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 مقدمة

، وضمنه التوقف عند "علم االنتقال"الثورات واالحتجاجات العربية األخيرة نوافذ معرفية جديدة على كل ما يتعلق بـ فتحت 
أدوار المثقفين ووظائفهم عامة، مع التطلع نحو تجديد التساؤل والنظر في ماهية الدور المطلوب في المراحل االنتقالية الحرجة، 

ا يستدعي الحرص، إبستمولوجيًا ومنهجيًا، على امتالك أدوات جديدة قادرة على إحداث اختراق ، وهو م"تناقضها"وأسباب تنوعها و
، والمآالت المحتملة والممكنة لتلك األدوار. ولئن كانت الثورات واالحتجاجات التي "للنخبة"حقيقي في مضمار رصد الواقع المرتبك 

ت بعد مخاض عسير إلى واقع سياسي مؤلم ومركب ومستعص في عدد في المنطقة العربية؛ آل 2011قادها شباب متعلم في عام 
من البلدان (ليبيا واليمن وسورية ومصر)، فإن هذه النتائج وذاك المخاض هما الكفيالن بتقديم المبررات الكافية لتسليط الضوء مجدًدا 

ات السياق الثوري وإفرازاته الدامية والكارثية، على األدوار التي يتعين أن يعمل المثقفون على تجديدها وتطويرها، لتتالءم ومقتضي
 وباألخص الدور النقدي التاريخي واألخالقي.

أجل، إن المسارات المختلفة التي اتخذتها الثورات العربية، أوجبت تجديد النظر في فهم الوظائف واألدوار التي اضطلع بها 
صطفافًا جديًدا في المجال العمومي، وتنكشف آخر األمر مواقف ومسوغات المثقفون في سياقاتها ومآالتها المتعددة التي تفرز عادةً ا

غريبة أو متوقعة، وهي بحاجة إلى تقييم ومراجعة. وال يخفى في هذا السياق أن تأمل التجارب الثورية، في سوريا ومصر واليمن 
في أدوار المثقفين، وارتباطاتها بالعالقة  وليبيا وتونس على وجه الخصوص، يقود حتًما إلى تجريد أسئلة مقلقة عن حجم التباين

الملتبسة بين الثقافي والسياسي، وإلى زحزحة كثير من التصورات التقليدية والنمطية عنها. لذا، ننطلق في هذه الورقة البحثية من 
واكبتهم الحراك الثوري التسليم بوجود دور نقدي فعال لبعض المثقفين العرب منذ انطالقة ثورات الربيع العربي التي تتمثل في م

واصطفافهم إلى جانب مطالب الشعوب العربية، وانتقادهم الشديد لألنظمة المستبدة والديكتاتورية. ونتطلع بوضوح إلى استمرارية 
  هذا الدور بفعالية أكبر في خضم المآالت المزعجة التي انتهت إليها أوضاع بلدان الربيع العربي.

ية أن الدور النقدي للمثقفين عموًما والثوريين خصوًصا ال يمكن أن يكون فعاًال ومنتًجا، إال بوجود لهذا، نفترض في ورقتنا البحث
  ثالثة:شروط وعوامل متضافرة تساعد على حدوث منعطف أو تحول تاريخي حاسم. إنها شروط 

ثورات والتحوالت الكبرى، وهو ما يعني بمحورية األبعاد الثقافية والقيمية لل -قبل الجمهور-أولها، ترسيخ االقتناع لدى النخبة  -
  تجديد النظر في عالقة الثقافي بالسياسي.

استلهام الفكر النقدي الذي أثله مفكرو النهضة والتنوير والحداثة، واستحضار أجواء المناقشة والتناظر التي ثانيها، ضرورة  -
جابري وجورج طرابيشي وياسين الحافظ وعبد هللا هيمنت على مثقفي القرن العشرين، ومنهم صادق جالل العظم ومحمد عابد ال

  العروي وجودت سعيد وإلياس مرقص وغيرهم.

  ثالثها، اعتماد مسارات إجرائية للحوار المجتمعي، من شأنها أن تفضي إلى إبرام ميثاق تقافي وأخالقي ملزم.  -

واالنتقالية العربية: تقييم ومراجعة)، وتبنينا على لقد اخترنا لهذه الورقة البحثية عنوان (أدوار المثقفين في السياقات الثورية 
جهة االفتراض كون فاعلية الدور النقدي للمثقفين عموًما، سواء كانوا ثوريين أو محافظين، ال يمكن أن تكون منتجة، إال بوجود 

نا ضمن مسار استداللي شروط وعوامل متضافرة تؤشر إلى إمكان حدوث منعطف تاريخي حاسم. ولعل هذه االختيارات البحثية تضع
أمام جملة مشكالت تتفرع عنها، وفي طياتها أسئلة كثيرة ال نستطيع سوى التكلف في حصرها، لتأسيس مقاربة بحثية جادة وقاصدة. 

 ونذكر من بين تلك المشكالت:

 ير الثوري، وذلك ما التصورات المتجددة للمثقف ودوره النقدي القادر على إحداث تأثير معقول ومقبول في فاعلية التغي
  ضمن تفاعل المحلي واإلقليمي والدولي؟ 

  ،ألم يكن هناك تحول بارز في أدوار بعض المثقفين في مصر مثًال، بين مراحل الثورة المختلفة: إسقاط حكم مبارك
  ومرحلة المجلس العسكري، وسنة حكم مرسي، وانقالب الجيش على العملية الديمقراطية؟

 ام ميثاق ثقافي ذي مضمون قيمي وأخالقي يتجاوز اللحظات والتسويات السياسية، ويستشرف هل من سبيل ممهد نحو إبر
 آفاقًا غير مسبوقة في ترسيخ تقاليد الدولة الديمقراطية الحامية الحقوق والحريات؟

 لنقدية المنتجة.هذه بعض المشكالت المترابطة التي نتطلع إلى وضعها نصب عينينا في مضمار معالجة فكرية قوامها الممارسة ا
وفي إطار تلك الفرضية وهذه المشكالت المبسوطة هنا، ستقوم مقاربتنا البحثية ألدوار المثقفين على تصور منهجي سيمكننا من 
دراسة القضايا والمشكالت البحثية الرئيسة، مع تفكيك المقوالت والتصورات، واستنباط مجاالت التشابه واالختالف، وذلك عبر 

 ن وخاتمة.اعتماد مبحثي

  

  المبحث األول: األبعاد الثقافية والقيمية للثورات والتحوالت الكبرى

إن الفرضية التي عبرنا عن مضمونها أعاله تجعلنا في صلب االهتمام البحثي بمجموعة من القضايا والمواقف ذات الصلة 
عن دوائر الرصد والتفكير، وال تستنفد إمكانات النظر  بأدوار المثقفين وطبيعة المهمات والوظائف التاريخية واألخالقية التي ال تخرج
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العقلي والممارسة الميدانية مع الجمهور. وليس هدفنا من إثارة تلك القضايا هو السرد واالسترجاع، إنما تحليل ومقارنة المقوالت 
لزاًما، يتعين أن نقدم مقاربة نقدية والتصورات التي ارتبطت بها من زوايا متنوعة، سواء قبل ثورات الربيع العربي أو بعدها. است

، مع استحضار السياق السياسي اإلقليمي والدولي وتحديات تدبير مرحلة ما بعد الفعل الثوري واالحتجاجي. نذكر )1(لقضايا مركبة
 من جملة تلك القضايا:

  

  التقريب التداولي لمفهوم المثقف ومعايير التصنيف  .1

-مثقف على كل من يكتب ويحاضر ويخطب في الجمهور في قضايا عامة. هذا التنميط تنميط ساذج يتمثل في إطالق لقب  ثمة
ال يصمد في مستويات معالجة المشكالت الكبرى المرتبطة بأدوار الفاعلين والنخب، وبتطور المجتمعات  -أو التعميم الغامض

ونسعى في الفقرات اآلتية إلى تقليب النظر في  اإلنسانية، خاصة في مراحل اجتيازها الصعوبات الناجمة عن الثورات وتداعياتها.
بعض القضايا المرتبطة بالتحديدات المفهومية للمثقف، منطلقين من معطيات الجدل الفكري القائم في عصرنا الراهن. ولعل أبرز 

من جهود ضرورية  القضايا التي نختار الحديث عنها هنا تتمثل أوًال في مشكالت بناء مرجعية لمفهوم المثقف وما ينطوي عليه
  للتبيئة. ثانيًا في صعوبات اختراق األبعاد الزائفة لمفهوم المثقف. أما ثالثًا، فهي المعايير المعتمدة في تصنيف المثقفين.

  أ. بناء مرجعية عربية أو التقريب التداولي لمفهوم المثقف 

رية واضحة لمفهوم المثقف الذي عده بعضهم فرضت علينا تفاعالت السياق الثوري العربي مجدًدا التصدي لبناء رؤية فك
، على أساس ممارسة فعل الحفر المعرفي في تاريخ المفهومات والتصورات التي رافقت نشأته والتبست بها، فكان )2(مفهوًما ضبابيًا 

واالنقسام أن منحته مشروعية متجددة في كل منعطف تاريخي ضاغط. وال نشك في أن كثيًرا من معالم االرتباك واالضطراب 
المهيمنة على الوضع السياسي واألمني واالجتماعي في البلدان التي عمتها ثورات الربيع العربي، إنما ترجع جوهريًا إلى األبعاد 
الثقافية للثورة وعالقتها بتحقيق االنتقال نحو مراحل تاريخية أكثر استقراًرا. من جملة ما تنطوي عليه تلك األبعاد، التباين الواضح 

  ، بل حتى استمرار الجدل بين طرفي القبول والرفض للمفهوم والدور. "مثقف"ن المفهومات المسندة إلى لفظ بي

بشأن الفقيه والخطيب والمثقف والعالم، وما ظل يرافق ذلك  -منذ عصر النهضة-لنتذكر الجدل المستمر داخل مجتمعاتنا العربية 
انًا العقالنية بين مختلف التيارات الفكرية والدينية والسياسية، خاصة في الجدل من توترات ومصادمات فكرية وعاطفية، وأحي

المنعطفات الحرجة التي مررنا بها، ومنها االستعمار الغربي لبلداننا العربية واالنقالبات العسكرية وسيطرة األسر والعشائر على 
 "مثقف"سم محمد عابد الجابري من قبُل طوائف مستعملي لفظ الحكم، وحرب الخليج األولى والثانية، ثم ثورات الربيع العربي. ولقد ق

في خطابهم  "هناك"، وهم قلة وينشّدون إلى مرجعيته األوروبية ويعطونه معنى من "علم"إلى ثالثة أصناف، فهناك من يستعملونه عن 
اوز حروف (ث، ق، ف)، أي الصورة العربي. أما الذين يستعملونه عن غير علم، فالغالب أن ما يتصورونه عن هذا المفهوم ال يتج

  . "مثقف"الكتابية والصوتية لـ 

العرب من ال يستعملون هذا المفهوم البتة، لكونه ال يرتبط بمرجعيتهم الثقافية وال يحيل إلى أي شيء  "المثقفين"وهناك من 
مع ميالد  "بزوغ فجر الحس النقدي"ي في . نتذكر هنا أيًضا رأي هشام شراب)3( التراثيةمنها، وهم أساتذة وخريجو معاهد الدراسات 

كانت فئة علماء الدين المغلقة هي الوحيدة التي تخرجت منها النخبة المثقفة في العالم ". يقول موضًحا: "طبقة جديدة من المثقفين"
ثير التعليم واألفكار العربي. كانت طبقة العلماء تحتكر المعرفة والنشاط الثقافي ألجيال عدة حتى أواخر القرون الوسطى. لكن تأ

الجديدة كسر هذا االحتكار تدريجيًا، ولكن في صورة حاسمة، بحيث إن طبقة جديدة من المثقفين لم يكن العلماء (ورجال الدين 
المسيحيون كذلك) إال إحدى فئاتها، برزت في أواخر القرن التاسع عشر. إن بزوغ فجر الحس النقدي أدى إلى انحالل النظام الفكري 

  .)4("ديم، فاختفت وحدانية التفكير وتهاوت المصنفات الجامدة، وبرزت في المقابل أنماط فكرية متباينةالق

مفهوم المثقف،  "تاريخية"فرض هذا التعدد، في الداللة واالستعمال، ضرورة الجمع بين مطلبين اثنين: أحدهما، البحث في 
يحة للمفهوم، بما يضمن له االندماج في الحقل الثقافي العربي. هكذا، أمكن واآلخر البحث عن بناء مرجعية للمفهوم أو التبيئة الصح

القول إن الدالالت السياسية واأليديولوجية للمثقف في عصرنا مستمدة، لدى كثير من المفكرين، من الدور الذي يؤديه المثقفون في 
ن المطلبين سيظل مناط الغوص في دالالت المفهوم الذي حياة المجتمع، مثلما تجلى تاريخيًا في قضية دريفوس. كما أن التالزم بي

، عبر مراحل ومقامات ثقافية وسياسية متنوعة، ذلك أن التبيئة تعني ربط المفهوم بالحقل المنقول إليه ربًطا "المثقف"اكتسبه لفظ 
تلك المرجعية في الحقل المنقول إليه عضويًا، ببناء مرجعية له تمنحه المشروعية والسلطة، سلطة المفهوم في آن واحد. ويتطلب بناء 

                                                   
  ).2016(خريف  18، عدد تبيندافعنا عن أطروحتنا في مقال سابق: "المثقفون في زمن التحوالت التاريخية: تصادم األدوار وعوائق بناء البدائل"،  )1(
  .14)، ص2000(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  قفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشدالمثمحمد عابد الجابري،  )2(
  .14، صالمثقفون في الحضارة العربيةالجابري،  )3(
  .17)، ص1981(بيروت: دار النهار،  المثقفون العرب والغربهشام شرابي،  )4(
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مع االحتفاظ  "قياس األشباه والنظائر"االطالع على مرجعيته األصلية، أي على أوضاع تشكلها ومراحل تطورها، إلجراء نوع من 
  .)5( المرجعيتينبين  "الفارق"دوًما بـ 

الساحة الفكرية والثقافية العربية منذ أمد طويل،  ليس إدراك الفارق باألمر السهل، بل إنه يشكل مساحة االختالف والجدل داخل
من جهة تأكيد التباين بين المجتمعات واألمم أو نفيه أو تحجيمه، من حيث سياقاتها التاريخية والثقافية. واألكيد أن التوصل إلى تلك 

تفكير في صيغ ومضامين استثمار المعطيات ال يؤشر إلى نهاية البحث واالستقصاء في اإلشكاليات القائمة، إنما يفتح باب ال "الفوارق"
هذا من أكد الواجبات  .)6( في التاريخ الغربي، نشأةً وتطوًرا وصيرورةً  "المثقفين"الحضارية والثقافية والمهنية التي واكبت حركية 
  معاصر.لمفهوم المثقف في مجالنا العربي ال "التقريب التداولي"المعرفية التي تساعد على تحقيق مقصدية إنجاح 

  

  ب. األبعاد الزائفة لمفهوم المثقف

أما الواجب المعرفي اآلخر، فهو اجتياز محنة البحث عن الجسور الواصلة بين التعاريف المختلفة للمثقف، في اتجاه نزع 
أسئلة كثيرة منها: التي تميز كثيًرا من األطروحات الفكرية المتداولة في المجال العربي المعاصر. في هذا المضمار، تبرز  "األحادية"

هل المثقف فرد أم طبقة؟ هل المثقف مهنة، مثل المهن سائرها؟ ما المظاهر الزائفة لمفهوم المثقف التي يتعين تجاوزها؟ المثقف لدى 
، فهو ال يشكل مع غيره من المثقفين طبقة، من دون طبقات )7( للعالمالبعض كائن فردي يملك وعيًا فرديًا خاًصا ورؤية خاصة 

 األيديولوجيةوهو الذي ينحاز إلى طبقة أو فئة اجتماعية، بحسب غرامشي، ويسعى إلى إظهار عيوب النظام القائم وهيمنته  ،جتمعالم

. وعن المثقف والمعنى المهني، تتساءل نهوند القادري عيسى: هل المثقف مهنة/وظيفة؛ أم صفة/حالة؟ وهل كل من يحمل شهادة )8(
كل من يذهب أبعد في مجال عمله واختصاصه، متسائًال عن معنى عمله، ومعطيًا المعنى لما يجري  جامعية مثقف، أم أن المثقف

  .)9("حوله من ظواهر وأحداث؟

أما بعض الباحثين، فينصرفون إلى تأكيد أن المثقف ال يتعين برسالة مفترضة، إنما يتحدد بما هو مهنة، إلى جانب مهن اجتماعية 
لنجار وبائع الخضار وتلبي حاجات اجتماعية متباينة وتتسم بنزوعات أخالقية أو غير أخالقية. وبقدر متنوعة، وتتضمن الصيرفي وا

. لكننا نرى أنه من غير المجدي )10( أيًضاما أن الصيرفي ماثل في مهنة ال تستدعي معنى الرسالة، فإن المتعلم قائم في مهنته المحددة 
للمثقف داخل المجال السياسي واالجتماعي أمًرا غير واقعي وال  "التحيز الثابت"ي، ما دام التمسك بالمفهوم المهني وال المفهوم الطبق

موزع على هذه االنقسامات وهذه االستقطابات. المثقف العربي ليس لديه قطبية يجري االستقطاب على " -أي المثقف-تاريخي، فهو 
زب والزعيم واأليديولوجيا والطبقة والطائفة والدين وغيرها. أساسها، بل هو مستقطب من جانب قطبيات أخرى، مثل السلطة والح

  .)11("لكن إلى أي حد هو مؤثر في قطبيته أو دائرته؟ هذا يتوقف على طبيعة عالقته بمحور تلك الدائرة

الفات السياسية الجدير بالبيان والدراسة أن إفرازات الثورات العربية لم تزد عملية االستقطاب إال رسوًخا وِحدَّة، إذ تفجرت الخ
واأليديولوجية (الطائفية والدينية والمناطقية)، كما هو شأن الوضع في مصر وليبيا واليمن، وبرزت آثار السنوات العجاف التي سبقت 
الربيع العربي، وصار االستقطاب أوضح تحت حماية شعارات الثورة، من حرية وعدالة وديمقراطية، بل شعارات الثورة المضادة، 

في إمداد بعض  )13( ومهمته. وربما أسهمت التحديدات المفهومية غير الدقيقة للمثقف )12("الدولة الدينية"العنف واإلرهاب ومحاربة 
لتغيير المواقع في المجال العمومي، تبعًا للمصالح واأليديولوجيات  "المرونة الالزمة"المنتسبين إلى الحقل الثقافي بمعينات على 

هو من يهتم بتوجيه الرأي العام، أو من  "إذا سلمنا بكون المثقف "المصلحة"أو  "الحقيقة"مثًال تعريف واالنتماءات، فكيف سيتم 
؟ ويزداد األمر التباًسا، )14("ينخرط في السجال العمومي، دفاًعا عن قول الحقيقة أو حرية المدينة أو مصلحة األمة أو مستقبل البشرية

  .)15("هو الوجه اآلخر للسياسي، والمشروع البديل عنه"عية والمسؤولية تؤهل المثقف ليصير إذا تم التسليم بأن هذه المهمة والمشرو

                                                   
  .14، صيةالمثقفون في الحضارة العربالجابري،  )5(
  .32، صالمثقفون في الحضارة العربيةالجابري،  )6(
  .34 -33، صالمثقفون في الحضارة العربيةالجابري،  )7(

(8) Antonio Gramsci, "The Intellectuals", in: Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci (New York: 
International Publishers, 1971), Pp. 3-23.   

  ."مداخلة في حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي"نهوند القادري عيسى،  )9(
  .المثقفون العرب والربيع العربي"دراج، "مداخلة في حلقة نقاشية:  )10(
  .المثقفون العرب والربيع العربي"فارس أبي صعب، "مداخلة في حلقة نقاشية:  )11(
حالة من بلدان الربيع العربي، ففي مصر مثًال لم تبرز عملية االستقطاب على أساس طائفي وال جهوي، إنما صار االستقطاب على  ال يخفى وجود خصوصيات لكل )12(

  .2013حزيران/ يونيو وانقالب الثالث من تموز/ يوليو  30أساس أيديولوجي وسياسي يتمثل في الموقف من أحداث 
اكله الكبرى. وبمثل هذا مثالها تعريف المثقف بكونه هو من ينخر) 13( ة النقدية والفكر والتفكير حول واقع المجتمع، ويقترح الحلول لمش ط في المجال العام، عبر الدراس

  انظر: .الخطاب في المجال العام، يكسب تفويًضا من الرأي العام
 Jennings and Kemp-Welch (eds.), Intellectuals in Politics (New York: Rutledge, 1997), p.1. 

  .38)، ص2004(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،  أوهام النخبة أو نقد المثقفعلي حرب:  )14(

  .38ص أوهام النخبة،حرب،  )15(
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المثقف "صادق جالل العظم من ما كشفته الثورات العربية، فلعله يفيد الباحث في الكشف عن مفهوم ولنتأمل الموقف العقالني ل
لم يولّد الربيع العربي "فتجرفه العصبيات والوالءات الطائفية. إذ يقول:  الذي ال يتبين جيًدا ما في ذواتنا الفردية والجماعية، "الزائف

ليس عن وجودها فقط، بل عن فاعليتها  -من حيث ال يريد-أية هويات أو عصبيات تحت وطنية وتحت مدنية، بل كشف الغطاء 
فجأة، ففاضت بهذا العفش  "غطاء الطنجرة"ع المستمرة فينا بوصفنا عربًا أحياء اليوم. نقول باللغة الدارجة أن الربيع العربي رف

ي المتخلف كله والمكبوت تاريخيًا ال أكثر على ما يبدو. وعلينا أن نتأمل في ذواتنا الفردية والجماعية المسألة التالية: في اللحظة الت
ي عمق حياة مجتمعاتنا، إال ما نراه صالح.. إلخ، ال نجد ف عبد هللايذهب فيها الديكتاتور، من أمثال معمر القذافي وصدام حسين وعلى 

يحدث اليوم من عنف واقتتال ودمار وخراب في العراق واليمن وليبيا وسوريا، وال تخرج ظواهر حضارية من أحشاء هذه المجتمعات 
ت وقاعها أفضل من داعش وحالش والزرقاوي والبغدادي، أو ظواهر أفضل من خطابات النصرة والجوالني، أو أفضل من ميليشيا

  .)16("الحشود واألحزاب اإللهية الطائفية الصافية

في المعاني وذلك  "األحادية"إن هذه التطورات الخطيرة في أوضاعنا العربية جعلت المطلب ذا األولوية البارزة هو تجاوز تلك 
ستكشاف إمكانات ، نحو ا"غير مسبوقة"االلتباس في المهمات واألدوار، فأضحى من الضروري البحث عن مداخل فكرية جديدة 

الحد من اآلثار السلبية والقاتلة لالستقطاب السياسي واأليديولوجي الذي يجعل المثقفين مجرد حبات في رحى الدولة العميقة أو اآللة 
 المثقف،القبلية والطائفية، وكذا نحو تجاوز جميع األوهام واألبعاد الزائفة التي اقترنت، في سياقنا الثقافي العربي، باستعمال مفهوم 

وكانت من معوقات اضطالع المثقفين بالدور النقدي الفاعل والمؤثر في سياق تفاعالت المرحلة االنتقالية. ونذكر هنا ثالثة أبعاد: أما 
البعد األول، فهو يتجلى في الربط بين ما يدعى مثقفًا، وبعد رسولي يفترض أن هذا المثقف حامل لزوًما رسالة أخالقية سامية تروم 

جميعًا، حيث المثقف هو المثقف، بمعزل عن تعيينه  "المثقفين"ح المجتمع وااللتزام بالحقيقة. وأما البعد الثاني، ففي مجانسة إصال
، الذي يعتبر أن ثقافة "التذهين المحض"السياسي واأليديولوجي، كما لو كان جوهًرا غير قابل لالنقسام. بينما البعد الثالث، فقائم في 

  .)17( ورسالتهتأتي من خياره الذاتي أو من قراءاته  المثقف المفترض

، مثل "األبعاد الزائفة"من المهم في هذا السياق أن نتأمل تجارب مثقفين كبار برهنوا بصدق على قدرتهم الفائقة على تجاوز 
وحرصهما على الحضور  إلياس مرقص وياسين الحافظ اللذين منحا مفهوم المثقف حيوية وتنوًعا واستمرارية، وذلك عبر تضامنهما

في حلب بلور ياسين وإلياس رؤيةً لما ينبغي أن يفعله الحزب "الفعال والمؤثر في الحياة الثقافية والسياسية والنضالية العربية، فـ 
(الشيوعي) في ضوء قرارات المؤتمر العشرين، وتضَّمنت المطالبة بدمقرطة الحزب، ووضع برنامج جديد يكون بدًال من برنامج 

، واتخاذ موقف أكثر تحديًدا وإيجابيةً من الوحدة العربية وموقف واضح وغير استفزازي من القضية الفلسطينية، ومن 1948
قدرته على اختبار األفكار والمفهومات والقيم "كما أن ياسين الحافظ عبر عن  .)18("االستقاللية الفكرية واأليديولوجية عن السوفيات

ال "، وذلك سر تطوره الفكري وعقالنيته. لقد كان في ذهنه ملمح ديكارتي في قدرته على مغالبة نفسه، في الواقع، ومراجعتها عليه
رة، في مقاربة الواقع ببعديه الزماني والمكاني، أو التاريخي والعالمي، بدًال من "مغالبة الحظ رة تلو مَّ ، وتغيير أفكاره وتصوراته مَّ

الفعلي. وقد تجلى ذلك الملمح أيًضا في شجاعته المتمثلة بمخالفة اآلراء والتصورات  يحجب الواقع "واقع"تبني تصور ثابت لـ 
  . )19(" موافقة الكثرة ليست دليًال ذا شأن على الحقائق التي يتعسر كشفها"الشائعة؛ ألن 

 

  ج. تصنيف المثقفين: أي معيار؟ 

، بحسب تعبير صادق جالل العظم، "المكبوت تاريخيًافاضت به طنجرة مجتمعاتنا العربية من العفش المتخلف وما "باستحضار 
تلك األبعاد الزائفة لم تكن هي اإلرث الثقافي الوحيد الذي ورثته الثورات العربية من مرحلة االستبداد المقيت، بل ورثت نقًدا فإن 

جماع، وال يمكن أن يحصل. وهو نقد مفصًال لوضع المثقفين وارتباطاتهم وأدوارهم، وفق جملة من المعايير التي لم يحصل عليها اإل
ال يمكن إهماله، إذا ما تطلعنا إلى تفعيل الدور النقدي المطلوب من المثقفين، خاصةً في التحوالت التاريخية الكبرى. وتنوعت تلك 

ن معيار وآخر. المعايير بين موضوعية المعرفة ونوعية العالقة مع السلطة والعقالنية، وتضمن الجدل والتناظر إجراء التفاضل بي
يساهم في الفصل بين مثقف وآخر، بمعزل عن معيار الموقف من  "موضوعية المعرفة"إلى أن مفهوم  )20( الباحثينهكذا، ذهب أحد 

. بناء عليه، يقع التمييز بين المثقف بالمعنى النظري الذي يستأنف الخطاب "المثقف"السلطة الذي هو المرجع األساس في تحديد مفهوم 
ويرهنه، ويتخذ من السلطة السياسية مرجعًا أساسيًا لقراءة الظواهر االجتماعية جميعها، وبين المثقف السلطوي الذي يعيد  النهضوي

  .)21( والخارجيةكتابةً إنتاج الخطاب السلطوي في التاريخ والثقافة والسياسات الداخلية 

                                                   
  .29/06/2017، شوهد في 28/08/2015مع صادق جالل العظم"،   DWقناةخالد سالمة، "حوار  )16(
  .رب والربيع العربي"حلقة نقاشية: المثقفون العدراج، "مداخلة في  )17(
)، 2014(كانون األول/ ديسمبر  المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات سلسلة دراساتجاد الكريم الجباعي، "ياسين الحافظ معاصًرا: سيرة ذاتية فكرية سياسية"،  )18(

  .13ص
  .4الجباعي، "ياسين الحافظ معاصًرا"، ص )19(
  .قفون العرب والربيع العربي"حلقة نقاشية: المثدراج، "مداخلة في  )20(
  .حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي"دراج، "مداخلة في  )21(
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  ةأدوار المثقفين في السياقات الثورية واالنتقالية العربي  
    تقييم ومراجعة

، خلص فيه )22( إجرائيًاامينها، قدم عبد اإلله بلقزيز مدخًال ولتصنيف المثقفين العرب في مستوى فاعليتهم الفكرية وتقويًما لمض
إلى  -في المطاف األخير-إلى نوعين من المثقفين: أولهما، المثقف العقائدي الذي يستند وعيه باألشياء إلى نزعة إيمانية حادة تدفعه 

ومثال هذا النوع األول المثقف القومي  .)23( ذاتبناء يقينيات، وإلى االستمساك واالعتصام بها، بوصفها إدراكات صحيحة للعالم وال
اع إلى الشك في المنطلقات والبداهات التي تعرض نفسها  واإلسالمي والماركسي والليبرالي. ثانيهما المثقف النقدي، وهو المثقف النَّزَّ

التزام الحذر والتحوط في بناء أحكام  إلى -سواء كان شًكا مذهبيًا أم شًكا منهجيًا-أمام وعيه، وهو المثقف الذي تدفعه نزعة الشك 
، ومثال هذا النوع الثاني المثقف األكاديمي والليبرالي. وقريبًا )24( الجاهزةنهائية عن األشياء، أو في التعاطي مع األفكار والحقائق 

م عالقة نقدية مع ذاته من المثقف النقدي وفي سياق التنبيه، تحدث علي حرب عن المثقف العقالني والتنويري والتحرري الذي يقي
وفكره، على نحو يتيح له أن يتحول عن ما هو عليه، بإغناء مفهوماته عن الحرية والعقالنية واالستنارة. لذا، فإن الذي يصنف نفسه 

ه في ملكوت العقل والحرية، لكي يطرد سواه إلى خارج هذا الملكوت، ال يحصد سوى الخرافة والظالم واالستبداد، على ما آلت إلي
  .)25( خاصالتجارب لدى الدعاة في العالم العربي بنوع 

إن االستعمال العمومي الواسع للعقل وإمكاناته يذكرنا بمواقف ميشال فوكو الذي وإن كان يوافق على المطلب الكانطي في 
إلى االستقاللية والنضج، فإنه ، استعماًال عموميًا وفي كل الميادين حتى نصل "العقل الخاص"االهتمام بالراهن والدعوة إلى استخدام 

ال يوافق على الحلول التي يقترحها كانط والمتمثلة في رعاية الدولة للعقل، فترعاه وتؤمن تقدمه؛ ألن هذا التآزر بين العقل والدولة 
والضبط، في نظام سيجعل الجانب التنظيمي واألداتي للعقل يطغى على جانبه النقدي، فينساق إلى القسمة والتقويم  -الذي تم فعًال -

، "المثقف العمومي". وقد اختار عزمي بشارة، في سياق اعتماد مصطلح )26(تأديبي متعدد الشبكات. إنه يحدد الخارج لينظم الداخل
أن يضيف إلى معيار العقالنية معايير أخرى، وأبرزها طبيعة اإلنتاج الفكري والموقف األخالقي، فمن المفترض أن تقتصر صفة 

من ينتج، إنتاًجا فكريًا كونيًا وأصيًال فعًال، ويسهم في مناقشة الشأن العام بأدوات عقالنية، ومن منطلق المواقف األخالقية. المثقف على 
المثقف العمومي هو ذلك القادر على الجمع بين الثقافة الواسعة (معارفه الشاملة والعابرة للتخصصات) والفكر العقالني واتخاذ 

الستحقاق دور الدفاع عن  -في نظر بلقزيز-بات المثقفين جدارتهم في ميدان اإلنتاج المعرفي شرط يؤهلهم ، على أن إث)27(الموقف
  .)28(القيم، وعن األمة والوطن

إن العقالنية، في ترسيمة الحافظ النظرية، مفهوم "ولنتذكر هنا نموذج المثقف، كما جسده ياسين الحافظ وتصوره للعقالنية: 
ختلفة ولكنها متضافرة في سياقات مختلفة. فهي تعني، على الصعيد المعرفي، تحرر العقل من الخرافات م يحمل دالالتمركزي 

أما معايير الحكم، فهي الجدوى واإلنجاز  واألوهام والغيبيات واألحكام المسبقة، فتستدعي العلمانية، والعقل حكًما من الناحية العملية. 
العقالنية، من الناحيتين الثقافية واأليديولوجية، نقًدا لالتجاهات الماضوية والسلفية واألصولية والمنفعة، أو المصلحة والنجاح. وتعني 

ومهما يمكن  .)29("والتلفيقية، واندماًجا في الصيرورة التاريخية لإلنسانية المعاصرة، ومشاركةً إيجابيةً في تدبير المصير اإلنساني
للمثقفين، وعن إمكانية صياغته النظرية وحدود تطبيقه في تحليل األدوار، فإن  "يالتصنيف الدقيق والموضوع"أن يقال عن أهمية 

  استمرار الجدل واالختالف بشأن المعايير ينطوي على ثالثة عناصر، على األقل، وجب الحذر منها: 

  إلى مستوى النظر.  "واقعال"أولها، الترسيم النظري لالستقطاب والتفتيت، ومعناه انتقال االستقطاب المذكور أعاله من مستوى  -
  ثانيها، الطابع التجزيئي في المقاربة أو الرؤية الفكرية، ومعناه استناد التصنيف إلى معيار واحد أو زاوية نظر واحدة.  -
واقع المثقفين إلى بناء استراتيجية جماعية مضبوطة تسمح بتطويق الخالف  "فهم"ثالثها، عجز النخب الفكرية عن االنتقال من  -

ال  -لدى السيد ياسين-ع دائرة االتفاق بين المكونات السياسية والثقافية، على اعتبار أن جوهر المأزق الحضاري العربي وتوسي
يكمن أساًسا في الفجوة المعرفية التي تفصلنا عن الدول المتقدمة كلها، بقدر ما يرد إلى غياب الرؤية االستراتيجية، وهي الصورة 

 .)30( القادمةجتماعية والثقافية لمجتمع ما في األعوام العشرين السياسية واالقتصادية واال
 

   في األبعاد الثقافية للثورات .2

أسهمت ثورات الربيع العربي في بلدان عربية، مثل تونس ومصر وسوريا وليبيا، ، في إلقاء الضوء الكاشف على جبل الجليد، 
ة والكامنة في المقارنة بين اندفاع الشرائح الشابة المتعلمة نحو شوارع بل على أجزائه تحت األرض، ومنها المفارقات الكثيرة المؤلم

الثورة وحيويتها في االحتجاج على االستبداد والفساد، وبين ذهول بعض المثقفين وعجزهم عن استيعاب المفاجأة. وهو ما أبرز إلى 

                                                   
  .157)، ص2010(بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر،  نهاية الداعية: الممكن والممتنع في أدوار المثقفينعبد اإلله بلقزيز،  )22(

  .158، صنهاية الداعيةبلقزيز،  )23(

  .159، صنهاية الداعيةقزيز، بل )24(

  .13أوهام النخبة، صحرب،  )25(

  .11). ص1994(بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  ميشال فوكو: المعرفة والسلطةعبد العزيز العيادي،  )26(
  .131بشارة، "عن المثقف والثورة"، ص )27(
  .157ص ،نهاية الداعيةبلقزيز، ) 28(
  .26اسين الحافظ معاصًرا"، صالجباعي، "ي )29(
  .326)، ص2012بيروت: مؤسسة الفكر العربي، ( مفكًرا في مستقبل الثورات العربية 30إلى أين يذهب العرب: رؤية سليمان عبد المنعم وآخرون،  )30(
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. ولم تكن أهمية الثورات "الثقافة" وحقل "مثقف"السطح عناوين الضعف والتهميش والتآكل التي صارت مالزمة مصطلح 
واالحتجاجات الشعبية متجلية في كشف تلك العناوين المعروفة من قبل، بل في وضعها موضع مساءلة حقيقية تفتح الطريق نحو أفق 

  استثمار اإلمكانات والخبرات والمواقف المتاحة في منعطف تاريخي نادر. 

  

  ن دون مثقفينأ. ليس صحيًحا أن الثورات العربية قامت م

، فالمنعطفان أنتجا في آن معًا 1967منعطفًا تاريخيًا هائًال ومماثًال لمنعطف عام  -بحسب بعض الباحثين-شكلت تلك الثورات 
أعطى المفكرون النقديون العرب تشخيًصا لألزمة والشقاء،  2011و 1967حركة نقد ذاتي وتفكير بالذات وباألحداث، وبين عامي 

. ولم تكن ثورات الربيع العربي )31( العاميعود الشعب ليأخذ الحيز  2011خيص الهزيمة وتغييب الشعب، وعام تش 1967ففي عام 
 سوى منعطفًا تاريخيا جديًدا ومغايًرا، إذ بددت وقائع الثورتين التونسية والمصرية ونتائجهما في البلدين، وفي مجموع الوطن العربي،

ت في الوعي السياسي العربي، سواء لدى النخب الثقافية والسياسية المرتبطة بأنظمة الحكم، أم جملة واسعة من اليقينيات والفرضيا
المرتبطة منها بالمعارضات، بمقدار ما كشفت عن حدوده االستكشافية المتواضعة في رؤية ما تحت سطح الواقع المرئي، من قوى 

  .)32( نالرصيوعالقات وإمكانات مضمرة ال تتبين إال للتحليل الثاقب 

عجز المثقف عن  "معقولية"وكان من جملة المناقشة، التي أثارتها إفرازات الثورة في بلدان الربيع العربي، أن تجدد البحث في 
التوقع واالستشراف، فاختلفت وجهات النظر بين القبول والرفض وبين االعتذار والتبرير، بالنظر إلى المفاجآت التي ظل يختزنها 

ليس يضيرنا في شيء أننا لم نتوقع حصول ثورة في تونس ومصر، وليس "هكذا، ذهب بعض الباحثين إلى أنه  الواقع الموضوعي.
وإن ارتفع معدلها بتدخل -العجز عن ذلك مما يقدح في عقل النخب المثقفة والسياسية العربية، ذلك أن القدرة على االستشراف والتوقع 

. ووفق هذه )33("ماالت الواقع الموضوعي ومفاجآته غير القابلة، دائًما، للقياس والتكميمال تطابق دائًما احت -عوامل القياس العلمي
الرؤية، جرى تأكيد أن حالة الذهول والمفاجأة والعجز الفادح في التوقع كانت مساحة مشتركة بين النظم الحاكمة وأجهزتها األمنية 

لكن اللبيب يدرك حجم الفارق بين عجز "ألكاديمية من جهة أخرى. واالستخبارية من جهة، واألحزاب والنخب ومراكز الدراسات ا
المجتمع وعجز السلطة في توقع األحداث، فبينما تملك السلطة المعلومات ومصادر المعلومات، ويفرض عليها موقعها السياسي 

ته ومثقفيه غير النزر اليسير من تحري الدقة في كل شأن يتصل بالسياسة والشأن العام، ال يوجد في حوزة المجتمع المدني ومؤسسا
  .)34("المعلومات، والكثير الكثير من الفرضيات التي قد تصُدق أو ال تصُدق

توقع الثورات الشعبية العفوية بحكم تعريفها، فإن الباحث لم يبخس المثقفين العرب  -بحسب عزمي بشارة-وألنه من غير الممكن 
، كما شخص سؤال المرحلة المقبلة على أنه سؤال طبيعة األنظمة، وأنه ال بد من جهدهم، إذ إن عدًدا منهم شخص حالة االنسداد

طرح مسألة نظام الحكم، ويفضل باإلصالح، وإن استحال اإلصالح فبالثورة. على أن موقف بشارة قائم على االنتباه إلى كون نزعة 
ة شعبوية تخدم حركات سياسية فاجأتها الثورات، تقزيم دور المثقفين العرب قبل الثورات هي نزعة مغرضة وذات أهداف سياسي

ولكنها سارعت إلى االنضمام إليها وحصد نتائجها، مقزمة دور المثقفين الذين انتقدوا األوضاع السابقة، ويمكنهم أن ينتقدوا هذه 
ربية قامت من دون مثقفين. ليس صحيًحا أن الثورات الع". ورفًضا لتلك النزعة المغرضة أيًضا، أكد بشارة أنه )35( أيًضاالحركات 

. إن إسهام المثقفين في ثورات الربيع العربي )36("ولكن مشكلة المثقف الثوري أن لديه صورة مسبقة عن كيف يجب أن تبدو الثورة
عمق  أو على مستوى المشاركة الميدانية إلى جانب شباب الثورة. لكن يبدو أن )37( ومبادئهالم يعد خافيًا، إن على مستوى شعاراتها 

المشكالت األمنية واالجتماعية والسياسية والثقافية التي برزت من رحم الثورات نفسها لم تزد وضع المثقفين إال ارتباًكا واضطرابًا، 
  ولم تتغير مظاهر أزمتهم الثقافية.

  

  ب. المثقفون والثورة: استكشاف أولي لجذور األزمة

شارة السريعة إلى عالمتين فارقتين على تضخم تلك األزمة الثقافية؛ بالرجوع إلى مرحلة ما قبل الثورات، من الممكن اإل
 أوالهما، أن الثقافة العربية باتت ساحة مفتوحة لحرب أهلية فكرية طاحنة بين تيارات تسربلت بأنواع العتاد القتالي األيديولوجي كلها،

تنامي حالة عامة من القلق في أوساط المثقفين، من جراء على نحو أُهدرت فيه قيم الحوار والتسامح واإلصغاء. أما ثانيهما، فهو 

                                                   
  .123)، ص2013يلول/ سبتمبر (أ 415عدد  المستقبل العربي،إليزابيث سوزان كساب، "المثقفون العرب والربيع العربي: تحليل أداء"،  )31(
  .116)، ص2012(بيروت: منتدى المعارف،  ثورات وخيبات: في التغيير الذي لم يكتملعبد اإلله بلقزيز،  )32(
  .64، صثورات وخيباتبلقزيز،  )33(
  .65ص ،ثورات وخيباتبلقزيز،  )34(
  .140بشارة، "عن المثقف والثورة"، ص )35(
  .139بشارة، "عن المثقف والثورة"، ص )36(
  بية.ال يمكن إنكار جهود المثقفين، عبر عقود، في بلورة مبادئ الحرية والكرامة والمساواة والعدالة وترسيخها في الوعي الجمعي للشعوب العر )37(
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. على أن طائفة من العوائق )38( والثقافةالشعور بعجز منظوماتهم عن تقديم إجابات مقنعة على المسائل التي يطرحها تطور المجتمع 
هزة الدولة على عملية اإلرسال والتحديات واجهت المثقفين في المجتمعات العربية قبل فترة الحراك الشعبي: أولها، سيطرة أج

واالستقبال الثقافيين. ثانيها، انهيار األحزاب السياسية التي شكلت، في فترات سابقة، أداة وصل بين المثقفين والمجتمع. أما ثالثها، 
  .)39( مختلفةفهو غياب الحوار المجتمعي الذي يسمح بلقاء فئات اجتماعية 

لتحقيق الهيمنة  "مثقفين"السياسية سيطرتها على المجال العمومي، واستعانت بــ قبل زمن الحراك الشعبي، بسطت السلطة 
األيديولوجية الكاملة على وعي الجمهور وتطلعات الشعب، واستفادت من بروز فاعلين جدد في مجاالت اإلعالم واالتصال، ممن 

دي الذي اعتاد المثقفون االضطالع به، فانقلب شكلوا أداة جذب مؤثرة في مضمار صناعة الوعي الزائف، ومنافسة الدور التقلي
غير أن الذي ال مراء فيه أن ذلك الشك (في اطمئنانهم إلى دورهم التقليدي) "اطمئنانهم (أي المثقفين) إلى ذلك الدور شًكا وريبة، 

التداعي الذي أصاب مركزه ينهل من تضافر فعل حقيقتين متالزمتين تضعان مكانة المثقف التقليدية في ميزان المراجعة: أوالهما 
. وكان ذلك التداعي حافًزا مستمًرا لمواصلة )40("في المراتبية االجتماعية وسلم القيم. ثانيهما، تداعي قيمة بضاعته أمام منتجين جدد

  نقد المثقف ودوره وأوهامه التي أصابت فاعليته بالشلل والجمود.

ه الفكرية لكشف تلك األوهام التي تستوطن الذهن وتعرقل عمل الفكر هكذا، وجدنا في صفوف المثقفين أنفسهم من جند قدرات
ونشاط الفهم، وهي: الوهم الثقافي الذي يرتبط بمفهوم النخبة، والوهم األيديولوجي الذي يرتبط بمفهوم الحرية، والوهم اإلناسي الذي 

. ووجدنا في )41( التنويرم الحداثي الذي يرتبط بمفهوم يرتبط بمفهوم الهوية، والوهم الماورائي الذي يرتبط بمفهوم المطابقة، والوه
التأكيد على أن ظرفية األزمة هذه هي أمثل مناسبة إلعادة وعي المثقفين لدورهم كفئة. والقلق المستبد بهم "صفوف المثقفين من أعاد 

رين النقدي الضروري لعملهم. على أن اليوم ليس لحظة ضائعة في سيرتهم الذاتية، بل هو الطاقة التي يحتاجونها لكي ينجزوا التم
األهم في الموضوع كله، هو أن يتقنوا طرح األسئلة الحقيقية على أنفسهم، وممارسة االعتراف بأخطائهم، والقطع مع أوهامهم، 

ًال إلى بناء دور جديد   .)42("توصُّ

مع األزمات والهزائم. إنها تجربة صادق جالل  والتجربة المتميزة للمثقف القادر على تجديد تفاعله "التمرين النقدي"لنتذكر هنا 
منذ بواكيره، تخطى صادق جالل العظم السقف األكاديمي وأسوار "الكاتب األردني خيري منصور، قائًال: العظم كما يعرضها 

إلى الحد الذي يضمن  الجامعة، ليكون طرفًا في عدة معادالت منها السياسية واالجتماعية واأليديولوجية، لهذا لم تكن أطروحاته داجنة
له البقاء في مأمن من المساءالت، وربما كانت كتابه النقد الذاتي بعد الهزيمة، خروًجا عن السرب، فلم يصفق للهزيمة، بوصفها لم 
تحقق هدفها، كما قال اإلعالم الذي احترف التزوير والتبرير، ولم يذرف الدموع على أطالل ما قبل حزيران/يونيو؛ ألن ما قبل 

لهزيمة كان حاضنة نموذجية إلفرازها. وقد سمى صادق العظم األشياء بأسمائها، فالهزيمة هزيمة وال شيء آخر. أما النكسة أو ا
  .)43("مرادفاتها، من الصفات المستعارة من معجم المرضى، فلم تكن بالنسبة إليه نافذة للهرب

  

  ج. التصورات الخاطئ واالستغالل الثقافي للثورات

لم ينه أزمة المثقفين وحيرتهم واهتزاز دورهم التقليدي، بل  2011فت أن انفجار الثورات العربية في مطلع سنة األمر الال
أضاف إليها مجموعة جديدة من القضايا واإلشكاالت االجتماعية واألمنية والسياسية، ووضع بين أيديهم تحديات حضارية كبرى، 

ق الثوري الجديد، وما تولد عنه من إفرازات ونتائج خطرة. وأضحى السياق الثوري فكان أن ازداد حضور البعد الثقافي في السيا
فرصة سانحة لتجديد النظر في عدد من األسئلة والمشكالت المرتبطة بالوظائف واألدوار العاجلة إزاء تحديات تدبير مخاض 

وفق األفق التحرري الذي صاغته شعارات ومبادئ ، "الصحيحة"التحوالت التاريخية المرتقبة، وتجديد بناء المفهومات والتصورات 
الثورة. وفي معترك المواجهة والتصحيح، ألفينا طائفة من التصورات الخاطئة التي روج لها بعض المثقفين إبان اندالع الثورات، 

  . "المرحلة االنتقالية"بل حتى في تضاعيف التفاعالت السياسية واالجتماعية واألمنية التي ميزت 

ن جملة التصورات الخاطئة القول بالمقاربة السببية في مضمار فهم حدث الثورة، ذلك أن سقوط النظام السياسي واقتحام وكان م
المجتمع التونسي مرحلة االنتقال الديمقراطي لم تكن ناجمة عن جملة األسباب الموضوعية التي قد تكون أدت إلى ميالد الثورة، لهذا 

. كما كان من جملة تلك التصورات الخاطئة تصور )44( حدثحتفظ ضمنيًا بحتمية ما قاصرة عن فهم ما تظل المقاربة السببية التي ت
من يصنف طرفيها بهذا الشكل يرتكب أخطاء عدة قد تتحول إلى خطايا، فهو "الثورة ذاتها بأنها صراع بين األخيار واألشرار؛ ألن 

                                                   
  .114ص ،نهاية الداعيةبلقزيز،  )38(
  .مداخلة في حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي"دراج، " )39(
  .117الداعية، صنهاية بلقزيز،  )40(
  .27، صأوهام النخبةحرب،  )41(
  .119صنهاية الداعية، بلقزيز، ) 42(
  .3/12/2016، القدس العربيخيري منصور، "أطروحات مضادة عن صادق جالل العظم"،  )43(
ثورة تونس، األسباب والسياقات من: مجموعة مؤلفين، مهدي مبروك: "ثورة الكرامة والحرية: قراءة أولية في الخلفيات االجتماعية والثقافية للثورة التونسية"، ض )44(

  .179)، 2012(بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  والتحديات
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فهم التجاوزات واألعمال المشينة، وال حتى الجرائم التي ترتكب خالل يحمل المظلومين أكثر من طاقتهم، وال يصبح قادرا على 
. وال يستطيع )45("الثورات، وهذا خطأ. كما أنه ال يصبح متجرئًا على نقدها وإدانتها حين يشخصها، وهذه خطيئة للمثقف العمومي

اءة والثورة الهدامة. الثورة البناءة تتوافق أكثر أو المثقف تجاوز ذلك الخطأ، إذا لم يميز بين نوعين أو مفهومين للثورة؛ الثورة البن
في  ،الحكومة النيابية، والمساواة االجتماعية، والحريات الشخصية والفكرية :أقل والتغييرات التي يمكننا أن ننظر إليها باستحسان

  .)46( والطغيانرية حين إن الثورة الهدامة يمكن أن تكون مسؤولة عن جميع المفاسد: اإلرهاب والحروب والدكتاتو

برزت أوجه لالستغالل الثقافي للثورات العربية المفاجئة للنخب الثقافية  -الذي تحول فعًال إلى خطيئة-إلى جانب ذلك الخطأ 
والسياسية، وكانت موضع نقد الذع لدى بعض المثقفين واألكاديميين الذين أكدوا وجود أشكال معيبة من االستغالل الثقافي لهذه 

ضات، بدًال من االنخراط فيها وتصويب مسارها، والتدقيق في شعاراتها والدخول في معركة الخروج من هذا االستبداد االنتفا
السلطوي. الناتج هو محورية البعد الثقافي في حدث الثورة وما نجم عنه من تحديات وإشكاالت سياسية ودستورية وأمنية. ولقد أبرز 

لتي اتخذتها المعارك الدستورية كشفت حدة المعارك السياسية المطروحة وارتباطها بالبعد كمال عبد اللطيف أن مختلف الصور ا
  .)47( والتاريخيةالثقافي، كما أظهرت هشاشة مشهدنا الثقافي وعسر تمثل النخب أوليات األفق الحداثي ومقوماته النظرية 

ية للثورات كان سيسهل مهمة المثقفين في المعالجة التشاركية في مخاض المرحلة االنتقالية التال "الفعال والمبدئي"ولعل االنخراط 
. لقد )48( مزمنوالجماعية، ألعراض اإلقصاء والتهميش والتفتيت التي ظلت حاضرة في الحياة العامة، وهي أعراض مرض ثقافي 

بالتحديد حول إمكان االتفاق على لدى المثقفين في بلدان الربيع العربي، و "االنخراط الفعال والمبدئي"حامت شكوك حول وجود ذلك 
معايير وشروط واضحة ضابطة لتلك المشاركة المبدئية (أو الدور النقدي) في تدبير التحديات الخطرة للمرحلة االنتقالية. هذا ما 

  يلزمنا بالتوجه إلى دراسة تعريف المثقف ومهمته ودوره إزاء قضايا المجتمع والتاريخ والسلطة والدولة.

  

  "الكبار"استلهام الفكر النقدي للمثقفين اني: في ضرورة المبحث الث

ال يمكن بأي حال من األحوال القبول بوجود قطيعة بين اإلرث الثقافي والفكري والسياسي الممتد منذ عصر النهضة وبين 
العدالة والحرية والكرامة  انطالق ثورات الربيع العربي، فالصلة وطيدة بين تطلعات المفكرين والمثقفين والمصلحين وتصوراتهم بشأن

والمواطنة والديمقراطية والحداثة وبين شعارات الثوار ومطالبهم، في تونس وسوريا ومصر واليمن وليبيا. بناء على هذا المعطى 
دي لعدد من الثابت، فإن ترشيد مسار الثورات وما أعقبها من اتجاهات تدبير المراحل االنتقالية، يتوقف أساًسا على استلهام الفكر النق

  بية.المثقفين الذين بسطوا، نظًرا وتطبيقًا، مثاًال ونموذًجا جيًدا لدعم المواقف التحررية والحداثية في مراحل وأزمات متعددة لألمة العر

داد. أو المدافعين عن الحقيقة واإلنسان، ال المصلحة والمنفعة في رمال االستب "الحقيقيين"نحن معنيون باستلهام تجارب المثقفين 
ولننظر في السيرة الفكرية والعملية لكل من ياسين الحافظ وإلياس مرقص وصادق جالل العظم وحسين العودات وبوعلى ياسين 
وجودت سعيد وميشيل كيلو وحازم نهار وجورج طرابيشي وعزمي بشارة وكمال عبد اللطيف وغيرهم، ممن جعلوا فكرهم النقدي 

  مطالبة في شوارع الثورة ومنعطفاتها الحاسمة. وقوًدا داعًما لحركات االحتجاج وال

  

  صادق جالل العظم: مفكر الممكن .1

بهذه الجملة نعى أحمد برقاوي، المفكر الفلسطيني وأستاذ الفلسفة بجامعة دمشق، صادق جالل العظم الذي رحل بعد عمر حافل 
ت عيناه نحو المستقبل، وظلت روحه مفعمة باألمل. صادق مفكر الممكن بامتياز، ولهذا ظل"بالعطاء الفلسفي والسياسي اإلبداعي: 

لهذا اختار عين الناقد لما هو كائن، نقد الواقع ونقد الوعي، منحاًزا دون تردد إلى الحقيقة، كما يراها وبارتباط بمصير الكائن، فحق 
  .)49("مايجب أن يكون"القول إنه مفكر االختالف مع الواقع ومع الوعي الذي ال يراه خارج الـ 

)، (نقد 1968)، (النقد الذاتي بعد الهزيمة، 1966من أهم مؤلفات صادق جالل العظم: (دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة، 
)، 1973)، (دراسة نقدية لفكر المقاومة الفلسطينية، 1970)، (دراسات يسارية حول القضية الفلسطينية، 1969الفكر الديني، 

)، (زيارة السادات وبؤس السالم العادل، 1977)، (سياسة كارتر ومنظرو الحقبة السعودية، 1975(الصهيونية والصراع الطبقي، 

                                                   
  .141بشارة، "عن المثقف والثورة"، ص )45(

(46) Aron Raymond, The Opium of the Intellectuals, Terence Kilmartin (trans), (New York: The Norton Library, 1962), p. 
7. 

(تونس: المركز العربي لألبحاث  المؤتمر السنوي الثالث للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةكمال عبد اللطيف، "ما بعد الثورات العربية: زمن المراجعات الكبرى"، ضمن:  )47(
  .19)، ص2014ودراسة السياسات، مارس 

تصدع الوعي االحتجاجي وانزياحه إلى أيديولوجيا جهوية وعشائرية، والخشية من إنتاج اإلقصاء السياسي، واالتجاه أشار مهدي مبروك إلى جملة من المحاذير، ومنها  )48(
  .179 -178باسم الشرعية الثورية إلى إعادة إنتاج منظومات شمولية باسم أيديولوجيا الخالص. انظر: مبروك، "ثورة الكرامة والحرية"، ص

  .13/12/2016، القدس العربيبيل"، أحمد برقاوي، "الرحيل الن )49(
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  ةأدوار المثقفين في السياقات الثورية واالنتقالية العربي  
    تقييم ومراجعة

)، 1990)، (دفاًعا عن الماّدية والتاريخ، 1981)، (الحب والحب العذري، 1981(االستشراق واالستشراق معكوًسا،  )،1978
وقد قضى  .)2007اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية، )، (1997)، (ما بعد ذهنية التحريم، 1994(سلمان رشدي وحقيقة األدب، 

ومنذ بواكير اشتغاالته الفكرية، رأيناه  .العظم حياته متنقًال من جبهة فكرية إلى أخرى، وخاض معارك نقدية مختلفة بسبب كتاباته
كيك األبنية الالواعية والالعقالنية في منصبًا على نقد الجانب العقالني من الفكر الديني اإلسالمي، متحاشيًا الدخول في مشروع تف

هذا الفكر الذي يعاد إنتاجه في البلدان العربية بال وعي، في السياسة والممارسات االجتماعية والمنتجة للمعنى. وكان سالحه األمضى 
ا قراءة نقدية كاشفة، مساويًا بين في معاركه النقدية كلها جرأته العالية المقتدرة على تحليل الواقع، وقراءة الظواهر السلبية في واقعن

  .)50(النقد والمعرفة الموضوعية المبنية على أساس علمي

أن أفكار العظم عرفت عدة مراحل بدأت ما بعد النكسة، بحثًا عن أسباب "يرى الباحث السوسيولوجي التونسي شكري الصيفي 
نزع القداسة "قد العقل الديني)، وتمحور بحثه على ما أطلق عليه الهزيمة، وركز على ذلك في مؤلفيه (النقد الذاتي بعد الهزيمة) و (ن

، وصنف أيديولوجيا اإلسالم السياسي على أنها ال تمثل كل اإلسالم، وال تمتلك سلطة تأويل النص الديني. من هذا "عن نقد الدين
، وعده مناهًضا للحريات ومانعًا "رسمي الراديكالياإلسالم ال"المنطلق، قسم العظم هذا التيار إلى ثالثة نماذج: األول، أطلق عليه نمط 

، وهذا النمط يقوم على مبدأ "اإلسالم التفجيري االنتحاري"للتعددية الدينية واألنساق الثقافية والفكرية المغايرة له. الثاني، أطلق عليه 
يفة في الداخل، وخاض حربًا مع الغرب انتهت الحاكمية ويؤمن بعقيدة التكفير والقتل بحجة حماية الدين، وقاد هذا النمط صراعات عن

، وهو إسالم الطبقة الوسطى البرجوازية المرتبطة بالبنوك "إسالم البيزنس والسوق"سبتمبر/أيلول. النمط الثالث، هو  11بأحداث 
  .)51("اإلسالمية وصيغ المرابحات التجارية، وهو نموذج يهتم بالبعد االقتصادي

في فكر صادق جالل العظم، نجد نقًدا صريًحا والذًعا لقوى اليسار العربي، وحرًصا  "نقد الدين نزع القداسة عن"ومثلما نجد 
يمكن أن نصنف اليسار العربي اليوم إلى ثالث مجموعات: أوًال، البقية الباقية من األحزاب "أكيًدا على تحقيق نقلة فكرية وعملية: 

االتحاد السوفياتي وبعد تحول الصين الى دولة رأسمالية صاعدة. وليس ألي من  الشيوعية العربية بعد انتهاء الحرب الباردة وزوال
 هذه البقايا المشتتة والمنقسمة على نفسها أية برامج جدية معروفة اليوم أو مواقف متماسكة من التحوالت العنيفة التي تمر بها المنطقة

لشك والربية والتحفظ إزاء الربيع العربي في أفضل األحوال والعداء العربية. انطباعي هو أن الميل الغالب عند هذه المجموعات هو ا
في أسوئها، والبقايا المتناثرة من الحزبين الشيوعيين السوري واللبناني هي خير مثال هنا. ثانيًا، الكتلة األصغر من اليسار العربي 

حلة الحالية. نزعت هذه الفئة باتجاه االلتحاق بقوى حافظت على والئها لطروحات الحرب الباردة واعتمدتها برنامًجا صالًحا للمر
 الجهاد اإلسالمي العالمي والمحلي، مثل القاعدة وحزب هللا والطالبان، ومؤخًرا داعش. ثالثًا، الكتلة األكبر من اليسار العربي تراجعت

ي مواجهة الظالمية الدينية القروسطية عن الطروحات المميزة لمرحلة الحرب الباردة وأحزابها، وانسحبت الى خط الدفاع الثاني ف
الزاحفة، وذلك عبر تبني برنامج يستند إلى فاعلية المجتمع المدني وقيمه، وفي طليعتها قيمة المواطنة والدفاع عن شرعة حقوق 

  . )52("االنسان وحقوق المواطن والمواطنة والدفاع عن علمانية الدولة وعن الحريات العامة والشخصية وما شابه

اج مسيرة شعوبنا في هذه المراحل االنتقالية والتاريخية الخطيرة إلى اإلفادة من هذا الفكر النقدي في التعامل مع ظواهر تحت
وقضايا كثيرة في الثورات العربية، مثل العنف والتطرف والطائفية. هذه األخيرة التي خصها صادق جالل العظم بموقف صريح 

في الثورة السورية جناح ثأري يريد االنتقام من الطائفة العلوية ذاتها، وليس من العلوية "معاصر: مبني على تجارب التاريخ العربي ال
السياسية ومؤسساتها المعروفة فقط. ومن أجل سورية المستقبل، يجب التأكيد دوًما أن المطلوب هو إطاحة العلوية السياسية وليست 

تمت إطاحة المارونية السياسية وبقيت الطائفة المارونية سالمة سليمة تقوم بدورها الطائفة العلوية، تماًما كما حدث في لبنان، حيث 
إلى األبد، أي: المارونية  "سورية األسد"عاشت وهًما شبيًها بوهم  "المارونية السياسية"الطبيعي في حياة المجتمع اللبناني، علًما أن 

  .)53("اسية إلى األبدالسياسية هي لبنان إلى األبد، ولبنان هو المارونية السي

  

  إلياس مرقص: الفلسفة والسياسة وترشيد الثورة .2

تقسم حياة إلياس مرقص الفكرية الثقافية إلى عهدين: األول، يمتد من منتصف الخمسينيات، حيث بدأ بالتأليف والترجمة حتى 
مقاوم: عفوية النظرية في العمل الفدائي)، منتصف السبعينيات وهو العهد الذي كتب فيه معظم مؤلفاته المعروفة، مثل (نقد الفكر ال

(الستالينية والمسألة القومية) باالشتراك مع جمال األتاسي وعبد الكريم زهور وياسين الحافظ، (نقد الفكر القومي عند ساطع 
العهد الذي اتّسم  الحصري). باإلضافة إلى ترجمات مهمة أيًضا. عهد ثان: يمتد من منتصف السبعينيات وحتى نهاية الثمانينات، وهو

باالنكباب على الترجمة واستأثرت فيه الفلسفة على الحيز األكبر من نشاطاته وجهوده، حيث ترجم ثالثين كتابًا لماوتسي تونغ وهيغل 
وماركس ولينين وفيورباخ وغارودي ولوكاش ورودنسون، كما نشر في مجلة (دراسات عربية) وأسهم فيها، وأنشأ (دار الحقيقة) 

                                                   
  .28/06/2017أوس داوود يعقوب، "قراءة تنويرية في إرث المفكر السوري الراحل صادق جالل العظم"، موقع مؤمنون بال حدود: شوهد في  )50(
  .13/12/2016"صادق جالل العظم: خاض معركة االستبداد السياسي والديني ولم يهادن السائد، القدس العربي،  )51(
  مع صادق جالل العظم".  DWسالمة، "حوار )52(
  مع صادق جالل العظم".  DWسالمة، "حوار )53(
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مجلة (الواقع) في بيروت، وأسهم في تأسيس مجلة (الوحدة) المغربية ذائعة الصيت، وشارك في عدد من الندوات الفكرية وأصدر 
ة، عربيًا وعالميًا، وترك عدًدا من المخطوطات الفكرية التي لم تنشر، ومنها: (نقد المادية الجدلية والمادية التاريخية) وكتاب (المغاير

  .)54(الكون والتاريخ)

ستطيع أن نستلهم من هذه الحياة الفكرية والعملية القدر الوافي من األفكار النقدية الجريئة، ولننظر إلى رؤية إلياس مرقص ن
طريق، أوله الكلمة والمفهوم، الكلمات والمفهومات، وغايته  -. طريقة فكر، فكر 1 بالنسبة لي، الفلسفة شيئان:"للفلسفة وأثرها الكبير: 

، عندهم "األمة"، عندهم "الطبيعة"، عندهم "الوجود"لإلنسان وتاريخه ومصائره اآلن. وهذا مفقود وعندهم . تصور 2 الواقع
. كان مفكرنا يرى أن الفلسفة هي نظرية المعرفة )55(". ليس عندهم اإلنسان والفكر والحقيقة"االستعمار"و "الثورة"و "الجماهير"

ة ستكون غالبًا عنده ضد األيديولوجيا، فاأليديولوجيا الماركسية ليست، بوصفها وتصور لإلنسان وتاريخه ومصائره، نظرية المعرف
ليس ما ينقصنا هو األيديولوجيا، بل "كذلك، حاملة الحق، وال األيديولوجيا البورجوازية حاملة بالضرورة الباطل. عليه، فقد قال: 

. أما تصوره اإلنسان "ساس المنطق والمعرفة والثقافة واألخالقالمنطق والمعرفة والثقافة واألخالق، أيديولوجية تحترم وتثّمن باأل
من المحال والعبث والحماقة أن نخرج خارج تاريخ البشرية، خارج مصائر اإلنسان اليوم، هذا التاريخ "وتاريخه، فمرقص يرى أنه 

كما كنا قبل قرن مادة وموضوًعا وسماًدا لتاريخ الكوني ال يخرج: إما أن نصير ذاتًا وفاعًال وصانعًا له وفيه، وإما أن نكون وأن نعود 
  .)56("ننخلع عنه وينخلع عنا

على حساب  "نحن"تضخم "وفي اتجاه نقد الخطاب العربي المعاصر، يؤكد إلياس مرقص على إحدى مالحظاته النقدية، وهي 
، سبب فقدان وضياع وتبدد الـ "أنا مع الفكر"، الـ "كرأنا أف"ستاًرا لـ (األنا األنانية). وقد يكون فقدان الـ  "نحن". قد تكون "أنا"الــ 

. أما "مجتمع"الهوية في  !. المجتمع مجتمع االختالف، وإال فهو ليس المجتمع. لكن: والهوية؟ أنا قلت: مجتمع االختالف"نحن"
إلصالح الشامل الذي هو أكبر إن االختالف الفكري دعامة قوية للمجتمع والهوية، وسبيل ا .)57("المزاودة فتضيع المجتمع والهوية

ال ريب أن العرب يحتاجون إلى إصالح أكبر من ثورة. شيء أعمق، أشمل، أعم من ثورة، وبعيد عن إيحاء "وأعمق من الثورة: 
بعد تردد بين انقالب وثورة، كترجمة للمقولة  سياسي، شعبي عام، قومي.-ثار، يثور، ثوًرا وثورة. شيء روحي، فكري، اجتماعي

. لكل من المصطلحين مزاياه وعيوبه. الخطأ يبدأ حين ال ننقد الكلمات. حينئذ "ثورة"ية الحديثة، حزم الجيل السابق أمره مع األجنب
وسادة لرأس كسول -نقيم قاموًسا وثنيًا مثنويًا، نُصنم أو نَُحنبل األلفاظ بحجة ضبطها، وننساق إلى حلول لفظية، كأننا نريد كلمة

  .)58("وفارغ

إلياس مرقص نموذًجا متجدًدا يقاوم الكسل والفراغ، ويحث على الفكر والتفكير والنقد واالختالف، وبها جميعًا يمكن هكذا كان 
تحصين الهوية، وإنقاذ المجتمع، وإنجاز اإلصالح الشامل. يرى إلياس مرقص أن أزمة قوى الثورة العربية ال يمكن الخروج منها 

ربما من هنا كان إلياس مرقص  ."العلمية"وتحرير العقل من سابقاته وافتراضاته األيديولوجية و إال بتحقيق قطيعة منهجية مع التقليد
يبتعد شيئًا فشيئًا عن السياسي لصالح مزيد من الفكري في كتاباته، هذا ما ظهر بالخصوص في سنوات حياته األخيرة، وهو يمارس 

السياسي، وهي المشكلة التاريخية التي يواجهها مثقفو العرب وسورية. فكرته األثيرة على نفسه بضرورة تعميق الفكري على حساب 
إنهم سياسويون، فهذه البالد العربية لن تنهض إذا لم تغلّب الفكري والفلسفي على السياسوي، ولن يكون هناك نهضة سياسية فعلية، 

الفلسفي والسياسي "صل بين الفلسفي والسياسي، من دون انطالق السياسة من العقل وممارستها بمزيد من العقالنية، فال ينفع الف
  .)59(، بتعبير إلياس مرقص"أخوان، وكذلك المنطقي واالجتماعي

  

  ياسين الحافظ: في اتجاه مستقبل ممكن .3

، وانتسب ُمبكًرا إلى حزب البعث العربي االشتراكي، وُكلّف بكتابة بعض 1948شارك ياسين الحافظ في حرب فلسطين 
له، ولكنه سرعان ما بدأ يكتشف الثغرات الكبيرة في أفكار البعث، فاندفع نحو الحركات الفكرية الديمقراطية التي المنطلقات النظرية 

. لقد سبح الحافظ عكس تيار )60(نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، وكان الفكر الماركسي ذو الملمح العربي الديمقراطي في مقدمتها
نشأ، ثم عكس التيار في البيئة الحزبية الشبيهة في بعض الوجوه بالبيئة العشائرية، وسبح عكس  العشائرية في بيئة دير الزور حيث

ي اتجاه التيار في البيئة الفكرية والثقافية التقليدوية والتقليدوية الجديدة. لقد كان يسبح في اتجاه مستقبل ممكن، وهو اتجاه الحداثة، أي ف
وكأن شيئًا في نفسه كان يشده إلى مصير آخر مختلف عن   .ليد الماضوية والسلفية والتلفيقيةالمعاصرة والكونية، بعكس تيارات التق

                                                   
  .25/05/2017، صحيفة العربفارس سعد، "إلياس مرقص: المثقف األول وعدو االستبداد والسياسويين"،  )54(
  .16ص )،1997(دمشق: دار الحصاد للنشر والتوزيع،  نقد العقالنية العربيةإلياس مرقص،  )55(
  سعد، "إلياس مرقص". )56(
  .13، صنقد العقالنية العربيةمرقص،  )57(
  .373، صنقد العقالنية العربيةمرقص،  )58(
  سعد، "إلياس مرقص". )59(
  .28/08/2016آالء عوض، "ياسين الحافظ الُمنّظر األول للماركسية في بيئة عربية"، موقع جيرون  )60(
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    تقييم ومراجعة

مل في سبيل خياراته  مصائر أترابه، فاهتم بتدبير مصيره، أو توجيه حياته الوجهة التي أراد. لم يثنه عن ذلك ترغيب وال ترهيب، فتحَّ
  .)61(شظف العيش وظلمة السجن ومرارة الغربة

ياسين الحافظ نموذًجا آخًرا للمثقف الباحث عن الممكن في مستنقع آسن بأوبئة اجتماعية وسياسية وفكرية، المقاوم لقد مثل 
للنزعات الماضوية والتقليدية والنمطية التي ال تستسيغ المواقف الجريئة وال تتفاعل ومعطيات الحداثة. وقد كانت تجاربه المريرة في 

ه النموذجية التي نحن بحاجة شديدة إليها في زمن الثورات والمراحل االنتقالية، تماًما مثلما كانت سوريا ولبنان خير شاهد على هذ
األمة العربية مع زلزال الهزيمة والنكسة. من أجل ذلك، يمكن عد تلك الهزيمة منعطفًا في تفكيره وأسلوب مقاربته للوقائع، ومقاربة 

. وبمثل )62("الحرب الطبقية"، في حين وصفها بعضهم بـ "الحرب الطائفية القذرة"ها بـ موقفه من الحرب األهلية اللبنانية التي وصف
  هذه المواقف، نكتشف الوعي النقدي للمثقف الذي ال يستطيع مجاراة الهوس السياسي واإلعالمي المحيط بالجمهور.

بأن سجّل المتغيرات منذ ذلك العام  في مصر، ويُجيب 1952هل كانت ثورة أم انقالبًا؟ يتساءل الحافظ بخصوص أحداث سنة 
، "من فوق"يشير وضوًحا إلى أن ما جرى كان ثورة، بكل ما في الكلمة من أبعاد ومعان. صحيح أنها كانت ثورة  1961وحتى سنة 

فالثورة  فالثورة ليست ذات قياس محدد أو نموذج معين، كما يزعم المذهبيون،"ولكن هذا ال ينفي عنها طابعها االجتماعي الجذري، 
. في الوقت نفسه، وعلى الرغم من عدائها لالستعمار وإقامتها النظام الجمهوري وانتصارها لطبقة الفالحين المسحوقة "ظاهرة حية

، بحسب تقييم الحافظ، فهي فشلت في بناء ديمقراطية شعبية "الفوقي"تحت النظام الملكي، تبقى الثورة المصرية ضحية طابعها 
ذلك لجأت إلى استعمال القمع وسيلةً للنضال، إلى حّد كادت معه أجهزة القمع تصبح فوق قيادة الثورة نفسها. حقيقية، بل بخالف 

للسبب نفسه وألنها لم تستطع تفعيل دور الجماهير في العملية السياسية، على حّد تعبير الحافظ، اضطرت قيادة الثورة إلى مسايرة 
الفكري والمعنوي، ووقفت عاجزة أمام نمّو القوى البيرقراطية واتساع نفوذها وامتيازاتها، ، وال سيما على الصعيد "القوى الرجعية"

  .)63(إلى حد كادت معه أن تصبح وريثة الطبقة المستِغلّة

ومن خالل النظر في الفكري النقدي لياسين الحافظ، يستطيع المثقفون والشباب المناضل والباحثون أن يجدوا كثيًرا من المعالم 
أن تراث الحافظ النقدي هو ما "اعدة على اجتراح مقاربات جديدة ومناسبة للتحديات الكبرى التي تجتاح وطننا العربي. ونرى المس

مسؤولية مواصلته وتعميقه، من  -والقَّراء والكاتبات والكتَّاب نحن القارئات-يحدد مكانته، وهو من أثمن ما تركه لنا، وقد ألقى علينا 
عالمنا وعصرنا، في أفق الحداثة التي غدت مكاسبها ومنجزاتها إنسانيةً عامةً، فال يمكن فهم الحافظ وتقدير مكانته،  موقع االنتماء إلى

في زمنه وزمانية فكره، إال من ذلك الموقع وهذا األفق. وال أحسب أن باحثًا في تاريخ الفكر العربي المعاصر يجهل الحافظ أو 
  .)64("ع آرائه ورؤيتهيتجاهله، حتى لو لم يكن متفقًا م

  

  خاتمة: مسارات إجرائية نحو إبرام ميثاق ثقافي وأخالقي ملزم

كان نظرنا منصبًا، في الفقرات السابقات من المبحث الثاني، على إنجاز استكشاف محدود لمقومات الفكر النقدي، في ما تركه 
نية في التعامل مع المنظمات والمؤسسات الحزبية من تراث فكري وفلسفي وسياسي هائل، ومن خبرات ميدا "المثقفون الكبار"

والتيارات األيديولوجية والسياسية العربية، ومن معالم وصوى نستهدي بها في التعامل مع أزمات الثورات العربية، وما تالها من 
اث وتضارب المواقف وتنوع ويتبين لنا اآلن أن الفكر النقدي ينبغي أن يتجدد باستمرار، مع تسارع األحد تدبير ومناقشة وتفاوض.

السياقات المحلية واإلقليمية والدولية، وعلى الرغم من فشل المراهنة على التصورات والمشروعات األيديولوجية في إنجاح الثورات 
ي. إن العربية؛ ألن أصحابها انغلقوا على أنساقهم ومفهوماتهم، أكثر من إنصاتهم إلى تحوالت الواقع االجتماعي والسياسي والثقاف

ذلك المنحى التجديدي، في المضمون النقدي، يعني أن تكون الممارسة النقدية للمثقفين في صلب التحوالت السياسية والتاريخية، من 
اليومي "دون أن يقعوا في أسر المعطيات الواقعية اليومية، بل عليهم أن يشغلوا قدراتهم المعرفية لبناء رؤى وتصورات تعلو على 

ثم، تلتزم الممارسة النقدية بتجاوز مظاهر العقم والفشل والتزييف في معارك الدفاع عن العدالة والحرية والحقيقة،  . من"والمباشر
  والكفر باالنتماءات الطائفية والقبلية واأليديولوجية، في معايشة هموم شعوبنا، وانتزاع عوامل التأخر والتخلف جميعها.

ضروري اجتثاث جميع عوامل التأخر االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية، بحكم إلى أنه من ال"لقد أشار ياسين الحافظ 
الخارج، الضغوط اإلمبريالية التي ال يمكن مواجهتها، مواجهةً ظافرة، إال باستقالل األمة وسيادتها في الداخل، وقوتها ومنعتها إزاء 

استقالل األمة وسيادتها في "السعي إلى تحقيق مطالب . إن )65("الطريقحين أن السياسات الالعقالنية هي التي تتنكب عن هذه  في
الدور النقدي للمثقفين الذين لن يتمكنوا الوصول هو جوهر  "السياسات الالعقالنية"ونسف  "قوتها ومنعتها إزاء الخارج"و  "الداخل

الثقافة والسياسة، خالفًا لما جرى التنظير له، طيلة عقود  إلى غاياتهم، في اعتقادنا، إال بتجاوز االنكفاء على الذات وتقوية الصلة بين

                                                   
  .4 -3، صالجباعي، "ياسين الحافظ معاصًرا" )61(
  .4الجباعي، "ياسين الحافظ معاصًرا، ص )62(
  .03/11/2014كرم نشار، "عن ياسين الحافظ الشاّب وزمانه الثوري"، موقع الجمهورية،  )63(
  .6ص الجباعي، "ياسين الحافظ معاصًرا"، )64(
  .27ص الجباعي، "ياسين الحافظ معاصًرا"، )65(
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وال يعني عمل كل قطاع بخصوصيته الفصل الحاسم أو االستبعاد المتبادل، بقدر ". )66(من الزمن، وما جرى تفعيله في أزمنة الثورة
  .)67("ما يعني خلق مجال تداولي يتيح للعالقة بين الثقافة والسياسة أن تكون منتجة وفعالة

لن يكون ثمة تفعيل للدور النقدي العمومي للمثقفين، أفراًدا ومؤسسات، ما لم يتم تدبر النتائج والتداعيات المزدوجة؛ سواء 
 -بمفهوم إلياس مرقص- "إصالحي"اإليجابية أم الخطرة التي أسفرت عنها الثورات العربية، وذلك في اتجاه بلورة مشروع نهضوي و 

نية والسياسية والثقافية التي باتت تهدد الروح الثورية في شعوبنا، وتتطلع إلى سحق التطلعات جميعها ومفتوح على التحديات األم
  نحو قيم العدالة والحرية والكرامة والمواطنة الكاملة.

ليد أن أزمة قوى الثورة العربية ال يمكن الخروج منها، إال بتحقيق قطيعة منهجية مع التقولنتذكر هنا نصيحة إلياس مرقص ب
  .)68("العلمية"وتحرير العقل من مسبقاته وافتراضاته األيديولوجية و

، يتعين )69("الديمقراطية التي بدأت في بلدان الربيع العربي تحتاج إلى زمن إضافي ليكتمل نصابها. وقد تتعثر مراًرا"وبما أن 
االختالالت والمآزق التي تالحق المشهد السياسي التمهيد لذلك المشروع النهضوي العربي، باعتماد مداخل إجرائية لمعالجة جملة 

الثوري في كل من مصر وليبيا وسورية واليمن وتونس. إنها مآزق العنف القبلي واأليديولوجي والسياسي (الحالة الليبية)، واالستبداد 
ليمي والدولي بمسار الثورة (الحالة العسكري واألمني (الحالة المصرية)، والتقويض الطائفي للدولة (الحالة اليمنية)، والتالعب اإلق

السورية)، عالوة على استمرار مظاهر الجمود والتقليد ومسبباتهما في جوف المجتمعات العربية كافة، مثلما بين صادق جالل العظم. 
التعايش البند األول ويغدو من المحتم، في سياق الدور النقدي للمثقفين، أن يكون الخروج اآلمن من دوائر العنف إلى دائرة التفاهم و

في أي مشروع نهضوي، لمعالجة مآزق الطور االنتقالي واستشراف إمكانات وصيغ التحول الديمقراطي. وال يتأتى تفعيل ذلك الدور 
بغير الشروع في إجراءات متكاملة، علمية وعملية، نخبوية وجماهيرية، مباشرة وإعالمية، وباستخدام التقنيات والطرائق الحديثة في 

  جال التواصل االجتماعي.م

يقتضي الدور المعرفي والنقدي للمثقفين أن يستثمروا األحداث التاريخية الحية في الذاكرة الجماعية لشعوبنا، من أجل التخويف 
سبانية من آثار العنف وترسيخ ثقافة الحوار، مثلما فعل المثقفون اإلسبان الذين استندوا إلى استمرار حضور أهوال الحرب األهلية اإل

في الذاكرة الجماعية، ما دفع باألطراف جميعها إلى تبني سلوك إيجابي وتوافقي خالل محطات االنتقال. وقد كشفت الوقائع المتسارعة 
والمواقف المتضاربة في السنوات التي أعقبت انهيار أنظمة مستبدة (في تونس ومصر وليبيا واليمن استمرار) أخطر األمراض 

فية الفتاكة والمهددة حاضر المجتمعات ومستقبلها، وهو غياب الحوار المجتمعي، بوصفه آلية مبدعة ومنتجة لألفكار االجتماعية والثقا
والمقترحات والحلول، وبوصفه الجسر الرابط بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. لقد تجلت ثقافة اإلقصاء والتجاهل واإلبعاد في 

مة، ولم تفلح اآلليات والمسارات الديمقراطية (االنتخابات التشريعية والرئاسية، صياغة بنود الطور االنتقالي، بكل مشاهده األلي
 2013الدستور) في إخفاء ذلك التشوه الثقافي المزمن الذي سرعان ما عاد بصيغة أكثر همجية وعنفًا، مع انقالب الثالث من يوليو 

  قويض الدولة. في مصر، ومع الصراع المسلح في اليمن وسعي الحوثيين لت

ليس الحوار المجتمعي الدائم وظيفة السياسيين فحسب، إنما هو بند مهم في المشروع النقدي للمثقفين، ألجل معالجة أزمات 
التحوالت التاريخية الكبرى، فضًال عن تدبير قضايا الواقع السياسي واالجتماعي المعتاد. هكذا، يكون من جملة األولويات، بل في 

شرة الحوار أوًال بين جماعات المثقفين ومؤسساتهم وأنديتهم، دعًما وترشيًدا لمسار الحوار والتفاوض السياسي. كما مقدمتها، مبا
يقتضي التمهيد للحوار المجتمعي الحضور الدائم للمثقفين في قلب الحراك المجتمعي، مساندين تطلعاته ومشاركين في معالجة أزماته 

الذين تميزوا، خالل عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، بالتزامهم  )70(فين اإلسبانوإشكاالته. ولنتدبر تجربة المثق
السياسي ومشاركتهم العملية، إذ ارتبطوا عضويًا بباقي مكونات الحراك المجتمعي: الحركة الطالبية في الجامعات والنقابات واألحزاب 

وب أن يتجنب المثقفون المآالت الخطرة الناجمة عن تحويل نتائج الجدل الفكري السياسية. وتقتضي اإلفادة من تجارب األمم والشع
والتناظر المعرفي إلى فرصة للتفتيت والشقاق االجتماعي، مثلما أشار عالم الالهوت إدوارد زبارك، متحدثًا عن أدوار المثقفين في 

  .)71("، لننتهي إلى ساحة للفتنة والشقاق وسط الشعبنحن نظلم عقولنا، عندما نالحق الصعوبات العلمية"المجتمع األميركي: 

ينبغي أال يجري الحوار الثقافي المجتمعي المطلوب إلى وجهة مجهولة، تماًما مثل الحوار والتفاوض السياسي، إنما المتوقع أن 
المرحلة التاريخية الخطرة تكون لذلك الحوار مخرجات محددة، مضمونًا ومنهًجا وآليات، تتفاعل مع المستجدات المتسارعة في هذه 

التي تجتازها شعوبنا، تحت ضغوط العنف الطائفي والقبلي، واالغتيال المعنوي والوالء لألجنبي. وسيكون من المفيد جًدا ألمتنا أن 
الضامن لتوحيد الوجهة والمقاصد  "الميثاق الثقافي"تصاغ تلك المخرجات، عبر مبادئ وبنود واضحة يمكن تبويبها تحت مسمى 

                                                   
، إلى االهتمام بالشأن الثقافي، متمثًال في إعادة هيكلة وزارة الثقافة وكيفية إصالح القطاع الثقافي، 2013من حزيران/ يوليو  عاد المثقفون في مصر، بعد انقالب الثالث )66(

  ن الثاني/ يناير.كانو 25ثورة بمحاوره ومجاالته، بينما تحتضن السجون آالف المعتقلين السياسيين وتوزع "محاكم العدالة العسكرية" أحكام اإلعدام والمؤبد على شركاء 

  .16ص أوهام النخبة،حرب،  )67(
  سعد، "إلياس مرقص". )68(
  المثقفون العرب والربيع العربي".، نصري الصايغ، "مداخلة في حلقة نقاشية )69(
 طونيو طوبار) وأنEnrique Tierno Galván) وإنريكي تييرنو (José María Valverde Pachecoمن بين هؤالء: خوصي ماريا بالبيردي (نذكر  )70(
)Antonio Tovar( وأغوستين ) غارثيا كالبوAgustín García Calvoأرانغورين ( ) وخوصي لويس لوبيثJosé Luis LópezAranguren.(  

(71) Thomas Bender, Intellect and Public Life (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993), p.12. 
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واألولويات، والقابل ألن يصير أرضية لبرامج مضبوطة، توقيتًا وتنفيذًا. ذلك الميثاق هو ثمرة الحوار الشامل بين المثقفين أفراًدا 
ونوادي واتحادات ومؤسسات ومنظمات، وهو نتيجة جهود فكرية ضرورية، تاريخيًا ومصيريًا، لحماية الهوية الجامعة وخوض 

  رات األمة ورأسمالها الرمزي.معركة التأهيل النوعي لمقد

نعم، ستكون ثمة عقبات مختلفة (سياسية بالدرجة األولى) تقف في سبيل المثقفين نحو إنجاز ذلك الميثاق، وهذا مفهوم ومتوقع 
ال األنظمة، في سياق التحوالت اإلقليمية والعالمية الراهنة. لكن نقطة االرتكاز لدينا هي أن اتخاذ الموقف المنحاز إلى مصالح الشعوب 

  هو جزء أصيل في تعريف المثقف ودوره المعرفي والنقدي.
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