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    ملف العدد 150 

    صادق العظم مثقف عضوي  

  مقدمة

 صحيفة في Zola Emile زوال إميل المعروف الفرنسي الروائي نشرها التي الشهيرة المقالة إلى )(1 المثقف مفهوم بدايات تعود
 بعنوان آنذاك الفرنسية الجمهورية لرئيس مفتوحة رسالة بصورة 1898 يناير الثاني/ كانون13 في L'Aurore الباريسية الفجر

 ألمانيا لمصلحة تجسس بقضية المتهم الفرنسي الضابط Alfred Dreyfuse دريفوس ألفريد محاكمة بإعادة فيها طالب إذ أتهم)، (أنا
  تبرئته. بعد سراحه وإطالق دريفوس على الحكم إلغاء في بدوره أسهم الذي المثقفين) (بيان عقبها في وصدر النازية،

 (المثقف)، مفهوم لقي ما بمثل كافيًا اهتماًما آخر مفهوم يلق لم هذا يومنا وحتى المذكور الفرنسيين المثقفين بيان صدور ومنذ
 أم اللغوي المعنى مستوى في سواء له، بتعريفاتها حبلى الصلة ذات األدبيات معه باتت حد إلى والباحثين المفكرين مداد حوله وسال

   الداللة. مستوى في

 لمصطلح المختلفة والمشكالت الكثيرة التعريفات عرض إلى الورقة هذه تسعى ال منهجية، لضرورات بل لإلطالة، وتحاشيًا
 بمثل فكرية، قامة منزلة خالله من نتبين أساًسا تحديًدا، العضوي) (المثقف مفهوم على التركيز إلى بل وتحليلها، عموًما المثقف
   العضويين. المثقفين بين العظم، جالل صادق الدكتور األستاذ الراحل

 والنقاشات السجاالت استعراض إلى وال كله، واإلنسانية الفكرية مسيرته في العظم به جاد بما اإلحاطة إلى الورقة هذه تهدف وال
 عن اإلجابة إلى تهدف بل أخرى، ألبحاث موضوعات أو موضوًعا تكون أن يمكن فهذه الخالفية، ومواقفه العظم أفكار أثارتها التي

   عضويًا؟ مثقفًا العظم صادق يكون أن يمكن درجة أي إلى اآلتي: السؤال

  

  العضوي المثقف مفهوم -أوالً 

 غرامشي أنطونيو المعروف اإليطالي المفكر إلى له؛ والتنظير العضوي)، (المثقف مفهوم نحت في الفضل يعود معلوم، هو كما
Antonio Gramsci المثقفين؛ من نوعين بين غرامشي ميز الدفاتر هذه وفي السجن). (دفاتر بــ الموسوم الضخم المَؤلّف صاحب 

 يكون المعنى _وبهذا بيئته في النوعي للتأثير يؤهله الذي الدور إلى يفتقر التقليدي المثقف إن حين ففي عضوي. وآخر تقليدي واحد
 المظلومين هموم عن المميز والفكر والعقول الكفايات أصحاب من العضويون المثقفون يعبّر ،)(2 غرامشي رأي في مثقفين كلهم الناس

 اإلنسانية، والكرامة والعدالة الحرية قيم تسوده أفضل مجتمع نحو إليها ينتمون التي االجتماعية البيئات تطلعات ويتبنون والبسطاء،
  متسائًال: قال عندما أكده ما وهو التاريخي، دورهم بذلك فيؤدون

 تلك أم المثقفين، من ضيقة لجماعة متخصصة ثقافة لخلق نفسها تكرس التي تلك الصحيح بالمعنى فلسفية حركة تعتبر هل«
 فيها تجد التي (البسطاء) بــ صلتها على والمحافظة العلم، إلى يستند المشترك) (الحس من أرقى فكًرا تصيغ وهي أبًدا، تنسى ال التي

 الثقافوية العناصر من وتتطهر (تاريخية) الفلسفة تصبح وحده االتصال فبهذا وحلها؟ دراستها في تشرع التي القضايا مصدر
Elements Intellectualistic (3 )(حياة إلى وتتحول الفردي الطابع ذات(.    

 يقصد لم أنه إلى تشير العضوي، المثقف عن حديثه معرض في غرامشي ساقها التي الكثيرة النصوص من وغيره النص هذا
 المثقف ذلك« به قصد بل معينة، حزبية أيديولوجية خالل من به يحوط ما كل يفهم أن يحاول الذي المثقف ذلك المصطلح بهذا

 ونقدها، ثقافته تحليل على بالقدرة تغييره ويمكن طبيعي، غير القائم االجتماعي الواقع أن تبيين على القادر الحزبي) غير أو (الحزبي
  .)(4 »للمضطهدين الثقافية الهيمنة وتحقيق

   العضوي: للمثقف اآلتية الخصيصات تحديد يمكننا الصلة، ذات األدبيات وإلى سبق، ما إلى استناًدا

  المعرفية. األسئلة وطرح المفهومات، بناء وإعادة للفكر، النقدية المقاربة على قدرته .1

 يمتلكها ال وظيفة وهي شعبه، آالم وتحسس أمته، بقضايا االرتباط في المتمثلة االجتماعية ولوظيفته التاريخي لدوره تأديته .2
  شعبهم. تطلعات إلى وفعًال  قوالً  ينحازون الذين العالية الفكرية الكفايات أصحاب إال

 ضمير يكون أن يستطيع الذي هو العضوي فالمثقف فيه؛ يعيش الذي المجتمع هموم إلى إضافة عصره لهموم تمثّله .3
  لالنتهاك. تعرضت أينما اإلنسان وحقوق والحرية والعدالة عامة بصورة اإلنسانية

 باختصار، السؤال هذا عن ونجيب العظم؟ الدكتور على الخصيصات هذه تنطبق حد أي إلى ترى نتساءل: بدء، على وعود
   اآلتية. الفقرات في فيه سنفصل ما وهو خالص، عضوي مثقف مسيرة كانت والعملية الفكرية العظم حياة مسيرة إن فنقول:

  

   العضوي المثقف وخصائص العظم صادق -ثانيًا

 القيام بوساطة ذلك، إثبات محاولة في قدًما المضي من يعفينا ال العضويين، المثقفين من بأنه العظم صادق على السابق حكمنا إن
 ومواقفه فكره سيبقى جسًدا، ترجل فإن الكبير، المفكر لهذا والعملي النظري اإلرث استكشاف إعادة إلى تهدف خاص، نوع من برحلة
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 مواجهة إلى تحتاج ومشكالت، تناقضات من فيه ما على نحسد ال الذي مجتمعنا هموم مع تعاطيها في القادمة األجيال بها تهتدي منارة
 تفكيرنا لمثالب الكاشفة النقدية لفلسفته أمينًا حياته في لحظة آخر حتى بقي الذي الكبير راحلنا مواجهة منوال على وواعية جريئة
 الشعب هذا تطلعات عن للدفاع انبرى عندما شعبه، ثورة مؤازرته في ريادي بدور اضطالعه جانب إلى المعيش، وواقعنا كلها،

 كلها المظلومة الشعوب حقوق من كحق بها نادى التي اإلنسانية والكرامة والعدالة الحرية قيم فيه تسود وطن بناء في وحقه المظلوم،
   العضوي. المثقف حول الذكر آنفة بالخصيصات مهتدين نتلمسه أن يأتي ما في سنحاول ما وهو األرض، وجه على

  

   المعرفي والحفر النقد -1

 المنهج استخدامه وثانيهما العربي، المجتمع )Taboos( تابوهات اقتحامه أولهما اثنين؛ أمرين في العظم الدكتور براعة تكمن
 ولم االجتماعية، مخيلتنا في الزمن من طويلة مدة عشعشت التي المسائل من وغيرها المسألة لهذه مقاربته في ماركسية بخلفية النقدي

   القبور. سكون والساكنة المتوارثة الثقافية مضموناتها خلخلة السهل من يكن

 بعض من كلها الظلم أنواع مسبوقة، غير بصورة العربي مجتمعه علل لكشف انبرى الذي العظم يالقي أن في عجب ال ولهذا،
 مستبدين وسياسيين وجنراالت وطغاة ظالميين من صدورهم على الجاثمين أولئك قبل الناس عامة من التغيير في المصلحة أصحاب

 إعمال من ومنعهم الناس، تجهيل عملية ممارستهم باستمرار مرهون مواقعهم في بقائهم استمرار بأن المعرفة حق يعرفون ممن
 القيم على المحافظة بحجة وذلك والسياسية، والفكرية الثقافية حياتنا عمق في القابعة اآلسنة المياه تحريك في واستثماره النقدي عقلهم

 من مقوالت ترسيخهم إلى إضافة الملهمين)، (القادة سيما وال األمر، أولي طاعة ذلك في بما (المجيد)، وماضيها األمة و(ثوابت)
 بيصير أمي بياخذ و(اللي آذان) و(للحيطان بالكسر) عليها وادعي بوسها عليها بتقدر ما اللي و(اإليد المخرز)، تقاوم ال (العين مثل:

 لتضع كلها)، بجوارحه العظم صادق ناصرها (التي السورية الثورة جاءت التي االنهزامية واألمثال المقوالت من آخره وإلى عمي)،
  الحقًا. عنه سنتحدث ما وهو كلها، بالقوة اإلخضاع ولمحاوالت لها حًدا

 (حراس من واحًدا بحقٍ  فكان منظريها، مقوالت زيف وعرى كلها، الثقافية المحرمات النقدي بفكره العظم صادق اقتحم لقد
 وهو والدين، السياسة قضايا مع تعاطيه في فعل ما بمثل اعوجاجها، وتقويم ونقدها للفكر، تحليله في ،)(5أحدهم  وصفه كما العقل)،

   اآلتية. الفقرات في شديد باختصار عليه الضوء تسليط سنحاول ما

  

 الهزيمة بعد الذاتي النقد -أ

 للدكتور الثقافية الهوية تحديد في كبيًرا دوًرا -العربي الوجدان في عنيفة صدمة أحدثت التي- 1967 يونيو حزيران/ هزيمة أدت
 المليء الوقائع عالم إلى والفلسفي، الفكري للتنظير كــ(موئل) العاجي، برجهم هجروا الذين العرب المثقفين أوائل من فكان العظم؛

   حياته. في لحظة آخر حتى النقدية لمقارباته ميدانًا شكلت التي السلبية والموروثات المرة، والخيبات والصراعات بالتناقضات

 رائًدا بحق فكان ،1968 عام بيروت في صدر الذي الهزيمة)، بعد الذاتي (النقد بكتابه النقدية مسيرته العظم صادق دشن لقد
 المذكور الكتاب حول له مقالة في أكد الذي يسين، السيد تعبير حد على فريد طراز من نقديًا ومفكًرا العربي، الذاتي النقد رواد من
 إلى أساًسا ذلك ويرد الهزيمة. بعد العرب المفكرون مارسها التي الذاتي النقد دراسات في العربية الكتابات أنضج من« يكون قد بأنه

 بطريقة بينها والربط والحضارية واالجتماعية السياسية الجوانب على بالتركيز له سمح والذي المؤلف، تبناه الذي المتكامل المنظور
  .)(6 »خالقة دينامية

 تضليل أو تهوين أو تلطيف أو مواربة دون من بأسمائها األشياء تسمية على يصر صاحبه أن على المذكور الكتاب عنوان ويدل
   .)(7 أكثر وربما نكراء هزيمة بل العظم، يؤكد كما نكسة، يكن لم جرى فما ،1967 هزيمة بنار اكتووا من

 نظرية أتباع من كثيرين لمقاربة مخالفة الهزيمة ألسباب النقدية العظم الدكتور مقاربة كانت فقد الكتاب، مضمون حيث من أما
 إلى فلجأ طينتها، من إنسانية بطريقة الهزيمة أسباب فهم العظم أراد لقد خارجية. عوامل إلى األسباب هذه رد حاولوا الذين المؤامرة
 المعيش العربي والثقافي واالقتصادي والسياسي االجتماعي للواقع نقده في )Systemic Thinking( المنظومي التفكير أسلوب
 كل دور معرفة بهدف وتمحيًصا بحثًا وقتلها الرئيسة، مكوناتها تفكيك خالل من الكلية ديناميتها فهم يمكن مركبة منظومة بوصفه

   الهزيمة. إنتاج في ثانيًا مجتمعة ودورها أوالً  منها

 كهذه مدوية هزيمة أسباب أن أكد عندما الجرح على اإلصبع وضع من العظم الدكتور مّكن النقدي التفكير في األسلوب هذا
 الداخلية التحديات مواجهة على قدرتها وعدم عجزها أخرى مرة أثبتت التي العربية القومية الشخصية في كلها، األشياء قبل أوالً  تكمن

 وبنيتها األجوف، التبريري منطقها على المحافظة في استمرت هي إن كذلك، وستبقى أخرى، إلى هزيمة من قادتنا التي والخارجية
   يقول: المضمار هذا وفي أخرى. جهة من والديماغوجي جهة من الخشبي السياسي وخطابها المتكلسة، الفكرية

 عرفناه الذي االستعمار هو يونيو حزيران/ من الخامس بعد فاالستعمار العصبية، هذه بكل الغير نلوم أن اليوم نفعًا يجدينا ال«
 الذئاب تالم ال إذ يتصرف، أن منه متوقعًا كان كما تماًما تصرف هو إن االستعمار يالم وال يونيو. حزيران/ من الخامس قبل وخبرناه
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 لم بأنه مرة بعد مرة وأثبت الذئاب، هجمات من األرض يحمي أن فيه يفترض كان من يالم بل الذئاب، تصرف تصرفت هي إن
  .)(8 »تماًما بالعكس وتبجحه ادعائه بعد حمايتها من يمكنه الفعالية من مستوى بعد يحقق

 من والحط والتجهيل الجهل أساسها أيًضا، وثقافية واجتماعية سياسية بل فحسب، عسكرية ليست العظم صادق برأي فالهزيمة
 والمواقف والخرافات والمعتقدات والتقاليد والعادات الثقافي الموروث إلى النقدية سهامه يوجه نراه لذلك مجتمعاتنا، في العلم قيمة

 في تساعدها التي األوهام إلى آنذاك الملحة لحاجتها (9)الدينية للمعجزات بترويجها الحاكمة للسلطة المضللة السياسية والسلوكيات
 يعيشون أنهم وأدركوا تاريخهم، في خديعة أكبر على صباح ذات استيقظوا الذين األمة هذه أبناء من المصدومين المخدوعين تخدير

  غير. ال صوتية وظاهرة مهترئ، نظام ظل في

 محمًال  ،(10) بــ(الفهلوية) تتصف التي العربية، القومية الشخصية في المتأصل التسويغي المنطق عن العظم الدكتور ويتحدث
 نزعتها بسبب وذلك ،1967 عام يونيو حزيران/ حرب في العربية الجيوش لها تعرضت التي النكراء الهزيمة عن المسؤولية إياها

 البوح تستطيع وال اآلخرين، تجاه بالنقص حقيقيا شعوًرا تحمل فهي اآلخر، على وإسقاطها النفس، عن المسؤولية إزاحة إلى الدائمة
 بالنقص، الصريح االعتراف وضرورة والموضوعية، بالواقعية تمسكها من أكثر الفضيحة من والخوف الحياء بقيم تتمسك ألنها به

 الحقيقي، الموقف تغطية منهما يقصد اللتين العابرة والمجاملة السطحية المسايرة في بارعة نراها ولذلك عليه. والتغلب لمعالجته
 .)(11 إخوان) وكلنا الحال وماشي وبسيطة (معليش الدارجة عباراتنا في كما الحقيقية المشاعر ومواراة

 السلبية للمفاعيل حد وضع في يكمن العظم؛ الدكتور برأي فإنه الهزيمة، أنتج الذي المأزوم الواقع من الخالص طريق أما
 تسودها بدائية إنسانية عالقات إطار في العربي اإلنسان بانحباس المتمثلة المتخلف المجتمع مقومات ونسف الفهلوية، للشخصية
  الحقيقي. التغيير من والخوف واالتباعية والغيبية التواكلية

 

   الديني الفكر نقد -ب

 أيًضا، وسياسيًا وأيديولوجيًا ثقافيًا فراًغا خلقت بل فحسب، نتائجها تُعطي أن من الستينيات جيل حركة 1967 هزيمة تمنع لم
، إيمانهم عن العرب بتخلي الهزيمة، أركانه ببعض فسر الذي الديني التيار مأله  دمج إلى وسعى عنهم، هللا تخلى إلى أدى مما با
   قسرية. بصورة الحديثة والسياسية والفكرية العلمية بالطروحات الدين

 الذهاب إلى العظم بالدكتور دفعت وغيرها، وثقافيًا، وتنمويًا وسياسيًا عسكريًا المهزوم العربي للواقع المضللة التفاسير هذه
 بـ المعنون السابق لـكتابه امتداًدا ويعد الديني)، الفكر (نقد بــ الموسوم كتابه 1969 عام فأصدر الحدود، أبعد إلى النقدي بمشروعه

 زوبعة أثار مما العربي، الواقع رحم في الموجودة التناقضات مواجهة في كلها التحليلية أدواته فيه وجه الهزيمة)، بعد الذاتي (النقد
 التي المحرمات اقتحام في المعهودة غير الجرأة على ومحاكمته السجن، بإيداعه انتهت التي الحادة والمواقف والمساجلة المناقشة من

 بالك فما العادية، الحياة قضايا من الموقف في معهم المختلف باآلخر يعترفون ال وسياسيين كتّاب من المتحجرة العقول عليها تقتات
 على ويسهرون تخلفه، تعميق في أسهموا الذي المتخلف الواقع تعريته عن فضًال  الفكرية، عوراتهم كشف على تجرأ الذي باآلخر

   العصر. مواكبة عن والعجز الهزائم سوى تنتج لم التي الرديئة بـ(منجزاتهم) يطيح ال كي عيونهم) (برموش حراسته

 عن الشهيرة محاضرته ألقى عندما 1963 عام شتاء إلى العظم عند الديني للخطاب النقدية للمقاربات األولى البدايات وتعود
 معرفيٌ  حفرٌ  إنه فيه يقال ما وأقل المذكور، كتابه من كامًال  فصًال  بعد ما في لها وأفرد بدمشق، االجتماعي المنتدى في إبليس) (مأساة
 دراسة في دينيًا) محايدة أرض على (الوقوف أي النقدي، التاريخي العلمي المنهج باستخدام الديني للخطاب الداخلية البنية في عميقٌ 

   .)(12 صارمة وعلمية علمانية أرضية على الوقوف نفسها، الدينية الظاهرة

 أيًضا الالحقين كتابيه في بل فحسب، الديني) الفكر (نقد كتابه في الصارمة المنهجية المقاربة هذه العظم الدكتور يستخدم ولم
 نشرها التي النقدية الكتب من وغيرها هذه كتبه أن الالفت ومن التحريم). ذهنية بعد و(ما التحريم)، (ذهنية وهما: ذاته، المعيار ومن

 المميزين المفكرين مصاف إلى ارتقائه على يدل مما نقدهم، على ورده له، اآلخرين نقد تضمنت مختلفة، مجاالت في العظم الدكتور
   تماًما. العكس على بل لهم، اآلخرين نقد من يتطيّرون ال لكنهم اآلخرين، بنقد ألنفسهم يسمحون الذين

 وفقًا الفرد الختيار متروكة وذاتية شخصية كمسألة ذاته بحد الديني المعتقد مقاربة العظم صادق يشأ لم كلها، الحاالت وفي 
 متكامًال  نسقًا بوصفه بل الديني)، الفكر (نقد كتابه نشره إثر في )(13 بيروت في الشهيرة محاكمته يوم بنفسه قال كما وقناعاته، لمزاجه

                       
  .75-74المصدر السابق نفسه، ص  (9)

لفهلوية) وتبيان خصائصها يشير الدكتور العظم إلى أنه استفاد من دراسة الدكتور حامد عمار، عالم االجتماع العربي، الذي يعود له الفضل في صك مفهوم (الشخصية ا (10)
. 91-80، ص 1964في العالم العربي، سرس الليان، في دراسة منشورة له بعنوان: في بناء البشر: دراسات في التغير الحضاري والفكر التربوي، مركز تنمية المجتمع 

القدرة على التكيف السريع والمرونة والفطنة كصفات إيجابية والمسايرة والمجاملة كصفات سلبية،  -1وفي هذه الدراسة يرى الدكتور عمار أن الشخصية الفهلوية تتسم بـ: 
استنكار السلطة في دخيلة  -4بالغة في تأكيد الذات والميل الملح إلى إظهار القدرة الفائقة والتحكم في األمور، الم -3اللجوء إلى النكتة للتنفيس أو الترويح عن النفس،   -2

مواقف محرجة، أو تقصير في  النفس والميل إلى التملص من المسؤولية وتحميلها لآلخر أو إسقاطها على أمور خارج نطاق الذات في مسعى لتبرير ما قد يقع فيه المرء من
  الرغبة في تحقيق األهداف بأقصر الطرق وأسرعها. -6الميل إلى العمل الفردي و النفور من العمل الجماعي، - 5المسؤوليات االجتماعية، 
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 أحيانًا وتطويعها وتأويلها، وفهمها، الدينية، للنصوص تفسيرهم في المفكرين بعض يمارسه الذي الغيبي أو النقدي غير التفكير من
   الحاكمة. واألنظمة السياسية للسلطات والقمعية والسياسية واالجتماعية الثقافية الممارسات يسوغ بما

 من الدين فالسفة من وعدد جهة، من الدين علماء من عدد مع وفلسفية فكرية مناظرات العظم الدكتور أجرى ذلك، من انطالقًا
 الشيخ والدكتور يوسف، علي محمد مثل من والمسيحيين، المسلمين المفكرين بعض عند الديني الخطاب بتفكيك فقام أخرى، جهة

 وغيرهم؛ والحالج، مبارك، يواكيم واألب مروة، ويوسف النور، دوبره فرانسوا واألب الصدر، موسى واإلمام الصالح، صبحي
 العلم بوصف العالقة، هذه حدي بين كلها التوفيق محاوالت رافًضا والعلم، الدين بين العالقة بمثل المسائل، من عدد في مناظرات

  واإليمان. التسليم على يقوم الدين إن حين في والنقد، البرهان على قائًما

 في ذلك من أبعد ذهب بل الدين، ورجال المفكرين عند الديني الخطاب بتفكيك العظم يكتف لم الديني للفكر نقده سياق وفي
 كنائس إحدى فوق العذراء تجلي لواقعة دينها ورجال سياسييها وبعض إعالمها وسائل روجت التي الناصرية الدولة موقف فضحه
 السماء وأن نصرتنا، في سيكون هللا أن على دليًال  بصفتها ،1968 عام أبريل نيسان/ 2 الثالثاء يوم مساء القاهرة في الزيتون ضاحية

 مكشوفة مناورة أيًضا عده بل فحسب، وطأته تحت العربي مجتمعنا يرزح الذي العام للتخلف تعميقًا الموقف هذا يعد ولم عنا، تتخل لم
   الصدد: هذا في يقول إذ ،1967 هزيمة آثار لتصفية

 أن عن عوًضا تعالى عنده من وشحذه السماء من النصر استجداء قلوبهم، أعماق من العرب، من يطلب حدث الذي كل بعد«
 إن خارجية بمساعدة أمل أي أو مؤاساة أو تعزية أي بدون الكفاحية وروحهم تصميمهم وعلى أنفسهم على الكلي االعتماد منهم يطلب
    .)(14 »ذلك في فارق ال األمم، هيئة من أو السماء من كانت

 حكامه ومحاولة السائدة مجتمعهم ثقافة يغازلوا أو يهادنوا لم الذين القالئل العرب المفكرين من واحًدا العظم يكون الموقف وبهذا
 من األعظم السواد عند الشعبي التدين ظاهرة الستغالل بهم مرتبطة واجتماعية واقتصادية دينية رموز من لفّهم لف ومن المستبدين

   لبقائهم. ضمانًا المجتمعي التخلف حال وتعميق لخزعبالتهم، الترويج أجل من العربي، المجتمع أبناء

 الذي العنف ظاهرة بمثل كلها، به المرتبطة والظواهر الديني للفكر النقدي بنهجه أمينًا حياته آخر حتى صادق الدكتور ظل قدل
 االنسداد حال تشبه -برأيه- الحال فهذه الفكر؛ هذا إليها وصل التي االنسداد وحال الديني، الفكر أزمة عن وتعبر داعش، تستخدمه

 إيطاليا في الحمراء األلوية (بمثل إرهابيًا عنفًا وأفرزت الماضي، القرن من والثمانينيات السبعينيات في الشيوعية إليها وصلت التي
 األحزاب موقف وتحريك تلك، االنسداد حال بكسر كفيل بأنه يمارسه من ظن اليابان) في األحمر والجيش فرنسا في ديركت وأكسيون
 الظروف نضج طويًال  االنتظار تستطع لم التي داعش مع حصل ذاته والشيء الموضوعية، الظروف نضج انتظرت التي الشيوعية

 الرابعة، الصناعية الثورة في للدخول ويستعد التكنولوجيا، تسونامي يشهد عالم في تنضج لن وهي الخالفة، تعيد التي الموضوعية
  الشأن: هذا في يقول حيث المذكورة، االنسداد حال لكسر العنف إلى فلجأت

 تبوء اإلسالميين من محاولة كل واألزمة. باالنسداد لإلحساس موازٍ  بأنه داعش، تستخدمه الذي العنف حول تصور لدي«
 أرييل طريقة إنها مختلفة. نتائج على سيحصلون المرة هذه العنف زادوا إذا أنهم يعتقدون أعنف. التصعيد كان فشلوا وكلما بالفشل،
 تاريخ إلى النظر عند واضًحا يبدو هذا السياق. هذا على يسيرون هم أشد) بقوةٍ  تحقيقه يمكنك بالقوة تحقيقه تستطيع ال (ما شارون؛

  .)(15 »الخالفة إعالن إلى الدولي القاعدة عنف وإلى اإلسالمية الجماعات عنف

 في كله، حياته في به جاد بما اإلحاطة عن قاصرة تبقى العظم للدكتور نقدية فَِكر من سقناه ما كل أن على التأكيد نود وختاًما،
 السابق العرض إن غير وتقدمنا، لنهوضنا معطلة ظواهر من فيه وما كلها، والسياسي االجتماعي الواقع لتعقيدات العقالني تصديه

 والتخلف للعجز الخفية لألسباب تحليلي منظور من للفكر النقدية المقاربة على القدرة أي العضوي، المثقف سمات أولى بأن للقول كاف
  عليه. بجدارة تنطبق واالستبداد؛

  

  االجتماعية والوظيفة الدور -2

 وطابعها الصلبة، نخبويتها من العظم الدكتور فلسفة تخليص في رئيًسا سببًا 1967 يونيو حزيران/ في العرب هزيمة تكن لم
 تجاه يتخذه مسؤول عملي وموقف جديد ثقافي لدور بداية بل فحسب، -السابقة الفقرات في إليه أُِشير ما وهو- الكالسيكي األكاديمي

  القائل: فهو أيًضا، ومجتمعه أمته قضايا

 .1967 في إسرائيل أمام العرب هزيمة هو العشرين القرن ستينيات مرحلة في ومفكرين كنخبة حياتنا في المهم المنعرج كان«
 والثقافة العربية والدول النامية الدول يسمى لما ومتفردة واعدة مرحلة أنه على نراه كنا ما آخر، بشكل نرى جعلتنا الهزيمة هذه

 تمثل كانت أمور إلى أعلى مستوى على الثقافية المسائل ومن المجردة، الفكرية المسائل من اهتمامي انحرف هنا من العربية....
 المسائل بهذه التكفل أن الهزيمة بعد لنا تبين كما مطروحة. كانت التي اآلنية واإلشكاليات اإلبهام على والرد حولها التفكير أولويات

 أكثر الواقع أفهم أن وحاولت جذري فكري تحّول لي حصل الهزيمة فبعد الفترة... تلك في العربية حياتنا في وناقًصا مفقوًدا كان
   .)(16 »وتقدمي نقدي موقع من طبعا حصل، ولماذا حصل ما وبموضوعية قرب عن وأفهم
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    صادق العظم مثقف عضوي  

 لقضايا وانحيازه العربي، لمجتمعه العام الشأن في بانخراطه النقدي، الفكري مشروعه في الروح ببث العظم الدكتور بدأ وهكذا،
 دشن لهذا، شعبهم. آالم عن التعبير على وحدهم القادرين مثقفيها قبل من فاعل دور إلى ماسة بحاجة أضحت التي المصيرية أمته

 لمنظمة والسياسي الثقافي العمل في وانخراطه الفلسطيني، بالهمّ  بانشغاله المتعيّن الثقافي العمل في الريادي دوره العظم صادق
 فهم إلى سعوا الذين المثقفين من كبيرة مجموعة مع عمل كما بيروت، في لها التابع األبحاث مركز في عمل إذ الفلسطينية، التحرير

   المحتلة. األراضي تحرير إلى سعيها في للمقاومة الثقافي العمل في الفاعلة مشاركته إلى إضافة إسرائيل، لوضع وأدق أفضل

 بدوره القيام عن واحدة لحظة العظم الدكتور يتوان لم الثالثة، األلفية مستهل في سورية على تهب التغيير رياح بدأت وعندما
 2011 عام توج شعبيًا وتمرًدا دمشق، بربيع 2000 عام توج وسياسيًا ثقافيًا حراًكا أنتج الذي مجتمعه بقضايا ملتزًما حقيقيا مثقفًا

 تاريخ في فارقة عالمة السورية الثورة ولكون عليه، بناءً  الجسام. التضحيات -يزال وما- فيها السوري الشعب قدم عارمة بثورة
 بالحديث لبلده، العام الشأن في العظم الدكتور لعبهما اللذين والسياسي الثقافي الدورين تبين يأتي ما في سنحاول المعاصر، سورية

   هما: الثورة، هذه مفاصل من مهمين مفصلين عن

  

 السورية الثورة اندالع قبل ما -أ

 قسم رئاسة تسلم عندما ،1993 سنة إلى سورية لبلده العام الثقافي الشأن في العظم الدكتور النخراط األولى البدايات تعود
 خمس مر على اآلداب، كلية وعمادة القسم في زمالئه مع بالتعاون آنئذ قام حيث دمشق، جامعة في واالجتماعية الفلسفية الدراسات

 والعرب، السوريين والمفكرين المثقفين كبار من نخبة فيه شارك الذي للقسم السنوي الثقافي األسبوع بتنظيم متواصلة، سنوات
 الزمن، من عقوًدا منها حرموا التي للمعرفة والمتعطشين الثقافي، بالشأن المهتمين من وغيرهم الشباب من كبير جمهور وبحضور

   مجتمعهم. تخص التي للقضايا جدية ومناقشة الرأي، لتبادل فيها للمشاركين ذهبية فرصة الثقافية األسابيع هذه فشكلت

 شتاء بعد مجيئه على تأكيًدا دمشق)، (ربيع عليه أُطلق نوعيًا وسياسيًا ثقافيًا حراًكا سورية شهدت القرن هذا مطلع وفي بعدها،
 كافة. الحياة مجاالت في واالستبداد القهر نظام كرسه الذي والتخلف التنموي والتعثر الثقافي بالتصحر وتميز سورية على مر طويل

 فيه وطالب )99الـ( ببيان عرف العظم، الدكتور بينهم مثقفًا 99 من موقعًا ،2000 عام صدر بيانًا المذكور دمشق ربيع أنتج وقد
 صدرت 2001 عام وفي البالد. في العامة الحريات وإطالق السياسيين المعتقلين عن واإلفراج الطوارئ، حال بإنهاء الموقعون

 هذا على وقعوا الذين السوريين المثقفين بين من العظم كان وقد األلف). (بيان بــ وُعرفت المدني)، المجتمع للجان األساسية (الوثيقة
   المدني). المجتمع إحياء (لجان عمل إطار في فاعًال  دوًرا وأدوا البيان،

 ممن السياسيين، والناشطين المثقفين طالت التي باالعتقاالت 2001 عام دمشق ربيع السوري النظام إجهاض من الرغم وعلى
 نفسية و(وهن القومي)، الشعور و(إضعاف والخيانة، بالعمالة اتهمتهم صفراء إعالمية بحملة وترافقت المدني، المجتمع إحياء أرادوا
 ثورات باندالع جديد من لالتقاد عادت قليًال؛ خبت قد كانت وإن الربيع، هذا جذوة أن إال والمقاومة)، الممانعة على وقدرتها األمة

   بقوله: إياها واصفًا إليها، العظم انحاز التي العربي الربيع

 المصادرة من بسبب طويلين وابتعاد اغتراب بعد السياسة إلى الناس وعودة الناس إلى السياسة عودة ببساطة هو العربي الربيع«
 وتجارية طبقية مصالح من لفّها لفّ  ومن عسكرية نخب جانب من معينة عربية مجتمعات في سياسي هو ما لكل المديدين واالحتكار
 Merchant-Military التجاري -العسكري بالمجمع سابقًا أسميه كنت ما إلى وتحولت نفسها على الدائرة أغلقت وبيزنسية

(17) »Complex.  

 العسكري مجمعّها ومن الحاكمة، الساللة من الجمهورية استرجاع العظم الدكتور إلى بالنسبة العربي الربيع يعني سورية وفي
 ...وإلخ، العليا اإلدارية الحكومية األجهزة ومن العام والقطاع والحزب واالستخبارات العسكر أمراء يضم الذي االحتكاري التجاري -

 إنساني هو ما كل إلى أساءت فاسدة نخبة أدارته الذي )(18 الخاص القطاع على مسيطرة (بيزنسية) اجتماعية شرائح إلى إضافة
  ضدها. السورية الثورة باندالع فنائها بذور بذلك فحملت سورية، في وحضاري

 

   السورية الثورة اندالع بعد ما -ب

 حقيقي لمثقف الطبيعي من كان مفاجئًا، العربية البدان من عدد في العربي الربيع لثورات العظم الدكتور انحياز يكن لم ومثلما
 بعدها لتعم درعا، فتيان فتيلها أشعل عارمة، عفوية ثورة 2011 عام أنتج الذي السوري شعبه بانتفاضة وعمًال  قوالً  يلتزم أن مثله

 أهم من كسره ويعد عقود، أربعة طوال تشييده على الحاكم النظام حرص الذي الخوف حاجز بتفجرها كاسرة كلها، سورية ربوع

                       
  ، موقع قنطرة للحوار مع العالم اإلسالمي:»محاضرة حول 'العلمانية والمسألة الدينية«صادق العظم،  (17)

 ar.qantara.de/comment/mhdr-lmfkr-sdq-jll-lzm-hwl-llmny-wlmsl-ldyny 
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 حول 2013 أبريل نيسان/ 21 في الحياة صحيفة نشرتها معه صحفية مقابلة ففي السيكولوجي. المستوى على الثورة هذه منجزات
   قائًال: جيله ألبناء اللوم من بشيء العظم تساءل السوري اإلنسان سيكولوجيا في السورية الثورة أحدثته الذي التغير

 بعدم دائًما نشعر جعلتنا الواقع في وهي األمن، انعدام يعني زوالها بأن توهمنا كهذه سلطة تحت العيش قبلنا وكيف تحملنا كيف«
 كسرت الثورة ذلك؟ تحملنا كيف التعذيب. تحت والرازحين المفقودين آالف بركب يلتحق أن لحظة أي في يمكن شخص فأيّ  األمان.
 نشعر الحد. هذا إلى السوريين أوصل الذي الوضع ذلك مع تكيفنا كيف تجربتنا ضوء على أنفسنا نراجع واآلن لدينا الخوف حاجز
 عليه علقت اآلمال أن رغم على مرّ  دمشق ربيع السجون. في والتعذيب التعسفي االعتقال وعلى سورية حماه على سكتنا ألنّنا بالذنب

 ما كل إزاء السوريين صمت عن يكفّر لربما يسيل الذي الدم وهذا التوريث، وابتلعنا سكتنا عادل. سياسي إصالح أمام المجال لفتح
  .)(19 »ذكرت

 عنها للدفاع كلها الثقافية أدواته مسخًرا اندالعها، منذ شعبه ثورة جانب إلى العظم بوقوف ترافقت للذات النقدية المراجعة هذه
   الجوامع. من خرجت أنها بحجة لها تنكروا ممن العربي، اليسار إلى المنتمين بعض مواقف ضد

 كتاب صاحب وقوف حول 2013 يناير الثاني/ كانون 10 في الجمهورية صحيفة من إليه وجه سؤال على رده معرض ففي
 وقوفه يعني ال الديني للفكر نقده أن العظم الدكتور أكد تظاهراتها، انطالق مراكز الجوامع كانت ثورة جانب إلى الديني) الفكر (نقد
 احتجاج كل سحق قمعي نظام ضد تظاهراتهم في الجوامع من االنطالق سوى آخر خيار أي فيه الثائرون يملك لم شعبي حراك ضد

 أدونيس، مثل من العرب، اليساريين بعض مواقف في الحاصل التناقض إلى مشيًرا العامة، الساحات من الثورة بداية في ضده انطلق
 االنتصار ورفضوا الهوتيين، أو دين رجال كانوا الثورات هذه بعض قادة أن من الرغم على األخرى، الشعوب لثورات انتصروا ممن

   الوطني. المسرح أو األوبرا دار من وليس الجوامع، من تخرج واحتجاجاتها تظاهراتها أن بحجة السوري، الشعب لثورة

 العربي اليسار رموز لبعض النقد بتوجيه العظم يكتف لم وقبله، النظام سقوط بعد السياسي اإلسالم من تخوفه من الرغم وعلى
 عن العبارات بأصدق معربًا ذلك من أبعد ذهب بل فحسب، اإلسالمي طابعها بسبب تأييدها ورفضوا السورية، بالثورة شككوا الذين

 :قائًال  أكد عندما لها، ثمنًا حياته لدفع استعداده

 ثورة هي القديمة. البديهيات لكل وثقافي وإنساني أخالقي كاشف هي (تعلمنت)، أو (تأسلمت) سواء ثورة، هي السورية الثورة«
 يخشى وال منها يخشى ال جوهرها في منخرط هو من كل وعنفًا. تفسًخا الشمولية االنظمة أكثر من لواحد الكاذب والقبول التبرير ضد

 من هي السورية الثورة الثورات. سمات أهم من واحد الرعب أصًال  منها. الرعب سيصيبه حافتها، على جالس هو من كل عليها.
 أحد وال الزمن، بفعل نضجت ألنها ببساطة مستحيل، توقيفها العالم، امتداد على جغرافية منطقة في بشرية جماعة به قامت ما أعمق

 دفعت لو حتى ضحاياها، من كنت لو حتى التهمتني لو حتى معها سأبقى اإلنسان وحرية  الفقير العبد وأنا الزمن. إيقاف يستطيع
 .)(20 »التنفس على قادًرا دمت ما لها منحازا سأبقى حياتي. عن يقل ال جًدا غاليا الثمن

 التي المؤسسات في العملي وبانخراطه ضحاياها، من ضحية كان لو حتى السورية للثورة وفيًا سيبقى بأنه هذا القاطع بكالمه
 صادق الدكتور األستاذ ،(21)الحر النبيل يكون القاهرة، في 2012 عام أسست التي السوريين الكتاب رابطة بمثل الثورة، هذه أفرزتها

 اجتماعي حراك لكل وبانحيازه موقف لكل فبتأييده الثورة؛ هذه أيقونات من (أيقونة) إلى للعقل) (حارس من ارتقى قد العظم، جالل
 من الثانية الخصيصة استغرق قد يكون اإلنسانية والكرامة والعدالة الحرية إلى تطلعاتهم عن للتعبير السوريون به قام سياسي أو

   المثقفين. من وعالن هذا من المطلوبة االجتماعية ووظيفته بدوره القيام على بالقدرة المتمثلة العضوي المثقف خصيصات

   

  الكوزموبوليتية والشخصية اإلنسانية النزعة -3

 في فحسب، شعبه هموم ال األخرى، الشعوب هموم تمثل على قدرته هي العضوي المثقف خصيصات من الثالثة الخصيصة
 ضمير يكون أن باختصار أي لالنتهاك؛ تعرضت أينما اإلنسان حقوق عن للدفاع واستعداده والحرية، العدالة تحقيق أجل من نضالها

 (الكوزموبوليتية إلى لتعبر القومية، حدودها انتمائها في تتجاوز العضوي المثقف شخصية فإن المعنى، وبهذا اإلنسانية.
(Cosmopolitanism، الكونية. أو العالمية أي  

 الذين العضويين المثقفين أولئك إلى ينتمي أنه على واإلنسانية الفكرية العظم جالل صادق الدكتور األستاذ مسيرة تدل عليه، بناءَ 
 أو دينه أو جنسه عن النظر بغض اآلخر حرية عن المدافعين أشد من كان حياته في لحظة آخر حتى فهو اإلنسانية، ضمير يمثلون
 الثقافة ركائز أهم إحدى العظم الدكتور حّطم فقد وبذلك، جلدته. أبناء من كان لو حتى الحرية هذه قمع يحاول من كل وضد عرقه،

   مظلوًما. أو ظالًما األخ مناصرة ضرورة على تؤكد تزال وما أكدت التي وطنية)، -دون (ما أو للكلمة، الخلدوني بالمعنى (العضوية)،

   قائًال: نفسه عن العظم كتب ذلك وحول

                       
  . 2016تشرين الثاني/ نوفمبر،  6، شبكة جيرون اإلعالمية، »صادق العظم.. النبيل الحر«خضر زكريا،  (21)
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    صادق العظم مثقف عضوي  

 أي ديوجينوس، القديم الفيلسوف إليه قصد كما للعبارة، األصلي اليوناني بالمعنى »كوزموبوليتي« أي أممي، شخص إنني«
 وثقافية فلسفية ألسباب وذلك حدود، أو ضفاف بال وطنه هو كله اإلنسان عالم بأن حقًا يشعر الذي اإلنسان أو ،»العالمي المواطن«

 صدفة فوق شيء كل وقبل والمحلة، اللغة وسجن والطائفة والمذهب والدين والمدينة والعشيرة القبيلة فوق تسمو جامعة كلية وعلمية
  .(22) »ومكانته وزمانه رأسي مسقط مكان

 وطنيته، عن تخلى قد أنه لو كما بالكوزموبوليتية، نفسه لنعت فهم سوء أي استباق العظم صادق يحاول المفكر العالم وبفطنة
  فيقول:

 للذات األجوف التضخم أمراض ومن والعماء، التعصب من المتعينة ومواطنيتي المحددة وطنيتي تحمي هذه كوزموبوليتيتي«
 استعداد، على وأنا الفراغ. حدود إلى المتعالي التجريد أخطار من كوزموبوليتيتي تحمي التي هي وطنيتي إن كما والجماعية، الفردية
 العفوي انتمائي جانب إلى الحقيقية، أبعاده وأخذ تشكل هو إن دولي، أو عالمي مدني مجتمع إلى وألفة وسهولة براحة لالنتماء بالتالي،

  .)(23 »كلها المعروفة وثقافتي ومدينتي بلدي إلى والطبيعي والتلقائي

 من الرغم على الفاسد الشاهنشاهي الحكم على اإليراني الشعب ثورة جانب إلى العظم الدكتور وقف هذا، لكالمه عمليًا وتجسيًدا
 الالهوت هذا لدعم العالم، مناطق من وغيرها الالتينية أمريكا في التحرير الهوت وناصر الثورة، تلك قادوا الذين هم الدين رجال أن

 الدموي الجنراالت وحكم التشيلي، في وبينوشيه نيكاراغوا، في سوموزا مثل من الطغاة ضد البلدان تلك في التحرري الشعبي للحراك
 .)(24 األرجنتين في

 إلى -الحصر ال المثال سبيل على- فوقف الرأي، وحرية النفس عن التعبير حق عن العظم الدكتور دافع متصل، سياق وفي
 العربية اإلنتلجنسيا من اإليراني الكاتب هذا طال الذي العاصف النقد من الرغم على الشيطانية)، (اآليات صاحب رشدي سلمان جانب
 وليس مؤرخ، أو الهوتي محقق كأنه المؤلف مع وتعاملت دمه، لهدر والفتاوى الدعوات فيه تزايدت وقت في عليه هجوًما قادت التي

   الرواية: عن كتابه في يقول إذ وخيالي، أدبي عمل كاتب

 وأساطيره جهله من نفسه لتحرير يجهد الذي للشرق بل بالمطلق، شرق ألي ليس ولكن للشرق ينتصر رشدي سلمان أدب إن«
  .)(25 »المعاصرة الحياة في الكاملة وهامشيته والمذهبية الطائفية وحروبه العسكرية ديكتاتوريته وبؤس وخرافاته

 الشرط امتلك قد العظم الدكتور يكون الكونية، شخصيته في اإلنسانية ضمير وبتجسيده االجتماعية، ووظيفته بدوره بقيامه
 للمصطلح، (الغرامشي) بالمعنى العضويين المثقفين من واحد بأنه عليه للحكم نقديا، مفكًرا بوصفه الالزم الشرط امتالكه بعد الكافي،

 شأن وإعالء المعرفة، إنتاج في ويسهمون معه، بإيجابية يتفاعلون بل الحدث على بالشهادة يرضون ال الذين الحقيقيين المثقفين من أو
 السلطة مثقفي عن يميزهم الذي األمر كان، مجتمع أي في والمقهورين المظلومين وينصرون لمجتمعهم، العام بالهم ويشغلون العقل،

  والسطحيين. واأليديولوجيين التقليديين والمثقفين (26)

  

   مستفادة ودروس خالصة -ثالثًا

 الكبير، راحلنا فكر على القداسة من نوع إضفاء أو المبالغة بغرض يكن لم السابق عرضنا أن التأكيد نود فهم، سوء ألي درًءا
 إلى اإلشارة أيًضا منه القصد يكن ولم نوعها_، كان أيًا المقدسات أعداء ألد من وهو ومواقفه_ العظم جالل صادق الدكتور األستاذ

 عرضنا من الهدف كان لقد .)(27 الذاتي النقد لممارسة الداعين أشد من _وهو النقد فوق إنها أو خالفية قضايا على تنطو لم أعماله أن
 قادرة دامت ما تموت، لن إنسانية ومواقف فكرية أعمال من عضويا مثقفًا بوصفه العظم قدمه مما جزء على الضوء تسليط السابق

 وألجيالنا لنا أفضل عالم بناء أجل من التفاني في وإنما فحسب، وتقدمنا نهضتنا معوقات مواجهة في ال وشحذها، عقولنا، استفزاز على
 لكنه قيامه، أجل من حياته طوال وعمل به، حلم الذي العالَم وهو اإلنسانية، والكرامة والعدالة الحرية قيم تسوده عالم أيًضا، القادمة
   نبيل؟ لراحل النبيل الحلم هذا تحقيق على قادرون والالحقون نحن فهل مالمحه، يرى أن دون من رحل

 أجل من دفعه يجب الذي المؤلم وبالثمن به، آمن من بوجود مستحيًال  ليس فهو أمده، طال وإن الحلم، هذا تحقيق أن في شك ال
 كانت مهما جديد، عالم ميالد إرهاصات إن« المأثور: بقوله غرامشي انطونيو أكد وكما المسلوبة، والكرامة المهدورة الحقوق انتزاع
   .)(28 »األخير النفس يلفظ أن قبل أغانيه أحلى يغني وهو يحتضر عالم من أفضل ومؤلمة، قاسية

                       
  . 2009تموز /يوليو  www.ahewar.org/debat/nr.asp ،(31صادق جالل العظم، تقديم ذاتي، الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن على الشبكة العنكبوتية ( (22)
) بعنوان (المثقف المومس)، يشير الكاتب تحسين الخياط إلى هذا النوع من المثقفين 16/11/2014، في 11، ص 9740في مقال له نشرت في صحيفة العرب (العدد:  (26)

ال والنساء، مستشهًدا بقول لرئيس هيئة محرري صحيفة النيويورك تايمز الذي الذين يدافعون عن الجرائم الوحشيّة الفظيعة التي يرتكبها طغاة العرب ومستبّدوهم ضد األطف
ته لقاء الصحافي السلطوي بأنه من النوع الذي يخرب الحقيقة ويتزلف عند قدمي عجل الذهب (سلطان الجشع) إلى حد أنه مستعد لبيع بلده وأبناء جلد 1880وصف عام 

  ص عندما يشد سيده الخيوط، إنه مومس ثقافي ال غير.خبزه اليومي، وهو بذلك ليس سوى كراكوز يرق
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 يكون أن أيًضا الصحيح من أنه غير الحلم، العالم بناء مسؤولية العضوي المثقف تحميل بمكان المبالغة من يكون قد أنه صحيح
 األفضل، إلى التغيير في المختلفة االجتماعية الشرائح من الحقيقية المصلحة أصحاب بها يهتدي منارة بمنزلة المثقفين من النوع هذا
  التغيير. هذا معالم رسم في منها اإلفادة يمكن العظم، صادق فتجربة فريدة، وتجربة مميزة، حاالً  واإلنسانية الفكرية مسيرته تشكل وأن

 العضويين المثقفين مصاف إلى االرتقاء أن هي واإلنسانية والفكرية األكاديمية العظم تجربة من المستفادة الدروس أهم ولعل
 والشجاعة الجرأة من كاف بقدر وتحليه العاجي، برجه المثقف هجر دون من تحقيقه يصعب الورقة؛ هذه في بيّناه الذي النحو على
 قادرة فكرية منظومة وبناء اإلنسانية، والكرامة والعدالة الحرية عن والدفاع تخلفه، عوامل عن والكشف المأزوم، واقعه مواجهة في

 هو إن كذلك يكون أن يمكن ال غرامشي عنه تحدث الذي العضوي فالمثقف الصعب. الزمن في الصعبة األسئلة عن اإلجابة على
 يكن لم لهذا كانوا، أينما والمضطهدين البسطاء جانب إلى الوقوف في االجتماعي دوره تأدية عن وتخلى النقدي، العمل على اقتصر
 أمريكا في التحرير والهوت اإليرانية، الثورة قبلها ومن السورية، للثورة األخالقي انحيازه العظم كالدكتور كبير لمفكر غريبًا

   العالم. في التحرر حركات من وغيرها الالتينية،

 للمثقف يكفي ال إذ التماهي، هذا وضرورة وفكره، اليومي المرء سلوك تماهي أهمية العظم مسيرة تُعلمنا سبق، ما إلى إضافة
 مستغيثة، بابه الحرية هذه تطرق وعندما فيها، األشعار أجمل ناظًما بها ويتغنى محكمة، فلسفية بنصوص لها وينّظر بالحرية، يؤمن أن

 في العظم رفضها التي المشؤومة (لكن) الكلمة هذه لكن، معها، أنه خاللها من يؤكد ومواقف وذرائع بحجج عنها ويعرض يصدها
 مجتمعاتهم في الثقافي الموروث من المتناقضة مواقفهم تسويغ في يستخدمونها زالوا وما العرب، المثقفين بعض واستخدمها حياته،

 على قادر عضوي أو حقيقي مثقف بإنتاج تسمح وال والفاسدين، المستبدين الحكام من العصر طغاة أعتى ضد اندلعت التي والثورات
 لعجز الحقيقية األسباب فهم أو القاتلة الهزائم تبرير ورفض مصدره، أو نوعه كان أيًا لالستبداد، مواجهته في باألفعال األقوال قرن
 في العيش يجيدون يزالون ما والذين بركبه، اللحاق عن والمتخلفين للضعفاء مكان فيه يعد لم الذي العصر مواكبة عن األمة هذه

   مخرومة. خياطة إبرة إنتاج من يتمكنوا أن دون من بمجده والتغني السحيق، الماضي

 إخراج بإلحاح يتطلب الذي األمر الذات، جلد محض من مرارة أكثر المسألة أن غير الذات، جلد من نوع أنه الكالم هذا يفهم قد
 مليون 800و مليار العالم في المسلمين عدد يتجاوز أن يعقل ال إذ كلها، المحاذير من الرغم على الحقيقة، وقول الرمل، من رأسنا
 اليهود عدد يتجاوز ال حين في نوبل، جائزة على الحصول من مسلًما 12 سوى يتمكن ولم المعمورة، سكان ربع نحو أي ،)(29 نسمة

 للسالم)، نوبل جوائز هي منها 5( نوبل جوائز 8 على العرب وحصل نوبل. جائزة على منهم 200 وحصل مليونًا، 17 العالم في
 سكان من المئة في 4 حوالي يشكلون العرب أن من الرغم على وذلك نوبل، جوائز على الحاصلين من المئة في 0.95 حوالى أي

 العرضية ال الجوهرية، األسباب في البحث تتطلب الحضارية، الهزيمة هذه بل الصادمة، الحقائق من وغيرها الحقيقة هذه .)(30 العالم
 العظم، تجربة إياه تُعلمنا الذي الثالث الدرس وهو المتتالية، الهزائم من وغيرها واالقتصادية العسكرية لهزائمنا المولدة الثانوية، أو

 واالستبدادية األبوية والسلطة الغيبية والعقلية الثقافي الموروث في كلها، األشياء وقبل أوالً  فوجدها، األسباب هذه في بحث الذي
 حين في وغيرها، والطائرة والتلفزيون الموبايل مثل من الحديث، العلم بتطبيقات ينتفعون ناس سوى تنتج لم التي العربية لألنظمة

   .بالغيبيات والتعلق والزراعة البداوة طور إلى تنتمي التي العقلية هي المستوردة المنجزات هذه تستخدم التي العقلية بقيت

 لهذا، به. تحيط أن الورقة كهذه لورقة يمكن مما كثيًرا أغنى الطويلة الفكرية ومسيرته العظم فتجربة فيض، من غيض ذكرناه ما
 إيماننا ولوال العظم، الراحل مثل األمة هذه أبناء من العضويين المثقفين من كثير بوجود المؤكدة قناعتنا لوال قائلين: سبق ما سنلخص

 تمثلوا الذين من أو يديه على تتلمذوا الذين من العظم (ظاهرة) تكرار على قادرة -شيء كل من الرغم وعلى- األمة هذه بأن العميق
  .»هزائمنا بعد ذواتنا ينتقد من هناك يعُد لم« له نعيهما في وعمر إيفان ابناه قاله ما لقلنا اإلنسانية، ومواقفه النقدية مقارباته
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