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  تمثيالت المثقف المقاوم  
    صورة المثقف في فكر إدوارد سعيد

  مقدمة

؟ ولماذا المثقّف؟ إنّها أسئلة كالسيكيّة يفترض كل )1(لم هذا البحث؟ ما الغاية منه؟ ماذا نروم بالخوض فيه؟ ثم لماذا إدوارد سعيد
أّما الغايات  .يها بصره على عنوان البحث، وكان لزاًما علينا أن ندلي بالجوابباحث أّن المتلقّي سيطرحها في الوهلة األولى التي يقع ف

  الكبرى من هذا البحث، فهي في الحقيقة تستجيب لدوافع تراوح بين ما هو ذاتّي وما هو موضوعّي، ونوجزها في اآلتي:

كر اإلنسانّي كذلك، لما قّدمه من إسهامات والف يمثل العمل شكًال من أشكال االعتراف بفضل إدوارد سعيد على الفكر العربيّ  -
تأسيّسية في مجاالت الفكر واألدب والفلسفة، وتحيّة منا إليه على إصراره في إطالق المواقف المبدئية الّشجاعة تجاه أغلب القضايا 

  التي تشغل اإلنسانيّة وتتصدرها، كما هو معلوم، وهي القضية الفلسطينيّة. 

بفكر إدوارد سعيد، في سبيل مزيد من التّعريف به، سدا لما الحظنا من نقص في األوساط المتعلّمة، إسهام في مزيد اإلحاطة  -
وطرحنا الّسؤال على بعض األشخاص  -بما يشبه االستبيان-، فلقد عملنا خالل إنجاز هذا العمل على القيام "العاّمة"فضًال عن 

لبيّة الّساحقة بالنّفي الكلّي. والالّفت هنا أّن كتاب سعيد المفصلّي (االستشراق) عشوائيًا: هل تعرف إدوارد سعيد؟، فكانت إجابة الغا
، غير أّن 1978الذي كان قادًحا لموجة كبرى من المناقشات على المستوى العالمّي نشر ألّول مّرة في طبعته اإلنكليزية في عام 

المختّصة منذ ذلك التّاريخ إلى اآلن، يالحظ أنّه ال ذكر السم إدوارد  المتتبّع للّساحة الفكريّة العربيّة، من خالل الّدوريات والكتب
  .2003سعيد، سوى في الّسنوات الماضيات، وال سيما بعد وفاته في عام 

في سياق مزيد من طرح  محاولة قدح المناقشة وإثرائهها حول مجموعة من القضايا الجوهريّة التي يتناولها إدوارد سعيد، -
، كما يقول الجاحظ، فإن العمل الجدّي "كل ثابت إلى زوال أقرب"اؤالت، من دون اّدعاء امتالك الجواب. وما دام المشكالت والتس

ة في تقديرنا هو الذي يتوّصل إلى إثارة الّسؤال. لذا، فإّن أفضل ما يمكن أن نسمع من المتلقّي، بعد أن يّطلع على هذا العمل، هو: مسأل
  فيها نظر؟

المثقّف العربّي حقا؟  "مات"في مقّدمة هذا البحث ال يسمح بمناقشة تلك األعمال، فإّن باستطاعتنا التّساؤل: هل ولئن كان المجال 
وهل ثمة أمل في ميالده من جديد؟ إّن مدار هذا البحث هو مقاربة في سبيل اإلجابة عن تلك التساؤالت، وسعي إلى إبراز صورة 

االختالف  من صورته القديمة. ولعّل القادح الذي حّرك فينا لذّة التّوّغل في هذا البحث هوجديدة للمثقّف، من تحت أنقاض ما هوى 
، ومحاولة إثبات أّن لكّل مجتمع مثقفيه، وأّن لكّل حقبة تاريخيّة صنفًا خاصا من المثقّفين. إّن القول بموت "موت المثقّف"ومقولة 

ة، والمغامرة بالقفز في المجهول، إذ لم تخلُّ كل المجتمعات اإلنسانيّة عبر التّاريخ المثقّف هو تماًما مثل القول بحرق الّسفن األخير
أما عن سبب اختيارنا المفّكر الفلسطيني إدوارد سعيد، فإّن ذلك يعود إلى دوافع،  من شريحة طليعيّة تتولّى مهّمة التّفكير والتّغيير.
المّي، إذ إّن الّرجل توّصل إلى انتزاع االعتراف والتّقدير في المحافل الّدوليّة، من لعّل أّولها هو منزلة سعيد العلميّة في المستوى الع

للمثقّف أعدائه قبل أصدقائه. أّما الّدافع الثاني واألهمّ في ذلك االختيار، فهو ما قّدمه سعيد من مقاربات في المستويين النظرّي والتطبيقي ّ
يعد نموذًجا فعليا وفريًدا للمثقّف الجديد الذي عاد إلى طليعة الفعل الفكرّي والميدانّي ودوره. ولعّل ذلك هو ما يؤهّل الّرجل ألن 

    بألمعيّة الفتة. 

ولئن كان سعيد قد خّصص لمشكلة  وللوصول إلى رؤية فيها قدر من العمق، استندنا إلى مدّونة موّسعة من آثار إدوارد سعيد.
وين مختلفة، وأشهرها (صور المثقّف)، فإّن تلك المحاضرات لم تكن كافية للوقوف المثقّف مجموعة محاضرات نشرت الحقًا بعنا

إذاعيّة بثّتها "على صورة متكاملة للمثقّف عند سعيد، وقد يعود ذلك إلى طبيعة تلك المحاضرات، من جهة كونها في األصل ماّدة 
. من هنا، فقد كان لزاًما علينا أن نستقرئ "Reith Lecturesفي إطار محاضرات ريث  1993هيئة اإلذاعة البريطانيّة سنة 

مجموعة موّسعة من نصوص سعيد، ونجمع منها ما حبّر عن المثقّف، ثّم نحاول تأليف ما تناثر منها من أفكار، من أجل الوصول 
عناه من مصادر مختلفة، واألمانة العلميّة. وألجل ذلك اّطلعنا على أغلب ما صنف إدوارد سعيد، مما جم إلى مقاربة فيها من الوضوح

مثل المكتبات العاّمة أو التجاريّة أو ما توفّر منها في صفحات اإلنترنت، وخلصنا إلى اعتماد أربعة مصادر أساسيّة، هي: (صور 
   المثقّف) و (االستشراق) و (الثّقافة واإلمبرياليّة) ومذّكرات سعيد (خارج المكان).

لمصنّفات، واتّخذناها مصادر، فإّن ذلك لم يثننا عن الغوص أكثر في أغلب ما كتبه إدوارد وإذا كنّا قد رّكزنا أساًسا على تلك ا
سعيد من كتب ومقاالت، واتّخذنا منها مراجع أفادتنا في الوصول إلى قدر غير يسير من وضوح الّرؤية والمنهج البحثّي. وإن كان 

هذا المصنّف المفصلّي ال ينبغي أن يكون، بالنّسبة إلى القارئ، بمنزلة إدوارد سعيد قد اشتهر خاّصة بفضل كتابه (االستشراق)، فإّن 
ة الّشجرة التى تحجب الغابة الكثيفة، فالّرجل قّدم إنتاًجا غزيًرا جدا، عالوة على أنّه نشر مثًال حوالى مائة وعشرين مقالة في جريد

  .)2003وسنة  1995(الحياة) وحدها (بين سنة 

                                                   
فإّن مرّدها ما شاع في الّسنوات األخيرات في الّساحة العربيّة من مقاربات ذاهبة إلى نقد المثقّف و مبّشرة "بموته"، ونورد  -إشكاليّة المثقّف-عن دوافع اختيارنا اإلشكاليّة  )1(

  ) "لعلي حرب". 2)"لعبد اإلله بلقزيز" وكذلك خاّصة "أوهام النّخبة"(1اعية" (منها هنا على سبيل الذّكر " نهاية الدّ 
  ). 1999عبد اإلله بلقزيز، نهاية الداعية: الممكن والممتنع في أدوار المثقفين، (بيروت: المركز الثقافي العربّي، 

  ).1998علي حرب، أوهام النّخبة أو نقد المثقف، (بيروت: المركز الثقافّي العربّي، 
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تاج سعيد في تقليب مسألة المثقّف في فكره على أوجه عّدة، فإنها شّكلت في حّد ذاتها إحدى صعوبات ولئن ساعدتنا غزارة إن
البحث، إذ إنّه من العسير جًدا جمع كّل ما كتب الّرجل من كتب ومقاالت مبثوثة في عشرات الدوريات والمجالّت العالميّة التي ال 

بالنّسبة إلى الّدراسات النّقديّة التي اتّخذت من أعمال إدوارد سعيد مجاًال لها. فالّرجل  يصلنا منها إال النزر اليسير، مثلما هو الّشأن
ارتقى إلى مراتب علميّة متقّدمة أّهلته ألن يكون محط أنظار أقطاب الفكر والفلسفة والسياسة في العالم. لهذه األسباب، فمن الطبيعي 

نده تارة وتعارضه تارة أخرى. ولّما كان حّظ العرب مما يكتب هنا وهناك في أن تتكثّف ردود األفعال حوله في صورة أبحاث تسا
ا أّن العالم قليًال، بات من المؤّكد أن ينطبق ذلك على ما كتبه الغربيّون عن سعيد، ولعّل قادم الّسنين يسهم في سد ّهذه الثّغرة، وال سيم

وال أدّل على ذلك من حركة التّرجمة الواسعة لمجموعة كبرى من  بعد وفاته، اهتمام المثقّفين العرب بإدوارد سعيد قد تضاعف
  أعماله.

وقد ذهبنا إلى تقسيم العمل إلى ثالثة أبواب، وفقًا لثالثة أسئلة جوهرية، وهي ما افترضنا أّن كّل مثقّف قد طرحها على نفسه 
ن الباب األّول (في مفهوم المثقّف)، واشتغلنا فيه على بالّضرورة: من أكون؟ ماذا أريد؟ كيف أصل إلى ما أريد؟ تبعًا لذلك، كان عنوا

بوصفه لفظ تواضعت عليه شريحة من النّاس، والّدافع  "المثقّف"المفهوم لدافعين، وأّولهما هو ذلك الغموض الذي ظّل ّيكتنف مفهوم 
، قبل الغوص في التحليل. ولئن رجح لدينا الثّاني هو األخذ بقدر من المنهج العلمي الذي يفترض االنطالق أّوًال من تحديد المفهومات

أّن المثقف، بما هو مصطلح محدد، وليد الثقافة الغربية من دون سواها، فإّن ذلك لم يمنعنا من الحرص على التأكيد أّن المثقف، بما 
الثقافة العربية  هو شخص مخصوص، إنما كان موجوًدا على امتداد التاريخ البشري كله. لبلورة ذلك، فقد اخترنا أن نبحث في

، ذلك أنّنا "المثقّف والمقاومة"اإلسالمية عن نماذج قّدرنا أنّها حازت على منزلة المثقف في عصرها. أّما الباب الثّاني فقد وسمناه بـ 
بما هما محاولة  والممانعة، "المقاومة"توّصلنا، بعد استقراء مجموعة أعمال إدوارد سعيد وكذلك مواقفه، إلى أّن الخيط الّرابط بينها هو

  دائمة للتّفكيك ومن ثّم كسر أنساق الهيمنة، بقطع النّظر عن الّزمان والمكان.

والمقصود باإلمبراطوريّة االنتماء إلى ذلك األفق الكوني الرحب، بل إنّه يتجاوز  ،"المثقّف واإلمبراطوريّة"أّما البّاب األخير فهو
. وقد حاولنا في هذا الباب إثبات أّن ما يبحث عنه مثقّف إدوارد سعيد، "خارج المكان"ذلك إلى نفي مصطلح االنتماء ذاته، والبقاء 

، بقدر ما هو سعي إلى الحريّة الخالّقة، من أجل "المواطنة"من تحّرر من ربقة المكان، ليس ضربًا من االستقالة والتّملّص من أعباء 
هذه األبحاث في إعطاء إدوارد سعيد المنزلة الّطبيعية التّي هو أهل لها من مزيد من الفعل الحر. ويبقى األمل قائًما في أن تسهم مثل 

  جهة، واإلسهام في إذكاء جذوة الّسجال والجدل حول مشكل المثقّف ودوره، إقليميا وكونيا من جهة أخرى. 

  

  أوًال: في مفهوم المثقّف

  المثقّف بين المعجم والتاريخ

  المثقّف لغة  .أ

على -ح المثقّف وليد الثّقافة الغربيّة الحديثة ولم ينتقل إلى العربيّة، إالّ عبر عمليّة التّرجمة الّتي بقيت من المعلوم أّن مصطل
ترتكز إلى االجتهادات الفرديّة وتبتعد عن العمل المؤّسس، وذلك راجع إلى غياب المرجعيّات الثّقافيّة النّافذة الّتي  -الرغم من تطّورها

). إضافة إلى traduire c’est trahirالتّرجمة وتوّجهها. ثّم إّن من المتعارف عليه أّن كّل ترجمة خيانة (يمكن أن تؤّطر عمليّة 
 :إبراهيم كايد محمود بـذلك، نشير إلى المشكالت المتعلّقة بترجمة المصطلح، بما هو لفظ مخصوص. تلك المشكالت الّتي يوجزها 

أراد أن يمّد يده إلى هذا العمل، كذلك اختالف  وضع المصطلحات الملزمة لكّل منفوضى المصطلح، وغياب المنهجيّة الموّحدة ل"
أو الُمْصَطِلح الّتي تنعكس في  ننقل منها والمدارس الّتي نتبنّى آراءها ومنهجيّاتها، إضافة إلى ثقافة النّاقل اللّغات الّتي نترجم عنها أو

  .)2("تقف حائالً دون تقّدم المصطلح وتطوره في العالم العربيّ  كأداء ما يقّدمه من مصطلحات، كّل هذه األمور عقبات

التي  intellectوهما مشتقتان من  اإلنكليزية، intellectualالفرنسيّة وكلمة  intellectuel يقابل كلمة مثقّف العربيّة كلمة
وليد حادثة تاريخية بعينها،  "المثقف"، ومصطلح intelligenceتحيل إلى معاني العقل والفكر واإلدراك والذكاء، ومنهما كلمة 

وثقافًا وثقوفة: حذقه  ثِِقف الشيء ثقفًا". وباالنتقال إلى المعجم العربّي، نجد في (لسان العرب) البن منظور: "دريفوس"وهي قضية 
ثقفت العلـم "نجد  . وفي (أساس البالغة) للّزمخشرّي،)3("ورجل ثقف وثقف وثقف: حاذق فهم، ويقال ثقف الشيء: هو سرعة التعّلم

، ثقيف وقد ثقف ثقافة :، وفي كتاب العين. وغالم ثقف لقف وثقف لقف وقد ثقف ثقافةإذا أسرعت أخذه :أو الصناعـة فـي أوجز مّدة
ّ في (المعجم الوسيط)، فنجد: )4("أدبه وثقفه :ومن المجاز  ة: حذقهاثقف ثقفًا: صار حاذقًا فطنًا، فهو ثقف والعلم والصناع".  أما

                                                   
 .2005 سوالعشرون، مار، السنة الّرابعة 97العربي، العدد  المصطلح ومشكالت تحقيقه، مجلة التراثكايد محمود إبراهيم،  )2(
  .492, ص1, ج 1999 ةالمعارف، القاهر رالعرب، دا نمنظور: لساابن   )3(
   .176)، ص1989، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1ج(محققًا)،  محمد باسل عيون السود أبو القاسم الزمخشري، أساس البالغة، )4(
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  تمثيالت المثقف المقاوم  
    صورة المثقف في فكر إدوارد سعيد

َويَُكفُّۤواْ أَْيِديَُهْم فَُخذُوهُْم  فإِن لَّْم يَْعتَِزلُوُكْم َويُْلقُۤواْ إِلَْيُكُم ٱلسَّلَمَ "): 91. وفي القرآن الكريم نجد في (سورة النساء/)5("والشيء ظفر به
ئُِكْم َجعَْلنَا لَُكْم َعلَْيِهْم سُ  َوٱْقتُلُوهُْم َحْيثُ  ـٰ ً ثَِقْفتُُموهُْم َوأُْولَ ً  ْلَطانا بِينا  ، بمعنى وجدتموهم."مُّ

، إلى مشكل منهجّي مهم، وهو أّن كلمة )6(ويشير محمد عابد الجابري، في كتابه (المثقّفون في الحضارة العربيّة اإلسالميّة)
والفنون التي يطلب  العلوم والمعارف"التي يعرفها (المعجم الوسيط) بأنها:  "ثقافة"مثقّف في المعجم العربّي تحيل رأًسا إلى كلمة 

، أي مثقّف. ومّما تقّدم يمكن أن نستنتج intellectuelالتي ال تحيل على  culture، وتقابلها في المعجم الغربّي كلمة )7("الحذق فيها
لم يكن  اختالفًا في المرجع بين المعجم الغربي والمعجم العربّي، في ما يخّص كلمة مثقّف، ومن هنا يمكن أن نذهب إلى أّن المصطلح

بالوضوح الكافي في المستوى اللّغوّي في السياق العربّي، بالقدر الذي كان فيه جليّا في السياق الغربّي، وهكذا يتجلى بوضوح مقدار 
في عمليّة التّرجمة. ذلك في الحقيقة كان شأن المصطلحات المحدثة أغلبها التي اجتثت من سياقها ووضعت لها مرادفات قد  "الخيانة"

  الفها التّوفيق. وإذا كان المدخل اللّغوي قد أحالنا إلى قدر غير يسير من اللّبس، فكيف يكون المدخل االصطالحّي؟ ال يح

 

  المثقّف اصطالًحا .ب

من المعلوم أّن أكثر المصطلحات انتشاًرا هي المصلحات العاّمة وغير الّدقيقة، وذلك شأن كلمة المثقّف التي تتداولها األلسن 
ولة مطلقة ال تقابلها الّسهولة في تحديد المدلول. ويؤّكد (المعجم النقدّي لعلم االجتماع) صعوبة تعريف كلمة المثقّف، واألقالم، بسه

إّن كتلة الّدارسين والجامعيين هي "غير أّن عمليّة التّعريف يمكن أن تنجز، عبر جمع مجموعة من المؤّشرات، وأّولها تملّك المعرفة: 
. من هنا، فليس باإلمكان أن نتّحدث عن المثقّف األّمي أو الجاهل مثًال. وإذا كان كّل )8("ها أّوًال عن المثقّفينالتي يمكن أن نبحث في

مثقّف هو صاحب معرفة بالّضرورة، فهل يعد كّل صاحب معرفة مثقّفًا؟ اإلجابة تكون هنا بالنّفي، إذ ال بد أن تتوافّر مجموعة أخرى 
إّن بعض األهليّة اإلدراكيّة، مضافةً إلى حساسيّة حاّدة تجاه القيم، هما مجموعتا "لكي يوسم بالمثقّف: من الخصال في صاحب المعرفة، 

. )9("الخصائص التي نقترح تعريف المثقّفين بها، ويقتضي أن نضيف سمة ثالثة لنميّزهم بها وتتعلّق باآلداب التي يعلنون التّمّسك بها
(المعجم النقدّي لعلم اإلجتماع) قد وضعا شروًطا أساسيّة لتعريف المثقّف، ويمكن أن نوجزها  مّما سبق يمكن أن نستنتج أّن مؤلّفي

في آداب المثقّف الغربّي يحتل البحث عن الحقيقة مركًزا "في العلم والوعي وااللتزام، وتضاف إليها خصلة البحث عن الحقيقة، فـ 
 .)10("مرموقًا

ومجموعة كبرى من المفهومات العصريّة، ويختلف عنها في اآلن نفسه، مثل مفهوم  "المثقّف"عند هذه الحدود، يتقاطع مفهوم 
، وإن كان يحيل إلى عمليّة االنتخاب "النّخبة". فمفهوم "Avant-gardeالّطليعة "، "Intelligentsiaاإلنتلجنسيا "، "élite'النّخبة "

من حيث أنّهم يمثّلون الّصفوة، فإنّه ال يحيل إلى شريحة مخصوصة،  وهو ما ينطبق على شريحة المثقفّين، واختيار القلّة من الكثرة،
الذي برز في بولونيا وروسيا في القرن التّاسع  "اإلنتلجنسيا"إذ يمكن الحديث عن النّخب السياسيّة والفكريّة والدينيّة. أّما مصطلح 

ى شريحة حصرت اهتمامها في بوتقة الثّقافة والفكر أن يحيل إل Karol libeltفقد أراد له واضعه البولوني كارول ليبيلت  عشر،
، والفّن. من هنا، فإّن والءها األّول، مثلما يشير نديم البيطار، هو لألفكار والمعارف، ما يحصر دورها في التّأمل والتّنظير والتحليل

  ، بما هو في المقام األّول صاحب موقف."المثقّف"وهو ما يبتعد بها عن مفهوم 

الّطليعة، فإّن بروزه في منتصف القرن التّاسع عشر كان في سياق عسكرّي في المقام األّول، إذ كان يشير إلى  أّما مفهوم
مجموعة مخصوصة من الجنود الذين يمتازون بمهارات قتاليّة فائقة، وعادة ما يتقّدمون الجيوش في المعارك. غير أّن ذلك المفهوم 

ي جلّها إلى األشخاص الذين يرومون دوًما تجاوز السائد في مجاالت الفكر واألدب والفّن، من ما لبث أن اكتسب أبعاًدا جديدة تشير ف
ثم فهم غالبًا ما يبادرون إلى استنباط أساليب ومناهج إبداعيّة جديدة. في السياق ذاته، يمكن أن نشير إلى بروز ما سّمي بالطليعة 

كالسيّكية في األدب والفن، واستلهام أخرى تقترب إلى الواقع. ولئن كان المثقّف األدبيّة التي كان هدفها األّول تقويض األساليب ال
فعل لديه يكتسب كثيًرا من الّصفات الطالئعيّة، بوصفه أنّه عادة ما يجّدف ضّد كّل التّيارات الّسائدة، ويهتّم باإلبداع الفنّي، فإّن آفاق ال

كبر همومه هو البحث عن الحقيقة أينما وجدت، ما يبتعد به عن ميادين اإلبداع بما تتجاوز اهتمامات الحركة الطالئعيّة. ذلك أن أحد أ
  هو متّخيل باألساس.

، فإّن ذلك ال يحجب عنا "الّطليعة"و "اإلنتلجنسيا"و "النّخبة"إذا كنّا قد المسنا خطوط التّماس بين مفهوم المثقّف ومفهومات 
. فالمثقّف يكتسب من الفيلسوف عمق "الّزعيم"، و"الثّوريّ "و "المفّكر"و "فالفيلسو"اقترابه من مصطلحات حديثة أخرى، مثل 

تأسيسه الفعل التّغييري، انطالقًا من رؤية فكريّة متكاملة، وهو في  "المفّكر"تحليالته ونفاذه إلى بواطن األشياء، في حين إنّه يشارك 
التي تصّده عن تحقيق أهدافه الّسامية، ثم إن المثقف يكتسب من  عناده الّدائم في مواجهة المعوقات "الثّوريّ "اآلن نفسه يشارك 

                                                   
 .98)، ص1987المعجم الوسيط، (بيروت: أمواج للطباعة والنشر،  )5(
 21)، ص2000محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية اإلسالمية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  )6(
 .98الوسيط، صالمعجم  )7(
  .486)، ص1986ر. بورون، وف. بوريكو، المعجم النقدي لعلم االجتماع، سليم حداد (مترجًما)، (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  )8(
 .487. بورون، وف. بوريكو، المعجم النقدي لعلم االجتماع، ص )9(
  .487الجتماع، ص بورون، وف. بوريكو، المعجم النقدي لعلم ا )10(
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، في "المثقّف"فنون قيادة الجماهير العريضة وتأطيرها ودفعها إلى األفضل. لقد حاولنا في ما سبق الوقوف عند مفهوم  "الّزعيم"
ت التي تقترب منه، غير أّن الصورة لن تكتمل، سياقه اللّغوي واإلصطالحّي، وأردفنا ذلك بمقارنة المفهوم ونماذج أخرى من المفهوما

 من دون العودة إلى البحث في تاريخ المصطلح.

  قضية دريفوس وميالد المصطلح .ج

لعّل ما توصل إليه محمد عابد الجابري، في كتابه (المثقّفون في الحضارة العربيّة اإلسالميّة)، فيه من الطرافة ما قد يثير فينا 
و(التفكير في العصر  ّي، فقد استند إلى كتابين مرجعيّين، هما (المثقّفون في العصر الوسيط) لـ جاك لوكفكثيًرا من الفضول المعرف

  ّن بروز طبقة العلماء في أوروبا، بداية من القرن الثّاني عشر، مرّده إلى ثالثة عوامل:أالوسيط) لـ أالن دي ليبيرا، وقد توّصل إلى 

    لعربيّة وخاّصة الفلسفة.. حركة التّرجمة الواسعة للعلوم ا1

  . ظهور المدن الوليدة، نتيجة الحركة االقتصاديّة الموّجهة أساًسا لتلبية حاجات العالم اإلسالمّي من المواد األّوليّة. 2

 . ظهور فئة جديدة هي فئة المدّرسين الذين انطلقوا في التّعليم داخل أسوار الجامعات.3

لم تشّكل السبب الّرئيس في ميالد فئة المثقّفين، وإنّما  فإنّها جديدة، لثقافة حيويّ  مجال خلق في مجتمعة العوامل تلك أسهمت ولئن
كان السبب المباشر لذلك، بحسب دي لبيرا، هو تحّول مدّرسي الجامعات من حرفة التّعليم الخالص (صناعة الموّظفين)، إلى مخاطبة 

ّن تّحرر الفالسفة من مهنة األستاذيّة بين جدران الجامعة هي اللّحظة الحقيقية إ"الجماهير العريضة ومصارعة الفكر الكنسّي. يقول: 
أّن ذلك التّحّول كان بفضل ترجمة الفلسفة العربيّة وفلسفة ابن رشد بالتّحديد،  . ويتّفق الجابري ودي لبيرا في)11("لميالد المثقّفين

عوة مثقّفي أوروبا الجدد إلى الفصل بين الفلسفة والكنيسة سرعان ما تحّولت وخاّصة مبدأ الفصل بين الفلسفة والّدين. بالنّتيجة، فإّن د
إلى دعوة صريحة للفصل بين الكنيسة والّدولة، أي إلى ما سّمي الحقا بالالئيكية. ذلك كان الفصل األّول من فصول المواجهة التي 

، إذ يجمع أغلب الباحثين "قضيّة دريفوس"حقًا بـ بات على المثقّف أن يخوضها مع أكثر من طرف، ومن ذلك ما أصبح يعرف ال
، 1889، بوصفه مصطلًحا محّدًدا، كان في إثر حادثة تاريخيّة دارت فصولها بفرنسا، وكان منطلقها في عام "المثقّف"على أّن بروز 

  في. عندما أدين ضابط فرنسّي يهودّي يدعى ألفريد دريفوس بتهمة التّجّسس لصالح ألمانيا، وحوكم بالنّ 

ما عادت إلى صدارة االهتمام، وتحّولت إلى قضيّة  غير أّن هذه القضيّة لم يتسّن لها أن توضع في رفوف األرشيف، بل سرعان
الّرأي العام الفرنسّي، وتواصلت فصولها على امتداد ما يزيد على عشرة أعوام، حيث انقسم بسببها الفرنسيّون إلى فريقين: فريق 

ا أّن الّضابط دريفوس خائن يستحق العقاب. أّما القسم الثّاني، فدافع عن دريفوس عاًدا أّن األدلّة المقّدمة إلى ساند حكم المحكمة عادً 
ية المحكمة غير كافية، ومن هنا فهو يطالب بتبرئته ورّد االعتبار إليه، وعّد أصحابه أّن األسباب الحقيقيّة للمحاكمة هي النّزعة المعاد

، إذ تنامت مظاهر العداء والكره للّطائفة Antisémitismeرنسا التي دعيت الحقًا بالنّزعة المعادية للّسامية لليهود المنتشرة في ف
ة) اليهوديّة التي هيمنت على الحياة االقتصاديّة والماليّة. من إفرازات تلك النّزعة انتشار مجموعة من المؤلّفات، مثل (فرنسا اليهوديّ 

ملوك العصر) لـ ألفونس دي توسنيل، وأنشأت رابطة خاصة لمحاربة النفوذ اليهودّي سّميت بـ (الرابطة  لـ إدوارد دريمون، و(اليهود
  .1889المعادية للّساميّة) في عام 

أّما في الجهة المقابلة، فقد سّجل دخول فئة المفّكرين واألدباء الفرنسيين إلى ساحة الّسجال، عبر البيان الّشهير (بيان المثقّفين) 
إّن الموقّعين أسفله يحتّجون ضّد طرق األشكال القانونيّة لمحضر عام "، ومما ورد فيه: 1898نشر في جريدة (الفجر) سنة  الذي

، ومن الذين وقعوا على "، ويحتجون على التّعتيمات المحيطة بالقضيّة، ويلّحون على مراجعة الحكم الّصادر في حّق دريفوس1894
  ومارسيل بروست وإميل زوال الذي أصدر رسالته المفتوحة الّشهيرة (إني أتّهم). سذلك البيان األّول أنتول فران

ولئن انتهت قضيّة دريفوس عمليا، بانتصار المثقّفين وإعادة االعتبار إلى الّضابط اليهودّي، فإنها في الحقيقة كانت محض بداية 
الذي يحيل  "المثقّف"د أعلنت تلك الحادثة التاريخيّة ميالد مصطلح قادحة لسجال فكرّي عميق ظّل يتفاعل في فرنسا والعالم بأسره. فق

إلى فرد في المجتمع، ليس مثل غيره من األفراد، وعالم ليس مثل غيره من العلماء، وصاحب رأي ليس مثل غيره من أصحاب 
ة الغربيّة كان من المنطقّي أن اآلراء، وصاحب موقف ليس مثل غيره من أصحاب المواقف. ولما كان مصطلح المثقّف وليد الثّقاف

نحاول الخوض فيه في مهده األصلّي، من خالل نماذج من مقاربات المفّكرين الغربيّين للمثقّف، وهو ما سيكون مدار البحث في 
  الفصل القادم.

  المثقّف في السياق الغربيّ  

 -1891ثة أقطاب، وهم: أنطونيو غرامشي (الستجالء صورة المثقف في الثقافة الغربية نروم النظر في المصطلح في فكر ثال
). وقد اعتمدنا هؤالء المفكرين من دون غيرهم لسببين، 1980 -1905) وجون بول سارتر (1956 -1867) وجورج بندا (1937

لمفهوم المثقف أّولهما أّن إدوارد سعيد كان قد أشار إليهم، عند تناوله مشكل المثقف، والثاني هو أننا نعّدهم من أهم من خصص بحوثًا 
  بعينه.

                                                   
 .30محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية اإلسالمية، ص  )11(
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  "المثقّف العضويّ "غرامشي و  .أ

لعلّنا ال نبالغ إذا عددنا أن أشهر من نّظر للمثقّف هو المفّكر اإليطالّي أنطونيو غرامشي، وذلك راجع إلى االنتشار الواسع 
ُحّملت هذه المقولة أكثر من وجه، في األوساط والتيّارات الفكريّة، على اختالف مشاربها، فلقد  "المثقّف العضويّ "والمذهل لمقولة 

حتّى حادت عن ما وضعه غرامشي ذاته لها. وقد يكون من المفيد أن نشير إلى أّن غرامشي هو باألساس عالم في فقه اللّغة، وقد 
لل سياسّي انخرط في الحركة اليساريّة الماركسيّة اإليطاليّة، واضطلع فيها بدور تنظيم الّطبقة العاملة، وهو إضافة إلى ذلك مح

زت واجتماعّي في الصحف اإليطاليّة. ولقد كانت النتيجة الحتميّة لهذا النّشاط النضالي أن سجنته الّسلطة الفاشيّة اإليطاليّة لمّدة ناه
عشرة أعوام، غير أّن ذلك لم يثنه عن مواصلة المشوار حتى داخل الّسجن، حيث ألّف كتابه (دفاتر السجن) الذي قّدم فيه تصّوره 

  لخاّص لدور المثقّف.ا

ولعّل طرافة غرامشي تكمن في أنّه ذهب إلى أّن كّل النّاس مثقّفون، ومن هنا فهو يعد من أّول المدافعين عن ديمقراطيّة الثّقافة 
عندما "ضيف: ، وي)12("كّل النّاس مثقفّون، لكن ليس لهم كلّهم أن يؤّدوا وظيفة المثقّفين في المجتمع"ضّد النّخبويّة، فـ  وجماهيريّتها

، وقد يعيدنا هذا االستدراك الذي )13("نميّز بين المثقّفين وغير المثقّفين، فإنّنا في الحقيقة نشير فقط إلى الوظيفة االجتماعيّة المباشرة
تماعّي. يطرحه غرامشي إلى نقطة البداية، فالمحّك الذي يطرحه للتّفرقة بين النّاس، وهم بالّضرورة مثقّفون، هو محّك الّدور االج

   .، فالّدور الذي أسنده إلى المثقّف هو الّدور الذي أسنده لنفسه"أخذ الّدنيا غالبًا"وبالعودة إلى السيرة الذّاتيّة لغرامشي، فإنّنا نالحظ أنّه 

والّسؤال هنا: هل يرضى كل النّاس أن يضطلعوا بالّدور نفسه الذي رضيه غرامشي لنفسه، ومن ثّمة يالقون مصيًرا مثل 
يره؟ ولّما كان الجواب البدهّي هو النّفي، جاز لنا أن نعود إلى اإلقرار باستحالة أن يكون كّل النّاس مثقّفين. وفي سياق آخر يؤّكد مص

غرامشي أنّه ال وجود للمثقّفين، بوصفهم فئة اجتماعيّة مستقلّة خارجة عن الّطبقة، وهو في ذلك يساير األيديولوجيا الماركسيّة التي 
التي تضّم األفكار  "البنية الفوقيّة"المثقّفين أي دور في التّغيير أو الثّورة، فالّدور كلّه منوط بالعّمال، من دون سواهم، بل إّن  تنفي عن

. ويقّسم غرامشي المثقّفين، بحسب دورهم االجتماعّي، إلى صنفين "للبنية التحتيّة"والفنون والمعارف ليست سوى انعكاس حتمي 
  ."المثقّفون العضويّون"و "قّفون التّقليديّونالمث"أساسيين: 

   

  المثقّف التّقليديّ  -

هو مثقّف سمته األساسيّة االحترافيّة والثّبات، وعدم التّحّول من جيل إلى آخر، مثل فئة المعلّمين ورجال الكنيسة والموّظفين، 
لمكان والّزمان. وهذا الثّبات في الّدور يقابله ثبات فهم يربطون الماضي بالحاضر، ويضطلعون بالمهّمة التى ال تختلف جوهريّا في ا

وحياديّة في الموقف، فالمثقّف التقليدّي عادة ما يتوسط بين الّطبقات المتصارعة، وال يكون طرفًا في الّصراع الطبقّي، وهو من جهة 
 ساًسا بالجمهور العريض، مقّدًما خدماته. أخرى يتوّسط بين المجتمع والّدولة، فينفّذ سياسات الّسلطة مقابل أجر، غير أنّه يحتك أ

  

  المثقّف العضويّ  -

بخالف المثقّف التقليدّي، يرتبط المثقّف العضوّي مباشرة بالّطبقة أو المؤّسسة التي تستخدمه لتنظيم وظائفها االقتصاديّة. يقول 
القتصادّي، حيث تؤّدي وظيفتها الجوهريّة، وتخلق إّن كّل جماعة اجتماعيّة تظهر إلى حيّز الوجود في عالم اإلنّتاج ا"في هذا الصدد: 

معها عضويا شريحة أو أكثر من المثقّفين، وهي تمنحها التجانس والوعي بوظيفتها، ال في الميدان االقتصادّي وحده، بل في الميدانين 
، واالختصاصّي في االقتصاد السياسّي االجتماعّي والّسياسّي أيًضا، فمنّظم األعمال الرأسمالّي يخلق إلى جانبه التقنّي الّصناعيّ 

. إّن المثقّف التّقليدّي يتّسم بجملة من المواصفات التي تؤّهله للعب هذا )14("ومسؤولين، إلنشاء ثقافة جديدة أو نظام قانونّي جديد
ثّلها، ويناضل من أجل خدمة مصالحها. الّدور، ومنها النّشاط الّدائم، والتنقّل المستمّر في سبيل تجسيد هيمنة الّطبقة أو المؤّسسة التي يم

ولعّل أهّم ما يميّز المثقّف العضوّي، بحسب غرامشي، هو سمة التّخّصص في جوانب دقيقة من النّشاط، فالمثقّفون العضويّون الذين 
  تشّكلهم الّطبقة المهيمنة أو الّصاعدة يتولّون القيام بأعمال محّددة تتالءم واختصاصهم.

  

                                                   
 .21)،ص1996إدوارد سعيد، صور المثقف، غسان غصن (مترجًما)، (بيروت: دار النهار،  )12(
  .23إدوارد سعيد، صور المثقف، ص )13(
 .22سعيد إدوارد، صور المثقف، ص )14(
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  "لحقيقيّ المثقّف ا"و بندا .ب

، فإّن بندا "كّل النّاس مثقّفون"يقّدم جوليان بندا تصّوًرا للمثقّف، مغايًرا تماًما لما ذهب إليه غرامشي، فإذا كان غرامشي يؤّكد أّن 
. على هذا األساس، يعّرف بندا المثقّفين "الّرسول"و "المالك"يضيّق دائرتهم إلى أقصى مدى ممكن، ويدعو إلى صنف من المثقّف 

. )15("عصبة صغيرة من الملوك الفالسفة الذين يتحلّون بالموهبة االستثنائية، والحّس األخالقّي الفذّ، ويشّكلون ضمير البشريّة"وله: بق
، وإنّه مخلوق نادر يتمّسك بمبادئ "المدينة الفاضلة"أو في  "عالم المثل"إّن المثقّف الذي يدافع عنه بندا قد ال يكون له وجود، إال في 

، نسبة إلى رجال الّدين في الكنيسة الذين يفترض فيهم أن "اإلكليروس"أن يسّميه بندا بـ  -والحال تلك-يّة طاهرة نقيّة، وال غرابة مثال
هم الذين ال يهدف نشاطهم أساًسا إلى تحقيق أغراض عمليّة، وكّل الذين "يضّحوا بدنياهم من أجل رفاه اآلخرين. فالمثقّفون الحقيقيون 

ّسعادة في ممارسة فّن ما أو علم ما أو في تأّمالت ميتافيزيقيّة أو باختصار في التحلّي بمزايا غير ماديّة، ومن هنا يقولون ينشدون ال
، قد ال يكون له وجود في "ضمير البشريّة". إّن هذا الكائن الذي ينّظر له بندا، ويمثّل )16("بطريقة ما: مملكتي ليست في هذا العالم

 ، إال في حاالت نادرة يعّدد منها مثًال سقراط وسبينوزا وفولتير ورينان ويسوع. الواقع والتّاريخ

ولّما كان بندا يتحّدث عّما يجب أن يكون عليه المثقّف ال ما هو كائن، ولّما كان ذلك يقارب االستحالة، جاز له أن يعد أّن تاريخ 
تالية، وهو ما يفّسر هجومه العنيف على كل المثقّفين الذين تنازلوا عن المت "الخيانات"المثقّفين أو أشباه المثقّفين ليس سوى تاريخ 

، مثل المحافظة على الجماعة أو الطائفة "تنظيم العواطف الجماعيّة"ضميرهم األخالقّي من أجل أهداف مشبوهة، ويذكر منها ما سّماه 
واعي المحافظة على النّظام أو األمن. في السياق ذاته، يعلن أو الحزب أو األيدولوجيا أو المشاعر الجماهيريّة أو الطبقيّة أو كذلك د

 إدانته المثقّفين الذين وقفوا ضّد دريفوس بدعوى الوطنيّة، وكذلك أولئك الذين تعاونوا مع الّسلطات النّازيّة، بينما هو يحيّي نماذج
ألعيد إلى األذهان كيف شجب األسقف ماسيون هل من داع "أخرى من المثقّفين. يقول سعيد في هذا السياق، موضًحا موقف بندا: 

بعض حروب لويس الّرابع عشر، وكيف شجب فولتير البالطيين، وكيف شجب رينان أعمال نابليون العنيفة، وكيف شجب باكل 
كتابه (خيانة . لقد دعا بندا، في )17("تعّصب إنكلترا ضّد الثّورة الفرنسيّة، وكيف شجب نيتشه األعمال الوحشيّة أللمانيا ضّد فرنسا

المثقّفين)، صراحة إلى أن يتسلّح المثقّف الحقيقّي بأقصى ما يمكن من الّشجاعة، لكي يتمّكن الّصدع بمواقفه الّرافضة للواقع والوضع 
لتّيارات الّراهن، مهما كان الثّمن الذي يستوجب أن يدفعه في سبيل ذلك. إّن قدر مثقّف بندا أن يكون وحيًدا ضّد الجميع ومجّدفًا ضّد ا

 كلها.

  

  "المثقّف الملتزم"سارتر و .ج

؟ وما الذي يمكن أن نضيفه؟ لعّلنا ال نبالغ إذا عددنا جون بول 1964كيف يمكن أن نتحّدث عن رجل رفض جائزة نوبل سنة 
األّول للفلسفة ، بفكره لمرحلة غير يسيرة من الّزمن، وكان الّرائد "مأل الّدنيا وشغل النّاس"سارتر من أهّم مفّكري عصره، فلقد 

. ويعّرف جميل "االلتزام"وخاّصة  "االختيار"و "المسؤوليّة"و "الّحرية"الوجوديّة التي نهضت بمجموعة من المبادئ األساسيّة، مثل 
ن إّن الوجوديّين المعاصري"، ويضيف: "الّرجل الذي يوجب على نفسه أمًرا ال يفارقه"بأنّه:  "الملتزم"صليبا في (المعجم الفلسفّي) 

هي يقولون إّن االلتزام هو االهتمام بتعديل الحاضر في سبيل بناء المستقبل، وهذا ال يتحقّق إال بالحّرية؛ ألّن الحريّة كما قال سارتر 
  . )19("متعّهد لقضيّة أو لمشروع أو لحزب". أّما (موسوعة الالند) الفلسفيّة، فتعّرف الملتزم بأنّه )18("التزام الحاضر لبناء المستقبل

مّما سبق، يمكن أن نعد أّن االلتزام هو انخراط واع من الكاتب المثقّف في عمليّة التّغيير التي تتجه، بحسب سارتر، إلى اتجاهين 
يؤّديان إلى الهدف نفسه، وأّولهما: سعي متواصل إلى الحّرية ومزيد منها، ذلك أّن تاريخ البشريّة هو، في شكل من أشكاله، تاريخ 

لصيرورة التاريخيّة تستدعي مزيًدا من تحمل المسؤوليّة، من أجل مزيد من الحّرية لبني البشر كافّة. ويحّمل سارتر التّحرر، وإّن ا
الكاتب المثقّف مسؤوليّة خاّصة في هذا الّسياق، ويمكن أن نشير هنا إلى أّن سارتر يحصر االلتزام في األديب الناثر دون غيره، فهو 

، "المعاني"على حساب  "بالمباني"انين عموًما ويعدهم خارجين عن دائرة الفعل التّغييري، ذلك أنّهم يحتفون يستثني بذلك الّشعراء والفنّ 
  ."الفّن للفنّ "ومن هنا فإّن سارتر يعلن حربًا صريحة على جماعة 

ها بين بني البشر، كافّة. انطالقًا من أّما االتجاه الثّاني في عمليّة التّغيير التي ينخرط فيها الكاتب الملتزم، فهو تبنّي الحقيقة ونشر
في اليابان)، إلى أن يتجاوز  1965ذلك، فقد دعا سارتر في كتابه (دفاع عن المثقّفين)، الذي ضّم ثالث محاضرات (ألقاها سنة 

ه جيل دولوز، في المثقّف دائرة االختصاص، ويتمّرد عليها ليوّسع مجاله الحيوّي، لكي يشمل هموم اإلنسانيّة جمعاء، وهو ما امتدح
حتّى الّسوربون "إّن المفّكرين األحرار بوجه عام يعارضون األساتذة العموميين، ويضيف: "مقاله (سارتر كان معلمي)، حينما قال: 

                                                   
 .22ثقف، صإدوارد سعيد، صور الم )15(
  .23سعيد، صور المثقف، ص  )16(
  .24صور المثقف، ص )17(
 .118)، ص1982، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج )18(
  .344)، ص 2001، (بيروت: منشورات عويدات، 1أندري الالند، موسوعة الالند الفلسفية، خليل أحمد خليل (مترجًما)، م )19(
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  تمثيالت المثقف المقاوم  
    صورة المثقف في فكر إدوارد سعيد

ه لقد كان نيتشه يترفّع عن أن يكون أستاذًا، من أجل أن يصبح مفّكًرا حرا، وذلك ما كان"يحتاج إلى سوربون مضاّد، قبل أن يؤّكد: 
  .)20("سارتر أيًضا، في سياق آخر ومخرج آخر

كّل كلمة لها "إّن تلك الحّرية التي يريدها المثقّف الملتزم لنفسه أّوًال ولآلخرين ثانيًا تضعه مباشرة أمام مسؤوليّة اختياره، فـ 
ذي أعقب الكومونة؛ ألنّهما لم يكتبا نتائجها المترتّبة عليها وكّل صمت كذلك وإنّي أؤمن بأّن فولتير وجوي كور مسؤوالن عن القمع ال

س ولو سطًرا واحًدا للحيلولة دونه. قد يقول قائل إنّه لم يكن شأنهم، ولكن هل كانت محاكمة كاال شأنًا من شؤون فولتير. أو إدانة دريفو
بممارسة تؤّكد صدقها،  . ولم تبق تنظيرات سارتر حول المثقّف الملتزم حبًرا على ورق، بل لقد أردفها)21("شأنًا من شؤون زوال

ولعّل في سيرة سارتر ما يدعم هذا الرأي، فقد رفض كما أشرنا آنفا تسلّم أكبر جائزة عالميّة يمكن أن يسعى إليها كاتب أو أديب، 
مار وهي جائزة نوبل، لما قد يترتب على ذلك من تدجين أو محاولة احتواء. إضافة إلى ذلك، اشتهر سارتر بمواقفه المناهضة لالستع

والهيمنة في العالم، ومن ذلك ما كان من مناصرته حركات التّحرر في عصره، من الجزائر إلى كوبا وفيتنام. أّما على المستوى 
، فقد استقال من حزب (التّجمع الثّورّي الديمقراطّي) 1968الداخلّي، فقد كانت لسارتر إسهام فعّال في االنتفاضة الطالّبيّة الشهيرة في 

  ه بنفسه وثلّة من رفاقه وصاغ بيانه األّول، لمحض علمه بتلقّي الحزب دعًما ماليًا من الواليات المتّحدة األميركيّة.الذي أّسس

أّما في المستوى الفكرّي، فقد واصل سارتر نشر مواقفه الجريئة في مجلّته (األزمنة الحديثة)، وكذلك من خالل مؤلّفاته 
مسرحيّة (المومس الفاضلة) التي انتصر فيها للمومس، في إطار نهجه في االنحياز إلى ومسرحيّاته الشهيرة التي نذكر منها 

المستضعفين والمهّمشين واألقلّيات كافة. لقد عرضنا في ما سبق نماذج من آراء الغربيّين حول المثقّف، وهي نماذج قد ال تكفي 
رباتهم مفهوم المثقف، ولعّل من أهمهم الفرنسي ميشال فوكو الذي لإللمام بصورة المثقّف عند المفكرين الغربيّين الذين تعّددت مقا

، غير أن ضيق المجال ودائرة البحث قد ال يدفعان بنا إلى مزيد من التّوسع، إالّ أنّنا نجد في ما "المثقّف الخصوصيّ "يتبني مفهوم 
 ها روافد ثالثة، هي: المعرفة والموقف والحّرية.قّدمناه سالفًا ما قد يسعفنا في الوصول إلى صورة مّوحدة للمثقّف تسهم في بنائ

والسؤال هنا: إذا كان مفهوم المثقّف وليد الثّقافة الغربية الحديثة دون غيرها، فهل يعني ذلك بالّضرورة أن المثقّف، بوصفه فرًدا 
؟ بناًء على ذلك، "ماهيّته"ابقًا مخصوًصا، ال وجود له خارج دائرة تلك الثّقافة؟ وبصياغة أخرى: هل يمكن أن نعد وجود المثقف س

، وهنا سنحّول االتجاه من الغرب إلى الّشرق، لنستكشف صورة المثقّف في الحضارة "المفهوم"يمكن الحديث عن مثقفي ما قبل 
 "الغرب"و "الشرق"العربيّة اإلسالميّة، ثم في الفكر العربّي الحديث. وقد نجد في سيرة إدوارد سعيد وفكره ما يبّرر مراوحتنا بين 

في دراسة المفهوم، ذلك أّن الّرجل كان أشبه ما يكون بالورقة النقدية ذات الوجهين المختلفين والمتآلفين في آن معًا، وذلك ما نروم 
  بيانه في األبواب القادمة من هذا البحث.

  

 المثقّف في الّسياق العربيّ  .3

  سؤال المثقّف في الثقافة العربيّة  .أ

ق أّن مصطلح المثقّف كان وليد الحضارة الغربيّة والتّاريخ الغربّي، ومن بعد ذلك الفكر الغربّي. من هنا، لقد عرفنا في ما سب
 فإّن أيّة محاولة لدراسة المثقّف خارج ذلك الّسياق قد تدفع الباحث إلى القفز في المجهول، ذلك أّن لكّل مصطلح تاريًخا يمثّل الّرحم

في الّسياق العربّي، ال بد من العودة  "المثقّف"من هذا المشكل المنهجّي، عند تصّدينا للبحث عن  الذي فيه يتشّكل وينمو. وللخروج
أن نستكشف إمكان وجود المثقّف في الحضارة  -عبر آليّة القياس-إلى المربّع األّول، أي إلى التّعريف المعجمّي للمثقّف، لكي يتسنّى لنا 

دراستنا المثقّف في الّسياق الغربّي، من خالل المعجم والتّاريخ، إلى أّن شبه إجماع قد حصل، بين العربيّة اإلسالميّة. لقد توّصلنا في 
ا الغالبيّة من الّدارسين والمفّكرين، على سمات أساسيّة ال يمكن من دونها الحديث عن المثقّف: أّولها، أن يكون ذلك الفرد حامًال قدرً 

ون صاحب موقف حازم ال لبس فيه تجاه كّل ما يطرح من حوله من قضايا ومشكالت. غير يسير من ثقافة عصره. ثانيها، أن يك
ونشرها. وقد تستتبع تلك الّسمات الثّالث صفات أخرى، مثل التّحلّي بالّشجاعة  "الحقيقة"ثالثها، أن يكون ديدنه األخير هو البحث عن 

ّد بعيد، إذ قد تتغيّر تلك القيم من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر. والّدفاع عن القيم اإلنسانيّة، غير أّن ذلك يبقى نسبيا إلى ح
هم والّسؤال هنا: هل من وجود ألنماط من األفراد في التّاريخ العربّي تتوافّر فيهم الّصفات التي ذكرناها سابقًا، فيكون باإلمكان تصنيف

  ضمن فئة المثقّفين؟ 

  

  مثقّفًا؟ "الّشاعر الّصعلوك". 1

د عّرفنا المثقّف بأنّه صاحب معرفة في المقام األّول، وأنه عادة ما يكون واسع االطالع على ثقافة عصره، كان من لّما كنا ق
؟ وقد ال نجانب الّصواب، إذا عددنا الحضارة العربيّة اإلسالميّة "العصر الجاهليّ "الملّح أن نتساءل عن ماهيّة الثّقافة الّسائدة في 

                                                   
  موقع الحوار المتمدنولوز، سارتر كان معلمي، فتحي المسكيني (مترجًما)، جيل د )20(
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عر ديوان العرب. وقد استمر على هذه الحال إلى زمن غير بعيد، فالنّثر لم يتبلور في الثّقافة العربيّة، إال حضارة شعر باألساس، فالشّ 
إن  في األزمنة الحديثة مع بروز الّرواية خاّصة. ولّما كان ذلك حال الثّقافة العربيّة، على امتداد تاريخها الطويل، فإنّنا قد ال نبالغ

ثقافة اإلنسان في الحقبة الجاهليّة، ألجل ذلك سينحصر بحثنا في مثقّف ذلك  فيه ء األّوحد الّذي انصهرتعددنا أن الّشعر كان الوعا
  العصر ضمن دائرة الّشعراء.

، "المثقّف"وكما أّن المعرفة وحدها ال تكفي لنسّمي صاحب المعرفة مثقّفًا، فإّن الّشعر ال يمكن بحال أن يوصل صاحبه إلى مرتبة 
أن تتوافّر فيه مجموعة الّصفات التي ذكرنا آنفًا، مثل الّشجاعة والموقف الّصلب وعشق الحريّة واالنعتاق، ففيمن  إذ ال مناص من

يمكن أن تجتمع تلك المناقب ضمن طائفة الّشعراء الجاهليين؟ قد ال تتوافّر تلك الشمائل مجتمعة في ظننا، إال في صنف مخصوص 
من أولئك الذين أعلنوا، قوًال وفعًال، خروجهم على القبيلة، بما هي سلطة وإرادة للهيمنة  "كالّشعراء الصعالي"من الّشعراء، وهم 

. وليس خروج الّصعلوك من رباط القبيلة سوى حركة "الّسلطة"و "المثقّف"واإلخضاع، مما يؤشر إلى العالقة المتوتّرة منذ القدم بين 
جتماعيّة ملّحة، ولعّل في سيرة عروة بن الورد ما يؤّكد ذلك، إذ كان خروجه على احتجاجيّة مؤّسسة على أبعاد سياسيّة واقتصاديّة وا

القاسية من أبيه (زيد بن عبد هللا العبسي) من جهة  "البطريكيّة"القبيلة إعالن رفض الهيمنة القبليّة من جهة، وكذلك رفض الّسلطة 
صعلك فالنًا: أفقره. الّصعلوك: "ذ نجد في (المعجم الوسيط) مثًال: أخرى. ولئن أجمعت مختلف المعاجم على تعريف الّصعلكة بالفقر، إ

، فإّن سمة الفقر ليست سوى الّشجرة التّي تحجب الغابة الكثيفة، إذ الصعلكة نتاج طبيعّي الختالل العدالة االجتماعيّة في )22("الفقير
  القبائل العربيّة القديمة.

لطة أو التي تدور في فلكها بخيرات القبيلة وثرواتها. وبالعود إلى سيرة عروة بن من هنا، جاء استئثار األقليّة الممسكة بالسّ  
 الورد، نالحظ أنّه وإن كان يقوم ورفاقه باإلغارة على القبائل والقوافل، فإنّه لم يكن يحتفظ بالغنائم لخاّصة نفسه، بل عرف عنه أنّه

ما سلب من األغنياء في صورة طريفة من إعادة توزيع الثّروة. لذلك، فال  كان يُؤوي إليه الفقراء والمساكين، فيطعمهم ويقتسم معهم
إن كان لعروة ولد ألحببت "، أي الفقراء، وال غرابة كذلك أن يقول عنه معاوية بن أبي سفيان: "عروة الصعاليك"غرابة أن يُدعى بـ 

  ."سمح النّاس، فقد ظلم عروة بن الوردمن زعم أّن حاتًما أ"، وكذلك قول عبد الملك بن مروان: "أن أتزّوج إليهم

إّن هذا اإلجماع الفريد على مناقب عروة بن الورد، على الرغم من اشتهاره بالصعلكة، واالعتراف الواضح به مرجعًا ثابتًا 
عبد الحليم  للقيم النبيلة يؤّكدان أّن حركته لم تكن حركة عدوانيّة بغرض اغتصاب المغانم، كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين، مثل

احتراف الّسلوك العدوانّي بقصد "حفني، في كتابه (شعر الصعاليك: منهجه وخصائصه)، إذ يعّرف الّصعلكة بقوله صراحة: 
  ، وإنّما يمكن عد عروة بن الورد مثاًال حقيقيًا للمثقّف الذي مارس التّنظير شعًرا:)23("المغنم

  ك واحدامرؤ عافي إناء شركة وأنتإنّي امرؤ عافي إنائي "

  أتهزأ مني أن سمنت وإن ترى بجسمي شحوب الحّق والحّق جاهد

  "قراح الماء والماء بارد كثيرة وأحسواأفّرق جسمي في جسوم 

ولم يكتف عروة بن الورد بالتّنظير، بل لقد أردفه بالممارسة في مستوى الواقع، وذلك من خالل قيادته حركة احتجاجيّة معارضة، 
  عيّة ودفاًعا عن القيم اإلنسانيّة الّنبيلة.طلبًا للعدالة االجتما

 

  

 مثقّفًا؟ "الّشيخ الفقيه". 2

وتنتهي بطور  "الظفر"أو  "النهوض"يقّسم ابن خلدون مسار الحضارات اإلنسانيّة إلى خمسة أطوار أساسيّة، وهي تبتدئ بطور 
. "الغريزة"وأخيًرا مرحلة  "العقل"ثم مرحلة  "لروحا"، وقد اختزلها بعض المفكرين في مراحل ثالث: مرحلة "الّسقوط"أو  "الّدعة"

مخصوص، بحسب تعبير محمد عابد الجابري، إذ يقّسم النّظم  "نظام معرفيّ "ومن الطبيعّي أن تتميّز كّل مرحلة من هذه المراحل بـ 
معارف، مثل التّصوف والتّنجيم  يشمل "عرفانيّ "يرتكز أساًسا إلى الفلسفة، ونظام معرفّي  "برهانيّ "المعرفيّة إلى: نظام معرفّي 

يشمل معارف، مثل اللّغة والبالغة والفقه. وال شك في أّن عصور اإلسالم األولى يمكن تصنيفها  "بياني"والّسحر، ونظام معرفّي 
لذلك أن تبرز  المرتكز أساًسا إلى الدين. ولعّل من الطبيعّي نتيجة "البيانيّ "التي يطغى فيها الخطاب العاطفّي  "مرحلة الروح"ضمن 

إلى الوجود طائفة الفقهاء ورجال الّدين الذين أخذوا على عاتقهم مهّمة تفسير النّصوص الّدينية وإصدار األحكام الّشرعيّة، استناًدا 
  إلى جهاز معرفّي مخصوص.

في دائرة  "المثقّفين"نبحث عن ولّما كانت ثقافة العصور اإلسالميّة األّولى هي ثقافة دينيّة ولغويّة باألساس، بات من المؤّكد أن 
، صار لزاًما علينا أن نبحث ضمن طائفة علماء الّدين "مثقّف"علماء الّدين واللّغة، وإذا كنّا قد خلصنا إلى أن ليس كّل صاحب معرفة 
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  تمثيالت المثقف المقاوم  
    صورة المثقف في فكر إدوارد سعيد

زمن  "حنةالم"عن فئة مخصوصة تميّزت بمواقفها الّصلبة تجاه قضايا عصرها. ولعلّنا قد نجد ضالّتنا ضمن فصول ما سّمي بـ 
سعت الخالفة العبّاسيّة، وخاّصة أيّام المأمون والمعتصم ثّم الواثق، حين أصبح االعتزال يمثّل العقيدة الّرسميّة للّدولة، ومن هنا فقد 

مبدأ واحد من ، إذ رّكز الخلفاء الثالثة على "المحنة"الّسلطة العبّاسيّة إلى فرض األيديولوجيا االعتزاليّة بالقّوة، ومن ثّم تتالت فصول 
ماذا تقول في "، وحاولوا فرضه على الخاّصة والعاّمة، من خالل االمتحان بالّسؤال: "خلق القرآن"مبادئ الفكر االعتزالّي وهو مبدأ 

  . "خلق القرآن؟

ا أكثر خطًرا، ولئن بدا ذلك االمتحان في ظاهره سؤاًال فكريًا كالميا محًضا، إال أنّه كان في الحقيقة يخفي تحت سطوره موضوعً 
ما الذي يحمل الخليفة المأمون على امتحان األئّمة والعلماء والحّكام والقضاة "وهو السياسة. في هذا الّسياق، يتساءل فهمي جدعان: 

اشرة موازية ملكه وتقود قّوة غير مب "رئاسيّة"التي تجّسد قّوة  "الّرموز"والفقهاء بالقول بخلق القرآن؟ إنّه الخوف: الخوف من هذه 
إّن الّصراع بين أهل الّدين وأهل الّدولة في اإلسالم كان أحد األشكال الكبرى ". ويضيف جدعان في آخر بحثه: )24("تهّدد الّدولة

للّصراع الّسياسّي، وفي ملحمة المحنة لم يكن غرض القول بخلق القرآن وطلب اإلجابة إال مسّوغا أو ذريعة لتفجير الّصراع، ال علّة 
. ولعّل من أهّم الفقهاء الذين شملتهم عمليّة االمتحان هو أحمد بن حنبل الذي عرف في عصره بصالبة ال نظير لها، فلقد )25("أو سببًا

بقي على موقفه الّرافض مبدأ خلق القرآن إلى آخر أيام حياته، على الرغم من اإلغراءات والتّهديدات والّسجن والتّعذيب المرير. يقول 
  .)26("، محنة المثقّفين المستقلّين مع الّسلطة إلى أن مات"بطل المحنة"وهكذا بقي حيا يرزق ليجّسد بمواقفه "محمد عابد الجابري: 

إّن فصول محنة ابن حنبل وغيره من العلماء ليست سوى وجه من وجوه الّصراع القديم بين المثقّف صاحب الّسلطة المعرفيّة، 
. والمحنة في "الملك السياسي"وأصحاب الحكم الذين يمتلكون قّوة الّسلطة أو ما سّماه  ،"الملك الدينيّ "أو ما يسّميه فهمي جدعان 

لم تتأّخر  "البيان"نهاية التّحليل هي شكل من أشكال الّصراع السياسّي بالّدرجة األولى بين المثقّف وصاحب الّسلطة. وإذا كانت ثقافة 
  تستطع تجنّب المصير ذاته، فكانت محنة الفالسفة وعلى رأسهم ابن رشد.  لم "البرهان"، فإّن ثقافة "أرباب الّسيف" عن مواجهة

  

 . العالم الفيلسوف مثقّفًا؟3

في المغرب لم يتسّن لهم أن  "البرهان"في المشرق لم يتأّخروا في مواجهة تغّول السيّاسة، فإّن أرباب  "البيان"إذا كان أرباب 
نكبة ابن "، فإّن "الّديني"و "الّسياسيّ "في بغداد رمًزا أبديًا للّصراع المرير بين  "حنبلمحنة ابن "يتجنّبوا المصير ذاته. ولئن بقيت 

. ولقد تميّزت الحقبة األندلسيّة بانتشار الفكر الفلسفّي "الّسياسة"و "الحكمة"في األندلس ظلّت هي األخرى رمًزا للتّنافر بين  "رشد
، ونذكر منهم "الّرموز" وتطّور حركة التّرجمة، فكان بروز مجموعة من الفالسفة وتطّوره، بفعل عوامل عّدة مثل التّثاقف الحضاريّ 

ابن باجة وابن حزم، وخاّصة ابن رشد الذي كان له األثر الحاسم في رّد هجوم الغزالّي على الفلسفة، حين كتب (تهافت التّهافت) رّدا 
د مواجهة المؤّسسة الدينيّة، بفضل جهده في التّقريب بين الفلسفة على (تهافت الفالسفة)، فال غرابة والحال تلك أن تجنّب ابن رش

إن كان عمل الفلسفة ليس "والّدين، وذلك خاّصة من خالل كتابه (فصل المقال في ما بين الحكمة والّشريعة من اتّصال)، اذ يقول: 
من جهة ما هي مصنوعات، فإّن الموجودات إنّما  شيئًا أكثر من النّظر في الموجودات واعتبارها من جهة داللتها على الّصانع. أعني

  .)27("تدّل على الّصانع لمعرفة صنعتها

لقد كان البن رشد، كما هو شأن العلماء في عصره، حظوة عند ساسة عصره، فقّربه الخليفة يعقوب ومن بعده ابنه المنصور 
بيب الخاّص للخليفة المنصور. غير أّن ذلك كله لم يدم وعيّن في مناصب مهّمة، مثل القضاء في إشبيليّة وغرناطة، ثّم أصبح الطّ 

للهجرة، حين أصدر الخليفة مرسوًما اتّهم فيه ثلّة من المشتغلين في الفلسفة  593، انطالقًا من سنة "نكبة ابن رشد"طويًال، فكانت 
في الّطب والحساب والفلك. ولعّل ما أثار  عدا التي صنّفت بالكفر والّزندقة، وأمر استناًدا إلى ذلك بنفيهم وإحراق جميع كتبهم، ما

استغراب الّدارسين هنا هو أّن موقف الخليفة المنصور كان مفاجئًا، فقد عُرف عنه وأبيه من قبله الّشغف بالفلسفة، إذ انتشرت في 
تّساؤل حول الّسبب عهدهما المعارف العقلية وتكّونت المكتبات الّضخمة وازدهرت حركة التّرجمة، ومن شأن كل ذلك أن يثير ال

  الحقيقّي وراء تلك الهجمة؟

كتابه (المثقّفون في الحضارة العربيّة اإلسالميّة) إلى أّن فّك رموز تلك الحادثة التّاريخيّة ال  الجابري فيلقد ذهب محمد عابد 
ه (جوامع سياسة أفالطون)، وقّدم فيه آراء يمكن أن يتّم إالّ بالعودة إلى الّسياسة مجدًدا، فقد ألّف ابن رشد في تلك الحقبة كتابًا عنوان

أفالطون الّسياسيّة، في إشارة واضحة إلى األوضاع الّسياسيّة التي كانت تسود األندلس في ذلك العصر، بأسلوب ال يخلو من انتقاد. 
البن رشد شارًحا) إّن قلت (والحديث "إضافة إلى ذلك، حوى كتاب أفالطون موقفًا صادًما حول المرأة يورد منه الجابري اآلتي: 

النّساء بقدر ما هّن من نوع واحد كالّرجال، من حيث القصد األّول من وجود اإلنسان، فهّن بالّضرورة يشاركنهم فيه بدرجة أقّل أو 

                                                   
 .448)، ص2000(القاهرة: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  فهمي جدعان، المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في اإلسالم، )24(
  .441ص دلية الديني والسياسي في اإلسالم،فهمي جدعان، المحنة: بحث في ج )25(
 .30الجابري، المثقفون في الحضارة العربية اإلسالمية، ص  )26(
 .40)، ص1991اتصال، عبد الكريم المراق (محققًا)، (تونس: المنشورات لإلنتاج والتوزيع،  والشريعة منابن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة  )27(
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وما وسيكون منهّن حينئذ محاربات وفيلسوفات وحاكمات ". وذلك يرّشح المرأة لالضطالع بأدوار لم تكن تقوم بها من قبل، )28("أكثر
. ولإلشارة هنا، فإّن الجابري يؤّكد أّن الفارابي، وهو يقتبس مدينته الفاضلة من مدينة أفالطون، لم يشر من قريب أو )29("إلى ذلك

  بعيد إلى دور المرأة في تلك المدينة، ما يؤّكد أّن ابن رشد قد تسلّح بكثير من الجرأة والّشجاعة، ليصدع بمثل تلك المواقف.

شد المناطق المحّرمة التي ال يتسامح فيها الّساسة وأعيان القوم الذين قد ال تعوزهم المسّوغات، فالتّهم عادة ما لقد المس ابن ر
بالّشرك في الّسياسة، األمر الذي يرفضه الحاكم ويحاكم ". لقد اتّهم ابن رشد، حسب الجابري، "الكفر"و "الّزندقة"تكون جاهزة، مثل 

قضيّة "، ومن ثم فإّن قضيّته كانت "الموقف". من هنا، يمكن أن نستنتج أّن ابن رشد كان ضحية )30(يةعليه، باسم الّشرك في اإللوه
  ، وذلك كان شأن المثقّف قديًما وحديثًا."رأي

  

  المثقّف العربّي في معترك النّهضة .ب

ين معظمهم إلى عدها القادح حدثًا تاريخيًا فاصًال، وهو ما دفع الباحث 1798لقد شكلت حملة نابليون بونابرت على مصر سنة 
. غير أّن ذلك لم يكن محل إجماع، إذ لم تكن األوضاع في منطقة المغرب العربّي تشبه، في أي وجه من "صدمة الحداثة"األّول لـ 

وجوهها، ما كان عليه المشرق عموًما ومصر خصوًصا، ومن ذلك تواصل التّدافع والتّجاذب الحضارّي بين ضفّتي البحر األبيض 
الغربّي كان القادح الذي فّجر  "اآلخر". لكن ذلك الرأي قد ال يمنع تبنّي النّظريّة القائلة: إّن )31(لمتوّسط، وخاّصة بين أوروبا وإفريقياا

مثّل المدار الذي دارت  "كيف تخلّف المسلمون وتقّدم غيرهم؟"فكر النهضة عموًما، فالّسؤال التاريخّي الذي طرحه الّرواد األوائل: 
ه أغلب المقاربات الفكريّة والمطارحات األيديولوجيّة التي تتواصل إلى يومنا هذا. لقد اختلفت المنطلقات ومن ثم الغايات والوسائل حول

في سبيل الوصول إلى الهدف المعلن، وهو االلتحاق بالغريم األوروبّي، في ما وصل إليه من تقّدم مبهر. ومع مرور السنين لم يتأّخر 
رّي في التّحّول إلى صراع أيديولوجّي صرف بين الفرقاء، وتحّولت األيديولوجيّات، في حّد ذاتها، من وسيلة للتّغيير إلى الّسجال الفك

  هدف يتفانى الجميع من أجل بسط نفوذه فيه، وينصهر الّكل من أجل إدامة هيمنته بشأنه. 

الوالدة، في حّد ذاتها، تحمل في طيّاتها بذور األزمة: أزمة في هذا اإلطار المشحون كان ميالد المثقّف العربّي، فكانت عمليّة 
المثقّف العربّي الذي وجد نفسه محشوًرا في زاوية األيدولوجيا، من دون أن يكون له أّي هامش للمناورة، ما عدا أن يختار لنفسه 

جهة مع اآلخر األيديولوجّي. ويصنّف عبد هللا العروي واحدة من األيديولوجيّات الّسائدة، ومن هنا أن يتّخذ موقعًا قتاليا في خندق الموا
. وفي حين يذهب "الّداعية التّقني"و "الّزعيم الّسياسيّ "و "الّشيخ": )32(محترفي األيديولوجيّات العربيّة في ثالثة أصناف أساسيّة

 يرّكز أساًسا على مسائل، مثل غياب الحريّة إلى أّن المشكلة هي باألساس صراع دينّي بين النصرانيّة واإلسالم، فإّن الّسياسيّ  "الشيخ"
. ولكن ماذا "اليابانيّ "أو االستبداد السياسي. أّما الداّعية التّقني، فهو يرجع األزمة إلى التّخلّف التّكنولوجّي ويضع نصب عينيه المثال 

فرقاء؟ إّن النكبات والهزائم واإلخفاقات، بل حقّق هؤالء الّرموز فعليا على صعيد الواقع؟ وهل من إنجاز يمكن أن يسّجل ألّي من ال
التّراجعات واالنحدارات، ال تدع مجاًال للّشك في أّن المثقّف العربّي المعاصر وصل إلى الّطريق المسدود وحاصره الفشل من كّل 

  . "الموت"اتّجاه، فليس أمامه إالّ 

من تحت الّركام في حركة تشبه البعث الجديد، ولعّل من أهّمها غير أّن رؤى مختلفة ونماذج جديدة من المثقّفين بدأت في البروز 
إدوارد سعيد الذي سيكون مدار البحث في قادم الفصول. وقبل الّشروع في تناول مقاربة سعيد للمثقّف، نجد من الملّح عند هذه النّقطة 

ال أعني بالمثقّف هنا من "ب إليه علي حرب، حين يقول: المفصليّة من البحث أن نقّدم تعريفًا محدًدا للمثقّف، وقد نلتقي هنا مع ما يذه
يملك حظا وافًرا من الثّقافة العاّمة أو المعارف المشتركة، وال أعني به بالطبع االختصاصّي في فرع من فروع المعرفة، أي ال أعني 

ّكر، وأخيًرا ال أعني به الّداعية أو صاحب األدلوجة، به بالتّحديد العالم أو الكاتب أو األديب أو الفنّان، كما ال أعني به بالّضرورة المف
لمجتمعيّة ولكنّي أعني به في المقام األّول من تشغله قضيّة الحقوق والّحريات أو تهمه سياسة الحقيقة أو يلتزم بالّدفاع عن القيم الثّقافيّة ا

ب بإدوارد سعيد، في التّركيز على النفس المقاوم عند . هنا، يلتقي على حر)33("أو الكونيّة، بفكره وسجاالته أو بكتاباته ومواقفه
  المثقّف، وهو ما سنحاول بلورته في القسم اآلتي.

  

                                                   
  ، عن ابن رشد، جوامع سياسة أفالطون.142في الحضارة العربية اإلسالمية، ص الجابري، المثقفون -1- )28(
  .142نفسه، ص -2- )29(
  .153نفسه، ص-3- )30(
 ).2002الناهضة من التجديد الى التحديث، (تونس: دار المعرفة،  مصطفى التواتي، تونس )31(
  .48-39)، ص،1995 ء: المركز الثقافي العربي،العروي، االيدولوجيا العربية المعاصرة، (الدار البيضا عبد هللا )32(
  .38-37علي حرب، أوهام النخبة أو نقد المثقف، ص )33(
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  تمثيالت المثقف المقاوم  
    صورة المثقف في فكر إدوارد سعيد

 ثانيًا: المثقّف والمقاومة 

 مدخل: في مفهوم المقاومة

لّسياسيّة من أكثر المصطلحات انتشارا في الحقبة الّراهنة، سواء في وسائل اإلعالم أم عند النّخب ا "المقاومة"قد يكون مصطلح 
الواليات "والفكريّة، وأكثرها تداوًال بين قطاعات واسعة من النّاس، ولعّل لذلك صلة بما يشهده العالم اليوم من حروب تخوضها 

في أكثر من مكان في العالم، إذ أفرزت تلك الحروب أشكاًال من الكفاح المسلّح أُطلقت عليه  "إسرائيل"وحليفتها  "المتّحدة األميركيّة
وصارت حديث الخاّصة والعاّمة. ويجدر بنا التّذكير هنا أّن مصطلح المقاومة لم يكن وليد الحقبة التّاريخية الّراهنة،  "المقاومة"ية تسم

، ولذلك دعيت معارضة االحتالل النّازي "مقاومة"فلقد أجمع المالحظون على عد كّل نشاط مؤّسس يستهدف دفع سلطة احتالليّة 
، وكان ذلك شأن كل الحركات المسلّحة التي قامت ضّد االستعمار الغربّي لبلدان العالم "مقاومة"العالميّة الثّانية  لفرنسا إبّان الحرب

قاومه في المصارعة وغيرها وتقاوموا في الحرب أي قام بعضهم "أّما على المستوى المعجمّي، فنجد في لسان العرب:  الثّالث.
  .)35("اومه في المصارعة وغيرها: قام له وتقاوموا في الحرب قام بعضهم لبعضق"ونجد في المعجم الوسيط:  )34("لبعض

وال شك في أّن من المعاني األساسيّة التي يمكن استخالصها من المادة المعجميّة، سواء في المعجم العربّي أم الغربي، هي 
قد عّرفنا بها المثقّف آنفًا. من هنا، يمكن أن نخلص  معاني المواجهة واإلصرار على عدم االستسالم أو اليأس، وهي المعاني التي كنا

إلى أّن المثقّف هو مقاوم بالّضرورة، ونظًرا إلى أّن هذا البحث ال يتّخذ من العمل المسلّح موضوًعا له، بات من الملّح أن نلتمس 
عيد الذي يفّرق بين نمطين من المقاومة، تعريفًا ينأى بنا عن دائرة العمل العنيف، ويتماشى ورؤية المثقّف عاّمة، ورؤية إدوارد س

بعد مرحلة المقاومة األّولية التي تعني حرفيا القتال ضّد االقتحام الخارجّي، تأتي مرحلة المقاومة الثّانوية العقائديّة، إذ "حين يقول: 
   )36(."تبذل الجهود إلعادة تكوين مجتمع محّطم

التي غالبًا ما تكون صادمة كّل الثّوابت واليقينيّات، صار من المحتّم أن يكون  ولّما كان المثقّف عادة ما يسبق عصره بأفكاره
مجّدفًا ضّد كّل التيّارات، وهو ما يجعل من فكره ضربًا واضًحا من ضروب المقاومة لكّل ما هو سائد. ويؤّكد إدوارد سعيد ذلك 

، ال خيار أمام المثّقف إال أن ينخرط فعليا في صيرورة . بذلك)37("إّن دور المثقّف هو أن يعارض"التّوجه، حين يقول صراحة: 
إّن "المقاومة أو أن يخلع عنه عباءة الثّقافة، فالثّقافة والمقاومة عند إدوارد سعيد صنوان ال يمكن أن يتبلور أحدهما إال باآلخر: 

 .)38("ة على قدر كبير من األهميّةالمقاومة شكل من أشكال الذّاكرة في مقابل النّسيان، وبهذا الفهم أعتقد أن الثّقاف

الذي يقدمه إدوارد سعيد تكمن في عمله على تجاوز مجموعة المقاربات الّسابقة، من أجل  "المثقّف المقاوم"ولعّل طرافة مفهوم 
تصّدى أّوًال أن يقترب رجل الثّقافة من ميادين الفعل الحقيقّي في المجتمع والتّاريخ، ومن أجل ذلك كان لزاًما على المثقّف أن ي

لقد صدق إدوارد سعيد  .)39("أعتقد أن ما يريدونه إنّما هو صمتي وهو ما لن يحدث أبًدا، إالّ إذا متّ "لمحاوالت التّكميم. يقول سعيد: 
م وعده، وبقي مدى حياته ثابتًا على مواقفه، على الرغم من كل محاوالت التّرغيب والّترهيب واالحتواء والتّدجين. ومن كّل ما تقدّ 

: إّن المقاومة هي االستمرار في محاولة كسر "المقاومة"وعتماًدا على فكر إدوارد سعيد وسيرته، يمكن أن نقّدم مقاربة في تعريف 
 كافّة أنساق الهيمنة، وذلك ما سنحاول التّعمق فيه، من خالل دراستنا مقاربة سعيد حول المثقّف المقاوم.

    

   المثقّف في مواجهة الّسلطة

الضمنّي الذي تواضع عليه أفراد المجتمع، ومن أهّم بنود تلك المواضعة الحّد  "العقد االجتماعيّ "الّسلطة أن تكون وليدة  ال تعدو
المجموعة، ومن هنا فإّن ميالد كل سلطة ال بد أن يتضّمن في طياته بالّضرورة شكًال  "خير"من الحرية المطلقة لألفراد، من أجل 

القمع. من هذا المنطلق، يمكن أن نفهم طبيعة العالقة المتوتّرة، عبر تاريخ اإلنسانيّة، بين المثقّف الذي عادة يزيد أو يقل من التّسلط و
ما يكون ديدنه الحريّة والّسلطة التي تسعى جاهدة إلى تقليص كل ما زاد من مساحات الحريّة. غير أن هذا الطرح قد ال يكون وجيًها 

إّن الّصورة التي يرسمها المثقّف عن نفسه على أنّه طرف نقيض للّسلطة ال "لبيب في هذا السياق: في الحاالت كلها. يقول الّطاهر 
فالمثقّف كثيًرا ما يقدم نفسه على أنّه ضحيّة الّسلطة، لكنه قلّما يتنازل عّما تمنحه "، ويضيف: "تثبت، إال في حدود وحاالت قصوى

من العالقة بين المثقّف والّسلطة ال تستقر على وتيرة واحدة، بل يشوبها كثير من  . إّن هذا المعطى يجعل"له الّسلطة من امتيازات
  إلى آخر. "مثقف"المد والجزر، من مكان إلى مكان ومن زمان إلى آخر، وخاّصة من 

                                                   
  .3782)، ص1999، (القاهرة: دار المعارف، 5لسان العرب، ج، ابن منظور )34(
  .768-767المعجم الوسيط، ص )35(
 .268-267)، ص 1997ت: دار اآلداب،إدوارد سعيد، الثقافة واإلمبريالية، كمال أبو ديب (مترجًما)، (بيرو )36(
 .81)، ص2006إدوارد سعبد، الثقافة والمقاومة، حوار مع دافيد بارساميان، عالء الدين أبو زينة (مترجًما)، (بيروت: دار اآلداب،  )37(
  .143إدوارد سعيد، الثقافة والمقاومة، ص )38(
 .81صوالمقاومة، إدوارد سعيد، الثقافة  )39(
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فة في حّد من أّن المعر إذا أضفنا إلى ذلك ما يذهب إليه فالسفة العصر الحديث، وعلى رأسهم الفيلسوف الفرنسّي ميشال فوكو،
وأهل  "القلم"، ومن تّملكها فقد حاز على حيّز مهم من النّفوذ، فإّن ذلك يجعل الّصراع حتميا بين أهل )40(ذاتها شكل من أشكال الّسلطة

ت شعار ولّما كانت الّسلطة الّسياسيّة تّدعي حّق احتكار أشكال القّوة كافة، تح .، من أجل انتزاع ما يستطاع من دوائر النّفوذ"السيف"
حماية مصالح المجموعة، فإنّه بات من شبه المؤّكد أن تحاول احتواء مختلف األفراد وعلى رأسهم المثقّفين. وتجدر اإلشارة هنا إلى 

، بما هي تّسلط ونفوذ، ال تنحصر في عصرنا الحديث ضمن أهل الّسياسة وحدهم، بل يمكن أن تصنّف مع الّسلطة "الّسلطة"أّن 
يقوم عمل المثقّف "طة االقتصاديّة والّسلطة الثّقافيّة، وكذلك الّسلطة االجتماعيّة، وهو ما يؤّكده فيصل دارج، حين يقول: الّسياسيّة الّسل

. وسندرس في ما يأتي كيف )41("على نقد القّوة الّسلطويّة في مراجعها المختلفة وعلى متابعة تطبيقات هذه القوة في مجاالت متعّددة
  ستراتيجيّات المثقّف في مواجهته بعض أشكال السلطة.نّظر إدوارد سعيد ال

  

  المثقّف في مواجهة الّسلطة الّسياسيّة .أ

هو العنوان الذي اختاره إدوارد سعيد للفصل الخامس من كتابه (صور المثقف)، وقد جاء فيه:  "قول الحّق في وجه الّسلطة"
كليا ألهداف سياسة حكومة ما أو شركة كبرى ما، أو حتى نقابة ما من  إّن المثقّف الحقيقّي الحّق ليس موظفًا أو مستخدًما منقطعًا"

، وفي ذلك دعوة صريحة للمثقّف بأن يتّخذ موقعًا بعيًدا عن دوائر الّسلطة، لكي يضمن لنفسه قدًرا )42("المهنيين المتجانسين فكريا
كافآت وإغراءات مختلفة تجعل المثقّف أمام مفترق طرق حاّد، معقوًال من استقاللية الموقف والقرار، ذلك أّن ما تقّدمه الّسلطة من م

، وفي هذه الحال عليه أن يدفع الثّمن من استقالليّته -قد تجزل له متى رضيت عليه-فإّما أن يعمل وفق هوى الّسلطة لينال من عطائها 
عن دوائر السلطة، ليعتصم بحريّة مواقفه واستقالل  وموقفه وضميره، وكذلك من روحه النقديّة، وإّما أن يختار اتجاها معاكًسا يبتعد به

في قراراته وسيادته على نفسه، وعليه في هذه الحال أن يدفع الثّمن، حرمانًا من الحوافز وتضييقًا، وليس له عندها إالّ أن يتسلّح بما يك
  من الّشجاعة، كي يواجه ألوانًا مختلفة من الّضغوط واإلكراهات.

إّن أحد النّشاطات الفكريّة الرئيسة في "ا الموقف، فسيلزم نفسه بدور مهّم وخطير يحّدده إدوارد سعيد بقوله: إذا اتّخذ المثّقف هذ
إستراتيجيّة إدوارد سعيد في مواجهة الّسلطة  "فيصل دارج". ويوضح )43("القرن العشرين هو استجواب الّسلطة، إن لم يكن تقويضها

كمقولة عامة ومقاومة الّسلطة كمقولة خاّصة، كما لو كان استجواب الّسلطة مقصدا سياسيّا يركن إلى فكرة المقاومة "بقوله: إنّه 
وجهان لعملة واحدة. فالّسلطة عادة ما تتستّر على الحقيقة أو هي تصنع حقيقتها  "إنتاج الحقيقة"و "مقاومة الّسلطة"، ذلك أّن "بإمتياز

يّة واإلستراتيجيّة. من هنا، تتّضح معالم خّطة المثقّف في مقاومة الّسلطة، من خالل الخاّصة بها، وتشّكلها بما يوافق أهدافها التكتيك
ونشرها، بوضعها تحت تصّرف العاّمة والخاّصة، على حد سواء. ثانيهما،  "الحقيقة"نهجين أساسيين: أّولهما، فكري يتمثّل في تبنّي 

  . عهمجمي عملّي ويتمثّل في المطالبة بالعدالة بين أفراد المجتمع

أخذ الكاتب في الّسنوات األخيرة من القرن "يؤّكد إدوارد سعيد هذا المنحى في مقال له نشر في مجلّة (الكرمل)، حيث يقول: 
العشرين المزيد والمزيد من صفات المثقّف المعارض في مجاالت مختلفة، مثل قول الحقيقة أمام الّسلطة، والعمل كشاهد على 

. إّن صراع المثقّف مع الّسلطة عند إدوارد سعيد ال يشّكل هدفًا )44("م صوتًا مختلفًا في الّصراع مع الّسلطةاالضطهاد والمعاناة، ويقدّ 
في حّد ذاته، وليس هو حالة من حاالت العمل اليائس. إنّه فعل مؤّسس على رؤية فكريّة تستند إلى موقف أخالقّي صارم يهدف إلى 

مّما ال ريب فيه أّن المرء ال يسعى في "لف والم التّعريف). في هذا الّسياق، يقول إدوارد سعيد: التّغيير الحقيقّي من أجل اإلنسان (بأ
الكتابة والكالم إلى أن يبيّن للجميع كم هو محّق، بل إلى محاولة إحداث تغيير في المناخ األخالقّي يؤّدي إلى اعتبار العدوان 

، "األخالق"عمل يضعه إدوارد سعيد أمام المثقّف المعاصر، منطلقه االشتغال على  . إّن ما سبق ال يعدو أن يكون برنامج)45("عدوانًا
ترسيخ اإلقرار بالحقوق والحّريات "من حيث هي األديم الذي عليه سينغرس الفعل التّغييري، وهو ذلك الفعل الذي يهدف إلى 

  .)46("ّضغينةالديمقراطيّة، كمعيار للجميع ال لقلّة مختارة يثير تخصيصها االستياء وال

بير ولعّل المتأّمل في سيرة إدوارد سعيد الذّاتية يتأّكد أّن الّراحل كان جادا في ما نّظر له، إذ عرف عنه تحّركه الّدائم وعناده الك
ن يهاجم ، فقد كا"الّسلطة الفلسطينيّة"في مقاومة كّل نفس استبدادي مهما كان، ومن ذلك نقده الالذع لكّل من اإلدارة األميركيّة و 

. أّما فلسطينيا، فقد عرف عن سعيد )47(سياسة اإلدارة األميركية إزاء العرب والمسلمين، ومواقفها من فلسطين والعراق وإيران

                                                   
لرباط: مطبعة المثقف العربي والسلطة، ضمن حلقة الرباط الدراسية مع مجموعة من الدارسين بعنوان: المثقف العربي دوره وعالقته بالسلطة والمجتمع، (االطاهر لبيب،  )40(

 .33)، ص1985دار المعارف الجديدة، 
  68،2004، العدد مجلة الكرمل، »صور المثقف عند إدوارد سعيد«فيصل دراج،  )41(
 .96المثقف، ص صور سعيد، )42(
  .96صالمثقف، سعيد، صور  )43(
 .27فيصل دراج، صور المثقف عند إدوارد سعيد، ص )44(
  .104سعيد، صور المثقف، ص )45(
 .104سعيد، صور المثقف، ص )46(
  ).2003إدوارد سعيد، سرائيل العراق الواليات المتحدة، (بيروت: دار اآلداب،  )47(
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. والتزاًما منه بذلك النهج، فقد رفض الّدعوة للحضور في حفل التوقيع على اتفاق الّسالم بين )48("اتفاقيّات أوسلو"معارضته الّشرسة 
  فات ورابين، برعاية كلنتون في البيت األبيض.ياسر عر

إّن هذا الّدور الذي وضعه إدوارد سعيد للمثقّف قد يبدو للوهلة األولى مثاليا موغًال في الطوباوية، غير أنّه يؤّكد خالف ذلك: 
ثّم  متاحة واختيار البديل الّصالح، ومنإّن قول الحّق في وجه الّسلطة ليس مثاليّة مفرطة في التّفاؤل. إنّه تأّمل دقيق في الخيارات ال"

، فإّن مواجهة "فّن الممكن"، فكما أّن الّسياسة هي )49("تمثيله بذكاء، أينما يمكن إعطاء النّتيجة الفضلى وإحداث التّغيير الّصائب
، من أجل ضمان الحّد األقصى من الّساسة تتطلّب تكتيًكا ذكيا يتخيّر فيه المثقّف الّزمان والمكان األفضلين لممارسة الفعل المقاوم

  الفاعليّة.

  المثقّف في مواجهة المعوقات الثّقافيّة .ب

إّن ما يمكن أن يجمع بين فصول مشروع إدوارد سعيد الفكرّي هو محاوالته المتكّررة في سبيل إخراج الثّقافة من دائرة الّصراع، 
مبرياليّة) ليس سوى مقاربة للولوج إلى آليّة السيّطرة المبثوثة في ثنايا ولعّل ما قّدمه في كتابه (االستشراق) ومن بعده (الثّقافة واإل

سواء -الخطاب الثّقافّي عاّمة والخطاب الّروائّي خاّصة. فالخطابان االستشراقّي واإلمبريالّي في الّرواية الغربيّة هما في الحقيقة سعي 
ثّم التّميّز والنّقاء الغربّي في مواجهة الّشرق من جهة والعالم الثّالث  إلى تكريس الغلبة والتّفوق، ومن -في مستوى الوعي أو الالوعي

بيّن كتاب (الثّقافة واإلمبرياليّة) بإيجاز شديد كيف أّن الغرب االستعمارّي "من جهة ثانية. يؤكد محمد شاهين ذلك الرأي، حين يقول: 
ره شرعيا، فكما كشف لنا كيف أّن االستعمار الغربّي سطا على وّظف الثّقافة الغربيّة سالًحا يحمي االستعمار، بل يجعل استمرا

قافته الّشرق بثقافة االستشراق، فإنّه أكمل دائرة الممارسة االستعماريّة بكتاب (الثّقافة واإلمبرياليّة)، ليبيّن كيف أّن الغرب استثمر ث
لّح بها في تصويره للّشرق صورة األنا الفوقيّة، مقابل أيًضا في بّث صورة مشرقة عن نفسه، وهي في الواقع نفس الّصورة التي تس

 .)50("صورة اآلخر الّدونيّة

إذا كان مشروع إدوارد سعيد الفكرّي العام يتبنّى مقاومة الهيمنة الثّقافيّة، فإّن ما يطرحه على المثقّف يجعله يواجه مجموعة من 
األكاديمّي، إذ تفرض الثّقافة األكاديميّة  "التّخصص"التي يذكرها سعيد هي المعوقات الثّقافيّة التي تخنق فعله. ولعّل أهّم المعوقات 

على مريديها أن يختاروا أحد الّروافد الدقيقة من المعرفة للتّخصص فيها، من دون سواها. ولئن كان لذلك أثر حاسم في تقّدم مجموعة 
األكاديمّي، ومن هنا تجهيله خارج نطاق االختصاص، وبالنّتيجة فال هاّمة من العلوم، فإنّه أسهم في محاصرة اآلفاق المعرفيّة للمثقّف 

غرابة أن تجد من المثقّفين الجامعيين من هو أمّي خارج اختصاصه. من جهة أخرى، أسهمت نزعة التّخصص الحديثة في محاصرة 
كاديمّي. ويحيل سعيد على كتاب (آخر الفعل النقدّي للمثقّف، إذ نزعت عنه شرعيّة التّحليل والنّقد، خارج أسوار االختصاص األ

راسل جاكوبي الذي نعى اختفاء المثقّف من الواليات المتحدة، ومن ثم بروز كتلة من  "اليسارّي الّساخط"المثقّفين) للكاتب األميركي 
. من هنا، فإّن النّموذج )51("أساتذة الجامعات الرعاديد ممن تستحوذ عليهم اللّغة االصطالحيّة ولم يعرهم أحد في المجتمع اهتماما يذكر

هو على األرجح أستاذ أدب منغلق على نفسه، وذو دخل مضمون، وال يستهويه التّعاطي مع العالم "الذي يضعه جاكوبي لمثقّف اليوم 
التّغيير هو التّقدم األكاديمّي، ال  . لذلك، بات من المؤّكد أّن الهدف األوحد لمثقّف جاكوبي)52("األبعد من حدود حجرة التّدريس

. ومع أّن إدوارد سعيد لم يتبّن هجوم جاكوبي الحاّد على المؤّسسة الجامعيّة، فقد أّكد رفضه تخّصص المثقّف، إذ )53("االجتماعيّ 
إّن االستسالم للتّخصصيّة حسبما أشعر دائًما هو كسل، ولذا ينتهي بك األمر إلى تنفيذ ما يطلبه منك آخرون؛ ألّن هذا برغم "يقول: 
  .)54("يء هو ما يمليه عليك التّخّصصكّل ش

أّما العائق الثّاني الذي يشير إليه سعيد، فهو االحترافيّة، وهي أن يصير المثقّف صاحب المعرفة محترفًا يقّدم خدماته لمن يدفع. 
الجّر هنا إنّما يحدد مصير  وكّل مثقّف هو في الحقيقة أمام خيارين ال ثالث لهما: فإّما أن يعيش بالثّقافة أو أن يعيش للثّقافة، وحرف

المثّقف وله أن يتمتّع باإلحترافيّة بكّل منافعها الماديّة والمعنويّة من عالوات وجوائز وشهادات وتشريفات، وأّما إن إختار المسار 
اومة إلى آخر رمق. الثّاني فعليه أن يتحّمل وزر منهج الهواية بكّل ما ينجر عنه من ضغوط وإكراهات، وعليه من هنا أن يتسلّح بالمق

التي يختزلها  -المهنة–يرّد سعيد على المحترف الذي يجتّر على موائد متفّرقة، بشجب الثّقافة "يؤكد فيصل دارج هذا المنحى بقوله: 
ف بكسر صاحبها إلى ريع، وبإعالء المقاومة األخالقيّة والمعنويّة التي تتفق مع معنى الثّقافة كمقاومة متجّددة، لذلك يطالب المثقّ 

  .)55("الحصار الذي يستظهر في جمع المكافآت والجوائز وتزلّف األقوياء واالنهماك المريض في السعي وراء الشهرة

                                                   
  ).2002أوسلو وما بعدها، (بيروت: دار اآلداب،  إدوارد سعيد، نهاية عملية السالم )48(
 .106سعيد، صور المثقف، ص، )49(
 .2004سنة  45، العدد،المجلة العربية للثقافة، »إدوارد سعيد الثقافة االمبريالية أجندة خفية وعود على بدء«محمد شاهين،  )50(
 .77سعيد، صور المثقف، ص )51(
  .78سعيد، صور المثقف، ص )52(
  .78صور المثقف، صسعيد،  )53(
  .83سعيد، صور المثقف، ص )54(
  .27المثقف عند إدوارد سعيد، ص رفيصل، صودارج  )55(
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يتحّدد المثقّف "يعمق الهّوة بين فريقين من المثقّفين، ففي حين  "الهواية"و "االحترافيّة "هكذا، فإّن هذا االختيار الّصعب بين 
، وذاك )56("والمعرفة والمنفعة، يندرج المثقّف الهاوي في عالقات الجمهور والحقيقة والّضمير غير المكافأالمحترف بعالقات الّسلطة 

ما يطرح إشكاًال خطًرا ال نرى له حًال في المستقبل المنظور ويتمثّل في أّن المثقّف هو في العادة من أصحاب اليد السفلى، أي مّمن 
المشغّلين في القطاعات المختلفة كافة، سواء كانت جامعات أم دور نشر أم وسائل إعالم.  يدفع الغير له. الغير هنا يشمل أصناف

والّسؤال هنا: كيف للمثقّف أن يحافظ على القدر الكافي من االستقالليّة وحريّة الّرأي والحال أنّه غير آمن على قوته اليومّي؟ وكيف 
  ت مشغله ومصالحه االستراتيجيّة؟له أن يصمد ويقاوم، من دون أن يكون في حسبانه سياسا

لقد حاول إدوارد سعيد جاهًدا المحافظة على قدر معقول من االستقاللية برفض كل الجوائز والمكافآت وكذلك المهن والوظائف 
لقد عرضت علي وسائل اإلعالم بضع مّرات خالل العامين المنصرمين أن أكون مستشاًرا ذا راتب فرفضت؛ ألّن ذلك "المشبوهة: 

ببساطة يعني أن أكون حبيس محطة تلفزيون أو صحيفة واحدة، ومقيًّدا أيًضا باللّغة الّسياسيّة الّسائدة في وسيلة التّعبير تلك وضمن 
. وقد شّن إدوارد سعيد، التزاًما منه بقناعاته، هجوًما عنيفًا على الجامعات األميركيّة التي تمّولها الّشركات )57("نطاق مفهومها العام

أسماليّة العمالقة، مقابل خدمة مصالحها االستراتيجيّة، وقاد حملة كبرى من أجل تخليص الجامعة من براثن نفوذ أصحاب رأس الرّ 
  المال.

  المثقّف في مواجهة الّسلطة الّرابعة  .ج

إلى حيازة نصيب لى أّن اإلعالم المعاصر قد تجاوز دوره األساس في إبالغ المعلومة ونشرها إلعلنا ال نجانب الصواب إن ذهبنا 
، فال يغيب عنا أن وسائل اإلعالم المعاصرة أصبح لها تدخل مباشر "الّسلطة الّرابعة"هائل من النفوذ والسلطة. من هنا، كانت تسمية 

في الشأن العام، وكذلك خاّصة في الشأن السياسي. من جهة أخرى، فإّن اإلعالم أصبح أيًضا يشّكل حجر األساس في صياغة الوعي 
بي وتشكيله. ولّما كان ذلك هو حال اإلعالم في عصرنا كان من المنطقي أن يفرد إدوارد سعيد حيًزا من جهده الفكري لمواجهة الغر

  اآللة اإلعالمية. 

 الصحافي اليهودي ثيودورهرتزل. إننا نعلم أن سالحي المال واإلعالم كانا من أهمّ أسلحة المشروع الصهيوني منذ بداياته على يد
حت الصهيونية العالمية، عن طريق السيطرة المباشرة وغير المباشرة على تفاصيل المشهد اإلعالمي الغربي عموًما واألميركي لقد نج

بالخصوص، في صياغة الوعي الغربي وتشكيله حيال القضايا المحورية التي تصب في مصلحة المشروع الصهيوني في المنطقة. 
اإلسرائيلية التي لم يعترضها أحد في أميركا أوصلتنا الى النقطة التي أصبحنا معها؛ ألننا ال  خمسون عاًما من الّدعاية"يقول سعيد: 

. من هنا، كانت مهمة مواجهة األخطبوط )58("نقاوم. نخسر آالف األرواح ودونمات األرض، من دون أن يحّرك ذلك ضمير أحد
، مهما كانت درايتهم ووعيهم، كما أنّها تتطلب سنينًا عدة من العمل اإلعالمي تتطلب خطًطا استراتيجيّة كبرى قد تتجاوز حجم األفراد

الدؤوب، من أجل الوصول إلى الهدف األسمى وهو إعادة تشكيل الوعي الغربي، ومن ثم خلق رأي عام عالمي مناصر لكل القضايا 
  العادلة في العالم، وأّولها القضية الفلسطينية.

قد تكّررت محاوالته فضح مغالطات الخطاب اإلعالمّي األميركي تجاه القضايا العربيّة في هذا االتّجاه سار إدوارد سعيد، ف
من ثنائية فوكو  -كما هو الشأن في أغلب أعماله-واإلسالميّة عاّمة، والقضيّة الفلسطينيّة خاّصة. وينطلق في تناوله المادة اإلعالمية 

ولقد بلور هذا التمشي في كتابه (تغطية اإلسالم) الذي خّصصه  الخطاب. المعرفة/القوة في سبيل الكشف عن مواطن القوة في ثنايا
غداة  "طهران"للرّد على ما رّوجه اإلعالم األميركي من مغالطات حامت حول قضيّة احتجاز الّرهائن في الّسفارة األميركيّة في 

فقد حاول سعيد وهو المسيحّي أن يرّد على تلك الحملة  الثّورة اإليرانيّة، وما تال ذلك من هجوم الذع على اإلسالم والمسلمين عاّمة.
بمن في ذلك المثقفون األكاديميون والمثقفون  -إّن اإلسالم قد دخل إلى وعي معظم األميركيين"المتشنّجة بكثير من الرصانة. يقول: 

قضايا المهمة إعالميا كالنفط أو إيران بسبب الربط بينه وبين ال–عاّمة الذين يعرفون القدر الكثير عن أوروبا وأميركا الالتينية 
  .)59("وأفغانستان أو اإلرهاب أساسا إن لم يكن قطعا

ينطلق سعيد من تحليل لقطة  "اإلسالم في اإلعالم"الذي جعل له عنوانا الفتًا  "تغطية اإلسالم"وفي الفصل األول من كتاب 
، وقد أبرز ذلك اإلعالن بصورة الفتة 1980في صيف سنة  "كنيويور–إدسون المتحدة "اشهارية تلفزيونية مثيرة رّوجتها شركة 

...، وأخرى تنتمي الى منظمة "األسد"و "الخميني"و "عرفات"و "القذافي"و "اليماني"شخصيات سياسية معروفة في تلك المدة مثل 
. ويخلص "أميركا"عون النفط عن الدول المصدرة للنفط وهي تلبس العباءات في صورة توحي للمشاهد بأنهم ثلة من األشرار الذين يمن

قضيتين تشكالن معًا موضوع هذا الكتاب (تغطية اإلسالم) أّولهما هي اإلسالم دون ريب، بل "سعيد إلى أّن ذلك اإلعالن يطرح 
صورة اإلسالم في الغرب عموما وفي الواليات المتحدة بشكل خاص. والقضيّة الثانية هي استخدام تلك الصورة في الغرب وخاصة 

  .)60("في الواليات المتحدة

                                                   
  .28المثقف عند إدوارد سعيد، ص رفيصل، صودارج  )56(
  .93إدوارد سعيد، صور المثقف، ص )57(
 .78)، ص 2003إدوارد سعيد، إسرائيل. العراق الواليات المتحدة، (بيروت: دار اآلداب،  )58(
  .46)، ص1983إدوار سعيد، تغطية اإلسالم، سميرة نعيم خوري (مترجمة)، (بيروت: مؤسسة األبحاث العربية،  )59(
  .36إدوار سعيد، تغطية اإلسالم، ص )60(
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الذي  "اللّوبي"دون سواه ذلك  "اللّوبي الصهيوني"إّن صورة االسالم والعرب في الواليات المتحدة هي دون ريب صناعة   
 . ولقد كان"الواليات المتحدة"تمكن السيطرة الكليّة على تفاصيل الحراك السياسي واإلقتصادي واإلعالمي في العالم كلّه عالوة على 

، ولقد صّدق الناس فعًال فأصبح "اكذب، اكذب، حتى يصّدق الناس"بال شك  "صهيونيا"شعار اآللة اإلعالمية األميركية الموّجهة 
تنازالت "من  "الكيان الصهيوني"الفلسطيني األعزل الذي سلبت أرضه وحقوقه متّهما بالعنف واإلرهاب، رافًضا ما يجود عليه 

  الوحيد بالتّفريط في فرص السالم. ، ومن ثم فهو المتّهم"مؤلمة

وال شك أن من يحّدث نفسه بمواجهة تلك اآللة الرهيبة مثل إدوارد سعيد لن يكون محل ترحاب من صانعيها، وال غرابة والحال 
  .)61("بروفسور اإلرهاب"تلك أن يصفه أحد المثقّفين األميركيين 

افة، بما هي تسلّط وحّد من الحّرية، فإّن أشكاًال أخًرا من المواجهات وأشكال السلطات ك "المثقف"ولئن تحتّمت المواجهة بين  
  بات على المثقف أن يخوضها مع ثقافة الهيمنة.

    

                                                   
(61) Edward Alexander "Professor of Terror" commentary magasine August 1989 
http://www.commentarymagazine.com/viewarticle.cfm/professor-of-terror-7594?search=1 
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 ثالثًا: المثقّف في مواجهة ثقافة الهيمنة

 الّشرق "شرقنة"المثقّف في مواجهة  .1

حول هذه المقاربة تحوم  "تبتدئ التحالفاتعندما يوجد فرد يسود السالم وعند وجود اثنين ينشأ الصراع وعند وجود أكثر "
   "نظرية الصراع" بـ. ومن ذلك ما يعرف في علم اإلجتماع "الصراع"أغلب النظريّات المستندة الى مقولة 

Conflict Theory بين مكونات المجتمع الواحد في  "الصراع"ا من خالل سً ومفادها أّن عملية التّغيير اإلجتماعي تنجز أسا
  المزيد من المكاسب والمنافع. سبيل حيازة

أصل "قد تشّكل الخيط الّرابط بين أهّم النّظريات الفلسفية المعاصرة، ففي كتاب  "الصراع"أّما عند فالسفة الغرب فإّن مقولة 
الذي تميل التنازع من أجل البقاء نتيجة حتمية للمعّدل العالي للّزيادة "أّن:  Darwin) (Charles"تشارلس دارويين "يؤكد "أألنواع

اإلنتخاب "، وبناء عليه فإّن ما أسماه "البقاء لألصلح"وبذلك فهو يؤّسس نظريته الّشهيرة على مقولة  )62("إليه جميع الكائنات العضوية
  ليس في وسعه أن يتبلور إال من خالل آلية الّصراع التي ستكّرس مبدأ البقاء لألقوى. "الطبيعيّ 

، "العبد". فالسيّد دائم السعي لنفي اآلخر "جدلية السيد والعبد"ّصراع شكله المثالي قي ما أسماه ) فيتّخذ الHegel("هيغل"أّما عند 
وعبر عملية الّصراع المرير بين الطرفين تتشّكل ذاتا السيد والعبد في مواجهة كّل منهما  "السيد"والعبد يسعى أيًضا إلى إلغاء اآلخر 

  من دون مغايرة اآلخر له.  اآلخر، فال يمكن ألحدهما أن يكون هو ذاته

) فيتّخذ الّصراع شكله الماّدي الّطبقي إذ يعد أّن الّصراع الّطبقي هو المحّرك الوحيد Karl Marx( "كارل ماركس"أّما عند 
البارون فالحر والعبد، والنبيل والعامّي، و .تاريخ كّل مجتمع حتى يومنا هذا، لم يكن سوى تاريخ صراعات طبقية"البشري، فـللتّاريخ 

  االقطاعي والقن، والمعلّم والّصانع.

ومن هنا نخلص الى أّن صورة اآلخر تتبلور في الفكر الغربي من خالل آلية الّصراع الذي يُنظر إليه على أنّه محاولة دائمة 
  إلثبات الذات بتهميش اآلخر وإلغائه.

. إذ إّن "اآلخر"و "األنا "نها تعبير من تعبيرات التّدافع بين على أ "الغرب"و "الشرق"وفي الّسياق ذاته يُنظر الى العالقة بين    
من التّدافع والتّطاحن الّظاهر والخفي على مدى تاريخ طويل من الّصراع ما تزال وقائعه مستمّرة إلى  شهدا فصوالً الغرب والشرق 
  يوم الناس هذا. 

م صورة الّشرق لدى الغربي وصورة الغرب لدى الشرقي. وال غرابة والحال تلك أن يتداخل الواقعّي مع المتخيّل في رس    
، فإن ما ّحبره "االستغراب"ولئن لم تتبلور صورة الغرب عند أهل الّشرق إلى حد اآلن في شكل مدونة قائمة بذاتها قد تسمى افتراًضا 

  . "االستشراق"الغرب عن الشرق أّسس ما سُّمي الحقًا 

لم يخف تطلّعه إلى أن تشمل صورته أشكال المظلومين في  "ورة المستعمر والمستعَمرص"كتابه  "ألبار ميمي"ويوم كتب      
أكون كاذبا لو إّدعيت أّن هذه الّصورة التي إنتهيت إلى رسمها ألحد أهّم وجوه الّظلم في عصرنا، كنت أهدف أن أرسم "عصره، كافة:

  .)63("لذي أرسم فيه هذه الصورةمن خاللها شخصيّة المظلوم بشكل عاّم، ال شك أنّه سيأتي اليوم ا

ليكمل المشوار  "إلدوارد سعيد"ليرسم تلك الّصورة فإنّه من حيث ال يدري أسلم المشعل للفلسطينّي  "ميمي"ولئن لم يعش  
كما يؤّكد - "إدوارد سعيد"الحقبة االستعماريّة فإّن لـ  "بدراسة"بألمعيّة غير مسبوقة شهد بها أهل االختصاص، ولئن اكتفى ألبار ميمي 

 Postcolonial Studiesاليد المؤّسسة لعلمين جديدين محدثين هما: دراسات ما بعد االستعمار  )Stiven Haw )64"ستيفن هاو"
، ولعّل اللّبنة األولى التي وضعها سعيد في هذا )66(Colonial Discourse Theory، وكذلك نظريّة الخطاب االستعمارّي )65('

، "االنشااالستشراق المعرفة. السلطة. ". فمنذ ما يفوق ثالثين عاًما وضع إدوارد سعيد كتابه "االستشراق"ه االتّجاه تتمثّل في كتاب
ومنذ ذلك التّاريخ إلى يوم الناس هذا ظّل ذلك الكتاب مدار أبحاث وتحليالت وتأويالت عدة ومختلفة، وكما هو شأن اإلصدارات 

 ة، فقد مأل هذا المصنّف الدنيا لحقبة غير قصيرة من الّزمن.الجديدة كلها في مجاالت العلم والمعرفة كاف

                                                   
  .139)، ص2004تشارلس داروين، أصل األنواع، مجدي محمود المليجي (مترجًما)، (القاهرة: المجلس االعلى للثقافة،  )62(

دائًما إّما بتحّول ثوري لكامل المجتمع، أو  هيباختصار المضطَهدون والمضطِهدون، المتعارضون دوًما، كانت بينهم حرب مستمرة مفتوحة تارة، مستترة طوًرا، حرب تنت
  المتصارعتين معًا. بانهيار الطبقتين

  .10)، ص 1980ميمي البار، صورة المستعمر والمستعمر، (بيروت: دار الحقيقة،  )63(
  .2004، شتاء 78هاو ستيفن، إدوارد سعيد المسافر دائًما، صبحي حديدي (مترجًما)، ع:  )64(
تعمار دراسات ما بعد  )65( نة Postcolonial Studiesاالس تعمارية التي برزت س ة النظريات مابعد االس ياق فكر مابعد الحداثة تفاعًال مع اإلرث  1990: "دراس في س

  .رونيةلكتالثقافي الذي خلفته الحقبة االستعمارية ويعد (االستشراق) إلدوارد سعيد النص المؤسس لتلك الدراسات". ترجمة عن موسوعة ويكيبيديا األ
تعمارّي  )66( تعمارية إزاء  تحليل ما بلورته الثقافة الغربية في مختلف Colonial Discourse Theoryنظريّة الخطاب اإلس المجاالت من نتاج يعبر عن توجهات اس

ً  مناطق العالم الواقعة    .ستعمله فوكو لمصطلح خطابمتداخالً بالمعنى الذي ا خارج نطاق الغرب على أساس أن ذلك اإلنتاج يشكل في مجمله خطابا
http://www.annabaa.org/nbanews/61/510.htm 
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إّن الّشرق ليس "لقد بدأت باإلفتراض التّالي: "ولقد انطلق سعيد للوصول إلى أهدافه المعرفيّة من افتراض يعبّر عنه بقوله: 
. ولّما كان لكّل اختراع "اختراع غربيّ "، ليصل إلى أّن الّشرق في الحقيقة والواقع ليس سوى )67("حقيقة خاملة من حقائق الّطبيعة

، إذ يستحيل "المحيط"و "المركز"هدف إجرائي محدد فإّن هدف الخطاب االستشراقّي ال يعدو أن يكون تكريًسا لالستقطاب الثّنائّي بين 
لنّقطة، يتقاطع الّشرق محض أداة لخدمة مصالح الغرب وتكريس هيمنته على مقّدرات القوى المستضعفة في العالم. وعند هذه ا

في بداياتها االستعماريّة األولى، حين كانت أداة االستعمار في فهم المستعمر من أجل تيسير  "األنتروبولوجيا"(االستشراق) مع 
  السيطرة عليه.

الّشرق أو  ولعّل طرافة (االستشراق) تكمن في تلك الخلخلة العنيفة التي أحدثها في أساسيّات المعرفة والثّقافة الغربيّيتين حول
الخطاب واإلنشاء الغربيّين عن الّشرق. على أّن تلك الخلخلة لم تكن من قبيل العمل االعتباطّي العشوائّي بل كانت نتيجة صيرورة 

في أعماق الخطاب الغربّي عن الّشرق، ومن هنا جاء  -بما هي غطرسة-تحليليّة بحثيّة عميقة، من أجل الوصول إلى مكامن القّوة 
، )68("عالقات القّوة التي تنسجها المعرفة متجّسدة في اإلنشاء الكتابيّ "، إنّها إذن دراسة في "المعرفة الّسلطة. اإلنشاء "تاب: عنوان الك

ذلك اإلنشاء الذي صيغ في حقبة تاريخيّة محّددة من أجل أهداف منها ما هو معلن ومنها ما هو خاف، ومن المعلوم أّن إدوارد سعيد 
حول المعرفة والّسلطة، ومن هنا فقد كان "ميشال فوكو"الستشراق) على ما انتهى إليه الفيلسوف الفرنسّي ارتكز في كتاب (ا

  المعرفة الغربيّة حول الّشرق. "أركيولوجيا"من حيث هو  "فوكو"سعيد بطريقة ما ضرب من ضروب تطبيق فلسفة  "استشراق"

الحاضر ال تعدو أن تكون سالًحا ومن أحرزها فقد تمّكن من أسباب  ، وخاّصة في عصرنا"الحقيقة"إّن المعرفة أو بتعبير آخر 
القّوة وبالنتيجة النّفوذ. ومن هنا تكمن أهميّة (االستشراق) من حيث هو محاولة قد تكون متواضعة وأّولية، غير أنّها على الّطريق 

–حقيقة من دائرة الّصراع بين الفرقاء (شرق الصحيح في سبيل نزع الّسالح عن المتحاربين، أو بصياغة أخرى إخراج المعرفة ال
غرب) لتعود مشاًعا بين بني البشر جميعهم، ولتكون أداة من أدوات البناء ال معوًال من معاول الخراب، ولتكون الثّقافة في نهاية 

  التّحليل أداة من أدوات الحوار ال وقوًدا للصراع.

أنّه يشّكل أّول محاولة جاّدة لدراسة خطاب الغرب عن الّشرق، بقلم وتكمن طرافة استشراق إدوارد سعيد من جهة أخرى في 
يخرج عن سلطة المكان في ما هي تتبنى األمكنة جميعًا، تلك الّدراسة التي أثبتت بطريقة ألمعيّة أّن (االستشراق) ليس سوى محاولة 

  إلثبات الذّات بإلغاء اآلخر.

فهو بوعي أو من دونه يحاول إثبات الهويّة الغربية  "الغرب"ي الحقيقة قد قصد إنّما هو ف "الّشرق"إّن المستشرق عندما تناول 
... وفي الّسياق ذاته يقول "الّشبقيّ  "المستبّد" "المتخلّف" "الّشرق "اآلخر"، في مقابل "، التّقدميّة"العقالنيّة"، "الديمقراطيّة"المتفّوقة 

رؤية سياسيّة للواقع، رؤية رّوجت بنيتها للفرق بين المألوف (أوروبا. الغرب. إّن االستشراق كان في نهاية المطاف "إدوارد سعيد: 
، ولعّل ما سبق من كالم سعيد يشي بما هو أخطر من التّنميط المستند إلى منطق )69(")"هم" قالشرق. المشر) وبين الغريب ("نحن"

وينحدر بآخر. ولعّل كل ما سبق يفسر ردود الفعل الحاّدة  القّوة: انّه التّنميط المستند إلى منطق عنصرّي صرف يرتقي بعنصر آدميّ 
سعيد إلى فريقين: فريق أّول تأثّر إيجابًا بالكتاب وساند مراجعة الفكر  "استشراق"الذين انقسموا بعد  "المستشرقين"داخل أوساط 

ثّر سلبًا بالكتاب، فناصب صاحبه العداء االستشراقي، بل لقد أعلن أحدهم أنّه لن يرضى بنعته بالمستشرق بعد اليوم، وفريق ثان تأ
 الذي ألّف كتابًا (Robert Irwin ) "روبرت إيروين"البريطانيّة  (Times) "التايمز"الّصريح، ومنهم محّرر القسم األدبّي بجريدة 

ارد سعيد وكتابه بعد خّصصه حصريا للّرد على أطروحات إدو "من أجل النّهم إلى المعرفة: المستشرقون وأعداؤهم"حديثًا بعنوان 
الذي يلتقي مع كّل من  (Bernard Lewis) "برنار لويس"ثالثين سنة من صدوره. أّما متزّعم هذا التيّار فهو بال منازع األميركي 

 Francis "فرانسيس فوكوياما"، و"صراع الحضارات"صاحب نظريّة  (Samuel Huntington) "صاموئيل هانتنغتون"
Fukuyama  لإلمبراطوريّة األميركيّة"حاديّة للعالم التّي ترتكز أساًسا على التّرويج في النّظرة األ "هاية التّاريخن" بـالقائل" 
وهو يهاجم إدوارد سعيد في أكثر من موقع، يؤّكد أنّه الوريث الشرعّي لالستشراق االستعمارّي، وليس  "برنار لويس"المنتصرة. إّن 

  ."العراق "لحرب علىأدّل على ذلك من مساندته الّصريحة ل

، يؤّكد يقينًا أّن إدوارد سعيد قد توّصل فعًال إلى زعزعة الفكر "االستشراق"إّن تواصل الّسجال بأشكاله كافة حول كتاب 
االستشراقّي من جذوره، غير أّن ذلك لم يمّر من دون سوء فهم من شريحة معيّنة من القّراء رأت في كتاب (االستشراق) انتصاًرا 

ومحاججتي "للّشرق وأهله وفي مقدمتهم العرب والفلسطينيون، وهو ما استوجب من إدوارد سعيد توضيًحا يقول:  "ارد سعيدإدو"من 
وهي بعيدة أن تكون دفاًعا عن العرب أو اإلسالم، كما فهم البعض كتابي، نهضت على القول بأّن العرب أو اإلسالم لم يوجدا إال 

صدر ":"الثّقافة واإلمبرياليّة"، وأضاف بمناسبة تقديمه للتّرجمة العربيّة لكتابه )70("ويل وجودهايسبغ عليها التأ "كجماعات تأويل"
في نسخته العربيّة ليعزز مقام هذا الكتاب بوصفه إّما دفاًعا عن اإلسالم أو هجوًما عنيفًا ضّد الغرب وكال األمرين ال  "االستشراق"

، ومن هنا بات من الواضح أّن هدف إدوارد سعيد البحثّي كان بعيًدا )71("يف هذا الكتابيمتّان إلى ما كنت قد أنتويته أصال من تأل

                                                   
  .40)، ص2003، (بيروت: مؤسسة األبحاث العربية، 4إدوارد سعيد، االستشراق المعرفة. السلطة. االنشاء، كمال أبو ديب (مترجًما)، ط )67(
  سلطة. االنشاء.كمال أبو ديب، مقدمة كتاب: إدوارد سعيد، االستشراق المعرفة. ال )68(
  .74سعيد، االستشراق، ص )69(
  .38سعيد، تعقيبات على االستشراق، ص )70(
  .9إدوارد سعيد، الثقافة واإلمبريالية، ص )71(
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عن أن يكون محض انحياز عاطفّي للّشرق وأهله، ومن ثّمة دفاع عنه، بل لقد كان من قبيل البحث اإلبستيمولوجّي الرصين، من أجل 
. ولعّل تلك "الجغرافيا التّخييلية"ال الغربّي ذاته، ومن هنا فقد سّماها إثبات أّن الّشرق أو الغرب هما في نهاية التّحليل من نسج الخي

النّزعة العلميّة ذاتها هي التي أّهلت كتاب (االستشراق) إلى أن يكون بإجماع الباحثين كافة حجر أساس ولبنة أولى لعلم جديد قائم 
الذي  "الثّقافة واإلمبرياليّة"ا الّلبنة الثّانية فتتمثّل في كتاب . أمّ )Postcolonial Studies( بذاته هو علم دراسات ما بعد االستعمار
 سنتناوله بالبحث في العنصر الموالي.

 

  "إمبرياليّة الثّقافة"المثقّف في مواجهة  .2

وّسع  تتّمة لكتاب (االستشراق) على الرغم من الفاصل الّزمنّي بينهما، إذ "الثّقافة واإلمبرياليّة"كتاب  )72(يعد النّقاد معظمهم
بوط إدوارد سعيد في كتابه الثّاني من دائرة البحث عن آليات القّوة في ثنايا الخطاب الغربّي ليشمل أغلب المناطق التي امتّد إليها األخط

د الذّاتية ما ولعّل في سيرة إدوارد سعي .الذي تمثّله اإلمبراطوريّات االستعماريّة الثّالث، البريطانيّة والفرنسيّة واألميركيّة اإلمبرياليّ 
  يعيننا على فهم سبب تركيزه على تلك اإلمبراطوريّات االستعماريّة دون غيرها مثل اإليطاليّة مثال.

وينطلق إدوارد سعيد في تحليله لإلنشاء أو الّسرد الذي حام حول الفضاء اإلمبريالّي من أّن الواقع أو التّاريخ ال وجود له خارج 
المفّككة "في سبيل ما سّماها القراءة  ومن هنا فقد تسلّح صاحب (االستشراق) بجهاز مفهومي صارمسياق الّسرديات أو المتخيّل. 

إّن طريقتي هي أن أرّكز بقدر المستطاع على أعمال فرديّة، أن أقرأها أّوال كنتاج ")، يقول سعيد: Decolonizationلالستعمار (
. وهذه الّطريقة تعتمد على مفهوم أساسّي عند إدوارد سعيد وهو )73("اإلمبرياليّةعظيم للخيال، ثّم أن أجلّي كونها جزءا من الثّقافة و

)، وهو مفهوم مستلهم من الّطباق الموسيقّي، ويرتكز أساًسا على تعدّد أوجه التّحليل للنّصوص: Contrapuntalالقراءة الّطباقيّة (
د، ال واحديّا، بل طباقيّا بوعي متباين للتّاريخ الحواضرّي الذي يتّم حين نعود بالنّظر إلى الّسجل اإلمبريالّي نأخذ بقراءته من جدي"

. أّما المفهوم الثّاني الذي اعتمده سعيد، فهو مفهوم )74("سرده، ولتلك التّواريخ األخرى التي يعمل ضّدها ومعها اإلنشاء المسيطر
  ا صًرفا، ال عالقة له بأّي سلطة ماورائيّة.وهو أن ينظر إلى النّص من جهة كونه نتاًجا بشريا دنيوي  "الّدنيويّة"

ولقد شّكلت تلك المفهومات المنطلق الذي اعتمده إدوارد سعيد للولوج إلى الّسرديات، سواء تلك التي ألّفها من ينتمي إلى فضاء 
، فلقد "االستشراق"عن كتاب  "ةالثّقافة واإلمبرياليّ "المستعِمر، أم كذلك من حام حول فضاء المستعِمر. وعند هذه النّقطة يختلف كتاب 

: درس الكتاب األّول الخطاب اإلمبريالّي والخطاب المقاوم لإلمبرياليّة، بينما اكتفى الكتاب الثّاني بدراسة الخطاب الغربّي عن الّشرق
مة لها، ويمكن أن يتم ذلك بتوسيع إّن القراءة الّطباقيّة يجب أن تدخل في حسابها كلتا العمليّتين: العمليّة اإلمبرياليّة وعمليّة المقاو"

تعني اإلمبرياليّة كما سأستخدم "بقوله:  "اإلمبرياليّة". ويعّرف إدوارد سعيد )75("قراءتنا للنّصوص لتشمل ما تمّ ذات يوم إقصاؤه بالقّوة
، ولمزيد )76("صيّة الكلمة هنا الممارسة والنّظرية ووجهات النّظر التي يملكها مركز حواضرّي مسيطر يحكم بقعة من األرض ق

اإلمبرياليّة هي ببساطة العمليّة أو السياسة اللّتان بهما يتّم تأسيس "): Michael Doyle( "لمايكل دويل"التّفسير يقدم سعيد تعريفًا 
التي  إذن على محاول نسف األسس "الثّقافة واإلمبرياليّة". يرتكز مشروع سعيد في )77("اإلمبراطوريّة وإدامتها والمحافظة عليها

ينهض عليها التّفكير العنصرّي، ومن ثم الممارسة العنصريّة عبر دراسته كما هائًال من النّصوص واثبات أّن مقولة العرق المتفّوق 
 هي وليدة الثّقافة المسيطرة. إّن الّرجل األبيض الذي طالت يداه أغلب أقطار األرض، كان في حاجة ماّسة لمسّوغات فكريّة وإيديولوجيّة

 "األنتروبولوجيا"، ومن ثمّ جاء الخطاب اإلمبريالّي ليمدّ يد العون لآللة العسكريّة، مثلما كان شأن "الّشرعيّة"كّرس سيطرته وتمنحها ت
  الوليدة التي كانت أداة االستعمار في فهم المستعَمر ومن ثّم ترويضه.

في بلدانها األصليّة، فإنّها تواصت في الحقبة المعاصرة على  ولئن انتهت الحقبة االستعماريّة بعودة الجيوش الغازية إلى ثكناتها
ة المستوى العملّي بأشكال قد تختلف عن سابقاتها، ولكنّها تؤّدي دائما إلى الّنتيجة نفسها، وهي تكريس المركزيّة األوروبيّة وبالنّتيج

الواليات المتحدة "ربا الخليج األولى والثّانية وحرب إدامة الّسيطرة والنّفوذ الغربيّين على كّل من هو مستضعف في العالم. وما ح
على ما سّمي باإلرهاب إال عود على بدء، أي رجوع إلى األساليب االستعماريّة العسكريّة المباشرة. ويؤّكد إدوارد سعيد  "األميركيّة

، إذ يذهب إلى أّن القرن "رة في المستقبلالتّحرر من الّسيط"الموسوم:  "الثّقافة واإلمبرياليّة"هذا المنحى في الفصل األخير من 
إنّما يختلف عما سّماه باإلمبرياليّة التقليديّة في إفادته من الثّقافة التي صارت تنهل مما تشهده وسائل  -بحسب تعبيره -األميركيّ 

ور الّرجل األبيض بل بحضوره فيما كانت الثّقافة األوروبيّة قبل قرن من الّزمان ترتبط بحض"اإلتّصال من تطّور هائل يقول سعيد: 
الفيزيائّي الّطاغي طغيانا مباشرا، فإّننا اآلن نشهد إضافة إلى ذلك حضورا لوسائل إعالم عالميّة تدّس نفسها في مستوى ما تحت 

مات أساسيّة إذن عال "الثّقافة واإلمبرياليّة"لقد شّكل كتابا (االستشراق) و  )78("اإلدراك الواعي غالبا على مدى عريض عرضا خارقا.

                                                   
  .2004، 45، العدد المجلة العربية للثقافةمحمد شاهين، "إدوارد سعيد الثقافة اإلمبريالية أجندة خفية وعود على بدء"،  )72(
  66اإلمبريالية، صسعيد، الثقافة و )73(
  .20سعيد، الثقافة واإلمبريالية، ص )74(
  .135سعيد، الثقافة واإلمبريالية، ص )75(
  .80سعيد، الثقافة واإلمبريالية، ص )76(
  .347سعيد، الثقافة واإلمبريالية، ص )77(
  .80سعيد، الثقافة واإلمبريالية، ص )78(
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  تمثيالت المثقف المقاوم  
    صورة المثقف في فكر إدوارد سعيد

كبرى على طريق نشر الثّقافة المقاومة من أجل تكريس صورة المثقف المقاوم، غير أن هذين الكتابين لم يكونا يتيمين في مسيرة 
  مقاومة نحاول تلّمس خيوطها في العنصر القادم. "إستراتيجية"إدوارد سعيد بل لقد كان نهج الّرجل مؤّسسا على 

  

  ند إدوارد سعيد. إستراتيجية المقاومة ع3

لقد درسنا في الباب األّول من هذا البحث مفهوم المثقّف، وتوّصلنا إلى نتيجة مفادها أّن المثقّف هو بالّضرورة صاحب معرفة 
وهو كذلك صاحب موقف، أّما في هذا الباب فقد حاولنا النّظر في مواقف إدوارد سعيد على المستويين النّظري والتّطبيقّي. غير أّن 

ق قد ال يكفي لإللمام بثقافة المقاومة عند سعيد، ذلك أّن كل نتاج الّرجل الفكرّي، وكذا سلوكه العملّي يمكن أن يوضعا في دائرة ما سب
المقاومة بال مبالغة. فعلى الصعيد النّظري ألّف سعيد إضافة إلى ما ذكرنا سابقًا، مجموعة كبرى من المؤلّفات، نذكر منها خاّصة 

القلم "، والثّاني بعنوان "الثّقافة والمقاومة") أّولهما بعنوان David Barsamian( "دافيد بارساميان"مع األميركي كتابين حواريين 
، عرض فيهما خالصة مواقفه من مختلف األحداث، على الّساحات األميركيّة والفلسطينيّة والعالميّة. ولعل العنوانين الذين "والّسيف

  ن بال شك نهجه المقاوم عالوة على المحتوى. اختارهما سعيد لكتابيه يؤكدا

الفلسطينيّة،  ةشعبه: القضيّ أّما على الّصعيد العملّي فما ال يجب إغفاله في هذا المجال هو إلتزام إدوارد سعيد الّصارم بقضيّة 
لّف عن أّي منبر يمكن أن يوصل . ولم يتخ"الواليات المتحدة"فلقد كان حتى وفاته بمنزلة النّاطق الّرسمي بإسم الشعب الفلسطيني في 

فيه معاناة شعبه إلى الرأي العاّم األميركّي والّدولّي. ولقد بذل سعيد جهًدا كبيرة لفضح ممارسات اللّوبي الّصهيونّي في الواليات 
ن أقّل القضايا شعبيّة لم أستطع أن أعيش حياة ساكنة أو غير ملتزمة ولم أترّدد في إعالن انتمائي وإلتزامي بواحدة م"المتحدة، يقول: 
بروفيسور "من ذلك أنّه كان يدعى بـ . ونتيجة لذلك االلتزام تعّرض سعيد لحملة شرسة من قبل الدوائر الّصهيونيّة)79("على اإلطالق 

  إضافة الى تلقّيه تهديدات متكّررة بالقتل. "النازي"و "اإلرهاب

ط بل إنّه كان متابعًا وملما بكّل ما يجري في الّساحة الفلسطينية الداخلية، ولم يكتف سعيد بالتّحرك الفاعل في الّساحة الخارجيّة فق
فقد انتمى لسنوات طويلة للمجلس الوطني الفلسطيني، ولعّل أهم ما عرف عنه في هذا المجال هو معارضته الشديدة للسلطة الفلسطينية 

غزة أريحا: سالم "، أّولهما بعنوان 1995للغرض كتابين في عام ، وقد ألّف "أوسلو"، ومعارضته األشد التفاق "ياسر عرفات"بقيادة 
  .)81("أوسلو: سالم بال أرض"، والثاني بعنوان: )80('"أميركي

كان إدوارد سعيد إذن معارًضا عنيًدا ألشكال الّظلم والحيف والتّمييز والعنصريّة كافة، مهما كان مأتاها، ومهما كانت الجهة 
ير أّي اهتمام للدوافع المصلحيّة والظرفيّة أمام الخيار االستراتيجّي المقاوم. ولعّل ما يثير مزيًدا من المتضّررة منها، ولم يكن يع
، إذ واجهه في مناسبتين بشجاعة نادرة: المرة األّولى عندما تلقّى تهديدات متتالية وصريحة "الموت"اإلعجاب بالّرجل موقفه من 

اضح للممارسات الصهيونيّة، وقد أجاب سعيد حين سئل عن ذلك بأنّه ال يفكر محض التّفكير بالتّصفية إن هو واصل نهجه المقاوم والف
  في األمر، ألنّه إن فعل يكون الّطرف المقابل قد نجح في شّل حركته، بما يعني عمليا نهاية دوره.

ل نشاطه الفكرّي والجامعّي بالوتيرة نفسها، الذي ال شفاء منه، فقد واص "اللّوكيميا"أّما المّرة الثّانية فهي فاجعة إصابته بسرطان 
كيف ": "دافيد بارساميان"وتعامل مع المرض القاتل بوصفه ملفًا من الملفّات التي تقتضي منه إعارتها نصيبًا من الوقت، وحين سأله 

منه.. إّن المرء ال يخسر أنا بخير.. إّنني أعاني من مرض مزمن ال يمكن البرء "أجاب بكثير من رباطة الجأش:  "اآلن؟هي صّحتك 
  . )82("شيئا عندما يكبر في السن لكن الفكرة هي اإلستمرار في العيش

مّما سبق يمكن أن نخلص إلى أّن إدوارد سعيد قد اختار نهج الرفض والمقاومة على المستوى النظرّي والفكرّي من خالل 
يومي. ولعّل صورته التي تناقلتها وسائل اإلعالم وهو يشارك شعبه مؤلفاته، وكذا على المستوى التطبيقّي والعملّي من خالل سلوكه ال

  ، تعكس صورة المثقّف المقاوم بامتياز.)83("فلسطين"و "لبنان"المقاومة الميدانية عبر رمي الحجارة في إتجاه البوابة الحدودية بين 

اء على المستوى النّظرّي أو كذلك على مستوى لقد حاولنا في هذا الباب إذن إبراز صورة المثقّف المقاوم عند إدوارد سعيد سو
 ؟..."اإلمبراطوريّة"التّطبيق، ويبقى الّسؤال عن ماهيّة المجال الحيوي الذي يفترض في المثقّف المقاوم أن يفعل فيه؟ وعن موقعه من 

  وهو ما نروم الخوض فيه في البّاب القادم من هدا البحث.

  

                                                   
  .6سعيد، الثقافة والمقاومة، ص )79(
  ).1995سلو: سالم بال أرض، (بيروت: دار المستقبل العربي، إدوارد سعيد، أو )80(
  ).1995إدوارد سعيد، غزة أريحا: سالم أميركي، (بيروت: دار المستقبل العربي،  )81(
  .67سعيد، الثقافة والمقاومة، ص )82(
  .1ملحق )83(
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  رابعًا: المثقّف واإلمبراطوريّة

  ف وسؤال الهويّة المثقّ 

 في مفهوم الهويّة .أ

، أّما عالم النّفس )84("حقيقة الّشيء من حيث تميّزه عن غيره"بأنّها:  Identity  .identiteالهويّة "المعجم الفلسفيّ "يعّرف   
فيؤّكد أّن الذّاكرة هي  "فولتير"فيرى أّن الهويّة هي ما يجعل الّشخص مماثال لنفسه ومختلفًا عن اآلخرين، أما  "بيتر تاب"اإلجتماعّي 

  التي تحّدد الهويّة.

 Eric" إريك اركسون"وإذا عدنا إلى البدايات األولى لالشتغال على مفهوم الهويّة في العصر الحديث نجد أّن المفّكر األميركّي 
Ericson  حين تناول "اهقة واألزمةالمر"هو من أوائل من استعمل مفهوم الهويّة في الثّالثينيّات من القرن العشرين، في كتابه ،

  من ثقافات متعّددة. "أميركا"بالّدرس أزمة الهويّة التي واجهت جحافل المهاجرين الوافدين الى 

كان الّسؤال المطروح: ماذا عن الجغرافيا؟، أو  "نهاية التاريخ") حديثًا Francis Fukuyama( "فوكوياما"وحين أعلن 
بين القطبين االشتراكّي والرأسمالّي قد أفضت إلى حسم المعركة لفائدة هيمنة رأس المال بات بصيغة أخرى لّما كانت الحرب الباردة 

ة من الملّح التّساؤل عن ماهيّة مشروعات رأس المال المستقبليّة، ولعّل اإلجابة لم تتأّخر طويال فقد برزت إلى الوجود المقولة الّشهير
  ."العولمة"امج وترجمت عمليّا إلى برن"رأس المال ال وطن له "

ألهداف  "الّصراع"وفي اتّجاه مواز حاولت الدوائر الفكريّة والسياسيّة المتمثّلة خاّصة في مراكز األبحاث إعادة إنتاج مقولة   
يركّي ، وهو عنوان المقال الّشهير الذي نشره المفّكر األم"صدام الحضارات"إستراتيجيّة غير معلنة، وقد اتّخذت هذه المقولة الحقًا اسم 

ورأى فيه أّن الّصراع عبر التاريخ لم يخرج عن األشكال اآلتية: 1993سنة  (Samuel Huntington) "صموئيل هنتنغتون"
    

  مرحلة الّصراع بين األمراء واألباطرة -
  مرحلة الّصراع بين الملوك المستبّدين والملوك الدستوريين -
  مرحلة الّصراع بين القوميّات -
  يولوجيّاتمرحلة الّصراع بين اإليد -
  مرحلة الّصراع بين الحضارات. -

بأّن العالم سيشهد جولة أخيرة من الّصدام بين الحضارة الغربيّة من جهة، وكّل من الحضارة  "هنتنغتون"وبالنّتيجة يتنبأ    
  اإلسالميّة والصينيّة من جهة أخرى.

الذي وجد طريقه إلى  "الهيمنة"ال أن تنتج برنامج ، ليس في وسعها إ"العولمة"إذا أردفت بمقولة  "صدام الحضارات"إّن مقولة 
البلورة والتّحقّق عبر شعار األمن العالمي، وال غرابة والحال تلك أن تعود الهويّات الثّقافيّة للشعوب إلى الواجهة لتتّخذ متاريس 

ا فلسفيا ببروز فلسفة الهويّة واالختالف، لمواجهة إرادة الهيمنة واإللغاء، ولئن اتّخذت هذه المواجهة في طورها األّول شكًال فكري 
  فإنّها انتقلت في مرحلة الحقة إلى الّشارع في شكل حركات احتجاجيّة جماهيريّة ضّد العولمة.

 "نابليون بونابرت"بعيد حملة  "بصدمة الحداثة"أّما في العالم العربّي فال شك في أن مفهوم الهويّة قد ارتبط كليّا بما سّمي الحقًا 
، إذ كان لتلك الحملة األثر الحاسم في انبثاق اإلرهاصات األولى لفكر النّهضة الذي كان مداره سؤال 1798ى مصر في عام عل
؟، ومن ذلك الّسؤال تفجرت مجموعة أخرى من األسئلة الملّحة لعّل أهّمها: من نحن؟ ومن ثم "كيف تّخلف المسلمون وتقّدم غيرهم"

  صل إلى ما نريد؟ماذا نريد؟ وبالنّتيجة: كيف ن

وكان االختالف جوهريّا بين مقاربات مختلف التّيارات الفكريّة والسياسيّة واإليديولوجيّة في تناولها مشكل (من نحن؟)، ومن ثم 
  فقد كان مفهوم الهويّة مدار اختالف بين تلك المقاربات بل تناقض.

  ثالثة مذاهب رئيسة: والواضح أّن المقاربات التي تناولت مفهوم الهويّة قد قسمت إلى

معطى متحقّقا وكامًال في الماضي، وال سبيل إلى  "الهويّة"للهويّة ويعد رّواده  "الستاتيكي"مذهب أّول يتبنى المفهوم  .1
  مراجعته وال إلى تطويره.

ها ما هو متحّول مذهب ثان يرى في الهويّة مراوحة بين الثّابت والمتحّول، ومن هنا فإّن فيها ما هو ثابت قاّر ال يتغيّر وفي .2
  ومتطّور.

                                                   
  .208)، ص1983ألميرية، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، (القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع ا )84(
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  تمثيالت المثقف المقاوم  
    صورة المثقف في فكر إدوارد سعيد

مذهب ثالث يرى الهويّة معطى مكتسبًا بالكليّة، ومن هنا يمكن تعديلها وتطويرها باستمرار متى توفّرت إرادة التّغيير عند  .3
  اإلنسان، وكذلك بفعل التّحوالت التّاريخيّة التي ال يمكن أن تتوقّف.

أزمة "و "في المقام األّول"أزمة الهويّة"ب مشروعيّته في الّطرح من يكتس "سؤال الهويّة"ومما سبق كله يمكن أن نستخلص أّن 
  في مقام ثان. "مفهوم الهويّة

يواجه مفهوم الهويّة إذن أزمات كثيرة سواء تعلّق األمر بماهيّته بوصفه مفهوًما، أو كذلك في محاوالت تنزيله في الواقع، ومن 
  قف على األرض التي تحتضنه ينتابه حتًما قلق يزيد وينقص في ماهيّته.هنا فإنّه يمكن أن نذهب إلى أّن كل إنسان وهو وا

  وقد يستدعي هذا القول أسئلة من قبيل:

ماذا لو استوطن ذلك اإلنسان أرًضا غير التي احتضنت آباءه وأجداده لمّدة طويلة من الّزمن؟، ما عسى أن يؤثّر ذلك في -
  مقاربته للهويّة؟.

، انتزعت من أهلها "فلسطين"ّي أو المغترب يعود أصله إلى رقعة من األرض اسمها االفتراضّي وماذا لو كان الّشخص المنف-
  ) ولم يبق منها سوى أطياف ذكرى طفولة يزيد الّزمن في تضييق هامشها الّضيق أصًال؟1948منذ ستين عاًما (

  مثل إدوارد سعيد؟كيف يمكن الحديث عن الهويّة إذا تضافرت هذه العوامل كلها لتلتقي عند مثقّف -

  ب. ارتباك الهوية عند إدوارد سعيد

  :"طباق"مقاربة إدوارد سعيد للهويّة في المقطوعة الّشعرية اآلتية من قصيدته  "محمود درويش"يلّخص 

 :يقول"
 أنا من هناك

 أنا من هنا
 ولست هناك ولست هنا

 لي اسمان يلتقيان ويفترقان
 ولي لغتان نسيت بأيّهما كنت أحلم

 إنكليزية للكتابة طيّعة المفردات لي لغة
 ولي لغة من حوار الّسماء مع القدس

 النّبر فضية
 لكنّها ال تطيع مخيّلتي

 والهويّة قلت؟
 قال دفاع عن الذّات

 إّن الهويّة بنت الوالدة
 لكنّها في النّهاية إبداع صاحبها

 ال وراثة ماض
 أنا المتعّدد

 في داخلي خارجي المتجّدد
 ال الّضحية...لكنّني أنتمي لسؤ

 يحب الّرحيل إلى أي شيء
 ففي الّسفر الحّر بين الثّقافات

 قد يجد الباحثون عن الجوهر البشريّ 
 مقاعد جاهزة للجميع
 ً  ال الّشرق شرق تماما

 ً  وال الغرب غرب تماما
 فإّن الهويّة مفتوحة للتّعدد...

 أنا ما أقول وما سأكون
 سأصنع نفسي بنفسي

  )85(اء الهويّة...وأختار منفاي موسوعة لفض

                                                   
  ).2005 رياض الريس للكتب والنشر،محمود درويش، ديوان كزهر اللوز أو أبعد، (بيروت:  )85(
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التي خّصصها لصديقه إدوارد سعيد بمنزلة الّرسم بالكلمات لشخص سعيد، وإّن  "محمود درويش"لعلّنا ال نبالغ إن عددنا قصيدة 
عن سعيد  "درويش"واالنتماء. وإذا كان ما نظمه  "الهويّة"ما انتقينا منها يجلّي بصورة دقيقة ما يتبنّاه سعيد في ما يتعلّق بمشكل 

يبوح الكتاب بطبيعة عالقة سعيد  "خارج المكان"اضًحا فإّن ما خطه سعيد عن نفسه في مذكراته كان أوضح. فانطالقا من العنوان و
  بالمكان، ويمكن أن نوجز ذلك في بيت أبي العتاهية الشهير:

  طلبـت المستقّر بكـل أرض، فلم أر لي بأرض مستقـراً 

حيث  "القاهرة"حيث ولد، إلى مدينة  "القدس"رض شرقًا وغربًا في حركة دائرية، من مدينة فلقد تنقّل إدوارد سعيد بين أقاليم األ
التي عاش فيها أغلب حياته إلى أن دفنت رفاته في  "الواليات المتّحدةّ "أين قضى بعًضا من الّسنين، إلى  "بيروت"نشأ و تعلّم، إلى 

 "القاهرة"و "القدس" –فكّل واحد من األمكنة التي عشت فيها، "ر فيها، يقول:بوصية منه، كلّها أمكنة تأثّر بها الّرجل وأثّ  "لبنان"
يملك شبكة كثيفة ومرّكبة من العناصر الجاذّبة، شّكلت جزءا عضويّا من عملية نمّوي، واكتساب  – "الواليات المتحدة"و "لبنان"و

  . )86("هويّتي، وتكوين وعيي لنفسي ولآلخرين

، بل لقد تضافرت في ذلك مجموعة من العوامل المتشابكة. "ارتباك الهويّة"في ما سّماه إدوارد سعيد  ولم يكن المكان وحده سببًا
انتقته له أمه تيّمنًا بأحد الملوك اإلنكليز، في حين إّن اللّقب عربّي  "إدوارد"فبدًءا من االسم الذي ألصق به، تنطلق المشكلة، فاالسم 

  ال يرقى إليه شّك: سعيد.

أنا ال أعرف أبدا ما "ة فهي عنده تراوح بين اإلنكليزيّة والعربيّة من دون تمييز أو أسبقيّة إلحداهما على األخرى، يقول: أّما اللّغ
الذي  "المسيحيّ ". وهو إضافة إلى ذلك كله )87("هي اللّغة التي تكلّمتها أّوال، العربيّة أم اإلنكليزيّة أو التي هي لغتي فعال دون أي شكّ 

الغالبيّة المسلمة، وكذلك الفلسطينّي الذي نشأ في ظّل األقليّة األرستقراطيّة التي دارت في فلك الجاليات األجنبيّة، ومن ولد في ظّل 
  هنا فقد تابع تعلّمه ضمن اإلرساليّات األجنبيّة ومع أقران أجانب وإطار تدريسّي أجنبّي.

عند إدوارد سعيد، فإنّها  "ارتباك الهّوية"ولغوّي في تكريس  ولئن أسهمت تلك العناصر المتشابكة بين ما هو مكانّي ودينيّ 
  على مبدأ الهجنة الثّقافية، وهو ما سنحاول البحث فيه في قادم الصفحات. والعالم مرتكًزاموقفًا ثابتًا ومتكامًال من اإلنسان  أثمرت

  

 ج. المثقّف والهويّة اإلمبراطوريّة

أغلب المثقّفين العرب على اختالف مشاربهم، ومن هؤالء إدوارد سعيد الذي صدمة كبرى في ضمير  1967لقد شّكلت حرب  
، وصدمه تفاعل النّخب األميركيّة وموقفها المنحاز إلى إسرائيل، فكان أن أزالت تلك النّقطة "الواليات المتحدة"تابع الحرب في 

فرويد وغير "هذا الرأي حين قّدم كتاب سعيد  "والسكريستوفر ب"المفصليّة الصدأ عن جانب من إدوارد سعيد، ظل منسيّا. ويؤّكد 
باعدت الشقّة بينسعيد وأّي مستقبل متخيّل في البرج األكاديمّي العاجّي، كما تكفّل هذا  1967حرب العام "، إذ يقول: "األوروبيين

  .)88("الحدث بخلق خّط فكرّي جديد في حياته، تجّسد بوضوح شديد في كتابه االستشراق

ومع أنّني "في منتصف الّطريق، ويمسك العصا من النّصف:  "سعيد"ل العودة لم يكن ممهًدا بما فيه الكفاية، ليتوقّف غير أّن سبي
) شعور من هو في بيته، فإنّني ظللت كمنحدر من العالم العربّي اإلسالمّي إمرئ وبريطانياأشعر وأنا فيها (الواليات المتّحدة وفرنسا 

لجانب اآلخر، ولقد أمكنني هذا الوضع بمعنى ما من أن أعيش على كال الجانبين وأن أسعي للتوّسط ينتمي في الوقت ذاته إلى ا
في سياقين مختلفين تماًما، أّولهما  "نحن". فال غرابة والحالة تلك أن نرى إدوارد سعيد يستعمل في مؤلفاته ضمير الجمع )89("بينهما

  الفلسطينيين أو العرب.لإلشارة إلى األميركيين، وثانيهما لإلشارة إلى 

ولم يكتف إدوارد سعيد بدور الوسيط بين الّشرق والغرب، وال هو توقّف عند تخوم الهويّة المزدوجة، بل إنّه تجاوز ذلك إلى 
  ).cosmopolitismeالمواطنة الكونيّة ( "إيمانويل كانت"تبنّي عقيدة هجنة الثّقافات بما يعني بشكل أو بآخر تبني المبدأ الذي سّماه 

األخرى في بلورة ما ذهب إليه سعيد، ولعّل أهم تلك العوامل  ولقد تآلفت العوامل الذّاتية مع مجموعة من العوامل الموضوعيّة
للمعوقات الوضع الجيوسياسي الذي اتّسم به العالم في العقود األخيرة، إذ تكثّفت التّجمعات اإلقليميّة، وتعّددت االتفاقات الدوليّة المذلّلة 

) GATT) أو تلك المذلّلة للحواجز الجمركيّة، مثل اتفاق التّجارة العالميّة (SCHENGEN، ("شنقان"ام تنقّل األفراد، مثل اتفاق أم
وانتشارها. ومن ناحية أخرى تواترت التطّورات المذهلة لوسائل االتّصال والمعلومات، فتقاربت  "بالعولمة"ما هيأ لبروز ما سمّي 

                                                   
  .22سعيد، خارج المكان، ص )86(
  .26سعيد، خارج المكان، ص )87(
  ).2004جتكر (مترجمان)، (بيروت: دار اآلداب، كريستوفر بوالس، التعريف بإدوارد سعيد: ضمن كتاب إدوارد سعيد وغير األوروبيين، ثائر ديب وفاضل  )88(
  .67سعيد، الثقافة واإلمبريالية، ص )89(
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لبشر، وأصبحت المعلومات تنتشر في أنحاء الكون خالل ثوان، حتى غدا العالم كالقرية الكونّية. وقد دفع هذا المسافات بين بني ا
   مثلما هو شأن الثّقافة بال وطن. "رأس المال"حاملة لواء السيّادة إلى أن تتراجع إلى حدودها الّدنيا، بعد أن أصبح  "الّدولة"الوضع 

 "فرنسا"و "الواليات المتحدة األميركية"ت الّرئاسيّة في اإلمبراطوريّتين االستعماريتين الّسابقتين ويؤّكد ذلك ما أفرزته اإلنتخابا
فمن أصول  "ساركوزي"من أصول إفريقيّة أكيدة أّما  "فأوباما"من صعود لرئيسين من أصول غير تلك التي يمثلها علم الّدولتين. 

هذا الرأي حين  "فتحي المسكيني"بيعة الّدولة وعن ماهيّة الّسيادة؟. ويعزز مجريّة، ومن شأن ذلك أن يطرح أكثر من سؤال عن ط
عيش إمبراطورّي في معنى  هلنقل: إنّ إّن وجودنا الّراهن هو عيش معا حّر برغم كّل مزاعم الّدول اليوميّة، التي لم تزل بعد. "يقول: 

إّن رهان إدوارد سعيد.. هو إنتاج سرديّة للمقاومة "يد يضيف: . وفي سياق غير بع)90("أنّه ينتج سيادة مستمرة ومفتوحة على حدوده
ال تقنع بما هو محلّي من فرط أنّها حركة كونيّة أصيلة. وبعبارة أخرى إّن طرافة إدوارد سعيد هو أنّه ربّما كان أّول مفّكر 

بين اإلنتماء إلى عصر اإلمبراطوريّة  فالقصد انّه يقيم بحثه على تفريق منهجيّ ". ثم يردف مفّسرا كلمة إمبراطوري:"إمبراطوري
  )91("وبين مقاومة اإلمبرياليّة.

تشكّل  "الهجنة الثّقافية"، يمكن أن نخلص إلى أّن فكرة "الثّقافة واإلمبرياليّة"وبالعودة إلى فكر إدوارد سعيد، وخاّصة كتاب 
إثبات أّن فكرة التّفّرد أو التّفّوق االثّنّي لشعوب على أخرى: المحور الذي تدور حوله أغلب مؤلّفاته، إن لم نقل كلّها، فلقد أراد الّرجل 

. األبيض على الملّون، والمسيحّي على المسلم، وكذلك اإلسرائيلّي على الفلسطينّي، ليست مؤّسسة سوى على .. الغرب على الّشرق،
الحضارة اإلنسانيّتان، إنّما هما نتاج اإلنسان أساطير يرّوجها الّطرف األقوى عادة إلدامة سيطرته على الطرف األضعف. فالثّقافة و

بألف والم التّعريف، وليستا حكًرا على أجناس دون أخرى، وال شعوب دون غيرها. فكما يتغذّى البحر من أنهار العالم جميعها دون 
رة اإلنسان هي جماع الجهد استثناء، إذ ليس في وسع أحد أن يميّز مياه األنهار عندما تمتزج بمياه البحار والمحيطات، فإّن حضا

البشرّي عبر التاريخ، و كذلك على امتداد الجغرافيا، وليس باستطاعة جنس دون آخر في حقبة تاريخيّة دون أخرى أن يّدعي أنّه 
  يتفّرد امتالك أي ُمنتَج من منتَجات البشريّة إلّن لكّل إنتاج ما قبله كما أن له ما بعده.

منشابكة إحداها في األخريات ليس -بسبب تجربة اإلمبراطوريّة -إّن جميع الثّقافات جزئيا "ق ذاته: ويؤّكد إدوارد سعيد في الّسيا
إنّنا كثيرا "، ويضيف سعيد: )92("فيها ثقافة منفّردة ونقيّة محضا بل كلها مهّجنة مولّدة متخالطة متمايزة إلى درجة فائقة وغير واحدية

لآلخرين أّن العالم مكان مزدحم، وأنّه إذا ما أّصر كّل فرد على النّقاء أو األولويّة  ما ننسى في خضم رغبتنا في إسماع أصواتنا
 )93("الجذريّة ألن يسمع صوته الخاّص، فإّن ما سنحصل عليه لن يكون سوى الّطنين السيئ للمعاناة الالنهائيّة وفوضى سياسيّة دمويّة.

إّن استهداف الحياة الجيّدة الّخيرة يحنوي بطريقة ما معنى العدالة ": ) هذا الرأي حين يقولPaul Ricoeur("بول ريكور"ويؤكد 
  .)94("ألّن هذا يوجد ضمنا في مفهوم اآلخر عينه

ومن هنا فال مصير للبشر إالّ المصير اإلمبراطورّي، أي ذلك المصير الكونّي المشترك بين بني البشر كافة على اختالف ألوانهم 
الف الذي هو في نهاية التّحليل عامل إثراء للوحة الفسيفسائيّة الكونيّة. وعند هذه النّقطة يتبلور دور وعقائدهم وأمكنتهم، ذلك االخت

بما هو طليعة القوى الفاعلة على الّساحة الكونيّة في سبيل ردم الهّوة بين العوالم المختلفة،  "إدوارد سعيد"المثّقف اإلمبراطورّي عند 
لهذا المثقّف، هي أّوًال الالإنتماء من  "المسكيني"فة مهما كان مّدعيها. ومن الّسمات التي يضعها ومن ثم كسر أشكال المركزيّات كا

  ، وهو ثانيًا ال ينّزه أو ينقّي قومه، وهو أخيًرا ال يتبنى الهويّة الواحدة المتوّحدة."هم "و "نحن"جهة أنّه يرفض صراحة ثنائيّة 

صعب يتمثّل أّوًال في أنّه سيكون حتًما وحيًدا في مواجهة الجميع، يجّدف ضّد التّيار، إّن هذا الوضع يجعل المثقّف أمام امتحان 
إذ أّن الغالبيّة الّساحقة من بني البشر ال تتبنى مثل هذا التّوجه، بل هي إلى عكسه أقرب. ومن جهة، أخرى يتحتّم على المثقّف 

بدأ الهويّة وكذلك خاّصة مع الفكر القومي، فالهويّة بحسب إدوارد اإلمبراطورّي أن يخوض صراعا مريرا مع الفكر المستند إلى م
  ."هم"من خالل نفي اآلخر  "نحن"من حيث هي سعي محموم إلى إثبات الذّات  "صدامي"سعيد مبدأ 

ميّات مقابل دينا-يقّدم المثقّف "أّما الفكر القومي فهو في شكل من أشكاله ذو نزعة عنصريّة تمّجد عنصًرا دون آخر. يقول: 
الّدفاع عن الهويّة التي أصبحت مرضا متوّطنا في الفكر القومّي، بداية من أصولها في نظام التّعليم وحتى التعبير عنها في الخطاب 

بدال من ذلك عرضا نزيها حول كون الهويّة والتقاليد واألّمة أشياء مصاغة غالبا على شكل ثنائيات مضاّدة يعبّر عنها بالّضرورة  -العامّ 
  )95(."مواقف معادية لآلخرك

مجموعة من المواقف الّصادمة التي لم تلق استحسانًا في محيطه، ومن  "إلدوارد سعيد"وانخراًطا في هذا المسار الفكرّي، كانت 
الواحدة  ذلك خاّصة ما يتعلّق بالمسألة الفلسطينيّة. فقد ُعرف عن سعيد أنّه كان يرفض حّل الدولتين، ويناصر حل الّدولة الديمقراطية

 التي تجمع الّشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني من دون تمييز وال أسبقيّة ألحدهما على اآلخر. وقد كان له في ذلك نموذجان اثنان، أّولهما

                                                   
  .8)، ص2005فتحي المسكيني، الفيلسوف واإلمبراطورية، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،  )90(
  .116المسكيني، الفيلسوف واإلمبراطورية، ص )91(
  .65سعيد، الثقافة واإلمبريالية، ص )92(
  .65سعيد، الثقافة واإلمبريالية، ص )93(
  .382)، ص2005بول ريكور، الذات عينها كآخر، جورج جيناتي (مترجًما)، (بيروت: المنظمة العربية للترجمة،  )94(
  .2001، صيف 67، عددمجلة الكرملإدوارد سعيد،"الدور العام للكتاب والمثقفين"،  )95(
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ا من التّاريخ، ويتمثل في الحقبة األندلسيّة، حين تمازجت في تلك الّرقعة من األرض روافد مختلفة لتكون الثّمرة حضارة متميّزة فيه
جنوب "من الّشرق والغرب، والّشمال والجنوب، والمسيحيّة واليهوديّة واإلسالم. أّما النّموذج الثّاني الذي استند إليه سعيد، فهو نموذج 

  أن تقام دولة ديمقراطيّة تجمع اللّونين البشريّين في آن معًا. -بعد سنين من الّصراع المحتدم بين البيض والّسود-حيث أمكن  "إفريقيا

هكذا أعلن إدوارد سعيد بطريقة ال لبس فيها أنّه يعطي  "No solidarity without criticismال تضامن من دون نقد "
األولويّة القصوى لواجبه ناقًدا ومعارًضا ومقاوًما على أي مهّمة أخرى، حتى وإن كانت التّضامن مع أّي كان وهو هنا قصد أال 

األولى شعبه أي الّشعب الفلسطينّي، وهو يؤّكد بذلك أنّه قد اختار النّقد خياًرا استراتيجيا ال عودة يستثني أحًدا، ألنّه يعني بالّدرجة 
  عنه.

ولعلّه ليس من اليسير على أي مثقّف أن يذهب مذهب سعيد، ذلك أّن اإلنتماء إلى أي شكل من أشكال التّكتل القومّي أو 
لوالء بالدرجة األولى، ومن شأن الوالء أن يفرض عليه غشاوة تعيق حرية فكره اإليديولوجّي أو الحزبّي... يستوجب من صاحبه ا

عندما يتعلّق األمر بمصالح الجماعة. وفي هذا السياق فإنّه من شبه المستحيل أن تجد مثقّفًا يواصل مناصرة الحّق عندما يكون في 
اءات بعناوين تمّس المشاعر الجمعيّة، تحت شعارات خّداعة غير صّف الفريق الذي ينتمي إليه. ومن هنا فقد تبّرر المظالم واالعتد

مثل مواجهة العدّو الخارجّي، أو المحافظة على األمن القومّي أو كذلك المحافظة على وحدة الصف... وعند هذه النّقطة تتجلّى صورة 
قيم اإلنسانيّة النبيلة ويناضل من أجل أن تسود المثقّف اإلمبراطورّي المقاوم لدى إدوارد سعيد، بما هو مثقّف عالمّي كونّي يتبنّى ال

بين بني البشر كافّة، وال تعوقه في الوصول إلى ذلك المصالح وال الوالءات وال االنتماءات، سالحه الوحيد في معاركه هو النّقد، 
يمثّل المرجع أو لنقل البيان األخير  "األنسنة والنّقد الديمقراطيّ "يشهره في وجوه الجميع بال استثناء. ولعّل كتاب إدوارد سعيد األخير 
عصارة مذهبه اإلنسانّي جاعًال الّدور  -بما يشبه الوداع األخير-الذي حّدد فيه دور المثقّف اإلنسّي، وقد وضع سعيد في ذلك الكتاب 

هو ملّح وضرورّي ومقاوم في  إّن بيت المثقّفين المحجوز لهم يتمثّل في الحقل الذي يتّصل بما"األكبر على كاهل المثقّف، إذ يقول: 
  . )96("الفّن العنيد الذي ال يقدر المرء لألسف على اإلنسحاب منه أو بحث حلول فيه

وهكذا يكون قدر المثقّف اإلمبراطورّي المقاوم أن يكون معارًضا وناقًدا ومقاوًما على الّدوام، ال مجال أمامه للتّراجع، وال سبيل 
  نّسان هدفًا واإلنسانيّة أفقًا.لالستكانة، ما دام قد اختار اإل

ولما كانت هموم اإلنسانيّة أكثر من أن تحصى أو تعّد، فإّن عمل المثقّف اإلمبراطورّي يبقى بال حدود وال نهايات على المدى 
  ."المنفى"المنظور، وذلك ما يعمق من غربته، ويجعل من تجربته مفتوحة على 

  

 المثقّف والمنفى

 ال نعود إلى أي شيٍء... كأّن الّسفرْ نسافر كالنّاس، لكنّنا 
 طريق الغيوم. دفننا أحبّتنا في ظالل الغيوم وبين جذوع الشجرْ 

 وقلنا لزوجاتنا: ِلْدن منّا مئات الّسنين لنكمل هذا الّرحيلْ 
 .إلى ساعٍة من بالٍد، ومتٍر من المستحيلْ 

 الغجرْ  ونخرج من كلمات األنبياء،نرقد في خيمة  المزامير،نسافر في عربات 
 أو نغنّي لنلهي المسافة عنّا، ونغسل ضوء القمرْ  هدهدةٍ،نقيس الفضاء بمنقار 

 طويٌل طريقك فاحلْم بسبعِ نساٍء لتحمل هذا الّطريق الّطويلْ 
 على كتفيك. وهُزَّ لهّن النّخيل لتعرف أسماءهّن ومن أي أٍمّ سيُولد طفل الجليلْ 

 ي على حجٍر من حجرْ لنا بلٌد من كالم. تكلّْم تكلّم ألسند درب
  لنا بلٌد من كالم. تكلّْم تكلّم لنعرف حداً لهذا السفرْ 

  

 "ورد أقل"محمود درويش 

للمنفى أسماء كثيرة ووجهان داخلّي "بقوله:  "المنفى"في آخر نّص نثري كتبه قبل وفاته  "محمود درويش"يعّرف الّشاعر 
قافته وتأّمل عميق في الذّات، المنفى الخارجّي هو انفصام المرء عن فضاء وخارجّي، المنفى الداخلّي هو غربة المرء عن مجتمعه وث

  .)97("مرجعّي عن مكانه األّول وعن جغرافيّته العاطفيّة. إنّه إنقطاع حاّد في الّسيرة وشرخ عميق في اإليقاع

الرحلة أو السفر من جهة توفّر ومفهومات أخرى متقاربة في الّداللة مثل الهجرة أو  "المنفى"ووجب التّمييز هنا بين مفهوم 
إلى  "طبيعي"شرط اإلكراه. فالمنفّي عادة هو في محّل المفعول به، وليس في محّل الفاعل، والمنفى هو إذن إقتالع قسري من مكان 

                                                   
  .144)، ص2005ي، فوز طرابلسي (مترجًما)، (بيروت: دار اآلداب، إدوارد سعيد، األنسنة والنقد الديمقراط )96(
  .2008أوت  11، صحيفة الحياة اللندنيةمحمود درويش، "عن المنفى"،  )97(
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يّة الّساحقة من آخر يعّوضه من دون أن يلغيه. ولعلّنا ال نبالغ إن اعتبرنا الّشعب الفلسطينّي أفضل نموذج يجسد حالة النفي، فالغالب
، وتفّرقوا أشتاتًا على امتداد الخارطة العالميّة من 1948الفلسطينيين طردوا بقّوة الّسالح من بيوتهم وأراضيهم انطالقًا من سنة 

  الّشرق إلى الغرب ومن الّشمال إلى الجنوب.

، ثم كان أن شّد الّرحال إلى "القاهرة"في ، واستقّرت "القدس"ولقد لقي إدوارد سعيد المصير نفسه، إذ أخرجت عائلته من مدينة 
حيث قضى بقيّة حياته. ولعّل ما جعل تجربة سعيد مع المنفى متفّردة أّوًال ما سبقها من إرهاصات أولى لخلخلة  "الواليات المتحدة"

فهو ديمومة المنفى، ذلك أّن  االنتماء، عندما تلقّى تنشئة اجتماعيّة راوحت بين مجموعة كبيرة من المتناقضات. أّما المعطى الثّاني
طينيّين، النّفي إنّما يُنظر إليه بوصفه حالة استثنائيّة يُنتَظر أن تسوى بالعودة إلى الوضع الطبيعّي داخل الوطن األّم، أّما في حالة الفلس

عقّد قضيّتهم، وهكذا ينقلب المنفى وسعيد منهم، فإّن حلم العودة أصبح من قبيل األحالم الورديّة التي هي إلى الخيال أقرب، نظًرا إلى ت
 من وضع استثنائّي إلى آخر دائم، ما يغيّر المعادالت ويقلب الموازين.

المنفى هو "أّن  "صور المثقف"من كتابه  "المنفى الفكرّي. مغتربون وهامشيّون"ويعلن إدوارد سعيد في بداية الفصل المعنون: 
ي هذا اإلعالن ما يختزل التّجربة الّشخصيّة لسعيد مع المنفى، ويحيل إلى غير قليل من ، ولعّل ف)98("أحد أكثر األقدار مدعاة للكآبة

هو ما يرافق المنفّي من شعور بكونه منبوذًا وهامشيا.  -بحسب سعيد-اللّوعة واألسى اللّذين رافقاه طوال حياته في المنفى، ومرّد ذلك 
األفراد والجماعات عبر التّاريخ البشرّي. ويؤّكد سعيد تلك المعاني في موضع ومن هنا يفهم كيف اتّخذ النّفي وسيلة مهينة لعقاب 

إنّه الّشرخ المفروض الذي ال التئام له بين كائن بشرّي ومكانه األصلّي، بين الذّات وموطنها "آخرمن كتابه حين يعّرف المنفى بقوله: 
  )99("ّي.الحقيقّي، فال يمكن البتّة التّغلّب على ما يولده من شجن أساس

ولئن غلبت على المنفى معاني الحرمان واللّوعة، فاّن تلك المعاني ال تبرز في الحقيقة سوى نصف الصورة، في ما يرفل 
النّصف الثّاني بكثير من المعاني الموجبة. فالمنفى كان على مدار التّاريخ البشرّي رحًما مثمًرا، أنتج مجموعة كبرى من المبدعين 

هربًا  "إسطنبول"، الذي لجأ إلى "إريك أورباخ"المفّكر اليهودي األلماني  "إدوارد سعيد"إلنسانيّة، يذكر منهم في شتى اإلبداعات ا
، بل لقد أضحى للمنفى جنس أدبّي مخصوص، )100("محاكاة: الواقع كما يتصّوره أدب الغرب"من النّازيّة، وألّف فيها أهّم مصنّفاته: 

ه أن يثير التّساؤل اآلتي: كيف يتحّول المنفى من كونه حرمانًا وتشّرًدا وفقًدا للوطن إلى مجال ، و من شأن ذلك كل"أدب المنفى"سمي 
إذا ما كان المنفى الحقيقّي حالة فقدان مبرم، فكيف أمكن له أن يتحّول بتلك "خصيب تنشأ فيه أعمال إبداعيّة كبرى؟ وبصياغة سعيد: 

   .)101("الحديثة؟لثّقافة الّسهولة إلى حافز قوّي بل ومخّصب من حوافز ا

تتعّدد العوامل التي تضفي على المنفي مجموعة من الخصال التي يصعب وجودها عند غيره، ومن ذلك شعوره الّدائم 
، أي بعدم االنتماء إلى المكان والجماعة، ما يحّرره من مجموعة المعوقات التي يفرضها المكان على قاطنه، وتفرضها "بالخارجيّة"

أفرادها، فيستحيل المنفى بذلك إلى مجال حّر لإلبداع والفعل، بعيًدا عن إكراهات المواطنة عندما تجبر صاحبها ضمن  المجموعة على
 "مصلحة"، بما هو حدّ دائم للحريّات الفرديّة في سبيل "العقد اإلجتماعيّ "أطر الشعور الجمعّي أو حتى في الالشعور على الخضوع لـ

تقاطع الطرق بين المنفّي والمثقّف، فكالهما يحرص على المسافة التي تفصله عن المكان والجماعة، ما الجماعة. وعند هذه النّقطة ت
الذي  يضمن لهما قدًرا غير قليل من االستقالليّة وبالنّتيجة حريّة الّرأي والفعل، وينقلب مفهوم الهامشيّة عند كليهما من الحقل الّدالليّ 

واالنعزال...، إلى حقل داللّي يحيل على معاني التّفرد واإلستقالليّة والتّحرّر... وال شك في أّن مثل يحيل على معاني التّشّرد والنّبذ 
تلك المعاني تتضاعف وتتضّخم حين يجتمع النّفي إلى الثّقافة لدى الّشخص نفسه، فيكتسب المثّقف المنفّي طاقات إبداعيّة خارقة: 

تجيب لمنطق التّمسك باألعراف بل لجراءة المغامرة للتّمثيل والتّغيير وللمضّي قدما ال فالمثقّف الذي تتقّمصه حالة المنفى ال يس"
  .)102("للركود والجمود

للكلمة، بما هي سلوك يعبر عن حاالت  "الفرويدي"ومن جهة ثانية يمكن عّد إبداعات المنافي بمنزلة العمليّة التعويضيّة بالمفهوم 
إنّك حين تشعر بعدم قدرتك على التّمتع األكيد برفاهيّة اإلقامة "السياق يقول إدوارد سعيد: من الكبت والحرمان والفقد. وفي هذا 

الطويلة والبيئة المعتادة واللّهجة المحليّة، ويكون عليك أن تعّوض بصورة ما عن مثل هذه األشياء فإّن ما تكتبه سيحمل بالّضرورة 
. ومن هنا فإّن اإلبداع عند الّشخص المنفّي يصدر عن حساسيّة )103("المبالغة شحنة فريدة من القلق والعناية بالتفاصيل بل وربما

فريدة تراوح بين التّمتع والحرمان في اآلن نفسه، ففي حين هو يتميّز من غيره بهامش أوسع من الحريّة فإنّه يحرم أكثر من اآلخرين 
  من الوطن واألهل.

                                                   
  .57سعيد، صور المثقف، ص )98(
  .117)، ص2004إدوارد سعيد، تأمالت حول المنفى، ثائر ديب (مترجًما)، (بيروت: دار اآلداب،  )99(
  ).1998، محاكاة: الواقع كما يتصوره أدب الغرب، محمد جرير وروفائيل خوري (مترجمان)، (دمشق: منشورات وزارة الثقافة، إريك أورباخ )100(
  .117سعيد، تأمالت حول المنفى، ص  )101(
  .72سعيد، صور المثقف، ص )102(
  .20سعيد، تأمالت حول المنفى، ص  )103(
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الصورة فيصبح اإلبداع ذاته وطنًا لمن ال وطن له وأهًال لمن ال أهل له. يقول وعندما تبلغ العمليّة التعويضيّة منتهاها تنقلب 
  )104(": يقيم الكاتب بيتا. من لم يعد له وطن، تغدو الكتابة بالنّسبة إليه مكانا للعيش."جوزاف كونراد"سعيد على لسان 

ذهب إلى أّن حالة اإلرتحال والهجرة والتّنقل ال ، إذ ي)105("بارتحال النّظريّات "ما سماه"إدوارد سعيد "ولعّل من أطرف ما قّدم 
تخّص البشر دون سواهم، بل تشاركهم في ذلك النّظريّات في مختلف االختصاصات، فترتحل وتنتقل هي األخرى من شخص إلى 

زمنة والّشخوص الجدد. آخر ومن مكان إلى آخر. لّكنها عند تنتقّلها يعتريها التّبّدل، ويصيبها التّحّول، وفق ما يالئم األمكنة واأل
، الذي طرح نظريّته عن التّبديل "جورج لوكاتش"ويطرح إدوارد سعيد مثاًال داًال على هذه الّظاهرة وهو المفّكر والفيلسوف المجرّي 

 "الماركسيّة"ة ، اعتماًدا على ما سبقه من نظريّات وخاّصة النّظريّ "التّاريخ والوعي الّطبقيّ "التاريخّي واالجتماعّي، خاّصة في كتابه: 
إلى من جاء بعده من قّرائه وتالميذه مثل الفرنسّي الرومانّي األصل  "لوكاتش". وعند انتقال نظريّة "كارل ماركس"على يد األلماني 

. وفي "دراماتيكيّة"، وأصبحت أقّل راديكاليّة و"ورّوضت "دّجنت"فقد  "ريموند ويليامز"، وكذلك اإلنكليزي "لوسيان غولدمان"
  .)106("النّظريّات حين ترتحل وتستخدم في غير مكان، إنّما تكتسب على نحو فيه مفارقة هيبة وسلطة العصر "حّصلة فإنّ الم

لقد المسنا إذن في هذا القسم من البحث صورة المثقّف اإلمبراطورّي المنفّي مثلما تصّورها إدوارد سعيد، وهي صورة تحيل 
  الوطن من فكر سعيد ووجدانه؟  "فلسطين"ء والنّفي وهو ما قد يدفعنا إلى التّساؤل عن موقع على كثير من معاني االنشقاق والالإنتما

  

 فلسطينيّا إدوارد سعيد   .3  

وهل كان تبنّي  ؟المنفّي...ماذا يعني أن يكون إدوارد سعيد فلسطينيا؟ وماذا يمثل الوطن بالنسبة إلى المثقّف اإلمبراطورّي 
  ؟الجذور...إدوارد سعيد يعكس بالّضرورة تّملًصا نهائيا من  عند )107(النّزعة اإلنسيّة

إنّها أسئلة قد نجد لها أكثر من مبرر، عند شخصيّة مشكلة مثل شخصيّة إدوارد سعيد، فالّرجل ال يتردد في اإلعالن صراحة، 
سؤال من أنا، أشعر بعديد األشياء التى أنا في الواقع ال أفكر كثيرا بنفسي كمقدار كمّي ثابت، ودون أن أتوقّف حول "وعلى المأل: 

أرغب في القيام بها.. أنا أدرك أنّني أكثر من شخص واحد، أو أنّني على األقل لست هويّة أحاديّة، وثابتة، ومتجانسة. وبالنّسبة إلّي 
ني كالجئ لعلّني أفّضل القيام شرط النّفي يعني الحريّة في اقتفاء هذه الخيارات دون أن أعبأ بالمكان. لست راغبا في العودة إلى وط

بزيارات بين حين وآخر ولكنّي راغب في زيارة أمكنة مختلفة مثل الهند. لهذا تجاوزت إهتماماتي العالم العربّي وأشعر أّن األمر 
  . )108("حّررني أيضا

إذ إنّه أعلن صراحة أنّه إّن مثل هذه التصريحات قد ال تدع مجاًال للّشك في موقف إدوارد سعيد من الوطن واألرض والجذور، 
غير معني بتلك المفهومات الضيّقة بل إّن اهتمامه الوحيد ينصّب على ما يمكن أن ينجزه من أجل اإلنسانيّة قاطبة، وذلك ما قد يفتح 

  المجال واسعًا أمام بعضهم ليكيل له التّهم، ولعّل أّولها التّنّكر لألصل واألهل والوطن.

د يجعل الكّل يتريّث قبل إلقاء األحكام جزافاً، فالّرجل قّدم لقضيّة شعبه ما لم يقّدمه أّشد المدافعين غير أّن وجها آخر للصورة ق
، فإنّه بخالف ذلك قد أثبت عمليّا أنّه من األرض وفي "خارج المكان"قوًال أنّه  "إدوار سعيد"عن مقوالت الهويّة واالنتماء. ولئن أّكد 

ليس من المبالغة القول، أّن أفضل من مثّل قضيّة ": "مصطفى البرغوثي"وفي هذا الّسياق يقول صلب القضيّة، وليس على هامشها. 
ال "فيعلن صراحة:  "سماح إدريس"، أّما )109("الّشعب الفلسطينّي ومعاناته وطموحه للحريّة الحقيقيّة والكرامة، هو إدوارد سعيد

  )110("1967يد بعد مبالغة في القول إّن فلسطين تقع في قلب أعمال إدوارد سع

ويبرز انخراط سعيد النّضالي فكًرا وعمًال في مسارين مختلفين، أّولهما خارجّي وثانيهما داخلّي. أّما على الّصعيد الخارجّي، 
وفي  "ركيّةبالواليات المتّحدة األمي"فقد حّدد سعيد لنفسه استراتيجيا متكاملة األبعاد، فقد نّصب نفسه متحّدثا باسم القضيّة الفلسطينيّة 

الغرب عموًما، وكان ذلك اختياًرا شخصيا وبال تفويض من أحد. وقد حاول سعيد جاهًدا من خالل ما توفاّر له من فضاءات إعالميّة 
أو أكاديميّة التّعريف بقضيّة شعبه، وكشف الجرائم الّصهيونيّة التي غالبًا ما كان اإلعالم األميركّي يتغاضى عنها. ويذكر في هذا 

ً في كل ما يتعلّق بقضايا الّشرق ال ّسياق أّن الّشعب األميركّي تعّرض، ويتعّرض، لعمليّة غسل دماغ منّظمة أفرزت وعيًا مقلوبا
رفض خالل مفاوضاته  "ياسر عرفات"األوسط، ومن ذلك على سبيل الذّكر ما شاع في غالبيّة وسائل اإلعالم األميركيّة من أّن 

                                                   
  .383سعيد، تأمالت حول المنفى، ص  )104(
  ).2000سعيد، العالم والنص والناقد، عبد الكريم محفوض (مترجًما)، (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، إدوارد  )105(
  .284سعيد، العالم والنص والناقد، ص  )106(
سية والنقد  )107( سعيد فهو يدعو في كتابه اإلن سانية في صدر االهتمامات، أما  سان والقيم اإلن سفي فكري يضع اإلن سية: تيار فل ) إلى "صياغة نمط 27الديمقراطي (صاإلن

  أخر من اإلنسية يكون كوزموبوليتيا وعميق التجذر في اللغة واألدب غير األوروبيين بطرائق تستوعب دروب الماضي الكبيرة"
  .166-165سعيد، تعقيبات على االستشراق"، ص )108(
  مصطفى البرغوثي، إدوارد سعيد المنتمي: )109(

http://www.almubadara.org/arab/articles/24_12_2003.htm 
  .2009أكتوبر -سبتمبر 10-9، مجلة اآلدابسماح إدريس، "إدوارد سعيد وفلسطين: عن الصراع والدولة وحق العودة"،  )110(
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  تمثيالت المثقف المقاوم  
    صورة المثقف في فكر إدوارد سعيد

بالمائة من األرض مقابل الّسالم. وعلى صعيد آخر حاول سعيد  95يا يتضّمن تنازل إسرائيل عنعرًضا سخ "براك"األخيرة مع 
التي قّدر أنّها أشّد وأعتى في فاعليّتها من الصهيونّية اإلسرائيليّة ذاتها. فالكّل يعلم أّن  "الصهيونيّة األميركيّة"جاهًدا فضح ما سّماه 

، "أميركا"بالمائة من الحّل هو في يد  99عب الّرئيس في القضيّة الفلسطينيّة، والكّل يصّرح أن ّهي الالّ  "الواليات المتحدة األميركية"
ومن هنا جاءت مشروعيّة التّركيز على الّساحة األميركيّة في إطار البحث عن حلول حقيقيّة. وال مناص لمن اتّخذ هذا النّهج من 

مدى عقود طويلة الماسك بزمام السياسة األميركيّة عن طريق اللّوبي الّصهيونّي التي ظلّت على  "الصهيونيّة األميركيّة"مواجهة 
إّن من لم يفهمها فلن يفهم الّصهيونيّة األميركيّة وتأثيرها على مركز "التي يقول في شأنها سعيد:  "األيباك"وذراعه الرئيس منّظمة 

ة الحقيقيّة التي ما تزال تقف عائقًا أمام أي انجاز حقيقّي للشعب ، وهكذا يكون سعيد قد وضع يده على المعضل)111("القرار األميركي
  الفلسطينّي.

ومن المهّم جدا هنا اإلشارة إلى أّن إدوارد سعيد قد دفع أثمانًا باهظة جدا نتيجة لمواقفه، فقد هّدد بالقتل في أكثر من مناسبة، 
ر إدوارد سعيد خيار المهادنة والتّكتيكات المصلحيّة وتناسى قضيّة وحوصر، وهوجم في مختلف المنابر. والّسؤال هنا: ماذا لو اختا

ويحّط من يشاء تبعًا  شعبه؟. ال شك في أنّه كان سيجني الكثير، خاّصة أنّنا نعلم جيّدا أّن اللّوبي الّصهيونّي العالمّي يرفع من يشاء
يد. وقد ال يسمح المجال هنا للتّوسع في الحديث عن مختلف لمواقفه من قضايا الّشرق األوسط عموًما والقضيّة الفلسطينيّة بالتّحد

  التي تتدّخل الصهيونيّة العالميّة مباشرة في منحها.       "األوسكارات"الجوائز والحوافز والشهادات و

ي سبعينيّات إسهامات عدة في أكثر من صعيد، فلقد انخرط ف "إلدوارد سعيد"أّما على المستوى الّداخلّي الفلسطينّي، فلقد كانت 
القرن الماضي عمليّا في الحياة السياسيّة، بمشاركته في المجلس الوطنّي الفلسطينّي، وأسهم الحقًا في صوغ إعالن دولة فلسطين 

بين منّظمة التّحرير الفلسطينيّة، وإسرائيل استقال  "أوسلو"، بعد توقيع اتفاقات 1993. وانطالقًا من سنة 1988سنة  "بالجزائر"
ياسر "وللّسلطة الفلسطينية بقيادة  "أوسلو"المجلس الوطني الفلسطينّي، وبدأ نهًجا جديًدا أفقه المعارضة الراديكاليّة التفاقات  سعيد من
بأسرع ما يمكن، والعودة إلى مهّمتنا الرئيسيّة وهي صوغ إستراتيجيّة  "أوسلو"واجبنا األّول كفلسطينيّين إغالق ملف "يقول:  "عرفات

  . )112("سم بوضوح األهداف ودقّة الممارسةللتّحرير تتّ 

ولم يكن النّهج المعارض عند إدوارد سعيد ينطلق من الفراغ، بل لقد كان مؤّسسا يرتكز فيه على رؤية فكريّة وسياسيّة واضحة 
لى أساس مبدأ المواطنة ومتكاملة هدفها األساسّي إقامة الّدولة الديمقراطيّة الواحدة التي تجمع في صلبها كافّة األديان واألعراق ع

الذي يساوي بين األفراد من دون اعتبار انتمائهم الدينّي أو العرقّي أو السياسّي. ولعّل ما ساعد على بلورة هذا المنحى هو من جهة 
العنصريّة وبناء دولة أولى انسداد األفق التّفاوضّي القائم على حّل الّدولتين،  ونجاح النّموذج اإلفريقّي الجنوبّي في تحقيق التّحّرر من 

ذلك النّموذج الذي رغم أنه لم يعمر، "األندلس"المواطنة من جهة ثانية. ويستلهم سعيد رؤيته كذلك من نموذج تاريخّي فريد هو دولة 
  فإنّه نجح في صهر خليط غير متجانس من األديان واألعراق، ما أنتج حضارة طريفة ومتميّزة.

م الغايات، فإنّه استطاع أن يقترح الوسائل لنحقيق الهدف المنشود. فلقد أعلن بصراحته وبقدر ما كان سعيد واضًحا في رس
، مقترًحا عوًضا )113("ليس هنالك حّل عسكرّي لمصابنا عربا ويهودا على حّد الّسواء"المعهودة رفضه التّام للعنف بأشكاله كافة: 

لماذا لم يستطع النّضال الفلسطينّي حتى اآلن أن يأسر مخيّلة "عيد: بوصفها السبيل الوحيد، يقول س"األخالقيّة "عن ذلك المقاومة 
عن  "مانديال"مثلما قال -العالم؟ ولماذا على وجه الخصوص ال يتّخذ أمام الجميع مظهر الّصراع األخالقّي العظيم، لكي يحصل 

. وهكذا يكون سعيد قد حاول استلهام )114("ريبًا؟على الّدعم الّشامل من كّل التّوجهات واألحزاب السياسيّة تق -تجربة جنوب إفريقيا
، "الحرب األخالقيّة"التّجربة اإلفريقيّة الجنوبيّة على مستوى األهداف واألساليب النّضاليّة، مقّدًما إستراتيجية نضاليّة تعتمد أساًسا على 

  والنّابذ أشكال العنف كلها. وتتماشى مع رؤيته للمثقّف اإلمبراطورّي الّرافع لواء الحوار والتّعايش اإلنسانّي 

  

  الخاتمة         

لقد تناولنا في هذا البحث مسألة المثقّف من خالل مؤلّفات إدوارد سعيد، فاشتغلنا على المفهوم في بابه األّول، وتوّصلنا عبر 
ّشخص لكي يوسم بالمثقّف تحليل معجمّي وتاريخّي راوح بين الغرب والّشرق إلى أّن مجموعة من الخصال يجب أن تتآلف في ذات ال

منها األخذ بناصية قدر غير قليل من معارف العصر وعلومه، وأكدنا أّن الخصلة الحاسمة والفاصلة بين المثقّف والمتعلّم هي الموقف. 
عند  "مقاومالمثقّف ال"، ليكّرس هذا التمّشي بما هو مقاربة إلبراز صورة "المثقّف والمقاومة"ويأتي الباب الثّاني من هذا البحث: 

  إدوارد سعيد ذلك الذي ال يترّدد في مواجهة كل أنساق الهيمنة مهما كان مصدرها، ومهما كانت الجهة المتضّررة منها.

، وتبني الخيار "المكان"التزامه بالمقاومة خياًرا استراتيجيا يستتبع بالّضرورة الخروج عن  "المثقّف"غير أّن تأكيد 
ليدرس إستتباعات النّزعة اإلنسيّة عند مثقّف إدوارد  "المثقّف واإلمبراطورية"الباب الثّالث واألخير:  اإلمبراطورّي، ومن هنا جاء

                                                   
  .97، ص2004 ، مارس45، العدد المجلة العربية للثقافةفوزي البدوي، "أرض بال شعب لشعب بال أرض إسرائيل والصهيونية في فكر إدوارد سعيد"،  )111(
  .26)، ص2004إدوارد سعيد، إسرائيل. العراق. الواليات المتحدة، (بيروت: دار اآلداب،  )112(
  .61إدوارد سعيد، إسرائيل. العراق. الواليات المتحدة، ص )113(
  .35إدوارد سعيد، إسرائيل. العراق. الواليات المتحدة، ص )114(
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الذي  "المنفى"أو كذلك مفهوم  "الهويّة واالنتماء"سعيد وانعكاساتها في تمثّل المثقّف لمجموعة من المفهومات المشكلة مثل مفهوم 
م أبعاًدا جديدة ال عهد لإلنسانيّة بها، فيتحّول المنفى إلى وطن لمن ال وطن له. وتساءلنا في يتّخذ عند المثقّف اإلمبراطوري ّالمقاو

؟ ومن هنا ارتأينا أن نختم البحث بالحديث "بفلسطين"نهاية هذا الباب إن كان باإلمكان التوقف عند إلى إدوارد سعيد من دون المرور 
ى أّن صاحب (االستشراق) لم يرم بتبنّيه الخيار اإلنسّي أن يتملّص من استحقاقات عن سعيد الفلسطيني، وقد قصدنا بذلك التّأكيد عل

ل النّضال الوطنّي الفلسطينّي، بل بخالف ذلك تماًما، فهو من القلة الذين قّدموا الكثير لقضيّة شعبه من دون مقابل، بل لقد دفع في سبي
عن المنزلة التي كان سيحظى بها إدوارد سعيد على المستوى  لتّساءلنعيد اذلك الموقف الكثير من التّضحيات. وفي هذا السياق 

ة.؟                         الّدولي لو أنّه اختار مسايرة التّيار الّسائد في هذا العصر، أي تيار التوّدد إلى الدوائر الصهيونيّة اإلسرائيليّة منها واألميركيّ 

ا لرؤية إدوارد سعيد للمثقّف على ألمعيّة صاحب (االستشراق)، وتفّرده على مستوى ولئن وقفنا في كّل ما سبق من خالل دراستن
  الّطرح والممارسة، فإّن ذلك ال يمنعنا في خاتمة بحثنا عن تقديم مقاربة نقديّة لتلك الرؤية. 

أن يضع فيه مثقّفه، وكأّن ولعل أّول ما يمكن الخوض فيه في هذا السيّاق هو ذلك اإلطار المالئكّي الّرسولي الذي حاول سعيد 
وسذاجته  "دون كيشوت"فيه من إقدام  "بطل ملحميّ "األمر يتعلّق بنوع من أنواع المخلوقات الخارقة ذات المالمح األسطوريّة، إنّه 

  وعناده في صورة قد ال تخلو من عبثيّة.  "سيزيف"ومن إصرار 

(سعيد) ال يخلو من سذاجة، تتضّمن تكبرا وتعاليا تنويريّا، يشمل كان ما يقوله "حين قال:  "عزمي بشارة"ولعّل ذلك ما أكّده 
   )115("اإلعتقاد بأّن قول األشياء الصحيحة هو ما يجعلها تحصل بشكل آلّي، وذلك أشبه بالتبشير بل هو أقل منه.

ون فاعًال حقيقيًا مؤثًّرا إّن هذا المثقّف الذي يشبه الّطائر المهاجر الذي يطل على األرض من األعالي ال يمكن له بحال أن يك
في واقعه، ومن هنا مغيًّرا له. إّن تغيير الواقع يتّطلب حنكة ودبلوماسيّة سياسيّة، ويتطلّب في اآلن نفسه تكتيكات مرحليّة للوصول 

الفعل الحقيقّي  إلى الغايات القصوى، ثم إّن هامشيّة المثقّف وخروجه الّدائم عن المكان والجماعة، يسهمان في مزيد تكريس عجزه عن
لكن المثقّف "حين يقول:  "علي حرب"بسبب ابتعاده عن الجماهير العريضة من عاّمة البشر وبقائه في برجه العاجّي. وذلك ما يؤكّده 

و مجرد إذ يؤّكد على هامشيّته أو يمارس عزلته وتوّحده إنّما يتخلّى عن مهّمته الرسوليّة كمدافع عن الحريّة والقضايا العاّمة لكي يغد
  )116("كاتب يعبّر عن تجاربه ومعايشاته..

، فما يذهب إليه إدوارد سعيد من تبنّي الخيار اإلنسّي، وإلغاء مبدأ االنتماء إلى "الهويّة"ويسوقنا الحديث عن الهامشيّة إلى مسألة 
اليّة على المستضعفين في العالم، ومن جماعة بعينها دون غيرها، ليس له في تقديرنا إالّ نتيجة واحدة هي تكريس هيمنة القوى اإلمبري

. إّن هذا المعطى بعينه هو ما حّرك وما زال يحّرك مجموعات الّرفض العالميّة لما سّمي بالعولمة "شريعة الغاب"هنا فرض مبدأ 
لى األسواق المحليّة العالمّي المجّسد خاّصة في الّشركات العمالقة ع "رأس المال"التي تعني على المستوى العملّي مزيًدا من سيطرة 

إلى نفي صفة المثقّف العربّي عن سعيد،  "عزمي شارة"كافة، بما يلغي أّي طموح تنموّي حقيقّي لدول العالم الثّالث. ولعّل هذا ما دفع 
جر غير أشير إلى ميل البعض إلى التّعامل مع إدوارد سعيد وكأنّه مثقّف عربي يعيش في المه"حين قال في لهجة ال تخلو من حّدة: 

  .                    )117("السبّاحة بين الثّقافات ألّن ثقافته غربيّة باألساس"أّن هذا ال ينطبق عليه في الواقع وال ينطبق عليه تعبير 

، فإّن ذلك يشتمل بالّضرورة على مفهومات )118("حقيقة الّشيء من حيث تميزه عن غيره"وإذا كان تعريف الهويّة، كما أسلفنا، 
واالختالف بين الّشعوب واألمم، فكما أّن شخصيّات األفراد ال يمكن بحال أن تتطابق مهما حاولت التّنشئة االجتماعيّة والثقافية  التمايز

ولعّل من استتباعات رؤية  ما ال يمكن أن تمحوه ثقافة العولمة أو الكونيّة. فعل ذلك، فإّن هويّات األمم فيها من اإلختالف الطبيعيّ 
للمثّقف الهامشّي والالمنتمي أن قّدم رؤيته الخاّصة لحّل القضيّة الفلسطينيّة، اعتماًدا على خيار الّدولة الديمقراطيّة الواحدة  إدوارد سعيد

فإنّه في شكل من أشكاله  - "عزمي بشارة"كما يقول - "سذاجة سياسيّة"التي تجمع الّشعبين. وهذا الخيار عالوة على ما يعكس من 
، بل يجازي الّجالد على تنكيله بضحيّته. فتبعًا لذلك المنطق المقلوب يمكن ألي سلطة مستعمرة أن "الّضحية"و "دالجال"يساوي بين 

أي شكل من أشكال التّآلف أو  المعقول تصّورتتمتّع بحّق البقاء في المستعمرات تحت شعار الّدولة الديمقراطيّة الواحدة. ثم هل من 
 ومجموعة من شتات يهود العالم الذين ال يتوّرع بعضهم عن قتل البشر واختطافهم فقط من أجل االنسجام بين الّشعب الفلسطينيّ 

  )119(المتاجرة بأعضائهم.؟

أّما ما يطرحه سعيد من أسلوب للوصول إلى الّدولة الديمقراطيّة المنشودة من عزوف عن المقاومة المسلّحة واالكتفاء بما سّماه 
ك بحسب زعمنا تجنّيًا واضًحا على سنن التّاريخ، فأّي سلطة محتلة على امتداد التّاريخ وكذلك الجغرافيا النّضال األخالقّي، فإّن في ذل

ال تتوّرع عن استباحة أراضي اآلخرين إال باستعمال أقسى أساليب العنف وأقصاها، وهي بالنتيجة ال تضطّر لالنسحاب بعد أن ترمى 
  النّضاليّة جميعها سلميّة كانت أم عنيفة. بالورود والياسمين بل بالتّوسل باألساليب 

                                                   
  10.2009-9، العدد مجلة اآلدابر، بشارة عزمي، حوار مع سماح إدريس ويسري األمي )115(
  46علي حرب، أوهام النخبة أو نقد المثقف، ص )116(
  بشارة عزمي، حوار مع سماح إدريس ويسري األمير. )117(
  .208المعجم الفلسفي، ص )118(
  0920 -08-17أفتون بالديت  إشارة إلى الفضيحة الحديثة التي فجرها الصحفي السويدي "دونالد بوستروم" في صحيفة )119(
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  تمثيالت المثقف المقاوم  
    صورة المثقف في فكر إدوارد سعيد

وعلى الرغم من كل ما قيل، وما قد يقال في إدوارد سعيد، فإنّه سيبقى رمًزا من رموز الفكر اإلنسانّي الحّر والمتحّرر من كل 
والتآلف بين بني  الرواسب التي انحدرت باإلنسان المعاصر. وسيبقى كذلك رمًزا من رموز الّصيرورة النّضالية من أجل الوحدة

تزفيتان "حتى يقام آخر يفّرقهم. ويؤكد  )120("جدار"البشر كافّة، أولئك الذين ال يكاد ينزاح عن طريق اجتماعهم 
إّن اإلنتماء الى الجنس البشرّي أي الى اإلنسانية بماهي صفة كونيّة "المنحى حين يقول:  هذا (Tzvetan Todorov)"تودوروف

اء الى هذا المجتمع أو ذاك. وعلى هذا األساس يكون مطلب الكونيّة بمثابة الحّد الذي تقف عنده ممارسة أصالة من اإلنتم هو أكثر
ومعنى  .متساوية في الحقوق لكّل الكائنات البشريّة مجموعة من الحقوق المتماثلة فإنّه يترتّب عن ذلك أنّها وإذا تقّرر أنّ …الحرية 

أن  الكونية انبثقت ضروب من الكفاح ما تزال متواصلة الى اليوم: الكفاح من أجل ة. ومنهذا أّن مطلب المساواة نابع من الكوني
أبدا للتصّرف في حّرية أي كائن بشري وأن يعترف بكرامة  تكون النساء مساويات للرجال أمام القانون وأن يُلغى الّرق وأن ال يُشّرع

هذا اإلقرار بكونية االنسان الّرغبة  تبارهم أشخاصا بأتّم معنى الكلمة. أثاروالمهّمشين وأن ينظر الى األطفال بإع الفقراء والمساكين
  )121("التي يولد فيها المرء. في التعرف على مجتمعات أخرى غير تلك

 إّن عالمنا المعاصر سيبقى في أشدّ الحاجة إلى إدوارد سعيد ومثقّفه اإلمبراطورّي المقاوم، ذلك الذي يرفع لواء الحوار والتّعايش،
وينأى بنفسه عن مقوالت الّصراع والتّفوق التي ما تزال تجلب المآسي للبشريّة جمعاء. ولعّل أفضل من جّسد تلك الّشخصية، وتبنّى 

الذي لم يمنعه انتماؤه من توجيه نقده الّالذع لسياسات  Noam Chomsky)("نعوم تشومسكي"تلك القيم، إنّما هو المفّكر األميركي 
ال تكفي القوانين الوضعية إلزالة اعتقاد الّرجل األبيض بأفضليته "في العالم ومن ورائها الّرجل األبيض، يقول:  اإلدارة األميركية

  .)122("وتقّوقه على بقية األجناس، العقدة التي كثيرا ما تجعله يظلم و يستبيح حقوق اآلخرين الى درجة قتلهم واستئصالهم

لفرض العدالة والمساواة بين البشر كافة، فإّن إرادة العيش المشترك هي األخرى ال  وكما اّن القوانين الوضعية ال تكفي وحدها
 حين يقول:"بول ريكور"تكفي للوصول الى التآلف المنشود، إذ ال مفّر من مأسسة تلك القوانين وتلك اإلرادات، وهو ما يذهب إليه 

نترجم هذه اإلرادة إلى التّوق إلى مؤّسسات عادلة حتى يختلط يمكننا أن نعتبر إرادة العيش المشترك ظاهرة كونية ولكن ما أن "
  .)123("الكوني بالّسياقي والظرفي اختالطا معقّدا ونكون مباشرة أمام الّسؤال: ما هي المؤّسسة العادلة؟

    

                                                   
  إشارة إلى ذكرى مرور عشرين عاًما على انهيار جدار برلين. )120(
  .18)، ص2007للنشر،  دار محمد علي الحامي ، (تونس:1روح األنوار، حافظ قويعة (تعريب)، ط تزفيتان تودوروف، )121(
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