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  ملخص التنفيذي ال

  في خطوات متداخلة، وهي:  "قَّفالمث"يتلخص تنفيذ البحث في 

خطوة التمييز، وتتناول تمييز المثقّف من سواه، وتمييز دور المثقّف من وظيفته، وتمييز المثقّف اسًما من المثقّف  .1
 صفةً، وتمييز المثقّف محتوًى معرفيا وقيميا من المثقّف أداةً عمليّة. 

 ووضعيته الحاليّة. "ورات الربيع العربيّ ث"خطوة المقارنة، وتقارن بين وضعيّة المثقّف قبل  .2
 خطوة المراجعة، وتراجع بعض األفكار التي اهتمت بالمثقّف ونقدها.  .3
 خطوة لم شمل النتائج المبعثرة في البحث.  .4

حِدث لعلّنا بهذه الخطوات نعيد تحديد المثقّف، بما يتناسب والمحرز العلمّي والعالمّي والمحلّي. ولعلّنا نجيب عن سؤال: هل يُ 
المثقّف فرقًا في واقع المنطقة، أم ال؟ ويلتزم البحث في المثقف، بوصفه فاعليّةً محايثة أو مالزمة واقعه المعرفّي واالجتماعّي 

ن والسياسّي، ال بوصفه كائنًا مفارقًا أو متساميًا عن الواقع، فالمثقّف هنا ال يتحدد بإطالق، بل بمكاٍن وزماٍن محّددين، وهما: المكا
ربّي والزمان الحالّي، ضمن عالقات العالم الراهنة. وبعد معرفة المثقّف، ننتقل إلى فاعليّته الذاتيّة من جهة، والموضوعيّة من الع

في ثقافة المنطقة العربيّة. ثم ننتقل إلى  "توطينه"المفهوم في فرنسا و "انبثاق"جهة أخرى. هنا، سنالحظ الفروق واإلشكاليّات بين 
نواعه ونقاشها، فالصفة تتبع الموصوف وال تسبقه وال تستنفده. هكذا، يهدف البحث إلى تحديد المثقّف وأنواعه، معرفة صفاته وأ

حليّة. بواسطة التمييز بين دوره الذاتّي ووظيفته الموضوعيّة في المنطقة العربيّة، في ضوء المتغيرات العالميّة والعلميّة واإلقليميّة والم
والتطبيقات العلميّة في  "ثورة االتصال والمعلومات"و "ثورات الربيع العربيّ "حث في الحسبان ما أحدثته هذا معناه أْن يأخذ الب

  السياسة من تغيّرات أساسيّة في دور المثقّف ووظيفته اآلن. 

  

  مفتاحيّة الكلمات ال

الجهادّي، المثقَّفة، النخبة المثقّفة، المثقّف أداةً، المثقّف، الدور، الوظيفة، التطبيع، المثقّف الفراكتالّي، المثقّف المتموضع، المثقّف 
  المثقّف محتوًى، التغذيّة الخلفيّة الراجعة. 

  

  مقدمة

لهذا البحث دواعٍ ولّدته، وتكمن في مبادرة التّكريم التي قام بها مشكوًرا (مركز حرمون للدراسات المعاصرة) للمثقّف ياسين 
سمه، وهي (جائزة ياسين الحافظ في الفكر السياسّي). ولكوني من المتتلمذين سياسيًا على الحافظ، من خالل جائزة سنويّة تسمى با

فكر الحافظ، قررت المشاركة في مسابقة المركز هذه، ردا لجميٍل الحافظ وفضله في تكويني المعرفّي، وعسى أْن أكون تلميذًا نجيبًا 
  ف يونانّي بين رعيٍل من عسكر الرومان. في تمثّل فكر هذا المثقّف الذي كان في عصره مثل فيلسو

، ولم يتحّدد معناه ووظيفته بعد. وتهدف استراتيجيّة البحث إلى حصار المفهوم "ضبابيّ "المثقّف في المنطقة العربيّة مفهوٌم 
كونه صفةً. ثانيًا، مناقشة والقبض عليه فكريًا. لذلك، علينا: أوًال تحديد مفهوم المثقّف بما هو اسم موصوف، والتمييز بين كونه اسًما و

ا، الصفات التي تلحق به، عمًال بالقاعدة النحويّة التي تقول: الصفة تتبع الموصوف، فقبل أْن يكون المثقّف ملتزًما أو مسؤوًال أو عضويً 
الغوص في بحر  يكون مثقّفًا، وبهذا التحديد ال تعود الصفة تمارس سلطتها على االسم الموصوف البتالع الموصوف، وال نعود إلى

الصفات قبل معرفة الموصوف. وإذا ما فحصنا كلمة مثقّف بما هي كلمة أوًال، ثم فحصنا حداثتها في ثقافة المنطقة العربيّة ثانيًا، ثم 
خرج من تساءلنا عن معناها وتغيّره ووظيفتها ثالثًا؛ نكون قد أدركنا المثقّف المفرد في منطقتنا وقبضنا عليه وحّددناه، وعندها فقط ن

  الضبابيّة التي تكتنفه. 

سيتناول البحث موضوًعا متجّدًدا، يستفيد من األعمال السابقة، ويتعلم منها، ويتجنب تكرار أخطائها نقديًا، ويجتهد في إضافة 
خالقيّة حول األ "النظريات"فكرة جديدة إليها، ويقطع مع بعضها معرفيًا (إبيستمولوجيًا). فقد تكّرست جملة من التصورات واآلراء و

صفات المثقَّف، مثل رسوليّته وعضويّته والتزامه ومسؤوليّته واختراقيّته السائد والمجهول.. إلخ، ومنها ما هو نتيجة عمل استشراقّي 
وأيديولوجيّات وأهداف  Paradigmsأو استشراقّي معكوس، أو يسارّي أو قومّي أو ليبرالّي أو َسلفّي، وتُرِشدها نماذج معرفيّة 

تلفة ومتنوعة. إّن عملية البحث، مثلما نريدها أْن تكون، تتطلب الحّس النقدّي والتحّرر من أسِر القراءات السائدة حول المثقّف، مخ
والنظر في دور المثقّف ووظيفته في المنطقة العربيّة موضوعيًا، ال المثقّف العربّي فحسب، لكون هذه المنطقة تضم مثقفين من 

  ميّة متنوعة. جنسيّات ثقافيّة وقو

من هنا، المهمة التي يطمح هذا البحث إلى الشروع فيها هي استئناف النظر في ما سبق من أبحاث في المثقّف، ومقارنتها 
بالوضع الحالّي للمثقّف. ذلك للتعرف إلى حالة التقدم أو حالة التراجع عند المثقف، بأدواره ووظائفه، والنظر إلى وظيفة المثقف 

بوصفها محّدًدا أساسيًا في إعادة بناء التصورات عنه. هكذا، ينقسم المشروع إلى قسمين  -القه ودوره ومحتواه المعرفيّ ال أخ-بالذات 
متداخلين: قسم يهيمن فيه التحليل اإلبستمولوجّي، لمعرفِة المثقّف ومحتواها، ومدى مقاربة محتواها الموضوع الذي يتناوله، للتعرف 
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معرفّي، وتمييزه من المثقّف بما هو أداة وظيفيّة. وقسم آخر يهيمن فيه التحليل الوظيفّي البنائّي لمجموعة  على المثقّف بما هو محتوى
أدوار المثقّف ووظائفه، في المدى المتوسط، من خالل التمييز بين الدور والوظيفة، والوقوف على المحرز العلمّي الحديث وخروج 

وثورة االتصال والتواصل  "ثورات الربيع العربيّ "ة والهامش إلى النور والمركز، بفضل المثقف، في المنطقة العربيّة، من العتم
  ومواقع التواصل االجتماعّي واإلعالم. وذلك من أجل التعرف على تغيّر وظائف المثقف أو ثباتها أو حتى انعدامها. 

ًصا قائًما في المثقّف، كما هو وكما هي وال يقود هذا البحث شعور من يبحث عن ضالٍة، بل شعور من يعالج واقعًا عيان يًا مشخَّ
  وظيفته، وكيف يجب أن يكون وأن تكون وظيفته، في هذه اللحظة من التاريخ. 

  فرضية البحث

إنَّ األطروحة األساسيّة لهذا البحث هي أنَّ دور المثقّف في المنطقة العربيّة ووظيفته قد تغيّر/تغيّرت جذريًا، ولكن حتى اللحظة 
غيّر تصّوراتنا عنه، وكذلك تصّورات المثقف عن نفسه، فعلى الرغم من التغيرات جميعها في المستويات كافة، لم تحدث قطيعة لم تت

  معرفيّة في تصوراتنا عن المثقف ووظيفته ودوره، بل بالعكس ما زال االستمرار في تصوراتنا هو سيد الموقف المعرفّي. 

غة فرضية البحث تكون على شكل سؤال، فلنسأل األسئلة االستنكاريّة اآلتية: هل ثّمة قطيعة بما أنَّ إحدى الطرق البنائيّة لصيا
معرفيّة (إبيستمولوجيّة)، في التصور العام عن المثقّف، في المنطقة العربيّة، أو حتى في تصور المثقّف عن نفسه، بوصفه متعلًما 

، وقبل ثورة االتصال ومواقع التواصل "ثورات الربيع العربيّ "بل ومتنوًرا ومحدثًا، قطيعةً عّما سبق تكّرس تصورات عنه ق
االجتماعّي وثورة المعلوماتيّة، وقبل خروج المثقّف في المنطقة العربيّة من العتمة والهامش إلى النور والمركز؟ هل مثقّف اليوم في 

العربّي،  "عصر النهضة"ا وفالسفتها ومشايخها أو لمفكري وعلمائه "الحضارة العربيّة اإلسالميّة"المنطقة العربيّة هو استمرار لفقهاء 
منذ قرن ونيّف؟ أم إنَّ هنالك انقطاع وعدم استمرار، من ناحية الموضوع الذي يتناوله مثقّف اليوم، في ما يخص الموضوع الذي 

ل ثمة تأسيس جديد لهذا المثقّف، األمس، ومن ناحية المنهج بين اآلن والماضي، ومن ناحية الوظيفة كذلك؟ ه "مثقّف"كان يتناوله 
استناًدا إلى المحرز العلمّي وما يمكن استعارته من هذا المحرز، من تحديدات عميقة تطال المثقّف؟ لماذا ال ننظر إلى المثقف بوصفه 

ة عن شجاعته أداة وظيفيّة ونكتفي بالنظر إليه بوصفه محتوى معرفّي يطابق موضوعه أو ال يطابقه، ونكتفي باألحكام األخالقيّ 
  والتزامه ومسؤوليّته واختراقيّته؟ لماذا ما زالت السلطة هي المعيار الذي يُستند إليه في الحكم على المثقّف؟ 

  

  قضايا البحث وأهدافه وأهميته

بناء مفهوم تكمن أهمية البحث في وضع المثقّف في سياق جديد يتناسب والمستجدات العلميّة والعالميّة والمحليّة، ومحاولة إعادة  
وتداعياتها  "ثورات الربيع العربيّ "المثقّف، من خالل إعادة بناء وظيفته، بما يتساوق والمحرز العلمّي الحديث ويتناسب وإياه و

. إن الهدف من هذا هو نقل مستوى المناقشة من شخص المثقّف وذاته إلى دوره الفعّال ووظيفته البنائيّة، بواسطة "ثورة المعلوماتيّة"و
فصل بين قضية المثقّف بما هو محتوى معرفّي (إبيستمولوجّي) من جهة، وقضيته بما هو أداة وظيفيّة من جهة أخرى، أي التمييز ال

  بين فاعلية المثقف وما منه قوام هذه الفاعليّة. من هنا، تنبع ضرورة البحث في المثقّف وتحصيله المعرفّي وربطها بوظيفته ودوره. 

  

  رئيسةإشكاليّات البحث ال

مفهوم المثقّف في ثقافة  "توطين"تتحّدد اإلشكاليّات بتحديد المثقّف ومعناه وزمانه ومكانه ودوره ووظيفته، ومناقشة مشكل  
المنطقة، والتفريق والفصل بين المثقّف بما هو محتوى وتكوين وأصل ونشوء وتاريخ من جهة، والمثقّف بما هو أداة وظيفيّة من 

لربط والوصل بين المحتوى واألداة في صورة جديدة تعّرِفنا إلى مجموعة أدوار المثقف االختياريّة، وما هي جهة أخرى، ثم إعادة ا
وظيفته الظاهرة وتلك الكامنة، أو حتى انعدام دوره موضوعيًا. بهذا، نستطيع التعرف إلى وظيفة المثقّف، وكأننا نتعرف إلى المثقف 

يّة أخرى تساعدنا في معرفته، باستثنائها. ثم استئناف النظر في رأي ياسين الحافظ بالمثقّف أو نفسه، فما المثقف إال وظيفته، وال ماه
ورها، النّخبة المثقّفة (اإلنتلجنتسيا)، بوصفه رأيًا يقوم على نوعيّة المحتوى المعرفّي للمثقف والنخبة المثقفة، وال يقوم على وظيفتها ود

حافظ على وعيها المطابق التاريخّي والكونّي والحديث للواقع، لتجاوز عقباته. وهذا ما سيدور بل على وعيها وأيديولوجيتها، ورهان ال
  الكالم عنه في الفصل األول. 

أما المشكالت التي سيناقشها البحث في الفصل الثاني، فتتلخص في التعايش، ال القطيعة المعرفيّة، بين قيم عوالم ثالث، في آٍن 
  معًا، وهي: 

 قبل الحداثة.  قيم عالم ما .1

 قيم عالم الحداثة.  .2

  قيم عالم ما بعد الحداثة.  .3
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يناقش هذا الفصل أيًضا المقارنة بين المثقف بما هو اسم يشير إلى بعض األشخاص، والمثقف بما هو صفة يتصف بها كثير 
وحده المثقف، فإما أن يكون المثقف  أنه هو "اليساريون"من الناس، لكونهم يملكون عقًال وفكًرا وروًحا، والمثقف العضوّي الذي يرى 

عضويًا عندهم أو ال يكون. وبعد هذه التّحديدات والمقارنات، ننتقل إلى الفصل الثالث ومشكل عالقة المثقّف بالسلطة والحذر المتبادل 
ا لتقويم المثقّف، وكيف أن الذي يشوبها، وتوظيف السلطة المثقّف واالستثمار به، وكيفية سيادة كون العالقة بالسلطة معياًرا أخالقيً 

المثقف سلطةٌ تقارع سلطة. وفي الفصل الرابع واألخير نناقش المثقف الذي يتساوق وما سبق أْن حددناه ويواكبه. لذلك، تظهر لدينا 
  أنواع جديدة من المثقفين، بحكم الواقع والعلم، ومنها:

 . Situated Intellectualالمثقف المتموضع  .1

 المثقّفة.   .2

 . Fractal Intellectualالفراكتالّي  المثقف .3

 المثقف الجهادّي.  .4

ص ما توصل إليه البحث من تعميمات في المدى المتوسط، بمعنى المستوى الذي يقع بين المستوى االختبارّي  أخيًرا، خاتمة تلّخِ
د بين حوادث عديدة. وذلك لفهم السلوك الم شترك لهذه النتائج، بوصفها تعميمات المنحِصر في الوقائع، والمستوى النظرّي الذي يوّحِ

  ا. تخاطب المثقفين أوًال والباحثين ثانيًا وطالب المعرفة ثالثًا، والفاعلين المتنوعين في القرار السياسّي واالقتصادّي واألمنّي رابعً 

  

  منهج البحث

  تفرض طبيعة الموضوع المدروس رؤيته من خالل منهجين:  

نَّ طبيعة الموضوع ستتناول وظيفة المثقّف ودوره، في زمان ومكان محّددين، للتعرف إليه ، وال سيّما أ"الوظيفيّ "المنهج  .1
وتداعياتها على المنطقة العربيّة، مأخذ الدراسة العلميّة، إلعادة  "ثورات الربيع العربيّ "من جديد وأخذ تموضعه، في عالم ما بعد 

، أو على األقل وضع مشكالته "ماهيته"ديد وظيفته التي يستمد منها أساًسا تعريف المثقف وتحديده والتأسيس لدوره الجديد. من ثم تح
 في سياق جديد، ليخدم الباحثين في الحقول السياسيّة واالجتماعيّة والثقافيّة.

الذي يتيح المقارنة بين معلوم وآخر، ال بين معلوم ومجهول، ويأخذ بالحسبان مقولتي (القَبل والبَعد)  "المقارن"المنهج  .2
لزمنيَتين، لمعرفة أين كان المثقف وأين صار، وما يمكن أن يكون عليه في المستقبل. كذلك، يعتمد المنهج المقارن على مسائل قابلة ا

للقياس والرصد والمالحظة واإلحصاء، ليترابط بالمنهج الوظيفّي؛ ألنَّ وظيفة المثقف مسألة قابلة للقياس، بخالف مسألة أخالقه، 
  فة المثقّف حجر أساس في المقارنات التي سيعقدها البحث. ويمكن اعتماد وظي

هنا، ال بأس ببعض االستطراد حول المنهج الوظيفي، فهو يساعد على الفصل اإلجرائّي بين السبب الفاعل في إنتاج المثقّف في 
موضوعيّة تتم بمعرفة المثقف أو من  المنطقة العربيّة والوظيفة التي يقوم بها هذا المثقّف والدور الذي يضطلع به، فالوظيفة مسألة

الدور دونها، بينما الدور مسألة ذاتيّة تعتمد الوعي واإلرادة. وبما أنَّ الوحدة الوظيفيّة قائمة في كل منظومة ثقافيّة/اجتماعيّة، فإنَّ 
نه أداة من أدوات المنظومة الذي يؤديه المثقّف هو أساًسا دور اختيارّي ينبع من سبق إرادة وتصميم. أما وظيفته، فتنبع من كو

د الثقافيّة/االجتماعيّة. ويميز المنهج الوظيفّي بين الوظيفة الكامنة والوظيفة الظاهرة للمثقف، ويقف بنا على ناصية جديدة تُمكننا نق
، في المدى المتوسط. "رمجموعة األدوا"ومفهوم  "انعدام الوظيفة"مفهوم الوظيفة الجذريّة التي رددها كثيرون، ويُبِرز لنا كذلك مقولة 
  ولعّل البحث يصل، في هذا السياق، إلى بعض التعميمات المفيدة. 

  

  الفصل األول: تحديد أولّي وتمييز إجرائيّ 

كلمة متداولة على نطاق واسع، وذات دالالت مختلفة في ثقافة المنطقة العربية، وتبدو عريقة الشتقاقها من مادة  "المثقّف" أوًال:
ة، وارتباطها بمعنى الثقافة، تحصيًال وسعة ونوعيّة ودرجة. وعلى الرغم من هذا االستعمال واالنتشار واالرتباط، فإنَّ العربيّ  "ثقف"

مفهوم المثقّف ما زال غائًما، لتداخله واختالطه بغيره من المفهومات، مثل مفهوم الفيلسوف والفقيه والشيخ، وكذلك لتداخل المثقّف 
هو صفة والمثقّف بما هو حال، وللتداخل أيًضا بين المحتوى المعرفي للمثقّف ووظيفته. لذلك، يحتاج مفهوم  بما هو اسم بالمثقّف بما

  المثقّف إلى تحديد وتمييز واستخدام وتوظيف جديد.
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  المثقَّف في المنطقة العربيّة  
    الدور والوظيفة في عالم اليوم

 ما المثقف؟  .1

ونجد مثل هذا التقابل مثًال  في اللغة الفرنسيّة، Intellectuelفي اللغة العربيّة يقابل مفهوم  "المثقّف"ثمة إجماع على أنَّ مفهوم 
عند محمد عابد الجابري، وعزمي بشارة، وجورج طرابيشي، وعلي حرب، ومحمد الشيخ، وجاد الكريم الجباعي، وعلي أسعد وطفة، 

  . )1(والمنصف المرزوقي، وبرهان غليون، وصادق العظم، وإلياس مرقص، وإدوارد سعيد وغيرهم

ر والُمحّدِث وواسع االطالع وصاحب الشهادات العلميّة واألدبيّة، وتتعلق مثل هذه ويتساوى المثقّف في ثقافتنا بالمتعلِّ  م والمتنّوِ
المساواة بوظيفة المثقّف في القضاء على الجهل واألميّة والتأخر، وكذلك بمحتواه المعرفّي، بما هو حاصل على شهادات، وبنوعيّة 

  ثقّف عموًما ثالث مسائل ال يعود تحديده متاًحا من دونها، وهي: هذه المعرفة وسعتها ودرجتها.  تجتمع في محتوى الم

 التحصيل المعرفّي واألحكام المعياريّة.  -

 المنزلة المعنويّة عند الجمهور.  -

 لغة التعبير الرمزيّة.  -

رةً فكره ال عضال ته، ليدلي بدلوه أمام الرأي أما ما يميّز المثقّف من سواه، فهو فاعليّته الفكريّة التي نزلت إلى الشأن العام، ُمسِخّ
ر فاعليّته الفكريّة متكئًا على تحصيله  العام وأصحاب القرار والفاعلين المتنوعين. من هنا، فالمثقّف هو الشخص الذي يُسّخِ

اعلين المتنوعين، المعرفّي/الثقافّي، ومنزلته المعنويّة عند الجمهور ولغته الرمزيّة التعبيريّة، لتنبيه الرأي العام وأصحاب القرار والف
من أجل مناصرة قضيّة ما أو مناهضتها. ومثل هذه الوظيفة هي وظيفة جديدة لم تُماَرس سابقًا، فال أحد، قبل انبثاق فاعليّة المثقّف، 

  عل المثقّف. قد وقّع بيانًا متوجًها إلى الرأي العام أو وّجه رسالة علنيّة ألصحاب القرار، أو سّخر فكره في خدمة قضايا عامة، مثلما ف

في هذا البحث، سيكون لفظ المثقّف اسم ال صفة، اسم يدل على جنس أو اسم موصوف، واسم يدل على مجموعة من األفراد 
في المنطقة العربيّة اآلن وهنا، فلفظ المثقّف حّد (مصطلح) يحيل على مثقّف مفرد كائن وواقعّي وفعلّي وراهن. كذلك، لفظ المثقّف 

ّي وعاّم يمكن رؤيته في الجزئي والخاص. هذا معناه أنَّ عالقة لفظ المثقّف بالمعنى هي عالقة دال بمدلول مفهوم يحيل على كل
؛ ألنَّه ثمة شيء عاّم وكلّي في مفهوم "مفهوم ضبابيّ "ومفهوم بما صدق وحّد (مصطلح) بأفراده المفردة. أجل، فالمثقّف في منطقتنا 

ي مثقّف المنطقة العربيّة، وال يحيل مفهوم المثقّف في منطقتنا العربيّة على شيء عاّمٍ أو كلّي. المثقّف، وال نراه في الخاّص الكائن ف
؛ ألنَّه ال يحيل إلى مثقّف مفرد اكتملت تحديداته، وال يشير إلى "حدٌّ ضبابيّ "المثقّف أيًضا كلمة أو لفظ، مفردة، حّد، مصطلح، ولكنه 

ومختلط بغيره، فال نستطيع القبض عليه بالفكر وهو في مثل هذه الحالة من التداخل شيء محّدد، بل إلى شيء متداخل ومتشابك 
  واالختالط. 

إنَّ المفهوم هو رؤية العاّم في الخاص، ومفهوم المثقّف هو رؤية عاّم المثقّف في خاص المثقّف في المنطقة العربيّة، فما هو عاّم 
نا إن العامّ هو الفكر، فسنرى الفكر أيًضا في الفيلسوف والفقيه والعالم، ال في المثقّف المثقّف الذي نراه في خاص مثقّف منطقتنا؟ إذا قل

وحده. لذلك، علينا البحث عن تلك الصفة الفريدة والفذة التي عّممها مفهوم المثقّف وجرّدها، حتى يتميز لنا المثقّف من سواه، فكما 
، ونستطيع تمييز شجرة الموز من شجرة الخوخ، أي نستطيع تمييزها من نرى في الشجرة المفردة عموميّة وكليّة مفهوم الشجرة

سواها وغيرها، كذلك نرى في المثقّف المفرد عموميّة وكليّة مفهوم المثقّف، ويمكن تمييزه من غيره ومن سواه. كل هذا بحسبان 
مثقّف الموجود، أي معرفة الفعلّي والواقعّي والراهن المفهوم والكلمة والحدّ واالسم، ما هو إّال أسلحة وجسور وأدوات فكريّة لمعرفة ال

   في المثقّف.

من المألوف تعريف المثقف بوظيفته في المجتمع، ال بماهيته المجردة، فالمثقّف، بما هو اسم يدل على جنس، قائم في سياق 
هو بذلك كائن تاريخّي اجتماعّي سياسّي يقوم بوظيفته في الواقع، ال في الفكر، وأي إنتاج لمفهوم المثقف  يفة ال مهنة،دائًما، إنَّه وظ

يكون ترنسندنتالّي (متعالي ومفارق)، من دون الواقع المتعيّن إلى ما النهاية له، ويكون غير محايث وغير مالزم مثل هذا الواقع، ما 
وظيفة متجددة بتجدد شروطها االبتدائيّة  "ترييض"، و "ترييضها"(من الرياضيّات) حالة ال مجال لـ  "ترييض"هو إال ضرب من 

أساًسا. من الصحيح أنَّه بتغيّر األحوال والعالم والعلم ال يتغير اسم  "ترييض"والثانويّة والمحيطة، وهي حالة ليست موضوًعا للـ 
لعامة، إْن كانت ثوريّة أو عضويّة أو حياديّة أو مسؤولة، تتغيّر، فلماذا ال تتغيّر المثقف، ولكن وظيفته وصفته األساسيّة وسمته ا

عندنا؟ إنَّ المثقّف يختلف عن السياسّي الذي يحسب الربح والخسارة ويهتم باآلني والمباشر، فهو ال يحسب حساب الربح والخسارة 
  يًا شأن اإلنسان وحقوقه وشأن الحقيقة التي تتأكد في التاريخ والعقل.  ويهتم بالدائم وغير المباشر واألخالقّي، ويقف إزاء الظلم معل

     

                                                   
  . 21)، ص2000، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2، طالمثقّفون في الحضارة العربيّةراجع بهذا الصدد مثًال: محمد عابد الجابري،  )1(
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 المثقّف في فرنسا  "انبثاق"داللة عمليّة  .2

. ذلك عندما وقّع )2(، بينما يعود استخدامه بما هو صفة إلى ما قبل هذا التاريخ بكثير1898انبثق اسم المثقّف في فرنسا سنة 
لماء، من أمثال إيميل زوال وأندريه جيد وهنري بوانكاريه وليون بلوم ومارسيل بروست وأناتول زمرة من الكتاب واألدباء والع

المتهم  "اليهودي"، ويطالب السلطات الفرنسيّة بتبرئة ألفرد دريفوس، الضابط الفرنسي "بيان المثقّفين"فرانس على بيان سّموه 
ويطالب الرأي العام الفرنسّي بالوقوف مع الحق ورفض الظلم، فهو بيان ، "معاداة الساميّة"بالتجسس لصالح األلمان، في ظل نمو 

أو بياناتهم  "نداءات المثقّفين". وقد استجابت السلطات الفرنسيّة آنذاك لـ "حكم العسكر"يناصر الديمقراطية ويناهض العنصريّة و
والصحافة والرأي  "مصالح الدولة العليا"الجامعات و ورسائلهم ومقاالتهم، وتمت تبرئة دريفوس من التهمة المنسوبة إليه، وكان نمو

جمهور العام قد سبق عمليّة انبثاق االسم هذه. كما انتشرت األعمال األدبيّة والعلميّة والفنيّة والفلسفيّة والفكريّة عند قطاع واسع من ال
والكوادر  "مصالح الدواة العليا"عموًما ودعاة  والقراء، الشيء الذي عّزز مكانة هؤالء الكتّاب عند الرأي العام، وقد وقف اليمين

  . )3(وسخروا منهم "المثقفين"الجامعيّة ضد هؤالء 

االجتماعّي والشأن العام، وسّموا أنفسهم  -في هذه الحالة الجديدة، نزل بعض األدباء والعلماء والكتّاب إلى حلبة الصراع السياسيّ 
ريّة وتحصيلهم المعرفّي ومنزلتهم بين الجمهور ولغتهم الرمزيّة، من خالل كتابة البيانات ، واستخدموا عالنية أحكامهم المعيا"مثقّفين"

الموقّعة والرسائل والمقاالت الموجّهة إلى أصحاب القرار، من أجل تجنيد الرأي العام لمناصرة قضيّة دريفوس التي كانت من شأن 
  باحث أْن يستنتج دالالت، وهي: القضاء العسكرّي في ذلك الوقت. ومن هذه العمليّة يمكن لل

 إنَّ المثقّف فاعليّةٌ فكريّة حداثيّة جديدة تشتبك بالمجالين السياسي واالجتماعّي عن طريق القول والكتابة علنًا.  -
إنَّ المثقّف سلطة معنويّة، بفضل المنزلة التي حققها عند الجمهور، لسعة معارفه وتنوعها ونوعيتها وصوابها. وهو يوائم  -

 ليّته بين أحكامه المعياريّة وأحكامه الواقعيّة، ليعاند السلطة التنفيذيّة والقضائيّة والتشريعيّة أو ليساندها. بفاع
تتكئ فاعليّة المثقّف على تسخير منزلته المعنويّة عند الرأي العام، وقدرته الرمزيّة في التعبير عن مواقفه، وتحصيله  -

 دة. المعرفّي/الثقافّي، في خدمة قضيّة محدّ 
 تكون استجابة أصحاب القرار والرأي العام لفاعليّة المثقّفين إما مباشرة أو غير مباشرة.  -
مع فاعليّات سابقة عليها، مثل فاعليّة الفيلسوف والفقيه، فعلى الرغم من  "قطيعة معرفيّة"تُمثِّل عمليّة انبثاق فاعليّة المثقّف  -

ران هذه الفاعليّة في الشأن العام وخدمة توفر التحصيل المعرفّي والمكانة المعنويّة و القدرة التعبيريّة فيهما، إال أنهما لم يسّخِ
 قضيّة سياسيّة واجتماعيّة بكتابة البيانات الموقّعة في الصحافة، وإرسال الرسائل العلنيّة بأسماء أصحابها. 

 هو صفة. تتيح عمليّة االنبثاق الفصل والتمييز بين المثقّف بما هو اسم والمثقّف بما -
وقد حمل هذا المفهوم/االسم معنى تبخيسيًا، منذ انبثاقه بما هو فاعليّة، بفضل المناكفة واالصطفاف السياسّي، حيث يقول الالند: 

صار هذا اللفظ شديد التداول في المساجالت الفلسفيّة المعاصرة، ويكاد يكون هناك دوًما معنى سوقّي (سلبّي) ذو صلة باالستعمال "
. وما زالت هذه السخريّة من المثقّف قائمة حتى اآلن، بوصفه )4("في المساجالت السياسيّة intellectuelواتي لكلمة فكرّي غير الم

  مثاليًا أو طوباويًا أو حالًما.
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التواصل والترجمة، وعلى الرغم من أنَّه لم تفصل مدة زمنيّة طويلة انتقل المفهوم الجديد للمثقّف إلى ثقافة المنطقة العربيّة عبر 
جرت بين انبثاق فاعليّة المثقّف ومفهومه في فرنسا وتداعيات هذا االنبثاق على المهتمين، من أبناء المنطقة العربيّة وبناتها، إال أنَّه 

ست مجلة (المنار) على يد محمد رشيد رضا في مصر في العام المثقّف هنا بانزياح كبير عن انبثاقه هناك، فقد تأس "توطين"عمليّة 
ورسالة إيميل زوال الموجهة إلى رئيس الجمهوريّة الثالثة الفرنسيّة، بعنوان (إني أتهم)، وتابعت  "بيان المثقّفين"نفسه الذي صدر فيه 

وكما جرى "طبائع االستبداد)، يذكر القضيّة: نجد الكواكبي، في كتابه ( 1902. كذلك، في سنة )5(هذه المجلة قضيّة دريفوس وزوال
 المثقّف:  "توطين". من هنا، نالحظ سمتين في عمليّة )6("في عهد هذه الجمهوريّة الحاضرة في فرنسا في مسائل النياشين ودريفوس

قابل مفهوم الثقافة ، فارتبط بالثقافة ال بالفكر، مثل ما هي الحال في فرنسا، وي"ثقف"اشتق مفهوم المثقّف عربيًا من مادة  - 
تفيد الصقل والتقويم والرمح  "ثقف"الذي يعني الثقافة والحضارة والزراعة. وإذا كانت مادة  cultureباللغات األوروبيّة مفهوم 

، في مواجهة القضايا الراهنة "قلم مبريّ "و "رأس حربة"والفطنة والذكاء، وهي صفات تناسب الداللة الحديثة للمثقّف، من حيث أنَّه 
ون إال أنها تفيد أيًضا معنى العناية والرعاية والوصاية، عندما تكون الثقافة مرتبطة بقيم ما قبل الحداثة أو الرعويّة والزراعيّة. ويك

                                                   
  . 23، صالمثقّفون في الحضارة العربيّة ،الجابري )2(
  وما بعدها.  17)، ص1991، (بيروت، دار الطليعة، المثقّف والسلطةرف عن: محمد الشيخ، مأخوذ بتص )3(
  . 685، ص1)، مجلد2001، (بيروت: منشورات عويدات، 2، خليل أحمد خليل (مترجًما)، طموسوعة الالند الفلسفيّةأندريه الالند،  )4(
يّة  )5( ا في مجلة (المنار) أكثر من مرة قض يد رض ا فتنة دريفوس التي أقامت األمة ذكر محمد رش دريفوس وزوال، حيث يقول في مقاله (الحرب أو التحكيم): "تعاني فرنس

ًضا ف نة لحركة فتنة دريفوس؛ ألنَّ المهم يتالشى في األهم". ويقول أي سا وفي مصر): وأقعدتها". ويرى "أنَّ الحرب (المتوقعة آنذاك) ربما كانت مسّكِ ي مقال (اليهود في فرن
  ة". د شاعت المشاكل السياسيّة الداخليّة في فرنسا، إثر مسألة دريفوس وقضيّة زوال، وما قاساه اليهود من اإلهانة واالضطهاد وسوء المعامل"لق

  . 16(القاهرة، كلمات عربيّة للترجمة والنشر، بال تاريخ)، ص طبائع االستبداد ومصارع االستعبادعبد الرحمن الكواكبي،  )6(
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والراعي والوصي. وصفات مثل الرعاية والعناية والوصاية هي ما قطع معها  culturedالمثقّف عندها هو المزارع والمستنبت 
لحداثي فرنسيا، ليحل محلها التفاعل والتشارك، بينما مفهوم المثقّف ما قبل الحداثي العربّي ارتبط بها وكّرسها. في مفهوم المثقّف ا

المثقّف عندنا في التعليم والتنوير والتحديث، وأصبح المثقّف وصيًا على مهمات القضاء على الجهل  "توّطن"ضوء هذه المكونات 
ثًا. واألميّة والتأخر، بوصفه ُمعلِّ  ًرا وُمحّدِ  ًما وُمنّوِ

ـ   -  وبياناتهم ورسائلهم ومقاالتهم عندنا، فلم يستجب النظام السورّي والسعودّي  "نداءات المثقّفين"ال أثر مباشر وال استجابة ل
 واليمنّي والعراقّي والسودانّي وغيرهم للمثقّفين مباشرة. 

شر الذي ال يعتمد على الوعي واإلرادة، بل على آليّة فيزيائيّة هي األثر وبغياب األثر المباشر ينمو الرهان على األثر غير المبا
. وإذ يُخرِجنا هذا التحديد من االختالط الحاصل بين مفهوم المثقّف )feedback")7التغذيّة الخلفيّة الراجعة "الرجعّي أو ما يسمى 

والفقيه والصحافي والسياسي والخبير، فإنَّه يقترب بنا من  من جهة ومفهومات مشابهة من جهة ثانية، مثل الفيلسوف واألديب والفنان
جديد ظهر في الفضاء العاّم وأضيف إلى فاعلين سياسيين آخرين، مثل  "فاعل سياسيّ "هويّة (ماهية) المثقّف تدريجيًا، من حيث هو 

لى الذهن أسئلة، من قبيل: من ترجم هذه الكلمة السلطة والدولة والحزب والنقابة والجامعة والفيلسوف والفقيه. في هذا السياق، يتبادر إ
إلى العربيّة أو عّربها؟ متى قام بذلك؟ لماذا ربطها بالثقافة ولم يكتف بربطها باستخدام الفكر لها، كما هي في األصل؟ لماذا اختار 

اسيّة التي وقفت وراء عمليّة الترجمة؟ ، في مقابل اللفظ الفرنسّي ولم يختر سواه؟ ما الضرورة االجتماعيّة السي"المثقّف"هذا اللفظ، 
  لماذا اإلصرار على الحمولة ما قبل الحداثيّة؟ 

حسب علمنا، ال نعرف بدقة من أول من ترجم أو عّرب هذا اللفظ وال متى حدث ذلك ولماذا اختار هذا المقابل العربّي بوإن كنا، 
ي قضايا محّددة، فهذا ال يعفينا من البحث في معنى المثقّف عربيًا، له، وهو يحيل على الثقافة أكثر مما يحيل على استخدام الفكر ف

هذه. في هذه الحالة، يكون النظر إلى عمليّة الترجمة والتعريب من أجل رؤية اإلضافة  "التوطين"وفي الحمولة التي تحملها عمليّة 
هذه؟  "التوطين"إليه االسم. فما الذي أضافته عمليّة  التي أضافتها إلى معنى المثقّف والتوسع الذي توسعت فيه، من أجل فهم ما يشير

وفق ما يرى  "ضبابيًا"هو ما يجعل مفهوم المثقّف  "اإلطار المرجعيّ "وما الذي قلّصته وخفّضته، وربما ألغته؟ وهل غياب 
  ؟ )8("الجابري

ل هنا مالحظتين حول عمليّة الترجمة العربيّة: األولى، اتساع معنى مفهوم المثقّ  ر لنسّجِ ف عربيا، حتى بات يعني المتعلِّم والمتنّوِ
دان والمشتِغل بالثقافة، إنتاًجا وإبداًعا وتحصيًال واكتسابًا. وهذا يغيّب ما هو أساسّي في المثقّف، أي فاعليّته. أما الثانية، فهي فق

استمرار لما قبل الحداثة أو الرعويّة وتراكم  التي قطعها المفهوم الحداثي في األصل الفرنسّي، وتقديمه على أنه "القطيعة المعرفيّة"
الموروث، ال انقطاع عنه، وكأنه بعث من رماد، وهو على خالف هذا قطعًا. هكذا، أضافت الثقافة العربيّة إلى مفهوم المثقّف معان 

ؤكد على انتشار المفهوم بما هو كثيرة، فربطته بالثقافة ووّسعت فيه، ليشمل من نالوا حًظا من التعليم ومطالعة الكتب جميعهم. هذا ي
صفة، أكثر من انتشاره وتداوله بما هو اسم يسّمي أشخاًصا محّددين. لذلك، فنحن ما زلنا نعرف عن مفهوم المثقّف فرنسيًا، أكثر من 

  معرفتنا عنه عربيًا. 

كان عربيًا توليًدا وبعثًا من رحم القديم، أي لقد كان المفهوم في فرنسا انبثاقًا لمعنى جديد، أي انفصاًال عن المعاني القديمة، بينما 
مثًال في قاموس (محيط المحيط) لـ بطرس البستاني  "المثقّف"اتصاًال واستمراًرا للقديم وعدم االعتراف بالجديد، فقد وِجد اشتقاق 

معناه الحديث بما هو اسم يؤشر ، إال أنَّ )9("المثقَّف والمثقَّفة الرمح في عرف الشعراء") بمعنى الرمح، إذ يقول: 1883 -1819(
ا، إلى فرد يستخدم فكره قوًال وكتابة، في قضايا اجتماعيّة وسياسيّة، لم يوجد عند البستاني، إنما بدأ تداوله مؤخًرا. ويؤكد الجابري هذ

ن من الزمان، وهي انتشار هذه المقولة في الخطاب العربّي، قد ال يتجاوز نصف قر -على األقل-إنَّ تاريخ استعمال أو "بقوله: 
التي ال يرجع تاريخ استخدامها، بما هي  intellectuelالمثقّفون، كلمة مولّدة، إذ هي ترجمة للكلمة الفرنسيّة "بصيغتها المعاصرة: 

ما يُمثّل ، فالمثقّف هنا يتحدد، ال بنوع الثقافة وال نوع الفكر، بل بفاعليّة الفكر في قضايا المجتمع، وهذا )10("اسم إلى أزيد من قرن
  الحد الفاصل بين المثقّف وسواه. 

بخالف ذلك، استعمال الكلمة، بما هي صفة، هو استعمال قديم غربيًا، بينما عربيًا وإسالميًا فال تداول لها، إال بمعنى الرمح، 
عجم محيط المحيط لبطرس علينا أْن ننظر إلى م". هنا، نجد مثقّفًا مثل عزمي بشارة يقول: )11("عصر النهضة العربيّة"قبل نهايات 

                                                   
ن وأفكارهم على الرأي العام ء البسيط الذي يعود من الخرج إلى الدخل في الدارات الكهربائيّة/اإللكترونيّة، وترمز هنا إلى ما يعود من أثر، نتيجة مواقف المثقّفيهي الجز )7(

مع  خص الذي يس اعدهم على التكيّف والتعلم والتغيّر، من حيث ال يدرون، فالش يارةزمور والفاعلين المتنوعين، فيس وراءه فجأة يقوم بردة فعل يأمره الدماغ بها عبر  س
سيط من ردة الفعل هذه إلى الدماغ، بحيث تكون ردة الفعل القادمة أقل مفاجأة. يمكن أن تكون تغذية خلفيّ  سيالة العصبيّة. ويعود جزء ب شويش ال سمع الت سلبيّة مثلما عندما ن ة 

  إيجابيّة تساعد في التعلم والتكيّف والتغيّر. في الميكروفون، فنحتاج إلى إزالتها، ويمكن أن تكون 
  .9، صالمثقّفون في الحضارة العربيّة ،الجابري )8(
  ). 1987(بيروت: مكتبة لبنان،  محيط المحيطبطرس البستاني،  )9(
 . 14، صالمثقف والسلطة. أيًضا: الشيخ، 21، صالمثقّفون في الحضارة العربيّة الجابري، )10(
) وناصيف اليازجي 1873 -1801) وأحمد فارس الشدياق (1873 -1801ر النهضة قد بدأ قبل انبثاق المفهوم في فرنسا بكثير، مع رفاعة الطهطاوي (لنالحظ أنَّ عص )11(
) 1896 -1839) وجمال الدين األفغاني (1873 -1836) وفرنسيس مراش (1886 -1861) وعلي مبارك (1883 -1819) وبطرس البستاني (1871 -1800(

، مع محمد عبده ومحمد رشيد رضا وشكيب أرسالن وفرح 1889) وغيرهم. واستمر، بعد انبثاقه عام 1885-1856) وأديب إسحاق (1884 -1848ليم البستاني (وس
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البستاني في العصر الحديث، كي نجد معنى الكلمة المألوف في عصرنا: ُمثَقَّف: من ثقّف. رجل مثقّف: متعلم، من له معرفة بالمعارف، 
لف يضيف نخبة من أهل الفكر والثقافة. ونحن نجد هنا لفظ مثقّف مرتبًطا بالمعارف، كما نجد المؤ "النخبة المثقّفة"أي ذو ثقافة. 

مثقِّف األجيال: "، وكلها مصطلحات حديثة. كما نجد في محيط المحيط ُمثقِّف بكسر القاف وتشديدها. والمثال على ذلك "النخبة المثقّفة"
بها، ُمعلِّمها، ُمربِّيها ما يسميه هو  . على الرغم من أنَّ بشارة هو من أكثر المثقّفين تمييًزا لمفهوم المثقّف، إّال أنَّه وقع في)12("ُمهذِّ

تأخذ الجديد لتعود به إلى قراءة القديم وكأنَّ الجديد موجود في القديم، وعلى الرغم من  "قراءة ارتداديّة"نفسه، والجابري معه أيًضا، 
ف المثقف بأنه  قراءة الماضي بواسطة ، إّال أنَّ قراءته االرتداديّة، "الجامع بين التحليل العقالني والموقف القيمّي أو المعياريّ "أنَّه يُعّرِ

  الحاضر، قراءة متحيزة جعلته يسحب تعريفه الحداثّي إلى ما قبل الحداثة. 

بالمعنى نفسه، نجد علي أسعد وطفة مثًال يعد بطرس البستاني أول من استعمل اسم المثقّف بمعنى قريب من معناه الحديث، 
مرة في اللغة العربية في قاموس (محيط المحيط) لبطرس وقد ظهرت كلمة مثقف ألول "حيث يقول، من دون إشارة مرجعيّة: 

الروسيّة، وقد عرفت هذه الكلمة في  "إنتلجنتسيا"لفرنسيّة أو  اintellectuel لكلمةالبستاني في نهاية القرن التاسع عشر، ترجمةً 
تعلم وله معنى بالمعارف، أي ذو م القاموس بمعنى قريب جًدا إلى المعنى المألوف والمتداول في المجال الثقافي، وتأتي بمعنى

  . ولنا على هذا االقتباس مالحظات، لما فيه من مغالطات: )13("ثقافة

) في فرنسا، وال يمكن أْن يكون 1898( "المثقّف") وانبثاق مفهوم 1883سنة بين موت بطرس البستاني ( 15تفصل  - 
 .البستاني أول من استعمل مفهوم المثقّف بمعنى قريب من معناه الحاليّ 

ر فكره في قضايا  -  أجل، فقد ظهرت كلمة مثقّف في قاموس (محيط المحيط) للبستاني، ولكن بمعنى الرمح، ال بمعنى المسّخِ
 اجتماعيّة وسياسيّة. فال عالقة، ال من قريب وال من بعيد، بين الرمح والمثقّف، بالمعنى الحداثي. 

ويفرضه منطق اللغة  "ثقف"الفرنسّي، بل هو اشتقاق من مادة  intellectuelلفظ المثقّف عند البستاني ليس ترجمة للفظ  - 
 . "الرمح"العربيّة. وبعد أْن كان هذا االشتقاق مهمًال في القواميس وفي التداول اليومّي سابقًا، أعطاه البستاني معنى تراثيا، وهو 

، فهو لفظ غربّي يعني النخبة المثقّفة، وإن الذي يرى وطفة أنه روسيّ  intelligentsiaكذلك، ليس هو ترجمة للفظ إنتلجنتسيا 
 كان المثقفون الروس قد استخدموه ووّظفوه. 

، وهذا يعيدنا إلى المفهوم، بما هو صفة "أي ذو ثقافة"وطفة أنَّ المعنى الحديث للكلمة هو المتعلِّم الذي له معرفة  يرى - 
  .تصف المثقّف ولكنها تلغي وظيفته االسميّة، أي فاعليّته

ص -   لمفهوم المثقف، عند وطفة، فكرة االستمراريّة ويلغي فكرة االنقطاع.  "التأصيل"مثل هذا  يلّخِ

ر، أي الحاِصل على شهادات وليس أميا، وهو من أجل،  تسود قناعة في المنطقة العربيّة مفادها أن المثقّف هو المتعلِّم والمتنّوِ
الحق. ومثل هذه القناعة تجعلنا ندور في حلقة مفرغة، العتمادنا محتوى خرج بمعرفته من عتمة الخطأ والباطل إلى نور الحقيقة و

المثقّف المعرفّي واألخالقّي، واالبتعاد عن فاعليّته الحداثيّة القائمة على التفاعل والتشارك مع الرأي العام والفاعلين المتنوعين 
، أو حالة الوصاية واحتكار الشأن العام. صحيح أنَّ مفهوم وأصحاب القرار، أي فاعليّته التي قّوضت حالة التلقي السلبي من القصر

المثقّف يقطع مع ما قبله، لكنه ال يلغيه، وهو يقطع مع معاٍن وفاعليّات ويخلق وظائف جديدة، وتواصل الممارسات التي تأتي بعد 
قطعت معه فاعليّة المثقّف أساًسا،  انبثاقه تنميته وبسطه، مع تضييع وتقليص وتخفيض. وفي حالتنا، كان التقليص في الشيء الذي

ة وهو قطيعة الحداثة مع ما قبل الحداثة بالذات. من هنا، فإذا كنا ال نعرف الهوية الفرديّة لمن عّرب المفهوم، فإننا نعرف هوية العمليّ 
  والحمولة التي أسندتها الثقافة العربيّة إلى مصطلح المثقّف. 

  المثقّف في المنطقة العربيّة، كاآلتي:  "توطين"يمكن لنا تلخيص المفارقة في عمليّة 

، وهو المشتق من الجذر الالتيني )14( األوروبيّةفي الثقافة  intellectualيقابل مفهوُم المثقّف في الثقافة العربيّة مفهوَم 
intellect  الذي يعني الفكر والعقل والروح، بينما يقابل مفهوم الثقافة مفهومculture فة وحضارة وزراعة ولغة وفن الذي يعني ثقا

ر ومزاِرع ومستنبِت. وهذه culturedوأدب ودين وعبادات وتقاليد ومؤسسات، وهو الذي يرتبط بـ  ، أي مثّقف ومهذّب ومتحّضِ
ا تسخير المقابلة تطرح مفارقة ارتباط مفهوم المثقّف عندنا بالثقافة، أكثر من ارتباطه بالفكر عند األوروبي. من ثم يغيب عن ثقافتنا هن

د دور المثقّف ووظيفته. ويمثِّل الجابري حالة التأرجح بين بعث  الفكر وتطويعه واستخدامه في قضايا محّددة، أي إنَّه يغيب ما يحّدِ
لمفاهيم ومصطلحات  "التأصيل الثقافيّ "التراث الثقافّي والقطيعة المعرفيّة مع التراث الثقافّي، أفضل تمثيل. ذلك، من خالل عمليّة 

                                                   

وقاسم أمين وجرجي زيدان  أنطوان وحسين الجسر وشبلي شميّل وعبد الرحمن الكواكبي وإبراهيم اليازجي وسليمان البستاني وخليل سعادة وطه حسين وعلي عبد الرازق
 ويعقوب صّروف.

  . 3)، ص2013(ربيع  4، عدد تبيّنعزمي بشارة، "عن المثقّف والثورة"،  )12(
(13) http://www.anfasse.org/2010-12-27-01-33-59/2010-12-05-18-31-21/6782-- المثقفون-العرب-في-زمن-موحش-أين-هو-المثقف-النقدي؟-ـ

وطفة-اسعد-علي-د . 
  .Intelletuale، وفي اإليطاليّة Intelekttuell، وفي األلمانيّة Intellectuel، يقابلها في اللغة الفرنسيّة كلمة مثًال  )14(
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ع الموضوع لصالح المفهوم، باعتمجد اده يدة في تراثنا الثقافّي، وتوظيف هذه األدوات الجديدة، إلحياء هذا التراث وبعثه. إنَّه فعليًا يطّوِ
إننا نعتقد أنَّ الوقت قد حان للعمل على تجاوز هذا التصنيف وهذه المواقف (مواقف العودة ". يقول الجابري: "األشباه والنظائر"قياس 

راث أو االنشداد إلى الحداثة أو التوفيق بينهما)، وذلك باالنكباب على التأصيل الثقافّي لقيم الحداثة المعاصرة التي تفرض نفسها للت
عالميّة، وذلك بربطها بما قد يكون في تراثنا من أشباه لها ونظائر، وإعادة بناء هذه بطريقة تجعل منها -اليوم، كقيم إنسانيّة كليّة

  . )15("حداثة عندنامرجعيّة لل

في هذه الفقرة، سنالحظ ارتباط مثقّف المنطقة العربيّة بقضاياها، وتداعيات هذه القضايا عليه وحضوره فيها. ذلك ألنها ثانيًا: 
محطات بارزة في سيرورة تموضع المثقّف في المنطقة العربيّة، أي عمليّة تشّكله، وتأثيرها في اختيار المثقّف أدواره أو تحديد 

، أخيًرا، المثقّفين إلى معسكرين، "الحريّة والكرامة"ظائفه، وتحوالته الفكريّة ونزوله إلى الساحة العامة علنًا، وكيف شطرت ثورات و
  والمثقّف الواحد إلى اثنين: أولهما يناصر الثورة ويساندها، بينما ثانيهما يناصر الثورة المضادة ويعاند الثورة ويسخر من الحريّة. 

  

 نطقة العربيّة؟ ما الم .4

تتطرق اإلجابة على هذا السؤال إلى المكان والمنزلة، والشعوب وقضاياها، لنربط المثقّف بها. ويفصح الوضع الجديد للمنطقة 
ب. الفوضى الخّالقة أو الهّدامة ج. خروج المثقف من العتمة إلى النور.  "ثورات الربيع العربيّ "العربيّة عن ثالثة مستجدات؛ هي: أ. 

ن ناحية جغرافيّة تشكلّت، في قرن من الزمان، المنطقة العربيّة الحاليّة، بهيكلها األساسّي، مع انتهاء االحتالل العثمانّي والثورة فم
بيكو واالستعمار األوروبي وثورات االستقالل، وفيها مصادر متنوعة للطاقة، مثا النفط والغاز والشمس -العربيّة واتفاقيّة سايكس

يّة، وهي تربط أنحاء كثيرة من العالم، بريًا وبحريًا وجويًا. أما من ناحية سكانيّة، فيسكن المنطقة غالبيّة عربيّة، بتنوعات وتنويعة غذائ
القرى األولى "دينيّة وطائفيّة ومذهبيّة وقبليّة وأقليّات قوميّة. وترث هذه المنطقة حضارات قديمة ومتنوعة يعود تاريخها إلى ـنشوء 

، ولشعوب هذه المنطقة فاعليّة عقليّة ودينيّة وروحيّة (ثالثة أديان سماويّة ظهرت فيها، )16(قبل اثني عشر ألف سنة "مفي بالد الشا
  ناهيك عن األديان غير السماويّة) ساعدت على االستمرار حتى اآلن، سواء كانت إيجابيّة أم سلبيّة. 

 "رّضة نفسيّة"فوها صدمات ست خالل قرن من الزمن، وهي لكن من ناحية ثقافيّة سياسيّة، صِدمت شعوب المنطقة ومثقّ 
trauma  أكثر مما هي صدمة فيزيائيّةchock"واحتّك أبناء المنطقة وبناتها بالفرس واليونانيين )17(، بحسب جورج طرابيشي .

المنطقة، من حيث محتواهم واألثيوبيين واألتراك واألوربيين والمغول والتتر، وكان لهذه الصدمات/الرضوض أثر كبير في مثقّفي 
  المعرفّي ودورهم الذاتّي ووظيفتهم الموضوعيّة:

صدمة الحداثة على يد االستعمار األوروبي، وبروز سؤال المثقّف عن التقّدم والتأخر: لماذا تأخر العرب المسلمون وتقّدم  -
 غيرهم؟ 

فيل العربّي؟ ونمو توجه كبير عند النخب على يد إسرائيل، وكيف تغلّب الضفدع اإلسرائيلّي على ال 1948صدمة نكبة  -
 المثقّفة إلى عسكرة المجتمع والدولة. 

الهزيمة، بوصفها مؤامرةً أو خيانة، ودوره في نقدها،  "لفلفة"على يد إسرائيل، ودور المثقّف في  1967صدمة هزيمة  -
 بوصفها غيابًا للعقلنة والحداثة والتنظيم. 

)، وسقوط المثقّف األممي 1990 -1989هاء الحرب الباردة وبروز العولمة (صدمة سقوط االتحاد السوفياتّي وانت -
 واليساري والقومي، وبروز اإلسالمّي. 

، "الهّدامة"أو  "الخّالقة")، وبداية الفوضى 2003للمنطقة العربيّة ( "البوابة الشرقيّة"صدمة احتالل العراق أو ما يسمى  -
 ونمو حالة ضياع المثقّف.

) على يد شعوب المنطقة العربيّة نفسها، حتى هذه اللحظة، وتداعياتها على 2011( "بيع العربيّ ثورات الر"صدمة  -
المثقّف، لطرحها بقّوة سؤال الحريّة والكرامة: لماذا ال تكون شعوب المنطقة حّرة وذات كرامة، عبر التغيير الوطنّي 

 الديمقراطّي؟ ونشوء انقسام حاّد بين المثقّفين.  

س األولى توضح عالقة مثقّف المنطقة العربيّة باالحتالل واالستعمار واالستيطان، وعالقة التحالف والصداقة الصدمات الخم
مع السوفيات، وهي عالقة بالخارج، وكانت صداقة مع السوفيات عموًما وعداوة مع الغرب وإسرائيل وأميركا. وهذا له استحقاقه 

عن عالقة مثقّف المنطقة العربيّة بشعوب هذه المنطقة وثوراتها  "ثورات الربيع العربيّ "ة الذي يدفعه مثقّف المنطقة، بينما تُفِصح صدم
تمعه في الحريّة والكرامة، وهي عالقة داخليّة أساًسا. مما له استحقاقه المختلف الذي يدفعه مثقّف المنطقة أيًضا. إنَّ المثقّف محايث لمج

                                                   
  . 16، صالمثقّفون في الحضارة العربيّةالجابري،  )15(
  ترجمة إلياس مرقص. القرى األولى في بالد الشام)عبارة من عنوان كتاب لجاك كوفان ( )16(
   .18)، ص1991(لندن، رياض الريس،  المثقّفون العرب والتراث جورج طرابيشي، )17(
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ام عليه، وهو فاعل في مجتمعه من داخله. إنه بالنسبة إلى مجتمعه أشبه بالنفس ومالزم إياه، وغير منفصل عنه ومفارق له ومتس
 بالنسبة إلى اإلنسان، فهي منتشرة في أجزائه جميعها. لقد بدأت هذه القّوة الجديدة فعلها، بإحداث تغذية خلفيّة راجعة أخذت في التوسع

غرى في المنطقة العربيّة، بدًءا بالتنوير والتعليم ومروًرا بتحرير وما زالت تتوسع، فتشكلت بفعلها القضايا الكبرى والقضايا الص
في الحرية  "ثورات الربيع العربيّ "فلسطين، وثورات االستقالل والوحدة والحريّة واالشتراكيّة، واإلسالم هو الحّل، انتهاًء بـ 

ف هذه المنطقة إال استجابة لهذه الصدمات ومحاولته والكرامة، والثورات المضادة المحافظة على واقع األنظمة الُمختَرقة. وما مثقّ 
االستفاقة منها. أما الحديث عن مثقف هذه المنطقة، في إبان الحكم العثماني أو المملوكي أو العباسي واألموي والراشدي، فما هو إال 

  ، وهو قياس وتصنيف وتوظيف ملتبس."قياس األشباه والنظائر"على سبيل 

 

 ما عالم اليوم؟  .5

هذه الفقرة على فرضيّة انعدام القطبيّة الدوليّة، وهي حالة تُخاِلف وتختِلف عن حالة الثنائيّة القطبيّة أيام الحرب الباردة،  تقوم
ة وعن القطب الواحد في بداية تسعينيات القرن العشرين، وعن التعدديّة القطبيّة في بداية األلفيّة الثانيّة. وتفسح حالة انعدام القطبيّ 

 "الكبيرة"بالنسبة إلى الفاعليّة  "صغيرة". فإذا عددنا فاعليّة المثقّف "الكبار"، جنبًا إلى جنب مع الفاعلين "صغار"لبروز فاعلين المجال 
والمراهنة عليها؛ ألنَّه  "الكبيرة"، وعدم انتظار المثقّفين أفعال القوى "الصغيرة"للدول، فإنَّ الوقت قد حان لممارسة هذه الفاعليّة 

ر المثقّف بانتظاره هذا مواقفه "الحرب الباردة"ر يرتكز إلى حالة القطبيّة الثنائيّة أيام انتظا ، وال يرتكز إلى انعدام القطبيّة الحاليّة، فيكّرٍ
  ويجتّرها.    "الحرب الباردة"أيام 

ثورات "والشرعيّة، بفضل  يؤكد هذه األطروحة، في سوريّة والعراق وليبيا واليمن، تقويض احتكار الحقيقة والثروة والقّوة
، ونمو فوضى السالح والقضاء والثراء. ويساند المحرز "مواقع التواصل االجتماعيّ "وانتشار  "ثورة المعلومات"و "الربيع العربيّ 

ا، وتأكيده العلمّي هذه األطروحة أيًضا، من خالل تأكيده التناظر بين األفعال الصغيرة والصغيرة جًدا، واألفعال الكبيرة والكبيرة جدً 
، أي على أثر الفاعليّة، مهما كانت صغيرة، وقوله باالنتظام الذاتّي للفوضى. وبما أنَّ العالم يتجه إلى أن يصبح "أثر الفراشة"على 

ه عالم معرفة، ويصبح الحكم فيه فنًا في القول والكتابة والبرمجة، فإنَّ دور المثقّف المستند إلى تحصيل المثقّف المعرفّي ومنزلت
ذه المعنويّة عند الناس، ولغته الرمزيّة في التعبير، تزداد قيمته العمليّة، يوما بعد يوم. لذلك، على المثقّف تركيز فاعليّته في ضوء ه

  . إنَّ وعي هذه المسائل يغيّر دور المثقف وتموضعه ووظيفته. "القوى الكبرى"الفرضيّة، ومغادرة أوهامه عن انعدام دوره أمام 

م هو عالم تراكم المعرفة من جهة وانقطاعها من جهة أخرى، فالمعرفة تراكمية وتبني طابقًا فوق طابق، وانفصالية ال عالم اليو
أساًسا،  "ما بعد الحداثة"هو عالم  "الحرب الباردة"تبني على القديم، وتكون انبثاقيّة تأتي بالجديد بصورة غير متوقعة. عالم ما بعد 

تاليت ثم الديجتال ثم الموبايل واألندرويد، وما يتخلل هذا من مواقع تواصل اجتماعي ومن خصوصيّات العولمة والسا"وتبرز فيه 
. وثقافة هذا العالم الجديد هي ثقافة جديدة قطعت مع الثقافة القديمة "ومحليّات واتصال وتواصل عالمّي حتى بات العالم مدينة واحدة

ي حضن الثقافة القديمة بأوجه عدة. هذا الجديد العالمّي يؤثّر في الثقافة والمثقف في عدد من األوجه، وهي ثقافة نمت وتراكمت ف
ودورهما في السيرورة التحّوليّة التي يعيشها ما يزيد على سبعة مليارات وسبعة ماليين إنسان. ومثاًال على الفرق القائم بين عالم 

، جملة مقوالت "االستعمار الكولنيالي"وقبلها في مرحلة  "الباردة الحرب"األمس وعالم اليوم، نقول: أنتج المثقّفون، في مرحلة 
ف الشعوب  موضوعية تجعل من الشعوب واعية ما يدور حولها من مؤامرات ومصالح واستراتيجيات وتكتيكات، وهي مقوالت تُعّرِ

نظريّة تُستنبط من الواقع آنذاك، ومن  إلى ماذا يريد االستعمار منها، ولماذا الهيمنة والحرب واإلخضاع. ذلك، من خالل تقديم أطر
  هذه المقوالت واألطر التفسيريّة، التي تفسر سلوك االستعمار والقطبين المتصارعين، مقوالت: 

 الطمع في المواد األوليّة.  - 

 الحاجة إلى سوق لتصريف المنتجات.  - 

 الطمع باليد العاملة الرخيصة.  - 

هجرة العقول وهجرة رأس المال ومقولة المؤامرة، وإذا ما فحصنا هذه المقوالت وقد رافقت هذه التحديدات مقوالت، مثل مقولة 
ر الواقع االستعماري اإلمبريالي آنذاك، فإنها اليوم تمارس دوًرا تضليليًا ديماغوجيًا. فعالم اليوم ال ي حتاج التي كانت موضوعيّة وتُفّسِ

اكز االستعمارية، بفضل األتمتة والسبرانتيك، وإذا كان هنالك من حاجة، فهي إلى اليد العاملة الرخيصة؛ ألنَّ البطالة منتشرة في المر
متعدد المواهب والخبرات واللغات، وهذا لآلسف غير متوافر في منطقتنا بكثرة، في ظل األمية  "CV"إلى اليد الخبيرة صاحبة الـ 

يّة تذكر لسوق المنطقة، وحتى المواد األوليّة (النفط مثًال)، والفقر والجهل واالستبداد. وبتحقيق السوق العالميّة، ال يعود هنالك أهم
فإننا من جهة ال نشربه ونبيعه في السوق الدوليّة، ومن جهة ثانيّة فإنَّ من يشتريه ينتج منه أضعاف مضاعفة عما كان ينتجه في 

رون النغمة نفسها، فيقيس مثقف المرحلة السابقة، من حيث كم المنتجات وربحها. لكن ويا للمفارقة، ما زال مثقفونا إل ى اليوم يكّرِ
وهذا ما يفصح اليوم على ما سبق، ويجد اإلطار التفسيري نفسه، فيردح به، ويغرف منه، ويقدم الحقائق المطلقة التي ال تنزاح بتاتًا. 

  عنه الوضع العالمّي والعلمي، بشأن المثقّف. 
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 في الفرق بين دور المثقّف ووظيفته    .6

اإلجرائي بين الدور والوظيفة ثم الوصل بينهما يرينا المثقّف بصورة جديدة، فال يعود الترادف بين الدور والوظيفة إنَّ الفصل 
قائًما، بوصفهما شيئًا واحًدا. لنفترض أن دور المثقّف هو ما ينتمي إلى الدائرة الذاتيّة للمثقّف، من حيث محتواه المعرفّي ومنزلته 

يريّة الرمزيّة، إضافة إلى تحلّيه بالشجاعة في معاندة السلطة القائمة والرأي العام، إْن كان معارًضا، وقدرته االجتماعيّة وقدرته التعب
، على ربط القيم المعياريّة بالقيم الواقعيّة. والدور هنا هو اختياٌر ترافقه مسؤوليّة شخصيّة للمثقّف أمام السلطة وأمام الرأي العامّ 

الوعي واإلرادة واالختيار، سواء محافًظا أم ثوريًا. ولنفترض أيًضا أنَّ وظيفة المثقّف هي ما ينتمي إلى ويعتمد دور المثقّف على 
الدائرة الموضوعيّة للمثقّف، من حيث ممارسة فعاليّته في قضايا يفرضها الواقع على المثقّف فرًضا، لخلق التوازن في النظام المعرفّي 

مسؤوليّة شخصيّة للمثقّف أمام السلطة والرأي العاّم. وتعتمد وظيفة المثقّف هنا على التغيّر الفيزيائي،  السياسّي االجتماعّي، وال يرافقها
  من دون الوعي واإلرادة واالختيار.  

، يمكن تقسيم وظيفة المثقّف إلى: الوظيفة الظاهرة والوظيفة الكامنة، وعد الظاهرة دوَر المثقّف، )18("المنهج الوظيفيّ "تماشيًا و
وبما أنَّه نهضت في المنطقة العربيّة ثالث وظائف حضاريّة كامنة تهدف إلى المحافظة على المنطقة بينما عد الكامنة وظيفة المثقّف. 

واستمرارها وتوازنها، فقد استجاب لهذه الوظائف مثقّف المنطقة العربيّة، باختيار أدوار متنوعة تخدم هذه الوظائف وتصّب فيها، 
  ي: وهذه الوظائف ه

 وظيفة التعليم، للقضاء على األميّة.  - 

 وظيفة التنوير، للقضاء على الجهل.  - 

 وظيفة التحديث، للقضاء على التأخر.  - 

ا إزاء هنا الوظيفة الكامنة، وهي وظيفة المثقّف، تُغيِّر وتُعلِّم وتُكيِّف، بواسطة التغذية الخلفيّة الراجعة، فالمثقّف الذي يوقّع بيانً 
آخرون ويقلّدونه، فيوقّعون بيانات أخرى، فال نجد إال فئة مثقفين قد نشأت. المثقّف األول ال يُعلّل، بينما ما تاله ليس قضية ما، فيأتي 

ة القناعة إال تتابع تغذية مرتدة إيجابيّة متداخلة مع تغذية سلبيّة، بينما الوظيفة الظاهرة، وهي دور المثقّف، تغيِّر وتعلِّم وتكيِّف، بواسط
ة والوعي واالختيار. الوظيفة الظاهرة هي الوظيفة المعترف بها من الناس جميعهم، فدور المثقّف في وظائف التعليم والتنوير واإلراد

ثًا ًرا أو ُمحّدِ ًما أو ُمنّوِ . أما الوظيفة والتحديث هو دور معترف به إيجابيًا، ويختاره المثقّف اختياًرا، ويمكن أْن يكون المثقّف بدوره ُمعلِّ
كامنة، فيشعر بها أصحاب العالقة، وهم لم يخلقوها أو يختاروها، وتتلخص في جعل المجتمع والدولة في حالة توازن وقابلية للعيش. ال

فوظائف التنوير والتعليم والتحديث لم يخلقها المثقّف، بل وجدها أمامه وهي مفروضة عليه، فاستجاب لها بوعي وإرادة. عليه، توجد 
  يأتي الدور.  الوظيفة أوًال، ثم

إن الكشف عن الوظيفة الكامنة للمثقّف أهم من تلك الوظيفة الظاهرة؛ ألنَّ الكامنة إجبارية، فكّل مثقّف قائم في سياق. أما الثانية، 
فاختياريّة وذاتيّة ويمكن اختيارها وعدم اختيارها. وكما تكون وظيفة الزواج الظاهرة هي تلبية حاجات الطرفين وتكون الوظيفة 
الكامنة هي المحافظة على المجتمع والجنس البشريين، كذلك تكون وظيفة المثقّف الظاهرة، فهي تلبية حاجات مجتمعه في مواجهة 
القضايا، بينما تكون وظيفته الكامنة هي المحافظة على المجتمع والدولة واستمرارهما. من هنا، يكون انعدام وظيفة المثقّف الكامنة 

ج والمنظومة وتهديد بقائها، بينما يكون انعدام وظيفته الظاهرة هو ضعف أثر المثقّف في وعي شعوب المنطقة هو ضعف تالؤم النتائ
وإرادتها. وتتأسس وظيفة المثقّف على التغذية الراجعة، وعلى تناظر الوظائف الصغيرة وتلك الكبيرة، وعلى أثر الفراشة، واالنتظام 

  ف على اإلرادة والوعي والقناعة واالختيار. الذاتي للفوضى، بينما يتأسس دور المثقّ 

، لغزارة المعلومات الجديدة وتنوع التطبيقات العلميّة "ormalizationN )19( التطبيع"تبرز وظيفة جديدة هي وظيفة من هنا، 
ظيفة المثقّف الظاهرة (دوره) الجديدة في السياسة، وعمق التحوالت الجديدة في السياسة الدوليّة. وهذه الوظيفة الكامنة الجديدة تُبِرز و

في تصّديه، بوعي وإرادة واختيار لهذه المهمة التي تتضمن تعليم شعوب المنطقة وتطبيعها على الجديد وتكيّفها بما يتناسب معه، 
المنطقة وبناتها  أبناء هذه "تطبيع"وظيفة المثقف في المنطقة العربيّة هي . "ثورات الربيع العربيّ "وهذا الجديد يحمله العلم والعالم و

على مآل عالقة الجديد في العلم بثقافة هذه المنطقة، وكذلك تطبيعهم على فحوى عالقته بالجديد في العالم. ولكون الجديد في العلم 
، "Renormalization إعادة التطبيع"والعالم متغيّر، فسيكون على المثقف التقاط الجديد باستمرار، سواء كان علميا أم عالميا، و

في عمليّة دائمة. من هنا، تكون وظيفة المثقف في المنطقة العربيّة هي متابعة فوضى المعلومات ونظمها، بسلك ناظم أو خيط هاٍد، 
حتى تصبح معقولة ويمكن االستناد إليها، ومن ثم تطبيع البشر على الرؤية الجديدة. لقد مات دور المثقف في نقل المعلومات وانبثق 

                                                   
تزادة عن المنهج الوظيفّي، راجع: نايف بلّوز،  )18( ق، 3، طمناهج البحث في العلوم االجتماعيّةلالس ورات جامعة دمش ق، منش وما  350)، ص1996 -1995، (دمش

  بعدها. 
ا لطبيعة توجهاته المعرفيّة والوظيفيّة. وينتج التطبيع من عدم التطابق في رؤية األشياء نفسها، عندما ينظر إليها أشخاص يقصد بالتطبيع: قيام المثقّف بتنميط الجديد، وفقً  )19(

فة، فبالتطبيع رأينا األرض يعة معرفتهما مختلمختلفون. فال يرى اإلنسان العادّي ما يراه المثقّف في التطبيقات العلميّة نفسها في السياسة أو التحوالت نفسها في العالم؛ ألنَّ طب
   مسطحة آلالف السنين، ثم رأيناها بيضويّة، عندما تطبعنا بنظرية كوبرنيكوس.
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ها ومتابعتها في المنطقة العربيّة. وظيفة المثقّف باختصار هي تطبيع شعوب المنطقة العربيّة على الحب والحريّة دوره في تنظيم
 والكرامة، وكذلك على الموضوعيّة والعقالنيّة واالجتماعيّة. 

سعة المعرفة ودرجتها : هنا، نفصل بين محتوى المثقّف المعرفّي وكونه أداة ذات جدوى؛ ألنَّ المحتوى المعرفّي يضم ثالثًا
 ونوعيتها، وألنَّ فاعليّة المثقّف ليست في محتواه بقدر ما هي فيه، بوصفه أداةً للتغيير أو المحافظة. ونستأنف النظر في تركيز ياسين

  الحافظ على نوعيّة الوعي، بما هو محتوى معرفي للمثقّف، وعلى دور هذا الوعي في فاعليّة المثقّف. 

 اة والمثقّف بما هو محتوى  المثقّف بما هو أد .7

 "المنهج الوظيفيّ "المثقّف، بما هو أداة، فاعليّة، بينما المثقّف، بما هو محتوى، حصيلته المعرفيّة والمعنويّة والتعبيريّة. ويساعد 
محتواه. إنَّ المثقّف  الذي نرى بواسطته مشكل المثقّف، على الفصل بين فاعليّة المثقّف بوصفه أداةً وما منه قوام هذه الفاعليّة، أي

بوصفه أداةً يستمد هويته من فاعليته، ولكنه، في الوقت نفسه، يستمد قدرته على هذه الفاعليّة من تحصيله المعرفّي وطريقة تعبيره 
أو  وصدى مكانته، وأسلوبه في استعمال درجة التحصيل المعرفّي ونوعيتها وسعتها. المثقّف فاعليّة لتغيير الوضع القائم ونقده،

السياسّي. وباستخدام المثقّف محتواه المعرفّي  -للمحافظة عليه وعلى توازنه واستقراره، ولذلك هو أداة من أدوات الواقع االجتماعيّ 
الذي يضم سعة المعرفة وصواب قيمها ودرجة هذه المعرفة ونوعيتها، وبكيفيّة تسخيره مكانته المعنوية وشهرته في قلوب الناس، 

  ب لغته التعبيريّة والرمزيّة؛ تظهر نجاعة هذه األداة وجدواها في قضايا الرأي العام.   إضافة إلى أسلو

 

 عند ياسين الحافظ "المطابق"ومحتوى وعيها  Intelligentsiaالنخبة المثقّفة  .8

ثقّفة)، توظيفًا كبيًرا، اإلنتلجنتسيا (النخبة الم "مصطلح"يمكن النظر إلى ياسين الحافظ بوصفه من المثقّفين القليلين الذين وظفوا 
، وذلك عبر نقل هذه اإلنتلجنتسيا "الوعي المطابق للواقع"وراهنوا عليه وأكثروا من استخدامه، فقد حّدد دور اإلنتلجنتسيا بامتالك 

ه، بوصفه (تحديث المجتمع العربّي وتحديث أيديولوجيته المهزومة) هو غايت "التحديث"إلى الوعي الكوني والتاريخي والحديث. وكان 
بيّة خطوة إلى األمام، التي عاينهما الحافظ وعاشهما. وهو بهذا ينقل مشكالت المنطقة العر "الفوات"و "التأخر"رًدا على واقعتي 

لتجاوزه (نفي وتخطي وإثبات) مشكلة الجهل واألميّة وما ترتب عليها من تنوير وتعليم. ويعود الحافظ إلى الفصل بين الهدف وبين 
قات جديدة النتيجة؛ ألّن الهدف ينتمي إلى دائرة الذاتّي، بينما تنتمي النتيجة إلى دائرة الموضوعي، ثم يربط بين الهدف والنتيجة بعال

تضعهما في سياق مختلف، وال سيّما أنَّه قد جعل هذه العالقات ال تستمد قوتها ومشروعيتها من قوى خفيّة مؤامراتيّة تقف خارج 
ًما للتجربة العربيّة  العقل والواقع. لذلك، أكد على تطابق الوعي والواقع الكونّي والتاريخّي والحديث، وجعل من الوعي النخبوي ُمنّظِ

ًعا لنظرياتها. ومُ    شّرِ

هنا، الوعي ال يحمل مبادئ فطرية، كما قال ديكارت من قبل، وال قوالب قبليّة بحسب كانط، بل هو مقاربة تدرجيّة في السيرورة 
ف على تتوق -أي التطابق في الواقع والتاريخ والكون والحداثة-فالمعرفة اليقينيّة  .التاريخيّة، بالمعنى الهيجلي والماركسي واللينيني

ما تعطيه التجربة للوعي وما يضفيه الوعي إلى معطيات التجربة. وهذه الفجوة بين الهدف والنتيجة وبين العقل والتجربة يتم ردمها 
أبناء المنطقة  بالعمل واإلرادة. لذلك، أكد الحافظ صقل الوعي بالعقالنية والواقعية، وتخليص اإلرادة من اإلرادويّة، فهذا ما يجعل

في مقاربة تدرجيّة مستمرة إلى األمام. وقد رّكز ياسين الحافظ على العامل الذاتّي عند النخبة المثقّفة، وهو العامل الذي يتكثف  وبناتها
بالوعي واإلرادة، واتسم تركيزه هذا باإلعالء من شأن دور النخبة المثقّفة (وظيفتها الظاهرة)، على حساب وظيفة النخبة المثقّفة 

نة)، كما اتسم برفع محتوى النخبة المثقّفة وتحصيلها وأخالقها، أكثر مما اتسم برفع فاعليتها بوصفها أداةً. لذلك، أوكل (وظيفتها الكام
 الحافظ إلى النخبة المثقّفة دوًرا ثوريًا وتغييريًا، على العكس من وظيفتها الكامنة والموضوعيّة التي تحافظ على التوازن واالستقرار

  ح لدينا نخب تملك وعيًا ثوريًا وال تملك القيام بثورة فعليًا. في المنظومة، فأصب

ومن دون منزلة للنخبة المثقّفة عند الرأي العام والجمهور، وتدّخل هذه النخبة في قضايا الرأي العام، ومن دون نوعيّة للتحصيل 
بيد هذه النخب أْن تفعل؟ ال شيء. بهذه الحالة،  المعرفّي واستجابة من أصحاب القرار والفاعلين المتنوعين؛ يحق لنا التساؤل: ماذا

تغيّر ينعدم دور النخبة المثقّفة (وظيفتها الظاهرة)، لتبقى وظيفتها الكامنة التي تعتمد العامل الموضوعي والتغذية الراجعة في التعلّم وال
كثر بكثير دور العامل الذاتّي، الوعي بالتحديد، في صرت أثّمن أ"والتكيّف. يقول الحافظ، مثّمنًا وعي اإلنتلجنتسيا أو العامل الذاتّي: 

. لقد عاين الحافظ )20("بناء الوحدة، لكن مع اعتبار الوعي الوحدوّي جزًءا من الوعي العام، أي وعي مسألة التقدم العربّي بكل أبعادها
هذه الظاهرة تلقي ضوًءا "يديولوجي. يقول: واقعة التأخر وقال بنقيضها وهو التحديث، وربط بين التأخر وبين ظاهرة هيمنة العامل األ

على الدور الحاسم الذي للمثقّفين في البلدان المتأخرة، حيث يتمتعون، بسبب الطابع المهيمن للعامل األيديولوجّي، بضرب من 
إذا كانوا تقدميين، االستقالليّة في التراتب المجتمعي، ناهيك عن دورهم في نقل الوعي الكوني إلى بلدهم وتمهيد الطريق لتحديثه 

عندما تبينت الدور المهيمن الذي يلعبه العامل ". ويتابع، حول هيمنة العامل األيديولوجي: )21("وحجبه عنه إذا كانوا محافظين
األيديولوجي، تكشف لي قصور تفسير تعثر التجربة الناصريّة، ثم إخفاقها في العامل الطبقّي البرجوازّي الصغير. لم تخفق التجربة 

                                                   
  . 23)، ص1979(بيروت: دار الطليعة،  الهزيمة واإليديولوجيا المهزومةياسين الحافظ،  )20(
  .31، صالهزيمة واإليديولوجيا المهزومة الحافظ، )21(
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  المثقَّف في المنطقة العربيّة  
    الدور والوظيفة في عالم اليوم

لناصريّة ألنها برجوازيّة صغيرة، بل بالضبط ألنَّ األيديولوجيا التي حكمتها كانت متأخرة ومحافظة، وتفتقر إلى وعّي كونّي ا
  . "وتاريخيّ 

ينقل الوعي مثلث األطراف، أي الكوني والتاريخي  "ساعي بريد"إذًا، عند الحافظ، المثقّف هو الُمحّدِث، وهو تعبير عن 
 "تقدميًا"عنده، فيحجب عن شعبه الوعي الكوني والتاريخي والحديث، ويمكن له أْن يكون  "محافًظا"ثقّف أن يكون والحديث. ويمكن للم

فينقل إلى شعبه مثل هذا الوعي. هذا معناه اقتصار مشكلة النخبة المثقّفة على نوعيّة وعيها فقط، وإهمال األجزاء األخرى في المحتوى 
مع التقليد ولم يتحايل عليها، كما فعل الجابري  "القطيعة المعرفيّة"قّف أيًضا. لم يقع الحافظ في رفض المعرفّي، وإهمال فاعليّة المث

، أي قراءة الظاهرة كما هي في الواقع واالنتقال بها، انتقاًال متحيًزا إلى ماضي هذه الظاهرة "المنهج االرتداديّ "وبشارة، عندما اعتمدا 
من القلة الذين أكدوا على القطع المعرفّي مع التقليد وتصفيته، وعلى بسط هذا القطع وإنمائه،  وتاريخها، بل بالعكس كان الحافظ

  والذهاب به إلى نهاياته. 

إّال أنَّه وقع في مشكل التداخل واالختالط بين دور النخبة المثقّفة الذاتّي (وظيفتها الظاهرة) ووظيفتها الكامنة والموضوعيّة من 
خبة وفاعليّتها من جهة أخرى. الوظيفة الظاهريّة للنخب المثقّفة التي أرادت الوحدة مثًال أنتجت عكس هدفها جهة، ومحتوى هذه الن

وحصلت على التجزئة، بينما الوظيفة الكامنة للنخب المثقّفة التي تكيّفت مع توازن السلطة واستقرارها تطابقت أهدافها مع نتائجها، 
. إنَّ 1967هي المحافظة على السلطة، فاستمرت في السلطة على الرغم من هزيمة حزيران  فوظيفة النخب الناصريّة مثًال كانت

 نوعيّة الوعي المطابق، التاريخي والكوني والحديث، ال تحسم نتائج دور اإلنتلجنتسيا، إّال بارتباط الوظيفة الظاهرة بالوظيفة الكامنة
ه كافة. مع الحافظ بتنا أمام نخبة مثقّفة ال حول لها وال قّوة إزاء قضاياها، وارتباطهما بموازين القوى والمحتوى المعرفّي، بأجزائ

والواقع أنَّ األسوأ من الهزيمة واألدعى منها إلى األسى والتشاؤم هو "فانقلب دورها التحديثّي إلى وظيفة عكسيّة. يقول الحافظ: 
لو أنها كانت تملك وعيًا مطابقًا لما وقعت الهزيمة، ولو افترضنا أنها الوعي الزائف الذي قابلت به اإلنتلجنتسيا العربيّة الهزيمة. إذ 

ل في حدود كبيرة عمليّة الترميم وإعادة  كانت ستقع لسبب ما فإنها لن تلبث أْن تُصفى بال تأخير، ذلك أنَّ توفر الوعي المطابق يُسّهِ
  . )22("البناء

أيديولوجيتها وتأخرها وراهن عليها، بعد امتالكها وعي مطابق للواقع. دان الحافظ اإلنتلجنتسيا العربيّة لقصور وعيها وفوات 
لقد راهن على الدور وأهمل الوظيفة، وراهن على الوظيفة الظاهرة على حساب الوظيفة الكامنة، وراهن على نوعيّة وعي النخبة 

ين الحافظ ملتزمٌ بالعقالنيّة والواقعيّة والتحليل الملموس المثقّفة، من دون استناد إلى وظيفتها المحافظة على التوازن. إنَّ مثقفًا مثل ياس
ٌد دور النخبة المثقّفة أو وظيفتها الظاهرة واالختياريّة، في نقل الوعي الكونّي والتاريخي والحديث إلى الم نطقة للواقع الملموس، وُمحّدِ

  تي تؤديها هذه النخب في إعادة إنتاج النظام.العربيّة؛ ال بّد له من إقامة دور النخب المثقّف على الوظيفة الكامنة ال

 

  "ثورات الربيع العربيّ "رابعًا: المثقّف في عالم ما قبل/ما بعد 

مثلما تفاجأ غيره، والتحق قسم من المثقّفين بها، بينما قام قسم آخر  "ثورات الربيع العربيّ "تفاجأ مثقّف المنطقة العربيّة بانبثاق 
هنا عيبًا معرفيًا؛ ألنَّ الواقع هو عدم تعيين من جهة المستقبل، ويحمل في طياته المصادفة والعرضّي بمحاربتها. وليست المفاجأة 

والفوضوّي، بما يجعل منه عصيًا على التنبؤ. لكن العيب المعرفّي واألخالقّي هو الوقوف بوجه هذه الثورات الرافعة إرادة الشعوب 
ئل الشعب وإرادته وحريته وكرامته هي موضوع المثقّف وحلمه في آٍن، فكيف يقف في الحريّة والكرامة. ومن المفترض أنَّ مسا

للمثقّف في المنطقة العربيّة، قياًسا  "ثورات الربيع العربيّ "قسم من المثقّفين ضد موضوعهم وحلمهم؟ والسؤال هنا هو: ماذا قّدمت 
  بما سبقه؟ 

  لقد أتاحت هذه الثورات فرصة ذهبيّة للمثقّف من خالل: 

 إتاحة حريّة التعبير العلنّي والمباشر.  - 
 إتاحة فرصة لتواصل المثقّف والرأي العام ومثقّفين آخرين. - 
 إتاحة الشهرة وتعزيز المنزلة في قلوب الناس، من خالل تسليط الضوء على المثقّف ونقله من الهامش إلى المركز.  - 
 . إتاحة فرصة لمراجعة فعاليّته وامتحان محتواه المعرفّي ودوره - 
 وضعت حلمه في الحريّة والكرامة في أمر اليوم.  - 

، فنمت "القّوة والثروة والحقيقة والشرعيّة والعدو"فقد قّوضت هذه الثورات احتكار بعض األنظمة العربيّة الشأن العام، مثل 
ذه األنظمة، ويسهم في تحديد مشاركة المثقّف في الشأن العام، وبات المثقّف يتدخل في قول حقيقٍة تختلف عن تلك التي قالت بها ه

. "أيٍد أمينة"العدو وشرعيّة األنظمة وعدم شرعيّتها. لقد باتت مسائل القّوة والثروة، للمرة األولى، من شأن المثقّف، بعدما كانت في 
بها ويعيشها إبّان ، صفات المثقّف وأحواله، تلك الصفات واألحوال التي كان يتمتع "ثورات الربيع العربيّ "لقد تغيّرت جذريًا، مع 

ممارسة دوره وأداء وظيفته، فصار لزاًما علينا أْن نغيّر فهمنا إياه، وأْن يغيّر فهمه حول نفسه كذلك، فهل المثقف شيء آخر غير 

                                                   
  . 44الحافظ، ص )22(
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م المعلومة للجمهور وأن ينشرها سًرا، وكم سجن مثقفون بسبب توزيع  صفاته وأحواله ووظيفته ودوره؟ كان على المثقف أن يقّدِ
ر ما أو حتى قراءته، ففي ظل غياب المعلومة والتشّدد األمني تجاهها، استلهم المثقف دوره في نقل المعلومة وتعميمها قدر منشو

يوصل الرسائل والمعلومات، بل صار عليه تنظيم  "ساعي بريد"، لم يعد المثقف "ثورات الربيع العربيّ "اإلمكان. أما حاليًا، في ظل 
ليس الخبر، ها، حتى يكون لها معنى، وعليه مهمة متابعتها إلحداث تراكم معرفّي يؤدي إلى تغيير نوعّي، فالمعلومات في سلك ناظم ل

  اآلن، موضوعا للمثقف وال المعلومة كذلك، بل نقد الخبر وتنسيق المعلومات والمتابعة. 

ة أو سلبيّة، وصارت اليوم تفعل فعلها في الوعي أما فاعليّة المثقّف سابقًا، فاقتصرت على ما تنتجه من تغذية خلفيّة راجعة إيجابيّ 
واإلرادة واالختيار، وبدأت عمليّة المراجعة للمحتوى المعرفّي والمواقف من أوسع األبواب. وكانت مكانة المثقّف سابقًا معدومة أو 

نت لغة المثقّف لغة مواربة وسريّة شبه معدومة، وهي اآلن باتت مكانة كبيرة جًدا، إلى درجة بات معها المثقّف مرجعيّة. وفي حين كا
لم تقسم قضية مجتمعات المنطقة العربيّة وتعتمد البالغة اللّغويّة، صارت اآلن لّغة واضحة وعلنيّة وتعتمد البالغة السياسيّة والمباشرة. 

، ويشابه كثيًرا االنقسام الحاصل . إنه انقسام كبير يطال كل شيء"ثورات الربيع العربيّ "وشعوبها وثقافتها ومثقفيها، مثلما فعلت قضية 
على الخالفة، وهو الخالف الذي ما زلنا نعاني آثاره حتى اليوم. في المنطقة العربيّة، لم ينزل  "معاوية"و "علي"في التاريخ بين 

م من وقف مناصًرا . منه"ثورات الربيع العربيّ "المثقّف والنخب المثقّفة إلى حلبة الصراع والساحة العاّمة، كما نزلوا في سيرورة 
لهذه الثورات ومنهم من ناصبها العداء، فمثقفو الثورة المضادة ضد مثقفي الثورة. وال بّد من تسجيل هذه الواقعة التي ستالزم المنطقة 

  العربيّة زمنًا طويًال جًدا، واالرتكاز إليها لمعرفة دور المثقّف ووظيفته واإلضافة التي أضافها إلى معنى المثقّف. 

هي الحدث النوعّي والمفاجئ الذي أنزل مثقّف المنطقة العربيّة إلى الفضاء العاّم والعلنّي في قضايا  "رات الربيع العربيّ ثو"
القيم هذه المنطقة، وعّمم السجال الفكرّي، سواء كان قوًال أو كتابة أو بيانًا أو تظاهًرا أو اعتصاًما. إنَّها فرصة أمام المثقّف لتجسيد 

ال عالقة  "ثورات الربيع العربيّ "فاعليّةٌ المثقّف. ومن الحق القول: إنَّ وهي فرصة المتحان  العليا في سلوك سياسّي مشخص،الثقافيّة 
  مباشرة لها بالمثقّفين في انطالقتها، ولكنهم حاضرون فيها بصورة غير مباشرة، ثم انتقلوا إلى حضور مباشر مساند أو معاند.

  

  فعالم المثقَّ  الفصل الثاني:

 أوًال: ثالثة عوالم (ما قبل الحداثة، الحداثة، ما بعد الحداثة) 

ب الحاكم   "القطيع"يرعى  "راعيًا"يتسم عالم ما قبل الحداثة بالثقافة الزراعيّة والرعويّة (الراعي والرعيّة)، وهي ثقافة تُنّصِ
لعالم الوصاية والرعاية، بحيث يكون فعل غرس المثقّف في ووصيًا على الرعيّة، وال وجود للمثقّف في مثل هذا العالم. أهم قيم هذا ا

ل المثقّف إلى راعٍ ومستنبت يتحلى بالرعاية والوصاية.  ويدعم مثل هذا التعريف ما نجده من ارتباط بين هذا العالم فعًال قسريًا يُحّوِ
في آٍن، ويمكن  "ثقافة"أو مفردة  "زراعة"مفردة إلى اإلنكليزية  cultureمفردة الثقافة ومفردة الزراعة، مما يُمِكننا من ترجمة مفردة 

، وبين مثقف "زراعة"و  "ثقافة". هذا يعني، في ما يعنيه، أنَّ ثمة تكافؤ بين "مثقف"مفردة إلى  culturedترجمة مفردة مزارع 
أو في فعل المثقف ودوره  ومزارع أو مستنبت، ووجه االرتباط والتكافؤ يقوم في الفعل والوظيفة أساًسا: فعل المزارع ووظيفته

ووظيفته، فكما يبذر المزارع البذار ويحرث األرض ويزرعها ثم يحصد محصولها، يقوم المثقف بنثر األفكار وبذرها وزراعتها في 
  الوعي ورعايتها وحصاد ثمارها، معنويًا واجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا. 

بقًا، ولكنه يساعدنا في نقل اهتمام البحث من تكوين المثقف وبنيته ونشوئه من الواضح هنا أنَّ هذا تعريف يُخاِلف ما حددناه سا
 وأصله إلى وظيفته ودوره، بوصفه أداةً في المنظومة االجتماعيّة الثقافيّة السياسيّة، ويساعدنا في رفض عمليّة عد فالسفة وفقهاء عالم

كل "يد للمثقف هو نفي لتحديدات أخرى، بحسب مبدأ سبينوزا القائل ما قبل الحداثة مثقّفين بالمعنى الحداثّي. ونحن نعلم أن كل تحد
. من هنا، نجد أن وظيفة المثقف ترتبط بالزراعة والرعويّة، في مرحلة تكون فيها الزراعة (والرعي) الفاعليّة "تحديد هو نفي

يفته تصنيع األفكار وتسويقها، أكثر من األساسيّة، ثم ترتبط وظيفة المثقف بمرحلة تكون فيها الصناعة مرحلة أساسيّة وتصبح وظ
كونها زرع األفكار وحصادها، ثم ترتبط بمرحلتنا هذه المعلوماتيّة واأللكترونيّة واالفتراضيّة، فتصبح وظيفته افتراضيّة، أكثر من 

  . "العالم االفتراضيّ "و  "مجتمعات المعرفة"كونها زراعيّة أو صناعيّة، في ما بات يسمى 

 كل وظيفة نراها اآلن هي وظيفة قد مورست سابقًا؟ ال بالطبع. مع التقدم واالرتقاء تُخلق وتنبثق وظائف جديدة هل يعني هذا أنَّ 
ال وجود لها من قبل، وهذا يؤكد انبثاق الجديد وأنَّ القبل غير البعد، ويؤكد الخطيّة في التاريخ. ماذا يعني غرس قيمة حداثيّة في 

طيعة المعرفيّة بين عالمي الحداثة وما قبل الحداثة؟ أين القطيعة المعرفيّة بين وظيفة قبل حداثيّة ووظيفة تراث ما قبل حداثّي؟ وأين الق
. بعد حداثيّة؟ كيف لنا إبراز الجديد من رحم القديم؟ وكأن المسألة مسألة والدة وتراكم ونمو واستمرار فقط، بال انبثاق وقفزات وانقطاع

عبر تكوين مستمر، ولكن هذا وجه من المعرفة، وثمة وجه آخر هو االنقطاع واالنبثاق والقفز. االكتفاء نعم لدينا بنية تولِّد بنية، 
  بتصوير ثقافتنا مثل قطار يسير على سّكة يعارض وينافي تصويرها، ومثل كنغر يقفز قفًزا. 

ن، هنا، وماذا عليه أن يختار من أدوار، وماذا ال الكتفائنا بأحد الصورتين وعلينا التقاطهما في آن معًا، لمعرفة أحوال المثقّف اآل
عليه أْن يؤدي من وظائف، بينما يتسم عالم الحداثة بالصناعة ومنطق الدولة والمواطن والرأي العام، الشيء الذي مهّد وساعد على 

نا أمام عقد اجتماعّي ينظم العالقة بين انبثاق المثقّف. لقد انتقلنا من الرعيّة إلى المواطنة، ومن الحاكم/الراعي إلى الحاكم/البشر، وبت
الحاكم والمحكوم، وبرز فصل السلطات وتقليص صالحيات الحاكم وربطها ببرلمان يمثٍّل الشعب. طبعًا، رافق هذا استعمار المنطقة 
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  المثقَّف في المنطقة العربيّة  
    الدور والوظيفة في عالم اليوم

اسة المنطقة من خالل العين العربيّة، وبروز مركزيّة الذكر والمركزيّة األوروبيّة واالدعاء بالمعجزة اليونانيّة، وبروز االستشراق لدر
األوروبيّة. لكن المنطقة انتبهت إلى وضعها المتأخر، قياًسا بأوروبا، وسعت إلى التعليم والتنوير والتصنيع والتحديث، ومن هنا بدأت 

ثًا.      "توطين"عمليّة  ًرا وُمحّدِ ًما ومنّوِ   المثقّف في ثقافة المنطقة، بوصفه ُمعلِّ

 

 بعد الحداثة في المنطقة العربيّة اآلن وهنا ثانيًا: سمات عالم ما 

بدأت في سبعينيات القرن العشرين محاوالت تجاوز قيم الحداثة في الغرب، وظهرت دعوات انتفاء المركزيّة األوروبيّة ومركزيّة 
ب الباردة وظهور العولمة، ثم الذكر. وكان لتطبيقات العلم في السياسة شأن كبير في حسم الحرب العالميّة الثانيّة، ثم في انتهاء الحر

أو الهدامة. أما اآلن ومع انتفاء القطبيّة الدوليّة وتعّمق التدّخل في شؤون المنطقة  "الفوضى الخالقة"مع بداية األلفيّة الثانيّة ظهرت 
يبرز المثقف أيًضا؛ ومع بروز الثقافة في الصراع والتفاوت والتنافس، العربيّة ومصيرها، فما زالت المنطقة تعيش في زمن آخر. 

إنَّ الثقافة أو الهوية الثقافيّة، التي هي في أوسع معانيها الهوية "ألنَّ خطابه خطاب ثقافي بالدرجة األولى، ويؤكد هنتنغتون ذلك بقوله: 
ل نماذج التماسك، والتفكك، والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة   . )23("الحضاريّة، هي التي تُشّكِ

قلنا سابقًا، وهي  وفق مالة ارتباط مفهوم المثقّف بالثقافة في المنطقة العربيّة، أكثر من ارتباطه بالفكر في فرنسا، وقد تكون مسأ
مسألة حيويّة في نمو الصراع الثقافّي، فالثقافة تعني اللّغة والدين والعبادة والتراث واألدب والفن والمؤسسات والعادات والتقاليد، 

قّف في ثقافات المنطقة خصبًا لجهة حسم الصراع. هنا، تبرز أهميّة فصل الدين اإلسالمّي عن اإلرهاب، ومن ثم يكون حفر المث
 وربط اإلرهاب باالستبداد والفساد السياسّي في المنطقة. وهاتان القضيتان من مهام المثقّف في المرحلة الحاليّة، فماذا يعني أْن يكون

ا أو دينيًا أو اجتماعيًا، إْن لم يكن في االستناد إلى ثقافته والحفر فيها وتسخيرها في الصراع الدولّي؟ دور المثقّف دوًرا ثقافيًا، ال سياسيً 
طاغٍ، وهي تسهم في تغذية الصراع  "ثورات الربيع العربيّ "عالوة على بروز الثقافة في الصراع الدولّي، فإنَّ بروزها بعد 

ستقبله أيًضا. هذا يؤكد دور المثقّف في تقديم ثقافة المنطقة، بوصفها ثقافة عاّمة ال واستمراره، باإلضافة إلى المساهمة في تحديد م
ى خاّصة بفئة من الفئات، ولعلّه بهذا يقدم انتظاًما ثقافيًا جديًدا ال يعتمد على مظلوميّات جميع األطراف وال مؤامرة القوى الكبرى عل

  طقتنا بما يأتي: ثقافة المنطقة. عليه، تتسم المرحلة الحاليّة في من

 الفوضى.  - 

 انعدام القطبيّة الدوليّة.  - 

د للصراع الدولّي والمحلّي. -   الثقافة بما هي محّدِ

 ثورات الربيع العربّي.  - 

 ثورة المعلوماتيّة. - 

 العولمة.  - 

 تعّمق التطبيقات العلميّة في السياسة.  - 

نظار الذي ينظر من خالله إلى نفسه ومنطقته. وال من هنا، يكون على مثقّف المنطقة أخذ هذه السمات بالحسبان، فيتغير الم
نستقل بمسألة تغيير المنظار هذه؛ ألنها ثورة بحّدِ ذاتها، فمرة غيّر كوبرنيكوس منظارنا حول عالقة الشمس باألرض، فتغيّر مع 

  تغيّره كّل شيء.  

  

 ثالثًا: في المثقّف بما هو اسم، والمثقّف بما هو صفة، والمثقّف العضوّي 

استعمال كلمة مثقّف في وصف شخص، وهو استعمال قديم، فإنه يدّل على تحصيل الشخص المعرفّي، أي التحصيل العقلّي  عند
الذي يعني الفكر والعقل والذهن، تمييًزا من  intellectوالروحي والفكرّي، ال المادي والبدنّي، فهو مفهوم اشتق من الجذر الالتيني 

  . وتشترك في الجذر مفهومات ثالثة: )24(دريه الالندالحس والحدس والعاطفة، وفق أن

1- Intelligence   .الذي يعني الذكاء والفهم والذهن 

2- Intelligentsia .الذي يعني النخبة المثقّفة 

                                                   
  . 71)، ص1999، مالك عبيد أبو شهيوة ومحمود محمد خلف (مترجمان)، (مصراته: الدار الجماهيريّة للنشر والتوزيع، صدام الحضاراتيل هنتنغتون، صموئ )23(
  . 687، صالالند )24(
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3- Intellectualism  .الذي يعني المذهب الفكرانّي أو العقلّي 

ر معارفه والمتكئ على منزلته المعنويّة عند الجمهور وقدرته أما عند استعماله بما هو اسم، فإنه يدّل على فاعليّة الشخص الُمسخِّ 
بما هي  Intellectuelالتعبيريّة لمخاطبة الرأي العام وأصحاب القرار. ومن الالفت للنظر هنا أْن يقف الالند عند استعمال كلمة 

ر حياته العقليّة صفة تصف ارتباط الموصوف بالعقل والفكر والروح فقط، وأْن ال يحّددها بما هي اسم لذ لك الشخص الذي يُسّخِ
، أو والفكريّة والروحيّة والمعنويّة والرمزيّة في خدمة قضيّة ما، فالكلمة عند الالند هي فقط إما صفة تُدرك عقليًا ال حسيًا وال حدسيًا

  . )25( دسيًاحصفة تقابل العقل ونقيضها هو الصفة العمليّة أو العاطفيّة، أو صفة تقابل العقل ويكون نقيضها 

للمثقّف في صيغة  "العضوي"مثًال، وما مالزمة صفة  "مثقّفًا عضويًا"ونحن هنا نهتم بالمثقّف قبل صفاته، وال ننظر إليه بوصفه 
قبل أن  "العضوي"التي قال بها غرامشي، إّال طغيان للصفة على االسم الموصوف، فنغرق في البحث في صفة  "المثقّف العضوي"

وصوف (المثقّف). ويرى بعض اليساريين أنَّ المثقّف إما أْن يكون عضويًا أو ال يكون، وذلك على الرغم من أنَّ نعرف االسم الم
إنَّ المثقّفين ال يشكلون طبقة مستقلة، ". يقول غرامشي: "المثقّف التقليدي"و "المثقّف العضوي"غرامشي فصل المثقّف إلى مثقّفيّن: 

. وعنده ينتمي المثقّف إلى طبقة ما )26("ا جماعة من المثقّفين خاصة بها، أو هي تعمل على خلقهابل إنَّ كل مجموعة اجتماعيّة له
على المثقّف أو ال تضفيها، فالمثقّف هنا إما أداة هيمنة، في  "العضوي"وعليه مهمة تسويق هيمنتها، والطبقة هي التي تضفي صفة 

مع السياسّي. لكن ما نريده من المثقّف ال الهيمنة وال السيطرة، بل ممارسة مستوى المجتمع المدني أو أداة سيطرة في مستوى المجت
  فاعليّته إلحداث فرق في الواقع. 

ال حظنا في هذا الفصل تعايًشا عند مثقّف المنطقة بين قيم عوالم مختلفة، ويضطر المثقّف بفضل هذا التعايش، إذا ما أراد قطيعة 
يتمثّل القيم الحداثيّة ويتكيّف وقيم ما بعد الحداثة. والحظنا ارتباط وظيفة المثقّف بالمرحلة التي معرفيّة، أْن يتجاوز قيم الرعويّة و

يعيشها، سواء كانت رعويّة أو صناعيّة أو افتراضيّة، وتغيّر تلك الوظيفة وفقًا لروح العصر. ووجدنا بروًزا للثقافة في الصراع، 
الفكر. وتوصلنا إلى أهميّة تغيير منظار الرؤيّة، والفصل بين المثقّف بما هو اسم، وخصوبة ارتباط المثقّف بالثقافة، فضًال عن 

  والمثقّف بما هو صفة، والمثقّف العضوي، لمعرفة فاعليّة المثقّف في تغيير الواقع، بال هيمنة أو سيطرة عليه. 

  

  

  عالقة المثقّف بالُسلطة الفصل الثالث:

ياسيّة وسلطة الجمهور، وهاتان السلطتان هما ما يحتّك بهما المثقّف أساًسا، وينمو في السلطة هنا سلطتان: سلطة األنظمة الس
ظلهما أو يتراجع ويتهمش، فالمثقّف من دون منزلته عند الجمهور تكون فاعليّته ضعيفة أو معدومة؛ ألنَّه يستقوي بالجمهور والرأي 

  ه في السلطة ال فائدة منه. العام ويستمد قوته من دعم الجمهور، والمثقّف من دون تأثير

وما القول بوجود مثقّف من دون السلطة، إّال قول رومنسي يجانب الواقع. وما تحديد شروط نمو المثقّف وازدهاره خارج أوامر 
السلطة وممارسة عنفها وقمعها وضبطها وعقابها، إّال وهم. غياب السلطة ليس شرًطا لكي يصبح المرء مثقّفًا، بل حضورها هو 

  ط من شروط المثقّف، فلو كان غياب السلطة شرًطا لظهور المثقّف، لما ظهر مثقّف واحد في المنطقة العربيّة. شر

واقعيًا، ظهر المثقّف بحضور السلطة وانبثاثها واستبدادها في منطقتنا، وتحت ظل احتكارها الشأن العام المتعلق بالمصير واألمن 
كذلك، ظهر المثقّف تحت ظل سلطة الجمهور التي دعمته أحيانًا وسحبت دعمها أحيانًا أخرى.  واالستقرار والثروة والسالح والحقيقة.

السلطة والمعرفة تقتضي إحداهما األخرى، وإنَّه ال توجد عالقة سلطة بدون تأسيس مناسب لحقل معرفة، وإنَّه ال توجد "يقول فوكو: 
، وما دام المثقّف مرتبط بالمعرفة والسلطة، فإنَّ وجوده يقتضي وجودهما. )27("معرفة ال تفترض وال تقيم في الوقت ذاته عالقات سلطة

لذلك، فإنَّ عالقة المثقّف بالسلطة عالقة مضطربة يشوبها الحذر والسخرية والتهكم. وبما أنَّ السلطة مبثوثة في كّلِ شيء، فإنَّه ال 
سلطة في أحد موقفين: إما مساندة السلطة أو معاندتها. وللسلطة وجود للمثقّف خارج السلطة. من ثم، يتموضع المثقّف في عالقته بال

  وجهان: أحدهما قمعّي وعنفّي لإلخضاع، وآخر إقناعّي وليّن للضبط. 

  

 أوًال: المثقّف ُسلطة 

ى ربما يثير عنوان هذه الفقرة، في ذهن القارئ المتفحص، أكثر من سؤال، وربما يكون أهمها: لماذا المثقّف سلطة؟ وبأي معن
  يكون المثقّف سلطة؟ سنحاول هنا اإلجابة عن هذين السؤالين. 

                                                   
  . 687الالند، ص )25(
  . 20نقًال عن: الجابري، ص )26(
  . 65)، ص1990اع صفدي (مراجعًا)، (بيروت: مركز اإلنماء القومي، ، علي مقلد (مترجًما)، مطالمراقبة والمعاقبةميشيل فوكو،  )27(
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  المثقَّف في المنطقة العربيّة  
    الدور والوظيفة في عالم اليوم

  المثقّف سلطة بسبب مسائل عدة، ومنها: 

، وذلك بتعبيرهم عن مواقفهم المتمردة وآرائهم النقديّة عالنيّة، عبر )28("سلطة من ال سلطة لهم"بروز المثقّفين بما هم  - 
  اصل االجتماعّي.    الصحافة واإلعالم، وإذا تعذر هذا، فعبر صفحات التو

في المناخ، عندما ترفرف  "أثر الفراشة"و  -بوصفه أثًرا صغيًرا جًدا ويكاد يكون معدوًما-تناظر أثر المثقّف في المجتمع  - 
ث إعصاًرا، الشيء الذي يعني بروز أثر المثقّف.    بجناحيها فتحّدِ

 اعليّة المثقّف. تناظر األثر الصغير للمثقّف واألثر الكبير ألصحاب القرار ونمو ف - 

نمو منزلة المثقّف في أوساط الرأي العام المحلّي واإلقليمّي والدولّي، بفضل تحصيله المعرفّي ولّغته التعبيريّة، األدبيّة  - 
 والفنيّة، وتسخيرهما في قضايا إنسانيّة. 

م دور المثقّف، بوصفه فاعًال بانعدام القطبيّة الدوليّة ونمو الفوضى العارمة، صار الصغير يكافئ الكبير، وهذا ما ضخّ  - 
 .   "صغيًرا"سياسيًا 

في نقل المثقّف من العتمة والهامش إلى النور والمركز، وحاجة هذه الثورات إلى المثقّف،  "ثورات الربيع العربيّ "دور  - 
 من أجل مساندتها. الشيء الذي زاد المثقّف شهرةً وحضوًرا وفاعليّة. 

ث فرقًا في ال واقع، ولهذا هو سلطة. لكنه سلطة بأي معنى؟  إنَّ المثقّف سلطة فكريّة ثقافيّة معنويّة، ال سلطة أو المثقّف إذن يُحّدِ
قّوة ماديّة، بمعنى العضالت والسالح والمال. لذلك، فإنَّه ينوس بين موقفين: معاندة السلطة أو مساندتها. ويكتسب المثقّف مكانة عند 

صيله المعرفّي والثقافّي، وتتعمق هذه المكانة والشهرة، لوقوفه إلى جانب قضايا الحق والعدل، الجمهور والرأي العام وينال شهرة، لتح
فيتحول تدريجيًا إلى سلطة ومرجعيّة، معنويّة وفكريّة، في قوله وفعله، فيؤثر مباشرة أو غير مباشرة في الرأي العام والفاعلين 

يّته من درجة تحصيله المعرفّي ونوعيّة هذا التحصيل وسعته، وكذلك من المتنوعين وأصحاب القرار. هنا، يستمد المثقّف مشروع
ريّة ربطه بين أحكامه الواقعيّة وأحكامه القيميّة، كما يستمدها من الرأي العام بعد إقناعه وحيازة مكانة عنده، باإلضافة إلى لغته التعبي

ته ومحتواه المعرفّي يستمد المثقّف سلطته أساًسا، ثم من سلطة وأسلوبه في مساندة قضايا تهّم الجمهور والرأي العام، فمن فاعليّ 
  الجمهور. 

لكن، في منطقتنا ما زالت عالقة المثقّف بالسلطة السياسيّة هي المعيار الذي نروز به المثقّف ونحكم عليه من خالله. وعلى 
والمحلّي الذي ساعد على بروز المثقّف، مستقًال نسبيًا  الرغم من بروز الثقافة، بما هي نظارة في الصراع السياسّي الدولّي واإلقليميّ 

عن السلطة، ومحتواه المعرفّي ما زال قائًما، وال سيّما أنَّ إدوارد سعيد كان قد نّظر لمثل هذا المعيار في كتابين: (سلطة المثقّف) 
. عليه، من خالل )29("الشركات أْن تستقطبهأْن يكون فرًدا يصعب على الحكومات و"و(خيانة المثقّفين). يقول سعيد: على المثقّف 

ة النظر إلى المثقّف بوصفه سلطةً، بات هدم هذا المعيار واجبًا على المثقّفين، وبات معيار المثقّف يُستمد من سلطته بذاتها؛ ألنها سلط
كلّه في خدمة قضايا عامة، قبل احتكاكها  على عالقة بالمعرفة والثقافة واللّغة التعبيريّة والمكانة االجتماعيّة، والقدرة على تسخير هذا

  بسلطة األنظمة.

   

 ثانيًا: عالقة المثقّف بالُسلطة هي عالقة سُلطة بُسلطة

هنا، نقف على سلطات ثالث: السلطة السياسيّة وسلطة الجمهور وسلطة المثقّف. إن العالقة هنا هي عالقة سلطة بسلطة. نعم، 
كنها ترتبط في ما بينها، لحاجة كّل منها إلى األخرى، فالسلطة السياسيّة في حاجة إلى رضى بدرجات القّوة ول تختلف هذه السلطات

الجمهور والضرائب التي يدفعها، وتحتاج إلى أْن يمنحها تفويضه أو يمنحها الشرعيّة. والجمهور في حاجة إلى السلطة السياسيّة التي 
حافظ على حريته وكرامته. وهاتان السلطتان معًا في حاجة إلى المثقّف الذي توفر له األمن واالستقرار والخدمات وتحكم بالعدل وت

يساند شرعيتهما وال يعاندها، ففي حالة مساندة المثقّف للسلطتين، تُمارس السلطات الثالث القّوة الناعمة التي تعتمد على اإلقناع 
  والحوار. 

لمثقّف هاتين السلطتين في آن معًا أو واحدة منهما على انفراد. عندئذ، لكن، يبدأ االضطراب في العالقة بينها عندما تعاند سلطة ا
تبدأ السلطة السياسيّة بممارسة القّوة الخشنة إلخضاع المثقّف، وإذا تعذر إخضاعه فاعتقاله أو نفيه أو قتله، وتبدأ سلطة الجمهور 

إلخضاعه أو تراجعه عن مواقفه أو محاكمته أو  بالضغط على المثقّف، من خالل سحب السلطة التي منحتها له والتجييش ضده،
محاولة اغتياله أو قتله. وفي حالة المعاندة هذه تهدف السلطتان إلى إضعاف سلطة المثقّف أو إعدامها. للسلطة السياسيّة قّوتان: قّوة 

قّوة الخشنة، ولكن للجمهور قّوة خشنة إلخضاع المثقّف والجمهور، وقّوة ناعمة لضبطهما وترويضهما. ترتكز القّوة الناعمة إلى ال

                                                   
  . 31، عباس عباس وعلي خليل (مترجمان)، (دمشق: دار اسكندرون، بال تاريخ)، صسلطة من ال سلطة لهمفاتسالف هافل وآخرون،  )28(
  . 43)، ص2006لتوزيع، ، محمد عناني (مترجًما)، (القاهرة: رؤية للنشر واالمثقّف والسلطةإدوارد سعيد،  )29(
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ناعمة فقط تمنحها للمثقّف أو تسحبها منه، وكذلك تمنحها للسلطة السياسيّة بالتفويض أو تسحبها منها. أما سلطة المثقّف، فهي معنويّة 
   ورمزيّة توازن نفسها، استناًدا إلى موازين السلطتين، وتحاول أن تشذبهما وتوظفهما في خدمة قضايا المنطقة.

يمارس المثقّف سلطته لتأسيس شرعيّة السلطة على التفويض، بينما تقوم السلطة بضبط المثقّف أو قمعه، وال تعترف بشرعيّته 
بما هو فاعل سياسّي جديد وتسخر منه. وتختلف معاندة أو مساندة المثقّف للسلطة عن معاندة ومساندة أو حتى مقاومة ومواالة غيره 

تها الفكريّة ودرجتها المتقّدمة. وتحتاج السلطة الحديثة إلى المثقّف، لقدرته على إيجاد خيط يضم كثرة من الناس، من حيث نوعيّ 
المعلومات وغزارتها في رؤية ذات معنى. وتخشى السلطة من سخريّة المثقّف وتهكمه عليها ونقده لها، لخشيتها من تداعيّات هذه 

ف المثل العليا، في الحق والخير والجمال، ويسعى إلى تأسيس المصالح العليّا للدولة المسائل على استمرارها وبقائها. وينشد المثقّ 
ر الوسيلة"على هذه الُمثل، بينما تنّشد السلطة نفسها ومصالح الدولة العليّا، من خالل مبدأ  ، ويحاول المثقّف تشذيب السلطة، "الغاية تبّرِ

هذه المسائل، من أجل إخضاع البشر بالقّوة. ويخشى مثقّف المنطقة سلطة  برفضه العنف والقمع، ولكن طبيعة السلطة تقوم على
الرأي العام؛ ألنها عندما تغضب عليه تجيّش ضده الجمهور والسلطة الدينيّة، وتستغل السلطة السياسيّة والقضائيّة والتنفيذيّة من أجل 

  قة محكومة بموازين القوى ومفاعيل الزمن والفائدة.  عقابه، ويمكن أن يكون مصيره القتل أو النفي أو التهميّش. إنَّها عال

 

 ثالثًا: التوظيف السياسّي للمثقّف من قبل السُلطة 

تنوس السلطة السياسيّة بين التسلط والتفويض، بين ممارسة القّوة الخشنة وممارسة القّوة الناعمة، بين االحتكار والتشارك. لذلك، 
تثمار به، لتستفيد منه في إقناع المحكومين بأنَّ تسلطها هو تفويض، وقّوتها الخشنة هي قّوة فهي تحتاج إلى توظيّف المثقّف واالس

ناعمة، واحتكارها هو تشارك. بغير هذا التوظيف، تنظر السلطة إلى المثقّف على أنه معاند ال مساند. ومن استراتيجيّات ممارسة 
ة)، إلقناع من تتسلط عليهم، وذلك بتوظيّف مثقّفين لهم مكانتهم وحضورهم السلطة، أية سلطة، اعتماد خطاب الليّن (السياسة الناعم

عند الجمهور، ولهم تحصيلهم المعرفّي الواسع وخبرة في خطاب الجمهور وجذبه، فإلى جانب اإلكراه والعنف (السياسة الخشنة) 
لضبط مواطنيها وإقناعهم بشرعيتها وصواب اللذين تمارسهما السلطة إلخضاع مواطنيها، كذلك تمارس السلطة السياسة الناعمة، 

سياستها. وبما أنَّ السلطة مبثوثة في كل مكان، فإنَّ فعلّي المعاندة والمساندة مبثوثان كذلك في كل مكان. فالسلطة في حاجة إلى 
هما. كما تحتاج السلطة اإلخضاع والضبط، وهذان يحتاجان إلى توظيف المثقّف، لتبريرهما وإضفاء نوع من الشرعيّة والمعقوليّة علي

م فوضى  إلى نموذج إرشادّي، لتوصيف الواقع واجتراح الحلول والتنبؤ بالمستقبل، وهذا أيًضا يحتاج إلى توظيف المثقّف، لكي يُنّظِ
قها في نموذج إرشادّي ورؤية عامة. أيًضا، تحتاج السلطة غطاًء من الشرعيّة، ومْن غير المثقّف يكون جديرً  ا بهذه المعلومات وينّسِ
كتفي التغطيّة؟ لذلك، توّظف السلطة المثقَّف وتستثمر به. إنَّه يساعدها بهذا على االستمرار والبقاء. إنَّ السلطة، بتوظيّفها للمثقّف، ت

ونه ، وتضعه في اصطفاف مخالف لغيره من المثقّفين المعاندين لها. وال ينال توظيف السلطة للمثقّف من ك"قلًما مبريا"شّره بوصفه 
 مثقّفًا، بل ينال من سمعته ومنزلته بين الناس؛ ألنَّ المثقّف في هذه الحالة ما زال يقوم بوظيفته الكامنة التي تفيد استقرار النظام

  وتوازنه.

  

  في أنواع المثقّف في المنطقة العربيّة الفصل الرابع:

ابتعاًدا وانحرافًا عن تحديّد سابق لهويّة المثقّف المعياريّة،  ال ننظر إلى المثقّف العيانّي، في المنطقة العربيّة، بوصفه نقًصا أو
وال بوصفه تناقًضا يندرج تحت هويّة تحّددت سلفًا، بل بوصفه اختالفًا وتنوًعا وتغايًرا قائًما بذاته، وليس تنويعًا في أشكال مفهوم 

ة؛ ألننا لسنا بصدد المثقّف النوع الذي يندرج تحته جنس المثقّف فقط. لذلك، ننتقل إلى البحث في أنواع المثقّف في المنطقة العربيّ 
  المثقّف عموًما، بل بصدد المثقّف المفرد في منطقتنا. من هذه األنواع:  

  

   

   Situated Intellectual )30(المثقّف المتموضع. 1

ملتصق بموضوعه، ال بعين هو المثقّف الذي يعتمد على موضعه، ليستشرف مآل قضاياه حدسيًا. إنّه يرى بعين الضفدع ال
التي تغذي الحدس، مثل الموقع  Stand Pointsالطائر الذي يمسح موضوعه من عٍل. ويضم موضع المثقّف هنا نقاط االستشراف 

والمظهر والمدى المنظوري وأرضية االمتياز المعرفّي، وتجعل من مكانة المثقّف ولّغته والوصول إلى معرفته مسائل فذّة وفريدة. 
ل المعرفة نفسها بطرق مختلفة عن سواه من المثقّفين، وكذلك يؤدي األدوار والوظائف نفسها، ولكن هذا ي عني أنَّ مثقّفًا ما، يُحّصِ

                                                   
تعير ترجمة مفردة  )30( عيبي،  Situatedأس ع". راجع: عماد ش ائلهاوحمولتها من فقرة "العارف المتموض تمولوجيا وبعض مس ق،  اإلبس ق: جامعة دمش  -2009(دمش
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ده عالقاته الخاصة بموضوعه وطرق معرفة  بأشكال مختلفة عن مثقفين آخرين. بهذا، يكون المثقّف المتموضع هو المثقّف الذي تحّدِ
  لطته المعنويّة/المعرفيّة. موضوعه وطريقة تسخيره س

لها المثقّف المتموضع اسم يدّل على حالة تكون فيها معرفة المثقّف الذاتيّة، العلميّة والثقافيّة والفلسفيّة، عالقة قّوة جديدة تفعل فع
ة ال الفكريّة فقط، في الواقع، وهو ما يجيب عن سؤال: كيف يمكن للمثقّف أْن يدرك موضوًعا ما ويعكس عالقاته الغريزيّة والجسديّ 

ويعبر عن عالقات خاّصة يتموضع فيها المثقّف في موضوعه وقضيّته؟ وبما أنَّ المثقّف محايث ومالزم الواقع، فإنَّه يتموضع في 
عالقات خاصة بموضوعه وبالطريقة التي يعرف بها موضوعه، فالمثقّف المتموضع يفهم موضوعه بطريقة مختلفة عن غيره من 

ير المثقّفين، ويعكس عالقات جديدة حدسيّة، بالنسبة إلى المثقّف الذي يعمل أصًال بفكره، ال بحدسه وحواسه وعاطفته المثقّفين وغ
  وغريزته. فالمثقّف المتموضع، هنا، يختبر قضاياه بجسده وكيانه، بما هي تموضع في الزمان والمكان والشروط االبتدائيّة.

كون عنده معرفة خاّصة به يسعى إلى تعميمها. هنا، يؤثر المركز االجتماعّي للمثقّف في آية ذلك أنَّ من يقف في أتون قضيته تت
ر معرفته، وثمة فروق فرديّة في االنفعاالت والمواقف والمصالح تختلف في ما بين المثقّفين،  ماذا يعرف وكيف يعرف وكيف يُسّخِ

اح والتسامح، ترتبط أشد االرتباط بتموضعه. إنَّ الهوية االجتماعيّة فأدوار المثقّف المتموضع، مثل الشك والنقد واالنغالق واالنفت
المنسوبة إلى المثقّف، من حيث الجنس والساللة والتوجيه الجنسّي والعرق والطائفة ووضعيات القرابة والعالقات، مثل المهنة 

ختلفة، وواجبات وأهداف جديدة، ومشاعر وعضوية الحزب السياسّي؛ تمنح المثقّف قدرات إضافيّة وتفصح عن أدوار اجتماعيّة م
  ومهارات يرى المثقّف أنها مالئمة هذه األدوار، وهذا ما يكسبه ذاتيّة مختلفة معرفيًا ويمكنه تسخيرها في معالجة قضاياه. 
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ختلفة عن سواها، وسواء ينتج عن القول بالمثقّف المتموضع القول بالمثقّفة (األنثى)؛ ألنها تعرف، وتقول، وتكتب بصورة م
كان المثقّف ذكًرا أم أنثى، فإنَّ نوعيّة التحصيل المعرفّي ودرجته وسعته تختلف بين مثقّف وآخر، وتختلف المنزلة عند الرأي العام، 

تب على مثل هذا وكذلك تختلف اللّغة التعبيريّة الرمزيّة. هذا معناه اختالف المحتوى المعرفّي بين الجنسين وأفراد الجنس الواحد. يتر
وتسخيره سلطته المعنويّة/المعرفيّة في قضايا الشأن العام.  "فاعليّة المثقّف"االختالف، تغاير دور المثقّف ووظيفته أو ما سميناه 

حصيل ويقتضي هذا االختالُف أو التغاير الوجودّي بين البشر البحث في المثقّفة األنثى وتموضعها في الثقافة، بما هي مثقفٍة يختلف ت
  محتواها المعرفّي عن زميلها المثقف الذكر، وتختلف ممارسة فاعليّتها األنثويّة عن ممارسته. 

إنَّ المألوف في منطقتنا هو التماثل المعرفّي بين الجنسين، ال التغاير واالختالف الوجودّي، فالنظر إلى الفروق بين الجنسين 
دة، بحسب ُمثل أفالطون، وإما بوصفها تعبيًرا عن تناقض ضمن وحدة الهويّة، بحسب يكون إما بوصفها تعبيًرا عن هويّة إنسانيّة واح

جدل هيجل، والغائب هنا هو االعتراف بالتغاير واالختالف الوجودّي بذاته. والسؤال هنا: هل ثمة من مشروعيّة في تناول 
، بين الجنسين وأفراد الجنس نفسه، يتم النظر إلى المثقّف/المثقّفة من زاوية الفروق بين الجنسين؟ ففي سياق الفروق الوجوديّة

  ر. االختالف والتغاير، ال بانتهائه إلى المساواة بينهما، وال إلى الهويّة الجامعة بينهما، بل بانتهائه في ذاته، أي باالختالف والتغاي

وق بينهما، إما يلغي الفوارق بينهما أو فالقول باإلنسان بما هو هوية تحمل في طياتها الرجل والمرأة وتأكيد المساواة في الحق
يردها إلى هويّة جامعة، فاالختالف المألوف عندنا هو اختالف في سياق المساواة التي أنتجتها المعرفة، وبوصفه نقًصا ومسًخا للمثال 

وقائمة. من هنا، نعلي شأن (الفكرة)، أو تعارًضا وتناقًضا يندرج في وحدة الهويّة، ال اختالف من زاوية وجوديّة ممتلئة ومنسجمة 
واة االختالف بين المثقّفة األنثى والمثقّف الذكر، في مقابل تخفيّض شأن المساواة بينهما. إنَّ القول بالمثقّفة األنثى ينقلنا من المسا

ذاته، بوصفه حضوًرا العاّمة، بينها وبين المثقّف الذكر، ومن اختزالهما في مقولة إنسان، إلى االعتراف باالختالف أو التغاير في 
قضات ممتلئًا وغنيًا. يترتب على هذا تحجيم ردّ االختالف الوجودّي إلى هويّة فكريّة أفالطونيّة جامعة أو إلى هويّة جدليّة تتبعثر في تنا

  هيجليّة.

  

   Fractal Intellectual . المثقّف الفراكتالي3

لتسميّة نظريته في التغيّر  )Fractal )31مصطلح الفراكتال  otBenoît Mandelbrقّدم عالم الرياضيّات بنواه ماندلبرو 
في المقاييس المختلفة، بحيث تبقى  "التكرار المتغيّر"، وهو يعني Chaos Theory "نظريّة الفوضى"العشوائي واالنتظام الذاتّي و

تكرر في المقاييس والمستويات المختلفة. ت "ال انتظام"ثابتة، فكل شيء فيه درجة صغيرة جًدا من الفوضى أو  Chaosدرجة الانتظام 
بذلك، يقوم التناظر بين تلك الدرجة الصغيرة جًدا من الفوضى بمقياس ما ودرجة فوضى تشابهها بمقياس آخر، ومثل هذا التناظر 

باتجاه الفوضى،  يقول إنَّ كل شيء يسير Entropy "األنتروبيّة"هو ما يجعل االنتظام الذاتي للفوضى وارًدا، بخالف فهم سائد لـ 
فالقانون "يرى الوجهين في آن معًا، أي التوجه الذاتي للفوضى والتوجه الذاتي لالنتظام،  "األنتروبيّة"حتى إنَّ هنالك فهم جديد لـ 
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ف العالم على أنَّه يتطور من النظام إلى الفوضى، مع ذلك يرينا التطور البيولوجّي واالج تماعّي ظهور الشهير الزدياد األنتروبيّة يُوّصِ
المعقد من البسيط. كيف يمكن هذا؟ كيف تظهر البنية من الفوضى؟ لقد تم تحقيق تقدٍم كبير في هذا السؤال. نحن نعرف اآلن أنَّ 

  .  )32("الالتوازن، جريان المادة والطاقة يمكن أْن يكون منبعًا للنظام

أْن يتأسس المثقّف على المحرز العلمّي وتطبيقات هذا المحرز في  وإذ نستعير هذا االسم من ماندلبرو لنلحقه بالمثقّف، فإننا نريد
السياسة والمجتمع، بوصفهما مجاًال خصبًا للمثقّف. من هنا، يكون المثقف الفراكتالّي هو الذي يقيم تناظًرا بين األفعال الصغيرة 

في إحداث تغيرات غير متوقعة تظهر،  Effect Butterfly )33(والصغيرة جًدا، وتلك الكبيرة والكبيرة جًدا، ويؤمن بأثر الفراشة
، بحسب "يسلك كل المسارات الممكنة"بوصفها حدثًا نافًرا في الواقع، الضطراب الشروط االبتدائيّة عند دراسة أية حالة. وهو من 

شعبات والتفاصيل وكثرة ريتشارد فاينمان، واضعًا نصب عينيه الشروط االبتدائيّة وأثرها في المدى البعيد، ويسعى إلى لم شمل الت
، ويقول بنظرية الفوضى، أي باالنتظام الذاتّي للفوضى بدون تدخله، أو ما يُسمى  الفوضى "المعلومات في نظرية عامة ونسيج ضاّمٍ

  غيّر. ، ويأخذ في الحسبان التغذية الخلفيّة الراجعة التي تسهم فيزيائيًا، من دون وعي وإرادة، في التعلّم والتكيّف والت"الخالقة

ر على واقع أنَّ مثقّف المنطقة ما زال، وإْن أخذ بالنظريّات العلميّة، بعيًدا من تطبيق النظريّات العلميّة في  هذا التحّديد يؤّشِ
اد السياسة، ويُنبِّه إلى أهميّة تطبيق النظريّات العلميّة في السياسة وجدواها؛ ألنها تساعد على تعميق أثر المثقّف في الواقع. وباعتم

المماثلة بين أثر المثقّف وأثر الفراشة، ومعرفة أنَّ األفعال الصغيرة للمثقّف تناظر األفعال الكبير للقوى العظمى؛ نرى كيف يمكن 
للمثقّف إحداث فرق في الواقع. كذلك، باعتماد المثقّف على سلوك المسارات الممكنة جميعها، ولم شمل فوضى المعلومات، ومتابعتها؛ 

ته ودوره في إحداث الفرق واقعيًا. وبما أنَّ العلم يقول باالنتظام الذاتي للفوضى والتغذيّة الراجعة، فإنَّ الواقع يتغيّر تتعمق وظيف
فيزيائيًا من دون تدخل المثقّف. لذلك، على المثقّف بناء فاعليّته على تغيّرات الواقع الموضوعيّة، ال على هاجسه بالتغيّير ورغبته. 

غات أكثر، العتماد المثقّف الفراكتالّي؟  هل نحتاج بعد إ   لى مسّوٍ
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ال يتعارض استخدام الباحث اسم المثقّف هنا وتحديدات البحث؛ ألنَّ المثقّف الجهادّي يمتلك، من حيث المحتوى المعرفّي، 
، ولغةً تعبيريّة رمزيّة. ومن حيث الفاعليّة، تحصيًال معرفيًا له نوعيّة وسعة ودرجة، وحضوًرا وشهرة ومنزلة في قلوب الجمهور

يقوم المثقّف الجهادّي بأداء دور المثقّف في توجيه وإرشاد الرأي العام وتنبيهه إلى مساندة قضاياه ومعاندة قضايا يرفضها ويحاربها. 
ر المثقّف الجهادّي كذلك، يقوم بممارسة وظيفته أيًضا في التعليم والتطبيع وبعث التراث، مع رفض وظيفة التحديث و التنوير. ويُسّخِ

فكره، العقالنّي والروحّي والقيمّي، قوًال وكتابة، في خدمة القضايا التي تناسب توجهه واصطفافه. لكنه، ال يكتب البيانات الموقّعة 
خرجه من دائرة والرسائل الموجهة إلى أصحاب القرار والفاعلين المتنوعين، ويكتفي بمخاطبة جمهوره فقط، الشيء الذي ال ي

  تحديدات المثقّف. 

يرفض المثقّف الجهادّي تسميّته باسم المثقف؛ ألنه اسم غير تراثّي ولم يستخدمه السلف الصالح ولم يرد في القرآن وال في اللغة 
لحداثة، في حين كان العرب والمسلمون الذين عاشوا مأساة ا "وّطنه"العربيّة القديمة، فهو مفهوم أنتجته الحداثة األوروبيّة أصًال، و

المثقّف الجهادّي يهرب من عصر الحداثة وينّشد إلى عصر ما قبل الحداثة، عصر الراعي والرعيّة. ذلك، إلى درجة أنَّ المثقّف 
نى الجهادّي يُكفِّر المثقّف ويعده صنًما يجب تحطيمه. لذلك، يميل المثقّف الجهادّي إلى مفهوم المثقّف، بمعنى الوصي والراعي أو مع

د المثقّف  ما قبل حداثّي، ويعد نفسه راعيًا لإلسالم والمسلمين، وينصّب نفسه وصيًا على اإلسالم والجهاد وإشكاليّاتهما. لذلك، يُجّسٍ
الجهادّي انعدام القطيعة المعرفيّة مع التقليد والتراث خير تجسيّد، وفي حين يؤكد علي حرب موت المثقّف، بوصفه وصيًا وراعيًا، 

، نجد في منطقتنا والدة المثقّف الجهادّي، النتفاء القطيعة المعرفيّة والغوص في التراث 1968ورة الطالبيّة في فرنسا سنة منذ الث
هذا الحدث دفع البارزين على الساحة الثقافيّة الفرنسيّة يومئذ، إلى إثارة التساؤالت والشكوك حول مكانة المثقّف "وبعثه. يقول حرب: 
  .  )34("كوصي على القيم أو كممثل لضمير الناسودوره ومشروعيته 

مثًال، نجد المثقّف الجهادّي يطبِّع جمهوره وقراءه على الطاعة والجهاد، وال يطبِّعهم  "التطبيع"إذا ما أخذنا وظيفة المثقّف في 
تتبع الخطوات نفسها للحصول  "يّةفيزياًء جهاد"على الجديد الذي أتى به العلم والعالم. إنَّه يخلق بوظيفته هذه، من حيث ال يدري، 

على النتائج نفسها، وقد تعود على المنطقة العربيّة بكوارث اإلرهاب والتقسيم واالحتالل وزعزعة األمن واالستقرار وتعريض مصير 
ها المثقّف الجهادّي أبناء المنطقة لخطر التالشي التدريجّي. والمقصود بالفيزياء الجهاديّة النظريات والمبادئ والقوانين التي استخدم

لتقديم قواعد عمليّة وبسيطة تكون بمثابة دليل ومرشد للمجاهد في سلوكه، وهي تهدف إلى توحيد سلوك المجاهدين وتحويله من سلوك 
  إنسانّي إلى سلوك فيزيائّي. 

                                                   
تنجر،  )32( دد: إليا بريغوجين وإيزابيال اس واشراجع بهذا الص ورات الهيئة العامة نظام ينتج عن ش ق: منش اهين (مترجمان)، (دمش اهين وديمة طاهر ش ، طاهر بديع ش

  . 29)، ص2008السوريّة للكتاب، 
ة، )33( غيًرا مثل رفة جناح الفراش ة: داللة على أنَّ الفعل، مهما كان ص ة بجناحها في بوينس أيرس، يمكن أْن  أثر الفراش يمكن له أن يُِحدث فرقًا كبيًرا، فإذا ما رفت فراش

  وما بعدها.  25غليك، ص تُحِدث إعصاًرا في نيويورك. قال بهذا األثر عالم المناخ إدوارد لورنز. لالستزادة: جايمس
  . 40 -39)، ص2004في العربي، ، (بيروت: المركز الثقا3، طأوهام النخبة أو نقد المثقّفعلي حرب،  )34(
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  المثقَّف في المنطقة العربيّة  
    الدور والوظيفة في عالم اليوم

وأبي مصعب السورّي، التنظيرات ، من أمثال أبي قتادة الفلسطيني وأبي بكر ناجي وعبد هللا بن محمد "المثقّف الجهاديّ "فقد أقام 
هاد"بواسطة  "الدولة اإلسالميّة"التي تؤسس  ر "الّجِ ، آخذًا باألسباب الكونية العاّمة والشرعية الخاصة بالمسلمين في آن معًا. إنَّه يُْنّظِ

وضعًا أو تُستمّد من الشريعة  هذه األيام، أي بوصفه خطابًا مبنيًا على أصول وُمقدمات توضع "التنظير"للجهاد بالمعنى المتداول لـ 
د مهمات كل  د مراحل الجهاد ويرتبها ويُحّدِ اإلسالمية أو تُؤخذ من التجارب الجهادية عموًما أو من تجارب الشعوب األخرى. ويُحّدِ

م دليل المجاهد العملّي، من خالل إنتاج القواعد واإلجراءات التي ترشد سلوك المجاهد . فالجهاد عند مرحلة، ويشرح خطرها، ويُقّدِ
إنَّ طرح "المثقّف الجهادّي مثل الخط المستقيم (أقصر طريق بين مرحلتين). يقول أبو قتادة الفلسطيني (عمر محمود أبو عمر): 

ر المسلم من أهواء نفسه ومن مخلفات مجتمعه،  الجهاد كمشروع وحيد إلحياء األمة هو الواجب، ألنَّ الجهاد هو اإلطار الذي يحّرِ
د )35("افات مذاهب البدعومن انحر مرحلة شوكة النكاية واإلنهاك، "المراحل الثالث التي يمر الجهاد بها، وهي:  "أبو بكر ناجي". ويُحّدِ

  . )36("ثم مرحلة إدارة التوحش، ثم مرحلة شوكة التمكين أو قيام الدولة

ستئناف القول والكتابة في ما قّدمه، فمنذ عبد هللا هكذا، يكون المثقّف الجهادّي مثقّفًا بوقوفه على أكتاف من سبقه، لمتابعته وا
عزام، في سبعينيات القرن العشرين، وصوًال  إلى عبد هللا بن محمد، يجد الباحث خيًطا ناظًما للمثقّف الجهادّي، ولكن من دون النظر 

سة عن اسم المثقّف والصفة المّدنسة كذلك، ويضع إليه بوصفه مثقّفًا. إنَّ النظر إلى المثّقف الجهادي، بوصفه مثقّفًا، ينزع الصفة المقدّ 
المثقّف الجهادّي في سياق الوظيفة النقديّة التي يضطلع بها مثقّف المنطقة العربيّة ويجب أن تفصل بين اإلرهاب واإلسالم، حتى 

  يستقّر هذا الفصل على الربط بين اإلرهاب واالستبداد والفساد السياسّي. 

 

  خاتمة 

والقابلة للتجديد، بواسطة التمييز والمقارنة والمراجعة والمنهج الوظيفّي،  "الجديدة"لبحث إلى بعض النتائج توصلنا في هذا ا
  ومنها: 

التي أحدثها انبثاق المثقّف من ثقافة المنطقة العربيّة، فالمثقّف فاعليّة حداثيّة جديدة كانت قد  "القطيعة المعرفيّة"غياب  .1
 إلى مرحلة ما قبل الحداثة وبعثًا لهذه المرحلة واستمراًرا لها. توّطنت بوصفها فاعليّة تنتمي 

حاولنا أْن نعيد توطين المثقّف، بواسطة التمييز بين وظيفته الموضوعيّة ودوره الذاتّي، واعتماد المثقّف على العالقة القائمة  .2
اهرّي، فوظيفة التنوير زادت الظالميّة ووظيفة التعليم بينهما وبين محتواه المعرفّي. وقد تبيّن أنَّ الوظيفة الكامنة تعاكس الدور الظ

زادت األميّة ووظيفة التحديث زادت التأخر والفوات. وتبيّن لنا كيف تحافظ الوظيفة الكامنة للمثقّف على النظام، في حين تسعى 
لومات في نظريّة ومتابعة تنظيم هذه وظيفته الظاهرة إلى تغيّير النظام، واقترحنا وظيفة جديدة للمثقّف تكمن في تنظيم فوضى المع

المعلومات والتطبيع، أي تطبيع أبناء المنطقة وبناتها على الجديد والتكيّف معه، بوصفه إحراًزا علميًا وعالميًا، وهي وظيفة تسعى 
 إلى توحيّد الوظيفتين الكامنة والظاهرة في وظيفة واحدة، لنتخلص من التنافر بينما. 

ًدا في الصراع الداخلّي والدولّي، هي أكبر في ثقافتنا من استنتجنا أّن أهميّة  .3 ارتباط مفهوم المثقّف بالثقافة، بوصفها محّدِ
 أهميّة ارتباطه بالفكر في فرنسا.

تبيّن أنَّ دور المثقّف (وظيفته الظاهرة) في منطقتنا العربيّة هو دور مثلّث األطراف، أي دور في القطع مع قيم ما قبل  .4
 في تمثّل قيم الحداثة، ودور في التكيّف مع قيم ما بعد الحداثة. الحداثة، ودور 

تبيّن أنَّ وظيفة المثقّف الكامنة هي التطبيع، ولم شمل المعلومات في نظرية ذات معنى، ومتابعة هذه النظريّات، وهذه  .5
د أدوار المثقّف الذاتيّة ووظيفته الظاهرة.   الوظيفة هي ما تحّدِ

، وانعدام "ثورات الربيع العربي"لى الكيف الذي يعيش به مثقّف اليوم في المنطقة العربيّة تداعيات حاولنا إقامة البرهان ع .6
د القطبيّة الدوليّة ونمو التدخل في أنظمة المنطقة المخترقة باألصل، والفوضى الخّالقة أو الهّدامة، وبروز الثقافة، بما هي عامل ُمحدِّ 

مع المصلحة. الشيء الذي يضفي حضوًرا كبيًرا للمثقّف من ناحية دوره في هذا وناحية دوره في الصراع السياسّي، جنبًا إلى جنب 
 في مواجهة هذا كلّه أيًضا. 

عالقة المثقّف بالسلطة هي المعيار الذي يتم الحكم على المثقّف استناًدا إليه، ومن ثم يقتصر الحكم على المثقّف، من ناحية  .7
السلطة. ويكفي أْن يكون المثقّف معارًضا السلطة حتى يزيد رصيده وتزيد فاعليّته، بينما موالي  أخالقيّة، بمدى قربه أو بعده عن

السلطة تقّل أسهمه وتضعف فاعليّته. ومثل هذا الحكم األخالقي يجعل دور المثقّف ملتبًسا في المعارضة والمواالة؛ ألنَّ السلطة عندنا 
. تضطر السلطة إلى االستجابة إلى ما وقع وبات حتميًا وإلى تداعيات الواقع، بفضل ال تصغي ال إلى مثقّف معارض وال مثقّف موال

ا، التغذية الخلفيّة الراجعة. وقد الحظنا أنَّ وظيفة المثقّف هي المحافظة على النظام، من دون وعي وإرادة، سواء كان مواليًا أم معارضً 

                                                   
  .95)، ص1999(عّمان: البيارق،  الجهاد واالجتهاد تأمالت في المنهجعمر محمود أبو عمر،  )35(
 . 15(مركز البحوث والدراسات اإلسالميّة، بال تاريخ وبال مكان)، ص إدارة التوحش أخطر مرحلة ستمر لها األمةأبو بكر ناجي،  )36(
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يختار المثقّف الموالي للسلطة دوًرا محافًظا يتناسب ووظيفته، ويختار المثقّف  بينما دور المثقّف يعتمد على اإلرادة والوعي. من هنا،
د المعارض دوًرا مغيًّرا للنظام ويتنافر مع وظيفته، ولكنه يعتمد عليها أيًضا. إنَّه يريد تغيّير النظام إلى األفضل، بينما اآلخر يري

يه، وخوفًا من التغيّير الذي من الممكن أْن يذهب بالنظام أدراج الرياح. من المحافظة عليه؛ ألنَّه أفضل الخيارات الممكنة بالنسبة إل
 هنا، نستنتج تهافت ذلك المعيار السائد في الحكم على المثقّف. 

للدول، ومبدأ االنتظام الذاتّي للفوضى وأثر الفراشة  "الكبيرة"للمثقّف مع األفعال  "الصغيرة"استنتجنا مبدأ تناظر األفعال  .8
قات فيزياء الفوضى في السياسة. ومبدأ سلوك المثقّف جميع المسالك الممكنة من الفيزياء الكموميّة، والتغذية الخلفيّة الراجعة من تطبي

). هنا، يتأسس المثقّف من جديد، لتعميّق إحداثه فرق في Cyberneticsمن فيزياء الدارات الكهربائيّة واإللكترونيّة (السبرانتيك 
صغير، مثل رفة جناح الفراشة، يناظر الكبير ويتضخم بالتكرار ويتراكم، كأنه فائدة مركبة في مصرف، لينتج عنه الواقع، فالفعل ال

 أحداثًا كبيرة. وتنقسم نتائج التعليم والتنوير والتحديث والتطبيع والتغيّير إلى قسمين: قسم يعود إلى الوعي واإلرادة وقسم يعود إلى
 آليّة فيزيائيّة.  

 ض أنواع جديدة للمثقّف، بما يتناسب وعالم اليوم وعلمه وتحّديدات البحث. حّددنا بع .9

أخيًرا، كانت أطروحة البحث تدور حول تصورنا عن المثقّف وتصوره عن نفسه، وهل ثمة قطيعة معرفيّة في تصوراتنا مع 
يعاكس ابتالع القطيعة وهضمها. الشيء الذي يزيد السائد والموروث والتقليد. لقد تبيّن أنَّ مثل هذه القطيعة غائبة واألمور تجري بما 

قه هذه القطيعة المعرفيّة راهنيّةً. وبالتمييز بين دور المثقّف ووظيفته، تبين لنا أدوار ووظائف جديدة تناقش فاعليّة المثقّف، ال أخال
المعرفيّة مع التراث ومحاولة بعثه. وإذا  وصفاته، مثلما هو سائد في األبحاث. وقد أشرنا إلى حالة سائدة، وهي التأرجح بين القطيعة

كان همنا معرفة إذا كان المثقّف يُحِدث فرقًا في الواقع، فإنَّه فعل ذلك في الماضي ويفعله اآلن، وما زال المثقّف موضع رهان كبير، 
إننا نجدها من إنتاج مثقّفين ونتيجة في ما تتعرض إليه المنطقة من مخاطر المصير واألمن واالستقرار. وإذا راجعنا غالبيّة قناعاتنا، ف

  مواقفهم الشجاعة إزاء قضايا هذه المنطقة، وهي تشكلّت عندنا إما قناعةً ووعيًا وإرادة أو من غير وعي وإرادة. 
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