
المثقف والسياسي
بين الفكر والسلطة

يرى ال�ساعر الرو�سي جوزيف بروت�سكي يف العالقة بني املبدع وال�سيا�سي اأن ثمة �سوء فهم بني 

الطرفني، ويعود ذلك اإىل اأن املبدع ميثل الدائم الأبدي فيما ال�سيا�سي ميثل املوؤقت والراهن كما يعزو 

ال�سغينة التي يحملها ال�سيا�سى املثقف واملبدع اإىل اأن ال�سيا�سيني يدركون باأنهم عابرون على الرغم 

من كل ال�سجيج املحيط بهم، وعلى الرغم من ا�ستيالئهم على احلا�سر بينما املثقفون واملبدعون 

ي�ستولون على امل�ستقبل وعلى الزمن بكاملة.

تلك الروؤية واإن كانت قد اأتت من فئة املبدعني اإل اأنها وبح�سب ما ي�سرده لنا التاريخ من حكايات 

عرب ما م�سى من الزمن ت�سري اإىل �سراع كان ول يزال بني هذين الفريقني اللذين يرمي اأحدهما على 

الآخر بع�ش تاأويالته وانتقاداته وتنظريه يف اأحياٍن كثرية..

وتلك العالقة اأي�سًا ترزح حتت وطاأة املر�ش الع�سال حيث ل »دواء« يجعل من ال�سيا�سي اأن يهداأ 

ول »م�ساد« ميكنه اأن ي�سارع ما يتاأجج يف داخل املثقف ويكبح جماحه.

هذا التقاطع بني الثنني ي�سي بنقطة التقاء �ساخنة جدًا ل تكتب فيها الغلبة لأحد، فال�سيا�سي 

دائمًا ما يخرج من ماأزق اأكرب من روؤية مثقف، واملثقف ل يكل ول ميل يف اإطالق العنان لذاكرة تفرز 

اأحداث ربع قرن يف حلظة، لتظل النقطة موؤججة وال�سراع م�ستمرًا ما مل ُيخرج اأحدهما لالآخر راية 

بي�ساء طلبًا يف اجللو�ش على طاولة احلوار..

يف ملف هذا العدد ناأمل اأن نكون طاولة احلوار التي تنتظر �سيوفها الأعزاء من مثقفني و�سيا�سيني 

ليقراأ كل منهما الآخر ويعلنان �سالمًا يجعل منهما )وجهني لعملة واحدة( وهي التقدم والتطور..

الملف

موضوع الغالف



عندما نسأل أنفسنا عن: الفرق بين مجتمع 
األمــس… ومجتمــع اليــوم؟. يمكننــا أن نعرف 
وأن نــدرك بوضوح عبــر قليل من التأمــل، أننا في 
مجتمعنــا العربــي قد عبرنــا مراحــل كثيرة من 
التحــوالت الفكريــة والثقافية المهمــة، وال زالت 
تحوالتنــا الفكريــة والثقافيــة الضروريــة قائمة 
ومســتمرة في االتجاه نفســه. لهذا أمكن تغير 
الفعــل وبــروز كثيــر مــن األنشــطة االجتماعيــة 
والشــبابية الفاعلــة والنافعــة والمثمرة، بســبب 
الجيد.والثقافــة  والتنويــر  والتثقيــف  التعليــم 
الجيدة بوابة لسياســة جيدة والسياســة الجيدة 
تبشــر بميــالد ثقافة جيــدة.. إًذا متــى تصافحت 
الثقافــة والسياســة ســينعم المجتمــع بحراك 

متقد..

د.أحمد المبارك
الأح�ساء

جامعة امللك في�سل
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الملف

دور  ب��ني  »للمفا�سلة«  هنا  نعود  وعندما 

الثقافة التحريرية ودور املبادرات فاإن »الثقافة« 

كما اأراها قد تكون هي العن�سر الأبرز والأهم 

للمجتمع،  �سيا�سي  اجليو  التغيري  معادلت  يف 

الفردية  »املبادرات  تخلقه  قد  ملا  اإدراكي  رغم 

العليل،  املجتمع  يف  الواعني  من  لقلة  العملية« 

من تغريرُّ جذري يف الثقافة والتفكري. لكن يبقى 

الرهان يف الأخري على مدى قدرة املبادرات يف 

اإيجابي  اإحداث تغيري ثقايف  اآخر املطاف على 

بها  املبتلى  املري�سة  الثقافة  يف  ودائ��م  جذري 

متكًئا  الأه��م  الرهان  يبقى  لذا  املجتمع،  هذا 

�سنع  يف  ودوره���ا  وحت��ولت��ه��ا«  »الثقافة  على 

واإجناب املجتمع احلي.

لقد كان ذلك الن�سال والفعل الثقايف مربًرا 

ي�ستمر…  واأن  ميتد  اأن  به  وح��رٌي  ووجيًها، 

يف  نعي�ش  ال��ي��وم  حتى  زل��ن��ا  ف��ال  ال��ي��وم.  حتى 

رغم  املهرتئة  القدمية  اخل��ن��ادق  تلك  بع�ش 

النفتاح والتغريات الثقافية اجليدة والكبرية. 

وال�سخ  النقد  من  ملزيد  بحاجة  زلنا  ما  ل��ذا 

تصافح 
ومبادرات

الثقافة والسياسة..

والفاعلة،  اجليدة  الأفكار  من  ملزيد  امل�ستمر 

�سيا�سة داخلية وخارجية  بناء  ت�ساهم يف  التي 

بناءة يف املجتمع تعمل على رفع م�ستوى الوعي 

يف  املوؤ�س�سات  دور  تعزيز  واإىل  الأف���راد  ل��دى 

املجتمع، فهناك توزيع الكتب الثقافية، وهناك 

اإقامة  وهناك  العمل،  عن  العاطلني  م�ساعدة 

»مل�ساعدة  اأو  »لالبتعاث«  وموؤ�س�سات  مراكز 

وهناك  املبتعثني«،  وم�ساندة  وتوعية  وتوجيه 

التثقيف ال�سحي، وهناك اإن�ساء مراكز للتربع 

واملتميزين  باملبدعني  الحتفاء  وهناك  بالدم، 

�سوؤونهم  وت��ي�����س��ري  وت�سجيعهم  وت��ك��رمي��ه��م 

اإن�ساء  وه��ن��اك  الإب����داع،  على  وم�ساعدتهم 

جماعات ومراكز ملكافحة اجلرمية واملخدرات، 

للفنانني  وت�سجيع  للفن  مراكز  اإن�ساء  وهناك 

وتدريب لهواة الفن واملبتدئني، وهناك الإ�سهام 

تكوين  وهناك  ال�سيعي،  ال�سني  التقارب  يف 

اجلهل  ومكافحة  والتعليم  للتدريب  جماعات 

والتخلف والأمية وتعزيز حب املعرفة والرغبة 

التجمع  املجتمع، وهناك  اأفراد  لدى  التعلم  يف 
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خدمية  اأو  توعوية  اإلكرتونية  م��واق��ع  لإن�ساء 

لقوالب  منتجة  جماعات  تكوين  اأو  تعليمية  اأو 

الثقافية والتعليمية  املعرفة والربامج والأفالم 

وت�سجيع  واإق��ام��ة  اإن�ساء  وهناك  والأخالقية، 

املواكبة  امل���دين  املجتمع  موؤ�س�سات  خمتلف 

فكل  …الخ.  امل�ستمرة  احل�سارية  للتطورات 

�سيبداأ  ثقافتنا  �سميم  يف  يدخل  عندما  ذلك 

�سينقلنا  ث��م  فيها…  اخللل  موا�سع  بتغيري 

التنوير واحلديث عن  ذلك تدريجًيا ملزيد من 

»دور املبادرات« والبحث عن املزيد منها. لي�ش 

العيب  لكن  والثقافة  ال�سيا�سة  تختلف  اأن  عيًبا 

تنمية  طريقة  يف  معوًقا  ط��رف  ك��ل  يكون  اأن 

الآخر..

مهما  ثقافًيا  املتخبط  اأو  امليت  املجتمع  اإن 

فاإنه  املبادرات،  �سطحي عن  ب�سكل  له  حتدثنا 

اأو  ال��ه��ام��دة  كاجلثة  غالًبا  ذل��ك  رغ��م  يبقى 

املري�سة - ما مل يتم تغيريه ثقافًيا بطريقة ما، 

اأو توريط بع�ش اأفراده واإقحامهم يف املبادرات 

من قبل بع�ش القوى الفاعلة والذكية والواعية 

واحلاذقة بطريقة اأخرى-، فال حراك اإيجابي 

ذلك  لأن  ال.  فعَّ اإنتاج  ول  جيد  فعل  ول  حينها 

متخاذًل  جمتمًعا  غالًبا  لي�ش  بب�ساطة  املجتمع 

لتكوينه  بالنظر   - والفعل  والإنتاج  العمل  عن 

املعني  املجتمع  يكون  م��ا  غالًبا  ب��ل   ،- ال��ع��ام 

فاعاًل ومنتًجا كاأي جمتمع ب�سري اآخر يتفاعل 

تلقائًيا مع نف�سه ومع ما حوله بال�سكل الطبيعي 

يتخبط  حينما  لكنه  منتًجا،  فاعاًل  حًيا  ليكون 

الأمل  �سوى  ينتج  ل  قد  �سيئة  ثقافة  ظلمات  يف 

واخل���وار وال��ه��ذي��ان واأ���س��ي��اء ك��ث��رية م��ن ذلك 

كتمزيق  واملري�سة  البالية  ثقافته  من  النوع 

دائًما  فاملجتمعات  حوله.  ما  تدمري  اأو  نف�سه 

طبيعي  ب�سكل  ومبادرة  فاعلة  تكون  ما  واأب��ًدا 

وتلقائي - ما مل ت�سغل اأو تعاق عن ذلك ب�سبب 

املبادرات  تخبوا  اأو  اأن متوت  -، فال ميكن  ما 

املوهوم  ال�سكل  بذلك  الب�سرية  املجتمعات  يف 

اأو املبالغ فيه لدى البع�ش، والق�سية  واملزعوم 

اإبرة  اأن يكون هناك  قد ل تعدو فقط بب�ساطة 

الجتاهات  يف  ت�سري  خمتلة  ثقافية  بو�سلة 

الت�سحيح،  اأو  التعديل  لها  يتم  حتى  اخلاطئة 

ا يف الوقت نف�سه معوقات  وقد تكون هناك اأي�سً

طبيعية اأو مفتعلة، حتد من قدرة الأفراد على 

خلق واإطالق املبادرات، ت�ساحب ذلك التخبط 

الثقايف، بحاجة اأن حتارب اأو حتجم.

يف كل الع�سور ويف كل الأزمان ويف كل الأوقات 

ويف كل املجتمعات، ومهما كان الختالف، ومهما 

كانت املعوقات، فدائًما هناك »مبادرات« و»فعل« 

و»حراك« و»ن�ساط« اجتماعي متقد، لكن الق�سية 

غالًبا ما تكون اأننا قد نتحرك اأحياًنا يف اجتاهات 

خاطئة اأو يف الجتاه اخلطاأ، اأو قد نبالغ يف تعزيز 

فعل ما على ح�ساب اأفعال اأخر.

واأكرث ما اأخ�ساه اأن تختل كفتا امليزان فتختزل 

والتنويري  التوعوي  الثقايف  الفعل  قيمة  تلغى  اأو 

لدى بع�سنا ل�سالح تطلعنا للمبادرات، واأن نن�سى 

الإرادات«  للتو من »حمرقة  قد خرجت  اأمة  اأننا 

بدنها  من  بجزء  اأو  براأ�سها  فقط  اأطلت  رمبا  اأو 

اإذ  الظلمات،  بنار  وباقي اجل�سم ما زال يحرتق 

ما زلنا بحاجة ملزيد من التنوير كي تزدهر وتورق 

ومعية  الوعي  املجتمع مباء  الفاعلة يف  املبادرات 

الب�سرية. 

لكنهما  متوازيان  خطان  وال�سيا�سة  الثقافة 

تن�ساأ  لكي  اأحدهما لالآخر  وينحني  بل  يتقاطعان 

اأجمل القطع امل�ستقيمة حوالينا.

الثقافة والسياسة خطان 
متوازيان لكنهما يتقاطعان 

بل وينحني أحدهما لآلخر

»الثقافة« هي العنصر األبرز 
واألهم في معادالت التغيير 

الجيو سياسي للمجتمع



الواحــد  القــرن  فــي  الفــرد  بــال  تش��غل 
العربــي،  عالمنــا  فــي  والســيما  والعشــرين 
اســتغراقات تأملية فــي إشــكاليات وجدليات 
باتــت كعقــد متأصلة في جســد األمــم التي 
أصالــة  علــى  المحافظــة  أجــل  مــن  تكافــح 
وجودهــا ونقــاوة أثرها التاريخــي والمعتقدي 
والقّيمــي.. فــي وجــه بحــر متالطم كرســته 
واقعيــة العولمة التي ما زال العالم منقســًما 

إزاءها.. بين مادح وناقم.
ميدانهــا  فــي  التأمــالت  هــذه  تختلــف 
وإنجازها حسب طوبغرافيتها وظروف منبتها، 
ولعلنا نأخذ أحد هذه التأمالت التي شغلت إلى 
حد كبير ُكتاب العالــم العربي.. أال وهو جدلية 
العالقة بيــن المثقف والسياســي في العالم 
العربي، المشــدودة دائًما بمقارنة ذات العالقة 

في العالم الغربي..

من يؤثر..
ومن يتأثر..؟!

عمر غانم محمد
ماليزيا

السياسي والمثقف
في العالم العربي:
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هذه  مناق�سة  يف  عميًقا  ال��دخ��ول  ق��ب��ل 

ولو  بتعريف  ناأتي  اأن  لبد  املقارنة،  العالقة 

وكذا  وال�سيا�سي،  املثقف  ملعاين  وب�سيط  عام 

العالقة بينهما..

فاملثقف.. هو الإن�سان الذي يجيد اأحد اأو 

عدد من عنا�سر املعارف واملعتقدات والفنون 

وا�ستنتاًجا  فهًما  وغ��ريه��ا..  والأخ��الق��ي��ات 

على  ال��ق��ادر  ال��ذه��ن��ي،  لنتاجها  وت��وظ��ي��ًف��ا 

اإبداعية  اأ�سكاًل  مولًدا  وعك�سها،  ترجمتها 

ملختلف الآداب والفنون والعلوم والتقنية.

وا�سًعا لبنة يف �سفوف لب�ِنات البناء الأعم 

والأ�سمل ملوروث و�سطه الفكري، الذي ي�سكل 

احل�ساري  النتاج  امل��ادي  العن�سر  مع  ب��دوره 

و�سطها  ين�سط  التي  الجتماعية،  للمنظومة 

اأن  ميكن  وال��ذي  القاف،  بفتح  املثق�مَف  ه��ذا 

ما  اإن  منه،  املنتظرة  امل�سافة  القيمة  ي�سيف 

ما  اإن  لالإن�سانية،  القاف  بك�سر  مثِقًفا  كان 

هذه  وراء  للنية  بالنظرة  بالقطع،  اأخل�سنا 

الن�سبية. العملية 

اأما ال�سيا�سي.. فهو الإن�سان الذي ميتهن 

على  القادرة  املبا�سرة  غري  والو�سائل  الطرق 

الذي  ب��الجت��اه  الب�سر،  م��ن  جمموعة  اإدارة 

يت�سرف  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  عنا�سر  حت���دده 

ب�»ال�سيا�سة«..  تكنى  مبنهجيًة  ومبوجه،  به 

ولقد  ال�سيا�سة«.  »اأه���داف  تدعى  ولغايات 

امل�سطلح  لهذا  التعريفات  من  الكثري  �ساع 

م�سمى  اأن��ه  وج��دت��ه  م��ا  فمنها  »ال�سيا�سي«، 

�سفة،  اأو  موهبة  وجدته  ما  ومنها  حلرفة، 

اأو  بالعنوان  �سيا�سًيا  �ساحبها  يكن  مل  واإن 

بالتطبيق والغاية.

واأخرًيا فاإن تعريف العالقة بني ال�سيا�سي 

لدورة  حمرًكا  حموًرا  الكاتب،  يراه  واملثقف، 

اجتاه  حول  التهم  يتبادل  التي  ال�سلة  جدلية 

التاأثري فيها، بني من يدعي التاأثري ا�ستئثاًرا، 

املثقف  امل����وؤث����ر.. وه��م��ا  ي��ت��ظ��ل��م  م���ن  وب���ني 

وال�سيا�سي.

وهكذا فقد اآن لنا اأن ندخل يف عمق هذه 

ابتداًء،  العربية  اجلغرافية  �سمن  اجلدلية 

وان���ح���دارات  اجت��اه��ات  فيها  ت��ت��ن��وع  وال��ت��ي 

تبًعا  ال�����س��واء،  على  واملثقفني  ال�سيا�سيني 

العقادية  وتوجهاتهم  الفكرية  مل��دار���س��ه��م 

ينبعون  التي  ال�سيا�سوجمتمعية  ونوع  ومناهج 

منها. 

املتجاذبة  املنوعة  الت�سكيلة  ه��ذه  لكن 

اأحياًنا واملتنافرة اأحياًنا كثريًة اأخرى، يجمعها 

على الدوام قا�سم م�سرتك، و�سم لدهور من 

بو�سمات  بال�سيا�سي  املثقف  عالقة  الزمن، 

الندية واملناف�سة الوجودية.

الملف

العدد »44« جمادى األولى 1430 هـ مايو 2009م



العالقة بين المثقف 
الحقيقي والسياسي، تعاني 

مرًضا مستأصًلا اسمه 
»الحساسية واالستبدالية 

الهدامة«

غالبية  ك��ان��ت  فلقد  اأ���س��ب��اب��ه..  ول��ه��ذا 

نعمم  اأن  دون  ال�سيا�سية  العربية  امل��دار���ش 

توليدية  تكن  انعكا�سية ومل  باملطلق، مدار�ش 

العرب  غري  الآخرين  جتارب  ا�ستن�ساخ  عرب 

تنافرت  فقد  وبالتايل  وغرًبا،  وو�سًطا  �سرًقا 

منذ حلظة الولدة مع عن�سر وموروث الثقافة 

لالإن�سانية  العطاء  اجلزيل  ال���وّلد  العربية 

التهديد  �سرًقا وغرًبا، وهو ما غر�ش عن�سر 

الوجودي يف منظور معظم ال�سيا�سيني العرب 

املتجلي  الثقايف  امل��وروث  جت��اه  تعميم،  دون 

على  احل��ق��ي��ق��ي��ني  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  مبثقفي 

قلتهم.

لنا  خرجت  املوغلة،  الندية  هذه  وب�سبب 

املُ�ستّثِقفني،  ال�سيا�سيني  من  عجيبة  من��اذج 

ي�سعى  ُم�ست�سي�سني،  املثقفني  م��ن  وك���ذاك 

ك��ل م��ن��ه��م ل����واأد الآخ�����ر، وال��ن��م��وذج��ان يف 

املثقفني  اإلغاء  هدف  بينهما  يقارب  الغالب 

اأنتجت  الطريق  لهذا  وكمكمل  احلقيقيني. 

اأدعياء  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�سيا�سية  الأدوات  لنا 

اأ�سالة  طم�ش  طريق  يف  العربية،  للثقافة 

الثقافة هذه، واإنكار دورها الإن�ساين العاملي، 

وحرفها باجتاه ت�سفيه القّيم العربية وتبديد 

حقوقها الثابتة، وهو ما جتلى ب�سكل ا�سطلح 

الليرباليني  العرب  ب�»املثقفني  ت�سميته  على 

م�سخ  بنتاج  علينا  خ��رج��وا  ال��ذي��ن  اجل���دد«، 

ال�سلطة،  انتقاد  اإل  يجيد  ل  وتابع،  انقالبي 

وال��دي��ن،  للقومية  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ق��ي��م  وت�سفيه 

تر�سد  عرب  حمتواها،  من  العروبة  وتفريغ 

العرب،  ال�سيا�سيني  اأخطاء وكبوات  وت�سقيط 

الأمر  العربي،  لل�سعب  مقيا�ًسا  لتكون  ومدها 

ال�سيا�سيني  ه��وؤلء  وب��رر حمالت  اأج��ج  ال��ذي 

اأن  بعد  وعناوينها،  الثقافة  لنحر  ال�ساعية 

املثقفني  اأقالم  قيا�ش  فكرة  ذهنهم  يف  رقت 

ب�سرف النظر عن منهم، على مقيا�ش بنادق 

النقالبني.

بني هذا وذاك، ظلت العالقة بني املثقف 

ا  مر�سً تعاين  وال�سيا�سي،  احلقيقي  العربي 

وال�ستبدالية  »احل�سا�سية  ا�سمه  م�ستاأ�ساًل 

هجرة  على  م�سجًعا  ج��ًوا  ��د  ولَّ ما  الهدامة«، 

املثقفني اإىل حيث العامل الغربي، الذي كثرًيا 

املحلي  احلقيقي  املثقف  يرعى  وظل  كان  ما 

رعوية  ب�سيا�سات  ال�����س��واء،  على  وامل��ه��اج��ر 

اأنه  على  الثقايف،  ناجتهم  ومقيًما  منتِظًرا 

عن�سر بناء للمجتمع، و�ساقل لتجربة البالد 

ال�سيا�سية، وناجتها القت�سادي والإن�ساين.

نبع  الدرامية،  املفارقة  لهذه  وا�ستناًدا 

واجتهد واأبدع مثقفون عرب بحجم اإنتاج ثري 

عي�سهم  رغم  العربية،  الثقافة  حلركة  ُمغني 

وجتن�سهم مب�سميات دول غربية غريبة، حيث 

بعيًدا  وجودهم  النتيجة،  هذه  وح�سن  �سجع 

يكمن  وهنا  اأمتهم،..  �سيا�سيي  يد  عن طائلة 

ال�سر!!.

العامل  يف  وحتديًدا  الآخر  اجلانب  وعلى 

من  جيل  ال�سطح،  على  طفا  فقد  ال��ع��رب��ي، 

اأبواًقا  ���س��اروا  ال��ذي��ن  ال��ع��رب،  املُ�ستّثِقفني 

يجمعهم  ل  لل�سلطة،  ومتزلفني  لل�سيا�سيني 

عليهم  تطلقها  كنايات  غري  الثقافة  مبعنى 

�سفحات ال�سيا�سيني الإعالمية.

املثقفني  م��ن  اآخ���ر  جيل  جانبهم..  اإىل 

اأمرهم،  على  املغلوبني  احلقيقيني،  العرب 

ماآثرين على نف�سهم، وحمافظني على الدوام 

مركبة  وب���ني  بينهم  الأم�����ان،  م�سافة  ع��ل��ى 

والتكميم  الغمط  ل�سر  ات��ق��اًء  ال�سيا�سي.. 

ال�سيا�سي  مع  التقاطع  عواقب  من  وغريها 

املعروفة يف عاملنا العربي.

واأم���ام ه��ذا ال��واق��ع الأل��ي��م، ق��د ل يكون 

بو�سعنا اأن نكون جُد متفائلني، باإمكانية اإ�سالح 

�سكل هذه العالقة بني ال�سيا�سي واملثقف، ما 

يف  والإن�سان،  الزمن  تعرية  عوامل  ت�سهم  مل 

العامل  يف  وال�سيا�سيني  ال�سيا�سة  حجر  �سقل 

بحده  ولو  جميل  �سكل  باإنتاج  اأم��اًل  العربي، 

يرى  واملثقف،  ال�سيا�سي  بني  لتكامٍل  الأدنى، 

عربه ال�سيا�سي املثقف رديًفا، حلركة الإحياء 

العيوب  وم��راآة  الهدم  معول  ولي�ش  والتقدم، 

وح�سب.



المثقــف  بيــن  العالقــة  أن  البعــض  ي��رى 
والسياسي يمكن تلخيصها بمقولة الفيلسوف 
الكبير »طاغور« عندما قــال »ال يمكنك أن تصافح 
قبضــة« أي أن المثقف الذي ينشــد االســتقاللية 
يحاول أحياًنــا أن يمد يده ليصافح يد السياســي 
المغتــاظ والحانــق، فيقــوم األخير بمــد يده غير 
المفتوحــة، ويصــاب المثقــف بصدمــة مهّولة 
عندما يكتشف أنه ال يستطيع أن يصافح قبضة!

العالقة 
بين فكر 
المثقف 
وقبضة 

السياسي

أحمد أبو زيد
القاهرة

4041

بروت�سكي،  جوزيف  الرو�سي  ال�ساعر  تناول 

بني  العالقة  لالآداب،  نوبل  جائزة  على  احلا�سل 

تفاهم  �سوء  هناك  »اإن  فقال  وال�سيا�سي  املبدع 

املبدع  اأن  اإىل  ويرجع ذلك  الطرفني،  بني هذين 

املوؤقت  ال�سيا�سي ميثل  فيما  الأبدي  الدائم  ميثل 

والراهن، وال�سغينة التي يحملها رجال ال�سيا�سة 

اأنهم  اإىل  م���ّرده���ا  وامل��ب��دع��ني،  امل��ث��ق��ف��ني  ع��ل��ى 

فال�سيا�سيون،  املثقفني.  هوؤلء  باأهمية  ي�سعرون 

ي���درك���ون اأن��ه��م ع���اب���رون ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن كل 

من  ال��رغ��م  وعلى  بهم،  يحيط  ال��ذي  ال�سجيج 

باأن  ي�سعرون  اأنهم  اإل  ا�ستيالئهم على احلا�سر، 

وعلى  امل�ستقبل  على  ي�ستولون  واملبدعني  املثقفني 

الزمن بكامله.«

اأن  اأنه لي�ش من ال�سرورة  اآخرين يرون  لكن 

تكون هناك قطيعة كاملة بني املثقف وال�سيا�سي، 

فالعالقة ميكن اأن تكون عالقة تكاملية اإذا كانت 

متقدم.  دميقراطي  بلد  ويف  �سحي  مناخ  يف  تتم 

وبناًء على ذلك، ل ميكن جتاهل العالقة الوثيقة 

بدون  �سيا�سة  ل  حيث  واملثقف،  ال�سيا�سي  بني 

ثقافة، ول معنى للثقافة بدون جت�سيد عملي من 

قبل ال�سيا�سي يف برامج عمله، ومن ثم ترجمتها 

يف الواقع العملي لن�ساله اليومي. 

»القطيعة«  اأن  اإىل  العلمي  البحث  وي�سري 

و»ال�سيا�سيني«  »املثقفني«  ب��ني  »ال��ع��الق��ات«  يف 

العربي  التاريخ  به، ومراجعة  اأمًرا م�سلًما  لي�ست 

»العالقات«  من  متباينة  متعددة  »اأمناًطا«  تظهر 

بينهما. 

الكبري  املثقف  دف��ع  العبا�سي  العهد  ففي 

»عبداهلل بن املقفع« حياته ثمن حماولته »عقلنة« 

و»تر�سيد« ال�سلطة اجلديدة الظافرة التي اأيدها. 

فقد اختلف مع اخلليفة العبا�سي املن�سور، وقيل 

ا  تعري�سً ودم��ن��ة«  »كليلة  كتاب  األ��ف  اأن��ه  ا  اأي�سً

باملن�سور وتلميًحا اإليه، فاأوغر �سدره عليه، ورماه 

الأيام وهي  بتهمة كانت �سائعة يف تلك  خ�سومه 

اأن  اإل  منها،  براءته  ثبوت  ورغم  الزندقة،  تهمة 

وايل الب�سرة »�سفيان بن معاوية املهلبي«، الذي 

قطًعا  فقطع ج�سده  بقتله،  اأمر  عليه،  يحقد  كان 

قطًعا ورماه يف التنور، وكانت اآخر كلماته: »واهلل 

الملف
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ُقِتل  ولو  نف�ش،  األ��ف  بقتلي  فتقتل  لتقتلني؛  اإن��ك 

الأديب  راح  وهكذا  بواحد«.  ��وا  وفرُّ ملا  مثلك  مائة 

ال�سيا�سة  �سحية  الفا�سل،  والإن�سان  العبقري 

واخلالفات ال�سيا�سية داخل الأ�سرة العبا�سية. 

وهكذا، قتل ابن املقّفع وهو يف مقتبل العمر، 

فيما  موته،  عند  والثالثني  ال�ساد�سة  يتجاوز  ومل 

املراحل  يف   - اآخرين  مثقفني  مواقف  تراوحت 

منها  احل��ذر  اأو  ال�سلطة،  تاأييد  بني  املختلفة- 

والبتعاد عنها، اأو معار�ستها، اأو البتعاد كلًيا عن 

الهتمام والتدخل يف ال�سيا�سة لدواع عديدة. 

وقبيل منت�سف القرن الثامن ع�سر، حتالفت 

عبدالوهاب«  بن  »حممد  الفقيه  ال�سيخ  ثقافة 

»حممد  »الدرعية«  لأمري  ال�سيا�سية  احلنكة  مع 

واجلزيرة  جند  توحيد  م�سروع  يف  �سعود«،  بن 

العربية، وجنح التحالف يف اإن�ساء دولة مرتامية 

الأرجاء ومتينة الأركان وقوية البنيان. 

حفزت  امل��ي��الدي،  ع�سر  التا�سع  القرن  ويف 

املواجهة مع الغزو ال�ستعماري الغربي، الأذهان 

التخلف  م�سببات  عن  والت�ساوؤل  للبحث  والعقول 

والنهو�ش  التقدم  واحتياجات  جهة،  من  والعجز 

د�سن  ما  وهو  اأخ��رى،  القدرة من جهة  وامتالك 

ما يعرف بع�سر النه�سة الذي تواءم فيه املثقف 

اجلديد ممثاًل يف رفاعة الطهطاوي مع ال�سيا�سي 

اجلديد ممثاًل يف وايل م�سر حممد علي با�سا يف 

م�سروع التغيري والتحديث الذي با�سره الأخري. 

كانت  ح��ي��ن��م��ا  ال���ع�������س���ري���ن،  ال���ق���رن  ويف 

الهيمنة  حتت  اأو  حمتلة  العربية  البالد  معظم 

املثقفني  من  الأعظم  ال�سواد  وقف  ال�ستعمارية، 

يف  وطنهم  اأب��ن��اء  من  ال�سرفاء  ال�سيا�سيني  مع 

الن�سال من اأجل التحرير وال�ستقالل ومن اأجل 

هذا  على  احل��ال  وا�ستمر  والتحديث.  النه�سة 

يف  وال�سيا�سي  املثقف  ب��ني  التكامل  م��ن  النحو 

مرحلة بناء الدول الوطنية يف عهد ال�ستقالل. 

ال�ستقالل  عمليتا  واج��ه��ت��ه  م��ا  ظ��ل  ويف 

والبناء من اختيارات متعددة يف ق�سايا: الهوية، 

والرتاث، واحلرية، والعدالة، والوحدة، وامل�ساركة 

امل���وارد،  واإدارة  واإي��ج��اد  وال�سلطة،  ال�سعبية، 

عموًما،  املن�سود  والتغيري  واحل��ق��وق،  واملعرفة، 

كان طبيعًيا اأن تتعدد الختيارات والإجابات، واأن 

تتمايز، اأو تتالقى، اأو تت�سادم، اأو تتهادن مواقف 

ال�سيا�سيني واملثقفني اإزاءها. 

ويف العقود الأخرية، ويف ظل العجز ال�سامل 

وعودة  بال�سلطة،  والنفراد  العربي،  والت�سرذم 

املثقفني  اأزمة  تفاقمت  املبا�سر،  غري  ال�ستعمار 

العرب، وتراجع كثرًيا ثقل وعدد املثقفني امل�ستقلني 

اأ�سيلة،  ووطنية  عربية  وروؤي���ة  ملعرفة  املنتجني 

مو�سوعات  تقدم  جديدة  فئة  لالأ�سف،  وظهرت، 

وحلوًل منطلقة اأحياًنا من »اأيديولوجيات« غربية 

اأو »اأجندات« ذات متويل اأجنبي.

يف �سوء كل هذا، ن�ستطيع اأن نقول اإن عالقة 

تنوًعا  واأكرث  واأعمق  اأعقد  ب»ال�سيا�سي«  »املثقف« 

من اأن تختزل يف حدي »القطيعة« و»التفاق«. 

ال�����س��ي��ا���س��ي- م��دع��و اإىل  ف��امل��ث��ق��ف - ك��م��ا 

اخلا�سة  »مرجعيته«  وتاأ�سي�ش  »ال���س��ت��ق��الل« 

العربي،  وال��وج��ود  واحلياة  الإن�سان  تغني  التي 

خالقة  ب��روؤى  الآف��اق  وتو�سع  عموًما،  والإن�ساين 

وتدفع  املهيمن  البوؤ�ش  من  اخلال�ش  على  تعني 

وامل�ساريع  ال���روؤى،  وه��ذه  اأف�سل.  ع��امل  لإح���راز 

التي تنبثق منها، هي التي ينبغي اأن تقرر نوعية 

اأًيا  وال�سيا�سيني  املثقفني  بني  العالقات  وح��دود 

كانت مواقعهم يف ال�سلطة، اأو املعار�سة. 

امل�سي�ش«  »املثقف  اإىل  الدعوة  تاأتي  ومن هنا 

العام  بال�ساأن  املن�سغلني  املثقف«  و»ال�سيا�سي 

التغيري  مل�����س��روع  جم��ال��ه،  يف  ك��ل  واحل��ام��ل��ني، 

والتجديد املعرب عن طموحات وتطلعات الأمة. 

دور املثقف وال�سيا�سي يف املجتمع

للتفريق  �سرورة  هناك  اأن  من  الرغم  على 

بني مفهوم املثقف ومفهوم ال�سيا�سي، اإل اأن هذه 

اأو  العداء  اأو  ال�سغينة  اإث��ارة  تعني  ل  ال�سرورة 

الجتماعيني  العن�سريني  هذين  بني  احل�سا�سية 

ت�سخي�ش  �سرورة  اإىل  ه��ذا  ويقودنا  الفاعلني. 

»املثقف/  منهما  واح����د  ك��ل  وظ��ي��ف��ة  وحت��دي��د 

الو�سيلة  ناحية  من  عملهما  وكيفية  وال�سيا�سي« 

واملنهج.

ب�سورة  املُ��ح��رتف،  بذلك  ونعني  فاملثقف، 

روؤي���ة  يحمل  ال���ذي  ال�سخ�ش  ذل���ك  ه��و  ع��ام��ة 

مو�سوعية وا�سعة تت�سمن املجالت كافة، مبا فيها 

وال�سيا�سية  والفل�سفية  والقت�سادية  التاريخية 

والعلمية والفنية والأدبية، واإْن تخ�س�ش يف واحد 

ناحية  من  واملثقف  امل��ج��الت.  ه��ذه  من  اأك��رث  اأو 

معه  يتوا�سل  كبري  نقدي  م�سروع  �ساحب  اأخرى 

مادام حًيا، مبعنى اأن املثقف اإذا توقف عن طرح 

»دماغًيا«!  وتويف  الأ�سا�سية  �سفته  قدمَ  فمَ الأ�سئلة 

يف  امل�ساهمة  ه��و  املثقف  م�سروع  م��ن  وال��ه��دف 

والإكراه  الزدراء  حالة  من  والنا�ش  احلياة  نقل 

واحلرية  الزهو  حالة  اإىل  واللتبا�ش  والب��ت��ذال 

يشير البحث العلمي إلى أن 
»القطيعة« في »العالقات« 

بين »المثقفين« و»السياسيين« 
ليست أمًرا مسلًما به، 

ومراجعة التاريخ العربي 
تظهر »أنماطًا« متعددة 

متباينة من »العالقات« 
بينهما. 
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بها  يحقق  التي  الو�سائل  اأم��ا  وال�سفاء،  والرقي 

م�سروعه فال تخرج اأبًدا عن م�ستوياتها الإن�سانية 

النبيلة ال�سريفة.

وو�سائل  مل�سروعه  وفًقا  املثقف  عّرفنا  واإذا 

نف�سيهما  للنقطتني  وفًقا  ال�سيا�سي  فاإن  حتقيقه، 

يبتغي  ما  اأول  يبتغي  �سلطوي  م�سروع  حامل  هو 

غري  اأو  �سرعية  بطرق  ال�سلطة  على  ال�ستحواذ 

�سرعية، وغالًبا ما يهمل ال�سيا�سي نوعية الو�سائل 

اإىل  ي�سعى  اأو  ذل��ك  اأج���ل  م��ن  ي�ستخدمها  ال��ت��ي 

تربيرها اإن كانت �سريرة ح�سب نظرية ميكافيلي 

»الغاية تربر الو�سيلة«.

امل��ث��ق��ف يف م��وق��ف مرتاب  ي��ظ��ل  وم���ن ه��ن��ا 

وح�����س��ا���ش م���ن ���س��الح��ي��ة و���س��رع��ي��ة وو���س��ائ��ل 

وروع  خ�سية  يف  ال�سيا�سي  يظل  وباملثل  ال�سيا�سي، 

اأن  البع�ش  ويعتقد  الكا�سفة.  املثقف  اأ�سئلة  من 

حتول املجتمعات بوجه عام اإىل جمتمعات مدنية 

واملوؤ�س�سات  الق���رتاع  �سناديق  ع��رب  متح�سرة، 

القانونية والد�ستورية التي حترتم حقوق الإن�سان، 

قد قرب امل�سافة بني املثقف وال�سيا�سي.

وكم �ستبدو هيئة ال�سلطة بديعة وبهية اإذا ما 

وانت�سرت  احلقيقيني  املثقفني  اأ�سوات  احرتمت 

لإراداتهم، وكم �سيكون رائًعا اإذا ما اأحاطت نف�سها 

مثال،  اإىل  النظر  نلفت  اأن  هنا  بنا  ويجدر  بهم. 

القرن  اإىل  تاريخه  يعود  وا�ستلهامه،  تاأمله  ينبغي 

ديجول  اجل��رنال  اأح��اط  فقد  فرن�سا.  يف  املا�سي 

والفيل�سوف  كالروائي  مرموقني  مبثقفني  نف�سه 

املثقف  وال�سيا�سي  الثقافة«  »وزي��ر  مالرو  اأندريه 

جورج بومبيدو »رئي�ش الوزراء«.

اأن��ه ج��اءه ذات  وي��روى عن اجل��رنال ديجول 

التي  والعمالية  الطالبية  ال�سطرابات  اإبان  يوم، 

�سرطة  ق��ائ��ُد  1968م،  مايو  يف  ب��الده  اجتاحت 

�سارتر  پول  جان  الفيل�سوف  ب��اأن  ليخربه  باري�ش 

ان�سمَّ اإىل املتظاهرين ويرمي ال�سرطة باحلجارة 

ا  ولذلك ي�ستاأذن الرئي�ش يف اعتقاله، فرف�ش رف�سً

رئي�ش  ���خ  ووبَّ »امل��ع��ار���ش«  �سارتر  اعتقال  قطعًيا 

ي اإينِّ اعتقلت  ال�سرطة قائاًل: »هل تريد اأن يقال عنِّ

ڤولتري؟« – يف اإ�سارة ملكانة �سارتر املوازية ملكانة 

املفكر الفرن�سي فولتري، ما يعني الحرتام الفعلي 

لنف�سه  ال�سلطة،  يكون يف  ف احلقيقي، حني  للمثقَّ

فيتعامل  وُيعاِر�سه،  ُيخاِلفه  ال��ذي  الآخ��ر  ولذلك 

ي�سبح  فقط،  ذاك  واإذ  وندية.  اح��رتام  بكل  معه 

من املمكن جًدا اأن تتج�سد على اأر�ش الواقع تلك 

العالقُة املثاليُة املرجوُة بني املثقف وال�سلطة.

منوذج املثقف ال�سيا�سي

ت�سفية  بني  ال�سيا�سي..  »املثقف  كتابه  يف 

عادل  امل��وؤل��ف  ت��ن��اول  ال��واق��ع«،  وح��اج��ة  ال�سلطة 

بالدرا�سات  معني  وناقد  �ساعر  وه��و  ع��ب��داهلل، 

»املثقف  اأن  فذكر  املثقف،  هذا  طبيعة  الثقافية، 

ال�سيا�سي لي�ش �سبيًها يف بنيته الذهنية والأخالقية 

بال�سيا�سة،  املعنيني  غ��ري  املثقفني  م��ن  ب�����س��واه 

ا�ست�سالمهم  ه���و  ع��ن��ه��م  اخ��ت��الف��ه  وم��و���س��ع 

عجزهم  من  انطالًقا  لهم  يحدث  مبا  ور�ساهم 

ال�سلطة  لفعل  مقاومتهم  و�سائل  ا�ستح�سار  عن 

اإنتاجه  ال�سيا�سي  ر املثقف  اجلائر، يف حني ي�سخِّ

كثري  يف  ويدفع  ال�سلطة،  ظلم  ملقاومة  الثقايف 

هذه  نتيجة  حريته  من  باهًظا  ثمًنا  الأحيان  من 

املقاومة«.

»املثقف  ي�سبح  ال��ت��ع��ري��ف  ه��ذا  ���س��وء  ويف 

اإىل  ينتمي  ال��ذي  النموذج  ذل��ك  ه��و  ال�سيا�سي 

وهو  وع��ي��ه،  وع��ن  ثقافته،  ع��ن  وي��ع��رب  املجتمع 

املجتمع،  با�سم  يدعو،  الذي  ال�سيا�سي،  الناطق 

احلقوق  وا���س��ت��ع��ادة  امل�����س��ال��ح  ا���س��رتج��اع  اإىل 

على  ال�سيا�سية  الأنظمة  عملت  اأن  بعد  اخلا�سة 

ال�سيا�سي  املثقف  يرتبط  ثم،  ومن  م�سادرتها«. 

واأخالقية  تاريخية  حميمة  بعالقة  واملجتمع 

يدعونا  الذي  الأمر  ا،  اأي�سً و�سيا�سية  وح�سارية 

اإىل اجلزم باأن املجتمعات احلالية لبلدان العامل 

معنًيا  يكون  ل  مثقف  اإىل  بحاجة  تعد  مل  الثالث 

بها، وبالتعبري عن م�ساحلها.

وبناًء على ذلك، ميكن تلخي�ش بع�ش مهمات 

املثقفني يف املجتمع املعا�سر الآن، يف »الك�سف عن 

وحتليلها  وال�سيا�سية  احل�سارية  الواقع  مركبات 

وتعريف النا�ش بطبيعة ال�سلطة واأنظمة عالقاتها 

واأ�سكال نقل قراراتها اإليهم و�سبل تنفيذها و�سبل 

ا�سرتجاع  وط��رق  لها  واإذعانهم  النا�ش  انقياد 

�سنع  يف  م�ساهمتهم  و�سرورة  حلرياتهم  النا�ش 

القرارات اخلا�سة بهم«. 

ويوؤكد املوؤلف »اأن اأي تنظيم �سيا�سي حقيقي 

وباإجماعه على متثيل  بثقة املجتمع  فاعل يحظى 

منبثًقا  يكون  اأن  ينبغي  عنه،  والنيابة  اإرادت���ه 

وعقيدته  وح�سارته  وتاريخه  املجتمع  رحم  من 

وتقاليده الروحية واملادية، اأو بعبارة جامعة لكل 

ثقافة  اأن يكون منبثًقا من  ينبغي  التفا�سيل  هذه 

ذلك املجتمع«.

حينما ي�سبح املثقف زعيًما �سيا�سًيا

قد ينخرط املثقف يف موؤ�س�سات ال�سلطة، ول 

المثقف إذا توقف عن طرح 
األسئلة َفقَد صفته األساسية 
وتوفي »دماغًيا«!

الملف
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�سري يف ذلك �سرط اأن يظل را�سًدا، ل يحركه يف 

ف�ساء عمله ون�ساطه غري عقله و�سمريه.

املثقف،  اإىل  حاجة  يف  �سلطة،  اأّي  وال�سلطة، 

ولكن املثقف لي�ش يف حاجة لأّي �سلطة، خا�سة اإذا 

�سيدار  ليوبولد  واملثقف  فال�ساعر  غا�سمة.  كانت 

�سنغور و�سل �سدة احلكم يف ال�سنغال، وبقي فيها 

طموحاته  حتقيق  يف  »ف�سل«  حني  اأن��ه  اإل  ده��ًرا، 

يكن  مل  فهو  مر�سًيا،  را�سًيا  عنها  تخلى  واآماله 

ك�ساعر  براعته  مثل  واحلكم  ال�سيا�سة  يف  بارًعا 

وكاتب، ولذا ذهب اإىل حقله يرعى فيه. وقد �سئل 

ليوبولد �سيدار �سنغور  ال�سنغايل الراحل  الرئي�ش 

اإليه، بني  ينحاز  الذي  الأيام عن اخليار  اأحد  يف 

�ساعًرا،  اأو  جامعًيا  اأ�ستاًذا  اأو  �سيا�سًيا  يكون  اأن 

فاأجاب: »اأختار ق�سائدي فهناك اجلوهري«.

ويف ال�سبعينيات من القرن املا�سي قّدمت لنا 

الأرجنتني مثاًل اآخر بطريقة خمتلفة حني تنازل 

الي�ساري،  بابلو نريودا، املر�سح  العظيم  �ساعرها 

املر�سح  ال��ل��ي��ن��دي،  ���س��ل��ف��ادور  امل��ث��ق��ف  ملناف�سه 

ن��وًع��ا من  الأخ���ري مم��ا خلق  ليفوز  ال���س��رتاك��ي، 

التحالف العجيب بني احلزبني املتناف�سني. ورمّبا 

اأدرك بابلو بح�ش ال�ساعر اأن اأمر ال�سيا�سة �سيكون 

هو  الليندي  الغرمي  �سديقه  واأن  عليه،  ع�سًيا 

الأف�سل، رغم اأن بابلو قيادي يف حزبه وله جمهور 

ح�سر  �سعرية  اأم�سية  – ففي  ل�ساعر  يتوفر  قلما 

لال�ستماع له مائتا األف من حمبيه مما دعاه اإىل 

العدد من  اأمام هذا  �سعًرا  تقراأ  »عندما   : القول 

ا اآخر«. ورغم  النا�ش فال بّد من اأن ت�سبح �سخ�سً

كان م�سموًنا يف عملية  »الآخ��ر«  انت�سار هذا  اأن 

لر�سيد  ر�سيده  اإ�سافة  ل  ف�سّ اأن��ه  اإل  الق���رتاع، 

»اخلارجية«  الأي��ادي  اأن  املوؤ�سف  لكن  مناف�سه، 

ع�سكرًيا  انقالًبا  دبرت  الوطن  مل�سلحة  الكارهة 

راح �سحيته »املثقف«!

 ومن ناحية اأخرى، يعتقد البع�ش اأن انتخاب 

الرئي�ش الأمريكي باراك اأوباما لرئا�سة الوليات 

لالأمل،  نافذة عظيمة  فتح  الأمريكية قد  املتحدة 

باأن  القول  حّقنا  من  �سيكون  و�ساعًدا  الآن  فمن 

�سيكون  ال��الزم��ة،  الأدوات  امتلك  اإن  املثقف، 

قدمه  ما  خالل  من  الأق��ل  على  عظيًما،  �سيا�سًيا 

حني  الن��ت��خ��اب��ات  معركة  خو�سه  اأث��ن��اء  اأوب��ام��ا 

ا�ستطاع بثقافته العميقة ومواهبه ال�سيا�سية الفذة 

اأمريكا،  وجه  لتغيري  الأمريكي  ال�سعب  يلهم  اأن 

ومن خالل بع�ش قراراته فور توليه مقاليد احلكم 

يف البالد، مثل قرار اإغالق معتقل »غوانتانامو«.

العالقة بني املثقف وال�سلطة يف املنطقة 

العربية 

يرى البع�ش اأن العالقة بني املثقف وال�سلطة 

اأمرين  تلخي�سها يف  العربية، ميكن  يف منطقتنا 

بارزين:

املتعاقبة عطلت  ال�سيا�سية  التقلبات  اأن  اأوًل: 

لها،  وم�سارك  ال�سلطة  مع  مت�سالح  تيار  تكوين 

التي  الت�سلطية  الأن��ظ��م��ة  ن��ل��وم  اأن  ميكن  وه��ن��ا 

الأخري  نلوم  واأن  هم�سته،  اأو  املثقف  ا�سطهدت 

ب�سكل م�ستقل  نف�سه  كذلك لأنه عجز عن تقدمي 

-من الناحية ال�سيا�سية- وظل على الدوام يلعب 

اأحيان  يف  وال�سريح  ال�سامت،  املعار�ش  دور 

اأقل.

عربي  ملثقف  من��وذًج��ا  جتد  اأن  يندر  ثانًيا: 

�سيا�سًيا  من��وذًج��ا  جلمهوره  يقدم  اأن  ا�ستطاع 

واعًيا، وهنا علينا اأن ندرك اأن هنالك فرًقا بني 

فل�سفًيا  اأو  اأدبًيا  ذلك  كان  -�سواء  املثقف  اإب��داع 

املثقف  ذلك  خيارات  بني  وما  �سحفًيا-  حتى  اأو 

ال�سيا�سة  جت��اه  اآرائ���ه  اأو  ومواقفه  ال�سيا�سية، 

الداخلية اأو اخلارجية لبلده. ففي العامل العربي 

ولكن  اإنتاجهم،  يف  متميزون  مثقفون  لدينا  برز 

ال�سيا�سية  وخياراتهم  ملواقفهم  العام  الر�سيد 

ولهذا  نا�سج،  غري  الأح��ي��ان  اأغلب  ويف  �سلبي، 

الأ�سا�ش  ي�سع  ثقايف  ع��ام  تيار  لدينا  يتكون  مل 

نقاط  وي��ح��دد  وال�سعبية،  الوطنية  للم�سالح 

التوافق الكربى مع ال�سلطة ال�سيا�سية، وهوام�ش 

الطرفني.  ب���ني  ف��ي��م��ا  ال�����س��ي��ا���س��ي  الخ���ت���الف 

يف  الرئي�سي  همه  اأ�سبح  املثقف  اأن  واملح�سلة 

ال�سحية  دور  يف  نف�سه  يقدم  اأن  احل��الت  بع�ش 

التوتر  املتعاقبة، ففي فرتات  ال�سيا�سية  لالأنظمة 

تهدد  »راديكالية«  حلركات  تاأييده  لأجل  ي�سجن 

لكتابة  يتفرغ  ال�سكون  فرتات  ويف  ال�سلطة،  بقاء 

مذكراته عن �سنوات العتقال الرهيبة.

ب���ني املثقف  ال��ع��الق��ة  ت��ظ��ل  وب���وج���ه ع����ام، 

�ساأن  فيعلو  واجل����زر،  للمد  حم��اًل  وال�سيا�سي 

املثقف اأحياًنا اإذا كان اإبداعه ل�سيًقا ومعرًبا عن 

ال�سعب وهمومه وطموحاته، ويعلو �ساأن ال�سيا�سي 

نفو�ش  يف  التغلغل  يف  ينجح  حينما  اأخرى  اأحياًنا 

وي�سعى  وتطلعاتهم  ويدرك حجم همومهم  �سعبه 

جاهًدا و�سادًقا لتحقيقها، واإذا �سادت حالة من 

احلميمية بني الطرفني، ثار كثري من الت�ساوؤلت 

الإطالع  خالل  من  اإل  اأجوبة  لها  جند  لن  التي 

على اأحوال املجتمع!

هنالك فرق بين إبداع المثقف 
وما بين خيارات ذلك المثقف 

السياسية، ومواقفه

وحاجة  السلطة  تصفية  بين  السياسي..  المثقف   -1
الواقع: عادل عبداهلل، دار الفارابي بلبنان.

2- ابن المقفع، الموسوعة الحرة »ويكيبيديا«. 
3- ليوبولد سنجور، الموسوعة الحرة »ويكيبيديا«. 

4- لماذا هذا الجدار بين المثقف والسياسي!!!؟ سلمان 
بارودو.

5- أبدية المثقف... وراهنية السياسي- شوقي بزيع- 
العدد السابع- كانون الثاني2006م.

بسام  العالقة؟  ســؤال  والــســيــاســي...  المثقف   -6
الهلسة - نشر 2008/9/19م.

مهدي  المثقف-  واحــتــرام  السياسية  السلطة   -7
النجار -الحوار المتمدن - 2008/3/23 م

الحوار   - النجار  مهدي  والسياسي-  المثقف   -8
المتمدن - 2008/5/31 م

9- المثقف السعودي بين السياسي والسياسة، عادل 
بن زيد الطريفي، صحيفة »الرياض«، 2007/6/6م.

المراجع:



أتح��دث هنا عن التنويــر باعتبــاره التغيير 
الــذي حدث أواًل في أوروبا وأمريكا والحقًا في 
كل العالــم بنســب شــديدة التفــاوت. حدث 
هــذا التغيير تدريجيًا منذ القرن الســابع عشــر 
الميالدي وال يزال مســتمرًا في مرحلة واسعة 
تسمى أحياًنا بالحداثة وأحياًنا بالتنوير، وبعض 
الباحثين يخص مســمى التنوير بالقرن الثامن 
عشر تحديًدا. بالنسبة لي فالتنوير يشمل كل 
هذه الفتــرة باعتبارها تنتمــي لنظام معرفي 
واحد ولم تحدث قطيعة معرفية معه حتى 

اآلن.

إيجابيات 
الفكرة 

وبناء 
المتغير

عبداهلل المطيري
الريا�ش

كاتب �سحفي

المثقف والسياسي..
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هذا  منجزات  عن  هو  امل��ط��روح  ال�سوؤال 

الع�سر امل�ساد به. وهل احلديث عنه هنا هو 

من باب الدعاية املجانية واملو�سة الفكرية اأم 

هذا  ب��اأن  كبرية  قناعة  لدي  �سخ�سًيا  م��اذا؟ 

من  الكثري  الإن�سان  حياة  يف  اأح��دث  الع�سر 

واإن مل تخل  الأ�سا�ش  الإيجابية يف  التغيريات 

التجربة كاأي جتربة ب�سرية من خلل. واخللل 

الك�سف عنه  التغيريات مت  اأحدثته هذه  الذي 

وحماولة اإ�سالحه داخل هذه الثقافة حتديًدا. 

على كل حال فاإن تغيريات ع�سر التنوير هي 

تغيريات يف الواقع ولي�ست يف اخليال. احلياة 

املعرفية  الأنظمة  تغريت.  املعا�سة  اليومية 

وال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية تغريت. 

اأن اأحتدث. م�سغول  اأريد  التغيريات  عن هذه 

ومهموم بحياتي اليوم وهنا.

ول��ك��ن م��ا ع��الق��ة ���س��ع��ودي ع��رب��ي م�سلم 

يعي�ش الآن وهنا بالتنوير يف اأوروبا منذ القرن 

ال�سوؤال كثرًيا ومن  ال�سابع ع�سر؟ يطرح هذا 

اأك��رث م��ن جهة. وج��واب��ي اأن��ه م��ع اأخ��ذ كامل 

العتبار للظروف اخلا�سة بكل جتربة ب�سرية 

هناك  اأن  اإل  فيها  حتققت  التي  و�سياقاتها 

التجارب  يف  وتاأثرًيا  وتاأثًرا  اإن�سانًيا  م�سرتًكا 

يف  امل�سروعية  يعطينا  ال��ذي  ه��و  الإن�سانية 

ال��ت��ف��ك��ري يف جت����ارب ب�����س��ري��ة خم��ت��ل��ف��ة من 

التاريخ  اخلا�سة.  م�سكلتنا  يف  التفكري  اأج��ل 

النتقال  حركات  من  بالكثري  ي�سهد  الب�سري 

يكفي  واحل�سارات.  الثقافات  بني  والتاأثري 

العربية  احل�سارة  تاأثري  اأ�ستح�سر  اأن  هنا 

والإ�سالمية يف احل�سارات الأخرى يف ال�سام 

يزال  ل  الذي  الأثر  واملغرب،  واإي��ران  وم�سر 

قائًما حتى اليوم.

هذا من جهة حقيقة اإمكان التاأثري الثقايف 

مقطوعة  لي�ست  الثقافات  بني  العالقات  واأن 

ا�ستح�سار  جهة  اأي  الأخ��رى  اجلهة  من  اأم��ا 

من  ع��دد  ي��ربره  فاإنه  ب��ال��ذات  التجربة  ه��ذه 

ما  حالة  بني  امل�سرتكات  اأن  اأولها  امل��ربرات. 

جًدا  كبرية  املعا�سرة  وحالتنا  التنوير  قبل 

واأ�سا�سية. ثانًيا اأن جتربة التنوير هي التجربة 

التي  التجربة  وهي  الوقت  هذا  يف  الظافرة 

فاإن  اليوم.  والأنظمة  ال�سعوب  كل  ت�ستلهمها 

ال�سكل الظاهري لتنظيمات املجتمع اأنها نتاج 

هي  احلالية  العربية  الدولة  التنوير.  ع�سر 

واملدر�سة  واجلامعة  التنوير.  دولة  �سكلها  يف 

التنوير  مدر�سة  �سكلها  يف  ا  اأي�سً هي  العربية 

ولكن هذه الأ�سكال مفرغة من م�سمونها.

الأوروب����ي  الإن�����س��ان  اأ���س��ب��ح  التنوير  م��ع 

والأمريكي يفكر ب�سكل خمتلف. وهذا التغيري، 

عدد  خالل  من  تغيري،حدث  اأع�سر  هو  الذي 

اأن ن�سع لها  من التغيريات اجلوهرية. ميكن 

الت�سليمي  التفكري  من  النتقال  وهو  عنواًنا 

الملف
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أصبح أساس المعرفة 
ومقياس صحتها هو العقل 

البشري والتجربة البشرية

تغييرات عصر التنوير هي 
تغييرات في الواقع وليست 

في الخيال

اإىل التفكري ال�سكي. اأو النتقال من الت�سليم 

انتقال هائل وعميق. كان  ال�سك. وهذا  اإىل 

الو�سطى،  الع�سور  يف  الأوروب����ي  الإن�����س��ان 

مبعنى  ت�سليمًيا  اإن�ساًنا  الظالم،  ع�سور  اأو 

ال�سلطات  من  واأف��ك��اره  معارفه  ي�ستقي  اأن 

وياأخذها  الوقت  ذلك  يف  املوجودة  املعرفية 

يف  اإل  له  دور  ل  تابًعا  وم�سلًما،  بها  موؤمًنا 

املعرفية  ال�سلطات  كانت  والتطبيق.  الطاعة 

اأن  ا�ستطاع  وما  اأ�سا�ًسا  الكني�سة  يف  تتمثل 

يتاأقلم معها من الأ�ساطري واخلرافات. كانت 

بها  يقول  التي  تلك  هي  ال�سحيحة  الفكرة 

رجل الدين بغ�ش النظر عن هذه الفكرة. ما 

دام قال بها فهي �سحيحة. والويل كل الويل 

ملن خرج عن هذا الطريق.

ال�سحيحة  املعرفة  حتولت  ديكارت  مع 

ال�سلطات  بها  تقول  التي  تلك  تكون  اأن  من 

بها.  ويقتنع  ال��ف��رد  ينتجها  التي  تلك  اإىل 

اإىل  الأفكار  تبني  من  الفرد  مهمة  وحتولت 

الإن�سان  يفح�سها  مل  معرفة  وكل  اإنتاجها 

معرفة  ف��ه��ي  وب��ت��ج��رب��ت��ه  ب��ع��ق��ل��ه  ب��ن��ف�����س��ه، 

اأ�سا�ش  اأ�سبح  م�سكوك فيها ومرفو�سة. هنا 

الب�سري  العقل  هو  ومقيا�ش �سحتها  املعرفة 

والتجربة الب�سرية. وكل معرفة هي م�سكوك 

خالل  من  نف�سها  اإثبات  ت�ستطع  مل  اإن  فيها 

مع  والواقعية.  العقلية  وبراهينها  اأدلتها 

التي  املعارف  من  كثري  �سقط  التحول  هذا 

كانت تقدم على اأنها حقائق ل مواراة فيها. 

التنظيمات  كل  جعل  الفكري  الأ�سا�ش  هذا 

فالدولة  ال�سروط.  بهذه  تقا�ش  الجتماعية 

واقعًيا  نفعها  تثبت  التي  تلك  هي  احلقيقية 

ولي�ست تلك التي تقرها الكني�سة. والقت�ساد 

النافع هو الذي ي�ساعد على الإنتاج وارتفاع 

م�ستوى الدخل ل ذلك الذي تدعي الكني�سة 

تلك  هي  العلمية  والنظرية  به  اأم��ر  اهلل  اأن 

التي توؤيدها احل�سابات والتجارب ل وجودها 

يف الكتاب املقد�ش ودعم الكني�سة لها.

مع التنوير اأ�سبحت الفكرة تاأخذ قيمتها 

م�سدرها  ق��ّوة  من  ل  القناعية  قوتها  من 

اجلراأة  ميتلك  الفرد  واأ�سبح  اأنتجها.  الذي 

كان  اأحد.  معونة  دون  با�ستقالل  يفكر  لكي 

�سجاًعا  »كن  كانط  قال  كما  التنوير  �سعار 

ع�سر  يف  ال�سك  اأ�سبح  عقلك«.  وا�ستخدم 

مهمة  ك��ان��ت  ال��ت��ف��ك��ري.  منهج  ه��و  ال��ت��ن��وي��ر 

هي  ال�سائدة  املعارف  كل  يف  التفكري  اإع��ادة 

ما مت  وهذا  الوقت  الأ�سا�سية يف ذلك  املهمة 

وفح�ش  بن�سبة كبرية. متت مراجعة  اإجنازه 

وال�سيا�سية  العلمية  واملعرفة  الدينية  املعرفة 

القول  وال��رتب��وي��ة... ومي��ك��ن  والق��ت�����س��ادي��ة 

نوعية  تغريات  �سهدت  املعارف  ه��ذه  كل  اإن 

واأ�سبحت معارف خمتلفة مع ع�سر التنوير. 

العربية  احلالة  اإىل  بالنظر  عدنا  واإذا 

كثري  يف  ت�سابه  حالة  اأنها  جند  الإ�سالمية 

تزال  فال  التنوير.  قبل  ما  حالة  الوجوه  من 

ول  م�سيطرة  القدمية  املعرفية  ال�سلطات 

ت�سكل  التي  املعرفة  من  الفرد  موقف  ي��زال 

املوقف  القدمي.  املوقف  هو  به  وحتيط  عقله 

ال�سك  طريق  بعد  يعرف  مل  الذي  الت�سليمي 

اإىل معرفة  الفرد منا  املنهجي. فحني يحتاج 

ينتجها  اأن  ويحاول  مب�سوؤوليته  يقوم  ل  فاإنه 

اأنه فقط  ويبذل اجلهد لتحقيقها. ما يحدث 

يلجاأ لل�سلطة املعرفية لتعطيه اإياها ويقوم هو 

مبهمة التباع والتطبيق ل اأكرث.

به  الوعي  وميكن  يومًيا  نعي�سه  واقع  هذا 

بالأبناء  الوالدين  عالقة  فح�ش  خ��الل  من 

الدين  رجل  وعالقة  بالطالب  املعلم  وعالقة 

وعالقة  بال�سعب  ال�سلطة  وع��الق��ة  باملوؤمن 

والعلوم.  باملعرفة  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�س�سات 

القدمية.  الرتاتبية  على  تقوم  العالقات  هذه 

القائمة  املعرفية  بال�سلطة  الت�سليم  تراتبية 

التخلي  اأي  والفردية،  الذاتية  عن  والتخلي 

املوقف  وف��ق��دان  ال�سخ�سي  ال�ستقالل  عن 

واملعنى والقيمة.

الذي  وال��ف��رد  التعلم  ط��ري��ق  ه��و  ال�سك 

وبهذه  قبله.  ملن  تابع  �سوى  يكون  ل  ي�سك  ل 

احلال فاإن الأمور لن تتغري لالأف�سل باعتبار 

اأن ح��رك��ة ال��ت��غ��ي��ري ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الإب����داع 

بها  تقوم  اأن  ميكن  ل  والتجديد  والتطوير 

هنا  ومن  واخلانعة.  التابعة  والأرواح  العقول 

التفكري  يف  ال�سك  منهج  ممار�سة  مهمة  فاإن 

حمرك  هي  الإ�سالمية  العربية  الثقافة  يف 

اأنها  كما  الثقافة،  هذه  وحركة  حياة  ووق��ود 

ال�ستقالل  مفتاح  ه��ي  ال��ف��رد  م�ستوى  على 

الذاتية.  القيمة  وحتقيق  ال�سخ�سية  ومتّيز 

الأفكار  فيما حوله من  ي�سك  الذي ل  والفرد 

م�سوهة  ن�سخة  �سوى  يكون  لن  فاإنه  واملعارف 

ممن حوله.



بي��ن المثقــف والســلطة عالقة شــائكة 
ومعقدة، وهي عالقة تاريخيــة، بدأت بعالقة 
مــع ما ُعــرف بظاهــرة »أصحــاب القلــم« من 
ُكتــاب ومعلميــن وفقهــاء ووعاظ يغشــون 
دواوين الســالطين والخلفاء واألمــراء والوالة، 
ويمنحون الشرعية لسلوكياتهم مهما كانت 
متقاطعة مع مدلوالت النص الشرعي.. حتى 
وصــول مفهــوم »المثقــف االصطالحي« إلى 
ســاحتنا الثقافية في عصر النهضة، بحمولته 
الغربيــة، ثم بحمولتــه العولميــة، أو تلك التي 
تعتمد علــى اجترار مصــدره اللغوي وعالقاته 

المعرفية البحتة.

المسافات 
وتعدد 

األدوار

د. محمد سعيد
املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والأبحاث ببريوت

4647

�س����ّمام  جمتم����ع  كل  يف  املثق����ف  ميّث����ل 

الأم����ان ال����ذي يح����ول دون ح����دوث اخل����رق 

ال�س����لبي الذي مي�شرُّ ق�سايا الوطن واملواطنة 

واحلياة الجتماعية، وهذا يعني اأنَّ املثقفني 

يحملون م�سوؤولية ترتقي فوق اأ�سكال الثقافة 

وم�س����امينها.

م�سببات  لكل  اإلغاًء  تفر�ش  والبديهية، 

املثقف  بني  والت�ساّد  ال�سراع  ثنائية  تواجد 

وال�سيا�سي، اأو بني احلاكم واملحكوم، ومهما 

مادامت  وامل�سميات،  الت�سنيفات  ك��ان��ت 

بني  لي�ش  قائمة،  املفرت�سة  العالقة  مزايا 

بني  قائمة  هي  ما  بقدر  لدودين،  خ�سمني 

قطبي رحى تدور، �سمن حمور اأ�سيل، وثمة 

متوا�سل  وجهد  خُمرٌج،  ونتاج  داخلة،  مادة 

دون عار�ش ول تنافر مق�سود، فذلك منطق 

الع�سوية والفاعلية والتكاملية يف الأدوار بني 

الملف

المثقف والسياسة:

ال�سيا�سي واملثقف، و�ساعتها فقط ت�سبح 

املثقف«  وال�سيا�سي  الثقافة،  »ال�سيا�سة، 

لكل النا�ش واملجتمع والوطن.

ه��ن��اك اأك���رث م��ن ع��الق��ة ب��ني املثقف 

اأحياًنا  ال��ع��الق��ة  ت��ب��دو  فكما  وال�سلطة، 

كذلك  وم�����س��ل��ح��ي��ة،  ان��ت��ه��ازي��ة  بينهما 

ومتوترة  مرتبكة  اأخ���رى  اأح��ي��اًن��ا  ت��ب��دو 

وا�ستبدادية.. وبني هذه وذاك ثمة عالقة 

ثالثة حتاول اأن مترر عالقتها على ح�ساب 

الوقت  ذات  يف  ولكنها  الثقايف  م�سروعها 

تلك  معاين  لكل  ثقافية  م�سروعية  تعطي 

ولي�ش  اأخالقية  غري  بدت  مهما  العالقة 

الإ�سكالية  اأ�سا�ش  وهو  اإن�ساين..  وجه  لها 

وم�سروعه  املثقف  مفهوم  يف  التاريخية 

يف  مقوماته  اأه���م  يفقد  حيث  ال��ث��ق��ايف، 

غياب هذا الوجه.
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تربط  التي  العالقة  تلك  ت�سنيف  ميكن 

تنتمي  اأنها  اعتبار  على  بال�سلطة,  املثقف 

اإجمااًل اإىل ثالث حاالت: 

املثقف  بني  وان�سجام  حتالف  عالقة  اأولها   

بني  �سعًبا  التمييز  يجعل  نحو  على  وال�سلطة 

لها يف  بوًقا  يكون  واملثقف.. بحيث  ال�سيا�سي 

مقابل منح مادية اأو وظيفية.. 

واأخرى عالقة قطيعة وتباعد جتعل املثقف   

ا  عيًنا على ال�سلطة، ويف بع�ش الأحيان نقي�سً

النقدية  لطروحاته  تقبلها  عدم  نتيجة  لها.. 

واآرائه التقوميية.. 

الأك��رث  اأو  الأخ��ط��ر  وه��ي  ثالثة  ح��ال��ة  ويف   

ال�سلطة  مع  املثقف  يكون  اأن  وه��ي  التبا�ًسا 

و�سدها يف اآن.. يد مع ق�سايا املجتمع وهمومه 

على  ت��رت��ب  حتى  ال�سلطة،  م��ع  وي��د  واآلم����ه 

وال�ستغراق  اخللط  من  الكثري  املوازنة  تلك 

اإىل  ���س��وى  النهاية  يف  ي��ق��ود  ل  ق��د  ن�ساط  يف 

زمًنا  ت�ستغرق  التي  اللتبا�سات..  من  مزيد 

وعالقاتها  ا�ستباكاتها  لفك  م�ساعًفا  وجهًدا 

بني  جدل  مثار  الوقت  مع  وت�سبح  املتداخلة.. 

موؤيد ومعار�ش، الأمر الذي ينعك�ش �سلًبا على 

دوره الإ�سالحي املن�سود.

مع  اأ�سبحت  املثقفني,  من  االأوىل  الفئة 

تبدو  وق��د  ال�سلطة،  ن�سيج  م��ن  ج���زًءا  ال��وق��ت 

اأحياًنا كثرية من اأدواتها.. ول يعني هذا ت�سنيًعا 

عليها اأو ا�ستنكاًرا لأدوارها على الإطالق.. اإل 

الثقافية،  اأهليتها  تفقد  قد  ال�سفة  بهذه  اأنها 

ميرر  ثقايف  مقاول  اإىل  الوقت  مع  تتحول  وقد 

وو�سائل  اأدوات  ع��رب  ال�����س��ل��ط��ة  اج��ت��ه��ادات 

معرفية..

هذه  م�سداقية  م��دى  ع��ن  النظر  وبغ�ش 

الفئة اأو نظرتها املنحازة لالإن�سان اأو م�ساحلها 

املثقفة  ال��ف��ئ��ة  ب���دت ه���ذه  اخل��ا���س��ة، وم��ه��م��ا 

اأنها  اإل  لقيمها،  ووفية  مبادئها  اإىل  منحازة 

العالقة،  تلك  اأ�سرية  الوقت  مع  نف�سها  �ستجد 

والتي �سرتتب عليها مع مرور الوقت الجنذاب 

وخ�سوماتها  وعالقاتها  ال�سلطة  ن�سق  اإىل 

وح�ساباتها.

الفئة الثانية, هي تلك التي اتخذت منذ 

ال�سلطة  عن  النف�سال  مراحل،  على  اأو  البدء 

كافية  م�سافة  ال�سلطة  وب��ني  بينها  وجعلت 

اأو  املعار�ش  اأو  امل��راق��ب  خانة  يف  لعتبارها 

ملبادئها،  وفية  الفئة  هذه  تبدو  وقد  الرا�سد.. 

على  اأن حتافظ  اأجل  من  البتعاد  خمل�سة يف 

وهجها ونقائها وطهوريتها.. لكنها اأحياًنا تكون 

م�سابة بداء العزلة وال�ستقالة من العمل العام 

واأعبائه، وتف�سل اأن تكون يف اجلزء الآمن من 

معادلة املثقف وال�سلطة.

الفئة الثالثة, يبدو يل اأنها الأكرث تاأثرًيا 

اأكرث  ورمب��ا  والإ���س��الح،  التطوير  م�سروع  على 

فرز  على  املجتمع  مل��ق��درة  تعطياًل  اأو  تقدًما 

الطبيعي،  مكانها  يف  وو�سعها  املثقفة  الوجوه 

فهي فئة حتب اأن تكون بعيدة مب�سافة حم�سوبة 

فتكون  يكفي..  قريبة مبا  لكنها  ال�سلطة..  عن 

ال�سرورة  الفئة  منها  جتعل  خا�سة  وظيفة  لها 

والو�سيط املنا�سب بني �سلطة، حتاول بني وقت 

واآخر ال�ستحواذ على مزيد من املثقفني وتعمل 

على  اخل��ارج  قمع  على  اآخ��ر  وق��ت  يف  جاهدة 

ن�سق ال�ستحواذ.

هناك أكثر من عالقة بين 
المثقف والسلطة، فكما 

تبدو العالقة أحياًنا بينهما 
انتهازية ومصلحية، تبدو 

أحياًنا أخرى مرتبكة ومتوترة 
واستبدادية

البديهية، تفرض إلغاًء 
لكل مسببات تواجد ثنائية 

الصراع والتضاّد بين المثقف 
والسياسي



للقل��م ولصاحبه عند العرب قديًما وحديًثا 
معــزة خاصــة. فكــم قيــل فــي القلــم وفــي 
مهمته! فهو مسؤول اجتماعي وكذلك صاحبه، 
وهو سالح يشــهره صاحبه ويتحدى به كل أنواع 
القمع والتمييز واالحتالل واإلذالل، وشاهدي على 
مســؤولية القلم وصاحبــه ما جاء فــي التراثين 
العربي والغربي من أقوال ترفع من شــأن القلم 
ومن شأن صاحبه وترسم له مهمته االجتماعية 

والسياسية والعقلية والثقافية.

المعادلة 
السياسية 
بحاجة إلى 
وزن شعري

أحمد الهوشان
النادي الأدبي بالريا�ش

4849

الملف

العدد »44« جمادى األولى 1430 هـ مايو 2009م



فهذا �ساعرنا العّتابي يقول: ببكاء القلم 

تبت�سم الكتب، والأقالم مطايا الفطن. وهذا 

كيف  القلم  ذكر  هلل  يقول:  املاأمون  اخلليفة 

يوؤكد  اأر�سطو  وه��ذا  اململكة.  ��ي  و���سْ يحوك 

حتت  من  الرجال  عقول  ويقول:  القلم  على 

اأقالمهم. وهذا ويّل الدين يكن ي�سّل قلمه يف 

وجه ال�سلطان عبداحلميد فيكتب له: لأهّزن 

به اأركان ق�سرك هزا. وهذا فولتري الفرن�سي 

الذي يواجه امللك فردريك الربو�سّي الكبري 

فيتحدث قائاًل: لك �سوجلان ولكّن يل قلًما. 

وهذا �ساعرنا ابن الرومي يقول:

بذا ق�سى اهلل لالأقالم مذ ُبريت

م اإن ال�سيوف لها مذ ا�سلتت خدمَ

الدين  �سالح  الفذ  قائدنا  هذا  واأخ��رًيا 

فتحت  اأين  تظنوا  ل  جلنوده:  يقول  الأيوبي 

البالد ب�سيوفكم، بل بقلم القا�سي الفا�سل.

نخل�ش  وم��ن غريها  الأق���وال،  ه��ذه  من 

ومن  م�سوؤولية  من  و�ساحبه  للقلم  ما  اإىل 

ويف  يوظفه.  كيف  املبدع  عرف  اإذا  اأهمية، 

ويهدر  املدافع  يعلو �سوت  فيه  زمن كزمننا، 

�سوت الطائرات ومتزق وجه ال�سماء القنابل 

-اأعني  اأك��رب  املهمة  ت�سبح  �سظياتها،  على 

امل�سوؤولية  ت�سري  و�ساحبه،  القلم  مهمة 

امللقاة على عاتقنا اأكرب. من هنا اأوجه هذا 

الكالم اإىل اأدبائنا ومبدعينا الذين ي�سكلون 

كلمة  ال�سعب،  ه��ذا  رواف��د  من  مهًما  راف��ًدا 

م�سرية  من  تنطلق  روؤي��ة  ثناياها  يف  حتمل 

حاله،  واقع  ومن  جتاربه  ومن  ال�سعب،  هذا 

مواقعه  ت��ع��ددت  مهما  امل��ب��دع  اإن  م��ف��اده��ا: 

وتلونت  جتربته  تنوعت  ومهما  واختلفت، 

خارج  يقف  اأن  له  ممكًنا  يعد  مل  وتباينت، 

اأحداث الع�سر الذي يعي�ش فيه. فالإن�سان ل 

اأن يعي�ش يف جمتمع واأن يكون حًرا  ي�ستطيع 

من هذا املجتمع يف اآن مًعا.

مل يعد كافًيا اليوم اأن يجل�ش املبدع على 

اجلثث  رائ��ح��ة  على  ويحتج  ال��وث��ري  مقعده 

الب�سرية، فالإبداع الثوري على ت�سظياته لي�ش 

قطيعة مع الواقع واإل �سقط يف العدمية.

املبدع  مهمة  اأ�سبحت  ه��ذه  اأيامنا  ويف 

تتلخ�ش يف ك�سف طبيعة الدوافع والقوى التي 

حترك جممل العالقات الإن�سانية ب�سكل واع 

وبحْد�ش �سفاف قادر على روؤية ما هو كائن. 

الإن�سانية  للم�سكالت  احلقيقية  الأبعاد  اإن 

يلف  الذي  اأ�سباب اخللل  اكت�ساف  تتلخ�ش يف 

العنيفة  ال�سطرابات  هذه  اإىل  ويوؤدي  العامل، 

الالاإن�سانية.

الذي  الع�سر  �سمري  اليوم  املبدع  اأ�سبح 

يعي�ش فيه، وهكذا يجد نف�سه بال�سرورة ملتزًما 

بالإن�سان وباحلياة. اإنه اللتزام مبعناه الرحب 

الوا�سع، ول يكون العمل الإبداعي اليوم اإيجابًيا 

عن  وي��ع��رب  ال��ت��اري��خ  ب��اجت��اه  ينحو  عندما  اإل 

ق�سايا ال�سعب باأكمله. فعظمة اأي عمل اإبداعي 

ل تنف�سل عن م�سمون الق�سية التي يطرحها 

اأداة  الإب��داع��ي/الأدب��ي،  العمل  عنها.  ويدافع 

تعليمية، اأداة تنوير فكري، اأداة ن�سال �سيا�سية 

هذا  ي�سبح  وهكذا  تثويرية،  اأداة  واجتماعية، 

العمل مبثابة مغامرة اإىل كل املواقع التي يجب 

اأن ين�سب عليها الن�سال.. وهنا ي�سبح العمل 

حتري�ش  اأداة  بالتايل  األ��وان��ه  على  الإب��داع��ي 

وال�سيا�سيني  ال�سيا�سة  اجتماعيني.  وتنوير 

اإىل  والثقافة بحاجة  املثقف  اإبداع  اإىل  بحاجة 

وخليالهم  الجتماعات  ويف  املحافل  يف  لغتهم 

ل�سبط  ال�سعرية  ولأوزانهم  امل�ستقبل  ر�سم  يف 

املعادلت ال�سيا�سية..

اإمياًنا بهذه الروؤية علينا اأن نرى اأن عملنا 

الإبداعي عمل ي�سعى اإىل الرقي مبجتمعنا نحو 

الأف�سل دائًما. وتاأ�سي�ًسا على هذه الروؤية علينا 

من  الإب��داع��ي��ة/الأدب��ي��ة  جتربتنا  نخو�ش  اأن 

م�ستقبله  �سم�ش  له  ونر�سم  اليومية،  معاناته 

األ  الإب��داع��ي  عملنا  على  اخل�سراء.  وواحته 

ي�سلخ نف�سه عن واقع جماهرينا واأل يتقوقع يف 

من  ي�ستمد  اأن  عليه  بل  ال�سايف،  الفن  �سدفة 

املقالة  ومن  �سعبنا،  فيها  تعّمد  التي  التجارب 

التي غا�ش فيها حتى النخاع.

وال�سعراء  الأدباء  اأقالم  انتجته  ما  اقراأوا 

وم�سرحيات  وق�سائد  ورواي���ات  ق�س�ش  من 

وكل  والفا�سية،  كالنازية  الأنظمة  تلك  تعري 

ال�ساقطة  الرجعية  والأيديولوجيات  احلركات 

لنرثي  عالًيا  ال�سوت  نرفع  تعالوا  والهالكة. 

الكرامة،  ب�سوت  الغ�سب،  ب�سوت  اإبداعنا 

ونوظفها  واأفكارنا  اأقالمنا  ن�سحذ  اليوم  تعالوا 

باأ�سعارنا  نبل�سم  تعالوا  ق�سايانا،  خدمة  يف 

ونلّمع  الأم��ل،  له  ونر�سم  جراحه،  وبكتاباتنا 

املقهورة  املتعبة  الوجوه  لتعلو  البت�سامة  بريق 

مبواقفنا  بكلماتنا  نر�سم  تعالوا  جديد.  من 

دولته امل�ستقلة وحريته.

العمل اإلبداعي، أداة نضال 
سياسية واجتماعية، أداة 

تثويرية

لم يعد كافًيا اليوم أن 
يجلس المبدع على مقعده 

الوثير ويحتج على رائحة 
الجثث البشرية


