بعنــوان: »دور الديــن 	 

تطــور  فــي  دراســة  العمومــي،  الفضــاء  فــي 

رؤيــة هابرمــاس الفلســفية، مشــترك حســين 

غفــاري معصومــة بهــرام، عــدد صيــف 7)0)م.

مقــال للدكتــور محمــد إكيــج بعنــوان: »الفضــاء 	 

والتحــول  الــدالالت  فــي  مقاربــة  العمومــي: 

جماعــي  كتــاب  ضمــن  التخليــق«  وضوابــط 

بعنــوان الحريــات الفرديــة فــي الفضــاء العــام، 

المؤطــرة  والمرجعيــة  الفلســفية  األســس 

ومقاربــات. رؤى 

129تدبري الفضاء العمومي املعارص


	 الدراسات والأبحاث
	نحو إسهام في السلم الاجتماعي

	تدبير الفضاء العمومي المعاصر
	أحمد الرازقي


