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  ملخص 

جتماعيًا، بأدواره ووظائفه تجاه مجتمعه، سواء قبل يروم البحث الكشَف عن مدى اضطالع المثقف العربي، بوصفه فاعًال ا
الحراك العربي أم بعده، فيبرز في خطوة أولى أن دور المثقف العربي قبل الحراك العربي كان مفقوًدا، فعلى الرغم من أن الوعي 

اد السوفياتي وبروز ظاهرة ، انهيار االتح1967االجتماعي بهذا المثقف تشكل تحت تأثير أحداث فائرة (االستعمار الغربي، نكسة 
إال أن هذا الوعي سرعان ما تحول إلى وعي مفارق، بسبب غياب المثقف العربي، على مستوى االضطالع بدوره في  العولمة)،

االلتحام بالجماهير، وحضوره على مستوى االنشغال بالمشروعات النظرية، والتنظير لمفهومات الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان، 
الظلم والهوان. هذا ما جعل وضع المثقف العربي داخل المجتمع العربي، لما قبل وتأصيلها في ظل واقع عربي ديدنه االستبداد و

 »ظاهرة صوتية«الحراك العربي، يتسم بالمفارقة، بل جعله يحصد أصنافًا شتى من النعوت واألوصاف القدحية، من قبيل أنه 
  .»صورة افتراضية«و

توى النظر، وغيابه على مستوى الممارسة؛ أديا إلى محدودية يبرز البحث، في خطوة ثانية، أن حضور المثقف العربي على مس
صيغ حضوره زمن الحراك العربي، وغيابه عن تأطيره واالضطالع بدور فاعل في تقدير حركية المجتمع واستشراف ممكناتها 

ثانيًا، ظهور مفارقة جديدة متمثلة وآفاقها. يرد البحث هذا الغياب إلى أسباب عدة، منها: أوًال، إيمان المثقف بدور نخبوي أو انعزالي. 
في مناقضة المثقف خطابه عن العدالة والحرية، باصطفافه إلى جانب األنظمة االستبدادية. ثالثًا وأساًسا، ظهور فاعلين جدد (وسائل 

  اإلعالم، مواقع التواصل االجتماعي.. إلخ) يقاسمون المثقف بعًضا من مهماته ويحدون من هامش تدخله.

حث إلى أنه ال سبيل أمام المثقف العربي اليوم، الستعادة الكلمة التي فقدها لصالح فاعلين جدد باتوا يحتلون مكانه في يخلص الب 
صناعة الرأي وتوجيه الجماهير، إّال باالتصاف بعقالنية مطبقة تصل القول بالفعل والفكر بالممارسة، وبالخروج من وضع تقليدي، 

لعربي وتحوالته الراهنة، إلى وضع جديد قوامه االنتباه إلى المخاض الذي تجتازه المجتمعات العربية، لم يعد يساير طبيعة المجتمع ا
  واالضطالع بدور تاريخي في توجيهه وتعقله ووعي ممكناته، واستشراف آفاقه في الفكر والممارسة.

  

  المثقف، المجتمع العربي، الوعي، الدور، الحضور، الغياب. كلمات المفتاحية:ال

 

  مقدمة

تعيش المجتمعات العربية، بفعل الثورات الفائرة، مراحل انتقالية في تاريخها، وتحوالت عميقة في بنيتها، مما يستدعي التفكير 
في األدوار التاريخية التي يمكن أن يضطلع بها المثقف العربي، بوصفه فاعًال ومنفعًال باألوضاع المجتمعية المحيطة به، ونتاًجا 

بية ومنتًجا إياها. عليه، فإن الغاية من هذا البحث هي: الوقوف أوًال على الوضعية الراهنة للمثقف العربي المطبوعة بثنائية للثقافة العر
الحضور على مستوى اإلنتاج الفكري، والغياب على مستوى االتصال بالميادين، وااللتحام بالجماهير وتصويب أسئلة المرحلة. 

المثقف العربي إلى التنازل عن وضعه التقليدي، نظًرا لظهور فاعلين آخرين يقاسمونه المهام نفسها،  والتطرق ثانيًا إلى مدى حاجة
  يسمح له باالضطالع بدور فاعل ومؤثر في الوضع العربي الراهن. »وضع جديد«ورسم مالمح 

 

 أوًال: اإلطار النظري 

  فرضية البحث  .1

المجتمعات العربية يستدعي انخراط المثقف العربي فيه، بقصد تشريحه تنطلق فرضية البحث من أن الوضع الذي تعيشه 
وتشخيص دائه واقتراح دوائه. يفترض البحث أن هذا الدور سيبقى محدوًدا، نظًرا التساع هامش تدخل القوى السياسية والمجتمعية 

دريجيًا محل المثقف العربي من جهة أخرى. من جهة، وظهور قوى فاعلة وبدائل أخرى بدأت تشغل موقعًا في الواقع العربي، وتحل ت
نقصد هنا وسائل التواصل االجتماعي، ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة، والموارد الرقمية التي تسهم بصورة فاعلة في إنتاج 

 األفكار وتوجيه الرأي العام.

 

  

  مشكلة البحث .2

الراهنة التي غيرت من ثوابت المجتمعات العربية يختبر البحث مدى قدرة المثقف العربي على التعايش مع التحوالت 
ومرتكزاتها، ليس بوصفه منفعًال بها فقط، بل فاعًال فيها أيًضا. فهل يمكن اإلقرار بأن المثقف العربي يمتلك اليوم القدرة العملية 

وتحوالته الراهنة، إلى وضع جديد  واإلمكانية الفكرية التي تسمح له بالخروج من وضع تقليدي، لم يعد يساير طبيعة المجتمع العربي
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قوامه االنتباه إلى المخاض الذي تجتازه المجتمعات العربية، واالضطالع بدور تاريخي في توجيهه وتعقله ووعي ممكناته، واستشراف 
سمح له باالضطالع آفاقه في الفكر والممارسة؟ إلى أي حد يمكن القول إن امتالك المثقف للقدرة العملية واإلمكانية الفكرية، التي ت

بدور تاريخي يساير التحوالت التي طرأت على بنية المجتمع ويستشرف آفاقه المستقبلية، متوقف على إعادة بناء ذاته ووعي وظيفته، 
وإدراك مفاصل التفاعل بينه وبين مجتمعه، واالنهمام بهموم واقعه، واالسترشاد بما تراكم من تجارب تاريخية وخبرات فكرية، سواء 

 ي العالم العربي أو الغربي؟ف

  

  منهج البحث   .3

يستعين البحث بمنهج البنيوية التكوينية الذي يقوم على سوسيولوجيا الفكر، ويؤكد وجود تأثير للحياة االجتماعية في اإلنتاج 
سق من التفكير الذي الثقافي واإلبداع الفكري، ويؤكد أن رؤية العالم ليست واقعة ذاتية/شخصية، بل واقعة اجتماعية تحولت إلى ن

يندرج ضمنه األفراد الموجودين في وضعيات اجتماعية واقتصادية متشابهة. إن كل واقعة اجتماعية هي واقعة وعي، وهي تمثل 
. وإذ يستعين البحث بمنهج البنيوية التكوينية، مع تعديل وتكييف يناسبان طبيعة البحث، )1(قطاًعا معينًا من الوقائع، على وجه التقريب

فألنه يساعد على النظر إلى المثقف العربي، بوصفه فاعًال تاريخيًا واجتماعيًا، وبما هو منتج ونتاج للثقافة والوضع االجتماعي 
العربي، مثلما يساعد على الوقوف على مفاصل التفاعل، وأواصر الصلة بين المثقف العربي وواقعه االجتماعي، فيبرز تأثره به 

  وتأثيره فيه.

  

  حث وأهميتهأهداف الب .4

، تحليل بنية المجتمع العربي، والعمل عل رصد أهم التحوالت السياسية واالجتماعية التي هدمت أسسه الً يستهدف البحث، أو
ومقوماته، وأدت إما إلى غياب المثقف أو تغييبه، أو إلى تحديد صيغ حضوره.  ويستهدف، ثانيًا، رصد الثابت والمتحول في موقع 

له ذاته ودوره ووظيفته، والنظر في مدى إسهام هذا التمثل في الحد من تأثير المثقف العربي في واقعه، قبل المثقف العربي وتمث
الحراك العربي وبعده، ويستهدف، ثالثًا وأخيًرا، الكشف عن بعض الفاعلين الجدد الذين يقاسمون المثقف بعًضا من مهماته، ويحدون 

لحديثة ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها، والنظر في اإلمكانات المتاحة أمام المثقف، من هامش تدخله، من قبيل وسائل اإلعالم ا
  لتسخيرها وتكييفها بالصورة التي تخدم وظائفه التاريخية إزاء مجتمعه وقضاياه.

  

  .  دراسات سابقة5

  )2()2013دراسة عزمي بشارة، بعنوان (عن المثقف والثورة، أ. 

ييز المفاهيمي بين المثقف العضوي والمثقف األكاديمي والمثقف العمومي والمثقف الثوري والمثقف تعمل هذه الدراسة على التم 
المحافظ، وتحاول رسم الحدود الفاصلة، بين المثقف األكاديمي الغارق في االختصاص المعرفي المحض، والمثقف العمومي الذي 

عمومي وقضايا المجتمع والدولة، فيتحول بذلك إلى فاعل اجتماعي يتجاوز اختصاصه المعرفي إلى التفاعل المباشر مع الفضاء ال
قادر على استثمار أدواته النظرية في اتخاذ المواقف من القضايا المجتمعية. تلقي هذه الدراسة الضوء كذلك على المثقف الثوري 

بدور مهم في صياغة البدائل الممكنة، قبل الذي يقيم مسافة نقدية مع النظام السياسي والثورة أيًضا، وهو ما يسمح له باالضطالع 
 الثورة وبعدها.

  

، ورقة العمل حول أداء المثقفين في معمعة األحداث: مالحظات وتساؤالتدراسة محمد نور الدين أفاية، بعنوان ( ب.
2013()3(  

ين غايتين متناقضتين، فهو تبرز هذه الدراسة أن الموقع االجتماعي للمثقف العربي يتميز بالمفارقة، بسبب مراوحته الخطو ب
إما أن ينشد الحرية والعدل، فيدخل في عالقة صراعية مع السلطة، وإما أن يخضع للسلطة التي تلغي ذاته ودوره، وتصيره عضًوا 
ينطق بلسانها ورموزها، وهو في الحالتين كلتيهما يراكم أصناف شتى من النعوت، وتمارس عليه أنواع الحصار كلها. وتبرز هذه 

دراسة، أيًضا، أن التحوالت التي عرفها المشهد السياسي واالجتماعي، في العقدين األخيرين وفي ظل االحتجاجات الجارية، كشفت ال

                                                   
محمد برادة (مترجًما)، محمد سبيال (مراجعًا)،  ،البنيوية التكوينية والنقد األدبيلوسيان غولدمان، "الوعي القائم والوعي الممكن"، ضمن: لوسيان غولدمان وآخرون،  )1(

  .35 –33)، ص1986، (بيروت: مؤسسة األبحاث العربية، 2ط
  .142 – 127)، ص2013(ربيع  4، العدد تبينعزمي بشارة، "عن المثقف والثورة"،  )2(
 -106)، ص2013(أيلول/ سبتمبر  415، عدد المستقبل العربيساؤالت"، محمد نور الدين أفاية، "ورقة العمل حول أداء المثقفين في معمعة األحداث: مالحظات وت )3(

142.  
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أوهام المثقف، وأخضعت أساطيره المتحان عسير، وجعلته يتساءل عن صدقية تآليفه وقيمة كتاباته. تخلص هذه الدراسة إلى أن 
س األحداث أدت إلى التساؤل من جديد عن أدوار المثقف، وطرح أسئلة الخروج من االستبداد وأهمية مفارقات المثقف العربي والتبا

الفعل الثقافي في هذا الخروج، ولكنها أدت، أيًضا، إلى جعل المثقف يكتشف تقادم أدواره التقليدية، وهو ما وضعه أمام نزوعين؛ 
الموضوعية، والثاني، يقتضي منه االنخراط في حركية المجتمع وااللتزام األول، يواجه فيه مقتضيات البحث والكشف عن المعرفة 

  الثقافي أو السياسي بالقيم الكبرى.

في هاتين الدراستين اللتين ال تخلوان من أهمية وجدة، نلحظ غياب تحليل الشروط المجتمعية التي حددت دور المثقف، وحّدت 
نلحظ لبًسا في تحديد مالمح األدوار التي يفترض في المثقف العربي االضطالع من أثره وتأثيره في مجريات األحداث الجارية، و

  بها ورسمها، للتأثير في مجريات األحداث وتقدير مآالتها وانعكاساتها على حركية المجتمع والتاريخ.

  

  ثانيًا: المثقف والمجتمع.. جدل الوعي والدور       

المجتمع العربي) إلى أن ما يميز المثقف في أي مجتمع صفتان أساسيتان: الوعي يذهب هشام شرابي في كتابه (مقدمات لدراسة 
االجتماعي الذي يمّكن الفرد من رؤية المجتمع وقضاياه من زاوية شاملة، وتحليل هذه القضايا على مستوى نظري متماسك، والدور 

لخاصة التي يضفيها عليه اختصاصه المهني أو كفاياته االجتماعي الذي يمكن لوعيه االجتماعي أن يلعبه، باإلضافة إلى القدرات ا
. نستنتج من هذا أن فْقد المثقف إحدى هاتين الصفتين يعني فقده وظيفته االجتماعية، وتحوله إلى محض تقني أو مهني )4(الفكرية

نطرح سؤاًال مزدوًجا: هل  (طبيب، محام، أستاذ.. إلخ) يتموقع خارج األحداث والقضايا الكبرى في مجتمعه، ولكنه يجعلنا كذلك
يمكن الخوض في أدوار المثقفين وطبيعتها وحدودها، قبل معرفة نمط الوعي الذي يسند هذه األدوار؟ وما طبيعة هذه األدوار وحدودها 

 وممكناتها؟

  

  الوعي االجتماعي للمثقف العربي .1

لوعي التي ترسم حدود هذه األدوار، مثلما غيبت جّل الدراسات التي عنيت بدراسة أدوار المثقفين العرب غيبت دراسة أنماط ا
السياقات واألصول االجتماعية التي يصدر عنها هذا الوعي، فليس وعي المثقف العربي وعيًا فارًغا أو مستقًال عن أي تأثير اجتماعي، 

وأخيًرا أحداث الربيع وانهيار االتحاد السوفياتي وبروز ظاهرة العولمة،  1967وال هو مستقل عن رواسب االستعمار ونكسة 
عي العربي. وبما أن المثقف ليس منتًجا للثقافة فحسب، بل هو نتاج لها أيًضا، ولما كانت الثقافة منتًجا اجتماعيًا، وكان الوجود االجتما

ظيفته لم هو الذي يحدد الوعي، كما يقرر كارل ماركس، فإنه يمكن القول: إن الوعي االجتماعي الذي يحدد دور المثقف العربي وو
  يتشكل خارج المجتمع العربي، بل هو نتيجة مباشرة وانعكاس له. 

من هنا تأتي ضرورة تحليل بنية المجتمع العربي المعاصر، ومعاينة تحوالته وأزماته، وأحداثه الفارقة التي أسهمت في تشكل 
الذي أحدث تمزقًا في بنية المجتمع العربي،  الوعي االجتماعي للمثقف العربي وطبعته بطابعها الخاص، بدًءا باالستعمار الغربي

عندما أسهم في تحوله وانتقاله من مجتمع أبوي تقليدي، ذي بنيات اقتصادية واجتماعية وسياسية تقليدية، إلى مجتمع أبوي مستحدث 
منعطفًا في حياة  شكلت«التي  1967(نيوبطركي)، ذي بنيات اقتصادية واجتماعية وسياسية هجينة، مرًوا بنكسة حزيران/ يونيو 

المجتمعات العربية وشعوبها، وتحولت إلى محطة أساسية ترمز إلى واحد من األحداث الكبرى في العالم العربي، بحيث يؤرخ لمسيرة 
هذه المجتمعات، بما قبل الهزيمة وما بعدها. كانت صدمة للوجدان العربي، بكل معنى الكلمة، وبددت آماًال، وكشفت أوهاًما، وعّرت 

، انتهاًء بانهيار االتحاد السوفياتي وبروز ظاهرة العولمة. تلك كلها أحداث فارقة جعلت )5(»نظمة القائمة، وكشفت زيف تقدميتهااأل
 المجتمع العربي يدخل األلفية الثالثة، بأعطاب بنيوية كانت لها انعكاسات خطرة في التنمية والديمقراطية والعدالة االجتماعية والحرية

إلنسانية وحقوق اإلنسان والتماسك االجتماعي والوحدة العربية. ومن جملة هذه األعطاب البنيوية، على سبيل المثال ال والكرامة ا
  الحصر، ما يأتي:

تعملق األنظمة االستبدادية التي حولت الدولة إلى جهاز في خدمة مصالحها، فعطلت دورها ومنعتها من أن تتطور، دولةً حديثة  -
  ى البورجوازي للكلمة والتقدمي للتطور.ديمقراطية، بالمعن

هشاشة المؤسسات، في ظل التخلف والتبعية للخارج، وسيادة العرف على حساب القانون، وانتهاك الحريات وحقوق اإلنسان،  -
  والرغبة في االحتواء والتوحيد القسري للمجتمع، وغياب العدالة والكرامة وحرية التعبير.

ى وضع كارثي أدى إلى بعثرة كل المجهود االجتماعي واالقتصادي: ثورة فالحية مشوهة، تصنيع انتهاء الرهان على التنمية إل -
مكلف لكنه عقيم، بؤس وفقر، وبطالة دفعت بالشباب إلى ركوب المخاطر (قوارب الموت في المغرب وتونس وليبيا نموذًجا)، 

                                                   
 .129)، ص1984، (بيروت: الدار المتحدة للنشر، 4، طمقدمات لدراسة المجتمع العربيهشام شرابي،  )4(
  .09)، ص2012(بيروت: دار النهضة العربية،  البؤس النهضوي: مسائل ثقافية من زمن النهضةخالد غزال،  )5(
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ء توزيع الدخل والثروة الوطنية في كثير من البلدان خدمات صحية هزيلة، تعليم ضعيف غير متصل بالتنمية، الالمساواة، وسو
  العربية.

غياب الديمقراطية، وما يرتبط بهذا الغياب من تزييف لإلرادة العامة، وسيادة الحزب الواحد والنظام الشمولي، وتعددية حزبية  -
  شكلية.. إلخ.

الخاصة، فتم تغييب اإلنسان، بوصفه مواطنًا، لغياب  بتلعته األنظمة االستبدادية، عبر مؤسساتهاغياب المجتمع المدني، بعد أن ا -
المؤسسات المدنية التي يتحقق من خاللها وجوده، بما هو مواطن، من الناحية العملية. وبدًال من المجتمع المدني، الذي يسمح 

ز المعوقات التي تقف للقوى االجتماعية بممارسة حياتها السياسية بحرية وفتح حوار جدي حول قضايا المجتمع وإمكانية تجاو
في طريق نهضته، أطلقت األنظمة االستبدادية العنان آللة الدعاية واإلعالم التي تعمل على تشويه وعي الجماهير وإفقادها الثقة 

  بنفسها.
ي تعاملت ، وأججتها األنظمة االستبدادية الت»فرق تسد«االنقسامات الطائفية والقومية والدينية التي أذكاها االستعمار، بسياسة  -

والعنف والقمع والتنكر للحقوق، فعمقت، بسلوكها هذا، المشكلة وعقدت حلها وأعطتها مع األقليات القومية والدينية، بالتعسف 
  طابع المشكلة المهددة، على الدوام، لوحدة البلدان، بالحروب األهلية أو تصدع الكيانات الوطنية.

وية المميزة للمجتمع العربي في تسعينيات القرن الماضي وبداية األلفية الثالثة، في ظل هذه األوضاع المأسوية واألعطاب البني
من االزدواجية التي خلفها االستعمار، والمؤشرة على غياب العدالة والديمقراطية والحرية وحقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية، وبتأثير 

، والتبعية للخارج التي زادت استفحاًال بعد انهيار االتحاد 1967الذي أحدثته نكسة  واإلحساس العميق بالتأخر التاريخيواالغتراب 
، تشكل الوعي االجتماعي للمثقف )6(»اإلجماع الصامت المبني على الطاعة والقمع«وتحت وطأة السوفياتي، وبروز ظاهرة العولمة، 

التقدم وفق انتماءاته األيديولوجية وميوالته الفكرية وتقديره  جعله يدرك حاجة المجتمع إلى التقدم والتطور، فتصور هذاالعربي، و
والسؤال الذي نود طرحه بهذا الصدد، بقصد التفكير فيه هو: إذا كان الوعي االجتماعي . حركة التاريخ ومآالت المجتمع العربي

غييره؟ هل أثر فيه أم كان مفارقًا له ومستقال للمثقف العربي نتيجة لواقعه االجتماعي، فهل عبّر هذا الوعي عن هذا الواقع وساهم في ت
  عنه؟ هل ترتب عنه االضطالع بدور في التغيير، أم كان محض صورة أو مثال غير موصول بمادة واقعية؟
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لعرض والصفات، فمن أعراضه وصفاته أنه لو جاز لنا استعارة عبارة بليغة للمناطقة، لقلنا إن المثقف واحد بالذات متعدد با
 l’intellectuel doctrinaireمثقف تقليدي ومثقف عضوي (أنطونيو غرامشي)، ومثقف تقني (جان بول سارتر)، ومثقف مذهبي 

(عبد الكبير الخطيبي)، ومثقف عمومي، ومثقف محافظ، ومثقف ثوري (عزمي  l’intellectuel gestionnaireومثقف مدبر 
  إلخ.  ومثقف محترف، ومثقف هاوي (إدوارد سعيد)، ومثقف نموذجي (بنسالم حميش)..بشارة)، 

على الرغم من تعدد هذه األعراض والصفات، إال أن المثقف، مهما كان نوعه، ال بد له من دور اجتماعي يضطلع به في سياقه 
يستبطن تمزقها بالذات، وهو بالتالي ناتج تاريخي.  هو الشاهد على المجتمعات الممزقة التي تنتجه، ألنه«التداولي/االجتماعي فـ 

وبهذا المعنى ال يسع أي مجتمع أن يتذمر ويشتكي من مثقفيه، من دون أن يضع نفسه في قفص االتهام، ألن مثقفي هذا المجتمع ما 
ة دوره ووظيفته، وهو . وعلى الرغم من كل ما يقال عن االختالف حول تحديد داللة المثقف وطبيع)7(»هم إال من صنعه ونتاجه

االختالف الذي يرتد إلى تلك الصعوبات المرتبطة بخصوصية مفهوم المثقف نفسه، إذ يدرك الباحثون أنه كان سليل العالقة المتوترة 
التي ربطت، في التجربة الغربية الحديثة، المعرفة بالسلطة، وأن أوضاًعا سياسية مخصوصة هي التي عجلت بطرح السؤال عن 

، ال سيما بعد تصاعد فكرة االلتزام التي سرعان ما قررت وظيفة اجتماعية للمثقفين، على نحو ما الحظ جان )8(لمثقف ودورهماهية ا
، إال أننا نظن أن المثقف غير موجود خارج المجتمع، وال يمكن تصور وجوده بال دور أو وظيفة، )9(بول سارتر في هذا الباب

  فاألصل في المثقف أنه يخرج من رحم المجتمع ويحمل رسالة إنسانية نبيلة هي االلتزام بقضاياه العامة. 

، بحيث ال يمكن التفريق بين حياتهم الخاصة أولئك الذين يتطابق عندهم الفكر والممارسة«هنا يبرز المثقفون الملتزمون، أي 
وحياتهم العامة، وهؤالء يقدمون حياتهم إلى قضية أو إلى هدف اجتماعي، فيصبح مصيرهم ومصير قضيتهم مصيًرا واحًدا. فالوعي 

ق وعيه االجتماعي . هذا دليل على أن المثقف ال يستحق اسمه، إال عندما يتطاب)10(»هنا ممارسة كاملة والممارسة هنا هي وعي كامل
مع دوره االجتماعي. أوًال، ألن الوعي االجتماعي هو الذي يزود المثقف برؤية نقدية تمكنه من أداء دوره االجتماعي تجاه القضايا 
المطروحة، وهو الذي يجعله مالًكا القدرة الذهنية التي تمكنه توجيه رسالة أو طرح رأي أو تبني موقف، من خالل استهالك المعارف 

                                                   
  .22)، ص1987(بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر،  البنية البطركية: بحث في المجتمع العربي المعاصرهشام شرابي،  )6(
  .34 -33)، ص1973، جورج طرابيشي (مترجًما)، (بيروت: دار اآلداب، دفاع عن المثقفينجان بول سارتر،  )7(
  .14)، ص1991(بيروت: دار الطليعة،  الفرنسي المعاصرالمثقف والسلطة: دراسة في الفكر محمد الشيخ،  )8(
 .92 –75سارتر، ص )9( 
  .102، صمقدمات لدراسةهشام شرابي،  )10(
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، وثانيًا، ألن الدور االجتماعي هو الذي يجعل الفكر النظري للمثقف موصوًال بالممارسة والفعل الميداني، )11(واألفكار وإنتاجهما
 فهل يتطابق الوعي االجتماعي للمثقف العربي مع دوره االجتماعي؟      

عًا يعاش وشكال شديد االرتباط بالتجربة يذهب إدموند هوسرل، في دراسته عن (أصل الهندسة)، إلى أن الهندسة كانت واق
اليومية وعالم العيش، ولكن الوعي األوروبي ما لبث أن استقل بها في الذهن، وحّولها إلى أشكال وقوالب صورية جامدة لم تعد 

حول الوعي تربطها بعالم العيش، والوعي األصلي الذي أفرزها، أية صلة. هكذا، تحول عالم العيش إلى منسي وال مفكر فيه، وت
  .)12(األصلي، من وعي قصدي ومحايث لعالم العيش، إلى وعي مفارق ومتعال، وغريب عن عالم العيش وواقع التجربة اليومية

إن هذا االنفصال بين النظرية والواقع الذي رصده هوسرل في حقل الهندسة، استناًدا إلى منهج الفينومينولوجيا، هو االنفصال 
ثقف العربي بمحيطه االجتماعي، فوعي هذا المثقف، الذي قلنا إنه تشكل استناًدا إلى وضعه وواقعه االجتماعي، ذاته الذي ميز عالقة الم

على الرغم من أن شهادة ميالد المثقف اقترنت في الغرب باالحتجاج وسرعان ما تحول إلى وعي مفارق لمجتمعه ولما يعتمل فيه. 
(قضية دريفوس نموذًجا)، فقد أصبح دور المثقف يتعدى، منذ تلك اللحظة، إنتاج المعرفة والدفاع عن المجتمع ونصرة القضايا العادلة 

والفكر إلى التأثير في المجتمع وتوجيهه وإثارة االنتباه إلى معضالته، ومراقبة حركاته ومآالته، واستشراف آفاقه، فارتبط المثقف في 
قة، وصار دوره داخل المجتمع دوًرا طالئعيًا، فهو ال يكتفي فقط بإنتاج أذهان الناس بصفات تجعله ضميًرا للمجتمع وراعيًا للحقي

األفكار والحقائق والمعارف، بل يتعدى ذلك إلى االضطالع بأدوار داخل المجتمع، وهي من صميم وجوده. على الرغم مما قاله 
  . »مسؤول عن نفسه« من أن المثقفالمثقفون العرب أنفسهم عن أدوار المثقف، من قبيل ما ذهب إليه محمد عابد الجابري 

القيام بهذه المسؤولية يتطلب منه أن يكون أخالقيًا طويةً وسلوًكا، ال مجال لالنتهازية واألنانية واالنحراف في تصرفاته وسلوكه. 
وآماله،  عن مجتمعه، وهذا يستلزم أن يعيش المثقف داخل المجتمع ال خارجه، يحيا آالمه -بمعنى ما من المعاني-وهو مسؤول 

عن المستقبل. هذا يتطلب  -بشكل ما من األشكال-متحمًال النصيب األوفر منها، شاعًرا بها شعوًرا عميقًا صادقًا فاعًال. وهو مسؤول 
منه أن يكون عضًوا فعاًال في صفوف الجماهير، وتتجلى فعاليته في كونه المحدد للهدف، الراسم لسبيله والدافع إليه. فالمثقف ليس 

القوقعة، بل هو لآلخرين وللمستقبل في آن معًا بمقدار ما هو لنفسه: إنه مثل المصباح ينير ذاته وينير محيطه، فيهتدي بنوره  إنسان
إال أن السائد هو انصراف المثقف العربي عن مجتمعه، وعن االنهمام ، )13( »فيهاهو واآلخرون معه، في مسيرة يحتل مكان الطليعة 

بهمومه وقضاياه، إلى االنشغال بعالم األفكار والمعاني. تلك هي المفارقة الكبرى التي وسمت وضع المثقف داخل المجتمع، قبل 
لحراك وبعده. وتتجلى هذه المفارقة في الحراك العربي، وستكون لها انعكاسات وخيمة على مستوى حضوره االجتماعي، أثناء هذا ا

  مستويين: 

مستوى االنشغال بعالم األفكار والمشاريع النظرية الكبرى، والجنوح نحو التنظير لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع العربي،  -
الممارسة في بدًال من االنشغال بأوضاع هذا المجتمع، وفق ما هي عليه في الواقع، وتشخيص دائه، واإلسهام على مستوى 

  تغيير هذه األوضاع، واقتراح دواء لهذا الداء. 
مستوى التنظير للقيم والتأصيل النظري لمفهومات الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان، سواء بالبحث عن أصولها في التراث  -

ذا كله في ظل واقع ديدنه العربي اإلسالمي أم محاولة تبيئتها عبر نقلها من سياقها الغربي إلى السياق العربي اإلسالمي، وه
  الظلم واالستعباد واالستبداد والتغييب المطلق للحرية والعدالة وحقوق اإلنسان.

المستويان كالهما يدالن على نزوع اعتزالي للمثقف العربي، فال المشروعات النظرية الكبرى كان لها مفعول في واقع متخلف، 
وال التنظير للقيم اإلنسانية كان له مدلول في واقع الظلم والهوان واالستبداد الذي تلغى فيه القيم، وتصادر فيه الحقوق، وتمارس فيه 

رة والقبيلة. الحقيقة أن لهذه المفارقة، الدالة على االنفصال بين الفكر والواقع، أصول في الحقبة االستعمارية السياسة باسم العسك
أيقظ «نفسها، فالتمزق الذي قلنا، قبل حين، إن االستعمار الغربي أحدثه في بنية المجتمع العربي؛ صاحبته ازدواجية ثقافية. لقد 

لعربية من غفوتها، فرأت في علوم الغرب وتقنياته ومؤسساته االجتماعية والسياسية مثال التقدم التحدي االستعماري الغربي األمة ا
ونموذجه، ولكنها رأت في ذات الوقت أن حامل هذا النموذج هو المستعمر ذاته، المستعمر الذي يسلبها حريتها وخيراتها ويطعن في 

  هويتها وأصالتها ويهددها في وجودها. 

العربي إلى نوعين من الوعي؛ الوعي المؤسس على االغتراب الرافض للتراث؛ نتيجة االستالب الثقافي  هنا انقسم الوعي
والحضاري الذي رسخه الغرب المتقدم والمستعمر لمجتمعنا، والوعي المؤسس على االعتراب الذي يقرأ في التراث العربي اإلسالمي 

خروج المجتمع العربي من ربقة ب. )14(»نيات ومؤسسات سياسية واجتماعيةكل إيجابيات الحضارة الغربية الحديثة، من علوم وتق
االستعمار وظهور اآلمال العريضة في رؤية غد عربي أفضل، أخذ المثقفون العرب على عاتقهم التفكير في مستقبل المجتمع العربي، 

دعاة األصالة في ماضيه، في ما رآه دعاة المعاصرة  ولكن هؤالء المثقفين سرعان ما اختلفوا حول هذا المستقبل الذي يريدونه له، فرآه
، والموقف »االعتراب واالغتراب«و »األصالة والمعاصرة«في النموذج الغربي. هكذا، أصبح موضوع تفكير المثقفين العرب هو 

                                                   
  .148)، ص2014(بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر،  3، طالثقافة العربية والعولمة: دراسة سوسيولوجية آلراء المثقفين العربمحمد حسن البرغثي،  )11(

(12) Edmond Husserl, L’origine de la géométrie, tr : Jacques Derrida (Paris: puf, 1962), p.42. 
  .23)، ص1977(الدار البيضاء: مطبعة دار النشر المغربية،  من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا الفكرية والتربويةمحمد عابد الجابري،  )13(
  .13)، ص1976(كانون الثاني/ ديسمبر  3العدد ، أقالمالجابري، "التاريخ والفلسفة"،  )14(
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باب غياب العدالة والحرية من التراث ومن الغرب، بدًال من التفكير في واقع التخلف، بتشخيص دائه واقتراح دوائه، أو التفكير في أس
  وحقوق اإلنسان.

وسواء تعلق األمر بدعاة الموقف األول أو بدعاة الموقف الثاني، فإن الحضور هنا لم يكن أكثر من حضور صوري ال واقعي. 
يكون عليه، فافتقد  أقصد أن المثقف العربي لم يكن ينظر إلى الواقع العربي مثلما هو عليه، بل كان ينظر إلى هذا الواقع كما ينبغي أن

تفكيره شروط اإلمكان الواقعية، واتجه نحو اليوتوبيا، بما هي ابتعاد عن عالم الناس، ونحو األيديولوجيا، بما هي خطاب منفصل عن 
أو  الواقع، فصار المثقف العربي يتحدث عن نماذج التقدم وعن الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان، وفق النموذج الليبرالي أو اإلسالمي

الماركسي أو القومي، ال وفق ما هي عليه في الواقع. كان من تداعيات ذلك ابتعاد المثقف العربي عن واقعه، فأصبح وضعه شبيًها 
الذي يعيش بجسده داخل المجتمع وبفكره في عالم آخر، فانصرف نتيجة هذا االبتعاد إلى مجال الوعي  »المتوحد الباجي«بوضع 

وعي المقلوب بلغة الجابري، وراح ينّظر لمستقبل المجتمع العربي، ويبني قالًعا نظرية وجمهوريات الزائف بلغة ماركس أو ال
أفالطونية وأحالًما طوباوية، بدًال من االضطالع بدور اجتماعي على مستوى مواجهة االستبداد ومنظومته واقعيًا، وتشريح ما هو 

  كائن وتفكيكه وتحليله ونقده.

العربي أن يتحدث عن الحرية والعدالة والديمقراطية، في ظل واقع يعلم علم اليقين أنه استبدادي وتغيب لكن، كيف أمكن للمثقف 
فيه الحرية والعدالة والديمقراطية؟ كيف يستقيم الحديث عن الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق اإلنسان، في ظل واقع ديدنه الطغيان 

طراف المناقضة لكل ما يحفل به المثقف من حرية وعدالة وديمقراطية؟ ال شك في أن والظلم والجور والتعسف والهوان، وهي األ
هذا الحديث، الذي اتخذ شكل بناء مدركات حول هذه القيم، هو حديث نظري ال يعكس ما يجري في الواقع. حديث معياري حول ما 

مقراطية والحرية والعدالة وحقوق اإلنسان في الواقع ينبغي أن يكون، وليس حديثًا إجرائيًا حول ما هو كائن، أي حول غياب الدي
العربي. هو، في النهاية، حديث يكشف عن مفارقة حضور المثقف العربي، على مستوى التنظير للقيم، وتخيل مستقبل المجتمع 

  العربي وغيابه، على مستوى فهم معضالت هذا المجتمع وتشخيصها واالتصال بالميادين وااللتحام بالجماهير. 

مهما يكن من محاولة بعض المفكرين تفسير هذه المفارقة وهذا االنفصال بين الفكر والممارسة وبين الوعي والدور االجتماعي، 
، أو بإرجاعها إلى »الممارسة على مستوى النظرية«بردها إلى األصول والتربية االجتماعية للمثقفين، أو ما يدعوه لوي ألتوسير بـ 

م للعلم، إال أننا نظن أن هذه المفارقة تكشف عن أزمة المثقف العربي، وهي أزمة ناتجة إما عن اعتقاده في نظرية الفن للفن والعل
  ، أو عن خدعه بالشعارات البراقة والشعبوية لألنظمة الديكتاتورية. )15(الدور النخبوي والرسولي واإلرشادي للمثقف

الطوباوي، ستصبح هذه المفارقة مكشوفة لكثير من هؤالء المثقفين، التي أيقظت المثقفين العرب من سباتهم  1967بسبب نكسة 
 ممن اكتشفوا واقعة التأخر التاريخي، مثلما اكتشفوا أنهم مخدوعين بعالم األفكار الذي صور لهم واقعًا غير معطى من الناحية الواقعية،

ا أن هذه المفارقة كانت لها أيًضا تداعيات على الواقع وبآخرين إلى االنتحار. علمً  )16(فانتهى األمر ببعضهم إلى المراجعة النقدية
العربي، أهمها غياب تأثير ملموس للمثقف في واقعه ومجتمعه، فهو وإن كان حاضًرا على مستوى اإلنتاج وبناء مشروعات فكرية 

الواقع، وهو ما تولد عنه الكثير  ونهضوية من ورق، إّال أنه كان غائبًا، على مستوى التأثير وتغيير مجريات األحداث أو توجيهها في
ظاهرة «، وأن المثقف العربي )17(التي ارتبطت بالمثقف العربي، من قبيل أن المثقفين العرب معلقون في الفراغ »الكليشيهات«من 

  .)18(»صورة افتراضية«وال تأثير له في مجتمعاته أو أنه  »صوتية

التي تطفو على السطح، كلّما أحس الناس بابتعاد المثقف عن االضطالع بوظيفته  »الكليشيهات«وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع هذه 
ودوره االجتماعي، فإنه يمكن القول إن المثقف العربي لما قبل الحراك العربي لم يكن يملك إمكانية التأثير في المجتمع، مثلما لم يكن 

لواقع، كما فعل المثقف الفرنسي، عندما فرض على السلطة يملك القدرة على االحتجاج على السلطة، لفرض مطالبه على أرض ا
إخالء سبيل دريفوس. إن األمثلة على هذا العجز عن التأثير في المجتمع والسلطة كثيرة، منها أن لطفي السيد وعالل الفاسي وعبد 

لمنا العربي، عن غياب الحرية هللا العروي وناصيف نصار وغيرهم كتبوا عن الحرية ونادوا بها، وال زلنا نتحدث اليوم، في عا
 ونطالب بها، وما خرج الناس إلى الساحات والميادين، إال ألجلها وفي سبيلها، ومنها أن قاسم أمين نادى بتعليم المرأة وتحقيق المساواة

ننادي بتحرير  ها نحن، بعد ثالثة أرباع القرن وبعد مسيرة ثالثة أجيال، ال نزال«بينها وبين الرجل، في الحقوق والواجبات، و
زمانية الفكر تختلف عن زمانية تطور المعطيات «. صحيح أن الزمن الثقافي بطيء، مقارنةً بالزمن االجتماعي؛ ألن )19(»المرأة

التاريخية المادية. وهذا ما يفسر البطء الواضح في الفروق القائمة بين تطور أشكال الحياة المادية، عندما نقارنها بالتحوالت التي 

                                                   
  .99 –92)، ص2010(بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر،  3، طنهاية الداعية: الممكن والممتنع في أدوار المثقفينانظر بهذا الصدد: عبد اإلله بلقزيز،  )15(
دما تحدث عن أنماط الوعي في كتابه "األيديولوجيا العربية المعاصرة"، وهي أنماط وعي ال لم يعمل عبد هللا العروي، في نظرنا، سوى على وصف هذه المفارقة، عن )16(

(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،  األيديولوجيا العربية المعاصرةتفارق الواقع فحسب، بل ال تملك تصوًرا دقيقًا عن األفكار الغربية أيًضا (انظر: عبد هللا العروي، 
خاصة، وفي هذا اإلطار يمكن أن نفهم  1967هر عندنا أن الكثير من المثقفين العرب انتبهوا إلى هذا االنفصال القائم بين الفكر والممارسة بعد نكبة يونيو ). الظا1995

روحاته. انظر: جاد الكريم الجباعي، "ياسين السياق الذي جعل العروي يؤلف كتابه العمدة، والسياق الذي جعل ياسين الحافظ يقدم على المراجعة النقدية لبعض أفكاره وأط
  ).2014المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات (ديسمبر  /دراساتالحافظ معاصًرا: سيرة ذاتية فكرية سياسية"، 

  .09)، ص2000العربية،  ، (بيروت: مركز دراسات الوحدة2، طالمثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشدمحمد عابد الجابري،  )17(
  .106أفاية، ص )18(
  .14، صمقدمات لدراسةشرابي،  )19(
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. وصحيح، كذلك، أن الفاعل الثقافي ليس من واجبه الحلول )20(»في مجال المعطيات الفكرية والروحية على وجه العمومتحصل 
محل الفاعل والمناضل السياسي، لكن المأمول من المثقف أن يسعى بعدته الفكرية والمعرفية، إليقاظ الهمم والضمائر وااللتحام 

  واقعيًا.  بالجماهير، لفرض القيم والحقوق فرًضا

وإذا كان االلتحام بالجماهير، والتماهي الواعي مع حركية المجتمع وطموحه وآفاقه المستقبلية، هو أحد األدوار الرئيسة للمثقف 
الحقيقي، فإن المثقف العربي لما قبل الحراك لم يتماَش وحركية المجتمع العربي من جهة الواقع، بل من جهة المثال، أي من جهة 

ر وتصورات نظرية يرى فيها سبيًال إلى تقدم هذا المجتمع، من دون أن يتساءل عما إذا كانت هذه األفكار محايثة ومعبرة إنتاج أفكا
عن واقع هذا المجتمع وبنيته، أم متعالية عليه، ولهذا كان من الطبيعي أن يظهر هذا المثقف، في صورة المثقف المفارق غير القادر 

االنفصام الشنيع بين المثقف والمجتمع، فيلوم المثقف «والعاجز عن استيعاب متغيراته. النتيجة هي  على النزول إلى أرض الواقع،
. ولئن كان )21(»المجتمع على عدم تقديره له، ويلوم المجتمع المثقف على عدم اهتمامه بقضاياه الفعلية، ال تلك اإلشكاليات المفترضة

نوع من المسافة النقدية مع السلطة، فإن بعض مثقفي ما قبل الحراك افتقدوا لهذا الدور من أدوار المثقف الحقيقي، أيًضا، االحتفاظ ب
  وانصهروا في السلطة، وبدل الدفاع عن المجتمع، أصبحوا يدافعون عن السلطة ويضفون على أفعالها وممارساتها صفة المشروعية.

لتزم، وأقصد بها دور االلتحام بالجماهير وتوجيهها، ودور نقد لعل افتقاد مثقف ما قبل الحراك هذه األدوار المميزة للمثقف الم 
السلطة وكشف عيوبها في الخطاب والممارسة؛ هو ما يفسر، في ظننا، غيابه عن تقدير ما يعتمل في بنية مجتمعه من تحوالت، 

الحقيقي للمثقف. بالجملة، فإن الدور  واندراجه في نسق السلطة، وهو في الحالتين كلتيهما يؤدي وظيفة أيديولوجية، ويبتعد عن المعنى
االجتماعي للمثقف العربي قبل الحراك العربي كان مفقوًدا ألسباب متداخلة، فبعضها ذاتي ارتبط بتمثل هذا المثقف لذاته ودوره 

الصدد هو:  ووظيفته، وبعضها موضوعي أدى إلى تغييبه عن التفاعل مع محيطه واالنهمام بهمومه. والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا
إذا كانت عالقة المثقف العربي بالمجتمع قائمة على جدلية الحضور والغياب، حضور الوعي وغياب الدور، فما تأثير أحداث الربيع 

قد دفعت بكثير من المثقفين  1967العربي على هذه العالقة، وعلى رؤية المثقف العربي حول ذاته ودوره ووظيفته؟ وإذا كانت نكسة 
مراجعة أفكارهم وقناعتهم، فهل حصل الشيء ذاته مع مثقفي اليوم؟ هل غير المثقف العربي اليوم تمثله ذاته ودوره، بعد العرب إلى 

هبوب رياح الربيع العربي؟ هل غادر برجه العاجي وأحالمه الطوباوية، ليتماهى مع حركية المجتمع العربي، ويلتحم بالجماهير 
أم نقل البندقية من كتف إلى كتف، مفضًال الدفاع عن األنظمة االستبدادية وطامعًا في مكاسب ومنافع  التواقة للتغيير والحرية والعدالة،

  آنية، بدًال من التفاعل مع تطلعات الجماهير ومطالبها؟

  

  ثالثًا: المثقف والحراك العربي، جدل الحضور والغياب

في فرنسا، وما يهمنا من ذكر هذا الشبه  1968أيار/ مايو  ال يخفى أن أحداث الربيع العربي تكاد تشبه في انطالقتها أحداث
في ما بين الحدثين من تشابه أو اختالف، بل معاينة أشكال تأثير هذه األحداث في أدوار المثقفين وقناعاتهم ومواقفهم،  ليس فض الحكم

ملها، بما هي بداهات تحت تأثير تلك األحداث، فمن المعلوم، في هذا الباب، أن جان بول سارتر غيّر كثيًرا من القناعات التي كان يح
التي انخرط فيها، والتي مسته بعمق، كانت بالنسبة له فرصة  1968إن أحداث مايو «وهذا ما أكدته سيمون دي بوفوار، بالقول: 

ول دور لمراجعة جديدة. لقد أحس بتشكك من وجوده كمثقف، ومن ثمة اضطر، في غضون السنتين الالحقتين، إلى التساؤل ح
  ، فهل جرى األمر عند مثقفينا على المنوال نفسه؟ )22(»المثقف، وإلى تغيير التصور الذي كان لديه عنه

 

  الحضور والغياب، المفارقة الجديدة  .1

لم تكن لتحقق بعض أهدافها، إال بفضل المشاركة  1952ثورة «يقرر سماح إدريس، في كتابه (المثقف العربي والسلطة)، أن 
، ويقرر نديم البيطار في مقاله )23(»ات المثقفين، في مختلف مستويات العمل السياسي واالجتماعي واإلعالمي والثقافيالفعالة لمئ

ثورات القرن العشرين نفسها لم تكن، في الواقع، ثورات بروليتارية، بل ثورات قادها ونظمها مثقفون «(المثقف والمجتمع) أن 
. يحق لنا، استناًدا إلى هذين القولين، التساؤل: هل كان المثقف العربي قوة دافعة )24(»يعتمدون على الجماهير ويتحالفون معها

ومؤطرة للحراك العربي، أم إنه كان غائبًا عن االضطالع بدور رئيس في هذا الحراك؟ هل كان حاضًرا أم كان غائبًا؟ وإذا كان 
  حاضًرا، فما صيغ حضوره؟ وإن كان غائبًا، فما عوامل غيابه؟

                                                   
  .90)، ص2005( 3، عدد 33، مجلد عالم الفكركمال عبد اللطيف، "من الحريات إلى باب الحرية: المماثلة التاريخية والتأصيل النظري"،  )20(
  .122)، ص1999(بيروت: دار الساقي،  الثقافة العربية في عصر العولمةتركي الحمد،  )21(
  .109محمد الشيخ، ص )22(
  .25)، ص1992(بيروت: دار اآلداب،  المثقف العربي والسلطةسماح إدريس،  )23(
 –74)، ص1985(الرباط: المجلس القومي للثقافة واآلداب،  ، المثقف العربي: دوره وعالقته بالسلطة والمجتمعنديم البيطار، "المثقف والمجتمع"، في: مجموعة مؤلفين )24(

75.  
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جاءت الثورات يتيمة، بال مثقفين يسهرون «يذهب أحد الباحثين، في جوابه عن سؤال: أي دور للمثقف بعد الثورة؟، إلى القول: 
على التخطيط والتأطير لتحقيق التغيير المنشود، ال على صعيد تغيير األنظمة فحسب، بل في كل الجوانب العلمية واألدبية والفنية 

. )25(»قرون أضحى فيها حاضر الشعوب ومستقبلها بأيدي غيرها، بعدما نفض العالم يده من كل ما هو عربيالتي تعيش انتكاسة، منذ 
وسواء اتفقنا أم اختلفا مع هذا القول/الرأي، فإن المثقف العربي كان حاضًرا في زمن الثورات، ولكن حضوره، في رؤيتنا، كان 

لسلطة، بدًال من المجتمع، وغياب األثر، بسبب التمسك بدور قديم ال يناسب حضوًرا زائفًا، وله تمظهرات عدة، منها الدفاع عن ا
خصوصيات المرحلة ومتغيراتها. كذلك، منها ابتعاد المثقف العربي عن المجتمع وقضاياه، وهي تمظهرات تظهر المثقف العربي، 

ري/النخبوي أو في المثقف المستقيل والمنعزل لما بعد الحراك العربي، إما في صورة المثقف المصلحي/االنتهازي أو المثقف المنب
  في برج عاجي. وبيان ذلك كما يأتي:

  

  المفارقة الجديدة .أ

لم ينفك المثقف العربي يتحدث عن الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق اإلنسان، وينشغل بها انشغال الراغب في تبيئتها 
ذا االنشغال كان نظريًا، بدليل غياب أي أثر لهذه القيم في الواقع العربي، وتنزيلها المنزلة األساس في واقعه. وعلى الرغم من أن ه

إًال أن المثقف العربي أسهب في بناء مدركات حولها، وإن لم يفلح في تحويلها إلى مبادئ عملية، ألسباب مرتبطة، إما بتمثله ذاته 
الربيع العربي، ستصبح الدعوة إلى العدالة والحرية  ووظيفته ودوره، أو مرتبطة بتغييبه. لكن، مع الحراك العربي وبزوغ فجر

وحقوق اإلنسان مطلبًا جماهيريًا تصدح به الحناجر في الساحات العمومية، ولم تعد حلًما تنظيريًا، وستصبح عنوانًا لتظاهرات 
ي، ففي اللحظة التي هبت فيها ومطالب الشعوب، بعد أن كانت عنوانًا لمؤلفات المثقفين. هنا تبزغ المفارقة الجديدة للمثقف العرب

الشعوب والجماهير، مطالبةً بالتغيير وإسقاط االستبداد، وترسيخ قيم العدالة والحرية والمساواة وحقوق اإلنسان؛ انقلب بعض المثقفين 
نظمة االستبدادية، العرب على أعقابهم، وبدًال من االلتحام بالجماهير لتحقيق القيم التي نّظروا لها على أرض الواقع، التحموا باأل

  ونفضوا أيديهم من الجماهير ومما كانوا يدعون إليه. 

، وتكشف الحقيقة، ويخرج المثقف االنتهازي/المصلحي من جبة المثقف الطالئعي الذي يتغنى »يسقط القناع عن القناع«هنا 
مستبدة وعن الحق ضد الظلم. هنا يفقد المثقف بالقيم. هنا يفقد المثقف هويته األخالقية، بوصفه مدافعًا عن المجتمع ضد السلطة ال

جوهره الديمقراطي وانتماءه إلى الناس وحركة التاريخ. وبفقده هويته األخالقية وجوهره الديمقراطي وانتماءه إلى الناس والعصر، 
ن مصالحها وينشرون تريد مثقفين يخدمو«يتحول إلى مثقف انتهازي، وبما أن السلطة في حاجة دائمة إلى مثقفين انتهازيين، و 

، فإنها ال تتوانى في استخدام هؤالء المثقفين االنتهازيين المنقلبين على أعقابهم، بكيفية ال )26(»سياستها ويبررون تحالفاتها المتقلبة
  تقل انتهازية، فتحولهم إلى أدوات للتبرير، وقطع غيار وبيادق تضحي بها، في معركتها الخاسرة ضد قوى التغيير.

من أمر التفسيرات التي يمكن أن تبرر هذه المفارقة الجديدة، وهذا االنقالب الالأخالقي في مواقف بعض المثقفين،  مهما يكن
من قبيل القول بأن الموقع االجتماعي للمثقف يقتضي االنخراط في دعم المشروع السياسي للنظام الحاكم، بحجة المحافظة على األمن 

لطة مهما جارت، فهي خير من ال سلطة، أو من قبيل القول إن المحافظة على األمن واالستقرار، االجتماعي وتجنب الفتنة، وأن الس
، إال أننا نظن أن هذه المفارقة/ )27(على الرغم من وجود الفساد واالستبداد، خير من الثورة التي تتطلب وقتًا إلعادة ترتيب األمور

لعربي، وتكشف ارتباطه بالمصلحة والمنفعة والسلطة، وتظهر أنه لم يغادر لما بعد الحراك ا االنقالب تفضح دور المثقف العربي
مضمار األيديولوجيا، فهو لم يعمل سوى أن انتقل من األيديولوجيا بمعناها الماركسي إلى األيديولوجيا بمعناها الفيبيري، أي من 

ل عنه، إلى اإليديولوجيا، بما هي تبرير وإضفاء األيديولوجيا، بما هي تزوير وتشويه للواقع وإنتاج صورة معكوسة وخطاب منفص
، ومن إنتاج خطاب منفصل عن الواقع ويتغنى بالقيم اإلنسانية إلى نقض ذلك )28(للشرعية على ظاهرة الهيمنة، سياسيةً كانت أو دينيةً 

بزغ السؤال المؤلم: كيف يدعو الخطاب نفسه، باالصطفاف خلف أنظمة االستبداد التي تنتهك العدالة والحرية وحقوق اإلنسان. هنا ي
  المثقف إلى الشيء ويفعل نقيضه؟ كيف ينتقد ظاهرة الهيمنة واالستبداد ويتحول إلى مبرر لظاهرة الهيمنة واالستبداد؟

نعلم أن الخطاب قد يحمل نقيضه، كما يقول جاك دريدا، ونعلم أن المثقف قد يفقد هويته األخالقية وجوهره الديمقراطي، وينسى 
رسالته اإلنسانية، فيتحول إلى مثقف انتهازي يدافع عن أنظمة استبدادية مناقضة للحرية والكرامة والعدالة وحقوق اإلنسان وكل القيم 

مصالحه الخاصة أو توجهاته األيديولوجية. لكن أن يتحول هذا المثقف االنتهازي إلى مبرر أفعال القتل والتشريد التي اإلنسانية، تبعًا ل
ترتكب ضد شعب أعزل، فإنه ال يفقد هويته األخالقية وجوهره الديمقراطي وانتماءه إلى اإلنسانية فحسب، بل يتحول إلى شكل جديد 

لم يخن ما يجب أن يكون عليه المثقف، من حيث «الذي  »الوسخ التاريخي«نًا في صيغة مثقف لمثقف لم يعرف له مثيل، فيظهر حي
ماهيته مدافعًا عن الحق والحقيقة وقيم الكائن اإلنساني ووجوده الحر فحسب، بل خان صورة المثقف النقيض الذي لم يتخيل أحد أن 

                                                   
  .2013سبتمبر/ أيلول  30(الكويت)،  الصباح كمال علوي، "أي دور للمثقف بعد الثورة؟"، )25(
  .2011يوليوز  02(دبي)،  البيانحسين العودات، "آراء مثقفين بالمثقفين"،  )26(
(بيروت:  اإلصالحية العربية والدولة الوطنيةنجد لهذه التبريرات أصوًال في مواقف فقهاء لم يجيزوا الخروج على السلطان الجائر، خوفًا من الفتنة. انظر: علي أومليل،  )27(

  .15 –14)، ص1985المركز الثقافي العربي، 
(28) Paul Ricœur, Du texte à l’action : essais d’herméneutique, t. 2 (Paris : seuil, 1986), Pp. 419– 426. 
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  المثقف والوضع العربي الراهن  
    جدل الحضور والغياب

فإن مثقف الوسخ التاريخي ظاهرة فريدة في صور المثقف غير  يصل به األمر إلى هذا المستوى من االنحطاط األخالقي، ولهذا
ليس هناك «وفي كل هذه الحاالت مجتمعة ، )31(الشبيح أو المثقف )30(الرعاعي . ويظهر حينًا آخر في صورة المثقف)29(»معهودة

  .)32( »الكاملسوى خيانة المثقفين واإلفالس األخالقي 

  

  النخبوية  .ب

من البين بنفسه أن المثقفين العرب جلهم لم يتنبؤوا بالثورات العربية، أو على األقل لم يتوقعوا أن تقوم بالنحو الذي قامت به. 
ولو استثمرنا الفكرة التي تقول إن التجربة تكشف عن مغالطات العقل النظري، لقلنا إن جل المثقفين العرب كانوا يعتقدون بالفكر 

غيران الواقع، أكثر من اعتقادهم بقوة الواقع التي تغير البراديغمات واألنساق النظرية. والواقع أن هذه النتيجة التي والثقافة اللذين ي
تكشف عن حضور المثقف على مستوى صناعة األفكار النظرية واألحالم الطوباوية، وغيابه على مستوى اإلنصات إلى نبض ما 

دودية دور المثقف العربي وغياب تأثيره في زمن الحراك العربي. ولو تأملنا في ردود فعل يعتمل في الواقع؛ إنما هي أحد أسباب مح
المثقفين العرب تجاه الثورات العربية، لوجدناها تقع على طرف نقيض، وتتخذ تمظهرات عدة تكشف من جديد عن جدل حضور 

  تأثير المثقف وغيابه، في ما يجري من أحداث في واقعه. 

تأثير يعني غياب األثر؟ قطعًا ال، فالمثقف الغائب، على مستوى الممارسة، كان حاضًرا، مثل عادته، على لكن، هل غياب ال
مستوى النظرية أو على األقل على مستوى إبداء المواقف من الثورات وتقييمها. هنا انقسم المثقفون واختلفوا في تقديرهم الحراك 

االختالف في التقدير أو في زوايا النظر إلى األحداث الفارقة ومرجعياتها، بل هو صيغ العربي ومآالته، وما يثير االنتباه هنا ليس 
تعامل المثقفين مع هذه األحداث، فهم وإن دعموها أو مدحوها أو عدوها عالًجا ألمراض السلطة والمجتمع، إال أنهم ظلوا في مستوى 

ًرا. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على أن المثقف العربي لم الوصف، ولم يفكروا قط في االلتحاق بصفوف الجماهير، إّال ناد
المثقف ليس قائًدا لألمة «يبرح قط وضعه القديم الذي يجعله يعد نفسه قائًدا يخطط للمعركة وال يشارك فيها، ناسيًا أو متناسيًا أن 

قف وسيط للحد من االستبداد والطغيان، بقدر ما والمجتمع. إنه فاعل فكري يسهم في عقلنة السياسات والمعلومات والممارسات. المث
ينجح في خلق وسط فكري، أو تشكيل مساحة للمعرفة، أو ابتكار شكل من أشكال العقلنة. وأما الدور القيادي والنخبوي، فقد أفضى 

  .)33(»بالمثقف إلى المؤخرة وآل به إلى طلب الحماية من السلطة

هنا أيًضا، يظهر أن المثقف العربي لم يتمثل وظيفته ودوره في التغيير، ودعم قواه نظًرا وممارسةً، فكان من البدهي أن يتحول 
اللغة المنبرية التي تستفز غرائز جمهور غاضب وخانق، «بفعل عجزه المزمن عن الفعل واالنفعال إلى مثقف منبري، وسالحه 

ياسية متجانسة ومتكاملة، من شأنها تطوير وعيه بالعالم إيجابيًا، وتزويد سلوكه السياسي بالموقف ولكنها تعجز عن تسليحه برؤية س
. يكشف هذا الوجه النخبوي الذي ظهر به )34(»المتماسك الفعال. إنها ال تفعل سوى إعادة إنتاج الوعي التجريبي العامي السطحي

ووظيفته، كما يكشف عن ثباته على وضعه التقليدي الذي لم يبرحه قيد المثقف العربي، زمن الحراك العربي، عن محدودية دوره 
المهام التقليدية التي يقوم بها المثقف من توعية للناس، وتنظير أيديولوجي، وتوجيههم إلى الطريق الصحيح، «أنملة، فلم يدرك أن 

وب من مثقفنا أن يكون مجرد داعية أو مثقف رسولي بغية اإلصالح، مهام عفا عنها الزمن، ولم يعد لها مردود يذكر. فاليوم ليس مطل
تتطور مع الزمن، بفعل التحوالت في البنى االجتماعية، «، فضًال عن أنه لم يدرك أن مهمات المثقفين )35(»أو ناقد ألوضاع المجتمع

، فعجز )36(»والمؤسسات الثقافيةوأنه بمقدار ما يزداد حجم المجتمع وتعظم المهمات التي تواجه حكامه تتزايد الحاجة إلى المثقفين 
  عن التفاعل مع األحداث الفارقة، ولم يدرك طبيعة الحاجة إليه، في اللحظات الحاسمة.

هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن المثقف النخبوي ظل حاضًرا في المنابر اإلعالمية وصفحات الجرائد الورقية 
كة، فال هو استطاع أن يحول أفكاره إلى مشروع اجتماعي، وال استطاع أن يعبر واإللكترونية، وغائبًا على أرض الواقع والمعر

الهوة الفاصلة بين الفكر والممارسة، والقول والفعل، فاختصر دوره ووظيفته في الكالم، ومراقبة األحداث، وانتظار ما يأتي أو ما ال 
  يأتي، وفي ذلك غيابه عن الفعل واالنفعال.

  

                                                   
  ):2017(مايو  شبكة جيرون اإلعالميةأحمد برقاوي، "مثقف الوسخ التاريخي"،  )29(

http://www.geroun.net/archives/82210 
  .2016يناير  26(بيروت)،  العرب صحيفةانظر: أحمد برقاوي، "المثقف الرعاعي"،  )30(
  ): 2017أبريل  11( شبكة الجزيرة اإلعالميةثقف الشبيح: كيف وضعت الثورات مصداقية المثقف على المحك"، انظر: شريف مراد، "الم )31(

http://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2017/4/11 
  .89)، ص1201(دمشق: دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع،  (مترجًما)، ، أسعد الحسينخيانة المثقفينإدوارد سعيد،  )32(
  .149)، ص2004(بيروت: المركز الثقافي العربي،  3، طأوهام النخبة أو نقد المثقفعلي حرب،  )33(
  .97 –96)، ص1998(الدار البيضاء: إفريقيا الشرق،  في البدء كانت الثقافة: نحو وعي عربي متجدد بالمسألة الثقافيةعبد اإلله بلقزيز،  )34(
  .295)، ص2012(بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون،  السياسي للثقافة العربية المعاصرةالوجه رشيد الحاج صالح،  )35(
  .195)، ص2011(بيروت: دار الساقي،  غربة الكاتب العربيحليم بركات،  )36(
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  ج. االنعزالية

ال يتمثل جوهر نشاطهم في محاولة تحقيق أهداف عملية، أي جميع الذين «ليان باندا المثقفين الحقيقيين بأنهم الذين يعرف جو
ينشدون المتعة في ممارسة أحد الفنون أو العلوم أو التأمالت الميتافيزيقية، وباختصار في الظفر بمزايا غير مادية، ومن ثم يستطيع 

. وعلى الرغم من أن تصور جوليان باندا للمثقف جوبه بانتقادات كثيرة؛ ألنه )37(»ال تنتمي لهذه الدنياكل منهم أن يقول: إن مملكتي 
يجعل المثقف يعيش في عزلة خاصة أو في عالم خاص ينأى به عن المحيط االجتماعي، ويحرره من االلتزام بأية قضية مجتمعية 

لثقافة، إال أن هذا التصور وجد له هوى في نفوس الكثير من المثقفين العرب الذين أو رسالة إنسانية، عدا رسالة العلم للعلم والثقافة ل
التأكيد على الموضوعية، واالبتعاد «اختاروا االستقاللية واالبتعاد عن المجتمع والنأي عن تناول قضاياه واالنهمام بهمومه، إما بداعي 

إن الحديث عن التزام المثقف بقضايا «، أو بداعي القول )38(»ف بال دورعن االنحياز األيديولوجي. وهذا مبرر محصلته النهائية مثق
السياسة والمجتمع، أو ارتباطه العضوي بقوى التغيير هو حديث تبسيطي وأيديولوجي؛ ألن المثقف يستحق جدارة تسميته مما يكتب، 

هرة، فإن إنتاج المثقف، سواء كان شاعًرا أو ويبدع، ويفعل، وليس مما يدعي تمثيله. وإذا كان البعض يلهث وراء التموقعات والش
ات روائيًا أو رساًما أو سينمائيًا أو موسيقيًا أو منظًرا، هو األداة األنجع التي يصوغ بها أسئلة الحدث والوجود، ومن خاللها يشق مسار

يقوي قدراته في البحث واإلبداع، حري بالمثقف، وجدير به، أن يكثف اشتغاله في حقله، و«أو بمبرر القول إنه  )39(»وآفاق الحياة
، أو بسبب )40(»وذلك حتى ال يؤول مبدأ االلتزام عنده إلى أفيون، وال يسقط فجأة، أو بالتدريج، بين كتبة المرميات وأنصاف المثقفين

، مما شعور المثقف بضعف التأثير وصوًال إلى اإلحساس بالعجز المطلق عن أي فعل في مجريات األمور التي تدور من حوله«
يقوده إلى االنغالق الكامل، والتقوقع في دوائر ضيقة، والتحول إلى السلبية المطلقة المحفوفة بتشاؤمية مبالغ فيها، في نظرته إلى 

  .)41(»األمور

والواقع أن اختيار المثقف االنعزال عن المجتمع وقضاياه، باسم الموضوعية العلمية أو ضعف التأثير، وغيرهما من المبررات، 
لبًا ما يخفي خلفه عدم القدرة على التعبير عن مواقف تجاه قضايا المجتمع وأحداثه الفارقة، إما ألسباب مرتبطة بإكراه وضغط غا

، )42(»العسكر حولوا المثقفين إلى موظفين أو اضطروهم إلى الصمت داخل البالد أو النفي خارجها«السلطة المستبدة، خاصة وأن 
انتشرت موضة تكفير  1967منذ الهزيمة الكبرى في العام «أو مرتبطة بالرقابة التي تفرضها المؤسسة الدينية على المثقفين، فـ 

أصحاب الفكر والعلم والثقافة، في مجمل البلدان العربية.. فجوابًا على طرح قدمه صادق جالل العظم، تفسيًرا للهزيمة، في كتابه 
تحركت المؤسسات الدينية والقضائية، فأحالته على المحاكمة ومنعت الكتاب من التوزيع.. وعلى امتداد العقود  (نقد الفكر الديني)،

الماضية أصاب التكفير جملة من أعالم الفكر، أمثال: جابر عصفور، وحسن حنفي، وصالح عبد الصبور، ومحمد الفيتوري، وغالي 
اكر السياب، وقاسم أمين، وخير الدين التونسي، ومحمد سعيد عشماوي، وخليل عبد شكري، وحنا مينه، ومحمود أمين العالم، وبدر ش

  . )43(»الكريم، ونجيب محفوظ، ونوال السعداوي، ومحمد أركون، وعبد المجيد الشرفي وغيرهم من أهل الثقافة

لمفارقة المزمنة، بين القول والفعل، ثم إن هذا االنعزال ال يكون دائًما اختياريًا، بل يكون في حاالت كثيرة اضطراريًا، فبسبب ا
منعزًال عن واقعه أو «يكتشف المثقف أنه عاجز عن إيجاد لغة اتصال بالمواطن العادي، فيفرض عليه ذلك نوًعا من العزلة، ويغدو 

تمعه، ومن ثم، متقوقعًا داخل ذاته يجتر ثقافته السلفية، أو يترجم ثقافة غيره، أو يحلق في تصورات طوباوية ليست متجذرة في مج
فمن المتوقع أال تتحول الثقافة في المجتمع العربي إلى جزء عضوي من الحياة االجتماعية، بحيث يمكنها أن تتفاعل مع المشكالت 

  .)44(»اليومية لألحداث والقضايا، ما يمكن أن يخلق تالحما أساسيًا بين الفكر والواقع، بين النظرية والتطبيق

اختياريًا ألسباب مختلفة، أو كان اضطراريًا، بسب المفارقة المزمنة بين القول والفعل، فإنه ال يفرز  وسواء أكان هذا االنعزال
وعلى الرغم مما ذهب إليه إدوارد سعيد،  في النهاية، إّال مثقفًا مستقيًال، ومثقفًا بال دور، وبال وظيفة، وبال تأثير في واقعه االجتماعي.

المثقف الحقيقي غريب «، ومن قول بأن )45(»يتركه الكتاب على األفراد، وعلى الجسد الجمعي األثر الحاسم الذي«من حديث عن 
من الجائز تفهم موقف هشام «، أو ما ذهب إليه بنسالم حميش، من أن )46(»أو خارجي يفرض على ذاته المنفى، على هامش المجتمع

وطه عبد الرحمن، وغيرهم، ما داموا يرون أنهم يعيشون في جعيط، وعبد هللا العروي، وفاطمة المرنيسي، وعبد الفتاح كليطو، 
مجتمع ينمي منسوب تلوث ذهني، وفي سقم ثقافي حاد وأمية متعددة األشكال واألبعاد، فيكون الخالص عندهم في الترقي بالفكر 

                                                   
  .36 –35)، ص2006، محمد عناني (مترجًما) (القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، المثقف والسلطةإدوارد سعيد،  )37(
  .153البرغثي، ص )38(
  .107أفاية، ص )39(
المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات (مراكش،  /المؤتمر السنوي الرابع للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةبنسالم حميش، "عن المثقفين وتحوالت الهيجمونيا"، في:  )40(

  ).5، ص2015آذار/ مارس  21 -19
)، 1996(الشارقة: دائرة الثقافة واإلعالم،  ندوة الثقافة العربية وتحديات المستقبلبشور معن، "المثقف العربي إزاء التحوالت فاعل أم منفعل"، في: مجموعة مؤلفين،  )41(

  .11ص
  .193بركات، ص )42(
  .93غزال، ص  )43(
(بيروت: مركز دراسات  والمثقف في الوطن العربي ندوة الثقافةوجي"، في: مجموعة مؤلفين، أحمد حجازي، "أمية المثقف العربي: اإلبداع وأزمة الفكر السوسيول )44(

   .90)، ص1992الوحدة العربية، 
  .56)، ص2005(بيروت: مؤسسة األبحاث العربية،  7، كمال أبو ديب (مترجًما)، طاالستشراق: المعرفة، السلطة، اإلنشاءإدوارد سعيد،  )45(
  .136بشارة، ص )46(
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واألجمل واألعدل. ففي خيارهم والوجدان إلى مراتع السعة، والهواء الطلق المطهر، والعزلة الذكية اليقظة؛ أي إلى مدارج األحق 
هذا، والحالة تلك، تكمن سبل اتقاء العبثيات والغباوات الزاحفة، والتمثل بسابقيهم الذين ذهبوا تاركين بصمات وآثاًرا رائقة مؤثرة، 

، أو كاتبًا، أو فيلسوفًا، تشهد أنهم أعطوا الحياة ما يرفعها ويقويها، فما ماتوا هباًء وسدى. وعطفًا على ذلك، ليس علينا أن نلوم فنانًا
. على الرغم من ذلك كله، نرى أن دور المثقف يبقى هو االضطالع بمهمات في الواقع ولصالح )47(»على االعتزال في برج عاجي

لميح مجتمعه، كما نرى أيًضا أن دور المثقف هو النقد، نقد السلطة والمجتمع في آن معًا. صحيح أن بعض المثقفين لجؤوا إلى النقد بالت
بدًال من التصريح، لكن ذلك غير كاف؛ ألن األصل في عمل المثقف هو الجهر بالحقيقة الواضحة في وجه السلطة، دفاًعا عن المجتمع 

  وقضاياه العادلة.

نحن أمام مفارقة جديدة تدل على الحضور والغياب، حضور المثقف في داخل المجتمع وغيابه عن األحداث الجارية، وعن 
تطلعات الجماهير، إما بالدفاع عن السلطة، طلبًا للمصلحة والمنفعة الذاتية، وإما باختيار االنزواء عن المجتمع وقضاياه. التفاعل مع 

وسواء تعلق األمر برسم الخطط، بدًال من النزول إلى ميدان المعركة، أو بالنزوع االنعزالي وطلب العلم للعلم، فنحن في الحالتين 
في صيغة الغياب، أو قل: إن حضوره زائف ويدل على الغياب، وهو ما يجعلنا نتساءل: كيف يمكن االنتقال  كلتيهما أمام مثقف حاضر

من هذا الحضور الزائف الذي يدل على الغياب عن تطلعات الجماهير والتأثير فيها، إلى الحضور الحقيقي الدال على االنهمام بهموم 
مكن الخروج من وضع تقليدي لم يعد يساير طبيعة المجتمع العربي وتحوالته الراهنة الجماهير، والتأثير الفعلي في الواقع؟ كيف ي

إلى وضع جديد قوامه االنتباه إلى المخاض الذي تجتازه المجتمعات العربية، واالضطالع بدور تاريخي في توجيهه وتعقله، ووعي 
  ممكناته، واستشراف آفاقه في الفكر والممارسة؟ 

 

  ع.. مالمح الدور الجديدالمثقف وصراع المواق .2

يمكن لنا اآلن أن نفهم لماذا قال بعض الباحثين: إن أحداث الربيع العربي تجاوزت المثقفين الذين وقفوا أمامها مشدوهين وال 
يلوون على شيء، وإن ما حصل ويحصل قد أظهر عجز المثقف وتقاعسه عن التفاعل مع حركية االحتجاجات، وفقده بوصلة التفكير 

سرعة األحداث جرفت المثقفين، وخصوًصا في بداية االحتجاجات التي أدت إلى تغيير رؤوس األنظمة «المالئم لقراءة المرحلة، وإن 
في تونس ومصر، وزجت بالبعض في إطالق إسقاطات وتمنيات حول الثورة والتغيير، واالنتقال إلى مجتمع أكثر عدالة وحرية، 

  . )48(»وأكثر صونا لكرامة الكائن

هراته الثالثة الدالة على غيابه في حضوره، وبفعل عوامل غيابه وتغييبه، ما كان له إال أن الحق أن المثقف العربي، بتمظ
تتجاوزه األحداث، بل ما كان له إال أن يقف عاجًزا حيالها. والسؤال المركب الذي يطرح نفسه اآلن هو: كيف يمكن للمثقف العربي 

كيف يمكن للمثقف العربي أن يستعيد شروط زمام الكلمة في عالم أن يخرج من جلباب وضعه التقليدي ويرسم مالمح وضع جديد؟ 
اليوم، بعد أن فقدها لصالح فاعلين جدد باتوا يحتلون مكانه؟ كيف يمكنه االضطالع بدور ووظيفة تتالءم مع متغيرات العالم العربي، 

تحويل األفكار النظرية إلى مشروعات عملية تؤثر وتؤثر في مجريات أحداثه، قوًال وفعًال؟ ما أدواته في العمل والتأثير؟ كيف يمكنه 
 في الواقع العربي المعاصر وتغير مجراه، فتضمن تقدمه وترسم آفاقه المستقبلية؟

تخلي قطاع كبير من المثقفين العرب عن وظيفتهم التي تقوم على «تذهب إحدى الباحثات إلى أن أحداث الربيع العربي أظهرت 
ية الجماعة السائدة فيها، كما تخلوا عن دورهم المجتمعي، والمفترض أن يكون متمثًال في التصدي إنتاج الخطابات الضامنة لهو

. وعلى )49(»للقضايا المفصلية في حياة مجتمعهم، وأمتهم. نعم، فقد تخلى معظم المثقفين عن ذلك الدور المنوط بهم، والمأمول منهم
 أننا نرى أن أحداث الربيع العربي تظهر، أيًضا وأساًسا، تراجع دور ووظيفة الرغم مما يمكن أن يكون في هذا الرأي من رجاحة، إال

  المثقفين العرب ومحدوديتهما، لثالثة أسباب على األقل: 

أولها، أن المثقف العربي، في زمن األحداث، كان ما يزال يعمل ضمن دائرة الثقافة المكتوبة في اللحظة التي يعرف فيها المجتمع 
ثانيها، أن  .»ثقافة الصورة المتحركة«ا مهوًال في األمية وتراجعًا في القراءة، ويتأثر أكثر بما يدعوه ريجيس دوبري العربي اكتساحً 

وسائل اإلعالم وسعت دائرة المثقفين، فحشرت فيها المتخصصين والصحافيين واإلعالميين والمستشارين والخبراء وغيرهم، وقدمتهم 
لط الحابل بالنابل، وتالشى المفهوم القديم للمثقف العضوي، وحصل بس في تعيين دور المثقف للمشاهدين بوصفهم مثقفين، فاخت

ا، وموقعه، فأصبح مفهوم المثقف ضبابيًا وزئبقيًا وهالميًا، بعد أن احتل المثقف االنتهازي والغوغائي والشبيح المنابر اإلعالمية. ثالثه
علومة، ومنتج المعرفة والحقيقة، بقدر ما هي عليه وسائل االتصال والتواصل، مثل أن المثقف لم يعد وحده أداة التواصل ومصدر الم

اإلعالم وأدواته واإلنترنيت، وصوًال إلى مواقع التواصل االجتماعي والشبكات االجتماعية، مثل المدونات وفيسبوك وتويتر، وما 
  شابهها.

                                                   
  .6 –5حميش، ص )47(
  .106أفاية، ص )48(
  .347)، ص2014( 3/4، عدد 30، مجلد مجلة جامعة دمشقإسعاف حمد، "المثقف العربي: إشكالية الدور الفاعل"،  )49(
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االجتماعية والمعطيات التكنولوجية واإلعالمية وغيرها، لم يظهر بهذا المعنى، فإن تطور األحداث الميدانية، مع تطور الشروط 
تخلي المثقف العربي عن دوره ووظيفته فحسب، بل أظهر، أيًضا، تراجع دور ووظيفة هذا المثقف ومحدوديتهما في المجتمع، بعد 

لذين يقاسمون المثقف بعًضا من مهماته، ظهور هؤالء الفاعلين الجدد (وسائل اإلعالم الحديثة ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها) ا
ويحدون من هامش تدخله، وباتوا يحتلون موقعه ومكانه. وما كان لهؤالء الفاعلين الجدد إال أن يحتلوا مكان المثقف، ألوهام كثيرة 

ه وتأثيره. وأول هذه اعترت ذاته وأبعدته عما يعتمل في المجتمع، وحدت من دوره ووظيفته، فتضاءل انفعاله بالتحوالت، وانعدم فعل
األوهام، اعتقاد المثقف بدور رسولي وتنبؤي وإرشادي، وثانيها، اعتقاده أنه وصي على اآلخرين، وثالثها، إحساسه المبالغ فيه بأنه 
 قادر بكلمة أو موقف أو إطاللة إعالمية أو قصيدة ملتهبة أن يغير مجرى التاريخ في بلده، وهو وهم ناشئ عن ابتعاد المثقف عن

  .)50(معايشة الواقع الحي بتعقيداته وتداخالته

إن استعادة المثقف العربي شروط زمام الكلمة التي فقدها لصالح وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي التي باتت تصنع 
تحام بالجماهير وتوجيهها، الرأي وتوجه الجماهير وتتحكم فيها، وإّن عودته إلى موقعه الطبيعي، في التنوير واالتصال بالميادين واالل

متوقفة في نظرنا على نفض اليد من األدوار والوظائف القديمة التي باتت متجاوزة، واالضطالع في المقابل بأدوار ووظائف جديدة 
ونقد  تقتضيها متطلبات المرحلة والوضع العربي الراهن. فليس دور المثقف هو محاباة السلطة ونقد المجتمع، وال هو محاباة المجتمع

يرضي الشارع العربي ويجاري أحالم «، ولو تبنى الثاني، لكان شعبويًا )51(السلطة، فلو تبنى الدور األول، لكان انتهازيًا ومزيفًا
  . هذان دوران قبيحان وال يليقان بالمثقف الحقيقي. )52(»الناس السياسية وأوهامهم األيديولوجية، عبر دغدغة مشاعرهم الدينية والقومية

، وفي وجه المجتمع أيًضا. وبتفعيل دوره في النقد، وابتعاده )53(ر المثقف هو دور النقد والجهر بالحقيقة في وجه السلطةإن دو
عن االنتهازية بنقد السلطة، وعن الشعبوية بنقد المجتمع وكشف عيوبه؛ يتحول المثقف إلى ناقد اجتماعي يسهم، انطالقًا من النقد، 

فكرية. ليس دور المثقف، أيًضا، الخوض في السياسة، بغاية التلون بألوانها واالنتفاع من مكاسبها، بل في إنتاج حيوية اجتماعية و
ألجل عقلنتها، فعلى الرغم من دعوة محمد عابد الجابري إلى تحرير الثقافة من السياسة، بداعي أن السياسة سادت على الثقافة، وأن 

، إال أننا نتفاعل أكثر مع ما يدعو إليه إدوارد سعيد من ضرورة )54(الحرية وتكبلها وتلغيهاالسياسة سلطة والثقافة حرية، والسلطة تقتل 
، لظننا أن الفاعل الثقافي ال وجود له خارج السياق السياسي واالجتماعي، وال انفصال له )55(»تمريغ أنف الثقافة في وحل السياسة«

ارتباط السياسة «عن االهتمام بقضايا الشأن العام، ومراقبة كيفيات تدبيرها. ذلك أوًال ألن المثقف يملك رأسمال رمزي، وثانيًا ألن 
طار اللذين يؤثران في إنتاج المنظومات الفكرية، وبناء الصيغ والمؤسسات بالثقافة هو ارتباط عضوي، وتعد الثقافة القاعدة واإل

السياسية، وباإلمكان القول إن السياسة شأن ثقافي، ومن هنا تظهر عالقة المثقف بالسلطة، وتظهر بذلك أبرز وظيفة للمثقف، وهي 
كزية للمثقف هي صياغة المثل، وتقديم الرموز، القيام بدور رئيس في الصراع من أجل فرض الرؤية الشرعية، فإحدى المهام المر

  . )56(»أي تشكيل االستعدادات التعبيرية، وكذلك نسق معتقدات الرأي العام تجاه السلطة

من هنا، فإن من أدوار المثقف العربي اليوم االهتمام بقضايا الشأن العام، والدفاع عن القيم العامة، والجمع في هذا االهتمام بين 
تغلبت عنده مهام النضال والتغيير على «غيير والفهم والتفسير، ومن ثم تالفي أخطاء مثقف ما قبل الحراك العربي الذي النضال والت

مشاغل الفهم والتفسير، فتحول إلى مناضل فاشل، بعد انهيار مشاريع التقدم والتنوير والوحدة والحداثة، أو بعد فشل محاوالت الدفاع 
. ونحسب أن اضطالع مثقف اليوم بهذا الدور، )57(»المجتمع المدني أو إحداث التغيير الديمقراطيعن الحريات والحقوق وبناء 

يمتلك رأسمال  »فاعل«واتصافه بخاصية االلتزام تجاه المجتمع وقضاياه، سيساعد على تحوله التدريجي من أديب أو فيلسوف إلى 
  ر والتطوير.رمزي يسمح له بتحريك المناقشة، وإحداث شقوق من أجل التغيي

الكشف عن أدوات الهيمنة غير المباشرة وفضح آليات عملها، «إن دور المثقف الحقيقي هو دور تنويري عقالني يقوم على 
وتوجيه الرأي العام إليها، بغية تكوين إدراك عام بين الناس حول هذه األدوات، ال سيما وأن النظام السياسي العربي يعد أكبر مستثمر 

، وال يكتمل )58(»وسيد العارفين بمردودها في الهيمنة، ونتائجها في فرض السيطرة األيديولوجية على الشارع العربيلهذه األدوات 
هذا الدور التنويري العقالني، إال بمقاومة السلطة وآلياتها في التدجين واإلخضاع، وصناعة األفكار واألجساد الطيعة، فكما أن السلطة 

ميشيل فوكو، لقواعد الخطاب التي تحدد ما يجب قوله وما يجب السكوت عنه، وإلزامه بإرادة الحقيقة  تقاوم المثقف بإخضاعه، بحسب

                                                   
  .11بشور، ص )50(

(51) Pascal Boniface, les intellectuels faussaires (Paris: JC Gawsewitch, 2011), chapitre 8. 
  .296صالح، صرشيد الحاج  )52(
ا من المثالية الخيالية، بل إنه يعني إجراء موازنة بين جميع البدائل المتاحة، واختيار البديل الصحيح، ثم تقديمه "إن قول الحقيقة للسلطة ليس ضربً يقول إدوارد سعيد  )53(

  .169، صالمثقف والسلطةبذكاء في المكان الذي يكون من األرجح فيه أن يعود بأكبر فائدة، وأن يحدث التغيير الصائب": 
  .234 –233)، ص1999، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2، طفي الوطن العربي المسألة الثقافيةمحمد عابد الجابري،  )54(

(55) Shelley Walia, Edward Said and the Writing of History, (Cambridge: Icon Books, 2001), p. 6. 
)، 1992(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  ف في الوطن العربيندوة الثقافة والمثقمحمد الهرماس، "المثقف والبحث عن النموذج"، في: مجموعة مؤلفين،  )56(

  .35ص
  .155حرب، ص )57(
  .298الحاج صالح، ص )58(
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، فإن دور المثقف هو مقاومة السلطة، )59(المرتبطة، دائريًا وبأنساق السلطة التي تنتجها وتدعمها، وباآلثار التي تولدها وتسوسها
عة قول الحقيقة في وجهها، كما ترتكز على تحقيق االلتحام القوي بين اإلنتاج الثقافي بإقامة مسافة نقدية بينه وبينها ترتكز على شجا

التي تيسر للسلطة الحاكمة الضغط على المثقفين عجز هؤالء عن من أهم العوامل «إذ إن   والفكري وبين مطالب وحاجات المجتمع،
لعميقة، ذلك االلتحام الذي من شأنه، إذا توافر، أن يخفف أو تحقيق االلتحام العضوي بين عطائهم الثقافي وبين مطالب المجتمع ا

  .)60(»يقضي على مقاومة السلطة للمثقفين، وأن يقرب بالتالي بين عوامل التغيير الثالثة الكبرى: السلطة السياسية والمجتمع والمثقفين

ة التي مست بنية المجتمع العربي، من شأنه إن اضطالع المثقف بهذه األدوار الجديدة التي تناط به، في إطار التحوالت الجديد
تغيير بنيته وصورته ووظيفته، ورسم حدود عالقته بالمجتمع والسلطة، وجعلها قائمة على رؤية نقدية وشمولية. رؤية نقدية تحّول 

الذي ال يستطيع تحويل  »المتخصص«المثقف إلى ناقد اجتماعي يسهم في إنتاج حيوية اجتماعية وفكرية، ورؤية شمولية تميزه عن 
األفكار التقنية إلى مشروع اجتماعي. لكن هل اضطالع المثقف العربي بهذه األدوار الجديدة كاف إلحداث التغيير أو على األقل 

  إحداث شقوق في البنيات المهترئة؟

القول بالفعل، وربط الوعي  نظن أن رسم مالمح الدور والوظيفة غير كاف إلحداث التغيير المنشود، إذ ال بد من العمل ووصل
بالدور، والوظيفة بالممارسة، ففي غياب الممارسة والفعل يبقى أي حديث عن الدور والوظيفة محض حبر على ورق، وفي ذلك 

وة، عودة إلى مفارقة المثقف العربي المزمنة، مفارقة الدور والوعي أو مفارقة االنفصال بين الفكر والممارسة، فال بد إذًا من ردم اله
بوصل الفكر النظري بالعمل الميداني. وبما أن دور مثقف اليوم ال يقاس بمقياس الحقيقة فحسب، بل بمقياس الفائدة والفاعلية أيًضا، 
فإن هذا الدور ال يمكنه أن يكون فاعًال ومنتًجا ومسهًما في التغيير، إال بإسهام المثقف عمليًا في تغيير واقعه، وهو ما يقتضي، في 

، ضرورة اقتران مهارات التفكير والتساؤل والحس النقدي واالستقالل الذاتي بخطوات عملية ثالث، ليكون أثر المثقف والتزامه رؤيتنا
  وتدخله الفكري واالجتماعي ملموًسا. 

الشكل أولى هذه الخطوات استثمار المثقف وسائل اإلعالم الحديثة ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها، وتسخيرها وتكييفها ب
الذي يخدم أدواره وظائفه الجديدة، إزاء مجتمعه وقضاياه. وال شك عندنا في أن ارتباط المثقف بوسائل اإلعالم واالتصال والمعلوماتية 
ومواقع التواصل االجتماعي من جهة، وارتباطه بالجماهير وحركاتها من جهة ثانية، سيجعله في قلب التحوالت االجتماعية والسياسية 

الجديدة، وسيتيح له إمكان التفاعل واالحتكاك المباشر بالجماهير (خاصة الفئة الشابة منها)، فينتج لغة جديدة، ورؤية جديدة  العربية
  قائمة على وعي جديد بحقائق جديدة. 

ه المثقفين ثاني هذه الخطوات، إيمان المثقف بأهمية العمل الثقافي الجماعي، فبدًال من الدخول في مناقشات وصدامات مع زمالئ
في  –بفعل التطورات التقنية الهائلة–بذرائع مختلفة، يتوجب عليه االنخراط في مؤسسات ثقافية مستقلة، خاصة وأننا أصبحنا نعيش 

عصر المؤسسات، والمثقف مهما كانت قوة تأثيره فلن يستطيع في ظل هذه األوضاع الراهنة صنع التغيير وحده، بل ال بد له من 
ؤسسات ثقافية عربية مستقلة وقادرة على جمع مثقفي التغيير، وفق استراتيجيات تروم تفعيل أدوار المثقفين في االندراج ضمن م

االنخراط في حركية المجتمع، وتصويب مسارها، للخروج من دائرة االستبداد أو على األقل منع تجدد أزمة المجتمعات العربية، 
  بمنع تجديد األنظمة االستبدادية ذاتها.

المثقف النموذجي «ث هذه الخطوات، إقامة مسافة نقدية مع السلطة، والتموقع داخل المجتمع المدني، ألسباب كثيرة، منها أن ثال
حري به، وأولى له، أن يتموقع في المجتمع المدني ويظهر، كما أكد ماكس فيبر وأنطونيو غرامشي، وابن خلدون قبلهما، في مقام 

، ومنها أن المجتمع المدني يمنح المثقف فرصة اإلنصات للشباب والعاطلين )61(»لحكم مغاير للسياسينقدي، بإزاء سلطات التشريع وا
والفئات االجتماعية الهشة، ومن ثم إحساسه باآلخرين، وتنمية روح التفكير النسبي لديه، عكس االنتماء الحزبي الذي يجعله سجين 

كان دائًما عنوانًا لمقاومة السلطة الغاشمة، ولهذا كان دوًما مجال تحرك المثقف  أيديولوجية الحزب، ومنها أخيًرا أن المجتمع المدني
الصوت اآلخر الذي ال يشيد اإلجماع، بل هو المتصل بالميادين، وحاضنة للمثقف الحقيقي الذي يجسد، بحسب إدوارد سعيد، ذلك 

التعابير السهلة واألفكار الجاهزة والمواقف  -كان الثمن مهما-فرد يلزم وجوده ويخاطر به، انطالقًا من حس نقدي مطرد، فرد يرفض 
  .)62(الملتبسة، إزاء خطابات رجال السلطة وأفعالهم وذوي العقول المتكلسة، وهو ال يرفضها فحسب، بل يجهر لهم برفضها أيًضا

ساير التحوالت التي طرأت على إن امتالك المثقف القدرة العملية واإلمكانية الفكرية (التي تسمح له باالضطالع بدور تاريخي ي
بنية المجتمع العربي، ويستشرف آفاقه المستقبلية) متوقف على إعادة بناء ذاته، ووعي دوره ووظيفته، وإدراك مفاصل التفاعل بينه 

أم الغربي.  وبين مجتمعه، واالنهمام بهموم واقعه، واالسترشاد بما تراكم من تجارب تاريخية وخبرات فكرية، سواء في العالم العربي
 Leالعقالنية المطبقة «أي إنه متوقف في النهاية على ما يدعوه غاستون باشالر بـ  لكنه متوقف أيًضا على الممارسة والعمل،

rationalisme appliqué«  التي تجمع بين العقل والتجربة، وتسمح للمثقف لحظة االتصاف بها بتحويل األفكار النظرية إلى

                                                   
(59) Michal Foucault, « vérité et pouvoir », entretien avec M. Fontana, L’Arc, n 70 (1977), Pp. 22- 24. 

(بيروت: مركز دراسات الوحدة  المثقف العربي: همومه وعطاؤهعبد هللا عبد الدائم، "عطاء المثقف العربي: المثقف العربي وضغوط المجتمع"، في: مجموعة مؤلفين،  )60(
  . 154)، ص1995العربية، 

  .3حميش، ص )61(
(62) Edward Said, Des intellectuels et du pouvoir (Paris: le Seuil, 1996), p. 39. 
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إيقاظ الهمم والضمائر، وتحريك سواكن الغفلة والتلهي عن قضايا وأوضاع وأحداث خطرة لى األقل مشروعات مجتمعية أو ع
  وجسيمة.

  

  خاتمة

انتهى بنا الكالم، في الفقرة األخيرة من هذا البحث إلى أن المثقف العربي مطالب اليوم بتدارك مفارقته المزمنة، عبر االتصاف 
ظر بالممارسة، وبتفعيل أدواره الجديدة في االتصال بالميادين، وااللتحام بالجماهير، والنقد، بعقالنية مطبقة تصل القول بالفعل والن

يرهن مستقبل الحراك العربي ويهدده بالفشل؛ ألن قيام والمساءلة، وتقدير حركية المجتمع والتاريخ. وبما أن صمت المثقف العربي 
هذا الحراك من دون خلفية نظرية/فلسفية يفتحه على المجهول، ويحوله إلى وديعة في يد القوى المتطرفة، وفي ذلك خطر على 

هو إسكات األصوات الحرة، المثقف نفسه. وبما أن غياب المثقف عما يجري في الواقع العربي هو مقدمة لالستبداد، وديدن االستبداد 
وقتل المبادرة الفردية بنشر ثقافة الريع، ومنع إشاعة الحرية في المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والحقوقية؛ 

عدالة والمساواة ودعم مطالب التغيير والفإن المثقف العربي مطالب باستعادة المبادرة واإلسهام في تقدير األحداث الفائرة وتوجيهها، 
  والحرية وحقوق اإلنسان التي يمور بها العالم العربي اليوم.

بما أن صالح حالنا مرتبط بصالح أحوال مثقفينا، فإن الضرورة التاريخية والمرحلة االنتقالية، التي يعيشها العالم العربي و
بقة، على جعلنا نشرئب إلى أفق الكونية، ونتلمس خطانا اليوم، يقتضيان عودة المثقف الحقيقي، فهو القادر، متى اتصف بعقالنية مط

في درب االنخراط في حضارة العولمة، وهو القادر أيًضا على إضاءة وضعنا العربي الراهن، وجعله قابًال للقراءة، وفك االرتباط 
ي رهنتها بالتقدم االقتصادي تارة، بينه وبين تأويالت رجال الدين التي رهنت الديمقراطية بالمطلق، وبينه وبين األيديولوجيات الت

وباالجتماعي تارة أخرى. ولعمري، إن المثقف العربي، باتصافه بعقالنية مطبقة تصل الفكر بالممارسة وامتالكه الحس النقدي 
م صورة والتساؤلي، يكون قادًرا على تقدير حركية المجتمع والتأثير فيها، واستشراف ممكناتها، ليضع نفسه في محك التحول، ويرس

جديدة لألدوار التي ينبغي أن يضطلع بها المثقف. هذا الذي قال عنه هولدرلين، في قصيدة وهو على مشارف الجنون: إنه يؤسس 
  بالكلمة لما يتبقى.
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