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 ي ،واملعرفـة  السـلطة  بـني  العالقـة  إشـكالية  تنـاول  الغالـب،  ي عربيـا،  عنـدنا،  جيري
 الثقاي اإلنتاج ي واملعرفة احلاكمة، ةالسياسي املؤسسة ي السلطة ختتزل خطاطة ضمن

 السياســي بــني أبــدي صــراع عــن واحــد بعــد ذي رتصــوّ وعــرب املــثقفني، لشــرحية والفكــري

 ،كــادميياأل أو الفكــري أو األدبــي الكاتــب ســوى لــيس ذاك، املنظــور ي هــو، الــذي واملثقــف
 واحلـق  واملساواة دالةوالع احلرية قيم ترسيخ إىل والداعية اإلنساني بالشأن نظريا واملهتم

 وي .بينـهما  اشـتباك  أو تـداخل  ال كأن املعرفة، مقابل ي السلطة لتتموضع ،اخل واجلمال،

 لـن  وإال عضـويني،  مـثقفني  مبعونـة  معرفـة  ذاهتـا  هي تنتج ال سلطة توجد ال فإنه احلقيقة

 وال .واســتمراريتها قوهتــا شــروط مــن واحــدا ســتفقد احلالــة هــذه ي فهــي ،ســلطة تكــون

 عـن  التخلـي  إىل فوكـو  ويـدعونا  .السـلطة  عالقـات  إطـار  خـارج  وتتكـون  تنـتج  معرفة توجد

 وخـارج  معلّقـة،  السـلطة  عالقـات  تكـون  حني إال وتتطور تنتج أن ميكنها ال املعرفة أن فكرة

 مباشــرة تســتلزمان واملعرفــة الســلطة" فــإن؛ يقــول وكمــا .ومصــاحلها ومتطلباهتــا أوامرهــا

 توجـد  وال معـري،  حلقل متالزم تكوين دون سلطوية، عالقة توجد ال وإنه بعضا، بعضهما

 فلـيس  أيضا فوكو وحبسب ".سلطوية عالقات نفسه الوقت ي تكوّن وال تستلزم ال معرفة

 املعرفـة  ـ السلطة بل" للسلطة، معيقة أو مفيدة معرفة، ينتج الذي هو املعرفة فاعل نشاط

 أشــكال حتــدد الــيت هــي منــها، هــي تتكــون والــيت تعرتضــها الــيت والصــراعات والســياقات

  ".املمكنة وميادينها املعرفة

 الرغبــات مــن واحــدة إىل تتحــول تكــاد حتــى اجلميــع، علــى الســلطة هــوى يســتحوذ 

 أي مـه، وحتكّ تـأثريه  دائـرة  لـه  لتكـون  يسـعى  )بشـري  كائن( فرد فكل .)الغريزية( األساسية

 علــى احلصــول أجــل مــن يشــاكس أو ،والديــه يتملــق الــذي الطفــل مــن بــدءا ســلطته، جمــال

 خلــق خــالل مــن الــتحكم إىل ترمــي الــيت الدينيــة أو السياســية الســلطة وحتــى ،االهتمــام

 موجـودة،  فالسـلطة  بالسـلطة.  يفكـر  يـين  ال واإلنسـان  .اإلرادات وتـرويض  الطيّعة األجساد

 إىل ينــزع مــا فكــل وســيطرة. حتكــم وآليــات ونفــوذ تــأثري وجمــاالت قــوى، عالقــات بعــدَها

 مـن  التحـرر  السهل من وليس .سلطة مشروع أو سلطة، هو شكل، بأي والسيطرة، التحكم

 التعقيــد ي غايــة ومســارات وآليــات صــيغا يتخــذ الــتحكم هــذا أن فطاملــا الســلطة. حتكــم

 خاضـعة  أو ،معينـة  سـلطة  قبضـة  ي واقعـة  نفسـها  جتـد  مـا،  غالبـا  الـذات،  فـإن  والتخفي،

 قـوة  السـلطة  وتـزداد  .دميومتـها  وضمان مصاحلها أجل نم السلطة وضعتها اليت للقواعد
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 املفكر العقل حبس وكلما .حرياهتم من أوسع مساحات عن هلا اخلاضعون يتنازل ما بقدر

   .اكرب قوة السلطة تلك منح قد يكون السلطة قبل من له املرسومة احلدود ي نفسه

 أو سـلطة،  طالـب  إىل نفسه، يتحول املعنى وهبذا السياق، هذا ي املفكر، أو واملثقف، 

 الشـأن  ي أنفـه  يـدس  وهـو  )املمـانع ( املثقـف  عمـل  إن .ومواقفـه  خياراته هدي على سلطة،

 الـيت  آلياهتـا  يفضـح  نوأ .السـلطة  غلـواء  مـن  أمكـن،  مـا  حيدّ، أن املثال، سبيل ي السياسي

 هـو  ريهتـأث  جمـال  وسـع لي ،واملواربـة  اخلفيـة  تلك والسيما والقمع. القهر خالهلا من متارس

ــا السياســية، فالســلطة .ســلطته أي ،املفكــر) املثقــف/( ــة الســلطات شــأن هــو كم  القمعي

 القمــع مــن نــوع إىل عــت،ادّ مهمــا غريهــا، مــع عالقتــها ي ســلطة كــل تنــزع حيــث( األخــرى

 واسـتثمارها  األخرى السلطات جماالت على االستحواذ حتاول ،)إخضاعه وحماولة لآلخر

ــأثري ي ــتحكم التـ ــيط والـ ــكل رةوالسـ ــذي بالشـ ــقحي الـ ــا قـ ــدافها هلـ ــة أهـ ــترتة، املعلنـ  واملسـ

   .اخلاصة مصاحلهاو

 إنتاجـه  تعيـد ( خطـاب  ومنتجـة  ممأسسـة  كوهنـا  السلطة يواجه ال )املثقف( الفرد إن 

 غابـة  مثـل  ينتشـر  وهـو  السلطة أثر ؛والزمان املكان ي أثرها يواجه بل فحسب، )باستمرار

 ال وبالتـايل  املثقـف،  يفكـر  وال .وانتقاالتـه  ليقـه حت وتشـل  الفكـر  طائر ختيف الفزاعات من
 افرتضنا فإذا .)ممانعة أو مساندة( بالسلطة عالقته إطار ي إالّ ومعرفة فكر خطاب ينتج

 ســياق مــع يتعــالق املعرفــة هــذه فحــوى فــإن الســلطة مــن بالضــد معرفــة ينــتج املثقــف أن

 .وحـده  اخلـارج  مـن  لـيس  ولكـن  ،اخلـارج  مـن  بتأثري إال املثقف يفكر فال .التارخيي إنتاجها

 تتحـول  رواسـب  املختلفة السلطات مع تعاطيها تاريخ ي املفكرة الذات جتربة ترتك فبينما

 خيلّـف،  التـاريخ  فـذلك  للفكـر،  احلـر  اجلريـان  تعيـق  داخليـة  ممانعـة  كتلة إىل الوقت مبرور

 التخلص اليسري من ليس قدرا معها املفكرة الذات حتملها اليت املعادية األوىل اجلبهة إذن،

 مــن مجهــورا يفــرتض حــني وحتــى .نفســه وبــني بينــه وحيــدا املــرء يكــون حــني وحتــى .منــه

 أثـــر ال ومفتــوح  حــر  منـــاخ ي نفســه  جيــد  حـــني وحتــى  .بعيــد  حـــد إىل متحــررا  املــتلقني 

 هـذه  الالواعيـة  موانعـه  ضغط حتت فإنه ،طويالُ ردعته اليت تلك ،فيه التقليدية للسلطات

  .وتأثريا دهاءُ واألكثر مواربة األكثر للسلطة خضع قد يكون

 اخلالقــة هــي قوانينــها وفــق علــى اليــوم، العــامل، تســيّر باتــت الــيت الرأمساليــة كانــت 

ــة ــة للمراقب ــة، واألجســاد التأديبي ــا الطيع ــذهب كم ــك إىل ي ــو، ذل ــا فوك  اهلــدف يكــون وهن

ع،  دكجس معاملته ميكن بشري كائن إنتاج هو التأديبية للسلطة الرئيس  أن وجـوب  مـع  طيـّ
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 التكنولوجيا تطور فإن نظره، وجهة من ذلك، وألجل .منتجا جسدا الطيّع اجلسد هذا يكون

 يكــن فلــم" ؛األمــوال رؤوس برتاكــم املتمثلــة االقتصــادية الســريورة تطــور ســبق قــد السياســية

 ي منضـبطني و مـؤدبني  أفراد إدخال لوال للرأمسالية اجلديدة املتطلبات تلبية أبدا باإلمكان
 جمموعة( معرفة لنمط إخضاعه الطيّع اجلسد خلق يفرتض احلال وبطبيعة ".اإلنتاج جهاز

 أنــه يبـدو  أن غـري  مـن  تسـيّره،  )واملعـايري  والــنظم والقناعـات  والنـواهي  واألوامـر  القـوانني  مـن 

 باتـت  الـيت  هـي  احليـاة  إن" ؛املسـتهدفة  هـي  احليـاة  صـارت  الرأمسالية ومع .هذا على مكره

 عبـارات  ي تصـاغ  األخـرية،  هـذه  أن رغـم  السياسية، الصراعات رهان احلق، من أكثر ل،متثّ

 إشـباع  وي والسـعادة،  الصـحة  ي احلـق  باجلسـم،  االسـتمتاع  وي احليـاة  ي احلق حقوقية،

   ".بقوة الكالسيكي القضائي النظام جتاهله الذي احلق ذلك أي ..احلاجات

 عليـه  وبـات  ،احلـق  لغـة  مضـى  فيمـا  يـتكلم  كـان  الكاتـب  أو املثقـف  نأ فوكـو  ويالحظ 

 قـانون  رجـل  موقع تطابق الكاتب أو املثقف فردية كانت فبعدما احلياة. لغة يتكلم أن اليوم

 اليـوم  يتقلـب  املثقـف  صـار  لقـد " اآلن؛ لتبدّ قد املوقع ذلك فإن مشوليا أثرا منتجا مثقف،

 صـيدلة،  عـامل  إعالمـي،  بالوراثيـات،  عـامل  ذري، عامل ؛فردية نقاط وبني نوعية أمكنة بني

 ففوكـو  ".متميـزة  وتقـاطع  تـالق  نقطـة  دور مؤديا مشولية، عرضانية آثار بذلك منتجا ،اخل

ــن يطلـــب ــازل املثقـــف مـ ــن التنـ ــرة عـ ــة( فكـ ــة املعرفـ ــة أو الكليـ ــاء )الكونيـ ــال واالكتفـ  مبجـ

 ناتقســيمات علــى اجلزئيــة والتغــيريات الزحزحــات بعــض" فيــه جــريليُ جزئــي اختصاصــي

 التسـاؤل  هو؛ واحد أساسي شيء حتقيق هبدف ذلك كل يفعل أن عليه .الثقافية ومقوالتنا

 كتاهبـا  ي دوس افرانسـو  تـذكر  مـا  حبسب "مست ال اليت وقناعاتنا بديهياتنا حول املستمر

  .)فوكو عامل( املمتع الصغري

 ســيطرةال ي )آلياهتــا( ميكانيزماهتــا مــن ختفــي مــا بقــدر تــنجح الســلطة كانــت وإذا 

 اخلفية امليكانزمات تلك يكشف أن عليه وينجح سلطته ميارس حتى املثقف، فإن والتحكم

ــا( ــا ويفضــح ،)ومعايريهــا بنظمه ــه تنطــوي م ــم، أو اســتعباد أو اســتغالل مــن علي  .اخل ظل

 تلــك ترتكهــا الــيت الفراغــات ي حبذاقــة يلعــب أن يســتطيع الــذي ذلــك هــو احلــر واملثقــف

 ..هـو  يضـعها  مل الـيت  اللعبـة  قواعـد  يعـي،  أن غري من متبنيا، سهنف سيجد وبذا العالقات،

 السـلطات  أو للسـلطة  مقاومـة  بـؤرة  يغـدو  أن يسـتطيع  مـا  بقـدر  سـلطته  ميـارس  املثقف إن

 املثقف خطوة تتأسس إذ احلرية، ي وتتوهج تتجلى حيث للحياة وممثلة والفاعلة، القائمة

 وعقــالُ ذاتــا بعــدَها اإلنســان كينونــة تــؤذي الــيت الســلطة جتــاوزات علــى التمــرد ي األوىل
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 أو املمكــن، حســب واســتثمارها اللعبــة قواعــد معرفــة غــري مــن حيصــل لــن وهــذا .وحريــة

ــرتبط .الفرصــة ســنحت إن تغيريهــا ــة وت  اكتشــافه ي )قــوة /ســلطة بعــدَه( املثقــف فاعلي

 كليـا  التحـرر  إىل يسـعى  ال وهـو  .املمارسـة  ي ذاهتـا  وحتقـق  السلطة هبا تعمل اليت للكيفية

 معهـا  اللعبـة  قواعـد  حتسـني  يريـد  لكنه وهم، بعده ما وهم فذلك كلها، السلطات تأثري من

 سـلطة  أيـة  تـأثري  مسـاحة  حساب على سلطته تأثري مساحة من ميكن ما قدر يوسع حبيث

ر  مـا  مبقـدار  تقـاس  خطابـه  وفاعليـة  .أخرى  .اجتمـع  ي القـوى  عالقـات  خريطـة  مـن  يغيـّ

 اخلطــاب عناصــر لضــعف العربــي النطــاق ي حمــدودة الفاعليــة هــذه إنفــ نعــرف ومثلمــا

 اخلطـاب  لـذلك  املتلقـي  اجتمـع  وطبيعـة  الضـابطة،  للمؤسسات القاهرة والقوة ،)الثقاي(

 حتسـب  وضـع  خلـق  كيفيـة  ي الرهان ويبقى .وخطاباهتا املؤسسات تلك لسطوة واخلاضع

 ربزيُـ  حـني  خطابـه  وقـوة  املثقف حساب ،هويتها كانت أيا القامعة السلطات أو السلطة فيه

 ،الـدوغما  سـلطة  مقابـل  ي النقـد  وسؤال والتحكم، الضبط سلطة مقابل ي احلرية سؤال
  .الضابطة املؤسسة سلطة مقابل ي )اجلسد( الذات وسؤال

 تــأثريات حتــددها الــيت األطــر خــارج فــراغ، ي ســلطته أو وظيفتــه املثقــف ميــارس ال 

 ولـن  .تلـك  للسـلطة  لةاملشـكِّ  القـوى  عالقـات  ضمن ي املرتوكة غراتالث على وإمنا ،السلطة

 عالقـات  خريطـة  ي موقعه يعي حني إال وخالقا منتجا اجتماعيا فاعالُ يكون أن يستطيع

 مراكــز أو أقطــاب مــن جمموعــة النهائيــة احلصــيلة ي هــو جمتمــع وأي .اجتمــع ي القــوى

 حسابات ضوء ي منها، وكل .واالستحواذ راالنتشا من مدى أوسع ي منها كل يرغب قوى

 خيشـى  ألنـه  ال ،واملراكـز  األقطـاب  بقيـة  على هنائيا القضاء يفرتض لن ومنطقية، عقالنية

 أداء اسـتحالة  إلدراكـه  وأيضا السلطة، ممارسة متعة عندئذ سيفقد ألنه بل ،وحيدا البقاء

 قـدرة  السـلطات  وأشـد  .سـاني اإلن الكـون  ي مطلقة لسلطة وجود فال .القدرة كلي إله دور

 علـيهم  متـارس  الـذين  أولئـك  حتـى  حسـاب  وحتسـب  خمتلفة، سلطات تأثري جمال ي تعمل

 .عنــده تتوقــف معــني حــد قــادرة، كانــت مهمــا ســلطة، فلكــل .إلرادهتــا وختضــعهم ســلطتها

 الســلطة متــارس أن جيــب إذ .مقابلــة )قــوى( قــوة غــري مــن ســلطة تصــور ميكــن ال وأيضــا

 علــى والقــدرة .أكثــر أو قــوتني بــني كعالقــة تتجســد حيــث أخــرى )قــوى( ةقــو علــى تأثريهــا

  .القوة دالة مبثابة هي التأثري على القدرة بينما القوة، مادة مبثابة هي فوكو حبسب التأثر

 سلطات( أي مقاومة اجتاهات غري من سلطة بتسمية جديرة تكون لن السلطة إذن، 

 اقتصـاد  يعتمـد  العمـوم  وي .تواطـؤ  أو الفحتـ  أو صـراع  ؛عالقات ي معها تدخل )مضادة
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 تتحـرك  الـذي  اجال ي صراعاهتا وجغرافية القوى عالقات طبيعة على املهيمنة السلطة

 على الربح من قدر بأكرب ترغب األخري املآل ي وهي .إسرتاتيجياهتا أفق ي جتعله أو ،فيه

 النطــاق ي تبحـث،  طةوالســل .اسـتمرارها  ضـمانات  مــع والسـيطرة  والــتحكم التـأثري  عدصُـ 

 مــا وإن .انتشــارها مــن توســع كــي والفراغــات الرخــوة املنــاطق عــن أهــدافها، تشــمله الــذي

 ي مرونتـها  نشـاطها،  درجـة  قوهتـا،  ؛ذاتيـة  عوامـل  جمموعة األمر هذا ي يعيقها أو يعينها
 :موضـوعية  وأخـرى  .اخل األداء، علـى  قـدرهتا  عملـها،  آليات إسرتاتيجيتها، فاعلية احلركة،

 الســلطات عنــد واإلدارة األداء علــى والقــدرة ،فعــل وآليــات ،وإســرتاتيجيات ومرونــة قــوة

 الوســط طبيعــة عــن فضــالُ املتواطئــة، أو واملتحالفــة املســاندة وحتــى هلــا، املضــادة األخــرى

 مــا جممــل أي الســلطة، فيــه تتحــرك الــذي والثقــاي واالقتصــادي والسياســي االجتمــاعي

  ..هبا احمليــط املوضوعي عالواق واجتاهات عناصر يشكل
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  السياسي والدور املثقف

  والوظيفة املفهوم إشكالية

  

 مل املـواطن  /الفـرد  فـإن  العربيـة  الـبالد  ي حقـا  وجـد  قـد  املدني اجتمع يكن مل إذا 
 )مـثقفني ( وجـود  عـن  الكـالم  هنـا،  نسـتطيع،  فهـل  .ويكـون  يوجـد  أن إمكانية على بعد يعثر

 وفــق علــى "القــانون دولــة فيهــا تســود الــيت احملميــة اجتمعــات ي عليــه ملتعــارفا بــاملعنى"

ــه املثقــف مفهــوم حيــدد الــذي آركــون حممــد تعــبري  أعمــال ي املنخــرط العامــل ذلــك" بأن

  .؟"للعقل نقديا استخداما بالضرورة تتطلب معرفية

 قـد  ذلـك  إنو .الغربـي  النمـوذج  عـن  مشـوهة  نسـخة  هـو  املدني جمتمعنا أن قلنا وإذا 

 ذلك نشوء إمكانية عن نتساءل أن إذن، حقنا، من يكون أال .املشوهة الثقافية احلركة أفرز

 والواقـع  اإلنسـان  أسـئلة  يطـرح  والذي التعبري، صح إن الفعال املثقف ..عربيا اآلخر املثقف

 عشــر، والثــامن عشــر الســابع القــرنيني ي األوروبــيني املــثقفني شــأن كــان كمــا ،واملســتقبل

 وإبـداعاهتم،  أفكـارهم  خـالل  مـن  دوا،مهّـ  الـذين  عشـر،  التاسـع  القـرن  ي الروس واملثقفني

  .بعد؟ فيما بلداهنم شهدهتا اليت الكربى التللتحوّ

 .املثقـف؟  ملفهـوم  جديـدة  صـياغة  والعشـرين  الواحد القرن حتديات تفرض أال واآلن 

 وهــل .الســابقة؟ وظيفتــه أداء عــن املثقــف كــفً هــل اآلخــر؛ وجهــه إىل حييــل الســؤال وهــذا

 تسـاقطت  أوهـام  حمـض  والعـامل  والزمـان  اجتمـع  ي يؤديهـا  أنه اعتقد اليت وظيفته كانت

 وسـط  قـابع  وهـو  طويل، لزمن حلمه به استبد كبري حامل املثقف هل .الواقع؟ ضربات أمام

  .أيضا؟ ورؤياه وعقله، نفسه إىل وامتد استفحل قد اخلراب وجد استيقظ وحني .اخلراب

ــة  ــن مثـ ــوّل مـ ــى يعـ ــف علـ ــى ودوره، املثقـ ــل وعلـ ــاي العامـ ــق ي الثقـ ــوّل حتقيـ  التحـ

 املثقــف، هــذا أن جنــد املعاصــر لتارخينــا ســريعة مبراجعــة ولكــن .واحلضــاري االجتمــاعي

 /طليعيـة  وفاعليـة  .اجتمـع  مـن  أعلـى  مكانـة  لـه  صـوّر  الـذي  الوهم ذلك ي وقع ما غالبا،

 حسـن  كـارتوني  بطـل  سـوى  كـان  مـا  أنـه  اكتشـف  بعـدما  .هلـا  أهـالُ  يكن مل أنه يبدو قيادية،
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 .اثنني أحد أصبح املثقف هذا ..الفراغ ي يقفز كان الوقت طوال وأنه .النظر وقصري النية

 صــوته عــن خافتــة أصــداء إالّ تــرتدد ومل أحــد، صــوته يســمع ومل وهُمَــش، أقصــي أنــه إمــا

 حتمـد  الـيت  اهلائلـة  اجلوقـة  ي ازفـا ع ليكـون  أدمـج  أنه أو .جهوريا أراده الذي )الشعاراتي(

 األنظمـة  بعـض  تبنتـها  الـيت  القاصـرة  مشـاريعه  أن كمـا  .بامسهـا  وتسـبّح  القائمة السلطات

  وكوارث. خيبات إىل آلت قد العربية

 منـه  "األنتلجنسيا" الروسي املفهوم إىل أقرب "املثقف" ملصطلح عربيا السائد املعنى كان 

 األوىل تتحـدد  حيـث  املقـولتني  بني مورانا أدغار ميّز وقد ،)Intellectual( الفرنسي املفهوم إىل

 جمتمـع  ي تتحـدد  الثانيـة  بينمـا  .بربريـة  وسـلطة  مثقفة، غري مجهرة وسط ي املثقفني بظهور

  .اجتمع من مهم جمال داخل فيه الثقافة وتنتشر .حدة أقل تناقضات له

 عشـر  التاسـع  القـرن  ي العربيـة  النهضـة  عصـر  منـذ  برزوا الذين العرب املثقفني إن 

 ــ  1982 بـريوت  احـتالل  ــ  1967 حزيـران  هزمية ـ 1948 نكبة( العنيفة االهتزازات وحتى

 مفهــوم تبنــوا وقــد األنتلجنســيا، مــن عــدّهم ميكــن )2003 ،1990 ،1980 اخللــيج حــروب

 دائـــرة وي .اجتمـــع ي دور بـــأداء يقـــوم الـــذي العضـــوي املثقـــف عـــن أيضـــا "غرامشـــي"

 مبفهوم أخرى، تسمية عن يبحثوا أن الضروري من يصبح أال تباعا تلقوها اليت ماتالصد

 بعـد  قليلـة،  عقود قبل ومقبوال سائدا كان الذي ذاك غري متجاوز ـ خمتلف وحمتوى مغاير،

 قـد  نكـون  أال .السياسـية؟  واألنظمـة  األحـزاب  بـرامج  وفشـل  العربية، النهضة مشروع تلكؤ

 الفرنسـي  املفهـوم  أن إدراك مـع  ".والعضـوي  األنتلجنسـيا، " املفهـومني  مـن  إجرائيا، ،انتهينا

)Intellectual(، الثقافيــة البيئــة شــروط علــى يتــوفر ال الــنمط هــذا كــون إشــكالية يواجــه 

  .عربيا؟ احلاضنة والسياسية

 موضـع  تضعه إزدواجية او ،مزدوج اغرتاب من يعاني العربي املثقف أن قيل ما اغالب 

   :فكريني ثقافيني/ فضاءين بني املغرتب

  .القديم العربي الفكري الثقاي/ الفضاء ـ 

  .واملعاصر احلديث الغربي الفكري الثقاي/ الفضاء ـ 

 خـالل  مـن  يتمثـل،  أن يسـتطع  مل ألنـه  .وضـائعا  مسـتلبا  )املثقـف  أي( جعلـه  ما وهذا 

 شـتى  قـوى  باتـت ف .معـا  يتخطامهـا  أن سـبيل  ي املذكورين الفضاءين نقدي، ـ جديل منهج

 وقـوى  جهـة،  مـن  األصـويل  /السـلفي  الفكـر  قـوى  ..إخضـاعه  أو وهتميشـه،  إقصـاءه  حتاول

ب
.كت
ب
.كت
ب
 كت

ك:
بو
يس
ف



16 
 

 إيـديولوجيا  مـن  تبثهـا  مبـا  الشـمولية  واألنظمة ثانية، جهة من )الغرب من( التغرييب الفكر

 علـى  ــ  عربهـا  ــ  متوّه أو الضيقة، مصاحلها وعن النظر، والقصرية املضببة رؤاها عن رتعبّ

  .أخرى جهة من يتها،شرع ال

 والعسكر، والتكنوقراط، املختلفة، االقتصاد حقول ي املنتجون صار اليوم عامل وي 

 السـينما  وجنـوم  اإلعالنـات،  وصـانعو  احملرتفون، واإلعالميون والسياسيون، الدين، ورجال

 .للمفهــوم التقليــدي بــاملعنى املثقــف ولــيس العــام، للــرأي املوجهــون هــم والرياضــة والتلفــاز

ــذا ــدّعي الـــذي وهـ ــه يـ ــه وأن مثقـــف، أنـ ــة واضـــحا، دورا لـ ــان داخـــل حمـــددة ووظيفـ  الكيـ

ــة، حــني علــى نفســه وجــد االجتمــاعي ــه وهــو ملتــبس، وضــع ي غفل  مقلقــة بأســئلة يواجَ

 املسـار  ي يؤديهمـا  أنـه  يعتقـد  الـذي،  ووظيفته بدوره وتشكك وجوده، ماهية متس وقاسية

ــا املــنظم( املعاصــر اجتمــع وكــأن ليبــدو حتــى !اجتمــع حلركــة التــارخيي ــا إداري ــ وتقني  ـ

 اإلعـالم  أجهـزة  أخـذت  أن بعـد  ،)التقليـدي ( النمطـي  املثقـف  إىل حباجـة  لـيس  )مؤسساتيا

 عـن  بـديالُ  )ومضلالُ براقا استهالكيا سطحيا،( العامل عن تصورا للمجتمع تصوغ املوجهة

  .قونهيسوَ )التقليديون( النمطيون املثقفون كان الذي ذلك

 االجتمــاعيني، الفــاعلني أدوار تتميــز حيــث والعشــرين، الواحــد القــرن ولوجنــا ومــع 

 هـذه  أشـكال  بلـورة  إعـادة  ي وتسـاهم  االجتماعيـة،  احليـاة  علـى  احلديثة التقنيات وهتيمن

 ،أيضـا  اجتمـع  ومـع  بينـها  فيمـا  وعالقاهتا ـ وحركيتها عملها وآليات وظائفها ـ املؤسسات
 وقبـل  .ووظيفـة  ودور مكـان  عـن  )مثقف( تسمية نفسه على يطلق الذي ئنالكا ذلك يبحث

ــد عــن وذاك هــذا ــه حتدي ــتغرية الصــارمة الشــروط ظــل ي ملاهيت ــيس لعصــر امل ــه ل  طابع

  .للمفهوم السليب باملعنى كذلك، الشمولية وإمنا فحسب، السرعة

  .الراهن؟ اوضعه ي العربية جمتمعاتنا تاجهحت الذي املثقف هو من إذن 

  األسئلة: منتج املثقف

 مطمئنــا، البــال، خــايل وينــام األســئلة، طــرح عــن ويكــف متامــا، املثقــف يقتنــع حــني 

 املثقــف رداء عنــه خلــع قــد يكــون كذا عنــد .الصــحيح وضــعه ي هــو شــيء كــل أن ويعتقــد

 ال .والتاريخ بالواقع نكاية يبتكرها هو .باألسئلة مهموم كائن املثقف ..آخر شيء أي ليغدو
 ليس ما، شيء هناك يكون حني األزمة، حلظة ي يولد إنه .هبما ذرعا ضاق ألنه إالّ لشيء

 إمنـا  فإنـه  يسأل إذ فهو فضائحية. هذه ووظيفته هنا، ها تنبثق وظيفته إن ..يرام ما على

  .العورات ويكشف يعري
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 ..رباملستو يأبه وال الزائفة، القداسات على ويتجاوز مات،باحملرّ يتحرش كائن املثقف 

 مصــدر وهــو .اخلطـر  إىل القانعــة العقـول  وســكينة أمــن يعـرض  .روحميّــ مقلـق  كــائن املثقـف 

 الفكـر  وإمنـا  .اجلـاهز  املـنمط،  اجرد، الفكر ال ..الفكر شاغله كائن إنه ..سلطة لكل هتديد

 واملاضــي والوجــود، والكــون والعقــل والتــاريخ واحليــاة باإلنســان ودائمــة حيــة صــلة لــه الــذي

  .بشأهنا تصورا ويكوّن والوجودية، والواقعية الفكرية املعضالت يطرح من فهو .واملستقبل

 يشـــخّص الـــذي هـــو بـــل عـــابرة، مشـــاكل يـــثري الـــذي الشـــخص ذلـــك لـــيس املثقـــف 

 ختـتص  وظيفتـه  تعـد  فلـم  .النقـدي  املشرط وحتت اجهر، حتت ويضعها العامل إشكاليات

  .العقلية احملاكمة إىل اليقينيات تسليم بل .الشك يطاهلا ال يقينيات بطرح

ــان وإذا  ــع ك ــراد مجي ــع ي األســوياء األف ــا جمتم ــع يتعايشــون م ــة م  .الســائدة الثقاف

 آخـر  بعـد  يوما إنتاجها يعيدون أي .ومبادئها مقوالهتا ويكررون .معايريها حسب ويسلكون

 يقـف  الـذي  ذلـك  هـو  بـل  .معهـم  يتمـاهى  أو هؤالء، يشبه الذي الكائن هو ليس املثقف فإن

 منطقـة  ي مشـتغالُ  ..معـا  آن ي ومنفصـالُ  منتميـا  .نفسـه  الوقـت  ي واخلارج، الداخل ي

 مـع  إياهـا  وواصـالُ  الثقافـة،  هـذه  أرض ي متجـذرا  ..معـا  آن ي إياها وناقدا الثقافة، هذه

  .معا آن ي األخرى الثقافات فضاءات

 ألن )عربيــا( مَــشوهُ املثقــف أقصــي هــل نتســاءل؛ أن ميكننــا كلــه هــذا مــن انطالقــا 

 لـيس ( وسـائل  مـن  متتلـك  مـا  خـالل  مـن  حقيقتـها،  ي قمعا أشد حاليا القائمة املؤسسات

 أو .القدميـة؟  االسـتبدادية  السـلطات  وأمنـاط  املؤسسـات  إىل قياسـا  )دائمـا  العنف طابعها

 تــابوات مــن ختلــق مبــا واإليديولوجيــة واألخالقيــة والسياســية االجتماعيــة الســلطات ألن

 تـدمج  أن اسـتطاعت  ،وإسـرتاتيجيات  صـد،  ووسـائل  ،حيـل  مـن  تسـتخدم  ومبا .)رماتحم(

 ووظيفتـه،  دوره املثقف عن لينزع ،الواحد البعد ذا الفكر وختلق ،)قطيع( شكل ي اجتمع

   .يصفّيه؟ نقل مل إن ويُهمَشه، ويقصيه

 الثالـث،  ملوالعـا  العربي، عاملنا ي كان )النمطي( املثقف دور أن القول نستطيع وهل 

 االستقالل طور إىل التقليدية املستعمرة باجتمعات االنتقال هي تارخيية مبرحلة مرتبطا

ــتبدلت ،والتحـــــديث ــالتقين )النمطـــــي( املثقـــــف اجتمعـــــات هـــــذه فاســـ    والسياســـــي بـــ

 الطبيعيـة  والعلـوم  اإلنسـانية،  العلـوم  فـروع  ي واملتخصصـني  احملرتف، واإلعالمي احملرتف

  .يقة؟الدق والتقنية
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 خفيـة  ومقاصـد  وموجهـات  آليـات  وفق على املسيّرة احلديثة، املؤسسات أليست ثمً، 

 مـا  ويكشـف  أوهامها، من وخيرجها طمأنينتها، يُقلق ما إىل هلا حاجة ال أنه ترى وظاهرة،

  !.أطرها؟ خارج وتلقيه املثقف تنبذ وهلذا .ضيقة ومصاحل زيف من عليها تنطوي

 هـو  آخـر  مبفهـوم  )املثقـف ( مفهوم وقصور منطية اوزجت جيري أن حرب علي يقرتح 

 نـراه  وهلذا املمتنع جبهة على نقده يركز فهو وبعكسه، املثقف خبالف" يفكر الذي )املفكر(

 املعرفـة  وأنظمـة  الفهـم  وقوالـب  الـذهن  عـادات  ي تتمثـل  كمـا  الذاتية العوائق بتفكيك يهتم

 الــتفكري حقــول ي ســواء وجيــدد، يبتكــر أن لــه يتــيح الــذي النحــو علــى اخلطــاب، وآليــات

 مــع التعــاطي ومنــط الــتفكري شــكل ي أو املفهوميــة، والعــدة األفكــار ي أو الفهــم، وأصــعدة

 بسـبب  سـواء  خـارج،  من مينع ما أي" املمنوع جبهة على نقده املثقف يركز بينما ."املفاهيم

 أو والدينيـة،  يةالسياس املختلفة، السلطات قبل من أو االجتماعية، والضغوطات احملرمات

 يبتكــر ..ووظيفتــه ووضــعه للمثقــف ناقــدا املفكــر ليصــبح ."األحيــان بعــض ي األكادمييــة

  .واستهالكها تداوهلا على يقتصر وال الثقافة، صناعة ي ويساهم املفاهيم،

 مهـا  اللـتني  معا اجلبهتني على نقده ميارس أن )الناقد املثقف( باملفكر يفرتض أال ولكن 

  .املمارسة؟ صعيد على العائقني هذين بني الفصل اإلمكان ي وهل .؟)ملمتنعوا املمنوع(

 يبقـى  بينمـا  والتـاريخ  الواقـع  أسـئلة  عن الشافية األجوبة ميتلك أنه السياسي يعتقد 

 واسعة وبفرشة األسئلة، من مزيد بطرح الفجوة هذه عن فيعوض ذلك من شك ي املثقف

  .اإلجابات من

 ميكـن  ممـن  أقـل  نسـبة  إزاء نكون )املثقف( لتوصيف احلالية نامبعايري ألسنا وأخريا، 

 كنـا  الـذين  أولئـك  نسـبة  مـن  بكـثري  أقـل  ـ اجتمع أفراد عدد إىل قياسا باملثقفني توصيفهم

  .قليلة؟ عقود قبل باملثقفني نسميهم

 كـوّة  عـن  بـاحثني  واملريـر،  املقلق القلق بوجودهم وحيدين يقفون اليوم، فهؤالء، ليكن 

ــابوات حماصــرين أنفســهم ليجــدوا .احملــيط الظــالم وســط ي نــور ــر بت ــا ممــا أكث  واجهه

 .خالصـهم  يكمـن  النقطـة  هـذه  ي ورمبـا  .الـيقني  وفاقـدين  الزمـان،  مـن  قرن قبل املثقفون

 مل رمبــا، اللحظــة، هــذه حتــى وهــم .والوثوقيــة والنخبويــة التعــايل يــدّعون يعــودوا مل إهنــم
 وتفكيــك نقــد علــى قــدرهتم ي تتمثــل قــوهتم فــإن هــذا ومــع .جديــد مشــروع علــى يتــوفروا

  .األول رهاهنم هو وهذا ..األسئلة وطرح وإنتاج ،اخلائبة األمس مشاريع

 * * *  
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 شــكّاك، ســؤال ألي رافضــة بنيــة علــى ـــ اإليــديولوجيات ـــ الوثوقيــة النظريــات تقــوم 

 الكـائن  ذلك سوى املثقف وما .اخلارج من هلا يتعرض أو داخلها، من ينبثق ومضاد مناوئ،

  .السؤال هذا مثل ي احلياة يبث الذي

 ــــ كــان الثالــث العــامل ي ســيما وال التقليــدي، املثقــف ســند أن مــن الــرغم وعلــى 

 اإليـديولوجيا  أضـحت  بعـدما  آخـر  سـند  عـن  يبحـث  اآلن، املثقـف  صار فقد ــ اإليديولوجيا

 ذلـك  يعـد  فلـم  ألخـرى ا الضـفة  إىل املثقـف  انتقـل  هنـا  ..مذمومة كلمة الدوغمائي مبعناها

 فعـاال  منـهجا  يتبنـى  الـذي  بـل  سـعيدة،  بيوتوبيـا  يبشـر  أو مشولية، بإيديولوجيا يؤمن الذي

 ي ويشــتغل التــارخيي، /االجتمــاعي والواقــع اإليــديولوجيات ونقــد مقاربــة ي يســتخدمه
 حـني  تتصـلب  اإليـديولوجيا  أن ذلـك  .به يرهتن وال السياسي يستوعب الذي املعري احلقل

  .حدود أية داخل متوت اليت للمعرفة حدودا السياسة مقتضيات من علجن

 يشـتغالن  هـذين  العـاملني  ألن ال بالسياسـي،  الثقـاي  نـرهن  أن خطـر  يكمـن  هنـا  ها 

 ال لكنـها  أحيانـا،  تتـداخل  قـد  مسـتويات  ي يتحركـان  ألهنما وال وحسب، خمتلفتني بآليتني
 .آخــر شــيء السياســة ومنــاورات شــيء افــةالثق إســرتاتيجيات ألن بــل الغالــب، ي تتطــابق

 ثقـافيني،  ومشـروع  هـمٍّ  حامـل  كونـه  ينسـى  أالّ عليه السياسي منطقة يدخل الذي فاملثقف

ــتج يعمــل والسياســي .وســلطة مصــلحة طالــب ولــيس ــه وين ــار دون مــن خطاب ــيري اعتب  كب

  .به يفرتض هكذا أو خطابه، صلب ي األخالق يضع املثقف بينما لألخالق

  :السياسة نقوخا املثقف

ــارهم أجــل مــن  ــا ،أفك ــا غالب ــون أعطــى ،م ــم أجســادهم أرصــدة مــن املثقف  وأرواحه

 القلـق  يتآكلـهم  مهددين أو املعتقالت، ي مسجونني أو املناي، إىل مبعدين باهظة، ضرائب

 وحقهـم  وكرامتـهم،  البشـر  حرية سبيل ي شهداء قضوا الذين أولئك عن ناهيك واخلوف،

 مـن  املـثقفني  مـن  وكـان  وإشـكاالهتا،  السياسـة  دروب واجلـني  كله ذلك ي وكانوا .احلياة ي

 وخارجـه  السياسـة  أتـون  داخـل  ليكـون  لوحـده  معارضة جبهة أو حزبا أو سياسيا تيارا عدً

ــل مــن وأمســاء نفســه، الوقــت ي ــاركس،( قبي ــالرو، ســارتر، م ــز م ــانون، فران ــاركيوز، ف  م

  .لكذ على أمثلة هي )حسني طه غرامشي، دوبريه،

 املتعصـب،  العقائدي من وأعمق أبعد يرى يكون؛ أن ينبغي هكذا أو هذا، هو واملثقف 

 إنضــاج وعلــى اخللــل، اكتشــاف علــى دومــا قــادر ..الســلطة ورجــل التقليــدي، والسياســي
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 وأن أخطـأ،  إن خبطئـه  يعـرتف  أن ي اجلـرأة  وميتلـك  .واملسـتقبل  احلاضـر  بشـأن  تصوراته

  .كذل عليه توجب كلما )ال( يقول

 هـو  املثقـف  كـان  وإذا .السياسة قلب ي يغدو املألوف عن باالنزياح املثقف يبدأ ومذ 

ــى، حقــل ي الالعــب ــد واملرتبــص املعن ــامل ألخطــاء العني ــالعني الع ــدة، ب ــإن الناق  الشــأن ف

  .أوال املثقف هذا شأن هو السياسي

 مثقفون، ممجيعه البشر أن من غرامشي حدده الذي باملعنى مثقفا السياسي ويكون 

ــا دائمـــا كـــذلك لـــيس ولكنـــه  الفكريـــة الوظيفـــة أداء خـــالل مـــن املثقـــف مفهـــوم نـــؤطر ملّـ

 مــن يــتملص مــا بقــدر الثقافــة منطقــة ويــدخل السياســة منطقــة يغــادر فــاملرء .واإلبداعيــة

 القناعـات  حبريـة  لرياجع الضيقة املصاحل فوق يتسامى أو الدوغمائي، اإليديولوجي املأزق

ــ القائمــة للســلطات مواربــة غــري مــن رأيــه ويقــول املفــاهيم، ويبتكــر الراســخة  السياســية ـ

 عمــل آليــة احلــوار ومــن ســلطة، املعرفــة مــن النهايــة ي وجيعــل ـــ واألخالقيــة واالجتماعيــة

  .وغاية وسيلة احلرية ومن فعالة،

 الشـرحية  هـي  فالنخبـة  سياسـيا،  بعـدا  املفهوم هذا مننح بالنخبة املثقفني ننعت وإذ 

 .الـدور  هبـذا  هلـا  يعرتفـوا  أن اآلخرين وتطالب االجتماعي، للفعل قائدة نفسها فرتضت اليت

 أن أم املوقـع،  هبـذا  للمـثقفني  اجتمـع  أعرتف وهل خنبة؟ املثقفون يصبح وكيف متى ولكن؛

   حرب؟ علي يقول كما أوهامهم من ومها كان ذلك

 العربيـة  بلـداننا  ي يماسـ  ال الثالـث،  العـامل  ي املوضوعية، الظروف هي هل وأيضا؛ 

 أداء ي فشـله  عـن  بالسياسـة  يعـوّض  املثقـف  أن أم السياسة، حلبة لدخول املثقفني دفع ما

  الثقافية؟ الوظيفة

 عـن  املـرء  يكـف  السياسـة  بلعبـة  انغماسـه  بعـد  مرحلة، أي ي ..مثقف؟ السياسي هل

  ضروري؟ والسياسي املثقف بني الفصل، هذا وهل مثقفا؟ كونه

 بقضـية  ينشـغل  الـذي  االجتمـاعي  الفاعـل  ذلـك  بأنـه؛  املثقـف  مفهـوم  حـددنا  ما وإذا 

 ويسـعى  اجلامـدة،  الوثوقيـة  ويـرفض  والتـاريخ،  للعـامل  ورؤيـة  نقـديا  منـهجا  وميتلك املعنى،

 يكــون أن أبــدا، املثقــف، هــذا يســتطيع فهــل الفكــر، عــامل ي جديــدة وآفــاق جمــاالت لفــتح

 إن( ؛أو .)ثبوتيـة  بإيـديولوجيا  االعتقـاد ( :هلـا  نـيني ومبع السياسـة  لعبة ي ينخرط سياسيا

 وال ،األحيـان  مـن  كـثري  وي .؟)املبادئ وليست العامل، تسيّر اليت هي واملصاحل القوة حقائق

 إذا ذلـك؛  وقبـل  .عجيبـة  مبفارقة املعنيان يتالزم ،الفاشي الطابع ذات األحزاب عند سيما

ب
.كت
ب
.كت
ب
 كت

ك:
بو
يس
ف



21 
 

 حـني  كـبرية  إشـكالية  نصـادف  أفال ومؤسساته، املدني باجتمع مرتبطا املثقف مفهوم كان

  .مدنيا؟ ـ مؤسساتيا بعد يننب مل الذي جمتمعنا ي )عربي مثقف( عن نتحدث

 بقـدر  السلطة عن البحث أو الرتف، بدافع يكن مل العربي للمثقف السياسة خيار إن 

 ملصـر  ليوننـاب  غـزو  منذ العربية باجتمعات أحاطت اليت التارخيية للعوامل نتيجة كان ما

 رهانـــا السياســـي الفعـــل معهـــا أصـــبح معقـــدة أحـــداث مـــن أعقبتـــه ومـــا 1798 العـــام ي

 ،غريهـم  قبـل  وحتسسـوه  املثقفـون  عليـه  تعـرّف  الـذي  التخلـف  واقع من للخروج دراماتيكيا
ــدوا ــة ي فوجـ ــيلة السياسـ ــة، الوسـ ــا أو الناجعـ ــدة رمبـ ــهوض الوحيـ ــري للنـ ــي الفكـ  والعلمـ

 اإلبـداع،  هبـا  وأعـين  الثقافيـة،  وظيفتـهم  أداء أمـام  عقبة عدئذب السياسة لتغدو واحلضاري

 جتسّـد  أن فبعـد  .والتـاريخ  اجتمـع  إىل الـنص،  مـن  ــ  الواسع ونطاقه العميق مبعناه والنقد

 األحـزاب،  مـن  حـزب  إىل انتمائـه  خالل من الغالب، وي العربي، للمثقف السياسي املوقف

 ي حتـى  عنها والدفاع معينة بإيديولوجيا تعلقه األقل على أو احلزب، هذا بعقيدة وإميانه
 مثقفــا، وجـوده  شــروط مـن  هـامني  لشــرطني املثقـف  هــذا افتقـد  فعليـا  انتمائــه عـدم  حالـة 

  .والتفكري الرأي ي واالستقالل احلرية ومها؛

 ،عنــها والــدفاع حزبــه إيديولوجيــة شــرح ي تــتلخص املثقــف هــذا وظيفــة باتــت لقــد 
  .هلما وتقويم نقد مصدر يكون أن بدل ،واخلاطئة صحيحةال احلزب سلوكيات وتسويغ

 شخصـية  أبعـاد  مـن  ملتبسـا  بعدا السياسية اللعبة وإفرازات السياسة نتكوّ هنا من 

 املثقـف  عند قتلت دوغمائية فكرية قاعدة على السياسة هذه استندت وإذ .العربي املثقف

 قريبة احلقائق وبقيت .فكارواأل والظواهر لألحداث رؤيته وشوهت النقدي، حسه العربي

 عنـها  تصـوراته  فـإن  ولـذلك  .الكـاي  بالوضـوح  يراهـا  يكـن  مل غالبـا  ولكن أنفه، أرنبة حتت

 ويكون يتزعزع، ال يقينيا إميانا تلك بتصوراته يؤمن كان أنه واألدهى .وزائفة مموهة كانت

 اإلشـكايل  التـاريخ  ،بعيـد  حـد  إىل يفسـر  وهـذا  .أجلـها  من العنف ملمارسة أحيانا، مستعدا،

  .املعاصرتني العربية والثقافة العربية للسياسة

 هلذه تابعة ظلت فقد .السياسة خانق ي التنفس عسر من طويالُ العربية الثقافة عانت 

 ضـررا  أحلقـت  السياسـة  فلعبـة  .عنـها  مسـتقلة  حتى أو هلا، موجَهة تكون أن من بدال السياسة

 إىل والطـائفي  والعرقي القبلي التعصب أشكال انتقلت أن بعد سيما وال العربية، بالثقافة بليغا

 اخللفيــة مبثابــة األشــكال تلــك وأصــبحت العربــي، الثقــاي ثــم ومــن السياســي، املشــهد صــميم

  .العرب والساسة املثقفني من كثر وقناعات لسلوك واحملددة احملركة الالواعية
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 وشــقاء العربــي السياســي هــةمتا صُــنعت احلرجــة الرتاجيكوميديــة النقطــة هــذه ي 

  .العربي املثقف

* * *  

ــى احلقيقــة تصــبح حــني  ــد عل ــى األوىل، الضــحية السياســي ي  ينــربي أن املثقــف عل

 عـاث  كلمـا  وإبداعـه  أفكـاره  خـالل  مـن  العـامل  وضع ترتيب يعيد أن املثقف وعلى .إلنقاذها

 ويسـلبه  حتـه، را يقلـق  وأن السياسـي،  مضجع يقض أن املثقف وعلى .فسادا السياسي فيه

 سـيقرتف  املثقف" فإن هلذا .له ليس حبق ويعبث ـ السياسي ـ يتمادى ال كي النوم طمأنينة

 تـرك  مـا  إذا التاريخ ي خسة االستسالم أعمال أكثر من واحدا ـ رشدي سلمان يقول كما ـ

   ."السياسة لرجل العامل رسم مهمة

  الثقافة خطاب .. السلطة خطاب 

 سياسـيا  تتجسـد  إذ فالسلطة .لغة عرب ما، خطاب عرب ـ طةسل أية ـ السلطة حتضر 

 خطاهبـا  تنشـئ  تـتكلم،  فنجـدها  فعلـها،  تسـوّغ  أن بـد  ال اإلخضاع مبدأ وفق على الواقع ي

 الشمولية، والسلطة .خطاب بال كالم، بال لغة، بال سلطة مثة فليست لغتها، شكل وختتار

 بـذاهتا،  مكتفية كاملة ولغة تام، خطاب أنه على "لغتها" خطاهبا تطرح الفاشي الطابع ذات

 يتأسسـا  أن بعـد  أخـرى  لغـة  أيـة  تنبذ ولغة آخر، خطاب أي حق مصادرة على قائم خطاب

 فإن لذا .)أسود /أبيض باطل، /حق حرام، /حالل( قاطعة ثنائيات على )ولغته اخلطاب(

ــد يُختــزل اآلخــر خطــاب إن ..تفــرض بــل حتــاور ال الشــمولية الســلطة  داخــل تــلويُق ويُفنّ

 منطقــة ي بــه يُلقــى ثــم ومــن ويُشــوه، ويُقطّــع ســياقه مــن يُنتــزع اآلخــر خطــاب ..خطاهبــا

  .واحملرم املدنس

 التمثيـل  وهذا .الشمويل اخلطاب منت ي يُمّثل وإمنا نفسه ميثل ال ..يتكلم ال اآلخر 

 بالضـد  متقـو  أن ينبغـي  )أنـا ( الــ  أن ذلك اخلطاب، هذا بنية من وأساسيا هاما جزءا يغدو

 مــن املواجــه الطــرف ي جيلــس ال اآلخــر أن إالّ خطابــه، مــن بالضــد وخطاهبــا اآلخــر مــن

 أن جيـب  لكـن  ويُهمّش، يُختزل وخطابه يُقصى، اآلخر إن .حبرية يبث ال وخطابه الطاولة،

 أي ــ  إنـه  ..الفاشـي  الطـابع  ذي الشـمويل،  اخلطـاب  عناصر اكتمال أجل من ـ هكذا ـ يوجد

  .الشمولية )أنا( الـ سلطة لتسويغ مسبقا املدان السليب النقيض ـ اآلخر
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  :والسلطة املثقف

 الثقافـة  عالقـة  إشـكالية  بـاألحرى  أو السـلطة،  مـع  عالقتـه  إشكالية وليد هو املثقف 

 أن حيــث مــن مــا ســلطة وتــأثريات وحمــددات شــروط خــارج تنشــأ ثقافــة ال ألن بالســلطة،

 املنـاخ  ي الفرضـية  هـذه  وتعمـل  .رسـات ومما وإسـرتاتيجيات  مؤسسـات  شبكة هي األخرية

 تسـتقل  سـلطات،  هـي  املنـاخ  هذا ي السلطة أن ذلك وتعقيدا، التباسا أشد بصورة العربي

 أو العمـق،  ي تتواشـج  أهنـا  إالّ أيضـا،  تتصـادم  وقـد  الظـاهر،  ي اآلخـر  بعضـها  عن بعضها

 املصـاحل  هـذه  هتواجـ  حـني  سـيما  وال املتشـابكة،  مصـاحلها  ضـوء  ي حمسوبة تآلفات تقيم

 مـن  الواحـدة ( واملقـوالت  الشـعارات  واسـتعارة  املزايـدات  لعبة وي .وجدية عميقة هتديدات

 املراقبـة ( وآليـات  احملرمـات  مـن  اهلائـل  الركـام  ذلـك  يتخلـق  أحيانـا  املواقع وتبادل )األخرى

 نمـ  مبجموعـة  النهايـة  ي تختصر اجتمع. على تعمم إيديولوجيا ركائز وتتوطد )والعقاب
 إتبـاع  بعـد  اجلاهلـة،  األغلبية خالهلا من ضفرتوَ بالقداسة. املتشحة واملعتقدات القناعات

 ممكنـات  فتتالشى ،والنقد واملراجعة احلوار فرص وتنسف األمد. طويلة جتهيل سياسات

  .الثقافية التنمية

 افإهنـ  نسـبيا  ــ  التجهيـل  فـخ  ــ  الفـخ  مـن  اإلفـالت  اسـتطاعت  الـيت  املثقفـة  األقلية أما 
 إىل هنـا  هـا  املثقـف  حتول أي السلطة، خطاب موجبات إطار ي مدجمة أما نفسها ستجد

 .بالتصفية أو بالنفي ومهددة ومهمشة، مقصية وإما .اخلطاب ذلك فحوى تقوله ملا داعية

 جتربتـها  طـول  مـن  خربهتا اكتسبت قد النخبة /األقلية تلك تكون حني األحوال أفضل وي

 باملقـدس  والتحـرش  السـلطة،  وتضـليل  املناورة على قادرة تكون قد افإهن املريرة الفجائعية

 امللغـوم  خطاهبـا  هتريـب  مبسـتطاعها  مضـادة  سـلطة  إىل معاناة، بعد وإن والتحوّل، الزائف،

  .)ال( النقض بقدرة

 على القائمة أي ـ الشمولية /الفاشية باإليديولوجية املتشربة السلطة رهانات كانت 

 املعري للجهل اجلدباء األرضية على اإلبقاء ي هي ـ اآلخر إلغاءو احلوار ورفض التعصب

  .السالبة /املضادة املؤسسة ظهور أو النقدي، السؤال انبثاق احملال من يكون حيث

 السـلطة  خطـاب  لكـن  حـوارا،  يقرتح ذاك وإذ خماطبا، منطقيا يفرتض خطاب كل إن 

 تتمركز الشمولية فالسلطة .واحد دبع ذو مغلق خطاب ألنه اآلخر أسئلة يرفض الشمولية

 املعـايري  تضـع  هبـذا  وهـي  املـدار،  خـارج  حتـى  وأحيانـا  املـدار،  إىل اآلخر مقصية ذاهتا، حول

 عـداها،  وما تزعم، كما احلق، هي اليت القوة مينحها املركز ي فوجودها األحكام، وتصدر

 ذات عـن  تعـبريا  اهبـا خط /لغتـها  تشـيع  هنـا،  هـذه،  والسلطة الباطل، إالّ ليس خيضع مل إن

ب
.كت
ب
.كت
ب
 كت

ك:
بو
يس
ف



24 
 

 جتـدها  املعقوليـة  وهـذه  )طروحاهتـا  معقوليـة  عـن  النظـر  بغـض ( معقولـة  أهنا على تقدمها

 فهــي نفســها، الــذات تلـك  حتقــق املغلقــة احللقــة هـذه  نطــاق وي والتــاريخ، للواقــع مطابقـة 

 إهنـا  ..مركـزا  كوهنا يسوّغ ما وهذا .وتارخيي واقعي أي معقول، أي حق، أي قوة، أي مركز،

 ينعـت  الـذي  الـدمياغوجي  /التسـويغي  اخلطاب أساسها على يبنى اليت القسرية الفرضية

 عن صادر ألنه متهافت خطاب بأنه خطاهبا نقد أو ناقض أو عارض ما إذا اآلخر، خطاب

 احلق يواجه وألنه قوة، ميثل ال فهو كذلك وألنه مركز، عن وليس املدار، خارج من أو مدار

 ال إذن فهـو  التـارخيي  الـواقعي  يواجـه  وألنـه  معقول، ال فهو املعقول يواجه وألنه باطل، فهو
  .تارخيي وال واقعي،

 ي الــدخول مــن ميكِّنــها ال املطلــق احلــق /املركــز بأهنــا الشــمولية الســلطة قناعــة إن 
 أوهامهـا،  ضـحية  تكـون  هبـذا  وهـي  ،ذاهتـا  مـع  احلـوار  من حتى ميكِّنها وال اآلخر، مع حوار

 واملتوالدة املكررة واخلطايا األخطاء من مأساوية وتداخالت تتابعات يختار تارخيها وتكون

  .النهاية ي اهلزمية إىل ستقودها اليت

  :العربي والثقاي السياسي اخلطاب

 يفتقـر  ومسـطح  فضـفاض  سياسـي  خطـاب  سـوى  العربية السياسية النخب تنتج مل 

ــي واملنطــق االســرتاتيجي العمــق إىل ــارخيي واحلــس العقالن ــاغي .الت ــات انفعــاالت ين  الفئ

 اخلريطـة  إضـاءة  إىل نقـدي  /علمـي  منطلـق  مـن  يتجه أن بدل البالية ومعتقداهتا اجلاهلة،

 أو السياسـة  مشاكل من أيا يطرح ال خطاب فهو اجتمع. يعانيها اليت لإلشكاليات املعقدة

ــة أو االقتصــاد ــة اخل،...الثقاف ــة بدق ــق وإمنــا وجــرأة، وجدي ــا، حيلّ ــا عالي  فضــاء ي مهوَم

 الـذي  هـو  اخلطـاب  وهـذا  البشـر  وعـامل  واملكـان  بالزمـان  صـلته  يفقـد  يكـاد  .الرثة البالغة

 فيـه  حيصـل  عمـا  شـغل  ي اجتمـع  ويـرتك  معـدودة،  باسـتثناءات  إال إعالميـا  اليـوم  يتسيد

  .؟)أين وإىل أين ومن وملاذا وكيف ماذا( يدري ال مسرمن أو مغيب وكأنه ،وحوله ومعه

 السـلطة  خلطـاب  سـلبيا  باهتـا،  صـدى  الثقافـة  خطـاب  يكـون  عنـدما  الكارثة وحتيق 

 للخطـــابني املولـــدة اآلليـــات وتكـــون ذاهتـــا، واالجتاهـــات واملوجهـــات باملكونـــات السياســـية

 هبمــا وأعــين وفعاليتــه، وجــوده شَــرطي املثقــف ويفقــد ذاك، إذ السياســي فيطمــئن واحــدة،

 السـلطة  تـأثريات  عـن  بعيـدا  خطابـه  ينـتج  وراح املثقـف  مترد إذا أما .)واحلرية االستقالل(

 آخــر، أفقــا يفــتح مغــاير، خطــاب إنتــاج سيضــمن عندئــذ فإنــه وإيديولوجيتــها السياســية

  .لالرتباك وخطابه السياسي ويعرض
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 منــاظرا ليكــون الثقافــة خلطــاب اســتدراج حماولــة هــو اآلن، العــراق، ي حيصــل مــا 

 مــن بعضــا فــإن وهبــذا رتحــة،مق أيديولوجيــة /سياســية ومؤسســات ســلطات خلطابــات

 وموضـوعيتها  ثقافتـهم  نقـاء  علـى  واملـوت  واألمل الرعـب  سنوات ي حافظوا الذين املثقفني

 كانــت خطابــات )واجتاهــات وموجهــات مكونــات( ويتبنــون ببســاطة، يستســلمون راحــوا

 اليــوم نفســها تطــرح باتــت والــيت حينــها، القائمــة السياســية الســلطة خلطابــات معارضــة

 قتلــت مــا الــيت وبالعنرتيــات عينــها، ةاملبتذلــ البالغيــة اللغويــة وبــالبنى عينــها، بالشــعارات

   .عينها قباني، نزار الراحل تعبري حد على ذبابة،

 بتقـديم  ،بعيـد  أمـد  حتـى  ثانيـة  لـه  تتـاح  لـن  رمبـا  جديـدة،  فرصة املثقف يفقد وهبذا 

 وإالّ القـرار.  كـز مرا علـى  مـؤثرة  مسـتقلة،  ضغط قوة خالله، ومن بوساطته، ليكون خطابه

   .أحد به يأبه ال اهلامش ي ومثقف ويفعل، ويدير يرسم سياسي ؛ذاهتا العملية ستتكرر

  والسلطة والثقافة املثقف

 ومفـاهيم  سـلوك،  وأمنـاط  م،قـي  سـلّم  ؛هـي  حيث فمن تارخيي، إنساني نتاج الثقافة 

 إذن فهـي  عالقـات  وأشـكال  وفـن،  وأدب علـم  ونتاجـات  حضـارية،  ورؤى وعقائد وتصورات

 وفضــحه استشــفافه حتــاول واقــع مــع املشــتبكة املعرفــة إهنــا .اإلنســاني للوجــود رديفــة

 لتســهم باملرصــاد تقــف بــل تنعــزل، وال ترتاجــع، وال تســاوم ال معرفــة تكــون وأن .وهتديــده

 فـال  املتواطئـة  الثقافـة  أمـا  .موته من البد الذي وموت والدته، عسرت الذي اجلديد بوالدة

   .سلفا ميتة ونتك أن إال ميكن

 شــعاراته بــني باملســافة متمــثالُ والواقــع املــؤدجل املثقــف بــني الفــراغ بقــي طويلــة ملــدة 

 اخلسـارات  إىل قـادت  عمـاء  فجـوة  تلـك  كانـت  .األرض على الفاعلة احلقائق بنيو الزاعقة

 عمليـا  تطلـب  وأن شـيء،  أوسـع  بـأفق  حتلـم  أن ..واخلـراب  واهلزائم املتالحقة واإلحباطات

 مـن  تسـلب  الرنانـة  الشـعارات  كانـت  ..آخـر  شـيء  لـك  يعطيـه  أن ميكـن  مما أكثر واقعال من

 حيـاولون  كـانوا  الـذي  الواقع وكان الصحيحة، والرؤية العلمي التحليل على القدرة حامليها

ــه جاهــدين ــه إرغام ــق ي إلدخال ــديولوجياهتم زجاجــة عن ــهم، يســخر إي ــا من  صــدموا ولّم

  .تتقدم جيعلوها أن بدل الواقع حركة أخّروا هنمأ اكتشفوا األمر هناية ي بالفشل

 عـامل  عربيـا،  العضـوي،  بـاملثقف  مسـي  مـن  دخـل  العشـرين  القرن من الثاني النصف ي 

ل  وهو السياسة،  السياسـة  وإسـرتاتيجيات  اإليـديولوجيات  لعبـة  وي .كـبرية  أحـالم  بعـبء  حممـّ

 مواقفـه  يكيـف  أن عليه وكان .الشقي بالوعي عرف ما املثقف هذا عاش املتناقضة وتكتيكاهتا
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 ي القـيم  جمموعـات  وحتـوالت  إليهـا،  ينتمـي  الـيت  السـلطة  أو املؤسسـة  سياسات لتغريات تبعا
 مــن ميضــي )املــدمج( املثقــف هــذا كــان فقــد .وتوجهاهتــا الفكريــة واملؤسســات األحــزاب بنــى

 قـد  هـو  نوكـا  فـات،  قد األوان كان فطن وحني .نفسهل يفطن أن دون من النقيض إىل النقيض

  .وبالعامل وبالثورة، بالسياسة يكفر أن ذاك إذ عليه وكان شيء، كل خسر

 مقـاييس  وفـق  علـى  جيـب  ممـا  أكثـر  يعـرف  إنـه  ..يعـرف  الـذي  الكـائن  هو املثقف إن 

 مـن  هـي  السـلطة  كانت فإذا .الضد /اآلخر اجلانب ي يقف فهو وهلذا السائدة، السلطات

 الكـائن  هـو  املثقـف  يكـون  هنـا  مـن  .احلـدود  ذههـ  خيـرتق  مـن  هـو  املثقف فإن احلدود تضع

 يتخـذ  وألنـه  أكثـر،  يعـرف  ألنـه  حسـابا،  لـه  وحتسـب  بأشـكاهلا،  السـلطات  فيه ترتاب الذي

  .موجباهتا خيرق وألنه السلطات، من الضد اجلهة

 وتارخييا اجتماعيا التموضع امتياز ومتنحه غريه، عن املثقف متيز إذن ثالثة معايري 

ــةالفاعل ســياق ي ــة خنــدق ضــمن ي يــتمرتس مــن فــإن .آخــر عــامل أجــل مــن ي  ســلطة أي

 ويقيــد الســلطة، هــذه تفرضــه مــا حــدود ضــمن ي وينــتج يفكــر ومــن قائمــة، مؤسســاتية

 علـى  مثقفـا  لـيس  فهـو  احملرمـات  نطـاق  املعرفـة  هـذه  فيـه  تتجاوز ال الذي بالشكل معرفته

  .املقام هذا ي نرتأيه الذي املفهوم وفق

 حيـوي  شـك  ال الـذي  وجوابه السؤال بني ..والواقع العقل بني متوتر دوجو املثقف أن 

 احلاضـر  بني ..وممكن حمتمل هو وما قائم هو ما بني ..واجهول املعلوم بني ..آخر سؤاال

  .واملستقبل

 مـن  .إنتاجهـا  إعـادة  إىل املعرفة استهالك من فيها ينتقل اليت اللحظة من تبدأ ووظيفته 

ــراءة ــاج إىل الق ــ خلطــابا إنت ــة خطــاب ـ ــا .الثقاف ــة خبطــاب أقصــده وم  اخلطــاب هــو الثقاف

 االنفتــاح علــى قــادر ..بعمــق واالجتماعيــة السياســية اخلريطــة يقــرأ الــذي النقــدي املوضــوعي

  .للمستقبل ورؤية والتاريخ، بالواقع معرفة وتأسيس احلاصلة، السريعة املتغريات مع والتفاعل

 ي ..واحلريـة  واحلقيقـة  احلـب  خطـاب  غـري  قافـة الث خطـاب  يكـون  أن ميكن ماذا وأخريا
 ومـع  يقمعـه،  أن ميكـن  مـا  كل مع مواجهة ي نفسه اخلطاب هذا جيد الراهن التارخيي إطارنا

 قــوة وخطــاب املهيمنــة، املؤسســات ضــد اإلنســان خطــاب إذن إنــه .موضــوعاته يقمــع مــا كــل

  .التاريخ ابحكو من بالضد يقف صاعد تاريخ وخطاب وخطاباهتا، مضادة لقوى يتصدى
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  هموشقاؤ املثقفني حمنة

  

 عـن  تسـاءلنا  تارخييـة  معضـلة  واجهنـا  أو مـا،  خطب بنا أملَّ أو مأزق، ي وقعنا كلما  

 أن ميكــن دور وأي وظيفتــه، عــن باحلــديث فنســهب .صــامت؟ هــو ملــاذا.هــو؟ أيــن املثقــف،

 عصـا  ميتلـك  أنـه  ونفـرتض  هبـا،  لـه  طاقـة  ال مـا  املثقـف  حنمَـل  أننـا  بدءا، وأحسب، .يؤديه؟

 احلالـة  مـن  جـزءا  لـيس  وكأنـه  ونتيجتـه،  حيصـل  ما اجتاه من ريغيّ أن يستطيع هبا سحرية

  .نفسها؟ واملعضلة نفسه، املأزق من نفسها،

 املثقـف  أن تعلمنـا  عليهـا،  الفاعلـة  والقوى العربية االجتماعية للخريطة قراءة أية إن 

 يتجــه والــذي هنــا، واملعــين .موقعــه؟ نومــ قدراتــه، ومــن الســابقة، حظوتــه مــن كــثريا فقــد

 ميكننـا  الـيت  املرحلـة  ي عرفنـاه  الـذي  التقليـدي،  مبفهومـه  املثقـف،  هـو  دائمـا  إليـه  السؤال

ــة تســميتها ــة، باملرحل ــان األديــب ســيما وال الثوروي  األكــادميي، والباحــث والصــحاي والفن

ــك ــذين أولئـ ــون الـ ــداع ميارسـ ــي اإلبـ ــين األدبـ ــة والفـ ــال ي والكتابـ ــوما جمـ ــانية لعلـ  اإلنسـ

 لتسـويق  وسـيلة  املقـروء  واإلعـالم  اجلماهرييـة  املنـابر  مـن  يتخـذون  الغالب وي والصحافة،

 القـرن  منتصـف  أو بـدايات  ي وكأننـا  ودروه املثقـف  عن نتكلم زلنا فما وأفكارهم، إبداعهم

 فأغلــب .االمتــداد هــذا مثــل وللعوملــة الســطوة، هــذه مثــل لإلعــالم تكــن مل يــوم العشــرين،

 يوم العشرين، القرن منتصف مبعايري معهم تتعامل للمثقفني االهتامات تكيل اليت كتاباتال

ــانوا ــا ".السياســي الشــارع" وي ،"اجلمــاهري" ي املــؤثر صــوهتا هلــا طليعــة يعــدّون ك  وعلين

 يوقع اليت البيانات عشرات أن املثال سبيل وي الراهن. ظرفنا ي تبدّل األمر أن االعرتاف

 ال املرموقـة  األكادمييـة  والكفـاءات  الكـبري  اإلبـداعي  احلضور ذوي من املثقفني مئات عليها
 إىل وبـالرجوع  .تكـن  مل وكأهنـا  ومتـر  احلاكمـة،  السياسـية  النخـب  أوساط ي ساكنا حترك

 حـق  ميتلـك  الـذي  هـو  السـلطة  ميتلـك  من أن جند بالسلطة املعرفة عالقة حول األطروحة

 وأيضــا لــت،حتوّ قــد الســلطة /القــوة وقواعــد معــادالت نأ بــد وال .إليــه واإلنصــات الكــالم

 الـذي  العـامل  ي الوطنيـة  الدولـة  تكـوين  منذ والسيما الواقع، مع عالقاهتا وشبكات أمناط

 تسمية دوله على احلديثة األدبيات ي تطلق الذي أو بالثالث، قريب وقت حتى يسمى كان

 ومـن  ،)واملشـوهة  الضيقة حبدودها وول( احلداثة ودخول االستقالل منذ أي .اجلنوب دول
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 مــن كثــر إليــه ينتمــي الــذي اليســار تراجــع ي تســبب الــذي االشــرتاكي املعســكر اهنيــار ثــم

  .اجلنوب دول /)الثالث( العامل هذا مثقفي

 أننــا حقيقــة نســتوعب مل مــا املثقـف  وظيفــة عــن الكــالم نســتطيع ال هنـا،  /اآلن إذن 

 القـرن  مـن  األول النصـف  ي غرامشـي  عنـه  ثحتـدّ  الـذي  ذاك عـن  خمتلف بسياق معنيون

 ضـحية  التقليـدي  فـاملثقف  .الثانيـة  العامليـة  للحرب التاليني العقدين ي وسارتر العشرين،

 ي املثقـف  هلـذا  براقـة  بـدائل  تقـدم  باتـت  فالعوملـة  يبـدو،  مـا  على ضحاياه، أول إنه العوملة،
 أي والغرائــز، والعواطــف قــولالع علــى ونفــوذا تــأثريا ميتلكــون اجتمــاعيني فــاعلني صــورة

 التلفزيـوني  الربنـامج  ممقـدّ  منهم القارات، عرب األشخاص ماليني يلهمون بوساطتها سلطة

 /العصــر بطــل إن ...التجــاري اإلعــالن وجنــم ،واملغــين ،واملمثــل ،الرياضــي ومنــهم النــاجح،

 تعـد  فلـم  .حياملسـر  حتـى  أو التشـكيلي  الفنان أو الروائي أو الشاعر /املثقف يعد مل امللهم

 ويبـدو  ه.مفـوّ  داعيـة  مـع  تلفزيونية مقابلة يؤثر ما بقدر تؤثر واملسرحية والقصيدة القصة

 فـة املغلّ واملعلومـة  الفكـرة  يتلقـى  الـذي  الكسول السليب اجلمهور من نوعا خلق التلفزيون أن

 أو متحــيص غــري ومــن بــالنفس، للداعيــة عاليــة ثقــة تظهــر انفعاليــة ونــربة ،طنانــة ببالغــة

 ي القدميـة  الوسـائل  يسـتخدم  الـذي  التقليـدي  املثقـف  أخلـى  هنا ..املتلقني قبل من تقويم
  .تلك أو املؤسسة هذه باسم الرمسي والناطق السياسي واحمللل لإلعالمي دوره االتصال

* * *  

 الصـعب  من ويغدو املستقرة غري للمجتمعات اليومي اخلبز من جزءا السياسة تكون 

 السياســـة ي املثقـــف يشـــتغل إذ أحيانـــا الثقافيـــة النخـــب عـــن يةالسياســـ النخـــب متييـــز

 حصــل وقــد املثقــف، هــو إنــه أو مثقــف، أنــه السياســي ويــدّعي الوقــت طــوال هبــا ويتحــدث

 ي نفســه املثقــف وجعــل السياســي ي الثقــاي ذاب ..والسياســي الثقــاي بــني مــؤذٍ تــداخل
ــا ..السياســة رجــل مــع املنافســة موقــع ــه وخطــورة ماهيــة ثقــفامل يــدرك مل وغالب  وظيفت

 بعـض  حـاول  9/4/2003 ي حسني صدام نظام سقوط وبعد عراقيا، أنه، حتى الثقافية،

ــى السياســيني مزامحــة والثقافــة والفكــر األدب حقــول ي املشــتغلني  أو احلكــم مراكــز عل

 أحزابـا  بعضـهم  وشـكل  املعروفـة  األحـزاب  ي منـهم  قسـم  اخنرط ..والنفوذ السلطة منافذ

 مــواقفهم عــن تراجعــوا هــؤالء مــن وكثــر سياســي، /فكــري طــابع ذات منتــديات أو جديــدة

 بالصـدمة  إصـابتهم  نتيجـة  أو السياسـية،  عـدّهتم  ضـعف  إىل تنبـهوا  بعـدما  تلك هتماوخطو

 ارتـأوا  آخـرين  لكـن  .هبـا  هلـم  قبـل  ال أالعيب من السياسي اجال عليه ينطوي ملا والذهول

  .هنايتها إىل اللعبة خوض
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 اجتمـع  أسـس  ترسـيخ  علـى  ينصب مما أكثر احلكم كرسي على ينصب فكريالت كان 

ــدني ــاء املـ ــاته وبنـ ــى مؤسسـ ــق علـ ــهج وفـ ــدميقراطي، النـ ــق الـ ــة وحتقيـ ــية التنميـ  السياسـ

ــة ــت ..واالجتماعي ــة األوىل الصــراع ســاحة كان ــة للنخب ــديولوجيا املشــبعة املثقف  هــي باإلي

 تقـدير  أقـل  على أو به، احللم أو كم،احل على االستيالء الضيق، مبفهومها السياسة ساحة

 السـياق،  هذا مثل ي السياسية فالسلطة ..وخمرجاته احلكم مدخالت السياسي مشاركة

 املوقـف  بصـفته  العقائـدي  موقفـك  تفـرض  أن لـك  تتـيح  الـيت  هي" أركون حممد يقول وكما

 فاملثقـ  أن ذلـك  ."واملنحـرف  والضـال  اخلاطئ بصفته املعارضة وموقف الصحيح، الوحيد
ــديولوجي ــه ال اإلي ــديولوجيا أو اآلخــر، الفكــر وجــود حتمــل ميكن ــه ..األخــرى اإلي  لــيس إن

 بــأعلى إليهــا ودعــا الدميقراطيــة، شــعار رفــع وإن حتــى وتفكــريه، ســلوكه ي بــدميوقراطي

ر  أن [ يـزال؛  وال الشـمويل،  النظـام  بصـيغة  جيـري  دائمـا  التفكري كان .صوت  شـيء  كـل  أغيـّ

 يفكــر، اجلميــع كــان ].. الدولــة مؤسســات علــى "وحــدي" يطرةالســ عــرب أرى مــا وفــق علــى

 برؤيــة واجتمــع العــامل ويــرى دكتــاتور، مبنطــق تلــك أو الدرجــة هبــذه وعــي، بغــري أو بــوعي

  .ديكتاتور ورؤيا

 قادرة املاضية، املرحلة خالل االستبدادية، السلطات كانت غريبة تارخيية ومبفارقة 

 خنـدقها  ي ووضـعهم  املـثقفني  مـن  واسعة فصائل تقدرا واستثمار وتدجني استدراج على

 نتحـدث  بقينـا  طويلـة  ملـدة  لكننـا  .خزيـا  جرائمها وأكثر محاقة، طروحاهتا أشد عن للدفاع

 عن نتحدث ومل هتميشه أو قمعه أو كبته أو له استغالله أو للمثقف السياسي استثمار عن

 ظـل  إذ التعـبري،  صـح  إن ثوريـة، ال الطفولة مراحل ي سيما وال للسياسيني املثقف استثمار

 اجتاهـات  ي ويدفعـه  معينـة،  ومناسـبات  منعطفات ي ،السياسي طيورَ طويلة ملدة املثقف

 والطـابع  املثقـف  تفكـري  ي الواقـع  حـس  وضـعف  ،اليوتـوبي  البعـد  كـان  ..هبـا  يرغـب  ال رمبا

 قـرارات  اختـاذ  إىل بالسياسـي  يـدفع  اجلمـاهري  يهـيج  الذي اإليديولوجي خلطابه االنفعايل

  .رةومدمَ خاطئة

* * *  

 )الليـــربايل اليســـاري، العلمـــاني،( العاملثـــالثي املثقـــف بـــرز الكولونياليـــة املرحلـــة ي 

 يـة العرب الثقافيـة  النخـب  تكـن  ومل مشـروع،  وطـارح  سياسـي،  وموقف وقضية رأي صاحب

 يعـرب  واضـح  وطـين  خطـاب  صـياغة  حتـاول  توجهاهتـا  مبختلـف  النخـب  هذه كانت .استثناء

 عمليـا  يسـعى  العـام،  بالشـأن  مهتمـا  كـان  ولـذا  واالجتماعي، السياسي بعده له مشروع عن
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ــاء واالســتقالل للتحــرر ــة وبن ــة دول ــة، وطني ــل ي حديث ــة مقاب ــار مقاوم ــدات األفك  واملعتق

 واملصـري،  والوجـود  واحليـاة  العامل عن لتصور مالكا وكان الضد، خبطابه السائدة طةاحملنّ

 وهـؤالء  .إليـديولوجيا  أي واملـوت،  احليـاة  عـن  والطبيعـة،  البشر عن ..واآلخرين الذات عن

 االقتصــاد، التــاريخ،( االجتماعيــة املعرفــة ميــادين ي املشــتغلني مــن كــانوا عمومــا ناملثقفــو

ــم السياســة، ــم االجتمــاع،، عل ــنفس، عل ــة منتجــي مــن أي )اخل ال ــادمييني املعرف  وغــري األك

 الثالـث  العـامل  مثقفـو  كـان  باختصار .والفنانني ألدباءا من املبدعني جانب إىل األكادمييني،

 النخبـة  كلمـة  وكانـت  االسـتقالل،  قبل ما مرحلة ي وأدوارهم وظيفتهم أداء على حريصني

 ذلـك  ملثـل  مـثرية  فرصـا  تتـيح  واالجتماعيـة  السياسـية  البيئـة  حيـث  وتـداعياهتا  صداها هلا

 إىل وختــرجهم اآلالف ئــاتم محــاس تلــهب أن شــعرية لقصــيدة املمكــن مــن فكــان الــدور،

 االسـتقالل  مـع  بعيـد،  حـد  إىل اختلف، األمر أن غري السياسية، القرارات من وتغري الشارع

ــوين ــات وتكـ ــة احلكومـ ــلت الـــيت الوطنيـ ــها ي فشـ ــاريعها حتقيـــق ي غالبيتـ ــة مشـ  التنمويـ

   .ومهشته وأقصته التقليدي للمثقف فيه تنكرت الذي الوقت ي والسياسية،

 املثقــف ووظيفــة دور اســتعار وإمنــا السياســي بــدوره يكتفــي السياســي عــاد مــا هنــا 

 قائـدهم  فكـر  يسـتلهمون  مفكرون مثقفون حكمه وطاقم امللهم املفكر هو فاحلاكم .واملفكر

 فاضـطروا  احلقيقيـون  واملفكـرون  املثقفون أما .خالقا فكريا إبداعا يتصورونه ما ويكتبون

 هـذه  وي املواربـة  إىل اللجـوء  أو احلـاكم  السياسـي  ةجوقـ  إىل االنضمام أو السكوت إىل إما

ــها األحــوال ــر املثقــف فقــد كل ــة واملفك ــواطن ثق ــادي امل ــع، ي االعتي ــة اجتم ــرة فاللغ  املقع

 االثـنني  بـني  التواصـل  أعاقـت  تقيـة  املثقـف  إليهـا  جلـأ  اليت الفضفاضة أو واملبهمة الرمزية

 اجتمـع  إىل ينظـر  الـذي  النخبـوي  املثقـف  أيضـا،  ظهـر،  كما ).االعتيادي واملواطن املثقف(

 مـع  ببسـاطة  أي اجتمـع،  وممهـ  مـع  الشارع، نبض مع الواقع، مع صلته قطع وقد عل، من

 السياســية الســلطة تأبــه ال أن مألوفــا، صــار حاصــل، وكتحصــيل .املعــاش احلــي، التــاريخ

  .له يأبه يعد مل نفسه اجتمع ألن املثقف لصوت

 ــ  الكولونيـايل  العهـد  ي كـان  ممـا  تعقيـدا  أكثـر  الوطنيـة  كومـات احل عهد ي الوضع غدا 

 الوجــود هــذا مســميات عــن النظــر بغــض مثــاال، ،العــراق ي األمريكــي الوجــود مــع أننــا علمــا

 العـراق،  ي جديـد  كولونيـايل  وجـود  إشـكالية  إزاء نكـون  "اخل اجلنسـية،  متعددة قوات احتالل،"

 خــالل ســيما وال تراكمــت، وبعــدما ـــ وتركيبــا التباســا أكثــر واقــع مواجهــة إىل بنــا يفضــي ممــا

 املــتغريات مــع بالتســاوق واجتماعيــة اقتصــادية معضــالت العشــرين القــرن مــن الثــاني النصــف
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 يضـاف  ..السابق ي معروفة تكن مل عموما اجتمعي اجال وي االقتصاد حقل ي احلاصلة

 فلم وتعقيداته، للحدث الفكر مواكبة عدم إىل يرجع القائمة الفوضى أسباب من جزءا أن هلذا

 الــيت املتشــعبة املتــواترة الوقــائع وفهــم وحتليــل تفســري ي تعــني نقديــة منــاهج تبتكــر أو تطــرح

  .تقوميها وإعادة ،املوروثة الثقافية املنظومات تفكيك مع اليوم تتسارع

 وموقـف  قضـية و رأي صـاحب  العاملثالثي املثقف ،الكولونيالية املرحلة ي ظهر، قلنا، 

 اجـال  كـان  السـبعينيات  وحتـى  املثـال،  سـبيل  ي وعراقيـا  وطـين.  مشـروع  وطارح سياسي

 أو الربجوازية، أوساط هو اإلبداعي والعمل الفكر ونشر والتأثري للتحرك ،للمثقف احليوي

 جمـاالت  ي األساسـيني  املـتلقني  هـم  كـانوا  الطبقـة  هـذه  فـأفراد  املتعلمة. الوسطى الطبقة

 مـن  هـم  كـانوا  ..األفكـار  مـع  والتفاعـل  املختلفـة  الفنـون  وتـذوق  والتفـرج  واملشـاهدة  القراءة

 النــدوات وحيضــرون والســينمات املســارح ويرتــادون والكتــب واجــالت الصــحف يشــرتون

 أيضـا  هـم  وكـانوا  واإلبـداع،  للفكـر  املنـتج  للمثقف االجتماعي السند كانوا هؤالء ..الثقافية

ــ املشـــاركة مبعـــايري  أن غـــري املـــثقفني، شـــرحية ضـــمن ي والتـــأثري واالســـتهالك لوالتفاعـ

ــدءا الطبقــة هلــذه االقتصــادية بالقاعــدة حلقــت الــيت األضــرار ــات مــن ب  نتيجــة الثمانيني

 وانكماش وتفتيتها تراجعها إىل أدت العشوائية االقتصادية والسياسات واحلصار احلروب

 أيضـا،  العربـي  وأظـن  العراقـي،  ثقـف امل يشـعر  ولذا .الثقاي وهاجسها احلضارية تطلعاهتا

 مـدني  جمتمـع  مـن  قاعـدة  وبـال  داعمـة،  مؤسسـات  وبـال  حاميـة،  قانونيـة  ضـمانات  بال أنه

  .رأيه عن حبرية وللتعبري املواقف، والختاذ لإلبداع أرضية له يهيئ

 صـور  العـراق  ي اليـوم  السـائدة  وامليـول  والعقائـد  واألفكـار  والنزعات األهواء تعكس 

 تــأثريات املراقــب يلمــس كمــا فهنــاك، أحيانــا، ومتضــادة متباينــة، ثقافــات أو ةثقافــ وأوجــه

 الثقافـات  هـذه  أشـكال  عـن  النظـر  بغـض  االجتمـاعي،  احملـيط  ي الفعاليـة  غاية ي ثقافية

 أنشــطة نتيجــة هــو الــراهن وضــعنا ي وتتصــادم تتفاعــل الــيت األفكــار وهــذه .ومضــامينها

 تقليدية، معظمها لكن مبتكر، هو ما منها املتاحة، ئلالوسا باستخدام دعاة هبا قام ثقافية

 إذا مـا  ي ليسـت  املشـكلة  حيـث  سياسـية،  لغايـات  الغالـب  وي اجتمـع،  من فئات لتحريك

 تتسـيد  باتـت  الـيت  الثقافـات  أو الثقافـة  نوعيـة  ي وإمنـا  ،ال أو ثقافيـة  تأثريات هناك كانت

 إىل للمـثقفني  غرامشـي  تقسـيم  إىل دةوبـالعو  .هلـا  يروجـون  الـذين  املثقفني ومنط الساحة،

 واسـعة  قطاعـات  تتفاعل احلايل التارخيي سياقنا ي أنه نكتشف عضويني وغري عضويني

ــة انتشــار حبكــم اجتمــع، مــن  احلكومــات ظــل ي اتبعــت الــيت التجهيــل وسياســات األمي
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 يعــري وال وأهــوائهم ألفكــارهم وينقــاد العضــويني غــري املــثقفني مــع االســتبدادية، الوطنيــة

 حاكمــة طبقــة فــبني .العضــويني بــاملثقفني يســمون مــن إىل بشــك، ينظــر أو يــذكر، انتباهــا

 واملبــدأ واحلــق، النظــام متثيــل عيــةمدّ" فيشــر أرنســت يقــول كمــا ســيطرهتا تــربر مســيطرة

 مثقفــة وشـرحية  "الشــاملة الكليـة  للقــيم كممثلـة  بــل طبقـة  بصــفتها ال والسـيطرة  اخللقـي، 

 رجــل بــات دورهــا، تراجــع مــعو هتميشــها جــرى )عمومــا وعلمانيــة يســارية، أو ليرباليــة،(

 الــنص وتأويــل احلقيقــة احتكــار عونيــدّ الــذين أولئــك يقولــه مبــا يلــوذ االعتيــادي الشــارع

 الـذي  احلاكمـة  السياسـية  السـلطات  قمع إن ..الشك يطاله ال مانعا جامعا تأويالُ املقدس

 ال جانـب  إىل ،العربـي  املـدني  ني/احلـداثي/ والعلما واليسـاري  ربايليـ الل الفكـر  علـى  انصب
 مـن  واسعة شرائح جعل ،واإلقليمية الوطنية القضايا مع يتعامل وهو الدويل النظام عدالة

 أصـوليا  تـأويالُ  إيـاه  مـؤوال  القـديم  الفكـري  موروثهـا  علـى  تنكفـئ  والعربي العراقي اجتمع

 حياتنـا  ي واالخـتالالت  لتمزقـات وا والتـوترات  العنـف  هـذا  إىل قاد ما وهو ،ضيقا طائفيا

  .واالجتماعية السياسية

 السياسـية،  السـلطات  خيشـى  عديـدة،  حلقـب  عموما، والعربي العراقي، املثقف كان 

 أمنــاط أمــام ذاهتــا السياســية الســلطات نفــوذ واحنســار الدولــة مقومــات ضــعف مــع لكنــه

 له فكيف .نفسه تمعاج خيشى املثقف هذا صار اجتماعية أو دينية السلطات، من أخرى

  .وتأثريه؟ ودوره وصوته جرأته استعادة ـ املثقف هلذا ـ

 إدراك وي واملنـــاهج، والـــرؤى واآلراء املفــاهيم  ي شـــاملة نظـــر بإعــادة  األمـــر يبــدأ  

 والتــاريخ. الواقــع حــس واســتعادة عليــه الفاعلــة القــوى وخريطــة وطبيعتــه العصــر جــوهر

 مـن  الـيت  واألفكـار  املفاهيم ابتكار خالل من يةاجلار التحوالت خضم ي بوعي واالخنراط

 املثقـف  دور أن فهـم  مع .احلديثة االتصال وسائط عرب وتغيري تأثري عناصر تكون أن شأهنا

 بعـد  حاجـة  ال وأنـه  واإلعالميـة.  الثقافيـة  املؤسسـة  دور بروز مقابل ي باالنكفاء بدأ الفرد

 وإدراك .واملسـتقبل  احلاضر يتطلبه ما إىل وااللتفات التافهة والسجاالت للمماحكات اآلن

 جزئيـا،  ،مسـؤول  املثقـف  أن وأحسـب  .فنـاء  أو بقـاء  قضـية  هـو  املطاف، هناية ي األمر، أن

 علـى  لوظيفتـه،  أدائـه  وطريقـة  ذاتـه  نقـد  ي بالشجاعة يتحلى أن بد وال وحصل جرى عمّا

 مثـل  ممارسـة  علـى  أحيانـا  املثقفـون  ينكـب  حيـث  هوجـاء،  بطريقـة  النقد هذا حيصل ال أن

 النقـد  يكـون  حيث مقنّعة، مازوشية هو أو الذات، جلد من نوع وكأنه يبدو الذي النقد هذا

 كلـه،  االلتبـاس  هـذا  فـإزاء  .ومسؤوال اإجيابي اموقف كونه من أكثر واليأس العجز عن تعبريا
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 ينوأعـ  األساسـية،  تـه عدّ سـوى  املثقـف  حـوزة  ي يبـق  مل كله األمل وهذا كله اخلراب وهذا
 ال حيــث .النقــد ومنــاهج وأدوات وممكنــات لإلبــداع احلــرة الفســحة ..والنقــد اإلبــداع هبــا

 أالّ بإمكانــه "اخل والثقافــة، بأشــكاهلا، والســلطة واملقــدس والتــاريخ اجتمــع" أحــد ال شــيء،

  .البناء وإعادة والتفكيك النقدي النظر طائلة حتت ويقع خيضع

  املثقفني: شقاء

 الســلطة، رجــل مســدس رهــاب مــن ،طــويالُ عمومــا، والعربــي ي،العراقــ املثقــف عــانى 

 مبتـورة  أسـئلته  فبقيت الكالم ي والتأتأة باحلبسة أصيب وهلذا اللسان، يقطع الذي ومشرطه

 التعميـة  إىل جلـأ  ..هومشـوّ  قاصـر  خطـاب  سـوى  ينـتج  ومل ومنافقـة،  مرتبكـة  ومجلـه  وناقصة،

 واد ي اه خلــق بقيــة بينمــا واد ي ليصــبح كوت،الســ إىل أو املواربــة، أو والضــبابية واملراوغــة

 وحيمَلـها  ويقرعها ذاته يعنَف راح أنفاسه على تكتم اليت السلطات نقد على جيرؤ مل وإذ .آخر

 احلمقــاء السياســات حصــيلة هــي الــيت والكــوارث واهلــزائم والنكســات النكبــات عــن املســؤولية

 عـن  همشـوّ  بشـكل  املستنسـخة  األخـرى،  سـات املؤس وشـلل  العربيـة،  األقطار ي احلاكمة للزمر

 جبلـد  عليـه  يطلـق  مـا  وهـذا  .الغـابرة  القـرون  ظلمـات  ي الغافيـة  تلـك  عـن  أو الغربيـة،  النماذج

 نتاجاتـه  على ذلك لينعكس .والضياع والندم بالذنب الشعور إىل يقود والذي نقدها، ال الذات،

 ومراجعــة نقــد خطــاب يكــون أن بــدل كارثيــا خطابــا ليغــدو خطابــه، وعلــى والثقافيــة، الفكريــة

ــه، ذلــك وي .اخللــل ومــواطن العلــل مكــامن علــى للوقــوع وتفكيــك  املنطــق فقــدان وبســبب كل

 يكــرر التــاريخ أن جنــد الغالــب، ي الواضــحة، املتعمقــة والرؤيــة التــارخيي، واحلــس العقالنــي

  .وأخرى أخرى ومآسي بكوارث ويفاجئنا معنا، نفسه

ــن العقــدين فخــالل  ــون، املثقفــون دأب املنصــرم القــرن مــن األخريي  والعــرب العراقي

 واالعـــرتاف القســـوة طـــابع أحيانـــا اختـــذ الـــذاتي النقـــد مـــن نـــوع ممارســـة علـــى عمومـــا،

 طــرق إىل ووصــوهلا العربيــة النهضــة ومشــروع الوطنيــة املشــاريع فشــل عــن باملســؤولية

 ي األمـل  مـن  ئاشـي  متنحنـا  صـحة  عالمـة  يعـد  أن املمكـن  مـن  كـان  يقينـا،  وهـذا  .مسدودة
 الواقــع ويفكــك يشــرّح وموضــوعيا علميــا منحــىُ أختــذ النقــد ذلــك أن لــو املتاهــة، وســط

 أداء ي واألخطـاء  واإلشـكاليات  التناقضـات  ويكشـف  عنـه،  املسـكوت  على ويقع وعناصره،

   .والوظائف األدوار

 نأ وهـل  .االهتـام؟  قفـص  ي يوضـعوا  أن يسـتحقون  مـن  وحـدهم  املثقفون هل واآلن؛ 
 منــذ ـــ األخــرى تلــو الواحــدة ـــ هلــا تعرضــنا الــيت واهلــزائم النكســات مثــن يــدفعوا أن علــيهم
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 مسـتقالُ،  نريـده؛  الذي باملعنى ـ املثقف يبق أمل .هذه؟ أيامنا وحتى الثانية، العاملية احلرب

 يؤخـذ  كالمـه  ومنبوذا، مهمشا القرار، صنع دوائر وخارج املتنفذة، املؤسسات خارج ـ ناقدا

  .املستحيلة؟ براءته يثبت أن إىل ومتهما الشك، أخذم

 والعربـي  العراقـي،  املثقـف  جيـد  طويلـة  ملـدة  وهتميشـه  إقصـائه  مـن  الـرغم  على إذن، 

 ي يـدا  لـه  أن لـو  كمـا  الضـمري،  بتأنيـب  يشـعر  لـذلك  إنـه  ..االهتـام  قفـص  ي نفسه عموما،
 وخـاض  اخلاطئـة،  يـادين امل دخـل  قـد  كـان  إن يتسـاءل  هـو  هـا  ..يـرد  مل حيث من اجلرمية،

 ي أم اإلســرتاتيجيا، ي أم واألســاليب الوســائل ي كــان قصــوره أن وهــل .اخلطــأ؟ احلــرب
ــد املنطلقــات ــى أيضــا، هــو، وهــا .التوقيــت؟ ي أم األهــداف، وحتدي ــرغم عل  عمــق مــن ال

  .متالحقة لزالزل ضةمعرّ هشة، أرض على يقف بأنه يشعر حضارته،

 أو خـاطئ،  منظـور  من وأسئلته قضاياه يطرح عموما، ربيوالع العراقي، املثقف بقي 

  منها؛ أسبابه، كله وهلذا اخلاطئة، املنطقة ي يبحث

ــ1   مــد أو قــص علــى تعمــل كانــت والــيت لــتفكريه، املقيــدة اإليديولوجيــة املنطلقــات ـ

 ال الواقــع أن حقيقــة إىل االنتبــاه غــري مــن اإليــديولوجيا، ســرير يالئــم مبــا الواقــع أطــراف
  .وصراعاهتا الفاعلة القوى عالقات من واسعة بشبكة بل باإليديولوجيا، دديتح

 مـــن االستشـــراقي الـــرتاث تركـــه مـــا ســـيما وال اآلخـــر، بعـــني الـــذات إىل الرؤيـــة ـــ 2 

 بعيـد،  حـد  إىل أطّـرت،  الـيت  اإلمرباطورية املصاحل إىل االلتفات دون من ومعايري، طروحات

  .الرؤية تلك

 جيـب  ومثـاال  الـراهن،  الواقـع  لتقـويم  مقياسـا  منـه  حمددة تفرتا أو املاضي، جعل ـ3 

 والشـــروط التـــارخيي الســـياق الخـــتالف اعتبـــار غـــري مـــن مســـتقبالُ، استنســـاخه إعـــادة

   .املوضوعية

 أو الغربـي،  املنـتج  أمـام  منبهرا ..منتجا كونه من أكثر مستهلكا املثقف هذا بات ولذا 

 مـا  ألسـئلة  جـاهزة  أجوبـة  أراد أنـه  ي هـو  خطـأه  انوك .الرتاث إىل القداسة بنظرة مأسورا

 الغـرب،  /اآلخر عند أو الرتاث كتب ي عنها حبث أجوبة ..عقود منذ مضجعه تقض زالت

 داخـل  مـن  "الغـرب  /اآلخـر  لرتاث أو لرتاثه، جتاهل غري من" أجوبته يبدع أن عليه أن ناسيا

 املتحكمـة  واملوجبـات  مرجعياتـه،  بـني  العالقـة  يعـي  ال أو خيلـط،  إنـه  ..يعيشها اليت جتربته

 ..خمتلـف  آخـر،  شـيء  إهنـا  ..للمـدخالت  جمـرد  مجـع  حاصـل  ليسـت  فاملخرجات .بإنتاجه
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 بعبعـا  الغـرب  /اآلخـر  ثقافـة  ومـن  به، ينوء ثقيالُ عبئا الرتاث تعاطيه، خالل من جعل، لقد

  .له بديل ال هنائيا خيارا أو خميفا،

ــ4   مــع عالقاتــه وي التــارخيي، ســياقه ي احلــدث تــرى ال الــيت التجزيئيــة النظــرة ـ

  .واحملايثة السابقة األحداث

 السياسـة  كرسـي  أن وشقائه، أزمته أس وهنا يعتقد، طويل لزمن املثقف هذا ظل ـ5 

 مـن  السياسـي  يـزاحم  املثقـف  كـان  ..مشاريعه لتحقيق له الفرصة إتاحة على القادر وحده

 يـدرك  ومل .العمليـة  الربغماتيـة  وطرقه دهائه،و السياسي عمل آلليات مالكا يكون أن دون

 ضـمن  ي عضـويا  يكون أن هو احلقيقي عمله أن بعد، يدرك مل أنه أو متأخر، وقت ي إالّ

 الرمسيـة،  املؤسسة إطار خارج موقعه يكون وأن .كلها السلطات مواجهة ي املدني اجتمع

  .هلا سرتاتيجيواإل اإليديولوجي املوَجه تأثري غري من احلدث على ليحكم

 الـيت  الدولـة  ..الشـمولية  الدولـة  مبنطـق  عمومـا،  والعربـي  العراقـي،  املثقف تفكري ـ6 

 الدولـة  ..وغاياهتـا  إيديولوجيتـها  يالئـم  مبـا  ــ  احلـال  وبطبيعة ـ الثقاي العمل شروط توفر

  .شيء كل ي أنفها وتدس شيء، كل ي تتدخل اليت

ــ7  ــد أو نفســه املثقــف هــذا ضــيّع ـ  يســتطع ومل ابتــدعها، ثنائيــات داخــل هــهتوج مجّ

 التعامـل  وكـأن  "اخل واليسـار،  اليمني واآلخر، أنا واملعاصرة، األصالة" سطوهتا من التخلص

  .بالعكس أو ذاك، وضد هذا مع تكون أن هو الثنائيات هذه مع

  للمثقفني؛ مناذج عدة أمام صرنا هذا مقابل ي 

  .تفويض غري من له وقائدا للمجتمع ممثالُ نفسه يعد الذي املثقف ـ1 

 لنيــل منــها، الالعقالنيــة حتــى وانفعاالتــه، اجتمــع ألهــواء خيضــع الــذي املثقــف ـــ2 

   .الضارة واالجتماعية السياسية الظواهر نقد متجنبا رضاه،

   .العاجي الربج ي ويعتزل اجتمع، على يتعاىل الذي املثقف ـ3 

  .الناقد املثقف ـ4 

 مل ألهنـا  األوىل، الثالثـة  النمـاذج  نبعـد  أن علينـا  إجرائيا ثقفامل مفهوم حنصر وحني 
 عـن  بـديالُ  والنحيـب  بالصـراخ  اكتفـت  إمـا  فهـي  األزمـات  مواجهـة  ي سـلبيتها  مـن  تتخلص
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 كـأن  عينيهـا  أمـام  جيـري  مـا  جتاهلـت  أو بـه،  تقـوم  أن جيـب  كان الذي املغيّر النقدي الفعل

 الواسـعة،  ورؤيته النقدي، ملنهجه املالك ملثقفا على مقصدنا ي ونقتصر .يعنيها ال الواقع

  .سعيد إدوارد يرى كما سلطة، أية السلطة، بوجه احلق يقول الذي اجلدلية،

 املثقـف  يشـعر  ما بقدر العامل مثقفي من واملرارة باخليبة يشعر من هناك ليس رمبا 

 الفـادح  رابواخلـ  الطوفـان،  ويـرى  الكارثـة،  زمـن  يشـهد  أنـه  ذلك عموما، والعربي العراقي،

 حمنـة  يعـيش  شـيء  كـل  قبـل  إنـه  .وفاعـل  جدّي شيء أي فعل على القدرة ميلك أن غري من

 طروحـات  وراء تـتمرتس  أنظمـة  بـني  حـائر  اآلن إنه ..حماصرا بنفسه وحيس العيش، لقمة

ــة أو وطنيــة ــاجر ديني ــات، ي غــارق اجتمــع مــن واســعة وقطاعــات هبــا، وتت  جــرى الغيبي

 .واخليانـــة والزندقـــة بـــاملروق أهتـــم الصـــادمة املربكـــة األســـئلة طـــرح إذا حتـــى .جتهيلـــها

 إىل األحــــوال أحســــن ي أو النفــــاق، أو التوفيقيــــة أو للمهادنــــة يضــــطر حــــني واملصــــيبة

 سـقطت  وملـا  أمـره،  ي مشـكوكا  بـات  سـنده  أن أو إيـديولوجي،  سـند  بـال  هـو  ها ..السكوت

لبت  الثالـث  العـامل  ي التحرريـة  التجارب وفشلت الشيوعية الكتلة  فوجـد  األرضـية  منـه  سـُ

 بـال  اآلن أنـه  ذلـك  مـن  واألدهى ".منوذج" مثال أو ظهري، قوة دون من فراغ، ي معلقا نفسه

 وأن .بـه  يعتـد  ثقاي إلنتاج أرضية يكوّن متجانس مثقفني جمتمع أو متماسك، ثقاي خطاب

 عالقتـه  إشكالية هي ا،عموم والعربي العراقي، املثقف منها يعاني اليت اإلشكاليات أكثر من

ــدا بالســلطة، ــدا فهــو السياســية، بالســلطة وحتدي  إىل تســعى الــيت الســلطة لتلــك هــدف أب

ــها ي إدماجــه ــه، ومصــادرة عجلت ــة وي خطاب ــه عــدم حال ــوم امتثال  السياســية الســلطة تق

 كـان  الـذي  الوقـت  وي .هلـا  هتديـد  مصـدر  فيه رأت إن بتصفيته وأحيانا وهتميشه، بإقصائه

 ولقـد  ."إجيابـا  أو سـلبا " الواقـع  صـنع  ي ويشارك يفعل السياسة رجل كان حيلم املثقف فيه

 لتعمـيم  احلظـوظ  واالتصـاالت  اإلعـالم  جمـاالت  ي سيما وال احلديثة التقنية وسائل وفرت

 ال مغيبـا  عمومـا،  والعربـي  العراقـي،  املثقـف  خطـاب  بقـي  بينمـا  السياسية السلطات خطاب
 مـن  األول والعقـد  العشـرين  القـرن  مـن  الثـاني  النصـف  خـالل  لتـأثري وا للظهـور  فرصـته  جيد

 واإلعــالم التعلــيم حقــول ي ســيما وال ممارســاهتا، خــالل مــن والســلطات .اجلديــدة األلفيــة

 يعلـم  ال حيـث  مـن  وأخضعته ورؤيته وعيه وسطحت الوطين حسه االعتيادي املواطن أفقدت

   .له معنى وال وغامضا عسريا له ةبالنسب املثقف خطاب أصبح حتى مربمج، مخ لغسيل

 بإشـكاليات  حماصـر  عمومـا،  والعربـي  العراقـي،  الثقاي املشهد فإن كلها األحوال وي 

 ي صعوبة جيد املثقف هذا ..وعقابيله مبعطياته املثقف فاجأ واقع ..مأزوم اجتماعي واقع
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 اآلخـرين،  وبـني  بينـه  لالتواصـ  ي خلـل  فثمـة  باالغرتاب، يشعر فهو الواقع، هبذا صلته إعادة

  .اجتمع جانب ومن جانبه من أيضا فهم سوء ومثة املفرتضني، ومتلقيه نتاجه بني

 والسـؤال  النخبـة،  ضـمن  ي يعـد  مل بأنـه  مضـى  وقت أي من أكثر اآلن املثقف يدرك 

 وعيا األعمق الشرحية أو املثقفون بات اليوم ..نعم أعتقد؛ .إجيابي؟ هو ما هذا ي كان إن

 ..القدميـة  السـاذجة  أحكـامهم  مـن  القدميـة،  أوهـامهم  مـن  يتخلصـون  منهم إنتاجا ثرىواأل

 أفضـل  بشكل واقعهم فهم ي ال تعينهم، أن ميكن فاعلية أشد ومناهج مفاهيم عن باحثني

  .جديدة عالقات منظومة وفق على به صلتهم إلعادة وإمنا فحسب،

 ي املضحك، من فألنه، العام الشأنب مهتما يكون أن املثقف على احملتم من كان إذا 
 األطـر  خـارج  يقـف  الـذي  "العـاجي  الـربج  مثقـف " وجـود  تارخينـا،  مـن  احلـرج  املنعطف هذا

 يكون أن بد ال فاملثقف .اجتماعي كائن كل ووظيفة ودور موقع تتحدد هبا اليت االجتماعية

 يتجنـب  ولكـي  االجتمـاعي،  النظـام  داخـل  وانعكاسـاهتا  السـلطة  شـبكيات  تـأثري  حتت واقعا

 عـن  يكـف  ال الـذي  الكـائن  هـو  املثقـف  ألن الناقـد،  موقـع  إشـغال  مـن  لـه  بـد  ال االستسالم،

 تفكـريه،  ي حـر،  أنـه  ويعـي  احلرية، ميتلك أن وعليه .العامل وعلى نفسه على األسئلة طرح

  .احلرية هبذه يصنع ماذا متاما يعرف وأنه

* * *   

 املطمـئن،  السـعيد  واإلنسـان  .املثقـف  ودلوج حاجة مثة ليس السعيدة اليوتوبيات ي 

 أن ميكـن  ال فيـه  نفسـه  ألفـى  الـذي  وباملسـار  مبوقعـه،  رضـي  وقـد  عاملـه  أشياء يسوّغ الذي

 املفكــرون قالــه مــا حــول يثرثــر الوقــت طــوال جلــس وإن حتــى "مثقــف" صــفة عليــه نطلــق

   .والفالسفة

 ميكـن  كيـف  كلـها،  واليـأس  واملآسـي  والـدمار  الفوضـى  هذه أمام املعاصر، عاملنا وي 

 فـاملثقف  .يـرام  مـا  على هو بعضه، حتى أو شيء، كل بأن يعتقد أو يثق أو يربر، أن للمثقف

 اخللــل هــذا يصــلح وحــني العــامل، تكــوين ي اخللــل بوجــود وجــوده مشــروط مؤقــت، كــائن

  .املشاكس التارخيي الكائن هذا إعدام إرجاء ينبغي احلني ذلك وإىل إليه، احلاجة ستنتفي

 بفكـره  يهـدد  الـذي  البعبـع  إنـه  ..أبـدا  وسـاخط  تسـاؤالته،  ي ووقـح  شكاك، كائن قفاملث 

 ملـاذا  نفهم أن جيب هنا من .سائدة أدلوجة أو فاسد، اجتماعي عرف وكل سلطة، كل املتسائل

    .ويُهمّش؟ ،صورته وتشوه .يُنبذ؟ وملاذا تارخينا، ي كما راهننا، ي احلقيقي املثقف يقصى
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 واحلريـة  احلق قيم جانب إىل موقفا يتخذ أن إالّ للمثقف ميكن ال ية،متناه وببساطة 

 أمسـى  ي اإلنساني الوجود من الرفيع احلد ذلك يالمس هبذا إنه ..واجلمال واخلري واحلب

 املبـدع  العمل ي تنعكس إذ احلياة قوة حلظتئذ جمسدا واألخالقي، احلضاري رقيه جتليات

 الفــن جمــاالت وي )اخل والســينما، واملســرح والرســم نحــتوال واملوســيقى والروايــة الشــعر(

 املنتمـي  هو املثقفني من النمط هذا أن خمفف، بشكل ولكن أجزم، وأكاد .كلها والعلم والفكر

 ونيعـدّ  الـذين  أولئـك  بنـدا،  جوليـان  نعتـهم  كمـا  امللـوك،  الفالسـفة  مـن  القليلـة  الفئـة  تلك إىل

  .الكارثة من أدنى أو قوسني ابق يكون حني العامل إنقاذ أجل من ضروريني

 ..وورطتـه  بـه،  بوغـت  الـذي  ملأزقـه  ووعيـه  حريتـه،  ي يكمن املثقف خالص كان رمبا 

 وتفـتح  وحتاكم، وتقلق، وتستفز، ختدش أسئلة صادمة، أسئلة من خلفية على الوعي ينشأ

 أولئـك  صـفو  رليعكِّـ  األسـئلة  يـثري  مشـاغب  هـو  فـاملثقف  .وتفضـح  وتؤشـر  تعـري  ..الثغرات

 األمـر،  يكـون  أن جيـب  هكـذا  أو املثقفـون،  ميتلـك  فدوما العكر، الواقع ي يصطادون لذينا

  .قوهتم نقطة وهنا غريهم، ميلكها ال مفاتيح

 ي واجلـرأة  املبـادرة،  لـروح  وافتقـاره  عمومـا،  والعربـي  العراقي، املثقف عجزُ يعين ال 
 علــى متســع الوقــت ي زال مــا ..قطعــا املطــاف هنايــة ،تارخينــا مــن العجيبــة الفاصــلة هــذا

 يتحسـس  أن املثقـف  علـى  فقـط،  ..بصـيص  املعـتم  األفـق  ي زال ومـا  شـيء،  كـل  مـن  الرغم

 وقـائع  سـتتغري  عندئـذ  اسـتثماره،  ميكـن  هبـا  الـيت  والكيفيـة  أبعـاده  يـدرك  وأن قوتـه،  موضع

  .ومسارات وأفكار

 ي النظـر  دامعيـ  أخـرى،  عتبـة  من يبدأ أن عموما، والعربي العراقي، املثقف على إن 
ــه مفاهيمــه، وشــبكة منهجــه ــد، منهجــه ي النقــد بقــوة متمســكا، ورؤيت  ومفاهيمــه اجلدي

 وخطورتــه أمهيتــه اجتمــاعي، فاعــل فــاملثقف .مقبلــة هنضــة رهانــات أحــد ليكــون .ورؤيتــه

 .والنقـد  للتفكيـك  القائمـة  املؤسسـات  وقواعـد  السـائدة،  القـيم  لسالسل تعريضه ي تكمن

 االقتصــادية البنيــة بــني فيقــع ســنة، ســبعني مــن أكثــر قبــل غرامشــي رأى كمــا مكانــه، أمــا

 بأنـه  املثقـف  فقول وبالتايل سلطة، مكان إنه" والدولة املدني اجتمع بني ..الفوقية والبنية

   ".باجتمع عضويا يرتبط املثقف وضع إن .صحيح غري قول هو منحاز غري

 القدمية مفاهيمه من راكث أن مأزق أمام يقف عموما، والعربي العراقي، املثقف كان 

 الفاشــية األنظمــة قبــل مــن هلــا والســيئ الفاســد االســتخدام نتيجــة بليــت أو اســتهلكت قــد
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ــتبدادية، ــن أو واالسـ ــل مـ ــات قبـ ــارات احلركـ ــية والتيـ ــيت السياسـ ــت الـ ــا ي أخفقـ  براجمهـ

 وأسـباب  النقدية، الرؤية وغياب املعري، على لديها اإليديولوجي سطوة بسبب ومشاريعها

 املفــاهيم هــذه أمثلــة ومــن .فيهــا التفصــيل جمــال املقــام، هــذا ي هنــا، لــيس كــثرية أخــرى

ــة،" ــرتاكية، القوميـ ــة االشـ ــة، العدالـ ــق االجتماعيـ ــر حـ ــري، تقريـ ــة، املصـ ــة الدميقراطيـ  دولـ

   ".اخل ..واليسار اليمني واملثالية، املادية واملعاصرة، الرتاث املدني، اجتمع املؤسسات،

 تعريفهـا  بإعـادة  أم بتغيريهـا،  هـل  .اآلن؟ املفـاهيم  تلـك  مـع  للتعامـل  السـبيل  ما ؛اوإذ 

 مغـاير  نسـق  ضـمن  ي مبتكـرة  أخـرى  مفـاهيم  مـع  بإدخاهلـا  أم جديدة، مضامني وإعطائها

 أمام ويتحدد املثقف ينكفئ أن غري من .أخرى عالقات وشبكة جديدة، منهجية وفق وعلى

 مثـة  أن اعتبـار  مـع  املتداولـة،  الثنائيـات  خيـص  مـا  ي توفيقيـة  رؤية أو ميكانيكية، خيارات

   .الثنائيات؟ تلكم بني متدرجة ومساحات متداخلة مناطق

 مل أنـه  لـو  كمـا  العـامل  يـرى  زال ما املثقفني، شرحية على احملسوبني من جزء هناك، 
 والسياسـة  االقتصـاد  ي كلـها،  التحـوالت  تلـك  يشـهد  مل أنـه  لـو  كما قرن، نصف منذ يتغري

 اإلعـالم  ووسـائط  والتقنيـات  واملنـاهج،  واملفـاهيم  واملعلوماتيـة  االتصال طرق ي جتمع،وا

ــدلت حيــث .وغريهــا ــا تب ــة السياســية اخلريطــة معه ــامل واالجتماعي ــذي للع ــات ال ــام ب  أم

 الثانيـة،  العامليـة  احلـرب  بعـد  معروفـة  كانـت  الـيت  الغالب، ي نفسها، هي ليست إشكاليات

  .الباردة احلرب وإبان

   !.تعوّض ال واليت اآلن، تلوح، اليت لفرصتهم يا !.املثقفني لشقاء يا 
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  املمنوع صناعة آليات ـ1

 فإننـا  وموجهاتـه  احملـرّم  /املمنـوع  وفاعليـة  نشـوء  وسياق آليات على ونقع نفهم حني 

 العالقـة  تتمفصـل  هنـا  فهـا  .واإلدمـاج  اإلقصـاء  عملـييت  آليات على ونقع نفهم أن نستطيع

  .وتأثريها قوهتا مديات وتتأشر السلطة تتكون حيث اآلليتني بني

ــ األرضـــية تفكيـــك، ثـــم ومـــن تعـــيني، مـــن أوال، البـــد،  إشـــكاالهتا إطـــار ي العتبـــة، ــ

ــا ومالبســاهتا ــوع أوجــدت الــيت ومقتضــياهتا، وظروفه ــة تأشــري أي .احملــرّم أو املمن  املرحل

 وصـراعاهتا  االجتماعيـة،  االقتصـادية  وتناقضـاهتا  بشروطها تلك الوالدة عمليةل التارخيية

 والعاملـة،  القائمـة  السـلطات  أو السـلطة،  حتديـد  جانـب  إىل الفكـري،  وفضائها السياسية،

  .حينها ي الفاعلة، واملمنوعات احملرّمات شبكة عن فضالُ والظاهرة، املسترتة

 املمنوعــات تســفيه ديدنــه جيعــل أن كــان يأل حيــق ال أنــه إىل التنويــه جيــب وبــدءا

 الوســط ي الفوضــى إشــاعة معنــاه فهــذا كلــها تقويضــها إىل والــدعوة إطالقــا، واحملرّمــات

 اجتمـع،  واسـتمرار  اسـتقرار  ويضمن اإلنسانية، العالقات ينظم ما منها وألن االجتماعي،

 ومضــمون نســاناإل طبيعــة مــع متوافقــة تكــون وقــوانني وأعــراف تقاليــد ي يتجســد حيــث

 بني ختتلف واحملرّمات، املمنوعات من سالسل وراء حيتمي جمتمع وكل .التارخيي ارتقائه

 مــن وخوفــا وتشــتته، تزعزعــه دون للحيلولــة التارخييــة، جتربتــه حبســب وآخــر جمتمــع

 اجتمـع  انتظـام  وأداة وسـيلة  السالسـل  تلـك  وتكـون  .والتغـيري  التبـدل  من وأحيانا اإلحماء،

 تلـــك ي النظـــر هـــو املقـــام، هـــذا ي يعنينـــا، مـــا إذن .فيـــه والفاعلـــة القائمـــة والســـلطات

 الراسـخ  تسـتثمر  أو الكليانيـة،  /االسـتبدادية  السلطات تبتكرها اليت واحملرّمات املمنوعات

   .اخلاصة طغمتها مصاحل لتحقيق ومنافقة سيئة بتأويالت منها

 واخلضــوع، الطاعــة جــبتو متبنــاة، حقيقــة نفســها مــن ســلطة، أيــة الســلطة، تتخــذ 

 علـى  تتأسـس  اخلطابـات  هـذه  ..خلفهـا  تـتمرتس  خطابـات  مجلـة  إىل احلقيقـة  تلـك  حميلة

 املعـاني،  من )السطح على منطقية األقل، ي تبدو، جتعلها أن حتاول( منظومة تكرار مبدأ

 مـن  تعمـل،  ثـم  ومـن  .دوغمـا  /إيـديولوجيا  مكونـة  مغلقـة،  دائـرة  ي إنتاجهـا،  وتعيـد  تنتجها

 تلـك  فقـط  هبـا  يُقصـد  ال الشـعائرية  [ .تقديسية هبالة إكساءها شعائرية، ممارسات خالل

 مــن حزمــة امــتالك إىل تســعى أو متتلــك ســلطة أيــة أن بــل .الــديين الطــابع ذات الطقــوس
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 واملنعـة،  التـأثري  قـوة  لتكسـبها  ثقافيـة  نفسـية  بـدالالت  حتقنها الطقسية والرموز العالمات

 األحـــزاب عنـــد والشـــعارات كاألناشـــيد حمـــرّم، إىل يلـــهاحت أخـــرى وبعبـــارة .القداســـة أي

ــاعالُ ويكــون احملــرّم يشــتغل ولكــي ]. مــثالُ الفاشــية ــه ف ــى يســتحوذ أن علي  الالشــعور عل

 اجتاهــات حتديــد ي يــؤثر مــا علــى أي ،)والثقــاي االجتمــاعي( مــنطقيت وعلــى اجلمعــي،

   .)والسلوكي عريوامل الوجداني( من عناصرها تتكون اليت تلك اإلنساني، الكائن

ــة /االســتبدادية الســلطة خطــاب يكــرر ــها، ومجــالُ كلمــات الكلياني ــة ذات بعين  رطان

 الالشــعور مســالك إىل تتســلل حيــث زائفــة، مبضــامني أو خمــدَرة، أو هلــا، معنــى ال بالغيــة

 سـطوهتا  حتـت  أنفسـهم  سـيجدون  والـذين  أمـرهم،  علـى  املغلـوبني  الرعيـة  من املتلقني عند

 .أدمغتهم هبا تتشبع حتى اجلماهريي، واالتصال اإلعالم قنوات عرب التكرار، بفعل القاهرة

 )واجلمـل  الكلمـات  تلـك ( وتلقيهـا  متابعتـها  على جمربين يكونون إعالميا حماصرون وألهنم

 مـن  جـزءا  ثـم،  مـن  لتكـون،  خمتلفـة،  وظـروف  مناسـبات  ي يرددوهنـا،  وقـد  آخـر،  بعـد  يوما

 وحتـدد  املتـداول  القاموس السلطة تضبط حيث( الفقري ياللغو وخمزوهنم ثقافتهم حمتوى

 يعــد مقدســة، ونصــوص كلمــات أهنــا لــو كمــا النــاس ألســنة علــى جرياهنــا وجمــرد .)كلماتــه

 بعـد  وحتـى  طويلـة،  ملـدة  فيستمر ذلك تأثري أما .الدعائي وجهازها السلطة إلعالم جناحا

  .خطاهبا واختفاء السلطة زوال

 إذا( هـو  أو .احملرّمات /املمنوعات من سالسل الكلياني /االستبدادي النظام يكرّس 

 وتفضـي  .احملرّمـات  /املمنوعـات  إلنتـاج  يتوقف، ال هائل، مصنع )اجاز لغة استخدمنا ما

 الالشـــعور ي احملرّمـــات /املمنوعـــات تلكـــم تأصـــيل إىل ضـــوئها ي الالحقـــة املمارســـات

 وكأهنـا  األحيـان،  بعـض  ي هـا، مع تبـدو  قـد  حـد  إىل عليـه،  فرضت الذي للمجتمع اجلمعي

 ذهنيـة ( بــ  العظـم  جـالل  صـادق  يسميه ما ويغدو .اإلله نواميس من أو األشياء، طبائع من

  .ناشطة سلوكية حقيقة )التحريم

 إن ..اخلانعـة  الشخصـية  الكليـاني  /االسـتبدادي  النظـام  ظـل  ي احملـرّم،  خيلق إزاءه 

 يرسَـبه،  وما باحملرّمات، التحرش من فالتخو أو التحرش، ي الرتدد أو بالتحرش، التوهم

 سيسـلب،  وحتكـم  وحتـاكم  وتتـهم  وتلوم وحتذّر، تراقب كاحبة قوى من النفس ي كله، ذلك

 تـأثريا  أقـدر  احملرّمـات  كانت وكلما .أيضا للتفكري وإمنا فحسب، للفعل ال إرادة، كل الشك،

ــة وهيمنــة ــر اجتمــع كــان كلمــا اجتمــع ي وديناميكي ــر وختلفــا، وضــعفا ســكونا أكث  وأكث

  .والدمار للهزمية عرضة
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 مـن  ومنطقـه  وقوتـه  مسـوَغه  ويسـتمد  )القديم( ي يتجذر احملرّم أن معروفا كان إذا 

 أن حيــاول )املمنـوع ( املسـتحدث  احملـرّم  فـإن  املقــدّس، الالمرئـي  املفـارق  القـديم  ؛)القـديم (

 الـذي  والشـفاف  واملرئي واحملايث طوالبسي املباشر ألن املعقّد، وعمقه امتداده وهم يصنع

   .فعالُ حمرّم بأنه أبدا اآلخرين يُقنع لن باحلسي يُحتوى

 احلــديث للمجتمــع فكمــا .الغــابرة، العصــور نتاجــات مــن إذن كلــها احملرّمــات ليســت 

 قــد القــرون عــرب البشــرية كانــت وإذا .كــذلك حمرّماتــه لــه فــإن وخرافاتــه وبدعــه أســاطريه

 رهينـة  باملقابـل،  نفسها، وجدت فإهنا مزوّرة، أهنا اكتشفت شتى اتحمرّم أسر من انعتقت

 القداسـة  صـفة  إضـفاء  مـن  أجنـع  جتـد  مل قـوى  وعقليـات  أهـواء  صـنعتها  جديدة حمرّمات

 مـن  جمتمعـات  أو فئات بأقدار التحكم واستمرار للتحكم، )احملرّمة( احليوية أنطقتها على

 البـد  حمـرّم  وكل .القطيع من العمياء اعةالط ينشد الذي الراعي وبعقلية احلديث، العصر

ــتم أن ــذي بالشــكل إنشــاءه ي ــل ال ال ــا .ضــدّها ويتحصــن املســاءلة، يقب ــل وم  التســاؤل يقب

 ال مـا  وهـذا  يُهدّم، أن أو جتاوزه جيري أن احتمال إىل يتعرض والنقد والتشكيك واملراجعة
  .للمحرّم يةالسيكولوج الرهبة وهالة اإليديولوجي واحملتوى التكوين مع ينسجم

 .رادعــة مبنظومــة إال يشــتغل ال ألنــه ســلطة حمــرّم كــل عــدّ ميكــن اآلخــر الوجــه مــن 

 وي .مـا  جتمـع  اجلمعـي  الالشـعور  ي تأثريهـا  جمـال  جتد اليت تلك هي احملرّمات وأقوى

 كـل  وحتـاكم  وتراقـب  وتقصـي  تنبـذ  حارسـة  قوة إىل يتحول نفسه اجتمع فإن احلالة هذه

 ويعمّـق  اجتمـع  ويوسـع  .منـها  والزائفـة  املنحولـة  حتـى  مبحرّماتـه،  اساملسـ  علـى  جيرؤ من

 كيانـه  أن يعتقـد  ألنـه  واهلـزائم  بالعجز واإلحساس والنكبات احملن أزمنة ي احملرّم منطقة

 العكـس  حيدث وقد .تلك احملرّمات شبكة على احلفاظ ي يكمن الذاتي وجوهره وماهيته

 منــها تســخر عاتيــة قــوى إىل احملرّمــات فتتعــرّض اليــأس وطغيــان األزمــة ذروة ي متامــا

  .معينة اجتماعية شرائح عند هبا وتفتك وخترتقها

 مبحاصــرته  للســيطرة  موضــوع  حمــض  اإلنســان  مــن  االســتبدادية  الســلطة  جتعــل  

 السـعي  أو احتجـاج،  أو تـذمر  غـري  مـن  ملشيئتها اخلضوع منه طالبا احملرّمات، من جبدران

 بوعد يقرتن أن ينبغي سطوة /سلطة إىل احملرّم يستحيل ولكي وهلذا، .مضاد بعمل للقيام

 لفـرز  وآلة جاهزة، لتهم مشروعا )ممنوع( حمرّم كل يغدو هنا من وبعقاب، بثواب وبوعيد،

   .)مقصيني( ومرتدين ومارقني خونة

 حقــل أي إىل يتعــداه وإمنــا فحســب الــديين احلقــل علــى املقــدس /احملــرّم يقتصــر ال 

 ).وأهدافها وقواعدها ووظائفها وآلياهتا اشتغاهلا نطاق هلا ممأسسة،( ما سلطة فيه تربز
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 غنـى  ال مهـم  عدبُ فهو .فاعليته أجل من اجتماعيا /نفسيا جماال يتطلب املقدّس /واحملرّم

ــه ــاد مــن عن ــة أبع ــة ســلطة أي  حلظــة ي املقــدس /للمحــرّم جتســيد هــي والســلطة .قائم

 القنـاع  هـو  والذي )ومقدس حمرّم( ما ملبدأ حامية نفسها تفرض وحني .العمل أو الفاعلية

ــرة حلقيقتــها اخلــاي  تكــون هــذه، الســلطة أي فإهنــا، متثلــها، الــيت الفئــة مصــاحل عــن املعبّ

 طريـق  مـن  حيصـل  أن ميكـن  احلالـة،  هـذه  ي اإلقصـاء،  فعـل  إن .العنـف  ملمارسـة  مستعدة

  .والنار الدم

ــا حمــرّم يفقــد حــني  ــه اخلــاص الوســط ي ســطوته م ــام ب ــه احتمــاالت واجه  اخرتاق

 دميومــة ي مصــلحة، هلــا أن تظــن أو مصــلحة، هلــا الــيت تلــك احلارســة، قــواه فــإن وتســفيهه

 بــأن متــوّه أي .االثــنني بــني متــاهٍ نقــاط خالقــة آخــر حمــرّم مــن تعزيــزات تســتعري الســطوة،

 ياسيفالس .واحد مصدر من نابعة أو متكاملة، أو متطابقة، أو واحدة، احملرّمني موضوعات

 إىل املعركـة  نقـل  إىل يسـعى  إمنا إفالسه أوقات ي الديين أو األخالقي ويتلبس يستعري الذي

 نقــص مــن تعــاني الــيت والســلطة .مؤقتــة أو دائمــة مكاســب لتحقيــق مؤاتيــة أخــرى أرض

 وجـدنا  املثـال  سـبيل  ففي .محايتها تدّعي جتذرا أقوى حمرّم وراء بالتمرتس تبدأ املشروعية

 املؤسسات منافسة الديين احملرّم تبنت واألهلية الشرعية ناقصة العربية اتالسلط أن كيف

 لتحجيمهـــا حماولـــة ي الصـــاعدة، السياســـي اإلســـالم وقـــوى القائمـــة، التقليديـــة الدينيـــة

  .الضيقة السياسية مصاحلها خيدم الذي بالشكل ودّها كسب أو وقولبتها،

* * *  

ــتج  ــاريخ، عــرب األفــراد، أن ــاذوا بعــدَهم الت ــات ت ــة وكينون  جتــارب خيوضــون اجتماعي

 وميكــن .اإلبــداع وصــور الثقافيــة األشــكال مــن الفــذة احلصــيلة هــذه ،العــامل ي حيــواهتم

 تلـك  أي ارتقائهـا،  ي اجتازهتـا  اليت الكربى العتبات تأشري خالل من الثقافات تاريخ تلمس

 عمليــات رصــد لخــال مــن أخــرى بعبــارة أو .البشــري الــوعي حققهــا الــيت اهلائلــة القفــزات

 هـو  مـا  وتنسـف  تـدحض  حامسة إزاحة بأفعال به واملعمول واملقبول للمستتب الوعي خرق

 االندثار، على توشك وقد الثقافة، وتتعطل .املعارف وتراكم وتطَور وتنمّي زائف، أو خاطئ

 أيـة  فتـاريخ  إذن .والنقـد  للمسـاءلة  إخضـاعها  تأبى جاهزة قبلية مسلّمات إىل تركن ساعة

 منوهـا،  يعيـق  ملـا  ومواجهتها ،جهة من اآلخرين، قبل من معاداهتا، تاريخ هو عظيمة ةثقاف

 ميكـن  ال الثقافـة  هـذه  ومثـل  .ثانيـة  جهة من والتابوات واملمنوعات للمحضورات واخرتاقها

 إمنـا  األمـر،  حقيقة ي وهي، .قتلهم وحتى وسجنهم نفيهم أو املثقفني بإقصاء مدَها وقف

   .بنيتها ي فاعليتهاو احلياة بذرة حتمل
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 واألرقـى  واألجدى األنصع الشكل إنه للحرية، التمثيل أشكال من شكل هو الوعي إن 

 حتققـت  مثلمـا  قـط  تتحقـق  مل وهـي  .أيضـا  وماهيتـه  وضمانته الوعي شرط فاحلرية .هلا

 ويـنكمش  ويتشـوه  يضـطرب  والـوعي  .والتـاريخ  العـامل  ويتمثـل  حيتـوي  وهـو  الـوعي  فعل ي

 .واحملرّمـات  واملمنوعـات  املعيقـات  نشاطها ودون دوهنا حالت كلما أي ريته،ح هتددت كلما

 الـتفكري  املمنوع ملنطقة التعرّض هو األول هدفه يكن مل ما حقيقي وعي مثة يكون لن ولذا

 املنطقة كانت إذا مستحيلة تكون أن وتكاد للغاية، عسرية مهمة وهذه وتعريتها، وكشفها به

 مـع  اللعب هو الوعي ديدن أليس ولكن .كليانية /استبدادية ةسلط حمميّات ضمن من تلك

  .وجتاوزه؟ وكسره لرتويضه املستحيل

 املرغــوب غــري املعرفــة منتجــي مــع تعاملــها ي الكليانيــة /االســتبدادية الســلطة ينــزع 

 جعلـه  بـل  وحسـب،  املقصي وتأثري فاعلية حتجيم ليس واهلدف .اإلقصاء إىل واملارقة فيها

   .الرقابة وظيفة يسهّل فاإلقصاء ملراقبة، موضوعا ليكون يةكاف مسافة على

 أن ميكـن  معرفة ينتج الذي الوعي هو الكليانية /االستبدادية السلطة يُرعب ما وأكثر 

 جتـاوز  على يقتصر ال واالنزياح .انزياحا متثّل معرفة .وفعل ووظيفة دور ي انعكاسها جتد

 هـو  وإمنا فحسب، أكرب بعمق أو جديدة، زاوية من ما معرفية إشكالية إىل النظر او املألوف،

ــة أيضــا ــيص عملي ــة أخــرى، شــروط ضــوء ي( اإلشــكالية حلــدود توســيع أو تقل  أو تارخيي

 أخـرى  إشـكالية  إىل االنتقـال  هو أو ).مهملة كانت أو معروفة، تكن مل سياسية، أو اجتماعية

 حيـدث  هنـا  .املعرفة جمال ي ةمنسي أو بكر منطقة وتراود الفكر، على جديدة أسئلة تطرح

   .واملمنوعات للثوابت راسخة، تبدو اليت اجلدران ي خطرية تصدعات يرتك زلزال

 وحــراس .للمقصــي ضــرورية مســاحة أو مســافة معينــة، حــاالت ي اإلقصــاء، يــرتك 

 مينحــون إمنــا ضــدا ـــ مناوئــا يعدّونــه )مــن أو( مــا خالهلــا يقصــون الــيت اللحظــة ي التــابوات،

 جمـاال  يـدروا،  أن غـري  مـن  ويكسـبونه،  )هناك( الصحيحة للحركة الضد ـ املناوئ هلذا صةالفر

 ملّـا  الضـد  ــ  املناوئ هذا بوجود ضمنا، وإن اعرتفوا، قد يكونون أهنم عن فضالُ احلرة، للمناورة

 الشـغالة  االحتـواء  اسرتاتيجيات ومراوغة املراقبة، من التفلت املقصي يستطيع وبذلك .أقصوه

 مـن  يكـافح  والـذي  للمقصـي،  املنشـودة  احلريـة  ليست هذه ولكن .متارسها السلطة تين ال اليت

 بشـر  وبـني  كرامتـه،  اإلنسـان  يسـلب  مـا  كـل  مـن  متحـرر  عامل ي إال تكون ال احلرية ألن أجلها،

  .حر ووعي حرة بإرادة واألمل الفرح ي ويعيشون ينتجون أحرار،

* * *  
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 أو لفئـة  خاصـة  مصـاحل  أرضية على أو الستبداد،ا ظل ي مصنوع تابو أو ممنوع كل 

 تكوينــه جــدل حبكــم حيمــل، إنــه ..الخــرتاق وحمــرَض للــدحض، قابــل مشــروع هــو طبقــة،

 اكتفـاء،  حالـة  ي هـو  املغلـق  والنظام مغلق، نظام تابو أو ممنوع فكل .نقضه بذرة الداخلي،

 التـاريخ،  مواجهـة  ي مقـائ  إنـه  ..وتعاليـه  واسـتقالله  كمالـه  وهـم  يعـززه  نفسه، يطرح مثلما

 احتمــال عــن غفلتــه هنــا مــن اجلدليــة، وقوانينــه التحــول منطــق خــارج وممأســس وفوقــه،

 وحـدوده  .والتـاريخ  الواقـع  مبـتغريات  يتـأثر  ال هنائية أزلية حقيقة ليس فهو .وفنائه هتشمه

 ومضـامينها،  اهلـ  املمثلـة  اخلطابـات  أشـكال  ي تبـدالت  وحتـدث  تتقلص، أو تتسع ما غالبا

   .واملصاحل القوى تصادم ملعطيات بعات

 احلـذر،  مـن  كـثريا  يتطلـب  واخلطـرية  امللتبسة املوضوعة هذه مع الفكري التعاطي إن 

 مـن  أبعادهـا،  وتبـاين  لتشـعب  وإمنـا  عنـها،  للـدفاع  حرّاسا أنفسهم حيسبون ممن خشية ال

 أنـه  وأرى .ثانيـة  جهـة  مـن  لدراسـتها  البحـث  ومنـاهج  املقاربـة  طـرق  اختيـار  وصعوبة .جهة

 .فيـه  الـتفكري  مسـتحيل  أو الـتفكري،  علـى  عصـيا  واحد حمرّم أو ممنوع يبقى أالّ أوال؛ جيب

 الـيت  القـوى  وبـني  وآليـات  وقواعـد  حـدودا  واحملرّمـات،  املمنوعات بني الفصل ثانيا؛ وجيب

 علــى جبــرأة الضــوء تســليط ثالثــا؛ وجيــب .منتــهكيها ضــد عنــها والــدفاع حراســتها تــدّعي

 مـا  فضـح  أي .واحملرّم املمنوع اشتغال استمرارية ي بعيدة أو قريبة مصاحل هلا اليت القوى

 املمنوعـــات فـــرز رابعـــا؛ وجيـــب ومصـــاحل، توجّهـــات مـــن واحملرّمـــات باملمنوعـــات تـــرتبط

 املـزورة  تلـك  عـن  وقانونيـة  وسياسـية  واجتماعيـة  روحية ضرورات عن النامجة واحملرّمات

 اعتبـار  أي قبـل  والنفـوذ  والثـروة  السـلطة  أجـل  مـن  هبـا  تتوسل فئات توجدها اليت واملفتعلة

   .أخالقي أو إنساني أو وطين

  واإلدماج اإلقصاء آليات ـ2

 عالقـات  شـبكة  إطـار  ي استقصـاؤمها  جيـري  أن البـد  مفهومـان  واإلدمـاج  اإلقصاء 

 .وعرضـيني  عـابرين  ومتظهراهتما صورمها بعض ي يكونان قد .متغرية متنافذة، سلطوية

 إســرتاتيجية ســياق ي بــهماتطلّ حلظــة ي النشــاط إىل ينزعــان مــا، ودائمــا أهنمــا، غــري

 الوقـوع  بيسـر،  لـيس  وإنْ املمكـن،  ومـن  .وفعلـها  )الكليانيـة  ــ  االستبدادية والسيما( السلطة

 الـيت  الكيفية توقع مع العلمي، والتحليل واملعاينة الرصد عرب )آلياهتما( ميكانزماهتما على

 وخفيـة،  ظـاهرة  وحـاالت  ودرجـات،  أمنـاط  واإلدمـاج  فاإلقصـاء  .اآلليـتني  كماتل هبا تشتغل
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 التـداخل  ي غايـة  عالئقـي  الشـتباك  جتليان إهنما .والواعية واعية مباشرة، وغري مباشرة

 /االســتبدادية الســلطة إيــديولوجيا توجــدها ممــا كثيفــة غــالالت خلــف خمــفٍ والتعقيــد،

  .أقنعة من القمعية، وممارساهتا والدعائي، إلعالميا وأكاذيبها تزويرها ومصنع الكليانية،

 تقبــل ال البشــر مــن جمموعــة ومعاقبــة وإبعــاد نبــذ هــو ببســاطة اإلقصــاء كــان وإذا 

 حبريــة، وتفكــر الكليــاني، /االســتبدادي النظــام ماكنــة ي باالنــدماج ترغــب وال الرتويــض

 جـزءا  كرهـا  أو طوعـا  جعلهو اجموع احتواء هو اإلدماج أن مقابل ي املواجهة، إىل وتسعى

ــك مــن ــة تل ــال املاكن ــوة، وال حــول ب ــإن ق ــاج اإلقصــاء( كالمهــا ف ــادان )واإلدم ــا أن يك  يكون

 النظـام  لسـلوك  اجلـدليان  التمظهـران  إهنما .الثاني آليات حترّك أحدمها فآليات .صنوين

 بالنسـبة  همـا ف .املطـاف  هنايـة  ي له، واملدمران الواقع، ي حلركتها واملنشئان االستبدادي،

 .واالسـتمرار  للعمـل  ضـرورة  أي اشتغال، وآلية داخلي وحمرّك دفاعية وسيلة النظام لذلك

 هبــا الــيت والكيفيــة النظــام ذلــك طبيعــة علــى نتعــرف أن ميكــن واملــدمج املقصــي وبدراســة

 ويسـتنزل  والغفـران،  الربكـات  مـنح  ويـدّعي  الزائـف،  بالفردوس يغري .واملوت احلياة يقونن

   .حساب غري من يشاء من فيها ويلقي هبا، يهدد اجلحيم، يوقدو اللعنة،

 تلـك  تغـذيان  قـاهرة،  موضـوعية  وظـروف  قسـرية،  شـروط  إطـار  ي اإلقصـاء  آلية تعمل 

 الدولـة  بـني  حيـدث  الـذي  االنفصـال  ذلـك  ي بـدءا  تتجلـى  .أيضـا  وتفسَـراهنا  وحتركاهنـا  اآللية

 تتضــاد حــني واجتمــع )احلضــاري واقــعال ي للســلطة األعلــى السياســي التجســيد هــي الــيت(

 مـن  هلـا  محايـة  وسـائل  عـن  السـلطة  فيهـا  تبحـث  الـيت  اللحظـة  ففـي  .وتوجهاهتمـا  مصاحلهما

 جانـب  مـن  تقابلـها،  .لإلقصـاء  تسـويغية  أرضـية  دفاعيـة،  كوسيلة لنفسها، متهّد فإهنا اجتمع

 .نفســه الوقــت ي كليهمــا أو الرتهيــب، أو الرتغيــب قوامهــا اإلدمــاج، حنــو حثيــث ســعي آخــر،

 الشــبكة فــخ ي الوقــوع وجتنــب احلمــر اخلطــوط جتــاوز مــن هــو الناشــط املقصــي واملثقــف

 وبينـها  بينـه  جـاعالُ  واملناورة الصدام مسافة هي منه، مسافة على بقي أو للسلطة، العنكبوتية

 علــى أحــدمها يتــآمر قطبــان االســتبدادية والســلطة املقصــي املثقــف ..ملغومــة حرامــا أرضــا

 ونسـف  حركتـه،  وإربـاك  الثـاني  وعمل وخطاب وجود منطق هتافت بيان أجل من األول .خراآل

 ومـن  تـأثريه  إبعاد أو .وإدماجه تأهيله بإعادة التفكري قبل األول إقصاء أجل من والثاني .أسسه

  .اجلسدي اإلحماء حد احلاالت، من كثر ي األمر، يصل وقد .وأكثر أكثر إقصائه ثم

 أنطقـة  عن إبعاداّ ميثل فإنه ودائرته، الفعل مركز عن إبعادا قصاءاإل ميثل ما وبقدر 

 مــن املــرء، مــن اإلنســاني اجلــوهر النتــزاع حماولــة فاإلقصــاء .اإلنســانية والكرامــة احلريــة
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 ومــاذا .والتعــبري والرؤيــة الفعــل ي لــه واملتــاح املمكــن حــد تضــييق أي حريتــه؛ ســلب طريــق

 عميقــة، واعيــة وبرؤيــة اإلنســاني املمكــن دودحــ بأقصــى تتحــرك ذات غــري اإلنســان يكــون

 فوكـو  ميشـيل  وخيربنـا  .واجلمـال؟  واخلـري  واحلـق  الصواب أنه يراه عما التعبري على وقدرة

 دائــم وكشـرط  سـلطة،  أيـة  صـميم  ي" وأن ،"أحـرار  ذوات علـى  إالّ تمـارس  ال السـلطة " بـأن 

 وبـال  مقاومـة  بال طويةسل عالقة توجد ال فإنه" ولذا "مجوحة وحريات عصيانا، لوجودها

   ".حمتمل انقالب وبال مهرب، أو خمرج

 واالعتقـال  والنفـي  والتشـهري  والتحجـيم  التجاهل منها عديدة أشكاال اإلقصاء يأخذ 

 هـذا  فمنطـق  الكلياني، االستبدادي/ للنظام عرضي نتاج هو واملقصي .واإلعدام والسجن

 مـا  بقـدر  فاملقصـي  .فعله النظام مارسلي كضرورة املقصي يفرزان وآلياته الداخلي النظام

 تعـــيّن ان ينبغـــي املقصـــي يشـــخّص ولكـــي .واقعـــا الـــتحكم ليكـــون شـــرط هـــو ضـــد، هـــو

 للواقــع تبعــا اخلطايــا /اخلصــائص هــذه مســاحة وتضــيق وتتوســع .خطايــاه /خصائصــه

 :ويُعــرّف املقصــي ســمّىيُ حيــث .والزمــان املكــان ي حتكمــه ومــديات للنظــام املوضــوعي

 أحيانــا، العرقــي بانتمائــه مشــكوكا ،)واملــارقني العــاقني مــن دائمــا أقليــة( أقليــة إىل منتميــا

ــا ــا، لألجــنيب عمــيالُ وخائن ــا ومنحرفــا أحيان ــاخ ي ويُعــرّف ســمّىيُ ومــن .أحيان  القمــع من

 بعدوى اإلصابة من هرهبم منه اآلخرين هلرب كافية وتسميته التسمية، يتلبس واالستبداد

 احلـزب  مـن  إنـه ( يُقـال؛  أن املثـال  سـبيل  ي .ضده اجلهلة تأليب عن ناهيك .مميت مرض

 حيــث .)اخل الفالنيــة، العشــرية مــن الفالنيــة، املنطقــة مــن الفالنيــة، الطائفــة مــن الفالنــي،

ــذهن ي التســمية، تســتدعي ــتفكري، واحملــدود االنفعــايل ال ــة ال  املنفــرة الصــفات مــن مجل

 مـخ  وغسيل جتهيل لسياسات تعرضت اليت تمعاتاج ي فعاال هذا ويكون .واالستفزازية

   .احلرّين والضمري الفكر أصحاب اإلقصاء يطول ما وغالبا .مفرطة ودعايات

* * *  

 مبؤسســاهتا الكليانيــة /االســتبدادية الســلطة حماولــة فشــل مــن اإلقصــاء فعــل يبــدأ 

 ينصـب  وبـذا  .امتثالـه  وضـمان  وترويضـه  )املثقفـة  النخبة عقل( العقل حتييد ي املسيطرة

 ال السريع االنتقام فإن )البشري الوضع( كتاب ي مالرو يقول وكما اجلسد، على االهتمام
 وقـد  .واحـدا  مقرتحـا  إال بالتعـذيب  والتوسـل  االعتقـال  يكـون  لن وهنا .اجلسد من إال يتاح

 العـزل  األخـرى  اإلقصـاء  صـور  ومـن  .األحيـان  بعض ي أجدى النفسي الضرر إحلاق يغدو

 الـذي  ذاك أي املكـان،  ي الفعـل  علـى  القدرة املنتزع املعزول، واإلنسان .)الداخل ي النفي(

  .معطل وجود سوى يكون لن معا، آن ي يوجد وال مكانه ي يوجد
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رغم  فحـني  الـذات،  حقيقـة  عـن  الـذات،  عـن  اإلقصـاء  من منط وهو اإلرغام، ومثة   يـُ

 انتمائـه  عـن  تنصـله  يعلـن  حـني  أو قناعاتـه،  مـع  يتوافـق  ال قـرار  أو موقـف  اختـاذ  على املرء

 الطبيعيـة  أرضـيته  عن يُقصى أن معناه فهذا عنه، رغما هبا يؤمن اليت مبادئه أو السياسي

خ  اليت  بعدئـذ  فيبقـى  .عليـه  غريبـة  أخـرى  أرض ي ويُلقـى  دمجليُـ  أعماقهـا  ي جـذوره  رسـّ

 مـع  خلوتـه  سـاعات  ي بـه  يلـوذ  مرجـع  بـني  يتمزق ..)خفية أو ظاهرة( ازدواجية من يعاني

 منطقـتني،  بـني  مـوزع  إنه ..خيافها لسلطة به مبالغ ووالء حنينه، أو وعيه واضطرام نفسه

 الثانيـة  واملنطقـة  وترفضـه،  تدينـه  منـها  أقصـي  اليت األوىل منطقته .هشة بكليهما عالقته

 ببعضهم األمر يصل وقد .مباضيه وتعيّره بأمره وتشك مضض على تقبله فيها أدمج اليت

 الـذي  بالشـكل  حبمـاس  ويهتفـوا  يتحدثوا أن الروح ي وعطب العقل ي بشرخ واأصيب ممن

 فداحـة  يـدركوا  أن غـري  ومـن  مروعـة،  نفـاق  حلظـة  ي احلقيقية، وامزجتهم آراءهم يعاكس

   .ويفعلون يقولون فيما واالزدواجية التناقض

 سـب، فح للكـائن  الشخصي التاريخ ميزق ال اإلقصاء عملية يعقب قسريا إدماجا إن 

 هنـا  هـا  .والـروح  الفكـر  خـراب  هـو  وذلـك  الوجـود،  جـوهر  لتمس التمزيق عملية تتعدى بل

  .ميتا أو بطيء، مبوت عليه وحمكوما احلاجة عن وزائدا ومريبا مهمشا املرء ميسي

* * *  

 عاقـا،  مـرذوال  شـاذا  السـلطة  خطـاب  ي يُمثّـل  الذي هو السليب، املتمرد هو املقصي 

 تكـون  تلـك  والتسـمية  يسـمّى،  فاملقصـي  .خائنـا  أو للخيانـة  ومرشحا وخطرا، مارقا ضاال،

 أخالقـي  أو ديـين  أو سياسـي  وقـع  ذات دالالت .اجتماعيـا  رةومنك رةمنفِ بدالالت مشحونة

 واسـعة ( معينـة  شـرائح  لـدى  اإلقصـاء  فعـل  لتسـويغ  كافيـا  يكون ثقيل سيكولوجي مبحمول

 عميـل،  منحـرف،  ملحد، خائن،( :قبيل من كلمات هتيجه الذي املمتثل اجتمع من )أحيانا

 عليه حكم ومن وملاذا؟، كيف، كذلك؟ حقا )املقصي( أهو قبيل؛ من أسئلة تلجم حيث ،)اخل

 وأيـة  ذاك؟ احلكم قرار إلصدار والشرعية األهلية احلكم مُصدِر ميتلك، وهل احلكم؟ هذا

 أحـد  الو .غائبـة  أو األذهـان،  عـن  ةمغيبـ  أسـئلة  تلك ..حكمه؟ إطالق ي استخدمها معايري

   .الطلق واهلواء الضوء ي علنا، طرحها على جيرؤ

ــذا جــو ي  ــدفق مثــة كه ــهم، ينقطــع ال ت ــا للت ــاك ودائم ــدة حــدود هن  وشــبهات جدي

 نفســه فــرد كــل جيــد الســنوات مــرور ومــع .واالجتمــاعي السياســي املنــاخ تســمم جديــدة،
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 ميكـن  مما وهي حقا، ارتكبها كان إن يدري ال أو يشك قد شتى جرائم /خبروقات متلبسا

ــودي أن ــه ت ــل أو الســجن إىل ب ــالفرد .املشــنقة حب ــه خيفــي ف ــا يبحــث وهــو ذنوب  عــن دوم

 يستحضــرها مســوَغات، )نفســه أمــام حتــى وأحيانــا( اآلخــرين أمــام لســلوكياته، مســوغات

 اســتجواب أو حتقيــق ألي تعــرّض إذا فيمــا تنقــذه أو تعينــه قــد قلــب، ظهــر عــن وحيفظهــا

   .القلق ي غائص امرؤ إنه .بشأهنا

 أو واملعرفـة،  السـلطة  بـني  املتوترة اإلشكالية املنطقة ختوم على اإلقصاء فعل حيدث 

 مـا  مبعرفـة  املعـززة  فالسـلطة  .واملعرفة السلطة بني التداخل يفرزه الذي املعقد النسيج ي

 .والنبـذ  التشـهري  أو للمباركـة  واإلخـراج،  لإلدخـال  والـرفض،  للقبـول  املناسـبة  اآلليات تنتج

 والثقــاي واالجتمــاعي السياســي الوســط ترتــب إهنــا .واإلدمــاج لإلقصــاء وباصــطالحنا؛

 واإلقصـاء  .مطـرودين  أو توابـع  اآلخـرين  ومـن  مركـزا  السـلطة  هذه من جتعل اليت بالكيفية

 يُحجــب مــن هــو واملقصــي .املعارضــة الثقافــة خطــاب هــو مــا، خطــاب قمــع معنــى يتخــذ

 بعـده  لإلقصـاء  يكـون  هنـا  .لإلدانـة  وقابالُ مشوها عرضه ليُعاد ويُختزل يُجتزأ أو ،خطابه

 كمـا  السـلطة  خطـاب  ي ويُمثّـل  مبتـورا،  املقصي خطاب يُصاغ إذ االجتماعي السيكولوجي

 يغيّـب  وقـد  .سـلبيا  ضـده  اجتمـع  يُحرك الذي بالشكل أي اجتمع، حمرمات انتهك أنه لو

 خمتلفـــة صـــورة وهـــذه جتاهلـــه وجيـــري )الســـلطة خطـــاب( اخلطـــاب ذلـــك مـــن املقصـــي

 وإخفـاء  حجـب  بـل  حسـب،  وسـلطته  باآلخر االعرتاف عدم معناه ليس واإلمهال .لإلقصاء

 حــد املواجهــة تصــل وقــد .معــه احملتمــل أو املؤجــل أو الواقــع الصــراع وقــوة وشــكل طبيعــة

 أو وقائعـه  تزييـف  أو الصـدام  طبيعـة  علـى  التسـرت  يتم ذلك ومع .احلرب أو املسلّح الصدام

  .وقوعه إنكار حتى

 عــن بعضــها معزولــة ذرات إىل متماســك نســيج مــن اجتمــع اإلقصــاء آليــات حتــوّل 

 املؤسســات هــذه أن واحلقيقــة .جتميعيــة ملؤسســات أشــكال وجــود مــن الــرغم علــى بعــض،

 .وأهـدافها  وسياسـاهتا  السـلطة  نطـاق  خـارج  مجاعيـة  مبادرة أي قيام متنع بطريقة مرتّبة

 اجلماعـة ( حميطـه  عـن  فصـله  خـالل  مـن  اإلنسـان  حيتـوي  الكلياني /االستبدادي لنظامفا

ــدمج ال فــالفرد )البشــرية  عالقتــه يســم مغــرتب، فاملــدمج اغــرتاب، حالــة ي بوضــعه إال يُ

 احملـيط  مـع  والتناغم االنسجام فيها يستطيع ال اليت اللحظة ي فهو .فادح خلل باآلخرين

 ال فمنطقيــا .الســلطة آلــة ي منــه، بــالرغم أحيانــا جــزءا، ونليكــ يُــدمج، لكــي مهيئــا يكــون
 إدماجـك،  دون سـتحول  االجتماعيـة  عالقاتـك  جتسـدها  الـيت  القـوة  إن .تعـزل  مل إذا تدمج
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 عالقاتـــك ختريـــب خـــالل مـــن وقتلـــها القـــوة هـــذه إضـــعاف ينبغـــي لـــذلك .إرادتـــك ضـــد

 باآلخرين، الفرد صلة منع لخال من تتأتى لن االجتماعية العالقات وختريب .االجتماعية

 حبيـث  العالقـات  هـذه  أمنـاط  وحتوير وتشتيت تلغيم خالل من ولكن .مستحيل أمر فذلك

 فآليــات .الفعــل علــى وقــدرة إرادة ذات مضــادة قــوة إنشــاء العالقــات هــذه إطــار ي يُعسـر، 

 لــقخت )والعصــا اجلــزرة( واإلرهــاب واإلغــراء والدعايــة واإلشــغال واإلهلــاء والقمــع املراقبــة

 فهـو  .املضـاد  للفعـل  املسـتعد  وغري اإلرادة ضعيف وباآلخرين، بنفسه الثقة العديم اإلنسان

  .إنسانا جوهرك عن تغرتب أن هو تدمج أن أجل من تعزل أن ..معزول مستلب كائن هنا

 .كـاد  أو حـدوده  أقصـى  وصـل  وقد االغرتاب مبفهوم مرتبطة هنا، ها الالفاعلية، إن 

 .أيضـا  بذاتـه  الفـرد  عالقـة  ي وإمنـا  فقـط،  بـاآلخرين  الفـرد  عالقة ي يظهر ال واالغرتاب

 هـذه  مـن  تتغـذى  الـيت  ممكناتـه  فـإن  االجتماعيـة  عالقاتـه  قاعـدة  تنـهار  الـيت  اللحظـة  ففي

 هذا فإن ما بفعل قام لو وحتى .الفعل على قدرة بال كائنا ليغدو تضمحل سوف العالقات

 وهنـاك  .لإلدمـاج  مهيئـا  يكـون  اآلونـة  هـذه  منذ إنه .ويائسا ومشوشا عقيما سيبقى الفعل

 قبلـوا  ذلـك  مـن  الـرغم  وعلـى  عليهـا،  حـانقني  وكـانوا  بعينـها،  سـلطات  جـور  مـن  عانوا ممن

  ملاذا؟ .هياكلها ي اإلندماج

ــاهيم إىل الرجــوع أن شــك ال  ــة( مف ــالنقص، الشــعور الشخصــية، إزدواجي  ضــعف ب

ــ النفــاق االستســالم، اجلــنب، اإلرادة، ــدا، يكــون قــد )اخل اعي،االجتم ــه بيــد مفي  يفــي ال أن

 هو ..معقدة اجتماعية /بيسكولوجية عوامل وليد هو هذا مثل إنسانا إن ..متاما بالغرض

 حمبطـات  إىل تعـرض  أن بعـد  والـروح  الفكـر  ي همشـوّ  إنه .شائك وتاريخ مريرة جتربة ابن

 فاجليـل  .اليـأس  حـد  ووصـل  والـرتدد  والقلـق  واخلـوف  األمل وعانى قمع، وقوى وضغوطات

ل  قـد  يكون قليلة، لسنوات ولو حتى فاشي، استبدادي نظام ظل ي يعيش الذي  أكثـر  حتمـّ

  .النظام ذلك وطأة مثل تعرف مل أجيال حتمّله مما

 وعيـا  اإلنسـانية  الكينونة إلغاء هو اإلدماج، من كما اإلقصاء، من النهائي املقصد إن 

 التوظيف على العصية اإلنسان طاقة وإحماء تحجيمل املسعى هو فاإلقصاء .وفعالُ وقدرة

 الـوعي  أسـس  لتقـويض  السعي هو اإلدماج أن كما .الكلياني /االستبدادي النظام ماكنة ي

 اسـتثمارها  أو .اخلـالق  الفعـل  علـى  اإلنسان قدرة وشل اإلنسانية الطاقة وإهدار اإلنساني

   .ذاك النظام ملصلحة قسرا

* * *  
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ــةوباخل الوقــت، مــرور مــع ــاورة ديع ــة، والدســائس واملن ــان تتوطــد اخلفي  النظــام أرك

 ي العائشــني أولئــك مجيعــا، األفــراد تطــول عميــاء كاســحة آليــة قــوة وتصــبح االســتبدادي
 ميكـن  خمـرب  أتفـه  حتـى  نـزوال  القدرة، كلي رمز /وثن من تبدأ اليت النظام فرتاتبية .جماهلا

 العــام، الفيزيــاوي قانوهنــا مــع التكيــف ي فشــل مــا إذا آخرـــ أحــد أي ـــ أحــد أي تســحق أن

ــواء التكيـــف ــة، أو باخلضـــوع سـ ــاء( بـــاإلفالت أو باالنـــدماج باملراوغـ ــان إن ..)اإلقصـ  كتمـ

 والنضـال  احلبـال  علـى  واللعـب  والتـهرب  واالزدواجيـة  والسـلبية  والنفـاق  واألفكار، املشاعر

 حتـت  السـقوط  دون للحيلولة ـ والنوع الدرجة ي اختالف مع ـ مراوغة وسائل كلها اخلفي

 هتلــر كــان( .مســمى غــري أجــل وإىل رمحــة، أو هــوادة، بــال املاضــية الشــيطانية العجــالت

 األنظمـة  خطـاب  ي ــ  األبـد  وإىل ــ  عبـارة  تـداول  ويـتم  عـام،  األلـف  إمرباطورية عن يتحدث

   ).حياء بال الكليانية /االستبدادية

 واالنســجام واالســتقرار ةالداخليــ الوحــدة وذريعــة وهــم حتــت الكليــاني النظــام يشــتغل

 مقصـي،  مشـروع  نفسـه  الوقـت  ي وهـو  أوال، مـدمج  هـو  افرتاضـا،  فرد، فكل .املطلق والوالء

 يهـدد  ومصـري  أبـدا،  قـائم  احتمـال  البـدء،  منـذ  هو، الذي اإلقصاء .لإلقصاء مرشح هو وإذن

 اضـيع مو هم آخرين قبل من مراقبة وموضوع أمره، ي مشكوكا يظل املدمج فحتى .اجلميع

  .اإلقصاء إىل قصر، أو ذلك طال طريقه، ي هو كائن املدمج .لبعض بعضهم مراقبة

 ملوتــه، جرثومــة مــن أكثــر معــه يوَلــد أو داخلــه، ي حيمــل وهــو الكليــاني النظــام يولــد

 أن أجــل مــن النظــام ذلــك آليــات إحــدى اإلقصــاء كــان وإذا .منــها واحــدة باإلقصــاء العمــل

 ي مؤقتـا،  يعينـه،  فاإلقصـاء  .لـه  الـدمار  آلية اآلخر، اجلانب من فإنه، مدة، ألطول يستمر
 ضـد  املقصـيني  فاعليـة  لتصـعيد  ميهـد  باملقابـل  لكنـه  بنيتـه،  واختالالت معضالته مواجهة

  .أوسع للمناورة مبساحة بعد، فيما الساحنة الفرصة سيجدون ألهنم النظام

 دونـه،  مـن  العمـل  ليـاني الك /االسـتبدادي  النظام يستطيع ال مسكِّن دواء هو اإلقصاء

 اســتفحاهلا إزاء شــيئا العمــل النظــام يســتطيع ال ومميتــة، خطــرية عرضــية نتــائج ذو لكنــه

 فعـل  مـن  تتخلـق  الـيت  النـاخرة  اجلرثومـة  وحيوية طبيعة على التعرف يستطيع ال أو .أخريا

 بآليـات  يشـتغل  ال النظـام  هـذا  أن هـو  بسـيط  لسـبب  وذلـك  .األوان فـوات  بعـد  إالّ اإلقصاء

 ويقمــع بصــالفة، ويواجــه بعنــف، يــرد أن يســتطيع إنــه ..الــذاتي والنقــد واملراجعــة التقــويم

 يقـدر،  ولـن  .متامـا  الصـراع  حيسم أن يستطيع لن جولة، أية ي أبدا، لكنه ويؤجل، بقسوة،

 بــ  يعـرتف  أن يريـد  ال أو يـدرك،  ال أنه طاملا األخرية، اجلولة كسب على واستبد، جار مهما

ـَني )وقانونه اهلدم عنصر(    .أحشائه ي بدأب العامل
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  .ووظيفته املثقف موقع ـ3 

 كيـف  التارخييـة؟  نشـأهتا  شـروط  هـي  مـا  السـلطة؟  ختلـق  الـيت  العوامـل  هي ما ترى 

 تـأثريات  ومتـارس  اآلخـرين،  عـن  زتفـرَ  أن )فـرد  لشـخص  البـدء،  ي أو،( معينة لفئة يتسنى

 هـي  السـياق،  هـذا  ي بالسـلطة،  نيـه أع وما .واسع؟ أو حمدود، اجتماعي حميط ي سلطة

 القول، ميكن واملؤسسة، .ما خطابا وفرضت مؤسسة، هيئة اختذت اليت أي اجسّدة، تلك

 وحبســب .فيهــا الثــاني الشــخص اخنــراط مــن بــدءا وتتشــكل التســمية هــذه تســتحق أهنــا

 ،متميـز  اجتمـاعي  معطـى  املؤسسـة  فإن وآخرين الكيايل الوهاب لعبد السياسية املوسوعة
 وتـورد  .ككـل  السياسـي  ــ  االجتمـاعي  النظام ي تؤديها اليت بالوظيفة وجودها يرهتن حيث

 نشـاط  معظـم  تنظـيم  مبـدأ  علـى  يقـوم  كيـان " بأهنا للمؤسسة فيرب ماكس تعريف املوسوعة

 مبشــاكل وثيــق بشــكل مــرتبط حمــدد تنظيمــي منــوذج حســب مجاعــة أو جمتمــع أعضــاء

   ".أهدافها بأحد أو اجتماعية، جمموعة أو مجاعة أو .جمتمع حباجات أو أساسية،

 مـا  وكـثريا  كـذلك،  فإننـا،  املمأسسـة،  السلطة أو املؤسسة، سلطة عن نتحدث ومثلما 

 الكنيسـة،  أو اجلـامع  وسـلطة  احلـزب،  وسـلطة  الدولة، وسلطة القانون، سلطة عن نتحدث

 ذاهبــ نعــين وقــد .اخل )شــخص كــل علــى وأخالقهــا قيمهــا تفــرض حــني( اجتمــع وســلطة

   .معه التعاطي سياق أو البحث، منهج ضوء ي خمتلفا، شيئا مرة، كل ي املفهوم،

 كمـا  اخلطـاب،  سـلطة  أو الـنص  سـلطة  عـن  ومـاذا  :املـرء  يتساءل رمبا ثانية جهة من 

ــو  يكونــان أعتقــد وكمــا الغالــب، ي إهنمــا، .يســمّوها؟ أن املفكــرين أو النقـــّاد لــبعض حيل

 مـن  مسـتمدة  السياسي اخلطاب فسلطة .وممأسسة جمسّدة أخرى لسلطة ودالة انعكاسا

 الدينيـة،  املؤسسـة  سـلطة  من مستمدة الديين اخلطاب وسلطة .السياسية املؤسسة سلطة

 آخـر  موضـوع  وهـذا ( اخلاصـة  الذاتي حضورها قوة هلا تكون النصوص بعض لكن .وهكذا

  ).املقام هذا ي يعنينا ال

 فلكل .حمدد واحد، عامل إىل بالرجوع بثاقهاان وكيفية السلطة ظاهرة فهم ميكن ال 

 نشـوء،  آليـات  تخضـع  الـيت  واحلضـارية  االجتماعيـة  وشـروطها  مقتضـياهتا  تارخييـة  حقبة

 امتيـازات  مـنح  ي أساسـيا  عـامالُ  االقتصـاد  /املـال  يكـون  فقـد  .هلـا  السلطة نطاق، ومتدد

 فيـه  يطغـى  الـذي  عصرال هذا ي اآلن، احلال، هو كما كثرية، جمتمعات ي السلطة وحقوق

 عـن  احلـديث  جيـري  حيـث  السياسـية،  واإلدارة واإلنتـاج  للتملك الليربايل الرأمسايل النمط

  .احلر االقرتاع صناديق من املستمدة الشرعية
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 أركيولــوجي لفحــص الســلطات تــاريخ نخضــع حــني تعقيــدا أكثــر يبــدو األمــر أن غــري 

 بعــض ي للســلطة حامســا مرجعــا يــةالبدن القــوة كانــت مــا فيومــا .دقيــق نقــدي وتــارخيي

 اجتمعات بعض ي وكذلك مثاال، املماليك، مصر حواري ي الفتوات( الضيقة اجتمعات

 إىل باالسـتناد  السياسـي  والـدهاء  السياسـية  املناورة وكانت .)احلاضر وقتنا حتى البدائية

 أخـرى،  وجمتمعـات  حقب ي حامسا عامالُ واالنقالبات باملؤامرات والتوسل عسكرية، قوة

 بالعـامل  يسمى ما نطاق ي جغرافيا وتقع سياسيا، تنتمي كثرية بلدان راهن ي حيدث كما

 ي الغرب، هي تصوره وجغرافية وحتوالهتا، السلطة انتقاالت توفلر ألفني ويتعقب .الثالث
 تصــبح حيــث .املعرفــة إىل االقتصــاد، إىل العســكرية، القــوة مــن )الســلطة حتــوالت( كتابــه

  .معها ومتماهية هلا، ومغذية داعمة سلطة، املعرفة

 وسياسي اجتماعي توازن ي واختالل تصدع حدوث معناه جديدة سلطة أية نشوء إن 

 حالـة  تصـنع  أن حتـاول  اجلديـدة  السـلطة  كانـت  وإذا .السـابقة  االستقرار حلالة وكسر قائم،

 تـــديم شـــرعية، تكـــن مل إن والســـيما نفســـه، الوقـــت ي فإهنـــا، جديـــدين واســـتقرار تـــوازن

 اإلزاحــة إىل نفســها هــي تتعــرّض أن دون حيــول الــذي بالشــكل وذلــك بقائهــا، إســرتاتيجيات

 للعمـل  واإلدماج اإلقصاء وآليات احملرّمات، /املمنوعات صناعة آليات تعود وهنا .والسقوط

ــات ــدة، الســلطة هــذه إســرتاتيجيات تقتضــيها بكيفي  ي وسياســتها ســطوهتا ومــدى اجلدي
 الـيت  هاتـه وموجَ داتـه وحمدَ وظروفـه  شروطه للواقع تبقى الذي الوقت ي .الواقع مع ملالتعا

 واإلقصـاء  والتحـريم  املنـع  بعمليـات  اخلاصة السلطة سياسات ي تلك أو الطريقة هبذه تؤثر

 أو تتمفصل، وهي .وتكتيكاهتا وإسرتاتيجيتها سلطة أية نشاط من جزء كلها فهذه .واإلدماج

  .ومقاصدها ذاهتا السلطة نشاط آليات عن، مخضتت أو تتوازى،

 بعـض  مسـتعرية  اخلاصـة،  أسـطورهتا  خلـق  إىل الكليانيـة  االستبدادية السلطة تسعى 

 هبـذا  جـدوى  ذات وتراهـا  تبتكرهـا  أخـرى  عناصـر  عـن  فضـالُ  املعروفة، األسطورة عناصر

 األسـطورة  نمـ  وقـوة  تـأثريا  أشـد  شـيء  ال أن اإليديولوجيـة،  الناحيـة  من متصورة، .الصدد

 ذات واقعيـة،  فـوق  مـا  لغـة  مـع  بالتعامـل  تبـدأ  ولـذا  .هبـا  والتحصـن  خلفهـا،  االحتمـاء  ميكن

 وتنتقــي .والسياســي اإليــديولوجي خطاهبــا منــها تنشــئ طنانــة وبالغــة ظاهريــة، فخامــة

 حـدود  تضـييق  إىل فتسـعى  .يضـيئه  أن أجـل  مـن  ولـيس  الواقـع  يعتّم مبا قاموسها مفردات

 مكـررة،  معينـة  مفـردات  تداول على العمل خالل من واالتساع التوالد لىع وإمكاناهتا اللغة

 شيء أي تعين ال سياقات ي تستخدم مضللة عائمة املفردات هذه تكون أن على واحلرص
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 أو التغـيري،  أو الـرفض  أو السلب معاني على دالالهتا ي حتوي اليت املفردات وإبعاد واضح،

   .ووعوده اقضاتهتن عن وتكشف الواقع تعكس اليت تلك

 بطـويل  زمـن  عـن  بـالكالم  التـارخيي  الواقـع  متويه هي السلطة لتلك األول اهلدف إن 

 األبطـال  ألولئـك  حفيـد  حاضـر،  بطـل  إىل بعدئـذ  الكـالم  ليتعرج .موهوم أو حقيقي ماض،

 ويُقـدّم  مقدسـة،  سـاللة  مـن  ينحـدر  تصـويره،  جيـري  ومثلمـا  البطـل،  ذلك أن أي الراحلني،

   .بعنايته وحمفوظا قبله من مدعما تقدير، أقل ي أو، .لإلله قرينا أحيانا

 مـا  حييـل  أو املطلقـات،  مـع  التعاطي حياول املاورائية اللغة هبذه املبين اخلطاب ذلك 

 املثـال،  سـبيل  ي األمـة،  إن ..غري ال التعمية أجل من وأيضا املطلق، إىل وتارخيي نسيب هو

 واحلضـاري  التارخيي وجودها سياق من تجرد ليانية،الك /االستبدادية السلطة خطاب ي

ــها التارخييــة التجربــة نتــاج مــن ليســت أهنــا لــو كمــا .مطلقــة قدســية صــفات لتمــنح  بقضِّ

 املفهــوم ي ليــذوّب وحريتــه الــذاتي الفــرد بكيــان التضــحية تــتم النتيجــة وي .وقضيضــها

 وتبقيهــا جتعلــها أن ريــدت مــا أو ثوابــت، علــى تؤكــد اللغــة وهــذه .لألمــة والســائب املضــبب

  .والتاريخ الواقع حلركة الطبيعي اجلريان جيسّد ما أي املتحوَالت؛ خانقة ثوابت،

ــهرب  ــة مــن أعــاله اخلطــاب يت ــل حماول ــرا، املوضــوعي، الواقــع حتلي ــا أو منك  حاجب

 النظـر  مـن  بـدال  وهـو  .فيـه  الـتغري  وقـوانني  صراعاته، وأشكال الفاعلة، الداخلية تناقضاته

 العلمــي والتنبــؤ فيــه، احلركــة اجتاهــات وقــراءة احلاضــر، إىل الــدقيق والعلمــي حصالفــا

 زمـن  ي يسـبح  هالمـي،  ومسـتقبل  موهـوم،  قلنـا،  كمـا  مـاض،  بـني  يتنقـل  جنـده  باملستقبل،

 التـارخيي  املسار إليه يوصل ولن تتحقق، لن هوائية آمال عن عبارة هو متعني، غري متخيل

   .خناقه على الكليانية االستبدادية السلطة تلك تقبض الذي للواقع

 عـن  مرتشـحة  )ثقافـة  نسـمّيها  أن مبقـدورنا  كان إن( ثقافة السلطة تريد النهاية وي 

ــديولوجي اخلطــاب ذلــك ــة والقناعــات األســس ثقافــة ..اإلي  واملســلمات والراســخة، الثابت

 مبعـايري  عقليـة، ال واحملاكمة واملساءلة احلوار ترفض واليت مصاحلها، مع املتساوقة القبلية

 ي ووظيفــة ودورا موقعــا للمثقــف تريــد هــذا، ضــوء ي ثــم، ومــن .التــارخيي والواقــع العلــم
 ومرصودا، صامتا، مشلوال مقصيا تقدير أقل ي أو وممتثالُ، مدجما عالقاهتا شبكة إطار

  .املراقبة حتت موضوعا أي

* * *  
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 غــري عالقــات جمموعــة اطنشــ عــرب فوكــو، ميشــيل حيــددها كمــا الســلطة، تمــارس 

 الطريقـة  هـي  السـلطة  أن حيـث  .وقصـدية  ذاتيـة  غـري  العالقـات  وهـذه  ومتحركة، متساوية

 السـلطة  وممارسات .االجتماعي اجلسم خالل من السياسية التكنولوجيات هبا تعمل اليت

 تسـتهدف  وهـي  ممكنـة،  أفعـال  ي تـؤثر  أفعـال  مجلـة  بأهنـا  يراهـا  والـيت  .فوكـو  يهم ما هي

 علـى  إال تمـارس  ال السـلطة  وهنـا  .فاعلـة  ذوات سـلوك  فيـه  ينـدرج  الـذي  مكانـات اإل جمال

 بـأن  إعالمنا يريد فوكو أن لو كما .كذلك املهيمنني وعلى عليهم املهيمن على .أحرار ذوات

 عــن النظــر بغــض املنغمســني، األفــراد عــن املســتقل كياهنــا هلــا تكــون تتشــكل الــيت الســلطة

 نظر وجهة من وأيضا السلطوية، العالقات وتتمفصل .اهتاعالق شبكة ي فيها، مواضعهم

 بـه  معرتفـا  )عليـه  تمـارس  الذي اآلخر( يكون أن األول؛ هلا، ضرورين عنصرين حول فوكو،

 جمـال  السـلطوية  العالقـة  أمـام  يُفتح أن والثاني؛ .تأثري كموضوع النهاية حتى ومثبتا متاما

 نتيجــة إىل فوكــو ويصـل  .املمكنــة واالبتكـارات  والتــأثريات واالســتجابات األجوبـة  مــن كامـل 

 لوجودهـا  دائـم  وكشـرط  السـلطوية  العالقـات  صـميم  ي هنـاك  أن صح إذا" أنه وهي الفتة

 خمرج وبال مقاومة بال سلطوية عالقة توجد ال فإنه أساسية، مجوحة وحريات )عصيانا(

  ".حمتمل انقالب وبال مهرب، أو

 مـدجما  أو مقصـيا  املثقـف  أن هو بفوكو املبتسرة االستعانة هذه من توضيحه أود ما 

 رصـــد نطـــاق ي جيعلـــه احلـــالتني ي متوضـــعه وأن .الســـلطة عالقـــات شـــبكة ي يـــدخل

 وناشـدا  عاصـيا، ( فـاملثقف  .خطاهبـا  بنيـة  ي عنـه،  غنـى  ال وعنصرا، وممارساهتا السلطة

خ  الـذي  بالشـكل  ويُتـهم  ويُسـمّى  ويُعـرّف  يُحـدّد  )حلريته  فيمـا  .اخلطـاب  ذلـك  لويفعـَ  يرسـّ

 قائمـة،  سـلطة  تقنيـات  ويعـزز  شـتى،  سـلطوية  ملمارسـات  مسـوّغات  )املثقـف ( وجـوده  مينح

  .جديدة سيطرة تقنيات ابتكار للسلطة يسوّغ أو ويتيح

 من والتأثري اهليمنة ممارسة على قدرهتا وهم ي الكليانية االستبدادية السلطة تقع 

 .طـائع  قطيـع  بـل  ،مفكـرة  حـرة  مستقلة ذوات مثة بأن االعرتاف تريد ال فهي .واحد جانب

 يشـاء  ال .يُمثّـل  وإمنـا  نفسـه  ميثّـل  ال .لـه  ريُفكَّ وإمنا يفكر ال السلطة تلك عُرف ي والفرد

   .يُدمج بل ويُميّز يتفرد ال ..يؤمَر بل

 شــبكة ضــمن ي مــواقعهم تتبــاين املــثقفني، مــن خمتلفــة أمنــاط تــربز املنــاخ هــذا ي 

 هـذا  ي بـاملثقفني،  واملقصـود  .سوسيوسياسـية  خريطـة  مـن  تفرزها وما السلطة، عالقات

 القدرة وهلم ما. طبقة أو فئة آمال أو فكارأ أو إيديولوجيا ميثلون الذين أولئك هم السياق،
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 حقــول ي أكــادمييون وأســاتذة بــاحثون أو مفكــرون أو فنــانون أو أدبــاء( املعرفــة إنتــاج علــى

ــ أو االجتماعيـــة، العلـــوم  ي وتـــداوهلا املعرفـــة بتســـويق األقـــل، ي يقومـــون، أو )ونإعالميـ
 .اجلمـاهريي  واالتصال اإلعالم ووسائل ومؤسساهتا، الثقافة قنوات وعرب اجتمع، أوساط

 إىل رجعنـا  مـا  وإذا .غرامشـي  تعريـف  حبسـب  العضـويني  بـاملثقفني  تسميتهم ميكن والذين

 إذ( الكليانيــة االســتبدادية اتالســلط قبــل مــن واإلدمــاج اإلقصــاء آليــات اشــتغال فرضــية

 تصــنيف اقــرتاح نســتطيع فإننــا ،)ســطوهتا ظــل ي املــثقفني ووظــائف مواقــع دراســة تعنينــا

 التقليـدي،  املثقف منط استبعاد مع واشتغاهلا، اآلليات تلك ضوء ي املثقفني، ألولئك أويل

 سـنة  ليدية،تق معرفة إنتاج ويعيد يكرر الذي وهو أيضا، غرامشي بتوصيف العضوي، غري

   إبداعية؛ إضافات غري من حمدد، مجهور على أخرى، بعد

 ذاهتــا، الســلطة منظومــة مــن جــزءا يكــون أن إرادتــه مبحــض خيتــار الــذي املثقــف ـــ1 

   .خلطاهبا وصائغا إيديولوجيتها، عن ومدافعا بامسها، وناطقا ملؤسستها، ممثالُ

ــ2  ــا، واملستســلم اخلــانع املثقــف ـ ــا أو جبن  يقبــل الــذي وهــو .العــيش لقمــة عــن حبث

 اخلطـاب،  ذلـك  إنتـاج  إعـادة  ي مشـاركا  خطاهبا، ويتبنى السلطة، ومسار تيار ي االندماج

 ولـن  .اإلقصـاء  مـن  دائمـا  وتوجسـا  نفسيا، متزقا يعيش، الذي وهو .له والتهليل الرتويج أو

  .قيمة له شيئا النهاية ي ينتج

 أو قليـل  بشـيء  وحيظـى  أخـرى،  دولـة  ي آمنـا  ذامـال  لـه  جيـد  الذي املنفي املثقف ـ3 

 املنفـيني  املـثقفني  أن احلـال  بطبيعـة  يعـين  ال وهـذا  .أفكـاره  عـن  لإلفصـاح  احلريـة  من كثري

ــب، ي فهــم متناغمــا، واحــدا نســيجا يشــكلون  وتوجهــات مرجعيــات عــن يصــدرون الغال

 ي القائمـة،  الكليانيـة  االسـتبدادية  السلطة نظر وجهة من يدخلون، مجيعا لكنهم .خمتلفة
  .واخلونة واملارقني العصاة خانة

 األعـراف  بعـض  مـع  يـتالءم  ال سـلوكا  ميـارس  الـذي  وهـو  واملتمـرد،  العبثي املثقف ـ4 

 إفــالس مــن ويعــاني مهلهلــة، بثيــاب واملقــاهي البــارات بــني يتســكع .الســائدة االجتماعيــة

 يبقـى  احلـال  وبطبيعـة  دائـم،  كرسـ  حالة ي شاهدويُ وقذرة، مهلهلة مالبسه وتكون مزمن،

 مزعجــا يكــون الــنمط وهــذا .الفتــة بصــورة أحيانــا، يبــدع، وقــد .العمــل عــن أبــديا عــاطالُ

 قمعـه  تقتضـي  اخلطـورة  مـن  عالية درجة على ليس ولكنه مقنّعا، متردا ميّثل ألنه للسلطة

 اخلطـاب  لـى ع األحيـان،  أغلـب  ي والتشـوش،  الضـبابية  وتطغـي  .به املسموح جتاوز إذا إال

   .النمط هلذا والثقاي الفكري
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 القراءة مثقف هو الغالب، ي وهذا، .املعزول املثقف أو والساخط، السليب املثقف ـ5 

 ومناسـبة  وقـت  كـل  ي لـيعلن  .الواقـع  مـن  االنسـحاب  مع ،والصحف الكتب قراءة ..وحدها

 أو منتجــة، فعاليــة أيــة ي املشــاركة يــأبى وخائفــا، وقلقــا حــذرا ويكــون .تــذمره عــن آمنــة

 اخلانـة  هـذه  ي يـدخل  وال .التحديـد  وجـه  علـى  يريـد  مـاذا  يعرف ال وقد للسلطة، مضادة

  .بصمت ليبدعوا اآلخرين، عن أنفسهم يعزلون الذين املثقفني أولئك

 يعرف أنه أي ".نعم" يقول رمبا أنه ويوهم "ال" يقول أن على القادر املراوغ، املثقف ـ6 

   .األخرية اللحظة ي األشراك من ويفلت .الرقابي هازهاوج السلطة يضلل كيف

 سياسـيا  معارضـا  نفسـه  يعلـن  حيث .السلطة حزب غري حزب إىل املنتمي املثقف ـ7 

 علــى ويوشــك نــادرا، يكــون النــوع وهــذا .الســلطة خلطــاب منــاقض خطــاب عــن ويفصــح

 مـا  وغالبـا  .)القمع مارسةمب تفرط حني( الكليانية االستبدادية األنظمة ظل ي االنقراض

  .ثقافية لوظيفة مؤديا كونه من أكثر سياسية، لوظيفة مؤديا يكون

 غـري  ومـن  مواربـة،  دون مـن  ما، إيديولوجيا يتبنى الذي وهو اإليديولوجي، املثقف ـ8 

 أو ماركســيا نفســه يعلــن كــأن .اإليــديولوجيا تلــك ميثــل الــذي احلــزب إىل منتميــا يكــون أن

   .عقود طوال عندنا الثقافية الساحة النمط هذا تسيد وقد .اخل ،إسالميا أو قوميا

 واضـحة  رؤيـة  وميتلـك  .والفن والفكر األدب جماالت ي يبدع الذي الناقد املثقف ـ9 

 .وآماهلـا  وآالمهـا  االجتماعيـة،  طبقتـه  أو جمتمعه، روح عن ويعبّر .للتقويم متقدما ومنهجا

 مــن بــات أو .واإليــديولوجي احلزبــي املثقــف حمــل بــاحللول بــدأ املــثقفني مــن الــنمط وهــذا

 وال اجلمهــور، علــى والتعــايل الوصــاية فكــرة ينبــذ راح بعــدما .حملــهما حيــل أن الضــروري

 عناصـره،  ويفكـك  الواقع يقرأ بل .مجاهرييا قائدا كونه أو النخبة من نفسه تنصيب يدّعي

 ويكـون  .فيـه  والتـأثري  احلـدث  صـناعة  ي والفكريـة  اإلبداعيـة  وظيفتـه  خـالل  مـن  ويساهم

  .بشهادته لإلدالء والوضوح، اجلرأة من قدر وعلى شاهدا،

 .ملسـاره  واحملـدَدة  التـاريخ،  صـانعة  هـي  احلضارة فجر منذ )power( السلطة بقيت 

 أو ومصـاحلها  أهـدافها  تصـادمت  وسـلطات  قـوى  صـراعات  نتـاج  هو النهاية، ي فالتاريخ،

 بعـدما  أمرهـا،  على املغلوبة األغلبية غاليا، الغالب، ي مثنها، دفع معقدة وحصيلة .تآلفت

 املــآل صــنع ي مضــض، علــى أو رضــى، عــن أو كرهــا، أو جهلــها، بســبب مباشــرة، شــاركت

 تلكـم  ي العصـور،  خـالل  الثقافـة،  منتجـو  سـاهم  وهنـا  .واحلضـارة  العـامل  إليه وصل الذي
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 تغيّـرت  وقد .آخر حينا هلا، املضادة اخلنادق ي أو حينا، السلطات خنادق ي الصراعات،

 سياســية، السوســيو اخلريطــة ي ملــواقعهم تبعــا فحواهــا، ي أو شــكلها، ي إنْ وظــائفهم،

 ي الكتّـاب،  طالـب  قـد  كـامو  ألـبري  الفرنسـي  الكاتـب  وكـان  .واألزمنة األمكنة اختالف وعرب
 خدمـة  ي ال" أنفسـهم،  يضـعوا  أن ،1957 عام لآلداب نوبل جائزة تسلمه أثناء ي خطابه،

 ورمبـا  ".صـنعه  مـن  يتعـذبون  الـذين  أولئـك  خدمـة  ي وإمنـا  التـاريخ،  يصنعون الذين أولئك

 مــن املطلوبــة الوظيفــة مــن جانبــا كــامو قاهلــا الــيت املوحيــة األخــرية العبــارات هــذه تلخِّــص

 منــهم جيعــل للمــثقفني احلــديث املفهــوم أن مــن الــرغم علــى .اجتمــع ي أداءهــا املــثقفني

 وصــناعة العــامل، صــياغة إعــادة ي يُغفــل ال الــذي تــأثريهم هلــم ســلطة فــاعلي أو ســلطة

  .التاريخ
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 الثقاي واملشروع والدولة، احلداثة إشكاليات

  العربي احلداثي
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 يتعلــق مــا ي وحتديــدا ،الثقــاي الفلــك ي احلداثــة بإشــكالية املبحــث هــذا عنــىيُ 

 وإبـداعيا  نظريـا  يؤسـس  نأ وحيـاول  احلداثة، متثيل يفرتض الذي العربية الثقافة خبطاب

 نقـل  مل إن تتجـاوز،  فنيـة  بلغة ،)حداثوية( أو مغايرة هايعدّ رؤية ويطرح وقيمها، ملفاهيمها

 أنـه  عيدّي وال األسئلة بطرح كتفيي املبحث وهذا .طويال سادت اليت األساليب مع تتقاطع

 باقي عن الثقاي الفلك فصل باملستطاع يكن مل وأذا ..مقرتحات أو إجابات أو حلوال مقدّي

 احلافــات، ســتطول هاهنــا، كــثرية أســئلة فــان )غريهــاو السياســيو االجتمــاعي( األفــالك

  . األخرى األفالك أعماق وأحيانا

-1-  

 تنظـيم،  واعـادة  خلخلة، عوامل هي ..تشريح مشارط هي ..داللة نقاط هي األسئلة 

 نإ .بـذلك  حيويتـها  علـى  حمافظـة  وتبقـى  ،األسـئلة  طـرح  مـع  تبـدأ  واحلداثـة  ..بناء واعادة
 أو جديـد،  مـن  ذاته إنتاج شيء كل ليعيد واألكيد والراسخ املقولب نسف يعين السؤال إنتاج

 هـو  السـؤال  ..األسـئلة  مصـنع  ي تشـتغل  فاحلداثـة  .جديد من الوعي قبل من إنتاجه عاديُ

 .السـؤال  مـديات  ،السـؤال  جـرأة  ،السـؤال  حداثـة  هـي  احلداثـة و ..وجودها رطوش كهاحمرَ

   .متوت اآلخر، وعلى نفسها على األسئلة طرح عن تكف ثقافة وكل

 ..تشـاكس  أسـئلة  مثـة  ..تـراوغ  أسـئلة  مثـة  ..تشـكك  أسـئلة  مثـة  ..حترَض أسئلة مثة 

 وراء مـا  ي إجاباهتـا  تتضـمن  أسـئلة  مثة ..أخرى أسئلة حتفز أسئلة مثة ..تدين أسئلة مثة

 ..وعالقـات  وأفكـار  مفـاهيم  مـن  منظومـة  تعـزز  أسئلة من منظومة مثة ..السطحية بنيتها

   .نظرية /أقصد

 الّإ هي ما احلضارة ومنجزات واحلضاري، الفكري املشروع إنتاج وسيلة هو السؤال 
 طــرح عــن توقفــت يــوم تراجعــت واحلضــارات .والتــاريخ العقــل أســئلة عــن كــربى إجابــات

 التطـور  كـبح يُ السـؤال  قمـع  فمـع  .تتجاهلها أو ،متوهها أو ،األسئلة تقمع راحت أو األسئلة،

  .األسئلة قمع تاريخ هو العبودية وتاريخ .ضللويُ هويشوّ

 الثقــة وضــعف ،الــذهن وركــود ،املوقــف هشاشــة عــن يعلــن األســئلة مــن اخلــوف نإ 

 وال .وعمقـه  وحريتـه  وغاياته ومدياته وحيويته العقل شخصية على دال والسؤال .بالنفس

 نفسها تصحح لألسئلة احلر املسار نإ …خاطئة تكون أن األسئلة من متوالدة لشبكة ميكن

   .األسئلة وعورة اجتياز بعد اال حيصل ال احلقيقة / اإلجابة اىل والوصول بنفسها،
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 ..باألسـئلة  )والالحقـة  اجـاورة و السـابقة ( األخـرى  اخلطابـات  علـى  اخلطاب ينفتح 

 .عنـها  السـكوت  مت الـيت  واألسئلة قيلت، اليت األسئلة ..السرية األسئلة ..املكشوفة األسئلة

   .األسئلة إمكانات ريفجَ للقراءة نفسه ضيعرّ الذي واخلطاب

   .تواطؤ خطاب يكون أن بداأ الميكن باألسئلة امللغوم اخلطاب 
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 ينطلـق  ال قـد  نـه إ ..آخـر  أفـق  مفتاح فهو ،ولذا احلرية سؤال هو بدءا احلداثة سؤال 

 هـــذه مثـــل جيـــادإ يقصـــد منـــاوإ خمتلفـــة، وفكـــرة مغـــايرة حساســـية وجـــود افـــرتاض مـــن

 املمكــن أو الناضــجة، الــوالدة شــروط يتحســس فهــو .الفكــر هــذا مثــل وطــرح احلساســية،

  .أيضا املستقبل سؤال إذا فهو ..القابلة بدور ويقوم – إنضاجها

 ي واجلـرأة  ،السـؤال  صـياغة  علـى  القـدرة  مـع  أي ،النقـدي  الـوعي  مـع  احلداثـة  تبدأ 
 الـذاتي  التوليـد  قابليـة  له ،وفاعالُ ،نافذا ،حيا شيئا يكون احلال، هذه ي والسؤال .طرحه

   .وكمراقب كمعيار، ويعمل واإلخصاب،

 العنيفـة  اهلـزة  أم الكـبرية  اإلزاحـة  أم املوضـة  حداثـة  عـن  نـتكلم؟  حداثـة  أيـة  عن واآلن

 تصـنيف  حبسـب  /بـديل  احلداثـة  هـل  البـديل؟  تتطلـب و أنقاضـا  العـامل  تـرتك  الـيت  املدمرة

 أصـال؟  البـديل  وملاذا ؟البديل غياب عن تعويض هي أم ؟احلداثة ألمناط برادبري مالكومل

 أم الـراهن  علـى  أم املـوروث  علـى  األشـياء؟  أي علـى  التمـرد  التمـرد؟  اىل نـزوع  احلداثـة  هل

 واع شـروع  هيأ الضرورة؟ سلطة نتاج هي مأ ،حلريةا مقولة احلداثة هل معا؟ كليهما على

 مـا  مـع  االحتمـاالت  حقـل  ي الـدخول  هـي  أم الغايـة،  وضـوح  مـع  واملمكنات الوسائل حمدد

  .رهانات؟و وعودو وأباطيل ومفاجآت ومتاهات لغامأ من احلقل هذا هخيبئ

 فيــفتال بــني املتغلغلــة ثقافتــه ســلطة ؛اآلخــر حداثــة أهــي احلداثــة؟ مــن نفهــم مــاذا 

 ،وملـاذا  ،االتصـال  حيـدث  أيـن  اآلخـر؟  حداثـة  اسـتيعاب  بعـد  املعلّمـة  حداثتنا هي أم فكرنا؟
ــاذا االنفصــال؟ حيــدث وأيــن ومتــى؟ ،وكيــف  مــتخم متشــابك عــامل وي ومتــى؟ وكيــف ومل

 كيـف  اآلخـر؟  عـن  نسأل أن دون من الذات نواجه نأ ميكن كيف ،والصراعات بالتناقضات

  اآلخر؟ على نتعرف نأ غري نم الذات على نتعرف أن ميكن

 الرتســيمة تأشــري مــع ،احلداثــة /النهضــة حنــو حتولنــا عتبــة حنــدد أن اســتطعنا هــل 

 وقبل القدمية؟ املعرفية الرتسيمة تتجاوز وأ ،تعاكس أو ،عن ختتلف اليت اجلديدة املعرفية
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 طىالوسـ  القـرون  بعد النهضة عصر عند الغربية؟ احلداثة عتبة نؤشر أن ميكننا أين ذلك

 السـابع  القـرنني  ي األنـوار  عصـر  مـع  أم ،عشـر  السـادس  القـرن  ي الـديين  اإلصالح مع أم

 الصـدمة  عصـر  مع أم ،عشر التاسع القرن ي الصناعية الثورة مع أم ،عشر والثامن عشر

 القـرن  مـن  الثاني العقد ي األوىل الكونية احلرب ي الغربيني والضمري العقل أصابت اليت

 نـابليون  دخـول  مـع  هـل  ؟العربيـة  حداثتنا عتبة تأشري ميكن ينأ باملقابل، لنتساءل املاضي؟

 العقـود  ي مصـر  حكم الذي باشا علي حممد عهد مع مأ ؟عشر الثامن القرن أواخر مصر

 ي الغـرب  ي درسـوا  الـذين  األوائـل  الفكر رواد عودة مع مأ ؟عشر التاسع القرن من األوىل
 مـع  أم ؟العشـرين  القرن من األوىل العقود ي ستعماراال صدمة مع مأ ؟عشر التاسع القرن

   .الثانية؟ العاملية احلرب بعد العربية بلداننا أغلب ي مبتورا بقي الذي االستقالل عهد
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 جمموعــة وأ( منــهج هــي مأ مــنظم؟ فكــري نســق /أيــديولوجيا /نظريــة احلداثــة هــل 

ــة ،وحضــاري فكــري )منــاهج ــ منطــا تفــرض موضــوعية شــروط ومجل ــاج مــن ايرامغ  اإلنت

 فعالــة كفــوءة بــإدارة وتقنيــا علميــا منظمــة مؤسســاتية أشــكاال وتتطلــب ،املعــري / الثقــاي

 مـع  متوافقـة  واجتماعيـة  وإنتاجيـة  فنيـة  عالقـات  وجغرافية ،دينامية متكاملة عمل وآليات

  .واملستقبل؟ العصر، روح

 وحتوالهتمـــــا وتفاعالهتمــــا  واالقتصــــاد  اجتمــــع  ي احلداثـــــة؟ ثــــورة  تبــــدأ  أيــــن  

 ي مأ ،والسـردي  الشـعري  اخلطاب ي تبدأ؟ أين الثقافة وي الثقافة؟ ي أم وانعكاساهتما،
 قوالبـها  وزعزعـة  وتفجريها اللغة حترير ي ؛اللغة حقل ي أم الفلسفي؟ /املعري اخلطاب

 آن ي كلـها  األشـياء  هـذه  ي أم وألفكـار؟  الـرؤى  ي أم احلداثة تبدأ أهنا العتيقة؟ البالغية

 للعقليـة  حتـديث  هي أم والعلم، الفلسفة ومناهج الفن وتقنيات األدب لغة حداثة أهي معا؟

ــة ،والأ ــابوات ومواجهـ ــورات /التـ ــات ،احملظـ ــي الـــيت واملؤسسـ ــاط تنتمـ ــة ألمنـ ــن متخلفـ  مـ

 الــيت الضــد املؤسســة اىل احلداثــة هــذه حتتــاج أال ..واالجتماعيــة؟ االقتصــادية العالقــات

   .السائدة؟ العريقة ؤسساتامل تواجه أن ينبغي

 خيـار  هـي  هـل ف سياسـيا  خيـارا  كـان  نإو سياسـي؟  خيـار  أم فكـري  خيار احلداثة هل

 /العصـر  حلداثـة  المصَـدر  /اآلخـر  خيـار  هـي  أم ؟مـا  مؤسسـة  خيار أم احلداثة نتلجنسياأ

   الغرب؟ أقصد؛
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 لقــوى ئــماملال التطــور غــري ومــن التارخييــة، – االجتماعيــة الشــروط جانضــإ غــري مــن

 تتبنــى الــيت االجتماعيــة القــوى صــعود غــري ومــن احلداثــة، مبشــروع تنــهض الــيت اإلنتــاج

 هــل أخــرى، بصــيغة أو .؟حداثيــة ثقافــة عــن التحــدث ميكــن هــل ،املشــروع هــذا تارخييــا

 أي اىل .واالقتصادية؟ واملؤسساتية االجتماعية احلداثة تسبق أن الثقافية احلداثة بإمكان

ــا يفــرض مــدى ــارخيي إطارن ــراهن الت ــة مســألة ال ــد أبعادهــا يؤشــر وكيــف ؟احلداث  وميه

 /الوجــود ومــع املرجــع /الواقــع مــع انقطــاع حداثــة نبغــي هــل ..شــكلها؟ ويفــرض أرضــيتها

 موروثنــا احلداثــة مــع ننســف هــل معهمــا؟ حيويــا متفصــالُ خنلــق ان مبقــدورنا مأ التــاريخ

ــه؟ والعــريض العميــق  الفآ عشــرات وحنطــم ت،املخطوطــا آالف بامسهــا حنــرق هــل ..كل

 والعلــم والفــن املعرفــة حقــول ي أســالفنا جهــود الظلمــات حبــر اىل ونــدفع ،االثريــة اللقــى

 مأ لرتاثنـا  قـراءة  عادةإ حقا؟ املطلوب ما والثقاي؟ احلضاري موتنا هذا يعين أال ؟..األبداع
 خـرى أ طـرق  أو طريقـة  بإجيـاد  معا قراءهتما مأ ومواكبته؟ الغرب فكر لنتاج مستمرة قراءة

 تـأثري  حتـت  احلداثـة  منطقـة  بولـوج  بـدءا  نغـامر  ملأ القراءة؟ عملية ي وجدوى حيوية كثرأ

 فعـل  مارسـنا  هـل  ،أي ؟حقـا  احلداثـة  نتاجـات  قرأنـا  هل الغربية؟ احلداثة ملنتجات قراءتنا

 فهمنــا هــل وفعالــة؟ ودقيقــة علميــة هلــا قراءتنــا كانــت هــل النتاجــات؟ هلــذه عميقــة قــراءة

 املسـماة  العتيـدة  اليافطـة  هـذه  حتـت  حنن أنتجناه وما النتاجات؟ هذه مع وتفاعلنا متثلناو

ــا؟ خاصــة مميــزات أفــرز هــل ،باحلداثــة  خمتلــف هــو مــا بنــى هــل ؟اجتاهــا حــدد هــل بن

ــ خصــبة أرضــية هيــأ هــل األقــل علــى أو ومــؤثر؟ ومتجــاوز  خمتلــف هــو ملــا ومنتجــة دةمولِّ

 احلداثــة جمــل بنــا اخلــاص متثيلنــا لنــا يكــون أن القــراءة بعــد مكاننــاأبإ ومــؤثر؟ ومتجــاوز

 وجتسـيده  املعرفة خالل من الغرب انتاج إعادة أي ..ومعرفة نتاجإ عادةوإ استيعابا الغربية

 ي للغــرب اخلــاص متثيلنــا نبــدع نأ أميكــن ومقابــل؟ نــد /عربــي حــداثي مشــروع ي خــراآ
 بأنفسنا معرفتنا ننتج اللحظة هذه حتى ولسناأ ألنفسنا؟ متثيلنا مع ،خاص ثقاي مشروع

   بنا؟ الغرب معرفة وسلطة وسيطرة وسطوة تأثري حتت

 يشــمل والقــول - الــنص هــذا إبــداع حيــاول وكاتــب أدبــي نــص مشــكلة احلداثــة هــل 

  .حضارة؟ ومقرتح حياة ومشروع تاريخ، أطروحة هي مأ -كلها الفنون أشكال

ــا شـــفافا معنـــى احلداثـــة إكســـاب باملســـتطاع هـــل  ســـياقنا مـــع ومنســـجما وحقيقيـ

  .املعاصر؟ العامل ي وضعنا ومعطيات وشروط احلضاري، /التارخيي
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 عصـر  مـن  هبـا  تسرتشد اليت املعايري استعارة برغبتها وال احلداثة بإمكان يكن مل ذاإ 

 بطبيعـة  ،يتحـدث  الـذي  هابرماس حبسب ،ذاهتا من معياريتها باستخراج ملزمة ألهنا آخر

 النقــد عــرب احلداثــة، علــى كــان معــه الــذي هيجــل ويســتلهم ،الغربيــة احلداثــة عــن ،احلــال

 قـد  حـداثتنا  كانـت  إذا مـا  ي نتسـاءل  أن حقنا من نفإ .اخلاصة ضماناهتا جتد نأ الذاتي

 متنحهـا  الـيت  الـذاتي  النقـد  آليـات  نـت وكوّ ذاهتـا  من معايريها وحددت واستخرجت أفرزت

  .التارخيية؟ واملشروعية والقوة الضمانة

 امــتالك علينــا أم ،منتلكهــا معــايري غــري مــن اآلخــر حداثــة منتجــات نســتقبل قــىأنب 

 أمـن  هبـا؟  نـأتي  أيـن  مـن  معـايري؟  أيـة  ،حسـنا  باجتاهنـا؟  اهلابة احلداثة لنستوعب ،معايرينا

 أنتمثل كيف؟ احلاضر؟ ي معايرينا لأنشكّ العاصفة؟ أمام ماضينا معايري أتصمد املاضي؟

 كثـر أ باملستقبل معين اليوم وعامل املستقبل؟ بشأن وماذا ر؟احلاض وضرورات املاضي روح

 العـون؟  املستقبل لنا مسيقدّ هل ..الكوكب ظهر على اإلنسان وجد مذ ،مضى وقت أي من

 احتماالتـــه وحتديـــد اســـتقراؤه باســـتطاعتنا هـــل ..مســـتقبلنا عـــن شـــيئا أنعـــرف ،ولكـــن

   .واجتاهاته؟

 القـوة  يسبغ الذي اخلطاب / النص إنتاج رعس أي ؟الثقافية حداثتنا أزمة تكمن أين

ــى واملشــروعية والضــمانة ــة، عل ــاق تصــلب ي مأ الثقاف ــة املؤسســات وإخف  ملشــروع املتبني

 النتــاج املمهــدة التارخييــة – االجتماعيــة الشــروط هتيــؤ عــدم ي أم -افرتاضــا – احلداثــة

 حـداثي  عقـل  الّإ ينتجـه  ال احلـداثي  النص نأ هو املعقول أليس ؟احلداثي اخلطاب /النص

 ال حبيــث والصــحيح؟ املالئــم والتــارخيي الثقــاي املعــري ســياقه وي حداثيــة، وشخصــية
 مـن  الـرغم  علـى  تـاريخ،  نتاج ببساطة ألهنا، ،للتاريخ وتنكرا مضى ملا نسيانا احلداثة تكون

 علـى  الّإ ينمـو  ال نـه أ أي ،جديـدة  معرفيـة  ترسـيمة  وليـد  بالضـرورة  هـو  احلـداثي  النص نأ

 منـا وإ ،احلداثة جنة يدخلنا لن املاضي عن انقطاعنا نأ املؤكد من كان وإذا .مغايرة؟ عتبة

ــه، يســلمنا ــة ترســيمة مــع ميكــن فكيــف للتي ــدة معرفي  شخصــيتنا مــع صــلتنا إدامــة جدي

 مرجعيتـها  عـن  مقطوعـة  بنـا  خاصـة  حداثـة  عـن  التحـدث  ميكننا هل ،باملقابل احلضارية؟

 ثقـاي  خطاب نتاجإ وحناول احلداثة عصر ندخل نأ عقدةم تارخيية ملفارقة إهنا .الغربية؟

 هـذه  منـتج  مـع  حضـاري  صـراع  حالـة  ي ،مـرغمني  ،أنفسـنا  جنـد  الـذي  الوقت ي ،حداثي

   .الرأمسايل الغرب ؛أقصد ..احلداثة
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 التالتحـوّ  وجتنـب  املاديـة،  ومنجزاهتـا  احلداثـة  تكنولوجيا استرياد باملستطاع هل ثم 

 وإذا .أفـراده؟  وعقليـات  ومؤسسـاته  قيمـه  وسالسـل  اجتمـع  نـى ب علـى  تطرأ نأ ميكن اليت

 املسـار  ي جلعلها التالتحوّ هبذه مالتحكّ لنا يتأتى فكيف حمتما أمرا التالتحوّ هذه كانت

 الــيت هاتبالتشــوّ واإلصــابة ،الثقــاي الغــزو خمــاطر درء ميكــن وكيــف الصــحيح؟ اإلجيــابي

 مـن  مثاقفـة  عمليـة  خنـوض  أن فيـه  علينا الذي الوقت ي ،حيدثها نأ الغزو هذا ملثل ميكن

 نعتقـد  حـني و ونتجـاوزه؟  احلـديث  الثقـاي  الغـرب  خطاب نتمثل جيعلنا ثقاي تفاعل خالل

 ،الغـرب  ينتجـه  مـا  لكـل  سـطحيا  انقيـادا  منقـادين  سـنبقى  فإننـا  صرعة حمض احلداثة نأ
   .بعينها )اثةاحلد( هو هذا بان وامهني، حنن، نعتقد وأ )احلداثة( باسم لنا ويسوّقه

 دوائيـة  وصـفة  ،قطعـا  ،هـي  وليست عنه. االستغناء جيوز خارجيا ترفا احلداثة كانت ما

 مـع  ذاتيـة،  فاعليـة  هـي  بـل  .والثقـاي  االجتمـاعي  اجلسـد  ي ما، خبري استشارة حسب ،حتقن

 يـن أ ونعـرف  ،اخلاصـة  أسـئلتنا  نبتكـر  حـني  ،اآلخـر  مع احملسوب وبالتفاعل الذات، وي ،الذات

 وأليـة  منطـق،  وبـأي  أوالية، وبأية ،اآلخر أسئلة مع ويتداخل ويتوالد يشتغل وكيف ،سؤالنا دأيب

 بـل  ،خـدّاعا  انبـهارا  وال وانقيـادا،  استسـالما  وال ،أعمـى  تقليدا احلداثة تكون ال عندها .غاية؟

    .واملستقبل والتاريخ واحلياة الذات ممكنات على ورهانا ،واعيا خيارا
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  الدولة حتديث ..املثقف حداثة

  

 .االسـتعمال  كثـرة  مـن  الـرغم  علـى  تسـتهلك  ال كلمـة  احلداثـة  أن لوفيفر هنري يرى  

 هـذا  يعـين  فهـل  .معناهـا  عـن  حمـددة  إجابـة  أيـة  تقـدم  ال كلمة أيضا، لوفيفر حبسب وهي،

 حيـث  .والعراقـي  العربـي  الثقاي فضائنا ي والسيما نعم، أظن إشكايل؟ مصطلح إزاء أننا

ــو كمــا لعقــود، الكلمــة، هــذه تــردد املــثقفني، شــرحية قيــتب  الــيت الســحرية الرقيــة أهنــا ل

ــن ستنتشــلنا ــة م ــا عتم ــا .واحنطاطــه واقعن ــاتيح وتعطين ــول مف  العويصــة ملشــكالتنا احلل

 الـــواقعي مبـــدلوهلا تشـــحنها أن غـــري ومـــن .واملرتقبـــة املســـتجدة وكـــذلك منـــها، املوروثـــة

 وحسـب،  الثقافـة  حقـل  ي ال مركّبـا،  مشروعا ذلك، بعد لها،وجع أوال، بتبيئتها والتارخيي،

 وجتـاوز  احلديثـة  )والعراقيـة ( العربيـة  النهضـة  شـروط  السـتكمال  والدولـة  للمجتمـع  وإمنا

 هـو  مـا  علـى  بالضـرورة  ينطوي )احلداثة( نفسه املفهوم ألن مركّبا مشروعا نقول .عثراهتا

 ي احلداثـة،  مـدّعي  بعـض  معهـا  تعامـل  بعـدما  .وتارخييـا  اجتماعيـا  األبعاد ومتعدد شامل
 ذاتـي،  قـرار  هـو  للحداثـة  السـعي  أن اعتقـدوا  حـني  وسـذاجة،  خبفة والفنون، اآلداب حقول

 مـن  حـداثيا،  يكـون  أن ي السياسـي  ذاك أو املفكـر  أو الفنان أو الكاتب هذا يتخذه مزاجي،

 فاحلداثـة  .حتـديث  عمليـة  لك تتطلبها اليت والتارخيية الواقعية الشروط إىل االلتفات غري

ــريات إجــراء هــي ــعد تشــمل العمــق ي تغ ــر صُ ــيم الفك ــام والســلوك والق  .واملؤسســات الع

 يـرهص  أن مـن  البـد،  أو ميكـن،  احلداثـة  فكـر  أن حقيقة إنكار يعين ال هذا احلال وبطبيعة

   .عنها بديالُ يكون أن ال ويعززها، احلداثة لتجربة ويؤسس

 .احلداثــة مــن رئيســة أنــواع ثالثــة بــني ماكفــارلن يمسوجــ برادبــري مــالكومل يفــرّق 

ــا الــيت )التقليعــة /املوضــة( البســيطة اهلــزات ي األول يتمثــل ــأتي مــا غالب  األجيــال هبــا ت

 الكـبرية  اإلزاحات هزات ي يتمثل والثاني .سنوات عشر عن تزيد ال ملدة وتستمر املتعاقبة

 يتمثـل  والثالـث  لقـرون،  تأثريهـا  يسـتمر  دقـ  والـيت  والواسـعة  العميقة بالتحوالت متتاز اليت

 والفكـري،  احلضـاري  البنـاء  مـن  واسـعة  مسـاحات  يقوّض الذي الكاسح املدمر النوع بذلك

 تــاريخ باهلمــا وي يكتبــان )وماكفــارلن برادبــري( املؤلفــان أن شــك وال .أنقاضــا ويرتكهــا
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 العصـر  ي العـامل  مـن  األخـرى  األجـزاء  ي حتـديث  عمليـة  أية سبقت اليت الغربية احلداثة

 مصـر  كانـت  السياسـي  والتـاريخ  السياسـية  اجلغرافيـة  عوامل وحبكم عربيا، أما .احلديث

 حداثـة  وهي العربية. البلدان بقية إىل قياسا ودولتها وجمتمعها ثقافتها حتديث ي سباقة

 شـروط  قـط  تسـتكمل  مل أهنـا  مبعنـى  .ومشـوهة  ومبتـورة  قاصرة ظلت لكنها عربيا عُمَمت

 ودولتيـا  جمتمعيا مشروعا لتكون املالئمة األرضية هلا تمهّد ومل الطبيعي، ومنوها هاتفتح

 اهلـاجس  مـن  جـزء  إىل ويتحـول  والثقافيـة،  السياسـية  النخب وضمري عقل نسيج ي يدخل

 والـتكفري  التحـريم  ومنطـق  األحيـاء،  كاهـل  يثقل كان املاضي فعبء .االجتماعيني والسلوك

 البنـى  يهـدد  أن ميكـن  والواقـع  الفكـر  ي جـذري  حتـوّل  أو حقيقـي  عإبدا أي دون حيول كان

  .وغايات مصاحل من هبا ترتبط وما القدمية واملؤسسات

 وكأهنا، أحيانا وتبدو واحلداثة، والنهضة اإلصالح مفاهيم العربي الفكر ي تتداخل 

 مـا  ولأ هـو  اإلصـالح  مفهـوم  وكـان  .واحـدة  غاية حنو وتفضي واحد، مبعنى توحي مجيعا،

 ي تراثنـا  ي جذره املفهوم هلذا فإن نعلم وكما .احلديث والسياسي الفكري قاموسنا دخل
 مـن  حتـى  بالـديين  ارتباطـه  فك على جترأ قد الدنيوي يكن مل يوم ديين هو ما مع اشتباك

 الفرنســي الغــزو بفعــل املنطقــة علــى بــاهلبوب التغــيري ريــاح أوىل وبــدأت .النظريــة الناحيــة

 عـرش  تبـوأ  الـذي  علي حملمد اإلصالحية والنزعة ).1798( بونابرت نابليون بقيادة ملصر

 رحلـة ( وواقعـه  الغـرب  فكـر  مـع  التمـاس  ثم، ومن ).1805( قليلة بسنوات الغزو بعد مصر

 غريهـا،  مـع  كلـها،  العوامـل  هـذه  .)منوذجـا  ،األبريـز  ختلـيص  وكتابـه  بـاريس  إىل الطهطاوي

 ســباته مــن يســتيقظ راح الــذي العربــي العقــل علــى ضــاغطا مفهومــا اإلصــالح مــن جعلــت

 حقيقتــه ي الوضــع هــو ومــا حقــا. جــرى مــا يفهــم أن البــدء، ي وحيــاول، أخــريا، الطويــل

  .املستقبل أسئلة بابتداع يشرع أن قبل ،القائمة

 بالعودة العصر منطق تستوعب أن حتاول دينية برؤية مشربا إذن اإلصالح فكر كان 

 األوروبـي  التنـوير  فكـر  منـابع  من انسلت مفاهيم استعارة مع قدمني،األ ومعايري مناهج إىل

 ذهنيــا، يســتدعي )العربــي( اإلصــالح مفهــوم وكــان .)1789( الفرنســية الثــورة ومعطيــات

 عشــر الســادس القــرن ي لــوثر مــارتن بــدأه الــذي الغربــي الــديين اإلصــالح فكــرة كــذلك،

 القــرن( الصــناعية والثــورة )عشــر منوالثــا عشــر الســابع القــرنني( التنــوير لعصــر ممهــدا

 واألفغـاني  الطهطـاوي  بـه  قـال  مـا  حسـب  اإلصالح، فكر يكن مل وباختصار .)عشر التاسع

 دخلـت  مـذ  قرون قبل انقطعت اليت للحركة استئناف حماولة سوى ن،وآخرو عبدة وحممد
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ــة ــة املنطق ــرتة اإلســالمية العربي ــة الف ــد املظلم ــداد ســقوط بع ــى بغ ــد عل ــول ي  1258( املغ

 احلضـارية  النهضة تتطلبه ما أمام وضعيفا قاصرا نفسه اإلصالح مفهوم وكان .)ميالدية

 األوروبـي  الفكـر  قـاموس  مـن  النهضـة  مفهـوم  واسـتعري  .وحتـوالت  جريئـة،  أسـئلة  طـرح  من

ــث وتارخيــه، ــاك، شــكّل، حي ــا هن ــات مــن للخــروج مضــيئا انعطاف ــرون ظلم  الوســطى الق

 القــرن حتــى امتــدت قــد العربيــة الوســطى القــرون نــتوكا .)واإلقطــاع الكنيســة ســيطرة(

 نقــل مل إن العشــرين، القـرن  منتصــف حتــى العربيـة  الــبالد مــن أجـزاء  وي( عشــر، التاسـع 

 تعـاطى  قد العراق وكان .كافة احلياة جماالت ي التخلف، من ثقيالُ إرثا تاركة ،)اآلن حتى

 الـذي  والنهضـة  اإلصالح فكر أوهلا قنوات، ثالث بتأثري مبكرا والنهضة اإلصالح ثقافة مع

 ي والسـيما  ،)منـها  جـزءا  الـثالث  بوالياتـه  العـراق  وكـان ( العثمانيـة  الدولـة  قلب ي انتعش
ــدها أواخــر ــة .عه ــر والثاني ــالد مصــر ي واإلصــالح النهضــة فك ــة .الشــام وب ــدء والثالث  ب

 مل كلـها،  الاألحـو  وي .احلديث الغرب فكر مع العراقية، النخب بعض بوساطة االحتكاك،
 املطروحـة  اإلشـكاليات  وتنـاول  أسئلتها، طرح ي قدما املضي العربية النهضة فكر يستطع

 فعليـة  إزاحـة  حتقيق حنو جديا سعيا أن من الرغم على .جريئة وعقالنية علمية مبنهجية

 أن عـرب  تنـويرين  ملفكـرين  قيّض لو حضاريا واقعنا ينقل أن ميكن كان الفكر ذلك بنية ي

 حــني الــرازق، عبــد وعلــي حســني لطــه حصــل كمــا وقمــع، روادع غــري ومــن حبريــة جــواينت

 .أركـون  حممد بتوصيف )املغلق الدوغمائي السياج( حرّاس وهجمات هتديدات إىل تعرّضا

 العـرب  املفكـرين  مـن  لعشـرات  الحقـا،  سيحصـل،  وكما .قسرا الرتاجع على وارغما ومهَشا

 اإليـديولوجيات ( الغـرب  فكـر  علـى  واالنفتـاح  االحتكاكو اهلجرة ظاهرة مع وهنا، .غريمها

  .)الراديكايل( الثوري بالفكـر سيُعرف ما انتعش )واملاركسية الفاشية، القومية

 العلمية( احلضارية بالفجوة واإلحساس املظلمة، القرون من املتحدر اإلرث ثقل كان 

 قـد  الصـرب،  نفـاد  عـن  ضـالُ ف االسـتعمار،  صـدمة  بعـد  الغـرب  وبني بيننا )واملادية والفكرية

 غضــون ي الغربيــة احلضــارة إليــه وصــلت مــا إىل الوصــول بــأن حاملــا شــابا جــيالُ أوهــم

 والقومية املاركسية( بنسخه الراديكايل الفكر لينتعش .ممكنا بات قليلة، عقود وأ سنوات،

 منــذ )وقــوى ونقابــات أحــزاب( سياســية مؤسســات إيديولوجيــة صــار والــذي )واإلســالمية

 قادهــا وطنيــة حكومــات لتتبناهــا العشــرين، القــرن مــن والثالثينيــات العشــرينيات قــديع

  .الغالب ي ريفية، أصول من عسكر

 انفعــاليني، وســلوكا وعيــا خالقــا السياســي الشــارع محــاس الراديكــايل الفكــر أهلــب 

 االســــتعمارية الســــيطرة مــــن العربيــــة الــــبالد مــــن أجــــزاء حتريــــر ي شــــك، ال ســــاهم،
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 االجتماعيـة  التنميـة  وحتقيـق  احلديثـة،  القوميـة  الدولـة  بناء ي فشل أنه بيد يالية،الكولون

 علــى اســتحوذوا الــذين السياســيني مــن الفكــر ذلــك متــبين مغــامرات وأدت .واالقتصــادية

 خلّـص  قـد  عـوض  لـويس  الدكتور وكان .اليوم نعيشه الذي اخلراب هذا إىل احلكم كراسي

ــه ي ــة( كتاب ــة )ةالســبع الناصــرية أقنع ــم حمن ــنمط وهــو( الناصــري احلك ــذي ال  جــرى ال

 مل لكنـه  يريـد،  ال مـا  يعـرف  كـان  احلكـم  هـذا  أن ؛عبارة ي )عربي بلد من أكثر ي احتذاءه
  !.يريد ماذا يعرف يكن

ــة( ذلــك وبعــد ،)النهضــةو( )اإلصــالح( كلمــات تــدخل مل   الشــارع قــاموس ،)احلداث

 املسـلح،  الكفـاح  النضال، الثورة، النقالب،ا( قبيل من كلمات دخلته مثلما العربي السياسي

 بكـثري  أكـرب  وقـائم  واقع هو ما تدمري حنو االندفاع وكان )الوحدة االشرتاكية، املراحل، حرق

 علــى الراديكاليــة لألنظمــة الشــعبوي الطــابع وعمــل .والتنميــة البنــاء إلعــادة الســعي مــن

 كثـر  ي منتج، غري كان لكنه ،عاما انشغاال السياسة تكون أن إىل أفضى زائف وعي إشاعة

 وتبسـيطية  ومسـطحة  مهلهلـة  )سياسـية ( ثقافـة  تلـك  وكانـت  .وخمربـا  وضارا األحيان، من

 األمـر،  واقـع  ي أنـه،  مـن  الـرغم  على شيء، كل ويعرف احلقيقة، حيتكر بأنه حاملها توهم

  :الثقافة تلك انتشار نتائج من وكان .شيء أي يعرف يكاد ال

ــ1   بالســلطة والطــامعني واملهووســني واالنتــهازيني األمــيني وأنصــاف األدعيــاء ولــوج ـ

  .السياسة حلبة النفسية بالعقد واملصابني

 منابع ويكشف الواقع، مع التعاطي يستطيع الذي السليم السياسي احلس افتقاد ـ2 

 احلـال،  لواقع االستسالم حال، بأي السليم، السياسي احلس يعين وال .احلقيقية إمكاناته

 الضـرورية  الـدعائم  وإرسـاء  احلقيقية إمكاناته عن للتحري الناجعة الوسيلة امتالك وإمنا

  .وبنائه لتحويله

ــ3   وختــَدر والعواطــف، الغرائــز تــثري واإلعــالم السياســي اخلطــاب ي )لغــة( شــيوع ـ

 قبـل  مـا  مفـاهيم  إنتاج أعادت ما بقدر حديثة دولة بناء أسس ترسّخ مل اللغة وهذه .العقل

  .ومموهة مقنّعة بصورة احلداثة قبل اوم الدولة،

 حيـوَل  الـذي  احلقيقـي  للفعـل  وليسـت  السياسـية،  واملـزاودة  للمتـاجرة  لغة تلك كانت 

 تلك ي يشاركون يزالون، وال كانوا، املثقفني، من واسعة شرحية أن والغريب .ويبنيه الواقع

  .ضدها أو السلطة مع واملزاودة، املتاجرة
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 وتكتيكـات  عمـل  ووسـائل  السياسـي  اخلطـاب  ولغة يولوجياتإيد إىل بعمق نظرنا لو 

 السياسـية  السـاحة  علـى  املتصـارعة  السياسـية  والقـوى  لألحـزاب  التنظيمي البناء وهياكل

ــة، ــها، الشــمويل املنحــى ذات والســيما العربي ــها انتمــى مــن ســواء من ــيمني إىل من  إىل أو ال

 تسـتند  أو عـن،  معظمهـا،  ي در،تصـ  وتكـاد  .كـثرية  نـواحي  ي تتشـابه  أهنـا  لوجدنا اليسار،

 العالقـات  عكسـت  وأهنـا  .والثقـاي  االجتماعي تارخينا ي متأصلة واحدة عميقة بنية إىل،

ا  النظـر  بغـض  هبـا،  املرتبطـة  والقيميـة  املعرفية واملنظومة البطريركية، األبوية  اختـذت  عمـّ

 مــلالعوا أحــد يشــكل مــا وهــذا .وشــعارات ومصــطلحات تســميات مــن وتــداولت لنفســها

 عصــرية قواعــد علــى قائمــة حديثــة، دولــة بنــاء عمليــة عربيــا نشــهد مل أننــا ي الرئيســة

 احلريـة  للمجتمـع  وحتقـق  األمـة،  وطاقـات  مـوارد  اسـتثمار  تستطيع منتجة، دولة ..راسخة

  .والسعادة

 وشــرائحه طبقاتــه حاجــات وإشــباع اجتمــع مــوارد تنميــة ي الدولــة ختفــق وحــني 

 انتهازيـة  أقليـة  واسـتمالة  عنـه،  باالنكفـاء  وذلـك  منه، االحتماء إىل تلجأ وإرضائها املختلفة

 أداهتـا  ليكونـوا  األغلبية، حساب على االمتيازات ومتنحهم األموال عليهم تغدق األفراد من

 العنــف لوســائل القاســي وباالســتخدام االجتمــاعي، والتمــرد لالحتجــاج نزعــة أيــة قمــع ي

 وتشـبك  ... فلـك  ي وتـدور  ... بــ  ارتباطهـا  هـذه  )لةالفاشـ ( الدولـة  توثـق  وكذلك .واإلكراه

 منـط  فينشأ .منها أقوى أخرى دول أو دولة مصاحل، مع والسياسية االقتصادية مصاحلها

 اســتمرار يفســر مــا وهــذا .اجلهــتني بــني اخلفــي، أو الظــاهر التحــالف أو التواطــؤ، مــن

 أهنـــا مـــن رغمالـــ علـــى طويلـــة، ســـنوات أو لعقـــود فاشـــلة دول ي شـــرعية غـــري حكومـــات

   .وشعوهبا جمتمعاهتا من ومكروهة مرفوضة

 الدولـة  فكـرة  عـن  منفصـالُ  املثقفـون  معـه  تعـاطى  الـذي  باألسـلوب  احلداثة فكر ظل 

 العـرب  املـثقفني  مـن  واسـعة  شـرحية  عنـد  احلداثـة  هـاجس  يبد مل وإذ .ذاهتا حتديث حول

 تقدمـه  ي والعـامل  عاجتمـ  حركة يتمثل مستقبلي تارخيي حس إىل استناده لعدم ضاغطا

 احلضـارية  املكتسـبات  ويسـتوعب  معوقاته، وعي مع واالجتماعي، والتقين واملعري العلمي

 احلــد إىل إالّ نفســها حتــَدث مل )العربيــة الدولــة شــبة بــاألحرى أو( الدولــة فــإن ،املتجــددة

 ليـون غ برهـان  بتعـبري  األزمـة  وكانت .احلايل وضعها ي مستمرة يبقيها الذي )وبالطريقة(

 حتت ما هو" احلداثة من خاص نوع أزمة هي )األمة ضد الدولة :العربية احملنة( كتابه ي

 الـيت  احلثالـة  وهـذه  .للكلمـة  احلقيقـي  بـاملعنى  حداثة منه أكثر احلداثة، حثالة أو احلداثة،
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 حاجــات تــوفر وال أحــدا تلــهم تعــد مل ألهنــا مســدود، طريــق إىل وصــلت حداثــة مسيناهــا

 وممارســتها وبنيتــها مفهومهــا فســاد وظهــر والكرامــة، واحلريــة والســعادة مــنواأل التنميــة

 التقليديـة  القيم مقاومة هو حداثتنا طريق انسداد سبب يكون أن غليون وينكر ".وأهدافها

  .طبعتها اليت األصلية االحنرافات إىل يرجعه وإمنا هلا،

ــة كانــت  ــثقفني حداث ــرب، امل ــب، ي الع ــة شــكلية الغال ــ .خاوي ــة توكان ــة الدول  العربي

ــة( ــة وهشــة، مشــوهة، )احلديث ــا إذا الطــراز، وعتيق ــا م ــا عــن أزحن ــا وجهه ــرباق قناعه  .ال

 نســتطيع آنفــا، عنــها نوهنــا الــيت احلداثــة، ألنــواع وماكفــارلن برادبــري تقســيم وباســتعارة

ز  الـذي  هـو  التقليعة /املوضة حداثة تبين أن القول  العـرب،  املـثقفني  مـن  كثـر  اجتاهـات  ميـّ

 يـرتك  الـذي  الشـامل  التدمري حبداثة العربية السلطة من واسعة قوى مراكز استعانت افيم

   .األحيان بعض ي وأولئك، هؤالء بني األدوار، تبادل مع .أنقاضا شيء كل

 جيعــل مل إذا معنــى بــال احلداثــة عــن )مشــروع أو خطــاب أو( كــالم أي يبقــى أخــريا 

 حريــة بعــدَها الفرديــة الــذات انبثــاق ومهــا )تــورين آالن بتعــبري( احلداثــة شــذرتي حمــوره

 مل مـا  وهـذا  .واملمارسة والفكر الرؤية أداة بعدَه العقل وسيادة .وإبداع عمل وطاقة وكرامة
 األنظمـة  مشـاريع  ي وال .باسـتثناءات  إال النظرية، املثقفني مشاريع ي ال بفعالية، يتجسد

  .استثناء غري ومن العربية،
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   اثةاحلد شذرتا

  العربية الدولة حتديث ومأزق

   

 ي( املنفــرطتني احلداثــة شــذرتي عــن )احلداثــة نقــد( كتابــه ي تــورين آالن يتحــدث 
 وحريـة  وعقـالُ  عليـا  قيمـة  بعـدَها  وصـياغتها  الذات فتوليد .)والعقل الذات( ومها )الغرب

 بعضــها،ب الشـذرتني  يصـل  مـا  هـي  احلريـة  حيــث .األنـوار  عصـر  لفكـر  مـذهالُ  إجنـازا  كـان 

 وضــرورة احلريــة اقتضــاء" هــو تــورين بنظــر احلداثــة حيــدد فمــا .ديناميتــهما ومينحهمــا

 أن غــري ".مطلــق غريــب إىل أو موضـوع،  أو ألداة، اإلنســان حيــوّل مــا كـل  ضــد عنــها الـدفاع 

 مفتوحـة  احلريـة  سـبل  إلبقـاء  العقـل  مـع  يكتمـل  وال ينقطـع  ال حوار إىل حباجة الذات هذه

 إىل تـورين  ويـذهب  ..بالعقـل  الثقـة  مـن  دائمـا،  تنطلق، احلداثة فكرة أن السيما .باستمرار

 الـذات ( املنفـرطتني  الشـذرتني  تلكمـا  بـني  حتـالف  بنـاء  هي الكربى املثقفني مهمة جعل حد

 طريـق  عـن  الـذات  انبثاق"ي باملساعدة إالّ يتم ال وهذا .)والعدالة احلرية( ومعهما )والعقل

 باســم الــذات وكانــت ".اخلاصــة حيــاهتم فــاعلي يكونــوا أن علــى األفــراد وقــدرة إرادة زيــادة

 مـن  أبعـد  تغـوّل  جشـع،  مـال  رأس خدمـة  ي حمضـا،  أداتيا العقل صار ملّا استلبت قد العلم

  .اإلنسانية النظر وجهة من مقبول، حد أي

 يتعلـق  فيمـا  السـيما  احلداثـة،  ألفكـار  جذريـة  انتقـادات  توجيه جرى آخر، جانب من 

 والنازيـة  الفاشـية  ظهـور  سـبب  أرجعـوا  معاصرون مفكرون ومثة .)والعقل الذات( بشذرتي

 مثـل  أفـرز  الـذي  العقالنيـة  مبـدأ  إىل ،األنـوار  فكـر  إىل ودمـار،  قتـل  من مغامراهتما تبع وما

 تلـك  على مطلة والعقالنية، الذاتية متجيد مع احلداثة، باتت وحتى .السيئة الظواهر تلك

 مـا  أن أي ..للقـيم  قيمـة  ال أن" نيتشـة  حبسـب  وفحواهـا  ميـة، بالعد املسـماة  املرعبة اهلاوية

 احلداثـة،  عصـر  جميئ مع صار، سامية، عليا ومثالُ ثابتة، مبادئ السالفة العصور ي كان

 يطــول النهايــة، ي صــار، بالشــذرتني والتنكيــل ".حقيقــة أو معنــى، كــل القــيم أفقــد عــدما،

  .الوسطى القرون انقضاء بعد ثناهور ما والسيما برمته، اإلنساني الفكري اإلجناز
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 كمـا  الـذاتي،  التـدمري  مـن  نـوع  إىل احلداثـة  قـاد  النقدية بالنزعة اإلفراط أن صحيح 

ــر ــورين، آالن يعبّ ــى ت ــار نضــجت حت ــدة، أفك ــة ذات جدي ــة، طبيع ــ عُرفــت ثوري ــا( ـب  بعــد م

 مشـكوك  مفـاهيم  والتـاريخ  والعقـل  والـذات  واحلقيقـة  احلريـة  معهـا  غدت حيث ،)احلداثة

 األفكـار  عُـدّت  وحيث .نيتشة وحتى أرسطو منذ هبا عُرفت اليت بالطريقة األقل، على .هبا

 بعـدما  .وتطـوره  الغربـي  الفكـر  حتـوالت  سياق ي جرى كله وهذا .السلطة إرادة عن تعبريا

 لكن .واحلرية بالعقالنية والفوضى، اإلفراط حد األحيان بعض وي واجتمع، الفكر أختم

 أســرى واقعــني أنفســهم وجــدوا الفكريــة، باملوضــة الســليب التــأثر ونتيجــة عنــدنا، مــثقفني

 ومثلـت  .ضـروراهتا  مـن  وجمـردة  سـياقها،  مـن  منتزعة احلداثة، بعد ما بطروحات االنبهار

 واحلريـة  بالعقـل  التشـكيك  ميكنـك  كيـف  إذ الفكـري،  تطورنـا  سـياق  ي ضارة مفارقة هذه

 والثقافـة،  الفكـر  صعيد على إن املفاهيم، ذهه لسيادة تؤسس مل وأنت واحلقيقة، والتاريخ

  .واالجتماعي واالقتصادي السياسي البناء صعيد على أو

 منـاطق  ي أي اآلن، الرأمسـايل،  الغربي العامل إطار خارج احلال ونتأمل نرصد وحني 

 هـو  مبـا  مقيـدا  يـزال  مـا  العقـل  أن كيـف  جنـد  الرابع، والعامل الثالث بالعامل يُعرف ما وبلدان

 أن وكيـف  .حـرب  علـي  بتصـنيف  )داخلـه  مـن  قيـود ( وممتنـع  )العقـل  خـارج  من قيود( نوعمم

 عوملـت  والـيت  )جممـوع  شـعب،  أمة،( مطلقات ذريعة حتت بعد، تحرر ومل تكتشف مل الذات

 التميـز  ي حقـه  الفـرد  سـالبة  )القطيـع  ـ الراعي( ومعادلة بعقلية السائدة السلطات قبل من

ــار ــهحيا فاعــل ليكــون واالختي  ســتبقى واجمــوع والشــعب األمــة أن ومتناســية .اخلاصــة ت

 .أحـرار  أفـراد  من مكوّنا ديناميا نسيجا نفسها هي تصبح مل إذا معناها من مفرغة مفاهيم

 وحركتـها  بنيتـها  تعقـل  أن )العراقيـة  ومنـها ( والعربية العاملثالثية الدولة تستطع مل جهة فمن

 ومـن  .عينـها  نصـب  جتعلـها  أن جيـب  الـيت  واألهـداف  تواجههـا،  الـيت  والتحـديات  يـتالءم  مبا

 متــنح الــيت )املــواطن( الفرديــة الــذات وجودهــا نــواة لتكــون الدولــة هــذه تســع مل ثانيــة جهــة

 تكـون  أن ي احلق على حصوله مقابل االجتماعي، العقد من راق مستوى ي للدولة، والءها

 ".آن ي وذاكـرة  ومشـروع  وتاريخ حرية" أيضا؛ تورين آالن وبتعبري املطاف، هناية ي :هي ذاتا

ــك ــذات أن ذل ــن ال  منظومــة ســياق ي إالّ اإلنســاني وجودهــا ومقومــات شــروط تســتكمل ل

 وحريــة العقــل وســيادة املواطنــة مبــدأ تكفــل مؤسســاتية بدولــة تتجســد وسياســة اجتماعيــة

   .الكرمية احلياة ضرورات من مقبوال وحدّا الضمري،

 تشـرتط  الـيت  العقـل  شـذرة  صورهتا الستكمال احلداثة ضتفرت الذات شذرة ولتعزيز 

ــدورها الفكــر حريــة ــة أي ،ب  ،)والطبيعــي اإلنســاني( الوجــود جاهــل العقــل اقتحــام حري
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 أو خارجيــة عوائــق غــري مــن ،حقائقــه علــى والوقــوع شــفراته وفــك ألغــازه علــى والتعــرف

 لالتسـاع  األخـرى  هـي  القابلـة ( حـدوده  سـوى  العقـل  حيد ال أن أي .داخلية وقيود إكراهات

 )العقـل  وممكنـات  العلـم  تطـور  مـع  للتمدد اآلخر هو القابل( واألشياء العامل وتناهي )دوما

 واملراجعــة والنقــد والتكيــف للتطــور احلــال، بطبيعــة اخلاضــعة،( العلميــة املنــاهج وآليــات

 هـي  بـل  هنـاك،  قابعـا  صلبا ثابتا خالدا جوهرا ليست املبتغاة احلقيقة حيث .)والتصحيح

 عـن  فالبحـث  .اإلنساني الوجود قلب ي هنا، وكامنة كثرية، أوجه هلا متجددة، حية، نسبية

 هـو  .البشـري  التقـدم  ومقاصـد  ومظـاهره  وحتوالتـه  العـامل  تنـوع  عـن  التحري هو احلقيقة

 كرامتـه،  إىل ويسيئ وحيدده يكبله مما األبد وإىل اإلنسان، حترر عليا أخالقية عن البحث

   .اإلنسانية للحرية اآلخر الوجه هي اإلنسانية الكرامة إذ

 أو بالــدين، منــها املتقنعــة ســواء الســائدة، اإليــديولوجيات أفرزتــه مــا أخطــر مــن إن 

 هــي الغالــب، ي فئويــة، سياســية ألغــراض واملوظفتــان ،)العلمويــة( العلمانيــة إىل الداعيــة

 واهلويـة  األصـالة  مقابـل  ي احلداثـة  ووضـع  منـها،  وبالضـد  األخالق، مقابل ي العلم وضع

 برهـان  ويصـفه  .الشـقي  بـالوعي  اخلطـييب  الكـريم  عبـد  يسـميّه  مـا  وهـذا  .منـهما  وبالضد

 إمـا " بــ  ويلخّصـه  .فيـه  وضـعوه  أو نفسه، فيه العربي وضع الذي املأساوي باإلحراج غليون

ــى احلفــاظ ــذات عل ــي مــع ال ــة احلضــارة عــن التخل ــة، والتارخيي  ي االخنــراط أو والفعالي
 إمـا  نتيجتـها  مـن  وكانـت  ".الـذات  عـن  التخلـي  مـع  والتـاريخ  العامليـة  ي والـدخول  رةاحلضا

 االكتفـاء  أو واهلويـة،  الـذات  على احملافظة حبجة احلضارية والالفاعلية واخلمول االنكفاء

 حبجــة مســتورد هــو مــا كــل أمــام الســاذج واالنبــهار االســتهالك، وقــيم احلضــارة بقشــور

 واإلنتـاج،  اإلبـداع  علـى  قـادر  غـري  سـلبيا،  اجتمـع  بقـي  حلـالتني ا كلتـا  وي .والعلـم  احلداثة

  .املفرغة ودائرته التخلف خانق من واخلروج

 التاريخ، األخالق، األصالة، اهلوية،( ذاهتا املفاهيم وعي ي أوال، يكمن، القصور كان 

 هلـــا، معـــاني إشـــاعة ي أو .)..اخل اجلماعـــة، الفرديـــة، العقـــل، احلريـــة، احلداثـــة، العلـــم،

  .سلطوية أو إيديولوجية، أغراضا ختدم حمددة،

ــل وي  ــتثمار مقابـ ــلطات اسـ ــة السـ ــالف احلاكمـ ــع بالتحـ ــوى مـ ــة قـ ــرب( خارجيـ  الغـ

 األغلبيــة أن إىل غليــون يــذهب بــاجتمع، حتكّمهــا أســاس وجعلــها للعقالنيــة )االســتعماري

 .اجلديـدة  الطبقة شراهة من نفسها حلماية التقليدية القيم منظومة إىل انكفأت الشعبية

 مـن  وتعـاني  احلداثـة،  حبثالـة  تأخـذ  وهـي  هـذه  الطبقـة  أن هـو  هنـا،  غليون، عنه يغفل وما
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 الداعيـة  القـوى  قمـع  بقصـد  املنظومـة  لتلـك  حارسـة  أخريا نفسها بوأت قد الشرعية، أزمة

   .حقيقيتني وهنضة حداثة إىل

 إىل احلســن، لوكالســ أو القــيم مكــارم كوهنــا مــن األخــالق، معنــى غليــون يوســع وإذ 

ــق ــال حتقيــ ــريح، أو الفعّــ ــتج أو املــ ــوع أو املنــ ــي، أو املتنــ ــه ..اخل العقالنــ ــري فإنــ  أن إىل يشــ

 األخالقيـة  الـنظم  فيهـا  تنـهار  الـيت  نفسـها  هـي  واإلبـداع  العلـم  إىل تفتقـد  الـيت  اجتمعات"

 ي شـاركة امل عـن  والعجز العقل، استقالة أن أي ".اإلنسانية املشاعر لديها وتزول واملعنوية،
 حــد إىل يفســر، مــا وهــذا .األخالقــي واالحنــالل اهلمجيــة إىل حتمــا تقــود احلضــارة بنــاء

ــد، ــة النخــب فســاد ظــاهرة بعي ــدان ي احلاكم ــامل بل ــث الع ــامل الثال ــع، والع ــدان الراب  وفق

 التــورط إىل منــها، هبــا، يســتهان ال بنســبة شــرائح، واســتعداد متاســكها، لعوامــل جمتمعاتــه

 الضـيقة،  اهلويـات  إىل اجلامعـة  الوطنيـة  اهلوية عن واالرتداد األهلية، عاتالنزا ي بسرعة

  .الدولة قبل وما احلداثية، قبل ما

* * *  

 االقتصـــادية املاديـــة بالقاعـــدة وتطورهـــا احلديثـــة الدولـــة تكـــوّن مســـألة ارتبطـــت 

 نمـ  البـد  الـيت  الثقافيـة  والقـيم  القواعـد  مـن  وحبزمة ،)السوق اقتصاديات بتطور السيما(
 يقتضــي الدولــة تشــكيل فــإن بارســونز تــالكوت وحبســب .واجتماعيــا تارخييــا توافرهــا

 ميكنــها ال الدولــة فــإن ولــذا "األنســاق بــاقي عــن السياســي للنســق التــدرجيي االنفصــال"

 كشـرطني  يظهـران  ومهـا  .املواطنيـة  مبـدأ  ومـن  الربملانيـة،  املؤسسة من انطالقا" إالّ التطور

   ".االجتماعية األنساق باقي عن السياسي النسق لتميز ضروريني مسبقني

 خـالل  مـن  املتنـوع  اجتمـع  ملكونـات  انـدماج  عامل تكون أن ي الدولة تنجح ما وبقدر

 الـوالءات  مفعـول  مـن  التخفيـف  تسـتطيع  مـا  بقدر جديدة أدوار وخلق حمددة، وظائف أداء

ــة، الــوطين الــوالء لصــاحل التقليديــة  البنــى بــني التوفيــق لــىع قــادرا عــامالُ" وتكــون للدول

 معرّضــة وتكــون االســتبداد، حنــو ســتنزع وإالّ ."النزاعــات حــدة مــن والتخفيــف اجلديــدة،

 خلـف  ختفـي  جندها احلديثة العربية الدولة واقع نعاين حني وهكذا ..واالحنطاط للفساد

 ي واملنســوبية واحملســوبية والقبليــة، القرابيــة العالقــات فعــل الــرباق احلــداثي ديكورهــا
 بعقلية حيكم العربي احلاكم ظل وقد .االمتيازات على واحلصول اخلاصة املصاحل قيقحت

  .العشرية وشيخ املستبد، األسرة عميد
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 أمـة  تأسـيس  هـو  )العراقيـة  ومنـها ( احلديثـة  العربيـة  الدولة أمام األكرب التحدي كان 

 والءاتو قــيم وجتــاوز .وضــروراته العصــر مقومــات وفــق علــى األمــة، الدولــة أو ودولــة،

 اهلــدف لــذلك منــها صــاحل هــو مــا وتطويــع .احلداثــة قبــل ومــا الدولــة، قبــل مــا ومصــاحل

 .قويـة  دولـة  ي ممثلـة  وأمـة  متماسـك،  متنـوع  نسـيج  ذات أمة إىل املستندة الدولة األمسى؛

  .حسني الشريف بن فيصل األول العراق ملك مبكرا إليه تنبه ما وهذا

  :ي احلديثة العربية الدولة فشلت 

 وقـواه  أفـراده  بقناعـة  ذاتـه  اجتمع مشروع يكون للبناء، حضاري مشروع تصميم ـ1 

  .وطبقاته

ــ2   للمشــكالت وواقعيــة واضــحة مرنــة عمليــة حلــول وإبــداع .وحلــها األزمــات إدارة ـ

  .املتفاقمة واالقتصادية واالجتماعية السياسية

 تقاليـد  وتشـيع  تمـع، اج مـوارد  وتنمّي القانون، قوة ترسخ فعالة مؤسسات إجياد ـ3 

ــدة حضــارية ــات بــني العالقــة ي جدي ــة املكون ــة مقومــات وتعــزز املنوعــة، االجتماعي  اهلوي

  .الوطنية

 حبيـث  ملكوناتـه،  وانـدماج  تنظيم عامل وتكون للمجتمع، التقليدية البنى تواجه أن ـ4 

 العربيـة  لـة الدو بقيت وقد .احلديثة للبنى املكَون األساسي العنصر هو املواطن الفرد يغدو

 عـن  معزولـة  جزيرة ومشوليتها، ،)السبب هلذا ورمبا( استبداديتها من الرغم على احلديثة

  .االجتماعي حميطها

 السياســـي احلقـــل إصـــالح باختصـــار، تعـــين، السياســـي وجههـــا ي احلداثـــة باتـــت 

 منــها جديــدة ملفــاهيم بــروز مــن ذلــك يســتتبع ومــا احلكــم، مؤسســات ودمقرطــة بعقلنتــه،

 وضـمان  للسـلطة،  السـلمي  والتـداول  السـلطات  وفصـل  املؤسسـات،  ودولـة  قـانون، ال سيادة

 ولـذا  ..اخل والتعبري، والرأي واملعتقد واالنتقال العمل ي السياسية وحرياته اإلنسان حقوق

 امتيـازات  يهـدد  الـذي  احلقيقـي  التحـديث  حنـو  مسـعى  أي تلجـم  العربيـة  احلكومـات  كانت

 وقنــوات النفــوذ، ومراكــز الســلطة، مفاصــل علــى تحوذةاملســ األوليغارشــية الفئــة ومصــاحل

  .العامة الثروة
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   الثقاي واإلنتاج اإليديولوجيا

   

 مــع هلــا زيــارة مــن الواقعــة هــذه بوفــوار دي ســيمون تنقــل )األشــياء قــوة( كتاهبــا ي 

   :الستينيات بداية ي السوفييت االحتاد إىل سارتر بول جان صديقها

ــار )األجــنيب األدب( حمــرري مــع ســارتر تنــاقش"   اســم طــرح حــني فــرح رعشــة فأث

 :سـارتر  فأجـاهبم  .الربجوازيـون  املفكرون تبناه لقد :حمتجا اآلخر املعسكر وانتفض كافكا،

   ".منهم تسرتدوه أن عليكم

 الشـباب  الشـعراء  من خنبة يوم ذات استقبل السوفيتية الثورة قائد لينني أن ويُحكى 

 برجـوازي،  إنـه  بوشـكني،  نقرأ ال حنن رفيق، يا ال :فقالوا بوشكني يقرأون كانوا إن فسأهلم

  .بوشكني فأفضل أنا أما :وقال بتهكم لينني فتبسم .مايكوفسكي الثورة لشاعر نقرأ حنن

 عــن واضــحان مثــاالن فهــذان النقــي، اجلمــايل بــاحلس الدوغمائيــة تفعلــه مــا هــذا 

 احملــددات شــبكة ي العقــل عوقــو أو العقــل، علــى املتصــلب، مبعناهــا اإليــديولوجيا، ســطوة

 مـا  املـرء  يصـدّق  ال حـني  أو السـليمة،  الرؤيـة  املسـبقة  التصـوراتُ  تضـببُ  حني الدوغمائية،

 يبــدأ إذ الــوهم، لصــاحل تصــادر هنــا، هــا فاحلقيقــة، .يعتقــد مــا ملخالفتــه حواســه تلتقطــه

 يغيـب ف يقـرأ،  مـا  بتخطئـة  والقـارئ  يسـمع،  مـا  بتخطئـة  والسـامع  يـرى،  مـا  بتخطئة الرائي

 عـن  رناتصوّ تبسيط فيجري وتارخييته، معطياته ي للواقع متجاوزة آلية يتخذ أو املنطق،

   .وتزويره وتسطيحه الواقع ذلك

 والـيت  املعضـلة،  هـذه  مـن  تلـك،  أو الدرجـة  هبـذه  يعـانون،  البشـر  مـن  كثـرا  أن واعتقد 

 مـع  لتعارضـه  التحليلـي  وفهمهـم  حواسهم به ختربهم مبا االعرتاف عدم مبحاولتهم تتجلى

 الليـربايل  املعسـكر  داخـل  حتـى  حيصـل  مـا  وهذا .له وخططوا رمسوه وما القبلية، صورهم

 بربــارا تقــول ..اإليــديولوجيا عــن واالبتعــاد الرباغماتيــة الواقعيــة ادعــاء حيــث الرأمســايل

 حللنـا  لقـد " :الثانيـة  العاملية احلرب إبان هاربر بريل ميناء على الياباني اهلجوم عن توكمن

 معلومــات مــن متواصــالُ دفقــا واســتقبلنا بــالرادار، حتــذيرات وتلقينــا اليابانيــة، لشــيفرةا

 رفـض  كمـا  متامـا  صـحيحة،  بصـورة  تفسـريها  ورفضنا األدلة مجيع لدينا وكانت ...دقيقة
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 يُطــابق ال مــا يصــدقون ال فالنــاس ...نورمنــدي ي الــدليل يصــدقوا أن 1944 عــام األملــان

   ".املسبقة مترتيباهت يالئم أو خططهم

 القـرن  إبـداع  مـن  جـزءا  األقـل،  علـى  لـنفهم،  قراءتـه  مـن  بد ال عظيم، كاتب كافكا إن 

 إمهاله ميكن ال فذ، طراز من وناثر شاعر بوشكني أن كما ه،وقلق ومزاجه وفكره العشرين

 املعتقــد  لكــن األخــرية. الثالثــة القــرون خــالل الروســي األدب لتطــور دارس أي حبــث ي

 .القمامـة  سـّلة  ي الـذكر،  آنفـي  مثالينـا  ي ألقامهـا،  القاسـية  ومعياريته رتهمبسط اجلامد

 ولـذا  لإلبـداع  احلقيقيـة  القيمـة  يـدركون  كـانوا  أهنم بد ال ولينني سارتر قامة من ومفكرون

 عمــل أي ي والقــوة اجلمــال مــواطن إىل بثقــة ويشــريوا ويفــرزوا يقــرأوا أن مبقــدورهم كــان

 ذاتـه  مـاركس  فإن املاركسية منطلقات باسم يُزاحون وبوشكني اكافك أمثال كان وإذا .مبدع

 األفكـار  مـع  امتـدادها  ي مكافئـا  جيعلـها  مـا  زائفـا  وعيـا  بعـدَها  اإليـديولوجيا  ي وجـد  قد

  .واملستغلة املخدوعة اجلماهري ضد سالحا املتسلطة الطبقة تستخدمها اليت املنحرفة

 الـذين  أولئـك  وحتى اإليديولوجيا، لسلطة بيا،عر طويلة، ملدة الثقاي، اإلبداع خضع 

 واملاركسـية  القوميـة  بأشـكاهلا  الرائجـة  األحـزاب  إىل ينضـموا  ومل ـــ  جمازا ــ مستقلني بقوا

ــك، أو اإليديولوجيــة هــذه شــايعوا قــد واإلســالمية والليرباليــة  ألنفســهم أوجــدوا ورمبــا تل

 )غريهـا  أو( اإليـديولوجيات  لتلـك  اخلاصـة  تـأويالهتم  باألحرى أو اخلاصة، إيديولوجياهتم

 وملـدة  .السياسـية  السـاحة  ي املتصـارعة  اإليـديولوجيات  أصحاب يزامحون راحوا هبا اليت

 ي يعــين والــذي الفكــري، املضــمون علــى اإلبداعيــة الكتابــة ي الرتكيــز بقــي كــذلك، طويلــة
 الــنص ايتضــمنه أن جيــب وأفكــار واجتاهــات قــيم مــن اإليــديولوجيا تقرتحــه مــا ســياقنا،

 هزميـة  بعـد  عنـها،  والتخلـي  لإليـديولوجيات  التنكـر  عصـر  دخلنا ما إذا حتى .هلا وينتصر

 بالشـكل  االهتمـام  ي إفـراط  حصـل  عامليـا،  الشـيوعي  املعسكر اهنيار وبعد عربيا، حزيران

 )رمبـا  رمزيـا، ( ينتقمـون  أو فرص، من فقدوه عمّا يعوضون وكأهنم بعضهم عند واألسلوب

 ونظـرة  .زائفـة  أو طوباويـة  ومبادئ حقائق باسم واجلمال الفكر استعبدوا ينالذ أولئك من

 ،)الـداخل  ي( العراقيـة  الصـحافة  ي األدبيـة  التسـعينيات  عقـد  نتاجات على نلقيها عابرة
 والتــهوميات الشــكلية اللعــب ي االســتغراق هــذا مثــل عــن لنــا ستكشــف املثــال، ســبيل ي

 رقابـة  مـن  تتـهرب  مراوغـة  كتابـة  قضـية  برمتـه  كـان  ألمرا أن أعتقد وال .واملعميات اللغوية

 كـان  اآلخـر  بعضـها  أن القـول  وميكن .كذلك بعضها كان وإنْ االدعاء، كان حسبما السلطة،

 واألسـلوب  اللغـة  فقـر  حلجب والتحديث، احلداثة حبجة املفضوح، التسرت من نوعا ميارس
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 هو الرمسي غري الثقاي الوسط ي جالرائ كان فيما .شيئا تقول تكاد وال املعري، والنقص

  .اإلبداع فضاء ي احلر بالتحليق الرغبة مع املؤدجل، الثقاي بالنتاج االستخفاف

 الثـاني  النصـف  طـوال  العربيـة  السـلطات  تبنتـها  اليت اإليديولوجيات سطوة تراجعت 

 أو والدميقراطيــة، اإلصــالح دعــاوى وطــأة حتــت ســيما وال نســبيا، العشــرين، القــرن مــن

 باملقابل، لتربز .والوقائع املمارسات خذلتها أن بعد اإليديولوجيات تلك بريق خفوت نتيجة

 وفقـه  علـى  متطرف، مبنظور أصولية، اجتماعية قوى حتملها، أخرى إيديولوجيات فاعلية

 تأويالهتـا  حبسـب  والتـاريخ،  الـديين  الـرتاث  ي مرجعيتها وجتد السياسي، السلوك متارس

 النتــاج علــى ورقابتــها ســلطتها وفارضــة واحملــرّم، املمنــوع مســاحة مــن موســعة اخلاصــة،

 فعل وأدوات تنفيذ آلية اجلسدي والعنف التهديد الغالب، ي ومتخذة، واإلبداعي، الفكري

 خيشــى اخلصــوص وجــه علــى والعراقــي عمومــا، العربــي املبــدع بــات املنــاخ هــذا وي .هلــا

 السـلطة  من خشيته من اكثر ورقابته، )تمعاج هذا داخل ناشطة معينة، قوى أو( اجتمع

 املعتقـد  وقواعـد  قـيم  علـى  احلفـاظ  باسـم ( تتبنـى  راحـت  األخـرى  هي واألخرية السياسية،

 عـن  بـديالُ  أو نفاقـا،  إمـا  األصـولية،  القـوى  وتـأويالت  أحكـام  مـن  بعضا )املرة هذه الديين،

  .احلكم ي االستمرار نوضما القمع ملمارسة نفعا جتدي تعد مل اليت السابقة شعاراهتا

 املعاصـرة  ثقافتنـا  رمـوز  من لكثر السياسية االنتماءات تأثري إنكار الصواب من ليس 

 األحزاب قامت وقد أمسائهم، انتشار على ثم ومن نتاجاهتم، ومنحى تفكريهم طريقة على

 اهلااتصـ  وقنوات إعالمها وسائل عرب بعينها ألمساء وترويج إعالن وكاالت دور بأداء غالبا

 )اإلبداعي باملعيار( يستحقون يكونوا مل هؤالء من بعضا أن وصحيح .اجلماهريي بالوسط

 أثــرت قــد ذلــك يســتحقون ممــن آخــر، بعضــا أن إالّ وانتشــار، شــهرة مــن عليــه حصــلوا مــا

 طـابع  ذات شـاحبة  وأعمـال  كتابـات  بطـرح  تـورطهم  خـالل  من سواءُ سلبا انتماءاهتم عليهم

 اإلطـالع  عـن  املـتلقني  مـن  شرائح عزوف خالل من أو .وقياداهتا هبمأحزا إلرضاء شعاراتي

 )ممتـدة  زالـت  مـا ( حقبـة  ي سـيما  وال السياسـية،  منتجيها انتماءات بسبب نتاجاهتم على

  .واالجتماعي الثقاي حميطنا مسمت ضارة سياسية ــ إيديولوجية صراعات شهدت

 مـن  وآالف وكافكـا،  بوشـكني  مصـادرة  نـرفض  أنْ اإلبـداع،  باسـم  حقنـا،  من كان وإذا 

 إيــديولوجيات باســم واإللغــاء للمصــادرة تعرضــوا الــذين مــن غريهــم احلقيقــيني املبــدعني

 حيـاول  الـيت  والرديئـة  املهلهلة النتاجات تلك أيضا، اإلبداع باسم نرفض، أن فيجب بعينها،

   .اتاإليديولوجي سطوة من التحرر ذريعة وحتت احلداثة، باسم علينا فرضها أصحاهبا
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  الثقاي واإلنتاج الدولة

  ـ1ـ

ــة  ــة الدول ــة مبؤسســات سياســية كينون ــتحكم صــيغة وهــي .عام ــاجتمع لل  وإدارة ب

ــوارده ــوانني ضــوء ي م ــد تضــعها ق ــى وتفرضــها هبــا، وتتقي ــة العائشــني عل  ضــمن ي كاف

 القــوانني إصــدار حــق حتتكــر ال وهــي .لســلطتها اخلاضــعة الرمسيــة اجلغرافيــة احلــدود

 مـن  واسـعة  فرشـة  تـربز  نظريـا،  وهنـا،  .لتنفيذها اإلكراه أدوات امتالك حق مناوإ فحسب،

 الشـرعية،  الدميقراطيـة،  االجتمـاعي،  العقـد ( :منـها  األمر هبذا املتعلقة والقضايا املفاهيم

 الثقافــة خيـص  وفيمـا  .)اخل واملتضـاربة،  املتوافقــة املصـاحل  والصـراعات،  التناقضـات  إدارة

 تعمـل  لكنـها  .أداتـه  أو الثقـاي،  لإلنتـاج  آلـة  ليسـت  احلديثني وواقعها مبفهومها الدولة فإن

 أي (فهــي، .ذاك أو القــدر هبــذا اإلنتــاج، ذلــك اشــرتاطات حتديــد علــى أوال، ســلطة بعــدَها

 )الســيئة أو اجليــدة( احلاضــنة وظيفــة تتــوىل أن ميكــن اجلانــب، هــذا ومــن إذن، )الدولــة

  .والفكري والفين األدبي لإلنتاج

 وشــكلها، فلســفتها كانــت مهمــا القائمــة، السياســية بالســلطة ممثلــة الدولــة، تضــع 

 العربـي،  العـامل  ي السيما واحلذر، الريبة بعني وتنظر .وإنتاجها الثقافة على عينها نصب

 تتســلل أن خــوف هلــا، التابعــة وحتــى واحلديثــة، التقليديــة الثقــاي، اإلنتــاج مؤسســات إىل

ــة الســلطة أي( فهــي .رضــيهات ال نتاجــات قبضــتها مــن وتفلــت ــةل املمثل  تســتطيع ال )لدول

 ويطالـب  ويقـوّم  وينتقـد  يراقـب  والذي خاصرهتا، ي ينخز الذي املزعج البعبع هذا جتاهل

 السـلطة  طبيعـة  ومـن  .االجتمـاعي  والـوعي  العـام  الـرأي  ي أحيانـا،  بعمق مؤثرا، وحيرّض،

 اجتمـع،  حيـاة  جمـاالت  على هتيمن أن )االستبداد إىل تنزع اليت أو االستبدادية، والسيما(

 ي مباشـر،  غـري  أو مباشـر،  بشـكل  مؤثرة، أو مشاركة )تكون أن تتمنى أو( تكون أن ثم ومن
 خييــف ومــا .اجتمــع ذلــك إطــار ي املنتجــة الثقافــة وأشــكال وإجتاهــات مضــامني حتديــد

 واإلبداع لثقافةوا الفكر جماالت ي العاملون يشاطرهم أن هو الدولة شؤون على القائمني

  .وخياراته تفكريه وإجتاهات اجتمع على سلطتهم من شيئا

 .اســتمراريتها ضــمانات علــى أي اخلــاص، أمنــها علــى حتــرص دولــة كــل أن واملعــروف 

 تقـنني  إىل خطـري،  طـابع  ذات أهنـا  تعـي  والـيت  بالثقافـة،  يتعلـق  فيمـا  االسـتبدادية  الدولة وتلجأ
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 أو األول، املعارضـة  حقـل  التـاريخ  عـرب  شـكلت  فالثقافـة  .اتاحملرّمـ  مـن  واسـعة  حبزمة إنتاجها

  .العنف بوسائل أو السلمية بالوسائل املمارسة ي تنطلق أن قبل املعارضة لنمو الصاحل احلقل

 .السياسـي  احلقـل  عـن  الثقـاي  احلقـل  باسـتقالل  جيـب،  مـا  وهـذا  سـلّمنا،  لو وحتى 

 للبنيـــة )فوقيـــة كبنيـــة( للثقافـــة ه،االجتـــا والوحيـــد اآليل االنعكـــاس فكـــرة اســـتبعاد ومـــع

 وإىل التحرر، على يقدر لن الثقاي املنتج فإن )اإلنتاج وعالقات قوى( التحتية االقتصادية

 إنْ( عليهـا  يتخلّـق  الـيت  واالقتصادية السياسية األرضية وشروط مقتضيات من بعيد، حد

ــواه، ي ــى ،)شــكله ي أو حمت ــان وإنْ حت ــك ك ــتج ذل ــلالتن إىل يرمــي املن ــك كي  األرضــية بتل

 حقيقتان، الصدد، هبذا تفرض، يالعرب الراهن وي .تغيريها إىل والدعوة ونقدها )الواقع(

 يــةالعرب الدولــة هبــا انبثقــت الــيت الكيفيــة هــي؛ األوىل الباحــث، علــى نفســيهما األقــل، ي

  .الدولة لتلك السياسي االقتصاد طبيعة هي والثانية احلديثة،

 بريطانيـة  برعايـة  1921 العام ي تأسست اليتو مثاال، ،احلديثة العراقية الدولة إن 

 ي واهنــارت املاضــي القــرن تســعينيات ي وتآكلــت 1958 عــام متــوز ي أركاهنــا تزعزعــت
 برعايـة  املـرة  وهـذه ( أخـرى  حديثـة  لدولة جديدة قواعد إرساء لزاما وصار ،2003 نيسان

 الدولـة  محلـت  احلـالتني  وي .بسـابقتها  كليـا  الصـلة  مقطوعـة  تكـن  مل وإنْ حتـى  ،)أمريكية

 لتقـويم  مبكـرا  يـزال  مـا  الوقـت  أن مـن  الـرغم  علـى  نشـأهتا،  وإشـكاليات  وتناقضات خطايا

 تارخييـــة جـــذور ذات بعضـــها أمـــراض مـــن تـــنج مل الـــيت احلاليـــة الدولـــة واجتـــاه ماهيـــة

 ضـيقة، ال باهلويـات  االحتمـاء  هـوال  أشـدها  من لعل مستحدثة، اآلخر وبعضها ومستوطنة،

 ي احملاصصة آلية وشيوع .بطابعه لبعضهم السياسية الثقافة طبع والذي الدولة، قبل ما
  .واإلداري املايل الفساد عن فضالُ .والثروة السلطة توزيع

 بنســب األخــرى العربيــة الــدول علــى ينطبــق وهــذا( العراقيــة بالدولــة يفــرتض كــان 

 والطائفيـة  والدينيـة  العرقيـة  نقسـامات اال تـذوّب  أن سـنة  مثـانني  مـن  أكثـر  خالل )متفاوتة

ــاء لصــاحل واملناطقيــة ــة بن ــ الدول ــاء ي حداثيــة قواعــد توطيــد عــرب األمــة ـ  السياســي البن

 العـراق  احـتالل  بعـد  اجلاريـة  الوقـائع  أكدت كما حيصل مل هذا أن غري والثقاي، والتنموي

 األدلــة مئــات إىل اإلشــارة ي املراقــب يعجــز ولــن .2003 ي حســني صــدام نظــام وســقوط

  .ذلك إلثبات

 والطبقــة احلكومــة مــع )مســتقلة( وســلطات وقــوانني كمؤسســات الدولــة متاهــت 

 جعــل ممــا )1979 عــام بعــد ذروتــه األمــر هــذا بلــغ وقــد( األول احلــاكم وشــخص احلاكمــة
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 يومهـا،  الغـربيني،  املـراقبني  أحد شبّه وقد .وإسقاطها احلكومة إزاحة مبجرد تنهار الدولة

 مبجرد مزقا وتناثر تساقط والذي احلاكم، به ميسك الذي املقلوب باهلرم اقيةالعر احلالة

 ممهـورة  جعلـها  أي الدولـة،  فشخصـنة  .املاسـكة  اليـد  من األمريكي، السالح بقوة أفلت، أنْ

 أهوائــه حبســب )مقرّبــة أوليغارشــية أقليــة مــع( العمالقــة آلتــها يــدير لشــخص، ومملوكــة

  .والكارثة الدمار إىل )الدولة تلك( ستقاد الشك إلله،ل ممثالُ نفسه طارحا ومزاجه،

 حمــددة خصــائص مثــة فــإن هــذه مثــل لدولــة السياســي االقتصــاد خيــص فيمــا أمــا 

   .وجتلياته حلركته الدقيقة املعاينة أثناء ي لنا تظهر ومميزة

 جــوردون( املؤلفــان يضــع )لالســتبداد السياســي االقتصــاد :الــنفط لعنــة( كتــاب ي 

 الـنفط  صـادرات  تعتمـد  الـيت  الريعيـة  الدولـة  عـن  التاليـة  املعادلـة  )اهلييت جميدو جونسون

  :)منوذجا باهلما، ي والعراق،( الثالث العامل ي القومي للدخل رئيسا مصدرا

  ] الديكتاتورية = الفساد = السلطة = املال = النفط [ 

 إضــعاف هــو همــابرأي احلكومــة علــى املتدفقــة الــنفط عائــدات يفعلــه مــا مجلــة ومــن 

 الدميقراطيــة معمــار ي األســاس حجــر ومهــا الوســطى، الطبقــة وخنــق اخلــاص القطــاع

 وتغذيـة  الفرديـة،  املبـادرة  وجلـم  االقتصـادي،  التنـوع  إضعاف وكذلك .االقتصادية واحلرية

 القمــع أدوات ومتويــل وأقــارب، أتبــاع رأمساليــة وإجيــاد الســلطة، ومركــزة الكفــاءة، انعــدام

 بـدل  اخلـوف  ظـل  ي سـتعيش  الـيت  اجلمـاهري  ورشـوة  اجتمع، وإرهاب ضة،املعار لتصفية

 املبــدعون، الالمعــون، املواطنــون أمــا" املؤلفــان؛ ويضــيف .والفــرص احلريــة ظــل ي العــيش

 أال .مواردهـا  من مورد وأمثن أهم من األمة حيرّم مما استطاعوا، إنْ البالد يهجرون فإهنم

  ".البشري الرأمسال وهو

 جلــة تصــريح ي أعلــن قــد الالمعــة الفرنســية النشــر دور إلحــدى مــديرا أن وأذكــر 

 كيـف  :قـائالُ  الغـرب  إىل املفكرة العربية العقول هلجرة استغرابه عن التسعينيات ي عربية

  !.املروّع؟ الروحي النزيف هبذا ـ العربية احلكومات يقصد ـ يسمحون

 املفكــر العقــل يســتطيع كيــف هــذا؛ مثــل وخــانق ومتخلخــل شــاذ وضــع ي لنتخيــل، 

 النخبـة  مـع  عالقتـها  ي الدولـة،  تسـتخدم  حيـث  وينـتج  يتنفس أن يهاجر، مل الذي واملبدع،

  .واإلدماج؟ اإلقصاء آلييت الثقافية،
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  ـ2ـ

 ظــواهر تــربز وتشــويهها الثقافــة ســحق وظيفتــه جبــار بلــدوزر إىل الدولــة حتــوّل مــع 

 اخلائفــة، الثقافــة االنتهازيــة، الثقافــة ،التزويــر ثقافــة املــديح، ثقافــة منــها؛ جديــدة ثقافيــة

ــة الثقافـــة ــدة الزخرفيـ ــة جانـــب إىل .واحملايـ ــارج، ي املنفـــى ثقافـ ــة اخلـ ــة والثقافـ  املراوغـ

 للثقافـة  هـامش  يفلت قمعا السلطات أشد ظل ففي .الداخل ي السلطة لتضليل واملخاتلة

   .السلطات تلكم نسيج ي املهلكة اجلرثومة عمل يعمل

 العربي، عاملنا ومنها الثالث، بالعامل مسّي ما نطاق ي كثرية بلدان ي ةالدول أسست 

ــاب ــاللة خلطـ ــي الضـ ــه .السياسـ ــات وملواجهتـ ــروريا بـ ــئ أن ضـ ــون ينشـ ــرون املثقفـ  واملفكـ

 الضــاللة خطــاب فكــان .)الثقــاي التضــليل خطــاب( عليــه نطلــق أن ميكــن مــا املعارضــون

 سـبيالُ  كان الثقاي التضليل خطاب أن مقابل ي احلقيقة إلزاحة وعرا سبيالُ )السياسي(

 مـن  هائـل  كـم  علـى  الغالـب،  ي السياسية، السلطة خطاب انطوى وقد .احلقيقة إىل وعرا

 لتضـليل  مموهـة  ملتويـة  لغـة  علـى  الثقافة خطاب انطوى بينما والكذب، والتحريف الزيف

 قـد  التضـليل  خطـاب ف .باللغـة  يلعبـان  كالمهـا  وكـان  .احملرّمـة  مناطقهـا  واخرتاق السلطات

 الضاللة خطاب أما .معقول هو وما واقع هو ما بني اهلوّة فاضحا "ال" ويقصد بنعم يوحي

   .مطابقته على الواقع يقسر زائفا ظاهريا معقوال فيبين

 بنيته ومتاسك منطقه وقوة معقوليته هو )الثقاي( التضليل خطاب حيمي أن جيب وما 

ــة،  الضــاللة خلطــاب واحلاميــة املنتجــة للمؤسســة واإلكــراه العســف قــوة مقابــل ي الداخلي

 التـارخيي  النقـد  مـع  حقيقية مواجهة أول ي لالهنيار املعرّض اهلش اخلطاب هذا )السلطوي(

   .باإلحماء أو باإلقصاء املنذور املبدع واملفكر املثقف أداة هو الذي املنهجي العلمي

ــاي، التضــليل خطــاب أن غــري  ــذي الثق ــأ الســلطة، خــداع إىل رمــى وال ــاملنتج انكف  ب

 املـتلقني  مـن  إلـيهم  يتوجـه  أن جيـب  مـن  مع كبري، بقدر صلته، قاطعا خنبويا وجعله الثقاي

 بـأن  والقـول  .احملـيط  هـذا  ي الغربـة  مـن  يعـاني  بـات  حتى الواسع، االجتماعي احمليط ي

 واملبدعني ملثقفنيا بعض من اليوم يصدر ال للنخبة، هي واستهالكا، إنتاجا احلقة، الثقافة

   .واليأس اإلحباط بسبب إال

 أو الثقــاي اإلنتــاج وتعويــق جلــم إىل االســتبدادية الدولــة هتــدف ال آخــر جانــب ومــن 

 سـاعية  الثقـاي،  للمنـتج  أيضا املستهلكني املتلقني االعتبار بعني تأخذ بل فحسب، تطويعه
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 الدولــة وهــذه .بينــهما ويقالتســ ومنافــذ وطــرق والتواصــل االتصــال قنــوات ي التــأثري إىل

 نصـف  وبعـد  .الثقـافيني  واملستهلك املنتج بني قطيعة أو العالقة، ي خلخلة إلحداث جتهد

 االجتماعيـة  العالقـات  وترييـف  العسـكر،  وحكـم  الشمولية، اإليديولوجيات هيمنة من قرن

 جيــد يالعراقــ الثقــاي اإلنتــاج يعــد مل بالتــابوات، الثقافــة وخنــق ومؤسســاهتا، املدينــة ي

 الـــدراما باســـتثناء رمبـــا الـــدنيا، حـــدوده ي حتـــى االجتمـــاعي، احملـــيط ي كافيـــا رواجـــا

 فسياســات .فيهــا باإلســهاب املقــام يســمح ال الــيت املوضــوعية أســبابه وهلــذا التلفزيونيــة،

 والعلميـة  الثقافيـة  األميـة  نطـاق  من وسّعت االستبدادية السلطات قبل من املتبعة التجهيل

 الـيت  يـة العرب الثقافيـة  السـوق  الركـود  فأصـاب  .األخـري  القـرن  ربـع  ي السـيما  اجتمع، ي

 لرتويـج  جديدة طرقا ابتكروا جادون مثقفون أوجدها صغرية منافذ من إال أيضا حوصرت

 منتصـــف منـــذ راجـــت الـــيت االستنســـاخ، كتـــب املثـــال، ســـبيل ي عراقيـــا، منـــها، الثقافـــة

 عملـه  نـاتج  بيـع  مـن  يعيش الذي احملرتف الكاتب جند لن هذه مثل سوق وي .التسعينيات

 السـوق  بعقلية إنتاجها وعملية ومنتجيها الثقافة مع الدولة تعاملت وقد .الثقاي أو األدبي

  .والطلب العرض آليات حتكمها اليت الرأمسالية

 شـتاء  األول العـدد  ــ  أقـواس  ــ  جملـة  /العراقـي  املثقـف  نقد ي( بعنوان مثري مقال ي 

 ي" يقــول؛ ..الغــربيني عنــد وســوقها عنــدنا الثقافــة ســوق بــني عبــد كــريم ارنيقــ )2008
 ثقافـة  توجـد  عنـدنا  .العيش وصعوبة التبعية من املثقفني حترر للثقافة سوق توجد الغرب

 مرحبـة  سـوقا  الدولـة  ابتكـرت  هـذا  ومقابـل  سـوق،  هلـا  يوجـد  فـال  وهتميشها إقصاؤها يتم

 حيتاجونـــه ومواطنـــون للكتـــاب ســـعر يوجـــد لغـــربا ي !للمـــثقفني بـــل للثقافـــة ال أخـــرى،

 هلــم جنــوم مخــس وفنــادق مثقــف لكــل وتســعرية للمــثقفني ســوق توجــد عنــدنا فيشــرتونه،

 ثقافـة  وأصـبح  رمسيـا  االحنطـاط  تكرّس لذلك بعضا، بعضهم ويطري يتعارفوا كي مجيعا

 ذاهتـا  بالطريقة الثقافة إنتاج مع يتعاطون العراقية الثقافة منتجي من كثر زال وما ".عامة

 اآلن،( املهيمنـة  السلطات بتملق .أحيانا اخلوف بضمري 9/4/2003 قبل عليها جرت اليت

ــا خطاباهتــا ورمــوز عناصــر واقتبــاس ،)فقــط السياســية ليســت ــاللجوء .أحيان ــة إىل ب  لغ

 أو الطــائفي احلــس هــذا هــو آخــر شــيء لألســف أضــيف وقــد .أحيانــا واملعميــات التــواري

   .بعضهم نتاجات يُكسي بات الذي رقيالع أو املذهيب

 إذا السـلطة  ودهـاليز  السياسـة  معـرتك  يلـج  أن الثقافيـة  للمادة املنتج املثقف حق من 

 ي جنــد ولعلنــا .لــذلك والقــدرة واملوهبــة الصــفات لديــه أن واآلخــرون هــو ورأى رغــب،
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نّف  فقـد  .الصـدد  هبـذا  مثال أسطع التشيكي املسرحي الكاتب هافل فاكالف  لعهـد ا ي صـُ

 اهنيــار بعــد مواطنــوه وأختــاره الســجن، وأدخــل والــوطن، للحــزب وعــدوا منشــقا الشــيوعي

 الصعبة، مهمته أداء ي أخطاء، غري من ليس جنح، وقد لبالدهم، رئيسا االشرتاكية الكتلة

 ي يوسا بارغاس ماريا البريوي الكاتب وفشل .اإلبداعية الكتابة حقل ي املبدع ذلك وظل
 هــو احليــاة ي قــدره بــأن ويعــرتف ليعــود نفســه، رشــح أن بعــد اجلمهوريــة اســةبرئ الفــوز

 مثــل ومثقفــون مفكــرون الســلطة إىل ووصــل .والســلطة السياســة ولــيس الروائيــة الكتابــة

 مرجعيــــاهتم اخــــتالف مــــع( وأوبامــــا خــــامتي وحممــــد مــــيرتان وفرانســــوا ومــــاو ليــــنني

 وبعد حكمه مدة أثناء ي وثقافيا فكريا أثرا يرتك أن أراد غريهم هناك وكان .)واجتاهاهتم

 مـا  وغالبـا  السياسـية،  اخلطـب  وجمموعـات  والتحلـيالت  املـذكرات  كتابـة  خـالل  من رحيله

 حســنني مبحمـد  يسـتعني  كــان الـذي  الناصـر  عبــد مجـال ( هلـم  يكتبوهنــا مستشـاروهم  كـان 

   .)مثاال هيكل

 السـلطة  ي همنصـب  دولـة  رجـل  أو سياسـي  حـاكم  يسـتغل  أن مضض على نتقبل وقد

 الدولـة  رجـل  أو احلاكم هذا يتوهم أن ي هي الكربى الطامة لكن أفكاره، ولتسويق للتنظري

 .احلقيقـة  بتالبيـب  وميسـك  دومـا،  الصـواب  يقـول  وأنه .أيضا منازع، بال الفكر، رجل بأنه

 علـى  حيصـل  ما وهذا تلتم، وحني .حتى مناقشته أو ختطيه مينع به ويتفوه يرمسه ما وأن

 علـى  يوافقونـه  األمـيني  أشـباه  مـن  واالنتـهازيني  واملنافقني األدعياء من جوقة حوله وام،الد

 والظـاهر  بالبـاطن  والعـارف  واملبـدع  والصـادق  امللـهم  أنـه  علـى  ويصـورونه  بـه  ينطـق  مـا  كل

 الدولة فإن )هبا يكنى اليت احلسنى األمساء من اخل( النيّر الفكر ذي سيحصل مبا واملتنبئ

 الـيت  القاسـية  األيـدي  مـن  حيصـى  ال مبـا  متوحش غول إىل تستحيل اللحظة هذه من بدءا

  .واخلالق احلر التفكري منافذ وتغلق األفواه تكم

  ـ3ـ

 نعـم،  أظن؛ الثقاي؟ ومشروعها الثقافية، فلسفتها يةالعرب للدولة تكون أن جيب هل 

 أن وإمنـا  تدجينـهم، و املـثقفني  إلخضاع إطارا املشروع ذلك يكون أالّ األول؛ بشرطني، ولكن

 حريـة  ضـمان  إىل اهلادفـة  والقـوانني  والـربامج  واإلجراءات السياسات من مجلة ي يتجسد

 الثقافـة  جمـاالت  ي وتداوال وتسويقا إنتاجا احلر اإلبداع وتشجيع واملعتقد، والتعبري الرأي

 املشــروع كذلــ أســرى املنتجــون املثقفــون يبقــى أالّ فهــو الثــاني الشــرط أمــا .كافــة واملعرفــة

  .انتظاره ي الثمني وقتهم يضيعوا أو وحده،
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ــا وأول  ــه م ــق يتخطــى أن املشــروع هــذا يتطلب ــة لألطروحــة الضــيق األف  أو الطائفي

 وسياســـات أطروحـــات ي املثـــال، ســـبيل ي عراقيـــا، متثلـــت كمـــا العشـــائرية أو العرقيـــة

 وقفـــت أو ،السياســـية العمليـــة ي شـــاركت الـــيت تلـــك ســـواء( وأحـــزاب قـــوى وممارســـات

 يســتطيع لــن هنــا ومــن .)معــا هبمــا أو بالســالح، أو بــالفكر وقاومتــها ناوأهتــا أو خارجهــا،

 هـذا  غـري  ومـن  .حبريـة  الثقـاي  املشـروع  منـاء  شـروط  يوفر مل ما يكتمل أن الدولة مشروع

 .بـال  علـى  ختطـر  ال اه، مسح ال جديدة، مبآس أو املاضي مآسي بتكرار منذورون فنحن

ــذا ــى الرهــان أن أعتقــد ل ــبالد، وحــدة عل ــة ال ــى القائمــة والدميقراطي ــة، فكــرة عل  املواطن

ــانون، وســلطة ــداول الق ــة وضــمان للســلطة، الســلمي والت ــة الضــمري، حري ــة والتنمي  املركّب

 احلاضـر  ومتطلبات الوطنية املصلحة بدواعي كله وهذا االجتماعية، والعدالة واملستدامة،

 أســاس هــو الرهــان هــذا إن أقــول؛ ،)وحضــارية ثيــةحدا( معاصــرة رؤيــة وعــرب واملســتقبل،

 احلقـل  كـان  وإذ .معا آن ي الدولة بناء وملشروع واجتمع للنخبة الثقاي للمشروع مشرتك

 وحكامهـا  مبؤسسـاهتا  الدولـة  فعلـى  السياسـية،  للمعارضـة  منو مركز الدوام، على الثقاي،

 والنفــي والتخــوين واملصــادرة عالقمــ بعقليــة ال ضــوئها ي وتتعامــل احلقيقــة هــذه تفهــم أن

   .والتقبل واحلوار االحرتام بروحية بل والتهميش،

 ي وضـرورية  ممكنـة  أهنـا  غـري  النمـوذج  الدولة احللم، /الدولة عن هنا أحتدث رمبا 
 والقمــع واالســتبداد الشــمولية يطيــق يعــد مل الــذي اجلديــد، القــرن هــذا ي العــامل، هــذا

  .احلريات على واحلجر
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  مدخل

  

 بعـض  جتمـع  ما وسرعان أجش، جهوري صوت وتردد عاليا، الراديو صوت أبي رفع 

 مـع  احلـرب  أهنـا  عرفنـا  ثم .ببغداد الكسرة منطقة ي الصغري متجره أمام واألوالد الرجال

 أسـأل  وكنـت  .ويصـفقون  يهللـون  املتجمهـرون  كـان  نبيا كل وبعد البيانات وتوالت .إسرائيل

 عشــرة مخــس إســرائيلية، طــائرات عشــر أســقطنا فيقــول؛ حــدث، مــاذا ..األمــر مــا أبــي؛

 هكـذا،  ..أسـرنا  قتلنـا،  ..مـائتني  دبابـة،  مثـانني  دمرنـا  ..طائرة مائة ستني، أربعني، طائرة،

 حنــن النشـوة  فينــا توسـر  ..البحــر ي )سـاعات  رمبـا  أو أيــام( قليـل  بعــد وسـنلقيهم  هكـذا 

 امللتهبـــة احلماســـية األغـــاني وعززهتـــا زادهتـــا )يومهـــا العاشـــرة ي كنـــت( الصـــغار األوالد

ــوم، وأم الوهــاب عبــد حممــد( بأصــوات للمعركــة ــيم وعبــد كلث ــة حــافظ احلل  كامــل وفادي

 االنفعـال،  وغلبنـا  .جديـد  بيـان  كـل  مـع  والتصـفيق  التـهليل  الكبـار  نشـارك  فرحنـا  )وغريهم

 اإلسـرائيليني  اليهـود  الصـهاينة  نتصور الشارع، ي احلرب لعبة نلعب فرحنا ر،الصغا حنن

 النصـر  إنـه  ..الغضة بأيادينا حنملها متخيلة أسلحة ومن حناجرنا، من النار ونطلق أمامنا

 ومل الوجــوه، علــى والــتجهم الوجــوم وران أيــام، بضــعة بعــد اختلفــت احلــال أن غــري !!املــبني

 أربـع  أو ثـالث  انقضـاء  إىل حباجـة  وكنـت  .يفهـم  مل اآلخر هو رمبا ..يل يقل مل وأبي .أفهم

  .املرّة اهلزمية ..اهلزمية كانت بأهنا ألقتنع أخر سنني

ــران هزميــة جرحــت  ــة النرجســية 1967 حزي ــذات ووضــعت الصــميم، ي العربي  ال

 اهلـول  ي غايـة  ونفسـية  عقليـة  صدمة وكانت التارخيي، مأزقها أمام لوجه، وجها العربية،

 والفكريـة  النفسـية  آثارهـا  مـن  للتخفيـف  دفاعيـة  وسـائل  ابتدعت العربية النفس أن حبيث

 أننـا  إال الفاجعـة  تلك على سنة أربعني من أكثر مرور من الرغم وعلى .املدمرة واحلضارية

ــا هبــا نعــرتف مل ــا ..هــي كم ــها اعرتفن ــا، العســكري جبانب ــبعض .رمبــا كلي ــها مــن وب  جانب

 املركّـب  اجلانـب  ذلـك  عـن  واألبعـد؛  األعمـق  جوانبـها  عـن  مريع حد إىل وتغافلنا السياسي،

 مركبة هزمية عدَها من إذن بد فال .واحلضاري واألخالقي والنفسي والثقاي االجتماعي

 وثقافيـة  سياسـية  وخنـب  سـائدة  اجتماعية وطبقات حاكمة فئات هزمية كانت أهنا مبعنى
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 أو ومرتهـل،  العقالنـي  ثقـاي  سياسـي  وخطـاب  قاصـر  وحضـاري  سياسـي  ومشروع فاعلة

   .لعقود ساد األفق، وضيّق مرتبك األقل على

 ي مفارقـة  حلظـة  قط تغدُ مل أهنا هي تلك اهلزمية حلظة دوما نستعيد جيعلنا وما 
 حلظـة  إهنـا  .للنسـيان  قابلـة  عـابرة  حلظـة  تكـن  ومل .وجودنـا  زمـان  ي أو الزمـاني،  وجودنا

 تفكرينـا  علـى  استحواذية سلطة هلا حلظة حلظة، كل ي نزال ما نعيشها ..زالت ما ممتدة

 أنفسـنا  نفهـم  أن أي وجوهرهـا؛  حقيقتـها  ي فهمها حناول مل أننا طاملا وقدرنا وهواجسنا

 مـاذا  والتـاريخ؟  العـامل  ي حضـاريا  ودورا موقعـا  حقـا  حنـن  مـن  السؤال؛ على وجنيب أوال،

 وأوقعنـا  جزئيـا،  فيهـا  أوقعونـا  الـيت  يةاجلهنم الدائرة هذه من خنرج وكيف وملاذا؟ أصابنا،

  .نفعل؟ أن نستطيع وماذا كليا؟ فيها أنفسنا

 ويرسـم  الواقـع،  يكشـف  الـذي  الكالم ليس ..والبالغة الكالم ي التعويض عن حبثنا 

ــل واملســتقبل، احلاضــر ي للعمــل ــايل الفضــفاض، اآلخــر الكــالم ب ــربة، الع  اإلنشــائي، الن

 الشــهرية قصــيدته ي قبــاني نــزار قــال حتــى ..واملعنــى تــوىاحمل مــن والفــارغ الشــعاراتي،

   ؛)النكسة دفرت على هوامش(

 مواهـب  مـن  الشـرقي  ميلـك  مـا  بكـل  / ندخلـها  ألننـا  /غرابـة  ال احلـرب  خسرنا إذا" 

   ".والربابة الطبلة مبنطق /ندخلها ألننا /ذبابة قتلت ما اليت بالعنرتيات /اخلطابة

 بطبيعـة  اهلزميـة  متجيـد  ي تتمثـل  ال والـيت  هلزميـة ا بالغة إىل النخب اطمأنت وقد 

 املنظـور،  األفـق  ي السـتعادته  سـبيل  ال غـابر  جمـد  عـن  الكـالم  إىل العـودة  ي وإمنا احلال،

 ففــي .لبعضــهم واملهلوســة احملمومــة املخيلــة ي إال هلــا وجــود ال موهومــة انتصــارات وعــن

 نفسـه  يفـرض  اللفـظ  إن ..برهـان  إىل البليـغ  القول حيتاج ال لأللفاظ قدسية مينح جمتمع

 معرفـة،  تـراكم  ال املكتسـبة  اخلـربات  فيمـا  .والدحض والتصحيح للجدال قابلة غري حقيقة

ــه علــى تعمــل أو التــارخيي، الواقــع مــع للتعــاطي ومهــارات كفــاءات تؤصــل وال  أمــا .حتويل

 نــتكا مهمــا الوقــائع تزحزحهــا فــال واملســاءلة للتمحــيص ختضــع ال الــيت األوىل القناعــات

 مـن  بـدال  النخـب  أن هـو  حقا جرى وما .القناعات تلك ونتائجها بإفرازاهتا وتناقض دامغة

 جـرى  طويلـة  سـنني  وخـالل  .أألوهـام  ي واسـتغرقت  عيوهنا أغلقت جيدا، سوءاهتا ترى أن

 للتمويـه  حماولـة  ي الـورق  مـن  األطنـان  آالف وسـوَدت  كـثري  حـرب  وسال كثري كالم استهالك

 اإلعالمي للزعيق يكن ومل .عنها حبثا وليس منها، وهربا للهزمية قيقيةاحل األسباب على
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 اإلسرتاتيجية والرؤية السياسي الوعي ي النقص عن يعوّض أن الرنانة والشعارات الطنّان

  .األمة موارد إدارة على والكفاءة القدرة وضعف

 لكـن  رية،كـث  أوهـام  علـى  الضوء سلطت أهنا 1967 حزيران حلرب الوحيدة الفضيلة 

 اجتماعيـة  قـوى  راحـت  أخـر  بـدائل  عـن  والبحـث  بقسـوة،  الـذات  مواجهة من بدال لألسف،

 فضـحتها  الـيت  تلـك  مـن  أشـنع  بعضـها  وتصـدَقها،  جديدة، أوهاما لنفسها تبتدع وسياسية

  .لسابقاهتا أقنعة سوى ليس وبعضها اهلزمية،

 تريــد تكــن مل دوليــةال السياســية الســاحة علــى املهيمنــة الغربيــة القــوى أن صــحيح 

 واســـتخباراتيا وسياســـيا اقتصـــاديا إســـرائيل دعمـــت أهنـــا وصـــحيح .اهلزميـــة إلســـرائيل

 أن السـخف  مـن  أنه إال .جدا واسعة إمكانيات تصرفها حتت ووضعت وإعالميا، وعسكريا

ــة ي وحســب الغــرب مــؤامرة إىل اهلزميــة تلــك نعــزو ــة حماول ــذات لتربئ  صــور وتســويغ ال

 لتســــيد مؤكــــدة نتيجــــة منــــها جانــــب ي اهلزميــــة كانــــت ..ضــــعفها نومــــواط قصــــورها

ــديكتاتوريات العســكريتاريا ــنظم وال ــة وال ــة التقليدي ــى املتخلف ــدان ي احلكــم ســدة عل  البل

ــة، ــة وانتشــار العربي ــامرين مــن الســلطة لطــالب أتاحــت الــيت السياســية الدمياغوجي  املغ

ــايات ــقاوات( والقبضـ ــود )الشـ ــز ي الوجـ ــة املراكـ ــة احلساسـ ــة للدولـ ــديث وي .العربيـ  حـ

 املتتاليـة  العـرب  هزائم سبب" أن معناه ما هيكل حسنني حممد قال سنوات قبل تلفزيوني،

 سياسيون أو عميقة، إسرتاتيجية سياسية رؤية ميلكون ال عسكر إما قادها املعارك أن هو

 افتقـرت  نظرهتا لضيق ونتيجة الوقت وطوال ".العسكرية اإلسرتاتيجية باء ألف يفقهون ال

 .املختلفـة  اجتمـع  ومؤسسات شرائح وتدعمها تتبناها فعالة إلسرتاتيجية احلاكمة النخب

 حزيـران  بعـد  العربـي  الوضـع  علـى  كلكـل  الـذي  واملسـموم  املـريض  السياسـي  املنـاخ  وبسبب

 واملغــامرين والفاســدين والوصــوليني االنتــهازيني لتســلق ممهــدا الطريــق صــار فقــد 1967

 مل اهلزميــة أن غــري .عديــدة عربيــة بلــدان ي واجتمــع، للدولــة القياديــة املواقــع وتبــوئهم
 وإمنـا  فحسـب  وعسـكريا  وإعالميـا  سياسـيا  املعركـة  إدارة ي العربية األنظمة فشل تعكس

ــرت  بعــد مــا الوطنيــة، الدولــة :عمومــا احلــديثني العــربيني والدولــة اجتمــع أزمــة عــن عبّ

   .األمة ـ الدولة قيام وشروط ماتمقو تكتسب مل اليت الكولونيالية،

 مل أهنـا  وأوهلـا  ذاهتـا،  الدولـة  أمـراض  إمهـال  مع اهلزمية أسباب ي البحث ميكن وال 
 أو اجتمـاعي  ومكـوّن  وفئـة  فـرد  لكل املواطنة حقوق يضمن اجتماعي عقد أساس على تقم

 األمن وحتقيق ،وتنميتها املوارد إدارة ي ملسؤوليتها الدولة حتمّل مقابل ي عرقي، أو ديين
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 والدميقراطيــة واإلصــالح االقتصــادي والرفــاه واحلضــاري الثقــاي والرقــي االجتمــاعي

 عجـزه  عـن  العربـي  السياسـي  النظـام  عـوّض  وقـد  .العسكرية القدرات بناء مع السياسيني

ــه ــة ي وإخفاق ــدو( اآلخــر مواجه ــر )الع ــه بقه ــواطنني مــن رعيت ــم واضــطهادهم امل  وقمعه

 األمـة  مواجهـة  ي العربيـة  الدولة باتت حتى )املعركة صوت على علوي صوت ال( أن بذريعة

 كتابـه  ي غليـون  برهـان  يقـول  ..وطموحهـا  إلرادهتـا  وجمسـدة  هلـا  ممثلـة  تكـون  أن من بدال

   ؛)األمة ضد الدولة :العربية احملنة(

ر  الـيت  الشـاملة  األزمة هذه مظاهر من مظهر إال القمع هذا وتفاقم صعود وما"   تعبـّ

ر  ال الدولة، نأ عن  ي بذاتـه  قائمـا  نقيضـا  جمتمعـا  اليـوم  تشـكل  ولكنـها  اجتمـع،  عـن  تعبـّ
 األزمـة  إن .نفسـه  النخبـة  جمتمـع  أعـين  وأهدافـه،  ومصـاحله  عمله منطق له اجتمع، وجه

 وتعــاظم للســلطة السياســي الطــابع تــدهور وراء مــن نعيشــها الــيت االجتماعيــة السياســية

 هنـاك  يعـد  مل )أمـتني ( بـني  الواحـد  اجتمـع  داخـل  واملواجهـة  االجتمـاعي  الشرخ هو القمع

  ".بينهما جيمع أن ميكن ما القائمة واملصلحية العقيدية التصورات حسب

 اجلمـاهري  تشرك مل بأهنا السلطات حينها، ي املعارضة السياسية احلركات اهتمت 

ــة، ي  ي األوســع لشــرائحا تعانيهــا الــيت الفتاكــة األمــراض إىل تفطــن أن غــري مــن املعرك
 ي ناجحـة  معركـة  خلـوض  تؤهلها ال واليت )اخل والتخلف، والبطالة واألمية الفقر( اجتمع

 والدولــة، اجتمــع عقلنــة عــن نتحــدث ومل اجتمــع عســكرة عــن وحتــدثنا .كلــها املقــاييس

 وأسـس  قواعد على حديثة دولة بناء أوال يتطلب قوية وطنية مسلحة قوات بناء أن ونسينا

 وتقـوم  الشـاملة،  التنمية مسؤولية عاتقها على تأخذ اليت واملؤسسات القانون دولة لمية؛ع

 املواطنـة  دولـة  واحلضـاري؛  اإلنسـاني  االرتقـاء  حتقيـق  يضـمن  مبـا  والطاقات املوارد بإدارة

   .والثقافية والعلمية واالقتصادية االجتماعية والتنمية سلميا السلطة وتداول واحلرية

 إن( والنهضـوي  التنمـوي  مشروعها وقصور العربية الدولة هشاشة ةاهلزمي فضحت 

 وعـاجزة  للمشـروعية  فاقـدة  دولـة  عـن  فتكشفت )األصل ي موجودا املشروع هذا مثل كان

 مقومـات  متتلـك  ال النهاية، ي وهي أكثر، استبدادية آخر بعد يوما تغدو بنّاء، دور أداء عن

 جلـأت  مشـروعيتها  بقايا من اهرتأ ما ولرتميم .ةللكلم العصري باملعنى الدولة ومواصفات

 السياســي خطاهبـا  علـى  الكـاذب  التــدين مـن  مسـحة  إضـفاء  هــو لآلمـال  خميـب  ترقيـع  إىل

 املتطرفة األصولية احلركات أقدام حتت من البساط تسحب أن حاولت وإذ . واالجتماعي

 الـيت  احلركـات  تلـك  أرضـية  قـوّت  فإهنا احملسوب وغري الفج التكتيك هبذا تنمو، بدأت اليت
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 احلــد إىل خلطاهبــا والرتويــج قواعــدها لتوســيع عاليــة مبهــارة املنــاخ هــذا بــدورها اســتغلت

 املثــال، ســبيل ي( ذاهتــا الدولــة لســلطة هتديــد عنصــر )احلركــات تلكــم( فيــه باتــت الــذي

 الذي وهو متطرفة، إسالمية مجاعات قبل من 1981 أكتوبر 6 ي السادات اغتيال عملية

  .)مصر ي املعارضة اليسارية بالقوى للتنكيل نشاطاهتا أمام واسعا الاج فتح

 كـل  وجعلـت  احلاكمة الفئات أجندة ي اإلصالحي والتنموي السياسي الربنامج غاب 

 اإلنســاني الــثمن عــن النظــر بغــض )لنبقــى جئنــا( شــعارها العربيــة البلــدان ي منــها فئــة

 املتالحقــة االنقالبــات عهــد مــن وانتقلنــا .البقــاء هلــذا واحلضــاري واألخالقــي والسياســي

 االحتمـاالت  أسوأ وي السلطة، ووراثة املتسلطة، املخابراتية الدولة عهد إىل الوجوه وتبدّل

  .العسكري واالحتالل األجنيب التدخل حالة إىل

 أن بيـد  العربيـة،  والوحـدة  القوميـة  رايـة  حتـت  احلرب إىل العربية احلكومات مضت 

 إىل وانكفــاءُ أعمـق،  وخالفـات  أكـرب،  العربيـة  للقـوى  تشـظيا  شـهدت  التاليـة  األربعـة  العقـود 

 بـالتمزق  نفسـها  مهـددة  الواحـدة  )العربيـة ( الدولـة  باتـت  حتـى  الدولـة  قبـل  مـا  التشكيالت

 أشـد  حـال  ي اليـوم،  برمتـه،  العربـي  الوضـع  صار حتى ،)األمثلة آخر السودان( والتشرذم،

 أغلـب  ي الطبيعيـة  البيئة وتدهورت األمية، نسب زادتو االقتصادي، النمو تراجع ..رداءة

 أو اإلبداعية واملواهب العقول وهاجرت واملايل، اإلداري الفساد واستشرى العربية، البلدان

 ومبـدعينا  مفكرينـا  أفضـل  إثـره  ي فقـدنا  الصـدد  هبـذا  مسـبوق  غري نزيف وحصل هربت،

  .وتقنيينا وعلمائنا

 عظيمة حتديات 1967 حزيران ي حدث ما جمحب هزمية تفرض أن البد منطقيا، 

 عصـب  أصـابت  الصـدمة  قـوة  أن غـري  بالعمل، الشروع تتطلب املهزومة، األمة على وقاسية

 بعـد  نكتشـف  مل ولـذا  .السـاعة  هـذه  حتـى  متامـا  منـه  تـربأ  مل والـذي  املؤقـت  بالشـلل  األمة

 ونـديرها  نوظفهـا  كيف نعرف وال مواردنا، حجم على بعد نتعرف ومل فينا، الطاقة مكامن

 الــيت واإلكراهــات وحمرماتنــا ممنوعاتنــا ضــحية إننــا .معــا واحلضــاري السياســي بــاملعنى

 نفكـر  ال إننـا  ..التـدبري  وإرادة والـتفكري  العقل ملكة فينا تعيق باتت واليت بأيدينا، صنعناها

ــى ــا أنفســنا ي اهلزميــة جتــاوز وضــرورات مقتضــيات وفــق عل ــى أوال، ودواخلن  أرض وعل

 مـع  العربـي  معركـة  تكـون  أن جيـب  ولـذا  .بعـد  وفيمـا  نفسه، الوقت ي التاريخ، وي واقع،ال

 أن ذلــك .احلديثــة الدولــة بنــاء هــو آخــر، شــيء أي قبــل حتديــه يكــون وأن البــدء، ي ذاتــه
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 عقليـة  مـع  مقـدما  خاسـرة  مغـامرة  سـيبقى  الـراهن  العصر ي القوى صراعات ي الدخول

  .الدولة قبل ما عمل وآليات الدولة، بلق ما ومؤسسات الدولة، قبل ما

 لـيقرتح  وتقاليد ومعايري وقيم وأفكار ومؤسسات أنظمة بقاء مسوَغات اهلزمية أهنت 

 أهنـا  نقـل  مل إنْ بعـد،  متامـا  ميت مل القديم من عصيا جزءا لكن جديدا، آخر شيئا التاريخ

  .عسرية والدته زالت ام اجلديد من وواسعا مهما وجزءا عديدة، أماكن ي انتعشت

  املقهور اإلنسان ونكوص احلزيرانية الرضّة 

 هلـا  تكـن  مل واملقهـورة  العاجزة الذات أن أو واملقهورة، العاجزة الذات اهلزمية خلّفت  

 .وعجزهـا  قهرهـا  ملقـدمات  منطقيـة  نتيجـة  فهزميتـها  لـذا  .حـرب  أية حرب، ي تنتصر أن

 ميكــن ال املشــاعر هــذه أن غــري .والقهــر زالعجــ مشــاعر عنــدها اهلزميــة عــززت وبالتــايل

 إصـابة  إىل اإلشـارة  ميكـن  حتـى  والتعقيـد،  االلتبـاس  مـن  بكـثري  وتتسم بسهولة، استبطاهنا

 الوسـائل  مـن  مجلـة  تبتكر أو تستنجد راحت بعدما الفصام من حبالة تلك، املهزومة الذات

 للحـس  فقـدان  صـاحبه ي متـوهم  مـاض  إىل واالرتـداد  الـنفس  على االنكفاء أوهلا الدفاعية،

 وهكـذا  .السـليمني  السياسـيني  واحلـدس  احلـس  علـى  القدرة ي ضعف ثم ومن التارخيي،

 يـوهم  غـابر  جمـد  عـن  زائـف  تنكـري  لبـاس  اسـتعارة  إىل املاضـي  إىل واالرتداد االنكفاء قاد

  .شيء كل من الرغم على األخرى الذوات بني األفضل هي تزال ما الذات تلك بأن

 إىل مـــدخل االجتمـــاعي؛ التخلـــف( كتابــه  ي حجـــازي صـــطفىم الـــدكتور وحبســب  

 النفســـية احليـــاة حوهلمـــا تـــدور" نأساســـيا نحمـــورا مثـــة )املقهـــور اإلنســـان ســـيكولوجية

 ناحيـة  مـن  الطبيعـة  واعتبـاط  ناحيـة،  مـن  الرضـوخ  ـ التسلط عالقة مها املقهور، لإلنسان

 مـن  حالـة  وسـيطرة  بـاألمن،  ورللشع األساسي االنعدام تفاعلهما، ي معا ويالزمهما .ثانية

 عجـز  هو وإذن ".وعار نقص عُقد من هبما يرتبط وما املتسلط، وأمام الطبيعة أمام العجز

 الــذات هــذه مثــل تكــون أن والبــد .الراضــخة اخلانعــة الــذات خيلــق الــذي االســتبداد بفعــل

 فتكـون  ..وتتفاعـل  معها تتعامل كيف تعرف وال تفهمها ال فهي أيضا، الطبيعة أمام عاجزة

 مـع  وتفاعلـها  تعاملـها  تعيـق  الـيت  واملمتنعـات  املمنوعـات  ضـحية  أو وأميتـها،  جهلـها  ضحية

 كنفهـا؛  ي تعـيش  الـيت  الدولـة  مـع  عالقتـها  ي فهـو  تلـك  الـذات  مشـكلة  أس أما ..حميطها

   .املتسلطة االستبدادية الدولة

 غـري  مـن  مشوهة مظهرية حداثة االستبدادية العربية، )الدولة شبه( أو الدولة أفرزت 

 )شـكلية ( وقـوانني  وأنظمـة  دولـة  مؤسسـات  وجـود  ومـع  .حقيقـي  بتغـيري  املضامني تصيب أن
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 راسـخة  قواعـد  تؤسـس  ومل اإلنسـانية،  الـذات  تحـرر  فلـم  حاهلـا،  علـى  األخـر  القضايا بقيت

 العمـران  مظـاهر  جانـب  فـإىل  .حقيقيـة  تنميـة  حتصـل  مل ولذا منتج، عقالني حيوي جتمع

 مـن  ملمـوس  قـدر  أي حتقيـق  غـري  مـن  حديـد،  مـن  بقبضة بالتحكم الفئوية يةالعقل استمرت

 االجتماعيـة  الشـرائح  وظلـت  .االقتصـادي  اإلصالح من كافٍ قدر أي أو السياسي، اإلصالح

 والتعلـيم  الصـحة  جمـاالت  ي قاسـية،  وأحيانـا  متدنيـة،  حياتيـة  شروط ظل ي تعيش الدنيا

   .احلضارية والعطالة والقهر لذلا عن ناهيك األخرى، األساسية واخلدمات

 البيئـة  ختلـف  علـى  باإلبقاء مرهون سلطتها استمرار أن تدرك متخلفة حاكمة فئة إن 

ــة ــة، االجتماعي ــدو حيــث والثقافي ــور اإلنســان يغ ــدور املقه  أبــرز مــن واحــدا واملســتلب وامله

ــع اجلســد تريــد الفئــة فهــذه .ومظاهرهــا نتاجاهتــا ــ غــري ولكــن لإلنســان، الطيّ  علــى( تجاملن

 الرأمساليـة  وخلقتـه  أرادته الذي واملنتج الطيع اإلنسان عن فوكو ميشيل حتدث مما العكس

 بتـوفري  كفيـل  )املتخلفـة  اجتمعـات  اقتصـاد  مسـة ( الريعـي  فاالقتصاد .)الغرب ي الصاعدة

 احلاكمــة والفئــة .كلــها األحــوال ي الئقــة غــري كانــت وإنْ املعيشــة، ظــروف مــن األدنــى احلــد

 مقتضـيات  بذريعـة  السـلطة  هـذه  وشـرعنة  سـلطتها  إلدامـة  اهلزميـة  وضع من أيضا تستفيد

 ملعـارك  بالتـهيؤ  اجتمـع  إشغال هي قبلها من املتبعة املثلى السياسة وتكون ،)العدو( مواجهة

 حتـى  وموقعهـا،  وجودهـا  النهايـة  ي متـس  ال حمدود فبشكل خيضت وإن تخاض، لن قادمة

 طاقاتـه،  وهـدر  واسـتالبه  اإلنسـان  قهـر  ي وأمعنـت  زميـة، اهل منطـق  تكريس إىل أفضت وإن

  .الواقع أرض على شيء أي تعين ال براقة شعارات حتت كله وذلك .حميطه وخراب

 أو حقيقيـا  العـدو؛  هـذا  كان أيا )عدو( وجود على احلاكمة االستبدادية الفئة تراهن 

ــوترة أجــواء خللــق خمتلقــا، ــه ..االســتمرار هلــا تضــمن مت ـَز )هنــاك /عــدو( إن  ضــده حتفــ

 حالـة  إلدامة املسوغات جتد وهنا .مواجهته ي أمنلة قيد جدّية تكون أن غري من الكراهية

 يعلـو  صـوت  ال أن حبجة هلا مناوئ الداخل ي صوت أي وتقمع احلريات فتصادر الطوارئ

 هتـدد  لتحـوالت  مهيئـا  يكـون  ال كـي  اجتمـع  ضـد  القهـر  متـارس  فهـي  .املعركـة  صوت على

 إنتــاج وعالقــات إنتــاج قــوى ومــع والفقــر، واألميــة اجلهــل ظــل ففــي .النهايــة ي دهــاوجو

 وي ونفوذهـا،  مواقعهـا  علـى  حتـافظ  أن تعتقـد،  هكـذا  أو احلاكمـة،  الفئة تستطيع متخلفة

 أو التطــرف إىل اليــأس يقــوده قــد الــذي املقهــور اإلنســان مــع ســنكون املســموم املنــاخ هــذا

 جهـة  مـن  املتعصـبة  األصـولية  احلركـات  انتشـار  بعيـد،  حـد  يفسـر،إىل  مـا  هذا ..االحنراف

 لتحقيـق  وسـيلة  العنـف  يسـتخدمان  وكالمهـا  ثانيـة،  جهـة  مـن  املنظمـة  اجلرمية وعصابات
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ــا، ــار عـــن فضـــالُ .العربيـــة البلـــدان أغلـــب ي مآرهبمـ ــاد انتشـ  التخريـــب إىل وامليـــل الفسـ

 واهلويات باالنتماءات حتماءواال الدولة، ومعاداة الوطنية الروح وضعف والكسل والالأبالية

 مـا  نفهـم  أن ميكـن  )القهـر  ــ  اهلزميـة  ــ  التخلـف  ــ  االسـتبداد ( جـدل معادالت ومع .الضيقة

 كـل  ي نرتاجـع  بتنـا  وملـاذا  املنصرمة، األربعة العقود خالل العربية البلدان من كثر ي جرى

   .يتقدم العامل فيما احلياة نواحي من ناحية

ــها املقدمــة ي عديــدة، املقهــور اإلنســان يســتخدمها الــيت الدفاعيــة الوســائل إن   من

 جماهبـة  بدل واالنسحاب التقوقع اجتاه ي تسري دفاعية كأوالية وهي" الذات على االنكفاء

 ويتمســك املاضــي حنــو )املقهــور اإلنســان( يتوجــه" وهنــا ".واملســتقبلية الراهنــة التحــديات

 إىل الركـون  معناه وهذا ".املستقبل إىل لعوالتط للحاضر التصدي بدل واألعراف بالتقاليد

   .اإلبداع نبع وينضب اإلرادة، وتتعطل يكاد، أو العقل عنده فيستقيل والسلبية، الكسل

ــدكتور معــه يتعــاطى الــذي املركــزي املفهــوم أمــا  ــه أغلــب ي حجــازي ال  فهــو مؤلفات

ــم، كمــا والتخلــف ،)التخلــف( ــد شــامل بنيــوي مفهــوم نعل  ومعتقــدات وظــواهر لبنــى ومولِّ

 عنـوان  املهـدور؛  اإلنسـان ( عـن  احلـديث  ميكـن  التخلـف  ظل وي .حتصى ال سلوك وأمناط

ــدكتور كتــب أحــدث ــد إهــدار جــرى اإلنســان وهــذا .)حجــازي ال ــه وتبدي  إنســانيته ي حق

 غـري  مـن  يؤكد، مثلما والسياسي، االقتصادي البناء حنو االنطالق ميكن ال وإذن، .وكرامته

 الذي اإلنسان فإن )املقهور اإلنسان سيكولوجية( إىل وبالعودة .وديالوج اهلدر هذا إيقاف

ــة يعــيش ــه تــتحكم كــائن" هــو التخلــف حال  حنــو انطالقــة أو حركــة كــل وتقيــد التقاليــد ب

 إىل النكـوص " مـن  حالـة  عنـده  حتصـل  وهلـذا  ومرارتـه،  الفشـل  يعـاني  وهو ".لديه املستقبل

 بعقــل تــتحكم شــائعة أواليــة النكــوص هــذاو ".الســعيدة وأيامــه بأجمــاده واالحتمــاء املاضــي

 إىل ويفتقـر  الفشـل  ختطّـي  شـروط  له تتوفر ال حني والسيما كبري، لفشل املعرّض اإلنسان

  حجازي؛ الدكتور يقول ..النجاح حتقيق ضرورات

 الفعلـي  الـتحكم  من متكنه اليت الناجعة احللول )املقهور لإلنسان( له تتيسر مل فإذا" 

 اإلنسـان  قدرية يفسر وهذا "والسحرية اخلرافية احللول إىل جلأ ،ما مستوى على بالواقع

 هذه إىل يرتاجع مل اإلنسان هذا أن ويرى .للظروف واستسالمه عموما، والشرقي ،العربي

 وبعـد  واخلـارجي،  الـداخلي  القهـر  مـن  طويلة عصور بعد إالّ" االستسالمية القدرية املواقع

ــةفال .املآســي واتصــال احلرمــان، اســتفحال ــا قدري ــة هــي هن ــدفاع حماول  الــيت األخــرية ال

  ".احلياة ي االستمرار من يتمكن كي اإلنسان هذا توسلها
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 جـورج  يتحـدث  احلزيرانيـة  اهلزمية صدمته الذي اإلنسان حال يدرس وهو باملقابل، 

 النكوص عن )عربي مجاعي لعصاب النفسي التحليل بالغرب؛ املرض( كتابه ي طرابيشي

 للمخطـط  وإحيـاءُ  التـارخيي،  الفعـل  مـن  واسـتقالة  للذاتيـة،  وإلغـاءُ  النمـو  نعـ  إضرابا بعدّه

 وعـــودة األنويـــة، للمركزيـــة وإحيـــاءُ الطبقـــي، أو السياســـي املخطـــط عـــن عوضـــا العـــائلي

 هـي  اجلنسـية  الرمزيـة  أن حيث اجلنسي الرتميز آللية تنشيط وإعادة الطفلية، للمكبوتات

 إىل الفعـل  تلقائية من وتقهقرا للعامل، العصابية للرؤية االبستيمي – املعري النظام مبثابة

 وانقـالب  نكـوص  سـوى  لـيس  جيـري  فمـا  .النهضة عصر عن فعليا وارتدادا الفعل، رد آلية

ــردة، منطــق إىل النهضــة منطــق مــن"  إرادة إىل العصــر ي الــدخول إرادة عــن والتحــول ال

  ".العصر من اخلروج

 حصـرا  )املعاصـر  العربـي  اخلطـاب ( بتمديـد  كرالـذ  اآلنـف  كتابـه  ي طرابيشـي  يقوم 

 مـن  واسـعة  شـرحية  تنتجـه  الذي املعصوب اخلطاب" ويسمّيه النفسي، التحليل سرير على

 خطـــاب أو الرتاثـــي، اخلطـــاب هـــو وهـــذا "احلزيرانيـــة الرضـــة منـــذ العربيـــة األنتلجنســـيا

  طرابيشي؛ يقول ..هذه األنتلجنسيا نتاج ي األصالة

 ي ــ  الغالـب  ي الالشـعورية  ــ  ودوافعه مربراته جيد املاضي وحن نكوص كل أن ومبا" 
 ومن احلاضر من موقفا ضمنيا يعكس أو حيمل تراثي خطاب كل فإن احلاضر، إحباطات

 املعصـوب  احلـديث  العربـي  اخلطـاب  جيعل ما وهذا ".العصر حضارة من وبالتايل العصر،

 ال وكــأن معــه، وباملضــادة العصــر ةمواجهــ ي إال تــراث ال فكــأن" شــالّة؛ ثنائيــة عــن يصــدر
  ".معها وبالقطيعة احلداثة مواجهة ي إال أصالة

 تارخيهـــا امتـــداد وعلـــى بـــآخر، أو بقـــدر مثلـــت" قـــد األنتلجنســـيا هـــذه كانـــت وإذا 

 اليـوم  موقعها حتتل باتت منها، وسائدة واسعة شرحية" فإن "وتقدم هنضة عامل احلديث،

 أزمـــة تلخـــيص وميكـــن ".عواملـــه مـــن عـــامالُ رهـــاباعتبا بالـــذات التخلـــف معادلـــة داخـــل

  .احلديثة احلضارة مع عالقة أزمة بأهنا العربية األنتلجنسيا

 وبـذا  السـلطة،  خطـاب  إىل هـذا  العصـاب  خطـاب  يتحـول  أن مـن  طرابيشـي  وخيشى 

 طرابيشــي يفقــد وال .الظالميــة أمــام )العربــي واإلنســان املثقــف( مســتقبل أبــواب ستشــرع

 املاضـي  علـى  الرضِّـي  التثبيـت  قـوة  ومـن  احلاضـر  إحباطـات  قسـوة  نمـ  يكن فمهما" األمل

 املقاومــة باجتــاه أيضــا دافعــة قــوى النفســية الديناميــة ي فــإن النكــوص، باجتــاه والــدفع
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 احلداثـة،  وحتقيـق  احملـررة  بالعقالنيـة  األخـذ  إىل يـدعو  وهـو  .يقول كما "والتقدم واملعافاة

 للغـرب  اجـرد  والعـداء  غربـي،  طـابع  ذات اليـوم  واحلضارة احلضاري. البناء ي واملشاركة

 على للرفض، ال للنقد، قابلة احلضارة وهذه الفصام، إىل يفضي الذي للحضارة عداء هو

  .نظره وجهة وفق

 )الغـرب ( لآلخـر  العربيـة  جمتمعاتنـا  مـن  هبـا،  يُسـتهان  ال واسـعة،  شرائح عداء ينجم 

 طبيعـة  جـراء  أذهاننـا  ي الغـرب  تركها يتال واهليمنة االستعمار صورة األول؛ اجتاهني، من

 عديـدة  غربيـة  حكومـات  اختـذهتا  الـيت  املتحيزة املواقف ومجلة طويلة، ملدة )معنا( عالقته

 والـذي  الكراهيـة  جـوهره  الـذي  العـاطفي  االنفعـايل  الشحن والثاني؛ .بقضايانا يتعلق فيما

 منـها،  السـلفية  والسـيما  الراديكاليـة،  واملؤسسـات  االسـتبدادية  العربية احلكومات مارسته

 سياسـات  مـن  املوقـف  علـى  ال انعكـس  ممـا  والدعوية، واإلعالمية السياسية خطاباهتا عرب

 فأوجــد .وحضــارة وثقافــة جمتمعــا عمومــا؛ الغــرب مــن وإمنــا بعينــها، )غربيــة( حكومــات

 .الغـرب  وبـني  جمتمعاتنـا،  مـن  عنـها  حتـدثنا  اليت الواسعة، الشرائح تلك بني نفسيا حاجزا

ــا املطروحــة اإلشــكاليات مــن أخــرى إشــكالية وهــذه ــا، أمــام راهن ــا فكرن  السياســية ورؤان

  .واحلضارية

 ومسـتقبل  كيـان  متس األسئلة من حزمة اليوم، العربي، الفكر تواجه اإلطار، هذا ي 

  الصميم؛ ي جمتمعاتنا

 السـابقة  النهضـة  قصـور  مـواطن  نتجـاوز  كيف .ثانية؟ النهضة منطق إىل نعود كيف 

 وفقها على اليت والقواعد األسس هي ما .عشر؟ التاسع القرن منتصف منذ انطلقت اليت

 االجتمـاعي  والعـدل  املواطنـة  دولة املدنية، الدولة ..احلديثة واملؤسسات القانون دولة نبين

 نرمسهــا وكيــف تتطلبــها، الــيت االســرتاتيجيات هــي ومــا نريــد تنميــة أيــة .والدميقراطيــة؟

 إدارة حــول بناءهــا ميكــن الــيت التصــورات أجنــع هــي مــا .لتطبيــق؟ا موضــع نضــعها وكيــف

 املطلوبــة املســارات هــي مــا .والتعلــيم؟ والرتبيــة والثقافــة االقتصــاد حقــول ي األمــة مــوارد

ــالح ــي لإلصـ ــادي، السياسـ ــي واالقتصـ ــري، والعلمـ ــاعي؟ واملعـ ــا .واالجتمـ ــي مـ ــوى هـ  القـ

 والنهضـة  التنميـة،  وحتقيـق  احلديثـة  لـة الدو بنـاء  ي عليهـا  التعويـل  ميكن اليت االجتماعية

 النهضــة مســار ي ومنتجــة خمصــبة وتكــون غرســها جيــب الــيت القــيم هــي مــا .الشــاملة؟

 حيــويني وجنعلــهما عمومــا واجتمــع املــواطن، /اإلنســان إىل الثقــة نعيــد كيــف .والتنميــة؟

 علـى و الغـرب،  /اآلخـر  مـع  لعالقاتنـا  تؤسـس  الـيت  الضـرورية  الشـروط  هـي  ما .ومنتجني؟
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 البيئـة  علـى  واحلفـاظ  العامليـة،  احلضـارة  بنـاء  ي الفعالـة  والشـراكة  املتبادل االحرتام مبدأ

 احلضــارة هــذه حتــوالت ي للمشــاركة رهاناتنــا هــي مــا كلــها؟ األرض جتمعــات احليويــة

  .وماديا؟ علميا وإنتاجا وثقافيا، فكريا إبداعا العاملية

 تنمـوي  مشـروع  لتبنّـي  احليـة  اجتمـع  قـوى  فـع ود األسـئلة  هـذه  علـى  باإلجابـة  فقط 

 يـومي  هـاجس  إىل ذاك املشـروع  يتحول حيث األسئلة، تلكم إجابات على ينطوي وحضاري

 هـذه  ي فقـط،  أقـول؛  ..كافـة  والدولـة  اجتمـع  ملؤسسـات  عمـل  وبرامج مواطن، /فرد لكل

 إنسـان  عـن  لكـالم وا اهلزميـة،  عقابيـل  وجتـاوز  احلزيرانية، الرضة من اإلبراء ميكن احلالة

  .حقيقية وهنضة جديد، وأفق جديد

  املهزومة الذات نقد حزيران؛ بعد ما 

 بقيـت  املـدة  هـذه  وخـالل  ،1967 حزيـران  هزميـة  علـى  مـرت  عقـود  أربعـة  مـن  أكثر  

 ي القــوى مــوازين صُــعد علــى أخــر وقضــايا مســائل وتبــدلت حاهلــا علــى وقضــايا مســائل
 وجمتمـع  واملعلوماتيـة  امليـديا  ثورة عصر وتدشني دة،البار احلرب حقبة انقضاء بعد العامل

 السياســية واجلغرافيــة السياســة جمــاالت ي احلاصــلة التحــوالت عــن فضــالُ .املعرفــة

ــة والعالقــات واالقتصــاد ــدل لكــن .الدولي ــان وإن األهــم، التب  قناعــات ي جــرى نســبيا، ك

ــوعي وتعمــق .واملؤسســات والقــوى واجلمهــور النخــب ــداداهتا، تالصــراعا جبــوهر ال  وامت

 أوهــام وتكرســت وأوهــام، أوهــام وتســاقطت .وعامليــا إقليميــا األرض علــى القــوة وحبقــائق

 كانـت  قوى وتراجعت وتأثري، سلطة ذات وأصبحت وصعدت جديدة قوى ولدت كما .بديلة

 واختفــت معروفــة، تكــن مل رمــوز وبــرزت .الواســعني وســلطتها رصــيدها الســابق، ي هلــا،

 راســخة أهنــا اعتقــدنا وحتــى بطابعهــا املنقضــية املرحلــة طبعــت قــد تكانــ رمــوز وانكفــأت

 أقل قبل عليه كانت عمّا متاما ختتلف اليوم العامل فصورة .بعيد أمد حتى كذلك وستبقى

 وتوجهــا هاجســا النقديــة املمارســة ظــاهرة انتشــرت احلــني ذلــك ومنــذ .قــرن نصــف مــن

 املفكــرين وعنــد والبحثيــة، الفكريــة املؤسســات بــرامج ي علميــة ومنــاهج منظمــا وجهــدا

 بالنقــد، حنــن انشــغلنا هــل ولكــن .االجتماعيــة العلــوم حقــول ي واملختصــني والسياســيني

 وقـت  أي مـن  بكـثري  وأكثـر  تواجهنـا،  باتت اليت التحديات حجم يتطلبه الذي الكاي، بالقدر

   .؟ اجلديد القرن من الثاني العقد مفتتح ي وحنن مضى،

 ي العــرب املفكــرين مــن بعــض بــه قــام الــذي النقــدي املعــري اجلهــد إنكــار ميكــن ال 
 مشـرحة  علـى  اهلزميـة  قبـل  مـا  ونظـم  وجمتمـع  خطـاب  وضـع  إىل سعوا إذ اهلزمية، أعقاب
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 هبــا توســل عمّــا ختتلــف منهجيــة وطريقــة ومفــاهيم نظــر بزاويــة منــهم كــل وتوســل .النقــد

ــار وكــل .غــريه ــا اخت ــا ي ليةاملفصــ الواقعــة هــذه جوانــب مــن جانب  آثارهــا لكشــف تارخين

 القـرن  خالل والسيما وراهننا ماضينا ومعضالت إشكاليات هؤالء تناول وقد .وتداعياهتا

 أن مـن  وأعقـد  أكـرب  كانـت  الـيت  املركّبـة،  املعركة تلك خنسر أن إىل أفضى الذي وما األخري،

 ببنـاه  ومـا عم العربـي  للواقـع  نقديا تعرّض من منهم وهناك .حمض؟ عسكرية معركة تكون

 ما أن غري واجتاهات، وموجهات وتكوينا، بنية العربي والعقل وللفكر ومشكالته، وعالقاته

 وعلـى  بعيـد،  حـد  إىل وموضـوعيته  العلميـة  أمهيتـه  مـن  الرغم على الصدد هبذا وكتب قيل

 العربــي اإلنســان وعــي مــن مهمــا جــزءا يشــكل مل أنــه إالّ أفقــه، وســعة عمقــه مــن الــرغم

 تعــيش وسياســية وفكريــة ثقافيــة خنــب وعــي تعميــق علــى اقتصــر وإمنــا مومــا،ع املعاصــر

 الـذي  اجلمهـور  ذلـك  .كـربى  فجـوة  الواسـع  اجلمهـور  وبـني  وبينـها  الواقـع،  ي مريـرا  اغرتابا

 وتـرزح  .والسياسـي  االجتمـاعي  والقهـر  والتخلـف  واألمية الفقر من منه عالية نسبة يعاني

 والالمعقــول واخلرافــات واالتكاليــة القدريــة ليــأس،ا حبكــم فيــه، تنتشــر منــاخ وطــأة حتــت

 جمتمعـــي مشـــروع إىل أفكارهـــا حتويـــل ي ذاهتـــا النخـــب فشـــل يعكـــس ممـــا .والظالميـــة

   .املشروع ذلك مثل تبين ي الدولة وفشل حضاري،

 وكاتــب مفكــر كــل حماولــة هــو العربيــة النقديــة الكتابــات ي الشــائعة األمــراض مــن 

 بتحليـل  هـؤالء  أحـد  بـدء  فمـع  النقديـة،  الكتابـة  ي سـبقوه  ومـن  جمـايلوه  قالـه  ما كل نسف

 وتسـفيه  وتقـويض  دحض يكون املسبق وازعه فإن ونقده املعاصر العربي اخلطاب وتفكيك

 معمعـــة قبلـــه خاضـــوا الـــذين أولئـــك طروحـــات )جتاهـــل األحيـــان بعـــض وي( وتســـخيف

 يتفاعل خطابا يبين نأ ميكن موضوعي موقف من انطالقا ليس وقطعا .النقدية املمارسة

 وجـود  وكـأن  وطرحـوه،  قـالوه  مـا  أنقـاض  علـى  وإمنـا  السابقون، إليه توصل ما مع ويتحاور

 كــان وإذا .والثقافيــة الفكريــة الســاحة مــن اآلخــرين بطــرد إال يتعــزز ال واملفكــر الكاتــب

 ةبنيـ  علـى  ينطبـق  األمـر  فـإن  حوارية ال انشقاقية العربية السلطة بنية أن قال قد أدونيس
   .أيضا العربي الثقاي اجتمع

 حبد حسن شيء وهذا األمر، يكون أن جيب هكذا أو التنظريي، مشروعه مفكر لكل 

 إال قائمــة لــه تقــوم ال مشــروع كــل أن منطــق وفــق علــى كــان عنــدنا حصــل مــا ولكــن ذاتــه،

 ضــد اجلميــع( قبائــل حــرب ي أننــا لــو كمــا تــدمريها بغــرض األخــر للمشــاريع بالتصــدي

 ليس اآلخرون يقوله وما احلقيقة ميلك وحده أنه مشروع كل صاحب ليظن حتى )عاجلمي
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 بنيـة  أن لـو  كما أيضا، السياسية والقوى األحزاب مشاريع على يسري وهذا أباطيل، سوى

 علـى  عربيـا  تنطـوي  اجتماعيـة  مؤسسة وكل سياسية حركة وكل حزب وكل مفكر عقل كل

 ال الـذي  الوقـت  ي .خارجهـا  مـع  والتواصـل  اراحلـو  تـرفض  جيعلـها  داخليـة  ممانعة عنصر
 أخّر ما وهذا .األخرى املشاريع مع والتحاور اجلسور ومد بالتواصل إال مشروع أي يتأصل

ــل وتنمــوي، حتــديثي إصــالحي، جمتمعــي مشــروع بــزوغ املطــاف هنايــة ي  حمركــات وعطّ

   .عشر التاسع القرن طالعم منذ انطلقت اليت احلديثة العربية النهضة

 أو العدميــة، إىل أو الصــمت، مــن حالــة إىل االنســحاب مــن نــوع جــرى اهلزميــة بعــد 

ــة واســعة، خيــارات هنــاك تكــن مل ..الــذات جبلــد االنغمــاس  املفتــاح أن غــري األوىل، للوهل

 مواضــع والثقافيــة والفكريــة السياســية النخــب تتحســس أن النقــد؛ كــان املتــاح الوحيــد

 مشـروع  مـن  أكثـر  بـرز  قـد  وكـان  .والعـامل  التـاريخ  آةمر ي نفسها لرؤية السعي مع أقدامها

 طــه( بعــده وبعضــها ،1967 حزيــران قبــل بعضــها العربــي، الــوطن ي وكــبري جــدّي فكــري

 القصــييب، اه عبــد العظــم، جــالل صــادق العــروي، اه عبــد زريــق، قســطنطني حســني،

 يــد،ز أبــو حامــد نصــر جعــيط، هشــام أدونــيس، طرابيشــي، جــورج اجلــابري، عابــد حممــد

 وطــال .)وغريهــم القمــين، حممــود إبــراهيم، اه عبــد الغــذامي، اه عبــد اجلميــل، ســيّار

 )مفرطـة  تأكيـدات  وأحيانا( إشارات مثة وكانت القائمة العربية السياسية السلطات النقد

 جديـة  النقديـة  احملـاوالت  أكثـر  أن غري واملقاصد، الطابع إمربيالية خارجية، مؤامرات على

 فيمــا .للــتفكري احملرمــة املنــاطق واخرتقــت اجتماعيــا احلمــر اخلطــوط وزتجتــا الــيت هــي

 أثنـاء  ي حمسـوبة،  جبسـارة  وحينـا  اسـتحياء،  علـى  حينـا  بالتـابوات،  التحـرش  هـوس  طغى

   .شتى وفكرية وفنية أدبية أعمال ي وعقابيلها اهلزمية تناول

 الـذين  كتابيه العظم جالل صادق أصدر حني اهلزمية على سنتني مضت قد تكن مل 

 )الــديين الفكــر نقــد( ومهــا الوقــت، ذلــك ي واإلنكــار، القبــول بــني تراوحــت ضــجة، أثــارا

 ذلـك  مـن  مناسـبة  زمنيـة  مسـافة  علـى  يكن مل أنه يعين وهذا ،)اهلزمية بعد الذاتي النقدو(

 بعــض وجــاءت كــافٍ، بعمــق ومعطياتــه إليــه أفضــت الــيت كلــها العوامــل الســتيعاب احلــدث

ــة خطــوة يبقــى احلــني ذلــك ي كتبــه مــا أن غــري .ةمتســرع أحكامــه  مهــدت ومهمــة جريئ

 لنقـد  )العظـم ( تصـدى  بعـدما  النقـدي  املشـوار  إلكمـال  ذاك أو القـدر  هبـذا  جترؤوا آلخرين

 نقــد( ففــي .منــها الدينيــة والســيما الــذات، هــذه معتقــدات لنقــد وعربهــا املهزومــة الــذات

 بالنقـد " تتعـرض  أحبـاث  جمموعـة  حيـوي  بـه كتا أن البـدء  منـذ  العظم خيربنا )الديين الفكر
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 حاليـا،  السائد الديين الفكر نواحي لبعض العصرية واملراجعة العلمانية واملناقشة العلمي،

   "..العربي الوطن ي واملتعددة املختلفة بصوره

 علـى  الدينيـة  اإليديولوجيـة " صـارت  1967 هزمية بعد أنه فيقول الديين الفكر ملاذا أما 

 ي العربيـة  الرجعيـة  بيـد  والصـريح  األساسـي  النظـري  السالح هي والعفوي واعيال مستوييها
 إىل العظـم  وينـوه  ".الـوطن  ي والتقدميـة  الثورية القوى على اخلفية ومناوراهتا املفتوحة حرهبا

 واملتصـوفني  القديسني عند نلمسها كما وخالصة نقية روحية ظاهرة بعدَه الدين يقصد ال أنه

 واملؤسسـات  والطقـوس  والشـعائر  والتشريعات املعتقدات من جمموعة" إمناو الفالسفة وبعض

   ".تامة شبه إحاطة معينة، أوضاع ي اإلنسان، حبياة حتيط اليت

 واالعتقـاد  العلميـة  الثقافـة  مشكلة أو والدين، العلم بني النزاع ذلك بعد العظم يعاجل 

 أنظمــة مــن جتعــل أن حتــاول الــيت )التســويغية( التربيريــة املواقــف مــن كــالُ وينتقــد الــديين،

 الــيت التوفيقيــة واملواقــف الشــرع وحكــم الــدين مقتضــيات مــع متســاوقة متباينــة سياســية

 ي الـديين  الشـعور  نسـخ  يريـد  ال أنـه  ويؤكـد  .الدينيـة  النصوص ي العلم قوانني عن تبحث
 ديينالـ  الشـعور  وبـني  الـدين  بـني  التمييـز  ضـرورة  يـرى  ولكنـه  الوجـود،  من اإلنسان جتارب

  .قوله حد على "املتحجرة التقليدية الدينية املعتقدات عبء حتت املسحوق الشعور ذلك"

 مثلمــا القــاهرة ي الزيتــون كنيســة ي العــذراء ظهــور أســطورة عــن مــثري فصــل وي 

 عــن العظــم يتحــدث !!)الصــهيوني العــدوان آثــار( بإزالــة ربطهــا وحمــاوالت يومهــا، أشــيعت

 وسـحبت  املصـري،  اجتمـع  مـن  واسـعة  شـرائح  اجتاحـت  الـيت  ةاجلماعيـ  الدينية اهلسترييا

 هـذه  مثـل  حـدوث  تؤكد راحت اليت والعربية املصرية اإلعالم ووسائل الصحف بعض إليها

 األشــخاص مــن عــدد وإصــابة مقتــل بعــد عليهــا الســتار يُســدل أن قبــل الربانيــة، املعجــزة

   .الكنيسة أمام واملهتاج احماملتز اجلمهور أرجل حتت سحقوا الذين )وأطفال نساء بينهم(

 أيضــا، النقــد العظــم ديــدن يكــون )1969 /اهلزميــة بعــد الــذاتي النقــد( كتــاب وي 

 جتـاوز  مرحلـة  إىل وصـل  قـد  الـواعي  العربـي  التفكري يكون أن أرجو" يقول؛ احلال؛ بطبيعة

 أن أي .تنتـهي  ال ونقـائص  ومثالب لعيوب تعداد أو .جتريح عملية جمرد النقد اعتبار فيها

 مَـواطن  حتديـد  بغيـة  الـدقيق  التحليـل  أنـه  النقـد  أساسـه  على يعترب مستوى حقق قد يكون

 من( العظم ويدعو ".والنقائص العيوب وجود إىل املؤدية واملؤثرات العجز وأسباب الضعف

 اإلنتـاج  ي" املوروثة االتباعية التقاليد ضد شاملة ثورة إحداث إىل )املاركسي منهجه وحي
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 الـدين  تفصـل  علمانيـة  دولـة  وإقامة والعصرنة، بالعلم واألخذ ".واحلكم لتنظيموا والتفكري

 واالسـرتاتيجيا  التكتيـك  مسـائل  بعض ي وخيوض .العلمية باالشرتاكية وتأخذ الدولة، عن

ــة العشــائرية االرتباطــات إىل ويتطــرق العســكرية، ــة والعائلي ــيم والقبلي  تفرزهــا الــيت والق

 كمــا اهلزميــة إىل موضــوعيا قــادت الــيت وهــي العربــي ناإلنســا وعقليــة بســلوك فتــتحكم

 الشخصية وتعظيم العربية اجتمعات ي االجتماعية التنشئة مشكلة عن ويتحدث .يعتقد

  .للهزمية مهدّت لرؤيته، طبقا أسباب، وهذه الفهلوية،

 اإلحســاس هــو الفشــل بعــد بشــرية جلماعــة أو للفــرد حيصــل أن ميكــن مــا أخطــر إن 

 والسـؤدد،  اجـد  مسـتودع  حيـث  املاضـي  حنـو  االرتـداد  أو االنكفاء إىل يفضي خريواأل بالعجز،

 حاجــة مثــة تكــون لــن ولــذا .االعتقــاد ســيعم مثلمــا كلــها، األســئلة عــن الكاملــة األجوبــة وحيــث

 مـن  وقيلـت  موجـودة،  كلـها  فاألجوبـة  األصـوليني،  املتـزمتني  عـرف  ي األمـر  هـو  هكذا للتفكري؛

 أو تشكيك غري من هبا واإلميان استعادهتا سوى علينا وما ظنهم، بحبس الصاحل، السلف قبل

 جـورج  يتحـدث  )عربـي  مجـاعي  لعصـاب  النفسـي  التحليـل  :بـالغرب  املـرض ( كتابه وي .أسئلة

 عقــدة" هــي حوهلــا مــن ينــتظم الــيت العقــدة أن يــرى "عربــي مجــاعي عصــاب" عــن طرابيشــي

ــت ــى التثبي ــة ي املاضــي عل ــدة ههــذ إن ...جــارح حاضــر مواجه ــة مــن العق  ."نكوصــية طبيع

 رضــة" هــي الــوراء إىل االرتــداد أي النكــوص، آليــة الشــتغال حيــددها الــيت التارخييــة واللحظــة

  .يقول كما "العربية الشخصية على ممرض مفعول هلا كان اليت احلزيرانية اهلزمية

 نتاجواإل للعمل مضطرا نفسه جيد ال لديه مبا واملقتنع نفسه على املنكفئ واإلنسان 

 جهـة  من ومقهور جهة من مهدور إنسان فهو شخصيته، أبعاد من آخر بعد وهذا .واإلبداع

 االجتمـاعي؛  التخلـف ( مها له كتابني ي حجازي، مصطفى الدكتور نظر وجهة من أخرى،

 وطـأة  حتـت  يـرزح  الـذي  اإلنسـان  وهـذا  .)املهـدور  اإلنسـان و( )املقهور اإلنسان سيكولوجية

 املتســلط يواجــه فهــو الكســل، إىل فعــل كــرد ينــزع واالســتغالل بداداالســت ويعــاني التخلــف

 مــن الكــثري يضــيع .املنــتج اجلهــد مــن األدنــى احلــد يبــذل فهــو" الكســل خــالل مــن املســتغل

 ويفتقـر  املبـادرة،  يفتقـد  واجلمود، اخلمول من حالة ي يغرق أنه كما ...مردود دون طاقته

 فاجلمـاهري " حجازي الدكتور وبتعبري .والعنف عصبالت إىل مييل نراه باملقابل ".اإلبداع إىل

ــة  شـــكليها وعـــرب رموزهـــا خمتلـــف ي للقـــوة مـــزمن بشـــكل متعطشـــة واملقهـــورة املغبونـ

 أن ميكـن  وهنـا  "ثانيـة  ناحيـة  من والتعايل والعظمة ناحية، من والغلبة البطش األساسيني؛

 والنقـد  االختيـار  علـى  رةوالقد اإلرادة لديها تتعطل أن بعد فاشي زعيم وراء بسهولة تنقاد
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 أي وتكتســح شــيء، كــل علــى تفــيض متفجــرة، انفعاليــة طاقــة ســوى يبقــى وال" والتقــدير،

 اخلـالص  فيهـا  غايـات  حنو وموجها معقلنا يكون لن هنا، الطاقة، فتفجر ..".للعقل صوت

   .متاما العكس وإمنا الوجودي، واهلدر اهلزمية منطق واستمرار احلياة اعتباطية وجتاوز

 االجتماعي، الوعي وتنوير احلداثة بأسباب واألخذ املستقبل حنو بالتوجه إالّ حل ال 

ــة قواعــد وترســيخ  باســتثمار الشــاملة املركبــة التنميــة وحتقيــق واملؤسســات، القــانون دول

 وتكـريس  األساسـية  احلريـات  ومـنح  االجتمـاعي  العدل ظل وي واملوارد، للطاقات عقالني

 اســتعادة املهزومــة الــذات تســتطيع األجــواء هــذه مثــل ي وفقــط .السياســية الدميقراطيــة

 مصـطفى  الـدكتور  مسّـاه  ملـا  حـد  ووضـع  واإلبـداع،  العطـاء  علـى  وقـدرهتا  وعافيتـها  توازهنا

  .الوجودي باهلدر حجازي

 ال وهــذا، مؤكــدا، ولكــن صــعبا، طريقــا هلــا وتشــق العربيــة، النقديــة الكتابــات ترتاكــم 
 ومنطقـا  وقناعـات،  عقلية وتداعياهتا؛ اهلزمية دوامة من جناخلرو ألولا الشرط هو شك،

   .مأزوما وواقعا واقتصاديا، سياسيا ووضعا واجتماعيا، سيكولوجيا ومناخا فكريا،

  وضحية خمذوالً املثقف صورة

 موجهاهتـا،  مـن  كليـا  يتحـرر  أن بإمكانـه  أحـد  وال دائما، اإليديولوجيا ي العّلة ليست 

 مثــة لكــن .وحــده البــارد اجــرد الــتفكري أســرى نقــع ال كــي ضــروريا يعــد منــها شــيئا ولعــل

ــثقفني ــديولوجيا تســتعبدهم م ــها إي ــون بعين ــها فريهن  وتصــوراهتم آراءهــم املتكلســة بقوالب

 عـن  يرتاجعـون  أو يراجعوهنـا  وال ضـوئها،  ي وحوادثـه  العامل يقيّمون الفكرية، وخترجياهتم

 .خمتلفـا  شـيئا  اجتمعـات  وحركة والتاريخ الواقع قال إنو حتى بصرامة املؤشرة خطوطها

 ضـيّق  مسـار  على تضعه أو خانقة، تفكري دائرة ي املثقف حتبس اليت السلطات أسوأ فمن

 الـدوغمائي،  سياجها للذات تشكِّل حني اإليديولوجيا، سلطة هي عنه حييد أن يستطيع ال

 مـذ  الفـخ  هذا ي نفسه أوقع قد عربي،ال املثقف وكان .واجتاهه الفكر حركة نطاق وحتدد

 ثـم  ومـن  والقوميـة،  منـها  الشـيوعية  الراديكاليـة،  لإليـديولوجيات  الرومانسـي  الربيـق  هبرته

 اإليـديولوجيات  /السـلطة  هـذه  وحـي  مـن  خطابـه  ينـتج  فـراح  ،)السياسي اإلسالم( الدينية

  .هبا األخذ إىل وداعيا بامسها وناطقا هلا مروجا

 القــرن مــن األول النصــف منــذ )والشــيوعية القوميــة( راديكاليــةال احلركــات بــدأت 

 برومانتيكيـة  مشـربة  زاهيـة،  متخيلـة  عـوامل  عـن  بوعود متضخمة، كبرية بأحالم العشرين،
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 حركتــه واجتـاه  الواقـع  حتجـب  ..العمــى تسـبب  أهنـا  حـد  إىل مبــهرة الوعـود  كانـت  ..جذابـة 

 والعلـم  التـاريخ  مقـوالت  إىل هااسـتناد  مـن  الـرغم  وعلـى  .عنـه  بديلـة  مضللة صورة وترسم

 أو( العلميـة  واالشـرتاكية  والتمـدن  واحلريـة  والقـومي  الطبقـي  والصراع والتقدمية والتطور

 كمـا  وخنبتـه،  اجلمهـور  عند القدرية النزعة ترضي كانت األمر حقيقة ي أهنا إال )العربية

ــو ــة والشــعارات واهلتافــات واالحتفــاالت الصــاخبة االجتماعــات أن ل ــة باتــت الرنان  مكافئ

 علـى  الـدنيا  سـتقلب  سـحرية  طاقـة  علـى  تنطـوي  أهنا لو وكما املعابد، ي الدينية للطقوس

ــت األرض وســتحرر األعــداء، رؤوس ــزرع وتنب ــيم ال ــنري واملؤسســات املصــانع وتق ــدن وت  امل

 غــري مــن املنشــودة والوحــدة والعدالــة احلريــة وحتقــق الباطــل وتزهــق احلــق وحتــق والقــرى

 إسـرتاتيجية  رؤيـة  ضـوء  ي الواقـع  حيـوَل  الـذي  العقالنـي  املضـين  اجلـاد  ملالع إىل احلاجة

 املـذابح  ي القـرابني  دور تـؤدي  كانـت  الشـهداء  وقوافل اجلسام التضحيات وحتى .تارخيية

 منطـق ( وتـارة  )التارخييـة  احلتميـة ( تـارة  تسـمى  علويـة  ميتافيزيقيـة  قـوة  إلرضاء املقدسة

 نفسـه  الشـعب  أن حقيقـة  إىل االلتفـات  غـري  من هكذا .)مةواأل الوطن إرادة( وتارة )التاريخ

 وأن واالجتمـاعي،  والثقاي االقتصادي التخلف من حالة ي ويعيش ومكبل اإلرادة مسلوب

 بـاإلرادة  مرتبطتـان  والضـرورة  احلتميـة  وأن البشـر،  صـنع  مـن  املطاف هناية ي هو التاريخ

   .واملمأسس املنظم والعمل السليم العقالني والتخطيط الفاعلة

ــت   تضــحياهتم وكانــت ســليمة، الراديكاليــة احلركــات مناضــلي مــن كثــر نيــات كان

 املعجـزات،  جتـرتح  وحـدها  التضـحيات  وال تكفـي،  وحدها السليمة النيات ال لكن حقيقية،

 ملمـوس  شـيء  حتقيـق  غـري  مـن  منثـورا،  هباءُ كثرية حاالت ي التضحيات، هذه صارت لذا

 إىل الكـبري  األمـل  مـن ..اإلحباط حالة إىل النشوة حالة من ثقفامل حتوّل هنا ..األرض على

 أن من وبدال .واخلسران باخلذالن الشعور إىل والشعب والتاريخ بالعامل الثقة ومن .اليأس

 مــرة، ومؤامراهتــا اإلمربياليــة علــى اللعنــات يصــب راح يســتيقظ املــؤمل التحــوّل هــذا جيعلــه

ــى ــق وعل ــذي التطبي ــرق مل ال ــة مســتوى إىل ي ــى مــرة، النظري  بقيمــه اجلاهــل الشــعب وعل

 ضـد  النضـال  يافطـة  حتـت  بـدأ  قـد  كان البدء منذ عمله أن نسي وكأنه .ثالثة مرة املوروثة

 التخلــف حالــة وضــد اجتمــع ي الباليــة والقــيم الطبقــي والعــدو واالســتعمار اإلمربياليــة

 مـن  نفسـه،  عـن  نـزع ي بـه  وإذا .مشـروعه  وهزمـت  هزمتـه  الـيت  كلها القوى تلك ..والتشرذم

ــدرك، أن غــري ــها بــدال ليضــع املناضــل الطليعــي صــورة ي  ..والضــحية املخــذول صــورة من

 وتقلــب الزمــان غــدر تشــكو الــيت والضــحية األصــم، الواقــع ألحالمــه تنكّــر الــذي املخــذول
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 املقـادير  وتقـرّع  حظهـا،  وتلعن ذاهتا، جلد ي لتمعن سفنها، تشتهي مبا هتب مل اليت الرياح

  .املؤاتية غري والرياح اوأحواهل

 هــذا كــان وإذا .السياســة وعــامل املثقــف بــني الوصــل صــلة هــي اإليــديولوجيا كانــت 

 مــع التكيــف ي واملــاهر املــرن الرباغمــاتي املــراوغ إىل حباجــة املعاصــر، مبســرحه العــامل،

 .اإليـديولوجيا  مقـاس  علـى  ليكون ذهنه ي الواقع يقسر اإليديولوجي املثقف كان املتغريات

ــا ميـــزق باإليـــديولوجيا، ينكـــل بالتـــاريخ وإذا ــيق ردائهـ ــا، عـــن ويكشـــف الضـ  عـــن اهرتائهـ

  .وتيبسها حمدوديتها

 إىل حمتـواه  ويتحـول  الوقـت،  مبـرور  واسـتقالله،  ديناميتـه  اإليـديولوجي  العقـل  يفقد 

 األشـياء  خطـأ  أو صـحة  فتتحـدد  اجلامدة، العمياء واملعايري اجلاهزة املقوالت من جمموعة

  .واملعايري املقوالت تلك مع مفارقتها أو مطابقتها قدر على إليه، وفقا رواألفكا

 بــالواقع، الصــلة ضــعف إىل فشــيئا، شــيئا يفضــي باإليــديولوجيا املفــرط اإلميــان إن 

 املسـطحة  الصـورة  سـوى  الواقـع  مـن  يـرى  يعـود  فـال  .به املؤمن عند التارخيي احلس وتبلد

 تعـود  لـن  الـيت  الرؤيـة  عـن  التـاريخ  حركـة  وتنفصـل  .نـه ع اإليـديولوجيا  كونتها اليت الساكنة

 عارمـا  شـعورا  ختلـق  أن بـد  فال بعد، فيما والتاريخ، الواقع مفاجآت أما .جدلية أو علمية،

 فيســـتغرقون بـــاإلثم العـــزة تأخـــذهم بعضـــهم أن األمـــر ي والغريـــب .واخلـــذالن بـــاملرارة

 معتقــداهتم تمــس ال كــي حيــاء، بــال خوالتــاري الواقــع خيطِّئــون أو املقنعــة، غــري بالتســويغات

 وي .التقـويم  وإعـادة  والنقـد  املراجعـة  مـن  بالضد حمصنون هؤالء إن ..نوع أي من خبدش

 مـن  أو يديـه  بـني  مـن  الباطـل  يأتيـه  ال جديـد،  ديـن  إىل اإليـديولوجي  املعتقد يتحول النهاية

   .تقدميون أو دياليكتيكيون أو علمانيون بأهنم املعتقد حاملو ادعى وإن حتى خلفه،

 حيـث  مـن  دينيـة،  بنية أو صبغة ذا الراديكايل العربي املثقف به آمن الذي الفكر كان 

 إنتـــاج تعيـــد العلمـــاني، الثـــوب ارتـــدت وإن حتـــى مســـبقة يقينيـــة مســـلمات إىل اســـتنادها

 أعمـى  بشـكل  بالنظريـة  آمـن  الـذي  واملثقـف  .صـحفها  وجفـت  أقالمهـا  وُضعت إيديولوجية

 متزمـت  )أرثوذكسـي ( كـاهن  إىل نفسـه  حـوّل  قـد  مطلقـة  علوية سلطة يوح من أهنا لو كما

 بعبوديـــة هلـــا خيلـــص أن عليـــه دقيقـــة رســـولية مهمـــة بصـــدد كأنـــه يفطـــن، أن غـــري مـــن

  .واستسالم
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  :املخذول املثقف

 قـد  يكـون  ال ورمبـا  .اإليديولوجيا لسلطة طويالُ خضع الذي املثقف هو املخذول املثقف 

 الواقـع  صـورة  أمامه شوهت إيديولوجية مبنطلقات آمن لكنه اسي،سي تيار أو حزب إىل انتمى

 صــنع الــذي املثقــف إنــه ..وصــراعاته وتناقضــاته واجتاهاتــه قــواه عــن مضــللة أفكــارا وأعطتــه

 جمموعتـــه عـــن زاهيـــة صـــورة رســـم ..الواقـــع حمـــل واحللـــم األمنيـــة أحـــل ..وصـــدّقه ومهـــه

 التارخييـة،  ومشـكالهتا  ضـعفها  ونقـاط  اتناقضـاهت  مواريـا  البشـرية  مجاعته عن أو السياسية،

 تطــيح وحامســة ســريعة لصــراعات )وواقعيــة عقالنيــة إســرتاتيجية ال( ذهنيــا تصــورا ووضــع

   .التاريخ جمرى وتغري )واملفرتضني احلقيقني( واخلارجيني الداخليني باألعداء

 وهتــف وتظــاهر حتمــس الــذي مجهــوره عنــد خيبــة إىل املثقــف خــذالن قــاد باملقابــل 

 والصـور  األكاذيـب  مـن  حفنـة  سـوى  يكـن  مل ذهنـه  ي حُشـر  مـا  كـل  أن اكتشـف  ثـم  فق،وص

 قـد  يكـن  مل وإذا" ويضيف؛ أدونيس، يقول كما اليوم، انتهى نفسه اجلمهور هذا ..اخلادعة

  املثقف؟ هذا جاء أين من ولكن ".يائسة وشبه خائبة، بقايا إالّ منه نرى نعد مل فإننا انتهى

 القـارئ  حتقـن  سـحرية  شـحنة  ذات مبتسـرة،  قـراءات  ضـحية  هـم  منـهم  واسعة شرحية 

 أنـه  معتقـدا  فجـأةُ،  بـالغرور  ليمتلـئ  .واحـدة  دفعـة  كلـها  األجوبـة  تعطيـه  أهنا وتومهه باحلماس

 مـن  النمط هذا ..واملستقبل واحلاضر واملاضي والكون واحلياة الفكر عن شيء كل يعرف بات

  .عندنا طويلة ملدة الفكري اإلبداع وعضر جفاف عن ظين، ي مسؤول، والتثقيف الثقافة

 عـن  غريبـا  كـان  أنـه  إالّ وقوانينـه  التـاريخ  بفهـم  تبجحه من الرغم وعلى املثقف، هذا 

 نتـاج  هـي  الـيت  عنـها  املتخيلـة  الصورة بل احلركة، تلك حقيقة يرى يكن مل ..التاريخ حركة

 أن يريــد كــان مــا ..والنظريــة للمنــهج الغالــب، ي اخلــاطئ، )اآلخــرين تفســري أو( تفســريه

 ي الغـــارق رأســـه ي عمّـــا وخمتلفـــة مغـــايرة كلمـــة يقـــول التـــارخيي الواقـــع أن يصـــدق
ــه أســباب أهــم مــن وواحــد .االســتيهامات  مــن الــرغم علــى البــدء، منــذ فشــله هــو خذالن

 املمارسـة،  ي عمل دليل فكره من جيعل أن يستطع فلم .باملمارسة الفكر ربط ي ادعاءاته

 بكـثري  أعقـد  الواقـع  كان ..التجربة معطيات ضوء ي ونقده وتطويره فكره إغناء ي وأخفق

 وينطـوي  متوقعـة،  غـري  مسـارات  مـرة  كـل  ي يتخذ كان الذي الواقع ..التبسيطية رؤيته من

 باإلنشــاء يُعنــى نضــاليا نبوئيــا،" أدونــيس تعــبري حــد علــى فكــره، كــان وقــد .مفاجــآت علــى

 وقـد  .يتأمـل  ممـا  اكثـر  يتـوهم  كـان  .والوقـائع  باألشياء يُعنى مما أكثر العاطفي، ــ البالغي
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 املخـذول  املثقـف  هـذا  انسـاق  وقـد  ".كلـها  مصـداقيته  ـــ  تطوراتـه  واقعيـة  ي ـــ  الواقع أفقده

 مـن  كنـوع  أخـرى،  صـورة  ي نفسـه  متثيـل  إىل والفشـل  باإلحبـاط  الشـعور  وطـأة  حتـت  وهو

  .الضحية املثقف صورة هي السليب؛ التعويض

  :ةالضحي املثقف

 ضـحية  األوىل، للوهلـة  العبـارة  تـوحي  مثلما فهو، ضحية، أنه ما مثقف عن نقول أن 

 املؤسســات الدينيــة، املؤسســة احلكومــة،( القائمــة الســلطات مــن شــبكة أو معينــة، ســلطة

 ضــحيتها، يكــون أن األمــر بــه فانتــهى متكافئــة غــري مواجهــة ي معهــا دخــل ،)االجتماعيــة

 إرادتـه  مبحـض  املواجهـة  اختـار  قـد  كـان  وإذا .والظلـم  سرانباخل أليم شعور عندئذ ليتواله

 مـا  هـذا  ولـيس  وارتضـاه،  توقعـه  قـد  يكـون  أن جيب الذي مبصريه يقبل أن منطقيا، فعليه،

  .املقام هذا ي نقصده

ر  السلطة مؤسسة من جزءا يكون الذي املثقف كذلك، يعنينا، ال كما   ويعيـد  هلـا  ينظـِّ

 مـع  .السـلطة  تلـك  إطـار  خـارج  هـو  الـذي  اآلخـر  وإمنـا  طاهبا،خل ويروّج إيديولوجيتها إنتاج

 حتى تأثريها متارس بل فقط، املدمج أو املوايل املثقف تشكل ال السلطة مؤسسة أن تأكيد

 ذاك الضـحايا؛  مـن  يكونـا  أن لالثـنني  وميكن .تلك أو الدرجة هبذه يواجهها الذي ذاك على

  .إقصاءه جرى الذي وذاك وامتثل، ادمج الذي

 الكذبـة  ضـحية  ..شـيء  كـل  قبـل  أوهامـه  ضـحية  هـو  نقصـد،  الذي الضحية، املثقف 

 والتشـوش  واالختـزال  والسـطحية  االبتسـار  ضحية إنه ..وصدقها هبا اقتنع ثم أطلقها اليت

 الطبقـات،  ومتعدد عميق هو ما وتسطيح ومعقد، ومركب واسع هو ما اختزال ..الرؤية ي

 مل الراديكـايل  املد مراحل ي أنتجت اليت النضال ياتبأدب يسمى كان مما أطنانا فإن ولذا
 غـري  ي كانـت  )توقعاتـه ( التوقعـات  بـأن  اإلقـرار  يريـد  ال املثقـف  هذا لكن .أحد يقرهبا يعد

ــها،  الســـلطة هـــو دومـــا واملتـــهم .وخاطئـــة فاســـدة )تصـــوراته( التصـــورات وكانـــت حملـ

ــة )الســلطات( ــا .الفاعل  أفكــاره وتتبنــى حتتضــنه مل الــيت املتخلفــة اجلمــاهري هــو؛ وأحيان

 ونظريـة  .مؤامرة وجود السمجة؛ الذريعة تلك عن ناهيك النهاية، وحتى جبدية ومشاريعه

 االسـرتاتيجية  الرؤيـة  حمـل  حتـل  السـاذجة  التبسيطية وبصيغتها السياق، هذا ي املؤامرة،

 ذلـك  فـق و علـى  فـاملثقف،  .واملسـتقبل  الـراهن  ي وصـراعاهتا  حتالفاهتـا  ي الفاعلـة  للقوى

 نفســه وهــو .إليهــا ينتمــي الــيت الشــرحية تســتهدف أو تســتهدفه، مــؤامرة ضــحية التصــور
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 بشخصـه  املسـحور  للجمهور طليعة بعدَه ميتلكها أنه زعم اليت سلطته هشاشة جتلى الذي

   .خطابه ورطانة

ــه  ــع ضــحية إن ــوى واق ــه أق ــذلك من ــد ..ك ــر فق ــه ظه ــافس وكان  الســلطة صــاحب ين

 بالواقع تتحكم سلطة إىل يتحول أن حاول إذ فهو .موقعه على دهاضطه الذي )السياسية(

 وتطــيح ذراعــه تلــوي أخــرى، وحتكــم تــأثري قــوى وخفيــة، ظــاهرة أخــرى بســلطات فــوجئ

ــه ــورة وتبقـــى .برهاناتـ ــا الضـــحية املثقـــف صـ ــيكولوجيا تعويضـ ــورة عـــن بيسـ  املثقـــف صـ

  .تسويغها أو نيةالثا الصورة حمو يروم أنه لو كما للهرب، بديل ملجأ ..املخذول

 لنفســه املثقــف متثيــل صــار ..اجلميــع الضــحية املثقــف صــورة اســتهوت طويلــة ملــدة 

 املثقـف  هلـذا  القداسة من هالة مينح أنه لو كما مقصيا منفيا، مقموعا، مسجونا، معتقالُ،

 الــذي الســجني جســدك عــن تــتكلم أن ..ثقتــها موضــع فيكــون مجاهرييــا، مقبــوال وجيعلــه

 عــن املنــاي، إىل املبعــد جســدك عــن زنزانــة، ي احملبــوس جســدك عــن يب،للتعــذ تعــرض

 يتبـوأ  وهـو  حتـى  الضـحية  رداء ينـزع  مل مـن  وهنـاك  .اخل معزول، مكان ي املنكفئ جسدك

 نزعـة  يعكس الضحية بصورة الشغف هذا .الفارقة عالمته منه جاعالُ السلطة، ي موقعا

ــر مازوكيــة، ــة، ي وهــو، .باالضــطهاد مرضــي شــعور عــن ويعبّ  مــن اهلــرب مــن نــوع النهاي

 صـورة  تعزيـز  إن ..للشـفقة  اسـتدرارا  واخلسـارات،  اهلـزائم  واقـع  وعقابيلـه،  الواقع مواجهة

  .واهلزمية بالفشل ضمنيا، االعرتاف، يعين إنتاجها وإعادة الضحية

 فيمثـل  والوقائع األحداث وتبدل واألمكنة األزمنة عرب الضحية املثقف صورة تستمر 

ــه ــحية ال نفسـ ــام ضـ ــي نظـ ــاعي أو سياسـ ــدد، اجتمـ ــا حمـ ــورة ي وإمنـ ــحية صـ ــة ضـ  أبديـ

 وارتضــاها هبــا اقتنــع صــورة هــذه..أبــدا املتمــرد املثقــف هــو يكــن مل وإن حتــى )أســطورية(

 املـثقفني  من شرحية فثمة .نفسيني وراحة رضا له حتقق اليت الصورة تلك أهنا أي لنفسه،

 الشــعور عقــدة يتجــاوز رمبــا أمــر وهــذا ،وضــحايا خمــذولني صــورهتم بنــزع يرغبــون ال

 صـورة  صـورته  فتكـون  .الضـحية  /املخـذول  بـدور  التلذذ املازوكية؛ من نوع إىل باالضطهاد

 إىل خطابه يتحول حيث بالدونية إحساس جانب إىل الذات، جبلد أحيانا، مهووس، إنسان

 شـكوى  أدب قـرن  نصـف  من أكثر طوال أنتج املثقف هذا .للذات وحزين يائس رثاء خطاب

 مــن نوعــا نفســه الوقــت ي يعــاني أنــه واملفارقــة .آخــر شــكل أي أنــتج ممــا أكثــر وبكائيــات

 حالـة  وهـي  واالنتفـاخ،  بالنرجسـية  وشـعور  واإلقصـاء  بالضـعف  طـاغ  شعور بني االزدواجية

 االسـتلقاء  بالضـرورة،  يسـتدعي،  األمـر  حقيقـة  ي عصاب هو أو بالعصاب، تكون ما أشبه
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 اجـرم  تأهيـل  أن حقيقـة  إىل الـنفس  علمـاء  ويشـري  ..النفسـي  احمللل سرير على باسرتخاء

  .الضحية تأهيل من أيسر أحيانا يكون

 داخــل ي ال الضــحية، صــورة وتعزيــز إدامــة علــى املــثقفني مــن الــنمط هــذا يقتــات 

 تركيبـة  ي فيجمعون إليها، ينتمون اليت البشرية اجموعة حميط ي وإمنا فحسب النفس

 بـالعجز  الشـعور  طغيـان  مـن  مهربـا  تكـون  واليت واملازوكية السادية الرغبات من كالُ معقدة

 املشـاعر  تغطيـه " مـدرك  غـري  غالبـا  يكـون  الشـعور  هـذا  إن )فـروم  أريـك ( ويـرى  .واخلذالن

 الشـعور  علـى  وااللتفـاف  الفرديـة  االسـتقاللية  إنكار فبني ".والكمال السمو عن التعويضية

 السـلطة  أو التعـيس  الضـمري  مبثابـة  تكـون  الـيت  الضـحية  جياإيديولو املرء يستبطن بالعجز

 مثلمـا  هـو،  رمبـا،  الالوعـي،  منطقـة  مـن  زاويـة  ي والـرابض  املعلـن،  غـري  هـدفها  يكـون  اليت

 أمـام  أكيدة عقبة ستغدو اليت الصورة تلك ..النهاية إىل الضحية صورة وتعزيز إدامة قلنا،

 املهـووس  الـنمط  هـذا  غايـة  هـو  العـامل  وتدمري الذات تدمري إن ..منتجة إجيابية فاعلية أية

 مــن أهــرب أن أســتطيع إنــين" بعبــارة؛ احلالــة هــذه أيضــا، فــروم، وحيــدد .واخلــراب بــاألمل

 واإلرهـاب  العنـف  ثقافـة  أن وأظـن  ".بتـدمريه  خـارجي  هـو  الـذي  العامل إزاء بعجزي الشعور

 وضـد  أوال، الذات من بالضد ويغذوهنا يعززوهنا املثقفني، من النمط هذا منتجات من هي

   .ذلك بعد العامل

ــه شــعوره املثقــف يُســقط  ــى ضــحية كون ــه عل ــا، ينتمــي الــيت البشــرية جمموعت  إليه

 قوافـل  باسـتمرارية  يسـتمتع  وهـو  .مركبـة  سـادية  مازوكية، من حالة أوضحنا، كما تتلبسه،

 علـى  قالعـرا  ي الوضع عن يتحدثون الذين أولئك بعض مثاال ولنأخذ .والضحايا الشهداء

 أن يؤكــدون وهــم وجــوههم علــى تبــدو االرتيــاح عالمــات أن وكيــف الفضــائيات، شاشــات

ــة ــة احلال ــد ي األمني ــدهورة، البل ــاك وأن مت ــوم كــل ي يتســاقطون ضــحايا هن ــوان( .ي  عن

 كـان  العراقي الوضع عن أيام قبل الكبرية العربية األخبارية الفضائيات إحدى على برنامج

 البعض فهذا أعتقد، مثلما ولكن، غريبا، التخريج هذا يبدو قد )أملفت "األفق ي هناية ال"

 عنـدهم  فـاملهم  .خمتلفـا  شـيئا  الواقع يقول أن على صحيحة الكارثية رؤياه تكون أن يفضِّل

 القضــية حــل عــدم أســباب أحــد إن .الضــحايا صــور ولــيس بــه، يؤمنــون مــا يعتقدونــه، مــا

 بصـيص  وبكـل  حـل،  وبكـل  مبـادرة،  بكـل  كون،يشـك  الـذين  هـؤالء  هم ظين، ي الفلسطينية،

 مـن ( .دخائلـهم  ي الضـحية  غريـزة  ليشـبعوا  فقـط  حياربوهنـا،  بـل  ال النفـق،  هناية ي ضوء

 بعــني ســيئة، ومعظمهــا املطروحــة، املبــادرات أو احللــول إىل النظــر عــدم هــذا يعــين أن غــري
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 مـا  إذا الـيت  اقيـة، العر القضـية  ي بـالثرثرة  الـوالغني  علـى  ينطبـق  ما وهذا )نقدية فاحصة

   .املريضة القوم هؤالء نزعات منها ستكون كثرية، عوامل بفضل أكثر، تعقدت

 مــن نــوع اســتحياء، علــى وإن والعربيــة، العراقيــة الثقافــة صــعيد علــى حصــل، وقــد 

 وقـد  .وممارسـات  وفكـرا  ودورا موقعـا  املثقـف  طالت اليت الذاتي النقد وحماوالت املراجعة

 املـثقفني،  خباصـة،  األخـرية،  األربعـة  العقـود  مـدار  على واألهوال، وفالظر تقلبات صدمت

 مــن جــرى مــا فهــم إىل يســعى آخــر بعــض وراح وجلــدها الــذات تقريــع إىل بعضــهم فــانربى

 العـزة  تأخـذه  ثالـث  بعـض  ظـل  فيما .قلة وهؤالء موضوعية، متأنية وبرؤية منهجي منظور

 مـن  اآلخـرين،  علـى  غضـبه  جـام  صب هاإلي تطرق وإن بالكوارث، يقر أن يرضى فال باإلثم

 ي األخـري  االصـطالح  اسـتعمال  خـف  وقـد ( ورجعـيني  وخونـة  وعمـالء  وصهاينة إمربياليني
  .)السياسي اإلسالم وعصي أفكار هيمنة بسبب رمبا، تقية السياسية، العرب أدبيات

 وجـود  إىل )العـراق  ي السـتينيات  جيل احلية؛ الروح( كتابه ي العزاوي فاضل يشري 

 يقاتـل  كـان  الـذي  الدونكيشـوتي  الالعـب " :العربية الثقافة على هيمنا الالعبني من منطني

 يتعلـق  األمـر  أن يعـرف  كـان  الذي والالعب العامل تغيري على بقدرته مزهوا اهلواء، طواحني

 والقناعـة  الطيبـة  النية افرتضنا إذا وحتى .النهاية حتى يلعبها يظل ولكنه مغشوشة، بلعبة

 ي شـيء  ال حيـث  عـزاء،  أي لنـا  تقـدم  ال فإهنـا  األفعـال  تلـك  وراء النبيلة العاطفةو الفكرية
  ".مدجّل وواقع شاملة أكذوبة سوى النهاية

 وسـط  اخللـيج،  إىل احملـيط  مـن  الكـبري  وطننـا  مـن  شـتى  بقـاع  ي عربيـا،  تشكل لقد 

 علـى  ،والضـحية  باملخذول وصفناه الذي املثقف، من النمط ذلك معه وتصاحل تواءم حيوي

 مـن  وخروجـه  .أيضـا  امللتبسـة  اللعبة من جزء وهذا يوم، كل ي وسطه، يلعن أنه من الرغم

 تــنفس الــذي هــو حــر، عــامل ي يفعــل أن يســتطيع فمــاذا جمــازا، موتــه يعــين ذاك الوســط

 ومـن  دماغـه،  وخاليـا  الداخليـة  وأعضـاءه  أنسـجته  معه وتكيفت اخلانق عامله دخان طويالُ

   !!.وخطابه؟ لغته ثم
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  واملمتنع املمنوع بني املثقف

  

 البـاحثني  مـن  كثـر  قبـل  من املعاصر، العربي الثقاي الفضاء ي املثقف، مفهوم عوجل 

 إىل مثقفـا،  كونـه  حتديـده،  جـرى  الـذي  الكائن هذا تعريض رافقه، أو ذلك وتبع .واملفكرين

 عـن  املسـؤولية  وحتميلـه  لـه  االهتـام  توجيـه  إىل األمـر  وصـل  حتـى  .أحيانـا  سـيا قا بـدا  نقد،

 الـرغم  على النقد، هذا ومثل .راهننا ي شهدناها اليت الفشل وسلسلة والنكسات النكبات

 غـري  مـن  ألنـه  .إنعاشـها  مـن  بد ال صحية عالمة يبقى أحيانا، ومغاالة تشنج من شابه مما

 .نعيشـها  الـيت  املستعصـية  واألزمات واخلراب التشوش وامةد من خنرج لن النقدي، النظر

 وحركـوا  السـبيل،  هذا وجلوا من أبرز من واحدا كان حرب علي اللبناني املفكر أن وأحسب

  .الثقاي مناخنا ي ساكنا

 مفهومي بني أخرى تفرقة إىل ليقودنا واملمتنع املمنوع مفهومي بني حرب علي يفرّق 

 مـن  املفروضـة  القيـود  ي يتمثـل  فهـو  وهلـذا  خارجي، هو املمنوع" أن فيقول واملفكر، املثقف

 يتعلـق  فهـو  املمتنـع  أمـا  .رمزيـة  أو ماديـة  دينيـة،  أو كانـت  سياسـية  املختلفـة  السـلطات  قبل

ــالعوائق ــة ب ــل عوائــق وهــي للفكــر، الذاتي ــذهن عــادات ي تتمث ــتفكري وآليــات ال  وقوالــب ال

 علـى  نقـدهم  يركـزون  مـا  غالبـا " املثقفـون  كـان  اإذ أنـه  مؤداهـا،  نتيجـة  ليسـتخلص  "املعرفة

 إىل أي الـداخل،  إىل يتوجهـون  املفكـرين  فـإن  اخلـارج  من املفروضة واحملظورات املمنوعات

 مـا  يفسـروا  أو مفهومـا،  الالمعقـول  جيعلـوا  لكـي  الفكـر،  داخـل  الـتفكري،  عن املمتنع منطقة

 املثقــف  مفهــومي  بــني يمالتقســ  ي التعســف  هــذا ملــاذا  نــدري  وال .."تفســريه عــن  نعجــز

 ملـاذا  وأيضـا،  .التخـريج  هلـذا  مقنعة إضافية مسوّغات يقدّم ال نفسه حرب فعلي .واملفكر؟

 وملاذا .؟)التفكري عن املمتنع( على واملثقف )املمنوعات( على نقده يركز أن للمفكر جيوز ال

 آن ي "واملمتنـع  املمنـوع " اجلبهتني على نقده غمار خيوض أن املفكر /املثقف هلذا ميكن ال

  .مفكر؟ إىل ذاته املثقف يتحول أن ي معه اتفقنا إذا السيما معا،

 إىل حباجـــة نكـــون فإننـــا إجرائيـــة، ألســـباب هـــذا تقســـيمه ي ســـايرناه إذا وحتـــى 

  .نعتقد كما إياها مينحنا ال ـ التقسيم هلذا ـ له مقنعة موضوعية مسوغات
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 ي ينظــر إذ" حــرب علــي منظــور ي فكــرامل فــإن احلريــة إىل يــدعو املثقــف كــان وإذا 
 ال :يقـول  أو قصـوره، و عجـزه  عـن  وحـده،  مسؤول، املرء بأن يرى والتحرير، احلرية مسألة

 إبداعه يظهر لكي ومداه، عامله فرد كل خيلق أن هي احلرية إذ .سواه حترير يستطيع أحد

  ."سلطته ويشكل لعبته يلعب لكي أو حضوره، وميارس

 منهم كل يبحث مستقلني، أفراد من هائلة جمموعة إىل رؤياه ي العامل يتحول هكذا 

 .اخلاصـة  سـلطته  عـن  الباحـث  الفـرد  لعبـة  احلرية فتكون .اآلخرين عن مبعزل حريته عن

 لصـاحل  األساسـية  احلداثـة  شـذرات  إحـدى  بعـدَها  الـذات  مبفهـوم  يطـيح  النقطـة  هـذه  وي

 حريـة  دائمـا  هـي  الـيت  والـذات  خـرى. األ الـذوات  مـع  بصالته الذات ..املعزول الفرد مفهوم

  .تورين آالن بعبارة وذاكرة ومشروع وتاريخ

 والســيطرة االســتعباد( احلريــة نقــيض عــن وتســاءلنا املســألة قلبنــا لــو مــاذا واآلن؛ 

 أم معزولني، آخرين على معزولني أفراد قبل من الظواهر هذه تمارس هل ..؟)واالضطهاد

 مقاومـة  تـتم  وهـل  ومؤسسـات؟  وجمتمعـات  دول علـى  ومؤسسات دول قبل من تمارس أهنا

 علــي أن أم معــزولني؟ أفــراد قبــل مــن املثــال، ســبيل ي الــداخلي، االســتبداد أو االســتعمار

 مــن موضــع مــن أكثــر ي يشــري كمــا )واســتبداد اســتعمار( عــن نتحــدث أن يريــدنا ال حــرب

 ليسـت  احلرية معضلة وكأن تبدو "سواه حترير يستطيع احد ال" أن على وبتأكيده كتاباته؟

  .شخصي بقرار تكون ال أو حرا تكون أن تستطيع معهما ذاتي وخيار ذاتي همّ سوى

 إىل املمنـوع  جبهـة  مـن  ينتقـل  أن أي ..مفكـرا  يكون أن املثقف من يريد حرب علي إن 

 كمـا  إكراهاته، من تفكريه حيرر أن عليه احلريات أجل من النضال من فبدال املمتنع، جبهة

 هـل  للفكـر؟  حر موضوعي مناخ خلق دون من التفكري حترير باملستطاع وهل حسنا، :يقول

 قـوى  لشـبكات  احلامسـة  التـأثريات  دون مـن  يفكـر،  مـن  باختيـار  لذاته، حرا ينشأ الفكر إن

 اجتماعيـة  حمـددات  مثـة  أليسـت  فيهـا؟  عالقـا  نفسـه  املفكـر  جيد واليت الفاعلة، السلطات

 واليت املفكر، للعقل الداخلية اآلليات عن فضالُ التفكري بعملية تتحكم وحضارية وسياسية

  .أيضا؟ موضوعية عوامل نتاج هي

 وإن فاعليـة  أشـد  موضـع  إىل املثقف تنقل ال املثقف ملفهوم يرتأيها اليت الزحزحة إن 

 يراجـع  نقديـة  نظـرة  ذا يكـون  أن للمثقـف  يريـد  الـذي  فهـو  .األوىل للوهلـة  كـذلك  األمـر  بدا

 فإنــه ،اآلخــرين االجتمــاعيني الفــاعلني بــني وســيطا يكــون وأن باســتمرار، وثوابتــه أفكــاره
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 ثـم  ومن بالواقع، املعرفة عليه وينكر )املثقف عن( عنه مسؤولية كل خلع إىل يدعو باملقابل

 ..رهتغيّـ  ولـن  الواقـع  تفهـم  لـن  الـيت  املعرفـة  ألهنـا  املعرفـة،  هـذه  خـالل  مـن  سلطته ممارسة

  .بالتاريخ لصلتها فاقدة ستبقى ألهنا

 والكـون  واجتمع اإلنسان ي رؤية طرح عن يكف أن هو املثقف من حرب علي يريده ما 

 داعيـة  يكون ال وأن .املستقبل بشأن منظورا حيدد ال وأن مشروع، أي عن يتخلى وأن .والتاريخ

 افيـة الثق للهوية حاميا نفسه يربز ال وأن .واجلمال واحلق واحلرية والسالم واخلري احلب لقيم

 وطروحـات  مفـاهيم  طائلـة  حتـت  يقـع  هنا، ها إنه، ..خنبويا دورا ميارس ال وأن .قيمهاو ألمته

 ي التخمــة حــد وأفاضــوا احلداثــة، مفــاهيم مــن شــبعوا الــذين أولئــك احلداثــة، بعــد مــا دعــاة
 ي اشــتغلوا ألهنــم احلريــة، وقــيم اإلنســانية، والــذات العقــل، وســلطة العقالنيــة، عــن احلــديث

 من به اتصل وما للغرب، الرأمسايل التطور سياق هو آخر، معري وفضاء آخر، تارخيي سياق

ــاهج ومفــاهيم قــيم ــة ومن ــوار عصــر أفرزهــا معرفي  عشــر، الســابع القــرن منــذ األوروبــي األن

 إنكـار  إىل انتـهت  حتـى  العشـرين  القـرن  أوائـل  مـع  والسيما األوربية، احلداثة مناخ ي وتأصلت

 التنـوير  مفكـري  كتابـات  أنضجتها كما اإلنسان وفكرة والتاريخ واألصل واحلرية العقل مفاهيم

 األهــوال إىل مبجــتمعهم وأفضــت مســدودة، طــرق إىل هبــم وصــلت بعــدما األوربــيني، واحلداثــة

  .بعضهم يرى كما هلا، حلول ال أن تبدو اليت واملشكالت

 واحـد  طبـنم  املثقـف  مفهـوم  قولـب  لطروحاته منطقيا أساسا حرب علي جيد ولكي 

 حقــائق فــوق قــافزا .القالــب هــذا ي بــاملثقفني يُســمّون الــذين أولئــك جبميــع زاجــا وحيــد،

 احلقائق هذه ومن العربي. جمتمعنا ومنها اجتمعات، ي املثقفني بشرحية تتعلق أساسية

 السياسـية،  ومواقفها رؤاها ي وختتلف واجتماعيا، فكريا متجانسة غري الشرحية هذه أن

 إلشـكالية  يتصـدى  إذ حـرب  وعلـي  ..بلـداهنا  ي احلكـم  مؤسسـات  مـع  عالقاهتا ي وكذلك

 )أمريكـا و أوربـا ( الغربـي  العـامل  مشاكل وكأن األمر يناقش العربية بالدنا ي املثقف وظيفة

 العوملـة  كـأن  أو ذاتـه،  الثقـاي  احلضـاري  السياق يعيشان االثنني كأن أو .ذاهتا مشاكلنا هي

 واملشـكالت  العالقـات  شـبكة  هلـا  كونيـة  قريـة  ي البشـر  وضع نم فعالُ غرضها حققت قد

 العــامل بــني الفجــوات إىل االلتفــات دون مــن هلــا، التصــدي إالّ املــثقفني علــى ومــا عينــها،

 والتعليميـة  السياسـية  الـنظم  واخـتالف  وعلميـا،  وحضـاريا  ثقافيـا  املتخلف والعامل املتقدم

 التناقضــــات ي تبــــاين إىل يفضــــي الــــذي ذلــــك العــــاملني، بــــني والقيميــــة واالقتصــــادية

  .يواجهاهنا اليت التحديات وشكل والصراعات
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 يسـر  شـيء  فـال  حـق،  وهـذا  الشـائك، و الصـعب  العربـي  الوضع من حرب علي يتذمر

 املسـؤول  بأنـه  ويـرى  العربـي  املثقـف  على غضبه جام يصب لكنه احلايل، وضعنا ي عربيا

 املثقف هذا ألن سوى لشيء ال العربية، احلياة ي والتخلف والفشل واألزمات الكوراث عن

 ليتسـاءل؛  قلـيالُ  يتوقـف  أن غـري  مـن  هكـذا،  .تتحقـق  مل غايات إىل ودعا مشاريع، تبنى قد

 حتليليـة  موضـوعية  رؤيـة  وعـرب  التـارخييني،  وسـياقه  إطـاره  ي حـدث  ما حدث وكيف ملاذا

 هـذه  إىل حالنـا  ادتقـ  الـيت  واألسـباب  العوامـل  مـن  معقـدة  شـبكة  مثـة  أن شـك  فال .ناقدة

 علـي  إن .املسـؤولية  مـن  متامـا  املثقف تربئة قطعا يعين ال وهذا .الرتدي من املزرية الدرجة

 بــاملثقفني يتعلــق مــا إال عرفــه ي يطــول ال النقــد أن بيــد الناقــد، الفكــر إىل يــدعونا حــرب

 لـو  كمـا  .لبـديل ا هـي  العوملـة  كانت إذا إال اللهم بديل، على يدلنا وال ومشاريعهم، وأفكارهم

 العلميـة،  األرضـية  منتلك أننا لو وكما مشاكلنا، حلل سحرية مفاتيح متتلك العوملة هذه أن

 واقتصــادية سياســية عوائــق بــال وآلياهتــا العوملــة معطيــات مــع للتعامــل التحتيــة والقاعــدة

  .اخل اخل، وثقافية، واجتماعية

 إقصـاء  مـن  املفكريــــــن  /يـــــــن املثقف شرحيـــة  لـه  تعرضـــت  مـا إنكار بإمكانه أحد ال 

 حاولــت الــيت البطريركيــة العربيــة الســلطات ظــل ي الســجون ي وزج وتنكيــل وهتمــيش

 وي واملســتقل، النقــدي احلــر الــتفكري ي حقــه ومصــادرة املثقــف، علــى وصــايتها ممارســة

 عـن  ضـا أي مسـؤولون  املـثقفني  بـأن  حرب علي مع اتفقنا وإذا .التابوات خيرتق الذي التعبري

 ضــحايا كـانوا  أنفسـهم  املـثقفني  أن حقيقـة  باملقابــل، نؤشـر  أن فعلينـا  العربـي  الـرتدي  حالـة 

 أفكـار  لـبعض  األنظمـة  وتبنّـي  .منـها  الشمولية السيما العربية، األنظمة كرسته سيء واقع

 االجتماعي التحول ي الثقافة دور وتسفيه حصرا، األفكار تلك اهتام قطعا يعين ال املثقف

ا  مسـؤولة  أفكـاره  أن حبجـة  املثقـف  بإقصـاء  اإلمعان ي ليس قطعا واحلل .سياسيوال  عمـّ

 مـا  إصـالح  أجـل  مـن  ضـرورة  باتـت  حر نقدي مناخ إشاعة إىل فاحلاجة .كوارث من نعانيه

  .املنصرمة العقود خالل احلمقاء، السياسات بوساطة ختريبه جرى

 حمـدد  مبعنـى  منسـك  ادنكـ  ال وحنـن  .فضـفاض  مفهوم حرب علي عند )املثقف( إن 

 ال وبنسخ )منوذجا( مثقفا هناك أن غري .متلونا شبحا ال منسجما، واقعيا كائنا منه جيعل
 علــى عربيــا املفهــوم، هــذا اســتقرار عــدم إىل االلتفــات دون مــن إدانتــه علــى يعمــل حتصــى

 فبــاختال بعــض عــن بعضــهم بــاملثقفني ينعتــون الــذين هــؤالء اخــتالف عــن ناهيــك .األقــل
 .كنفهـا  ي يعيشـون  الـيت  املوضـوعية  الظـروف و الفكرية وقناعاهتم االجتماعية احنداراهتم
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 ي العربـي،  املثقـف  أن حقيقـة،  مـع  .النفسـية  وتكويناهتم الذهنية مستوياهتم تباين وكذلك
  .ومهددا مستبعداو مهمشا نفسه جيد العربية، البلدان من كثري

 الثقافــة حتقيــق عــدم أســباب عــن يتســاءل مــن العــرب املــثقفني مــن هنــاك كــان وإذا 

 أن أصالُ ينفي حرب علي فإن الريادي لدوره العربي واملثقف التارخيية، لفاعليتها العربية

 عـن  العربـي  املثقف ليتوقف" يقول فهو ريادي، دور وللمثقف تارخيية فاعلية للثقافة تكون

 الكـائن،  خيتـزل  ال والنموذج ث،احلد تستغرق ال فالفكرة .وشعاراته مبقوالته العامل فكرنة

 بعقالنيــة الواقــع مــع للتعامــل والتطبيــق النظريــة ثنائيــة جتــاوز علــى حيمــل الــذي األمــر

 ويقــول ".تنفــذ مشــروعات أو تطبــق منــاذج األفكــار فليســت :تبادليــة عمالنيــة، عالئقيــة،

 لفـاعلون ا يصـنعه  مـا  بقـدر  وإيـديولوجياهتم،  بنظريـاهتم  املثقفـون  اليـوم  يصنعه ال فالعامل"

 الغنـاء،  وجنـوم  األزيـاء  ومصـممي  األعمـال،  رجـال  خـاص  بشـكل  هبـم  وأعـين  االجتماعيون،

  ."اإلعالمية املؤسسات وأبطال احلواسيب، ومهندسي الكرة، والعيب الشاشة، وأبطال

 وقضـاياها  مبشـاكلها  بشأهنا، يهتم أن يفرتض اليت منطقته حرب علي يغادر أخرى مرة 

 بورديـو،  بيار يصفه كما ومتوحش شرس ليربايل رأمسايل، عامل عن ،حمتفيا ليتحدث، امللحة،

 فيـه  والسـلطة  القـوة  باجتاهـات  واملاسكون العامل هذا دهاقنة فيه حياول تارخيي منحنى عند

 علـى  واإلعالميـة  والثقافيـة  واالجتماعيـة  واالقتصـادية  السياسية العامل خريطة صياغة إعادة

  .العوملة امسها افطةي حتت اإلسرتاتيجية مصاحلهم وفق

 أن لـه  كيـف  ثـم  ودول؟ ومؤسسـات  قـوى  وراءه تقـف  ضـخما  مشـروعا  العوملة أليست 

 التعومل؟ سياسات خلف تقف اليت )الثابتة بأفكارها( اخلفية اإليديولوجيا حقيقة يتجاهل

 وال وإســرتاتيجياته، وإيديولوجيتــه مشــروعه لــه يكــون أن الرأمســايل الغــرب حــق مــن أن أم

   .ذلك؟ الثالث العامل وبلشع حيق

 والتنـويري  النهضـوي  الفكر ألسس زعزعة هي حرب علي يريدها اليت الزحزحة إن 

 ال لكنه .وتطويره أسسه لتثبيت عميقة زحزحة إىل حباجة الفكر هذا أن شك وال .العربي
 زاويــة نقــل أجــل مــن وغاياهتــا ومنطلقاهتــا مبفاهيمهــا العربيــة النهضــة إشــكاليات ينــاقش

 ،الفكـر  ذلـك  إطـار  ي اإلشـكاليات  خريطة ترسيم وإعادة املعرفية، املعاجلة وأشكال النظر
 ليكـون  العربـي  املفكـر  رؤيـة  ي أساسها من اقتالعها على ويعمل النهضة، فكرة ينكر وإمنا

  .غريها ال العوملة، البديل،
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  املثقف؟ نقد علينا ملاذا

  

 أنـه  ويقـول  بأخطائـه،  يعـرتف  ه،ذاتـ  جيلـد  وممارسـاته،  أفكـاره  ينقـد  العربـي  املثقف  

 عديـد  ي تلمسـه  ميكـن  مـا  هـذا  ..عميـق  بنـدم  ويشـعر  جـرى،  ما كل عن املسؤولية يتحمل

 تتنـاثر  الـيت  التصـرحيات  عـرب  وكـذلك  والكتـب،  والـدوريات  الصـحف  ي املعاصرة الكتابات

 دليـل  هـذا  نعـدً  أن أنسـتطيع  .العربيـة  التلفازيـة  والقنـوات  الراديـو  حمطات ي وهناك، هنا

 نطـرح  أن علينـا  التفـاؤل  ي نتمـادى  أن قبل ولكن .وحماسبتها؟ النفس إىل ورجوع صحوة،

  :أولية تساؤالت مجلة

ــدور، هــل  ــة حمــيط ي باملق ــه غريب ــة( علي ــب، ي ،)احلري ــرا الغال  أن وممارســة، فك

 قـائم  هـو  مـا  وينتقـد  يؤسسـه،  أو املعنـى  ويكتشـف  األفكـار  ينـتج  الـذي  املثقـف  عـن  نتحدث

 العربيــة البلــدان ي )األنتلجنســيا( املــثقفني شــرحية اســتلمت متــى ثــم مشــروعه؟ ويطــرح

ــهم لكــي الســلطة ــأن هكــذا تت ــها املصــائب وك ــها؟ مــن هــي كل ــار تصــادر أمل فعل  هــذه أفك

 إمســاكها علــى املشــروعية إلضــفاء معينــة سياســية فئــات قبــل مــن ومشــاريعها الشــرحية

  .والقرار؟ القوة مبراكز

ــي يطــابق  ــ حــرب عل  أو مؤسســة إىل املنتمــي املثقــف وبــني .والسياســي املثقــف نيب

 ي العامــل بــني ..ويعارضــها املؤسســة خــارج يقــف الــذي واملثقــف مؤسســة علــى احملســوب
 الســلطة مــن بالضــد يقــف الــذي فــاملثقف .املســتقل واملثقــف حمــدد نظــام أجهــزة ضــمن

 ..يديولوجيتــهاإ عــن ويــدافع معهــا، يعمــل الــذي ذلــك عــن عرفــه ي خيتلــف ال السياســية

 تعلــق ســواء واهلشاشــة، الضــعف أو واهلامشــية، العجــز :واحــدة احلــالني كــال ي والنتيجــة"

 مفهــوم حمتــوى فــإن ولــذا ."ركاهبــا ي الســائر بــاملثقف أو للســلطة املعــارض بــاملثقف األمــر

 اللعبـــة ي املنخـــرط النمطـــي املثقـــف واقـــع إىل نظـــرة خـــالل مـــن يتشـــكل عنـــده املثقـــف

  .القائمة السلطات آليات نطاق ي واملدمج العربية، قليديةالت السياسية

 لسـلطة  يـروّج  الـذي  اإليـديولوجي  أو اإلعالمـي  الفاعـل  ذلك فقط هو املثقف أن هل 

  أعمى؟ دفاعا وطروحاهتا مقوالهتا عن ويدافع ما سياسية لفئة أو ما، أليديولوجية أو ما،
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 عـاتقهم،  علـى  العربيـة  اهلـزائم  بعـة ت وإلقـاء  املـثقفني،  علـى  هجومـه  ي حرب علي أليس 

 الكـربى  املصـاحل  ذات اخلارجيـة  القوى ومناورات القائمة، األنظمة ساحة ضمنا يربئ وحدهم،

  .نعيشها؟ اليت املوضوعية الظروف تأثريات إىل يلتفت وال ،)االستعمارية وغري االستعمارية(

* * *  

 الـذين  املـثقفني  ضـد  الماإلعـ  ودنيـا  املـال  عـامل  ي العـاملني  مـع  حـرب  علي يصطف 

 سـواهم،  مـن  واإلبـداع  واحلريـة  احلقيقـة  بقـيم  صلة وأضعف وراهنية، فاعلية أقل جيدهم

 العمـل  جمـاالت  مـن  واملالئـم،  الفعـال،  اجلديد، ابتكار إىل دوما يسعون" العاملني أولئك ألن

  .تعبريه حد على "التنمية وأساليب االتصال وسائل من أو االستثمار، وحقول

 أو خمتلفـة،  اشـتغال  حقـول  بـني  موضـوعية  ال مقارنـة  مطـب  ي يقع النقطة هذه ي 

 الـذين  علـى  املثقـف  مفهـوم  مقصَـرا  املـثقفني،  خانـة  مـن  ذكـرهم  الـذين  هؤالء كل يُخرج أنه

 بأصـحاب  يسـميهم  كمـا  أو بـالواقع،  هلـا  صـلة  ال الـيت  املثاليـة  السياسية للمشاريع يروجون

   .والشعارات األدلوجات

 نقديا استخداما بالضرورة تتطلب معرفية أعمال ي املنخرط العامل ذلك" هو ثقفامل إن 

 ومبشـر  ومعـرتض  كمشـرّع  اجتمـع  ي بـه  يقـوم  الـذي  بالـدور " وضعه يتحدد والذي "للعقل

 خيتلـف  املثقف هذا .أركون حممد بتوصيف "قضيةو رأي كصاحب األقل على أو مبشروع،

 أحدمها حيل أن ميكن وال وموقعا، ووظيفة دورا رتفاحمل اإلعالم ورجل األعمال رجل عن

 عقـود،  طوال العرب املثقفون أجنزه ما يتجاهل أن أحد حق من ليس باملقابل، .اآلخر حمل

 إبـداعي  وفعل أفكار، وصناعة مناهج واستخدام مفاهيم إنشاء من اخلاصة، جبهتهم على

 اإلنتــاج جمــال ي واحلاصــلة ر،تنكــ ال الــيت اإلخفاقــات مــن الــرغم علــى وتنــويري، ونقــدي

 هــذه تصــفية إىل نــدعو أن املعقــول مــن أن أعتقــد ال كلــها األحــوال وي .والنقــدي املعــري

  .اجتمع ي "اجازي باملعنى" الشرحية

 بشــؤون يهــتم بصــفته فهــو األزمــة، وســط حييــا كــائن املثقــف" إن حــرب؛ علــي يقــول 

 واملشـكالت،  الفضـائح  بإثـارة  ينتعش العامة، القيم من وسواها والعدالة، واحلرية احلقيقة

 يالحـظ  والقـارئ  ."واحلريـات  احلقـوق  لـه  تتعـرض  الذي االنتهاك على الكالم من ويتعيش

 وكأن ..)الكالم من ويتعيش ..فضائح بإثارة ينتعش( مثل مفردات استخدام ي التهكم نربة

  .االزدراء تستحق مثلبة العامة بالقيم املثقف اهتمام
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 مــع لســتُ" ويقــول منــها، موقفــه يــتفهم وال احلريــة، إىل الــداعي بــاملثقف ينــدد وإذ 

 علـى  الكـالم  خيـدعين  يعـد  مل ..أخـرى  مقولـة  أيـة  تقـديس  مـع  لسـت  كمـا  احلريـة،  تقديس

 املرتكــز هــي ليســت احلريــة أن لــو كمــا ."التعــبري حبريــة يتصــل األمــر كــان ولــو احلريــات،

 أن إىل الـذكر  آنـف  تصـرحيه  مـن  صـفحات  ثـالث  بعـد  يصـل  ثم ..اإلنساني للوجود والغاية

ــة فتــوى يفلســف  أقــول ال حتــى ويتفهمهــا، رشــدي ســلمان الروائــي بقتــل اخلمــيين اه آي

   :يقول ..يربرها

 علـى  حتيـا  البشرية فاجلماعات :اآلخر بعدها للمسألة إذ األمور، اختزال ينبغي ال" 

 الرمـز  مـع  يتمـاهى  أو رمـزا  يغـدو  الـذي  والفرد غائب ملعنى مدينة دوما جيعلها رمزي حنو

 تنـدرج  رشـدي  سلمان ضد والفتوى .كثرية دماء فيها هترق مقدسة حرب خوض إمكانه ي

 واألحـرى  الرمـز،  أجـل  مـن  حـرب  إهنـا  .رمزيـة  أمـوال  بـرؤوس  حرب هي إذ اخلانة، هذه ي

 وراء حتتجــب الــيت الشــاهد وســلطة احلاضــر ملشــروعية تأكيــدا الرمــز توظــف إهنــا القــول

  ."لغائبا سلطة

* * *  

 ينتجهـا  مـا  بقـدر  الثقافـة،  ينتجـون  الـذين  هـم " حـرب  علي منظور ي املثقفون، ليس 

 والعلـم  والفـن  األدب ميـادين  خمتلـف  ي املنـتجني  هبـم  وأعـين  أنفسـهم،  الثقافيون الفاعلون

 يفـرض  الـذي  السـؤال  إن .."واألكادميية الرتبوية املؤسسات ي العاملني عن فضالُ والفكر،

 أولئـك  املـثقفني،  )مفهـوم ( تسـمية  حتـت  كلـهم  هـؤالء  ينضـوي  أال :هـو  املقـام  هـذا  ي نفسه

 تـراه  أم .املعنـى؟  قضـية  هتمهـم  الـذين  االجتمـاعيني  بالفـاعلني  أركـون  حممد يصفهم الذين

 ميتلكــون أهنــم يعتقــدون الــذين الــدمياغوجيني مــن املــتعلمني وأنصــاف األدعيــاء إىل يشــري

 زائفـة  معـارك  إىل وجرهـا  لتضـليلها  عواطفهـا  ويـثريون  سالنـا  غرائـز  فيخـاطبون  احلقيقة

   .النتائج؟ حمسوبة غري

 ولكـن؛  ..قائـد  ال وسـيط  املثقـف  أن ويـرى  النخبة، مفهوم وهم على حرب علي يؤكد 

  :يقول ..وكيف؟ فكري وسيط هو ملاذا

 إمكانيــات ومضــاعفة االتصــاالت ثــورة جــراء مــن اليــوم يتعــومل العــامل كــان إذا ألنــه" 

 فــإن هنــا مــن …توســط دون مــن يــتم ال والتواصــل وســط، إىل حيتــاج فاالتصــال صــل،التوا

 هكـذا  .."بامتيـاز  )وسـيطا ( يشكل إمنا الكالم مهنة وحيرتف بالفكر يشتغل بوصفه املثقف
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 احلقيقـة،  عـن  والبحـث  والعدالـة  باحلريـة  املطالبـة  ي أدواره املثقـف  عـن  حـرب  علي خيلع

   .إالّ ليس العوملة، لعبة من ءاجز يكون أن هو آخر دور ي ليزجه

ــرى  ــورة تقتضــي هــل ت ــات القائمــة، االتصــاالت ث  تتضــاعف الــيت التواصــل وإمكاني

 ليسـت  هـي  الـيت  العوملـة  لصاحل املعروفة أدواره عن التخلي املثقف من بالضرورة، بسرعة،

 مـن  جمموعـة  اليـوم،  مطروحـة  هي وكما بل، فحسب، التواصل وإمكانيات االتصاالت ثورة

 وتلكـم  الثـورة  تلـك  توظـف  اليت الغربية الرأمسالية بقوى اخلاصة واملصاحل إلسرتاتيجياتا

 هــذه اســتخدام للمــثقفني حيــق ال وملــاذا !ومصــاحلها؟ إســرتاتيجياهتا أجــل مــن اإلمكانيــات

ــايا آراء أصـــحاب بعـــدّهم أدوارهـــم أداء أجـــل مـــن واملعلوماتيـــة االتصـــال ي الثـــورة  وقضـ

ــاريع ــغلهم ومشـ ــية تشـ ــى،امل قضـ ــون عنـ ــال ي وينخرطـ ــة أعمـ ــب معرفيـ ــرورة تتطلـ  بالضـ

  .للعقل؟ نقديا استخداما

 وهـو  حـرب،  علـي  يطلبـه  مـا  هـذا  التقليدية، أرضيته يرتك أن العربي املثقف على إن 

 يـراه،  مـا  ،يغريـه  حرب علي إن ..ميضي؟ أن املثقف هذا على أين إىل ولكن؛ .مشروع طلب

 املفـاهيم  بابتكار صوغه، ي واملسامهة قراءته أجل من احلدث على االنفتاح" وهو األجدى

 الصـيغ  اجرتاح أو .واإلثراء اإلضافة سبيل على وآفاقه التحول أشكال خالهلا من نقرأ اليت

 ي نسـاهم  العوملـة  قـوى  مـن  نصـبح  أن لنـا  يتـيح  الـذي  اإلمكان أمامنا تفتح اليت املبادراتو
 ومـاذا  صـحيح،  املقـام،  هـذا  ي حـرب،  علـى  إليـه  يـذهب  مـا  جـلّ  ."عملياهتا وتسيري إدارهتا

 يبتكـــر وأن صـــوغه، ي ومســـامها للحـــدث، قارئـــا يبقـــى أن ســـوى املفكـــر /املثقـــف يفعـــل

ــه الــيت املفــاهيم  الصــيغ جيــرتح أن ملزمــا ويكــون الصــياغة، وإعــادة القــراءة تلــك ي تعين

 ونسـيّر  العوملـة،  ههـذ  إدارة ي نسـاهم  العوملي، التواصل زمن ي فاعلني ليجعلنا واملبادرات

 األوىل اخلطـوة  أليسـت  .وفكريـا؟  سياسيا القامعة الشروط ظل ي كيف، ولكن ..عملياهتا

 إكراهـات  جتـاوز  جانـب  إىل اخلارجيـة،  املعيقـات  وإزالـة  الشـروط،  هذه مثل هتيئة ي دائما

 حنـا متن األخطبوطيـة  ومؤسسـاهتا  العوملة قوى أن هل ثم .للتفكري احملبطة وعاداته الذهن،

  .وإشكاليته؟ واقعنا ملشاكل الناجعة احللول لنا وتقدم ،عادلة شراكة فرص

 مقتـنعني  صرنا" ؛تومبسون وجراهام هريست بول يقول )العوملة مساءلة( كتاهبما ي 

 ،"أســطورة كــبرية درجــة إىل هــي تطرفــا دعاهتــا أشــد يتصــورها كمــا ،)الكوكبــة( العوملــة أن
 افرتاضـات  علـى  مـبين  )العوملـة  حـول  املكتـوب ( األدب ذاهـ  من األكرب احلجم إن" :ويضيفان

 ذهبـا  مـا  علـى  )واقتصادية سياسية( دامغة تكون تكاد أدلة ويقدمان .."عنها الدفاع يتعذر
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 بــ  املسـماة  الكونيـة  الظـاهرة  هـذه  وجـود  عـن  يشـاع  مـا  بـأن  اقتناعنـا  مـن  الـرغم  على إليه،

 يـومي،  بشـكل  وتأثرياهتـا  معطياهتـا  مـن  ةكثري جوانب نتلمس ألننا نكرانه، ميكن ال "العوملة"

  .األمر ي فيه مبالغ أو موهوم أو أسطوري هو ما مثة أن افرتاض مع

 الــيت الثقافــة مثــرة هــي مــا" ؛)احلــال بطبيعــة العــرب،( املــثقفني حــرب علــي يســأل 

 والتنـوير  والتقـدم  النـهوض  مشـاريع  وراء النضـال  سـنوات  طـوال  األخـرية،  العقود ي سادت

ــر ــراه ."التغــيري؟ أو والتحري  مفــاهيم لصــاحل ومواراهتــا املفــاهيم هــذه إزاحــة إىل يســعى أت

 مـن  جديـدة  شـبكة  إىل حيتـاج  األمـر " إن يقـول؛  .؟)والعوملـة  والرقمنـة  االنفتاح( هي جديدة

ــا مــن .املعــايري مــن خمتلفــة أنظمــة إىل أو املفــاهيم، ــل الواقــع، ي املشــكلة ليســت هن  ي ب
 أي .."التحقيـق  مستحيلة مُثل إىل الواقع حنيل كوننا ي أعين .وأوهامنا وصورنا تصوراتنا

 هـذه  تتحقـق  ومل والتقـدم،  واالرتقـاء  والعدالـة  والدميقراطيـة  واحلريـة  بالنهضـة  قلنـا  حني

 ي سـنجده  الـذي  البـديل  عـن  نبحـث  أن علينـا  فـإن  اللحظـة  هـذه  حتـى  )الغايـات ( املفاهيم
 والنهضــة التقــدم حتقيــق لنــا ستضــمن هــذه ةالعوملــ كانــت إن أدري وال !!.حتديــدا العوملــة

 هــذه نســيان علينــا أن أم لعبتــها، ي االخنــراط مبجــرد والدميقراطيــة والعدالــة واالرتقــاء

  .هبا؟ واحللم عنها بالكالم رؤوسنا نصدَع أن جيب ال أوهام، حمض ألهنا املفاهيم

 مـا  لنقـرأ  حقـا؟  لاحلـ  علـى  تنطـوي  هـي  وهـل  ..بالعوملـة؟  نثـق  جيعلنـا  الذي ما باملقابل؛ 

 الـذي  املوعـود  الفـردوس  ليسـت  ولكنـها  جحيما، ليست العوملة" غريه؛ ال )حرب علي( هو يقول

    ."التنوير عصور ي وال التحرير، عصور ي ال قبل، من تتحقق مل اليت اآلمال حيقق سوف

 هــي ومــا احلــايل، اجتاههــا ي والســري العوملــة علــى اإلتكــاء ي الرهــان هــو مــا ؛ إذن 

 هـو  فهـا  املتـاه،  بدايـة  ي يضـعنا  بأنـه  ينبئنـا  نفسه حرب علي إن .توفرها؟ اليت الضمانات

 ال يـزول،  وقـد  بالصـدفة،  ولـد  كـائن " بأنـه  العوملـة  عصر ي باملثقف املوسوم هذا عن يقول
 ويقـيم  التخـوم،  علـى  يقـف  الكـائن  هـذا  مثـل  .املهلكة وصنائعه أعماله نتيجة بل بالصدفة،

  ."اإلمكانات مروحة بني أي واخليارات، املواقف بني يرتددو املفرتقات، على

 علـي  فهمهـا  كمـا  احلداثـة  بعـد  مـا  مقـوالت  تتعاضد املنطق، هذا وفق على أنه، نرى 

 املال مؤسسات ي تعد مثلما العوملة إسرتاتيجيات مع – هكذا يفهمها أن قصد أو – حرب

 لتقـدّم  العامليـة،  الرأمساليـة  للمؤسسـة  والعلنية السرية املطابخ ي كما واإلعالم، واألعمال

 معاصـرين  نكـون  أن أجـل  مـن  علينا هل ولكن .براقة مغرية أغلبها طروحات ي جاهزة لنا
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 أجيـال  جبهود تأسس الذي العربي واحلضاري والفكري الثقاي باملنجز نطيح أن وعومليني

  .والتقويم؟ والنقد ةالقراء إلعادة خنضعها أن األجدى أم !العرب؟ واملفكرين املثقفني من

 تأثريهــا هلــا ختصــص جمــاالت ي يعملــون اجتمــاعيني فــاعلني اليــوم املثقفــون غــدا 

 وبـاحثون  ومدرسـون  وأطبـاء  ومهندسون إعالميون فهم واالقتصادي، واالجتماعي الفكري

ــادمييون ــرباء أكـ ــول ي وخـ ــناعة حقـ ــة صـ ــاد أو املعلوماتيـ ــم أو االقتصـ ــنفس علـ ــم أو الـ  علـ

 أفكـارهم  تتفاعل أن فرصة مينحهم وهذا اخل. اخل السياسية، اإلسرتاتيجيا ي أو االجتماع

 الواقـع  اشـرتاطات  ضـوء  ي نفسـها  وتراجـع  وتتطـور،  تطـور  وتتـأثر،  تؤثر عملهم، حقول ي

ــة ــد مثلمــا املثقــف ال املفكــر، عمــل هــو هــذا أن أم .وإفرازاهتمــا والتجرب ــي ويكتــب يري  عل

 إالّ، لــيس "املفكــر"و "املثقــف" مصــطلحي شــأنب حمــض تفــاهم ســوء إزاء أننــا هــل .حــرب؟

  .الذكر؟ آنفة احلقول ي فاعالُ دخوله حال مفكرا املثقف يغدو حيث

 ذاتـه  بنقـد  مطالـب  وأنـه  أحوالنـا،  إليـه  آلـت  ممـا  متامـا  بريئا ليس املثقف أن شك ال 

 فرصــة، مينحنــا حــرب وعلــي .وأسســها مشــاريعه وصــيغ وطروحاتــه مفاهيمــه ومراجعــة

 باملسـتطاع  الـيت  االعرتاضات عديد من الرغم على النقد، هذا أشكال من شكالُ نال ويقدم

 الثقـاي  فضـائنا  ي النظريـة،  مسـامهاته  أمهيـة  مـن  يقلـل  ال بالتأكيد، وهذا، هبا، مواجهته

 مسـامهتنا،  لنـا  لتكـون  الـتفكري  ونواصـل  نفكـر  جتعلنـا  حقيقيـة  هزات إىل حباجة هو الذي

  ..والغد اليوم عامل ناءب ي تلك، أو الدرجة هبذه
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  العوملة ورهان املثقف

  

 بعــض جعلــت قــد العربــي الــراهن ومــآزق وإشــكاليات وأزمــات تناقضــات أن يبــدو  

 جلـد  حـد  إىل هبـم  يصـل  الـذي  الـذاتي  النقـد  مـن  نوعـا  ميارسون العرب واملفكرين املثقفني

 يضـع  الـذي  حـرب،  علـي  نياللبنـا  املفكـر  هـؤالء  ومـن  .غليـون  برهان .د يسميه كما الذات،

ــي املثقــف ــرة ..االهتــام قفــص ي العرب ــه م ــا مســؤول ألن ــد حــدث عمّ ــع خــذل أن بع  الواق

 متغيـــرات مــع يتكيــف أن مبقــدوره ولــيس الفعــل، عــن عاطــل ألنــه أخــرى ومــرة ..أوهامــه

 العصـور  عـن  خيتلـف  هبـا  والـذي  وأحكامـه،  واجتاهـــــه  وأسلوبــــه ومنطقـــه لغته له عصـــر

 اللعبـة  ي للـدخول  جـاهزا  ليكـون  القـديم،  ثوبـه  خلع ـ املثقف هذا من ـ منه طالبا فة،السال

 حــديث( ســيما وال حــرب علــي لكتــب متبصــرة وقــراءة .بالعوملــة واملســماة حاليــا، اجلاريــة

 املمنــوعو( )املثقــف نقــد أو / النخبــة أوهــامو( )اهلويــة ومــآزق العوملــة فتوحــات / النــهايات

 إىل بالتأكيــد، إثارهتــا، يفضــي وتســاؤالت أفكــار إىل حييلنــا )املفكــرة اتالــذ نقــد /واملمتنــع

 ما وحول .العربي املثقف تواجه اليت احليوية الفكرية املعضالت بعض حول النقاش تعميق

   .العوملة أفق ي والسيما العاملي، املشهد ي اجلارية للمتغريات املثقف هذا برؤية يتعلق

 الشـعور  عليـه  يغلـب  أحيانـا و .واالنفعـال  احلماسـة  حرب ليع خطاب على أحيانا، تغلب 

ــ لكنــه .الــذات ومعاقبــة بــاملرارة، ــ لــه حيســـب مــا وهــذا ـ  قــل جبــرأة واقعنــا إشــكاليات يطــرح ـ

 أدوات ويعتمـد  .تـردد  بـال  واملمنوعـات  للمحرمـات  ويتصـدى  .احملرجـة  األسئلة ومعها نظريها،

 يستبعد، باملقابل أنه غري ،)احلقائق من( واملهمّش باملستبعد وحيتفي .احلديثة النقدية املناهج

    .ذاته )احلقيقة( مفهوم على يتحفظ ثم ومن .أخرى حقائق ويهمّش خطابه، سياق ي

 فشـلت،  قـد  واإليـديولوجيات  التقدميـة  املشـاريع  أن ي حـرب  علي مع نتفق إذ وبدءا،

 الشــعارات أصــحاب بســبب الصــعب احلضــاري واملــأزق املركبــة، األزمــة نعــيش اليــوم وإننــا

 لنـا  تقـدم  العوملـة  كانـت  إذا مـا  ي التسـاؤل  حقنـا  مـن  يكـون  هـو،  يسـميهم  كما واألدلوجات

 االتصـال،  وتقنيـات  العاملية، اإلعالم وسائل عرب زماننا، ي فاعلة، هي كما العوملة ..احلل؟

   .للقارات؟ العابرة الشركات سلطة ظل حتت واحلدود، األسواق وانفتاح
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 عليهـا  ويعـوّل  .واالتصـال  األعلمـة  جمـاالت  ي التقنية بتحوالت كثريا بحر علي يثق 

 يتناسـى  أو ينسـى  آخر جانب من أنه بيد .حق وهذا ختلفهم، دائرة من املتخلفني خروج ي

 لتحقيـق  هبـا  توظـف  الـيت  الكيفيـة  وي ،)؟ميلكهـا  من( ي وإمنا التقنية، ي ليس املشكل أن

   .قليلة بقلة خاصة حمددة، مصاحل

ــة إن  ــن جمموعــة هــي العومل ــة إســرتاتيجيات م ــوى مصــاحل تعكــس متداخل  شــتى، ق

 علــي يريــدنا فكيــف الرأمســايل، للغــرب معظمهــا ينتمــي وسياســية، واجتماعيــة اقتصـادية 

 والصـراع،  الفعـل  ي ناجعـة  وإسرتاتيجيات قدرات دون من معها شراكة ي ندخل أن حرب

 .السياســي الــتحكم أجــل ومــن ألســواق،ا أجــل مــن صــراع ..نكرانــه ميكــن ال صــراع وهــو

 االقتصــادية التبــادالت تعمــيم ي تتمثــل حضــارية قفــزة" نظــره وجهــة حبســب فالعوملــة

 حيـث  مـن  مضـى،  يـوم  أي مـن  أكثـر  واحـدا  العـامل  جيعـل  حنـو  على والثقافية، واالجتماعية

 يتشـكل  جديـدا  عاملـا " أن ويرى ،"للتواصل أفقا أو للتـــداول، جماال أو للتبادل، سوقــــا كونه

 أو الضـوء  وبسـرعة  بعـد  عن يعمل جديد، بشري فاعل ظهور مع يرتافق العوملة، ظاهرة مع

ــا بقــدر الفكــر، ــددة، الســريعة اإلعــالم طرقــات يســتخدم م  شــبكات مــع يتعامــل أو واملتع

 توالتقنيـا  اآلليـة  األدمغـة  لـه  تتيـــح  الذي التواصلي اإلنسان إنه .والفائقة املعقدة االتصال
  ".والثقافات واجتمعات للقارات عابرة وبصورة كوكيب، حنو على والعمل التفكري الرقمية

 العربــي الــوطن ي أن التواصــلي اإلنســان عــن نتحــدث وحنــن نتــذكر أن يفــرتض هنــا 

 وأن .سـكانه  جممـوع  مـن  %80 مـن  أكثـر  إىل أقطـاره  بعـض  ي تصل األمية من عالية نسبة

 بشـكل  إال العربية ـ احلضارية ـ احلياة تدخل مل املعلومات دلوتبا وقنواته، االتصال أجهزة

 تحـل  مل العـيش  برغيـف  وأحيانـا  واملواصالت، بالسكن تتعلق أساسية مشاكل وأن .حمدود

 والتواصـل  التداول حرية انتفاء أو حمدودية عن ناهيك .الوطن هذا أجزاء من كثري ي بعد

   .والتعبري والرأي

 صـياغة  ي ودوره أمهيته السياسي الشأن يعطي يكاد ال هأن حرب علي على ويؤخذ 

 األنظمــة وإســرتاتيجيات اجتاهــات ليســت املقــام، هــذا ي السياســي، والشــأن .األمــة واقــع

 إىل ذلــك يتعــدى وإمنــا .فقــط واحنرافــات مشــكالت مــن تعانيــه ومــا العربيــة، السياســية

   ي القــائم السياســي وضــعال ي املتحكمــة احليويــة واملصــاحل السياســية اإلســرتاتيجيات

  .كله العامل
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 ي فهـو  .االقتصـادية  املسـائل  فهـم  ي قصور عن تنم طروحاته أن لنا يبدو باملقابل، 
 يضـع  بـذلك  وكأنـه  إطالقيـة،  أحكامـا  بصـددها  ويصـدر  عـابرة،  إشارات إليها يشري الغالب

 واملعيقات نياآل الواقع شروط متخطيا وشائكة، عويصة ملشاكل قلم، جبرة سحرية، حلوال

 إىل حنـتكم  أن يريدنا الذي وهو جمنحة، طوباوية أحالما تلك حلوله من جتعل اليت املهولة

   .الالواقعية وأحالمنا أوهامنا عن ونبتعد دوما، الواقع

 حنـن  وملاذا ؟الصناعة قبل ما عصر نعيش وملاذا ؟املعلومات بثورة نأخذ ال ملاذا ،إذن 

ــا متخلفــون ــا ثقافي ــاو وعلمي ــه حــرب علــي يطرحهــا أســئلة تلــك .. ؟إعالمي  يتحاشــى لكن

 العـرب،  فـاملثقفون  ..ـ املثقف ـ بـ التهمة يلصق فإنه ملواجهتها يضطر وحني عليها، اإلجابة

 سـامهوا  قـد  األقـل  علـى  أهنم" ذلك .األمة هذه وكوارث مآسي عن املسؤولون هم يرى، كما

 حـني  ي والرتاجـع،  الـرتدي  أو والعجـز  الضـعف  :منـه  يشكون ما ي وممارساهتم بنظرياهتم

 العـامل  خلـق  علـى  يعملـون  إمنا التصحر أو والفقر التفاوت بإنتاج املثقفون يتهمهم من جند

 الصـراعات  حقـائق  حـرب  علـي  يلغـي  وهبـذا  ".وإجنـازاهتم  ومشاريعهم بأفكارهم جديد من

 كـل  ي الرأمسالية الطبقة مسؤولية وينكر العامل، ي فاعلة هي كما والطبقية االجتماعية

  .والتصحر والفقر التفاوت وإنتاج لإلنسان احليوية البيئة تدمري عن مكان

 جـزء  وإلقـاء  لـــه،  االهتـــام  أصـابع  وتوجيـه  النقد، طائلة حتت العربي املثقف جعل إن 

 يتــهمهم مــن( تربئــة بالضــرورة يعــين ال واقعنــا، حــال إليــه آلــت مــا ي عليــه املســؤولية مــن

  ..جديد من العامل خلق على يعملون كانوا وإن حتى )املثقفون

* * *  

 وهــو واضــحة أساســية حقــائق إمهــال إىل حــرب علــي مثــل مفكــرا يقــود الــذي مــا 

 الطريـق  منها جاعالُ وأهدافها، وفتوحاهتا ممكناهتا على ويراهن العوملة ملوضوعة يتعرض

ــد ــذي الوحي ــف مــن البشــرية ســينقذ ال ــر التخل ــد واحلــروب والصــراعات والفق  فشــل بع

 يتغري العوملة مع وهكذا" :يقول فهو وبدءا .واقع؟ هو وكما يرى، كما كافة، األخرى املشاريع

 ال جديـد،  عـاملي  واقع يتشكل حبيث باألشياء، العالقة خارطة تتغري ما بقدر العامل مشهد
ـــول ..".وحامســة هنائيــة بصــورة حــدوده لرســم اآلن بعــد جمــال  إمكــان العوملــة إذ ".. :ويقـ

 ي انغراسـها  تتـيح  بصـورة  ،ووقائعهـا  معطياهتـا  علـى  االشـتغال  بإمكاننـا  أن مبعنى ،مفتوح
 للــتفكري، فضــاء تشــكيل أو للنمــو، صــيغة اجــرتاح أو للعمــل، جمــال بفــتح وثقافتنــا، أرضــنا
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 أمـام  متـاح  شـيء  كـل  أن لـو  كمـا  .)هامشها على نبقى وال اللعبة ي مشاركني نصبح حبيث

 بســخائه الغــرب والســيما العــامل وأن احلريــة، مــن فضــاء ي لــده،ب داخــل العربــي اإلنســان

  .ومآزقه مشاكله من للخروج األكيدة الفرصة مينحه

ــة ليســت" منظــوره وي   مظهــر جمــرد هــي وال نقضــها، ميكــن أدلوجــة جمــرد العومل

 ألـيس  .ذلـك  ي اسـتند  قـد  أدلـة  أيـة  علـى  خيربنـا؛  أن دون مـن  .."مقاومتـه  تنبغـي  لألمركة

 متـاح  أفـق  هـي  العوملـة  أن حقـا  وهل العاملية، للرأمسالية السياسية املوجَهات ؤيةر املطلوب

   !.حنوه؟ قدما السري إال علينا وما فحسب،

ــي يــرفض  ــة وراء أن يتصــور أن حــرب عل  وأهــداف ومؤسســات إســرتاتيجيات العومل

 هتمـة  صـاق إل مـن  وينفـر  الغربـي،  الليـربايل  للنمـوذج  يوجه نقد بأي ذرعا يضيق وهو كربى،

 الناعمـة،  أشـكاهلا  سـوى  واإلعـالم  واالتصـال  املعلومـات  ثـورة  مـن  يرى وال بالعوملة، األمركة

 أيــة وعــرب يســتخدمها، وكيــف الوســائل، هــذه ميلــك مــن :نســأل أن علينــا الســياق هــذا وي

 احلـديث  العصـر  إىل ينتمي ال بأنه بشأهنا ويتساءل اجلوانب هبذه يهتم من وينعت .آليات؟

 ميكـن  ال الـذي  اهليمنـة،  وأشـكال  االسـتعماري،  بالبعـد  يسـمى  مبـا  يسـتخف  وهو .ومنطقه

 مـن  الناعمـة  التقنيـة  ثـورة  هبمـا  تسـتخدم  الـيت  والغايـة  الكيفية عن الكالم أثناء ي جتاهله

 حمـاوالت  وال مثـة،  اسـتعمار  ال بـأن  نقتنع أن ويريدنا .الغربيني من ومالكيها منتجيها قبل

ــة، ــة وال للهيمن ــي املركــز يبقــى أن تقتضــي احلمصــ مــن كتل ــزا، الغرب  اهلــامش ويبقــى مرك

  .املنظور املدى ي األقل على هامشا،

 والعوامــل والشــروط التناقضــات جممــل عــن نتعــامى أن املعقــول غــري مــن كــان وإذا 

 عـن  نغفـل  أن أيضـا،  املعقـول  غري فمن راهنا، البائس العربي الوضع عن املسؤولة الداخلية

 اسـتمرار  ي ــ  واسـرتاتيجيات  ومصاحل وقوى مؤسسات ـ اخلارجية ملوجهاتوا العوامل دور

  .ذاك الوضع بؤس

 ".متسارعة بصورة يتغري العامل أن ذلك العامل، تغيري هي اآلن املشكلة تعد مل" :يقول 

 جمريـات  ي هائلـة  حتـوالت  اليـوم  نشـهد  فـنحن " :ويقـول  …التغيري؟ هذا جيري وكيف وأين

 العوملــة إىل املعلومــات ثــورة مــن األفكــار، صــعيد علــى أو الوقــائع دصــعي علــى ســواءُ العــامل

 عـن  يتسـاءل  أن دون ومـن  هـذا  ".…واحـدة  كليـة  سـوق  إىل األرض حتول تكاد اليت الكاسحة

  .من؟ وملصلحة وكيف، به، يقوم ومن التغيري، هذا وأهداف واجتاهات معنى
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 أو لنكـــون، معمعتـــها ي ننخـــرط أن إمـــا علينـــا كونيـــة ظـــاهرة نظـــره ي العوملـــة إن 

 أينمـا  اإلنسـان  أمـام  الوحيـد  اخليـار  هـي  إذن فالعوملـة  نكون، وال املغلقة ذواتنا إىل ننسحب

 املشروع ي التارخيية الضرورة حبكم سننخرط كنا وإذا .غريها رهان وال يتصور، كما كان

 للعوملـة  القائـدة  القـوى  وإسـرتاتيجيات  ملوجهات كذلك، خنضع، أن جيب فهل للعوملة التقين

 لتأصـيل  جبديـة  اإلشتغال املطلوب أليس ..لتغيريه سبيل ال واقعا أمرا بذلك والرضا اآلن،

 ي مصــاحلنا، لضــمان إســرتاتيجي وأفــق ثقــل ذات مؤسســات وتدشــني إســرتاتيجي، وعــي
 احللـم  مـن  شيء مع أو .ضارية مصاحل صراعات يشهد أنه والداني، القاصي يعرف عامل،

 ي العدالـة  وحتقيـق  املصـاحل  توافـق  أن بفكرة املتصارعة األطراف قناعإل العمل الطوباوي،
   .املهلكة؟ الصراعات من أجدى والفرص والثروة السلطة توزيع

* * *  

 اآلليـات،  هـذه  خـالل  ومـن  احلداثـة،  بعد ما لدعاة النقدية اآلليات حرب علي يتبنى 

 وأسســها للحداثــة ىيتصــد فإنــه وأفكــار، وتصــورات مفــاهيمي جهــاز مــن هبــا يــرتبط ومــا

 الغربيـــة احلداثـــة نـــواقص حتسســـوا الـــذين الغربيـــون املفكـــرون يفعـــل مثلمـــا ومقوالهتـــا

 الغربيــة، احلداثــة دعــائم وإنكــار دحــض إىل ببعضــهم األمــر فوصــل وأوهامهــا وأخطاءهــا

 ذاتـه  الشـيء  يفعـل  حـرب  بعلـي  وإذا .ــ  اخل …األصل الكلية، التاريخ، الذات، العقل، ـ وأمهها

 .الغـربيني  والسـياق  اإلطار وفق على ناجزة عربية حداثة هناك وكأن احلداثة، عن فيتكلم

 والقصــور بــالعجز املفــاهيم أو املقــوالت هــذه ناعتــا واهلويــة والتــاريخ للعقــل يتعــرض فنــراه

 بنية ي املفاهيم هذه واشتغال دخول كيفية من يتحقق أن قبل حتى إياها ناقدا ..واخلطل

 يغــادر فإنــه احلداثــة، بعــد ومــا احلداثــة، عــن يتحــدث حــني وهــو .راملعاصــ العربــي الفكــر

 العقـل  عـن  احلـديث  ي فيسـهب  الغـرب  /اآلخر مع ويتماهى التارخيية، ـ الواقعية أرضيته

 اإلنسـان  خماطبـا  ..موقعـه  وحمـتالُ  الغربـي،  املفكر روح متقمصا والتاريخ والذات واحلرية

 إنســان الغربــي املفكــر خياطــب هبــا الــيت ذاهتــا كــارواألف ذاتــه واملنطــق ذاهتــا باللغــة العربــي

 الفكر يغدو دونه من الذي التارخيي احلس غياب مع جيري برمته األمر أن لو كما الغرب،

  .بالواقع اجلذور ومقطوع وقاصرا، شاحبا

 وانتعــاش اخلرافــات، وانتشــار العقالنيــة غيــاب حيــث الــراهن العربــي عصــرنا وي 

 الســلطات قبــل مــن كافــة، الصــعد علــى اإلنســان حقــوق نتــهاكاتوا املتعصــبة، األصــوليات

 العسـكرية  اهلـزائم  وعديـد  التنمية، برامج وفشل واألمية والتخلف اجلهل وشيوع املستبدة،
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 واحلريـة  العقل ومنها والتنوير احلداثة لقيم االعتبار إعادة من بد ال والثقافية والسياسية

 هنــا مــن .واالجتمــاعي السياســي الســلوك ي اإلنســان حقــوق مبــادئ وتأصــيل واحلقيقــة،

 الظــالم لقــوى خدمــة كانــت، ذريعــة أيــة حتــت واحلريــة العقالنيــة لقواعــد هــدم أي يغــدو

  .أبينا أم شئنا واملوت، والتعصب

 ال األفكـار  أن ورأت واحلقيقة، والتاريخ للعقل احلداثة بعد ما طروحات تنكرت لقد 
 ي الغـرب  ملفكـري  وكانـت  خاطئـة،  أو صحيحة ابأهن نقول أن العبث من وأن الواقع، تطابق

 فكـر  جمـل  خالقا نقدا مارسوا خالهلا ومن التارخيي، بسياقهم املرتبطة مسوغاهتم هذا

 ..ونفسـية  وسياسـية  اجتماعيـة  وأزمـات  تـارخيي  واقـع  مـن  عنه متخض وما األنوار، عصر

ــا غــري ــا، إذا أنن ــ يعــرب وال الواقــع يفهــم ال الفكــر أن اآلن، قلن ــا يكــون أن بــه فكيــف هعن  حي

ــا وإذا .حــرب؟ علــي يريــد كمــا وحمــوال وحمركــا ــة أن قلن ــا فكيــف وهــم احلري  املطالبــة بن

 األنظمـة  أو العشـائرية،  الصـبغة  ذات العسـكريتارية  األنظمـة  وإزاحـة  السياسـي،  باإلصالح

 ومســتبد، ومؤسســاته، بنــاه ي مــتكلس وكالمهــا العســكريتاري، املنحــى ذات العشــائرية

   .العصر ومنطق يتوافق عميق حتول أي إحداث عن وعاجز للشرعية قدوفا

 مقوالتـه  إىل والرجوع األنوار، عصر تراث إحياء إىل يدعو من اليوم هناك الغرب ي 

 يـدعو  تـورين  آالن الفرنسـي  املفكـر  هـو  وها .ـ واحلرية والعقل اإلنسانية الذات ـ األساسية

 }. والعدالـة  احلريـة  { ومعهما } والعقل الذات { املنفرطتني احلداثة شذرتي التحام إىل

 حـرب  علـي  أمـا  ".الشـذرات  هـذه  بـني  حتـالف  بنـاء  هي الكربى املثقفني مهمة" أن يرى وهو

 ملواراهتــا وإمنــا هلــا، أعمــق فهــم أجــل مــن ال املفــاهيم، هــذه يزحــزح ونــرى رأينــا كمــا الــذي

 عـن  بـالتخلي  املـثقفني  يوصـي  } العوملـة  االنفتـاح،  األعلمـة،  { منـها  أخـرى  مفاهيم لصاحل

   .أدوارهم وتغيري تلك، مفاهيمهم

 بـني  التحـام  حتقيـق  مهمـة  إزاء جيعلنـا  والثقـاي  السياسـي  لراهننـا  متعمقة قراءة إن 

ــ والعدالــة واحلريــة والعقــل الــذات ـــ الكــربى اإلنســانية املفــاهيم  املفــاهيم وبــني جهــة، مــن ـ

 الــيت املفــاهيم تلــك .أخــرى جهــة مــن هلــا، وتارخييــة مبدعــة صــياغة خــالل مــن اجلديــدة،

 احلــوار قاعــدة وعلــى الــتقين، والتطــور واملعلومــات اإلعــالم لثــورة اجلديــد الواقــع يفرزهــا

 واإلرهـاب  العنـف  لنبـذ  اخلـرية  اإلنسـانية  القـوى  مـع  املشـرتك  والعمل اآلخر، مع احلضاري

 اإلنســانية، لفــةواأل التســامح روح وإشــاعة واالســتعمار، واالســتبداد والتســلط واالســتغالل
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 كافــة، البشــرية اجتمعــات منــها تعــاني الــيت الكــربى املشــكالت ملواجهــة املشــرتك والعمــل

   .واإلرهاب واألمية والتخلف والبطالة والتصحر الفقر مشكالت ومنها خمتلفة، وبدرجات

* * *  

 ويتطــور يتقــدم العــامل حيــث الغفلــة مــن وحيــذرنا .اخلطــر نــاقوس حــرب علــي يــدق 

 وطارحـا  وشـجاعا،  حـادا  نقـديا  منـهجا  متبنيـا  .نتفـرج  قاعـدون  حنن بينما فةخمي بسرعة

 خنتلــف وقــد أحيانــا، معــه نتفــق قــد هــذا وي .وأكيــدا راســخا حســبناه مــا ختلخــل ألفكــار

 الـال  منطقـة  ودخول حقيقية، إزاحات إجناز من إليه يسعى ما ي بقوة نؤيده لكننا أحيانا،

   ..العربي الفكر حقل ي فيه، مفكر

   .حبق دوره يؤدي معاصر مفكر /مثقف هو ها 
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  املغتصبة واللغة الفاشية

  )اغتصاب موضوع العامل يرى من كل فاشيا أمسّي (

  ـ 1 ـ

 ي وهـي  .الغتصـاب ا فـن  ي حذاقـة  أكثر أهنا غري املوت، صناعة ي حاذقة الفاشية 
 النهايـة  ي لترتكهـا  بعذريتـها،  وتفتـك  بقسوة، تعرّيها ..قسرا تتملكها ..اللغة تغتصب البدء

 أنسـاق  مـع  التعامـل  ي مبـدعا  انزياحـا  تحـدث  ال ذلـك  ي إهنا .واملعنى الكرامة من جمردة

 تأســيس ي وســوقية ابتــذاال الطــرق أكثــر إىل تلجــأ وإمنــا .عاليــة بالغــة تبتكــر وال اللغــة،

 مـن  والسـطحي  اهلـش  يسـتثمر  مـا  بقدر والعقالنية املنطق من خيلو ما بقدر الذي خطاهبا

 جاهــل الــدمهاء، مــن مجهــور هــي وســيلته تكــون وبــذا .البدائيــة واالنفعــاالت العواطــف

 مجهــور إىل دومــا، حباجــة، فالفاشــية .بعينــها غايــات إىل بيســر اقتيــاده ميكــن ومتعصــب

  .تردد غري ومن بإذعان الزاحفة الكتلة ي يذوبون ..والفرادة لتميزا إىل يفتقرون أفراده

 مـنظم  مـخ  لغسيل يتعرضون الذين أولئك الفاشي، الكالم حقل ي املسجونني البشر إن 

 جهـازهم  كامـل  اخلـراب  أصـاب  وقـد  النهايـة  ي أنفسـهم  جيـدون  فعالـة  ذاتيـة  مقاومة دون من

 ي وحمطمـون  واهنـة،  واحليـاة  بالعـامل  صـلتهم  وكـأن  يشـعرون  ..شـبحية  دوامة داخل الذهين،
 فادحا دمارا إن ..الروح اغتصبت قد تكون اللغة تغتصب أن بعد الفاشية إن ..وعقوهلم ذواهتم

 جلرميـة  املعرضني البشر إن ..الذاتي بالكيان واإلحساس واألخالق بالذوق ذلك جراء سيلحق

 فالفاشـية  .للحياة آخر أفق أي رؤية عن عمونويُ والكرامة، احلرية معنى يعرفون ال غالبا كهذه

 حبـرس  وحتيطهـا  املكهربـة،  باألسـالك  وتسـوَرها  ،)واإلحسـاس  والـروح  العقـل ( األنطقة حتدد

  .هذا؟ حيدث كيف ولكن .العامل عن وتعزهلا التفتيش،

 الــيت احملرمــات تلــك إهنــا ..احملرمــات مــن عاليــة أســيجة خلــف الفاشــية تــتمرتس 

 خالهلــا ومــن عنــها، واملدافعــة هلــا، احلارســة نفســها مــن جتعــل أن دبعــ لصــاحلها، ترهنــها

 ي تبتكـر  بـل  احملرمـات،  مـن  باملوروث تكتفي ال وقد .ومتارسها سلطتها، تفرض وبامسها
 قـوة  وباالسـتثمار،  الوقـت،  مبرور ،منها جتعل هبا، خاصة مضافة، أخرى، حمرمات الغالب

  .وسيطرة ورعب قمع
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 ســلطة، خطــاب وهــو .خطاهبــا الفاشــية تنــتج اللغــة هبااغتصــا وعــرب هــذا، ولتحقيــق 

 واخلطـأ،  والـذنب  بالتهديـد  الشـعور  مـن  مسـتدمية  حالـة  ي )الطـاء  بفـتح ( املخاطـب  يرتك

 واحــد، ببعــد موجّــه إرغــام، خطــاب وهــو .الشــديدين واحلــذر االحــرتاس مــن درجــة وعلــى

 مـن  كلمـات  إن ..ومـبطن  مباشـر  وعيـد  علـى  ينطـوي  وحاد .احلقيقة احتكار يدّعي يقيين،

 )اخل ..القوميـة  الشـعب،  الوطن، اخلالد، الرتاث اجيد، املاضي الدين، املبادئ، اه،( قبيل

 تلـو  املـرة  تـرتدد،  كلمـات  ..اخلطـاب  ذلـك  نسـيج  ي وممثلة وحمتكرة مستملكة عناصر هي

 الفكـر  ي مرجعيتـها  وشـرعية  قيمتـها  تفقـد  أن إىل ،)اخلطاب أي( إنتاجه أعيد كلما املرة،

 وتلكـــم .املـــوت اخرتاقهـــا حماولـــة تعـــين مكهربـــة خطـــوط إىل وتتحـــول والتـــاريخ، والواقـــع

 إهاب ي تدخل التقليدية الطبيعية جماالهتا من جتتث أن بعد وغريها، املفاهيم /الكلمات

 /للكلمـــات واحلارســـة املمثلـــة تكـــون الســـلطة وهـــذه ..اخلطـــاب جيســـدها الـــيت الســـلطة

 اه هــي )هــذه الســلطة أي( فتكــون النهايــة ي ومعهــا هبــا ىلتتمــاه ذكرنــا، الــيت املفــاهيم

ــدين ــادئ وال ــة والشــعب والــرتاث واملب ــة والقومي  ختاطبــك الــذي أنــت وتكــون .اخل ..والدول

 أي ..والضـالل  والكفر واملروق اخليانة موقع ي أو اخلانع، العابد املمتثل موقع ي السلطة

  .عليك مغضوبا أو عنك، مرضيا ..مقصيا أو مدجما،

 تفــرض الــيت تلــك احملرمــات مــن صــلب ســياج خلــف نوهنــا، كمــا الفاشــية، حتتمــي 

ــرورة ــاعة بالضـ ــج سـ ــروطها نضـ ــة شـ ــاهتا التارخييـ ــع ي ومالبسـ ــول ..الواقـ ــرض، أقـ  تفـ

 النظـــام { اصـــطالح عليـــه نطلـــق أن نســـتطيع مالئـــم، سياســـي منـــط وجـــود بالضـــرورة،

 الــنمط، هــذا وتشــكل تفضــي تماعيــااج احملرمــات وفاعليــة فقــوة }. الشــمويل /الكليــاني

 أن بعـد،  فيمـا  يسـتطيع،  ال والـذي  مشـويل،  نظـام  ي تتجسـد  ــ  احملرمـات  أي ــ  أهنـا  مبعنى

   .اإلطار /اجتمع ي احملرمات هذه وفاعلية قوة ويعقِّد يرسخ أو يدعم أن دون من يستمر

 اإلشكاليــة  }.. احلريـة  إشـكالية  { فهـو  القاسـية  املعادلـة  هذه ي عنه املسكوت أما 

ـــة احلاضـــرة ـــه الوقــت ي واملقصي ــا ..ذات  والنظــام احملـــرّم { األوليــتني اإلشــكاليتني فكلت

 .بغياهبـا  وتتعـززان  } احلريـة  { الثالثـة  اإلشكاليــة  مواجهـــة  ي إالّ تظهـران ال } الشمويل

 مـة، مالز تكـون  احلريـة  إشـكالية  أن غـري  الثالثـة،  تغييـب  إىل ويرمـي  يؤدي معا فحضورمها

 )احملـرّم( اصطالح /فكلمة ..اإلشكالـي قيامهما ي الشمويل والنظام للمحـرّم اللعنة، كمـا

 ،)الشــمويل النظـام ( اصـطالح  /كلمـة  تفعـل  وكــذلك ،)احلريـة ( اصـطالح  /كلمـة  تستدعــي 
 والنظام احملرّم صميم ي وهدم هتديد عامل جدليا الفاعل النقيض، املفهوم هي فاحلرية
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 احلريـة،  خنـق  إىل احملـرّم  يهـدف  مـا  فبقـدر  ــ  معـا  والواقـع  املفهـوم  صـعيد  لـى ع ـ الشمويل

 قضــية تغــدو احلريــة فــإن اخلنــق هــذا لتحقيــق الشــمويل النظــام آليــات تعمــل مــا وبقــدر

 أشـد  الشـمويل  والنظـام  أقـوى،  احملـرّم  أصـبح  وكلمـا  .وسياسـيا  اجتماعيا جبدية مطروحة

  .والعمل الفكر نطاق داخل كإشكالية، ة،احلري قضية تأكدت كلما جماله ي سيطرة

  ـ 2 ـ

 حتــى باســتثمارها الشــمويل النظــام يقــوم عائمــة دالالت اجــردات تمــنح أن بعــد 

 اللعـب  أن إذ املفارقـة،  تكمـن  وهنـا  .واجتاهاته للواقع إخضاعه سياق ي القصوى حدودها

 تنتمي مبادئ صيغة ي تطرح اجردات هذه ..والعقالنية الواقعية، بأدوات يتم الواقع مع

 شـكالُ  يتخـذ  وال ميفهـم،  أو اجـرد  هـذا  يُعـرّف  ال فأبـدا  .البعـدي  /الفوقاني /املقدس إىل

 العالقـة  تطبـع  الـيت  العميقـة  الثغـرات  تلـك  مـن  ثغـرة  أية ميأل ال أي ..مؤسساتيا أو قانونيا

 اإلدمـاج  /اءاإلقصـ  آليـات  اسـتخدام  إطـار  ي النظـام  فعـل  يسـوّغ  لكنـه  .والفـرد  النظام بني

  .واجتمع الفرد على للسيطرة الضرورة تقتضي حسبما

 إىل القريـب  واملستقبلي اآلني ومن .اجرد إىل احملسوس من الشمويل النظام يهرب 

 بعــدها مــن تفــرغ اجلماعيــة مثــل فمفهــوم .املاضــي إىل أو واملضــبب، البعيــد املســتقبلي

  .ذلك ي النظام ممارسة وتربير وسحقه دالفر لتذويب وسيلة إىل وتتحول املعقول الواقعي

 فحســب، املصــاغة واألفكــار املفــاهيم، /بالكلمــات االســتئثار إىل الفاشــية ترمــي ال 

 السياسـية،  اإلسـرتاتيجية  مقتضـيات  وفق على تؤول إهنا ..أيضا التأويل إىل تتعداها وإمنا

 إىل تــؤدي ال يــةالعمل هــذه فــإن الغالــب وي .التأويــل ومنطقيــة معقوليــة عــن النظــر بغــض

 حمـض  الكـالم  يغـدو  أن إىل معنـى  كـل  املفـاهيم  سـلب  إىل وإمنا ما، معنى اختالق أو انبثاق

 الفاشـية  العبـارة  إن ..اهلـراء  إال تبغـي  ال فإهنا بالفكر تفتك إذ فالفاشية .وثرثرة فج إنشاء

 .شـيئا  عـين ت ال األمـر،  حقيقـة  ي أهنـا،  غـري  كـبرية،  أشـياء  تعين وكأهنا األمر ظاهر ي تبدو

 فرصـته،  اآلخـر  الكـالم  تسـلب  لكـي  إال لشـيء  ال املتاهـة،  أو الظلمـة،  ي تدوي كلمات فهي

 وتنكـل  بـه،  تسـتهزئ  ..نفسـه  عن اإلعالن ي اآلخر الكالم حق تصادر إهنا ..عليه وتشوش

  .لقتله وتسعى وتقصيه، هتمَشه ..به

 رميـاك،  ماريـا  ألريـك  )لشـبونة  ليلـة ( روايـة  ي الرئيسة الشخصية شفارتس، يُعرّف 

 .ثرثـرة  تبصـق  أسـود  صـوت  مكـربة  أهنا منها؛ .وموحية فظة معينة، صور خالل من النازية
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 ..اللغـة  مثـة  الصـورتني  /احلـالتني  كلتـا  وي .رأسـا  يسـحق  ثقيل عسكري حذاء أهنا ومنها؛

ــ ثرثــرة هــي األوىل ي ــ وأوامــر وأكاذيــب تعــاليم ـ  ةاملضــاد األخــرى اللغــة هــي الثانيــة وي ـ
 الصورتني /احلالتني كلتا ي وأيضا، .النازي العسكر حذاء يسحقه مثقف رأس ي خمبوءة

 واالنصــياع االســتماع علــى تكــره إذ األوىل، ي ..وعنــف بغطرســة اغتصــاب فعــل حيصــل

 ..مضـاف  اغتصـاب  وظيفـة  تؤدي املغتصَبة اللغة إهنا ..حتتج أو حتاور أن حقك من وليس

 أن حـد  اغتصـابك  يتم املغتصَبة اللغة باسم الثانية وي .جامزدو االغتصاب حيصل هاهنا

 لكـي  أهنـا  تـدرك  فالفاشـية  .االغتصـاب  فعل يُزدوج كذلك وهاهنا، .متوت أو بذل تستسلم

 بوسـاطة  إالّ حيصـل  لـن  العـامل  اغتصـاب  وإن .اللغة باغتصاب البدء عليها العامل، تغتصب

   .مغتصبة لغة

 وقداسـة  حضـور  ذات ورمـوز  مفـاهيم  مـع  اهيـة متم نفسـها  الفاشـية  املؤسسـة  تطرح 

ــة أو وتعــال، ــها ممثل  أي متهمــة املفــاهيم، هــذه خلــف تــتمرتس فهــي والشــعب كــالوطن عن

 املفـاهيم  تلـك  مصـري  تـرتبط  الفاشـية  ومـع  .السـفالة  أو العمالة أو باخليانة نقيض خطاب

 .أيضـا  يالـواقع  الصعيد على وإمنا فحسب اإلعالمي الصعيد على ال .املؤسسة مصري مع

   ..فادحة أضرار والرموز املفاهيم تلك وتصيب إالّ املؤسسة تنهار ال حيث

 /املفـاهيم  هـذه  تعـرّف  فـال  املركـز،  /البـؤرةَ  املؤسسة متثل الرموز /املفاهيم تلك مع 

 .ومؤممــة عليهــا، مســتحوذا ممتلكــة، أشــياءُ خطاهبــا، صــلب وي باملؤسســة، إالّ الرمــوز

 لطبيعتها أو لتوجهاهتا املضادة املفاهيم احتواء إىل تنحو اخلربة، ثقل حتت تلك، فاملؤسسة

 تلـك  باسـم  يعارضـها  من كل حماربة على تعمل هبذا إهنا ..مقاومتها من بدال بتبنيها وذلك

 وذلـك  املفـاهيم  حمتـوى  فتشـوه  تلـك،  املفـاهيم  شـعار  رافعا املعارض كان وإن حتى املفاهيم

   .منها اجتمع نفور إىل يؤدي مما السيئ التطبيق خالل من

 الوصــاية حــق متنحهــا معرفــة ..تــدّعيها معرفــة تســوّغها الفاشــية املؤسســة مركــزة 

 مع تصطدم النقطة هذه وي .وعمياء غامشة هي اليت بالقوة املركز حتتل حيث والتمثيل،

 ترسـيها  مناوئـة  أخـرى،  مركزة ختشى واملؤسسة .ويعلنه املعرفة ينتج الذي الناقد /املثقف

 .وتســخر وحتــتج وتفضــح تســأل معرفــة .باملؤسســة أي أوال، هبــا معرفــة .حقيقيــة معرفــة

  .مؤجلة وقوة حاضرة، قوة هي معرفة

 ..احلب وزارة مؤسسات ي ويُعذبون ،أورويل جلورج )1984( رواية ي الناس يُعتقل 

 ليـة لعم خيضـعون  سـوف  لـذا  األكـرب،  األخ لسـلطة  كراهيتـهم  هـي  املعتقلني أولئك جريرة إن
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 رؤوســهم علــى تطلــق الكراهيــة نفوســهم مــن تجتــث الــيت اللحظــة وي .قاســية مــخ غســيل

 األكـرب،  األخ حيـب  أن املـرء  علـى  إن ..األكـرب  األخ حيبون وهم النهاية ي ميوتون إهنم ..النار

 بعد األكرب، األخ دولة ي احلقيقة وزارة أجهزة خالل من املبثوثة األكاذيب يصدق أن وعليه

 تقتضـيها  مـرة  كـل  ي كتابتـه  تعـاد  فالتاريخ .يُقال مبا ويقتنع الواقع ي حصل ما ىينس أن

ــه ..السياســة ضــرورات ــاريخ أي( إن ــا األكــرب األخ يظهــر ال كــي يُزيــف )الت  قصــري أو خاطئ

ــه إن ..النظــر ــا تنســخ آيات  هــو املقــام، هــذا ي حقــا، جيــري مــا إن ..الوقــائع تكــذهبا حامل

  .للغة متكرر اغتصاب

 تختـزل،  أن بعـد  قـاموس  زنزانـة  ي الرهيبـة  )1984( أورويـل  مؤسسـة  ي اللغـة  تزج 

 إالّ يبقـى  ال كـي  النسـيان،  ظلمـات  إىل التـاريخ  عـرب  املنحوتة مفرداهتا معظم ترمى أن وبعد

 )القـاف  بفـتح ( املراقـب  املسـتلب،  املشـيأ،  اإلنسـان  ليتواصل كاف عدد ..منها حمدود عدد

 وليؤمن أوال، عليه السيطرة استمرارية لضمان املؤسسة، فاعلية دحدو ي عليه واملسيطر

 قاصــر، ذهــن ســوى منــه يبــق مل الــذي اإلنســان ..كليــة املــدمج اإلنســان إنــه ..ثانيــا جانبــه

 اإلنسـانية،  شـروطه  منـه  أنتزعـت  إنسـان  إنـه  .متاما املؤسسة خدمة ي هو وجسد .مربمج

  .والكرامة احلرية من مناخ ي به يُعرف الذي باملعنى إنسانا يعد ومل

  ـ 3 ـ

 هلــا يشــكل فاألرشــيف ،))األرشــيف (( هــو النهايــة، ي الفاشــية، مضــجع يقــض مــا 

 تسـعى،  إهنـا  ..إلدانتـها  املسـتمر  الـدليل  أو موهتـا،  جرثومـة  ميثـل  فهـو  داهـم،  خطـر  مصدر

 هــاتالرت ختتلــق التــاريخ حقــائق عــن وبــديالُ .الــذاكرة وتزييــف الوثــائق، تزويــر إىل هلــذا،

 والـرباهني  والقـرائن  األدلـة  مجيـع  علـى  حيـوي  الـذاكرة  هـو  الـذي  األرشـيف  إن ..واألباطيل

  .وإدانتها الفاشية إىل االهتام توجيه شأهنا من اليت

 الـذين  هـؤالء  ..الضـحايا  أرشـيف  مـع  تعاملـها  ي هي الفاشية ختلقها اليت واملفارقة 

  .أكرب اماهت أدلة فهم اختفوا وإن اهتام، أدلة فهم بقوا إن

 حتــت مــن ينبثــق ســليب عنقــاء مثــل إنــه ..الفاشــية أرشــيف إحــراق مبقــدوره أحــد ال 

 ي فقـط،  يوجد، ال األرشيف ألن ذلك، ي الفاشية تفشل ودائما .ليفضح ويصرخ الرماد،
 حمــدد، شــكل ي وال بعينــه، موضــع ي يوجــد ال فهــو .ســيطرهتا حتــت تعتقــده الــيت املكــان

 النــاس ضــمائر ي أيضــا، هنــاك إنــه ..األبــد إىل إخفــاءه أو امــا،مت إتالفــه يــتم لكــي مــادي
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 الفاشـية  تسـتطيع  وحـدها  معها اليت الضحايا ..الضحايا أجساد على وموشوم وذاكراهتم،

  .تعيش أن

 ذلـك  .اللغـة  اغتصـاب  خـالل  مـن  األرشـيف  اغتصـاب  ي تفشـل  هاهنا، الفاشية، إن 

 مـا  إن ..وراءهـا  تقبـع  مـاذا  تـدرك  وال )الُومجـ  كلمـات ( التبسـيطي  بشـكلها  اللغـة  تفهم أهنا

  .اللسان وراء ما ..اللغة وراء ما هو األرشيف وجود يسرتد

 تـرتك  وسـلوكها  ممارسـاهتا  ي أهنـا  هـو  النهاية، ي مقتالُ، الفاشية من يُصيب ما إن 

 ورغبتـها  إرادهتـا  من الرغم على عنها، ترتشح عالمات والتاريخ الواقع أرض على بصماهتا

 ي بارعــة )الفاشــية( كانــــت مهمــــا يُكتشـــف أن بــدّ ال الــذي الســــــري أرشــيفها نفتكــوّ
 برمتـها.  احلياة تفاصيل هو احليوي وجماله بطبيعته، مشويل الفاشي النظام إن ..إخفائه

 هـذا  وفعلـه  والتـاريخ،  الواقـع  ي يفعل حلظة كل ي وهو .أحد وكل أحد، أي تطول وحركته

 أو( األخـرى  اللغـة  تتشـكل  هاهنـا،  ..حموها حاول وإن حتى تمحى ال )واملستور منه املعلن(

 الـيت  هـي  وهـذه  .لالغتصـاب  قابلـة  وغـري  وعصـية  مراوغـة  بطبيعتـها  وتكون )اللغة وراء ما

  .به لتطيح للتاريخ الضيقة الزاوية ي الفاشية ستحشر
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  األرشيف وهاجس والفاشي املثقف

  

 ولـن  تكـون  لـن  إهنـا  ..التزويـر  عمليـات  علـى  تقتـات  فهـي  ة،بالضـرور  مزوَرة الفاشية 

 إن ..األرشـيف  هـو  واألخـري،  األول التزويـر،  عملية ومقصد .العمليات هذه غري من تستمر

 األرشـيف  ي ..مأزقها عن يفصح الصميم، ي يهددها ألنه الفاشية يقلق ما هو األرشيف

  .يتهاهنا حنو احلتمي الفاشية ملسري اخلفية املدونة هناك

 وفيـه  وعملـها،  سياستها بآليات يتعلق :األول النمط ..األرشيف من منطان للفاشية 

 األفراد عن صحيحة معلومات إىل حباجة الفاشية فالسلطة والدقة، احلقائق، عن تتحرى

 ".ملـف " إضـبارة  سـوى  ليس فرد فكل .الواقع ي فعلها متارس كي والتجمعات واملؤسسات

 .ــ  احليـوي  جماهلـا  ي يـؤثر  مـا  وكـل  مـن،  كـل  أي ــ  جتمـع  أو ةمؤسسـ  كـل  مـع  األمر وكذلك

 املنطــق حــدود عــن اخلــارج فعلــها مبســار بتارخيهــا، يتعلــق الــذي ذلــك هــو :الثــاني الــنمط

 ضـدها  دلـيالُ  ترتك ال كي تعمل .التزييف على الفاشية تعمل هنا ها .واإلنسانية والقانون

 بـرتك  تقـوم  إمنـا  تـدري،  ال أو تـدري  حيث من الفاشية، أن بيد .يوم أي ي يدينها أن ميكن

 األدلــة آالف ومئــات وآالف، مئــات ..القاســية املخربــة يــدها تطولــه مكــان كــل ي بصــماهتا

 خيفق الذي اجرم هي الفاشية ..ردها أو دحضها، تستطيع لن حاولت مهما اليت الدامغة

 الفاشـية  ..الواقـع  ي فعـل  كـل  مـع  إدانتـه  أدلـة  يـرتك  الـذي  اجـرم  ..جرميته آثار إخفاء ي

  .شك ال محقاء،

 .بالقداســة توشـحها  الــيت األفكـار  مـن  منظومــة وثوقيـة،  عقيـدة  علــى الفاشـية  تقـوم  

 وحمرمــات ونـواهي  مبتذلـة،  ورومانســية فضفاضـة،  طوباويـة  مـن  مــزيج هـي  األفكـار  هـذه 

 وخيلـو  والتـاريخ،  الواقـع  حـس  إىل يفتقـر  خطاب ...مسطّح خطاب مالمح مبجملها تشكل

 ذاتيـة،  مراجعـة  أي مـن  بالضد متمرتس ببساطة ألنه .بالعقم ويتصف اإلنساني، ألفقا من

 حيلـل  الـذي  النقـدي  النظـر  مـن  وبالضد .ومتغرياهتا وحرارهتا بنبضها احلياة على وانفتاح

 إن ..وانتصــارات ودم قتــل لغــة هــي لغتــها إن ..خطــاب بــأي يفتــك وقــد ويفكــك، ويفســر
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 أن بـل  تـبين،  أن تسـتطيع  ال الفاشـية  إن ..ورائحته الدم نبلو تزهو الفاشية انتصار بيانات

   .الرببرية مقولة الفاشية ..الضحايا أشالء من جبل على إالّ تزدهر ال فهي وتقتل، تدمر

 وتارخييـا،  بالضـرورة،  جتعلـها  ووظيفتـها،  عملـها  وآليـات  تكوينـها  ..الفاشية بنية إن 

 والفاشـية  .مصـاحله  مـن  بالضـد  لعمـل ا علـى  اجتمـع  وجترب .اجتمع مصاحل عكس تعمل

 والفاشـية  فالشـمولية  .فاشي بعد هناك مشويل فكر كل وي احلال، بطبيعة مشويل نظام

 .وقتلـه  لتـدمريه  تسـعى  وإمنـا  فحسـب،  تطيقـه  ال ألهنـا  لـيس  .املختلـف  اآلخـر  تنبذ كالمها

 غتصــبت أن حقهــا ومــن كاملــة، بــذاهتا، مكتفيــة نفســها تــرى كالمهــا والفاشــية والشــمولية

  .غري ال اغتصاب، موضوع هلا بالنسبة العامل إن ..العامل

 فالفاشية، .اإلنساني احلس وإىل املرونة، إىل يفتقر أعمى، صارم، نظام الفاشية إن 

 بعضـهم  حـب  ي يفشـلون  أنفسهم الفاشيني إن ..احلب إشاعة عن عاجزة املثال، سبيل ي

 تطلبــه مــا إن .الكراهيــة مــن وعميقــة ةواســع خلفيــة علــى إالّ تزدهــر ال فالفاشــية .بعضــا

 السـؤال  جمـرد  إن ..مسـاءلة  أو مناقشـة  غـري  مـن  والطاعـة  الـوالء  هو اآلخرين من الفاشية

 ونقد مساءلة بعدَها للثقافة الفاشية عداء ينبثق هنا، ومن .هلا العدو موقع ي املرء جيعل

 التفاصيل، ي ويدققون اجلرح، ي ينبشون الذين أولئك وللمثقفني ،عنه للمسكوت وقراءة

 سـعيد  إدوارد بعبـارة  أي .االحتمـاالت  ي ويفكـرون  واهلدف، والكيفية السبب عن ويسألون

  .يعنيهم ال فيما أنوفهم يدسون سارتر بول جان وبعبارة العام، الصفو يعكرون

 املعنـى،  قضـية  تشـغلهما  االثـنني  أن وهـي  واحـدة  نقطـة  ي الفاشي مع املثقف يلتقي 

 حيرَفـه  العتمـة،  إىل يدفعـه  املعنى، يسّفه فالفاشي .ذلك بعد يفرتقان ما سرعان أهنما غري

 املعنـى،  عن يبحث العكس على فهو املثقف أما .خيشاه ببساطة ألنه يشوهه، موضعه، عن

 بتصـــفية إالّ تنتـــهي ال والفاشـــي املثقـــف بـــني واملعركـــة .بـــه وحيتفـــي النـــور، إىل خيرجـــه

 إذا أمـا  "مثقفـا " هويته من انسلخ أنه يعين فهذا الفاشي مع املثقف تواطأ ما فإذا .أحدمها

  .فاشيا يعود لن احلالة، هذه ي فإنه، املثقف مع الفاشي اتفق

ــترتك رمــوز جمموعــة بوســاطة نفســها عــن الفاشــية تعلــن  ــدها هلــا صــورة ل  ي تري
 الثقاي قرأنا ما إذا "الثقاي ضد" أو الثقاي، وجودها مضمون عن تفصح رموز ..األذهان

ــدَه ــوازي بعـ ــاظر املـ ــق واملنـ ــع واملتعاشـ ــاني مـ ــاري اإلنسـ ــا .واحلضـ ــتعني وهنـ ــية تسـ  الفاشـ

 أعضـاء  بعـض  تسـتعري  شـتى  أحـايني  ي أهنـا،  غـري  .اخلاص مسردها لتكوين بامليتافيزيقيا
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 القـوة  إىل حييـل  رمـزي  ببعد لتشحنها اجلسد هذا كلية أو احليواني، أو اإلنساني، اجلسد

 بالسـيف،  املاسـكة  القويـة  الـذراع  الصـقر،  النسـر،  األسـد،  الـذئب، " بـاآلخر  والفتك والغلبة

   ".رحمه شاهرا فرسه على الفارس

 ي وإيديولوجيتــها حضــورها ويســوّغ يــدعم متخيــل مــاض إىل دومــا الفاشــية تعــود 
 الفاشـية  اجتاهـات  ومـع  احلاضـر،  ضـرورات  مع بالتساوق صياغته أعيد ماض ..احلاضر

 .األرشـيف  لتزييـف  تعمل أي "ثقافية ضد" أو ثقافية وظيفة تؤدي وهنا .للمستقبل ورؤاها

 حينئذ الرمز يلعب ..أيضا والعامل واألمة، اجتمع أرشيف بل وحسب، اخلاص أرشيفها ال

  .مغتصب لدال مزيفة، أسطورية داللة تلفق فهي مموها، دورا

 ي مطعونـة  حليـاة  كفـوءة،  غـري  بطريقـة  الغالـب،  ي مفـربك،  مسرد الفاشية أرشيف 
 وحيرَفهـا  الوقـائع  عنـق  يلـوي  ألنـه  بالثغرات، مملوء مسرد ..نكهتها منها مسلوبة الصميم،

ا  مـزورة  نسخة هو مسرد ..قسرا  مفضـوح،  بشـكل  حيـدث  التزويـر  إن ..حقيقـة  حـدث  عمـّ

  .اإلبداع روح عن متاما غريبة فالفاشية .مبدع غري

 ي الفاشـية  جتـدُّ  مـزور  واحد الفاشية، اتصنعهم أرشيفان مثة آخر، جانب من إذن، 
 وحرقـه  ودفنـه  ملواراتـه  الفاشـية  تسـعى  حقيقـي،  وآخـر  .بعيـد  حد إىل مفضوح وهو إبرازه،

 لصـناعة  اخلـراب،  لسـيناريوهات  مؤسـية  مروية فهو يهمنا ما هو واألخري .جدوى دون من

 هـذا  ي وأنينـهم  املعـذبني،  جللجلـة  املسـتديم،  للرعـب  اجلماعي، للقتل واحلروب، األزمات

  .بالدموع الغارق الوادي

 املفـرط  االهنمـاك  هذا ملاذا وإالّ العكس، على بالتاريخ، تكرتث ال الفاشية إن قال من 

 التــاريخ ..ختشــاه ألهنــا بــل ســندا تعــدّه ألهنــا ال بالتــاريخ، مهووســة الفاشــية ..التزويــر؟ ي

 يكـن  مل لو ذاكرة، هناك تكن مل ول الفاشية تتمنى وهلذا القهري، وسواسها الفاشية، فوبيا

   .وتاريخ أرشيف هناك

 حيرَفـون  فالفاشـيون  .الفاشـيون  عنـه  يتحـدث  مـا  بقـدر  التـاريخ  عن يتحدث أحد ال 

 ثــم ويــدونون، .واملكــان الزمــان ي اخلطــأ وجــودهم يســوّغ كــي مواضــعه عــن التــاريخ كلــم

  .املستقبل أي يُخدع، ال من به ليخدعوا تارخيهم تدوين يعيدون

 الظـاهر،  العلـين،  اجلـزء  مـن  أوسـع  الفاشـية  املمارسـة  مـن  السـري  اجلـزء  يكون يكاد 

 بـل  الفاشـي،  واإلعالمـي  السياسـي  اخلطـاب  ي عنـه  يُفصـح  ال السـري  اجلزء وذلك .منها
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 ي جتعلـها  املضـللة  املخادعـة  طبيعتـها  إن ..تعلـن  ما غري تضمر الفاشية فإن العكس، على
 سـريا  أرشيفا إن ..األشياء طبيعة من وكأنه معه تتعايش الذي العجيب التناقض هذا جلة

 األرشيف هذا مقابل وي .األرشيف هذا مثل حلرق عملها من الرغم على للفاشية، يتكون

  .حقيقتها على الفاشية صورة يعكس الذي اخلاص أرشيفهم الفاشية ضحايا يكوّن

 هم الصورة هذه يصنع نوم .حقيقية صورة هلا تكون أن إطالقا تريد ال الفاشية إن 

 ظـل  ففـي  .واالجتمـاعي  الثقـاي  مناخهـا  ي أو الفاشـية،  حكـم  حتت أقدارهم وضعتهم من

 .وبيتـه  وطنـه  ي كـان  وإن حتـى  املنفـى  إحسـاس  املثقـف،  والسيما اإلنسان، يعيش الفاشية

 الـداخلي  واملنفـى  .اخلـوف  مبنـاخ  ممزوجـا  االغـرتاب  منـاخ  ختلـق  غريها من أكثر فالفاشية

 مباشــرا، يكــون التهديــد أن ذلــك .اخلــارجي املنفــى مــن وأبشــع ألعــن الســبب هلــذا ن،يكــو

 وحـادة  عـامرة  تكـون  ذاكرتـه  إن ..الذكريات على يقتات اخلارج ي املنفي ..معمما والرعب

 لتفتـك  فقـط،  اآلنيـة  حلظتـه  إطـار  ي الـداخل  منفـي  لوضـع  تسـعى  الفاشـية  أن جنـد  فيما

 تلـك  مـن  وطـأة  أشـد  نفسـية  ضـغوطات  مـن  يعانون ما غالبا الداخل ي واملنفيون .بذاكرته

 يتشـبثون  فهـم  .بالكامـل  ختريبـها  املسـتحيل،  مـن  ذاكـرهتم  لكن .اخلارج منفيو يعانيها اليت

 قـط  تسـتطيع  ال الفاشـية  فـإن  وبذا .للفاشية بأرشيف حبرص، وحيتفظون أبدا، بذاكرهتم

 أفكـارهم  إخفـاء  علـى  يُقسـرون  ينالـذ  الضـحايا  وأولئك .املطاف هناية ي الفضيحة جتنب

ــة، ومشــاعرهم ــا غــري ويضــمرون احلقيقي ــون م  فــذلك .األخــرية الكلمــة هلــم ســتكون يعلن

ــاقض، ــى التن ــرغم عل ــار مــن يرتكــه ممــا ال ــة نفســية آث ــد ال واجتماعي ــة ي حيفــر أن ب  بني

  .ذاهتا الفاشية

* * *  

 األرشـيف  هبـذا  نفعـل  ماذا .واحملن؟ التجارب من كله الرصيد هبذا نفعل ماذا واآلن، 

 أي ي سـؤاال  يكـون  أن قبـل  الثقافـة  حقـل  ي سـؤال  هـو  ذلـك  .العبء؟ /األرشيف الضخم،

 يعلـوه  العتمـة،  ي حمشـور  أرشـيف  ..كواهلنا به تنوء بفوضى موزع أرشيف إنه ..آخر حقل

 أن معنـاه  أرشـيفنا  مـن  هنـرب  فـإن  .النـور  إىل خيـرج  وأن ينفض، أن إىل حباجة إنه ..الغبار

  .ثانية الثمن دفع ملنتح

 ..الالوعـي  هنـا  واملقصـود  فرويـد،  جليد جبل من الغاطس يشبه ما األرشيف يشكل 

 ال مــن جــزء األرشــيف ..وتكوينــه شــكله ويفســر املرئــي، يشــيل الــذي هــو الغــاطس هــذا إن
  .اجلمعي وعينا
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 بــل الــذاكرة، صــيانة أجــل مــن تعمــل ال الــيت الثقافــة ..الضــد الثقافــة هــي الفاشــية 

 الثقافـة  "..الثقافة" كلمة تطرح حني املسدس على اليد وضع تفرتض اليت الثقافة ..انسفه

 ..واإلنسـان  واحلـق  واخلـري  احلريـة  عن احلديث جرى كلما احملرقة عينها نصب تضع اليت

 .القبـيح  صـناعة  سـوى  تتقن ال اليت الثقافة ..شيئا اجلمايل البعد من تفقه ال اليت الثقافة

 الغرائـز  وتوجـه  النـزوات  تقتـل  إهنـا  ..صـارم  قـانون  ي وتسـنه  الفـرح،  حتى تؤمم فالفاشية

ــهوات، ــع والشـ ــة ومتنـ ــبات ي إالّ البهجـ ــا مناسـ ــا إن ..ختتارهـ ــل مـ ــة ي حيصـ ــو النهايـ  هـ

 إنـــه ..لـــك لـــيس الفاشـــية ظـــل ي جســـدك إن ..فيـــه والـــتحكم اجلســـد علـــى الســـيطرة

 ومشـروع  .خترته مل شغل ومشروع .أبيت أو شئت احتفال مشروع حينئذ فأنت .للفاشست

 .مقابـل  غـري  مـن  تنتـهي،  ال تضـحيات  ومشـروع  .مجـل  وال فيها لك ناقة ال حروب ي قتال

  .منك الرغم على موت ومشروع .الطلب حسب ورفض تأييد ومشروع

 وقـيم  أفكـار  مبدئيـة،  مقـدمات  عـرب  إالّ تكـون  ال إهنـا  ..ثقافة أرض ي الفاشية تنبت 

  .فراغ من تولد ال الفاشية ..دمولِّ ما، نسق عن تنبثق بعينها

 .الضـد  صـناعة  علـى  ..العـدو  /النـد  /الغـريم  صـناعة  على أوال الفاشية ثقافة تقوم 

 دونيا"و "باطالُ" "شريرا" يُرسم الغريم ذلك ..االحرتاب من مناخ ي إال تنتعش ال فالفاشية

 العـامل  صـعيد  علـى  ضيةافرتا تراتبية الفاشية تبين النقطة هذه من انطالقا ".إنسانيته ي

 أو العنصـر  أسـاس  علـى  تقوم تراتبية ..وأهدافها وسياستها عقيدهتا مع تتساوق واجتمع

 الفاشـيني،  عـرف  ي منـها،  مهـم  جـزء  أو فاهلويـة  .الـدين  أو املـذهب  أو العشـرية  أو الطائفة

 فكـرة ال هذه وفق وعلى .األبد وإىل قدرك، حتدد منظورهم ي والدتك إن ..بالوراثة تتأتى

 تعبئـة  إقصـاء،  قمـع، " السياسـي  عملها آليات وتوضع االجتماعية، اخلريطة خطوط تؤشر

ــة كبــت إعالمــي، تضــليل انفعاليــة، ــداع الفكــر حري ــل، .اخل ..واإلب  الفاشــية تكــوّن وباملقاب

 احلـق  هـي  فالدولـة  ولـذا  اهلرميـة،  الرتاتبيـة  صيغة على قائمة بصرامة، منظمة مؤسسات

 ي الــوالء، درجــة وفــق وعلــى .الــوالء روح تتجــه أن ينبغــي وهلــا شــي،الفا الفكــر ي املطلــق
 مــن جــزءا يكــون أن فــرد كــل ويكــاد .والسياســي االجتمــاعي موقعــه الفــرد يتخــذ الغالــب،

 االنتخـاب  طريـق  مـن  ال اجتمـع،  متثـل  الـيت  هـي  الدولـة  إن ..الدولـة  لتلك السرية الشبكة

 ..الفاشية الدولة ي ممثل فردا، إنك ..علىاأل من القسري بالفرض وإمنا احلر، واالقرتاع

 أن لـك  مسموح غري فأنت .قناعتك عن النظر وبصرف إرادتك، من الرغم على متثلك إهنا

 احلــق لنفســها تعطــي الفاشــية إن ..ميثلــك مــن إرادتــك، مبحــض ختتــار أو نفســك، متثــل
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 يصـب  فعلـها  كـل  إن ..اجلحـيم  إىل ثـم  مـن  وتسوقهم وتقوَهلم، اآلخرين، متثل أن ي املطلق

  .والسيطرة السلطة من متكينها وهي واحدة، غاية حنو

* * *  

 أم املعنـى،  عـن  أم احلـدث،  عن .الفاشية؟ أرشيف األرشيف، ذلك ي نبحث عم ترى 

   .أنفسنا؟ عن أم والدرس، العربة عن

 ففــي .الفاشــية أرشــيف علــى بعمــق نطّلــع مل مــا حقيقتــها علــى أنفســنا نعــرف لــن 

 االجتماعيــة ألزمتنــا املعقــدة الســرية اخلريطــة جنــد منــه، املــزوّر حتــى ة،الفاشــي أرشــيف

 الـيت  املدونـة  أطـراس  ..املرعبـة  االعرتافـات  هنـاك  املمحوة الصفحات ي وحتى .والثقافية

  .وحذاقة بتأن قراءهتا علينا

 وشخصــيات وهيئــات أحــزاب ي وتتجســد خمتلفــة، وصــورا أشــكاال الفاشــية تتخــذ

 هـي  واحـدة  فكـرة  حول تلتقي مجيعا لكنها أحيانا، متناحرة أو متناقضة تبدو قد متنوعة،

ــن ســلطتها، إىل ومؤسســاته وثقافتــه اجتمــع إخضــاع  الدولــة علــى االســتحواذ خــالل م

  .قطيع واجلميع الراعي أهنا بفكرة وتسيريها،

 تكويننــا ي خطورتــه حنســب مل مـا،  خلــل مــن ..ظهرانينــا بـني  مــن الفاشــية خرجـت  

 قـد  ..إلينـا  وافـدة  ليست الفاشية ..اإلشكايل تارخينا ركام من قل أو تارخينا، من ،الثقاي

 مـن  اجلسـد،  نسـيج  من تنبثق اليت الدملة لكنها غذّهتا، خارجية ومصاحل عوامل مثة تكون

 كـي  فينـا،  احليـاة  قـوة  وتقاومـه  القتـل  إىل يسـعى  الذي الورم إنه ..اجلسد هذا ي جرثومة

  .عليه تقضي

 حكمـت  واحـدة  سلطة ي تتلخص ال إهنا ..إليه صارت وما كانت، ما اشيةالف ليست 

ــل واهنــارت، ــذور هــي ب ــة ب ــات ي ثاوي ــها شــتى تكوين ــا أن ميكن ــة تفاجئن ــه، مل إن ثاني  نتنب

 وموجَـه،  فاعـل  نسـق  هـي  ..الثقـاي  تكويننا من مغفلة أجزاء ي موجودة فهي .هلا ونستعد

 إنـه  ..قاتلـة  واجتاهـات  وسـلوكيات  أفكـارا  وّلـد ي مضـمر  نسق ..يستأصل أو بعد ينكسر مل

 للعنصـرية  تـروج  الـيت  األفكـار  تلـك  ..السـامة  الشـتالت  تلك إثره على تنبجس الذي النسق

  .واملوت األمل جد وهتتف الفرد، وعبادة والطائفية

ــيفنا ي نبحـــث أن أوال جيـــب  ــديم أرشـ ــن القـ ــر عـ ــامن السـ ــية والدة وراء الكـ  الفاشـ

 ال احلـالتني  كلتـا  وي .القـديم  مأزقنـا  سر عن الفاشية أرشيف ي نبحث وأن ،)الفاشيات(
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 احلقـل  بـدخول  جمـازفني  والضـروري،  الصعب الديالكتيك هذا عرب عنه املسكوت إال نتغيا

  .احملرمة األسئلة حقل ..املمنوع احلقل ..فيه لالمفكر امللغوم

 الفاشـية  تقرتفـه  مـا  ..يخالتار حمكمة ي دليلنا ملكنا، أرشيفنا، هو الفاشية أرشيف 

 تفعلـه  تفعله، وما .وذلنا عبوديتنا تعين وقيودها فقوانينها .حنن مثنه ندفع ..حنن نتحمله

 مــن األرض علــى ختلــف مــا ..ودَون التزويــر صــناعة مــن أفلــت مــا تــأريخ واألرشــيف .بنــا

 مـن  الـذاكرة  ي ترسـخ  ومـا  .القسـوة  عالمـات  مـن  األجسـاد  علـى  تـرك  وما .وقبور خراب،

 مـدى  أي إىل لنـرى  نبشـه  علينـا  واألخالقـي،  الثقـاي  عبئنـا  هـو  الفاشية أرشيف ..مشاهد

 واالسـتمرار  البقـاء  ي الفرصـة  للفاشسـت  متـيحني  وغفلنـا،  وهتاونا، أنفسنا، حبق أخطأنا

 حنـن  كنـا  هـل  ذاهلني؛ وامجني اليوم، الفاشية، أرشيف إزاء نقف أننا حتى .جيب مما أكثر

 ..شـيء  كـل  تسلبنا كادت اليت اجلرمية ..النكراء اجلرمية تلك وضوعم الوقت، طوال حقا،

 معهـا  تتحقـق  مسـتوى  إىل مرتكبيهـا  ضـد  تنفذ الكون، ي عقوبة أية ترقى ال اليت اجلرمية

  .العدالة

 .هنايتــه إىل بــالتزوير املضــي علــى قــدرهتا عــدم ي الفاشــية مــأزق يبقــى وأخــريا، 

ــاريخ ــا والت ــزورون الفاشــيني أن يعلمن ــاء بطريقــة ي ــوم ففــي .مضــحكة خرق ــا، ي  أن بعــد م

 ضـحايا ( ضـحاياهم  سـتحوهلم  منطقهـا،  األشـياء  وتسـتعيد  اجلـرح،  ويندمل األمل، يستكني

ــزأة، أضــحوكة، إىل احليــاة قيــد علــى البــاقني )الفاشســت  مناســبة إىل ..ســخرية حمــل هُ

  .النفس عن للرتفيه
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  السياسية واحملنة الثقاي النسق ي

   

   .احلرية؟ خياف ما جمتمعا أن افرتاض كننامي هل 

 ثقافية سيكولوجية، ظاهرة وتلك االستبداد، نري حتت طويل لزمن عاش ما إذا نعم، 

 عـن  يتحـدث  وهـو  "احلريـة  مـن  اخلـوف " الصـيت  ذائـع  كتابـه  ي فروم أريك عاجلها معقدة

 الــذاتي اســتقالله خيــاف الــذي اإلنســاني الكــائن فــإن وعمومــا .أملانيــا ي النازيــة التجربــة

 ميكنـه  ال اآلخـرين  مـن  كاملـة  معونـة  دون مـن  وحيـدا  قدره مواجهة ي تضعه اليت وفرديته

 هــو ...احلريــة مـن  للــهروب األول امليكــانيزم( فـروم؛  يقــول ..ببســاطة احلريـة،  فكــرة تقبـل 

 الـنفس  خـارج  آخـر  شـخص  ي الـنفس  ودمج الفردية النفس استقالل عن التخلي إىل امليل

 ي اإلنسـان  عـن  احلـديث  يكـون  وحـني  .)الفرديـة  الـنفس  تـنقص  الـيت  القـوة  على للحصول
 كيانيـة  تشـكل  عـدم  األول بُعـدها  مركبة، معضلة إزاء نكون املثال، سبيل ي العربية، البالد

 ي حصــل كمــا العربــي، التــارخيي الســياق ي متفــردة مســتقلة حــرة ذاتــا اإلنســاني الفــرد
 إقامــة فشــل الثــاني وبُعــدها .أوروبــا ي 1789 الفرنســية الثــورة أعقــاب وي األنــوار عصــر

 وبُعدها .األساسية واحلريات للحقوق وحارسة راعية مبؤسسات احلديثة العصرية الدولة

 .راسـخة  متخلفـة  جمتمعية وقيم عقالني، ال سياسي، وسلوك ثقاي، خطاب وجود الثالث

 ي تتمثـل  عوائـق  وهـي  بـاملمتنع،  حرب علي يسميها واليت للفكر الذاتية العوائق عن فضالُ
 مل وإن منفصـل،  غـري  كلـه  وهـذا  .يقـول  كمـا  املعرفـة،  وقوالب التفكري وآليات الذهن عادات

  .الثقاي بالنسق الثقاي النقد نظرية أصحاب عليه يطلق اعمّ متطابقا، يكن

 الثقافيـة،  مولِّـداهتا  عـن  فصلها ميكن اجتماعية أو سياسية ظاهرة أي أن أحسب ال 

 التحتيـة  بأختـها  "اإليديولوجيـة " الفوقيـة  البنيـة  لعالقة األرثوذكسية الصيغة تعرضت قدو

 صـارم،  نقـد  إىل لغرامشـي،  "السـجن  دفاتر" منذ األقل على مبكر، وقت منذ "االقتصادية"

 ي اإلنتـاج  وعالقـات  اإلنتـاج  لقـوى  انعكـاس  جمـرد  الثقافـة  ي ترى كانت اليت الصيغة تلك
 الرتسـيمات  ي احليـوي  موقعـه  "الثقـاي " اختـذ  "الثقاي النقد" منهج شانتعا ومع .اجتمع

 راهـن  ملشـكل  توصـيف  وأي .أيضـا  والقدميـة  املعاصـرة،  لإلشكاليات تتصدى اليت النظرية
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 ي لــه، احلابســة وتلــك منوهــا، لنســغ املصــعَدة تلــك الثقافيــة، اجلــذور ي البحــث يتطلــب
  .عينه الوقت

 جتنبنـا  قـد  نكـون  والتـاريخ  الواقـع  ي متحولة ظاهرة دَهابع الثقافة مع نتعامل حني 

 وهــذا والتــاريخ، الواقــع حلــركيت متخطيــا جوهرانيــا بعــدا هلــا جيعــل الــذي التصــور ذلــك

 داخل هناك تكون وقد .النقدي للنظر دائمة موضوعة الثقافة جلعل كافية فسحة مينحنا

 فاعلـة  تبقـى  والتصـورات  التقاليـد و واألعـراف  القـيم  مـن  جمموعـات  الواحدة الثقافة إطار

ــة حلقــب ــة، زمني ــه وهنــائي وراســخ صــلب حضــور ذات بأهنــا انطباعــا وتــرتك طويل  تتوارث

 حدود ..خرقها الصعوبة من وآخر، جمتمع بني حدودا تضع حبيث اجتمعات، ي األجيال

 .".احلضـارات  صـراع " كتابـه  ي يقنعنـا  أن هنتنغنت حاول مثلما احلروب عندها تنشب قد

ــنغنت أن صــحيح ــار أعــاد هنت ــاه موصــالُ للثقــاي االعتب ــه أقصــى إىل إي  الســالبة، حمددات

 مســبقة، بثوابــت مصــنوع العــامل أن لــو كمــا تارخييــة، ال جوهريــة، صــيغة معــه ومتعــامالُ

 الثقافـات  حـوار  فكـرة  مباشـر،  غـري  بشـكل  وإن ينكـر،  فهنتـنغنت  .تارخيـاني  حتم إىل ومقود

ــه ..صــراعاهتا لصــاحل  العصــور، عــرب بعمــق حصــلت الــيت التفاعــل حــاالت يغفــل اهبــذ إن

  .ذاك أو القدر هبذا مجيعها، احلية الثقافات يطبع الذي اهلجنة طابع يقصي فهو وبالتايل

 أو ويــزول طويلــة، ملــدة مرتاكمــة تارخييــة عوامــل مــن بضــغط الثقــاي النســق ينشــأ 

 فاملمارسـات  .قصـرية  ونتكـ  ال قـد  ملـدة  مرتاكمـة،  أخرى تارخيية عوامل من بضغط يتحول

 أن أخـرى  بعبـارة  أو .الثقافيـة  أنسـاقها  بـالتواتر  ختلـق  حمايثـة  ظروف مجلة مع السياسية،

 فالنسـق  الغالـب،  ي سياسـي  طـابع  ذات واقعيـة،  تارخييـة  جتـارب  نتـاج  هـو  الثقاي النسق

 حقيقيـة،  لتبـدالت  عرضـة  يكـون  لكنـه  طويلـة،  ملـديات  ويفعـل  يرتسـخ  تارخيي وليد الثقاي

 منـــزلقني نتجنـــب أن إذن علينـــا الثقـــاي النســـق عـــن نـــتكلم وحـــني .بالتـــدريج كانـــت إنو

 أنسـاق  وجـود  إنكـار  وثانيهمـا  تارخييـة،  ال جوهرانيـة  خاصـية  النسـق  عـدّ  أوهلمـا  خطريين،

  .تارخيية والال اجلوهرانية، هتمة لدرء ثقافية

 تارخييـة،  وراء مـا  قـارة،  جـواهر  عـن  الناشـئة  الثقافيـة  االختالفـات  مقولـة  تفنيد إن 

 وتتطـور،  الثقافـات  فيـه  تتفاعـل  عـامل  إىل الطريـق  لنا سيفتح ونقدي موضوعي تقويم عرب

  .واحلرية واحملبة التسامح قيم فيها تسود إنسانية حضارة أسس وترسي

 مــن مضــنية رحلــة خالصــة ..واملكــان الزمــان ي جتربــة حصــيلة هــي ثقافــة كــل إن 

 عــرب نســجه جــرى بشــري مكــوّن إذن فهــي باطــات،واإلح واآلمــال واخلســارات اإلجنــازات

  .ألجيال وسلوكية فكرية معاناة
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 ســـلوكه أو ختطيطـــه أو خطابـــه، /تعـــبريه ي "ثقـــاي" هـــو مـــا "السياســـي" يســـتثمر 

 وأهدافـه  منظـوره  وفـق  علـى  وجيزئـه  يؤولـه  أنـه  غـري  اإلسرتاتيجي، حتى وأحيانا التكتيكي،

 األهـداف  تلـك  ومـع  املنظـور،  ذلـك  مع عارضت ما إذا يناقضه وقد عنه ويتخلى ومصاحله،

 املصـاحل  يتبـع  "السياسـي " فــ  ،"الثقاي" عكس على التقلب، سريع "السياسي" إن .واملصاحل

 إنــه ..والظــروف واألهــواء املصــاحل وراء مــا ي فيتجــذر الثقــاي أمــا والظــروف، واألهــواء

 والتصـورات  قـات والعال السـلوك  وأمنـاط  القـيم  مـن  سالسـل  واحلاضر املاضي ي ينشبك

ــد، حــد إىل تصــوغ، حيــث والرمــوز واملعتقــدات ــة بعي ــها اجلماعــة هوي  اآلخــرين إىل ورؤيت

 يـتحكم  مضـمر  نظـام  /نسـق  فثمـة  "الثقاي النقد" نظرية دعاة وحبسب .والكون والطبيعة

 إليـه  ذهـب  مـا  بالنسـق  املقصـود  لـيس  السياق هذا وي .ويوجهه املنتج الثقاي اخلطاب ي

 الـيت  األشياء عن استقالل ي وتتحول تستمر العالقات، من جمموعة أنه من فوكو ميشيل

 أي قبـل  وموجـود  اهلويـة،  ومغفـل  ذات بـدون  وقسـري  قـاهر  فكـر  هو أو .بينها فيما ترتبط

 علــى عصــر كــل ي هتــيمن كــربى نظريــة بنيــة أيضــا وهــو .بشــري فكــر وأي بشــري وجــود

 أو اإللـه  لـيس  فوكـو  يؤكـد  كمـا  هنـا،  يـتكلم  ومـن  .ويفكـرون  عليهـا  البشر حييا اليت الكيفية

 وبوساطة خالل من بنفسه نفسه يدرك نظره وجهة ضوء ي فالنسق .اللغة وإمنا اإلنسان

 نفســه وفوكــو .شــيء أي هــذه اهلائلــة النســق ســلطة أمــام نفعــل أن عــاجزون أننــا أي اللغــة،

 عـن  ــ  ثقافـة  أيـة  ــ  الثقافـة  تتوقـف  هبـا  الـيت  الكيفيـة  عـن  آخـر،  مكـان  ي ويتساءل، يتحدث

 وبطريقــة آخــر، شــيء ي الــتفكري ي وتشــرع ســابقا، عليهــا درجــت الــيت بالطريقــة الــتفكري

ــا أن كيــف( تســاؤله؛ ي ماضــيا .أخــرى ــان م ــرب، ك ــا قريــب زمــن وإىل يعت  ي راســخا يقين
   .).وجهل؟ وخرافة خطأ إىل ينقلب للمعرفة املضيء الفضاء

 عنـه  ويقـول  البنية، هو أو بعينه، نظام على ءالشي يكون أن هو بعضهم عند والنسق 

ــد ــذامي؛ اه عب ــن( النســق إن الغ ــث م ــة هــو حي ــإن مضــمرة دالل ــة هــذه ف  ليســت الدالل

 ومسـتهلكوها  الثقافـة،  مؤلفتها اخلطاب، ي ومنغرسة منكتبة ولكنها مؤلف، من مصنوعة

 الرجــال مــع ءوالنســا الكــبري مــع الصــغري ذلــك ي يتســاوى وقــراء، كتّــاب مــن اللغــة مجــاهري

 لـه  فيكـون  األزلية طابع النسق هلذا يعطي أن حياول الغذامي أن غري .)املسوّد مع واملهمش

  .حذرين نكون أن جيب وهنا .دائما الغلبة

 السـلوك  توجـه  مضمرة أنساق عن البحث، أثناء ي التسرع، عدم ينبغي أنه صحيح، 

 اجلوهرانيـة  النظرة فخ ي نقع لئال الثقاي باخلطاب يتحكم مثلما واالجتماعي السياسي
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 نســيب فهــو تارخييــة، ومــتغريات عوامــل وليــد النســق أن ذلــك .النســق أزليــة إىل تشــري الــيت

  .شديد ببطء كان وإن والتبدل، للتحول وقابل

 متنحهـا  جـدا،  طويلـة  ألزمـان  فاعلـة  تبقـى  "وأنسـاق  أنظمـة " معرفيـة  ترسـيمات  مثة 

 للتكسـر  تتعـرض  أخـرى  ترسـيمات  ومثـة  والرسوخ، الدميومة عناصر التارخيية املمارسات

 التجربـة  عـرب  وجـدت  تـارخيي  بنـاء  ذات كلـها  أهنـا  غـري  أقصـر  زمنيـة  مـدة  خالل واالخرتاق

 عـــن نتحـــدث ســـوف وإالّ كـــذلك البشـــرية بالتجربـــة منـــوط وتغريهـــا قبلـــها، ال البشـــرية،

 وال .األبد إىل ي،اإلنسان الكائن واستقالل تفرد فكرة وتطرح احلرية تسوّغ غربية عقالنية

 األبــد، إىل ومتنــع، االســتبداد، وتكــرس احلريــة، دون حتــول عربيــة أو شــرقية، عقالنيــة

 مكتمالُ "الثقاي" جتد اليت النظرة تلك ي يتجلى فاخلطر .اإلنسانية الذات تفتح ممكنات

   .أساسياته ي مسه على التجرؤ دون من إنتاجه يُعاد وهنائيا وقارا

 النـواهي  مـن  عتيـق  خـزين  سـوى  "الثقـاي " لـيس  التقليدية جتمعاتا ي أنه صحيح 

 تسـتنطق  الـيت  النقديـة  املنـاهج  أن بيـد  .والشـك  للمسـاءلة  القابلة غري والثوابت واحملرمات

 فيــه، الــتفكري املمنــوع منطقــة وتــدخل للنــور، القدميــة األرشــيفات وتعــرض عنــه، املســكوت

 للثقافـة  ونسـق  أخـرى،  معرفيـة  ترسـيمة  توجـد  أن البد مؤاتية، تارخيية حلظة وي جبرأة،

  .جديدة السلوك ي وممارسات جديد، ثقاي خطاب عنه ينبثق مغاير،

 وتقلبــات األرض تضــاريس إن .وثقافتــهم البشــر طبــائع تــأطري ي الطبيعــة تتــدخل 

 معتقداتـه  نوعيـة  وكـذلك  املادي، مبحيطه اإلنسان عالقة شكل بعيد مدى إىل حتدد املناخ

 حمتـوى  تأسـيس  ي احلامسة العوامل من واحدة هي إذن فاجلغرافية .واملاورائية الواقعية

 التحـــوالت أن غـــري كلـــها، الســـلوكية وقيمـــه أفكـــاره منظومـــة أي "ثقافتـــه" اإلنســـان وعـــي

ــة ــادين ي التارخيي ــوم والفــن األدب مي ــا، والعل ــدل املنتجــة القــوى وتطــور والتكنولوجي  وتب

 فـرص  تقلـيص  ثـم  ومـن  اجلغرافيـة،  تـأثريات  مـن  احلـد  اهباجتـ  وتغري تفعل اإلنتاج عالقات

 نوازع سوتكرّ تراتبيات، ي البشر تضع اليت الثابتة باجلواهر القائلة النظريات تلك تعزيز

   .والعنف والالتسامح والكراهية التعصب

 وأطقــم املعرفيــة املنظومــات تعــرّض العميقــة واالجتماعيــة السياســية التحــوالت إن 

 وحتـوالت  تبـدالت  أن مثلمـا  بنتائجهـا،  االسـتهانة  ميكـن  ال جدية هزات إىل رةالقا املفاهيم

 واالجتماعية السياسية واملؤسسات البنى هتز املتداولة املفاهيم وأطقم املعرفية املنظومات
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 واتســاع احلديثــة اإلعالميــة والقنــوات االتصــال أجهــزة أن حقيقــة أضــفنا وإذا .العمــق ي

ــادل التــداول عمليــات ــا املعلومــات ســوق ي والتب ــدة مســارب تفــتح أخــذت عاملي  بــني جدي

 مضـافة  إمكانيات كسبنا قد نكون نفسها على بعضها انغالق مبحاوالت مطيحة الثقافات

 معـه  ميكـن  الـذي  احلـد  إىل والفكـري،  املعـري  والتواصـل  املثاقفـة  علـى  قـائم  عـامل  لتشييد

 والبعيـد،  املنظـور  املستقبل ي كةمشرت أسس وإجياد والتفاهم التفهم احتماالت عن الكالم

 مسـتوى  ي وإمنـا  وحسـب،  النظريـة  املعـارف  صـعيد  على ال والثقافات، واألديان األمم بني

 البشــرية املصــاحل حبســب والــتغري للتفاعــل جمــاال األخــالق بعــدَ كــذلك، األخالقيــة القــيم

   .أنفسهم إىل البشر رؤية وتطور املتغرية،

 حلــال موضــوعية، فاحصــة، قــراءة لكــن تفاؤلــه، ي امفرطــ التخــريج هــذا يكــون قــد 

 إىل الركــون افرتضــنا إذا والســيما النظــر، مــن األفــق هــذا مثــل ي جتعلنــا اليــوم البشــر

 .األرض كوكـــب علـــى القـــاطنني للبشـــر املشـــرتكة املصـــاحل حتديـــد ي واملنطـــق العقالنيـــة

 منطقـة  أو بعينـه  عبشـ  علـى  معظمهـا  ي تقتصـر  ال اليـوم،  البشـر،  تواجه اليت فالتحديات

 التحـديات  تلـك  وحتـى  .الكوكـب  علـى  وموقـع  زاوية كل لتغطي تتعداها بل معينة، جغرافية

 بتأثرياهتـا  وتشـمل  تتسـع  ما سرعان معينني وجمتمع مبكان خاصة األوىل للوهلة تبدو اليت

 جرياهنـا  علـى  تـنعكس  مـا  أمـة  مشـاكل  أن يعلمنـا  املعاصـر  والتـاريخ  .أخر وجمتمعات أمكنة

 الزراعيـة  واآلفات األمراض مثل وحسب، الطبيعية البيئة نطاق ي احلاصلة تلك ال ضا،أي

 تعوملـت  فلقـد  .كـذلك  واجتمـع  واالقتصـاد  السياسة أنطقة ي وإمنا املياه، ونقص والتلوث

ــات واملعضــالت، األزمــات ــى وب ــاحثني عل ــة ورجــاالت اإلســرتاتيجيني الب ــرين، الدول  واملفك

 ي أطــول ومــديات املكــان، ي أوســع مســاحات برؤيتــهم يشــملوا أن السياســيني واملــراقبني
 كــي فيهــا، النظــر اعتــادوا الــيت تلــك مــن أعقــد عالقــات خارطــة عــن يبحثــوا وأن .الزمــان

 واختيــار وأجــدى، أعمــق أفكــار وإنتــاج صــحة، أكثــر قــرارات اختــاذ إىل الوصــول يضــمنوا

  .وكرامتها وحريتها حيويتها هلا تضمن للحياة مسارات

ــاذا واآلن،  ــدد مـ ــعنا بصـ ــر؟ ال الـــذي وضـ ــاذا .يسـ ــاريعنا أخفقـــت ملـ ــية مشـ  السياسـ

ــة ــة؟ والتنموي ــا وصــل كيــف .والثقافي ــآل هــذا إىل احلــال بن  غــري اســتبدادية حكومــات" امل

 مغلـوب  لـه،  حقـوق  وال حريـات  وال ضـمانات  ال وإنسـان  السيادة، منقوصة وبلدان شرعية،

 وختلف واجتماعيا، اقتصاديا تنموي وفشل .مباالةوالال والتخلف البالدة يعاني أمره، على

 وبنى أنساق إىل السبب يعود هل .حداثة؟ وحثالة عقيمة، وثقافة مريع، وتكنولوجي علمي
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 الثقـاي  واإلبـداع  واحلريـة  التنميـة  وبـني  بيننـا  وحتـول  اجلـوهر،  ي تسكننا متصلبة ثقافية

 معاجلتها املمكن من تارخيية نسبية، تاختالال إالّ ليس األمر أن أم .واحلضاري؟ والعلمي

   .التحقق؟ ممكنة مالئمة، وظروف حمددة، شروط توفرت ما إذا

 التاسـع  القـرن  منتصـف  منـذ  واعـدة  عربية هنضة جتربة لدينا كانت حال، أية وعلى 

 والفاشـية،  الـدكتاتوريات  غـري  النهاية ي يفرزا مل وثقافتها تلك النهضة فكر أن غري عشر،

 الفكـر  هـذا  يثمـر  مل ملـاذا  هـو؛  املقـام،  هـذا  ي الصـارخ  والسـؤال  .والنكبات زائماهل ثم ومن

ــة ــة تنمي ــة" حقيقي ــة واقتصــادية اجتماعي ــاذا .؟"وثقافي ــة الطاقــات حيــرر مل مل  ي اخلالق
 للعقــل، فيهــا األوىل الســلطة تكــون متســقة، حداثــة إىل يفــض مل وملــاذا .العربــي؟ اإلنســان

  .املؤسسات؟ ودولة دني،امل اجتمع مبقتضاها ويتأسس

 وجريئـة  جادة مراجعة فرصة سيمنحنا األسئلة هذه تشعبات ي اخلوض أن أحسب 

 دمهنـا  مـذ  واخليبـات  اإلجنـازات  ومـن  والعثـرات،  القفـزات  مـن  األقـل،  علـى  قـرنني،  ملسرية

 مســتعمرا جــاء الــذي اآلخــر ..الطويــل الســبات قــرون بعــد فأيقظنــا دارنــا، عقــر ي اآلخــر

 هـي  الـيت  املعرفـة  ميتلـك  والـذي  وهتـيمن،  وتسـتفز  تتحـدى  مغرية حديثة ةحضار وصاحب

 أنفسـنا  وجـدنا  الـذي  اآلخـر  ..وثقافته معرفته يفرض خالهلا من اليت القوة وميتلك القوة،

  .قبالُ نعهدها مل ورهانات وخيارات تساؤالت مواجهة ي حرجة، حضارية حلظة ي إزاءه

 بعنوان 2004 للعام املتحدة األمم منظمة عن يةالعرب اإلنسانية التنمية تقرير صدر 

 اإلصـالح،  حتقـق  وعـدم  احلريـات،  نقص سبب يُرجع وهو )العربي الوطن ي احلرية حنو(

 يكـون  أن سريعة، إشارة ي ناكرا، احلاكمة، األنظمة استبداد إىل العامل، من اجلزء هذا ي

 وأنســاقها الســائدة الثقافــة نتكــو أن فكــرة اســتبعد أنــه أي بــاألمر، صــلة الثقــاي للعامــل

 أمهيـة  مـن  الـرغم  وعلـى  .السياسـي  واإلصـالح  األساسـية  احلريات لتحقيق معيقة العاملة

 مثـل  بـدا  حتديـدا،  النقطة هذه ي أهنا، إال فقراته، طبعا اللذين والعمق والوضوح التقرير،

 املوضـوعية  عـن  مـا،  مسافة هنا، ها مبتعدا، .اخلطر اقرتاب مع الرمال ي رأسه يضع من

 .السـابقة  الـثالث  السـنوات  خـالل  ذاهتـا  اجلهـة  عـن  صـدرت  الـيت  التقارير مسة كانت اليت

 مــع االصــطدام لتجنــب حماولــة اإلنســانية التنميــة تقريــر ي "الثقــاي" جتاهــل كــان ورمبــا

 مل فـالتقرير  .املختلفـة  بتجلياهتـا  "والفاشـية  الشـوفينية " الوثوقيـة  اإليديولوجيات أصحاب
 الســلطات فســاد أن حقيقــة إىل يشــر ومل .إليــه ذهــب مــا تؤكــد ومســوغات هنيبــرا يقــدم

 أفكــار، ختمــرت فلقــد .منــه مهــم جانــب ي ثقافيــة، وأنســاق ثقافــة نتــاج هــو وعجزهــا

ب
.كت
ب
.كت
ب
 كت

ك:
بو
يس
ف



160 
 

 ونوايـا  مصـاحل  غـذهتا  بعـدما  العربـي،  الشـرق  هـذا  ي الـزمن،  تقـادم  بفعل ثوابت وتكرست

  .وإيديولوجية سياسية،

* * *  

 باسـتطاعتنا  اممـ  بـدءا  عديـدة،  معطيات ضوء ي ،عربيا اآلن، ئد،السا الفكر يتلون 

 جممـل  عن فضالُ احلضاري، التخلف إشكاليات وعي ثم منو االستعمار، بصدمة تسميته

 ذات الوطنيــة احلكومــات إقامــة منــذ الكولونياليــة بعــد مــا مرحلــة أفرزهتــا الــيت الظــروف

ــابع ــكريتاري الطـ ــي، /العسـ ــت إذ القبلـ ــات أخفقـ ــديثا سياسـ ــة لتحـ ــن الرتقيعيـ ــة مـ  تنميـ

 واملعرفـة  العلـم  صُـعد  علـى  وقاصـرة  متوازنـة  غري وحتوالت مشوهة، اجتماعية /اقتصادية

 قــانوني ســند ذات عصــرية دولــة مؤسســات بنــاء ي الــذريع الفشــل عــن ناهيــك والثقافــة،

 ثغـرات  ساعدت وقد .اجتمع ألفراد األساسية واحلريات واحلقوق احلكم شرعية يضمن

 وازديـاد  متطرفـة  أفكـار  منـو  ي وقمع واستبداد وجهل فقر من فيه مبا الواقع، ضاتوتناق

 ثـم  ومـن  والدولـة،  املـواطن  بـني  الثقـة  وانعـدام  اجتمعـي  التماسـك  وتزعزع العنف، مظاهر

  .اخلالص أفق بانغالق وشعوره باليأس، الفرد إحساس

 التنميـة  حتقيـق  ةإعاقـ  ي ال سـاعدت،  ومركبـة  متعـددة  عوامل أن نستنتج سبق مما 

ــ وآراء وإيــديولوجيات أفكــار بــروز ي وإمنــا واإلصــالح، والدميقراطيــة ــ ثقافــة أي ـ  جتــد ـ

 تقـف  خمتلـف،  تـارخيي  وسـياق  آخـر،  عصر وليدة كانت قدمية ثقافة من بعض ي جذرها

ــاء، هــذه وي .وحتــديث إصــالح أي مــن بالضــد  ظهــرت الفوضــى، هــذه وطــأة حتــت األثن

 نصـوص  مـن  عليهـا،  باالستناد تراكم، وما املقدسة النصوص أويلت حاولت جديدة قراءات

 جـرى  فهنـا  .وعنيـف  متطـرف  سياسـي  طابعهـا  معاصـرة  ونوايا توجهات يالئم مبا شارحة

 وتفســريه، تأويلــه احتكــار وحــق وامتالكــه، املقــدس علــى لالســتحواذ آخــر نــوع مــن صــراع

 الواجـب  مـن  وعـدوا  مارقـا  جـه، خار الغـري،  وعـدّ  والتفسـري،  التأويـل  هـذا  إطـار  ي والتقوقع

   .وقتله إقصاءه

 مقاليـد  تبوأت اليت السياسية النخب كانت وإذا الثقاي، عن ينفصل ال السياسي إن 

 فإهنـا  االجتمـاعي،  واقعهـا  نتـاج  هـي  العشـرين  القـرن  بدايات منذ العربية البالد ي احلكم

 أو إنكـار  مـع  سياسـية  بنـى  نعـ  التحدث ميكن فال الثقافية، التارخيية أرضيتها نتاج أيضا

   .الثقافية وموجهاهتا مولداهتا إمهال
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 احللقـة  هـو  دعاتـه،  وأنضـجه  طرحـه  كمـا  القومـوي،  أقـول  وأكـاد  القـومي،  الفكر كان 

 إىل احلداثــة وســاقت النهضــة حلــم فأجهضــت باحلداثــة، النهضــة ربطــت الــيت الضــعيفة

 للعمل آلية الطنانة والبالغة لفظية،ال املزاودة من اختذ الذي الفكر ذلك ..والرثاثة التشوه

 كان حيث مجاعي، عصّاب إىل الصارخة، تناقضاته ضغط حتت اجتمع، انفعاالت حموال

 إىل ومتجهـا  الوسـطى،  القـرون  مـن  قريـة  العـامل  وكـأن  احلـديث  العصـر  إىل موجهـا  خطابه

 ..املنطـق  بـذلك  التقنيـة  احلضـارة  هـذه  معطيات ومتمثالُ رعوي، مبنطق التقنية احلضارة

ــت ــن أهــم الشــعارات كان ــاهيم الفعــل، م ــق واملف  الواقــع عــن بعيــدا جمــرد، فضــاء ي حتلّ

 حضـوره  مـن  الـرغم  على املسرح عن مغيبا "وحرية وعقالُ، ذاتا،" اإلنسان وكان .احملسوس

 تكــوين علــى قــادرا ذاك القــومي الفكــر باســم احلــاكم كــان ولــذا .عليــه املتــوهم الشــبحي

 علـى  وقـادرا  احلقيقيـة،  البحث ومعاهد اجلامعات تأسيس على قدرته من أكثر املليشيات

 يكـن  ومل واإلبـداع،  واملعرفـة  العلـم  ومراكـز  املعامل إنشاء على قدرته من أكثر السجون بناء

 إىل القـوم  يقـود  بطالُ نفسه طرح بقدر ومتطور منظم، مدني جمتمع أسس ترسيخ بوسعه

 اإليــديولوجيا علــى احملســوبة األنظمــة تســتطع مل قــرن، نصــف وطــوال .والكارثــة اخلــراب

 قوامهـا  راسـخة  سياسـية  أسـس  علـى  قـائم  واحـد  سـليم  قـومي  "منـوذج " مثـال  بناء القومية

 فشـلت  قـد  وهـي  ،"والدميقراطيـة  املـدني،  واجتمـع  املؤسسات، ودولة والتنمية، التحديث"

 واملخــتلقني، ضــنيواملفرت احلقيقــيني أعــدائها ضــد بنجــاح صــراعها وإدامــة إدارة ي حتــى

 قتـل  أو وتشـحيب  تعـوّض،  ال الـيت  األمـة  مـوارد  وهـدر  التارخييـة  الفرص ضياع ي متسببة

 املعاديـة  األنظمـة  فعلـت  مما بأكثر القطرية الدولة حالة وتكريس والقومية، الوطنية الروح

  .القومي للتوجه

ــاذا وإذن  ــتج مل ــة النهضــة فكــر أن ــدكتاتوريات؟ الفاشــية العربي ــاذا .وال  هــذه إىل آل مل

 املرحلــة باســم وباحلريــة السياســي، باســم بــاملعري تــبطش الــيت الشــمولية اإليــديولوجيا

 اإلنسـانية  وبالـذات  حتققهمـا،  مل اللـتني  االسـتعمار  ومقاومـة  السـيادة  وباسـم  االستثنائية،

 داخـل  والنقـدي  العلمـي  البعـد  احنسر كيف .الرنانة؟ الشعارات باسم وبالعقل األمة، باسم

  .جامدة؟ وثوقية مبادئ إىل ليتحول الفكر هذا بنية

 وكرامـة،  حريـة " باإلنسـان  تتعلـق  جـادة  أسـئلة  إنشـاء  العربية النهضة فكر يستطع مل 

 جانـب  ي واملتحـدرة  لإلنسـان،  الطوباويـة  باملوضـوعة  واكتفـت  "وإرادة وعيـا  ووسـيلة،  غاية

 العربي التقليدي الفكري املوروث من آخر جانب وي األوروبي، األنوار عصر فكر من منه،

  .والتاريخ بالواقع له صلة ال ومثاال ثابتا، ميتافيزيقيا جوهرا اإلنسان إىل التطرق يتم إذ
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 الفالسفة قبل من والتفكيك للنقد اإلنسانية النزعة ذو األوروبي األنوار فكر تعرّض 

 مفكـري  يـد  ىعلـ  بـه  اإلطاحـة  حماوالت وجرت وماركس. نيتشة منهم الالحقني واملفكرين

 بعـد  اإلنسـان  مبوت قال الذي فوكو ميشيل سيما وال العشرين، القرن ي احلديث، العصر

 املفكــرين بعــض وعــزا .األوروبــي الفكــر تــاريخ ي عــابرة وانعطافــة حــديثا اخرتاعــا رآه أن

 إىل أوروبـا  ي والنازيـة  الفاشية بزوغ سبب )مثاال فرانكفورت مدرسة( الغرب ي احملدثني

 احلداثــة انطلقــت أسســه علــى الــذي األنــوار عصــر فكــر نســيج ي ثاويــة كانــت هلــا ربــذو

   .والثقافة واإلدارة والسياسة االقتصاد ي األوروبية

 وانتشـار  القوميـة،  والشـوفينية  الفاشـية  تكـريس  سبب عزو ميكن أال هذا، مقابل ي 

 فكــر نســيج ي ودةموجــ كانــت ثغــرات إىل عنــدنا املتعصــبة والطائفيــة الدينيــة األصــوليات

  .عشر؟ التاسع القرن منتصف منذ العربية النهضة

 ال مسـتقالُ،  حـرا  فـردا  لإلنسـان  الـداعم  اجلانب متثل ي العربية النهضة فكر فشل 
 )اإلنسـان ( األساسـية  مادتـه  عـن  بعيـدا  الفكـر  هـذا  بقي وبذا قطيع، ضمن ي مغفالُ رقما

  .برمته ربيالع النهضوي املشروع إخفاق عّلة ذلك وكان

 األربعينيـات،  منـذ  سـيما  وال القـرن،  مطـالع  من بدءا العربي، القوموي الفكر أقتبس 

 الشـأن،  هبـذا  النهضـة  لفكـر  امتـدادا  فعـدً  ذاته، املصدر من اإلنسان عن نظرته بعدها، وما

 أن دون مـن  عنـه،  رنانـة  كلمـات  دُجبـت  سـاميا  مثـاال  النظـري،  الصعيد على اإلنسان، فظل

 هـذا  اإلنسـان  لغيـاب  وكـان  .واملتخلـف  العصـيب  التـارخيي  االجتمـاعي  واقعه ي ليهإ ينظر

 عـن  تتحـدث  ومشوليـة  ودكتاتوريـة  فاشـية  حكـم  أنظمـة  إقامة ي ساهم أن الفكر ذلك عن

 مـن  ال منـه،  األمة تتكون الذي اإلنسان باألقدام فيه تدوس الذي الوقت ي بقدسية، األمة

 "االجتمـاعي  الكـائن " اإلنسـان  سـحق  طوباويـا،  مفهوما وهاصاغ مثلما األمة، فباسم .غريه

 األطروحـة  ي غائبـة  اإلنسـانية  الـذات  بقيـت  وهكـذا  .وكرامتـه  حريتـه  منـه  وسُلبت وأهني،

 مفهـوم  ي وختتفـي  وتـذوب  تتغـرب  الذات هذه كانت ..القوموي الفكر لدعاة اإليديولوجية

 ضــخمة، هالميــة كتلــة ســوى وحــةاألطر هــذه وفــق علــى تكــن مل واجلمــاهري ،"اجلمــاهري"

  .عليها والرهان هبا الرهان ميكن مندفعة، انفعالية عمياء قوة ..قطيعية متجانسة،

 تؤخذ اليت الوحيدة املثلبة يكن مل القوموية األطروحة ي اإلنسان تغييب أن شك، ال 

 ينشـئ  بالغر /اآلخر بأن والقائلة األطروحة هذه هبا تشبثت اليت الفكرة تلك فثمة عليها،
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 تكتسـح  وهـي  الثقافـة  تلـك  تـأثريات  تـرى  حـني  سيما وال إالّ، ليس ثقافتنا من للنيل ثقافته

 إمنـا  لثقافتـه  إنشـائه  ي الغـرب  /اآلخـر  أن واحلقيقـة  .الثقاي فضائنا داخل عتيدة مواقع

 التــأثري أو اهليمنــة، عمليــة أمــا .مســتمرة تــزال مــا حلظــة وهــي إبداعــه، حلظــة حيقــق كــان

 إسـرتاتيجية،  مبوجهات مرتبطة وتكون خمتلف، سياق وي اإلبداع، لعملية تالية تأتي فإهنا

 نفسـها  وتفـرض  تسـود  الـيت  هـي  التـاريخ،  عـرب  املركـز،  ثقافة أن عن ناهيك تقنية، ووسائل

 هـذا  أبقانـا  وقـد  .أحيانـا  مسـبق  ختطـيط  دون مـن  حتـى  األطـراف،  /اهلـوامش  ثقافـة  على

 ي الثقـاي  نتاجنـا  معظـم  جـاء  ولـذلك  للصـد،  الـدائم  والتأهب الدفاع موقف ي االفرتاض
 تارخييـة  اعتبـارات  حبكـم  الضـعيف  موقـع  ي إزاءه، حنـن  غـزو،  على منفعل فعل رد صيغة

  .معروفة

 مل عشـائرية،  عصـبوية  بنيـة  ذات سـلطة  القومويـة  األطروحة بنت املطاف هناية وي 
 مـا  السـلطات  أشـكال  علـى  متعاليـة  مؤسسـات  شـكل  ي الدولـة  معنـى  تستوعب أن تستطع

 على تعمل مبؤسسات القرية /املدينة أقامت كما الدولة، قبل ما أو الصناعي، العصر قبل

ــق  اجتمــع مؤسســات مــع متفصــلها وي وظيفتــها، أداء ي القبليــة، العالقــات آليــات وف

 ذات مرمنسة، مسطحة، إيديولوجيا صياغة األطروحة هذه وفق على جرت وقد .األخرى

وَال  تركـت  باإلنفعـال،  مفعمـة  إنشـائية  ولغـة  مهلـهل،  عـاطفي  حمتوى  الرؤيـة  ي وتشوشـا  حـَ

   .نقدي متحيص غري من اعتنقوها من عند

 مــن اخلمســينيات منــذ عربيــا، الشــارع، ورجــل واملفكــر واملثقــف السياســي أحنــبس 

 انتاجـ  باإليـديولوجيا  اهليـام  وكـان  ..لإليـديولوجيا  املتقرنـة  الصـدفة  داخل املنصرم، القرن
ــل آخــر ــه، الثقــاي النســق لفع ــا املوجَ ــان عــامالن ســاعد فيم  ســطوة ي مضــافان تارخيي

 مـن  خلفتـه  ومـا  االسـتعمار،  صـدمة  كـان  األول العامل ..والنقدي املعري على اإليديولوجي

 والثقافيـة  السياسـية  النخب فالذت والغرب، الشرق بني احلضارية الفجوة بسعة إحساس

 األمـة  خـروج  ي ستسـاعدها  ظنتـها  وسـيلة  باإليديولوجيا لوطنيةا الثورات ظل ي الناشئة

 وال ،1948 العــام مــن بــدءا املــرّة اهلــزائم هــو الثــاني العامــل وكــان .احلضــاري مأزقهــا مــن

 .العربيــة النرجســية الــروح ي غــائرة جــروح مــن 1967 حزيــران نكســة تركتــه مــا ســيما

 حتـى  اإليـديولوجي  اهلـوس  لـذلك  يجةنت كانت آخر جانب من اهلزائم هذه أن القول وميكن

 كوهنـا  مبعنـى  اإليـديولوجيا  "..العرب قتلت اإليديولوجيا" بأن أركون حممد مع القول ميكن

 األعمـى  الركـون  قضـى  ولقد .وجامدة مغلقة مقولبة، ومعرفة والتاريخ، بالواقع زائفا وعيا
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ــ لإليــديولوجي ــ دينيــا أو قوميــا أو ماركســيا لباســا اإليــديولوجي هــذا اختــذ ســواءُ ـ  علــى ـ

 احلكـم،  ي الفاشـي  الشـكل  سـوى  يثمـر  ومل .السـليمني  التارخيي واحلس السياسي احلس

 .له األوىل الضحية احلر املبدع والعقل النقدي العقل كان فيما السياسية، التنظيمات وي

 لهوياتل املولدة والقبلية الطائفية البنى وتفكيك استيعاب تستطع مل اإليديولوجيات فتلك

 الـيت  هـي  البنـى  تلـك  أن بـل  الوطنيـة،  قبـل  مـا  انتماءاتـه  خـانق  من اجتمع إلخراج الضيقة

 هي والقبيلة الطائفة ثقافة فبقيت موجهاهتا، وفق على وكيفتها اإليديولوجيات استوعبت

 حسـاب  علـى  اإليـديولوجيات  لتلـك  املتبنيـة  والـدول  واملؤسسات األحزاب إطار ي الطاغية

   .الوطنية والثقافة ةاملواطن قيم

 العربيـة  األنظمـة  فسـاد  ي وجـد  قـد  الـذكر  اآلنـف  اإلنسانية التنمية تقرير كان وإذا 

 ي ألن اإلصــــالح وحتقيــــق الدميقراطيــــة إلقامــــة األعظــــم املعيــــق مؤسســــاهتا وختلــــف
 نفسـها،  حتمـي  لـذا  جيـدا،  املسـألة  هذه تعي األنظمة، تلك أي فهي، دمارها، الدميقراطية

 ممارسـة  لفكـرة  السياسـي  التجسـيد  هـي  اليت الدميقراطية، من شتى، وسائل إىل باللجوء

 وتـديم،  اإلنسانية، الذات وتشوّه بالعقل، تنّكل مهلهلة، خداعة حداثة إال تتبنى وال .احلرية

ــا، تـــدري أن دون مـــن حتـــى ــاق رمبـ ــلبية املغذيـــة املضـــمرة الثقافيـــة األنسـ  والتخلـــف للسـ

 أيضا، هي بأهنا، القول ميكن الذي الوقت ي .اخل اخل، راب،واخل واالستبداد والالعقالنية

  .ذاهتا األنساق تلكم وليدة
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  اجلديد واملثقف العربية الفاشية سقوط
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  عربياً الفاشية السياسية الثقافة سقوط موسم

   

ــ )حكومــات ال شــعوبا،( العــرب أن القــول ميكــن هــل   شــرعوا ،2011 ينــاير مــن دءاب

 دخول أجل من سبات، بعد انتفضوا، األقل على إهنم، أو والعشرين؟ احلادي القرن بدخول

 مسـبوق  وغـري  عاصـف  جمتمعـي  سياسي حدث مع بالتناظر اليوم، حنن، وهل القرن؟ هذا

ــة شــعبية تظــاهرات( ــة، أســابيع غضــون ي تســقط، مليوني ــة حكــم أنظمــة قليل  ديكتاتوري

 الســائدة السياســية الثقافــة ي تغــريات نشــهد )طويلــة لعقــود بالســلطة اســتأثرت عائليــة

   العربيتني؟ والدولة اجتمع ي عميقة بنيوية تغيريات إىل عاجالُ، أو آجالُ ستقود،

 طـــابع ذات سياســـية ثقافـــة العربيـــة البلـــدان ي قـــرن، نصـــف مـــن ألكثـــر هيمنـــت، 

 ألواهنـا  اخـتالف  علـى  اإليديولوجية، املرجعية تمثـل بالفاشية نعتها ميكن كلياني، شعبوي،

 مــع ومكيّفــة شــوهاء مقلــدة مهجّنــة فاشــية وهــي .فيهــا احلكــم أنظمــة ملعظــم ومســمياهتا،

 قطعـا  ختتلف الفاشية هذه .التاريخ ي موغلة جذور ذي استبدادي سياسي حملي موروث

 ي النازيـة،  أملانيـا  ي وهتلـر  إيطاليـا،  ي موسـوليين  حكم( الصافية األوروبية الفاشية عن
 القـانوني  مبعناهـا  الدولـة  وليسـت  الدولـة  شـبه  مـن  قاعـدة  علـى  قامـت  ألهنـا  )املثال سبيل

 تلك أي واملذهب، الطائفة أو والقبيلة، العائلة األكرب سندها .واملتقدم املعاصر واملؤسساتي

 الفاشـية  ةاألنظمـ  مـن  اسـتعارت  هـذه  الدولـة  وشـبه  .)الدولتيـة  قبـل  مـا ( الفرعيـة  اهلويات

 مبفاصـل  وحتكمهـا  للمجتمع، رقابتها وطرق القمعية، املخابراتية أجهزهتا أساليب الغربية

 هرمـي،  معمـار  ي صـارمة  تراتبيـة  علـى  القائم البريوقراطي اإلداري وهيكلها كافة، احلياة

 اهلرم، يبدو وقد .أعاله ي احلاكم يقف حيث بقسوة، والعقول واألرواح النفوس على جاثم

 الـديكتاتور  يُمسـك  إذ )غربـي  سياسـي  مراقب وبوصف اجاز، بلغة( أحيانا مقلوبا نا،عند

 ذلــك يأمــل هكــذا أو ســينهار، والــذي األســفل مــن ســافله، عاليــه جُعــل وقــد بكاملــه، اهلــرم

   .هو نظامه وسقوط سقوطه مبجرد الديكتاتور

 ليسـت  اشـية ف :حمـوّر  خـاص،  منـط  مـن  فاشية عن املقام، هذا ي نتحدث، أننا بيد 

 بنـاء  عـن  وعـاجزة  احلضـاري،  تطلعهـا  ي األفـق  ضـيقة  وإمنـا  وحسـب،  للمحكـومني  قاهرة
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 حتــى فاســدة فاشــية ..الوطنيــة املــوارد وتنميــة بالدولــة النــهوض شــروط وختليــق اجتمــع

 واجتمـاعي  وعلمـي  سياسـي  ركـود  ضـمان  األول طويلـة؛  لسـنوات  أمـرين  ي جنحت النخاع

 منـاخ  وإشـاعة  العـام  للمـال  وسـرقة  للمـوارد  هـدر  سياسـات  أساسه عام وثقاي واقتصادي

 والثـاني  .مـنظّم  إعالمـي  وعـزل  الوطنيـة،  االجتماعية اللحمة ومتزيق والتخلف، اجلهل من

 قـد  الثاني األمر ي والنجاح .األحيان أغلب ي األخري، الرمق حتى احلكم بكرسي التشبث

  .األول األمر ي للنجاح حاصل حتصيل وكان عُزّز،

ــات طريــق مــن إمــا احلكــم ســدة إىل الفاشــيات هــذه وصــلت   أو العســكرية االنقالب

 رفعـت  املريـع  النقص هذا ولسد .للشرعية أوال تفتقر فهي وهلذا القبلي، /العائلي التوارث

 تكـن  مل أو حتقيقهـا  مبسـتطاعها  تكـن  مل والسياسي اإلعالمي لالستهالك براقة شعارات

ــك ي جــادة ــة، الوحــدة( ذل ــر العربي  واالقتصــادي، السياســي االســتقالل فلســطني، حتري

 احلاكمــة األوليغارشــية الفئــة فيمــا املمارســة عــن بــديالُ الشــعار كــان ..)..اخل االشــرتاكية،

 بتمثيـل  لـه  يُسـمح  لـن  الـذي  اجتمع متثيل وإمنا وحدها والنفوذ والثروة السلطة ال حتتكر

 الشــعب فيُختــزل وميســخه، ياملــدن اجتمــع السياســي اجتمــع يســتوعب وحيــث نفســه،

 /امللــهم احلــاكم صــورة ي أخــريا تتجلــى الــيت احلــاكم النظــام صــورة ي واملبــادئ والتــاريخ

 معيـارا  فيكفـي  الدونكيشـوتية  واألفكـار  بالشـعارات  التشـدق  أمـا  !.)بالـدم  بـالروح، ( املفدى

 وتكـوين  يـات احلر مـنح  وتأجيـل  الطـوارئ،  حالـة  واسـتمرار  األفـواه  وتكمـيم  للقمع ومسوَغا

 تسـمى  ملا زائفة كاريكاتورية أشكال تبين أو .مسمى غري أجل إىل الدميقراطية، املؤسسات

ــة ــات بالبيع ــدعوى واالنتخاب ــة صــيغة أهنــا ب ــه وهــذا .)خصوصــية( دميقراطي ــا كل ــان م  ك

 قـديم  مبـدأ  وفـق  علـى  وتعميمـه  اخلـوف  بصناعة عليه نطلق أن ميكن ما غري من ليستقيم

   .)خيافوا أن املهم الكره، هلم شاء ما فليكرهوا( مؤداه؛

 لتخـوين  )واخلـارجي  الـداخلي ( العـدو  صـناعة  هـي  أخـرى  صناعة إىل الفاشية تلجأ 

 !.األبـواب  على املرتبص العدو ذلك شبح من الناس عند الرعب وإشاعة معارض صوت أي

 مـا  ذاهـ ( خارجيـة  أو داخليـة  أجنـدات  ذو بأنـه  والتمـرد  االحتجـاج  مـن  نـوع  أي يُفسًـر  وهنا

 بنظــام أطاحــت الــيت الشــعبية التظــاهرات أثنــاء ي تــونس ي علــي بــن العابــدين زيــن قالــه

 صـاحل  اه عبد وعلي ليبيا، ي القذاي ومعمر مصر، ي مبارك حسين فعل ومثله حكمه،

 الـوطن  يتحول أو اجتمع، يُعسكر السياسي املناخ هذا مثل ي .)تطول والقائمة اليمن، ي
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 جزءا لتكون املؤامرة نظرية وتشيع .كبرية ومقابر واسعة عسكرية ثكنة إىل لهاك جبغرافيته

   .السائدة االجتماعية، وحتى السياسية، الثقافة من

 واســتثمارها واحتكارهــا املشــاعر علــى االســتحواذ أيضــا الفاشــية األنظمــة حتــاول 

 واحلــزن حالفــر مناســبات وتــأميم الصــاخبة املهرجانــات بإحيــاء تقــوم فهــي لصــاحلها،

 روايـة  ي كمـا  النـاس  حـب  احتكـار  تصور حد إىل بعضهم عند الوهم يصل وقد .التقليدية

ه  ،!!سياسـي  بقـرار  كان، ألي احلب يُمنع حيث أورويل جلورج 1984  لشـخص  فقـط  ويوجـّ

ــديكتاتور /األكـــرب األخ ــه ي القـــذاي ولعـــل .الـ ــة مقولتـ ــة /الكوميديـ  املضـــحكة :الرتاجيديـ

 ملتخيـل  واقعـي  جتسـيدٍ  خـري  )احليـاة  يسـتحق  ال حيـبين  ال الـذي  الشـعب ( األخرية؛ واملبكية

  .الروائي أورويل

 بـاألمن،  واملقصـود  .األنظمـة  هـذه  مثل ظل ي عداه، ما على األمين، اهلاجس يطغي 

 ي مرعبـة  خمابراتيـة  أمنيـة  مؤسسـة  يغـدو  الـذي  النظـام  أمـن  هـو  احلال، بطبيعة هنا، ها
 مـن  والتـوجس  الطمأنينـة  وانعـدام  املسـتديم  القلق من حالة ي العادي املواطن جعل مقابل

 اجلـائرة  للقـوانني  خـارق  وبأنـه  مراقب، وبأنه بالتهديد، نفسه، قرارة ي شاعرا، .املستقبل

 رؤيــة حتــى مبقــدوره يكــون لــن الــذي احلــد إىل .حلظــة أيــة ي ويُعاقــب، يُعتقــل أن وميكــن

  .سوكوابي وقلقا أرقا ليله ويغدو مفرحة، أحالم

 تطيّرهـا  فهـي  املهجّنة، العربية الفاشيات ومنها الفاشية، لألنظمة األبرز السمة أما 

 أهنـا  )رعيتـها ( اآلخـرين  إقنـاع  إىل سـاعية  واخلطـأ،  الصـواب  فـوق  نفسها جاعلة النقد من

 لقيم بامتياز املمثلة وأهنا .والقدر التاريخ لنداء تلبية جاءت وأهنا .إهلي بأمر كما معصومة

 كاتدرائيـة  عدّ شاكلة على حتديدها جيري اجلمالية القيم حتى إذ .واجلمال خلريوا احلق

 مجهـوري،  مبرسـوم  ،)البطريـرك  خريـف ( الشـهرية  ماركيز رواية ي البطريرك عاصمة ي

 حـد  الرعيـة  سـلوك  ويُقـنن  واحملـرّم  املمنـوع  مسـاحة  تتسع هنا ..العامل ي كاتدرائية أمجل

ــؤطّر الصــغرية، التفاصــيل ــم الضــيق، ي غايــة أفــق ضــمن ي كريهــاتف ويُ  قاموســها ويُحجّ

 فتشتغل .واجلهل التغبية لتكريس اجلدلية وروحها السالب بُعدها من اللغة إلخالء اللغوي

 لألجــنيب عميــل إذن فأنــت معــي تكــن مل إنْ منطلــق مــن واإلدمــاج اإلقصــاء آليــات عندئــذ

 كـل  تكـون  وهبـذا  .واملستقبل رواحلاض واملاضي والدين والوطن القيم وضد وجمرم، ومارق

 ما هذا .الدموية التصفية وتستحق وخائنة بالضرورة خاطئة الفاشي للنظام معارضة قوة
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 حتـى  لتصـَور  .وفشـله  وظلمـه  ومحاقاتـه  أخطائـه  تسـويغ  إىل منطقيا النظام بذلك سيؤول

  .)املثال سبيل ي ،1991 حرب ي بانتصاره صدام ادّعاء( انتصارا النكراء اهلزمية

 والقيم واألفكار الثروات( شيء كل يُصادر الذي احلكم نظام هي النهاية ي الفاشية 

 ضـيّق،  براغمـاتي  ميكـافيلي،  منطلـق  من )والرموز والتاريخ واملناسبات واملشاعر والتقاليد

 يركــب وقــد .الظــروف تقلبــات حبســب جلــده فيبــدّل .واســتمراره بقائــه لصــاحل ليســتثمره

 وعنـــد )..اخل الـــديين، املـــد العوملـــة، الدميقراطيـــة، شـــرتاكية،اال( شـــائعة سياســـية موضـــة

ــاجر احلاجــة ــدين يت ــواع معظــم اخلفــاء ي يُمــارس فيمــا التقــوى ويتصــنع بال  املوبقــات أن

  .وحرامها حالهلا احلياة؛ بلذائذ والتمتع الناس على والكذب العام املال وسرقة كاالرتشاء

 دعـائم  إرسـاء  علـى  قـط  تعمـل  مل أهنـا  هـي  عربيةال الفاشيات تاريخ ي الغريبة واملفارقة 

 أو الوطنيـة،  لـإلرادة  الفتقادهـا  رمبـا  .األوروبيـة  الفاشـيات  مـع  احلـال  كانـت  كمـا  حقيقية دولة

 بيئــة بــأن العتقادهــا أو صــناعي، قبــل مــا ريعــي اقتصــاد علــى العتمادهــا أو تبعيتــها، نتيجــة

 امتدادا القائمة، الدولة شبه أو لة،الدو تكون حيث .السلطة ي لالستمرار ضمان خري متخلفة

 سـلطة  تضـعف  هـذا  مثـل  نظـام  ظـل  وي .عنـها  متورمـة،  مضـخمة،  وصورة الطائفة أو للقبيلة

 فتتعمــق شــيء، كــل علــى تســتحوذ أخطبوطيــة مافيــات إىل النظــام أقطــاب وتتحــول القــانون،

 وتتشـبّح،  ملـدن ا وترتيّـف  .ميلكـون  وال حيكمـون  ال مـن  وبـني  وميلكـون  حيكمـون  من بني الفوارق

  .احلداثية /الثقافية ومسحتها احلضاري رونقها فاقدة

 بني حدث مثلما واحملنة اخلطر ساعات ي بينها فيما وتتآزر األنظمة هذه تتضامن 

 وقـد  .بعضـا  بعضـها  ليسـند  خالفاهتا فتتجاوز مؤخرا، )والقذاي ومبارك علي بن( أنظمة

 ي :العميقــة بناهــا ي تتشــابه لكنــها ســاهتامؤس وأشــكال اإليديولوجيــة موجهاهتــا تتبــاين
 واإلعالمـي،  السياسـي  خطاهبـا  جوانـب  مـن  كثري وي تتّبعها، اليت والتحكم السيطرة آليات

   .الثقافية وطروحاهتا ولغتها

 القــرن مــن اخلمســينيات منــذ الســيما عربيــا، املهيمنــة السياســية الثقافــة كانــت 

 عبـارة  كانـت  ..مرمنسـة  طوباوية صبغة ذات روية،الثو العسكرية االنقالبات وبعد املنصرم

 وأجمـاد  بطـوالت  عـن  وجوفـاء  النـربة  عاليـة  وعبـارات  بشـعارات  حتكي مربقشة سردية عن

 انتكاسـات  إىل بعـد  فيمـا  آلـت  والـيت  .الواقـع  مـن  هلـا  سـند  ال مرتقبة وحتوالت وانتصارات

 تلـك  توشـحت  ..دوىجـ  بـال  األرواح ماليـني  وإزهـاق  واملـوارد  الفرص ي وخسارات وهزائم
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 حيتكـر  حكـومي  سـلطوي  إعـالم  هلـا  روّج الرثاثـة،  ي غايـة  ولغة فضفاضة، ببالغة الثقافة

 وميــنح وهتمــد، تــربد مــا ســرعان الــيت االنفعــاالت ويهــيّج ويكــذب ميــوّه :املعلومــاتي الفضــاء

 مشــحونة وبالغــة لغــة .الصــارخ وبــالكالم الــورق علــى املعجــزات وحيقــق الكــبرية، الوعــود

   .املؤامرات من واخلشية الغري وكراهية فبالعن

 أن ميكـن  عديـدة  عوامـل  حبكـم  املهيمنـة  الطبقـة  ثقافة بأن غرامشي أنطونيو يعلمنا 

 املتضـررة  االجتماعيـة  والشـرائح  الطبقـات  قبـل  من املتبناة الثقافة هي الوقت مبرور تكون

 اجلمعـي  الالوعـي  إىل بعينـها  ومجل وعبارات كلمات تتوغل وهكذا .الثقافة تلك تسيّد من

 مثـل  وي .هلـا  واملضـاد  البـديل  وغيـاب  تكرارهـا  حبكـم  )قسرا نفسه على املنغلق( للمجتمع

 العربيـة  األنظمـة  بـال  عـن  غاب ما وهذا نتوقع، أن علينا واالجتماعي السياسي املناخ هذا

 ويلتـهم  اخلـراب،  يشـيع  أن ميكـن  )فرنكشتاين( وحش والدة نظرها، قصور نتيجة الفاشية

   .املسلحة اإلرهابية باألصوليات واملتمثل خلقه، ي بغباء ساعدت اليت األنظمة ىحت

 مـن  وتوقظهـا  العقـول  حترّك راحت اآلن، عربيا، بازغة جديدة ثقافة مثة هذا مقابل ي 

 االتصال ووسائل الفضائيات قنوات يوم كل حتدثها اليت الكبرية الثغرات عرب تتسلل ..مخودها

 من وواثقة صلبة قوية لكنها مناخنا، ي فتية غضة ثقافة .العربي الفاشي راجلدا ي احلديثة

ــا نفســـها،  املواطنـــة، ومبـــدأ املـــدني، واجتمـــع اإلنســـان، حقـــوق( قبيـــل مـــن مفـــردات قوامهـ

ــامح، ــالح والتسـ ــي، واإلصـ ــات السياسـ ــة، واحلريـ ــة املدنيـ ــة والتنميـ ــادية االجتماعيـ  واالقتصـ

 بعدالــة، الثــروة توزيــع وإعــادة الســلطة، وتــداول واالنتخابــات والدميقراطيــة والبنــاء والثقافيــة،

 الشـعب  وصـوت  احلاكمـة،  االسـتبدادية  النخـب  قدسـية  وال بثرواهتـا،  التمتـع  ي الشـعوب  وحق

 منـذ  لـدينا  معروفـة  والعبـارات  املفـردات  هـذه  بعض كان وإنْ .)..اخل اخل، يُسمع، أن جيب الذي

 األرواح وتالمـس  احلقيقـي  معناهـا  تكتسـب  باتـت  مـرة  ألول أهنـا  غـري  بالقصرية ليست سنوات

 الـيت  األوىل النهضـة  أجهضـت  أن بعـد  ثانيـة  فعالـة  عربيـة  لنهضـة  متهّـد  ورمبـا  .العقـول  وتغيّر

 مـن  خرجـوا  كبـار  مصـلحني  مفكـرين  يـد  علـى  عشـر  التاسـع  القـرن  منتصـف  من بدءا انطلقت

 عبــدة وحممــد واألفغــاني يالطهطــاو أمثــال التقليديــة، أفكارهــا وخــالفوا الدينيــة املؤسســة

  .الرازق عبد وعلي حسني وطه التونسي الدين وخري والكواكيب

 الواقـع  ي الكـربى  فاالنعطافـات  تفاؤلنـا،  ي نبـالغ  وال أيضـا،  حذرين نكون أن ينبغي 

 قــد وقــت إىل حباجــة وهــي وضــحاها، ليلــة بــني حتــدث ال وثقافاهتــا للشــعوب التــارخيي

 التـاريخ  خيربنـا  كمـا  دفعهـا،  من البد ومؤملة باهظة أمثان إىل حباجة غالبا، ويكون، يطول،
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 الــيت السياســية الثقافــة تلــك أن هــو تأكيــده نســتطيع مــا لكــن .املتمدنــة الشــعوب وجتــارب

 واالهنيـار  السـقوط  طـور  دخلـت  طـويالُ  منـها  امتحت اليت الفاشية واألنظمة لعقود هيمنت

 شــروط وأن .1967 حزيــران 5 هزميــة منــذ رمبــا اســتمرارها، مســوغات فقــدت أن بعــد

  .بالنضوج آخذة العربي، الواقع ي جديدة، سياسية ثقافة انبثاق وعوامل

  العربي الشباب ثورة

  احلداثة بعد ما عصر ي الدخول

 بعد ما عصر العربي الشباب يلج الفعالية، والسريعة املتعاقبة، اليامسني ثورات ي  

 /للحداثـة  السـيئة  والعقابيـل  اإلفـرازات  أسـف،  ريغـ  من متجاوزا، الواسع، بابه من احلداثة

 علـى  ثقـيالُ  عبئـا  أمست واليت احلاكمة، الفئات خلّفتها اليت )غليون برهان بتعبري( احلثالة

 عصـرا  يـدخل  جيـل  إنـه  .األرضـية  الكـرة  مـن  املنكـوب  اجلزء هذا ي والتقدم احلياة حركة

 وعقيمـة؛  رثة حداثة مشروعات سادت حيث القريب املاضي إىل بغضب ينظر وهو جديدا

 ي احلـال،  بطبيعـة  أرغـب،  ال املقـام،  هـذا  وي .واضـح  أفـق  وبـال  منتجـة  غري خاوية حداثة
 السـياق  داخل يردان كما احلداثة بعد وما احلداثة مصطلحي ماهية عن بإسهاب التحدث

 واقـع  تحتـوّال  منظـور  مـن  إليهمـا  باإلشـارة  االكتفـاء  أحـاول  بـل  .الغربي الثقاي ـ التارخيي

 هــذه وجــوه وتأشــري ومالحقــة .التارخييــة ومعيقاتــه وظروفــه شــروطه لــه معاصــر عربــي

 عصـرنا  بـروح  صـلة  هلـا  الـيت  بسـماهتا  السلمية االحتجاج بثورات املتمثلة اجلبارة الظاهرة

 املتبنـاة  البائسـة  التحديث مبشروعات ذرعا أولئك، الشباب، ضاق بعدما .احلداثي بعد ما

 واالجتماعيـة  والسياسـية  االقتصـادية  مشـكالتنا  فاقمـت  والـيت  العربيـة،  األنظمـة  قبـل  من

 بـدرجاهتا  حتـى  وناجحـة،  معقولـة  حلـوال  هلـا  تقـرتح  أن بـدل  والوجوديـة  والثقافيـة  والعلمية

 النخـب  عليهـا  اقتاتـت  الـيت  كلها املفاهيم بتلك يلقون بذلك )الشباب جيل أي( وهم .الدنيا

 احلاســم واالختبــار والشــك االســتفهام دائــرة ي رينالعشــ القــرن ي العربيــة السياســية

 املهـدورة،  كرامتـه  اسـتعادة  على ويعمل قيمة وحلياته معنى لوجوده يعطي جيل إنه .األخري

 .هبـا؟  يصـنع  أن ميكنـه  ومـاذا  احلريـة  ملاذا متاما؛ يعرف بات أخريا ألنه بقوة احلرية ويريد

 حتسـب  أن على األوىل، للمرة ،)مجيعها( تالسلطا ويرغم احرتامه، على العامل جيرب وهبذا

 مبقوالهتـا  الفاشـية  االسـتبدادية  السـلطة  ميتافيزيقيـا  بإسـقاط  شرع وقد .حساب ألف له

  .لألنفاس الكامت الكريه وثقلها املبتذلة، االحتفالية وطقوسها اخلدّاعة،
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 موضـوع  إىل املشهد هذا حتولّ هو الراهن املشهد ي حداثية بعد ما مسة أول يكون قد 

 تكشـف،  هـي  فيمـا  الفضـائح،  حمكمـة  إىل واملخفـي  املسـتور  تحيل تلفزيونية صور إىل ..فرجة

 وغـري  راكـد  أنه على غالبا صُوَر جمتمع من واسعة شرحية عند واحلرية احلياة نوازع باملقابل،

 ونـدب  أنفسـهم  بتعزيـة  اليـوم  بعـد  يكتفـوا  لـن  الشـباب  فهـؤالء  .منـه  وميـؤوس  مبدع وغري فعال

 وعلـيهم  الـدنيا  مـن  نصـيبهم  بأنـه  يعتقدونه أن احلاكم أراد مبا الرضا ذلك وسينكرون هم،حظ

 واستســالمهم ســلبيتهم مــن خَــدَرهم، إســار مــن خيرجــون فنــراهم .خــانعني قــانعني قبولــه

 باليـد  وإمنـا  وحـدمها  واللسـان  بالقلـب  لـيس  والتغـيري،  واالحتجاج الفعالية فضاء إىل لقدرهم،

 خيمــة حتــت وجــدهبا املؤســي جــدواها وال حليــاهتم العابثــة الصــورة يرفضــون إهنــم ..كــذلك

 حلضـور  مؤسسـني  الصـحيح،  واالجتـاه  والقـوة  املعنـى  حيـاهتم  منح ي راغبني املستبد، احلاكم

 بعدَه وجودهم ماهية يعززون إهنم ..احلاكمة الطبقة هلم رمسته الذي املسار ورافضني جديد،

    .للمستقبل ورؤية متدين ومشروع إنسانية قيمة على منطويا

 وهـذه  اخللفيـة،  الشـوارع  ثقافة يُربز ..والساحات الشوارع ي التاريخ يصنع جيل إنه 

ز  ي يؤسس، ..بامتياز حداثية بعد ما خاصية  عـرب  لالخـتالف،  الثقـاي،  /السياسـي  احليـّ

 لطةالسـ  ثقافـة  وجه ي بشجاعة ليلقيها املهمشني ثقافة الدنيا؛ الثقافة من متتح أطروحة

 ..حقيقيـة  حداثـة  ثقافـة  إنضـاج  ي أخفقت لنخب العاجي الربج وثقافة والفارغة، املتعالية

 بقـيم  واملفعـم  عنـه،  املسـكوت  لكـن  والطـازج  احليـوي  اآلخر بوجهها احلرافيش ثقافة يقدّم

 متـنح  أن ميكـن  ثقافـة  إهنا ..والشرف والغضب والسخط والتسامح والطيبة والغرية احملبة

ــاة اخلــام ةاألصــلي املــادة ــداع حقــل ي للحي  فيهــا املبتــذل وحتــى .االجتمــاعي والفكــر اإلب

 أركــان وتقــويض خنــر ي فعاليتــها أثبتــت ممانعــة وســائل هــو واجلــارح والســاخر والبــذيء

 جارحـا  الصـدق  هـذا  كـان  وإن حتـى  الصدق لقول يسعى جيل ..ببطء وإنْ راسخة سلطات

ــا لبعضــهم ــرا لبعضــهم ومؤذي  عامــة مــن شــباب، إهنــم ..لبعضــهم داوطــار لبعضــهم وحميّ

 مباشــرة أشــياء خــوف، أو تــردد غــري مــن يقولــون، الفقــرية، واألحيــاء احلــواري مــن النــاس،

   .بإفراط وصادقة واضحة، بسيطة

 وفضـح  احلاكمـة  للطغـم  الكاحل الستار خلف من احلقيقة انتزاع هو اليوم حيصل ما 

 وراح أعصـابه  القـذاي  فقـد  كيـف  ناوجد جدّي احتجاج أول فمع .هي مثلما احلاكم صورة

 ضـحالة  يكشـف  الـذي  املفـاجئ  االمتحـان  إنه ..التهرجيي باملسرح إال تليق ال خبطب يديل

 الدمويـة  نزعتـه  عـن  ناهيـك  بالغتـه،  وبـؤس  الـذهين  أفقه وحمدودية العربي احلاكم ثقافة
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ــد .لشــعبه وكرهــه ــت لق ــة كان ــة الشــباب حرك    احلــاكم عــري عــن الصــارخ اإلعــالن مبثاب

  .قبحه وحقيقة

 السياسـية،  للثقافـة  للـذات،  للتـاريخ،  جديـدة  لرؤيـة  تؤسـس  العربـي  الشـباب  ثورة إن 

 علـم  ويـدّعون  خنبـا  أنفسهم فرضوا الذين أولئك رؤى عن تتغاير رؤية ..وللمستقبل للواقع

 فـإن  وهبـذا  ،اآلخـرين  على وامتيازهم حقهم أنه يعتقدون ما ويفعلون اآلخرون، يعلمه ال ما

 األمــر ألويل العميــاء الطاعــة بفكــرة أوال تطــيح ..للتــاريخ جديــدة عتبــة تقــرتح لثــورةا هــذه

 كاملـة  املواطنة فكرة لصاحل واملطيعة التابعة الرعية وبفكرة .املسؤولة احلرية فكرة لصاحل

ــوق ــة اإلنســانية احلق ــرة .بواجباهتــا والعارف  لصــاحل واملعلومــات بالســلطة االســتئثار وبفك

  .احلر تداوهلما

 ..بعـض  علـى  بعضـها  الثقافـات  بانفتـاح  ..العصـر  بـروح  العربـي  الشـباب  ميتزج هبذا 

 صـوته  يفـرض  جيـل  .الواقـع  عـامل  عنيـد  بـدأب  حيوَل الذي االفرتاضي العامل ي بالتواصل

 كسـر  ي الشـباب  تسـاعد  احلديثـة  التقنيـات  إن ..صـناعته  ي هو يساهم إعالم خالل من

 لقـد  ..ممكنـا  جيري ما على والتعتيم التسرت يعد فلم .وتسويقها املعلومات صناعة احتكار

 فهـذا  .الفضـائح  عصـر  ي أقـول  وأكـاد  املعلومـاتي،  االنفتـاح  عصـر  ي أخـريا  أنفسـنا  ألفينا

 احلديثـة؛  واالتصـال  املعلوماتيـة  ووسائل أجهزة مع يتعامل كيف منه كبري قسم يعرف جيل

 مواقــع عــرب االفرتاضــي العــامل ي جــولويت ويبثـــّه، بنفســه الســاخن اليــومي احلــدث يصــَور

 خـالل  مـن  قناعاتـه  ويبلور ،)وغريها واليوتيوب، والتويرت بوك الفيس( االجتماعي التواصل

 هـواجس  مـن  الـرغم  على الشابة العقول ي تبزغ جديدة قناعات إن ..خالّق مجاعي حوار

 )بــورد كــيال( الــتحكم لوحــة مفــاتيح مــع التعــاطي عــن العــاجزين اآلبــاء جيــل وحتــذيرات

 عصـر  باقتحام العربية اجتمعات يشرع الشباب فمع .الكومبيوتر لغة تعلم من واخلائفني

 التواصـــل وطـــرق واإلعالميـــاء املعلوماتيـــة تقنيـــات اســـتخدام ي لـــيس احلداثـــة بعـــد مـــا

 لغـة  اسـتخدام  منـها؛  أخـرى،  أشـياء  مجلـة  ي وإمنـا  فقـط  احلديثـة  واإلعالمـي  االجتماعي

 خلقتـها  الـيت  وبذاءتـه  وقذارتـه  برثاثتـه  العيـاني  بـالواقع  موصـولة  شـرة، مبا عارية، جديدة،

 طوباوي، متخيل بواقع وليس الرحيبة، وآفاقه ووعوده مبمكناته وأيضا احلاكمة، الطبقات

 املشــخّص يريــد جيــل .واإلمــالل اإلســفاف حــد عنــه تتحــدث الطبقــة تلــك بقيــت وموهــوم

   .شيء أي يعين ال والذي )اجلذر عاملقطو( واملنبت املبهم اجرد ال الواضح،
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 مهيـب  هـو  مـا  لتقـويض  والتـهكم  والسخرية النكتة سالح كذلك اجليل هذا يستخدم 

 مـن  بـه  واملسـاس  منـه  االقـرتاب  يُمنـع  كـان  مـا  وتسـفيه  اخلدّاعة، السلطة وجوه من وصارم

ــه خطاهبــا وتفكيــك .املــروّع عاملهــا ــة الفضفاضــة مبقوالت  .العــنني املــاكر، ومنطقــه الالهي

 اخلـراب  إىل أكثـر،  أو قـرن  نصف منذ العربية، اجتمعات قادت اليت العقلية على والتجرؤ

ــابوات اخــرتاق عــرب واليــأس  القاســية األســئلة مــن كثــر وطــرح بعضــها، أو )احملرّمــات( الت

  .وحوهلا عنها احملظورة

 بـي العر الرمسي اخلطاب هبا أختم اليت الرنانة واالصطالحات املنتفخة الكلمات إن 

 بعـد  مـا  جليـل  املتـداول  القـاموس  مـن  فشـيئا،  شـيئا  ختتفـي،  باتـت  السـنني  عشـرات  طوال

 قيمـا  متثـل  ألهنـا  منها، االستعمال قيد بقيت اليت الكلمات صارت فيما .العربية ـ احلداثة

 منــها أفرغــت الــيت األصــلية دالالهتــا تســتعيد أو جديــدة، دالالت تكتســب حقيقيــة، عليــا

   .العربيني الرمسيني واإلعالم اخلطاب ي هلا اجاني االستهالك نتيجة

 العربـي  اجتمـع  أصـبح  الشـباب،  ثـورة  ومع احلديث، التاريخ ي األوىل، للمرة هكذا، 

 عقـود،  طـوال  حيكمـون،  ظلـوا  الـذين  أولئـك  أقـدام  حتـت  مـن  البسـاط  سـاحبا  نفسـه،  ميثل

 اخلاسـرة  احلـروب  وخيوضـون  رد،املـوا  ويهـدرون  ويقتلـون،  ويقـررون  وهنـارا،  ليالُ ويتكلمون

  .الشعب باسم

 نبـذ  هـو  بثورتـه  الشـاب  اجليـل  يصـنعه  الـذي  الفريـد  للمشـهد  مراقـب  أي يفـاجئ  ما 

 قيـادات  بـال  .الصـلب  املتنـاغم  تنظيمـه  ي )والفاشية للديكتاتورية املؤسس املبدأ( الرتاتبية

ز  ي )التقليـدي  بـاملعنى ( الرمسـي  النـاطق  وظيفـة  واختفاء .زائفة ملهمة  فكـل  نشـاطه،  حيـّ

 أو مؤسسـة  أو حـزب ( موجَـه  ملرجـع  التبعيـة  فكـرة  ورفـض  .اآلخرين وباسم بامسه يتحدث

 وجتمعـات  عالقـات  روحيـة  مـن  شـرعيته  يستمد آخر مرجع ليظهر )اجتماعية طبقة حتى

 التواصــل ومواقــع اإلعــالم قنــوات عــرب النطــاق الواســع احلــر احلــوار علــى قائمــة جديــدة

 املـدني  اجتمع الستقالل جدّيا ميهد باعتقادي وهذا .العنكبوتية بكةالش على االجتماعي

ــه شخصــيته األول ليفــرض السياســي، اجتمــع عــن ــى عــامالُ ومطالب  جمتمــع ختليــق عل

 املركّبـــة، للمشـــكالت والثقيـــل الراكـــد املســـتنقع مـــن اخلـــروج علـــى قـــادر مغـــاير سياســـي

 أال ..واســتمرارها بقائهــا مــربرات فقــدت أنظمــة ظــل ي العربيــة للمجتمعــات املســتدمية،

 العربيــة البلــدان ي منــها، املعارضــة حتــى العربيــة، السياســية الطبقــة علــى هــذا، يفــرض

   ..السيل؟ جيرفها أن قبل جيري ما روح وتستوعب تتفهم أن كافة،
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 وإمنـا  الـزمين،  العمـر  مبعـايري  لـيس ( شاخ جيل على يتمرد شاب جيل أنه نقول وهل 

 إلشــكاليات ناجعــة حلــول تقــديم ي فشــل جيــل علــى ..)املثمــر والفعــل التحــديث مبعــايري

  .الريح مهب ي البالد ترك والذي واجلديدة، القدمية ألسئلته شافية إجابات أو واقعنا،

ا  أكلـها  سـيأتي  حيصـل  ما أن القول باإلمكان ليس   ..خسـارات  غـري  ومـن  قريـب،  عمـّ

 واالنعطافــات والثــورات .االعتبــار ربنظــ أخــذها مــن البــد ومقلقــة مربكــة احتمــاالت ومثــة

 مــا وغالبــا .غاياهتــا حتقــق كــي الوقــت بعــض إىل حباجــة كانــت الشــعوب تــاريخ ي الكــربى

 ي لنفكـر،  .الثورة قوى لصاحل النهاية، ي األمر، يستقر أن قبل وفوضى انتكاسات حدثت
 قبـل  أعقبتـها  يتالـ  واجلزر املد وحاالت وتضحياهتا ،1789 الفرنسية بالثورة املثال، سبيل

 التغـيري  بـأن  التأكيـد  علينـا  أن غـري  .قـرن  مـن  أكثر بعد ورمبا عقود، بعد مثارها تقطف أن

 نقـل  مل إن بعيد، حد إىل املستبعد، من وأنه العربي، السياسي الفضاء ي فعالُ، حصل قد

 وهـ  برأيـي،  الثـورة،  هلـذه  معطـى  وأهم .2011 العام قبل ما حالة إىل العودة املستحيل، من
 اليـأس  رداء أخريا، عنهم، لينزعوا أخرى، مرة بأنفسهم الثقة يستعيدون العرب جعلت أهنا

   .كرمية حرة وحياة أمل، مبشروع جبدّية، وليفكروا، األسود، واإلحباط
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  اهلوامش ومثقفو التحتية الثقافة

  

 هويـة  ذات ة،الدولـ  شـبه  أو الدولـة  مـن  هجينـا  شـكالُ  العربي السياسي النظام خلق  

ــة،( صــارمة؛ اســتبدادية ــة، فردي ــة عائلي ــ أوتوقراطي ــة حكــم ـ  مســات بعــض تســتعري )القلّ

 خلـيط  ي معـا  كلـها  أو الفاشـية،  أو االشـرتاكية  وأحيانـا  الليرباليـة  احلديثة؛ الدولة وأشكال

ز  أصـبح  بـذا  .معـا  كليهمـا  أو طـائفي،  أو عشـائري  بطـابع  الغالب، ي وأيضا، عجيب،  احليـّ

 والوصـــولية االنتهازيـــة بـــروز علـــى ومشـــجعا جهـــة، مـــن خانقـــا عنـــها الناشـــئ ياســـيالس

 العصـابة  عقليـة  فهيمنـت  .ثانيـة  جهـة  مـن  السياسـي  الفعـل  جمـال  ي والفساد واحملسوبية

 وأصـبح  .وعائلتـه  احلـاكم  ميلكهـا  )إقطاعية( مقاطعة الوطن وأصبح السياسي، األداء على

 عنـهم  ومينـع  يشـاء،  متـى  يـرزقهم  احلـاكم  بيـد  مصـريهم و حيـاهتم  )أقنان( رعايا املواطنون

 إيديولوجيــة ســوى تكــن فلــم ســادت الــيت السياســية الثقافــة أمــا .يشــاء متــى اهلــواء حتــى

 ملمحهـا  واملسـتقبل،  والتـاريخ  بـالواقع  هلـا  عالقـة  ال مشـوهة،  فاشـية،  وراديكاليـة  شعبوية،

 العنـف،  ممارسة واملضمرة ةالصرحي ودعوهتا ،)امللتهبة الشعارات( اللفظي العنف الرئيس

 آثـار  أن والغريـب  .األبـد  إىل وحاشـيته  احلـاكم  امتيـازات  حلماية واملبتكرة، القدمية بصوره

 املعارضـة  واحلركـات  الفئـات  مـن  كثـر  وممارسـات  إيديولوجيات على انعكست الوضع هذا

 هـذه  مثـل  إالّ ،غالبـا  يولِّـد،  ال احلـايل  العربـي  الواقـع  مثـل  تارخييـا  واقعـا  أن لـو  كما كذلك،

 السياسـات  هذه ومثل املبتذلة، السياسية الثقافة هذه ومثل الدمياغوجية، اإليديولوجيات

 هـذا  وي .العصاباتية العقلية هذه ومثل البالية، املؤسسات هذه ومثل السيئة، واملمارسات

ــاخ ــأطري جــرى املن ــات، احلكــومي، اجلهــاز احلــزب،( املؤسســات وظيفــة ت  منظمــات النقاب

 مـا  على احلال استمرار تديم اليت الفاعلة اآللية من جزءا لتكون وتكييفها )املدني تمعاج

   .احلاكمة الفئة ملصلحة عليه هو

 السياســي الواقــع هــذا تكــريس ي وبنيويــة وإقليميــة دوليــة عوامــل مجلــة ســاعدت 

ــة، ملـــدة املـــزري الرتاجيكوميـــدي ــها؛ عربيـــا، طويلـ  اراالســـتعم عصـــر انتـــهاء عقابيـــل( منـ

 نشـوء  البـاردة،  احلـرب  ومتطلبـات  الرأمسـايل  العـامل  قيـادة  علـى  أمريكـا  هيمنـة  التقليدي،
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 اجلغرافيـا  وتبـدالت  إسـرائيل  قيـام  اخلارجية، التدخالت الكفوءة، غري الوطنية احلكومات

 االســتبدادية، الثقافــة إرث واخلارجيــة، الداخليــة احلــروب األوســط، الشــرق ي السياســية

 االقتصـاد  وانتعـاش  النفط اكتشاف الراديكالية، اإليديولوجيات من طةمبس أشكال انتشار

 .)اخل اخل، والطائفيـة،  العشـائرية  الذهنيـة  سـيادة  والدوليـة،  اإلقليميـة  الصـراعات  الريعي،

 ملـا  طرحهـا  عـرب  الوضـع  هـذا  تغـيري  وثقافيـة  سياسـية  خنـب  حاولت املاضية العقود وخالل

 وملشــروعات )دينيــة قوميــة، ليرباليــة، اشــرتاكية،( خمتلفــة سياســية ثقافــات أهنــا اعتقــدت

 .تـذكر  جناحـات  غري من احلال، وبطبيعة .أصوهلا الثقافات تلك من متتح مغايرة سياسية

 غـري  دراماتيكيـة  حتـوالت  عـن  وتنبـئ  األخـرية  األشـهر  خـالل  يـتغري  املشـهد  بـدأ  فجأة ولكن

   .وصادمة مذهلة وبسرعة مسبوقة،

 الثقافية والنخب احلاكمة الطبقات من غفلة ي تنمو انتك )حتتية( أخرى ثقافة إنّ 

 شـبكة  ي االجتماعي التواصل مواقع عرب( الرقمي /االفرتاضي الفضاء ي إنْ والسياسية،

 ،)مفارقــة وتلــك( املهملــة النائيــة والبلــدات القــرى وي اخللفيــة الشــوارع ي أو ،)االنرتنــت
 شــيء بكــل وتعصــف بقــوة، اليــوم، ك،تتحــر راحــت )شــبابية( اجتماعيــة شــرائح مســتقطبة

 الـذي  العربي السياسي النظام كامل وهتدد )السائدة واإليديولوجيات احلاكمة املؤسسات(

   .واالضمحالل بالسقوط رمبا، آخر لقرن باقٍ بأنه ظننا

 طبيعتــها حتديــد أو بوضــوح، الثقافــة هــذه ماهيــة عــن التحــدث مبكــان الصــعب مــن 

 للتشظي مرشحة وهي القارّة، أمناطها تتخذ ومل بعد، متاما رتتبلو مل أهنا ذلك واجتاهها،

 أفـق  أمـام  تضـعنا  أنْ متبدلة؛ مالمح تكتسب أن ميكن حبيث اهلشاشة من وأهنا .والتصارع

 أو .ممكن احتمال فهذا كافة، بأشكاله والتحرر والرقي للتنمية صاحل سياسي وواقع مشع

 احتمـال  وهـذا  االسـتبداد،  مـن  عتـوا،  أشـد  آخـر،  شـكل  أو والـدمار،  الفوضـى  إىل تقودنا أن

 .آخـر  فاشـيا  أو ديكتاتوريـا  نظامـا  الفاشـي  أو الـديكتاتوري  النظام خيلِّف فقد .آخر ممكن

 املوجـة  تركـب  ديكتاتورية، أو فاشية فئات )الدميقراطية( االقرتاع صناديق عرب تصعد وقد

   .الوليدة دميقراطيةال بالتجربة تفتك ما سرعان ثم والشعارات، باخلطب وختادع

 خمتلفـة  وثقافيـة  اجتماعيـة  بيئـات  مـن  يتحدرون الشبابية الثورات على القائمني إن 

 ألصــحاب النهايــة؛ ي الغلبــة ســتؤول ملــن مراقبــة ي حــذرين نكــون أن وعلينــا ومتناقضــة،

 االستبدادي /الالدميقراطي األصويل الفكر ألصحاب أم احلر، الدميقراطي املديين الفكر

 نتحـدث  حنـن  وطاملـا  .مثقفـوهم  وألولئـك  مثقفوهم هلؤالء يكون أن طبيعي وأمر .شدد؟املت
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 طبيعـي،  فـأمر  الرقمـي  /االفرتاضـي  الفضـاء  ي أو اهلـوامش  ي تنبثـق  )حتتيـة ( ثقافة عن

 العقـود  طـوال  عرفنـاهم  الذين املثقفني يشبهون ال )آخرين( مثقفني عن نتحدث أن كذلك،

 عـرب  طاغيـا  تأثريا ميارسون الذين أولئك اهلوامش، ثقفيمب النمط هذا وسأمسي املاضية،

 هنـا  مـن  .اآلخـرين  علـى  )الطـرح  ذلـك  وأهـداف  حمتـوى  عـن  النظـر  بغـض ( الفكري الطرح

ــا ــتغري مــا أن القــائمني، االحتمــالني نطــاق وي القــول، ميكنن  الثقافــة مفهــوم حــدود هــو ي

 الــذي دوره وكــذلك ياســي،الس /االجتمــاعي اجــال ي املثقــف وموقــع فحــواه، مــن وجانــب

 االتصـــال وســـائط ي حصـــلت الـــيت التغـــيريات مقابـــل ي اجـــال، هـــذا ي تأديتـــه عليـــه

 مــن عنــها ترشــح ومــا العربيــة الشــبابية الثــورات خضــم وي ..الثقافــة وأمنــاط واإلعــالم،

 بأيـة  متـوافقني  ليسـا  األقـل،  علـى  سـائدين،  ثقافيني منطني تأشري نستطيع وأفكار مواقف

  .احلاضر الزمن ي مؤجل بينهما، ضار بصراع ينذران كانا رمباو حال،

 ومـا  هـم  من العربي، الشباب ثورة بدأوا الذين هؤالء هوية عن اليوم التساؤل جيري 

 ومتنحهم حترَكهم خارجية قوى مثة وهل والثقافية؟ والسياسية االجتماعية خلفياهتم هي

 الـذي  السـيئ  السياسـي  املنـاخ  أن أم نـدفاع؟ اال على والقدرة الطاقة من اجلبار الزخم هذا

 هـم،  هـذه،  التسـاؤالت  طـارحي  وألن اخلـالص؟  لثـورة  دفعهم ما هو طويالُ كنفه ي عاشوا

 العقـول  ي جديـد  مـن  تشـتغل  باتت املؤامرة نظرية فإن القديم، اجليل أبناء من الغالب، ي

   .والتوقعات األفكار وتتلبس

 تتفتـت  اليسـار  أو الليربالية لقيم احلاملة الوسطى الطبقة فيه كانت الذي الوقت ي 

 ثقافــة كانــت واالستســالم، واإلحبــاط باالنكســار وتشــعر احلاكمــة الــنظم سياســات حبكــم

 تسـود  حيـث  )املـدن  وهـوامش  الصـغرية  والبلـدات  القرى( البعيدة األماكن إىل تتسلل أخرى

 العشــائرية القــيم مــع فتمتــزج التقليديــة الشــعيب الــدين وثقافــة والفقــر واجلهــل األميــة

 نفسـه  عن اإلعالن وفرصة متنفسه وجد خطرا متعصبا تيارا مولِّدة الطائفية والتوجهات

 .دولته مؤسسات وتقوّض صدام، نظام وسقوط االحتالل بعد ـ مثاال العراق ي ـ بعد فيما

   .مسلحة إرهابية دينية /سياسية صبغة ذات مجاعات ي ممأسسا نفسه وجد نقول؛

 العلماني، القومي الفكر أصاب الذي واجلفاف الليربايل، التيار وجلم اليسار قمع نإ 

 إليـه  حيتـاج  كـان  مـا  بالضـبط  وذلـك  مريعـا،  فكريـا  فراغـا  خلــّف  1979 العـام  بعد السيما

 .وينتشـر  معينـة،  اجتماعيـة  أوسـاط  ي ونوازعـه  مقوالتـه  ليكرَس املتطرف األصويل الفكر

 كانـت  وإمنـا  بعينـها،  جغرافيـة  منطقـة  أو بعينـها،  طائفـة  علـى  تصرامق يكن مل األمر وهذا
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 جتلـــت وإنْ مكـــان، كـــل ي املنتشـــرة الكــثرية  اهلـــوامش ي تعـــززت عامـــة، عراقيـــة ظــاهرة 

   .متباينة وطروحات عمل وسبل وأشكال مبديات

 وحـــذر متـــوار عـــامل ي بـــدءا، املتعصـــبة، الطائفيـــة /األصـــولية الثقافـــة ترعرعـــت 

 وشــك وعلــى ومهــدد مراقــب بأنــه اعتقــاده إن ..القلــق مــن عاليــة درجــة وعلــى وشــكاك،

 قمــع إن .معــه خيتلــف ومــن، مــا، لكــل عدائــه ي يتمــادى جعلــه الســلطة هلجمــة التعــرض

 )الثقافـة  هـذه  أي( إهنـا  بل تأثريها، من متحررة غري ولكن هلا، مضادة ثقافة خيلق السلطة

 انعكـاس  إال األرثوذكسـية  صـرامتها  ومـا  .اذاهت السلطة ثقافة وآليات مسات بعض تكتسب

 موضــوعيا تطبــع الســلطة فاشــية كانــت فقــد .الباطشــة الفاشــية الســلطة لصــرامة معقـــّد

  .فاشي ببعد هلا املضادة الثقافة جسد من أجزاء

 هبالــة  نفســها تكســو أن مســتبعدا ولــيس .والتعصــب  األفــق بضــيق الفكــر يُصــاب 

 إن ..هلـا  معاديـة  قاسية، واجتماعية سياسية بيئة ي وتغلغلت منت ما إذا فاشية، متطرفة

 التحليلية واحلسابات العلمي النظر واختفى املنطق وغاب الالمعقول فيه ساد مديدا زمنا

 عنــد األميــة تفشــي مــع والسياســي، اإلعالمــي الســلطة خطــاب ي الدقيقــة، املوضــوعية

 املتعلمــة، األوســاط بعــض ي حتــى ثقافيــة أميــة وجــود ومــع اجتمــع، مــن عريضــة شــرائح

 وغري معقول ال هو ما وكل واألساطري، اخلرافات لتقبل عاليا استعدادا الناس أذهان أورث

 الكون وأسرار والدين والسياسة التاريخ ي يتكلم جاهل شبه مدّع أي بات وهكذا .منطقي

 عنـد  وحتـى  .االجتمـاعي  الوسـط  مـن  هبـا  يُستهان ال مساحة ي ساكنا حيرَك واملاورائيات

 الزوايـا  ي الناميـة  الثقافـة  باتت !..وأكادميية علمية شهادات أصحاب ـ املتعلمني من قسم

 عالقتـها  شـحوب  هنـا  مـن  .والصدر األفق وضيق واليأس القتامة تتشرب اخلانقة املظلمة

 اجـاني  القتـل  وقصـص  وحيـاهتم،  اآلخـرين  حبياة االستخفاف إىل متبنيها ونزوع باحلياة،

 الكراهيــة روح تــزرع تلــك مثــل فثقافــة .أحــد علــى خافيــة ليســت االنتحاريــة اتوالــتفجري

 جتـار  التحديـد،  وجـه  علـى  يريـده،  مـا  وهـذا  .والضـياع  للغيبوبـة  األذهـان  وحتفِّز والقسوة،

  .اهللوسة وحبوب املخدرات

ــل  ــق باملقاب ــه الرقمــي /االفرتاضــي الفضــاء خيل ــذين مثقفي ــم ال ــام الشــأن يهمه  الع

 يعنـيهم،  أنـه  حـق،  علـى  وهـم  يعتقدون، فيما أنوفهم دس وحياولون املعنى، قضية وتشغلهم

 التعاطي على قدرة األكثر هم األصوليني وكأن بدا ما مرحلة وي .السياسي اجال أقصد

 والـــدميقراطيني بالعلمـــانيني قياســـا املتطرفـــة ألفكـــارهم للرتويـــج االنرتنـــت تقنيـــات مـــع
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 .الرقميـة  الثقافـة  تنقصـهم  القـديم  اجليـل  مـن  أغلبهم وألن الذين، املديين الفكر وأصحاب

 متطرفـــة، نزعـــات أي عـــن بعيـــدون شـــباب فثمـــة اآلن، بالتبـــدل بـــدأ الوضـــع أن وأعتقـــد

ــة بطريقــة ويفكــرون ــة متحضــرة مديني ــاتوا ودميقراطي  اإلعــالم وســائط عــرب ينشــطون ب

 طـرق  أن دجنـ  حيـث  االنرتنـت،  ي االجتمـاعي  التواصـل  مواقـع  السيما احلديثة، واالتصال

 الـــيت بالوســـائط الشـــك، تـــأثرت، )والعـــامل واجتمـــع للحيـــاة( رؤيتـــهم وطبيعـــة تفكريهـــم

 على واجلديدة، املوروثة للمشكالت اجلذرية واحللول والتفاصيل االجتاه ي يستخدموهنا،

 منـذ  اإلنسـان  صـارع  الـيت  ذاهتـا  والقـيم  األهـداف  هـي  النهايـة،  ي يبغونه، ما أن من الرغم

 إنــه .الســعادة واحــدة؛ وبكلمــة الكــريم، والعــيش والعدالــة احلريــة أجلــها؛ مــن يخالتــار فجــر

ــاج اآلخــر؛ املثقــف ــة، بعــد مــا عصــر نت ــا الــرافض احلداث  االجتماعيــة العالقــات جلغرافي

 ي املــثقفني إيــديولوجيات غــذت الــيت التقليديــة للخلفيــات واملتنكــر القائمــة، والسياســية
 .والسياسية والدينية االجتماعية واملؤسسات الفكرية رسواملدا كاألحزاب السابقة العقود

ــاء إذن فهــم ــدة، حساســية أبن ــة جدي ــايرة، وعقلي ــة مغ ــة ومرجعي ــهم إن .بديل ــة ثقافت  حتتي

ــر لكنــها االنرتنــت، بفضــل املتاحــة اهلــوامش ي وانتعشــت نشــأت كــذلك،  تطلعــات عــن تعبّ

 عمومـا  وأفكارهـا  يـاة، احل وفـرص  احلريـة  وفقـدان  احلرمان عانت جديدة مدينية شرحية

 ادّعـاءات  هلـا  ليسـت  جديدة خنبة نواة هم فهؤالء العام، الشعيب للحس تكون ما أقرب هي

 اآلن، الـدور  هـذا  ميـارس  بعضـهم  كـان  وإن لآلخـرين،  طليعـة  نفسـها  تعـد  وال دونكيشوتية،

   .خالّق بتواضع نسبيا،

 رؤاهــم منــهم ولكــل أولئــك، ويوجــد هــؤالء يوجــد واالحتجــاج التظــاهر ســاحات ي 

 وأحـزاب  حكومـات  مـن  مرجعية مساند بال الدميقراطي الشباب كان فإذا .واستبصاراهتم

 القويـة  التقليديـة  مساندهم هلم املتطرفة احلركات شباب فإن األحيان أكثر ي ومؤسسات

 اهنيـار  بعد وساحته وطبيعته مالحمه ستبني مرتقب بصراع ينذر هذا أن وأظن .واملعروفة

 املتعلقــة املســائل ي وخباصــة املصــرية، الســاحة علــى فعــالُ بــدأ وقــد .قليديــةالت األنظمــة

 مثــل فحركــة املنتظــر، السياســي النظــام وهويــة للــبالد، املالئــم احلكــم وشــكل بالدســتور،

 احلـد  إىل اجلماهرييـة،  والقاعـدة  امليدانيـة،  السياسـية  اخلـربة  من متتلك املسلمني األخوان

  .الكواليس وراء من وإنْ األحداث، جمريات ي يقاعم التأثري من ميكِّنها الذي

 العربيــة البلــدان بعــض ي احلكــم ســدة إىل املتطرفــة احلركــات تقفــز أن احتمــال إن 

 خطاباهتــا عــرب الدينيــة، النــاس مبشــاعر تالعبــها خــالل مــن وميكــن بعيــد، حــد إىل قــائم
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 صــناديق طريــق مــن الســلطة علــى االســتحواذ ي هــدفها حتقــق أن والدعائيــة، اإلعالميــة

 ثيوقراطيــة صــبغة ذا نظامــا تقــيم أن قبــل مناوئيهــا تصــفية إىل تلجــأ ثــم ومــن االقــرتاع،

 مـن  معروف كما فهي .وعملي واضح سياسي برنامج غري من وحتى وإقصائية، استبدادية

 ي ميكافيليـة  /برغماتيـة  بأساليب ولكن صارم توجه ذات احلركات هذه مثل تاريخ خالل
 هــذا ملثــل مرشــحة املثــال ســبيل ي والــيمن ليبيــا مثــل عربيــة دوال ولعــلَّ .السياســي العمــل

 ومتأل املدينية الدميقراطية القوى تصعد أن وهو أيضا، قائم اآلخر االحتمال لكن .التغيري

 وطـرق  هائلـة،  حضـارية  بنـاء  وطاقـة  عاليـة،  إنسـانية  وقـيم  بـرؤى  العربـي  السياسي الفراغ

   ...وخيتاروا ويتفاعلوا، ويتحركوا أمرهم، حيسموا أن ملثقفنيا على وهنا .فعالة وبناء عمل
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  املثقفني دوارأ حول

   

 دي( آن بـني  التـايل  احلوار نقرأ بوفوار دي لسيمون )املثقفون( رواية من ما مكان ي 

  :)سارتر( دوبروي وروبري )بوفوار

ــ بكــثري منــك حرصــا أقــل )كــامي ألــبري( هنــري أن الغريــب :قلــت"   بــدور القيــام ىعل

  .سياسي

  .البحث بساط على مطروحة أخرى أشياء أن فهم لعله :روبري فقال

  .إذن ماذا ـ

  .فكرتي؟ لب أتريدين :روبري فرتدد

  .بالطبع ـ

  .يلعبه دور أي للمثقف يعد مل ـ

   كذلك؟ أليس يكتب، أن حال كل على يستطيع إنه هذا؟ كيف ـ

 نقـول  أال علـى  الكـبري  احلـرص  مـع  آللئ، منض كما كلمات، بضم نلهو أن ميكننا !أوه ـ

  .خطر هذا هكذا، حتى لكن .شيئا

  .األدب عن تدافع كتابك ي أنت لنر، :فقلت

 فـإنين  حاليـا،  أمـا  .يـوم  ذات جديـد  مـن  حقيقيـا  سـيعود  قلتـه  مـا  أن آمل :روبري فقال

  ".ينسانا العامل جنعل أن هو نفعله، أن نستطيع ما خري أن أعتقد

 احلرب بعد جيري احلوار هذا إن ..سارتر /روبري نربة ي التشاؤم من مسحة نلمس 

 تتقلـب  األحداث حيث اخلمسينيات، بداية ي رمبا أو األربعينيات هناية ي الثانية، العاملية

 وال أيـديهم،  بـني  من تتفلت بأهنا حيسون أهنم حتى املثقفني، توقعات يعاكس الذي بالشكل

 علـى  التأثري ي القدمية وسائلهم أن فيدركون حاسم، شيء فعل تداعياهتا إزاء يستطيعون

 عمــل وأســاليب جديــدة وتقنيــات جديــدة قــوى ظهــرت لقــد ..فتــيالُ جتــدي ال جيــري مــا
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 الشــعور هــذا مــن الــرغم علــى لكــن، .الســابق ي معروفــة تكــن مل تــأثري ووســائط جديــدة

 نفســه هــو وسيشــارك .حامســا وأحيانــا ملحوظــا، كــان ســارتر أمثــال تــأثري فــإن باإلحبــاط

 مـا،  دورا للمثقـف  أن هـو  قولـه  أريـد  مـا  .الطالبيـة  1968 ثـورة  ي فعالـة  بطريقة )سارتر(

 مـاذا  يفهـم  أن علـى  التـأثري،  ولـذلك  الـدور  لـذلك  سـعى  مـا  إذا تلك، أو الدرجة هبذه وتأثريا

 احلـدث  جغرافيـة  إطـار  ي موقعـه  ومـا  تـارخيي،  سـياق  أي وي التحديـد،  وجه على جيري

   .وكيف؟ يفعل أن عليه وماذا ارخيي،الت

 الشــباب ثــورة عــن واحلــديث للتســاؤل متهيــدا نســبيا الطويلــة املقدمــة هــذه أســوق 

 علــى  التأكيــد مــع يــؤدوه؟ أن املــثقفني مــن  يُنتظــر دور وأي العربيــة، البلــدان ي احلاليــة

 من انيالث العقد ي األوسط والشرق العشرين، القرن منتصف فرنسا( السياقني اختالف

 املثقفــون يســتطيع هــل :اآلن يواجهانــا أن ميكــن ســؤالني وأبــرز .)والعشــرين الواحــد القــرن

ــأثري ــة، األحــداث جمــرى ي الت ــاج وهــل حــد؟ أي وإىل احلالي ــارخيي احلــدث حيت  هــذا الت

  .وموقفهم؟ دورهم

 ففـي  خمتلفـة،  بـأطوار  السياسي /االجتماعي الوسط ي العرب املثقفني أدوار مرّت 

 وجــدوا منــه، الســتينيات وحتــى العشــرين القــرن مــن األوىل العقــود ي الســيما مــا، مرحلــة

 كـانوا  وهبـذا  السياسـية،  احلالـة  مـن  وجزءا السياسي، احلدث قلب ي الغالب، ي أنفسهم،

 بالنشــاط تلــك، أو الدرجــة هبــذه والــدعوات، التــنظري عنــدهم يقــرتن اجتمــاعيني، فــاعلني

 بتلفيــق العســكريتارية، اهلويــة ذات االنقالبيــة، العربيــة الــنظم أخــذت مــذ لكــن واملمارســة،

 البيانـات،  هبـا  واكتظـت  األلسـن،  الكتـها  حتصـى  ال مفـاهيم  خالهلـا  استهلكت ثوروية ثقافة

 هلــا؛ تــروَج الثقافيــة النخــب كانــت الــيت ذاهتــا املفــاهيم وهــي معنــى، أي هلــا تعــد مل حتــى

 الوحـدة  التنميـة،  احلريـة،  االجتماعية، الةالعد الدميقراطية، النهضة،االشرتاكية، التقدم،(

 املــثقفني، أدوار ســرقت أو تلــك، الــنظم اســتعارت احلــني ذلــك منــذ نقــول )اخل العربيــة،

ــالفكر فــادح ضــرر حلــق ذاك ومــذ .ومهشــتهم  اليســاري( بوجوهــه املــديين ـــ العلمــاني ب

 وجـوه  مـن  جهـا و ظاهريـا،  الـنظم،  تلك من عربي نظام كل تبنى بعدما )والقومي والليربايل

 حـاجزا  خالقـا  ،)قـط  تنفّـذ  مل الـيت ( املقرتحـة  وبراجمـه  وخطاباتـه  شعاراته ي الفكر، ذلك

 إىل املثقفـون  اضـطر  هنـا  .الفكـر  وذلـك  حيكمـه  الـذي  اجتمـع  بـني  ونفـورا،  غليظا، نفسيا

   ..جديدة أدوار اختاذ أو أدوارهم، لتأدية بديلة طرق وعن مغايرة، بلغة خطاب عن البحث
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 مـن  املـثقفني  مواقـف  ي خمتلفـة  حـاالت  ظهـور  تلـزم  واإلدمـاج  اإلقصـاء  آليات كانت 

ــة، وارختــاء، شــد مراوغــة، مقاومــة،( وأدوارهــم؛ القائمــة، الســلطات  امتثــال، ســكوت، تقيّ

 أو اخلانــة هــذه ي يصــطفون املثقفــون وكــان .)اخل للســلطة، الثقافيــة املؤسســة ي انصــهار

 بـني  تنقـل  وبعضـهم  .شخصـياهتم  وطبيعـة  واالجتماعيـة،  ةالسياسـي  خلفياهتم حبسب تلك

 مـن  كثـر  نظـر  وجهـات  اكتسـت  وقـد  .والظـروف  املواسـم  لتقلبـات  تبعـا  مـرارا  اخلانات تلك

 العقـود  ي السـيما  العربـي،  االجتمـاعي  /السياسـي  النظـام  مستقبل حول العرب، املثقفني

 .إطالقـا  سـلبيني  كانوا أهنم حال ةبأي يعين ال هذا لكن .التشاؤم من بشيء األخرية، الثالثة

 واجتاهـاهتم،  اإليديولوجيـة  موجهاهتم مبختلف العرب، املثقفني على احلكم السذاجة فمن

 كـان  مـا  وأدب وفـن  فكـر  مـن  أنتجوه فما .والالفاعلية والعدمية بالسلبية كلها، األوقات ي

 اجلمعـي  والالوعـي  الـوعي  ي حيفـر  كـان  إنـه  بـل  مباشـر،  وبشـكل  سريعا مثاره يؤتي أن له

 احلالية، العربي الشباب ثورات تكون أن نستبعد ال إننا حتى اجتمع، من املتعلمة للشرائح

 الـوعي  ي وإبـداعاهتم  الفكريـة  بطروحـاهتم  املثقفـون  خلقها تأثريات نتيجة منها، جانب ي

 جـدوى  تذا غـري  القدميـة  ووسـائلهم  التقليديـة  )املثقفني أي( أدوارهم باتت وإن .اجتمعي

  .الراهن الوقت ي كبرية

 الكتابـات  مـن  نـوع  ي االنغمـاس  الكاتـب  املثقـف  علـى  هـل  القبيـل؛  هذا من سؤاال إن 

 عالية، فنية قيمة ذات أعمال إلبداع بروية والعمل االنتظار، أم التعبوي، واإلعالم السريعة

 جمـديا  يكـون  ال قـد  القبيـل  هـذا  مـن  سـؤاال  أن أقـول؛  جديـة؟  تارخييـة  شهادة كذلك، تعد،

 إىل واملؤجـل  منـه  العاجـل  معـا،  الـدورين  ميارس أن يستطيع )للمثقف مثاال( فالكاتب اآلن،

   .غريهم ومئات وكامي، وسارتر مالرو وأندريه ولوكاش ديستويفسكي فعل وهكذا .حني

 واحلـرية  والقلـق  الـذهول  مـن  معقـدة  حالـة  اليـوم  يعيشـون  العـرب  املثقفني أن أحسب 

 أفــق صــدم ومــا .بتوقعــاهتم الكاســحة االحتجاجيــة الشــباب ثــورات نكّلــت مابعــد والرتقــب

 والسـاحات  الشوارع إىل )املهمشني( للناس املدوّي السلمي اخلروج هذا فقط ليس توقعهم

 وإمنـا،  .األمـر  اقتضـى  إن وبالرحيـل  اجلذري، باإلصالح ومطالبتها حكمهم ألنظمة حتديا

 بإسـقاط،  مهـددة  أو طريقهـا،  ي سـاحقة  األحداث بدوالي تتحرك هبا اليت السرعة أيضا،

 مسـتمرة  األنظمـة  بعـض  بقيـت  وإن حتـى  .طبعاتـه  مبعظـم  البـايل  العربي السياسي النظام

 إعطـاء  ي تتسـابق  راحـت  كيـف  اليـوم  نـرى  الـيت  األنظمـة  تلك ..حني إىل احلكم سدة على

 وحـــل والبنـــاء يـــةوالدميقراط باإلصـــالح الوعـــود وبـــذر األخـــرى، تلـــو الواحـــدة التنـــازالت
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 بعض اهنار وقد رؤوسها، على كليا ينهار لئال استبدادها جدار ي نوافذ فاحتة املشكالت،

 ثــورات بفضــل حصــوله، مــن متيقنــة األنظمــة هــذه باتــت شــيء أول إن ..فعليــا أجزائــه

 حيلـو  مـا  تفعـل  أن اآلن منـذ  تسـتطيع  ال وأهنـا  هلا، حكرا عادت ما السلطة أن هو الشباب،

  .السابقة العقود ي تفعل كانت مثلما عقاب، أو حساب غري من هلا،

 احلداثة عصر لتقاليد أغلبهم، ي ينتمون، العرب العشرين القرن مثقفي أن قلنا إذا 

ــه، ــاريزمي، حضــورهم خــالل مــن وثقافت ــداعي الفكــري الك ــوي، واإلب ــإن واملعن  عصــرنا ف

 كانـت  طويلـة  ولسـنوات  .نفسـه  لتـأثري وا نفسـها  األدوار هلم يتيح ال احلداثي بعد ما احلايل

 مـا  للثقافـة  مسـة  وأول اآلن، تبـدّل  األمـر  أن غـري  .السياسي الشارع ي السلطة هي الكلمة

 ولــوال التلفزيونيــة، الصــورة تصــنعه فاحلــدث .الصــورة ســلطة طغيــان هــو احلداثيــة بعــد

 كلـه،  ملطاولـة ا ونفـس  والقـوة  الـزخم  هـذا  الشـبابية  الثـورات  اكتسـبت  ملـا  وصـوره  التلفزيون

  .مجيعا فاجأنا والذي

 لقـول  املثقـف  وسـيلة  املسـموعة،  اإلذاعـة  ثـم  ومـن  والكتـاب،  واجلـة  الصحيفة كانت 

 للقــارات، العــابرة الصــورة هــي باملهمــة يقــوم مــن فــإن اليــوم أمــا .دوره أداء وعربهــا كلمتــه،

 أنـه  غـري  )وإعالميـة  ثقافيـة ( ومؤسسات )مثقفون( أشخاص الصورة هذه إنتاج وراء وتقف

 تقنيــة ووســائل عمــل آليــات ذات هــي الــيت واملؤسســات خمتلفــة، ومالمــح مبعــايري املثقــف

   .التقليدية الثقافية املؤسسات عند كانت ما حال بأية تشبه ال وسياسات

 حلظـــة ي التـــارخيي احلـــدث عارضـــة وحيـــة، ســـاخنة مباشـــرة، تنقـــل الصـــورة إن 

 إن .التحليلـي  التـأملي  العقل يتمثلها أن قبل االتواالنفع العواطف هتيّج فهي وهبذا وقوعه،

 أخرى، آالف ومئات آالفا، ستحفز ما ساحة ي الناس آالف احتجاجات عن تعرض صورة

 وإمنـا  فقـط  احلـدث  تنقـل  ال الصـورة  أن بـالقول؛  نقصده ما وهذا واملشاركة، اخلروج على

 علـى  حياديـة  وغـري  امـا، مت بريئـة  غـري  نفسها الصورة أن غري .صنعه ي باألحرى، تشارك،

 سياســية حســابات ومثــة .وممنتجــة األحيــان مــن كــثري ي منتقــاة هــي وإمنــا اإلطــالق،

 وعمــل ثقافيــة، صــناعة أخــرى بعبــارة أهنــا أي .بثهــا ومكــان زمــان حتديــد ي وإيديولوجيــة

 أصـحاب  /السـابقة  احلقـب  مثقفـو  عليـه  عودنـا  الـذي  ذاك غري جديدا دورا يؤدون مثقفني

 عنها غنى ال أداة اللغة وستبقى أبدا، تنتهي ولن بعد، تنته مل الكلمة وظيفة أن بيد .الكلمة

 جتـارهبم  ومتثيل ثقافتهم وتأسيس البشر بني االجتماعي وللتواصل واألفكار املعارف لنقل

   .تارخيهم وتدوين وخرباهتم،
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 والصـورة  الكلمـة  من متشابك نسيج اآلن وهي تعقيدا؛ أكثر أصبحت الثقافة أداة إن 

ــات ــائط، والتقنيـ ــزج والوسـ ــآلف متتـ ــل، وتتـ ــذا وتتفاعـ ــدر هبـ ــا ذاك، أو القـ ــد تبعـ  للمقاصـ

 وهـــو .)الثقـــاي اإلعالمـــي، السياســـي،( اخلطـــاب إنشـــاء ي املســـتخدمة ولالســـرتاتيجية

 يتجـه  مـن  أن غـري  .توجيهـه  وحماولـة  تشـكيله،  وإعـادة  العـام  الـرأي  ي للتأثري يتجه خطاب

 ..وحيـاورون  ويتشـككون  يتسـاءلون  وهـم  والتمثـل،  التلقـي  ي سلبيني ليسوا اخلطاب إليهم

 .شتى أطراف بني حوار لدميومة جماالت هي احلديثة الثقافة وقنوات اإلعالم وسائط إن

 وبُعد معارفه سعة على تأثريه مدى يعتمد احلوار، هذا ي واحد طرف سوى ليس واملثقف

   .العام املشهد ي شخصيته وحضور والعرض، القول ي وأسلوبه حججه وقوة تفكريه

 أو اجتمـع،  بقضـايا  باالهتمـام  يبـدأ  منـها  اليت اللحظة من بالسياسة املثقف يتورط 

 ميـارس  أن شـرطا  ولـيس  .للمجتمـع  موجهـا  خطابـا  خيلـق  أن يفكـر  منـها  الـيت  اللحظـة  من

 الفنيـة  تـه بوظيف وقيامـه  والثقاي، اإلعالمي اجلسم ي وجوده إن ..مباشرة السياسة لعبة

 وأن .السياســة ي مــؤثر دور ألداء أكــرب فرصــا مينحــه اإلعالميــة أو الفكريــة أو األدبيــة أو

 الســيما النــاس، وســجاالت حــوارات ي واإلعالمــيني والكتّــاب الفنــانني مــن كثــر دخــول

 نشــاطات ي الفعليــة مشــاركتهم عــن ناهيــك االجتمــاعي، التواصــل مواقــع عــرب الشــباب،

  .صنعه ي املشاركة شرف ويعطيهم احلدث، من القلب ي يضعهم االحتجاج،
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ــ1  الثقــاي املركــز ..يفــوت جاســم ترمجــة ..دولــوز جيــل )فوكــو لقــراءة مــدخل والســلطة؛ املعرفــة( ـ

  .1987 بريوت ـ العربي

  .1985 شباط ..األوىل السنة الثاني، العدد كتاب ..املنار جملة ..دوس فرنسوا )فوكو عامل( ـ2

 ..صاحل هاشم ترمجة؛ ..أركون حممد )اليوم؟ اإلسالم نفهم كيف الديين: الفكر نقد ي قضايا( ـ3

  ؟.1998 /1ط بريوت.. الطليعة/ دار

  .1991 بغداد جامعة منشورات ..خليل معن الدكتور )املعرفة اجتماع علم( ـ4

ــ5  األحبـــاث مركـــز العظـــم/ جـــالل صـــادق )األدب وحقيقـــة رشـــدي ســـلمان /التحـــريم ذهنيـــة( ــ

 /2ط ..قــربص نيقوســيا/ للــنش.. احملــدودة F.K.B شــركة العربــي/ العــامل ي االشــرتاكية والدراســات

1994.  

 املؤسسـة  ..املؤسسة مفهوم /السادس اجلزء وآخرون الكيايل عبدالوهاب )السياسية املوسوعة( ـ6

  بريوت. والنشر/ للدراسات العربية

 ألفـني  )جـزءان  والعشـرين/  احلـادي  القـرن  أعتـاب  علـى  والعنـف  والثروة املعرفة :السلطة حتول( ـ7

  .1995 للكتاب العامة املصرية اهليئة الريدي.. لبنى ترجة: توفلر..

 دار عــوض. لــويس )هيكــل حســنني وحممــد احلكــيم توفيــق مناقشــة :الســبعة الناصــرية أقنعــة( ـــ8

  .1987 /1ط مصر.. مدبويل/ مكتبة بريوت.. الرقي/

 العربيـة/  الوحـدة  دراسـات  مركـز  .غليـون.  برهـان  الـدكتور  )األمـة  ضـد  الدولـة  /العربية نةاحمل( ـ9

   .1993 /1ط بريوت..

ــ10  دار غليــون.. برهــان الــدكتور )والتبعيــة الســلفية بــني العربيــة الثقافــة حمنــة العقــل: اغتيــال( ـ

   بريوت. التنوير/

ــ11 ــاني اجلــزء /األشــياء قــوة( ـ ــدة ة؛ترمجــ .بوفــوار. دي ســيمون )الث  دار إدريــس.. مطرجــي عاي

  .1964 /1ط بريوت.. اآلداب/

 منشـورات  اهلـييت..  وجميـد  جونسـون  جـوردون  )لالسـتبداد  السياسـي  االقتصـاد  الـنفط:  لعنة( ـ12

   بريوت. ـ بغداد 2006 /1ط اإلسرتاتيجية.. الدراسات معهد وترمجة
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 العــدد /أقــواس( جملــة عبــد.. مكــري )العبوديــة مــن متعــددة اشــكال العراقيــة: الثقافــة( مقالــة ـــ13 

  .)2008 األول

  بريوت. قباني.. نزار منشورات ..قباني نزار شعر )النكسة دفرت على هوامش( ـ14

 املركــز .حجــازي. مصــطفى )املقهــور اإلنســان ســيكولوجية إىل مــدخل االجتمــاعي؛ التخلــف( ـــ15 

  .2005 /9ط بريوت.. ـ البيضاء الدار العربي/ الثقاي

ــ17 ــ املــرض( ـ ــل الغرب؛ب ــي مجــاعي لعصــاب النفســي التحلي ــرتا دار طرابيشــي.. جــورج )عرب ــ ب  ـ

  .1/2006ط دمشق..

 /2ط بــريوت.. والنشــر/ للدراســات الطليعــة دار .العظــم. جــالل صــادق )الــديين الفكــر نقــد( ـــ18

1970.  

 بـريوت..  والنشـر/  للدراسـات  الطليعـة  دار العظـم.  جـالل  صـادق  )اهلزميـة  بعـد  الـذاتي  النقـد ( ـ19

  .1970 /4ط

 العربيـة/  األحبـاث  مؤسسـة  نعـيم..  ليلـى  ترمجـة؛  رميـارك.  ماريـا  أريـش  )لشـبونة  ليلـة ( روايـة  ـ20

  .1993 بريوت الشعوب.. ذاكرة سلسلة

 ــ  البيضـاء  الـدار  العربـي/  الثقـاي  املركز الشامي.. أنور ترمجة؛ .أورويل. جورج )1984( رواية ـ21

  بريوت.

 العربيــة املؤسســة جماهــد.. املــنعم عبــد جماهــد ترمجــة؛ ..فــروم أريــك )احلريــة مــن اخلــوف( ـــ22

  .1972 /1ط بريوت.. والنشر/ للدراسات

  .بريوت العربي.. املستقبل دار غنيم.. عادل ترمجة؛ .غرامشي. أنطونيو )السجن دفاتر( ـ23

 والبحــوث الســرتاتيجية الدراســات مركــز وآخــرون.. نونتنغتاهــ صــامويل )احلضــارات صــدام( ـــ24

  .املرتجم اسم يُذكر مل .1995 /1ط بريوت ق/والتوثي

 – فوزي حسن مؤيد ترمجة: ماكفارلن.. وجيمس برادبري مالكومل حترير ..جزءان )احلداثة( ـ25

   .1990 /1ط ..بغداد املأمون دار

 -الثقافــة وزارة منشــورات اجليوشــي فاطمــة .د ترمجــة هابرمــاس )للحداثــة الفلســفي القــول( ـــ26

  .1995/ 1 ط – سورية

 -وبـريوت  البيضـاء  الـدار  – العربي الثقاي املركز -حرب علي )املثقف نقد أو /النخبة أوهام( ـ27 

  .1/1996ط
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ــ28 ــة نقــد( ـ ــورين أالن )احلداث ــور: ترمجــة – ت  – القــاهرة – للثقافــة األعلــى اجلــس – مغيــث أن

  .1/1997ط

 الـدار  – العربـي  الثقـاي  كـز املر – حرب علي )اهلوية ومآزق العوملة فتوحات /النهايات حديث( ـ29

  .1/2000ط – وبريوت البيضاء

 صـاحل  هاشـم  ترمجة – أركون حممد )اليوم اإلسالم نفهم كيف /الديين العقل نقد ي قضايا( ـ30

  .1/1988ط – بريوت – الطليعة دار –

 - اجلـابري  عابـد  حممـد  – )رشـد  ابـن  ونكبـة  حنبـل  ابن حمنة /العربية احلضارة ي املثقفون( ـ31

  .1/1995ط – بريوت – العربية الوحدة دراسات ركزم

 البيضــاء الـدار  ــ  العربــي الثقـاي  املركـز  ـــ حـرب  علـي  )املفكــرة الـذات  نقـد  /املمتنــعو املمنـوع ( ــ 32 

  .1/1995ط ـ وبريوت

 – تومبسـون  وجراهـام  هريسـت  بول – )التحكم وإمكانات الدويل االقتصاد / العوملة مساءلة( ـ33 

  .1999 القاهرة – للثقافة األعلى اجلس – تحيف إبراهيم :ترمجة

 بـريوت  اآلداب/ دار طرابيشـي..  جورج ترمجة؛ بوفوار.. دي سيمون جبزئني؛ رواية )املثقفون( ـ34 

1962.  
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