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إخالء مسؤولية
تعكس هذه الورقة تحليالت المؤلف وآراءه، وال ينبغي أن ُتنسب وجهات النظر واآلراء الواردة فيها إلى مركز 

الُمجدد للبحوث والدراسات، ويعد المؤلف وحده مسؤواًل عن أي أخطاء ترد فيها.
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 مقدمة
 ال أحـــد يجـــادل يف أن هناك حالة أزمة ينـــوء هبا الوضع الثقايف العربي واإلســـامي العـــام، والتي تتجلى 
مظاهرهـــا يف عـــدد من المؤشـــرات، مـــن ضمنها التأخـــر الثقايف والسياســـي يف بلـــدان العالم العربـــي، واهنيار 
مؤشـــرات التنميـــة الثقافية، وانتفـــاء الرتابط بين الدوائـــر األكاديمية البحثيـــة والدوائر السياســـية والبيروقراطية 
ذات العاقـــة بالقرار، وتـــردي المخرجات األكاديميـــة يف العالم العربي، وتـــأزم المنظومـــة التعليمية، وغياب 
أو قلة االعتمـــاد على النخبة الفكريـــة والثقافية يف صوغ االســـرتاتيجيات الكربى داخل الدولة والمؤسســـات، 
وضعـــف أو غيـــاب االحتفـــاء بالرأســـمال الرمزي لصالـــح الرتكيز علـــى الرتاكـــم المادي، وتضاؤل مســـاحة 
القراءة؛ وســـوى ذلـــك من المشـــخصات، التي قد يميل البعـــض إلى اعتبـــار بعضها نتائج ال أســـبابا، وتنهض 
دليـــا علـــى أن الثقافـــة يف واقعنـــا العربي تظـــل مكانا لاحتفـــال بالغيـــاب، مقابـــل منطق الســـلطة المحكوم 

بالحضـــور الطاغي.
 ويقـــع يف صلـــب الحديث عـــن أزمة واقعنا الثقايف تســـاؤل متكرر عـــن موقع ودور المثقـــف العربي، بل 
إن الحكـــم علـــى تأزم الواقع الثقـــايف ينطلق يف الكثير من األحيـــان من الحكم على المثقف بالتـــأزم؛ فكأن أزمة 
الواقـــع الثقـــايف انعـــكاس ألزمة المثقـــف، ال العكس. ويف حيـــن يرى البعـــض أن المثقف ليس ســـوى ضحية 
لـــرتدي الوضع الثقايف العربي العام، بســـبب عدم انفتاح المؤسســـات التعليمية على أطروحاتـــه، وتغلب األمية 
وانســـحاب القراءة، ومحاربة الماســـكين للســـلطة لفكره، والوقوف درعا بينه وبين جمهـــوره )))؛ يميل آخرون 
إلـــى تحميل المثقف مســـؤولية ذلـــك الرتدي، علـــى اعتبار أنـــه يتحرك يف تخـــوم الواقع المجتمعـــي بنوع من 
االنعزاليـــة، من خال النزعة النخبوية الطاغية عليه، واالنشـــغال بإشـــكاليات هي إلى الخاصـــة أقرب منها إلى 

عامـــة الناس، وعـــدم صياغة لغة قريبة من العموم تبســـط اإلشـــكاليات وتكرس ثقافـــة القرب))).
 ولعلـــه ليـــس من موضوع أســـيل فيه مـــداد كثير، كما أســـيل يف موضـــوع المثقف العربـــي وأزمته. فمنذ 
عقود من الزمن ســـاد يف األوســـاط الفكريـــة والثقافيـــة العربية حديث أزمـــة المثقف، وانتشـــرت الزمة األزمة 
بوجـــه خاص منذ أن نشـــر المفكـــر المغربي عبـــد اهلل العروي كتابـــه باللغة الفرنســـية »أزمـــة المثقفين العرب: 
تقليديـــة أم تاريخانيـــة؟« يف النصف األول من ســـبعينيات القـــرن الماضي)))، حتى ذهب الظـــن إلى أن المثقف 

أزمته. العربي ولد ويف أحشـــائه 

)1( أحمد مفلح مفلح: يف سوسيولوجيا المثقفين العرب، دراسة وصفية من خالل تحليل مضمون مجلة«المستقبل العربي«)2008-1978(. 
الطبعة األولى، بيروت، لبنان منتدى المعارف. 2013. ص ص 275-274.

)2( عبد اإلله بلقزيز:هناية الداعية:الممكن والممتنع يف أدوار المثقفين. الطبعة األولى، الدار البيضاء، المركز الثقايف العربي، 2000. ص 50.
(3) Abdallah Laroui : La crise des intellectuels arabes, traditionalisme ou historicisme?, Paris, 

Maspéro,1974. 
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 ويمكن القول بأن التســـاؤل المتكـــرر والدائم عن أزمـــة المثقف العربي يخفـــي وراءه ـ بطريق المداورة 
ـ الشـــعور بالموقـــع الرئيـــس الذي يحتلـــه يف البنيـــة االجتماعيـــة والثقافية والسياســـية يف المجتمعـــات العربية 
الحديثـــة، ومـــدى الرهان الملقـــى عليه يف التحـــوالت المتوالية، واإلحســـاس بالحاجـــة إلـــى دوره المتزايد. 
وبصيغـــة أخـــرى، فإن التســـاؤل الملح عن أزمـــة المثقف العربـــي ينطوي ـ بشـــكل ضمني ـ على الشـــعور بأن 

هنـــاك وضعا شـــرطيا، مفـــاده أن خـــروج المثقف من أزمته شـــرط للنهـــوض والخروج مـــن التخلف.
انطاقـــا مـــن ذلك تســـعى هذه الورقـــة البحثيـــةـ  وفق منهـــج تاريخي نقديـ  إلـــى إعادة قراءة ســـياقات 
نشـــأة المثقـــف الحديث يف بنية عربية ـ إســـامية ابتداء من هنايات القرن التاســـع عشـــر، والوقـــوف لدى جملة 
التحـــوالت واالنعطافـــات التـــي خضع لهـــا؛ وهي تحوالت نـــرى أهنـــا تلتقي يف نقطـــة التقاطع بيـــن المعريف 
والسياســـي. كما تعمل الورقة على تشـــخيص عمليـــة االنتقال مـــن الباراديغم الذي كان يؤطـــره الفقيه والعالم 

بالمفهـــوم التقليـــدي، إلـــى الباراديغم الجديد الذي نشـــأ يف ظله المثقـــف الحديث. 
 ونحـــن ال ندعـــيـ  بـــأي حالـ  أننا ســـنقدم إجابات وافيـــة وهنائية عن هذه األســـئلةـ  ومثياهتـــاـ  بقدر ما 
يحدونـــا طموح إلى مامســـة بعـــض جوانب األزمـــة وتجلياهتا، موقنين بـــأن أزمة المثقف قضية من التشـــابك 
والتعقيـــد بحيـــث تســـتدعي تظافـــر الجهـــود وتوظيف منهجيـــات جديـــدة يف المقاربـــة والتحليـــل، من أجل 
الخـــروج برؤية عربية شـــاملة، تعمل على تشـــخيص أزمة المثقف العربـــي وإعادة بناء مفهومـــه ودوره يف مناخ 
ثقايف وسياســـي جديد ، وتســـتوعب مظاهر وتجليات األزمـــة الثقافية وتقدم مقرتحات وبدائـــل عملية، عقانية 
وموضوعيـــة، من أجـــل االنفات من الحلقـــة الدائرية المفرغـــة التي يتخبط فيهـــا المثقف العربـــي، وبالنتيجة 

الوضع السياســـي واالجتماعي واالقتصـــادي يف العالم العربي.

 تعريف املثقف
 ال تـــكاد تتفق جل الدراســـات واألبحاث التي تتطرق إلـــى المثقف على تعريف موحـــد يمكن أن يكون 
ذا قـــوة معيارية، بقـــدر ما نصطدم بتعريفـــات ال حصر لها تتخذ لنفســـها زوايا متعددة للنظر إلـــى هذا«الكائن«، 
ســـواء كانت الزاوية السياســـية بالرتكيز علـــى دوره ووظيفتـــه، أو الزاويـــة اإليديولوجية بالرتكيـــز على مواقفه 
وتموقعـــه، أو الزاوية االجتماعية بالرتكيز علـــى موقعه وانتمائه االجتماعي ـ الطبقي. ويـــرى كارلوس ألتاميرانو 
أن لفظـــة المثقف«متعـــددة المفاهيـــم« ومثيرة للجدل وليســـت لها حدود معينة، كما هو الشـــأن أيضا بالنســـبة 
إلـــى الفئة التي ينتمـــي إليها، وهي فئـــة المثقفين، بالجمـــع))) . وياحـــظ أن اللغات األوروبية لـــم تكن تعرف 

(1)  Carlos Altamirano :Intelectuales: notas de investigación. 
Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2006 ; p 17.
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هـــذا المفهوم حتى هناية القرن التاســـع عشـــر، إذ يعـــرف »القاموس االشـــتقاقي األول للغة اإلســـبانية«، الذي 
ظهر عام )88)، كلمة«المثقف« كالتالي:«الشـــخص المشـــتغل بالبحث والتأمل«)))، وهو تعريف عام يشـــمل 

المشـــتغل يف حقول الفكر والثقافة
والتعليـــم، كما يشـــمل بنفس القـــدر رجل الكنيســـة والكاهن والصـــويف. ولم يحصل نوع مـــن التحديد 
للمفهـــوم إال بعد قضية دريفوس Dreyfus الشـــهيرة يف فرنســـا عام 898)، حيث تم الفصـــل يف المفهوم بين 

الروحاين))). الثقايف والجانـــب  الجانب 
 بنـــاء عليـــه، يقـــرتح البعض تعريفـــات للمثقف، على أســـاس الدمـــج بين الـــدور والســـياق االجتماعي

 أو التاريخـــي أو همـــا معا. فا »يكون« أي شـــخص مثقفا لمجرد كونـــه حاما لمعرفة، بـــل »يصبح« كذلك يف 
الوقـــت الذي يخـــرج فيه بمعرفته إلـــى الفضاء العـــام، ويتبنى قضايا ال تنـــدرج بالضرورة يف مجاالت اشـــتغاله 
كرجـــل معرفـــة، يف أي مجتمع أو حقبـــة تاريخيـــة كان ذلك)))؛ ويدعـــم المفكر الفرنســـي إيتيـــان باريليي هذا 
التعريـــف، من خال تأكيـــده على أن المثقف هـــو رجل الفكر، لكنه رجـــل الفكر الذي يجعـــل فكره يف خدمة 

فكرة العدالـــة كمثال))).
 وإذا كانـــت لفظة«مثقف« حديثة العهد باالســـتعمال، ســـواء يف اللغات ذات الجـــذر الاتيني أو خارجها 
بمـــا فيها اللغـــة العربية، فـــإن األمر يدعونا إلـــى إعمال نوع مـــن التمييـــز بين«الكلمة« و«الشـــيء«. فقد عرفت 
كافـــة المجتمعات البشـــرية فئـــة من«العمال الفكرييـــن« الذين كانـــوا يـــؤدون أدوارا معينة تقرهبـــم من مفهوم 
المثقـــف يف العصـــر الحديث، أمثال رجـــال الديـــن والعلماء والكهنة، شـــغلوا حيـــزا مهما يف عمليـــة التداول 
المعـــريف داخـــل مجتمعاهتم، وكانوا قبلـــة للباحثين عـــن المعرفة أو الخـــربة والدراية. ويف دراســـته عن الديانة 
اليهوديـــة القديمـــة يســـتعمل ماكس فيرب عبـــارة »المثقفيـــن« هبذا المعنـــى، للداللة علـــى رجال الديـــن اليهود 
يف بني إســـرائيل، الذيـــن تحملوا مســـؤولية إعـــادة مراجعة وكتابـــة التقاليد الدينية للشـــعب اليهـــودي، بالنظر 
إلى قرهبم الســـابق من األنبياء))). ويشـــير فيرب إلـــى أن الحاخامات اليهـــود كانوا يشـــكلون«طبقة من المثقفين« 

)1( ( )المصدر نفسه. ص 20. 
)2(  المصدر نفسه. ص 20.

(3)  Josep Picó Y Juan Pecourt : El estudio de los intelectuales: una reflexión. Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas (Reis), Madrid. N 123,2008.p 25. 

(4) Etienne Barilier Qu’est-ce qu’un intellectuel?. in : Les Intellectuels: déclin ou essor. VIe colloque 
annuel du Groupe d’étude «Pratiques Sociales et Théories»

RESS (CVP), T. XXVIII, n°87.1990.P21. 
(5) Max Weber : Le judaïsme antique. Traduction de l’allemand par Isabelle Kalinowski. Paris , 

Champs-Flammarion, 2010,p 466.
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المنتميـــن إلى عامة النـــاس، أو الغوغـــاء plébéiens، والمتميزين عـــن الطبقة األرســـتوقراطية، بحيث كانوا 
يقومـــون بدور استشـــاري وتحكيمي بيـــن الناس بشـــكل تطوعي، فضا عـــن عملهم الكهنـــويت األصلي))). 

 لقـــد أدى البحث عـــن مفهوم محـــدد ومرجعي عـــام لكلمة«المثقـــف«، يف األدبيـــات االجتماعية، إلى 
الكثيـــر مـــن التضـــارب واالختاف. وقـــد لوحـــظ أن الكثير من الدراســـات التـــي انصبت على دراســـة »مهنة 
المثقـــف« يف المجتمعـــات الحديثة كانت تنطلق من«نســـيان«الماضي، علـــى اعتبار أن المفـــردة لم تظهر إال يف 

هنايـــة القرن التاســـع عشـــر، ومعها يبـــدأ تاريخ المثقف. ولســـد هذه
الثلمـــة عملت مدرســـة كامربيـــدج على اجـــرتاح منهجية تعتمد دراســـة وضعيـــة المثقف ضمن ســـياقاته 
التاريخيـــة والسوســـيولوجية، وذلك هبدف الحيلولـــة«دون أن يؤثر الحاضر على دراســـة الماضي«، والعمل على 
دراســـة الظواهـــر الثقافية والفاعليـــن الثقافيين يف إطار الســـياق التاريخـــي، والبحث يف رواج األفـــكار بين هؤالء 
الفاعليـــن ضمن نفس اإلطـــار، مرتكزة على منهجيـــة تؤلف بين العلوم السياســـية وعلم االجتماع واأللســـنية))). 
 وياحظ المؤرخ الفرنســـي كريســـتوف شـــارل أن مصطلح«المثقـــف« أصبح مثقا بالخلفيـــة التاريخية 
والسياســـية واإليديولوجية الفرنســـية التي نشـــأ فيهـــا، األمر الـــذي يجعل مـــن الصعوبة تعميم نفـــس التجربة 
وســـياقها الثقايف على مختلف المجتمعـــات األخرى، خصوصا المجتمعات غير الاتينية، التي ال تجد مشـــكلة 
يف كلمـــةintellectuel  ، بتنـــوع تراكيبهـــا يف اللغات المتفرعة عن الاتينية. ويقرتح شـــارل إدماج دراســـة 
المثقف ضمـــن التاريخ المقارن، ويدعو إلى«الدراســـة المقارنـــة للمثقفين«، بحيث يرى بـــأن كلمة«مثقف« ال 
تبـــدو غريبة يف المعجـــم اللغوي الاتينـــي، لكنها عندما تنتقل إلـــى معجم مختلف أو إلى ســـياق تاريخي قديم 
تصبـــح مثار الغرابة، خاصـــة وأن الكلمة ظهرت مـــع نمط اإلنتاج الرأســـمالي الذي يرتكز على تقســـيم العمل 

إلـــى عمل ذهني وآخـــر يدوي))).
 تضمـــن هـــذا االنتقال من ســـياق تاريخي لم يكـــن فيه مفهـــوم المثقف معروفـــا، إلى ســـياق أصبح فيه 
المثقـــف جزءا منـــه، انتقاال موازيـــا حصل على مســـتوى الباراديغم المؤطـــر لرؤية العالم واإلنســـان يف العصر 
الحديـــث يف أوروبـــا، ابتداء من عصر األنـــوار حيث ظهرت فئة«رجـــال الكلمة«، الذين مثلوا حلقـــة انتقالية من 
رجـــل الدين إلـــى المثقف الحديث، الذي ظهر يف القرن التاســـع عشـــر، مع التحوالت الجذريـــة والعميقة التي 

مســـت المجتمع والدولة والنســـيج الثقايف.

)1(  المصدر نفسه ، ص 618.
(2)  Josep Picó.p 26 
(3)  Christophe Charle : L’histoire comparée des intellectuels en Europe. Quelques points de méthode 

et propositions de recherche.In : Michel Trebitsch,Marie-Christine Granjon(cordination) : Pour 
une histoire comparée des intellectuels.Paris ; Editions Complexe , 1998.p 39.
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 انتقال الباراديغم يف العامل العربي..من الفقيه إىل املثقف 
 ترتبط نشـــأة المثقـــف العربي يف العصـــر الحديث بجملة تحوالت جوهرية مســـت العديـــد من األنماط 
الثقافيـــة واالجتماعية والفلســـفية يف العالم العربي، نتجت عن االصطدام السياســـي والمعـــريف بأوروبا، خال 
هنايـــة القرن التاســـع عشـــر، أدت إلى تحـــول يف«رؤيـــة العالم« لـــدى النخبة العربيـــة، السياســـية والثقافية معا. 
وارتبـــط ذلـــك التحـــول باإلشـــكالية الرئيســـية التي طرحـــت آنذاك على هـــذه النخبة، هـــي إشـــكالية االنتقال 
النهضـــوي مـــن وضع يتســـم باالنحطـــاط والجمود علـــى مختلـــف األصعدة، إلى وضـــع تتحقق فيـــه النهضة 
والخـــاص مـــن التخلـــف، الـــذي يبدأ مـــن الثقافة علـــى صعيـــد الفـــرد والجماعـــة، وال ينتهي عنـــد الدولة، 
بوصفهـــا التعبيـــر المكثف يف العصـــر الحديث عـــن الطموحـــات المنجزة، منـــذ أن ولدت الدولـــة مع هيجل 

كفكـــرة تجريدية تمثـــل خاصة التطور اإلنســـاين. 
شـــكلت فئـــة العلماء الدينييـــن الطبقة المثقفـــة الوحيدة التي كانـــت هتيمن على عدد مـــن الوظائف ذات 
االرتبـــاط بالمعرفـــة يف العالم اإلســـامي طيلة القـــرون الماضية؛ فقـــد كان العلماء يقومون بـــأدوار هامة داخل 
المجتمـــع ويف العاقـــة بين المجتمع والســـلطة؛ إذ كانـــوا قضاة ومفتيـــن وموجهين دينيين وسياســـيين ورجال 
تعليـــم وأئمـــة مســـاجد، كما كانوا قـــادة المجتمـــع يف القرى والحواضـــر))). لكن مـــع بدء االحتـــكاك بأوروبا 
خـــال النصـــف الثاين من القرن التاســـع عشـــر، وبســـبب الجمود الفقهـــي المرتاكـــم، بدأت ترتســـم القطيعة 
بيـــن الفئـــة العلمائية وبيـــن العصر الجديـــد، بالنظر إلى النســـق الفقهي المغلـــق الذي لم يســـتطع التجاوب مع 

التحـــوالت الحاصلـــة، ليربز نمـــوذج جديد هـــو المثقف، بوصفه ناطقا بلســـان عصـــر مختلف.
 تشـــكل النموذج األول، الجنيني، للمثقـــف الحديث يف العالم العربي، من جماعـــة اإلصاحيين العرب 
الذيـــن اصطدمـــوا بمنجـــزات المدنية األوروبيـــة يف هناية القرن التاســـع عشـــر، ورأوا فيها ما يوفـــر مدخا إلى 
العصـــر والخـــروج من التخلـــف، عرب التوفيق بيـــن الرتاث الراكـــد والفكـــر األوروبي الناهض. وقـــد ترافقت 
هـــذه الصحـــوة مع عدد من التطـــورات التقنية الحديثـــة، التي مكنت النخبـــة العربية من االطـــاع على األفكار 
اإلصاحيـــة األوروبيـــة؛ وعلـــى رأس هـــذه التقنيات المطبعـــة التي دخلت بعـــض بلدان المشـــرق يف النصف 
األول من القرن التاســـع عشـــر، ووصـــول بعض الصحـــف األوروبية، التي ســـاهمت يف إعطاء النخبـــة العربية 
المدينيـــة صورة عما يجـــري يف أوروبا من تحوالت فكرية وسياســـية واجتماعية، وخصوصـــا األفكار الجديدة 
التـــي جاءت هبا الثورة الفرنســـية )))؛ فضـــا عن البعثات الطابية، وانتشـــار نظم التعليـــم الحديث، والرحات 

)1(  هشام شرابي: المثقفون العرب والغرب.الطبعة الثالثة، بيروت، دار النهار للنشر،1981.ص25.
(2)  Daniel Panzac :Révolution française et Méditerranée musulmane 
 Deux siècles d’ambiguïté. Revue du monde musulman et de la Méditerranée, Année 1989, Volume 

52, Numéro 1. p10 – 18.
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الفرديـــة الخاصة أو الســـفارية، التي هيـــأت اإلطار العام الذي تبلـــور فيه »باراديغـــم« paradigme جديد)))، 
يتضمـــن رؤية جديـــدة للعالم وبنـــاء فكريا جديـــدا، ويطرح أســـئلة مختلفة عـــن تلك التي كانـــت مطروحة يف 
المرحلـــة الماضية، التـــي كان فيها الفقيـــه ورجل الديـــن الممثل الوحيد الممثـــل الوحيد للمشـــروعية الثقافية 

الســـابق. الباراديغم  إطار  والمعرفية، يف 
 انطاقـــا مـــن ذلـــك، برز مفهـــوم المثقـــف يف ســـياق إشـــكالية مزاحمـــة الفقيه وأخـــذ مكانـــه، بوصفه 
الشـــخص األكثـــر انفتاحا علـــى معارف العصـــر ولغاته. فإلى حـــدود النصف األول من القرن التاســـع عشـــر، 
بقيت«الســـلطة العلمية الوحيـــدة التي اســـتقرت يف تراثنا الثقايف هي ســـلطة الفقيه«)))، بما يعنيـــه من نفوذ ثقايف 

وسياســـي، مســـتمد من مشـــروعية تمثيل النص الدينـــي المقدس، وكونه الناطق باســـم الشـــريعة.
 يف حـــوار مليء بالدالالت نقله محمد رشـــيد رضـــا، صاحب تفســـير«المنار«، بين الشـــيخ محمد عبده 
ومفتـــي الديـــار المصرية، حـــول العلم والعلمـــاء، ما يظهر ثقـــل الباراديغـــم الجديد وصراعه مـــن أجل تجاوز 
النمـــوذج القديـــم. يقـــول المفتي:«ولكـــن العلماء يف انصـــراف تام عن شـــؤون العامـــة، وقد تركـــوا هم تلك 
الشـــؤون إلى الحـــكام... ولم تبق ألحـــد منهم عاقة مـــع العامة«، فيرد عبده:«ال شـــك أن أغلب المشـــتغلين 

بعلـــوم الديـــن تنقصهم الخـــربة بأحوال النـــاس، ويفوهتم العلـــم بما عليه أهـــل العصر« ))). 
شـــكل صعود المثقف انعكاسا لجمود الفقيه، الذي يمثل مشـــروعية«النص«، لكنه ال يتوفر على«الخربة« 
يف التعامـــل مـــع الواقـــع، المعرب عنه يف هـــذه المقالـــة بـ«أحوال النـــاس«. وقد بلـــور هذا التصـــور طموحا إلى 
تجـــاوز تلك المشـــروعية المؤسســـة على أحديـــة االنتماء إلـــى الماضي، لصالـــح توفيقية جديدة تســـعى إلى 
تحقيـــق المزاوجة بين ذلـــك الماضي والمنظـــور التاريخي الجديـــد، مثلها رجال الدعـــوة اإلصاحية األولى.

 ظل حضـــور الماضي يف باطن المثقف اإلصاحـــي قائما، بوصفه النموذج الـــذي يتوجب الرجوع إليه، 
لكنـــه ترافق مع الحاضر األوروبـــي الذي أصبح يمثل النمـــوذج الواجب«القياس« عليه؛ ولذلك يمكن تســـمية 
هـــذا المثقف اإلصاحـــي األول بـ«المثقف الســـلفي«، الذي ال يرى الخـــروج من الماضي بانتقـــاده إال مقدمة 
للرجـــوع إليه بإعادة صياغته، متســـلحا بالقيـــم األوروبية الجديـــدة. يمكن القول هنا، إن الماضي بالنســـبة لهذا 
 . La Méthode بينما كانت أوروبا تمثل بالنســـبة إليـــه المنهج ،Le savoir المثقـــف ظل يمثل المعرفـــة

اليوناين أي مثال ونموذج، ونحن نعتمد هنا على تعريف توماس كون الذي يعرفه  paradeigma إلى األصل  باراديغم  )1(  ترجع لفظة 
الكويت،  جالل.  شوقي  ترجمة  العلمية.  الثورات  بنية  كون:  توماس  ـ  ينظر:  معينة«.  بمعتقدات  المشرتك  أو  الجمعي  بأنه«االلتزام 

سلسلة«عالم المعرفة«168، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. ديسمرب/كانون أول 1992. ص 155. 
)2( علي أومليل: السلطة الثقافية والسلطة السياسية.مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. الطبعة الثالثة 2011. ص 25.

)3( محمد رشيد رضا: مجلة المنار. طبعة 2002، المجلد الرابع، الجزء األول والثاين. المنصورة، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر، ص 
ص 407-406.
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 يـــرى بعض الباحثيـــن أن نمط المثقف الســـلفي انطلـــق مع النفـــس اإلصاحي لمجلة«المنار« لرشـــيد 
رضـــا، بين هناية القرن التاســـع عشـــر وثاثينيات القرن الموالـــي، وأن ما يميز هذا المثقف عـــن الفقيه التقليدي 
أنـــه كان ذا منزع«إحيائـــي«، أي أنـــه ال يقلد الماضي بل يعمـــل على إعادة بعثه يف الحاضـــر وفق تصور عصري؛ 
وهـــو ما عرب عنـــه مصطلح«النهضـــة«، الذي أطلـــق على الحـــراك الفكري والثقـــايف لتلك المرحلـــة. ويذهب 
هـــؤالء إلى القـــول بأن هذا المثقـــف كان يتمثل قيم ومبـــادئ عصر األنـــوار األوروبي، بدليل تســـمية«المنار«، 

التي هـــي إحدى االشـــتقاقات اللغوية القريبة مـــن التنوير ))). 

 املثقف الليربالي..الصعود واهلبوط
 واجـــه المثقُف الســـلفي الفقيَه التقليدي، بينما ســـيواجه المثقـــُف الليربالي المثقَف الســـلفي، بالموازاة 
مـــع تحـــول جديـــد يف الباراديغم ، بعـــد تكريس مفهـــوم الدولة الوطنية بعد االســـتقالل السياســـي. فـــإذا كان 
المثقف الســـلفي قد ارتبط بالطموح العام إلى إحياء الماضي اإلســـالمي المشـــرك باســـم االنتمـــاء إلى األمة، 
فـــإن المثقف الليربالي ســـوف يولـــد من رحم الدولـــة الوطنية رافعا لـــواء االنتماء إلى الوطن. لـــم يعد المثقف 
الليربالـــي الجديد، الذي ســـيظهر يف الخمســـينيات من القـــرن الماضي، يعمـــل على إحياء ثقافة مشـــركة، بل 
أصبحت رســـالته تتمثـــل يف البحث عن التاريـــخ الوطني الخاص، وإعـــادة كتابة تاريخ الدولـــة الوطنية، كجزء 
من تاريخ األمة المشـــرك، لكنه جزء مســـتقل بنفســـه يف إطـــار من النزوع الوطنـــي؛ ففي الخلفيـــة الفكرية لهذا 

المثقـــف أن التقدم األوروبـــي يقف وراءه تنظيم محكـــم للدولة ))). 
 يعتـــرب عبد اهلل العـــروي أن المثقف الليربالي خرج من أحشـــاء المثقف الســـلفي، ذلـــك أن هذا األخير، 
لكونـــه تعايـــش بداخله نوعـــان من المثقفيـــن: الســـلفي المنكمش على الماضـــي، واإلصالحـــي المتطلع إلى 
أوروبـــا، لـــم يتمكن مـــن إنجاح ذلـــك التعايش، ممـــا مهد لميـــالد المثقـــف الليربالـــي الذي صـــار ينظر إلى 
اإلصـــالح مـــن منظور التقارب مـــع الثقافة األوروبيـــة ))) . غير أن العـــروي يالحظ أن المثقف الليربالي ســـقط 
يف«تراجيديا«قاســـية، نتيجة الفجوة القائمـــة بين قناعاته الليربالية وبين الشـــروط االجتماعيـــة الموضوعية التي 
لـــم تكن تســـمح لمثل تلك القناعات بالتحقق، الشـــيء الذي أدى إلى انشـــطاره هو اآلخر، بيـــن مثقف تقليدي 

يســـعى إلى اســـتعادة التقاليد، ومثقـــف عصري يريد تقليـــد أوروبا ))).

(1)  In : Kosugi Yasushi : Al Manar Revisited ;“lighthouse” of the Islamic revival.  
 Intellectuals in the Modern Islamic World ;Transmission, transformation ,communication. London/

New York, Routledge,2006. p p. 5-7. 
(2)  Ali OUMLIL : Islam et État national. Casablanca, Editions le fennec,1992. Pp 66-67
(3)  Laroui : La crise,pp145-146. 

)4( المصدر نفسه. ص 149.
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 ونحـــن إن كنـــا نوافـــق أطروحـــة العروي هـــذه، إال أننـــا نتحفظ بشـــأن العوامـــل الكامنة وراء انشـــطار 
المثقـــف اإلصالحـــي. إن الســـبب ـ يف رأينـــا ـ ال يعـــود إلى صعوبـــة التعايش بداخلـــه بين اتجاه ســـلفي وآخر 
حداثـــي، أو عصـــري، بـــل إلى المالبســـات السياســـية التي حدت مـــن دوره يف الظـــروف التي ظهـــر فيها، من 
جهـــة، ومن جهـــة ثانية إلى ثقـــل المـــوروث الديني وتحالـــف الفقيه التقليدي مع الســـلطة السياســـية. ويمكن 
أن نلمـــح يف المحاوالت اليائســـة إلصالح المؤسســـة الدينية، ســـواء يف األزهر المصـــري أو القرويين المغربي 
أو الزيتونة التونســـي، انعكاســـا واضحـــا لميل ميزان القـــوة إلى غير صالـــح المثقف اإلصالحـــي، الذي وجد 
نفســـه يف مواجهـــة خصمين )))؛ فربفعـــه مطلب اإلصالح الديني وضع نفســـه يف قلب المعركة مـــع رجال الدين 

التقليدييـــن، وبدعوتـــه إلى اإلصـــالح السياســـي كان عليه أن يدفـــع كلفة الصراع مع الســـلطة ))). 
 بيـــد أن المثقـــف الليربالي لم يكن أســـعد حظـــا؛ لقد أراد تبني مشـــروع الدفـــاع عن العقالنيـــة والتنوير 
يف وجـــه المعســـكر التقليدي، متبنيا جزء مـــن المنهجية التي اعتمدهـــا المثقف اإلصالحي نفســـه، الذي وضع 
الفكـــر الدينـــي التقليدي على طاولة النقـــد. لم يكن المثقف الليربالـــي رجل دين، أو خريج المؤسســـة الدينية، 
ولكـــن أطروحته حـــول اإلصالح الدينـــي كانت مرتكزة علـــى اإلرث الـــذي خلفه اإلصالحيـــون، وربما جاز 

القـــول بأن هـــذا هو الوضع الراهـــن داخل الثقافـــة العربية حتى اليـــوم، بين الحداثييـــن واألصوليين.
 دفـــع المثقـــف الليربالي مشـــروع نقـــد الماضي، والدفاع عـــن العقالنيـــة، خطوة إلى األمـــام يف مواجهة 
المثقفيـــن الســـلفيين، الذيـــن تراجعـــوا عن الثقافـــة اإلصالحية الســـابقة، التـــي وضع قواعدهـــا اإلصالحيون 
األوائـــل، فأصبحـــوا تقليدييـــن بحجـــة الدفاع عـــن أصول الثقافـــة اإلســـالمية؛ بـــل إن المثقفيـــن الليرباليين، 
خصوصـــا منهـــم ذوو األصول المســـيحية، دفعوا هذا االتجاه خطـــوة أكرب، برفضهم لتلك القيـــود التي وضعها 
اإلصالحيـــون الســـابقون، بشـــأن ما تجوز اســـتعارته من الغـــرب ))). وبينما خـــاض المثقف  الســـلفي معركته 
ضـــد الفقيه التقليدي يف رحاب المؤسســـة الدينيـــة التقليديـــة، دون أن يحرز نجاحا كبيرا؛ نالحـــظ بأن المثقف 

)1( يمثل اإلصالحي المغربي محمد بلحسن الحجوي )1874ـ1956( حالة نموذجية لهذا الصدام بين التقليديين واإلصالحيين، فقد جوبه 
مشروعه اإلصالحي للقرويين يف فاس بحرب شرسة. ويصف ذلك هو بنفسه قائال:«فبينما نحن نبني ونصلح ونرمم بفاس، قد شرعوا 
يف الهدم والتخريب يف الرباط بغير فأس«. واضح أن فاس تشير إلى مركز السلطة الدينية، بينما تشير الرباط إلى مركز السلطة السياسية. 
ومعروف أن الحجوي عندما تويف دفن سرا حتى ال ينبش قربه من طرف المتعصبين، ولم يعد له االعتبار إال يف ثمانينيات القرن الماضي 

بالمغرب، بوصفه رائد اإلصالح الديني. ينظر:
 ـ حسن أحمد الحجوي:العقل والنقل يف الفكر اإلصالحي المغربي)1912ـ1956(. الطبعة األولى ، الدار البيضاء، المركز الثقايف العربي، 

2003. ص 200.
)2( حول المشكالت التي واجهها اإلصالحيون األوائل مع السلطة السياسية، ينظر:

 ـ ألربت حوراين:الفكر العربي يف عصر النهضة)1798ـ1939(. ترجمة:كريم حزقول.الطبعة األولى، بيروت، دار النهار للنشر، 1977
)3(  شرابي. ص 70.
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الليربالـــي ســـوف يخوض معركتـــه يف رحاب مؤسســـة علمية مدنيـــة حديثة، هـــي الجامعة. وتمثـــل معركة طه 
حســـين، بســـبب كتابه«يف الشـــعر الجاهلي«، المثال األبرز للمواجهة بين التقليديين والعصريين، أو بين«أنصار 
القديم« و«أنصار الجديد«، حســـب جـــاك بيرك؛ إذ رفض التقليديـــون تطبيق المناهج العلميـــة النقدية الجديدة 
علـــى الراث القديم، باســـم المحافظـــة، ما أدى إلى محاكمة طه حســـين بتهمة اإلســـاءة إلى اإلســـالم. ويعترب 

بيـــرك أن تلك المعركة شـــبيهة بتلك التـــي خاضها المثقفون الفرنســـيون يف قضيـــة دريفوس ))). 
 لـــم يكن االنتقال من الجامع إلى الجامعة انتقاال يف أســـاليب التدريس فحســـب، بـــل باألحرى تحوال يف 
البنيـــة الذهنية للجيل الجديد، الذي تشـــرب المبـــادئ الليرباليـــة األوروبية، وبدأ يعي حجم الفـــارق بين تعليم 
تقليـــدي قديم ال يناســـب العصـــر، وتعليم حديـــث يقدم رؤيـــة جديدة للعالـــم. فخالفا للمثقـــف اإلصالحي 
الـــذي عايش تجربـــة اهنيار الخالفـــة العثمانية، وواجه اختبـــار إحياء الخالفـــة، عايش المثقـــف الليربالي حالة 
من التماس المباشـــر مع االســـتعمار األوروبـــي، وواجه اختبارا من نـــوع مختلف، هو اختبـــار الذاتية الوطنية؛ 
وقد شـــكل التعليـــم العصري الحديث، الذي بـــدأ مع«المدارس الوطنيـــة«، بوتقة لصهر هـــذه الذاتية الجديدة. 
 لعبـــت المزاحمة بيـــن التعليمين، التقليـــدي والعصري، دورا مؤثـــرا يف صياغة عقليـــة النخب الجديدة، 
التـــي بدأت تشـــرئب إلى اســـتيعاب معطيات الفكـــر األوروبي الحديث، وتعترب أن القســـط األكـــرب من األزمة 
يعود إلى اســـتمرار التعليـــم التقليدي ومناهجه البالية. وعلـــى الرغم من أن هذا التعليم صـــارع من أجل البقاء، 
وقـــاوم المثقف اإلصالحـــي وعرقل الجهود التـــي بذلت من أجل تطويـــره، إال أن االســـتعمار األوروبي وجه 
إليـــه الضربة القاصمـــة يف النهاية؛ فقد شـــجع التعليم العصري، وترك مؤسســـات التعليـــم التقليدي تموت من 
تلقائهـــا، طالمـــا أهنا لـــم تعد مصـــدرا للرقـــي اإلداري والوظيفي؛ األمر الـــذي نتج عنه تكوين جيـــل جديد من 
المثقفين))) . وســـوف تلعب هذه النخبة الدور األساســـي يف التأســـيس اإليديولوجي للدولـــة الوطنية الحديثة، 

األولى))) . للمرة 
 غير أن المثقف الليربالي ســـرعان ما ســـيجابه أزمة هوية، ســـتطرح عليه مباشـــرة بعد مرحلة االســـتقالل 
الوطنـــي، وبناء الدولة الحديثة. فبعد أن نجح، ثقافيا، يف التأســـيس للمفهوم الوطني للدولة، وإشـــاعة الشـــعور 
بالذاتيـــة الوطنيـــة، والتواضـــع علـــى قيـــم علمانية وعقالنيـــة، يف إطار مبـــدأ المواطنـــة، دخل بعد االســـتقالل 
حقبـــة من الضبابية حـــول ما المقصـــود باالنتماء الوطني، أهـــو انتماء إلى نزعـــة قومية لتمييز نفســـه عن اآلخر 

(1) Jacques Berque :»Une affaire Dreyfus de la philologie arabe», in J.-P. Charnay : Normes et val-
eurs dans l’islam contemporain, Paris (Payot) 1966,pp :266-267.

(2) VERMEREN Pierre: Ecole, élite et pouvoir au Maroc et en Tunisie au XXème siècle, Rabat, Al-
izés, 2002. Pp :55-56.

)3( المصدر نفسه. ص 219.
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األوروبـــي؟ أم انتمـــاء إلى قيم جديـــدة تتعلق باالنتماء المشـــرك إلى الحضـــارة العالميـــة؟ )))؛ بعبارة أخرى، 
كانـــت مرحلة االســـتقالل اختبـــارا عمليا ألحالمـــه الفكرية التي صاغهـــا من قبل.

 سقوط«يوتوبيا«الدولة الوطنية
تتقـــارب تجربة المثقـــف الليربالي العربي، يف المرحلـــة الواقعة بين الحربين، مع تجربـــة نظيره يف أمريكا 
الالتينيـــة، إذ عرفـــا صحوة الوعـــي الوطني يف نفس الفـــرة، خالل النصف الثاين من القرن التاســـع عشـــر. فقد 
نمـــا الوعـــي الليربالي لدى المثقـــف األمريكوـ  التيني بفعل االحتكاك مع االســـتعمار األوروبـــي، وكان جوابه 
على ســـؤال التأخر هو التوفيق بيـــن الراث الالتيني والثقافـــة الغربية الليربالية، من أجـــل خلق«يوتوبيا وطنية«، 

لكـــن هذه اليوتوبيا اصطدمـــت بواقع الدولة الوطنيـــة التي جاءت لتخلف االســـتعمار األجنبي))) .
 يمكـــن عكـــس هذا المخـــاض على المثقـــف الليربالـــي العربي، الذي نشـــأ هـــو اآلخـــر كـ«مثقف غير 
أوروبـــي«، بتعبير العـــروي )))؛ فقد انفتح علـــى الفكر الليربالي األوروبي يف مرحلة االســـتعمار، لكن ســـرعان 
مـــا تحـــول ذلك الوعـــي اإليجابي إلى وعي شـــقي مباشـــرة بعـــد الحصول على االســـتقالل  ))). وهنا ســـوف 
نالحـــظ تحـــوال يف موقع المثقـــف إزاء الفاعل السياســـي يف إطار الدولـــة الجديدة؛ فهو لم يعـــد ملهما لألفكار 
والمشـــاريع اإلصالحيـــة، بـــل أصبحت هذه المشـــاريع تأيت مـــن موقع آخر، هـــو موقع الســـلطة الحاكمة، وما 
عليـــه ســـوى أن يتابع، أو يحكـــم على مصيـــره بالـــزوال. وانطالقا من هـــذه اللحظـــة، لم يعد مســـار المثقف 

العربـــي ينفك عن المســـار السياســـي العام للدولة الناشـــئة. 
 تتجلـــى أزمـــة المثقف الليربالـــي يف أن الشـــروط الموضوعية لمرحلة ما بعد االســـتعمار لـــم تمكنه من 
تنزيـــل القيم التي بشـــر هبا، مثل الحريـــة والديمقراطيـــة والعقالنية والعدالـــة االجتماعيـــة، ويف أن دولة ما بعد 
االســـتقالل لـــم تكن ترجم تلـــك القيم؛ كما أن المثقف لم يتم اســـتدعاؤه يف عملية تدشـــين التطور السياســـي 
والفكـــري الجديـــد. علـــى العكس من ذلـــك تماما، أصبـــح المثقف عبئـــا على األنظمـــة السياســـية الجديدة، 
فـــكان عليـــه أن يختار بيـــن أن يتحـــول إلى«مثقف عضـــوي« لألنظمـــة الوليـــدة، أو أن يحلم بأن يكـــون ناطقا 
باســـم مجتمع لم تتجمع شـــروط ميـــالده، أو طبقة اجتماعيـــة لم تتوفر شـــروط صعودها بعد؛ وبعبارة حســـن 

(1) Jacques Berque :Les Arabes d’hier à demain.Paris, Edition du Seuil , Buenos Aires;1969.p66.
(2) Carlos Altamirano(director) : Historia de los intelectuales en América Latina.Volumen 1 ; , Bue-

nos Aires , Katz Editores,2008. P16-17.
(3) Laroui : La crise. p149 (30)
(4) Ibrahim M. Abu-Rabi’ :Contemporary Arab Thought: Studies in Post-1967 Arab Intellectual His-

tory. London,Pluto Press ; 2004. P74.
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حنفـــي، فإن هـــذا المثقف أصبـــح مطلوبا منه«تربيـــر القمة على حســـاب القاعـــدة«، بدال من«تأســـيس الدولة 
مـــن القاعـــدة إلى القمـــة«))) ؛ وهو المشـــروع الذي أنجـــزه المثقف الليربالـــي يف أوروبا، الذي شـــكل نموذجا 
مرجعيـــا للمثقـــف العربي ))). فخالفـــا للتجربة األوروبية، والفرنســـية بوجه خاص، لم يكـــن للمثقف الليربالي 
العربـــي دور يف صياغـــة األســـاس الفلســـفي للدولة العربيـــة، ليس ابتعـــادا منه، بل إبعـــاد له؛ فرؤيتـــه لم تكن 
مطلوبـــة، بـــل مـــا كان مطلوبا منه نوع مـــن المـــواالة، ألن الدولة الحديثة التـــي هنضت مـــن ركام اإلمرباطورية 
العثمانيـــة »ســـقطت يف براثن األنظمة، وأصبحـــت تتبع النظام بدال مـــن أن يتبع لها النظام« )))، ذلك أن أســـاس 

المواالة.  النظام  أســـاس  المشـــاركة، بينما  الدولة 
 أدت خيبـــة المثقـــف الليربالـــي إلـــى توتر حـــاد، ناجم عـــن الفجوة بيـــن الفكـــر والواقع، وهـــو ما دفع 
الكثيريـــن إلـــى الســـقوط يف ما يســـميه أحـــد الباحثين«عبـــادة الشـــخصية«، تعويضا عـــن الفشـــل يف الحاضر، 
واســـتمدادا لألمـــل من الماضي )))؛ إذ يكتب محمد حســـن الزيـــات، مثال، عـــام 1949:«...والمتوقع الذي ال 

حيلـــة فيـــه أن نظل كما نحـــن لعبة تلعـــب، أو هنبة تنهـــب، حتى يبعـــث اهلل فينا الرجـــل الذي ننتظـــر« ))).
 يـــرى العروي أن هنايـــة المثقف الليربالـــي حصلت مع حرب فلســـطين، التي مثلت«الضربـــة القاصمة« 
للحلـــم الليربالي العربـــي، يف هناية األربعينيات مـــن القرن الماضي، ممـــا أدى إلى بروز طبقتيـــن من المثقفين: 
طبقـــة اتجهت إلى تبنـــي األطروحات الدينيـــة، وطبقة اتجهـــت إلى تبني أطروحـــة اليســـار ))). ويف مقابل هذا 
التصـــور، يـــرى محمد أركـــون أن العامل األســـاس الذي »أســـقط قيمة المثقـــف الليربالي« هو صعـــود الدولة 
القوميـــة، ممثلة يف الناصرية، بحيـــث أصبح هذا المثقف خصمـــا للدولة، بتهمة المواالة للغـــرب، ليبدأ تمجيد 
»المثقـــف المجند«))) ، وهـــو من يطلق عليه العـــروي أيضا تسمية«الشـــخص التقني«)المربمـــج، والمهندس، 

)1(  حسن حنفي: ما الذي يمنع المثقف العربي من التفكير يف المستقبل؟. مجلة الفكر العربي المعاصر. مركز اإلنماء القومي، بيروت. عدد 
مزدوج 91/90، يوليو/أغسطس 1991. ص 41.

)2(  علي الدين هالل:أزمة الفكر الليربالي يف الوطن العربي.مجلة عالم الفكر. المجلس القومي للثقافة والفنون واآلداب، دولة الكويت. 
المجلد السادس والعشرون، العددان الثالث والرابع، يناير/مارس ـ أبريل/يونيو 1998. ص 115.

أكدال.  الخامس،  محمد  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات  الرباط،  األولى،  الطبعة  والثورة.  بشارة:المثقف  عزمي    )3(
سلسلة«كراسات الكلية«، رقم 6. 2013. ص 30.

)4(  هذا ما قام به عباس العقاد مثال، يف بداية األربعينيات من القرن الماضي، حين كتب عبقرياته المعروفة، كنوع من البحث عن البطل 
المخلص يف الماضي، أمام انسداد الحاضر.

)5(  نقال عن: 
دولة   ،1980 نوفمرب  المعرفة،  عالم  سلسلة  1930ـ1970.  العربي  المشرق  يف  والسياسية  الفكرية  الحركات  األنصاري:  جابر  محمد  ـ   

الكويت،المجلس القومي للثقافة والفنون واآلداب، ص 103
(6) Abdellah Laroui : Islam et modernité. Centre culturel Arabe, Casablanca ,3me édition, 2009. p 82.
(7) Mohammed Arkoun :Quelques tâches de l’intellectuel musulman aujourd’hui. Cahiers de la Médi-

terranée, Année 1988, Volume 37 Num37. Pp :1-34.
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ورئيـــس المؤسســـة(، الـــذي يناســـب الدولـــة القومية التي تتســـم بخاصيتيـــن، أهنا »دولـــة الدعوة إلـــى التقنية 
والتصنيـــع«، وأهنا »دولـــة البورجوازية الصغيـــرة الظافرة«))) .

 املثقف العربي وسقوط اإليديولوجيا
 غالبـــا ما يتم التحقيب لمرحلة ما بعد فشـــل الدولـــة الوطنية لما بعد االســـتعمار بالمرحلة اإليديولوجية، 
وذلـــك ألن مشـــهد المثقفيـــن العـــرب بدأ يشـــهد تبلـــور اختيـــارات إيديولوجية متعـــددة، تتضمـــن تصورات 
وقناعات متباينة بشـــأن عمليـــة اإلصالح والتغيير. همت تلـــك االختيارات محورين أساســـيين: محور الدولة، 
بوصفها التعبير عن النســـق السياســـي، ومحور الـــراث، بوصفه التعبير عن النســـق الثقايف. وقد اســـتقطب هذا 
المحـــور األخير االهتمـــام األكرب يف أوســـاط المثقفين، ألن«المنظومـــات الثقافية المعرفيـــة واالعتقادية تخفي 

مواقع اجتماعية ـ سياســـية وتكرســـها يف الوقت نفســـه، بقدر ما هي انعـــكاس لها«))).
 تســـجل هـــذه الحقبة بروز أنـــواع من المثقفيـــن انخرطوا يف التبشـــير باختيـــارات إيديولوجيـــة متنوعة، 
تشـــكل مداخـــل مختلفة للخروج من التأخر. وقد شـــكلت الدولـــة القوميةـ  التي ربطت االختيـــار القومي على 
الصعيد الثقايف والسياســـي، باالختيار االشـــراكي على الصعيـــد االقتصادي واالجتماعـــي ـ التعبير النموذجي 

األوضح لهـــذه الحقبة. 
 لـــم يعـــد المثقـــف العربي خالل هـــذه الفرة صاحب مشـــروع ينـــادي به، كمـــا كان األمر مـــع المثقف 
اإلصالحـــي وخليفتـــه الليربالي، بل تحـــول إلى«داعية« و«رجل تبشـــير« ينافح عن قضية تتبناها الســـلطة، وأداة 
يف خدمة«التجييـــش اإليديولوجـــي« ))). فقد اســـتبدل »الموقف«، الناتج عـــن تبعيته للســـلطة، بـ«الرؤية«، التي 
تنتـــج عن قناعـــات فكرية صميمـــة يف إطار مشـــروع هنضـــوي؛ ألن الدولة باتت هـــي صاحبة هذا »المشـــروع 

النهضـــوي«، وأصبح علـــى المثقف أن يتحـــول إلى مجرد قنـــاة لرويجه. 
بالقـــدر الذي كشـــفت فيـــه تلك التبعيـــة للمثقف وراء السياســـي، غيـــاب الرؤية لدى المثقف، كشـــفت 
أيضـــا العـــوز المنهجي الـــذي طبع فكـــره يف التعامل مـــع تراثه القديـــم؛ فهو حين تصدر للتبشـــير بالمشـــروع 
القومي، ســـيرا وراء الحاجة السياسية للســـلطة، ســـقط يف التناقض النظري الحاد بين األمة بالمفهوم التاريخي، 
والقوميـــة بالمفهـــوم السياســـي؛ وكان ذلك ـ كمـــا يالحظ أحـــد الباحثين ـ نتيجـــة التناقض بيـــن اإليديولوجيا 
الســـائدة والظروف التاريخية الموضوعيـــة، بعدما اعترب األمة«تراثـــا«، والقومية«حداثة«، من غيـــر أن يدرك أنه 

)1(  العروي: اإليديولوجيا العربية المعاصرة. ترجمة محمد عيتاين، الطبعة الثالثة ، بيروت، دار الحقيقة، 1979، ص57.
)2( برهان غليون: اغتيال العقل، محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية. الطبعة الثانية، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر، 1979. ص 99.

)3(  بلقزيز. ص 81.
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ســـقط مجددا يف مـــا كان يريد الهرب منه، وهـــي النزعة التوفيقية لـــرواد اإلصالح األوائـــل ))). لكن المالحظة 
التـــي يمكن رصدهـــا، خالل مرحلة التبشـــير القومي، أن النزعـــة القومية جمعت تحت أكنافهـــا مختلف أنماط 
المثقفيـــن الذيـــن وحدهتم الفكرة القوميـــة وفرقت بينهم ســـبل المناهج؛ فقد كان هناك االشـــراكي الذي ناصر 
المخططـــات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة للدولة القومية، واإلســـالمي الـــذي انجذب إلى قضيـــة إحياء«األمة« 
وتصـــدى للتأصيـــل الدينـــي للقومية، واليســـاري الماركســـي الـــذي رأى يف الدولـــة القوميـــة ذات المضمون 
االشـــراكي جســـرا إلى نمـــط اإلنتاج االشـــراكي، خصوصا يف القطـــاع الزراعـــي )))، وأخيـــرا القومي الصايف 
الـــذي كان يحلـــم بدولـــة عربية واحـــدة ذات«إقليم قاعـــدة«، وانكـــب على إعـــادة كتابة تاريخ قومـــي، يجعل 

اإلســـالم ديـــن قومية واحدة ال دين شـــعوب.
 لكـــن هذا المثقف«المركب«، الذي عانق القومية ألهنا إيديولوجيا الســـلطة، ســـرعان مـــا أفاق من حلمه 
يف المـــرة األولى مع فشـــل تجربة الوحدة المصرية ـ الســـورية عـــام 1961، حين اكتشـــف أن التناقض كامن يف 
الفكـــرة القومية ذاهتا، باعتبارها فكـــرة تتجاهل حقيقة الدولـــة الوطنية الحديثة؛ وهكذا وجـــد أن يوتوبيا الدولة 

الوطنيـــة أصبحت النقيض ليوتوبيـــا الدولة القومية. 
مثلـــت هزيمـــة 1967 بالنســـبة للمثقف العربـــي منعطفا شـــديد الدقة، خاصـــة أتباع االختيـــار القومي. 
ويـــرى أحـــد الباحثيـــن أن الهزيمة شـــكلت«قطيعة إبســـتيمولوجية«يف وعي النخبـــة المثقفة يف العالـــم العربي، 
جـــرت معها عددا مـــن التحوالت الفكريـــة واإليديولوجية يف المشـــهد الثقـــايف العام، وقادت إلى رفع ســـقف 
الممارســـة النقديـــة إزاء الـــراث بوجه خـــاص، وباألخص ما يتعلـــق بموقع الديـــن يف المجتمـــع))) . ويمكن 
تحديـــد تيارين بارزين خـــالل هذه الفرة: تيـــار النقد اإليديولوجي الـــذي حاول إعادة النظر يف الراث بشـــكل 
عـــام، على أســـاس تحميله المســـؤولية فيما آلت إليـــه األوضـــاع، والدعوة إلى إجـــراء عملية فـــرز داخله بما 
يتوافـــق مع فكرة التطور المنشـــود )))، وتيار النقد اإلبســـتيمولوجي الـــذي ركز على اختبار عـــدد من المفاهيم 

الغربيـــة المطبقـــة يف تحليل الحالـــة العربية، لعـــدم قدرهتا على الوفـــاء باحتياجات هـــذه الحالة ))). 

)1(  الفضل شلق: األمة والدولة، جدليات الجماعة والسلطة يف المجال العربي اإلسالمي. الطبعة األولى، بيروت، دار المنتخب العربي، 
1993. ص ص 115-112.

)2( يرى أنور عبد الملك أن األنتلجانسيا الماركسية يف مصر، التي أيدت النظام العسكري، بررت ذلك بأن دورها يف إطار«الدولة الوطنية 
الشعب«، وأن تكون«أفضل األطر«،  إلى  أخيرا  التي عادت  للسلطة  ثوريا  نفسها«بديال  أن تطرح  بناء« ال  »أداة  أن تكون  المستقلة« هو 

استعدادا لالشرتاكية على المدى البعيد. ينظر:
  -Anouar Abdel-Malek : Problématique du socialisme dans le monde arabe.
 L homme et la société, N. 2, 1966. pp 139.
(3) p 10. .Ibrahim M. Abu-Rabi

)4(  غليون. ص 312.
)5(  محمد وقيدي: كتابة التاريخ الوطني. الطبعة األولى، الرباط، دار األمان، 1990. ص 32.
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 مـــا تجـــدر اإلشـــارة إليـــه يف هذا البـــاب أن هـــذه الفرة لم تشـــهد فحســـب توجـــه المثقف إلـــى انتقاد 
الممارســـة الثقافيـــة والتجربة السياســـية، بل نشـــأ نوع ثالث مـــن النقد يرمي إلـــى وضع المثقف نفســـه، »أداة« 
ممارســـة هـــذا النقد، على طاولة النقد؛ أصبح المثقف نفســـه موضوعا للممارســـة النقدية. ويشـــكل كتاب عبد 
اهلل العروي«أزمـــة المثقفيـــن العرب«)1974(، الذي أشـــرنا إليه يف هـــذا البحث أكثر من مـــرة، عالمة فارقة يف 
هـــذا الخصوص؛ إذ وجـــه فيه انتقادا شـــديد الصرامة إلـــى المثقف العربي لم يكن مســـبوقا، وخلـــص فيه إلى 
النتيجـــة التاليـــة:«إن الغالبية العظمى من المثقفين العرب تســـتمر يف الميـــل إلى الســـلفية أو االنتقائية، واألكثر 
غرابـــة مـــن ذلك، فهي تعتقـــد بأهنا تتمتـــع بالحرية الكاملة التي تســـمح لهـــا بامتالك أفضل ما لـــدى اآلخر من 
إنتاجـــات ثقافية، لكنها حريـــة على طريقة العبد الرواقـــي!« ))). وقد جاءت الكتابات النقديـــة عن أزمة المثقف 
العربـــي ودوره يف الفضاء االجتماعي يف ســـياق التأثـــر بتلك التي ظهرت يف أوروبا، وأعادت النظر يف مســـؤولية 

المثقفين؛ وأشـــهر تلـــك الكتابات يف هـــذه الفرة كتاب جان بول ســـارتر«دفاع عـــن المثقفين«)1972(.
 انعكســـت الهزيمة علـــى مرآة الثقافة هزيمـــة ثقافية، وعلى مرآة السياســـة هزيمـــة لإليديولوجيا، وهو ما 
دفـــع بالعديد من المثقفين العـــرب إلى إعادة النظر يف مجمل األنســـاق الفكرية التي تـــم االحتفاء هبا حتى ذلك 
الوقـــت. فقد شـــهدت فرة هناية الســـتينيات إلـــى هناية الســـبعينيات من القـــرن الماضي طفرة يف النقـــد الذايت، 
الـــذي وصـــل يف بعـــض األحيان إلى جلـــد الذات، من طـــرف قبائـــل المثقفين الذيـــن انربوا إلى ممارســـة نقد 
صـــارم على جملة األنســـاق تلك. ويمثل المفكر الســـوري ياســـين الحافـــظ نموذجا لتلك الممارســـة النقدية 
الجذريـــة لمهـــام المثقف يف مرحلة مـــا بعد الهزيمـــة، من خـــالل كتابه«الهزيمـــة واإليديولوجيـــا المهزومة«، 
الذي يختتمـــه هبذا التنبيه:«لقـــد آن للثوريين العرب أن ينتهوا مـــن اإليديولوجيا، وعندها ســـيكون بإمكاهنم أن 

يهجـــروا الوعي االمتثالـــي للهزيمة العربيـــة وينتقلوا إلى وعي نقـــدي لها«))) .

 صحوة«املثقف«الديين
 تعايـــش مـــع نمط التعليـــم العصري الحديـــث يف الوطن العربـــي، منذ حقبة مـــا بعد االســـتعمار، تعليم 
تقليـــدي قديـــم، بقـــي بمثابـــة الخزان بالنســـبة إلـــى الدولـــة العربيـــة الحديثة التـــي زاوجـــت بيـــن التقليدانية 
والعصرانيـــة؛ ذلـــك ألن الدولـــة الوطنية لـــم تعمل على خلق مشـــروع حديـــث لتوحيد المجتمع والحســـم يف 
الخيـــارات االجتماعيـــة والثقافية، بحيث اســـتمرت معضلـــة الثنائية يف كل شـــيء«فالمثقف مثقفـــان، والمرأة 
امرأتـــان، والتاجر تاجران، والمدرســـة مدرســـتان« ))). وقـــد حافظت جميـــع البلدان العربية على مؤسســـات 

(1) Laroui : La crise.p191.
)2(  ياسين الحافظ: األعمال الكاملة.الطبعة األولى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،2005، 877/4.

)3(  منير شفيق: مجتمعان تحت سقف واحد. مجلة المستقبل العربي. السنة الثالثة، العدد 21)تشرين الثاين/نوفمرب1980(، ص 100.
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 التعليـــم العتيقـــة التـــي ظلت تخـــرج األطـــر الدينية التي يســـتعان هبـــا يف إســـناد المشـــروعية الدينيـــة للدولة
]مـــدارس تحفيظ القـــرآن، دور التعليم العتيق، كليات الشـــريعة، مجالـــس علمية...[، وهـــي ازدواجية جعلت 
المدرســـة تراوح بيـــن القديم والجديـــد، وحكمت على معركـــة التقليـــد والتحديث بأن تبقـــى معركة مفتوحة 
ومســـتمرة بيـــن النخب التي تتخـــرج من نمطي التعليـــم معا، األمر الذي أعـــاق مهمة التحديـــث الثقايف وإنجاز 

.((( الثقافية  الثورة 
 كان مـــن الضـــروري أن تنعكس هـــذه االزدواجية على هوية المثقـــف الحديث نفســـه، وأن تحول دون 
تمكنه من نزع االعراف به يف المشـــهد العام، كلســـان مشـــرك بالنســـبة لكافة الطبقات والشـــرائح االجتماعية، 
و«محاَور« وحيد للســـلطة السياســـية، بســـبب من تلك المنافســـة التـــي كان يمثلها »المثقـــف« الديني التقليدي 
)))، الـــذي ظـــل يف خصومة إيديولوجية شـــديدة مع المثقـــف الحديث، معتربا إيـــاه مثقفا«غريـــب الوجه واليد 

واللســـان« يف مجتمـــع ذي خصوصية عربية إســـالمية ضاربة الجذور يف الـــراث والتقاليد.
تأسيســـا على هـــذه الخلفية شـــهدت مرحلة ما بعـــد هزيمـــة 1967 انبعاثا جديـــدا لـ«المثقـــف« الديني 
التقليـــدي، لكـــن يف لبـــوس جديد يحـــاول التأليـــف ما بيـــن أصالة الثقافـــة وحداثـــة المنهج واللغـــة، تمثل يف 
المثقـــف األصولـــي. طرح هـــذا المثقف األصولـــي نفس األســـئلة التي طرحهـــا المثقف الحديـــث، لكن من 
زاويـــة مختلفة تمامـــا؛ فقد أصبح نقيضه على مســـتوى التصـــور اإليديولوجي و«رؤية العالـــم«. ومقابل الطرح 
الـــذي تبنـــاه المثقـــف الحديث، حـــول ضرورة نقـــد الـــراث، تبنى المثقـــف األصولـــي طرحا مخالفـــا يقول 
بضـــرورة العودة إلـــى هذا الراث بـــدل انتقاده؛ بل إن هـــذا المثقف األصولـــي وجد يف نقـــد المثقف الحديث 

لإليديولوجيـــات التـــي تبناها، بعـــد الهزيمة، اعرافـــا باإلخفاق. 
 مجـــد المثقف الحديـــث الثورة وخصص لهـــا الكثير من التنظيـــر، كما مجد الشـــعب والجماهير وأفرد 
لهمـــا العديد من المؤلفـــات والمشـــروعات الفكرية، إبان حقبة اليســـار العربي والماركســـية الثوريـــة، غير أن 
أحالمـــه كثيرا ما كان يتم الســـطو عليهـــا من طرف التنظيمات واألحزاب السياســـية التي كانـــت توظفه للرويج 
لمشـــاريعها هـــي، بـــدل أن تكون أطرا للتبشـــير بمشـــروعاته هو؛ فقـــد كان المثقفـــون هم الذين يقـــودون هذه 
التنظيمـــات، لكـــن لم يعرف لهـــم بأي دور خـــاص فيها ))). وأمـــام هذا الواقع ظـــل المثقف يشـــعر بكثير من 

)1(  عبد اهلل العروي: العرب والفكر التاريخي، الطبعة األولى، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر، 1983، ص ص 149-148.
عن  كلمته  يف  كنون  اهلل  عبد  الشيخ  الرابطة  رئيس  قال   ،1968 عام  المغرب،  علماء  لرابطة  الثاين  المؤتمر  خالل  المثال،  سبيل  على   )2(

العلماء:«..إن التقدير يرتكز فيهم ألهنم المثقفون الوحيدون يف البالد«. أنظر:
علماء  رابطة  العاشر)1960ـ1987(.منشورات  المؤتمر  إلى  التأسيس  من  المغرب  علماء  رابطة  وآراء  شقرون:مواقف  بن  أحمد  ـالحاج   

المغرب.د،ت. ص 162.
)3(  بشارة، ص 13.
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الغبـــن وعدم االعـــراف والنكران؛ فالحزب يســـتثمر ســـمعته يف الدعاية لنفســـه، والدولة تحاصـــره أو تغريه، 
والجماهيـــر ال تفهمـــه، لتكون الخيبـــة دائما هي مـــالذه اآلمن حيث يمكنـــه أن يمارس نقده الهـــادر يف صمت 

تجـــاه الجميع، دون أن يأبـــه له الجميع.
 لكـــن هناية الســـبعينيات ستشـــكل صدمة إيديولوجية وسياســـية له بكل مـــا يف الكلمة مـــن معنى، عندما 
وقعـــت الثورة اإلســـالمية يف إيران عـــام 1979. فبعد أن كان المثقفون اليســـاريون ينتظـــرون أن تحصل الثورة 
باســـم النظرية الماركســـية والطبقة العاملـــة والربوليتاريـــا، يف واحدة من الـــدول العربية، إذا هبا تحصل باســـم 
اإلســـالم ال باســـم الماركســـية، وباســـم«المؤمنين« ال باســـم«الربوليتاريا«، وخارج الوطن العربـــي ال داخله. 
لقـــد عمـــق ذلك الحـــدث التحـــول الكبير الـــذي حصل بعـــد هزيمـــة 1967 لـــدى المثقفين العرب الشـــعور 
بالصدمـــة)))، ممـــا دفع بالعديد مـــن المثقفيـــن العلمانيين إلى التحول نحو اإلســـالم؛ كما لم تعـــد كلمة مثقف 

مقتصـــرة على التيـــار العلماين فقـــط، إذ اقتحم الصـــورة مثقف جديد هـــو المثقف اإلســـالمي الثوري ))).
 أعـــادت الثـــورة اإليرانية وضع ســـؤال اإلصـــالح الدينـــي يف مركز البحث لـــدى المثقـــف العربي، بعد 
دخـــول الديـــن المجـــال العمومي، وما ترتـــب عن ذلك مـــن توظيف للدين يف الصـــراع السياســـي )))؛ ومن ثم 
أصبحت المشـــكلة الرئيســـة التي طرحت علـــى المثقف الحداثي، يف هـــذه الفرة، هي ذاهتـــا التي طرحت على 
المثقفيـــن اإلصالحييـــن األوائل، مع التأخر يف زمن اســـتعادهتا: مـــا الموقف من الراث الدينـــي؟ ماذا يجب أن 
نأخـــذ وأن نـــدع من أوروبـــا؟ كيف يتـــم التوفيق بين تراث مشـــرك ينتمي إلـــى الماضي وثقافـــة عصرية تنتمي 

إلـــى الحاضر األوروبـــي؟ وكيف تتم صياغـــة ثقافة عربيـــة حداثية من خالل هـــذا التوفيق؟. 
 غير أن اســـتعادة تلك األســـئلة أصبـــح يتزامن مع الشـــعور بالضعف لـــدى المثقف، عوض االســـتقواء 
الـــذي كان يتســـم به يف الماضـــي، حينما كان يعترب نفســـه طليعة التغييـــر والثورة واإلصالح، ويـــرى أن المنطق 
التاريخي يســـير بشـــكل تقدمـــي نحو األمـــام، مؤيـــدا أطروحته حـــول المراهنة على االســـتنارة لهـــدم التقليد 
بطريقـــة أوتوماتيكيـــة. فقـــد أصبح يوجـــد يف موقع الدفـــاع عن قيـــم الحداثة يف وجـــه القيم التقليديـــة العائدة، 
عـــوض موقع الهجوم الـــذي كان يحتله باألمـــس، وأدرك أنه يفتقد إلـــى صفة«المثقف الجماهيـــري« التي كان 
يعتقـــد أنـــه يملكهـــا. بل إن حالـــة الخوف مـــن أن يتم تجـــاوز موقعـــه والتخلي عنـــه دفعته إلى تبنـــي خيارات 
ضـــد القيـــم التي آمن هبـــا، أمام الخطـــر الذي أصبـــح يمثله التيـــار األصولي؛ فتخلى عن حســـه النقـــدي تجاه 

ثم  اللبنانية  صحيفة«السفير«  يف  إيران«  لثورة  عنوان«تحية  تحت  قصيدة  كتب  فقد  نموذجيا،  مثاال  أدونيس  السوري  الشاعر  يعد    )1(
مجلة«مواقف« التي كان يصدرها، يف تمجيد الثورة.

)2(  بشارة، ص 32.
)3(  كمال عبد اللطيف:تجليات الثقايف يف الربيع العربي. الطبعة األولى، رؤية للنشر والتوزيع، 2014. ص ص 197-196.
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الســـلطة، وصـــار أكثـــر مهادنـــة يف أداء دوره، األمر الذي أســـقطه يف مواقـــف متناقضة أظهرهتا األحـــداث التي 
مـــرت بالمنطقـــة العربية منذ بداية تســـعينيات القـــرن الماضي )))؛ وقد نتج الشـــعور بالمرارة يف نفســـية المثقف 

العربـــي عن إخفاق القومية العربية وســـقوط االشـــراكية ممثلـــة يف االتحاد الســـوفييتي))) .

 انبعاث املثقف الدميقراطي
 ال شـــك أن هذه األوضاع قد راكمـــت لدى المثقف العربي اإلحســـاس بالخيبة وفقـــدان المعنى، نتيجة 
توالـــي االنكســـارات وتحطم األحالم حول التغيير واإلصالح أو الثورة، بحســـب المداخـــل التنظيرية التي كان 
ينظـــر منها إلى دوره ووظيفته، وبحســـب األنظمـــة الفكرية التي كان ينطلق منها. فســـواء كان ليرباليا أو يســـاريا 
أو علمانيـــا، بقي المثقف العربـــي يف وضعية المراقب الذي فرضـــت عليه العزلة والتهميـــش، بالنظر إلى جملة 
عوامـــل، من بينها رغبة الســـلطة السياســـية يف إبعاده واالســـراحة من ممارســـاته النقدية غيـــر المرغوب فيها، 
وتضييـــق التنظيم السياســـي علـــى حريته النقدية وتوظيـــف مخرجاته النظريـــة بطريقة انتهازيـــة، وتراجع معدل 
القـــراءة ورواج الكتاب يف المجتمعـــات العربية، وغياب المؤسســـات الثقافية والفكرية الحاضنة لمشـــروعاته 
والمروجـــة لها، والهوة الواســـعة بين انشـــغاالته وبين مؤسســـات التعليـــم والربية، فضال عن تـــردي الجامعة 
وإفراغهـــا من محتواهـــا العلمي التنويري، وضحالـــة اإلنفاق على البحـــث العلمي يف الوطن العربي، وســـيادة 
االســـتبداد السياســـي الذي يعوق حرية المثقـــف يف الجهر بموقفه. وهـــي كلها مظاهر أزمة مركبة ومتشـــابكة، 
طرحـــت على المثقـــف العربي أســـئلة جديدة يف ضوء التغيـــرات الكونية التـــي حصلت إبان هنايـــة الثمانينيات 

وبداية التســـعينيات مـــن القرن الماضي.
 تميـــزت هذه الحقبة بتحول المثقف العربي إلى مبشـــر بالقيـــم الديمقراطية، بعد اهنيـــار اإليديولوجيات 
واليقينيـــات الكربى التي حركت جهـــده طيلة العقود الســـابقة؛ إذ صار يعترب بأن الديمقراطيـــة هي الحل. وهي 
قناعـــة حصلـــت له بعد مخاضات عســـيرة مع األنظمة التســـلطية التي لم توفـــر لونا إيديولوجيا لـــم تركب عليه 
لتربير االســـتبداد أو شـــرعنة ممارســـاهتا، انتهت به إلى تبني خيـــار الدعوة إلى الديمقراطية كإكســـير للخالص، 
بعـــد أن كان يرفضهـــا يف الماضـــي بوصفها«لعبـــة شـــكلية لبورجوازيـــة مســـيطرة«، ويكـــرس مهمته للتبشـــير 
بســـلطة«ثورية« لتحقيق الوحدة واالشـــراكية، فاســـحا بذلك الطريـــقـ  من دون أن يدريـ  أمام أنظمة متســـلطة 

ترث بعضهـــا بعضا ))).

(1)  Rémy Leveau :Les intellectuels arabes. Matériaux pour l’histoire de notre temps, 1997, N. 48. 
pp. 41.

)2( المصدر نفسه ، ص 42.
)3(  أومليل: السلطة الثقافية والسلطة السياسية. ص 256.



21

 غير أن المعضلة الرئيســـة التـــي جاهبت هذه المهمة الجديـــدة للمثقف، أن الوالء الجديـــد للديمقراطية 
لـــم تكن وراءه تراكمات نظرية تســـنده، بســـبب غياب التقاليـــد الديمقراطية يف الممارســـة الثقافية والسياســـية 
طيلـــة العقـــود الماضيـــة، بالنظر إلـــى أن ثقل المراهنـــات علـــى اإليديولوجيات الشـــمولية المغلقة وفـــر البيئة 
الحاضنـــة للنزعة المركزيـــة يف الثقافة العربية، بحكـــم هيمنة التيارات اليســـارية والقومية التـــي كانت تعلي من 
شـــأن الســـلطة المركزية وتمجد أحادية الســـلطة، ســـواء تمثل ذلك يف الزعيـــم الملهم أو يف الحـــزب الطليعي. 
وقـــد تمثل هـــذا الوعي الجديـــد بأهمية الديمقراطية يف ممارســـات نقديـــة انصبت على إعادة تشـــريح الراث، 
مـــن أجل الخـــروج بخالصات حول الديمقراطيـــة والعقالنيـــة )))، أو إعادة النظر يف األحكام الســـلطانية هبدف 

الحســـم مع جوانب االســـتبداد يف تراثنا ))).
 يضـــاف إلـــى ذلـــك أن المثقف العربي ظـــل يعيش طفـــرات فكرية على شـــكل قطائع معرفيـــة مفصولة 
الحلقـــات، بحيث لـــم يتم إنجاز الراكم على مســـتوى التنظير والخـــربات بين أجيال المثقفيـــن العرب؛ وذلك 
خالفـــا للتجربـــة األوروبية التي أنتجـــت مدارس فكرية بســـبب الراكم النظـــري وتواصل الخـــربات والحوار 
بيـــن أجيـــال المثقفين. ويرجع ذلك، بحســـب العـــروي، إلى أن المثقف العربي«بســـبب تكوينـــه المجرد يميل 
إلـــى اعتناق أي مذهب يظهر يف الســـوق«، مما يســـقطه يف«االنتقائية التـــي ال تمثل ظاهرة انفتـــاح وتوازن، بقدر 
ما تشـــير إلى اســـتقالل المثقف عـــن مجتمعه، وعدم تأثيـــره فيه« ))). فبالنظـــر إلى التضخـــم اإليديولوجي ظل 
كل جيـــل يبـــدأ من الصفـــر، ويبني على غيـــر مثال، بـــل يف الغالب األعـــم يبني على مثال ســـابق مـــن الغرب، 
ويســـتعير المنهـــج تلو اآلخر، مما أســـقطه يف الغربـــة علـــى طريقة«الالمنتمـــي« بتعبير كولن ولســـون، وأفقده 
هويته؛ وهي حالة وصفها هشـــام شـــرابي بـ«االغـــراب«، الناتج عن غياب لغة مشـــركة واختيار ثقايف مشـــرك 
لـــدى المثقفين العـــرب، تجعلهم على صلـــة بالجماهير التي يتطلعون إلـــى تمثيلها ))) . تشـــخيص يعززه تقرير 
صـــدر عام 2004 عـــن مركز كارنيجي، يـــرى أن النخبة الثقافية العربيـــة مغربة عن محيطهـــا و«غير قادرة على 

الحديـــث إلى الرأي العـــام يف بلداهنا«، ألن الشـــارع العربي يوجـــد بين أيدي التيـــارات الدينية ))). 

الثقايف  المركز  البيضاء،  الدار  الطبعة األولى،  العربي،  السياسي  العقل  ينظر كتابه:  الجابري.  بالدكتور محمد عابد  لهذا االتجاه  نمثل    )1(
العربي، 1990.

)2(  نمثل لهذا االتجاه بالدكتور كمال عبد اللطيف. ينظر كتابه: يف تشريح أصول االستبداد: قراءة يف نظام اآلداب السلطانية، الطبعة األولى، 
بيروت، دار الطليعة، 1999.

)3(  العروي:ثقافتنا يف ضوء التاريخ.الطبعة األولى، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر، 1983. ص 176.
)4(  شرابي. ص 17.

(5) Marina Ottaway :DEMOCRACY AND CONSTITUENCIES IN THE ARAB WORLD. Carnegie 
Endowment for International Peace ; 2004. P4. In :

http://carnegieendowment.org/files/CP48.Ottaway.final.pdf
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 يف احلاجة إىل املثقف يف زمن التحول
 أعادت التحـــوالت التي عصفت بالمنطقة العربية، يف الســـنوات القليلة الماضية، طرح الســـؤال حول دور 
المثقـــف ووظيفتـــه من جديـــد؛ ذلك أن األحداث التـــي اندلعت ابتداء مـــن هناية 2010 يف تونس ثـــم عمت باقي 
البلـــدان العربيـــة على تفاوت بينها، ســـلطت الضـــوء على الحاجـــة إلى المثقـــف يف المراحل االنتقاليـــة الصعبة 
التـــي يجتازها الوطـــن العربي، على اعتبـــار أن تلك األحداث تســـتبطن يف حقيقتهـــا خطابات ثقافية ســـابقة تبنى 

بعضهـــا المثقفون العرب طـــوال العقود الماضيـــة، وأظهرت حالة من االشـــتباك بين السياســـي والثقايف ))).
 ويف الحقيقـــة فإن تلـــك األحداث أعادت إلـــى الواجهة ـ بنفس القـــدر ـ اإلخفاقات التـــي تراكمت طول 
العقـــود الماضيـــة، ومســـؤوليات المثقف يف تلـــك اإلخفاقـــات. فواحد من االســـتنتاجات الهامـــة التي يمكن 
الخلـــوص إليهـــا من تحليل مشـــهد الربيع العربـــي، أن المثقف العربي لـــم يكن موصوال بالوقائـــع االجتماعية 
والسياســـية والفكريـــة التـــي تعتمل يف مجتمعه خـــالل الحقبة الماضية، وظل منكمشـــا على تنظيراتـــه النخبوية 
بعيـــدا عـــن اإلنصات لنبض الشـــارع العربي، ما جعل هذا المثقف نفســـه أحـــد الذين فوجئـــوا باالنفجار الذي 
حصـــل. بل األكثر من ذلك، بـــدا أن أحداث الربيع العربي اتخذت لنفســـها طريقا غيـــر ذاك الذي ظل المثقف، 
بمختلـــف نزعاته اإليديولوجية، يبشـــر به، ممثال يف قيم التنوير والحداثة؛ ألن الذي كســـب هـــو االختيار الذي 
يعـــرب عن إيديولوجيا اإلســـالم السياســـي. فقد أظهـــر الفاعلون الذين اســـتفادوا سياســـيا من موجـــات الربيع 
العربـــي تلك األحـــداث على أهنا«عودة إلـــى المجرى الطبيعـــي للتاريـــخ، وإغالقا للقوس الـــذي كانت تمثله 

أنظمة تنســـب نفســـها إلى الليربالية أو الالييكية أو التقدمية، منذ ســـنوات الخمســـينيات إلـــى اليوم« ))).
 فتحـــت أحداث الربيع العربـــي آفاقا جديدة لتأمل المشـــهد الثقايف والفكري يف العالـــم العربي، وتحديد 
حجـــم الدور الذي يمكـــن أن ينهض بأدائـــه المثقف، وحجـــم الفراغات التـــي تركها خالل مســـيرته، باعتباره 
الفاعـــل األكثـــر التصاقا بالممارســـة النقديـــة، من أجل تصويب المســـار وتصحيـــح الرؤية وضبـــط المفاهيم؛ 
وذلـــك مـــن منطلـــق أن أي حركة تاريخيـــة ال ترافقهـــا رؤيـــة ثقافية مصيرهـــا التعثـــر واالرتبـــاك، مهما كانت 
الطموحـــات التـــي تحملهـــا. إن أي حركة تاريخية قد ال تكون ســـوى مجـــرد انتفاضة، لكن تحولهـــا إلى ثورة 
يتطلـــب وجـــود رؤية، ألن الفـــارق بين االنتفاضـــة والثورة أن األولى رد فعل ال يســـنده مشـــروع ثقـــايف، بينما 
الثانيـــة تعبيـــر عن اكتمال المشـــروع الثقـــايف وداللة على نضـــوج الشـــروط الموضوعية لتنزيلـــه؛ وبينما يمكن 

)1(  كمال عبد اللطيف: تجليات الثقايف. ص 48.
(2) Mathieu Guidère :Le printemps islamiste : démocratie et charia.Paris ;Edition Ellipses, 2012. P 

218. 
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لرجل السياســـة أن يكـــون خلف االنتفاضـــة، ال يمكن لغيـــر المثقف أن يقـــف وراء الثورة، مـــن منطلق يدمج 
التحليـــل النظري بالوعـــي النقدي))) ، كمـــا دلت على ذلـــك مختلف التجـــارب التاريخية.

لقـــد دلـــت التحـــوالت الجاريـــة يف العالـــم العربي على انحســـار السياســـي، الـــذي تحول إلـــى عملية 
اســـتهالكية باردة للشـــعارات غير المرتبطة بمشـــاريع فكرية أو رؤى اســـراتيجية يف اإلصالح والتغيير. فطوال 
الفرات الماضية عمل السياســـي على اســـتتباع المثقف وتحجيم دوره، بوصفه ســـلطة صغرى داخل الســـلطة 
الكـــربى التـــي هـــي الدولـــة، ألن كليهما ســـلطة يف النهاية؛ بيـــد أن انحســـار السياســـي اليوم يقـــوم دليال على 
الحاجـــة الضرورية إلـــى المثقـــف، بوصفه القادر علـــى صوغ البديـــل، بعد أن اســـتنفذ السياســـي ذخيرته من 

الشـــعارات، واصطدم بغياب المشـــروع.
يمثل المثقف، الحامل للمشـــروع والمتســـلح بمعول النقد، رهانا أساســـيا يف معركـــة النهوض يف العالم 
العربـــي، بل يظل الرهان األســـاس بالنظر إلـــى الظروف الموضوعية، سياســـيا وتاريخيا، للوطـــن العربي الذي 
ال يـــزال يتخبط يف عـــدد من اإلشـــكاليات والقضايا التي لم يتم الحســـم معهـــا منذ مرحلة ما بعد االســـتقالل، 
مثـــل قضايـــا الهوية ومفهـــوم الدولـــة والعدالـــة والديمقراطية والعالقـــة مع اآلخـــر والحرية. لقد شـــكل فكر 
النهضـــة العربيـــة األولـــى، يف بدايـــات القرن الماضـــي، صدى لهـــذه القضايا ومختـــربا لها، وأكـــدت أحداث 
الربيـــع العربـــي واحتجاجـــات الشـــارع أن تلك القضايا مـــا تـــزال مطروحة علـــى الطاولة ولم يتـــم التفاوض 
بشـــأهنا رغم مـــرور عقود عدة علـــى بدء الســـجال فيها؛ بـــل إن تلك األحداث أظهـــرت نوعا مـــن التقاطع مع 

تلـــك المطالب الســـابقة التـــي عرب عنهـــا النهضويون العرب خـــالل قرنين مـــن الزمان ))).
داخـــل عملية االســـتئناف المســـتمرة هـــذه، ويف وضعيـــة المراوحة التي يعيشـــها الوطن العربـــي، تتعين 
أهميـــة الـــدور الموكول إلـــى المثقف. ويف إطـــار هـــذه المقاربة يبـــدو النقاش حـــول هناية المثقـــف أو موته، 
وإســـقاط ذلك النقاش علـــى الوضع العربـــي، بمثابة محاولـــة الغتيال المســـتقبل العربي؛ ذلـــك ألن مثل هذا 
النقـــاش لو بدا مســـوغا يف الســـاحة الغربية واألوروبية، فإن ذلـــك قد يرجع إلى أهنا حســـمت يف مجمل القضايا 
وحققـــت اإلجماعات المطلوبة حولهـــا، وكان المثقف يف أصل هذا التأســـيس، إذ صاغ الرؤيـــة وقدم األجهزة 
المفاهيمية وأرســـى فلســـفة التغيير التي أدخلـــت العالم الغربي عصـــرا األنوار؛ لكن الحالـــة يف الوضع العربي 
مختلفـــة، ألن العالـــم العربـــي ال يـــزال يتلمس طريقـــه نحو النهـــوض؛ من هنا الحاجـــة الملحة إلـــى دور أكرب 

للمثقـــف الناقد صاحب المشـــروع، الذي يطرح األســـئلة ويثير القلـــق، ويعيد النظر يف المســـلمات.

)1(  بشارة. ص 28.
)2(  عبد اللطيف: تجليات الثقايف. ص 135.
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إن التحـــول الذي حصـــل يف أدوار المثقفين، وتحـــول الكثيرين منهم إلى خـــرباء أو تقنيين، يعد يف الواقع 
نوعـــا من »هتريـــب« المثقف عـــن مجتمعه، وتحييده عـــن محاور الصـــراع، بإدماجه يف منطق المؤسســـة، بينما 
دور المثقـــف ليس أن يكـــون داخل المؤسســـة أو ناطقا باســـمها، بل رقيبا عليهـــا وناقدا ألدائهـــا. ولن يتمكن 
المثقـــف من أداء هـــذا الـــدور إال بالخروج مـــن اإليديولوجيـــا والعمـــاء اإليديولوجي، وممارســـة النقد على 
أدواته نفســـها ومناهجـــه، والعمل على تأصيل هـــذه المناهج بدل االســـتمرار يف تصيدها من خـــارج بيئته التي 
يســـعى إلـــى التأثير فيهـــا. فوظيفة المثقف األساســـية تتمثـــل يف مراودة األســـئلة، حتى تلك األكثـــر مدعاة إلى 
االنزعـــاج، بما يقرب مـــن معنى االحتجـــاج، أو هو هو، وأن يكون شـــاهدا على التحـــوالت الكربى من موقع 
الفاعليـــة والتأثيـــر، كواصف ومحلل ومستكشـــف ومدقق يف المفاهيـــم ومانح للمعنى إلى الحركـــة التاريخية.
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 خامتة
حاولنـــا يف هذه الدراســـة مقاربة مســـألة المثقف العربي من زاويـــة تاريخيةـ  نقديـــة، لقناعتنا بأن موضوع 
المثقـــف العربـــي موضـــوع إشـــكالي بامتياز، وبـــأن أي حديـــث فيه يقـــع بالضـــرورة يف نقطة التقاطـــع ما بين 
التاريـــخ السياســـي وتاريـــخ األفكار؛ ذلـــك أن دراســـة دور المثقف هي دراســـة لعالقته بواقعـــه، وهنا ضرورة 
مالمســـة التاريخ السياســـي، وهي أيضا دراســـة لألنمـــاط الفكرية والثقافيـــة لدى المثقـــف يف صيرورهتا، ومن 

األفكار.  تاريخ  مالمســـة  هنا 
ولعـــل االســـتنتاج الذي يمكن الخروج بـــه أننا ال نتحدث عن نمـــط واحد من المثقفيـــن العرب، بل عن 
أنمـــاط مختلفـــة ومتغايـــرة، تخضع لنوع مـــن التحقيب القريـــب من التحقيب السياســـي لألنظمة والمشـــاريع 
اإليديولوجيـــة يف العالـــم العربـــي، مـــن جهـــة، ولطبيعـــة الصراعـــات والخالفـــات اإليديولوجية التي تقســـم 
المثقفيـــن، من جهـــة ثانية؛ وهو مـــا قادنا إلى القول بغيـــاب الراكم الفاعـــل والمؤثر، ما شـــكل إعاقة جوهرية 

يف أداء المثقـــف لدوره.
كما أننا ســـعينا إلى تأكيد نقطة أساســـية، هي أن انشـــغاالت وهمـــوم المثقف النهضوي قـــد توزعت بين 
مختلـــف أنماط المثقفيـــن خالل الحقـــب الالحقة، األمر الـــذي جعلنا نســـتنتج يف األخير بـــأن المطالب التي 
اســـتقطبت أصوات االحتجاج يف الشـــارع العربي يف الســـنوات األخيرة هي مطالب شـــكلت هواجس للمثقف 

النهضـــوي قبل نحو قرنين مـــن الزمان.
ونحـــن نعتقد بـــأن اســـتئناف المثقف لدوره مـــن جديد، يتأتـــى من خالل مدخـــل يربط النظـــر بالفكر، 
والقلـــم بالعمـــل؛ ويتمثـــل ذلك يف هبـــوط المثقف إلـــى الهموم اليوميـــة التي يعيشـــها المواطـــن العربي، بدل 
التنظيـــر من خـــالل برج عاجي يعـــزل المثقف عن النـــاس ويعطي عنه صـــورة رجل التأمل المجـــرد الُمفاصل 
للواقـــع المنقطـــع عـــن الحيـــاة العامـــة. أمـــا المدخل الثـــاين فهو يرتبـــط بإعـــادة تحديـــد العالقة بيـــن الثقايف 
والسياســـي، يف ظـــل هيمنة هـــذا األخيـــر يف المشـــهد العربي اليـــوم، وهيمنته علـــى مختلف جوانـــب النقاش 

العمومي، وهتميشـــه لـــدور المثقف. 
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