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  المثقف العربي والتحوالت االجتماعية  
    قراءة في مسار أزمة المثقف في العالم العربي

  ملخص تنفيذي

المثقف في العالم العربي، بعيًدا عن الكتابات القدحية التي ال تسهم إال في تعميق أزمته، بدًال  مشكلتتوخى هذه الدراسة مساءلة 
من االنكباب على استكشاف حلولها وتلمس تمفصالتها. وتأتي هذه الدراسة في سياق تناحر الدول العربية، وتمزق وحدتها الوطنية، 

ن الحروب األهلية والصراعات الدرامية. ووسط هذه المعمعة من األحداث، يطرح موضوع المثقف بشدة وسقوطها في دوامة م
ودوره في تجاوز األزمة الحالية. وتحاول هذه الورقة، الدفاع عن تصور رئيس مفاده أن عثرات المثقف الحالية يرتبط جزء غير 

، وعجز المثقف عن استيعاب أدواره الجديدة وتجديد عدته الفكرية. وال يسير منها بالتحوالت االجتماعية التي عمت العالم العربي
  تكتفي هذه الدراسة بتشخيص أزمة المثقف ووصفها، بل تذهب أبعد من ذلك، إذ تسائل حتى األدوار المستقبلية واآلنية الممكن إنجازها.

  

    سياق الموضوع وأهميته

الباحثين، بمختلف مشاربهم الفكرية في مجال العلوم االجتماعية، وتكمن هذه لقد شكل المثقف العربي محور اهتمام عدد من 
األهمية في ذلك الدور المركزي الذي لعبه المثقفون في بناء الحضارة الغربية، والتأصيل لمفهومات أسهمت في تكريس الممارسة 

ة، وتحرير المجتمع من الوثوقيات الغيبية، ونشر القيم الديمقراطية والتأسيس للسيادة الشعبية، وتخليص السلطة من براثن الثيوقراطي
العقالنية والحداثة السياسية. فهذا الدور الطالئعي الذي نهض به المثقفون الغربيون هو الذي تحكم في التصور الفكري ألدوار المثقفين 

وية بين المجتمعات الغربية ونظيرتها العربية، العرب، في تجاوز تام لالعتبارات االجتماعية والسياقات االقتصادية واالختالفات البني
  ما أسهم في تعميق األزمة، بدًال من اإلسهام في حلها.

تنخرط هذه الورقة، في سياق مجتمعي مشحون، وتهيمن عليه الصراعات القبلية والحروب الدموية وانتشار األصولية الدينية  
تزايد الثورات الشعبية. وفي خضم هذه األوضاع المزرية يطرح سؤال وتشظي الهويات الوطنية، وتشتت الدول الشرق أوسطية، و

المثقف ودوره بشدة في تجاوز الوضعية الحالية، فأي تساؤل حول األزمة التي تقض مضجع العرب هو تساؤل حول المثقف ودوره 
، )1(لمجتمع ال يقوم بها كل الناس''في توجيه المجتمع واإلجابة عن تساؤالته وإشكاالته. يقول غرامشي بأن ''وظيفة المثقف في ا

فالمثقف يجب أن يكون حامًال مشروًعا مجتمعيًا قادًرا على أن يستوعب التناقضات التي تخترق المجتمع ذاته. وتتوخى هذه الورقة 
خدمتها، مع علمه مساءلة العالقة الملتبسة التي تجمع المثقف العربي بالسلطة، بوصفها أشد العالقات بؤًسا عندما يكون المثقف في 

بفسادها واستبدادها وتغلغلها البنيوي في المجتمع، فهؤالء المثقفون، وفق ما يقول أحد المفكرين، ''خانوا دورهم الطبيعي، بوصفهم 
  .)2(حملة معول النقد في وجه كل سلطة أو مؤسسة''

يستمد راهنيته من واقع العالم العربي من هنا تنبع أهمية الدراسة التي تسعى إلى تعميق النقاش األكاديمي حول موضوع 
والتحديات التي يطرحها سؤال االنتقال من السلطوية إلى الديمقراطية. وتهدف هذه الورقة أيًضا إلى تجاوز تلك الدراسات المكثفة 

ونات نظرية صلبة، ما الغارقة في العموميات والتأمليات المفتقرة إلى العمق اإلبستيمولوجي، أي ال تستند في بنائها العلمي إلى مك
يجعلها عاجزة عن الخروج من نطاق الوصف والتعميم، وغير قادرة على تقديم تحليل قادر على الدفع بعجلة المناقشة والتنظير إلى 
األمام، حيث ال تسهم إال في إخفاء صورة المثقف وجعلها أكثر ضبابية. هذا ما ذهب إليه إدوارد سعيد الذي تخوف من أن يختفي 

  . )3( قف في خضم هذه التفصيالت والدراسات الكثيرة التي ناقشت بإفاضة الجوانب المتعلقة به كلهاالمث

  

  دراسات سابقة 

تنطوي عملية جرد الدراسات التي اتخذت من المثقف موضوعا لها، وحصرها، على صعوبة بالغة، وتكمن هذه الصعوبة أساًسا 
ية التي تستند إليها، ما يستدعي معه االكتفاء ببعض الدراسات الرئيسة والمؤسسة في تنوع الكتابات وزخمها، وتعدد األطر النظر

التي ال يمكن تجاهلها، إما لقيمتها األكاديمية وإضافتها المعرفية أو لسبقها الفكري والعلمي. ولن نميز في هذه النقطة بين الدراسات 
هو ظاهرة كونية تشترك فيه الحضارات كلها، على أن هذا ال يعني تجاهل المنتمية إلى مجالنا التداولي والدراسات الغربية، فالمثقف 

  الخصوصيات التي تجعل المثقف العربي متفرًدا ومختلفًا عن باقي مثقفي العالم.

في هذا الصدد، نذكر إسهام المنظر اإليطالي أنطونيو غرامشي الذي ما زالت كتاباته تجد صدًى واسعًا في األوساط األكاديمية، 
صوًصا مفهومه حول المثقف العضوي. وينطلق هذا المفكر من مكونات نظرية تنهل من األدبيات الماركسية، وتستمد مفهوماتها وخ

                                                   
(1) Antonio Gramsci, The Prison Notebooks: Selections, Hoare and Nowell-Smit (trans), (New York: International 
Publishers, 1971), p.9. 

  .122)، ص2000(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،  نهاية الداعية: الممكن والممتنع في أدوار المثقفينعبد اإلله بلقزيز،  )2(
  43)، ص2006، محمد عناني (مترجًما) (القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، المثقف والسلطةإدوارد سعيد،  )3( 
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، حيث )4(من مقوالت الصراع الطبقي ونمط اإلنتاج الرأسمالي، ويرتبط مفهوم المثقف العضوي عنده ارتباًطا وثيقًا بمفهوم الهيمنة
مجتمع، من أسرة ومدرسة وكنيسة، تعمل على إنتاج القيم السائدة والمحافظة على الوضع االجتماعي يرى أن المؤسسات المكونة لل

والسياسي، عبر ضمان انخراط األفراد وتبنيهم أيديولوجية النظام، فالطبقة المالكة وسائل اإلنتاج المادي هي نفسها المالكة وسائل 
ا هي المهيمنة ثقافيًا، ولهذا فوظيفة المثقف هي نقد مجموع القيم واأليديولوجيات التي اإلنتاج الفكري، أي إن الطبقة المهيمنة اقتصاديً 

، والتمييز بين المثقفين الكالسيكيين، مثل المعلمين واإلداريين )5(يعاد إنتاجها، عبر خلق وعي طبقي قادر على تجاوز الهيمنة الرأسمالية
منسقين يرتبطون بطبقات اجتماعية معينة أو تنظيمات سياسية، ويعملون على إنتاج  وباقي المهن التي تتطلب مجهوًدا فكريًا، ومثقفين

  األفكار والثقافات والقيم.

غير أن غرامشي، على الرغم من انتقاده المثقفين الذين يوظفون أدواتهم الفكرية وسلطتهم المعرفية من أجل ممارسة نوع من 
، إضافةً )6(أعضائه، حيث مارس عليهم وصاية أيديولوجية نابعة من تفوقه الفكريالهيمنة، لم يمنعه ذلك من السيطرة على حزبه و

إلى أن تصوره أدوار المثقفين قد يبدو متجاوًزا، خصوًصا إذا ما استحضرنا طبيعة المجتمعات الحديثة الغارقة في البيرقراطية، 
ي للعمل السياسي واالجتماعي، ما يدفعنا إلى التساؤل حول والقائمة على مستويات متقدمة من العقلنة، وما رافقها من تقسيم اقتصاد

مدى راهنية كل النظريات التقليدية التي ترهن دور المثقف وفعاليته في استقالليته وتموقعه خارج العالقات االجتماعية، ال فكر 
 غرامشي فحسب.

طه جوليان بندا، في كتابه (خيانة المثقفين)، إلى جانب غرامشي، ال نستطيع تناول موضوع المثقفين من دون االطالع على ما خ
، وال يتمثل جوهر "ضمير البشرية"فقد حددهم بوصفهم حاملين ملكات خاصة ومواهب فائقة وأخالق رفيعة، وهم يشكلون ما سماه بـ 

وق عنقه وتخرس لسانه نشاطهم في محاولة تحقيق أهداف عملية، فالمثقف الحقيقي ال يسعى وراء المزايا المادية والمكافآت التي تط
وتكبل يديه، فهو قريب من هموم المواطنين، يقتسم معهم آالمهم، ويعبر عن أمالهم وال يتعالى عليهم، فهو ملتزم بقضايا الناس، ولن 

 . ويرفض بندا، بصورة قاطعة، صورة)7(يتردد في المجازفة بحياته تحت تهديد الصلب (مثل المسيح) أو النبذ والقتل (مثل سقراط)
المفكرين غير الملتزمين على اإلطالق، أي من ينصب اهتمامهم، وفق ما يقول إدوارد سعيد، على العالم اآلخر أو يعيشون في أبراج 

التي تتفق كلها  )9(، فالمثقف يجب أال يتنازل عن سلطته المعنوية لقاء اإلغراءات المادية. ولم يسلم هذا الطرح من االنتقادات)8(عاجية
في سقوطه في المثالية والطوباوية، بيد أن الصورة التي يرسمها ال تستقيم والشروط الموضوعية التي تتحكم في تحديد طبيعة 

 المجتمعات الحالية.

أما أيقونة الفلسفة الوجودية، فيعد المثقف هو من يقحم نفسه في ما ال يعنيه، ويتجاوز مجال تخصصه، ليتحدث في أمور 
، وهو بذلك يتشاطر التصور نفسه وجيرار ليكلرك الذي يرى بأن ''المثقف يتجاوز حقل مهارته المهنية، ليتكلم في أمور )10(المجتمع

، مثل ما أن المثقف، بحسب جون بول سارتر، ال يمكن أن يكون إال )11(ليس خبيًرا فيها، بل يرى نفسه معنيًا بها ومتورط فيها''
الماركسي، فهو يؤسس لمفهوم المثقف الملتزم الذي يخرج عن دائرة نشاطه التقني. في هذا االتجاه، أنهى سارتر  يساريًا متشبعًا بالفكر

التقليد الفلسفي المتبع آنذاك في فرنسا وألمانيا، وهو ما جعل المثقف محايًدا، ال صانعًا الرأي والمواقف، فالمثقف يجب أن يكون ذا 
، ويتوافر على )12(يقول بأن المثقف ليس محض منتج لألفكار، بل صوت المظلومين والمهمشين تطلع ثوري. أما ريمون أرون، فهو

حّس إنساني رفيع المستوى، يسمح له بأن يكون صوت الحقيقة ال صوتًا للسلطة وبوقًا لها. غير أن هذا التصور يرفضه ميشيل فوكو، 
ا، فـ ''ما اكتشفه المثقفون، منذ العهد الجديد، هو أن الجماهير لم تعد فالمثقف لم يعد الوحيد المحتكر للحقيقة ويستطيع أن يصدع به

تعتمد عليهم لكي تعرف، فهي تعرف جيًدا وأفضل منهم بكثير، ولكن توجد نوع من السلطة تفرمل هذا الفهم وتعيقه، بل وتشوهه. 
  يكافح من أجل الحقيقة''.ودور المثقف هو أن يناضل ضد تغلغل هذه السلطة المحايثة للعالقات االجتماعية و

يتضح أن الدراسات الغربية التي تناولت المثقف هي دراسات وجدت تربتها في األزمة التي اخترقت بنية المجتمعات الغربية، 
ما جعل التفكير حول المثقف يتخذ صيغة سؤال حول عالقته بالثورة والسلطة، قبل أن يكون تساؤًال حول ماهيته ودوره، وهذا ما 

مع المجتمعات العربية، فكل المناقشات حول المثقف التي تستولي على ألباب المفكرين والعامة، على حد سواء، ترجع باألساس يحدث 

                                                   
(4) Denis Müller, "Le théologien, intellectuel organique et chercheur indépendant : quelle loyauté, quelles tensions, quelle 
liberté ?", Théologiques, 141-2 (2006), p.61. 
(5) Jean-Marc Piotte, La pensée politique de Gramsci (Montréal : Éditions Parti-Pris, 1970), p.19. 
(6) Richard Bellamy, "A Crocean Critique of Gramsci on Historicism, Hegemony and Intellectuals", Journal of Modern 
Italian Studies, Vol. 6, No. 2 (3 January 2010), p.223. 
(7) Julian Benda, The Treason of the Intellectuals, Richard Aldington (trans), (New York: Norton, 1969), p.43. 

  .36، صالمثقف والسلطةسعيد،  )8(
(9) Ernest Gellner, "La trahison de la trahison des clercs" in: The Political Responsibility of Intellectuals, Ian Maclean, 
Alan Montefior and Peter Winch (eds), (Cambridge University Press, 1990), p.27. 
(10) Jean Paul Sartre, Plaidoyer pour les intellectuels (Paris, Gallimard), p.38. 

  .26)، ص2008دار الكتاب الجديد المتحدة، ، (بنغازي: (مترجًما) ، جورج كتورهسوسيولوجيا المثقفينجيرار ليكلرك،  )11(
   )12(.77)، ص1962، عادل الزيتوني (مترجًما)، (بيروت: المكتبة األهلية، أفيون المثقفينريموند أرون،  
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إلى الّرجات السياسية واالجتماعية التي شهدها الوطن العربي، وما يزال يعيش تحت وطأتها، إذ كشفت تلك األحداث عن فجوة عميقة 
  .)13(ن ما هو منتظر منه إنجازه وما أنجزه بالفعلبين واقع المثقف ووعيه، بي

ولم تخُل الساحة الفكرية العربية من أسئلة المثقف، فنجد مثًال محمد عابد الجابري يدعو إلى ضرورة تبيئة المفهوم األوروبي 
شيء اسمه المثقف، فهو سياسية للمجتمعات العربية، فالعرب ''لم يكن لهم سابق عهد ب-للمثقف، بما يتوافق والخصوصيات السوسيو

، )15(، ويخلص الجابري إلى أن المثقف يجب أن يعكس بصدق، في سلوكه االجتماعي والفكري، ما يظن بأنه الصواب)14(وافد عليهم''
أي يجب عليه أن يكون محايثًا لمجتمعه وقضاياه المصيرية، وأال يبقى صوته حبيس أسوار الجامعة وقاعات الندوات. وجدير بالذكر 

لجابري طالما جسد هذا النوع من المثقفين، فقد استهل مشواره، صحافيًا يعبر عن حاجيات مجتمعه، ثم مناضًال ومنظًرا في أن ا
حزب يساري جعل مهمته األساسية الدفاع عن المستضعفين في وجه جشع الرأسمالية واإلمبريالية، ثم ابتعد عن العمل الحزبي، 

  راط في تدشين سيرورة الحداثة، عبر رباعيته حول (نقد العقل العربي).ليتفرغ للدراسات األكاديمية واالنخ

لقد شن علي حرب، في كتابه (أوهام النخبة أو نقد المثقف)، نقًدا الذًعا على المثقفين الذين يشتغلون على حراسة األفكار،  
ل هذا التعامل هو مقتل الفكرة بالذات، إذ هو الذي ومعنى الحراسة هنا هو ''التعلق بالفكرة كما لو أنها أقنوم يقدس أو وثن يعبد، مث

وقف حائًال، دون تجديد العدة الفكرية واللغة المفهومية بقدر ما جعل المقوالت تنقلب إلى أضدادها في ميادين الممارسة ومجاالت 
جديد األفكار لتتالءم والواقع ؛ ألن األفكار ليست إال أداوت نفهم بها الواقع وتعمل على تفسيره، مما يفرض ضرورة ت)16(العمل''

المجتمعي. وقد وجه علي حرب نقًدا راديكاليًا للمفهوم النخبوي للمثقف، ذلك أن النخبوية آلت إلى العزلة والهامشية وفقدت اتصالها 
  مع قاعدة المجتمع الجماهيرية، وهو ما عجل بما يسميه نهاية المثقف وسقوطه في العقم الفكري والفشل النضالي.

ل المشروع الفكري الذي أرسى أسسه المفكر عبد هللا العروي لحظة متميزة، في سياق الثقافة العربية الحديثة، فقد اتسم جهده يمث
في كثير من الغنى النظري والتماسك المنهجي، األمر الذي أهله للخوض في إشكاالت الفكر العربي المعاصر، بكثير من الكفاية 

، وهم: الشيخ الذي )17(كتابه (األيديولوجيا العربية المعاصرة)، النماذج الثالثة الممثلة للثقافة العربيةوالفاعلية. وحدد العروي، في 
يربط اإلصالح المجتمعي باإلصالح الديني، حيث إن أي تأخر في المجتمعات العربية، إنما مرده إلى زيغ الناس عن دينهم وتخليهم 

شخص الثاني، فهو السياسي الليبرالي، وهو يرى أن مدخل اإلصالح والطريق نحو عن ممارسة شعائرهم واتقاء شر ربهم. أما ال
الحداثة هو مدخل سياسي يقوم على تبني المؤسسات السياسية والدستورية الغربية وميكانيزمات تقاسم السلطة وتداولها، وهذا من 

  شأنه إرساء الديمقراطية وتجاوز سلبيات المرحلة الراهنة. 

تقنية الذي يرى أن جوهر الحداثة هو التقدم التقني والتفوق التكنولوجي، من ثم فاللحاق بالدول المتقدمة لن يتم أخيًرا، رجل ال
من دون إرساء أسس صناعات ثقيلة وتشجيع البحث العلمي ومقارعة االبتكارات األجنبية. غير أن العروي أعلن فشل هؤالء في 

إذا أردنا أن نعطي فعالية لعملنا 'ثقافي هو المدخل األساس لكل إصالح تاريخي مرتقب: 'تحقيق اإلقالع المنشود، وأكد أن النهوض ال
. ال يمكن إنجاز هذه )18(الجماعي وإبداعية حقيقية لممارستنا السياسية والثقافية، فال بد من ثورة ثقافية تعم المجتمع بجميع فئاته''

أن ينفذ إلى الجذور ويتصدى 'ديولوجية عنيفة، حيث يقع على عاتق المثقف ''الثورة الثقافية، في نظر العروي، إّال من خالل حرب أي
ا لحرب أيديولوجية ال هوادة فيها، كانت الواجهة الثقافية األيديولوجية دائًما هادئة؛ ألنها ميدان تعايش على أساس عبادة المطلقات. هذ

مع التقليد الذي يسعى إلى استعادة أمجاد الماضي واالقتداء ، مع ضرورة القطع )19(الهدوء يجب أن ينتهي ويخلفه صراع متواصل''
  بالسلف الصالح.

تبدو مقاربة محمد أركون للمثقف أكثر إقناًعا ومالمسة للصواب، فهو ينطلق في تحليله مفهوم المثقف وأدواره من السياقات 
ز المثقف من باقي الفاعلين االجتماعيين هو طرحه تاريخية التي تعود إلى البدايات األولى لإلسالم، ويقول بأن الذي يمي-السوسيو

سؤال المعنى، ووفقًا لهذا الطرح تشكل فئة العلماء فئة المثقفين بامتياز، لكونهم يوجهون كل جهدهم ونشاطهم نحو تفسير الرسالة 
لم تلبث أن تغيرت إبتداًء من القرن  اإللهية واستخراج المعايير األخالقية والقانونية الكفيلة بتنظيم المجتمعات، غير أن هذه الوضعية

. لقد دشن هذا التمييز صراًعا أيديولوجيًا )20(الثامن عشر، بعد التمييز الحاصل في النشاط الذهني بين العلوم العقلية والعلوم النقلية
علماء المتسلحين بالنصوص بين الفالسفة المسلمين المتشبعين بروح المنطق األرسطي والمتشربين المؤلفات األفالطونية من جهة، وال

الدينية واألحكام القرآنية من جهة أخرى، فهذا الصراع أرخى بظالله على كل مسار المجتمعات العربية، وهو بمنزلة الشذرات التي 
  تغذي االنقسامات الحالية.

                                                   
  .3)، ص2017( مؤمنون بال حدودرشيد المشهور ويوسف حموش، ''المثقف والسلطة: عالقة حياد أم انقياد''،  )13(
  .23)، ص2000، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2، طالمثقفون في الحضارة العربية محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشدمحمد عابد الجابري،  )14(
  .96، ص30، عدد سلسلة مواقف إضاءات وشهاداتوالتطرف"،  محمد عابد الجابري، "الثقافة والسياسة )15(
  .11)، ص2004، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 3، طالمثقفأوهام النخبة أو نقد علي حرب،  )16(
  .39)، ص2011، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 4، طاأليديولوجيا العربية المعاصرةعبد هللا العروي،  )17(
   )18(43ص)، 1973(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،  العرب والفكر التاريخيعبد هللا العروي،  
  224، صالعرب والفكر التاريخيالعروي،  )19(

(20) Arkoun Mohammed, "Quelques tâches de l'intellectuel musulman aujourd'hui", Cahiers de la Méditerranée, n°37, 1 
(1988), Intellectuels et militants dans le monde islamique (Actes du colloque de Grasse, mai 1986), pp.1 -34. 
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وانتقادها، بل ألن بناء  إن استحضار األطروحات والدراسات السابقة التي تناولت المثقف ليس من أجل الوقوف عند محدوديتها
دراسة علمية حول المثقف العربي ال يمكن أن يتم بمعزل عن الكتابات التي تبنت المشكل نفسه، مشكل التأخر العربي ودور المثقف 

موذجه في تجاوز هذا التأخر، ما يفسر االلتجاء إلى ما توصل إليه الغرب، واالنطالق منه، لكونه قطع أشواًطا طويلة، قبل أن يؤسس ن
الخاص من المثقف. هذه المرحلة ليست ترفًا فكريًا، بقدر ما هي ضرورة أكاديمية تستوجبها طبيعة الوضع الحالي وهو مرحلة األزمة 
بامتياز، وتتطلب التوسل بكل ما توفره العلوم االجتماعية، من عدة منهجية وتقنيات بحثية وتصورات فكرية، فالمثقف هو نقطة التقاء 

  عرفية المختلفة، من األنثروبولوجيا والسوسيولوجيا وعلم اإلقتصاد.الحقول الم

  

  مفهومات الدراسة 

تقوم هذه الورقة على مجموعة من المفهومات المركزية التي تتطلب تحديًدا دقيقًا، لكونها تحتمل دالالت عدة. وهنا، نتحدث عن 
، على أننا في هذه النقطة سنعطي تعريفنا لما نقصده "جتماعيةالتحوالت اال"ومفهوم آخر يرتبط به، وهو مفهوم  "المثقف"مفهوم 

بهذين المفهومين، وإذا كانت الدراسات معظمها تغيب هذه المرحلة، وتطرح المفهومات من دون تحديد مسبق، فإننا لن نسلك مسلكهم 
  الذي ينم على ضعف منهجي يعرقل التأسيس الصلب للموضوع.

 مفهوم المثقف .1

إننا ال نقصد بالمثقف، في هذه الورقة، ذلك المفهوم الذي قدمه غرامشي عن المثقف العضوي الذي ينخرط في الصراع 
األيديولوجي للمجتمع، وإننا ال نقصد به تعريف جون بول سارتر الذي يقول بأن المثقف هو الذي يتدخل في ما ال يعنيه، وال تعريف 

ميز بخصال فوق بشرية نادرة. إن هذه التعريفات الشائعة تختزل وظائف المثقف في دائرة جوليان بندا الذي يحصره في فئات تت
النشاط الفكري والذهني الموجه لإلنتاج االيديولوجي الذي قد يكون: إما لتبرير اختيارات النظام القائم والدفاع عنه وتدعيم شرعية 

، أو لتسخير النشاط الذهني )21("كالب الحراسة"ل نيزان أنه وظيفة وجوده وخلق قبول وإجماع لتبرير استبداده، وهذا ما يرى بو
للدفاع عن المستضعفين والفئات التي ال مدافع عنها، وغالبًا ما يكون المثقف منتميًا مؤسساتيًا، إما إلى الكنيسة، وهو حال المثقفين 

بنية السلطة والمجتمع، أو أن يكون منتميًا إلى الجامعة، ومن التقليديين الذين استثمروا مواردهم الفكرية للدفاع عن موقع الكنيسة في 
  وفق جيرار ليكلرك. ثم يبقى صوته حبيس الكتب وأسوار المحاضرات والندوات، وأول نموذج للمثقف الجامعي هو هيغل،

ع حداثي تقدمي المثقف الذي تحيل إليه هذه الورقة، هو ذلك الشخص الذي ينهض بإنتاج المعرفة الموجهة نحو تأسيس مشرو
ينأى عن الصراعات األيديولوجية الضيقة والمغذية لالنقسامات اإلثنية والعرقية، وهو ينخرط في الدفاع عن المجتمع ضد السلطة، 
ولكن ال يعني هذا أن يكون معارًضا راديكاليًا يستغل سلطته المعرفية النتقاد النظام، بل يجب أال يتردد في دعم القرارات التي قد 

د بالنفع على المجتمع، أي ال يعميه عداؤه للدولة عن تثمين الخيارات التي تستحق التشجيع، وإن المثقف هو الذي يسهم في تحرير تعو
المجتمع من الممارسات الغيبية والعدمية والتأسيس لفكر قائم على العقالنية والتفكير الحر، وهو أيًضا ذلك المسهم في بناء الدولة 

نخراط في كل مواقع السلطة لخدمة الشعب. إن هذا التعرف الذي قدمناه للمثقف ال يميز بين المثقف الجامعي والمثقف الحديثة، عبر اال
المنتمي إلى مؤسسة دينية، فالمثقف يتحدد انطالقًا من األدوار التي يقوم بها والطاقات التي يبذلها في سبيل إيصال رسالته، وليس 

 المنصب األكاديمي وال المهمة الدينية، فالمثقف تذوب ذاتيته واختياراته الدينية والسياسية في سبيل بالموقع السياسي الذي يشغله وال
  تحقيق وحدة المجتمع وتالحمه.

 

 التحوالت االجتماعية .2

عات مجمل التحوالت التي زعزعت البنيات السياسية واالقتصادية والثقافية للمجتم "التحوالت االجتماعية"تعني هذه الورقة بـ 
العربية. هذه التحوالت أرخت بظاللها على جوانب الحياة التقليدية كلها، وقد يمكننا الوقوف عند هذه التحوالت، ورصدها، وربطها 
بذلك الجانب األنطولوجي للمثقفين، وإبراز األزمات الحالية، وتشخيصها، على أن هذا التأثير المفترض ليس آليا وتلقائيًا، وال هو 

ناتها وبنياتها. ويعود هذا المعطى من جهة إلى طبيعة هذه التحوالت ودينامية تمفصلها وتفاعلها، وإلى بنية هؤالء بمستوى مكو
المثقفين ومدى انفتاحهم أو انغالقهم على المجتمع، من جهة أخرى. إن اصطدام نظامين اجتماعيين وثقافيين، في ظل موازين قوى 

جراء ما تعرض له من ضغط، أفضى إلى تفكك المجتمع، وتدهور إيقاعه. لقد أفضت شدة  مختلة وفي غير صالح العالم العربي من
هذا الضغط الذي امتزج فيه العسكري بالتجاري، إلى االنفتاح وتوفير الشروط القانونية والبشرية للتكيف مع النظام الرأسمالي، 

  ريخية الطالئعية.وانفجار وحدة المثقفين، وتفككها، وفصلها عن المجتمع وأدوارها التا

  

                                                   
(21) Paul Nizan, Les chiens de garde (Paris, Maspero), p. 30. 
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  المثقف العربي والتحوالت االجتماعية  
    قراءة في مسار أزمة المثقف في العالم العربي

  الدراسة ةمشكل

تقديم أجوبة، بقدر ما تهدف إلى إثارة أكبر قدر من األسئلة المشكلة، وفتح أرضية للمناقشة والتفاعل  هذه الورقة ليس الدافع من
االجتماعية  حول قضية حيوية تهم مستقبل األمة العربية، فالمشكل المركزي الذي سننكب على تحليله ومناقشته هو عالقة التحوالت

التي شهدتها المنطقة العربية بأزمة المثقف، وهذا ما تعبر عنه األسئلة اآلتية: ما التحوالت االجتماعية التي عرفتها رقعة العالم 
العربي؟ كيف أثرت هذه التحوالت في المثقف وعمقت أزمته؟ وما موقع المثقف من الوضع الحالي؟ وما األدوار المستقبلية التي 

ثقف أن يلعبها؟ إن هذه التساؤالت المشكلة تسائل ثالث حقب زمنية، تعكس كل واحدة منها سياقًا تاريخيًا معينًا، مرحلة ما يمكن للم
  قبل االستعمار، مرحلة االستعمار ولحظة االستقالل، ثم أخيًرا المرحلة الحالية.

  

  فرضية الدراسة

تقوم هذه الورقة البحثية في بنائها الفكري على فرضية مفادها أن أزمة المثقفين العرب الحالية ترتبط أساًسا بالتحوالت االجتماعية 
التي شهدتها المجتمعات العربية، وهذه التحوالت أرخت بظاللها على كل البنى الفكرية واالقتصادية والسياسية للعالم العربي، ما 

أزمة المثقف وتحويله إلى محض موظف غارق في البيرقراطية ومنفصل عن المجتمع، وعاجز عن ممارسة وظائفه أسهم في تعميق 
االجتماعية، إضافة إلى أن المثقف العربي ما يزال مشدوًدا إلى الماضي المجيد وعينه على المستقبل، وفي ذلك تجاهل تام للحاضر 

  وأسئلته ومشكالته. 

  منهج الدراسة

، ومادلين غرافيتز )22(لورقة، في تعريفها المنهج، من تصور كل من إدغار موران الذي يعده ''رؤيا توجه الباحث''تنطلق هذه ا
. وتتفق )23(التي ترى بأنه مجموع العمليات الفكرية التي يسعى االختصاص بها إلى بلوغ الحقائق التي يتابعها ويثبتها ويتحقق منها

إنتاج المعرفة األكاديمية، وتكمن هذه األهمية في تلك القطيعة التي يحدثها مع المعرفة العامية،  هذه التعريفات على أهمية المنهج في
بتعبير دوركهايم، والتلقائية، بحسب بيير بورديو، ويمكن أن تؤثر سلبًا في الحياد القيمي للباحث. إن أهم تحٍد يطرح، على مستوى 

  لمرتبط بفصله عن األيديولوجيا التي تبلور في إطارها.تطبيق المناهج في العلوم االجتماعية، هو ذلك ا

المنهج الذي تتبناه هذه الورقة هو المنهج البنيوي الوظيفي، وهو منهج تفكير وتحليل يقوم على افتراض مبادئ مؤداها أن  
هو مفهوم المنظومة أو  المجتمع تعبير عن نسق مؤلف من مجموعة نظم اجتماعية وأنماط محددة، فاألساس الفكري للتحليل الوظيفي

النسق الذي يعني مجموعة متناسقة، وتسهم عناصرها سائرها بأشكال مختلفة في الوصول إلى هدف واحد، ويتوقف بعضها على 
  اآلخر. إن مفهومات البنية والوظيفة والنسق تشكل عناصر رئيسة في منهج تحليلي واحد، وهو التحليل البنيوي الوظيفي.

  

 خطة الدراسة

هدف من وراء هذه التوطئة اإلبستمولوجية التي أسسنا لها في هذا المدخل النظري، وقدمنا فيها الخطوط العريضة لهذه إن ال
الورقة ومنطلقاتها المنهجية وأدواتها المفاهيمية، ليست ترفًا فكريًا بقدر ما هي ضرورة أكاديمية تفرضها طبيعة الموضوع المراد 

أرضية صلبة تتبنى العلمية وتنأى بنفسها عن أحكام القيمة والتحليالت الصحافية. سنحاول أن  دراسته، فهو يتطلب االنطالق من
نجيب عن المشكالت التي طرحناها سابقًا، من خالل رصد التحوالت االجتماعية التي تفجرت في العالم العربي، ثم سنربط هذه 

وعالقاته باألنساق األخرى المشكلة للمجتمع، من سلطة وثورة التحوالت بالمثقف وأزمته الحالية، لنتحدث بعد ذلك عن المثقف 
  وأيديولوجيا.

  

 

 أوًال: العالم العربي والتحوالت االجتماعية

نحاول في هذا المحور رصد تلك التحوالت االجتماعية التي عمت العالم العربي، وغيرت في مالمحه السياسية واالقتصادية 
التحوالت ليس باألمر اليسير، لكونها تستدعي الخوض في غمار أحداث تجاوزها الزمن والثقافية كثيًرا، وإن كان رصد هذه 

االجتماعي، ما يستلزم التسلح بعدة منهجية وفيرة، ومراكمةَ زاٍد معرفي غزير، بقصد إعادة بناء الوقائع وربطها بالمشكل قيد التحليل. 
ادة لحظات االصطدام العنيفة بحضارة المستعمر لن تتم، إال من خالل إن إعادة رسم مسار هذه التحوالت ودينامية تمفصالتها واستع

النظر في نماذج بعينها، وقد حددناها في كل من المغرب ومصر وسورية، فاختيار هذه النماذج حصًرا ال يعني أن باقي العالم العربي 

                                                   
(22) Edgar Morin, La voie (Paris : Fayard, 2011). 

  .9(دمشق: المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر)، ص مناهج البحث في العلوم االجتماعيةمادلين غرافيتز،  )23(
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عينة تمثيلية تتقاسم الشروط الموضوعية نفسها، غير معني بالتحوالت االجتماعية، بل ألن الضرورة المنهجية تقتضي االتكال على 
سياسية نفسها المؤدية إلى توليد االغتراب والتشيؤ واالستالب والبؤس. فالدول المشّكلة للوطن العربي -وتسود فيها التوازنات السوسيو

وهي تحديات اإلقالع الثقافي تتشاطر المحددات الثقافية واللغوية نفسها، وتتشارك المشكالت نفسها، وتواجه التحديات نفسها، 
 واإلصالح االقتصادي والرقي االجتماعي.

  

 ثانيًا: العالم العربي قبل مخاض التحوالت االجتماعية

احتفظت دول الشرق األوسط، إلى غاية الحرب العالمية األولى، ببنيات اقتصادية واجتماعية مهترئة ومنهارة وغير قادرة على 
االستجابة لمتطلبات االجتماع اإلنساني، ففي سورية شكلت الزراعة وتربية المواشي أحد أهم النشاطات المدرة للدخل، غير أن هذا 

اكم الرأسمال، ومن ثم تجاوز دائرة اإلنتاج المتكررة، ومرد ذلك إلى أن األرض بما هي أساس النشاط النشاط لم يكن ليسهم في تر
االقتصادي تحتكرها أقلية تجمع بين خصائص األرستقراطية وطابع الفيودالية وما يرافقها من طغيان اقتصاد الكفاف، ما عمق الهوة 

العدالة االجتماعية أهميته ووزنه، لدى كل التنظيمات السياسية واالجتماعية. بين العالم الحضري والقروي. من هنا، يستمد مطلب 
(سوريا)، ما  1920يسجل في هذه المرحلة الغياب التام للصناعات الثقيلة التي لم يتم إرساؤها، إال مع دخول االنتداب الفرنسي سنة 

في ما يخص العالقات االجتماعية، فإننا ننطلق من المعطى  يجعل التوسع االقتصادي غير ممكن في ظل سيادة نمط إنتاج بدائي. أما
الذي كرسته الدراسات السوسيولوجية التي تعد العائلة أصغر وحدة اجتماعية، وهي، وفق هذا االتجاه، نسق اجتماعي فرعي مشكل 

البطرياركي، فاألب هو رئيس للنسق السياسي، فالعائلة في سورية، مثل ما هو الحال في الشرق األوسط، محكومة بمنطق التنظيم 
العائلة وهو اآلمر والناهي داخلها، وهو الضامن الستمراريتها والمحافظ على مصالحها والقائم على تمويلها. هذا التنظيم البطرياركي 

وحاشيته، ونتاج للباتريمونيالية على الصعيد المركزي، فالدولة وفق هذا البراديغم هي امتداد لشخص الحاكم  وإعادة إنتاجهو انعكاس 
  لشخصنة السلطة ومأسسة االستبداد.

يصدق هذا القول حتى على دول المغرب العربي المنتظمة في إطار قبائل تتمرد على سلطة المخزن المركزية تارة، وتؤدي 
أيًضا، عندما  الضرائب والجبايات المستحقة، بما هي اعتراف بسلطة الدولة تارة أخرى، ويظهر أن القبيلة وحدة منفتحة ومنغلقة

تقتضي الضرورة، وهي وحدة إنتاجية واستهالكية تعتمد على االكتفاء الذاتي من جهة، ومن جهة أخرى، على أنشطة اقتصادية 
. لقد اتجهت بعض الدراسات إلى )24(أخرى تتجاوز اقتصاد الكفاف، فتقيم تبادالت تجارية، سواء مع القبائل المجاورة أو مع المدن''

ج الذي كان سائًدا في المغرب قبل الحماية هو نمط اإلنتاج اآلسيوي القائم على اقتصاد الكفاف، وفي ما يتعلق بمدى عد نمط اإلنتا
مالئمة هذه النمط اآلسيوي لإلنتاج الواقَع المغربي، يرى الهادي الهروي أنه على الرغم من التشابهات، فإن هناك اختالفات جوهرية 

 :)25(، ويتجلى ذلك في بين واقع المغرب وهذا المفهوم

 غياب أعمال الرّي الكبرى، ووجود ملكية فردية لألرض، بجانب الملكية الجماعية. -
سيادة االستقرار بالنسبة إلى السلطة المركزية، وضعف تأثيرها في قوى اإلنتاج. وإذا كانت طبيعة هذه السلطة استبدادية،  -

 لم يكن خاضعًا لها في مرحلة تاريخية معينة.فإنها لم تعم المجتمع كله، وذلك ألن الجزء األكبر 

إن المجتمعات العربية، عشية االستعمار، كان يحكمها نسق اقتصادي ما قبل رأسمالي، ما جعل التراتبية االجتماعية تقسم إلى 
نته من األدبيات فئتين أساسيتين، وهما طبقة الفالحين والطبقة الحاكمة. إن المقصود بالطبقة ليس ذلك المفهوم الذي يستمد شح

الماركسية المتسمة أساًسا بالصراع، بل الطبقة بمعنى مجموعة من الناس غير المنظمين ال سياسيًا وال اقتصاديًا، لكن يتقاسمون آليات 
ت اإلنتاج نفسها. فهذا الوضع االجتماعي واالقتصادي القائم تساعد على تكريسه وشرعنته مجموعة من البنى الفوقية، بحسب المقوال

الماركسية، فتدعيم شرعية السلطة، وتبرير اختياراتها ال يتم بمعزل عن االستثمار والتحكم في قنوات التنشئة الدينية، مثل المساجد 
والمدارس التقليدية التي ال تلقن إال العلوم الدينية، غير أن هذه الوضعية لم تلبث وتغيرت، بعد دخول المستعمر وإرسائه أسس 

 كم الرأسمال االقتصادي، ما زعزع البنيات االجتماعية كلها للنسق السياسي.الرأسمالية وترا

إن هذه الوضعية المجتمعية التي يظهر أنها تتقاسم سمات ليست بالقليلة بينها وبين المجتمعات القروسطية، هي التي تفسر لنا 
ن النصوص الدينية ذات الصبغة الوثوقية واإلطالقية، ومن هيمنة أنماط معينة من المثقفين الذين استمدوا أدواتهم الفكرية والنضالية م

ثم تحكمت الرؤية الثيوقراطية والثيولوجية في تصوراتهم لإلصالح المجتمعي الذي تم اختزاله في محاربة البدع ومظاهر الشرك 
ق التفكير العقلي لم يتجاوز العلوم وغيرها من الممارسات الشاذة التي تجانب منطوق العقيدة اإلسالمية. إن مرد ذلك يعود إلى كون أف

 الدينية، فسواء كان المثقف عالًما، أم فيلسوفًا أم روائيًا، فإنه غير قادر على التفكير خارج المنظومة الفكرية الدينية. هذا ما جعل
حفظ الدين قبل سياسة الدور الذي حاول المثقفون العرب القيام به آنذاك محصوًرا في إصالح الرعية، بدًال من إصالح الراعي، و

  الدنيا، وإن شئت الدقة، فقل: أولوية الروحي على الزمني. 

                                                   
  .90)، ص2010(الدار البيضاء: إفريقيا الشرق،  القبيلة، اإلقطاع والمخزن: مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديثعبد الهادي الهروي،  )24(
  133 -132ص القبيلة، اإلقطاع والمخزن،الهروي،  )25(
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  المثقف العربي والتحوالت االجتماعية  
    قراءة في مسار أزمة المثقف في العالم العربي

لقد أصبح هذا المطلب أكثر إلحاًحا، بحكم االحتكاك واالنفتاح على الحضارة الغربية وفرضته الضرورة، ما أدى إلى تعميق 
تقد، وهنا منشأ ازدهار طبقة الخاصة المحتكرة للمعرفة الوعي بأزمة الحضارة اإلسالمية، واتساع الهوة بينها وبين أعدائها في المع

النقلية والعقلية، غير أن وضعها االجتماعي، المتميز ووجودها في قلب المجال االقتصادي النابع من احتكارها القنوات التجارية 
اء الدولة والمجتمع، لكن ضرورة الرئيسة، لم يمكنها إدراك نفسها، بما هي طبقة بورجوازية قادرة على لعب أدوار طالئعية في بن

االنفتاح على اآلخر الذي فرضته اإلمبريالية زعزع البنيات المشكلة للمجتمعات العربية كلها، وأرسى توازنات جديدة قائمة على 
في التكيف مع من هنا، منشأ فشل المثقف التاريخي الذي لم ينجح . منظومة فكرية ليبرالية مناقضة لألسس الثقافية الدينية اإلسالمية

الوضعية الجديدة، حيث بقي مثقًال بترسبات المرحلة التقليدية، وعجز عن اإلدراك األنطولوجي لذاته في مواجهة اآلخر المختلف عنه 
والمتفوق عليه. هذا ما يقودنا إلى تناول المجتمعات العربية، لحظة التحوالت االجتماعية التي أرخت بظاللها، ليس على المثقف وحده 

  ل على األنساق الفكرية واأليديولوجية والثقافية التي كانت تضمن تالحم المجتمع العربي ووحدته.ب

  

   ثالثًا: العالم العربي ولحظة التحوالت االجتماعية

ال يهمنا، في هذه النقطة، اإلطناب في وصف تلك التحوالت التي تسربت إلى بنية المجتمعات العربية، ومن ثم تقمص دور 
لذي يرصد دينامية المجتمع، منطلقًا من مجموعة من المتغيرات الديمغرافية والجغرافية؛ بقدر ما نحاول إدراك فكرة المثقف المؤرخ ا

داخل سياقها التاريخي، والتعامل مع الحقائق، ال بوصفها منتوجات العقل الخالص، بل بما هي منتوجات تاريخية تعكس التحرك 
ضي ويؤثر في المستقبل. إننا هنا ال نعيد اجترار مقوالت التاريخانية، وإن كنا ال ننفي التقاطع االجتماعي، فالحاضر يتأثر بالما

اإلبستمولوجي معها في كثير من المبادئ والنظريات، فنحن نسلك طرق البرهان التحليلي، بقدر اإلمكان، ونتمسك بما رأيناه صحيًحا 
  بالبرهان.

الجغرافي لدول الشرق األوسط جعلته يوجد في قلب المصالح اإلستراتيجية للدول وال يخفى، على كل ذي بصيرة، أن الموقع 
سياسية للعالم، ويشكل المدخل االقتصادي منفذًا رئيًسا -الكبرى، وتوفره على إمكانات وثروات طبيعية بإمكانها تغيير الخريطة الجيو

، بعيًدا عن اإلعالم الذي يركز فقط على الصراع الديني، يستطيع به تفسير الصراعات والتطاحنات التي تسود دول الشرق األوسط
وأما دول المغرب العربي، فهي نقطة التقاء الحضارتين الغربية والعربية، وما يستتبع هذا االلتقاء من أزمات مرتبط أساًسا بالهوية، 

  واصطدام القيم بين مجتمعات محافظة وأخرى قطعت أشواًطا مهمة في سياق الحداثة.

 -ستعمار كرس الفوارق البنيوية بين العالم الحضري والقروي، ما حفز موجات الهجرة، ومن ثم اختالل التوازنات السوسيوإن اال
اقتصادية، في غياب تام للبنيات االستقبالية، فالهجرة نحو المدن هي نتاج فصل األرض عن الفرد وعن مورد رزقه الوحيد، ما يفسر 

ن التي كانت تعرف آنذاك دينامية نوعية ناتجة عن إرساء المستعمر أسس الصناعات الثقيلة، ما أسهم االتجاه نحو االستقرار في المد
في تبلور طبقة بروليتارية متمركزة في الضواحي والهوامش. ولقد فجرت هذه التحوالت االجتماعية تحديات جديدة، ارتبط جزء 

فشلت في استيعاب الحداثة، وتلك الداعية إلى التقليد والمحافظة على  غير يسير منها بصراع القيم، بين االتجاهات السلفية التي
المجتمع، من االنحالل والفساد واالنسالخ عن تعاليم اإلسالم، وبين اتجاهات تدعي تبني القيم التقدمية والحداثية وتسعى إلى توجيه 

  ناصية المجتمع. 

عية، وانبثاق األقليات في المجتمع العربي، مثل ما هو الحال بالنسبة إن العالم العربي أصبح يواجه مشكالت تهدد وحدته االجتما
إلى سورية أو مصر أو المغرب العربي (األمازيغ)، فانهيار األسس الدينية التي كانت تضمن تالحم الشعب وتذويب االختالفات 

د. إن منطقة الشرق األوسط مثقلة بوعيها العرقية واإلثنية والدينية هو الذي عجل بتنامي الخطابات األقلية المناهضة لالضطها
الجماعي وإرثها الديني والتاريخي، ما يجعل مشكل التأخر ال يستقيم واختزاله في جوانب سياسية ضيقة، بل تتجاوزها لتمتد إلى كل 

جتماعية التي ما هو رمزي أيديولوجي. وصفوة القول: إن راهنية االستفهام حول المثقف يستمد مشروعيته من تلك التحوالت اال
عمقت أزمته، وفاقمت عثراته، ما أفضى إلى انسالخ النخب المثقفة عن المجتمع، فصدمة االستعمار كشفت عن تلك الهوة العميقة 
بين الحضارة العربية ونظيرتها الغربية، فوجد المثقف السلفي نفسه أمام ضرورة اإلجابة عن سؤال التأخر التاريخي الذي فرض 

الغرب الالمتناهية. هذا التفوق الحضاري تجسد على شكل تفوق ديني، وتمثلته الطبقات الشعبية على أنه تفوق على نفسه أمام قوة 
  المسلمين وانتكاس وفشل روحي لإلسالم.

تمخض عن هذه األوضاع والدة المثقف الماركسي، وانخراط الطبقات الشعبية في األحزاب التي تدعي المرجعية الشيوعية 
، ومن ثم تم توظيف المقوالت الماركسية وتكييفها، من أجل النضال ليس ضد رب العمل بل ضد المستعمر. والمثقف واالشتراكية

السلفي، بعدما استنفد األدوات األيديولوجية كافة، وبعدما فشل في التعبئة باسم الجهاد، تراجع دوره وزخمه وسلطته، أمام المثقف 
ت فكرية ومفاهيمية قادرة على تفسير المرحلة الراهنة، وقادرة على منح خطابه السياسي الماركسي الذي وجد في الماركسية أدوا

صدقية علمية، لكونه ينتقد الغرب ويحاربه بوسائله وأدواته التي أوجدها. فالمثقف الماركسي هو نتاج المنظومة التعليمية التي أرساها 
الشؤون البيرقراطية، وهي استجابة لضرورة التحوالت االجتماعية،  المستعمر، لحاجته إلى أطر محلية عصرية قادرة على إدارة

وعليه تم االنتقال من المثقف السلفي الذي ينهل من النصوص الدينية إلى مثقف ماركسي حداثي، وقد نتج عن هذه القطبية حربًا 
  أيديولوجية ال هوادة فيها.
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الت التي غيرت معالم المجتمعات العربية كثيًرا، فهو يقر بأن يعبر علي حرب عن هذا الطرح الذي يربط أزمة المثقف بالتحو
الضرورة تفرض إعادة صوغ األسئلة، في ضوء التحوالت الجارية، ''فال يمكن أن تحدث كل هذه التغييرات في جغرافية المفاهيم 

. )26(، وكأن شيئًا لم يحدث''والقيم، أو في خارطة القوى والصراعات، ثم نتحدث عن الصراع الطبقي، بلغة القرن التاسع عشر
  فالسؤال الذي يستدعي الجواب، ليس سؤال: ما العمل؟ بل سؤال: ماذا يحدث؟ 

خالصة القول: تشكل التحوالت االجتماعية التي أرخت بظاللها على مختلف جوانب المجتمع، من سياسة واقتصاد، جزًءا كبيًرا 
ها الشديدة بقي المثقف عاجًزا عن استيعاب أدواره الجديدة، وهذا ما يتجلى من أزمة المثقف، فأمام سرعة هذه التحوالت وديناميت

واضًحا بعد حصول الدول العربية على استقاللها، حيث وجد المثقف نفسه تائًها، كأن عقله قد عطل وقلبه قد سلب وصحفه قد طويت، 
وممارسته. إن طبيعة المجتمعات العربية التقليدية فبعدما كان هاجسه االستقالل وتكريس الوحدة أصبح من دون بوصلة توجه فكره 

كرست نمًطا من المثقفين التقليديين المستندين إلى النصوص الدينية وما توفره من أدوات عقلية ونقلية، غير أن االنتقال مما هو 
من الماركسية، حيث وجدوا في  تقليدي بدائي إلى مجتمع أكثر عقالنية وبيرقراطية أبرز لنا مثقفين يستمدون خطاباتهم وممارساتهم

  هذه األخيرة أرضية صلبة يقفون عليها. 

إن التساؤل أصبح يطرح نفسه بشدة، خصوًصا بعد انهيار جدار برلين، وتراجع المد اليساري، فأصبحنا نتحدث عن نهاية 
رية والفكرية والتوسل بمفهومات جديدة، مثل اليسار وأفوله، ولم يعد بتلك الجاذبية التي كان عليها سابقًا، ما يتطلب تجديد العدة النظ

اقتصاد السوق والليبرالية االجتماعية، وغير ذلك من المناقشات التي حلت محل اليسار. وعليه، فإن الدافع من هذه الورقة ليس 
يمكن أن ينهض بها  تشخيص أزمة المثقف وتعداد عواملها وتبيان أسبابها، بقدر ما تحاول تسليط الضوء على األدوار الجديدة التي

المثقف، فالماضي قد يسعفنا في فهم الحاضر واستشراف المستقبل، لكن االستغراق فيه قد يعمينا عن الحاضر ويبعدنا أكثر فأكثر عن 
المستقبل المنشود. لهذا، سنحاول في ما تبقى من الصفحات أن نرسم األدوار الجديدة التي تفرضها الضرورة، ويمليها الواقع، وهذه 

  األدوار الجديدة تفرضها عالقة المثقف بباقي األنساق المشكلة لألنظمة السياسية العربية.

  

  رابعًا: مستقبل المثقف؛ الممكن والممتنع في أدوار المثقفين

تشدد هذه الورقة على أن المثقف يجمع بين إنتاج المعرفة وااللتزام األخالقي وواجب الجهر بالحق، فبول ريكور أدرج تحت 
الفئة كل الذين يشعرون بأنهم مسؤولون عن التعبير أو التطور أو الثورة في بلدانهم، بواسطة فعل الفكر والقول والكتابة، وهؤالء  هذه

. هذا ما عبر عنه إدوار سعيد في كتابه (المثقف والسلطة)، )27(الناس يوجدون في النقابات واألحزاب والجمعيات الفكرية والكنائس
هو فرد يتمتع بموهبة خاصة تمكنه من حمل رسالة ما أو تمثيل وجهة نظر ما أو موقف ما أو فلسفة ما، وتجسيد  حيث قال: ''المثقف

. تعبر هذه التعريفات كلّها عن ذلك الجانب المعنوي الذي يجب أن )28("ذلك واإلفصاح عنه إلى مجتمع ما، وتمثيل ذلك باسم المجتمع
داث التي تؤرق مجتمعه، ويحس انطالقًا من موقعه، سواء المعرفي أم المؤسساتي بأنه يميز المثقف، فهو يشعر بأنه معني باألح

مسؤول، بصورة أو أخرى، عن سيرورة تقدم مجتمعه. وهذا الشعور الوجداني الذي يحمله المثقف بين ثنايا صدره هو الوقود الذي 
سابات السياسية الضيقة، واالعتبارات الدينية االقصائية يحفزه على العمل والحركة داخل أطر المجتمع التنظيمية، بعيًدا عن الح

  واالنتماءات األيديولوجية المعمية.

نرمي، في هذه النقطة بالذات، إلى مساءلة األدوار الجديدة للمثقف والبحث في إمكانياتها التاريخية، على الرغم من تنامي بعض 
اية المثقف، وإن كنا نرى أن هذا الموقف قد يصلح وينطبق على المجتمعات الكتابات العدمية التي تربط نهاية السرديات الكبرى بنه

الغربية التي تجاوزت الحداثة وتجلياتها إلى غاية ما بعد الحداثة أو ما فوق الحداثة. إننا نستغرب اجترار هذه المقوالت من طرف 
حتى معرفيًا، وهذا ما نسعى إلى نقده وتجاوزه والتأسيس،  الباحثين العرب، فإسقاط هذا الحكم على واقع العرب ال يستقيم منهجيًا وال

بعد ذلك، لرزنامة من األدوار التي ما تزال تقترن بالمثقف، في سياقه. وتتحدد أدوار المثقف، انطالقًا من العالقات التي تجمعه بكل 
المثقف، على أساس أن هذه العناصر ترتبط من السلطة واأليديولوجيا والثورة، فهذه العناصر هي بمنزلة تحديد مجالي لهامش تحرك 

عضويًا بقوى التغيير في المجتمع، ومن شأن التحكم في تالبيبها ومفاصلها توجيه دفة النهضة والتقدم واالزدهار، على أننا سنقدم في 
  هذه النقطة قراءات جديدة تفرضها ضرورة التحوالت االجتماعية التي أسرفنا في الحديث عنها أعاله.

  

  ا: المثقف والسلطة، بين الحياد واالنحياز خامسً 

لطالما اكتسى الحديث عن المثقف مناقشة في عالقته بالسلطة، فالكتابات األولى التي تناولت دور الفقيه أو العالم، إنما تناولته 
بالمعروف والنهي عن  من زاوية تقاطعه مع الحاكم والسلطان، في إطار العالقة التي تفرضها النصوص الدينية، أي عالقة األمر

                                                   
  .18)، ص2004العربي، ، (الدار البيضاء: المركز الثقافي 3، طأوهام النخبة أو نقد المثقفعلي حرب،  )26(

(27) P. Ricoeur, Lectures I : Autour du politique (Paris : Édition du Seuil, 1991), p.241. 
  43)، ص2006، محمد عناني (مترجًما)، (القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، المثقف والسلطةإدوارد سعيد،  )28(



 

    ملف العدد 132  

  المثقف العربي والتحوالت االجتماعية  
    قراءة في مسار أزمة المثقف في العالم العربي

المنكر. إن ظهور مفهوم المثقف، بالمعنى الذي فرضته الكتابات الغربية، إنما تولد في سياق التوتر الذي نتج عن التقاطع بين المفكرين 
  والسلطة، حول قضية دريفوس، فهذا التقاطع هو الذي ولد تلك العالقة المتوترة بين المثقف والسلطة وكّرسها.

ة اآلن مدار الكالم ومحور االهتمام، فهي مفهوم زئبقي يترفع عن أي إمكان يروم تحديده الدقيق، فأغلب الدراسات أصبحت السلط
التي اتخذت من هذه العالقة الجدلية بين المثقف والسلطة موضوًعا للتحليل، وقعت في خطأ منهجي مرده إلى السلطة، بحسب تعبير 

االجتماعية، وليست متعالية عليه أو مفارقة لها، فالسلطة موجودة وموزعة في ثنايا المجتمع، ميشيل فوكو، وممارسة محايثة للعالقات 
. فالبراديغم االختزالي للسلطة يبنى على تدعيم فكرة المركز السياسي، وذلك باالرتكاز على )29(وتسري في مكوناته وبنياته كلها

  .)30(والبناء الفوقي، وتنفي منطق العالقات والتفاعالت التحتية الرؤية المؤسساتية القانونية والوصفية التي تدعم الهيكل

أما براديغم التشظي واالنعتاق مما هو سياسي، فمحوره مجاوزة التقعيد النظري إلى التقعيد اإلستراتيجي للسلطة داخل المجتمع، 
المثقف ممارًسا دوره ووظيفته في إطار عالقته وهو الذي تتبناه هذه الورقة، في تحديدها مفهوم السلطة. وينتج عن هذا التعريف عد 

بالسلطة، بخالف القراءات المعاكسة التي ترى بأنه، إما أن يكون مسانًدا السلطة ومدافعًا شرًسا عن اختياراتها، مستثمًرا رأسماله 
، في سبيل التغيير الرمزي، من أجل دعم مشروعية النظام، وإما أن يكون معارًضا شرًسا ويصدع بالحق ضد القوى النكوصية

  والتقدم، فهي، أي السلطة، إما موضوع دفاع ورغبة في المحافظة عليها، وإما موضع نقد ومطالبة بتغييرها.

غير أن التحديد الفوكوي للسلطة يترتب عنه تجاوز تلك العالقة التي تجمع المثقف بالمؤسسات السياسية، بيد أننا ال ننفي وجودها 
ثقف، ولكنه يخضع في الوقت نفسه لعالقات قوى أكثر عمقًا تعرقل عمله ورسالته، فإلى جانب السلطة الرسمية الحتمي وتأثيرها في الم

التي تتجلى في أجهزة الدولة، يواجه المثقف أنماًطا أخرى من السلطة، مثل سلطة القيم والمجتمع التي تجعل توجيه سهام النقد والهدم 
هدًدا منزلته، وحتى حياته، والمثقف يبقى خاضعًا لسلطة المؤسسات األكاديمية، من جامعات إلى قيم المجتمع وممارساته المقدسة م

ومراكز أبحاث ودراسات، فالعمل الفردي أصبح غير ممكن أمام تعقد سيرورة تقسيم العمل الفكري وتقدمها. إضافة إلى ذلك، فالمثقف 
من مكونات اقتصادية وأيديولوجية تعمق من شدة المأزق الحضاري  يبقى عاجًزا وضعيفًا أمام سطوة وسائل اإلعالم وما تحركها،

  وتهدم البناء الثقافي الذي يستثمر فيه المثقف.

إن المثقف، بهذا المعنى، غير قادر على االنفالت من السلطة، سواء كانت سلطة الدولة وأجهزتها القمعية، أم سلطة اإلعالم 
كوابحه القيمية، فأمام هذه الشبكة من العالقات المعقدة التي تشتغل بمنطق موازين القوى، وأذرعها األيديولوجية، أو سلطة المجتمع و

يتقلص هامش الحركة لدى المثقف ويصبح أمام خيارات تتأرجح بين الحياد، أي تجنب األوتار الحساسة التي من شأنها أن تفتح عليه 
قرار المجتمع وسلطاته والدفاع عنه، وتوجيه إنتاجاته نحو مسايرة المناخ أبوابًا من النقد والنفي واإلقصاء، وبين االنحياز إلى است

العام، أو على النقيض من ذلك، أن يكشر عن أنيابه وأال يتخلى عن معول النقد، وفق ما يقول عبد اإلله بلقزيز، فالمثقف يخون دوره 
مماألة الجمهور، طمعًا في امتياز أو جاه أو مركز اجتماعي. إن عطل حاسته النقدية وسقط في التبريرية وانتهى إلى مشايعة السلطة أو 

إنه في هذه الحالة يزور معنى الثقافة ووظيفتها في المجتمع، ويعيد تعريف فعاليته خارج نطاقها، ويحولها إلى سلعة تدير عليه ربًحا 
اد مناقبها وتكريس منابذتها، بل يجب أن يتمركز . إن حتمية اتصال المثقف بالسلطة ال تعني ضرورة اشتغاله بتعد)31(ماديًا أو رمزيًا

وسط معمعة األحداث، ويعمل على استثمار رأسماله الفكري والثقافي، في سبيل تحويل رؤيته المبدئية واألخالقية إلى ممارسة 
  تستهدف العمل االجتماعي والسياسي، واالستفادة من التراكمات التي انخرطت في االتجاه نفسه.

  

 ثقف واأليديولوجياسادًسا: الم

يجمع أغلب الباحثين على تعريف األيديولوجيا، بوصفها نسقًا من األفكار المؤسسة لنظام قيمي يعمل على تحديد تصرفات 
 ، فهي بهذا المعنى إطار متكامل يوجه التفكير الجماعي.)32(األفراد ومواقفهم وتصوراتهم حول المجتمع والفرد وتقدمهما وازدهارهما

مثقفون األيديولوجيا، أم إنهم نتاجها؟ يجيب جيرارد ليكلرك عن هذا السؤال، فيقول: ''المثقف هو من ينتج الخطابات العامة هل ينتج ال
والدنيوية الجماعية، وهي خطابات نعرفها تحت اسم األيديولوجيا''، ويضيف: ''ال يعتبر المثقفون، من مستعملي األيديولوجيات أو 

. ويؤكد جيررد ليكلرك أن المثقف ال يمكن أن )33(من المنتجين والمبدعين لهذه األنظمة من األفكار'' من المروجين لها فحسب، بل
جيا يكون بمعزل عن األيديولوجيا، فنشاطه الذهني بأكمله ال يمكن أن يكون إال نشاًطا أيديولوجيًا. عليه، فالعالقة بين المثقف واأليديولو

ح أن المثقفين العرب كانوا إما مثقفين ماركسيين يتبنون األيديولوجيا الماركسية ويستمدون هي عالقة وطيدة، ومما يزكي هذا الطر
 منها أدواتهم الفكرية ومفهوماتهم النضالية لمحاربة النظام الرأسمالي أو اإلمبريالي، أو مثقفين يتبنون نظريات اإلسالم السياسي، وهم

                                                   
(29) Michel Foucault, Histoire de la sexualité 1 La volonté de savoir (Paris : édition Gallimard, 1976), p.121. 

حزيران/ يونيو  22، مؤسسة مؤمنون بال حدودمحمد أمين بن جياللي، "ميشيل فوكو وسؤال السلطة من االختزال إلى التشظي: نحو فينومينولوجية تأويلية للسلطة"،  )30(
2016.  

  ).2013( مركز دراسات الوحدة العربيةل أداء المثقفين في معمعة األحداث: مالحظات وتساؤالت"، محمد نور الدين أفاية، "ورقة عمل حو )31(
(32) Schaff Adam, "La définition fonctionnelle de l’idéologie et le problème de la fin du siècle de l’idéologie", L’homme et 
la société, N.4 (1967), Pp.50. 

  .34)، ص2008دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي: ، جورج كتوره (مترجًما)، (سوسيولوجيا المثقفينجيرار ليكلرك،  )33(
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أيديولوجيا معززة باألدوات النصية التي تعمقت بفعل السجاالت العنيفة المدعمة بذلك ينهلون من اإلسالم، ليس بما هو عقيدة، بل 
  بالمقوالت الدينية.

تستدعي الضرورة إعادة قراءة عالقة المثقف باأليديولوجيا، في سياق جديد متمثل في انهيار المعسكر االشتراكي وتفكك 
يخي في االستجابة لمتطلبات التغيير، ما يطرح بإلحاح شديد ضرورة المنظومة الماركسية، واندحار اإلسالم السياسي وفشله التار

إعادة بناء عالقة المثقف باأليديولوجيا، إما في سبيل نفيها وإعدامها، أو في اتجاه تعزيزها واستعادتها، فالبدايات األولى لظهور 
ن المستحيل تصور المثقف خارج الصراعات المثقف استلزمت منه اتخاذ موقف التموقع ضمن االتجاهات السائدة آنذاك، وكان م

األيديولوجية التي كانت تؤثث الساحة السياسية واالجتماعية، حيث إن ابتعاده عن السجاالت األيديولوجية من شأنه أن يجعل صفته، 
مام تنامي بما هو مثقف، محل شك ونزاع. أمام هذه التحوالت التاريخية التي وضعت األيديولوجيا موضع تساؤل ومحل شك، وأ

الكتابات األكاديمية التي تؤكد أزمتها وعمق تغلغلها في المجتمع؛ كان من الالزم إعادة تعريف األيديولوجيا وموقعتها ضمن السياق 
المتحول الذي يتحرك فيه المثقف العربي. إن تحرير المثقف العربي من األزمة تستوجب إعادة قراءة مفهومات وتعرية المسبقات 

لتي توجه رؤيته لذاته ولغيره وللمجتمع، والتخلي عن اإلطالقية والوثوقية، في التعامل مع مفهومات مثل األيديولوجيا، والبداهات ا
  وتجنب السقوط في األفكار الشائعة الملتبسة.

بل المناقشة، ومسلمة ال بعيًدا عن المعاني القدحية التي ارتبطت باأليديولوجيا التي تعدها وعيًا زائفًا، وفكًرا مظلًما، وقناعة ال تق
تحتاج إلى التبرير، فإن المثقف، بحكم ارتباط نشاطه بصناعة األفكار وصياغة التصورات وبناء المواقف وتشييد المعارف، ال يمكن 

يكتب إال أن يكون أيديولوجيًا، غير أن الضرورة تستدعي التمييز بين المثقف المؤدلج بالمعنى السلبي، أي الذي يفكر تحت الطلب، و
تحت الطلب، ويبني قناعاته تحت الطلب، ويتعارك تحت الطلب، ويكون بكل بساطة ألعوبة العرض والطلب؛ وبين المثقف الذي يفكر 
من خالل إطارات نظرية تتفرع من االتجاهات الفلسفية والفكرية التي تتالءم ومتطلبات المجتمع. فالمثقف المؤدلج ال يستمد خطابه 

يارات النظرية، بل من يشتغل على حراسة األفكار، ويتخلى عن معول النقد، ويستثمر رأسماله، لمشايعة السلطة ومشروعه من أحد الت
واستالب الناس، بدًال من تحرير اإلنسان والجهر بالحق واالنخراط في السجال، وإرساء أسس الديمقراطية، والتأسيس للحريات 

  والحقوق الضرورية.

  

  سابعًا: المثقف والثورة

حيل مفهوم الثورة في الفكر السياسي إلى ذلك التغيير الراديكالي الذي يطال الدولة ومؤسساتها السياسية، فهو تحول عميق في ي
نظام الحكم وال يتم إال بالعنف المادي القسري. هذا التعريف الكالسيكي للثورة تتم إعادة صياغته وتوسيع نطاقه من طرف النظريات 

كل تغيير نوعي في البنيات االقتصادية واالجتماعية للنظام السياسي، إذ أصبحنا نتحدث عن الثورة  الماركسية، فأصبح يعني
الديمغرافية والثورة االقتصادية والثورة الثقافية، عوًضا عن الثورة، بما هي انقالب سياسي. وتفرض الضرورة المنهجية التمييز بين 

ضعيه آنية بوضعية حالية، والتمرد الذي يعني الخروج عن النظام السياسي ورفض الثورة، بما هي تحول جذري يرمي إلى استبدال و
مشروعيته، من دون إرادة حقيقية في استبداله، وبين اإلصالح التدريجي أو ما يسميه بعضهم بالثورة البطيئة، وما يميزه هو افتقاره 

  إلى العنف، بدعوى: ''سلطان غشوم خير من فتنة تدوم''.

ستفهام حول العالقة بين المثقف والثورة ليست وليدة اليوم فقط، بل هي مشكل تعود أصوله إلى الثورات األولى إن راهنية اال
التي تفجرت بعد عصر النهضة األوروبية، مثل الثورات اإلنكليزية والفرنسية اإليطالية، وما استتبعها من مناقشة مستفيضة حول 

ا وأفاقها، قبل أن يرتحل السؤال من الغرب إلى العرب، استجابةً للضرورة التي فرضها حدود األدوار التي يمكن للمثقف أن يلعبه
تجاوز ترسبات السلطوية واكتناه مفهوم الثورة واستيعاب جوهره والنفاذ إلى عمقه. وتتفق الكتابات  بغية، سياق'' الربيع العربي''

ثقف في وظيفتين تتراوحان بين وظيفة التنظير للثورة وقيادتها أغلبها التي اتخذت من الثورة موضوعا لها على اختزال دور الم
وتوجيه مسارها، ووظيفة التقويم النقدي، واتخاذ مسافة من األحداث واالبتعاد قدر اإلمكان عن التفاعل التلقائي واآلني. ويالمس هذا 

في تعاملهم مع الثورات، غير أن السؤال الذي التقسيم الثنائي جزًءا غير يسير من الصواب، إذ يعكس صراحة حال المثقفين العرب 
أو بتعبير آخر: إلى أي حد يمكن أن تشكل الثورة في العالم  يطرح نفسه بشدة هو: هل من الممكن أن تنجح الثورة في العالم العربي؟

هي األسئلة التي يمكن  العربي حًال لمشكالت الشعوب ومعاناتها من تسلط السلطة، وشدة االستبداد، وعمق البؤس واالستالب؟ هذه
  أن تكشف لنا بوضوح عن دور المثقف.

لم تكن الثورة في العالم العربي نتيجة نضج شروط موضوعية، مثل ارتفاع نسبة الثقافة والوعي الجمعي، ووجود طبقة متوسطة 
ويًال في جوف المجتمع، فهي ال صلبة ومتينة، بل كانت تعبيًرا عن التناقضات الداخلية وأزمة الفوارق االجتماعية التي اختمرت ط

تعكس إرادة التوجه نحو الديمقراطية، على الشاكلة الليبرالية، بقدر ما كانت رد فعل على األوضاع المزرية، وغياب شروط العيش 
آلخر الكريم. تولد عن الثورة العربية، سواء في تونس أم في مصر وليبيا وسورية، صراع وانقسام بين توجهين، أولهما محافظ وا

ثوري، وهذا الصراع وما رافقه، من تغييب للغة العقل والحوار لحساب العنف والدمار، هو الذي أسقط الثورة العربية في مأزقها 
وجعل نجاحها موضع شك وتساؤل. هنا، نعود إلى الشروط الموضوعية التي ال محيد عنها لنجاح الثورة، فالشعوب العربية كانت 

قوة فكرية ومشروًعا مجتمعيًا، ما يفسر تراجع هذه القوة االحتجاجية أمام صناديق االقتراع وركوب موجة  قوة احتجاجية، أكثر منها
الثورة ومجهودات الشباب، من طرف التيارات اإلسالمية القوية تنظيميًا وأيديولوجيًا، وهنا أيًضا تبرز ضرورة تحصين الثورة 
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حاول برهان غليون مثًال أن يقوم بهذا الدور، وأدى ما عليه ولم يتوان عن التنظير  بالسيف مثل القلم، فالقلم هو دور المثقف. ولقد
  واالنخراط بحماسة منقطعة النظير.

  

  ما دور المثقف وسط هذه المعمعة من األحداث؟ 

ك المرحلة السابقة على العكس من الدراسات السابقة، فإن دور المثقف ليس قيادة الثورة، بل بناء الثورة. والمقصود بالبناء هو تل
قيام الثورة، فالمطلوب منه ليس مواجهة السلطة ومعارضتها، بقدر تثقيف المجتمع وتخليصه من براثن السلطوية وثقافة االستبداد، 

م، فالمواطن هو نتاج النظام السائد وقيمه وممارساته، وال يكفي إسقاط النظام لكي تسقط ثقافة الخضوع والسلطوية، فالثورة ليست الهد
بل إعادة بناء المجتمع من جديد، إذ يجب على المثقف أن يعمل على نشر الوعي والفكر والثقافة في المجتمع، وأن يضع اللبنات 
األساسية لنجاح الثورة، ويتجدد دوره مرة أخرى في أثناء سقوط النظام، حيث يجب أن ينخرط في إعادة بنائه، ليس فكريًا فقط، بل 

ن إشارة الشعب خبرته وتمرسه ومعرفته وتجربته، في سبيل إرساء أسس دولة ديمقراطية تضع اإلنسان نصب مؤسساتيًا، واضعًا ره
وفي صلب اهتماماتها، فالمثقف هو الوحيد القادر على بناء المجتمع في مرحلة أولى، ثم بناء الدولة في مرحلة ثانية، وهذا هو  عينيها

  يل له.معنى الثورة الذي تتوخى هذه الدراسة التأص

  خالصات 

ال تتوخى هذه الدراسة أن تكون بحثًا فكريًا متكامًال، وال تدعي اإلحاطة بالجوانب المتعلقة بالمثقف ومشكالت تأخره الراهنة، 
فهي محض محاولة لتوليد األسئلة وتجديد األفكار وإنتاج المعرفة. وقد دفعنا إلى إنجاز هذه الورقة هيمنة الكتابات التي تعلن نهاية 
المثقف وموته، وانقضاء عهده ودوره، وإن شئت الدقة: فشله وبؤسه، بفعل مشايعته السلطة وطمعه وانفصاله عن المجتمع وقضيته. 
إن هذه األوصاف والنعوت القدحية ال تستقيم ومناهج العلوم االجتماعية، وإن كانت تدعي العلمية، فهي ال تخرج عن نطاق الكتابات 

عمومية. إن هذا االنزياح الفكري ال يسهم إال في تعميق أزمة المثقف، بدًال من تقليصها، ما يستلزم التأسيس التأملية الغارقة في ال
التجاه نظري جديد ينطلق من الوعي بأهمية المثقف ومركزية دوره في تحرير المجتمع من ترسبات االستبداد، وإرساء أسس نهضة 

  فكرية وإقالع حضاري.

ذه الدراسة، أن أزمة المثقف مرتبطة بفشله في استيعاب أدواره الجديدة التي فرضتها التحوالت من جملة ما خلصت إليه ه
االجتماعية وما لحقها من انتقال من التنظيمات التقليدية إلى تنظيمات أكثر عقالنية، فالمثقف العربي غارق في نزعة ماضوية تجعل 

امل الدوغمائي مع األفكار ومعاملتها على أنها عقائد جامدة هو جزء من أزمة استيعابه الحداثة ومفهوماتها ذا صعوبة بالغة، فالتع
المثقف الحالية، سواء كان مثقفًا سلفيًا يحصر ويحاصر أفق تفكيره في دولة الخالفة وما توصل إليه السلف الصالح، أم مثقفًا ماركسيًا 

، حيث يرفض الخروج من نطاق اجتهادات ماركس وأنغلز، على يدعي التقدمية الرافض تجديد عدته النظرية والمفاهيمية المهترئة
  الرغم من تجاوزها، وعدم صالحيتها، بوصفها أطًرا تحليلية للمجتمعات الحالية.

  

    ما الذي تبقى من المثقف اليوم؟

وبعيًدا عن  من الصعب تقديم إجابة تشفي الغليل والفضول، وتقنع ذوي األلباب والعقول، غير أنه يمكن القول بأن المثقف
الكتابات التي ال تنفك تذكرنا بأنه قد خبر الفشل وعرف اإلخفاق وعاش التمزق واالنغالق، ما زال قادًرا على أن يسهم في بناء 
مجتمعه وإرساء أسسه وإنشاء مؤسساته وتأصيل مفهوماته، عبر المشاركة في صناعة القرار في مواقع السلطة كلها، ومنافذ الثقافة 

كر ومسالك الحقيقة، شريطة أن يتسلح بمعول النقد واالنتقاد، وينكب على اجتثات منابع الفساد واالستبداد، فسؤال مستقبل ومنابع الف
المثقف ذو شجون، بين من يؤكد بتفاؤل شديد على أهمية المثقف العربي ومستقبله المشرق، ومن ينفي بتشاؤم عنيف استحالة خروجه 

لتي تطيح به، واحدة تلو األخرى. وتبقى نهضة المثقف والثقافة منوطة بالمثقف نفسه، وقدرته من دوامة األزمات والمشكالت ا
وقدراته على إعادة ربط عالقته بالسلطة واأليديولوجيا، وبالمجتمع والفرد، ومدى استعداده لتجديد ميكانيزمات تفكيره وأدوات فهمه، 

  وتكييفها مع تحوالت عصره واالستجابة لدينامية وسطه.

لن نبالغ إذا ما قلنا بأن أزمة الثقافة في المجتمعات العربية يعود جزء كبير منها إلى أزمة المثقف، فالعلم والمعرفة هما وقود 
المفكر ومحفز تفكيره وموجه انشغاالته ومواقفه. وقد يبدو األمر الفتًا لألنظار ومريبًا حول األفكار، إذا ما ربطنا إصالح المثقف 

التي يفكر فيها، وتحييدها عن سلطة الدين ودوغمائيته، وتسلط الدولة وكوابحها، وهيمنة اإلعالم وزيفه. إن المثقف  بإصالح البيئة
أحوج ما يكون إلى توفير أجواء الحرية واالستقرار، وتمكينه أدوات الفكر واالزدهار، وإعطائه القدر الكافي من االحترام والوقار، 

ن النهضة واالرتقاء، عن التحرر واالنعتاق، وعن تحديث المجتمع وإصالح الفرد واللحاق بالركب، وبعد ذلك كله يمكن أن نتحدث ع
  ركب الحضارات العريقة والمتقدمة التي أعطت وما تزال تعطي في سبيل اإلنسانية كثيًرا.
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