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افتتاحية العدد

عىل  يحرص  تيزيني  طيب  د.  الراحل  األستاذ  كان   

املتعلم؛  الفاعلني؛  باستمرار بني ثالثة مستويات من  التمييز 

يؤهله  املعرفة  من  مستوى  عىل  الحاصل  اإلنسان  وهو 

الكتساب وعي مطابق ملحيطه، ورمبا حتى درجة معينة من 

اإلملام تؤهله للقيام مبهام يف حقل تربوي أو معريف محدد... 

العمق  إىل  باإلضافة  يتمتع،  الذي  املتعلم  وهو  املثقف؛  ثم 

النسبي ملعرفته، بتعدد حقولها وتشابكها يف ذهنه، وقدرته 

عىل الكتابة والتفكري والنقد واملناقشة والتأثري داخل املجال 

العمومي... يأيت بعد ذلك املستوى الثالث؛ وهو العامل الذي 

ال يقترص  عىل املساهمة يف النقاش العمومي بل ميكنه اقرتاح 

نظريات جديدة، وابتداع مقرتبات paradigms جديدة يف 

التفكري باالعتامد عىل كفاءته يف التجريد والتحليل والرتكيب 

والنقد...

م ماهية املثقف مبعرفة متعددة الحقول واملشارب،  تتقوَّ

وباملشاركة الواعية يف النقاش العموميعىل قاعدة الحرية يف 

احني واملتملقني  التفكري واملامرسة، من هنا فإن عددا من املدَّ

الحاقدين املرتبصني من جهة أخرى،مهام منَّقوا  أو  من جهة 

ألن  املثقفني  لزمرة  ننسبهم  أن  ميكن  ال  الكالمية  فذلكاتهم 

اح والحاقد يُسقطان رشط الحرية إذ يسخران خطابهام  املدَّ

االنفعاالت  يُِحالن  كذلك  وألنهام  الخاصة،  املصلحة  لخدمة 

 ... خطابهام  بناء  يف  العقل  محل  التعصب...(  )الكراهية، 

هذه الرشوط الثالثة حيوية الستكامل عنارص هوية املثقف، 

فبدون قدر من املعرفة العميقة واملوسوعيةتنهار مصداقيته 

وبالتايل مرشوعية خطابه الثقايف، وبدون رشط الحرية يصبح 

خطابه قابال للتعليق )موضوع تحفظ(، وأخريا ال قيمة ألي 

فضاء  إىل  يخرج  وال  الضيقة،  الغرف  حبيس  يبقى  خطاب 

املقارعة الفكرية املفتوحة يف املجال العمومي. 

تطور فعل املثقف بشكل هائل، عىل مستوى الكم، منذ 

اليرس يف  الكثري من  الرقمي؛ لقد أصبح هناك  العرص  انبالج 

الولوج إىل املعلومة، ومناقشتها وتداولها... كام غدا بإمكانه 

أن ميتلك منصته أو أن يعمد إىل وسائط التواصل االجتامعي 

إىل  الحاجة  كُلفة، ودومنا  أدىن  رقميا دون  أعامله  ينرش  ليك 

مطبعة وال إىل نارش أو موزع، وأصبحت نسبة املقروئية هي 

دور  أن  لية  القول  وميكن  وأثره.  املثقف  مكانة  يحدد  ما 

نجح  وأنه  خصوصا  مسبوق،  غري  بشكل  توسع  قد  املثقف 

وأصبح  حني(  إىل  )ولو  الرقابة  سيف  من  فيالتخلص  أخريا 

واملكان  الزمان  يف  ينرشه  وأن  يشاء،  ما  يكتب  أن  بإمكانه 

اللغة  وحتى  الحدود،  حواجز  يتخطى  وأن  يشاء،  الذي 

بصورة  أعاملهسحابيا،  يوثق  وأن  الرتجمة(،  آلية  )بفضل 

أبدية أو يف ملفاته الرقمية الشخصية...

به  يعد  الذي  الالمحدودة  الحرية   وعد  فإن  ذلك؛  مع 

يخفي  مضلال،  وعدا  إال  الحقيقة  يف  ليس  الرقمي  الزمن 

وصارمةعىل  دقيقة  رقابة  تالبيبه  بني  الرقمي  التحول  فيه 

هذه  يجعل  ما  حدود،  كل  واآلراءتتجاوز  والقيم  األشخاص 

بنا  يفيض  أن  ميكنه  كيفي  تحول  إنجاز  عن  قارصة  الطفرة 

التي  العنكبية  فالشبكة  الكونية...  املواطنة  من  نوع  إىل 

التعبري  يف  تبدو غري محدودة  تكاد  للمثقفاليوم حرية  تتيح 

د. المختار بنعبدلوي

ي الزمان الرقمي
المثقف �ف
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الرقيب،  لعني  نفسه  الوقت  يف  النرش،تتيح  دائرة  واتساع 

من  تحديد  محدودةعىل  ال  متاما،قدرة  معاكس  اتجاه  ويف 

حتى  ورمبا  وزمانه،  ومكانه  النرش،  ومصدر  الكتابة  وراء 

صوتوصورة املؤلف وهو يحرر العمل، وحواره مع من يحيط 

به، ومرصوفه اليوم، وأكالته ومرشوباته املفضلةومكان رشاء 

التي  بالصورة  إفالس...  أو  يرس  حالة  يعيش  وهل  مالبسه، 

ونرش  االفرتايض،  العمومي  املجال  ولوج  عىل  قدرته  تجعل 

الخاصة  حياته  عورة  بانكشاف  مرهونة  بحرية  فيه  أعامله 

التي تفقد حميميتها، وتصبح يف مرمى الرقيب، الذي ميكن 

خارجها،  من  أو  الحدود  داخل  من  محليا  يكونقرصانا  أن 

تطفل  بدواعي  أو  املهمةمبهنية  أو  الغواية  هذه  ميارس 

يحدوه الفضول أو الرغبة يف االبتزاز أو التشهري...

خصوصيته  العام  بالشأن  املهتجس  املثقف،  يفقد  هكذا 

يف الزمن الرقمي، ومن ورائها حريته يف الرأي، ألن كل األفكار 

والتصورات التي قد يطرحها يف الفضاء العمومي قد تحسب 

عليه، وتضعه يوميا داخل سلسلة من الخيارات التي تحوله 

تحديد  منسوب  وترفع  والنمذجات،  للتفييئات  موضوع  إىل 

هويته وطباعه وميوله وأذواقه مع كل منشور، ليك تصنفه 

أمناط  لكل  طريدة  إىل  وتحوله  ونفسيا  واقتصاديا  سياسيا 

أصبحت  التي  اإلشهارية  للرشكات  هدف  وإىل  االستطالع، 

لديها القدرة عىل التنبؤ مبشاريعه الخاصة ورحالته وأسفاره، 

وأماكن عطله املفضلة، وحتى بأمراضه...

أخريا، وحتى عندما يسلم املثقف الرقمي من ارتهان   

حياته الخاصة لكسب رهان حرية النرش، فرسعان ما يواجه 

أنوفها  تحرش  قد  والخاصة  العمومية  آخر؛فاإلدارات  تحديا 

يف منشوراته عىل الوسائط ليك تحوله إىل سجل عديل ُمتاح 

للجميع، ميكن البناء عليه التخاذ قرارات بالرتقية أو الحرمان 

بالنسبةللسفارات  األمر  وكذلك  عمله،  من  العزل  حتى  أو 

وقد  متنعها،  أو  السفر  تأشرية  متنح  ليك  تستندإليه  قد  التي 

سيام  ال  أخريا،  السجن  إىل  بصاحبه  الرقمي  املنشور  يفيض 

بعد القيود التضييقية التي أصبحت عدد من الدول تفرضها 

عىل عمليات النرش اإللكرتوين.

يف  فعليا  أسهم  قد  الرقمي  النرش  يكون  قد  هكذا   

متديد دائرة الكتابة والنرش، لكن واهم من يعتقد أنه خطوة 

نحو املواطنة العاملية املرجوة، وأنه قد يسهم يف رفع منسوب 

الحرية، فبقدر ما تتوسع دائرة النرش متتد مجسات اإلنصات 

والتتبع واملراقبة ليك تلتقط األنفاس وتحصيها./.
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ملف العدد

لـه الكلخة عبد الإ

المثقف والعالم الرقمي:
أسئلة الهوية والسلطة والرأي

ي مع�ف الثقافة
�ف

يف  الثقافية  األنرتوبولوجيا  تهتم 

لدى  الوعي  منسوب  بتطور  منها  جزء 

املجتمعات القدمية، وتعترب ذلك مقدمة 

يف  والجامليات  القيم  نظم  تطور  لفهم 

يف  النظر  إن  واملعارص.  الحديث  العامل 

انتقال هذه املجتمعات من ثوابت القبيلة 

إىل  االنرتوبولوجيني  عند  األصل  يعود يف 

والنسب  باملصاهرة  القرابة  بنية  تحديد 

وتشخيصه كام فعل كلود لفي سرتاوس 

مع مراعاة ذلك يف فهم التحول  التاريخي 

هو  النظر  هذا  الدولة.  إىل  القبيلة  من 

القيم  لنظم  واستقراء  تأمل  العمق  يف 

عموما  والجامليات  الفن  كام  والفكر، 

جامعة  أصبح  الفرد،وقد  متيز  التي  تلك 

مؤسسة بالقوانني والترشيعات.

وامل����روءة  ال��خ��ري  ق��ي��م  تتحكم 

غري  بها  وتَتَلَبَُّس  الهويات  يف  والجامل 

يف  واملْنعة-األثر  –القوة  للعصبية  أن 

الواقع  مستوى  وإظهارهاعىل  تحيينها 

العرص  يف  أما  القدمية.  املجتمعات  يف 

الليربايل  النظام  ف��رض  فقد  الحديث 

الجديد املرشوط بقيم السوق واالستهالك 

إىل  القبيلة(  الهويات)منطق  رج��وع 

مببدإ  وتأصلت  تأثلت  أن  بعد  الواجهة 

ال��رصاع  ه��ذا  مثل  والتصادم،  ال��رصاع 

يقول عنه تودوروف:«ال يعني أن جميع 

للتبادل،فعزلة  قابلة  أو  متعارضة  القيم 

سواء  املجتمعات  وتقوقع  الثقافات 

أفرض من الخارج أم متت املطالبة به من 

من  اقرتابا  أكرث  مواقف  تبقى  الداخل، 

الرببرية،يف حني يشكل االعرتاف املتبادل 

نحو  جادة  خطوة  الثقافات  هذه  بني 

تأسيس الحضارة«1.

الثقايف  الفكري  النسق  هذا  داخل 

املبدإ  يف  والقائم  العام  واأليديولوجي 

يظهر  الهويات  رصاع  عىل  واألس���اس 

ملحة.فكره  حاجة  أصبح  وقد  املثقف 

مبا  ينتجه  الذي  الثقايف  بالسياق  موجه 

ينتمي  الذي  العرص  ملؤثرات  إفراز  أنه 

العام. الرأي  التأثري يف  الرغبة يف  إليه،له 

يف  يخاطب  هذا  ال��رصاع  مبدأ  أن  غري 

املثقف ما هو ذايت أوال.وقد سمى إدوارد 

سعيد هذا اإلحساس »بالقلق الهويايت«2، 

املثقف  رغبة  باألساس عىل  قائم  أنه  مبا 

اآلخرين،ويعني  مع  أفكاره  مشاركة  يف 

هذا أنه معني بصناعة الرأي الصحيح،أو 

َسَنُد   .3 بورديو  الوعي«بتعبري  »تصحيح 

كام  الخري  الوجود،قيم  يف  املثقف  هذا 

الجامل، والدعوة إىل الحق والفضيلة هي 

ويؤسس  وجوده  يحدد  ما  املحصلة  يف 

كينونته.

وبولوجيا الدين والسياسة ي أن�رش
باحث �ف

» تولد جميع الجامليات التي نستمتع بها عندما يختلط ما هو طبيعي مبا هو 

ثقايف «. حنة أرندت.

» للسلطة القدرة عىل تحويل الجميل إىل سلعة «. بيري بورديو.
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الحديث  العرص  يف  كام  السابق  يف 

السوسيولوجيني  عند  الكالم  يتوجه 

املثقف  دور  ع���ن  ال��ح��دي��ث  إىل 

وت��ح��دي��د م��س��ؤول��ي��ات��ه.وي��ح��رصه��ا 

و«فضح  الحقيقة«  شومسكيفي«قول 

موقع  يف  عنده  األكاذيب«،فاملثقفون 

الحكومات،وتحليل  بفضح  لهم  يسمح 

يف  والبحث  املجتمع  يف  ووقائع  أحداث 

هذا  أن  نحن  ودوافعها،ولنقل  خفاياها 

العامل  يف  ومتحقق  بل  ملموس  األم��ر 

التي  »القوة  هناك  الغريب،فللمثقفني 

حرية  ومن  السياسية  الحرية  من  تأيت 

التعبري كام تأيت من الحق يف الوصول إىل 

املعلومة«4.

دامئا  شومسيك  عند  املثقف  مهمة 

السلطة  وهيمنة  للرتاتبية  نقد  هي 

داخل  قيمته  من  الفرد  تفرغ  التي  تلك 

آخر  بشكل  هي  املهمة  املجتمع،هذه 

تبديد للعنف وقد استحال تسلطا. هذه 

الهويايت–كام  بالقلق  املشوبة  اإلرادة 

عند  نزوع  هي  سعيد-  إدوارد  مع  مر 

ب�  أرندت  حنة  تسميه  نحوما  املثقف  

العامل«5.  عن  والتوحش  الرببرية  »إزالة 

فالتعبري عن الرأي، وتنوير وعي الجمهور 

واملثاقفة   )IDIATION( باملفاكرة 

السياسة،وقد  ملامرسة  اآلخر  الوجه  هو 

والفن. واألدب  بالفكر  ذل��ك  يتحقق 

بالرصاع  املجتمع  اتسم  كلام  وهكذا 

يف  غارقا  أصبح  كلام  الهويايت  والتناقض 

عن  ضدا  منغلقة  ثقافية  هوية  تأصيل 

بدون  املجتمع  هذا  سيكون  اآلخرين 

شك أحوج إىل نخبة مثقفة تتفاعل معه 

بهدف تثوير هذا الوعي.

السوسيولوجيني  عند  األمر  يتعلق   

الجمهور  لدى  الوعي  درجة  يف  بالبحث 

اتجاه  يف  تغيريه  أو  تطويره  بغاية  

نظم  تحليل  عىل  األف��راد  بقدرة  الدفع 

الهيمنة وتفكيكها ثم السيطرة عىل تلك 

الجمعي  الوعي  يف  ترسخت  التي  القيم 

وأصبحت جزءا من ماهية الدولة.

ي
ال�اع الهويا�ت

يف  ب���ارزان  ح��دث��ان  تحديد  ميكن 

الواحد والعرشين إلظهار  القرن  مستهل 

هذا الرصاع الهويايت وإبرازه:

جورج  اختناق  هو  كان  -األول   1

أبيض)ماي  رجل  أق��دام  تحت  فلويد 

.)2020

العصبية  أن  ال��ح��دث  يظهرهذا 

الوجدان  يف  متأصل  القبيلة  ومنطق 

العرق  يف  امتداد  لها  الجمعي.فالهوية 

الهوية  لهذه  البد  وعليه  الدين،  يف  كام 

للنقاء  رمز  بيضاء،فالبياض  تكون  أن 

كل  يف  املقدس  والفضيلة،هو  والطهر 

العرق  يف  الساموية.االختالف  الديانات 

هو األس يف تعريف القبيلة كام يذهب 

ليفي  كلود  األنرتوبولوجي  ذل��ك  إىل 

سرتاوس6.

2 -أما الحدث الثاين فكان هو عودة 

)غشت  السلطة  إىل  طالبان/القبيلة 

2021(ويعني هذا رجوع الدولة الهوياتية 

انتصار  والسلف،  بالتقليد  املتشبثة 

عودة  أيضا  يعني  ما  األبوية،  للسلطة 

صفة  احتل   وقد  الواجهة  إىل  املقدس 

الصدارة.فاملقدس باعتباره متلكا للحقيقة 

الثقافات  عىل  االنفتاح  يلغي  الدينية 

واأليديولوجي  الهويايت  ال��رصاع  وي��ربز 

ويجعله يف الواجهة7.

مهمته  إن  املثقف،  دور  يربز  هنا 

السائد  املعرفة  نظم  تفكيك  يف  تكمن 

واملعيق لحرية األفراد والجامعات.ولهذا 

املثقف  أنطونيو غراميش  السبب يفضل 

العضوي عىل مثقف السلطة،هذا األخري 

معينة،أما  أيديولوجيا  أو  لطائفة  حارس 

ي الزمان الرقمي
ملف العدد : المثقف �ف

1 - تودوروفنيزفطان »التعايش مع ثقافات مختلفة .تأمالت يف الحضارة والدميقراطية والغريية«تر.محمدالجرطي.الدوحة 2014. 

2 - إدوارد سعيد.املثقف والسلطة .ترمحمدعدناين.القاهرة للنرش والتوزيع 2006 .

3 - Les faut débat. Pierre bordieu. Le monde deplomatique. 2015.

4 - نعوم شومسيك.مسؤولية املثقف . 

5 - حنة أرندت.بني املايض والحارض.بحوث يف الفكر السيايس.تر.ع.الرحامنبوشناق.دار النهضة .مرص للطباعة والنرش 1974.ص.272 

6 - C .livi-Strauss.Race et Histoire.Paris.UNESCO .1952.Reedite .chez Gontier .Paris.1967 

7 -  الكلخة ع. اإلله. املقدس والسلطة. الفكرانية الدينية والحداثة. أفريقيا الرشق. 2019.
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املثقف العضوي فهو مبعنى آخر محايد،ال 

ينتمي إىل أية مؤسسة سياسية أو دينية، 

وغري مدفوع مبصلحة ما،باختصار ثقافته 

موجه.لنقلهو  وال  مرشوط  غري  وفكره 

مبعنى آخر مستقل.

السياسي والمثقف

يف حوار له مع مجلة لوفيغارو،رصح 

السيد فرونسوا متريان )1916–1996 م(

عىل أن السياسة هي القدرة عىل تحويل 

ما يبدو مستحيال وإعطائه صفة الوجود 

نظره  يف  يسهم  ما  وهو  ممكنا،  ليصبح 

نفسه،  الدميقراطية  معنى  تطوير  يف 

فإدماج اإلفريقي يف املجتمع الفرنيس هو 

وهويته،ومع  لثقافته  تغيري  آخر  بشكل 

جديدة  هوية  تتأسس  التغيري  ه��ذا 

باالختالف  وتؤمن  التعدد  حس  تتبنى 

يف  حضارية.هي  قيمة  إىل  وتحوله 

القدمية. تتناىس  جديدة  هوية  الحقيقة 

ميرتان«فمن  الدينية،يقول  الهوية  أما 

بالحرية  تؤمن  بعني  إليها  النظر  الالزم 

عىل  التسامح.هذا  أخالقيات  وتتمثل 

الثورة  زمن  الَعلامنية  طرحته  ما  األقل 

بعد  جاء  الذي  التعقيب  الفرنسية«8. 

هذا الكالم هو:«أنت رئيس مثقف«فكان 

مثقفا  تكون  فأن  ذلك،  جوابه:«الأعتقد 

تلزم  وال  بالرأي  تكون مستقال  أن  يعني 

به أحدا«9.

جديدة  )هوية  عبارة  إىل  لننتبه 

رغبة  األصل  يف  القدمية(Ịهي  تتناىس 

القضية  هي  نفسه  اآلن  ويف  السيايس 

األساس عند أنرتوبولوجيي اليوم،فالهوية 

يف العمق تكتل وجداين وتشكل تاريخي 

غري قابل للنسيان وال حتى التفكيك،هي 

طباع  إىل  التاريخ  بفعل  تحول  انطباع 

ما  أقرب  بورديو  بتعبري   )HABITUS(

تقبل  ال  التي  النفس  قوانني  إىل  يكون 

من  ال��ذات  تبدي  نقاشا،كام  وال  جدال 

خاللها وعربها تصلبا ومقاومة.فالتشبث 

السيايس  الفعل  يف  واستدعاؤها  بالهوية 

صفة اإلنسان الرببري الحديث،ال تستمد 

هذه الهوية الثقافية قيمتها من املنافسة 

والتأثري بقدر ما تستحرض العنف وتدعو 

إىل القتال.

فرونسوا  بحسب  مثقفا  تكون  أن 

بالرأي،يف  مستقال  تكون  أن  هو  ميرتان 

التفاعل  ه��ذا  يتبدى  ال��ح��دود  ه��ذه 

املثقف  بني  وامل��رشوط  بل  ال��رضوري 

ميكنه  ال  األصل  يف  والجمهور.فاملثقف 

أن يكون معزوال عن املحيط االجتامعي 

ب��ال��رأي  وت��أث��ريه  إل��ي��ه  ينتمي  ال���ذي 

حتمي،والسؤال هو كيف ميكن رصد هذا 

الشقي  الوعي  هذا  يف  القائم  التعارض 

بني استقالل املثقف بالرأي مع املكافحة 

بكل  الجمهور؟اإلشكال  إىل  إيصاله  بغية 

كيف  باآلخر  املثقف  عالقة  هو  دق��ة 

تكون؟

يرى غراميش أن عالقة األفراد باآلخرين 

هي يف األصل عالقة عضوية،ويعني ذلك 

إىل  بانضاممه  يتكامل  الفرد  أن  عنده 

هذه  وتتكون  أخ��رى،  عضوية  كائنات 

العالقة من أبسط األشكال التعبريية إىل 

أكرثها تعقيدا10.

يف القديم مع املجتمعات البدائية كان 

ويتمظهر  الجامعة،  روح  يجسد  التعبري 

واملوسيقى  واللباس  اللغة  يف  ه��ذا 

الدفن...  ومراسيم  العبادات  وطقوس 

االختالف  تلمس  ميكن  هذا  ومع  الخ، 

التعبري نفسها وبالخصوص يف  يف أشكال 

التعبري  عموما،فطرق  والفن  الجامليات 

داخل  واختالفه  الفرد  متيز  تظهر  هذه 

بالجامعة  الفرد  نفسها،فعالقة  الجامعة 

من  جزءا  كونه  مجرد  عىل  تقوم  ال  هنا 

كونه  عىل  العمق  يف  مقوما  بل  القبيلة 

ومبدعا،قل  وصانعا   )ACTEUR( فاعال 

مثقفا.

وهو  غراميش  مقاصد  اآلن  لنفهم 

العضوي،فغراميش  املثقف  عن  يتحدث 

بالفلسفة  املتشبع  اليسار  مثقف 

يف  ال��رصاع  مببدإ  يؤمن  كان  املاركسية 

تثوير  هو  هذاالرصاع  املجتمع،مؤدى 

الواقع بغية تغيريه.ال تصالح بني املثقف 

والسلطة،فهذه األخرية يف تعارض مطلق 

مع الفن والجامل،وال تكتفي منه إال مبا 

يسهم يف استمرارها ووجودها،الفن الذي 

ال يربز الطبيعة املتناقضة للواقع هو يف 

املسيطرة،مقابل  للطبقة  امتداد  األصل 

ذلك ال تسمح السلطة من الفن والجامل 

ويلغي  الوعي  يسطح  ال��ذي  ذاك  إال 

والثورة.يتناسب  بالتغيري  الحس  خاصية 

هذا الوعي الفني عند غراميش مع درجة 

فهم اإلنسان ملاهيته باعتباره إرادة حرة 

واالستبداد. والتسلط  الهيمنة  ترفض 

الثورة  يساوي  الفن  واح��دة  بكلمة 

دامئا-  غراميش  –وبحسب  والحرية.«لذا 

القول إن كل واحد بقدر ما يغري  ميكن 

تبديل  يف  يسهم  ما  بقدر  ويبدلها  ذاته 
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ي الزمان الرقمي
ملف العدد : المثقف �ف

العالقات املركبة التي تتشكل منها مراكز 

قادر  وحده  بالسلطة،والفن  االرتباط  

عىل تبديدها«11.

بالسلطة-ولنفهم  االرتباط  مراكز 

الخفية  اإلرادات  تلك  أنها  غراميش-عىل 

وتحوله  قيمته  من  الوعي  تفرغ  التي 

للقيم.نقول  ومستهلكة  تابعة  أداة  إىل 

ودرجته  الوعي  منسوب  تغيري  إن  هنا 

عند األفراد مع تحويل إرادتهم يف اتجاه 

لحقوقهم  سالبة  أخرى  إرادة  مواجهة 

-وهي هنا إرادة السلطة-، معناه الدفع 

الحرية.  مطلب  نحو  بالجمهور/الشعب 

عند  املثقفني  لطبقة  األس��اس  فالهدف 

غراميش هو فضح اليقينيات والشعارات 

الزائفة واألفكار املتحجرة داخل املجتمع، 

تغيري  بغية  ذلك  بعد  ونقدها  وإبرازها 

الواقع.

السياسة والثقافة

مفاده  فلسفيا  تقليدا  أرسطو  رسخ 

مبا  اإلنسان  ماهية  من  جزء  التفكري  أن 

اإلنسان  هذا  فبإمكان  عاقل،  كائن  أنه 

أن يكتشف النظم واألنساق يف الطبيعة 

هي  عنده  معرفة؛الثقافة  إىل  ويحولها 

اآلن  يف  السياسة  ومامرسة  التفلسف 

نفسه.وهي يف العمق هذا الكل املتناغم 

الذي يشكل وعي الفرد وقد أصبح حرا 

ومستقال عن الحاجة والرضورة.

كان من الطبيعي زمن أرسطو التفريق 

السياسة والفلسفة وعزلهام كنشاط  بني 

ذهني عن العمل،ألن هذا األخري يحتاج 

إىل جهد وطاعة، فالعبد عنده يفتقر إىل 

االستقالل بالرأي، أما املسؤول عن تدبري 

أموره فيحتاج إىل تفرغ.علم السادة عند 

وهم  العبيد«  توظيف  علم  هو  أرسطو 

أولئك الذين خضعوا إلرادة السيد،وقيمة 

من  االستفادة  إىل  تعود  السيد  ه��ذا 

العلم  هذا  باقتدائهم.واليدل  ال  مواليه 

واالعتبار،ومفاده  الرفعة  من  يشء  عن 

فيام  عبيده  ترصيف  السيد  يعرف  أن 

أسعده  فمن  صنعه،لذلك  عليهم  يجب 

املهمة  بهذه  نفسه  يعني  ال��ح��ظ،أال 

فوضها إىل قيم بيته وانرصف إىل السياسة 

أو الفلسفة«12.

يتحدث  هذا  »السياسات«  كتاب  يف 

تلك  أرقاها  فجعل  أنواعها  عن  أرسطو 

التي تهتم بشؤون الفرد وتعيل من قيمة 

الدولة،فاإلنسان مدين بالطبع مبا أنه فكر 

شؤون  بتدبري  أوال،واهتم  االجتامع  يف 

عادل  حاكم  إىل  وأوكله  ثانيا  املدينة 

ثالثا.

إىل  –نسبة  ال��ج��م��ه��وري  الحكم 

بهذا  ال��ج��م��ه��ور-)L’assemble(ه��و 

نحو  الكل  وجه  ألنه  دميقراطي  االعتبار 

العبيد  لرأي  السياسية،المكان  املشاركة 

وال لساداتهم يف هذه الجمهورية، ويعد 

8 - Le figaro .entretien avec F .METERAN

9 - Ibid

10 -  أنطونيو غراميش .دراسات ومختارات.منشورات وزارة الثقافة دمشق 1972.ص:-126 

11 - نفسه ص:127 

12 - آرسطو.السياسات .نقله إىل العربية عن األصل اليوناين وعلق عليه األب أغسطني بربارة البوليس.بريوت 1957.ص:21 
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املواطنة  ملفهوم  الطبيعي  الشكل  هذا 

املرافعة  عىل  القدرة  عنده  تعني  التي 

)الدفاع عن الحق( والخضوع للمحاكمة 

يف  املواطنة  كانت  »لذلك  )القانون( 

حدودها املثىل هي كون املواطن »يشرتك 

يف القضاء والسلطة«13.

الطبيعي  التجيل  ال��ت��ن��اوب  يعد 

للعدالة االجتامعية« لذلك عندما تكون 

السياسة قامئة عىل املساواة بني املواطنني 

وتكافؤهم؛ يقبل أفراد الدولة أن يتولوا 

يرى  االعتبار  »لهذا  بالتناوب  أحكامهم 

أرسطو أن الخري السيايس هو الوجه اآلخر 

للعدل،و«العدل هواملنفعة العامة،لذلك 

اجتامعية«.  فضيلة  العدل  فضيلة  كانت 

لنفهم النشاط السيايس عند أرسطو فقد 

فاالستقالل  بالحرية،وعليه  رهينا  جعله 

بالرأي ومحبة الحكمة )فيلوصوفيا(كانتا 

تدخالن يف نطاق مامرسة الحرية كإرادة 

تجاور  السياسية  وواعية.النخبة  ذاتية 

نخبة الفكر والفلسفة؛قل املثقفة.

الدميقراطيات  بعض  تسمح  ال 

حقها  مبامرسة  املثقفة  للنخبة  الجديدة 

تسامحا  الوعي،ولنسميها  تنوير  يف 

مهيئا  بات  الكل  بالدميقراطيات،مادام 

لتمثلها كقيمة ولو من باب االدعاء فقط.

بحسب تودوروف هناك أعداء حميميون 

للدميقراطية، فالتوجه الجديد،واملتوحش 

باألساس  للبرياليةقائم  نفسه  اآلن  يف 

والحرة  الفردية  اإلرادة  تهديد  عىل 

الليربالية  هذه  اعتبار  ميكن  لإلنسان،بل 

الجامعية  لإلرادة  مفرطا  الجديدةتجاوزا 

الواعية،مبا أنها مسنودة باألنانية املؤطرة 

باالستهالك وقيم السوق.ومع هذا ميكن 

توفر  أخرى  دميقراطيات  عىل  نعرث  أن 

ذات  لألقلية/النخبة  حسب –شومسيك- 

والتدريب  والتسهيالت  »الوقت  االمتياز 

قناع  تحت  الكاملة  الحقيقة  إىل  ليصلوا 

واأليديولوجيا  والتحريف  التشويه 

الحدود  14 يف هذه  الطبقية«  واملصلحة 

عن  الدفاع  يف  املثقف  دور  يربزبالذات 

حقوق الفرد وقيمته قل إنسيته.

الدفاع عن حقوق الفرد ضد من؟ ضد 

األيديولوجيا  أيضا  ولنقل  الوعي  تزييف 

املسيطرة  الطبقة  أف��ك��ار  ه��ي  مب��ا 

واملهيمنة عىل الحقل الثقايف ولنقل بلغة 

املناطقة،أشباه القضايا تلك التي  تغذيها 

وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة.

يف اآلونة األخرية طفت عىل السطح 

موضوعات ساهم فيها املثقف وغريه،وقد 

الساحة  يف  املوضوعات  ه��ذه  تبدت 

السياسية املغربية ابتداء من سنة 2010 

يف  املرأة  إدماج  بخطة  بدأت  اآلن،  إىل 

املجتمع)2002( ومدونة األرسة )2004(، 

الزوجات،  تعدد  اإلرث...  يف  املناصفة 

والنوع... اإلجهاض،الجنوسة  يف  الحق 

الرصاع  يتبدى  املوضوعات  هذه  ومع 

 Ịوهمي.لننتبه وهو  املجتمع،  داخ��ل 

املدافعني  املقدس  بالنص  املتشبثني  بني 

عن الهوية الدينية )التقليديون(ومدعي 

التحديث الداعني إىل تجاوز النص الديني 

مع املوروث القديم. من يجتهد يف هذه 

القضايا ينتقل بالوعي الجمعي من دائرة 

التأمل واملساءلة إىل دائرة األحكام، ومن 

يقدم نفسه من خاللها يجتهد يف ترسيخ 

اإليهام  ملخصه  والسلطة  السيادة  قيم 

بحراك فكري وثقايف.

فعال اإلنسان حيوان سيايس -كام قال 

إليه  ويسعى  الحق  يريد  ألنه  أرسطو- 

أجل  العدالة ويرتافع من  كام يطمح يف 

تحقيقها ويف املقابل يريد كذلك تطويع 

مبعنى  نفعي  ؛هو  لصالحه  حقا  مايراه 

املتاحة  الوسائل  بكل  يسعى  أنه  ما،مبا 

سبق  الثقافة،وقد  معنى  تزييف  إىل 

التأكيد عىل أنها ارتفاع يف الحس وإدراك 

للجامل وإعالء من قيمة الفن.«فال حق 

يف الوجود إال ملا سيبقى عىل مدى قرون 

ليصبح موضوعا للثقافة« كام نصت عىل 

ذلك حنة أرندت.

إذا كان األمر كذلك لزم وضع طبيعة 

–هرمية  الهرمية  هذه  داخل  املثقف 

محكومة  هرمية  والخلق-وهي  اإلبداع 

موجهة  املثقف  آراء  ستكون  بالرصاع، 

نفسه  التفكري  قيمة  من  اإلع��الء  نحو 

تهم  التي  الحقيقية  بالقضايا  تعلق  وقد 

وتأطري  املفاهيم  صياغة  ومنها  املجتمع 

برشوط  موجه  سؤاله  التفكري،  نظم 

لتبديد  مقدمة  والتطور.فهذه  النهضة 

العنف وتعويضه مببدإ االتفاق والتعايش 

واالختالف.التفكري يف الحقيقة هو إنتاج 

يخفي  سجال  إىل  تحويله  أما  املعرفة 

العمق  يف  هو  حكام  باسمه  املتكلم 

إعطاء  يف  وطموحها  السلطة،بل  رغبة 

املعرفة طابعا احتفاليا)théâtrale(يوهم 

بالتنوع واالختالف داخل املجتمع.يتوجه 

باسم  املتحدث  السيايس  كام  الصحفي 

الذي  الجمهور،ما  نحو  العامة  املصلحة 

أن  عليه  أوهكذا  يفعله  أن  عليه  يجب 

لذلك-فيوجه  –خالفا  املثقف  يفكر،أما 

الجمهور نحو فعل التفكري ذاته،باختصار 

فهو معني بتشييد األنساق املعرفية تلك 

التي تصنع متخيال جديدا يسعف يف فهم 
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13 - -نفسه.ص:22 

14 - -نعوم شومسيك.مسؤولية املثقف م.س 

15 - يورغنهابرماس.التقنية والعلم كأيديولوجيا.تر إلياس حاجوج.دمشق.وزارة الثقافة .1991.ص:29-30

الهوامش

الواقع وتحليله وتفكيكه. 

الرقمي/  والعالم  المثقف 
الفضاء الجديد

به  أوال  ذهني  تشكل  هو  الفضاء 

يف  للمجال  الفرد  إدراك  يتحقق  معه  و 

أبعاده املعرفية والرمزية، مؤطر بالتدافع 

الفرض   هذا  برغبة  مشدد  والتنافس 

-الكائن السيايس- يف الهيمنة والسيطرة. 

الفضاء الرقمي هو فضاء سيايس بامتياز 

الفرد  سلوك  أَلَن  حتى  الكل،  يستدعي 

يف  لآلخر  وإرشاك��ه  واشرتاكه  وعالقاته 

اليومي واملعيش،وصداقاته أصبحت كلها 

افرتاضية.

لقد غريت النظم التقنية واملعلوماتية 

هذا  كان  أن  فبعد  العقل،  معنى  من 

لطرق  وموجها  للمعارف  مؤسسا  العقل 

بتعبري  أصبح  اإلن��س��ان  عند  التفكري 

يف  األسلوب  »هذا  أداتيا  عقال  هابرماس 

التي  السيطرة  إرادة  عن  يعرب  العقالنية 

عنه،فالتسلط  تنفصل  وال  متيزاإلنسان 

التقني الذي ينظر إىل الطبيعة ويتعامل 

معها بوصفها مجاال للوسائط أو الوسائل 

هي  والتنظيم  للتحكم  ومادة  املمكنة 

عىل  الثقافة  لسلطة  امتداد  األصل  يف 

ترصفاته  تحت  ليضعها  العالقاتالبرشية 

العقل  هذا  يكون  ال  وسيطرته،بحيث 

يف النهاية إال طابعا أداتيا،وتصبح قيمته 

اإلجرائية ودوره يف إحكام السيطرة عىل 

البرش وعىل الطبيعة فهو املعيار األوحد 

بإحكام  يتعلق  األم��ر  مي��ي��زه«15.  ال��ذي 

ال��رأي  بتوجيه  األف��راد  عىل  السيطرة 

يف  املعارف  وتشتيت  بل  فيه،  والتحكم 

إيهام  التشويش عليها،أو  الذهن أوحتى 

املتلقي بامتالكها، تلك هي سلطة التقانة.

باختصار العامل الرقمي دفع بالاليقني عند 

الفرد إىل درجة اإلرباك.

املحكومة  ال��دائ��رة  ه��ذه  داخ���ل 

باإلرباك والاليقني التي يتسم بها متلقي 

الرسالة الرقمية تحدث إدوارد سعيد عن 

درجة القلق الذي يشعر به املثقف تجاه 

القضايا املصريية التي تهدد كينونة الفرد 

ووجوده.

الوضع  ه��ذا  إزاء  املثقف  قلق 

يف  مهدد  اإلنسان  هذا  م��ادام  بديهي 

عاشها  التي  األهلية  إنسانيته،فالحروب 

العريب  الربيع  حدث  بعد  العريب  العامل 

طالبان/ ورجوع  فلويد  جورج  وحادثة 

األذهان  إىل  السلطة،أعادت  إىل  القبيلة 

مجتمع  متيز  ال��ت��ي  السيطرة  ن��وع 

القبيلة،الهوية املحددة بالعرق واللون،ال 

ترى االختالف كام يقول تودوروف، بقدر 

وإثبات  والعزلة  التقوقع  عن  تبحث  ما 

الذات.

هدف املثقف املوجه بالرأي التأثري يف 

الوعي الجمعي إلخراج اإلنسان من هذا 

املأزق،وهو مأزق تحالف فيه العقل مع 

السلطة مع نظم الواقع واملعيش بشكل 

اإلنسان  كينونة  فيه  عضوي،تحارص 

الرأي  هذا  الحريات.يصبح  فيه  وتقلص 

املثقف  عند  سعيد  إدوارد  مع  مر  كام 

موجها بالقلق حكمه نابع من الوعي يف 

مامرسة فعل التفكري.

البد من التفريق بني الرأي واالنطباع 

عن  املثقف  متييز  هي  والغاية  أوال 

حنة  مثال.تحدد  الصحايف  وليكن  غريه 

معنى  مبا  املوسوم  كتابها  يف  أرن��دت 

إصدار  ملعنى  دالالت  السياسة،ثالثة 

.)Jugment(الحكم

الرأي  تفكيك  عىل  القدرة  -أوال   1

بعد  ومقارنته  وترتيبه  والخاص  الفردي 

ذلك مبا هو عام وشمويل وكوين،وهو ما 

يعني عندها ربط الجزء بالكل.

ليك يصبح الحكم الذايت والخالص له 

واالجتامعي ال  السيايس  املجال  قيمة يف 

رؤى  يستدعي  )رأي(أن  الحكم  لهذا  بد 

وقناعاتهم،ليصبح  وتصوراتهم  اآلخرين 

بذلك الرأي قيمة معرفية موجها للنقاش 

يف الفضاءالعمومي/الرقمي.

2 -إتباع التقعيد لبناء معايري معرفية 

بغاية تحويل الرأي إىل املحسوس ليكتسب 

هذا الرأي صفة الرشعية.
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وإخضاعها  املعرفة  فرتاكم  وعليه 

يحاور  ال  فهو  املثقف،  صفة  للتجريب 

فيها،وهوبهذا  مفكر  قناعات  داخل  إال 

مبعارف  موجهة  لغة  إىل  الفكر  يحول 

إميربتو  بتعبري  معرفية  ذخرية  سابقة،قل 

إيكو16. 

3 -أم���ا امل��ع��ن��ى اآلخ���ر إلص���دار 

األحكام،فيقرتن بإعطاء تأويالت لقضايا مل 

يسبق للمثقف رؤيتها أو مشاهدتها،وال 

تتوفر لديه معطيات حولها.

عن  الرقمي–ضدا  العامل  يف  املثقف 

توجيهه- أوتشتيته،أو  الرأي  يف  التحكم 

ال  أننا  أطروحة،صحيح  ع��ن  ي��داف��ع 

شأن  هو  كام  فيها  الحسم  ننتظرمنه 

مجاالللمرافعة  ثقافته  ستكون  السيايس 

العلمية- والحقائق  باملعرفة  املوجهة 

وقدقلنا سابقا املثاقفة-،وعليه فلغته تسري 

الفني،واالرتقاء  الذوق  تربية  اتجاه  يف 

بالفكر ليكشف زيف الوعي.

اإلبداع ال ميكن بحال أن يتامثل مع 

أبدا،اإلبداع  يستدعيها  ال  كام  الفوىض 

وعبقرية  سابق  منوال  غري  عىل  خلق 

املبدع تكمن يف تحويله للالمعنى القائم 

يف الطبيعة إىل معنى،وقد تحدث فالسفة 

الكون فاعتربوه معيارا  األنوار عن نظام 

للخلق واإلبداع والجامل وحده اإلنسان 

مبا يقبع فيه من رش بإمكانه تحويل هذا 

النظام إىل فوىض.

للمثاقفة،بات  فضاء  الرقمي  العامل 

والسمني  والغث  والجاد  بالتافه  موجها 

مسؤولية  حول  السؤال  أصبح  ومعه 

امل��ث��ق��ف ووظ��ي��ف��ت��ه س���ؤاال رضوري���ا 

وملحا.

مهنة المثقف

نتحدث هنا عن وظيفة املثقف وهي 

أرسطو  مع  مر  كام  بالحرية  مرشوطة 

وبتثوير الواقع كام تأكد مع غراميش،هي 

املسافة الفاصلة بني املبتذل الذي اقتحم 

العامل االفرتايض، وأصبح جزءا من املعيش 

عن  الحديث  موقع  ومن  لذا  واليومي، 

داخل  التفريق  نستطيع  املهنة/املهمة 

عىل  سامت  ثالث  بني  الرقمي  الفضاء 

األقل يف صناعة الرأي.

ينوب  ال���ذي  ال��وك��ي��ل  -ه��ن��اك   1

)أكادميي/جامعي/أستاذ/ الكل  عن 

ن��اش��ط س��ي��ايس...إل��خ(،ي��ص��ن��ع ال��رأي 

قضية  منه  ويجعل  حكم  إىل  ويحوله 

الديني  أو  السيايس  املعريف  الحقل  يف 

بشأنه.الوكيل  األخالقي،املتنافس  أو 

صفة  ويعطيه  الرأي  بإبداء  يوهم  هنا 

عنده  الحجاج  قوام  باملحاججة،  القبول 

التغليط،يوجهالعواطف  اتجاه  يف  يسري 

تجييش  ويستدعيها،غايته  واالنفعاالت 

ه��ذا  يظهر  ال��ع��ادة  يف  ال��ج��م��ه��ور، 

األكادميي، األستاذ بصفة الخبري يف الشأن 

املجال  يف   )Coach( السيايس،أواملدرب 

النفيس واالجتامعي.

الداعية،من  القيم/الفقيه،  -حارس   2

ضامن  غايته  الدين  يف  الكالم  يتبنى 

يف  والتقليد،هو  املحافظة  قيم  استمرار 

العمق متحصن ضد الحداثة.

3 -املثقف املبتِكر وكيل لحس كوين، 

الفكر  ونظم  املفاهيم  نحو  موجه  فكره 

معارض للتقليد،يجابه املبتذل من اآلراء 

واملواقف.

لتداول  الجديد  الفضاء  الرقمنة  تعد 

األفكار، فهي ال تلغي الدور–فضح الزيف 

للمشافهة  ع��ودة  إنها  واألكاذيب-بل 

مع  والصورة، سيكون  بالصوت  والتناظر 

مصدرا  القيم  حارس  كام  الوكيل  هذا 

فيسعى  املثقف  أما  اليقينيات،  إلنتاج 

وإظهارها  تفكيكها  إىل  الوسائل  بكل 

مبظهر الزيف واالختالل.

ومهمة  ـــرأي  ال ي 
�ف التسلط 

المثقف
تذهب  التوليتارية  ألسس  نقدها  يف 

عىل  التأكيد  إىل  فعال  أرن���دت  حنة 

الشمولية– األنظمة  يف  املتثقف  أن 

يف  والستالينية-كان  والفاشية  النازية 

ضد  وح��رب  بل  ومطلق،  كيل  تعارض 

هو  كان  امل��ادي  العنف  أن  الدولة،مبا 

األمر السائد،االضطهاد تسبب يف هروب 

النازية  أملانيا  من  املثقفني  من  الكثري 

نحو الخارج،أمريكا بالخصوص. ومن بني 

ديكتاتورية  أرندت،وجهت  حنة  هؤالء 

لهذه  القيمي  الفراغ  نحو  الكل  هتلر 

يف  وهي  التفكري  يف  طريقة  الكليانية 

»لعله  بعيد  حد  إىل  دوغامئية  العمق 

نناقش  من غري املجدي-يقول هتلر- أن 

عليه  ائْتُِمَنْت  ال��ذي  العرق  مسألة 

الفضل  إليه  ويعود  األزل  منذ  الحضارة 

أن  األيرس  غري  من  االئتامن،إنه  هذا  يف 

عالقة  عن  السؤال  أنفسنا  عىل  نطرح 

وعندها سيكون  بالحارض،  االئتامن  هذا 

ماهو  كل  وواض��ح��ا،إن  سهال  الجواب 

إنسانية  حضارة  من  اليوم  أمامنا  ماثل 

بالتقريب  هو  والتقنية  الفن  ومنتجات 
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النشاط الخالق لآلريني«17. يف هذا الرأي 

مقومات العنف وهوموجه بعقيدة تربر 

القتل والوحشية.

فهمه  يف  السياسة  املثقف  يقحم 

للواقع،ولنقل إن إعامل العقل يف تحليل 

وعي  ظهور  يف  الشمولية رشط  األنظمة 

ولكنه  أداة  ليس  هنا  املثقف،فالعقل 

تنويرية،عند  معرفة  تأسيس  يف  نظام 

ينحدر  أن  للعنف  ميكن  حنةأرندت«ال 

السلطة،وأنه  هو  ال��ذي  نقيضه  من 

عىل  العنف  نفهم  ليك  علينا  يتعني 

حقيقته أن نتفحص جذوره وطبيعته«18  

جذور  عن  الكشف  هي  املثقف  مهمة 

للسلطة  املشكلة  هذه  الحقيقية  الرش 

تدمج  مرئية،  غري  مؤسسات  باعتبارها 

اإلفراد يف دائرة البداهات.

ي مع�ف النص
الرقمنة،�ف

تلك  أو  املكتوبة  الورقية  النصوص 

تعددية  الرقمي  العامل  إىل  تحولت  التي 

اإلفهام  عىل  القامئة  تلك  بني  اإلنجاز 

تتوخى  التي  تلك  أو  الرسالة،  وتبليغ 

واملقصود  التعيني  هو  املعرفة،قوامها 

ابتكار  فاركا  كبدي  السيد  بحسب  به 

التعرف  هي  املعرفة  أن  املعرفة،ومبا 

ق��ادرة غىل  مفكرة  ك��ذات  ال��ذات  عىل 

من  نظام  إىل  واملسموع  املريئ  تحويل 

املعارف،فغاية األفكار هي إنقاذ اآلخرين 

من تفاهة الواقع وسذاجة تتبعه، فالكلمة 

»ولدت إلنقاذ اآلخرين من الضعف الذي 

العيش،فاألطفال  أجل  ومن  بهم،  يحيط 

حاجة  بترصفاتهم.الكالم  الكبار  ينبهون 

أيضا«يحمل  للثقافة  ورضورة،بلومؤتث 

يف طياته قيام حضارية عامة.

هو  الرقمي  الفضاء  يف  املثقف  دور 

عندما  ونقده  اللغة  يف  التعيني  محاورة 

يف  أيديولوجيا.19وحضوره   إىل  يستحيل 

العامل الرقمي رهني مبقاومة االبتذال ينتقد 

اآلراء املوسومة بطابع البداهة.

األثر  الرسالة من  البد من استخالص 

الفني باألساس،فالنخبة املثقفة يف العرص 

مميزا،  قارئا  تشرتط  كانت  األن���واري 

استعامل  عىل  »اجرأ  األسئلة  يستخلص 

سؤاال  فوكو  مشيل  اعتربها  عقلك« 

كان  نقدي،  جمعي  وعي  لبناء  مركزيا 

املتلقي شخصية محورية،إن مل يكن هو 

املعني بالرسالة،لنتأمل  عناوين من مثل 

والسياسة«و«رسالة  الالهوت  يف  »رسالة 

حول  قوية  مرافعة  األوىل  التسامح«  يف 

مستميت  دفاع  الدينية،والثانية  الحرية 

ال��دول��ة.«  ووج��ود  الفرد  قيمة  ح��ول 

يقول  كام  األن���وار-  كتابة  يف  املغري 

والجرأة  ال��رصاح��ة  ع.ال��ع��روي-  بحق 

والصدق«20.

املعاين  هذه  يف  تصب  املثقف  لغة 

الواقع-تثوير  زي��ف  )كشف  بالذات 

فالسفة  مع  الوجدان(،  الوعي-تصحيح 

أولوية يف تجربة  العقالنية  باتت  األنوار 

دائرة  داخ��ل   املثقف  يعمل  الكتابة، 

العامل  أيضا.يف  واملمتع  املستقل  التفكري 

متعة  ع��ن  الحديث  ميكن  الرقمي 

ونظرية،  علمية  مبعرفة  املوجهة  الرتافع 

معرفة  صاحب  يكون  وأن  البد  املثقف 

ورايئ.

حاصل القول إن الحديث عن )فوىض 

تجييش  اإلل��ك��رتوين(  خالقة(،)الذباب 

للرأي بغاية صنع صورة، وهي استعارات 

قوامه  الجمعي  املتخيل  يف  تصب 

تقهر،والالنظام  وقد  تزعج  التي  الكرثة 

ويضعف  املعريف  النسق  يلغي  ال��ذي 

تهم  التي  األساس  القضية  حول  الرتكيز 

بالرأي،يلغي  تشبث  الجمهور،التجييش 

التفكري واإلدراك عند الجمهور.هنا يظهر 

بحق دور املثقف التنويري.

16 - Eco (E). semiotique et philosophie du langage. P. U. F. 1988.

17 - أدولف هتلر .كفاحي 

18 - حنة أرنذت .حوار املايض واملستقبل.م.س ص:273 

19 -  KibidiVarga.Discours-Recit-image .Pierre mardaga .1989

20 - حوار مع العروي أجراه محمد داهي.املساء.2015. 39 

الهوامش
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• بالعربية :
1 -إدوارد سعيد.املثقف والسلطة.تر. محمد عدناين.القاهرة للنرش والتوزيع.2006.

2 -آرسطو.السياسات.نقله إىل العربية عن األصل اليوناين وعلق عليه األب أغسطني بربارة البوليس.بريوت. 1957.

3 - أرندت حنة.بني املايض والحارض.بحوث يف الفكر السيايس.تر.ع.الرحامن بوشناق.دار النهضة.مرص للطباعة والنرش. 1974.

4 - تودوروفتيزفطان. التعايش مع ثقافات مختلفة.تأمالت يف الحضارة والدميقراطية والغريية. تر.محمد الجرطي.الدوحة. 2014.

5 - غراميش أنطونيو. دراسات ومختارات.منشورات وزارة الثقافة دمشق. 1972.

6 - الكلخة ع. اإلله. املقدس والسلطة. الفكرانية الدينية والحداثة. أفريقيا الرشق. 2019.

7 - هابرماسيورغن.التقنية والعلم كأيديولوجيا.تر. إلياس حاجوج.دمشق.وزارة الثقافة.1991.

8 - هتلر أدولف.كفاحي. تر. لويس الحاج. بيسان. ط 2. 1995.

• باألعجمية :
1-C.Livi-Strauss.Race et Histoire.Paris.UNESCO.1952.Reedite.chezGontier.Paris.1967.

2- Eco (E). semiotique et philosophie du langage. P. U. F. 1988.

2- Kibidi Varga.Discours-Recit-image. Pierre mardaga.1989.

• حوارات - مقاالت :

1 - نعوم شومسيك.مسؤولية املثقف. حوار. قناة »الدميوقراطية اآلن«. نيويورك. 2017.

2 - حوار مع العروي. أجراه محمد داهي.املساء.2015.

3- Le figaro.entretien avec F.METERAN. 1988.

4- Les faut débat. Pierre bordieu. Le monde deplomatique. 2015.

لئحة المراجع والمصادر
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ملف العدد

أدوار المثقف الجديدة :
الرؤية والوظيفة

ملخص
بتوظيفه  الرقمي  الفضاء  يتحدد 

الفائقة،  بالرسعة  تتسم  ملعلومات 

املؤسسات  الفضاء كل  ينصهرداخل هذا 

أنواعها.  باختالف  والثقافية  االجتامعية 

مبفاهيمه  الفضاء  ه��ذا  اق��رتن  وق��د 

هذا  معها  يعد  مل  املختلفة،  السايربية 

بدأ  معه   ، محصورابالجغرافيا  املثقف 

االتجاهات،  شتى  يف  املعلومايت  اإلبحار 

االلكرتوين  الزمن  إال  هناك  يعد  فلم 

البرشي  التفكري  تشعب  مع  املتطابق 

املعارص.

الرقمية  بالثورة  املثقف  فعالقة 

بدأ  الحديث  املجتمع  يف  ومكانته 

ويقابل  يعارض  أنه  مبا  يتسمبالتعقيد. 

أوال  الورقي/التقليدي  املثقف  مفهوم 

املعلومايت نجح  ،كام أن دوره يف املجال 

ثانيا  للجميع  متاحة  املعرفة  جعل  يف 

الدور  عىل  أثر  كام  سلطته  أضعف  مام 

الّذي كان يتمتع به سابقا وهو دورمتثيل 

بلسانه،  أفكارهم  عن  والتعبري  الجمهور 

وبهذا تالىش دور الوكالة الّذي كان يقوم 

به وصار األفراد يف هذه املواقع  يُعربون 

ألمنوذج  وفًقا  بأنفسهم  أفكارهم  عن 

»التمثيل الذايت«. 

الفضاء  يف  الثقافة  تنميط  فكرة  إن 

جاهزة  متون  إىل  تحويلها  مع  الرقمي 

حيث  املايض  مع  مقارنة  وتشاهد  تُرى 

الصورة غائبة قد غريَّ من مفهوم  كانت 

الذييتمثلها  هوذاك  يعد  فلم  املثقف، 

كتابة، أو يحدد مقدار ثقافته بقراءة عدة 

كتب ومصنفات،يظهر مع هذا  املفهوم 

العرصي للمثقف ، فهو يقاس اليوم مبدى 

واملعارف  العلوم  مختلف  عىل  اطالعه 

ويقاس  العامل،  يف  جديد  ط��ارئ  وك��ل 

وتجاربه  االجتامعية  خربته  مبدى  هذا 

تعامله  الشخصية،كامميحددبحجم 

واألدوات  الرقمية  األجهزة  كمثقفمع 

التكنولوجية واالنرتنت وإجادته االشتغال 

الرقميالفلك  الفضاء  أصبح  بها،وبهذا 

املثقف  تصنع  التي  للمعلومة  الوحيد 

صناعة  الثقافة  إن  نقول  الحقيقي،وبه 

بامتياز.

تصاعد  وق��د  الرقمية  الثورة  ت��أيت 

عىل  لتفرض  األخرية  العقود  يف  إيقاعها 

التي  أدواره   مراجعة  الحايل   املثقف 

ثقايف  سؤال  وبناء  السابق،  يف  له  كانت 

مفاده: أي دور بات لهذا املثقف يف ظل 

الدولة الحديثة؟

العام  العرص يف سياقه  ملواكبة تطور 

املثقف  من  هذا  يتطلب  الدميقراطي 

داخل  التثقيفية  مبسؤولياته  القيام 

الجديل  الوعي  بناء  إلع��ادة  املجتمع، 

املواطن  عند  والتواصيل  وال��ح��واري 

ليصبح مواطنا ناقدا لكل ما يقدم له من 

بالرقمنة  موجهة  ومعلومات  خطابات 

بحقوقه  الواعي  املواطن  صفة  لتعطيه 

دوره  مامرسة  عىل  والقادر  وواجباته 

العمومي  الفضاء  باستعامل  السيايس 

الرقمي.

الثورة   ، الثقافة  املفتاح:  الكلامت 

الفضاء  الرقمي،  املثقف  الرقمية، 

االفرتايض،  التفاعل  االفرتايض،  العمومي 

املوضوعات االفرتاضية، شبكات التواصل 

االجتامعي، السطوة الرقمية.

ي مع�ف الثقافة
�ف

الثقافة هي الذاكرة الجمعية الخاصة 

أساس  هي  ح��دة،  عىل  مجتمع  بكل 

هويته وانتامئه ومتيزه، مثلام هي قاطرة 

حميد القلعي 
ي القانون العام، جامعة 

باحث �ف
ي عياض بمراكش.

القا�ف
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نحو تنميته يف شتى املجاالت الفكرية 

تنبع  كام  والسياسية،  واالقتصادية 

أهميتها يف حفظ الذاكرة والتاريخ،وذلك 

التعبريية  املتغريات  مختلف  باستدعاء 

التي  الفكرية  والخصوصيات  والرمزية 

لها    ، املجتمعات  كام  الشعوب  متيز 

دور يف إبراز  فرادة املجتمع، وحضارته. 

الثقافة بهذا املعنى  سجل مفتوح يواكب 

عرب  ويخضع  وسريورته،  املجتمع  تطور 

يؤثر  عدة  لتفاعالت  التاريخ  مجريات 

تؤديها  التي  الوظيفة  حيث  من  عليها 

األف��راد  م��ع   تعالق  يف  الثقافة  ه��ذه 

والجامعات البرشية. 

معززة  هلت  التي  العوملة  مع  لكن 

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال املتقدمة، 

السياسة  مجاالت  يف  جديد  وبنظام 

ذلك  كل  رافق  وما  والثقافة،  واالقتصاد 

من تكريس هيمنة الرأساملية املتوحشة 

الجديدة،  الليربالية  أول��وي��ة  تحت 

كربى  تجارية  سوق  إىل  العامل  بتحويل 

املنمطة  االستهالكية  الحاجيات  تحكمها 

اإلنسان  يبدعه  ما  كل  أصبح  واملوحدة، 

سلعا معلبة مبا يف ذلك منتجات الثقافة 

والفنون واإلبداعات األدبية.

أمست  العوملي  النظام  هذا  أم��ام 

كبريا،  تحّديا  تواجه  الثقافية  الوظيفة 

فرض عليها إعادة النظر يف ميكانيزماتها 

وامتداداتها ومجاالت اشتغالها، والتكيف 

كاخرتاع  األنرتنيت  ظهور  معطى  مع 

الحوامل  اعتامد  من  االنتقال  يف  ساهم 

الثقافة  وت��روي��ج  ن��رش  يف  التقليدية 

وتقنيات  وسائل  توظيف  إىل  والفكر، 

رقمية جديدة أكرث رسعة وأكرث قدرة عىل 

تخزين املعارف وتداولها يف زمن قيايس، 

تحول معها اإلنسان من كائن واقعي إىل 

الزمان  افرتايض غري مرتهن لحدود  كائن 

واملكان.

هزّت  التي  املتغريات  لهذه  نتيجة 

يف  “الحقيقة”  تغريت  املعرفة،  أرك��ان 

املعرفة يف زمن  فإذا كانت  األفكار.  عامل 

إبراز  يف  تتجسد  هيجل  وحتى  أفالطون 

مطابقتها للواقع، وإذا كان علم الكليات 

واملثل املجردة واألفكار املطلقة هو العامل 

الحقيقي، فإن الخيط الناظم للمعرفة يف 

الزمن الرقمي يتجىل يف العالمات الضوئية 

غري  اإللكرتونية  املنتجات  من  الصادرة 

امللموسة؛ وبالتايل وقع انقالب يف جوهر 

الحقيقة التي مل تعد انعكاسا للواقع كام 

كان متداوال يف سوق القيّم الثقافية، بل 

مرتبطة مبا نبدعه من الواقع، ومن العامل 

االفرتايض الذي يدار به اآلن، والذي هو 

أو  ابتكار  إنه  الواقع؛  من  واقعية  أشد 

يرثي  مبا  األفكار،  يف  ترصيف  أو  تصنيع 

جان  بتعبري  هو  أو  اإلنسانية،  املعرفة 

بودريار “واقع فائق1.

ال نحتاج للتذكري بأن الفضاء اإللكرتوين 

أقلها  ليس  سامت،  بعدة  يتسم  الحايل 

مل  والشعوب  ال��دول  بني  الحدود  أن 

أضحى  فالعامل  تذكر؛  قيمة  لها  تعد 

املعرفة برسعة  فيه  تنترش  قرية صغرية، 

قياسية، وصارت فيه املامرسات الثقافية 

املرتبطة بالفضاء الرقمي كونية، مخلخلة 

حدا  ما  وهو  القواعد،  من  مجموعة 

إىل  الثقايف،  للشأن  والدارسني  باملتتبعني 

الرمزية  املنظومة  يف  انقالبا  األمر  اعتبار 

وأن  العامل،  شعوب  ملختلف  والفكرية 

التحوالت الشاملة للثقافة يف هذا العرص 

ثقافية،  تحوالت  فقط  ليست  الرقمي، 

ولكنها تحوالت حضارية أيضا.

تشكيل  فيه  امل��رغ��وب  م��ن  ليس 

ذات  مجرد  باعتباره  املثقف  عن  صورة 

يف  اليومية  الحياة  عن  متعالية  مفكرة 

ظل سياق رقمي محكوم بسلطة الصورة 

وهذا  الرقمية،  واملعرفة  والتكنولوجيا 

معركة  خ��وض  املثقف  عىل  أن  يعني 

املعريف.  دوره  تشكيل  إعادة  يف  التفكري 

إىل  الحاجة  أن  عىل  اثنان  يختلف  فال 

املثقف تزداد يوماً بعد آخر، ليك يواصل 

ال  بات  إذ  إليه،  أسند  الذي  الدور  أداء 

التطور  حجم  أم��ام  ذل��ك،  من  مناص 

العامل، يف ظل ثورة  الذي يشهده  الهائل 

العامل مثل قرية  التي جعلت  االتصاالت 

صغرية، والتي سهلت رسعة تناقل األخبار 

عرب العامل2.

إن مقاربة مسألة التحديات الجديدة 

الرقمية  الثقافة  أنظار  عىل  املطروحة 

الرقمية،  ال��ث��ورة  ع��رص  يف  واملثقف 

الرشعية، االدوار والفاعلية، تطرح بداية، 

رضورة أوىل تتمثل يف تحديد مفاهيمي 

التي تحول�ت  املثق�ف  ملوضوع وظيف�ة 

ف�ي  الفكري�ة  للمس�اءلة  موض�وع  إل�ى 

ظ�ل اجتي�اح الرقمن�ة ملختل�ف مناح�ي 

بض�رورة  الوع�ي  وتنام�ي  الحي�اة، 

العامل  ف�ي  للمثق�ف  العض�وي  االندماج 

تلبي�ة  ف�ي  االس�هام  أجل  من  االفرتايض 

الفراغ�ات  وم�لء  املعرفي�ة،  الحاجي�ات 

الرقمي�ة الت�ي فتحته�ا ش�بكات التواص�ل 

االجتامعي.

قبل االنتقال إىل الحديث عن سؤال 
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بتطور  يتميز  عرص  يف  وموقعه  املثقف 

يستنث  مل  متسارع،  رقمي  تكنولوجي 

التي  الثقافية،  املسألة  فيه  أي مجال مبا 

مواجهة  تحدي  أم��ام  نفسها  وج��دت 

عىل  وانعكاساتها  »الرقمنة«  تداعيات 

العامل  يف  الوطني  الثقايف  الحقل  مجمل 

العريّب، إما بالسلب أو باإليجاب.

وحضور  الرقمية  الثورة 

ي
ي الحقل الثقا�ف

المثقف �ف
مبدى  ال��ع��ادة  يف  املُثقف  يرتبُط  

فاعليته وتأثريه يف املجتمع الذي ينتمي 

من  ميتلُك  االعتبار  بهذا  وهو  أوال،  إليه 

حقيقي  تراكم  مع  املعرفيّة  املُؤهالت 

عىل  السيايس  املجال  يف  التجارب  من 

الخصوص،ما يجعله صاحب رؤية نسقية 

دالة،تروم تحليال دقيقا للمجتمع، قوامه 

بُْغية تصحيحه  الواقع  الرأي ونقد  إبداء 

ذلك. األمر  لزم  إذا  تثويره  أو  وتوجيهه 

وقوته  املجتمع  ضمري  آخر  مبعنى  هو 

يف  ممثلة  الكونية  القيم  عن  التعبري  يف 

النفع العام والعدالة االجتامعية كام هو 

حال سقراط يف العرص اليوناين وغراميش 

يف العرص الحديث. املثقف بهذا املعنى 

فكري  مبرشوع  مشفوع  موقف  صاحب 

وفلسفي عميق.

هذه  الحديث-ولتحقيق  العرص  يف 

الغاية-  يحتاج هذا املثقف إىل مجموعة 

من الوسائط إليصال أفكاره إىل الجمهور 

، ولعّل أهم تلك الوسائط وسائل اإلعالم 

الرقمية ،والسبب يف ذلك أنها تُوفر رسعة 

اِنتشار املعلومة، كام أنها تضمن وصول 

قرينا لصورة  فيها  كاملة،الصوت  الرسالة 

األنرتنت.هذا  شبكات  تعرب  تحقق  وقد 

التحقق –أو عىل األصح-هذا التحيني أتاح 

لهذه الرسالة السمعية والبرصية يف اآلن 

الكتابة.هكذا  الخروج من منطية  نفسه، 

الحداثيوتوسعت  للمثقف  املجال  أُفسح 

دائرة تأثريه ،فأصبح بذلك شخصا فاعال،بل 

املجتمع  يف  الوعي  صناعة  يف  ومساهام 

يف  األمرسيزيد  إليه.هذا  ينتمي  الذي 

كمثقف  ؛فدوره  إعطائه صفةاملرشوعية 

القضايا  يف  الجمهور  اِنخراط  عىل  قائم 

الفكرية التي يثريها،يكون لها األثر بعد 

ذلك علىعدد كبري من املتتبعني،الغاية يف 

والحياة  املعيش  يف  منجزاتها  ذلكتفعيل 

اليومية.

الثورة الرقمية وتحّول بنية 
المعرفة 

وسائط  الرقمية  الثقافة  خلقت 

كام  مركزها،  الصورة  جديدة،  معرفية 

معرفية  أبنية  الثقافة  ه��ذه  خلقت 

تراجع  نتائجها  أهم  من  كان  جديدة، 

مع  ال��ص��ورة«.  »ثقافة  لصالح  الكلمة 

الثقافة  »عرص  يعيش  العامل  أصبح  هذا 

فيها  السطوة  أصبحت  وقد  املرئية«، 

عىل  وذل��ك  واإلع��الم،  الدعاية  لوسائل 

حساب الثقافة املكتوبة، كان لهذا آثاره 

كانت  فإذا  القراءة،  عملية  السلبية عىل 

أع��ادت  والرقمنة  اإللكرتونية  الثورة 

العديد  وقلبت  من جديد  العامل  صياغة 

الفرد  مفهوم  أهمها  لعل  املفاهيم  من 

هذه  قامت  أن  بعد  املجتمع،  ومعنى 

أتاحت  كام  املسافات  باختزال  الوسائط 

ها   ، كبرية  املعلومة برسعة  إىل  الوصول 

الذي  املثقف  مفهوم  من  تُغري  ذي  هي 

كان مرشوطا بالكتاب الورقي بعد أن كان 

اعترب  ولطاملا  ككاتب  متيزه  ثقافية  سمة 

الكتاب محور املعرفة اإلنسانية قبل زمن 

األنرتنيت بتعبري السيد إ.إيكو.

وإعادة  الرقمية  الثورة   - 1
تشكيل العالم

يف  الثالثة  الثورة  اليوم  العامل  يعيش 

الصناعيّة  الثورتني  بعد  البرشية  تاريخ 

والزراعيّة، ويُطلق عليها »الثورة املعرفيّة« 

أصبحت  التي  التكنولوجيا،  وأساسها 

للدولة سواء  بالنسبة  كبرية  أهميّة  ذات 

كّل  تجاوزت  حيث  خارجيًا،  أو  داخليًا 

ي الزمان الرقمي
ملف العدد : المثقف �ف

1 -  محمد سبيال/ مدارات الحداثة، ط1، بريوت: الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 2009، ص 208.

التاريخ االجتامعي للوسائط (من غتنربغ إىل االنرتنت)، ترجمة: مصطفى محمد قاسم، الكويت:عامل املعرفة املجلس الوطني للثقافة  2 - آسيا بريغز، بيرت بورك/ 

والفنون واآلداب، 2005، ص 23.1 

الهوامش
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الدول، وحطّمت  الحدود الجغرافية بني 

الكثري من الحواجز التي كانت تحد من 

الحركة واالِتصال بني الناس يف أي مكان 

وزمان.

عن   2018 سنة  صدر  تقرير  كشف 

 Hootsuite و We Are Social موقعي

أّن عدد مستخدمي اإلنرتنيت عام 2018 

 7 تبلغ  بزيادة  مليار   4.021 حوايل  بلغ 

% سنويًا، وبلغ عدد مستخدمي وسائل 

التواصل االِجتامعي يف نفس السنة 3.196 

مليار، أي بزيادة 13 % سنويا. ويُضيف 

التقرير أّن الوقت الّذي يقضيه املُستخدم 

عىل الشبكة هو اآلخر يف تزايد ُمستمر، 

حيث بلغ متوسط هذا االِستخدام حوايل 

6 ساعات يف كّل يوم، أي ما يُقارب ثُلث 

إحصائيات ألعىل  ويف  اِستيقاظهم3.  فرتة 

معدل الِستخدام االنرتنيت يف العامل لسنة 

تليها  األّول  املركز  قطر يف  2017 جاءت 

اإلمارات العربيّة ثّم الكويت4.

نشوء  يف  اإلنرتنت  يُساهم  هكذا 

بعالقات  مرشوطة  جديدة  ُمجتمعات 

افرتاضية.  عالقات  عىل  قامئة  اِجتامعية 

أّن  املختصني  م��ن  العديد  ويتوقع 

سالح  يُشكل  سوف  وحده  الكمبيوتر 

ترتدي  دامئًا  الحروب  أّن  إذ  املستقبل، 

شكال مميزا يف كّل عرص، حيث تستعمل 

ولهذا  األسلحة.  من  جديدة  أنواع  فيها 

فقد حذر خرباء ومفكرون ومنهم بورديو 

الرقمنة عىل  تأثري  من  وجورج اليكوف، 

والتسارع،  التعّدد  خاصيته  الفرد  سلوك 

نحو  يتوجه  اليوم  املُثقف  دور  ما جعل 

احتكار  سلطة  لنقد  االتصال  وسائل 

أج��زاء  إىل  وتفتيتها  املعرفة  مصادر 

لتسهيل وصول األفراد إليها ، دوره يكمن 

الوصول  وتسهيل  املعرفة  تعميم  يف 

إليها.

كبريا  تحّوال  املعرفة  توزيع  ع��رف 

املعريف  املجال  مبقتضاه  اِنتقل  ومفصليا 

املثقفة   بالنخبة  املرتبطة  املحدودية  من 

إىل الخطيّة املوجهة بالشبكة العنكبوتية 

ِحكرا  كانت  قّوة  من  األفكار  فتحّولت   ،

للجمهور،  متاحة  النُّخب وأصبحت  عىل 

ليصبح املُتلقي مرشوطا مبثقف له وظيفة 

الجمهور  تزويد  يف  ليس  جديدة؛دوره 

والتحقق  تدقيقها  ويف  بل  باملعارف 

منها ونقدها .املثقف بهذا االعتبار ناقد 

البداهات  تصحيح  يف  ورشيك  لألفكار 

التي تطال املجتمع.

يف  املعلوماتية  الثورة  نجحت  هكذا 

غريت  للجميع،كام  متاحة  املعرفة  جعل 

أصبحت   ،ال��ذي  املُثقف  وظيفة  من 

والتعبري  الجامهري  متثيل  هي   مهمته 

وتطلعاتهم.مع  ومواقفهم  أفكارهم  عن 

هذا التحول صار األفراد يف هذه املواقع 

يُعربون هم أيضا عن أفكارهم وبأنفسهم 

وبهذا  الذايت«،  »التمثيل  ألمنوذج  وفًقا 

مرشوطا  اليوم  املُثقف   وج��ود  أصبح 

برىض الجمهور قوته يف التخاطب والتأثري 

يف املشهد العام5.

نشهد اليوم أزمة تراجع دور املثقف 

التي تتمثل يف العزلة التي يعيشها بعيدا 

أّن خطابه أصبح غري  عن مجتمعه، كام 

ُمؤثر وال يُشكل أي تغيري. فغياب املثقف 

اليوم هو تصحر ُمربمج، نتج عنه ثقافات 

مجتمعات  وك��ذا  اِفرتاضية  وهويات 

تتحملها  ال  ملسؤولية  أنا  غري  تخيلية، 

التطورات  وال هذه  التكنولوجيا وحدها 

والثورات الرقمية، بل يكمن اإلشكال يف 

االستخدام السيئ لها أو عدم القدرة عىل 

التحكم فيها.

مع الثورة الرقمية متّت إعادة تشكيل 

ليدخل  وذهنيا  وثقافيا  معرفيا  العامل 

فضاء  األشياء،  معه  تغريت  فضاء جديدا 

يرتكب من وحدات ال لون لها وال وزن لها 

وال حجم، بل مجرد كائنات عددية حلت 

محل األشياء املصنوعة واألشياء الطبيعية، 

عىل  ولتتحدد  الضوء،  برسعة  لتتّحول 

أساسها العالقات بني البرش. ومتخض عن 

ذلك انتقال العامل من العرص الصناعي إىل 

من  مركبا  فضاء  ليصبح  السرباين،  العرص 

ثالثة عوامل: عامل األفكار، العامل الفيزيايئ، 

ثم العامل االفرتايض6. 

هزّت  التي  املتغريات  لهذه  نتيجة 

يف  “الحقيقة”  تغريت  املعرفة،  أرك��ان 

املعرفة يف زمن  فإذا كانت  األفكار.  عامل 

أفالطون وحتى هيجل تعبريا عن الواقع 

الكليات واملثل املجردة  ، وإذا كان علم 

الحقيقي،  العامل  هو  املطلقة  واألفكار 

الزمن  يف  للمعرفة  الناظم  الخيط  فإن 

الضوئية  العالمات  يف  يتجىل  الرقمي 

غري  اإللكرتونية  املنتجات  من  الصادرة 

امللموسة؛ وبالتايل وقع انقالب يف جوهر 

الحقيقة التي مل تعد انعكاسا للواقع كام 

كان متداوال يف سوق القيّم الثقافية، بل 

مرتبطة مبا نبدعه من الواقع، ومن العامل 

االفرتايض الذي يدار به اآلن، والذي هو 

أو  ابتكار  إنه  الواقع؛  من  واقعية  أشد 

يرثي  مبا  األفكار،  يف  ترصيف  أو  تصنيع 

جان  بتعبري  هو  أو  اإلنسانية،  املعرفة 
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ي الزمان الرقمي
ملف العدد : المثقف �ف

بودريار«واقع فائق« .

الكوين،  التحول  ه��ذا  خضم   يف 

تكنولوجيا  صنيعة  نفسها  الثقافة  غدت 

تحفر  اليوم  إىل  ت��زال  وال  التواصل، 

تجاهل  ميكن  ال  عميقة  مجاري  فيها 

وهو  ودوره،  املثقف  عىل  انعكاساتها 

وحلّله  “ك��اس��ل��رز”،  عنده  وق��ف  م��ا 

الحتمية  بأن  الحسم  إىل  ليصل  بعمق 

بل  منه.  مفّر  ال  قدرا  أصبحت  التقنية 

القول  حّد  إىل  ذهب  “هربرتشيلر”  إن 

يف  الثقافية  إسرتاتيجياتنا  وضع  برضورة 

املعلومايت  النظام  من  انطالقا  املستقبل 

املتدفق من الشبكات7. 

التقنية  التحوالت  هذه  عىل  تأسيسا 

تحّولت املعرفة إىل العامل االفرتايض الذي 

أروقة  تضّم  ثانية”  “حياة  فيه  تأسست 

االفرتاضية،  كالجامعة  متعددة  افرتاضية 

الرقمي،  والتلميذ  اإللكرتونية،  واملعاهد 

بحاجة  يعد  مل  الذي  الرقمي  واملثقف 

لنرش  علمية  لسمعة  أو  النارش،  لرىض 

كتبه، بل صار بإمكانه أن ينرش مؤلفاته 

متى شاء. وإذا كان ميتلك بضاعة فكرية 

قيّمة، ميكن أن يزاحم بها املثقف الورقي 

املرموق، أو رمبا يربو مكيال وزنه العلمي 

عليه8.

الرقمية  الثورة  ات  تأث�ي  - 2
عىل بنية المعرفة

نتيجة لتأثريات الثورة الرقمية تغريت 

ما  وهو  ومصادرها،  املعرفة  بنية  أيضا 

تلمس  وميكن  املثقف.  دور  سيؤثرعىل 

م���ؤرشات عىل  ثالثة  م��ن خ��الل  ذل��ك 

األقل:

املعرفة،  احتكار  مبدأ  تكسري   2-1

تقوم  االتصال  تكنولوجيا  أصبحت  إذ 

عىل مبدأ تجزئة القوة التقليدية ملصدر 

املعرفة، وتفتيتها إىل أجزاء يسهل وصول 

إليها، وتحول دون احتكارها من  األفراد 

ما  لها،  املحتكر  القوي  املصدر  طرف 

وصول  وتسهيل  املعرفة  تعميم  يعني 

املجتمعات واألفراد إليها.

إذ  املعرفة،  توزيع  بنية  تغيري   2-2

عرف توزيع املعرفة تحوال انتقل مبقتضاه 

يف  سادت  التي  العمودية  الهرمية  من 

أو  األفقية  الخطية  إىل  الورقي،  العرص 

يعني  ما  الرقمي؛  العرص  يف  الشبكية 

إلغاء التبعية الفكرية، وإلغاء وجود سيّد 

ومسود يف نرش وتلقي املعرفة.

2-3 رسعة البث واالنتشار، إذ غدت 

عىل  الشمويل  بانفتاحها  تتميز  الثقافة 

وبطوفانها  البرشية،  امل��دارك  مختلف 

أفقيا  وامل��ت��وس��ع  املمتد  املعلومايت 

للمتلقي  ميكن  إذ  وبطراوتها،  وعموديا، 

بدون  مبارشة،  الفكرة  عىل  يحصل  أن 

12.6.2021http://www.oujdacity.net/regional-article 3 - بلقاسم الجطاري، العوملة والحقل الثقايف املغريب.تاريخ الزيارة

4 -  بوجمعة العويف: »الرقمنة واملكان الرقمي-الكوين«، مجلة باحثون، املجلة املغربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية، املغرب، العدد 01، يناير-مارس 2017، ص 105.

5 -  مارك دوغان وكريستوف ال يب، اإلنسان العاري الدكتاتورية الخفية للرقمية، ترجمة سعيد بنكراد، املركز الثقايف للكتاب، الطبعة األوىل 2020، ص:107.

6 - السلطة واملجتمع يف مواحهة إرهاصات العوملة. https://anwalpress.com. تاريخ الرفع والزيارة 12 يونيو / 2021

7 - سهيلة زوار: »إشكالية الهوية الثقافية يف ظل االعالم الجديد«، مجلة مقاربات، العدد 27، املجلد 14، 2017، ص 61.

https://thevarsity.ca/2021/06/13/ :8 - شام بنت محمد بن خالد آل نهيان ، القراءة يف عرص الثقافة الرقمية جريدة االتحاد االماراتية 3 يناير 2012 رابط املقال

/the-new-reading
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وسيط، وبرسعة قياسية ال تتطلب سوى 

عىل  هائلة  قدرة  مع  واحدة،  زّر  كبسة 

التشبيك واالتصال. كام اغتنت متوضعات 

املكتبات  رفوف  بإضافة  املعرفة  تلقي 

اإللكرتونية والخزانات الوسائطية الرقمية 

إىل رفوف املكتبات التقليدية؛ ما زاد من 

الحصول  سبل  وتيسري  املعرفة  تعميم 

عىل املعلومة9. 

الشبكة  اكتساح  أن  األك��ي��د  م��ن 

عىل  سلبا  أثّر  الثقافة  ملجال  املعلوماتية 

دور املثقف التقليدي، فلم يعد هو سيّد 

املعرفة كام كان من قبل، ومل يعد الفقيه 

الذي ترضب إليه األكباد كام كان يف عرص 

أصبحت  أن  بعد  دوره  تقزّم  بل  وىّل، 

جديدة  حوامل  تنتج  الرقمية  التقنية 

نفسه،  هو  يجهلها  قد  املعريف  للتخزين 

حكرا  كان  فضاء  من  املعرفة  وتحولت 

الناس،  عامة  إىل  الثقافية  النخب  عىل 

ليصبح املتلقي يف غنى عن املثقف الذي 

كان مزّوده الرئييس باملعارف.

جعل  يف  املعلوماتية  الثورة  أفلحت 

حلت  كام  الجميع،  متناول  يف  املعرفة 

–الكتاب  التقليدي  الوسيط  محل 

املعريف  خطابه  وجعلت  ال��ورق��ي- 

الشبكة  معاول  رضب��ات  تحت  يرتنّح 

العنكبوتية، وانتقلت باملتلقي من مربع 

املشاركة  مربع  إىل  املثقف  سلطة  قبول 

بعد  املعرفة،  إنتاج  يف  غريه  مع  أو  معه 

املتلقي نفسه قادرا عىل تزويد  أن صار 

شبكة املعارف بنصوص رقمية، أو وثائق، 

أو  إحصائية،  أو  شخصية  مذكرات  أو 

كتب ومقاالت يكتبها بلغة متحررة من 

املطلقات واملتعاليات، ومن هيمنة سلطة 

ويتعامل  التحريري،  وخطها  النرش  دور 

واالبتكار  الخلق  مبفردات  الواقع  مع 

والرتكيب والتحويل والبناء10. 

مل يعد املثقف املنظّر القابع يف برجه 

العاجي هو الوحيد املتسيّد كام كان يف 

الرقمي  العرص  إن  بل  الورقي،  العرص 

مسميات  أفرز  عتبته  عىل  نعيش  الذي 

الشبيك،  املثقف  قبيل  م��ن  ج��دي��دة 

واملعلومايت،   والوسائطي،  والرقمي، 

االف��رتايض،  واملثقف  الناشط،  واملثقف 

الجديد،  والفاعل  الجديد،  واملثقف 

وهم  الرديفة؛  املصطلحات  من  وغريها 

تكن  مل  الذين  الشباب  فئة  من  غالبا 

أسامؤهم المعة، فأصبحوا بفضل الفضاء 

الرقمي أكرث حضورا، وأكرث تأثريا يف الرأي 

العام.

عامل  باسم  يعرفون  باتوا  من  إنهم 

باملعطيات  يشتغلون  الذين  املعرفة 

وتخزين  وتطوير  وإدارت��ه��ا،  الرقمية 

املعرفة، وتوليد األفكار الخالقة واملبتكرة، 

أو  املشاريع  ب��إدارة  األم��ر  تعلق  س��واء 

إدارة الفكر اإلسرتاتيجي ومراكز البحوث 

إشكاليات  معالجة  أو  املستقبلية، 

الحكم  مشاكل  وتدبري  والعدالة  الحرية 

والسلطة، وقضايا املرأة والفقر والتعليم 

املجتمع  قلب  يف  ويغوصون  والصحة، 

وليس  بالفعل  التنمية  وقضايا  امل��دين 

بلورة  يف  ويشاركون  فحسب،  بالقول 

والدائم  املزدوج  بالحضور  الذكية  املدن 

ويف  االجتامعي،  التواصل  شبكات  يف 

امليادين عىل شكل خاليا جامعية واعية 

االجتامعي  الحراك  تدبري  طرائق  تناقش 

بيقظة مستمرة، وهي املهامت التي ظل 

القائد الوحيد  املثقف العريب يعتقد أنه 

الذي يتّم إنجازها عىل يده؛ بيد أن فشل 

مرشوعاته يف التغيري من جهة لبعده عن 

طفرة  من  تحقق  وما  املجتمعات،  واقع 

يف مجال الوسائط التكنولوجية، وتكثيف 

املعرفة«  التشبيك وتكاثر »عامل  عملية 

من جهة أخرى، جعل دوره يخبو، ويفقد 

بدأ  الذي  العام  الرأي  منظور  يف  بريقه 

التواصل  مواقع  نحو  ويرنو  يتجاوزه، 

النشطاء  فيه  يلعب  التي  االجتامعي 

بتجميع  الفاعل  املحرك  دور  الرقميون 

العام،  الرأي  وتعبئة  الشعبية،  الطاقات 

للميدان  وال��ن��زول  العرائض،  وتوقيع 

القضايا  أج��ل  من  السلمي  للتظاهر 

العادلة.

الربيع  انتفاضات  اندالع  أن  نحسب 

تعّد  املثقف  عيون  عن  بعيدا  العريب 

قرينة دامغة عىل شيخوخة أدور املثقف 

رد  سقف  يتجاوز  مل  ال��ذي  التقليدي 

االندهاش  االنتفاضات  تلك  تجاه  فعله 

التلفاز. شاشات  أمام  جلوسا  واملتابعة 

أضعفت  الرقمية  الثورة  أن  والحاصل 

وجعلته  التقليدي،  املثقف  سلطة  من 

باالنخراط  إم��ا  االختيار،  عىل  مجربا 

يف  واالنخراط  اشتغاله،  آليات  بتجديد 

أدواره  تصبح  أن  وإم��ا  الرقمنة،  عامل 

قابلة  إضافة، وغري  أي  تقّدم  متجاوزة،ال 

بالحجة  لنا  سيتأكد  ما  وهو  للتطبيق، 

والقرينة الحقا.

3 ـ مساحة حضور المثقف 
ي الفضاء العمومي

�ف
قد ميورغن هابرماس طرحه محددا 
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معنى الفضاء العمومي واعتربه  معطى 

رمزي االيحدد بالرضورة يف فضاء ملموس 

إىل  يظهر   ، افرتايض  شكل  يف  يوجد  بل 

الوجود عرب كل حوار يتجمع فيه األفراد 

شكل  يف  جامعة  لتشكيل  الخصوصيون 

وتحديد  وضع  يف  تساعد  عامة  هيئة 

وبذلك  الدولة11.  مع  املجتمع  حاجات 

شبكة  عن  عبارة  الفضاء  ه��ذا  يكون 

اآلراء  بني  والتواصل  املعلومات  إليصال 

تعرب  التي  املختلفة  النظر  ووجهات 

الحياة  تخليق  يف  األف��راد  حاجات  عن 

ترشيح  خالله  من  ذلك  يتم  و  العامة، 

األفكار وتهذيب املواقف ومزج التيارات 

داخل  لتندمج   املختلفة  وامل��واق��ف 

محل  املوضوع  بخصوص  العام  ال��رأي 

االهتامم.

 الفضاء العمومي بتعبري هابرماسهو 

يتشكل  االجتامعية،  حياتنا  من  »حيز 

فيه الرأي العام، يعرب فيه املواطنون عن 

بينهم  تدور  كام  كاملة.  بحرية  آرائهم 

نقدية  ومناقشات  وتفاعالت  ح��وارات 

يف  مشرتكة،  اجتامعية  اهتاممات  حول 

الخاصة  الخالفية  القضايا  من  مجموعة 

بالصالح العام«12.

انطالقا مام أثرناه سابقا من خصائص 

االلكرتوين  وللفضاء  الرقمي،  لالتصال 

الثقافية  اآلثار  عىل  تأكيدنا  خالل  ومن 

القول  ميكن  للتكنولوجيا  واالجتامعية 

اليوم  أضحت  االفرتاضية  الفضاءات  إن 

باملفهوم  عمومية  ف��ض��اءات  تشكل 

الهابرمايس.

أن  بالذكر  الجدير  املنطلق  هذا  من 

البورجوازي  العمومي  الفضاء  حقبة 

راوحت  قد  »هابرماس«  عىل  العزيز 

حقبة  محلها  لتحل  انتهت  و  مكانها 

يشكل  الذي  الرقمي  العمومي  الفضاء 

وتوسيعا  ام��ت��دادا  نفسه  ال��وق��ت  يف 

إذ  له.  وتحويال  وتحويرا  األول،  للفضاء 

أضحى يتحدد عرب اإلحالة عىل أشخاص 

عقلهم  يستعملون  خصويص  فضاء  يف 

كل  يستعملون  بل  عموميا،  استعامال 

»لقد  مشاع.  و  عمومي  نحو  عىل  يشء 

شاسعا،  فضاء  العمومي  الفضاء  غدا 

غرار  وعىل  الرقمية  الفضاءات  وأضحت 

مقاهي القرن التاسع عرش مجاال مفتوحا 

أمام الجميع؛ فكل فرد ميكن أن يلج إليها 

داخلها؛  يكتب  ما  يقرأ  و  فيها  ويجول 

يقرأ ويناقش ألجل مواجهة اآلخروفهمه. 

يخلق  و  يبنى  حيث  املكان  ذلك  إنها 

لكل  أن  نقول  االعتبار  بهذا  ال��رأي«13. 

زمان مفاهيمه التي متيزه.

عرش  التاسع  القرن  ثقافة  كانت 

التي  األدب��ي��ة  بالصالونات  مرشوطة 

بني  ال��دائ��ر  النخبة  نقاش  استوعبت 

»الفضاءات  فإن  املرحلة،  تلك  مثقفي 

حدودها  ترسم  اليوم  الرقمية  العمومية 

املقاهي  أضحت  لقد  إلكرتونية.  بأسالك 

أساسها  رقمية،  بصيغة  أيضا  والنوادي 

تختزل  افرتاضية  كائنات  توجهها  روابط 

الكل  وتجعل  املسافة،  وتذيب  الزمن، 

هي،  فام   .14 اف��رتايض«  عامل  يف  يتحرك 

العمومي  الفضاء  م��ح��ددات  إذن، 

تضفي  التي  خصائصه  هي  الرقمي؟ما 

عليه معناه الخاص؟ما هي األدوار التي 

أضحى يقوم بها؟ ومدى حضور املثقف 

الرقمي بها.

9 - جامل الزرن/ »أنسنة الثقايف يف تكنولوجيا االتصال والفضاء العمومي«، ص ص -69 103، يف: سامل لبيض وآخرون/ أنسنة التكنولوجيا، ط1، اللجنة الثقافية املحلية 

بجرجيس، 2006، ص 98.

10 - الثقافة البدائية، إدوارد برنيت تايلور Taylor، ص 44 نقال عن دراسة الباحث عبد الرحامن املاليك: الثقافة واملجال، الطبعة األوىل 2015، ص 42، منشورات 

مخترب سوسيولوجيا التنمية االجتامعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز-فاس. 

11 - عبد الجليل حليم: »الثقافة والتنمية«، اعامل ندوة: »الثقافة والتحوالت االجتامعية«، كلية اآلداب بالدار البيضاء، منشورات عكاظ، الرباط، 1990، ص: 77.

12 - إسالم حجازي/ الثقافة االفرتاضية وتحوالت املجال العام السيايس: ظاهرة الفايسبوك يف مرص منوذجا، مرجع سبق ذكره، ص ص -6 7.

13 - حجيبة قاقو/ »الفضاء االلكرتوين والتعبئة السياسية الذكية«، مجلة الدراسات اإلعالمية، برلني: املركز الدميقراطي العريب، ع1، يناير 2018، (ص ص -167 195)، 

ص 169.

14 - يشكك املحققون يف سند النصوص التي يرتكز عليها املتمسكون بوالية الفقيه، كام يطعن أغلبهم يف وجه اإلستدالل مبقبولة عمر بن حنظلة والتي تخص القضاء، 

بحيث يتعذر حملها عىل الوالية العامة.

الهوامش
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حول  هابرماس  أطروحة  تبني  ألجل 

الفضاء العمومي املوجه بالنخبة املثقفة، 

من  يتيحه  وما  الرقمي  االتصال  عىل 

بإمكانية  االع��رتاف  افرتاضية،  فضاءات 

وتبادلها  املعلومة  نقل  يف  االتصال  هذا 

وثقايف  سيايس  سياق  داخل  وتخزينها 

يرتقي مباهية االتصال االجتامعي. ولبلوغ 

عىل  القائم  العمومي  الفضاء  عىل  هذا، 

اقتصاد السوق أن يصحح مدارك األفراد 

والدليل  والحجة  باالقناع  الجامعات  كام 

إلنتاج  العقل  إعامل  هو  هذا  يف  ،املركز 

املعرفة.

الذكاء  يستطيع  عندما  ذلك  ميكن 

الجامعي ال الفردي يف نسخته السياسية 

االتصال  يحقق وحدة  أن  االقتصادية  أو 

عليها  تطبق  ظاهرة  بوصفها  واإلع��الم 

التواصل  يف  كصريورة  واملعلومة  التقنية 

الجامعي.  الفعل  إنارة  هدفه  االنساين 

االجتامعي  األساس  يظهر  العموم  وعىل 

االتصالية  التقنية  يف  اإلنساين  والبعد 

االتصال  وهيكلة  تنظيم  من  انطالقا 

داخل املجتمع15.

نفسها  تقدم  الرقمية  االتصاالت  إن 

نقل  يف  تتمثل  اجتامعية  كظاهر 

واستقبال بث األفكار واآلراء واملعلومات 

عالقته  يف  امل��واط��ن  ب��ال  تشغل  التي 

فضاء  بذلك  وهي  العام،  الشأن  بقضايا 

 )Espace médiatique(16ميدياتييك

 Espace( العمومي  الفضاء  من  جزء 

املواطن  يتفاعل  فيه  الذي   )  Public

الدولة  أطر  عن  ومستقل  حر  بشكل 

ووحدة  ككتلة  األفراد  حياة  تنظم  التي 

الفضاء  استقاللية  وحجة  متامسكة. 

االتصايل تأيت من كون هذا الفضاء يجب 

أن يكون متعددا. وال بد من اإلشارة يف 

الرقمية  االتصاالت  أن  إىل  السياق  هذا 

الحديثة تبدو منسجمة مع طبيعة الفرد 

التحررية وقاعدة املجتمع املتعدد عندما 

تقع هيكلتها وتنظيمها من خالل تقديم 

االتصااليت  وليس  الثقايف،  االتصايل  البعد 

التقني الذي قد يقع إخضاعه إىل قواعد 

التسويق أو االحتكار.

هو  االف��رتايض  العمومي  الفضاء  إن 

مع  األش��خ��اص  يجمع  ال��ك��رتوين  فضاء 

عرقهم،  اختالف  عىل  البعض  بعضهم 

االجتامعية،  والطبقة  دينهم  جنسهم، 

كام أن هذا الفضاء االفرتايض غري محدد 

دخ��ول  شخص  ألي  ميكن  إذ  مكانيا 

املحادثة وإعطاء رأيه، وهو إعادة تشغيل 

الفكرة القدمية للفضاء العمومي أي التي 

جاء بها هابرماس17.

السيايس  للواقع  انعكاسا  يشكل  إنه 

عىل  م���وارده  ينهلمنه  ال��ذي  الفعيل 

ألهم  بذلك  مؤرخا  أشكالها  اختالف 

ذاك��رت  ضمن  يسجلها  التي  لحظاته 

الفضاء  ه��ذا  »فمواطنوا  هالرقمية. 

يثبتون حضورهم عرب التفاعل واملشاركة 

حول  االلكرتوين  العمومي  فيالنقاش 

املعنى  بهذا  إنه  املنشورة«18.  امل��وارد 

بال  ح��دود  أو  قيود  بال  للتعبري  فضاء 

ضوابط وال سلطة .

14 - حجيبة قاقو/ »الفضاء االلكرتوين والتعبئة السياسية الذكية«، مجلة الدراسات اإلعالمية، مرجع سابق،ص 170.

15 - رباب بن عياش/ رمزية الفضاء العمومي االفرتايض يف الجزائر (دراسة تحليلية سيميولوجية لعينة من املدونات وصفحات موقع التواصل االجتامعي »فيسبوك« 

(خالل االنتخابات الرئاسية أفريل 2014 –من 1جانفي 30- ماي 2014)،رسالة ماجستري، قسم االتصال ، كلية علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر3، 2015-2014، ص 

.101

16 - جامل الزرن/ »أنسنة الثقايف يف تكنولوجيا االتصال والفضاء العمومي«، مرجع سبق ذكره، ص ص -71 72.

17 - رباب بن عياش/ رمزية الفضاء العمومي االفرتايض يف الجزائر (دراسة تحليلية سيميولوجية لعينة من املدونات وصفحات موقع التواصل االجتامعي »فيسبوك« 

(خالل االنتخابات الرئاسية أفريل 2014 –من 1جانفي 30- ماي 2014)، مرجع سبق ذكره، ص 114.

18 - حجيبة قاقو/ الفضاء االلكرتوين والتعبئة السياسية الذكية، مرجع سبق ذكره، ص 179.

الهوامش

-  شام بنت محمد بن خالد آل نهيان ، القراءة يف عرص الثقافة الرقمية جريدة االتحاد االماراتية 3 يناير 2012

/https://thevarsity.ca/2021/06/13/the-new-reading :رابط املقال  -

مارك دوغان وكريستوف ال يب، اإلنسان العاري الدكتاتورية الخفية للرقمية، ترجمة سعيد بنكراد، املركز الثقايف للكتاب، الطبعة األوىل 2020،   -

لئحة المراجع المعتمدة:
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إدوارد برنيت تايلور Taylor الثقافة البدائية، ، ص 44 نقال عن دراسة الباحث عبد الرحامن املاليك: الثقافة واملجال، الطبعة األوىل 2015، ص 42، منشورات   -

مخترب سوسيولوجيا التنمية االجتامعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز-فاس. 

عبد الجليل حليم: »الثقافة والتنمية«، اعامل ندوة: »الثقافة والتحوالت االجتامعية«، كلية اآلداب بالدار البيضاء، منشورات عكاظ، الرباط، 1990. ديفيد   -

إنغليز وجون هيوسون: -  مدخل إىل سوسيولوجية الثقافة، ترجمة ملا نصري، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، الطبعة األوىل، بريوت، 2013.

العريب بوعاممة وبلقاسم أمني: »وسائط اإلعالم كفواعل اسرتاتيجية ضامنة لكسب رهانات التنمية الثقافية« أعامل املؤمتر الدويل ملخترب التواصل وتقنيات   -

التعبري، اإلعالم ورهان التنمية، منشورات مؤسسة مقاربات، فاس، الطبعة األوىل، 2016، 

-  عباس الجراري، الثقافة املغربية أصولها وخصوصيتها. https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/7P8WRlaSRlQ تاريخ الرفع ماي 2021

أحمد الرشاك »سوسيولوجية الربيع العريب«، دار النرش مقاربات، الطبعة األوىل 2017،   -

بوجمعة العويف: »الرقمنة واملكان الرقمي-الكوين«، مجلة باحثون، املجلة املغربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية، املغرب، العدد 01، يناير-مارس 2017، ص   -

.105

http://www.oujdacity.net/regional-article-50337 .بلقاسم الجطاري، العوملة والحقل الثقايف املغريب  -

RémyRieffel, Révolution Numérique, Révolution Culturelle, Edition Folio, 2014، محمد مرشد: »قراءة يف كتاب ثورة رقمية ثورة ثقافية«،   -

مجلة باحثون، العدد01، 2017، ص 192
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ابراهيم الهيباوي

ملخص: 

مفهوم  تفكيك  الورقة  هذه  تروم 

املثقف ودوره يف املجتمع اليوم، وتقويض 

تعيشها  التي  واألزم���ة  املحنة  أوج��ه 

وإمكانات  املحنة،  هذه  وأسس  صناعته 

التزامه  استحضار  انعتاقه منها يف سياق 

التزام  اإليديولوجي الذي يعد حافزا له، 

يجيل صناعته الحاملة هموم التشكيالت 

التزامه  ولكون  ناحية،  من  املجتمعية 

اإليديولوجييقف حائال أمام بناء مرشوع 

علمي وفكرييواكب التحوالت املجتمعية، 

دوره  إىل  لاللتفات  مدعو  فهو  لذلك 

الفكري  اإلب��داع  يف  املتمثل  الجوهري 

العاملية،  به تحقيق  يروم  إبداع  الخالق، 

منترصا عىل التبعية الثقافية وعىل اجرتار 

أو  ماضوية  مقوالت  وإسقاط  وتكريس 

غربية مجتثة من سياقها عىل واقع عريب 

عىل  والعمل  أنرثوبولوجية،  بخصوصية 

الحقل  ملشكالت  ينتبه  ذايت  نقد  إنجاز 

وتفكيك  االجتامعي،  والتحول  الثقايف 

املركزية الثقافية.

هذه  تحاول  األس��اس  ه��ذا  عىل 

واإليجاز-  التكثيف  من  -بنوع  الورقة 

وعالقته  املثقف  لحضور  قراءة  تقديم 

من  أزمة  يف  أقحمه  كتعالق  بالسلطة 

حضور  مستويات  وتفكيك  أوىل،  ناحية 

ودوره  وتأثريه  إيديولوجيا،  املثقف 

اإلبداعي والخالق الدائم يف بناء مرشوع 

فكري ومجتمعي من خالل رصد عالقة 

وتحليل  واملجتمع،  بالسلطة  املثقف 

تقليدي  مثقف  تناقض  أو  ازدواج��ي��ة 

مواكبة  عىل  وقدرتهام  عرصي  ومثقف 

املجتمع الرقمي الزاحف.

تقديم  إىل  الورقةالبحثية  تتوجه 

وموقفهم  املثقفني  الثقافة  لواقع  قراءة 

القضايا االجتامعية بتحليل إشكالية  من 

سياق  يف  املثقف  انسحاب  أو  انبعاث 

الربيع  طرحه  الذي  االجتامعي  التغري 

العريب الفائت، ومجتمع الثورة الرقمية، 

والتي خلقت مثقفا معوملا، يتأرجح بني 

واالستقالل  الثقافية،  للمركزية  الخضوع 

املستوى  تحليل  إىل  إض��اف��ة  ال���ذايت، 

التقدمي للوضع الثقايف، مساءلة املنحى 

الثوري للمثقف يف سياق العرص الرقمي، 

وقدرته عىل تقديم قراءة للواقع الثقايف 

واملجتمعي.

املثقف،  املفتاحية:  الكلامت 

املنتوج  املجتمع،  اإليديولوجي،  االلتزام 

الثقايف، الواقع.

تقديم 

إن املتتبع للحقل الثقايف يف املجتمعات 

يستطيع  األخرية  السنوات  –يف  العربية 

دون عناء كبري أن يدرك فصول الوضعية 

املثقف خاصة يف  يعيشها  التي  املأزومة 

عهد املجتمع الرقمي، وهي محنة وأزمة 

اتضحت مع الربيع العريب الفائت الذي 

أنه  كام  اجتامعية،  ومشاغل  قضايا  ولد 

يستطيع رصد التيارات الثقافية الفكرية 

حركية  يف  والخجولةوتأثريها  املتباينة 

يقود  املثقف  ك��ان  فقدميا  املجتمع، 

اليوم فهو يشكو  أما  التغيري االجتامعي، 

هيمنة السلطة.

التقليدي  املثقف  بني  التباين  إن 

هو  الرقمية،  ال��ث��ورة  ع��رص  ومثقف 

الخطاب  من  متعددة  أشكال  بني  تباين 

الثقايف  الحقل  وأزم��ة  محنة  يعكس 

التي  التقنية  املامرسة  هيمنة  بسبب 

يفتحها العرص الرقمي عىل فعل القراءة 

ي علم الجتماع
باحث �ف

ي المعارص ي المجتمع المغر�رب
أزمة المثقف �ف

يديولوجيا والسلطة والمجتمع الإ

ملف العدد
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متعددة  مبامرسات  املختلط  والكتابة 

مبنية  أزمة  وهي  املثقف،  حرفة  تشوه 

حس  تراجع  يوضح  ثقايف  استهالك  عىل 

اإليجايب؛  باملعنى  اإليديولوجي  االلتزام 

عنالهموم  املثقف  ابتعاد  يفيد  إيرتاجع 

قراءة  تقديم  نحو  متوجها  االجتامعية، 

تحكمه  إيديولوجي  التزام  وفق  للواقع 

هواجس أو أحكام مسبقة، أو تؤثر فيه 

السلطة.

اليوم  املغريب  الثقايف  اإلنتاج  يطرح 

املعرفة  مبجتمع  متصلة  جديدة  قضايا 

والتواصل والرقمنة؛ وهي عملية تجسد 

بتجاوز اجرتار  املطالبة  الكتابة  نوعا من 

الغاية  هذه  وتتحقق  القضايا،  نفس 

أجل  من  ملجهودهم  املثقفني  بتكثيف 

من  واالنعتقاد  األزم��ة  مالمح  تفكيك 

والسياسية،وضامن  اإليدويلوجية  القيود 

مساءلته  سياق  يف  مؤثرةللمثقف  عودة 

لأليديولوجيا والسلطة واملجتمع.

والسلطة  المعرفة  أول: 
بالمغرب

السؤال  محط  الدينية  النخبة   •
السوسيولوجي

املغاربة  االج��ت��امع  ع��ل��امء  اه��ت��م 

بالثقافة؛ ليس فقط من منطلق النصوص 

متت  لقد  بل  والعقائد؛  وامل��امرس��ات 

العلامء  ينتجه  الذي  الخطاب  مساءلة 

والفقهاء وتأثرياته يف تشكيل وعي الناس 

جهة  من  بالسلطة  وعالقتها  جهة،  من 

ثانية، فلقد شكلت تيمة املعرفة الدينية 

سوسيو  أعامل  أصحاب  اهتامم  محور 

بريك  جاك  حال  رصينة  أنرثوبولوجية 

وحظي  إيكلامن...  وديل  وإرنيستكلنري 

مثل  مغاربة  سوسيولوجيني  باهتامم 

رحمة بورقية وعبد السالم حيمر..، ففي 

مقاالت الباحثة رحمة بورقية حول قضايا 

زمور  لقبائل  ودراستها  املغريب،  املجتمع 

واالجتامعي  الثقايف  العلامء  لدور  نبهت 

وانتبهت  واملجتمع،  بالسلطة  وعالقتهم 

العلامء  لهؤالء  والثقايف  الديني  للخطاب 

وعالقتهم بالسلطة يف املغرب. وإذا كانت 

حول  املنجزة  األجنبية  الدراسات  بعض 

قد  باملغرب  الدينية  واملعرفة  العلامء 

مهدئة  آلية  وجعلها  توريطها  إىل  مالت 

مدخال  أو  االنقسامية،  البنية  لفوران 

ومنها  االستعامرية،  اإلدارة  غاية  يسهل 

من اتجه نحو املقارنة بني الويل والعالِم، 

العرف  وبني  واملسجد،  الزاوية  بني  أي 

ي الزمان الرقمي
ملف العدد : المثقف �ف
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واملدينة  البادية  بني  والرشع،وباملجمل 

لغاية إديو-استعامرية أو تربيرا لنموذج 

يأخذ  مل  املغاربة  اهتامم  فإن  ما،  فكري 

بعد املقارنة كاتجاه يف التقييم والدراسة 

استفهام  يهدف  كان  ما  والتحليل،بقدر 

املعرفة  كنسق  املجتمعية  األن��س��اق 

الدينية؛ وتأثرياتها وتعالقها املوجود بينها 

وبني السلطة.

الدينية  املعرفة  تصنيف  ميكن 

واإلنتاج الرمزي للفقهاء كنقطة التقاء بني 

سوسيولوجيا الدين وسوسيولوجياالثقافة 

والسوسيولوجياالسياسة، لكنها أقرب إىل 

الديني  الفاعل  من  تجعل  التي  األوىل 

املجتمع  يف  أو  الدين  حقل  يف  س��واء 

والسلطة محور اشتغالها، واملهم هو أن 

الباحثة رحمة بورقية عالجت؛يف مداخلة 

بكلية اآلداب باملحمدية سنة 2000؛ دور 

العلامء يف املجتمعات اإلسالمية يف إطار 

وفضاءات  الدينية  املعرفة  عن  حديثها 

ما  سياق  يف  املوضوع  درست  املعرفة، 

»تفرضه التحوالت العلمية والفكرية التي 

تعرفها املجتمعات اإلسالمية املعارصة«1. 

إىل  والثقايف  الديني  الحقل  ويحتاج 

تعميق البحث فيه عموديا وأفقيا، خاصة 

من  العامل  يشهدها  التي  التغريات  أمام 

والخراب،والتي  العنف  وظواهر  عوملة 

ما  وهو  غطائه،  تحت  متارس  أصبحت 

الدينية  املعرفة  تعالق  مساءلة  يجعل 

بالحقل الديني والثقايف، وبأشكال املعرفة 

األخرى غاية يف الرضورة؛ مع ما تقتضيه 

املعالجة منهجيا من فصل، أو عىل األقل 

الديني،  الحقل  بني مستويات  متييز  من 

بنية  يف   2 املغريب  اإلسالم  أشكال  بني  أو 

العنارص  ومتداخلة  متباينة  تيبولوجية 

ميكن رصدها وفق األيت:

–النقل  املعياري  النيص  اإلس��الم   •
واألصول  النصوص  املجسد يف  الرشيعة- 

الدينية.

• إسالم العلامء والفقهاء القائم عىل 
التأويل الذي ميثل املعرفة الدينية.

يف  املجسد  ال��س��ي��ايس  اإلس���الم   •
الحركات اإلسالمية، وقد يتضمن اإلسالم 

الراديكايل.

ال��ي��وم��ي ك��ام هو  • ث��م اإلس���الم 
معاش.

اإلسالم  من  والثاين  األول  املستوى 

مشكلة  ويف  ال��ك��الم؛  علم  يف  يحرض 

جدلية  يف  املثمثلة  اإلسالمية  الفلسفة 

حظي  أن��ه  يعني  ما  والنقل،  العقل 

اإلسالم  وفالسفة  الكالم  علامء  باهتامم 

طفيل  واب��ن  واملعتزلة  األش��اع��رة  منذ 

وابن رشد والغزايل؛ ومن قبلهام الفارايب 

النهضة،  مفكري  إىل  وصوال  سينا،  وابن 

وال��رتاث  الحداثة  مشكلة  وأص��ح��اب 

أركون،  ومحمد  الجابري  عابد  كمحمد 

من  »قريب  األول  املستوى  كان  وإذا 

العقيدة واإلميان« 3 بكونه مجاال توقيفيا 

االجتهادية  فاملحاوالت  اجتهاديا،  ال 

من  الثاين  املستوى  طرحت  والتأويلية 

مستويات اإلسالم -إسالم العلامء- كمجال 

للنقاش الفكري يف إطار مشكالت الرتاث، 

النهضة  أو العودة إىل الرتاث ومشكالت 

سياق  يف  الفتوى  قضايا  أو  والحداثة، 

العامل  أن  خصوصا  العرص،  مستجدات 

اإلسالمي يشهد تحوالت عميقة يف العهد 

الراهن يف مختلف امليادين. 

إىل  والفقهاء  العلامء  تحولت ظاهرة 

قضية سوسيولوجية حينام الحظ الباحثون 

أدوارهم الطالئعية والحاسمة يف املجتمع 

ويف السلطة، وتنصيب السلطان، وإصدار 

الفتاوى حول املستجدات الوقتية... لقد 

املعرفة  إنتاج  مصدر  الفئة  هذه  كانت 

معرفة  القضايا؛  مختلف  حول  الدينية 

تبتعد  ألنها  حيادية  تكون  أن  ميكنها  ال 

السلطة،  من  وتقرتب  اإللهي  عناملصدر 

فأثناء حديث رحمة بورقية عن العلامء 

العلامء  »هيئة  من  جعلت  واملخزن، 

الجهاز اإليديولوجي للمخزن«4، فالعلامء 

يشكلون مرجعا رمزيا للتدخل والسلطة 

املخزنيني يف القبائل، فلقد ُوِجد يف تاريخ 

املغرب علامء خاضعني لحركات السلطة 

ُمثِبتني  أو  عنها  ومدافعني  املركزية، 

أحد  يشكلون  هم  وبالتايل  لرشعيتها، 

أوجه السلطة السياسية للسلطان تربط 

قاعدة النسيج االجتامعي بالهرم، وتعزز 

الذي  املعطى  وهو  املخزين،  التحكم 

يضعنا أمام إشكاليتني:

الدينية  الدولة  وسياسة  الفقهاء 

يف مغرب ما قبل االستعامر

جهازا  العلامء  من  فئة  كانت  إذا 

هذا  فإن  املخزنية؛  للسلطة  إيديولوجيا 

استدعاء  إىل  الباحث  يدفع  الوضع 

اإليديولوجيا:  تلعبها  التي  الوظائف 

وتربيره  له  وتشويه  للواقع  فهي«قلب 

ريكور  بول  قال  به«5 كام  الناس  وإقناع 

ماركس.  ك��ارل  إىل  ذل��ك  يف  مستندا 

الدينية  املعرفة  تنتج  هيئة  فالعلامء 
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مرشوع  من  جزءا  ناحية  من  متثل  التي 

يستهدف  املخزنية،  للسلطة  متكامل 

احتضان الهوامش -مناطق السيبة-، ومن 

ناحية يشكاللعلامء حسب رحمة بورقية 

من  املركزية  للسلطة  استشارية  هيئة 

وأبعادها،  االستشارة  هذه  طبيعة  جهة 

وهي بذلك تثري إشكالية الدين والثقافة 

العلمية  للهيئة  اختيار  ال  إذ  والسلطة، 

املركزية،  السلطة  اختيارات  تزكية  سوى 

هذا  يف  تكون  إمنا  معهم  واستشارتها 

املنحى، ألن تاريخ الدولة املغربية تاريخ 

هيمنة السيايس عىل الديني.

الباحثة  قدمت  السياق  ه��ذا  يف   

هو  امل��غ��رب  ت��اري��خ  يف  مثاال  بورقية 

والرضيبية  التجارية  العالقة  ظاهرة 

تقتضيه  وم��ا  واألج��ان��ب،  املغرب  بني 

السلع من رضائب، تتجىل االستشارة يف 

األجانب،  عىل  األعشار  تنقيص  »مسألة 

األول  الحسن  للسلطان  طرحت  والتي 

االستشارة  طلب  إىل  به  أدى  مشكال 

هكذا  يف  النظر  أجل  من  العلامء«6  من 

نوازل، فجميع أعامل وترصفات وحركات 

السلطان تأخذ بعدها الرشعي من ناحية 

باستشارة العلامء ولو شكليا، ومن ناحية 

تحولت استشارتهم إىل آلية إيديولوجية 

يف  النارصي  خالد  يقول  السلطة.  تزيك 

حرص  اشتد  السنة  هذه  »يف  االستقصا: 

أجناس الفرنج عىل تنقيص صاكة األعشار، 

وطلبوا من السلطان أيده الله أن يحط 

عنهم صاكة السلع املَْوُسوقَة التي كانت 

مرسحة من قبل، وأن يرسح لهم ما كان 

السلطان  رأى  فلام   ... ذلك  قبل  مثْقفا 

كتب  وتكالبهم  شدة حرصهم  الله  أيده 

فيه«7،  يستشريهم  الرعية  إىل  كتابا 

الناس، وهم  ويقصد بالرعية هنا خاصة 

السلطان  يستشريهم  فاس،  أهل  علامء 

فاعله،  هو  ما  يف  األول  الحسن  موالي 

وإن كان لهيئة العلامء موقف معارض ملا 

بكالمهم،  يؤخذ  ال  فإما  السلطان  يريده 

أو يجدون أنفسهم مضطرين إىل إعادة 

وسلوك  النوازل،  عىل  حكمهم  يف  النظر 

عدم  ح��دود  »عند  يقف  ال  السلطة 

األخذ برأي العلامء، وإمنا تتجاوزه لتجرب 

األول«8،  موقفه  مراجعة  عىل  العالِم 

أجابوا  شاورهم  »فلام  النارصي:  يقول 

السيف،  إال  نعطيهم  ما  فقالوا  مشورته 

أن  اعتبار  عىل  إليهم«9،  يلتفت  مل  لكن 

النظر  يكون  النارصي  بني  وكام  النوازل 

فيها من وجوه: »أحدها من وجهة الفقه 

والحكم الرشعي وهي الوجهة التي يركز 

الرأي  عليها العلامء، وثانيهام من وجهة 

-1  رحمة بورقية: مواقف قضايا املجتمع املغريب يف محك التحول، ط 1، جامعة الحسن الثاين منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باملحمدية،2004، ص 61.

2-  Voir: Sami Aoun : aujourd’hui L’islam fractures intégrisme et modernité ; Médiapaul ; Canada ;  2007.

-AZZedineGuellouz : Le fait religieux sous la direction de Jean Delumeau ; L’islam ; tome 2 ; Fayard ; 2004.  -Mohamed EL 

AyadiHssanRachikMohmedTozy : L’ islam auQuotidien enquête sur les valeurs et les

pratiques religieuses au Maroc ; édition la Croise de la Chemins ; 2013.

أو ميكن العودة إىل مقالة رحمة بورقية املعرفة الدينية وفضاءات املعرفة، وأبحاث نور الدين الزاهي حول الزاوية والحزب، أو املقدس واملدنس، وأبحاث عبد السالم 

حيمر حول اإلسالم السيايس.

3 - رحمة بورقية: مواقف قضايا املجتمع املغريب يف محك التحول، م س، ص 62.

4 -  رحمة بورقية: الدولة والسلطة واملجتمع، دراسة يف الثابت واملتحول يف عالقة الدولة بالقبائل يف املغرب، ط 1، دار الطليعة بريوت، 1991، ص 74.

5 - بول ريكور: من النص إىل الفعل أبحاث يف التأويل، ترجمة محمد برادة حسان بورقية، ط 1، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية، 2001، صص -244

246 بترصف.

6 - رحمة بورقية: الدولة والسلطة واملجتمع، م س، ص 74.

7 - أبو العباس أحمد بن خالد النارصي: كتاب االستقصا ألخبار املغرب األقىص الدولة العلوية، تحقيق وتعليق جعفر النارصي ومحمد النارصي، دار الكتاب الدار 

البيضاء، 1997، القسم الثالث ، ج 9، ص 182.

8 - رحمة بورقية: الدولة والسلطة واملجتمع، م س، ص 75.

الهوامش

ي الزمان الرقمي
ملف العدد : المثقف �ف
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الفهم عن  وثالثهام من جهة  والسياسة، 

الله تعاىل، والنظر يف ترصفاته سبحانه يف 

هذا الوجود بعني االعتبار«10.

بعني  يأخذ  مل  إذا  فموقفهم  ولذلك 

االعتبار الدواعي السياسية فإما ال يُسمع، 

فيه،  النظر  إع��ادة  إىل  يضطرون  وإم��ا 

لتبقى  للسلطان،  النوازل  حسم  فيكون 

استشارة العلامء شكلية.

معرفة  ليست  الدينية  املعرفة  إن 

عادية قابلة للتجاهل، إنها مؤثرة وأحيانا 

السوسيوسياسية  القضايا  يف  حاسمة 

السلطة  توجيه  ويف  والديبلوماسية 

ألنها  حيادية،  غري  يجعلها  ما  واملجتمع؛ 

غالبا ما تكون فضاء من فضاءات السلطة 

أو تربيرا أو تنصيبا لها، كل هذا يفيد أن 

التنشئة  »مستوى  يتجاوز  العلامء  دور 

دور  هو  مبا  املسلم  للمجتمع  الروحية 

للمراقبة الروحية«11، ليتحول يف املغرب 

إىل مستوى الفعل السيايس؛ إىل آلية من 

ومترير  السلطة،  ورشعنة  توطيد  آليات 

مقبولة  تصبح  حتى  القرارات  وتسويغ 

هذا  عن  يتداع  وما  العامة،  طرف  من 

لة؛ هي أن السلطان هو  األمر من ُمحصِّ

والحكم  األمر  يرجع  إليه  الناهي،  اآلمر 

كام توضح يف تاريخ الدولة املغربية، فام 

هو معروف عن السلطان درايته بالفقه 

والرشيعة، يجعل نفسه حاميا للرشيعة 

أن«البعد  يعني  ما  وللرعية،  ولتعاليمها 

الديني للسلطان يجعل العلامء يف تبعية 

له«12.

هناك اختالط وتداخل بني مستويات 

السيايس  الخطاب  بني  السابقة؛  اإلسالم 

للعلامء  الدينية  املعرفة  وبني  الديني 

فئة  فالعلامء  السياسية،  ومامرساتهم 

عاشت يف »أحضان املخزن، ومل تكن عادة 

اتجاه  االستقاللية  من  يكفي  ما  متلك 

هذا املخزن إلفراز فكر قادر عىل التأثري 

املقولة  وهذه  االجتامعية«13.  الحياة  يف 

تجعلنا نعود باملغرب إىل ما قبل الحامية؛ 

أي القرن 19 يف إطار مسألة التوفيق بني 

رشعية  وأن  بخاصة  والسياسة؛  الرشع 

السلطان عرب تاريخ الدولة املغربية كانت 

تستمد من اعرتاف علامء فاس كام أشار 

من  أو  قبل،  من  دويت  إدموند  ذلك  إىل 

علامء مسجد موالي يوسف مبراكش، كام 

ينبغي استقراء التغريات السوسيوثقافية 

وانعكاساتها  املعارص،  املغريب  للمجتمع 

عىل املعرفة الدينية التي أصبحت معرفة 

إشكاليات  معها  ستنطرح  مأمسسة، 

أو  العلمية،  واملعرفة  الدينية  املعرفة 

مشكلة املعرفة الدينية والحداثة.

املثقف يف محك التغري

تقتيض الرضورة املنهجية إقامة متييز 

الدينية  واملعرفة  اإلسالمي  الخطاب  بني 

يف املجتمع املغريب حتى وإن كان كالهام 

صحيح  لهام،  منهال  الوحي  من  يجعالن 

– التأويل  من  يجعل  قد  الخطاب  أن 

كام  إيديولوجيا  مرجعا  الدينية-  املعرفة 

فعلت جامعة العدل واإلحسان باملغرب، 

أو اإلخوان املسلمني يف مرص وغريها من 

الفقهاء  وْضع  لذلك  اإلسالمية،  األقطار 

النخبة  فئة  طويلة  لفرتات  مثلوا  الذين 

يختلف  واإلسالمي  املغريب  باملجتمع 

املتدينني  السياسة  رج��ال  وض��ع  عن 

تقابال  يشكالن  وهام  للخطاب،  املنتجني 

الديني والخطاب  السيايس  الخطاب  بني 

متحفظ  من  كان  وإذا  الفقهي،  الديني 

قدميا  الفقيه  أن  بدعوى  القول  هذا 

وطب  وسياسة  عدل  ورجل  قاضيا  كان 

وغريه؛  ونبات  حيوان  وعلم  وفلسفة 

خلدون...  وابن  رشد  ابن  حال  هو  كام 

فمن املجدي سوسيوولوجيا مساءلة من 

املغريب املعارص؟  الفقيه يف املجتمع  هو 

االجتامعي  التحوالت  زحف  أمام  خاصة 

أسلفنا  كام  فالفقيه  والعاملية،  املحلية 

املغرب،  تاريخ  عرب  النخبة  املثقفو  ميثل 

الباحثني  من  الكثري  جعل  الذي  األمر 

املعرفة  استقصاء  إىل  مييلون  املغاربة 

والعلامء،  الفقهاء  ينتجها  التي  الدينية 

السوسيو  وظروفها  ببيئتها  وربطها 

أدوارها  واستشكال  والثقافية،  اقتصادية 

السياسية واالجتامعية كام فعل كل من 

ومن  حيمر،  السالم  وعبد  بورقية  رحمة 

قبلهام خالد النارصي وابن زيدان.

غري  –الفقيه-  املثقف  هذا  لكون 

مفصول عن املعرفة التي ينتجها؛ معرفة 

الشكل  لكونها  دينيا؛  طابعا  أخ��ذت 

اإلسالمي  العامل  يف  شيوعا  األكرث  املعريف 

فقط  تتعلق  ال  املعرفة  فهذه  واملغاريب، 

»باملجهود الفقهي املعتمد عىل مجموعة 

من األسس، والضوابط الفقهية الستنباط 

املعيار«14داخل  اإلس��الم  من  األحكام 

املجتمع والتاريخ الذي تنتمي إليه، فام 

)املستحدثات  والقياس  بالتأويل  حرَّمته 

حوله  يكن  مل  والذي  الغربية(؛  التقنية 

عىل  تعتمد  نفسها  وج��دت  إج���امع؛ 

لنقل  أو  الجمهور،  إلقناع  مكتسباته 

املعرفة ذاتها، أو لتوضيح الحكم املتعلق 
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عن  تعبري  بل  املتغرية،  العرص  بنوازل 

النوازل  رشعية  وعن  الثقافية،  الوضعية 

الجديدة يف املجتمع الرقمي. 

الدينية؛  باملعرفة  األمر  تعلق  سواء 

أو باإلسالم السيايس فكالهام شهدا نوعا 

الحركية  وتأثري  والتغري،  الدينامية  من 

ما  يف  خاصة  واالجتامعية  السياسية 

اإلسالم واالشتغال عليه  بتوظيف  يتعلق 

وهو  االجتامعي،  التغري  مقتضيات  وفق 

اإلس��الم  وع��ىل  الفقهاء  عىل  ف��رض  ما 

الدوغامئية  م��ن  ال��خ��روج  السيايس 

واالنغالق، بسبب انتشار مقوالت تختزل 

التغري كالعلامنية والليبريالية  كل أشكال 

واإلره��اب  والعوملة  والدميوقراطية 

ال  كان  وإذا  والتقنية...،  العلم  ومجتمع 

مناص من متييز الخطاب السيايس الديني 

األول  يقوم  حيث  الدينية،  املعرفة  عن 

السياسية  املصلحة  عن  »البحث  عىل 

وأحيانا  للتعبئة  آلية  الديني  فيه  )يكون 

مجالها  فالثانية  ال��الواع��ي(،  لإلخضاع 

؛   ومناهجها«15 املعرفية  بأدواتها  املعرفة 

مجال  عاشها  التي  التغريات  أبرز  فإن 

ما هو  الدينية ميكن إجاملها يف  املعرفة 

داخيل وما هو خارجي.

عىل املستوى الداخيل نذكر التكوين 

مختلف  كانت  فبعدما  ملنتجها،  املعريف 

يهيمن  والفقهاء  العلامء  تكوين  مراحل 

ذلك  يقتضيه  وما  الديني،  الطابع  عليها 

األحكام  استنباط  بآليات  »إمل��ام  من 

القرآين  النص  وتأويل  فهم  وبشؤون 

إضافة  الرشيفة«16،  النبوية  واألحاديث 

العلوم  وبعض  كالنحو  اللغة  علوم  إىل 

كالطب والفلك... تؤهلهم المتالك القدرة 

عىل التأويل وإنتاج املعرفة املؤوِّلة للنص 

املصدر، كل ذلك شهد تحوالت جذرية؛ 

التقليدي  -التعليم  التكوين  يعد  مل  إذ 

كام وضح ديل إيكلامن- يختزل يف نقل 

أصبح  بل  الدينية؛  املعلومات  واج��رتار 

منفتحا عىل علوم وضعية وإنسانية، أما 

املعرفة  كون  يف  فيربز  الخارجي  التحول 

التعبئة  من  ج��زءا  أصبحت  الدينية 

أكرث  وأضحت  واإليديولوجية،  السياسية 

ارتباطا بالظواهر االقتصادية واالجتامعية 

يف  يساهم  اليومية،  الحياة  يف  والثقافية 

غايات  حسب  اإلعالم  ونرشها  تبليغها 

وأهداف املتحكم فيها.

هي  مبا  الدينية  املعرفة  كانت  وذا 

نفسها  وج��دت  املقدس  للنص  تأويل 

فإن  وعمليا  ذهنيا  متغري  مجتمع  أمام 

جعلها  الواقع  ح��ول  حكام  إص��داره��ا 

مطالبة بتوظيف علوم وتقنيات وضعية 

شككت يف وقت غري بعيد يف مرشوعيتها 

وإباحتها، ووصلت حد تحريم كثري منها 

باعتبارها مستحدثات الغرب الكافر،التي 

مع  متناقضة  الفقهاء  من  لكثري  بدت 

مقصد ومضمون الرشع، وهو ما جعلها 

إجامع  هنالك  يكن  مل  وإن  حتى  بدع 

حول التحريم والتبديع، لكنها كام تقول 

املعرفة  –ع��ىل  »يجب  بورقية  رحمة 

بالعلوم  االستعانة  مبدأ  قبول  الدينية- 

لبلورة األحكام واالجتهادات«17،  األخرى 

وهو ما يدعو النخبة الدينية إىل التخلص 

املحيط  عىل  االنفتاح  نحو  التصلب  من 

االجتامعي واإلنساين والعلمي والعلامين، 

املفكر  دع��وى  هي  هذه  كانت  ولرمبا 

الفكري  م��رشوع��ه  يف  أرك���ون  محمد 

9 - أحمد بن خالد النارصي: كتاب االستقصا ألخبار املغرب األقىص الدولة العلوية، م س، ص 184.

10 -  ن م، ص 184.

11 - رحمة بورقية: الدولة والسلطة واملجتمع، م س، ص 76.

12 - ن م، ن ص.

13 - رحمة بورقية: الدولة والسلطة واملجتمع، م س، ص 76.

14 - رحمة بورقية: قضايا املجتمع املغريب، م س، ص 63.
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بد  ال  ولذلك  اإلس��الم��ي،  العقل  ح��ول 

وتحوالت  الدين  ثبات  »بني  التمييز  من 

املعرفة الدينية« 18التي تجد نفسها أمام 

واجتامعية  وعلمية  سياسية  فضاءات 

املجتمع  من  االنتقال  يف  تربز  متغرية 

االستعامر،  حالة  مجتمع  إىل  التقليدي 

مرورا مبجتمع االستقالل وتبعات ظاهرة 

املطالب  املجتمع  إىل  وصوال  الحامية، 

االجتامعية...  والعدالة  بالدميوقراطية 

الدينية  النخبة  وضعت  مراحل  وكلها 

اإلس��الم  إشكالية  يف  نختزله  م��أزق  يف 

فعاليتها  والسرتجاع  والغرب،  والحداثة 

عىل هذه النخبة أن تنخرط مبعارفها يف 

املجتمع  يف  تحوالت  من  يجري  ما  فهم 

املغريب.

ف  ب�ي المثقف  أزمــة  ثانيا: 
يديولوجي والتغ�ي  ام الإ ف الل�ت

الجتماعي

يتوخى  تقدميه  أزعم  الذي  النقد  إن 

نحو  ودفعه  الثقايف؛  الحقل  تشخيص 

والتعبري  واإلب���داع  النقد  بني  الجمع 

الدفع  أنوي  إنني  االجتامعي،  الهم  عن 

مبجهود املثقف نحو الواقعية والفعالية، 

العضوي  املثقف  سامت  اكتساب  ونحو 

املبدع واملنفتح عىل تجويد الحقل الحقل 

املعريف الذي يشغله، لذلك؛ ما سأتحدث 

املثقف  أو  املثقف،  إيديولوجيا  عنه هو 

رمزي؛وهي  وأخر  اجتامعي  واقع  بني 

دعوة لفتح أفاق جديدة للتفكري،بالتسلح 

بأدوات الفحص النقدي،والحذر املنهجي، 

عنه  واملسكوت  فيه  الالمفكر  وتفكيك 

املجتمع،  وخطاب  املثقف  خطاب  يف 

بناء  إعادة  أجل  من  وهدم  تفكيك  إنه 

صناعة  فتغدو  الثقايف،  الوضع  وترتيب 

زمن  يف  املعنى  إنتاج  أجل  من  املثقف 

ضياعه. 

للمثقف  اإليديولوجي  االلتزام 

بني الواقع وموت الواقع

القرن  مثانينات  منذ  العامل  ع��اش 

منظومة  يف  انهيارا  اآلن  إىل  املنرصم 

القيم واألفكار والعقائد واإليديولوجيات 

العامل  وس��ارع  التفكري،  ومن��اذج  الكربى 

من  االستقالل  حاالت  توايل  منذ  العريب 

االستعامر، ومع حرب الخليج، إىل ترسيع 

عىل  للتغلب  التنمية  تحقيق  مسلسل 

االجتامعية  والكوارث  االستعامر  نتائج 

املثقف  خلفها،وحاول  التي  والسياسية 

الجوهرية  األسئلة  من  العديد  طرح 

غري  صحيح.  خط  يف  للتنمية  الدافعة 

وإيديولوجيته  املثقف  أن طوباوية هذا 

إىل  أدى  السلطة  مع  عالقته  وتوتر 

مشكلة يف عالقة املثقف بإيديولوجيته و 

الثقايف وأصبح مروجا ومستهل  مبنتوجه 

كالعبارات أفرغت من سياقاتها.

الرمزي  اإلنتاج  حرفة  املثقف  ميتهن 

وتكثيف  األفكار  خلخلة  عىل  القامئة 

الواقع، غري أن مهمته ال يجب أن تتحول 

إىل  الواقع  تحول  أفكار  إنتاج  مجرد  إىل 

عن  متحجرة،أوالدفاع  عقائدوأفكار 

الواقع كحقائق،  املنسوجة حول  األفكار 

يصنع  أن  يجب  منتوجه  أن  ما  بقدر 

يف  والفناء  املوت  إىل  الدعوة  ال  الحياة 

إن  للتحقق  قابل  األمر  وهذا  األفكار، 

من  ن��وع  العرب  املثقفني  بني  ح��دث 

يف  وتبادل  والتواصل  الفكري،  الجدل 

اإلنتاج الثقايف، وتجنبوا اإلقصاء والتسفيه 

واإلبداع  للتطور  القاتل  الرافضلالختالف 

وقبول األخر، وهذا  األمر ممكن إن قبل 

وأفكاره،  جلده  من  االنسالخ  املثقف 

وتجديدها،  للمحاسبة  إخضاعها  وقبول 

حتى ال يكون املثقف هو نفسه منتوج 

فيفقد  حقله،  أزم��ة  فيها  مبا  األزم��ات 

مصداقيته ورهانه الفعيل.

املثقف  نجد  الغرب  إىل  عدنا  إذا 

املعارص استلهم من التحوالت املتسارعة 

الديني،  اإلصالح  منذ  أوربا  عاشتها  التي 

الفكرية،  الثورة  مع  الفرد  ميالد  وإعالن 

السياسية،  للثورة  املحاقل  األنوار  وعرص 

وقضايا  االش��رتاك��ي��ة  ال��ث��ورة  وبعدها 

املثقف  جعلت  كلها  الدميوقراطية، 

العدالة  مجتمع  نحو  يطمح  املعارص 

بل  واملعرفة،  اإلنسان  وحقوق  والسالم 

ومنتوجه  مرشوعه  يف  يجمع  وأصبح 

الثقايف بني منظورات متعددة ومتناقضة 

عن  متكاملة  رؤية  لتقديم  بينها  يوفق 

بورديومثال  بيري  مرشوع  ولعل  الواقع، 

عىل ذلك، حيث جمع نقديا بني املاركسية 

والفينومنولوجيا  الدوركاميية  والوظيفية 

الواقع  تشخيص  أج��ل  من  الفيبريية 

الفرنيس واألوريب يف إطار رؤية متعددة 

الرأسامل  مفاهيم  معتمدا  املداخل، 

والحقل  ال��رم��زي  وال��رأس��امل  امل���ادي 

والهابيتوس...

إن عمل املثقف املبدع والخالق قابل 

للتحقق رشيطة انسالخه من جلده مع 

وهي  حرفته،  خصوصية  عىل  محافظته 

املجتمع  يف  خاصة  امل��زدوج��ة  مهمته 
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املعارص الذي انكرست فيه نظم التفكري، 

التزامه  مبساءلة  املثقف  يلزم  انكسار 

وتحليل  النضايل،  وحسه  اإليديولوجي 

مبنتوجه  املجتمع  تغيري  يف  مساهمته 

الرمز يواإليديولوجي، حيث أن التعاطي 

مع القضايا االجتامعية والسياسية مبنطق 

هشاشة  يف  يسقطه  مغلق  إيديولوجي 

مشوهة،  وأفكار  ثقافة  ويف  املعرفة، 

للعاملام  فهمه  يف  ذريعا  فشال  وسيولد 

ألنه  املداخل،  متعدد  منظورا  يعتمد  مل 

لنفس  واالستهالك  بالرتويج  مكتفي 

وإن  حتى  واألجوبة  واألسئلة  املعاين 

اختلفت الظواهر، فيصبح داعية بالتبني، 

األفكار  نفس  تأبيد  عىل  برضاوة  يدافع 

أالن  يسميه  ما  إىل  املجتمع  تغري  رغم 

فااللتزام  ولذلك  الفاعلة،  بالذات  تورين 

أزمة  أوج  أح��د  املفرط  اإليديولوجي 

املثقف.

لعله أمر داعم للقول بأن املثقف فقد 

بخصوصيته«19،  يعمل  مل  ألنه  »فاعليته 

العقلية  صناعته  تجسدها  خصوصية 

يف  ال��خ��الق  ودوره  العلمي،  وحسه 

وسلعة  رص��ني،  وخطاب  معرفة  إنتاج 

وبالهموم  املادي  بالواقع  متصلة  رمزية 

االجتامعية، فلقد استهلك املثقف نفسه 

إما بالدخول يف رصاع خارس مع السلطة 

التي همشته كلام نفى عنها الرشعية، أو 

حينام  أو  منها،  الحقيقة  بساط  سحب 

الواقع  لسريورة  مفارقة  أسئلة  طرح 

عن  عاجزا  أنساقه  حبيس  فظل  املادي، 

وأصبح  واملجتمع،  السلطة  يف  التأثري 

لكنه  قرصا  لنفسه  شيد  برجل  شبيها 

كام  جواره  إىل  حقريا  كوخا  يسكن  ظل 

الفيلسوف  عن  كريكجورد  سورين  قال 

امليتافيزيقي. 

لذلك فاملثقف يف هذا الباب مطالب 

عىل  القدرة  ورهانه  همه  يكون  بأن 

تفسري الواقع واملساهمة يف تغيريه وتوقع 

املجتمعية  التشكيلة  وتوقع  نتائجه، 

للمجتمع، واستطاعته الدامئة عىل إنتاج 

املجتمع  لجدة  مواكب  متجدد  فكر 

الذي  للتنظري  فيعطي  الواقع،  وتغري 

ينسجه  الذي  والخطاب  املفكر،  ميارسه 

املثقف معنى. وهذا أمر غري ممكن إال 

فكرية  مدرسة  بناء  املثقف  استطاع  إذا 

بدال من بناء أنساق جامدة أو إبداعات 

ومريدون  أتباع  لها  مدرسة  ف��ردي��ة، 

بتجدد  الثقافة  يجددون  وورثة رشعيون 

الثقافة  يف  مفقود  األمر  وهذا  الواقع، 

الثقافية  الوضعية  خالف  عىل  العربية 

والفلسفية والعلمية الغربية، فالوجودية 

والوظيفية  والبنيوية  والفينومينولوجية 

مستمرة بعد جون بول سارتر وإدموند 

وإميل  س��رتاوس  ليفي  وكلود  ه��ورسل 

مهمة  وهذه  وتالكوتبارسونز...  دوركايم 

املثقف  بتفادي  أوال  طلقاتها  من  تأخذ 

العريب اإلسقاطات املبارشة لنموذج فكري 

منوذج  مختلف،  ثقايف  واقع  عىل  غريب 

الواقع  مجتث من  سياقه وخصوصيات 

العريب  الواقع  والحكم عىل  عليه،  املنزل 

بناء عىل النموذج الغريب، فهذا ال عالقة 

له بااللتزام اإليديولوجي بل بسوء تقدير 

ما  وهو  األصلية،  الثقافة  وفهم  واحرتام 

قد يولد الجهل املركب لدى املثقف، ويف 

أحسن األحوال اغرتابه الذي قد يتجسد 

أيضا يف إقحام مقوالت بأسلوب تعسفي 

واختزايل عىل واقع متولد، بتبني نظرية 

بقدرة  التحيل  دون  معينة  مقولة  أو 

اإلبداع  عن  والتخيل  الواقع،  من  بنائها 

الوعي  املثقف  فعىل  املبدعني،  وتوليد 

واملقوالت  املجتمعية  التشكيالت  بأن 

املرتبطة بها تُصنع بطريقة مختلفة عن 

اإلسقاط واالجرتار.

يعد  مل  اليوم  املثقفني  من  فئة  إن 

سيايس  التزام  فكري،وال  م��رشوع  لهم 

يجرت  البعض  إن  إيديولوجي،بل  أو 

يسقطون  جعلهم  اآلخ��ر،م��ا  ثقافة 

ظل  والبعض  الثقايف،  اإلسقاط  ضحية 

حبيس الهوية داعيا إىل البعث واإلحياء 

باسرتجاع ثقافة وقيم األجداد، فإذا أخذنا 

كحالة  املعارص  باملغرب  السيايس  صورة 

أو  اإلسالمية  املثقف؛بإيديولوجيته  عن 

هنا  نسجل  فإننا  اللربالية؛  أو  املاركسية 

التعارض  أب��رزه��ا:أن  املالحظات  بعض 

18 - رحمة بورقية: قضايا املجتمع املغريب، م س، ص 70.

19 - عيل حرب: أوهام النخبة أو نقد املثقف، ط 4، املركز الثقايف العريب، 2008، ص 145.
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الفكري  الجدل  عن  البعيد  الرصاعي 

املفكرين  بني  البناء  النقدي  والحوار 

واإلسالمي  املاركيس  قدرة  وعدم  العرب، 

مرشوع  حول  توافق  إيجاد  والليربايل 

متعددة  ب��رؤي��ة  ومجتمعي  ف��ك��ري 

املداخل.

مواكبة  عىل  ق��ادرا  املثقف  يعد  مل 

والسيايس،  والثقايف  االجتامعي  التغري 

العريب  الوطن  شهده  ما  يتوقع  فلم 

وانقالب  وانتفاضة  وح��راك  ربيع  من 

نفس  حول  املفهومات  وثورة،فتعددت 

الحراك؛ والحراك املفهومي ينم عن عدم 

حدث  ما  استيعاب  عىل  املثقف  قدرة 

واندهش؛  املثقف  تفاجأ  لقد  فجأة. 

خاصة وأنه كان يسجل يف بعض مقاالته 

وتقاريرهوإحصائياته النمو عىل مستوى 

اللذان  البلدان  وتونس  مرص  يف  التنمية 

فكيف  العريب،  الشارع  وتبعهام  انفجرا 

ميكن تفسري حراك يف ظل تنمية ملحوظة 

معطوبة  البعض  اعتربها  وإن  حتى 

وأسلوبا تنمويا معاقا؟.

يريد...«  »الشعب  عبارة  ظهرت 

األمر  وحقيقة  العربية،  األوطان  كل  يف 

األشد  التنمية  أزمة  تشهد  »أوطان  أنها 

حدة«20 ، هذا االنفجار مل يتوقعه املثقف 

لحس  افتقد  ألن��ه  بنتائجه،  يتنبأ  ومل 

مقوالت  حبيس  وظل  الواقع  مواكبة 

السلف، أو حبيس جدل الحداثة والرتاث 

فظل مفكرا طوباويا، كام افتقد لألدوات 

تحليال  املنهجية  واآلل��ي��ات  املعرفية 

إعادة  أجل  من  للواقع  ونقدا  وتفكيكا 

أصحاب حرفة  بنصائح  باالسرتشاد  البناء 

عامل االجتامع، حيث دراسة الواقع تكون 

اإلبيستيمولوجيا  تحرتم  منهجية  بأفعال 

»تنتزع،  فالواقعة  للقطيعة،  الداعية 

دهشة  سبب  تم  ومن  وتثبت«21.  تبنى 

االنفجار  عالمات  غياب  هو  املثقف 

املجتمعي قبل ما سمي«بالربيع العريب« 

الفائت بتلك الصيغة،متمظهرا مغربيا يف 

حركة 20 فرباير، كحركة باغتت نشاطاتها 

إنجاز  يستطع  مل  الذي  املغريب  املثقف 

بتشخيص  القيام  ملنطلقاتها،أو  تفكيك 

وإثباته يف مرشوع  وبنائه  بنزعه  للواقع 

واضح، ويصبح السؤال ملاذا »تفاجأ أغلب 

والثورات  الهبات  بهذه  الكبار  املثقفني 

التي شهدتها املنطقة العربية؟«22. وهل 

وما  املثقف؟.  أزمة  يعكس  توقعه  عدم 

متظهرات هذه األزمة؟. 

اليوم  العريب  املثقف  اشتغال  إن 

الفكرية  بالقضايا  وانشغاله  بالتنظري 

جعله بعيدا عن هموم املجتمع، والرتفع 

عن الواقع اإلنساين يف بؤسه أو يف تطوره 

»الرباكسيس«املاركيس،  مفهوم  مغيبا 

والهابيتوس والحقل عند بيري بورديو، فلم 

يتمكن من تحويل الواقع االجتامعي قبل 

الربيع العريب إىل قضية فكرية، بل جعل 

إنتاج املعرفة غايته، وليس تحليل الواقع 

هدفه، فلم تتمكن صناعته العقلية من 

فك شفرات الواقع نظرا لغلوه يف الجدل 

الفكري  للهم  املفرط  وااللتزام  الباطني 

عن  البعيد  واإليديولوجي  الفلسفي 

فهذا  االجتامعي،  الوجود  وهموم  قضايا 

متقادم  سؤال  طرح  عليه  فرض  االلتزام 

يف غياب تطوير آليات التحليل ومواكبة 

العربية  الثقافة  ما جعل  التحوالت،وهو 

من  وكثري  الركود،  من  بنوع  متر  عموما 

الهزائم  مبسلسل  املرتبطة  االنكسارات 

التي لحقت بنا23.

يف  العربية  اإليديولوجيا  تحليل  إن 

سياق التاريخ الحديث واملعارص؛ تجعلنا 

نقول بأن أزمة املثقف اليوم سليلة أزمة 

مقوالت  حبيس  هو  ف��امدام  مجتمعه، 

راكد  مجتمعه  بأن  ومعتقدا  طوباوية؛ 

همومه،  استهالك  لضعفه؛ويعيد  خانع 

نسق  بناء  يف  ذريعا  فشال  سيفشل  فإنه 

العقالنية  درس  يستثمر  مل  ألنه  نظري، 

منهج  بتطبيق  ينصح  ال��ذي  العلمية 

معقول يتجاوز التحديدات امليتافيزيقية 

والعبارات التحليلية مبنطق رادولفكارناب 

العلمي  التفسري  راشنباخبغرض  وهانس 

وسيعجز  املتولدة،  واألفكار  للظواهر 

عن توقع الدينامية االجتامعية يف العقد 

األخري، وإذا كانت تقارير التنمية البرشية 

املجتمعات  ح��ول  والقارية  الدولية 

املجتمعات  هذه  بدخول  تقر  العربية 

يف انكسارات وأزمات متالحقة اجتامعيا 

املثقف  سلم  وإذا  واقتصاديا،  وسياسيا 

كل  سيفقد  فإنه  التقارير؛  لهذه  نفسه 

ممكنات تقديم تفسري وتحليل ملا حدث 

االعتبارا  هذه  وكل  األخ��ري،  العقد  يف 

يعد  مل  املثقف  بأن  بالقول  لنا  تتسمح 

قوة ضاغطة يف مجتمعه، نظرا للمسافات 

مجتمعه،  هموم  وبني  بينه  تفصل  التي 

التحول  وبني  وبينه  قرائه،  وبني  وبينه 

وبينه  توقعاته،  فاق  الذي  االجتامعي 

واإلقصاء  اإلعراض  حيث  السلطة  وبني 

املجتمعي والسيايس الذي يعيشه، فحتى 

دور االستشارة واالقرتاح الذي متتعت به 

مغرب  يف  السلطان  من  املقربة  النخبة 
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تكتله  فقد  كام  فقده،  الحامية  قبل  ما 

أفرغ  السياسة  والحزيب،واعتزاله  النقايب 

التزامه اإليديولوجي ونضاله من املعنى 

يف  أزمة  االلتزام  هذا  فأصبح  والفعالية، 

تعيش  النخبة  جعل  ما  وهو  ذاته،  حد 

الوجوه،  متعدد  وإقصاء  تهميش  عىل 

مع  تواصل  األنتلجنسيايف  تعد  فلم 

تجاري  إعالم  هيمنة  بسبب  الجمهور 

الجرائد  زمن  وأفول  وربحي،  وتسويقي 

وميارس  بها  ينشط  كان  التي  واملجالت 

طوباوية  جانب  إىل  ضغطه،هذا  عربها 

انكرست  التي  النظرية  مناألنساق  كثري 

أزمة  خلقت  وكلها  الواقع،  تجدد  أمام 

اتجاه  يف  الواضح  األنتلجنسيا  خطاب 

وإحياء  والتكرار،  نحواالجرتار  الثقافة 

املايض،  وأسئلة  تراثية  قضايا  وتحيني 

والراهن،فبدل  الحارض  أسئلة  وتغييب 

توظيف  يتعني  املاضوي؛  التاريخ  اجرتار 

وهذا  الحارض.  قراءة  يف  كمنهج  التاريخ 

عن  البحث  مطالبب  املثقف  أن  يعني 

وقراءة  ال��ذات،  نقد  من  تنطلق  بدائل 

الواقع بالتسلح بأدوات منهجية واضحة 

يستوعب  معريف  إبدال  طرح  أجل  من 

الواقع.

وتحولت  المثقف  ثالثا: 

الواقع وقضايا العولمة

أي واقع ألي مثقف؟

إن أي قراءة تحليلية لوظيفة املثقف 

يف  املثقف  شخصية  من  تنطلق  اليوم 

وسطه املجتمعي ستكون قراءة قامئة عىل 

التوتر، حيث تجد نفسها أمام ازدواجية 

تحرض تارة بقيم السلف املحافظة التي 

تحمل تصورات تناوبية يف نظام يحتوي 

الحدث يف زمن كان املثقف يقدم قراءة 

أو  يسارية  برؤية  ملموس  إنساين  لواقع 

بالدولة  مرتبطة  نقدية  قراءة  ليربالية، 

حضور  أخرى  وتارة  واملثقف،  والطبقة 

مبني عىل التجديد الخالق. غري أن املثقف 

اليوم مل يعد مرتبطا مع وظيفة التحليل 

التي  الوظيفة  أي  والتقويض،  والتفكيك 

تحاول تفسري الواقع، نظرا لهروب الواقع 

نفسه من املثقف املحافظ بسبب والدة 

مفاهيم متحركة؛ مل يتفهمها وعي النخبة 

واملجتمع  اإلعالم  ووسائل  كالتكنولوجيا 

الواقع  التهم  التي  واألنرتنيت...  الرقمي 

فيها  تاه  افرتاضية  مجرة  خالقا  املادي، 

اإلنسان، فأي واقع سيربره املثقف رمزي 

حول  يدور  السؤال  ملموس؟.فهذا  أم 

قضايا العرص التي دفعت املثقفل رضورة 

الذي  الواقع  تغري  بسبب  أسالفه  تجاوز 

سريورة  بتوايل  القداسة  مالمح  كل  فقد 

نزع الطابع السحري عن العامل.

والدنيوي،  املقدس  فقضايا  لذلك 

فيها  يطرح  كان  والسيايس...  والالهويت 

أو  راديكالية  ات��ورؤى  مفارق  املثقف 

تقليدانية، غري أن املثقف اليوم مطالب 

بتحليل واقع متولد عن تعالقات جديدة 

وال���ذوات  االجتامعية  األن��س��اق  ب��ني 

الفاعلة، وتواشجات ال حدود لها أفرزها 

املعرفة  ومجتمع  الرقمي  املجتمع 

الجديدة  االحتجاج  وثقافة  والتواصل، 

ترابط  منها،إنها  جزءا  املثقف  يعد  التي 

الوجود والعدم مبا هو وجود ثان مبنطق 

الوجودية ملفهوم العدم، والذات واألخر 

الفردية  ال��دردش��ة  وغ��رف  امل��ف��رتض، 

والجامعية التي خلخلت مفهوم الطبقة 

املادي،  والجمهور  االجتامعية  والكتلة 

وبروز االفرتايض والرمزي والعامل املفرط... 

املثقف  إشكالية  لطرح  دافع  ولعل هذا 

الواقع،  وتحليل  قراءة  منهج  ومعضلة 

سيدرسه  واقع  أي  سؤال  عىل  والجواب 

وأي  لها  ينتمي  مجموعة  وأي  املثقف؟ 

خطاب يطرح اليوم؟.

لكلرك  جريار  طرحه  ما  نسائل  هنا 

حينام قال بأن املثقفني يعتربون أصحاب 

20 - جلبري األشقر: الشعب يريد، بحث جذري يف االنتفاضة العربية، ترجمة عمر الشافعي بالتعاون مع الكاتب ط 1، دار الساقي، 2013، ص 21.

21 - بيري بورديو ج س بارسون ج س شامربودن: حرفة عامل االجتامع، ترجمة نظري جاهل ط 1، دار الحقيقة لبنان، 1993، ص 73.

22 - عبد الكريم جدي: تساؤالت حول نهاية دور املثقف؟، ضمن كتاب نخب مغاربية الخلفيات، املسارات والتأثري، أعامل املنتدى املغاريب الثاين، إعداد املختار 

بنعبدالوي: منشورات مركز الدراسات واألبحاث اإلنسانية –مدى-، دار النرش سوماكرام، ص 97.

23 - عبد الكريم جدي: تساؤالت حول نهاية دور املثقف؟، م س، ص 99.

الهوامش

ي الزمان الرقمي
ملف العدد : المثقف �ف
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خطاباتهم  يطلقون  الذين  البالغة، 

من  يشء  كل  بعد  »إنهم  ن��وع،  كل  يف 

التاريخي  باملعنى  العام  الفضاء  أناس 

االج��ت��امع��ي وال��رم��زي ال���ذي ح��دده 

هابرماس له، إنهم محرتفو الكالم والكتابة 

واالستبطان والتحليل والعمل العقيل«24، 

ارتباط  تجريح  ت��روم  املساءلة  وه��ذه 

الرقمي  بالواقع  للمثقف  العقيل  العمل 

ومنصات التفاعل الرمزي ملجتمع تختفي 

فيه ثقافة الجمعنة والروابط االجتامعية 

تثبت  افرتاضية  رواب��ط  لصالح  املادية 

املجتمعات، وتسائل تصور  نهاية  مقولة 

عامل  عىل  وبالرتكيز  التحلييل.  املثقف 

االستهالك  ثقافة  تسوده  كعامل  اليوم؛ 

عليه  وتهيمن  الرسيع،  والربح  والسوق 

خلقته  رمزي  كواقع  االفرتاضية  الروابط 

إمكانات  تجاوزت  التي  الرقمية  الثورة 

يستوعب  مل  التحليلية،والذي  املثقف 

بشكل عميق هذه الثورة ومل يتفهم القيم 

الواقع،  خارج  فسحبته  عنها،  املتولدة 

وأصبحت  مثالياته،  يف  غارقا  وتركته 

اجتامعي  واقع  واقعني؛  ق��راءة  مهمته 

مادي وواقع ثقايف رمزي.

ال مناص من توجه الصناعة العقلية 

والقيم  العام  الشأن  نحو  للمثقف 

للقضايا  تواشج تحلييل  الجديدة، وخلق 

الواقع،  تحوالت  سياق  يف  االجتامعية 

وهي مهمة يجب أن تجمع بني النضال 

التفسري  عند  التوقف  وليس  والتنظري، 

للتنظري  النضال  تجاوز  أو  والتفهم، 

املاركيس »ليس  للنداء  استجابة  والتغيري 

ولعل  تغيريه«،  بل  العامل  دراسة  املهم 

املثقف  فيه  ان��خ��رط  ال��ذي  امل���رشوع 

وتجاوز  بالحريات  الذي طالب  األنواري 

كل أشكال االستبداد والوصاية،آمن بفكرة 

والحداثة،  التقدم  مرشوع  عن  الدفاع 

مساهمة  حدود  تتجاوز  املهمة  وهذه 

املثقف يف التأويل، لصالح اإلسهام يف بناء 

رصينة  بلغة  متامسك  مجتمعي  مرشوع 

قادرة عىل التعبري عن هموم التشكيالت 

والبنى االجتامعية. 

النهضة  منذ  العريب  املثقف  لعل 

الجابري  عابد  محمد  زمن  إىل  وصوال 

وطه  العروي  الله  وعبد  أركون  ومحمد 

هؤالء  للثقافة؛  كصناع  الرحامن؛  عبد 

حقول  يف  التنظري  نحو  اتجهوا  العباقرة 

محاقلة  فكرية  وتوجهات  أو  علمية 

ومالزمة ومواكبة لتحوالت الواقع العريب، 

فلقد استندوا عىل ابن رشد وابن خلدون 

الفكر  استناد  وماركس،مثل  وهيغل 

وكارل  ديكارت  روين  إىل  املعارص  الغريب 

محاولني  دفرويد...  وسيغمون  ماركس 

تطوير  عىل  قادرة  فكرية  مدرسة  بناء 

املنهجية؛  واآلليات  املفاهيمية  األدوات 

املثقف  تعالق  استمرار  أجل ضامن  من 

السؤال  عىل  مبني  تعالق  بالواقع، 

يعني  والتفهم. وهذا  والتحليل  والبحث 

أن املثقف العربياليوم مدعو إىل تطوير 

والجابري  وأرك���ون  ال��ع��روي  م��رشوع 

من  االستفادة  عرب  الرحامن  عبد  وطه 

عبقريتهم يف قراءة الواقع العريب، بإقامة 

ندوات ولقاءات فكرية تعرف بأفكارهم، 

مجزوءات  أحد  مرشوعهم  وجعل  بل 

االجتامع  كعلم  الجامعية  املسالك 

الطلبة  لتعريف  والفلسفة  والتاريخ 

عرب  ملشاريعهم  سريورة  وضامن  بهؤالء 

تالمذة وورثة.

ثقايف  واق��ع  أم��ام  أننا  يعني  ه��ذا 

االجتامعي  املادي  الواقع  عن  منفصل 

الثقايف  فالواقع  املثقف،  به  يحتك  الذي 

حتى ولو كان خاطئا يجب أن يكون قادرا 

عىل اخرتاق الخطاب، وإنتاج خطاب أخر 

ونقدا  وتعليقا  وتحليال  وتفسريا  رشحا 

عىل  تتولد  األسلوب  وبهذا  وتفكيكا... 

الدوام فكرة جديدة وقراءة جديدة للعامل 

وللواقع، قراءة مبنية عىل تجديد الفكر ال 

عىل ثباته وركوده. والقصد من التجديد 

يجعل  ومرشوع  ومدرسة  خطاب  إنتاج 

جوهر  تغريه  سياق  يف  الواقع  فهم  من 

نسقه النظري عرب ضبط وإغناء املفهوم 

واملعنى املعطى للتشكيالت االجتامعية، 

إغناء ال يعفي من تطوير آليات التفكري 

اعتقادنا  والتحليل والتشخيص، وهذا يف 

تتجه  أن  يجب  الذي  امل��زدوج  املنحى 

فيه صناعة املثقف، حيث سيتمكن من 

والفكرية  الثقافية  التبعية  قيود  تكسري 

الغزو  من  وسينفلت  الغريب،  للمثقف 

اإلمربيالية  مع  بدأ  الذي  الغريب  الثقايف 

مع  وتطور  الهجرة،  وكرسته  واالستعامر 

صنعت  التي  الرقمي  واملجتمع  العوملة 

واقعا رمزيا رسيع الحركة؛ تجاوزت قيمه 

ظل  الذي  التقليدي  املثقف  ومكوناته 

حبيس التقليد وخدمة السلف، ولذلك ال 

بد من التمكن من بناء ثقافة حية حول 

هذا الواقع املتغري تدعمه وسائط اإلعالم 

متزن  محيل  ثقايف  سوق  بناء  أجل  من 

ومتوازن.

العوملة  توظيف  للمثقف  ميكن 

وهذا  العوملة،  مظاهر  لتفكيك  التقنية 
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املنحى املزدوج؛الوعي بالواقع وتوظيف 

عن  تعرب  ثقافة  لنرش  االف��رتايض  الواقع 

عىل  يسهل  منحى  االجتامعية؛  الهموم 

اإلبداع  عمليات  اليوم  العريب  املثقف 

علمية  حقول   يف  الثقايف  إنتاجه  يف 

ومدارس،  نظريات  سياق  متعددة،ويف 

إنتاج  حرفة  صاحب  املثقف  تجعل 

األفكار من  وتوليد  الواقع،  األفكار حول 

والفحص  االستنباط  مبنهجية  األفكار 

مبدعا  املثقف  يجعل  ال��ذي  النقدي 

قادرا عىل جعل مفاهيمه تخرتق النسق 

الثقايف، ألن املطلوب تجديد أسئلة الفكر 

كانت  أيا  وأنظمته  وأدوات��ه  وحقوله 

التجارب واملعطيات. 

الهم املجتمعي وأزمة املثقف 

انبعاث أم انسحاب؟

إذا انطلقنا من مفهوم النهاية بطريقة 

التي  هيغل  فريدريك  رؤي��ة  تتجاوز 

واكتامل  للمطلق  بلوغا  النهاية  تجعل 

للروح، وتجاوز الفوكوياما حيث يتوقف 

التاريخ عن التطور بهيمنة النظام العاملي 

»األمركة«؛  منوذج  عىل  القائم  الجديد 

فلسفيا  النهاية  مفهوم  من  انطلقنا  إذا 

الذي يدخل يف جدل مع السريورة ضمن 

بشكل  التاريخ  تحرك  متناقضة  مقوالت 

دائم نحو التقدم والدميومة وفق املعنى 

تتجاوز  أي  برغسون،  قدمه هرني  الذي 

جديدة،  بداية  عن  لتعرب  الروح  النهاية 

من  انطلقنا  وإذا  الواقع،  تجدد  أينحو 

اللوحة  محركات  أحد  باعتبارها  النهاية 

املادية  يف  اإلنتاج(  )أمن��اط  الخامسية 

ميكنناأن  ماركس،  كارل  عند  التاريخية 

املثقف  إيديولوجيا  موت  نستفهم:هل 

والتحوالت  لالنقالبات  توقعه  وع��دم 

املجتمعية، واالضطرابات السياسية التي 

أفول  تعني  العربية  األوط��ان  شهدتها 

من  والدته  مخاض  أم هي  املثقف  دور 

جديد؟.

يف ال��ع��ق��ود األخ����رية؛ س��اد يف 

عن  الحديث  العربية  املجتمعات 

24 - جريار لكلرك: سوسيولوجيا املثقفني، ترجمة جورج كتوره، ط 1، دار الكتاب الجديد املتحدة، 2008، ص 15.

الهوامش

ي الزمان الرقمي
ملف العدد : المثقف �ف
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األقل  عىل  أو  نهاية  املثقف،  نهاية 

أزمة تجلت يف مثريات؛ قبل توضيحها 

إن كان عىل وعي  املثقف  أن  نذكر 

ومنتوجه  صناعته  )أقصد  بذاته 

املعريف( وبهموم وقضايا واحتياجات 

مجتمعه، فسيتحول إىل »كائن يحيا 

بسلطة  مستعينا  األزم��ة«25  وسط 

تأثري  وقوة  ميتلكها،  التي  الخطاب 

اإلنتاج  توجيه  يف  والكتابة  الكلمة 

الرمزي نحو تكثيف الواقع.

إن أول هذه املؤثرات؛ األحداث 

عصفت  التي  املتتابعة  اإلرهابية 

باملدن العاملية منذ حدث 11 سبتمرب 

جديدا  دورا  ولد  كحدث   ،2001

للمثقف، وبعثه من رقدته، وجعله 

ويدافع  والتطرف،  العنف  ينبذ 

والدميوقراطية،  السالم  ع��امل  عن 

ويدين  اإلن��س��ان،  ح��ق��وق  وع��ىل 

والغرب، وهذا  الرشق  العنرصية يف 

عىل  املثقف  انقالب  إىل  سيؤدي 

والكليانية  الكولونيالية  األنظمة 

إىل  ويدعو  املحلية،  والدكتاتوريات 

األط��امع  وت��ف��ادي  األوض���اع  تغيري 

غري  النامية.  األوط���ان  يف  خاصة 

املثقف  واجهت  التي  املشكلة  أن 

عدم  يف  تكمن  األوط���ان  ه��ذه  يف 

القيم؛  استرياد منظومة  القدرة عىل 

والبضاعة الحقوقية؛ من سوق القيم 

الحميميات  تتجاوز  التي  العاملية 

ولذلك  الثقافية،  والخصوصيات 

بتفكيك  مطالب  اليوم  فاملثقف 

حدة  بنفس  املزعومة  الدميوقراطية 

تفكيك األنظمة الكليانية.

مطالبة  اليوم؛  األنتلجنسيا  إن 

بالتحرر من املسبقات واإلسقاطات، 

وسلك  الجامد،  الفكري  اإلرث  ومن 

منطوق  وف��ق  والنقد  التحليل 

حدد  كام  املعرفة  سوسيولوجيا 

حيث  غورفيتش،  ج��ورج  معاملها 

والتشكيالت  املعرفة  أطر  بني  ربط 

املتحكمة  االجتامعية  وال��ح��االت 

الجامعات  ميز  وفيها  إنتاجها،  يف 

مستندا  واالتحادات  الجامهري  عن 

ومنهم  االج��ت��امع  ع��ىل«ع��ل��امء 

خطى  يف  الفرنسيون  الشخصانيون 

حيث  مونييه،  إميانويل  املرحوم 

من  أك��رب  للجامعات  قيمة  تعزى 

أن  واملتحدات«26، وحيث  الجامهري 

املثقف مدعو أثناء إنتاج املعرفة إىل 

الغاية  فهذه  االختالف،  بهذا  الوعي 

ستتحقق بنجاعة إذا تجاوز التحليل 

االجتامعي،  مبضمونه  اإليديولوجي 

وت��ف��ه��م ال��ق��ض��اي��ا االج��ت��امع��ي��ة 

التحوالت  سياق  يف  والسياسية 

بدائل  ب��اق��رتاح  وذل��ك  الكونية، 

للتحوالت،قادرة  مالمئة  منهجية 

تقليدية  بنيات  تأثري  استيعاب  عىل 

تتجه نحو األفول يف مجتمع يحكمه 

والفاعلية  الحرة،  السوق  اقتصاد 

عمليات  يف  الواضحة  التكنولوجية 

اإلنتاج واالستهالك والتواصل.

املجتمعي  فالتعاطي  ولذلك؛ 

يخلق  للمثقف  الثقايف  التحليل  مع 

املثقف  متكني  أوال  مزدوجا:  توجها 
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موضوعه،  أي  الخام  مادته  من 

العقلية ستجد  بأن حرفته  ومعرفته 

من  عمله  سيخلص  وهذا  مهتمني، 

اإليديولوجيا، ويجعله قضية فكرية 

جهة  ومن  ناحية،  من  مجتمعية 

تؤهل املجتمع لتحقيق وعي بذاته 

ميرر  الذي  املثقف  وعي  خالل  من 

وبني  بينه  التفاعلية  العالقة  عرب 

املجتمع، وفيها سيجد املثقف نفسه 

املجتمعي  الوعي  عمق  يف  فعليا 

أي  والتحتية،  الفوقية  ببنيتيه 

االجتامعية  لألزمة  املثقف  تشخيص 

والفكرية.

خالصة

أن  ميكننا  سبق،  ما  خ��الل  من 

املغريب  املجتمع  أن  إىل  نخلص 

الثقافية  تحوالته  ظل  يف  املعارص؛ 

والرقمية  واالجتامعية  والسياسية 

وأدوات  ثقافية  حقول  إىل  محتاج 

هذه  استثامر  عىل  قادرة  منهجية 

التغريات للدفع باملرشوع املجتمعي 

نرى  أن  يعني  ال  وهذا  األمام،  نحو 

املثقف رجال مهدويا، إن مهمته  يف 

فليست  رسوليا،  يكون  أن  ليس 

نصحهم  أو  الناس  هداية  وظيفته 

حرفته  جوهر  إن  بل  تبشريهم،  أو 

وتحليل  وتكثيف  نقل  يف  يتجسد 

االجتامعي  ال��واق��ع  وتشخيص 

فكري،  نسق  يف  عليه  والتعبري 

املكتسبات  عىل  الحفاظ  أجل  من 

وال  والثقافية،  والحقوقية  القيمية 

نريد من املثقف أن يعتزل يف برجه 

القيص، بل هو مضطر إىل االنخراط 

التغري  وفهم  العمومي،  النقاش  يف 

بالثورة  املتعلق  خاصة  االجتامعي 

الرقمية؛ انخراط يعزز تطور املجتمع 

االنعزال  منه  نريد  وال  والثقافة، 

املجتمع،  عن  واالستقالل  واالنزواء 

املجتمع  نحو  بالتوجه  مطالب  إنه 

واملعرفية،  املنهجية  بعدته  متسلحا 

تجنب  إىل  أيضا  مدعو  فاملثقف 

الخصام ونهج الجدل الفكري القادر 

التواصل  أساسه  مرشوع  بناء  عىل 

الثقايف. إن جوهر ما ميتلكه املثقف 

هو رأسامله الثقايف ومنتوجه املعريف 

وإبداعه الفكري، ولكن ما قيمة هذا 

اإلبداع إن مل يعرب عن قضايا وهموم 

اجتامعية أو طبقية؟. فمن املالحظ 

أننا انتقلنا من عرص املثقف الورقي، 

عرص  مثقف  خفوت  مرحلة  إىل 

املثقف  إىل  اإليديولوجي،  االلتهاب 

والتواصل  اإلعالم  مجتمع  عرص  يف 

والرقمنة.

25 - عيل حرب: أوهام النخبة، م س، ص 39.

26 - جورج غورفيتش: األطر االجتامعية للمعرفة، ترجمة خليل أحمد خليل، ط 3، املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، 2008، ص 80.
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محمد البوبكري

ي المجتمع الرقمي: 
إعادة تحديد دور المثقف �ف

رؤية تأويلية

ملخص: 

الــثــورة  »عــرص  يف  امل��ت��أم��ل  إن 

أنها  اكتشاف  عليه  يسهل  الرقمية« 

بذاتها  قامئة  كونية  »ثقافة«  أصبحت 

املجتمعات  جميع  عىل  سلطتها  تفرض 

أنه  ومب��ا  متخلفة.  أو  كانت  متقدمة 

وتجاهل  رفض  موقف  اتخاذ  يصعب 

أصبحت  كونها  حيث  م��ن  إزاءه����ا 

ومبا  الناس،  لغالبية  وتفكري  أسلوبحياة 

أنها غدت أكرث من مجرد وسيلة للتوسط 

والرتفيه، فإن السبيل الوحيد لفهم هذه 

الناس  الرقمية يف عالقتها مبعيش  الثورة 

هو التفكري مبعيتها ؛ أعني وفق املنطق 

الذي يحكمها؛ وهذا املنطق ليس  سوى 

كونيتها1. من هذا املنطلق تطرح إشكالية 

و  الرقمية  الثورة  بهذه  املثقف2  عالقة 

تحديد الدور الذي يجب أن يقوم به يف 

قورن  ما  إذا  الرقمي  التحول  هذا  ضوء 

بوضعه التقليدي داخل األمة أو جامعة 

الرقمية تفرض  الثورة  االنتامء. ملاذ؟ ألن 

أن  املثقف  التي عىل  املعرفة  أن طبيعة 

يقدمها يجب أن متتلك قدرا من اإلحالة 

عىل الكونية والتعددية واإلميان بوحدة 

يف  قامئة  الرقمية  الثورة  ألن  العلم؛ 

ماهيتها عىل أن األفكار الكونية هي التي 

تأخذ طابع االستمرارية  والدميومة؛ مام 

وعضويته  املثقف  كونية  كذلك  يستلزم 

هذا  يشكل  املنطلق  هذا  من  الكونية. 

البحث فرصة لالهتامم باألبعاد االيجابية 

الرقمية  ال��ث��ورة  ه��ذه  سمحت  التي 

بافرازها.

ثقافة-   : املفتاحية  الكلامت 

فضاء  شبكة-  منفعة-  معنى-  تعددية- 

عمومي- كونية- تكنولوجيا.

Abstract : 

Contemplating into the 

‘‘Era of digital Evolution’’ it has 

been noted that it has become 

a universal culture in its own 

right. No doubt, it has imposed 

itself on both the developed and 

underdeveloped societies. And 

since this culture has become 

a lifestyle for the majority of 

people, it is difficult to hold a 

negative attitude towards it, reject 

it or even ignore it. Moreover, 

because it is now more than a 

means of entertainment, the 

only way to fathom this digital 

evolution and networking is 

by associating it with its real-

أستاذ باحث- كلية الداب والعلوم 
نسانية بالجديدة الإ

» إن الحداثة موجة .العوم ضدها مخاطرة«

عبد الله العروي، نقد املفاهيم، ص 134.

»حيثام يكون هناك خطر، تنمو بالتوازي سلطة للخالص«

 -هيدغر-
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life context and understand its 

underlying principles. Thus, the 

question which arises here is the 

relation of the cultured people 

with the digital evolution and 

identification of the roles that 

they have got to play, as opposed 

to their classical ones, in the light 

of the digital transformation. This 

is because the digital evolution 

has made universality, pluralism 

and belief in the Unity of Science 

and knowledge a necessity. 

Simply put, this evolution is 

based on global ideas which are 

characterised by continuity and 

sustainability, which thereby 

necessitates the engagement of the 

educated people in this universal 

digital framework. Therefore, 

this research is an opportunity to 

find out more about the positive 

perspectives that have made this 

digital evolution possible. 

Keywords: culture, 

pluralism, meaning, network, 

public place, universality, 

technology.

بوصفها  الرقمية  الثورة 
امتدادا للتقنية والعلم

يورغن  األمل���اين  للمفكر  سبق 

من  وقلقه  حنقه  عن  عرب  أن  هابرماس 

مسار تطور العلم والتقنية وهيمنتهام يف 

»بالتقنية  سامه  ما  يف  املعارص  املجتمع 

هذه  يفهم  وهو  كإيديولوجيا«؛  والعلم 

والتقنية  العلم  إن  حيث  من  الهيمنة 

وقعا ضحية ما يسميه »استعامر نسقي« 

للعامل املعيش؛ أي استعامر والغاء لبنية 

هذا العامل  مبا هو فضاء أو مجال للتداول 

العامة  واملنفعة  والحقيقة  وال��ح��وار 

العقالنية  بني  متييزه  ولعل  واملعنى. 

التواصلية  والعقالنية  النسقية  األداتية 

يفهم عىل أنه ليس رفضا جذريا للتقنية 

عالمات  من  »عالمتان  هام  مبا  والعلم 

يتم  التي  للكيفية  رفض  بل  الحداثة«، 

وفقها توظيف التقنية والعلم التي غالبا 

ما تتجه نحو االقتصاد والسياسة. إن األمر 

ال يتعلق يف نظره بإلغاء التفكري العلمي 

للوجود  شامال  أصبح  ال��ذي  والتقني 

بالتفكري  يتعلق  األمر  إن  بل  اإلنساين، 

مبعيتهام، ال بالتباعد معهام، بل بجعلهام 

ولذلك  اإلنساين؛  الوجود  لتنمية  رشطني 

فنقدهام هو نقد داخيل وليس خارجي، 

يف  النقدي  التفكري  من  منط  أنه  أعني 

صلته مع الرشط اإلنساين.

نجد أن هذا االنشغال أسايس عند 

إىل  الشهرية  دعوته  يف  خاصة  هابرماس 

املجتمع  يف  الفلسفة  دور  تحديد  إعادة 

تحديد  إعادة  بالتبع،  يستلزم،  ما  وهو 

دور الفيلسوف واملثقف يف هذا املجتمع 

العلمية  الثورة  ض��وء  يف  أصبح  ال��ذي 

نعترب  أن  كونيا.يصح  مجتمعا  والرقمية 

نطاق  يف  املثقف  دور  أن  الحقيقة  يف 

هذه السريورة التي تنمو بشكل مستمر 

أن  وذلك  والنشأة؛  التكون  إطار  يف  أنه 

يتجزأ  ال  جزءا  نعده  الذي  املجال  هذا 

من النسق التقني نشأ يف أحضان العلم 

هذا  من  جعل  أن  طبيعته  من  ال��ذي 

امليدان موضوع معرفة تخصصية. ولذلك 

بأهداف  نسقية  بكيفية  مستعمر  فهو 

ومقاصد العلامء املتخصصني.

الفلسفي  النقد  اعتبار  ميكن 

من  األقل  عىل  مؤسسا،  التقنية  ملظاهر 

الجهة النظرية، وهو املنحى تقريبا الذي 

فرنكفورت  مدرسة  يف  مشهورا  نجده 

هيدغر؛  مارتن  عند  ذلك  وقبل  النقدية 

نقدا  وجه  أن  األخ��ري  لهذا  سبق  فقد 

حيث  من  ال  ماهيتها  جهة  من  للتقنية 

كذلك  هي  ومبا  وأدوات.  وسائل  كونها 

لالنسان  انكشاف  مرحلة  مثلت  فقد 

يجعلها  مل  إذا  ضده  تنقلب  أن  وميكن 

اإلنسان مجاال لتحقيق العقلنة واملعنى. 

وبالجملة فإن هيدغر يرى يف التقنية منطا 

إليها يف صلتها  اذا نظرنا  لبلوغ الحقيقة 

كمجال  أعني  الكينونة؛  ملجال  وتبعيتها 

لتحقيق إنسانية اإلنسان. مثل هذا النقد 

لكل تجليات ومظاهر التقنية عائقا أمام 

ومزاحمته  واملثقف  الفيلسوف  مشاركة 

بشكل  استغلوا  الذين  الفاعلني  ملختلف 

الرقمية(  )الثورة  التقنية  هذه  فعال 

نعني  أن  معينة. وميكن  لتحقيق مصالح 

التالية:  األصناف  يف  الفاعلني  ه��ؤالء 

واالقتصاديني،  الخرباء  الفقهاء،  الفنانني، 

الجمهور  هؤالء  إىل  يضاف  السياسيني؛ 

الذي توسعت سلطته وقوته بهذه الثورة 
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الرقمية.

تكاد  ال  هؤالء  فاعلية  أن  شك  ال 

اعتمدنا  ما  إذا  املثقف  بفاعلية  تقارن 

عىل مؤرشات كنسبة املشاهدة واملتابعة 

واالشرتاك؛ عىل األقل يف إطار مجتمع مل 

املعياري  األساس  واع  بشكل  يستوعب 

الرقمية مبا هي مكون  للثورة  والقيمي  

بالحداثة.تطرح  الوعي  مكونات  من 

نحو  ممكنات  الرقمية  ال��ث��ورة  ه��ذه 

األفضل أو األسوأ؛ بحيث ينبغي االنتباه 

تطويرها  ينبغي  التي  اإلمكانية  إىل 

وتجويدها؛ وهنا يربز دور املثقف الذي 

يقوم بهذه املهمة. ومبا أن الثورة الرقمية 

أصبحت شكال من أشكال الحقيقة مثلام 

اعتقد هيدغر، فإن عىل املثقف أن يرصد 

القدرة »التحويلية« للثورة الرقمية عىل 

القيم واألخالق والتاريخ و»بنية  صعيد 

مبدأ  وفق  املجتمع  وعقلنة  الوعي« 

سيكون.  وما  كان  ما  بني  »التناسب« 

املثقف  به  أن يعنى  ينبغي  وبالتايل فام 

املجتمع  »مصلحة«  هو  رئيس  بشكل 

داللتهام  إط��ار  يف  العامة«  و«منفعته 

الربغامتية3. هذه القدرة التحويلية التي 

تشكل، بدون شك، منطق التقنية والعلم 

واللذان اعتربهام هيدغر ال يقومان عىل 

اإلنساين ألن قوامهام  الوجود  التفكري يف 

التطور والتقدم؛ تحتاج إىل املثقف الذي 

يقوم بثالثة وظائف أساسية:

بناء  أفق  يف  النقدية  الوظيفة  أ - 

املعنى؛

ب - الوظيفة القيمية )قيمة الهوية، 

التعددية، التسامح، التعايش...(

ت - التأويل واملقارنة.

التقنية  تحديد  إىل  منيل  أننا  مبا 

بوصفها مجموعة »عالقات« ووظائف و 

ليست »ماهية«، فإننا بذلك نتموقع يف 

مجال املعرفة، أو لنقل »املعلومة«؛ ذلك 

أن املعلومة تشكل يف هذا املجال املفهوم 

يتعلق  العامل.وفيام  هذا  لفهم  األساس 

توسع  بداية  نالحظ  الرقمية  بالثورة 

  » »التكنولوجيا يف  يرى  تصور  وانتشار 

الثقافة  ويف  االقتصاد  لتطوير  مسلكا 

من  املجتمع  لتطوير  مسلكا  الرقمية 

هذه  وعقلنتها.  اإلدارة  تنظيم  حيث 

سمة أساسية ملهمة التكنولوجيا، غري أن 

ذلك كله ال يلغي القول بأهمية »القيم 

مادامت  »االجتامعية«  و  الثقافية« 

تشكل جزءا من بنية املجتمع إىل جانب 

االقتصاد والسياسة5 ... ههنا يربز املثقف 

كناقد ومؤؤل ومقارن. إننا منيل إىل اعتبار 

املفاهيم مفاهيم مالزمة »للتفكري  هذه 

ينبغي  اللذان  العلم«  ولوحدة  العلمي« 

أوالعامل  الفقيه  أو  املفكر  ميتلكهام  أن 

حتى يصبح مثقفا ومنخرطا يف املشكالت 

االجتامعية والثقافية؛ ألن هذه املفاهيم 

تشكل مسلكا لتحريك »معيارية قدمية« 

يف أفق تشكيل »معيارية جديدة« تأخذ 

عىل  التقنية  التحوالت  أثر  االعتبار  يف 

األمر،  الثقافة.يتعلق  عىل  و  املجتمع 

للثورة   transformation بتحول هكذا، 

األمل��اين  املفكر  حسب  أدى  الرقمية 

يورغنهابرماس إىل تحول وتطور يف مسألة 

العمومية؛ ففي أوروبا شهدنا تحوال من 

»الصحافة األدبية«  التي كانت تجري يف 

الصالونات األدبية يف القرن الثامن عرش؛ 

صحافة لألشخاص الخصوصيني )النخبة(، 

املكتوبة  اإلع��الم  وسائل  صحافة  إىل 

واسعة االنتشار والتي ساهم يف تثويرها 

وانتشارها اخرتاع الة الطباعة من طرف 

ساهم  الذي  التلغراف  غوتنربغواخرتاع 

التواصل.  شبكات  تنظيم  يف  أيضا  هو 

يف  الصحافة،  هذه  فإن  العموم  وعىل 

بدايتها، كانت تحركها بشكل بديئ بواعث 

اقتصادية؛ أي أنها كانت خاضعة لهاجس 

1 - الكونية هنا ال تعني بأي شكل من األشكال نفي سؤال الهوية والخصوصية، بل إذا شئنا تجديدها وجعلها راهنيةبراهنية اإلنسان الفاعل. 

2 - منيل إىل تعيني املثقف يف عالقته بالجمهور الذي ينبغي أن يكون تابعا لوعي ومنط املعقولية التي يعينها األول.

3 - الرباغامتية le pragmatisme اتجاه فلسفي معارص نشأ يف الواليات املتحدة األمريكية يف القرن التاسع عرش. من أهم رواده شارل سندرس بريس، ووليم جيمس، 

وجون ديوي. القول باملنفعة  عند هؤالء يلغي بالرضورة يف منطقهم الخوض يف القضايا امليتافيزيقية.

4 - هناك شبه اتفاق عىل أن عرصنا هذا هو »عرص املعلومة«.

5 - التصور الذي يقول بأن »الثورة الرقمية« تشكل تهديدا للثقافة لكونها تتجه نحو الشمولية والكونية تصور يصح لو نظرنا إىل الثقافة مبعنى هوية حضارية ثابتة؛ 

والحاصل أن الثورة الرقمية تشكل إمكانية لتوسيع وتجديد الثقافة املحلية  ليك تصري كونية.

الهوامش

ي الزمان الرقمي
ملف العدد : المثقف �ف
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االنتاج واملصلحة التجارية6.

االعالم  تنامي دور وسائل  أن  عىل 

ساهم بأشكال مختلفة يف توسيع قاعدة 

»العمومية« بحيث أدى تطور الصحافة 

العمومية؛  مسألة  يف  تطور  خلق  إىل 

عن  التعبري  األفراد  بإمكان  أصبح  حيث 

بصحافة  نسميه  أن  ميكن  فيام  اراءهم 

مصلحة  عن  تعرب  أصبحت  التي  الرأي 

عن  م��ا،  بشكل  منفصلة،  عمومية 

هذا  يف  شهدنا  واالقتصاد.  االنتاج  نسق 

فك  من  لنوع  بداية  بالتحديد  املستوى 

»املعلومة« عن دعامتها والذي سيشكل 

خالفا  األهمية؛  بالغة  ث��ورة  بعد  فيام 

يتصور  يكن  مل  الذي  التقليدي  للتحديد 

املعلومة  بني  انفصال  وج��ود  إمكانية 

ال��ورق،  عىل  النص  املادية؛  والدعامة 

املغناطيسية. هذا  الصوت عىل األرشطة 

مادة  يشكل  التعبري،  صح  إذا  االنفالت، 

يرصد  أن  ينبغي  الذي  املثقف  الشتغال 

املمكنة بني  العالقات  أو  العالقة  طبيعة 

الرغم  عىل  واملجتمع.  الرقمية  التقنية 

من أن مدرسة فرنكفورت النقدية كانت 

وسائل  بني  العالقة  ه��ذه  رص��دت  قد 

إال  الثقافة«،  »صناعة  ومجال  االع��الم  

أنها حرصت جهدها يف التأثريات السلبية 

 « الثقافة:  ميدان  عىل  االعالم  لوسائل 

لقد سبق للباحثني يف مدرسة فرنكفورت 

وغريهم  بنيمني  و  هوركهامير  و  أدورنو 

املتعلق  املوضوع  هذا  إىل  تطرقوا  أن 

مع  الثقافة،  وتصنيع  الثقافية  بالصناعة 

األخذ بعني االعتبار الثقل املتزايد لإلنتاج 

منطق  وترجيح  للمؤلفات...  املسرتسل 

التكنولوجيات  تطور  بحكم  السوق 

وتوسع  والتواصل،  لإلعالم  الجديدة 

الثقافة.  قطاع  وتركز  التمويل  حركات 

بعني  األخذ  حاليا  الرضوري  من  ويبدو 

عاملني؛  بني  بالتقارب  مايسمى  االعتبار 

وعامل  جهة،  من  الثقافية  الصناعة  عامل 

التواصل من جهة ثانية«7.

التكنولوجيا  تطور  أن  صحيح 

الثقايف  املستوى  عىل  أحدث  الحديثة 

كام  الفهم،  وعدم  االضطراب  من  نوعا 

أن له تأثريات عىل بعض جوانب الثقافة، 

»تأثري  مالحظة  كذلك  يتعني  أنه  غري 

التكنولوجيات الرقمية عىل العامل الثقايف... 

السهولة يف الوصول إىل املضامني الثقافية 

بكل أجناسها وانتشار املواقع االخبارية، 

وتوسيع متابعة املوسوعات الجديدة عرب 

الويب، وتعدد املنابر لتداول املضامني... 

الرقمية  التكنولوجيات  ازده��ار  وأن 

وسع من مجال ترصف األفراد...«8. يقع 

هذه  توسع  ضوء  يف  املثقف  عاتق  عىل 

للفعل  أرضية  يجد  أن  الرقمية  الثورة 

تاريخي  »تأويل«  خالل  من  واملامرسة 

الثورة  هذه  ووظائف  ألدوار  وعقالين 

املستوى  واجتامعيا.عىل  ثقافيا  الرقمية 

فكرا  ينتج  عليهأن  ينبغي  »االجتامعي« 

جديدا )تركيبيا( يستوعب التحوالت التي 

طرأت عىل »الرابطة االجتامعية«  التي 

مل تعد كام هي يف شكلها التقليدي فقط 

يف  تدخل  أصبحت  بل  )األمة(،  إطار  يف 

تكوينها عنارص لها صلة مبا هو افرتايض؛ 

لتنمية  مجهود  من  ذلك  يستدعيه  وما 

األف��راد  لدى  نوعية  وكفايات  ق��درات 

الذين ينتظر منهم أن يعربوا عن موقفحر 

ما،  نوعا  مسؤولون،  ولكنهم  ومستقل 
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قيم  فيه  »تتعارض  أن  ميكن  سياق  يف 

املراقبة  التحرر واالنفتاح، واسرتاتيجيات 

والهيمنة.« 9  أما ثقافيا فعىل املثقف أن 

الجديد  الثقايف  الوضع  معرفيا  »يؤؤل« 

الذي ال ميلك أحد القدرة واالختيار عىل 

رفضه أو التباعد معه. يعترب التأويل  يف 

للمثقف؛  املحورية  السمة  االطار  هذا 

وهو يكون مجديا ومرشوعا ألنه يساهم، 

معارصة  معيارية  بلورة  يف  ما،  بشكل 

الرقمي.  التطور  مع  متناسبة  تكون 

كونه  أيضايف  تكمن  التأويل  هذا  أهمية 

تطويع  تحاول  والفهم  للتجديد  طاقة 

داخلية  معيارية  مع  خارجية  معيارية 

)الثقافة املحلية(.

ي 
)التفاهة( �ف نقد الالمع�ف

أفق المع�

و  »الحقيقة«  مثل  مفاهيم  إن 

»املعنى« عزيزة عىل الفيلسوف واملثقف، 

من  املشاركة  من  قدرا  تستلزم  أنها  غري 

لفيلسوف  نوعية  »اسرتاتيجية«  منطلق 

ال  إذ  املجتمع؛  عن هموم  مستقيل  غري 

يكون  أن  للمثقف  وال  للمفكر  يكفي 

رسخ  كام  داخيل  التزام  مبوجب  مثقفا 

الوعي  )فلسفة  التقليدية  الفلسفة  يف 

االلتزام  لهذا  تهيأت  فقد  ال��ذات(،  أو 

ممكنات »العمومية« 10 

فلم  الرقمي،  املجتمع  نطاق  يف 

عىل  العزم  غري  سبيل  من  للمفكر  يبق 

الخطاب  بني  التوافق  من  نوع  خلق 

مساءلته  ومن��ط  بنيته  يف  الفلسفي 

بنية  يتوافق مع  ومنهجه وأسلوبه حتى 

املجتمع املعيش الذي قوامه األساس هو 

سبيل  تشكل  التي  اللغوية  االعتبارات 

أن  والحق  واملعنى.  والحقيقة  االقناع 

بأي  تشكل  ال  املواءمة  أو  املالءمة  هذه 

حال طعنا يف أمنوذجية التفكري واملساءلة 

الفلسفية. هناك قصور ذايت للمثقف، ال 

شك يف ذلك، يعزى يف الحقيقة إىل انهيار 

يرتبطان  اللذان  واملعنى  الحقيقة  سؤال 

السؤال  هذا  ليصبح  الفكري  بالتمحيص 

عنه  نتج  مام  والنجاح  بالفعالية  مرتبطا 

تقلص دور الفيلسوف واملثقف يف املجال 

باستعامر  املرتبط  الوضع  هذا  العام. 

الكربى  األنساق  قبل  من  املعيش  العامل 

)السياسة، الدين، االقتصاد، الفن..( ساهم 

بشكل أساس بالتشكيك يف مدى راهنية 

استيعاب  يف  التأميل  الفلسفي  التفكري 

خالل  من  املعارص  االنسان  مشكالت 

بأن  القول  جديدة.وميكن  أسئلة  طرح 

ويشهدها  شهدها  التي  الصحية  األزمة 

لتوسيع مجال  أوال  العامل تشكل مسوغا 

االفرتايض  العمومي  والفضاء  العمومية 

الذي أصبح املالذ الوحيد لإلنسان، ثم ثانيا 

فرصة  واملفكر  للمثقف  بالنسبة  مثلت 

حقيقية للربوز والدفاع عن مرشوعيتهام 

هذه  ألن  وثالثا  والتأثري  املشاركة  يف 

األزمة أبانت عىل أن األفكار التي تحظى 

باالستمرارية وتكون فعالة، بغض النظر، 

هي  للمشاهدات،  الكمي  املستوى  عن 

األفكار العلمية؛ أعني األفكار التي تكون 

ككل.  للمجتمع  العامة11  املنفعة  قوام 

مجهود  يخص  فيام  إذن  األم��ر  يتعلق 

»نوعية«  »باسرتاتيجية«  املثقف-املفكر 

حال،  كل  عىل  لكنها،  كمية  وليست 

تسمح  التي  العمومية  مبدأ  إىل  تحتاج 

مظاهرها.  مبختلف  الرقمية  الثورة  بها 

وضعية تستلزم باالضافة إىل رشط الفكر 

الفقهاء.  يتداولها  كام  »املناسبة«  رشط 

»املثقف«  بني   بسيطة  مقارنة  لنعقد 

بني  لنقارن  املوسيقي«.  »الفنان  وبني 

سنة  عرشين  قبل  األخري  هذا  وضعية 

ووضعيته الحالية، لنقارن بني محدودية 

الوسائل )االكسسوارات( يف ذلك الوقت 

حسن  بني  لنقارن  اليوم،  ووضعيتها 

استثامره للثورة الرقمية وبني تردد األول 

6 - Habermas, L’espace public, Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Tr par Marc B. de 

Launay, Payot, 1978.p.190.

7 - رميي ريفيل، الثورة الرقمية، ثورة ثقافية، ترجمة: سعيد بلمبخوت، عامل املعرفة. عدد 462، يوليو 2018. ص 40.

8 - نفسه، ص. 13.

9 - رميي ريفيل، الثورة الرقمية، ثورة ثقافية،م.س. ص 20.

.Habermas, L’espace public, Op, cit.pp.192-193  : 10 - حول فكرة ومبدأ العمومية ميكن العودة إىل

11 - مهمة الفيلسوف واملثقف هي ترتيب املنافع وليس شجاعة قول الحقيقة

الهوامش

ي الزمان الرقمي
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بني  لنقارن  املغامرة.  هذه  تجريب  يف 

وضعية املثقف أو املفكر يف نفس الفرتة 

هذا  يفتأ  ال  الحالية.  ووضعيته  الزمنية 

األخري يؤمن باستمرارية األفكار التقليدية 

النموذج  يف  ك��ام  الحقيقة  )شجاعة 

السقراطي( أو النقد الجذري الذي ميثل 

يف  نظرية  بلورة  يف  املثقف  أمام  حاجزا 

املجتمع.وما  يف  نقدية  نظرية  أو  الفعل 

الفنان  أو  الفيلسوف  عن  هكذا  يقال 

يقال كذلك عىل  الفقيه. ال يعد يف نظرنا 

نوعا  كان مترشبا،  إذا  إال  مثقفا  املثقف 

العمل  هذا  يف  مشاركا  باألحرى  أو  ما، 

وهو  الفالحة  مجال  من  نستعريه  الذي 

»فالحة وزراعة األرض« وما يتطلبه هذا 

العمل من تهيئة وعناية ومعالجة12. كام 

أن املثقف ال يكون مثقفا حقا إال وفق 

الرشوط الثالثة التالية:

ألن   Autonomie االستقاللية  أ - 

يتموقع  أن  ينبغي  ال  الحقيقي  املتقف 

قوامه  ع��امل  يف  عقيدة  أو  مذهب  يف 

التعدد واالختالف؛ فهو بالتايل ينبغي أن 

وبالتايل  والتعددية.  االنفتاح  يرفع شعار 

استثامر الثورة الرقمية للحفاظ عىل القيم 

االنسانية وهي مهمة أصيلة.

 la fonction ب - الوظيفة النقدية

هي  املثقف  وظيفة  ألن   critique

لقيم  و  للعقالنية  حارسا  يكون  أن 

وليست  أخالقية  وظيفة  وهي  التعايش 

معرفية.

ت -  االميان بالفكر املركب أو الفكر 

الرتكيبي الذي يستلزم يف املثقف أن يكون 

متملكا لنظرة متعددة التخصصات حتى 

ميكنه أن يكون مثقفا »عموميا« يف إطار 

فضاء عمومي اشهاري يساهم يف توعية 

الرأي العام.

إعادة تحديد دور المثقف 
ي المجتمع الرقمي

�ف

لألفكار  تبعا  نؤكده،  أن  ميكن  ما 

الرقمية  الوضعية  أن  هو  السابقة، 

امل��ث��ق��ف، بشكل  ت��ط��رح ع��ىل  ال��ي��وم 

 une »أن ميتلك »حكمة جديدة خاص، 

جديدة«  و«ثقافة   nouvelle sagesse

من  ميتلكها   une nouvelle culture

واقع  إط��ار  يف  ب��ال��ذات  الوعي  خ��الل 

يف  بعد  مضمنا  ليس  الجدة  كل  جديد 

للتعددية الثقافة«13. هناك عامل  »سجل 

عنه  تعرب  الخاصة  بنيته  له   pluralité

يجد  أن  ينبغي  والذي  الرقمية  الثورة 

الثقافة.  مضمون  يف  تناسبه  متثالت  له 

يستعمل   réseauمثال الشبكة  مفهوم 

الرتابطية  البنيات  عن  للتعبري  العادة  يف 

نأخذ  ال  إننا  والطرق.  الهواتف  يف  مثال 

والسببية  الرشطية  العالقة  االعتبار  يف 

والتي  الشبكات  هذه  يف  توجد  التي 

العامل  م��ع  وظيفي  بشكل  تربطها 

إذن،  املثقف،  عاتق  عىل  يقع  اإلنساين. 

لهذا  العملية«  »القيمة  يف  يبحث  أن 

لهيدغر  سبق  وقد  الجديد«14.  »الواقع 

بأنه عرص  »التكنولوجيا«  أن وسم عرص 

»انكشاف« Dévoilement وهي وضعية 

تسمح للمثقف بأن يالحق الكيفية التي 

ليك  ال  االجتامعية،  املشكالت  بها  تظهر 

التاميزات  يربز  ليك  بل  لها،  حلوال  يجد 

واالختالفات والعالقات يف طريقة العيش 

التاريخية  السريورة  يف  مشاركا  بوصفه 

من  انطالقا  إليه  ينتمي  الذي  للمجتمع 

 la sphère اشهاري«  عمومي  »فضاء 

فضاء  هو  مبا   publique publicitaire

عمومي تواصيل هو بالنسبة للمثقف يف 
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طور التشكل نظرا لهيمنة »النسق« عىل 

العامل املعيش. ينحرص دور املثقف15، يف 

الواقع، يف إعادة بناء »نظرية« تصلح لفهم 

ومسايرة املعايري أو »املعيارية« الجديدة 

التي فرضتها هذه الثورة الرقمية؛ وهو ال 

ميلك خيارا يف ذلك، ألن هذا املسلك ميثل 

املخرج الوحيد، رمبا، لالنخراط يف قضايا 

املجتمع املعارص وإشكاالته.و سواء تعلق 

األمر بالفيلسوف أو الفقيه، فإننا نشهد 

»خطاب  بروز  بداية  تدريجي  بشكل 

أو  الرباديغم  هذا  مع  يتالءم  جديد« 

املعرفة. هذا  الجديد يف مجال  األمنوذج 

االعتبار  بعني  يأخذ  الجديد  الخطاب 

»الثورة  فرضته  الذي  »املنطق«   هذا 

الرقمية« وهو منطق قائم عىل التعددية 

وعىل االنفتاح16. من هنا نفهم رس بروز 

جديدة  فلسفية  وتخصصات  اتجاهات 

نوعا ما كفلسفة الدين وفلسفة التواصل 

والفلسفة الربغامتية والفلسفة التحليلية 

أيضا  نفهم  ووفقه  والهريومينوطيقا17، 

املجمعات  اليوم  تدفع  التي  األسباب 

شعار  رفع  إىل  الدين  وعلامء  الفقهية 

و«اإلس��الم  الديني«  الخطاب  »تجديد 

ما  وفق  الديني  النص  وتأويل  املعتدل« 

اليوم يف مجال علوم اإلنسان. هو متاح 

جوهريا،  املثقف  دور  هكذا،  يعترب، 

سواء من منطلق فكري أو ديني، وغيابه 

يشكل خطرا عىل املجتمع ألنه ال إمكانية 

لوجود فراغ يف املجتمع؛ أعني أن غياب 

حدوث  إمكانية  إىل  يؤدي  قد  املثقف 

للجمهور.  خاص  نوع  »استقطاب«18من 

ميارسه  ال��ذي  التأويل  أهمية  تكمن 

»املثقف« يف تهيئة أرضية مناسبة لبلورة 

اإلنسان  يسقط  ال  حتى  اإلنساين  الفعل 

يف  و  التيه  يف  التعددية  هذه  ظل  يف 

اختيار أمناط للفعل واملامرسة ال تنسجم 

)التعايش(.ببدو  اإلنسانية  القيم  مع 

املصلحة«  و  »التأويل  اليوم، مفهوم  لنا، 

دور  أساس  يكونا  أن  ينبغي  مفهومان 

ألننا  الرقمية؛  الثورة  عرص  يف  املثقف 

من  قلصت  قد  الثورة  هذه  بأن  نعتقد 

إمكانية وضع أحكام جاهزة ونهائية من 

املقابل  ويف  مذهبي.  أو  عقدي  منطلق 

وفهم  تأويل  بروز  إمكانية  من  وسعت 

جديد لطبيعة املجتمع.

- Habermas, L’espace public, Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Tr par Marc B. de 

Launay, Payot, 1978.

- Jean-Marie Domenach, Approches de la modernité, Ecole polytechnique, ellipses. (بدون تاريخ) 

- رميي ريفيل، الثورة الرقمية، ثورة ثقافية، ترجمة: سعيد بلمبخوت، عامل املعرفة. عدد 462، يوليو 2018.

لئحة المراجع:

ي الزمان الرقمي
ملف العدد : المثقف �ف

12 - أنظر ما تدل عليه كلمة culture يف املعجم الفرنيس.

13 - Jean-Marie Domenach, Approches de la modernité, Ecole polytechnique, ellipses, p.89. (بدون تاريخ) 

.ibid., .p.89 -  14

15 - انخراط املثقف يف الثورة الرقمية هو انخراط يف سؤال الحداثة، ما دام أن الثورة الرقمية عالمة من عالمات هذه الحداثة.

16 - نستحرض هنا مثال تصور كارل بوبر حول »املجتمع املفتوح وأعداؤه« كمجتمع يتعارض مع املجتمع املنغلق.

17 - املثقف ينبغي أن ميارس التأويل والفهم للوصول إىل  بناء الفعل واملعنى.

18 - يستعمل مفهوم »االستقطاب« يف الخطاب األمني لتعيني الخطاب املتشدد لبعض الجامعات الدينية سواء عىل صعيد خطاب االيديولوجيا أو خطاب العنف 

والتكفري كام متثله اليوم »داعش«.

الهوامش
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ملف العدد

محمد المبطول

المثقف الرقمي: الماهية والأدوار

مقدمة: 
يعرف عامل اليوم تغريات جذرية عىل 

منها  بالسياسية  بدءا  األصعدة  جميع 

االقتصادية وصوال إىل  فاالجتامعية وكذا 

إىل  كبرية  بنسبة  راجع  وهذا  الثقافية، 

التطور التكنولوجي الذي أضحى يتحكم 

معلنا  البرش،  بني  العالقات  جميع  يف 

بذلك عن ظهور وسائل جديدة للتواصل 

التي  امليديا«  »بثقافة  تعرف  الناس  بني 

القلم  محل  حلت  نقل  مل  إن  زاحمت 

والورقة، وهذا التغيري يف الوسيلة صاحبته 

موجة من التغيريات مست الفئات التي 

حرصيا  يكون  يكاد  بشكل  متتلك  كانت 

الرأي  وتوجيه  العقول  تشكيل  مهمة 

يساهم  العادي  الجمهور  فأصبح  العام، 

كان  بعدما  املجتمع  يف  الرأي  يف صناعة 

حكرا عىل فئة املثقفني.

األحداث  رسعة  أن  فيه  شك  ال  مام 

مسبوقة،  فري  اليوم  عامل  يف  وتطورها 

زمنية وجيزة  استجدت يف ظرفية  حيث 

من  راكمه  ما  كل  اإلنسان  به  ساوى  ما 

معارف ومناهج ومبتكرات خالل عصور 

البسيطة،  وجه  عىل  وجوده  من  طويلة 

هي  التطورات  هذه  وأعظم  أكرب  ولعل 

العامل،  وجه  غريت  التي  الرقمية  الثورة 

والتواصل  االجتامع  أسس  يف  وبدلت 

جديدة  تحديات  وطرحت  ال��ب��رشي، 

مختلفة  معرفية  مجاالت  يف  ومعقدة 

إذ  الثقايف،  املجال  أبرزها  كأن  ومتنوعة، 

نتيجة االقتحام الرقمي املتزايد واملتسارع 

املفاهيم،  تبدلت  الثقافية  للحياة 

األدوار،  وتغريت  الخصائص،  واستجدت 

وكل هذه التغريات كان لها قاسم مشرتك 

متثل يف املثقف، حيث خرج هذا األخري 

إطار  إىل  النمطي  التقليدي  إطاره  من 

رقمي أو شبيك، وهو تحول انعكس عىل 

مفهومه كمثقف يف حد ذاته، وكذا عىل 

الباب  أمامه  فتح  مام  وأدواره،  سامته 

عىل مرصاعيه لتجديد قدرته يف تشكيل 

العقول وتوجيه الرأي العام.

نود عىل املستوى اإلشكايل رصدتأثري 

ال��داليل  املفهوم  عىل  الرقمية  الثورة 

للمثقف، وكذا الخصوصيات التي يتميز 

إىل  إضافة  الرقمية،  البيئة  إطار  يف  بها 

ي سلك الدكتوراه
باحث �ف

جامعة محمد الخامس الرباط
كلية العلوم القانونية والقتصادية 

والجتماعية سال
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العامل  يف  املستحدثة  أدواره  معرفة 

منها،  تحد  التي  االفرتايض،واملعيقات 

وذلك من خالل األسئلة اإلشكالية التالية: 

يف  الرقمية  الثورة  ساهمت  حد  أي  إىل 

إعادة تشكيل مفهوم املثقف وأدواره؟ما 

هو مفهوم املثقف الرقمي؟ما الخصائص 

الرقمي؟فيام  للمثقف  املميزة  والسامت 

تتمثل تجليات أدوار املثقف الرقمي يف 

البحثية  الرقة  وتنطلق  االفرتايض؟  العامل 

لإلجابة عن اإلشكال  من فرضية مفادها 

أن الثورة الرقمية فاعل محوري يف التغري 

يف  ومنطلق  املثقف،  ملفهوم  ال��داليل 

ونقله  املثقف  أدوار  لتجديد  ذاته  اآلن 

إىل  املحدودة  التقليدية  النمطية  من 

االفرتاضية الواسعة.

ماهية المثقف الرقمي
وب��اء  ت��أث��ري  ع��ن  الحديث  أص��ب��ح 

مجاالت  من  مجال  أي  يف  كوفيد19- 

الحياة، حديثاً من املايض القريب، وأصبح 

إمكانية  عن  هو  واقعية  األكرث  الحديث 

الوباء  التي فرضها  التحوالت  التأقلم مع 

والتأثري  املتعددة،  الحياة  مناحي  عىل 

العرص  ترسيخ  هو  للوباء  وضوحاً  األكرث 

الرقمي، الذي كان يف األصل يسري بخطى 

املجاالت  أغلب  تفعيل  فإعادة  واثقة، 

األدوات  مختلف  واستخدام  افرتاضياً، 

أو مجهولة  كانت مجمدة  التي  الرقمية 

ركناً  الرقمنة  جعل  الناس،  عامة  عن 

أساسياً من أركان الحياة اليومية.

واضحاً  كان  الثقافة  مستوى  عىل 

لجوء الكيانات الثقافية العامة والخاصة 

القابلة  أنشطتها  أغلب  تحويل  إىل 

االفرتاضية،  التطبيقات  إىل  للتحول 

عىل  وال��ن��دوات  امل��ح��ارضات  فعقدت 

وأديرت  املفتوحة،  اإللكرتونية  املنصات 

املعامالت  تفعيل  وأعيد  االجتامعات، 

الرقمية،  واألدوات  الربامج  طريق  عن 

كبرية  مكاسب  التحول  هذا  حقق  وقد 

للمؤسسات الثقافية، من حيث انفتاحها 

استضافة  وتسهيل  أك��رب،  جامهري  عىل 

مختصني أكرث من بقاع بعيدة، وتخفيف 

ال  هذا  ولكن  املبارش،  العمل  تكاليف 

يعني أن الثقافة يف حد ذاتها )ترقمنت(. 

رقمنة  ال����رضوري  م��ن  ه��ل  ول��ك��ن، 

الثقافة؟ 

العامل  اقتحام  من  بد  هناك  يعد  مل 

هو  الوقت  مع  سيصبح  الذي  الرقمي 

والعمل  التعليم  عىل  املهمني  األسلوب 

واالستثامر، ومع األهمية الخاصة للثقافة 

يف  كبري  تأثري  ذات  فإنها  ذاتها،  حد  يف 

الدخل الوطني واالقتصاد العاملي، وهي 

ملهمة األفكار واالبتكارات واالخرتاعات، 

لذلك ال يجب أن تبقى هي أبعد املجاالت 

عن الرقمنة، وإذا كان العمل الثقايف عىل 

متّكن  قد  والندوات  املحارضات  مستوى 

من تجاوز أزمة العزلة التي فرضها الوباء، 

أخرى،  قطاعات  عكس  عىل  هناك  فإن 

والنرش،  والفنادق  السياحة  قطاع  مثل 

وإقامة معارض الكتاب والرتاث.

 مفهوم املثقف الرقمي

مستمرا  تطورا  املثقف  مفهوم  عرف 

واتخذ أشكاال متعددة، وظهر يف قوالب 

املصطلح  يتحدد  أن  قبل  حتى  متنوعة، 

نفسه، فاملسارات التطورية لهذا الفاعل 

التعقيد،  من  بنوع  اتسمت  االجتامعي 

التطورية  املسارات  هذه  ارتبطت  ولقد 

ملفهوم  املعرفية  واملنعطفات  والنقالت 

مثل  ثقافية،  سوسيو  بعوامل  املثقف 

العلمي،  البحث  يف  العلمية  الفتوحات 

والتحليل،  الدراسة  مناهج  تطور  وكذا 

السياسية  التنظيامت  تعقد  عن  فضال 

واالجتامعية.

للمثقف  التقليدي  التصور  كان  فإذا 

ينزاح عادة إىل الرتكيز عىل حيازة املعرفة 

الواعي  واإلن��ت��اج  املوسوعي  والتبحر 

األدوار  إىل  استنادا  ثقايف،  هو  ما  لكل 

يف  املثقف  يؤديها  كان  التي  التقليدية 

يعرف  ما  إىل  يحيلنا  الذي  األمر  زمانه، 

باملثقف العمومي، أي الذي يؤدي دورا 

يف الشأن العام، انطالقا من كونه مثقفا، 

سواء كان هذا املثقف محافظا ال يتخذ 

ويستطيع  ثوريا  كان  أو  نقدية  مواقف 

مام  نقدية  مسافة  عىل  الحفاظ  دامئا 

حوله.

التطورات  ترتبط  ما  فغالبا  وهكذا، 

العلم  ميادين  اإلنسان يف  يشهدها  التي 

واملفاهيم  املصطلحات  بظهور  املختلفة 

ويستطيع  التطورات،  هذه  عن  املعربة 

من خاللها اإلنسان التعبري عن حاجياته 

يف هذا املجال، وكذلك القدرة عىل وصفها 

يشهدها  التي  الثورة  أن  ومبا  وتفسريها، 

العامل اليوم هي ثورة رقمية بامتياز، فقد 

هذا  عىل  الدالة  املصطلحات  توليد  تم 

التطور واملرتبط باملجاالت علمية وتقنية 

فقد  موضوعنا،  وبخصوص  متعددة، 

تقريب  حاولت  مصطلحات  تداول  تم 

الرقمية،  العارج إىل عامل  املثقف  مفهوم 

حيث تعددت واختلفت التعاريف التي 

أعطيت للمثقف يف البيئة الرقمية، والتي 

ي الزمان الرقمي
ملف العدد : المثقف �ف
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ميكن إجاملها وتقسيمها إىل فئتني: األول 

أضافت  لكنها  رقمي،  مصطلح  وظفت 

مثل  »املثقف«،  غري  أخرى  مصطلحات 

الكاتب الرقمي، واملؤلف الرقمي، يف حني 

الفئة الثانية استعملت مصطلح املثقف 

لكنها أضافتها إىل غري كلمة رقمي، مثل 

املثقف الشبيك أو السيرباين أو الالدولتي 

وغريه.

الكاتب  نجد  األوىل  الفئة  فبخصوص 

استعمل  ال��ذي  أسليم  محمد  املغريب 

به: »كل  وراد  الرقمي،  الكاتب  مصطلح 

تقنية  ــورق،  ال بدل  يستخدم،  كاتب 

عن  للقراء  كتابته  تدوين  يف  الرقم 

هنا  من  العنكبوتية.  الشبكة  طريق 

يكون مجموع كتاب األنرتنت رقميني«1. 

استعملت  فقد  كرم،  زهور  الناقدة  أما 

مصطلح املؤلف الرقمي، الذي تقصد به: 

مستثمرا  الرقمي،  النص  يؤلف  »الذي 

ومنشغال  الحديثة،  التكنولوجيا  وسائط 

املرتابط، وموظفا مختلف  النص  بتقنية 

كاتب  إنه  املتعددة.  الوسائط  أشكال 

الربمجة  ولغة  املعلوميات  بثقافة  عامل 

املعلوماتية والتقنية والرقمية« 2.

الرغم  وعىل  املصطلحات  هذه  لكن 

من ايفائها باملعنى، من بعض الجوانب، 

الكتابة  طريقة  عن  التعبري  حيث  من 

تستعمل  مل  فإنها  الرقميني،  والنرش 

معناه،  عن  تعرب  وال  مثقف  مصطلح 

الرقمنة  يتعاطى  مفكر  كل  ليس  ألنه 

يهتم مبحيطه ويتعاطى  كان  إال  مثقف، 

السياسية  حيثياته  ويعي  قضاياه  مع 

واالجتامعية.

مصطلح  نجد  الثانية،  الفئة  أم��ا 

البعض3،  استعمله  وقد  الشبيك،  املثقف 

يستعمل  الذي  املثقف  به  ويقصدون 

واليشء  أدواره،  ألداء  الشبكة/األنرتنت 

وهو  السيرباين،  املثقف  بخصوص  ذاته 

ذاك الذي يتصل يوميا بالشبكة، يجوب 

فحسب،  ليستكشفها  ال  القارة،  هذه 

مروره4،  بصامت  فيها  ليرتك  وكذلك  بل 

إشكال  يطرح  املصطلح  ه��ذا  ولكن 

التي  الرقمية  الثقافية  األعامل  استبعاد 

يتم انتاجها خارج الشبكة، مثل األقراص 

املدمجة وغريها.

حول  شيئا  نقول  أن  لنا  كان  وإذا 

استعامل  إىل  منيل  فإننا  املفهوم،  هذا 

مصطلح »املثقف الرقمي«، نظرا إليفائه 

يف  الوجهني  من  املعنى  عن  بالتعبري 

مصطلح  يتضمن  جهة،  فمن  معا،  اآلن 

عىل  يشتمل  ثانية،  جهة  ومن  املثقف، 

عىل  للداللة  ونستخدمه  رقمي،  كلمة 

املثقف  فيها  ميارس  التي  الرقمية  البيئة 

نشاطاته ووظيفته.

ذلك  هو  الرقمي  فاملثقف  وعليه، 

للمعرفة،  املنتج  االجتامعي  الفاعل 

قضايا  يف  ووع���ي،  بقصد  وامل��ن��خ��رط 

مجتمعه فكرا ومامرسة، وذلك عرب ترقيم 

نتاجه الفكري واملعريف ضمن بيئة رقمية 

لها خصائصها.

أدوار المثقف الرقمي

ي ع� الثورة الرقمية
 �ف

التطور  وقع  حاليا عىل  العامل  يعيش 

والرقمي  التكنولوجي  املجالني  الهائل يف 

منظومة  يف  عميقة  متغريات  أح��دث 

واالجتامعية  والثقافية  املجتمعية  القيم 

للمجتمعات  والسياسية  واالقتصادية 

تحت  تعيش  أصبحت  التي  املعارصة 

املختلفة.  بأبعادها  العوملة  هيمنة 

الجميع  جعلت  الكربى  التحوالت  هذه 

ودوره  مسؤولياته  عن  املثقف  يساءل 

لهذا  والتأطري  والتوجيه  التحليل  يف 

العامل املتغري واملتطور برسعة مذهلة يف 

الفعيل  الواقع  يف  سواء  املجاالت  جميع 

العلم  نرش  يف  منه  إسهاما  االفرتايض.  أو 

جديدة  بقيم  املجتمع  وتنوير  واملعرفة 

صياغة  عرب  املستقبل  آف��اق  تسترشف 

وعلمي  عقالين  جديد  مجتمعي  وعي 

الصالح صاحب  املواطن  بناء  يساهم يف 

املصلحة  وخدمة  واملحاسبة  املبادرة 

العامة. 

نتيجة لتأثريات الثورة الرقمية تغريت 

ما  وهو  ومصادرها،  املعرفة  بنية  أيضا 

سيؤثر عىل دور املثقف5.  

ثالثة  خالل  من  ذلك  تلمس  وميكن 

مؤرشات عىل األقل:

املعرفة،  احتكار  مبدأ  تكسري   .1

تقوم  االتصال  تكنولوجيا  أصبحت  إذ 

عىل مبدأ تجزئة القوة التقليدية ملصدر 

املعرفة، وتفتيتها إىل أجزاء يسهل وصول 

إليها، وتحول دون احتكارها من  األفراد 

ما  لها،  املحتكر  القوي  املصدر  طرف 

وصول  وتسهيل  املعرفة  تعميم  يعني 

املجتمعات واألفراد إليها.

إذ  املعرفة،  توزيع  بنية  تغيري   .2
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عرف توزيع املعرفة تحوال انتقل مبقتضاه 

يف  سادت  التي  العمودية  الهرمية  من 

أو  األفقية  الخطية  إىل  الورقي،  العرص 

يعني  ما  الرقمي؛  العرص  يف  الشبكية 

إلغاء التبعية الفكرية، وإلغاء وجود سيّد 

ومسود يف نرش وتلقي املعرفة.

رسعة البث واالنتشار، إذ غدت   .3

عىل  الشمويل  بانفتاحها  تتميز  الثقافة 

وبطوفانها  البرشية،  امل��دارك  مختلف 

أفقيا  وامل��ت��وس��ع  املمتد  املعلومايت 

للمتلقي  ميكن  إذ  وبطراوتها،  وعموديا، 

بدون  مبارشة،  الفكرة  عىل  يحصل  أن 

وسيط، وبرسعة قياسية ال تتطلب سوى 

عىل  هائلة  قدرة  مع  واحدة،  زّر  كبسة 

التشبيك واالتصال. كام اغتنت متوضعات 

املكتبات  رفوف  بإضافة  املعرفة  تلقي 

اإللكرتونية والخزانات الوسائطية الرقمية 

إىل رفوف املكتبات التقليدية؛ ما زاد من 

الحصول  سبل  وتيسري  املعرفة  تعميم 

عىل املعلومة.

كيف  التساؤل  ميكننا  لذلك،  وتبعا 

دور  الرقمية  تجددالثورة  أن  ميكن 

املثقف؟

بامتياز،  راهني  أنه  نعتقد  س��ؤال 

يفرض نفسه عىل لحظة تاريخية جديدة، 

بفعل  املثقف  دور  تشكيل  فيها  يعاد 

العامل  يعرفها  التي  الرسيعة  التحوالت 

أو  السيايس  املستوى  عىل  إن  املعارص، 

عىل مستوى الطفرة التكنولوجية وطفرة 

التشبيك وتقنيات التواصل أو عىل صعيد 

االنخراط يف مجتمع املعرفة، وما يرتتب 

عن ذلك من انقالب يف مفاهيم املثقف 

وأدواره املطلوبة6. 

النقد  السؤال إىل قاعدة  يستند هذا 

الذايت، التي ترى أن فكر املثقف وآليات 

فينة  بني  تخضع  أن  ينبغي  اشتغاله 

وأخرى لعملية اختبار وفحص ومساءلة، 

ومواكبة  الجاهزة،  والقيم  الرتابة  لكرس 

ونحسب  الجديدة.  املرحلة  تحوالت 

الكربى،  التاريخية  التحوالت  مرحلة  أن 

انتقلت  التي  الراهنة  الحالة  بينها  ومن 

وانتقل  رقمي،  عامل  إىل  البرشية  فيها 

املعرّب   2011 زلزال  بعد  العريب  املجتمع 

عنه بالربيع العريب إىل عتبة زمن جديد، 

التي  السياسية  للخارطة  وإعادة تشكيل 

الدميقراطي،  االنتقال  أوراق  بعرثت 

تشكل محّكا حقيقيا المتحان قيمة الدور 

وترشيحه  اليوم،  املثقف  به  يقوم  الذي 

الجديدة،  امل��ت��غ��ريات  ه��ذه  ض��وء  يف 

ووضع األصبع عىل مواطن العطب التي 

الصواب،  يستوجب  ما  وتعديل  تكتنفه، 

ثم تقديم البدائل والتصورات املحسوبة، 

ترتيب  وإع��ادة  جديدة،  بطاقة  لضّخه 

أقدر  يجعله  مبا  املثقف  اشتغال  آليات 

الواقع  مستجدات  مع  التكيّف  عىل 

أدواره  وترويض  املعريف،  التطور  ونوازل 

وتدبري  التاريخية،  التحوالت  يالئم  مبا 

مالمئا،  فكريا  تدبريا  الجديدة  املرحلة 

وتأسيس قواعد جديدة يف الفعل الثقايف 

تصبو  جديدة  ثقافة  واستنبات  العريب، 

إىل زحزحة املواقف والقناعات الراسخة، 

واملطلقات  واليقينيات،  وال��ث��واب��ت، 

النظر  وإعادة  واألرضية،  منها  الساموية 

للعمل  الناظمة  املقدمات والخيارات  يف 

الثقايف.

يؤسس  التي  األولية  الفرضيات  ومن 

ي الزمان الرقمي
ملف العدد : المثقف �ف

1 -  محمد أسليم، مفهوم الكاتب الرقمي، مقال منشور عىل املوقع التايل:
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عليها النظر كذلك7، لترشيح دور املثقف 

يف ظل التحوالت التاريخية التي يشهدها 

العامل، أن مهمة املثقف ال تكمن يف تغيري 

املجتمع؛ وهي الفكرة التي ظلت سائدة 

ردحا طويال من الزمن يف أوساط املثقفني، 

بل تتجسد مهمته يف فهم كيفية تغيريه. 

ومن ثّم، فإن التحوالت هي التي تحدد 

الذي  هو  األخ��ري  وليس  املثقف،  دور 

يحّدد دوره فيها بناء عىل مقاسه الخاص. 

وتأسيسا عىل ذلك، نقرتح بسط النظر يف 

من  انطالقا  املثقف  دور  تجديد  مسألة 

عمق التحوالت العاملية، وخاصة مجتمع 

عىل  إشكايل  مثلث  خالل  من  املعرفة، 

النحو التايل:

املثلث  من  األول  الضلع  يتمثل   )1

اإلشكايل يف البحث عن تصورات لتجديد 

آليات اشتغال املثقف من خالل التواصل 

عىل  االقتصار  ب��دل  املنفتح،  الشبيك 

اإلنتاج الورقي، وهي اآلليات التي تسمح 

افرتايض،  جمهور  أكرب  مع  بالتواصل  له 

املتلقي  وينتقل  معهم،  متفاعال  ليصبح 

من مربّع املستهلك ملقوالت املثقف إىل 

مشارك يف إنتاج الفعل الثقايف؛

الفكرية  امل��ش��اري��ع  مراجعة   )2

املعرفية  القضايا  يناسب  مبا  للمثقف 

تجاوز  يف  التفكري  قبيل  من  املستعجلة، 

للمجتمعات  االنتقالية  األطوار  أعطاب 

االنتقال  أرضية  وتخصيب  العربية، 

الديني،  اإلص��الح  وآليات  الدميقراطي، 

للرصاعات  حلول  إيجاد  يف  واملشاركة 

هذه  كل  وتطعيم  والطائفية،  اإلثنية 

القضايا املستعجلة بأسئلة إبداعية تراعي 

املتغريات الدولية واإلقليمية.

سؤال  من  الثالث  الضلع  يرتكز   )3

تغيري  عىل  العريب  املثقف  دور  تجديد 

توسيع  خ��الل  من  وج��وده،  مكان”   ”

الحضور  وتجاوز  حضوره،  مساحات 

الجامعات  أس���وار  داخ��ل  التقليدي 

النقابات،  ومكاتب  األح��زاب  ومقرّات 

العمومية،  والساحات  امليادين  إىل 

االحتجاجية  الحركات  يف  للمشاركة 

النقاشية  والحلقات  الحضارية،  السلمية 

قلب  يف  املحارضات  وإلقاء  الفكرية، 

امليادين، عىل غرار ما قام بعض املثقفني 

حركة يف  انخرطوا  الذين  األمريكيني 

نعومي  أمثال  Occupywallstreetم��ن 

كالين وجيفري ساكس، والروائية الكندية 

مارغريت أتوود، وعامل اللسانيات الكبري 

نعوم تشومسيك الذي ألقى محارضة يف 

ساحة االحتجاج ببوسطن. لذلك أحسب 

بجملة  محكوم  املثقف  دور  تجديد  أن 

أسئلة ميكن اختزال أهمها يف ثالثة أسئلة 

مركزية:

املتغريات  تشّكل  ح��د  أي  إىل   أ. 

املعرفة  مجتمع  هيمنة  خاصة  العاملية، 

جديدا  ناظام  موجها  الرقمي،  والعرص 

ذلك  ينعكس  وكيف  املثقف؟  ألدوار 

للمثقف  مفاهيمنا  مراجعة  إع��ادة  يف 

ودوره؟

بعد  اإلقليمي  الوضع  أثّر  كيف   ب. 

ذهنية  بناء  يف  العريب  الربيع  ث��ورات 

أسلوب  مراجعة  تحتّم  جديدة  عربية 

وتأسيس  اشتغاله،  وآليات  املثقف  أداء 

يقف  وهو  لتوجهاته  جديدة  مرجعية 

ما  وإقليمية  كونية  تحوالت  عتبة  عىل 

األلفية  بداية  منذ  يتسارع  إيقاعها  فتئ 

الثالثة؟

ب��أدوار  القول  ح��دود  هي  ما   ج. 

سياق  يف  ال��ع��ريب  للمثقف  ج��دي��دة 

وعناوينه  مالمحه  له  اسرتاتيجي  خيار 

املتجسدة يف حضوره يف مواقع التواصل 

الشبيك، ووجوده يف الساحات وامليادين 

والدميقراطية،  الحرية  قيّم  عن  للدفاع 

عىل  حفاظا  التنويري  دوره  ومامرسة 

مكاسب الثورات العربية؟

التأثري  عىل  ملثقف  قدرة  أن  شك  ال 

خالل  من  السلطة،  من  مزيد  وحيازة 

مامرسة أدواره االجتامعية، قد تضاعفت 

بالنظر  الرقمي، خاصة  وثريتها يف العرص 

إىل االتساع والعمق اللذين يتيحهامهذا 

البعد الجديد للمثقف يف مامرسة وظائفه 

االجتامعية، متى ما بادر إىل االنغامس يف 

فرص  من  له  يتيحه  وما  الرقميات  عامل 

املولوج إىل املنصات الحرة.

املثقف فاعال اجتامعيا،  ونظرا لكون 

ساهمت  التي  وظائفه  إج��امل  ميكن 

يف  وتعزيزها  اغنائها  يف  الرقمية  الثورة 

اآليت:

ونـــ�رش  ــر  ــوي ــن ــت ال أول: 
المعرفة:

أغلب  يف  التنوير،  مفهوم  يحيل 

أمرين:  إىل  املتداولة،  املعرفية  املجاالت 

إرادة  استقالل  عن  الدفاع  هو  األول، 

االتكال  وعدم  عقله  إعامل  يف  اإلنسان 

عىل غريه يف هذا الباب، أما الثاين، فيعني 
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للخطاب  جديد  تأويل  أو  تفسري  تقديم 

الديني، وهذان األمران يرتبطان باألساس 

بانتشار املعرفة العلمية، التي هي مهمة 

األوىل  بالدرجة  املوصوفني  املثقفني 

باإلنتاج املعريف والرمزي، والذين يسعون 

حقائق  بث  إىل  اإلنتاج  هذا  خالل  من 

املثقف  الحقيقي هو  فاملثقف  تنويرية، 

املذكورة،  القيم  عن  املدافع  املستنري 

أو  فكريا  عمال  ميتهن  من  فقط  وليس 

دور  يكتمل  ال  إذ  ثقافيا،  عمال  يبدع 

التنويري،  الدور  هذا  أغفل  إذا  املثقف 

لهذا نجد أن الثورة الرقمية قد ساهمة يف 

مع  يتفاعل  املثقف  بجعل  الجانب  هذا 

آين، عرب  قضايا عرصه ومجتمعه، بشكل 

متنوعة،  مقاالت  يف  ومقاالت  تدوينات 

للمثقف  الرقمية  الثورة  سمحت  كام 

اإلصالح  لقضايا  والدامئة  اآلنية  باملتابعة 

الديني والتنوير الفكري.8 

املثقف  ترقيم  بأن  القول  لهذا ميكن 

إبراز  يف  أسهم،  قد  التنويري  نشاطه 

فإن  جهة،  فمن  وتطويره،  ال��دور  هذا 

التنوير  بوثرية  دفع  قد  الرقمي  العامل 

حيث  ترسيعها،  يف  وساهم  األم��ام  إىل 

ساهمت يف ذلك الخصائص التي تتيحها 

وسعة  االنتشار  رسع��ة  مثل  الرقمية، 

املتلقي  إىل  الوصول  وسهولة  االمتداد 

والجمهور، ومن جهة أخرى، فإن الرقمنة 

عىل  والسهولة  البساطة  صفات  أضفت 

واألفكار  الكربى  التنويرية  املرشوعات 

عىل  يستعيص  التي  املعقدة  الفلسفية 

الجمهور قراءتها وفهمها، حيث سمحت 

للمثقف تقدميها للجمهور يف حلة قشيبة 

يسهل عليه فهمها واالقتناع بها والتفاعل 

وتبنيها.

ثانيا: النقد والقدرة

 عىل اتخاد المواقف
مفهوم  ميالد  أن  القول  نافلة  من 

ارتبط  الحديثة قد  السياقات  املثقف يف 

مبامرسة النقد، فالوظيفة النقدية تشكل 

مفهوم  لتطور  املهمة  املنعرجات  إحدى 

املثقف.

املثقفني  عند  النقد  وظيفة  وتتوزع 

نقد  وه��ام:  متوازيني،  محورين  عىل 

تهميش  طريق  عن  السياسية،  السلطة 

األساطري املؤسسة للهيمنة عىل املجتمع، 

نسف  طريق  عن  نفسه،  املجتمع  ونقد 

الخرافات االجتامعية واملقوالت املكرسة 

للجهل والتخلف. وهذا ما يتيح للمثقف 

الحفاظ عىل مسافة نقدية مع الجميع، 

مؤسسات وفاعلني.9 

فعموما  الرقمي،  باملثقف  وارتباطا 

الرقمي بوصفه  القول، أن املثقف  ميكن 

فاعال اجتامعيا، ميتلك نوعا من السلطة 

الثقافية التي تؤهله لريوم تقويم السلطة 

وفضح  هيمنتها  من  والحد  السياسة 

نفسه  الوقت  يف  ويسعى  خروقاتها، 

سلوكياته  وتقويم  الجمهور  انتقاد  إىل 

الخاطئة وعقلياته السلبية 10.

الثقافة  فغياب  ل��ذل��ك،  وتبعا 

املثقف  مامرسة  عند  النوعية،  النقدية 

ستبقى  الرقمية،  البيئة  داخل  لوظيفته 

ظاهرة  أو  لغو  محض  الرقمية  الثقافة 

السياق رصد  بنا يف هذا  صوتية، وحري 

الرقمي  النقد  بني  الجوهرية  االختالفات 

والنقد التقليدي عىل النحو التايل:

يف  تفاعيل  الرقمي  النقد  ك��ون   •
جوهره، ذلك أن املثقف الرقمي ال يسعه 

النقدي،  الرقمي  للمحتوى  انتاجه  أثناء 

الطبيعة  الخالف  نظرا  املتلقي،  استبعاد 

عن  التفاعلية  الرقمي  للقارئ  الرقمية 

إمنا  التقليدية،  )املتلقي(  القارئ  طبيعة 

النقد  صور  بناء  إىل  منه  بوعي  يسعى 

جمهوره  مع  تفاعله  خالل  من  املتعدة 

ومجتمعه، إضافة إىل الطبيعة التفاعلية 

تتيح  التي  االجتامعي  التواصل  ملواقع 

املثقف  نقد  تقويم  إمكانية  للجمهور 

النقد الرقمي،  نفسه، إذ نكون إزاء نقد 

وهو أمر يسمح للمثقف مراجعة مواقفه 

باستمرار، ومعرفة مواضع ضعف ويفته 

ي الزمان الرقمي
ملف العدد : المثقف �ف

7 - إبراهيم القادري بوتشيش، تجديد دور املثقف يف عرص رقمي وعامل متغري: أسئلة وفرضيات أولية، املرجع السابق.

8 - حفيظ هروس، الراقم والرتقيم، املثقف العريب الرقمي رائد الحراك الثقايف العريب الرقمي، مقال منشور مبجلة قادمون للدراسات واألبحاث الفكرية واالجتامعية 

والسياسية، العدد الخامس، أبريل 2018، ص.282

9 -  ايجيلتون تريي، فكرة الثقافة، ترجمة شوقي جالل، الهيئة العامة املرصية للكتاب، القاهرة، 2012، ص.24

10 - حفيظ هروس، م س، ص.320

الهوامش
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واملجاالت  التفاعل  خالل  من  النقدية، 

بالنقد  العناية  إىل  تحتاج  التي  املهملة 

وقضايا  أمور  وهي  والتحليل،  والدراسة 

جديدة ال ميكن للنقد التقليدي املنكفئ 

ينفتح  أن  للوجود  املادية  األبعاد  عىل 

عليها.

• كون النقد الرقمي نقد جامهريي 
مثل  الرقمي،  الوسط  أن  ذلك  بامتياز، 

تتيح  االج��ت��امع��ي،  التواصل  امل��واق��ع 

ملخاطبته،  واسعا  جمهورا  للمثقف 

يألفه  مل  ال��ذي  النقد  صوت  وإسامعه 

نقد  النقد  كان  سواء  املادية،  حياته  يف 

موجها  نقدا  أو  واملؤسسات،  للسلطة 

التقليدي  النقد  ص��ور  أم��ا  للجمهور. 

يف  غارقة  العموم  عىل  فتبقى  املختلفة، 

النخبوية.

املبادرة،  إىل  النقد  من  االنتقال   •
الباب  الرقمية  التقنيات  جعلت  حيث 

إىل  النقد،  أمام  مرصاعيه  عىل  مفتوحا 

بالتخمة، مام جعل  درجة ميكن وصفها 

الفاعلني يدعون إىل االنتقال من النقد إىل 

الفعل، وذلك من خالل جدلية الواقعني 

املادي والرقمي أو االفرتايض.

التأث�ي  عىل  القدرة  ثالثا: 
وتوجيه الرأي العام

إنتاج  الرقمية  الثورة  جعلت  لقد 

وأقدر  انتشارا،  أوسع  املثقف  وإب��داع 

العام وصناعته، وأكرث  الرأي  عىل توجيه 

بنظريه  مقارنة  القرار  صناعة  يف  تأثريا 

التقليدي.

وغري خاف أن اإلنتاج املعريف والفكري 

واإلبداعي الذي ينتجه املثقف له وظيفة 

خاللها  من  ي��روم  ب��ال��رضورة،  قصدية 

تحقيق التأثري عىل مستويني: أولهام آين، 

كتاباته  خالل  من  املثقف  يهدف  حيث 

العامل،  يف  ثم  أوال  محيطه  يف  التأثري 

بوصفه فاعال حيا. وثانيهام، هو محاولة 

اإلقناع، عىل املدى البعيد، وعيا منه بأن 

معركة التأثري الحقيقية تدور حول تغيري 

له مرشوعه  وتضمن  وتشكيلها،  العقول 

بعد وفاته، وليس مجرد التأطري اللحظي 

الذي ميحوه التاريخ.

اكتساح  أن  األكيد  فمن  وهكذا، 

أثّر  الثقافة  ملجال  املعلوماتية  الشبكة 

فلم  التقليدي،  املثقف  دور  يف  سلبا 

من  كان  كام  املعرفة  “سيّد”  هو  يعد 

إليه  الفقيه “الذي ترضب  قبل، ومل يعد 

األكباد” كام كان يف عرص وىّل، بل تقزّم 

الرقمية  التقنية  أصبحت  أن  بعد  دوره 

املعريف  للتخزين  جديدة  حوامل  تنتج 

املعرفة  وتحولت  نفسه،  يجهلها هو  قد 

من فضاء كان حكرا عىل النخب الثقافية 

الناس، ليصبح املتلقي يف غنى  إىل عامة 

الرئييس  مزّوده  كان  الذي  املثقف  عن 

باملعارف.

املعلوماتية  ال��ث��ورة  أفلحت  لقد 

الجميع،  متناول  يف  املعرفة  جعل  يف 

“التقليدي”،  املثقف  سلطة  وأضعفت 

وجعلت “إقطاعه املعريف” – حسب تعبري 

رضبات  تحت  يرتنّح  بلقزيز-  اإلله  عبد 

وانتقلت  العنكبوتية،  الشبكة  معاول 

املثقف  سلطة  قبول  مربع  من  باملتلقي 

يف  غريه  مع  أو  معه  املشاركة  مربع  إىل 

إنتاج املعرفة، بعد أن صار املتلقي نفسه 

قادرا عىل تزويد شبكة املعارف بنصوص 

شخصية  مذكرات  أو  وثائق،  أو  رقمية، 

يكتبها  ومقاالت  كتب  أو  إحصائية،  أو 

بلغة متحررة من املطلقات واملتعاليات، 

وخطها  النرش  دور  سلطة  هيمنة  ومن 

التحريري، ويتعامل مع الواقع مبفردات 

والتحويل  والرتكيب  واالبتكار  الخلق 

والبناء.

املنظّر  املثقف  يعد  مل  وباملثل، 

الوحيد  هو  العاجي  برجه  يف  القابع 

بل  الورقي،  العرص  يف  كان  كام  املتسيّد 

عىل  نعيش  ال��ذي  الرقمي  العرص  إن 

قبيل  من  جديدة  مسميات  أفرز  عتبته 

والوسائطي،  والرقمي،  الشبيك،  املثقف 

واملثقف  وامل��ي��دي��ايئ،  وامل��ع��ل��وم��ايت، 

املثقف  و”  االفرتايض،  واملثقف  الناشط، 

وغريها  الجديد”،  الفاعل  و”  الجديد”، 

من املصطلحات الرديفة؛ وهم غالبا من 

أسامؤهم  تكن  مل  الذين  الشباب  فئة 

الفضاء  بفضل  فأصبحوا  “الم��ع��ة”، 

الرقمي أكرث حضورا، وأكرث تأثريا يف الرأي 

العام.

باسم “عامل  يعرفون  باتوا  إنهم من 

باملعطيات  يشتغلون  الذين  املعرفة” 

وتخزين  وتطوير  وإدارت��ه��ا،  الرقمية 

املعرفة، وتوليد األفكار الخالقة واملبتكرة، 

أو  املشاريع  ب��إدارة  األم��ر  تعلق  س��واء 

إدارة الفكر االسرتاتيجي ومراكز البحوث 

إشكاليات  معالجة  أو  املستقبلية، 

الحكم  مشاكل  وتدبري  والعدالة  الحرية 

والسلطة، وقضايا املرأة والفقر والتعليم 
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املجتمع  قلب  يف  ويغوصون  والصحة، 

وليس  بالفعل  التنمية  وقضايا  امل��دين 

بلورة  يف  ويشاركون  فحسب،  بالقول 

والدائم  املزدوج  بالحضور  الذكية  املدن 

ويف  االجتامعي  التواصل  شبكات  يف 

امليادين عىل شكل خاليا جامعية واعية 

االجتامعي  الحراك  تدبري  طرائق  تناقش 

بيقظة مستمرة، وهي املهامت التي ظل 

القائد الوحيد  املثقف العريب يعتقد أنه 

الذي يتّم إنجازها عىل يده؛ بيد أن فشل 

مرشوعاته يف التغيري من جهة لبعده عن 

طفرة  من  تحقق  وما  املجتمعات،  واقع 

يف مجال الوسائط التكنولوجية، وتكثيف 

املعرفة”  “عامل  وتكاثر  التشبيك  عملية 

من جهة أخرى، جعل دوره يخبو، ويفقد 

بدأ  الذي  العام  الرأي  منظور  يف  بريقه 

التواصل  مواقع  نحو  ويرنو  يتجاوزه، 

النشطاء  فيه  يلعب  التي  االجتامعي 

بتجميع  الفاعل  املحرك  امليديائيون دور 

العام،  الرأي  وتعبئة  الشعبية،  الطاقات 

للميدان  وال��ن��زول  العرائض،  وتوقيع 

القضايا  أج��ل  من  السلمي  للتظاهر 

العادلة.

خاتمة:
أضعفت  الرقمية  الثورة  أن  الحاصل 

وجعلت  التقليدي،  املثقف  سلطة  من 

نسبي  تراجع  حالة  يف  الورقي  املثقف 

وخطاب  ال��رق��م��ي،  املثقف  لصالح 

واملخترصة  املوجزة  ولغته  التغريدات، 

والحروف  األرق��ام  فيها  يتداخل  والتي 

مثة  الوقت  ذات  ويف  املبسطة،  واألفكار 

يف  تزال  ال  لكنها  مهمة  ثقافية  مواقع 

الفضاءات  إىل  الورقي  ثقافة  نقل  طور 

منها  أكرث  وبث  عرض  كساحة  الرقمية 

تفاعالً واستيعاباً للغة الرقمية، مام جعله 

- املثقف التقليدي - مجربا عىل االختيار، 

اشتغاله،  آليات  بتجديد  باالنخراط  إما 

واالنخراط يف عامل الرقمنة، وإما أن تصبح 

أدواره متجاوزة ال تقّدم أي إضافة، وغري 

قابلة للتطبيق.

ي الزمان الرقمي
ملف العدد : المثقف �ف
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حوار العدد

ة  محارصف ألقيتم  سنوات،  بضع  قبل   : رهانات  مجلة 
الرقمي،  والع�  العربية  الثقافة  ف  ب�ي العالقة  حول 
انطالقا من  العرب’.  ‘لسان  نموذج رقمنة  تمحورت حول 
ة، وبناء عىل متابعتكم لتطورات هذه  نتائج هذه المحارصف
العالقة، هل ترون أن الثقافة العربية أضحت تستفيد من 
الثورة التكنولوجية عموما أم أنها باتت تتخلف بسببها عن 

الركب الحضاري المعارص؟ 

د. سعيد يقطني :  تأخر تعامل الثقافة العربية مع منجزات 

الثورة الرقمية، وما يزال هذا التأخر قامئا ألن الوعي بأهميتها، 

التفاعل معها مل يتأسس، بعد، عىل وعي يتصل  واإلقدام عىل 

بصورة دقيقة معها. ولقد أبانت رضورة التعليم عن بعد بسبب 

جائحة وباء كورونا ذلك بجالء حيث بدا االرتباك واالضطراب، 

وغياب املعرفة، وقلة الفائدة. صحيح نجد اآلن اهتامما متزايدا 

بأهمية االنخراط يف الواقع الرقمي، تحت الرضورة التي بات 

الرقمية،  التكنولوجية  املنجزات  تطور  مع  العرص  يفرضها 

اإللكرتونية،  واللوحات  الذكية،  الهواتف  استعامل  وأضحى 

والحواسيب والشبكة العنكبوتية متاحا تقريبا ألغلبية املواطنني. 

لكن هذا االستعامل ظل يقف عىل حدود بسيطة ال يتجاوزها 

بصفة  والطالب،  التلميذ  متكن  رقمية  تربية  غياب  بسبب 

خاصة،واملواطن، عامة، من التفاعل التام مع تلك املنجزات. كام 

أن التأخر الذي أرشنا إليه ساهم يف تأخرنا يف إنتاج برمجيات 

يف  واملشاركة  الرقمية،  الثقافة  تطوير  يف  اإلسهام  من  متكننا 

إبداعها كام هو سائد عىل الصعيد العاملي. وكان لهذا أثره يف 

كوننا بقينا نستهلك الربمجيات التي ينتجها اآلخرون بلغتنا دون 

ي  الناقد والباحث المغر�ب

ف  سعيد يقط�ي

ف  يقط�ي سعيد  ي  المغر�ب والباحث  الناقد  رهانات  مجلة  حاورت 

ي عرص الثورة الرقمية من أجل مساءلة 
حول موضوع المثقف  �ف

ي سياق الثورة الرقمية، وكذا 
وضعية المثقف الفكرية، وإنتاجاته �ف

ي إغناء النقاش العمومي. ويعت�ب سعيد 
أدواره وفاعليته الرقمية �ف

ي مجال الدراسات ال�دية 
ف من االأصوات النقدية البارزة �ف يقط�ي

المؤلفات،  من  بالعديد  العربية  المكتبة  أغ�ف  وقد  والفكرية، 

«، و«انفتاح  ي
منها »القراءة والتجربة«، و«تحليل الخطاب الروا�أ

ة العجائب  اث ال�دي«، و«ذخ�ي «، و«الرواية وال�رت ي
النص الروا�أ

الرواية  و«قضايا  والسلطة«،  والمؤسسة  و«االأدب  العربية«، 

اكراهات  االنتظار:  قاعة  ي 
�ف الجديدة«، و«الديمقراطية  العربية 

 .» ي التحول االجتماعي المغر�ب
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أي يكون للرقميات أي تجلٍّ حقيقي يف 

مامرستنا النظرية والعملية. 

عىل  واح���د  م��ث��ال  رضب  ميكننا 

من  سؤالك،  يف  ورد  مبا  الرقمي  تأخرنا 

خالإلشارتك إىل »لسان العرب«. لقد تم 

تحويل هذه املوسوعة الكربى إىل الفضاء 

يف  يحملها  أن  كان  ألي  وميكن  الشبيك، 

منها  االستفادة  لكن  أو هاتفه.  حاسوبه 

إلينا  قدمت  ألنها  جدا  محدودة  تظل 

املصور  الكتاب  يف  هي  كام  مصورة 

قدمت  التي  وحتى  »ب��دف«،  بصيغة 

مثال(،  )الشاملة  رقمية  شبه  بصيغة 

توظف  مل  ألنها  جدا  محدودة  ظلت 

مع  تتالءم  التي  املرتابط  النص  تقنية 

إىل  يصعب  الرقمي.وبذلك  الوسيط 

عىل  منها  االستفادة  جدا  كبري  حد 

مع  نجد  ما  عكس  املطلوب،  النحو 

املوسوعات والقواميس األجنبية.

أحد  :بصفتكم  رهانات  مجلة 
مجال  ي 

�ف البارزة  النقدية  الأصــوات 
أنكم  وبما  ــة،  الــ�دي ــات  ــدراس ال
الأدبية  النظرية  تحولت  واكبتم 
المعارصة. كيف تنظرون إل مستقبل 
الثورة  زمــن  ي 

�ف ــة  ــي الأدب النظرية 
الرقمية؟

هام  هذا سؤال   : يقطني  سعيد  د. 

بل  االأدب��ي��ة،  النظرية  مستقبل  الأن 
ال  عامة  بصورة  االأدبية  وال��دراس��ات 
إال  فعلية  بصورة  يتحققا  أن  يمكنهما 
الرقمية.  الثورة  منجزات  مع  بتفاعلهما 
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما 
مدى إيماننا بالنظرية االأدبية؟ أو كيف 

االأدبية  النقدية  الدراسة  إن  نفهمها؟ 
النظرية  تطوير  ي 

�ف تسهم  لم  العربية 
التصور  ة  أس���ي ظلت  الأنها  االأدب��ي��ة 
عىل  يتأسس  الذي  لالأدب،  التقليدي 
ي 

�ف له  وق��راءت��ه  للنص،  الناقد  رؤي��ة 
ضوء خلفية ال عالقة لها بالنظرية. إننا 
 ، عندما نتحدث عن التحليل، والتفس�ي
رح��اب  ندخل  والنظرية  وال��وص��ف 
تصورنا  عىل  يهيمن  وعندما  العلم، 
التأويل،  ي  االأد�ب للنص  وممارستنا 
بعض  واستخدام  الناقد،  واجتهادات 

العلمية  الحمولة  ذات  المصطلحات 
يمان  بدون مالءمة، نظل بُعداء عن االإ
تطورنا  عدم  إن  وبالعلم.  بالنظرية 
المرحلة  قبل  ما  المرحلة  ي 

�ف النظري 
ف  نطم�أ يجعلنا  أن  يمكنه  ال  الرقمية 
ي 

�ف االأدب��ي��ة  ال��دراس��ات  مستقبل  إىل 
إقامة  أن  أرى  ي 

إ�ف الرقمية.  المرحلة 
عالقة جديدة بالنظرية يمكن أن يكون 
تقدمه  ما  مع  للتعامل  مهما  مدخال 
أساسا  ي 

تنب�ف ي 
ال�رت الرقمية  الدراسات 

التعامل مع  التكنولوجيا. ويفرض  عىل 
التكنولوجيا االأخذ بأسباب العلم الأنها 

تأسست عىل أرضيته.

المثقف  ارتبط    : رهانات  مجلة 

هو  بما  ي 
الـــور�ت بالكتاب  الآن  إل 

القرن  ي 
ف المتلقي. و�ف بينه وب�ي وسيط 

الجاحظ  احتفى  الهجري  الثالث 
انتقلنا  زمن  ي 

�ف قيمة  وأعطاه  بالكتاب 
فيه من المشافهة إل الكتابة. ما هو 
إل  سيؤول  الذي  الــدور  نظركم  ي 

�ف
ويزيح  العدة  تتغ�ي  أن  بعد  المثقف 
من  ي 

الور�ت الكتاب  ي 
و�ف لك�ت الإ الكتاب 

الساحة الثقافية؟

رأيي  يف  ميكن  ال   : يقطني  سعيد  د. 

أن يزيح الكتاب اإللكرتوين 

أومن  إين  الورقي.  الكتاب 

ميكن  ال  وسيط  أي  ب��أن 

وسيط  م��ح��ل  ي��ح��ل  أن 

وسيط  ل��ك��ل  إن  آخ���ر. 

إمكاناته وحدوده، ورشوط 

اس��ت��ع��امل��ه، ورضورت����ه. 

بالكتاب  ال��ق��دام��ى  احتفاء  يكن  مل 

والكتابةيقف فقط عىل حدود التشديد 

عىل أهمية الكتاب، والدعوة إىل التعامل 

معه، والرتكيز عىل الحرص عىل الحصول 

الفرد،  تربية  يف  فوائد  من  له  ملا  عليه 

إىل  ذلك  تعدى  ولكنه  اإلنسان،  وتطوير 

الكتاب.  ب�«تكنولوجيا« صناعة  االهتامم 

وتطوير  بصناعته  كبريا  االهتامم  فكان 

موضوعا  وجعلها  الصناعة،  هذه  أدوات 

فظهرت  واالجتهاد.  واالبتكار  للتعلم 

والخطوط،  األقالم،  بصناعة  تتصل  علوم 

وتجليدها...  الكتب،  وتزيني  وال��ورق، 

الصناعات.  هذه  يف  كبريا  اإلبداع  وكان 

التي  التقنية،  وأقصد  بكلمة،إنالصناعة، 

مهمة  بصورة  تطورت  الكتابة  فرضتها 

ينتجها  ي 
ال�ت مجيات  ال�رب نستهلك  بقينا  كوننا 

أي  للرقميات  يكون  أي  دون  بلغتنا  الآخرون 
ي ممارستنا النظرية والعملية. 

تجلٍّ حقيقي �ف
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كنت  ما  وهذا  العريب.  ال��رتاث  يف  جدا 

يف  تأخرنا  عن  تحدثت  حني  أقصده 

نكن  مل  إننا  الرقمية.  الثورة  مع  التعامل 

من  انتقلوا  حني  القدماء  مستوى  يف 

للكتابة  لقد وفروا  الكتابة.  إىل  املشافهة 

كل مستلزماتها، وأبدعوا فيها أميا إبداع. 

وهذا ما مل نقم بهإىل اآلن، فظل تعاملنا 

بها، ال يتجاوز  الرقميات، وما يتصل  مع 

حدود متكيننا من وسيلة جديدة 

تتحول  ومل  والتواصل،  لالتصال 

لتصبح أداة فعالة إلنتاج املعرفة، 

هذه  استيعاب  يف  واملساهمة 

الصناعة وتطويرها.

َعرَْفَنا  ــات:  ــان ره مجلة 
خالل  من  التقليدي  المثقف 
الكتاب، وهو مثقف له سلطته 

احتكار  عىل  مبدئيا  يبنيها  كان  ي 
ال�ت

إنتاجها،  احتكار  ثم  المعرفة  تلقي 
فقد  المثقف  هذا  أن  تعتقدون  أل 
سلطته بسبب مشاعية الولوج لفعل 
ي 

ال�ت عموما(  التعب�ي  )وفعل  الكتابة 
يتيحها العالم الرقمي؟

د. سعيد يقطني :  كل وسيط جديد 

لقد هيمن  ثقافيا جديدا.  يخلق وسيطا 

فكان  الشفاهية،  املرحلة  يف  الشاعر 

واملهيمنة  األساسية  الفنية  األداة  الشعر 

وفكريا  جامليا  املؤثر  الخطاب  إنتاج  يف 

برزت  وملا  الدولة.  قبل  ما  مجتمع  يف 

الكتابة، يف الثقافة العربية، ظهر الكاتب 

الذي ميتلك خصائص جديدة، فصار هو 

املنتج األسايس للثقافة واملعرفة من خالل 

املعرفة  املجاالت  مختلف  يف  خوضه 

ارتبطت  ومعارف  علوم  من  الجديدة 

أن  كام  الجديدين.  بالدولةواملجتمع 

الكاتب صار له موقع هام يف السلطة، فهو 

والسفري.  واملستشار،  والحاجب،  الوزير، 

ميتلك  الذي  املثقف  ظهر  الطباعة  مع 

والسياسة  واالقتصاد  باالجتامع  معرفة 

إىل جانب امتالكه للثقافة العاملة، واللغة 

الوطنية، فصار له دور هام يف نرش القيم 

االجتامعية واملعرفية الجديدة التي هي 

الصور  الحديث. كل هذه  العرص  وليدة 

للمثقف التقليدي، أي التي تحققت قبل 

املرحلة الرقمية، ستعرف تغريا ملحوظا. 

من  مقترصا عىل  الثقايف  الدور  لقد ظل 

ميتلك مهارات الكتابة والقراءة، واملوهبة 

مختلف  عىل  الواسع  االطالع  جانب  إىل 

مجاالت الحياة. لكن مع الثقافة الرقمية، 

يوفرها  التي  اإلمكانات  تأثري  وتحت 

فرد  أي  بإمكان  صار  الجديد،  الوسيط 

أن يلعب دورا يف االتصال والتواصل مع 

ومهام  املجاالت،  من  أميجال  ويف  غريه، 

كانت عالقته بالثقافة العاملة، بل وحتى 

التمييز،  ميكننا  وهنا  األمية.  مبحاربة 

األول  الثقافيني:  الوسطاء  بني نوعني من 

وهو رأس الحربة، والذي ميكننا مقارنته 

املراحل  يف  واملثقف  والكاتب  بالشاعر 

الذي  املهندس  وهو  الرقمية،  قبل  ما 

هي  التي  الربمجيات  إنتاج  يف  يسهم 

العتاد  اعتربنا  إذا  الجديد  الوسيط  روح 

لنا  ويبدو  الجسد.  مبثابة  التكنولوجي 

الثقايف  الوسيط  لهذا  األساس  الدور  أن 

يتمثل يف كونه يخلق ما ميكن أن يسهم 

يف جعل الوسيط الرقمي متاحا للجميع. 

فهو  الثاين  الثقايف  الوسيط  أما 

من يعمل عىل ترجمة تصوراته 

وخواطره  وأفكاره  وإبداعاته 

الوسيط  له  يقدمه  ما  باستثامر 

يف  منخرط  ك��ل  إن��ه  الرقمي؛ 

استغالل  أو  مواقع  استحداث 

أكرث  ي��راه  ملا  للرتويج  منصات 

جذبا لالنتباه، وتأثريا يف النفوس. 

بتعدد  متعدد  الوسيط  وه��ذا 

وجودهم  فرض  يف  والراغبني  املواهب 

عىل اآلخرين. ونجد منبني هؤالء املثقف 

والواعظ،  والعامل،  والفنان،  التقليدي، 

واملشعوذ، وغريهم، وكل واحد من هؤالء 

مختلف  متس  اختصاصات  يف  يعمل 

والتغذية،  الصحة،  الحياة:  جوانب 

والدين، واالقتصاد، والسياسة، والشعوذة، 

الثقايف  الوسيط  هذا  أن  أي  والثقافة... 

الحقول  مختلف  يغطي  أصبح  الجديد 

واالختصاصات الرسمية والشعبية. وصار 

اجتذاب الجمهور، والتأثري فيه من أوىل 

أو  الجدية  عن  النظر  وبغض  األوليات، 

تحقيق الفائدة التي تعم الجميع. لذلك 

الفضاء  وصار  بالنابل،  الحابل  اختلط 

يف  ينجح  ومن  للجميع.  مرتعا  الشبيك 

الرتويج لبضاعته أكرث يصبح األكرث تأثريا 

بها،  يتصل  وما  الرقميات،  مع  تعاملنا  ظل 
جديدة  وسيلة  من  تمكيننا  حدود  يتجاوز  ل 
لتصبح  تتحول  ولم  والتواصل،  لالتصال 
ي 

�ف والمساهمة  المعرفة،  نتاج  لإ فعالة  أداة 
استيعاب هذه الصناعة وتطويرها.
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يحل  مل  ه��ذا  لكن  العامة.  الحياة  يف 

فرض  من  العامل  املثقف  متكن  دون 

وجوده يف ذاك الفضاء. فاملواقع الجادة 

الثقافةموجودة،  دمقرطة  إىل  والهادفة 

لكن اإلقبال عليها ضعيف بسبب كونها 

تخاطب الجمهور املختص. ويبدو يل أن 

التقليديني  املثقفني  بينمسؤوليات  من 

القصوى  االستفادة  وجودهم  لفرض 

الوسيط  لهم  يوفرهم  مام  واإليجابية 

عوامل  لتقديم  الشبيك  والفضاء  الجديد 

تطوير  والعمل عىل  يروج،  مختلفة عام 

بصورة  هنا  وأقصد،  املثقفينألساليبهم، 

خاصة، الفنانني واألدباء والنقاد والباحثني 

واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  يف 

نسج  رضورة  مع  واألكادمييني 

معالثقافة  جديدة  هؤالءلعالقة 

الرقمية بصورة مختلفة عام هو 

هؤالء  عمل  اليوم.وبدون  قائم 

املثقفني عىل فتح نقاشات عميقة 

حول رضورتها وإمكاناتها للعب 

وربط  املجتمع،  يف  حيوي  دور 

املشتغلني  مع  وطيدة  عالقات 

باملعلوميات، وتعميق معرفتهم مبا توفره 

الثقايف  الوسيط  سيظل  إمكانيات،  من 

الشبيك  الفضاء  يف  املهمني  »الجديد« 

مبنية عىل  لثقافة  ويروج  يؤثر،  هو من 

حساب  عىل  املادية،  املنفعة  تحقيق 

تطوير الوعي الثقايف واالجتامعي.

الكتاب  عالم   : رهانات  مجلة 
معها  نتفاعل  ي 

ال�ت الكتابة  عالم  هو 
يقيا  ف ف�ي الكاتب  لرؤية  الحاجة  دون 
أو سماع صوته، لكن العالم الرقمي 
والصورة  الصوت  وسائط  عالم  هو 

بل  فحسب،  الأفكار  تعرض  ل  ي 
ال�ت

ة  يقية صاحبها، ون�رب ف تعرض أيضا ف�ي
وهندامه،  جسده،  ولغة  صوته، 
للتأث�ي  أكــ�رب  إمكانية  يتيح  ما  إلــخ، 
بمعناه الشامل، وبالتالي النتقال من 
الحديث  إل  ف  المثقف�ي عن  الحديث 
هذه  تقيمون  فكيف  المؤثرين،  عن 
الواقع  هذا  أو  الجديدة  الموضة 
فضاء  ي 

�ف المؤثرين  واقع  الجديد؛ 
نت؟ الأن�ت

أتاحت  فعال  يقطني:   سعيد  د. 

الوسائط الجديدة إمكانات هائلة لجعل 

الوسائط متعددة يف وسيط واحد عكس 

أحادية.  كانت  التي  القدمية  الوسائط 

النيص والصويت والصوري  الجمع بني  إن 

واإلنتاج،  لإلبداع  كربى  فرصا  يعطي 

ويسمح بخلق تلقٍّ أكرث تكامال. فالشاعر 

وصوتا،  كتابة،  نصه  لنا  يقدم  أن  ميكنه 

عن  نفسه  اليشء  قول  وميكن  وص��ورة. 

جانب  إىل  النص  فاستثامر  الباحث: 

ييرس  التوضيحية،  واألشكال  الخطاطات 

أكرث  ويجعلها  والتلقي،  التواصل  عملية 

ويعطي  الوقت،  يوفر  أنه  كام  نجاعة. 

هذا  لكن  للتفاعل.  مهمة  إمكانات 

العمل يستدعي من املبدع يف أي مجال، 

يحسن  أن  اختصاص  أي  يف  والباحث 

التعامل مع الربمجيات، ويطور ثقافته يف 

هذا املضامر لتحقيق االستفادة القصوى 

أرى  الشديد  لألسف  إين  عمله.  من 

رشائح  يوظف  من  املؤمترات  بعض  يف 

»الباور بوينت« لتقديم مداخلته، فأجد 

غياب القدرة عىل توظيف هذه الرشائح 

بالصورة املالمئة. ولهذا السبب أشدد عىل 

أهمية تكوين جديد، للفاعلني الثقافيني 

واملربني ليتمكنوا من االستفادة القصوى 

املختلفة  الوظائف  لهم  توفره  مام 

للوسائط املرتابطة واملتفاعلة.

بوادر  تشكلت   : رهانات  مجلة 
ي العالم الرقمي 

ي �ف حراك الربيع العر�رب
ي 

�ف الجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 
التقليدي،  المثقف  من  غفلة 
تكن مساهمته  لم  ربما  الذي 
أل  ــار،  ط الإ هذا  ي 

�ف واضحة 
ا  مؤ�رش الحدث  هذا  ي 

�ف ترون 
المثقف  سقوط  بداية  عىل 
العربية  المنطقة  ي 

التقليدي �ف
نجم  وبــزوغ  والمغاربية، 

ف آخرين حلوا محله؟ فاعل�ي

د. سعيد يقطني:  أرشت يف جوابسابق 

الثقايف  للوسيط  جديدة  صور  بروز  إىل 

وجوده.  لفرض  الرقميات  استثمر  الذي 

الجديد  الثقايف  الوسيط  لهذا  لكن 

خصوصية تكمن فيأنه يخاطب جمهورا 

من  إال  يخاطب  ال  فالواعظ  به.  خاصا 

لكنه  معني.  جمهور  من  معه  يتفاعل 

ألن  واسع  جمهور  يف  يؤثر  أن  ميكن  ال 

ثقايف  مستوى  له  ملتلق  موجه  خطابه 

اليشء  ق��ول  وميكن  محدود.  ومعريف 

ولهذا السبب أشدد عىل أهمية تكوين جديد، 
من  ليتمكنوا  ف  والمرب�ي ف  الثقافي�ي ف  للفاعل�ي
الستفادة القصوى مما توفره لهم الوظائف 

ابطة والمتفاعلة. المختلفة للوسائط الم�ت

ي ع� الثورة الرقمية
حوار العدد : المثقف �ف
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نفسه عن املشعوذين، واملروجني 

والنكت  الطبخ  أو  لألعشاب 

مام  ذلك  شاكل  وما  والنوادر، 

لكن  الشبيك.  الفضاء  به  يزخر 

املثقف  نهاية  يعني  ال  ه��ذا 

التقليدي. بل عىل العكس، أرى 

وما  الجديد،  هذاالوسيط  أن 

يف  يدفع  إمكانات،  من  يحمله 

املثقف  تجديد  رضورة  اتجاه 

وملعرفته  لنفسه  التقليدي 

وأدواته ليقدم الصورة املثىل التي ميكن 

مع  تفاعله  خ��الل  م��ن  يجسدها  أن 

الجديدة، وذلك بهدف توسيع  الوسائط 

دائرة املتفاعلني معه، سواء من الجمهور 

التقليدي الذي ارتبط بالكتاب، من جهة، 

ومن جهة أخرى، العمل علىخلق جمهور 

ومحبي  والطلبة،  التالميذ  من  جديد 

إلىتطوير مواهبهم  املعرفة، واملتعطشني 

واالختصاصات.  املجاالت  مختلف  يف 

وتعميق  فتح  من  بد  ال  ذلك،  ولتحقيق 

الرقمية،  الثقافة  حول  النقاش 

التقليديني  املثقفني  وانخراط 

منظور  من  النقاش،  ه��ذا  يف 

فلسفي ومعريف وعلمي وتربوي، 

بهدف نرش ثقافة رقمية جديدة 

اإلن��س��ان  ت��ك��وي��ن  يف  تسهم 

الرقمي الجديد، باعتباره تطويرا 

ساهم  الذي  لإلنسان  وامتدادا 

والحضارة  الثقافة  تطوير  يف 

الوطنية واإلنسانية...

ي ع� الثورة الرقمية
حوار العدد : المثقف �ف

يحمله  وما  الجديد،  الوسيط  هذا  أن  أرى 
تجديد  ورة  رصف اتجاه  ي 

�ف يدفع  إمكانات،  من 
وأدواته  ولمعرفته  لنفسه  التقليدي  المثقف 
ي يمكن أن يجسدها 

ليقدم الصورة المثىل ال�ت
من خالل تفاعله مع الوسائط الجديدة، وذلك 

ف معه. بهدف توسيع دائرة المتفاعل�ي
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دراسات

ي
هشام الحمدا�ف

بعد فشل عصبة األمم يف املحافظة 

الحرب  اندالع  ومنع  واألمن  السلم  عىل 

إنشاء  يف  التفكري  تم  الثانية،  العاملية 

منظمة عاملية، فتم تأسيس منظمة األمم 

الطبيعي  1945، وكان من  املتحدة سنة 

العاملية  الحرب  ظ��روف  تنعكس  أن 

ويعترب  ومبادئها،  أهدافها  عىل  الثانية 

يف  الدوليني  واألمن  السلم  حفظ  مقصد 

مقدمة املقاصد التي تسعى هذه الهيئة 

مهمة  أوكلت  وقد  لتحقيقها،  الجديدة 

ملجلس  الدوليني  واألم��ن  السلم  حفظ 

من  متكنه  مهمة  ومنح صالحيات  األمن 

مواجهة  يف  والفعال  الرسيع  التحرك 

واألم��ن  السلم  تهدد  التي  امل��واق��ف 

البداية  منذ  امليثاق  قيد  وقد  ال��دويل، 

مامرسة  يف  نجاحه  وعلق  األمن  مجلس 

الرئيسية  مبهامه  واالضطالع  سلطاته 

استمرار  عىل  واألم��ن،  السلم  حفظ  يف 

الخمس  الدول  بني  واالنسجام  التوافق 

وهو  باملجلس،  العضوية  الدامئة  الكربى 

الذي مل يكن مضمونا، فقد لعبت  األمر 

دورا  ذلك  بعد  الباردة  الحرب  ظروف 

بارزا يف شلل مجلس األمن عن مامرسة 

لحق  املتكرر  االستخدام  بسبب  سلطاته 

يستطع  مل  األم��ن  فمجلس  االع��رتاض1، 

اختالف  بسبب  املهمة،  بتلك  القيام 

واستخدام  الدامئني  األعضاء  بني  املصالح 

قرار  م��رشوع  أي  لوقف  الفيتو  حق 

رغم  سياساتهم،  مع  يتالئم  ال  يرونه 

توافر األغلبية إلصدارها، وتفاقمت هذه 

املشكلة مع مرور األيام، وازدادت حرارة 

االحتكاك بني الرشق والغرب2.

ففي خالل الفرتة املمتدة بني سنتي 

1947-1946 استعمل االتحاد السوفييتي 

حالة3،   22 يف  »الفيتو«  االع��رتاض  حق 

السوفييتي  االتحاد  بذلك  الغرب  فاتهم 

بإرصاره عىل  األزمات  بأنه أحدث بعض 

تريد  أكرث مام  الفيتو  توسيع نطاق حق 

الدول الكربى األخرى4، وهذا األمر أدى 

موقف  وحدة  حقيقة  يف  التشكيك  إىل 

ومضمون  وشكل  إزاء  الكربى  ال��دول 

»حق الفيتو«5.

املتحدة  األم���م  أص��ب��ح��ت  ل���ذا 

بني  رسمي  رصاع  أول  الستقبال  مهيأة 

االتحاد  بقيادة  الرشقي  املعسكرين 

ي القانون الدولي و 
باحث �ف

العلوم السياسية
جامعة محمد الخامس -الرباط

قرار التحاد من اجل السالم 
تعطيل احتكار الأقلية وتعزيز وظائف الجمعية العامة

1 - الدكتور خالد حساين:«سلطات مجلس األمن يف تطبيق الفصل السابع، بني أحكام امليثاق واملامرسات الدولية املعارصة«، منشورات الحلبي،بريوت-لبنان، طبعة 

2015، ص 68.

2 - د: حامد سلطان –القانون الدويل العام- دار النهضة العربية املرصية، الطبعة الثالثة 1986 صفحة 839. 

3 - حق النقض، املكتب الشعبي لالتصال الخارجي، إدارة األمم املتحدة واملنظامت الدولية بالجامهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى، ص: 31.

4 - اينيس. ل. كلود: النظام الدويل والسالم العاملي، ترجمة الدكتور عبد الله العريان، دار النهضة العربية املرصية 1946، ص107.

5 - محمد العامل الراجيحي، حول نظرية حق االعرتاض يف مجلس األمن الدويل، الدار الجامهريية للنرش والتوزيع واالعالن، الطبعة األوىل سنة 1989، ص 126.

الهوامش
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الواليات  بقيادة  والغريب  السوفييتي، 

كعائق  اعترب  والذي  األمريكية،  املتحدة 

فتزعمت  األمن،  مجلس  ألعامل  مطلق 

حركة  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 

إيجاد  ورضورة  الحق،  ه��ذا  لتعطيل 

وأداء  امليثاق  نصوص  أعامل  يكفل  حل 

عاتق  عىل  امللقاة  الوظائف  جميع 

الهيئة بعد عجز مجلس األمن عن ذلك، 

سلطات  تعزيز  عىل  الرأي  استقر  لهذا 

الفرع  ألنه  العامة  الجمعية  ووظائف 

القيام  يستطيع  الذي  الوحيد  الرئييس 

بذلك، وذلك كنتيجة عىل استعامل اتحاد 

السياسة  لقهر  الفيتو  سلطة  السوفييتي 

املقابل  ويف  األمن،  مجلس  يف  األمريكية 

من  السياسية  الوظائف  نقل  اعتبار  تم 

مجلس األمن إىل الجمعية العامة، تعبري 

األمم  تحويل  عىل  أمريكا  ق��درة  عن 

املتحدة إىل أداة طيعة تخدم غرضها يف 

هذا  كل  رغم  الباردة6.  الحرب  سياسات 

احتكار  تعطيل  الفرصة  هذه  اعتربت 

األقلية7 وعزز سلطات ووظائف الجمعية 

األغلبية،  لتحل بذلك دميقراطية  العامة، 

وكانت هذه هي الفرصة املواتية النقاد 

نظام األمن الجامعي من االنهيار الكامل 

عن  البحث  طريق  عن  التام  الشلل  أو 

البديل  النظام  هذا  ومتثل  بديل،  نظام 

 ،8 رق��م377/5  العامة  الجمعية  قرار  يف 

من  االتحاد  »قرار  باسم  يعرف  والذي 

 Uniting For peace* السالم«  أجل 

عىل  سنعمل  ما  وهذا   ،*Resoulution

بتحديد  وذلك  املقال  هذا  يف  توضيحه 

مفهومه والتطرق إىل املبادئ التي يقوم 

لهذا  القانونية  القيمة  وتحديد  عليها، 

القرار.

الدراسة  إشكالية  تربز  هنا  ومن 

القيمة  تحديد  مبحاولة  تتعلق  والتي 

أجل  من  االتحاد   « لقرار  القانونية 

السالم«، يف نقل سلطات مجلس األمن يف 

حالة عجزه إىل الجمعية العامة، واعتامدا 

عىل تحديد مشكلة الدراسة، فإنه ميكن 

صياغة أسئلتها عىل الشكل التايل:ما هي 

األسباب التي ساعدت علىإقرار »االتحاد 

يقوم  التي  واملبادئ  ؟  السالم«  أجل  من 

السالم؟  أجل  من  االتحاد  مفهوم  عليها 

وكذلك رشوط وإجراءات تطبيق االتحاد 

القانونية  والقيمة  السالم؟  أجل  من 

للقرار 377/5؟.

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها 

»إن قراراالتحاد من أجل السالم سيعطل 

احتكار األقلية ويعزز سلطات ووظائف 

الجمعية العامة، لتحل بذلك دميقراطية 

األغلبية.و قد سعت الدراسة إىل تحقيق 

التي  األسباب  التالية:توضيح  األهداف 

أجل  من  »االتحاد  علىإقرار  ساعدت 

إىل  مفهومه،والتطرق  وتوضيح  السالم« 

»االتحاد  قرار  عليها  يقوم  التي  املبادئ 

رشوط  عىل  السالم«،والوقوف  أجل  من 

من  »االتحاد  ق��رار  تطبيق  وإج��راءات 

القانونية  القيمة  وتحديد  السالم«،  أجل 

تعتمد  السالم«  أجل  »االتحاد من  لقرار 

الدراسة عىل املنهج التاريخي، وذلك عند 

أجل  من  »االتحاد  مفهوم  ظهور  دراسة 

الدراسة  وتستند   ،  1950 سنة  السالم« 

لتحليل  التحلييل،   املنهج  عىل  البحثية 

مضمون القرار عدد377/5 ،و خاصة عند 

الدولية،  الوثائق  بعض  وبحث  دراسة 

يف  الصادرة  والتوصيات  التقارير  وكذا 

إطار ما سمي ب� »االتحاد من أجل السالم 

)مرشوع األمم املتحدة لصيانة السالم(«.

عىل  ولإلجابة  الدراسة،  فرضية  ولفحص 

عىل  الدراسة  تقسم  سوف  تساؤالتها، 

هذا النحو:

قرار  لظهور  التاريخي  السياق   •

االتحاد من أجل السالم

االتحاد  لقرار  القانونية  القيمة   •

من أجل السالم

ــخــي  ــاري ــت ــاق ال ــي ــس ال
أجل  التحاد من  قرار  لظهور 

السالم

املتحدة  األم��م  ميثاق  ألن  نظراً 

الجمعية  بني  لالختصاصات  توزيعه  يف 

بالنسبة  اقترص  األمن  ومجلس  العامة 

للجمعية العامة أن تنظر وتناقش وتقوم 

بالدراسات وتصدر التوصيات للمحافظة 

عىل السلم واألمن الدويل دون أن يخولها 

التوصيات،  هذه  لفرض  الالزمة  السلطة 

القيام  عن  املجلس  لعجز  نظراً  ولكن 

وذلك  الحاالت،  من  كثري  يف  بواجباته 

بسبب اإلرساف يف استخدام حق االعرتاض 

من قبل الدول دامئة العضوية يف مجلس 

توسع صالحيات  نحو  االتجاه  بدأ  األمن 

وهذا  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 

عىل  الفيتو  تأثري  بتحديد  سنوضحه  ما 

فعالية مجلس األمن، األمر الذي سيدفع 

للبحث وإليجاد نظام بديل.

عىل  الفيتو  حق  تأثري   -  1

فعالية مجلس األمن.
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منذ  املتحدة  األم��م  ميثاق  قيد 

نجاحه  وعلق  األم��ن  مجلس  البداية 

مبهامه  واالضطالع  سلطاته  مامرسة  يف 

الرئيسية يف حفظ السلم واألمن الدوليني، 

بني  واالنسجام  التوافق  استمرار  عىل 

العضوية  الدامئة  الكربى  الخمس  الدول 

يكن  مل  ال��ذي  األم��ر  وه��و  باملجلس، 

الحرب  ظ��روف  لعبت  فقد  مضمونا. 

الباردة دورا بارزا يف إقعاد مجلس األمن 

االستخدام  بسبب  سلطاته  مامرسة  عن 

املتكرر لحق االعرتاض من طرف الخمس 

أثر سلبا عىل نظام األمن  الكبار، بشكل 

الجامعي الذي وضعه امليثاق9.

القانوين  الحكم  إخضاع   -  1-1

للحكم السيايس

استخدام  حاالت  من  الكثري  هناك 

هذا الحق املحذوفة من  قوائم مجلس 

نتيجة  مفعولها  استبعاد  بسبب  األمن 

للمناورات السياسية والقانونية املحبطة 

سبيل  العملية.فعىل  الناحية  من  لها 

شتنرب  فاتح  شهر  يف  الصني  املثال،لجأت 

1950 إىل حق االعرتاض املزدوج ليك تحول 

الشعبية  الصينية  السلطات  دعوة  دون 

لحضور مناقشات مسألة فورموزا، ولكنها 

من  حتى  تعقيدا  أكرث  مبناورة  انهزمت 

حق االعرتاض املزدوج.

الدعوة  ضد  الصني  صوتت  لقد 

يشكل  السلبي  صوتها  باعتبار  وطالبت 

حق اعرتاض عىل أساس أن هذه املسالة 

كانت مسألة موضوعية، وعندئد عرضت 

مسالة الصفة اإلجرائية للموضع األصيل 

وحدها  الصني  وصوتت  املجلس،  عىل 

املندوب  النقطة زعم  ضده. وعند هذه 

االعرتاض  مناورة حق  أكمل  أنه  الصيني 

املزدوج ولكن الرئيس –الذي كان وقتئذ 

الصوت  بان  قرر  الربيطاين-  املندوب 

وغري  اإلجرائية  بالطبيعة  اقر  قد  الثاين 

األول.  للقرار  االع��رتاض  لحق  القابلة 

اعرتاضها،  حق  مفعول  الصني  وخرست 

حيث أن الالئحة الداخلية للمجلس تنص 

إال  نقضه  ميكن  ال  الرئيس  قرار  أن  عىل 

وكان  معارضة.  أصوات  سبعة  بواسطة 

من املستحيل عىل الصني أن تحصل عىل 

تأييد إيجايب ملوقفها10.

الواليات   أعلنت   1950 سنة  يف 

االعرتاض  حق  ستستعمل  أنها  املتحدة، 

ضد أي مرشح خالف مرشحها تريجفي يل 

كأمني عام لألمم املتحدة11. فرد االتحاد 

شهر  يف  ذلك  عىل  أن��ذك  السوفييتتي 

أكتوبر من نفس العام بأن استعامل حق 

االعرتاض ضد إعادة انتخاب األمني العام 

توصية  صدور  استحال  وبذلك  املذكور 

من مجلس األمن طبقا لحكم املادة 97 

من امليثاق بشأن إعادة انتخاب تريجفي 

حق  مفعول  استبعد  ذل��ك  وم��ع  يل. 

ومددت  )السابق(،  السوفيتي  االعرتاض 

وشغل  خدمته،  مدة  العامة  الجمعية 

كريس األمني العام حتى عام 1953 حني 

استقال وخلفه داج همرشولد12.

حق  استعامل  يف  التعسف   -  2-1

الفيتو

ألول  االع����رتاض،  ح��ق  استخدم 

يف  السوفييتي  االتحاد  قبل  من  م��رة، 

16 فرباير سنة 1946، بشأن سحب كل 

قواتهام من سوريا  بريطانيا وفرنسا  من 

بسحب  الدولتان  هاتان  وقامت  ولبنان، 

6 - اينيس ل. كلود، مرجع سابق، ص 246.

7 - تم اعتامد الدول الخمس التالية: فرنسا، بريطانيا، الواليات املتحدة األمريكية، االتحاد السوفييتي (سابقا)، والصني، أعضاء دامئني يف مجلس األمن، وهذه الدول 

الخمس فقط هي التي تتوفر عىل سلطة استخدام حق االعرتاض »الفيتو«.

www. UN.org : 8 -  للمزيذ من التفاصيل أنظر موقع األمم املتحدة عىل الرابط التايل

9 - الدكتور خالد حساين:«سلطات مجلس األمن يف تطبيق الفصل السابع، بني أحكام امليثاق واملامرسات الدولية املعارصة«، منشورات الحلبي،بريوت-لبنان، طبعة 

2015، ص 68.

10 - إينيس.ل. كلزد : مرجع سابق، الصفحة: 216.

11 - محمد العامل الراجحي، مرجع سابق ص :240.

12 - إينيس.ل. كلزد : مرجع سابق، الصفحة: 220.
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قواتهام عىل الرغم من عدم صدور القرار 

بسبب النقض السوفيايت13.

السنة استخدم االتحاد   ويف نفس 

السوفييتتي حق النقض أربع مرات ملنع 

إصدار أي قرار من مجلس األمن يتعلق 

)تحت  بإسبانيا  تتعلق  تدابري  باتخاذ 

1946و1947  سنتي  ويف  فرانكو(،  حكم 

استخدم االتحاد السوفييتي حق النقض 

البلقان، واستمر  بقضية  تتعلق  6 مرات 

هذه  جانب  من  النقض  حق  استخدام 

لجأ  التي  املرات  أغلب  أن  علام  الدولة، 

حق  الستعامل  السوفييتي  االتحاد  فيها 

جدد  أعضاء  قبول  ملنع  كانت  النقض 

يف  أرشن��ا  كام  حال  فقد  املنظمة14،  يف 

الفرع األول العناد السيايس، بني القوتني، 

دون قبول عدد كبري من الدول املطالبة 

باالنضامم إىل املنظمة، مستخدمة لذلك 

وراء  بإدعاءات  والتسرت  النقض  حقها يف 

متتع  مدى  يف  كالشك  قانونية  م��ربرات 

أو  باالستقالل  االنضامم  طالبة  الدولة 

يف  رغبتها  أو  للسالم  محبتها  يف  الشك 

تحمل التزامات امليثاق، لذا كانت طلبات 

الغربية  امليول  ذات  للدول  االنضامم 

االتحاد  من  توقيفي  اع��رتاض  يصادفها 

امليول  ذات  الدول  وطلبات  السوفييتي، 

الرشقية يصادفها نقض من قبل الواليات 

املتحدة واملعسكر الغريب15.

أكرب  ترصفات  أن  سبق  مام  يتضح 

استعامل  أس��اءت  املجلس  يف  دولتني 

النقض  فأصبح  »الفيتو«،  االعرتاض  حق 

األمن  مجلس  عىل  املسلط  كالسيف 

نفسه وتعطيله وكان من نتائج التعسف 

النظام  تجريد  الحق  هذا  استعامل  يف 

من املقومات التي قام عليها وعجزه عن 

كالرصاع  الصعبة  الدولية  املشكالت  حل 

الباكستاين  وال��رصاع  اإلرسائييل  العريب- 

الهندي )جامو وكشمري( من خالل تجاوز 

االلتزام  وع��دم  األم��ن  مجلس  ق��رارات 

الواليات  بادرت  لذلك  ونتيجة  بها..إلخ، 

للتخلص من  للبحث عن سبيل  املتحدة 

محاولة  عىل  فعملت  موسكو،  ترصفات 

األم��ن  مجلس  اختصاصات  تحويل 

السياسية إىل الجمعية العامة التي تصدر 

تتحكم  كانت  والتي  باألغلبية،  قراراتها 

بها الواليات املتحدة آنذاك مقابل األقلية 

وتحقيقا  السوفياتية،  القيادة  تتبع  التي 

لهذا الغرض أخذت واشنطن دور املبادرة 

إقرار  يف  السوفيايت  املندوب  غياب  أثناء 

»مرشوع االتحاد من أجل السالم« كنظام 

بديل.

نظام  ــن  ع الــبــحــث   -  2

بديل

كام سبقت اإلشارة يف مقدمة املقال 

تزعمت  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن 

حركة لتعطيل هذا الحق، ورضورة إيجاد 

وأداء  امليثاق  نصوص  أعامل  يكفل  حل 

جميع الوظائف امللقاة عىل عاتق الهيئة 

لهذا  ذلك،  عن  األمن  مجلس  عجز  بعد 

استقر الرأي عىل تعزيز سلطات ووظائف 

الرئييس  الفرع  ألنه  العامة  الجمعية 

بذلك.فقد  القيام  يستطيع  الذي  الوحيد 

ازداد البحث عن البديل إىل اقرتاح إنشاء 

جهازين جديدين، ال تعرفهام مؤسسات 

تطبيق  لغرض  قبل  من  املتحدة  األمم 

عليه  أطلق  أولهام  الحركة،  هذا  أفكار 

مرشوع  والثاين  الصغرى،  الجمعية  اسم 

االتحاد من أجل السالم أي »مرشوع األمم 

املقصود  هو  السالم«  لصيانة  املتحدة 

هو  فام  الدراسة،  عليه يف هذه  بالرتكيز 

قرار االتحاد من أجل السالم؟

من  االتحاد  قرار  تعريف   -  1-2

أجل السالم

النفوذ  مناطق  نظام  إح��الل  إن 

الدول  دفع  الجامعي  األمن  نظام  محل 

أو  بديل  نظام  البحث عن  إىل  الضعيفة 

أجل  من  »باالتحاد  حقا  ال  يسمي  ما 

دور  بإعطاء  يقيض  وه��و  ال��س��الم«16، 

كأحد  املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 

أركان نظام األمن الجامعي بسبب عجز 

عن  األم��ن«،  »مجلس  الرئييس  العضو 

واألمن  السالم  حفظ  يف  ب��دوره  القيام 

بسبب  وذلك  للميثاق،  وفقا  الدوليني 

االستعامل املرسف لحق النقض كام أرشنا 

أعاله.

عند  مرة  ألول  النظام  هذا  ظهر 

 ،195017 عام  الكورية  األزم��ة  ان��دالع 

الجامعي  األمن  نظام  استطاع  فبداية 

وتم  الدولية،  القرار  بعض  يتخذ  أن 

أن  علام  ال��واق��ع  أرض  عىل  ترجمتها 

هذه القرارات اتخذت يف غياب االتحاد 

األمن  مجلس  جلسات  عن  السوفيايت 

بسبب اعرتاضه عىل عدم إحالل ممثيل 

الصني الشعبية مكان حكومة تشانغ كاي 

تشك »الحكومة الوطنية«، وبعد عودته 

األمن  مجلس  يستطع  مل   الجلسات  إىل 

اتخاذ أي قرار، ما دفع بالواليات املتحدة 

اللجوء  إىل  العامة  الجمعية  خالل  من 
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إقرار مرشوع يف 3 نونرب 1950الذي  إىل 

السالم«  أجل  من  »االتحاد  باسم  عرف 

األوىل  السياسية  اللجنة   ط��رف  من 

العامة  الجمعية  قبل  من  عليها  )أحيل 

بعد إدراجه من طرف األمني العام لهيئة 

ال��دورة  أع��امل  بجدول  املتحدة  األم��م 

متت  وقد  العامة(،  للجمعية  الخامسة 

املوافقة عىل هذا املرشوع املذكور ب�50 

التصويت  عن  دول   3 وامتنعت  صوتا 

من طرف هذه اللجنة، كام وافقت عليه 

الجمعية العامة باألغلبية عينها بجلستها 

املنعقدة يف 4 نونرب181950.

حق  إىل  امل����رشوع  ه���ذا  ي��ش��ري 

مجلس  فشل  حال  يف  العامة  الجمعية 

األمن يف تحمل مسؤولياته بسبب عدم 

تحقق اإلجامع بني الدول الخمس الدامئة 

املسائل  كل  يف  تنظر  أن   يف  العضوية، 

التي قد تشكل تهديدا للسلم أو خرقا له 

أو يف حالة وقوع عدوان واقرتاح توصيات 

القوة املسلحة. كذلك  مبا فيها استخدام 

العامة  الجمعية  حق  عىل  القرار  نص 

أي  يف  للنظر  طارئة  جلسات  تعقد  أن 

نزاع، باإلضافة إىل إنشاء لجنة اإلجراءات 

الالزمة  بالتدابري  تويص  ليك  الجامعية 

الدوليني،  واألمن  السلم  عىل  للمحافظة 

إال أن هذا املرشوع مل يستطع أن يحقق 

نجاحا خاصة بعد تغيري الكتلة التصويتية 

يؤدي  مل  وبالتايل  العامة،  الجمعية  يف 

الجامعي. األمن  نظام  إحياء  إعادة  إىل 

الجامعي  األمن  نظام  أن  يدل  كله  هذا 

بسبب  الباردة  الحرب  خالل  كليا  فشل 

عدم استكامل بناء أدوات النظام بسبب 

الحرب واإلرساف يف  أركان  لجنة  تجميد 

وبالتايل  الفيتو،  النقض  حق  استعامل 

يف  ضعيفا   املتحدة  األم��م  دور  ك��ان 

حصلت  التي  الدولية  األزم��ات  معظم 

كيفية  يف  واختالف  تفاوت  تسجيل  مع 

معالجة هذه األزمات، فام هو مضمون 

قرار 377/5؟

قرار  أهمية  و  مضمون   -  2-2

االتحاد من أجل السالم.

امل��رشوع��ات – أه��م ه��ذه  لعل 

الذي  ذلك  سلطان-  حامد  الدكتور  عند 

املتحدة  وال��والي��ات  كندا  به  تقدمت 

وفرنسا والفلبني واململكة املتحدة وتركيا 

باسم  تسميته  والذي متت  وأوروغ��واي، 

العمل املشرتك يف سبيل صيانة السالم أو 

مرشوع االتحاد من أجل السالم.

متضمناً  القرار  هذا  جاء  وقد  أ - 

النقاط التالية:

• يف حالة  تهديد السلّم أو اإلخالل 
العدوان،  أعامل  من  عمل  وقوع  أو  به 

وعجز مجلس األمن عن مواجهته بسبب 

الكربى،  ال��دول  ومصالح  آراء  تضارب 

فأنه  معني،  إجراء  عىل  إجامعهم  وعدم 

فوراً  املسألة  عرض  يتم  الحالة  هذه  يف 

وإصدار  ملناقشتها  العامة  الجمعية  عىل 

التوصيات الالزمة للدول األعضاء التخاذ 

تدابري قمع جامعية.

•  أوىص الدول بأن تخصص عنارص 
من قواتها، إلمكان االستفادة منها ضمن 

املتحدة،  لألمم  العسكرية  الوحدات 

اختصاص  من  يعد  كان  اإلج��راء  وهذا 

مجلس األمن فحسب. .

• إنشاء لجنة لإلجراءات الجامعية، 
تختص باتخاذ التدابري الالزمة للمحافظة 

ومنها  الدوليني،  واألم��ن  السلم  عىل 

لجنة  من  بدال  العسكرية  اإلج���راءات 

األمن  ملجلس  التابعة  الحرب  أرك��ان 

يف  النزاعات  مراقبة  بهدف  ال���دويل، 

السلم  تهدد  والتي  املضطربة،  املناطق 

13 - سقيان لطفي عيل، التعسف يف استعامل حق النقض يف مجلس األمن الدويل، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األوىل 2013، ص 78.

14  - إينيس.ل. كلزد : مرجع سابق، الصفحة: 20.

15 - محمد طلعت الغنيمي، التنظيم الدويل: األحكام العامة يف قانون األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة، منشأة املعارف، االسكندرية، 1974، ص 545.

»Acheson»16 - جاء هذا القرار بناء عىل اقرتاح من وزير الخارجية األمريكية آنذاك، أتشيسون

17 - محمد عزيز شكري، التنظيم الدويل العلمي بني النظرية والتطبيق، دار الفكر، الكويت،1973، ص: 463.

18 - الدكتور حامد سلطان، مرجع سابق، ص 931.
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واألمن الدوليني.

السامح بدعوة الجمعية العامة   •
استثنائية  دوره  بعقد  املتحدة،  لألمم 

للنظر  وذل��ك  ساعة،  خ��الل24  تعقد 

دعوة  وتتم   .)5(377 رقم  تطبيق  يف 

الجمعية لعقد دوره استثنائية بناء عىل 

طلب7 أعضاء من مجلس األمن، أو بناء 

الجمعية  أعضاء  أغلبية  من  طلب  عىل 

العامة لألمم املتحدة19.

ب  - أهمية قرار االتحاد من أجل 

السالم 

أجل  من  االت��ح��اد  ق��رار  ج��اء   •
ويف  ال��ب��ادرة،  الحرب  ذروة  يف  السلم 

عن  ال��دويل  األم��ن  مجلس  عجز  ظل 

والسلّم  األمن  حفظ  يف  ب��دوره  القيام 

أجل  من  االتحاد  قرار  ويعترب  الدوليني، 

عن  الصادرة  القرارات  أهم  من  السلم، 

صالحيات  وسعت  التي  املتحدة،  األمم 

وسلطات الجمعية العامة لألمم املتحدة 

الدوليني،  السلم  األمن  حفظ  ميدان  يف 

عن  الدويل  األمن  مجلس  لتقاعس  نظراً 

يف  وذلك  ووجباته،  مبسؤوليته  القيام 

خمسينيات القرن املايض بسبب اشتعال 

الكبريتني،  الكتلتني  بني  البادرة  الحرب 

بتلك  ال���دويل  األم���ن  مجلس  وت��أث��ر 

الظروف.

تعود أهمية القرار كونه يعطي   •
املجال للدول التي ال متتلك حق االعرتاض 

الفيتو يف مجلس األمن من الحصول عىل 

قرارات من الجمعية العامة لألمم املتحد 

لها ذات الصبغة اإللزامية التي ال تتوفر 

إال يف القرارات الصادرة عن مجلس األمن 

أو القرارات الصادرة عن الجمعية تحت 

قرار االتحاد من أجل السلم.

العديد  لحل  الفرصة  إتاحة   •
قرار  مسمى  تحت  العالقة  القضايا  من 

االتحاد من أجل السالم.

تحديد  إىل  األهمية  هذه  وتعود 

ما مدى مرشوعية قرار االتحاد من أجل 

تحديده  يف  سنرشع  ما  وه��ذا  السالم، 

من خالل معرفة القيمة القانونية لقرار 

االتحاد من أجل السالم و دراسة املادتني 

11 و12 من ميثاق األمم املتحدة.

لقرار  القانونية  القيمة 
التحاد من أجل السالم.

مسرية  اع��رتى  ال��ذي  الفشل  إن 

املسألة  معالجة  يف  األم���ن  مجلس 

الكورية، إثر استخدام االتحاد السوفيايت 

من  املزيد  ص��دور  ملنع  النقض  حق 

جديد،  توجه  ظهور  إىل  أدى  القرارات، 

أكرب  بقدر  الجمعية  انخراط  عىل  يعول 

تجىل  الدوليني،  واألمن  السلم  قضايا  يف 

لقرارها  الجمعية  إصدار  التوجه يف  هذا 

رقم 377/5 والذي عرف كام سبق ذكره 

والذي  السالم،  أجل  من  االتحاد  بقرار 

شكل ثورة دستورية عىل نصوص امليثاق 

املحددة الختصاصات أجهزته20.

فقد  القرار  هذا  أحكام  عن  أما 

مبهامه  األمن  مجلس  تذكريه  يف  تجلت 

الرئيسية يف حفظ السلم واألمن الدوليني، 

بهذه  قيامه  يف  فشله  ح��ال  يف  لكن 

الدامئني  األعضاء  إخفاق  بسبب  املهام 

استخدام  بسبب  لإلجامع  التوصل  يف 

يؤدي  ذلك  ألن  »الفيتو«،  النقض  حق 

مهمة  للتويل  الجمعية،  إىل  التحول  إىل 

وتصدر  الدوليني،  واألمن  السلم  حفظ 

استخدام  ذلك  يف  مبا  املالمئة،  توصياتها 

القوة  عىل  املنطوية  الجامعية  التدابري 

املسلحة21. وكانت القيمة القانونية لقرار 

وجهات  محل  السالم  أجل  من  االتحاد 

معارض  فريق  بني  مختلفة  فقهية  نظر 

يف  سندرسه  ما  وهذا  مؤيد22،  وأخر  لها 

هذين املطلبني.

1 - التكييف القانوين لقرار 

االتحاد من أجل السالم.      

االتحاد  لقرار  القانوين  األساس  إن 

من أجل السالم تقدمه نصوص امليثاق، 

حيث استند هذا الفريق عىل نص املادة 

تخويل  شأنها  من  التي  امليثاق  من   24

الرئيسية ال الوحيدة  املجلس املسؤولية 

كام  الدوليني،  واألمن  السلم  حفظ  عن 

مام  أكرث  الجمعية  يخول  ال  القرار  أن 

مبوجب  عامة  اختصاصات  من  متلكه 

رغم  امليثاق  من   11 واملادة   10 املادة 

تقييد املادة 12 .

أجل  مــن  االتــحــاد  ــرار  ق  -  1-1

األمم  ميثاق  من   11 ــادة  وامل السالم 

املتحدة

األوىل  الفقرة  يف   11 امل��ادة  تنص 

أنه للجمعية العامة أن تنظر يف املبادئ 

واألمن  السلم  حفظ  يف  للتعاون  العامة 

الدويل، ويدخل يف ذلك املبادئ املتعلقة 

كام  التسليح،  وتنظيم  السالح  بنزع 

هذه  بصدد  توصياتها  تقدم  أن  لها  أن 

أو  األمن  أو مجلس  األعضاء  إىل  املبادئ 
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كليهام، ويف الفقرة الثانية بأنه للجمعية 

لها  تكون  مسألة  أية  تناقش  أن  العامة 

صلة بحفظ السلم واألمن الدويل يرفعها 

إليها أي عضو من أعضائها وفقا ألحكام 

املادة 53، ولها- فيام  الثانية من  الفقرة 

تقدم  أن   ،12 املادة  عليه  تنص  ما  عدا 

أو  للدولة  املسائل  بصدد هذا  توصياتها 

للدول صاحبة الشأن أو ملجلس األمن أو 

لكليهام معا. وكل مسألة مام تقدم ذكره 

يكون من الرضوري فيها القيام بعمل ما، 

عىل  العامة  الجمعية  تحيلها  أن  ينبغي 

مجلس األمن قبل بحثها أو بعده، والقرة 

الثالثة تنص عىل أن للجمعية العامة أن 

األحوال  إىل  األمن  مجلس  نظر  تسرتعي 

واألمن  السلم  تعرض  أن  يحتمل  التي 

تنص  الرابعة  فقرتها  ويف  للخطر.  الدول 

عىل أنه ال تحد سلطات الجمعية العامة 

مدى  عموم  من  املادة  هذه  يف  املبينة 

من   10 املادة  وتنص  العارشة23.  املادة 

ميثاق األمم املتحدة: أن للجمعية العامة 

يف  يدخل  أمر  أو  مسألة  أية  تناقش  أن 

بسلطات  يتصل  أو  امليثاق  هذا  نطاق 

فرع من الفروع املنصوص عليها فيه أو 

وظائفه، كام أن لها فيام عدا ما نص عليه 

أو  الهيئة  أعضاء  أن تويص  املادة 12  يف 

تراه يف تلك  أو كليهام مبا  مجلس األمن 

املسائل واألمور24.

فوفقا ملا جاء يف املادتني 10 و 11 

أية  تناقش  أن  املتحدة  األمم  من ميثاق 

األمم  ميثاق  يف  مدرج  األمر  أو  مسألة 

السلم  حفظ  مسألة  فيها  مبا  املتحدة 

يتعارض  ال  مبا  ولكن   ، الدوليني  واألمن 

مع ما جاء يف املادة 12 والذي سنحاول 

التطرق إليه يف الفرع املوايل، وجاء قرار 

االتحاد من أجل السالم بجملة من األحكام 

والقواعد كحلول الجمعية محل مجلس 

الدوليني  واألمن  السلم  بوظيفة  األمن 

ملجلس  الرئيسية  الوظيفة  تعترب  التي 

مبوجب  العامة  الجمعية  متلك  إذ  األمن 

19 -- انظر الفقرة (A/1)من قرار االتحاد من أجل السالم، د : محمد عزيز شكري ود: ماجد الحموي، الوسيط يف املنظامت الدولية، جامعة دمشق، دمشق،2000، 

ص:117.

20 - صدر هذا القرار بأغلبية 52 مقابل 5 أصوات وامتناع عضوين عن التصويت، أنظر :د ابراهيم شلبي«أصول التنظيم الدوليالدار الجامعية، 1985،،ص 289«

الحلبي  منشورات  االنسان،  حقوق  عىل  تطبيقها  وانعكاسات  األمن  مجلس  من  املتخذة  الدولية  االقتصادية  العقوبات  يوسف،  الدين  محي  خولة  دة:   -  21

الحقوقية،الطبعةا|ألوىل 2013، ص 251.

22 - ملمزيد من التفاصيل حول اآلراء املعارضة لقرار االتحاد من أجل السالم أنظر كل من:

د: ابراهيم شلبي،«أصول التنظيم الدويل، مرجع سابق، ص 289« و د أحمد أبو العال، تطور دور مجلس األمن يف مجال حفظ السلم واألمن الدوليني، دار الكتب 

القانونية، مرص،2005، ص 80و د: عبد الله آل عيون، »نظام اآلمن الجامعي يف التنظيم الدويل الحديث«، دراسة تحليلية وتطبيقية، دار البشري، عامن، 1985،ص:175.

23 - املصدر : ميثاق األمم املتحدة والنظام األسايس ملحكمة العدل الدولية، منشورات األمم املتحدة، طبعة 2015، ص11.

24 -  نفس املصدر، ص 10.

دراسات :  قرار التحاد من اجل السالم : تعطيل احتكار الأقلية وتعزيز وظائف الجمعية العامة

الهوامش
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هذا القرار فحص إذا ما كان هناك حالة 

أو اإلخالل  الدوليني  السلم واألمن  تهدد 

بهام أو وقوع عمل من أعامل العدوان، 

مجلس  اختصاص  من  الصالحيات  هذه 

األمن وحده مبوجب الفصل 7 من ميثاق 

يعترب  ذلك  فإن  وبالتايل  املتحدة،  األمم 

الجمعية  صالحيات  يف  واضحا  توسيعا 

العامة ولألدوات التي تستخدمها لتنفيذ 

صالحياتها يف مجال حفظ السلم واألمن 

الدوليني، وبالتايل فإنه مبوجب هذا القرار 

اللجوء  العامة  الجمعية  مبقدور  أصبح 

التي  الوسائل  أو  األدوات  استخدام  إىل 

تدابري  فيها  األمن مبا  يستخدمها مجلس 

املنع أو تدابري القمع املنصوص عليها يف 

الفصل 7 من امليثاق25.

أجل  مــن  االتــحــاد  ــرار  ق  -  1-2

األمم  ميثاق  من   12 ــادة  وامل السالم 

املتحدة

األمم  ميثاق  من   12 املادة  تنص 

األمن  مجلس  يبارش  عندما  أنه  املتحدة 

بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف التي 

للجمعية  فليس  امليثاق،  يف  رسمت 

شأن  يف  توصية  أي��ة  تقدم  أن  العامة 

هذا النزاع أو املوقف إال إذا طلب ذلك 

الثانية،  الفقرة  ويف  األمن،  مجلس  منها 

مجلس  –مبوافقة  العام  األم��ني  يخطر 

دور من  كل  العامة يف  الجمعية  األمن- 

املتصلة  املسائل  بكل  انعقادها  أدوار 

التي تكون  الدويل  السلم واألمن  بحفظ 

محل نظر مجلس األمن، كذلك يخطرها 

مل  إذا  املتحدة«  »األمم  أعضاء  يخطر  و 

انعقادها،  العامة يف دور  الجمعية  تكن 

بفراغ مجلس األمن من نظر تلك املسائل 

وذلك مبجرد انتهائه منها.

ميكن قرار االتحاد من أجل السالم 

الجمعية العامة من أداء وظيفة مجلس 

واألمن  السلم  عىل  املحافظة  يف  األمن 

الدوليني يف الحالة:التي يثبت فيها عجز 

مجلس األمن عن أداء وظيفته الرئيسية 

العظمى  الدول  بني  الرأي  تفرق  بسبب 

يف  ويعترب  فيه،  الدامئة  املراكز  ذوات 

بسبب  عنها  توقف  قد  أنه  الحالة  هذه 

االخفاق الذي نص عليه القرار.

هذا ال يتناقض مع املواد 10 و 11 

و 12 من ميثاق األمم املتحدة، وال ميكن 

وال  األمن،  مجلس  بحق  مجحفا  اعتباره 

نعترب  أن  ميكننا  اعتباطيا،وال  قرارا  يعد 

الجمعية  عن  تصدر  التي  التوصيات  أن 

اعتربنها  لو  فحتى  ملزمة،  غري  توصيات 

غري ملزمة، فهذا ال يعني أنها ال تتضمن 

قيمة قانونية، فهذه التوصيات يف النهاية 

متثل رأي األغلبية، رغم أن األمر يختلف 

االتحاد  قرار  إطار  يف  التدخل  حالة  يف 

الجمعية  تصدره  فام  السالم،  أجل  من 

به  العمل  وتواتر  ملزمة  قرارات  يعترب 

أعاله،  إليها  أرشنا  التي  التطبيقات  يف 

األمن يف  مجلس  محل  تحل  بذلك  ألنها 

حالة عجزه، وتقوم مقامه كمحكمة من 

الدرجة الثانية، وما يؤكد ذلك املادة 24 

املتحدة والذي جاء يف  األمم  من ميثاق 

فقرتها األوىل أنه رغبة يف أن يكون العمل 

» رسيعا  املتحدة  »األمم  به  تقوم  الذي 

إىل  الهيئة  تلك  أعضاء  يعهد  وفعاال، 

أمر  الرئيسية يف  بالتبعات  األمن  مجلس 

ويوافقون  الدويل  واألمن  السلم  حفظ 

عنهم  نائبا  يعمل  املجلس  هذا  أن  عىل 

عليه  تفرضها  التي  بواجباته  قيامه  يف 

هذه التبعات..، فكيف ملن عهد ملجلس 

األمن وافق عىل أنه يعمل نائبا عنه أن 

عدم  حالة  يف  ال��رشط  هذا  من  يتحلل 

القيام بواجباته ويف حالة عجزه وباعتبار 

– هم  جميعا  املتحدة  األمم  أعضاء  أن 

األمن  مجلس  وفوضوا  األصيل-  الطرف 

كجهاز له شخصية اعتبارية-وهو النائب- 

فيجب أن تكون هناك رقابة األصيل عىل 

ملجلس  املمنوحة  فالصالحيات  النائب 

وإمنا  ملصلحته،  مقررة  ليست  األم��ن 

ملصلحة أعضاء األمم املتحدة26، وهو ما 

تم تداركه يف إقرار قرار االتحاد من أجل 

 377/5 القرار  يعترب  هذا  لكل  السالم، 

إليه  االحتكام  يجب  ودامئا  ملزما  قرار 

كلام دعت الرضورة لذلك وفق الرشوط 

املنصوص عليها.

2 - القيمة القانونية للقرار 

377/5

لقرار  القانونية  القيمة  كانت 

وجهات  محل  السالم  أجل  من  االتحاد 

معارض  فريق  بني  مختلفة  فقهية  نظر 

لها وأخر مؤيد27.

2-1 - الطعن يف األسس القانونية 

لقرار االتحاد من أجل السالم

السوفييتي جهدا  االتحاد  يدخر  مل 

ومحاولة  الحركة  ه��ذه  مناهضة  يف 

إحباطها، وينطلق هذا املوقف من عدة 

اعتبارات كانت تحكم السياسة الخارجية 

السوفيتية يف تلك الفرتة وحتى منتصف 

الخمسينيات28.
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االتحاد  فكرة  السوفييات  رفض 

القرار  هذا  أن  واعترب  السالم،  أجل  من 

نصوص  بحرفية  ومتسك  دستوري،  غري 

والطرق  الوسائل  عىل  وجعل  امليثاق29، 

غريها.  دون  قداسة  امليثاق  يف  ال��واردة 

امليثاق،  ألحكام  مخالفتها  عىل  وأكدوا 

اختصاصات  سلب  إىل  ترمي  وأن��ه��ا 

مجلس األمن، ولجأت الكتلة الرشقية إىل 

سبيل مقاطعة حضور لجان بحث هذه 

رفض  مبدأ  لنفسها  واتخذت  املشاريع، 

التقليص من نفوذ مجلس األمن30.

داالس  املسرت  أشاد   1954 سنة  يف 

وزير خارجية الواليات املتحدة حني قال 

قد  السالم  أجل  من  االتحاد  قرار  »إن 

فيتو  بال  سلطة  العامة  الجمعية  أعطى 

الواليات  وترتاجع  األمــن«31،  مسائل  يف 

املتحدة األمريكية، ويرد القول بأنه »ليس 

مثة شك يف أن مرشوع االتحاد من أجل 

السالم بصفة خاصة، ميثل مخالفة لروح 

إليه  الوصول  تم  الذي  اإلجرايئ  االتفاق 

القول  وجرى   ،32» فرانسيسكو  سان  يف 

أجل  االتحاد من  قرار  بأن مرشوع  أيضا 

السالم يتعارض مع مبدأ فصل السلطات 

يف أجهزة األمم املتحدة33.

ما  القرار  هذا  أن  البعض  اعترب 

ال��ت��وازن  صيغة  ع��ىل  ان��ق��الب  إال  ه��و 

بني  املتحدة  األمم  ميثاق  ابتكرها  التي 

تعديل  فهو  األم��ن،  ومجلس  الجمعية 

بتوزيع  املتعلقة  امليثاق  لنصوص  مبارش 

بتجاهل  تم  بينهام،  قيام  االختصاصات 

واملنصوص  بالتعديل  الخاصة  للقواعد 

املربرات  وفق  وذلك  امليثاق،  يف  عليها 

التالية :

- أن هذا القرار تسبب يف إزدواجية 

املنظمة،  يف  العمل  ووسائل  األساليب 

عىل  نص  التي  الجامعية  التدابري  فلجنة 

أركان  للجنة  تكرار  إال  هي  ما  إنشائها، 

من   47 امل��ادة  يف  وردت  التي  الحرب 

امليثاق.

يستهجن  ال  امليثاق  منطق  إن   -

قرار  إص��دار  عن  املجلس  عجز  حالة 

ذلك  وما  النقض،  حق  استخدام  بسبب 

لحقه  دائم  عضو  الستخدام  نتيجة  إال 

املضمون بامليثاق34. 

فوق  وزن��ا  الجمعية  إع��ط��اء   -

مهمة  لها  أوكل  عندما  وذلك  طاقتها، 

بينام  الجامعي  األم��ن  بنظام  النهوض 

توصيات  إص���دار  سلطة  مينحها  مل 

ملزمة35.

لقرار  القانونية  األســس   -  2-2

االتحاد من أجل السالم.

السالم  أجل  من  االتحاد  قرار  نال 

الجمعية  قبل  من  األغلبية  تصويت 

القرار مبثابة قاعدة  العامة، وأصبح هذا 

وينبني  تطبيقاته،  لتكرار  نتيجة  عرفية 

25 - للمزيد من التفاصيل انظر نفس املرجع السابق، ص 27.

26  - انظر د: أحمد الرشيدي، الوظيفة االفتائية ملحكمة العدل الدولية، الهيئة العامة املرصية للكتاب، مرص- القاهرة، سنة 1993، ص362.

27  - ملمزيد من التفاصيل حول اآلراء املعارضة لقرار االتحاد من أجل السالم أنظر كل من:

د: ابراهيم شلبي،«أصول التنظيم الدويل، مرجع سابق، ص 289« و د أحمد أبو العال، تطور دور مجلس األمن يف مجال حفظ السلم واألمن الدوليني، دار الكتب 

القانونية، مرص،2005، ص 80و د: عبد الله آل عيون، »نظام اآلمن الجامعي يف التنظيم الدويل الحديث«، دراسة تحليلية وتطبيقية، دار البشري، عامن، 1985،ص:175.

28  - محمد العامل الراجيحي، مرجع سابق، ص 135.

29  -.اينيس كلود ، املرجع السابق صفحة،243-246.

30 - الدكتور حامد سلطان، املرجع السابق، ص 930، اينيس.ل. كلود، املرجع السابق، ص، 248.

31 - اينيس.ل.كلود، مرجع سابق، ص:245.

32 - نفي املرجع، ص243.

33 -نفس املرجع، ص246.

34  - دة: خولة محي الدين يوسف، العقوبات االقتصادية الدولية املتخذة من مجلس األمن وانعكاسات تطبيقها عىل حقوق االنسان، مرجع سابق، ص 252.

35 - نفس املرجع، ص 253.

دراسات :  قرار التحاد من اجل السالم : تعطيل احتكار الأقلية وتعزيز وظائف الجمعية العامة
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الصادرة  ال��ق��رارات  إلزامية  ذلك  عىل 

قرار  إىل  باالستناد  العامة  الجمعية  عن 

واملتضمنة  السالم  أج��ل  من  االت��ح��اد 

إجراءات قمعية36. فقد نال قرار االتحاد 

عند  الساحقة  األغلبية  السالم  أجل  من 

مبثابة  وأصبح  الجمعية،  قبل  من  تبنيه 

لتكرار تطبيقاته يف  نتيجة  قاعدة عرفية 

األحداث التالية  :

سنة  مرص  عىل  الثاليث  ال��ع��دوان 

195637، تدخل حلف وارسو يف هنغاريا 

سنة 1958، املشكل التي حدثت يف لبنان 

سنة 1958،أزمة الكونغو سنة 1960، أزمة 

الرشق األوسط سنة 1967، أزمة تأسيس 

مشكلة   ،1971 سنة  بنغالديش  دول��ة 

ناميبيا  مشكلة   ،1980 سنة  أفغانستان 

االستشاري  ال��رأي  طلب   ،1981 سنة 

  2003 سنة  الدولية  العدل  محكمة  من 

يف  الفاصل  العنرصي  الجدار  بخصوص 

فلسطني، قرار القدس 2017.

يف  الدولية  العدل  محكمة  رأي 

دفع  ال��دول  من  العديد  رفض  مسألة 

الطوارئ  قوات  لدعم  املالية  مساهمتها 

التي شكلت يف أزمتي الرشق األوسط سنة 

1956 و أزمة الكونغو سنة 1960 وذلك 

باالستناد إىل القرار عدد 377/5، أحالت 

الجمعية العامة هذا األمر إىل املحكمة، 

إقرار رشعية  إىل  ضمني  بشكل  وانتهت 

جاء  إذ  السالم،  أجل  من  االتحاد  قرار 

الجهاز  األمن هو  بأن مجلس  فتواها  يف 

واألمن  السلم  بحفظ  أساسا  املختص 

الوحيد  الجهاز  ليس  ولكنه  الدوليني 

املختص بذلك، وأن استئثار مجلس األمن 

باتخاذ أعامل القمع وفقا مليثاق - 

املتحدة ال يتعارض مع ما تصدره  األمم 

الجمعية العامة من توصيات تهدف إىل 

صيانة السلم واألمن الدوليني38. 

نفسه  األم���ن  مجلس  ك��ون   -

قرار  تطبيق  العامة  الجمعية  من  طلب 

االتحاد من أجل السالم وعقدت دورات 

استثنائية طارئة وذلك يف سنوات ما بني 

أزمتي  يف  النظر  أجل  من   ،1956-1960

السويس والكونغو.

سنة  يف  األم��ن  مجلس  طلب   -

العربية  األرايض  يف  الوضع  بشأن   1982

مامرسة  عن  عجزه  إىل  مشريا  املحتلة، 

سلطاته بسبب عدم إجامع الدول الدامئة 

لحق  املتكرر  واالستخدام  العضوية 

الفيتو39 .

االتحاد السوفيايت عاد للموافقة   -

أجل  من  االتحاد  قرار  –أي  القرار  عىل 

للحد  جديدة  وسيلة  واعتربه  السالم- 

من سيطرة الكتلة الغربية عىل نشاطات 

الدول  ظهور  وان  خاصة  املتحدة  األمم 

قد  الدولية  الساحة  ع��ىل  الجديدة 

الجمعية  داخ��ل  القوى  م��وازي��ن  غري 

العامة40. 

القرار  ه��ذا  نقدم  أن  ميكننا   -

املبادئ  نصيا، ألن  املحكومة  األمور  عىل 

رسمت  التي  واألغ���راض  املوضوعية 

أوىل  املتحدة  األمم  ميثاق  يف  وأعلنت 

باملراعاة من نصوص امليثاق نفسها التي 

تعترب يف مرتبة ثالية لها.

هناك  ي��ك��ن  مل  ول���و  ح��ت��ى   -

الظروف  فإن  القرار،  لهذا  قانوين  أساس 

التي  واألغلبية  اتخاذه،  رافقت  التي 

بإرسائها  مرشوعا  غطاء  أكسبته  أقرته، 

بالجمعية  أن��اط��ت  عرفية  ق��اع��دة 

مبوجبه،  املمنوح  االختصاص  العامة 

كام  القرار  لهذا  املتكررة  فالتطبيقات 

سبقت اإلشارة لذلك أسقطت شبهة عدم 

الدستورية.

ويرى البعض أن عجز مجلس األمن 

عن أداء وظيفته معناه تفويض الجمعية 

العامة يف أداء هذه الوظيفة نيابة عنه41. 

فكرة  عىل  يستند  ال��رأي  هذا  وظاهر 

الحاالت  يف  وخاصة  الضمني  التفويض 

التي سكت فيها النص عن حسم مشكلة 

عجز مجلس األمن عن أداء وظيفته، مع 

وجود جهة من حيث املرتبة واالختصاص 

العام للجهة األصلية42.

عدم  أو  رشعية  عن  النظر  بغض 

السالم،  أجل  من  االتحاد  قرار  رشعية 

قوة  عليه  وأضفت  املامرسة  الذيقننته 

العرف املعدل للميثاق، إال أنه مل يستطيع 

له  وحقيقيا«  بديال  »نظاما  يشكل  أن 

فاعلية نظام األمن الجامعي وفقا للتصور 

ق��رارات  أن  وذل��ك  للميثاق،  األص��يل 

توصيات  مجرد  تعد  العامة  الجمعية 

لتحقيق  القرار  ويسعى  ملزمة43.  غري 

املصلحة العامة للمنظمة، ففشل مجلس 

عن  نيابة  مبسؤولياته  النهوض  يف  األمن 

املنظمة  يعفي  أال  يجب  األعضاء  الدول 

منها، وبالتايل ال بد أن تبدأ الجمعية من 

حيث توقف مجلس األمن.

الخاتمة :

اجل  االتحاد من  قرار  أهمية  عود 

للدول  املجال  مينح  كونه  من  السالم 
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يف  الفيتو  االع��رتاض  حق  متتلك  ال  التي 

قرارات  الحصول عىل  األمن من  مجلس 

لها  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  من 

التي ال تتوفر إال  الصبغة اإللزامية  ذات 

األمن  مجلس  عن  الصادرة  القرارات  يف 

الجمعية  عن  ال��ص��ادرة  ال��ق��رارات  أو 

أجل  من  االتحاد  ق��رار  تحت  العامة 

السالم.

بأنه  ق���رار377/5   تصنيف  ميكن 

الجمعية  تتخذه  عادي  قرار  كأي  ليس 

»االتحاد  قرار  يعتمد عىل  لكونه  العامة 

إىل   يصل  ال  أنه  رغم  السالم«،  أجل  من 

قوة قرار صادر عن مجلس األمن مبوجب 

أما  امليثاق،  يف  له  املمنوحة  الصالحيات 

موضوع اإللزام من عدمه، فالقرار يتيح 

وتحمل  إليه  االستناد  أرادت  إن  للدول 

العسكرية،  القوى  تستخدم  أن  التبعات 

وهذا األمر متوقف عىل اإلرادة السياسية 

للدول، والتي هي يف املنظور الحايل غري 

متوفرة.

التي  الخاصة  الظروف  أن  رغم 

أثناء  القرار  هذا  إخ��راج  عىل  ساعدت 

الحرب الباردة، قد تغريت هذه األوضاع 

التوازن الدويل بني االنفراد وتعدد  وزال 

القوى وعودة القطبية الثنائية من جديد 

تنفيذ  وبشكل مل تتضح معامله بعد، إن 

ومساندة  دعم  إىل  يحتاج  القرار  هذا 

سياسية ومادية من طرف الدول الكربى 

وبخاصة من الواليات املتحدة األمريكية، 

لتطبيق  االس��ت��ع��داد  أت��م  ع��ىل  وه��ي 

بسياستها  يتعلق  ما  كل  يف  القرار  هذا 

ومصالحها الذاتية. 

تطرقنا يف هذه الدراسة إىل تحديد 

و   ،377/5 رقم  القرار  وطبيعة  أهمية 

مجلس  نقلسلطات  القانونيةيف  قيمته 

األمن يف حالة عجزه إلىالجمعية العامة، 

لتتأكد لنا فرضية الدراسة بأن قراراالتحاد 

األقلية  احتكار  عطل  السالم  أجل  من 

وعزز سلطات ووظائف الجمعية العامة، 

األغلبية.وخالصة  لتحل بذلك دميقراطية 

القول أنه يبقى يف متناول املجتمع الدويل 

وسيلة قانونية وعملية، سبق استخدامها 

واللجوء إليها عدة مرات.

36 - محمد سعيد الدقاق، التنظيم الدويل ، االسكندرية، دار املطبوعات الجامعية، سنة 1994، ص 366.

37 - صدرت قرارات مهمة بهذا الصدد هي القرارات 997و 998 و 1000و 1001 وكلها صدرت يف نونرب سنة 1956

38 - محمد سامي عبد الحميد، قانون املنظامت الدولية، األمم املتحدة، االسكندرية: منشأة املعارف، سنة 2000، ص 136-137.

39 - عبد العزيز قادري، األداة يف القانون الدويل العام(املصادر)، دار هومه للطباعة والنرش والتوزيع، الجزائر، 2009، ص 540.

40 - حسن نافعة، إصالح األمم املتحدة يف ضوء املسرية املتعرثة للتنظيم الدويل، الطبعة األوىل، الدار العربية للعلوم نارشون ومركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 

قطر،2009، ص74.

41 - د: حامد سلطان، املرجع السابق، صفحة 935.

42 - اينيس. ل.كلود : املرجع السابق صفحة 241.

43 - حسن نافعة، دور األمم املتحدة يف تحقيق السلم واألمن الدوليني يف ظل التحوالت العاملية الراهنة، بحث منشور يف كتاب »األمم املتحدة (رضورات االصالح 

بعد نصف قرن)«-وجهة نظر عربية-ن تحرير جميل مطر وعيل الدين هالل، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، 1996،   ،ص120.

دراسات :  قرار التحاد من اجل السالم : تعطيل احتكار الأقلية وتعزيز وظائف الجمعية العامة

الهوامش
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قراءة يف كتاب

لــــــه الكلخة عبدالإ

مقدمة: 
املثقف،مع  لقضية  استشكال  يف 

الذي  املعيش  يف  لصورته  دقيق  رصد 

ينتمي إليه،جرت العادة أن تطرح هذه 

العامل  يف  األفكار  مؤرخي  عند  القضية 

تعالق  يف  السواء  عىل  والعريب  الغريب 

ينتمي  الذي  املجتمع  مع  املثقف  هذا 

التي  السياسية  بالرؤية  ارتباطه  إليه ويف 

توجهه ال فصل؛ بل ومنذ العرص اليوناين 

وأفالطون  وأرسطو  سقراط  مع  القديم 

تحت  يحيا  وكأنه  الفيلسوف  يظهر 

بسمه،  ويتكلم  يستوطنه  املثقف  عباءة 

بالزمن  محصور  األعم   الغالب  يف  وهو 

واملجتمع  إليه  ينتمي  الذي  التاريخي 

الذي يعيش فيه،غريأن اإلشكال هو كيف 

ميكننا استحضار هذه الصورة يف الفضاء 

الفيلسوف  هذا  إليه  ينتمي  الذي  العام 

لهذه  ميكن  كيف  آخر  املثقف،ومبعنى 

الصورة أن تصبح هي املعيار لنزع صفة 

هذه  تضعنا  يستحقها.  ال  عمن  املثقف 

يفرتض  املثقف  شخصية  أمام  اإلشكالية 

والعاملي  الكوين  بني  تجمع  أنها  فيها 

جهة  من  املحيل  واإلقليمي  جهة  من 

هذا  ظل  الطويل  مساره  أخرى،فعرب 

إىل  االنتامء  حس  بني  موزعا  املثقف 

التفكري الحر املهيئ لبناء معرفة نسقية 

مع رغبة دفينة قامئة يف الوجدان تروم 

مساءلة الواقع الذي يتشكل فيه تصوره 

لليومي الذي ينتمي إليه والكون الذي 

يحتضنه عىل السواء.اإلشكال يكمن يف  

استقالل املثقف بذاته أوال وانخراطه يف 

واملشاكل  القضايا  عمق  نفسه يف  اآلن 

هي  تلك  مجتمعه،  يعيشها  التي 

التداخل  واملعضلة؛حيث  القضية،بل 

التأمل  االندماج مع  تراغبة يف  ذات  بني 

هو  هذا  يف  رشط  يكون  قد  واملساءلة، 

ولقد  بالذات.  واالستقالله  املثقف  عزلة 

بالذات  املعضلة  بهذه  سقراط  رصح 

وبولوجيا السياسة  ي ان�ت
باحث �ف
والدين

»إذا سيطر الفكر التقليدي عىل مجتمع ما فإن 

رصاع الفئات االجتامعية تركزه، ألن املصلحة تدفع 

إىل استعامل هذا املنهج بالذات فالعمل السيايس 

يف هذه الظروف اليعني عىل النقد بل يعمق 

حوافز التقليد« ع. الله العروي.

ي ي المجتمع العر�رب
ميالد المثقف �ف

سؤال »العرب والفكر التاريخي« لعبدهللا العروي
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كنتم  قائال:»هل  اآلثينيني  خاطب  حني 

تعتقدون أيها اآلثينيون أين كنت سأعمر 

باألمور  اشتغلت  لو  السنني  هذه  طوال 

السياسية!؟«1.

ارتبطت محاورات سقراط،أوفلسفته 

العدل  قضايا  ثقافته–بالنظرإىل  –قل 

م��ؤوالت  هي  ه��ذه  وال��ج��امل،  والخري 

الذات املفكرة يف تفردها أوال واستقاللها 

غايات  هي  القيم  ثانيا،وهذه  ومتيزها 

يف  تحققها  يتوخى  التي  الجمهور 

القيم  هذه  والتتحقق  –الدولة.  املدينة 

العقل)logos(.املواطنة  باستدعاء  إال 

فضيلة  والعدل  ذاته  يف  خري  أواالنتامء 

)470ق.م399-ق.م( سقراط  فضل  لذا 

كان  ولو  حتى  الحكم  ملبدإ  الخضوع 

جائرا عوض الهروب والنجاة من املدينة، 

الذات  يدل عىل تشبث  ما  الحكم  ففي 

ألن  الحكم  تصحيح  ميكن  باالنتامء.نعم 

يف ذلك اعرتاف بالدولة كمؤسسات، لكن 

املدينة.هذه  فضاء  عن  االبتعاد  الميكن 

عرب  املثقف  بها  يحيا  التي  املفارقة  هي 

وعرسته  االنتامء  واألزمنة؛حس  العصور 

يف تعارض مع  وجاهة الرأي و حجيته.

ء من التاريخ ي
سرش

ال���ذي ظهر  ال��ت��اري��خ��ي  امل��س��ار 

أو   )intelect(م��ث��ق��ف مصطلح  فيه 

األنتلجينسيا يف املجتمع الغريب الحديث 

)دريفوس1894(،فقد  بقضية  مرتبط 

ضابطا  الفرنسية  املحاكم  إحدى  أدانت 

ألفريد  يدعى  قبطان  برتبة  فرنسيا 

معلومات  ترسيب  بتهمة  دري��ف��وس 

فرنسا  ع���دوة  أمل��ان��ي��ا  إىل  عسكرية 

املتهم  معها  واألزلية،استحق  التاريخية 

جزر  إىل  والنفي  الجمهور  أمام  اإلهانة 

الفرنسيون  واملفكرون  األدباء  غابرة،نزل 

مشاركة  يف  العمومية  الساحة  إىل 

مكثفة،وبعد سجاالت عنيفة امتدت إىل 

اسم  يحمل  بيان  ظهر  السوربون  ساحة 

دريفوس  تربئة  املثقفني«،متت  »بيان 

إليه،بعد  املوجهة  التهمة  من  ذلك  بعد 

ترقيته  الحقيقيني،ومتت  املتهمني  إدانة 

مثقفون  البيان  هذا  وراء  ذلك،كان  بعد 

كبار من قيمة إميل زوال وأناتول فرانس 

ومارسيل بروست وليون بلوم2. 

قضية  فرضته  ال��ذي  ال��واق��ع  »إن 

درايفوس عىل املثقف هو مساءلة الذات 

داخل  مقنعة  أصبحت  التي  الفردية 

ذاتها،واملقنعة من قبل اآلخرين«3. اقرتن 

عن  بالدفاع  الغريب  املجتمع  يف  املثقف 

كانت  عنده  الرأي  فضيلة  أن  الحق،كام 

نابعة من تربئة متهم بخيانة كانت موجهة 

فقد  العربية  الثقافة  يف  ميالده  إليه،أما 

املجتمع  تحديث  بسؤال  مرشوطا  كان 

التاريخاين ع.  الدولة.هذا هو رهان  كام 

الله العروي يف كتابه املوسوم ب� »العرب 

والفكر التاريخي«.

الحضارة  ي 
�ف المثقف  ميالد 

عبدالله  نــمــوذج  العربية. 
والفكر  ــرب  ــع ــروي/ال ــع ال

التاريخي.
باالختالف  املثقف  يحس  ما  ع��ادة 

الذي  السيايس  النسق  داخل  والتميز 

ينتمي إليه؛رغبته يف الدفاع عن الحقيقة 

الذي  ه��وامل��وروث  كقيمة  واإلن��س��ان 

تعارض  يف  املثقف  فلغة  يشغله،لذا 

،فكر  الشعبوي  التفكري  مع  طبيعي 

أيضا-وهذا  وتناف  تقابل  العامة،ويف 

يسعى  أنه  السلطة-مبا  مع  حتميا  يبدو 

أيديولوجيتها  وتصحيح  أوال  رصدها  إىل 

مع تفكيك نظم اشتغالها ثانيا يك يتسنى 

التحديث  ملنطق  إخضاعها  ذلك  بعد  له 

ثالثا. 

عبدالله  س��ؤال  ب��ال��ذات  هو  ه��ذا 

السؤال  هذا  أن  )و.1933م(غري  العروي 

بطبيعة  موجه  س��ؤال  هو  ذل��ك  قبل 

الغرب  سجايل.يقول:»إن  املقارنة؛سؤال 

استفحاال  واح��د  آن  يف  يبدو  الحايل 

اقتصاديا وهيمنة سياسية،ومنهجا فكريا 

الدين  العرب  أخالقيا،واملثقفون  وسلوكا 

منطقه  ويستعملون  سلوكه  ينتهجون 

كانوا  ولو  حتى  معه  متحالفني  يعتربون 

ال ينتمون إىل الطبقة الوسطى،حتى ولو 

كانت هذه يف بداية نشأتها«4.

يف  يدور  التي  اآلخر  مع  املامثلة  إن 

فلكها املثقف املعارص هي اتهام وإدانة، 

لذا اصطدم شعار التحديث عند املثقف 

التاسع  القرن  بداية  يف  عموما  العريب 

كانت  ولو  السلفي،حتى  بالفكر  عرش 

لها  بالعقالنية  تتسم  هذه  النظر  وجهة 

األنساق  يف  قوي  وحضور  امتداد،بل 

املعرفية الكربى كالفلسفة والتاريخ وعلم 

االجتامع واألنرتوبولوجيا واألدب... إلخ.

العقالنية هي  أن هذه  املفارقة هي 

واستعامرية!؟  تنويرية  نفسه  اآلن  يف 

–يساجل  االرتباط  هذا  رسوخ  »ازداد 

البحوث  أولته  ما  األذه��ان  العروي-يف 
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االجتامعية الغربية  حول البالد املتخلفة 

وتقيدها  النخبة  بتحديث  االهتامم  منة 

والليربالية  العلمية  املوضوعية  بقيم 

السياسية كأقرب وسيلة لدفع املجتمع يف 

طريق التطور الربجوازي الرأساميل، فبدا 

يرجع  كأنه  الداخل  يف  التحديث  داعية 

صدى دعوة أنصار النظام االمربيايل«5. 

عبد  ال��ت��اري��خ��اين  عند  البديهي 

النخبة  يف  يتحكم  أن  ال��ع��روي  الله 

كل  من  هروب  ولرمبا  نكوص؛  املثقفة 

يف  ممثال  املثقف  التحديث؛  مشاريع 

ومطمنئ  السلف  عىل  »الشيخ«معتمد 

– ال��وراء  إىل  الرجوع  كان  لذلك  إليه 

بشكل  هو  السلف  الصافية-إىل  الينابيع 

الفكر  يف  التقليدية  للمناهج  متثل  آخر 

الغزو  قبل  التي كانت  تلك  أي  والثقافة 

األورويب.

العربية  الثقافة  يف  املثقف  ميالد  إن 

الصريورة  بهذه  ال��ع��روي  عند  ارتبط 

ثقافة  يف  قرسي  تحول  )التحول(،هو 

وماهيتها،كذا  بل  أسها  التقليد  يشكل 

عبده)1849م/1905م(عنده  محمد  كان 

كان  تفكريه  سقف  لكن  وذكيا  عبقريا 

موجها بفكرة السلف،فكان مشدودا إىل 

مثقفا. وليس  وداعية  شيخ  هو  ال��وراء 

آراؤهم  ووجهت  الذين  فاملثقفون  لذا 

ثوريني  نظره  يف  كانوا  التحديث  مبأزق 

تفكريهم  يف  تقليديون  أهدافهم  يف 

ومنطقهم،وبتعبريه »يهدفون إىل التحرر 

الزراعي،والتأميم  باإلصالح  االقتصادي 

هذه  مضمون  أن  ويظنون  والتصنيع 

اإلص��الح��ات ه��ي االش��رتاك��ي��ة،ومب��ا أن 

االشرتاكية ليست إقطاعية وال بورجوازية 

فإنهم يعتقدون أنهم ينهجون نهجا ثالثا 

يخالف يف نفس الوقت فاملنهج التقليدي 

السائد يف املجتمعات الرأساملية واملنهج 

الغرب  يف  اليوم  املتغلب  ال��ربج��وازي 

الرأساميل«6.

هي  املعارص  املثقف  مشكلة  إن 

يف  التحديث  أنساق  اختالط  مشكلة 

السياسية  االشرتاكية  أهداف  بني  الذهن 

واالجتامعية واألخالقية واملاركسية،الغاية 

يف هذا هي تحليل الظواهر االجتامعية 

تعطى  فأليها  والتاريخية  واالقتصادية 

تصبح  أن  ميكن  وك��ي��ف  األول���وي���ة؟ 

نفسها  للسلطة  موجهة  األنساق  هذه 

والجمهور والفرد بعد ذلك؟

وامليول  للتقليد  دامئا  كان  االنتصار 

– امل��ايض  اتجاه  يف  تصب  كانت  كلها 

كام  العريب  املتخيل  السلف-وهكذا ظل 

الفكر العلمي والتقني خارج املفكر فيه 

واملعارصة  الحديثة  العربية  الثقافة  يف 

األخذ  انتقايئ،يدعي  املثقف،جهده  عند 

من الحضارة الغربية مايفيده يف تطوره 

متناسيا أن الحضارة سلوك وتفكري ومتثل 

املثقف  عند  لألنساق،والنهضة  كيل 

بالذات،تجديد  هنا  من  تبدأ  الحدايث 

التقليدي  املثقف  واملنهج،اهتمم  الرؤية 

ال��واق��ع،وظ��ل  إىل  الفكر  م��ن  ميتد  مل 

هو  يشغله  كان  ،ما  الشكل  يف  محصورا 

/رأسها،تغريها  السياسية  السلطة  هرم 

نتائج... إىل  يؤدي  أن  ميكن  إصالحها  أو 

/ رضا  عبده/رشيد  )الكواكبي/محمد 

أرسالن( أمني/شكيب  /قاسم  سيدقطب 

إىل  تسعى  تجديد،ال  إىل  تحتاج  نخبة 

يف  ومن��ت  امتدت  ألنها  أفكارها  تغري 

النظر  تجديد  إىل  تسعى  الواقع،لكن 

فيام نظرت إليه،فالدولة مع هذا بقيت 

اتخذت  وأن  حتى  الشكل  يف  تقليدية 

مع   اشرتاكيا  أو  ليرباليا  قوميا  بعدا 

ألن  ذلك  عبدالنارص)1918م/1970م(، 

التغري مل ميس البنيات الفكرية والثقافية 

للمجتمع بل بقي محصورا يف رأس الهرم 

1 -أفالطون .محاورات أفالطون.الدفاع.تر.زيك نجيب محمود.القاهرة.ط1966.

2 -Foucault (M) .Pourquoi étudier le pouvoir :la question sujet .In Drayfus.P.Robinav,un parcours philosophique ;Paris gallimard

3 -Foucault(M)Le souci de soi Galimard .Paris.1984

4 -العروي عبدالله.العرب والفكر التاريخي .املركزالثقايف العريب .الدارالبيضاء.بريوت .ط1977.1.ص7

5 -  العروي عبدالله .العرب والفكر التاريخي م.س.ص7

6 - -نفسه ص7

ي ي المجتمع العر�رب
قراءة يف كتاب :ميالد المثقف �ف

الهوامش
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هذا  الهزائم  عمقت  أن  بعد  السيايس. 

اإلحساس. )1948-1967-1973(.

العروي هنا رصيحة  الله  دعوة عبد 

الوجدان. وتربية  الفكر  تثقيف  برضورة 

يف  ممثال  الديني  امل��ق��دس  ظ��ل  لقد 

بل  الجمعي  الوعي  يف  يتمظهر  السلطة 

ويستعاد يف كل لحظة.من أجل  التحرر 

تشييد  أجل  ومن  أوال  االستعامر  من 

الدولة الوطنية ثانيا،ومن أجل االستقرار 

مرشوع  بقي  ه��ذا  ثالثا؛بعد  واألم��ن 

كيف  هو  معطال،واإلشكال  التحديث 

التقليدي  الديني  التوجه  هذا  يستعيد 

قوته يف الواقع وكيف يتغذى به لتنمية 

رؤيته السياسية،بل وكيف شكل كينونته 

–اإلسالمي  العريب  املجتمع  يف  األبدية 

ككل أثناء االستقالل وبعده،فمن املحيط 

إىل الخليج كان التيار السلفي التقليداين 

املامرسة  يف  املجتمع  أف��ق  هو  دامئ��ا 

السياسية.

الذي  األفق  هو  دامئا  التقليد  كان 

يصنع متخيل املجتمع يف الفكر والسياسة 

يف  ثوريا  السلفي  ظل  السواء،لذا  عىل 

يروم  وكأنه  برأيه  يظهر  واملظهر  الشكل 

هو  التفكري  يف  أفقه  أن  والحال  التغيري 

نفسه األفق الذي ينشده املجتمع ككل؛ 

اسرتجاعها  ميكن  يوطوبية/منوذج  دولة 

واستنباتها من جديد يف الواقع ليتغري بعد 

القوة،ومن  إىل  الضعف  من  ذلك،انتقال 

السقوط إىل النهضة.

عند  ال��ح��دايث  املثقف  دور  إن 

وضع  يف  ب��ال��ذات  هنا  ميكن  ال��ع��روي 

الدائرة  األسئلة اإلستشكالية داخل هذه 

تخومها  من  )التفكري-الحداثة(واالقرتاب 

يعني عنده مساءلة دوره كمثقف،فالنقد 

وحده غري كاف إذ البد من تحديث يف 

الوعي  والتصور؛تثوير  والرؤية،  املنهج 

الغربية  الثقافة  مقومات  من  باالقرتاب 

سؤال  فيها،ملخصه  ل  أُصِّ ومحدداتها،ما 

عقلك«. استعامل  األن��وار:«أج��رؤع��ىل 

فالعقل معيار يف السلوك ومكون لرصد 

الوجدان وتقوميه،وأساس يف بناء الدولة، 

يف  الطبيعي  تجلية  هي  الدميقراطية 

بناء  يف  منطلقه  هو  السياسة،والضمري 

تدبري  آلليات  مجاوز  هذا  األخ��الق،يف 

الفرد داخل املجتمع الذي ينتمي إليه،يف 

الدولة،ماهي  واملدرسة،وداخل  البيت 

وكيف  أوال،  الفرد  هذا  انتامء  ح��دود 

كيف  مبعنى  فعاال  االنتامء  هذا  يصبح 

يصبح الفرد رشيكا يف الدولة بعد ذلك.

أوال  املفهوم  بالدولة  العروي  يهتم 

عالقة  لها  فاألوىل  ثانيا  الواقع  والدولة 

بالوعي الفكري والفلسفي والثقايف أيضا، 

–الواقعة  بالحدث  ارتباط  لها  والثانية 

مع  تحققت  كام  املثقف  مساءلة  هذه 

الروح،وقبله  فينومينولوجيا  يف  هيجل 

هنا  ماركس،السؤال  وبعده  مونتيسكيو 

الفرد  وع��ي  تحديث  ميكن  كيف  هو 

فعالة ومشاركة يف  أداة  ليصبح  وتأهيله 

آلة الدولة،فترشيع القوانني ال يكون خارج 

لن  الفردي  الوعي  الفردي،وهذا  الوعي 

يكون أبدا مستقال بذاته –قل حرا-إال إذا 

عرف هذا الفرد معنى االنتامء-املواطنة 

السيايس  الفعل  يف  إرشاك��ا  باعتبارها 

أفالطون  أخرج  عاقلة.لقد  حرة  بإرادة 

جمهوريته،والسبب  من  والنساء  العبيد 

عنده كان وجيها،ال يتعلق األمر باإلقصاء 

فمن ال ميلك السلطة عىل رأيه ال ميكن 

أن يديل به يف تدبري املدينة،لذلك فإبداء 

الرأي مرشوط بالحرية.

عندما نقوم بدراسة للدولة العربية-

فإن  الحارض  يف  كام  املايض  يف  اإلسالمية 

الخطر األكرب هو متثل  الدولة/املعيار،تلك 

صاحب  الفقيه  بوصفها  ق��ام  التي 

لها  يَُنظَّر  التي  تلك  أو  الرشعية  اآلداب 

وآداب  السلطانية  األحكام  خالل  من 

الذهن،دولة  يف  سابقة  دولة  املرايا،هي 

طوباوية بعيدة عن التحقق،ألنها افرتاض 

فيه  أعطى  الذي  السياق  هو  فقط،هذا 

العروي البن خلدون صفة السوسيولوجي 

عنده  املؤرخ،فالتاريخ  قبل  والفيلسوف 

اآلن  يف  سبقت،لكنه  ألحداث  استحضار 

فيه  يحيا  الذي  للحارض  مساءلة   نفسه 

األرَّاخ من أجل رصد املستقبل مبتغرياته 

املرتقبة.لكن كيف يتم ذلك؟

مفهوم  خلدون  ابن  أخ��رج  عندما 

الفارايب  لها  سطر  كام  الفاضلة  املدينة 

وقبله أفالطون من اعتباراته املنهجية،كان 

خصوصيات  رص��د  يريد  الحقيقة  يف 

نحو  فتوجه  الواقع  يف  املدينة  ه��ذه 

بتحفظ،فابن  الحضارة  العمران،لنقل 

مع  تقابل  يف  املدنية  يضع  خ��ل��دون 

التوحش )ومعناه قابلية التحول يف طبيعة 

الفرد وسلوكه(،اإلشكال كيف نرصد هذه 

ثم  املجتمع  يف  ممتدة  ونراها  القابلية 

تاريخية  واقعة  عنده  الدولة؟.املدنية  يف 

فهي حالة الفرد تعقبها حاجات الجامعة 

التمدن-وحاجة  –ق��ل  االج��ت��امع  إىل 

الدولة  إىل  تاريخية  لحظة  يف  الجامعة 

اإلصالح،يتحدث  تبني  )العصبية(عوض 

العروي عن تثوير الوعي،فاإلصالح يبقي 

مساءلة  فهي  القطيعة  البناء،أما  عىل 
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املنهج  جديدة،  منهجية  بأدوات  املايض 

وأسلوب  وفكر  شكل  ال��ع��روي  عند 

وبناء،هذا املعنى تجده يف اليوميات ويف 

»العرب  الفلسفية  كتاباته  الرواية،ويف 

والفكر التاريخي «وكذا الرتجمة.

لننتبه إن العروي كتب التاريخ بكل 

موقع  يف  املتاحة،إننا  األساليب  هذه 

السؤال  صاحب  املثقف  عن  الحديث 

والقطيعة معا؛يقطع مع التدين الشعبي 

بثقافة  محكوم  ألن��ه  الفولكلور  كام 

ماضوية ومتصلة مبتخيل جمعي منفعل 

العاملة،ف�  املعرفة  إنتاج  يف  فاعل  غري 

عة/ لشفا ا لغيب/ ا لنفس/ ا ن/ لشيطا ا (

وتستحرض  العقل  ال��ربك��ة/...(ت��ل��غ��ي 

الطقوس  نحو  بالسلوك  املهيئ  الوجدان 

هو   االسالم  هذا  باختصار  واالحتفاالت، 

معه  القطع  يجب  الذي  الزوايا  إسالم 

فالتحديث  التفكري،لذلك  من  كنمط 

يجب أن يطال هذا الوعي.

العروي  الله  عبد  التاريخاين  يرصد 

خ��ل��دون  اب���ن  ع��ن��د  ال��ع��دل  معنى 

أعم من  يراه  األخري  أن هذا  فيستخلص 

الرشيعة،فالدولة قد تكون عادلة خارج 

مكارم  إىل  وقوانينه،تدعو  الرشع  نظم 

املفهوم  املتداول  )املعروف(أي  األخالق 

عند الناس غري املنكر،فالعدل إذن سابق 

به  وظهرت  تحقق  وإذا  الرشيعة   عن 

السياسية بتطبيق  السلطة  وبدت.تتعلل 

والسيطرة  الهيمنة  يف  الرشيعة،حجتها 

امتداد  هي  الدولة  إن  والقوة،والحقيقة 

للعصبية هذا هو الواقع.

باستحضار ابن خلدون يعيدالعروي/

املثقف الوعي إىل ذاته،إىل أَوَّاَلنِياته لحظة 

بنائه العقالين،فإذا كان ابن خلدون يفكر 

املنهج،تجاوز  غري  الطريقة،فألنه  بهذه 

املسعودي وابن حجر وابن كثري،الكل مل 

الظاهرة/الحديث  استقراء  يحسن  يكن 

بسبب غياب فهمه ملعنى التاريخ.

حس  تنمية  هو  اليوم  املثقف  دور 

تطوير  م��ع  السلطة  م��ن  االن��ف��الت 

أنرتوبولوجي  التفكري-إنه  –منهج  املنهج 

)الرؤية(  املوقف  عند  يقف  ما  مبعنى 

واملآل،الوالء للفكر والثقافة تتمظهر عرب 

فعل الكتابة،ألن املنهج يثور الفكر ويغري 

األنساق الثابتة.

نتجنب  أن  الصدد  ه��ذا  يف  علينا 

عن  الحديث  ط��وب��اوي��ة  يف  ال��وق��وع 

مع  متعارض  الذات  مع  متصالح  مثقف 

السلطة،املثقف عند العروي ناقد للنظم 

واألنساق الثابتة سؤال عن ماهية الدولة 

املنطقة  إليها،هذه  ينتمي  الذي  والفرد 

بني  أي  الوسط  يف  الرمادية؛التموقع 

فعال  هي  الدولة  وسلطة  الفرد  انتامء 

العرص،فالتيار  مثقف  صفة  يعطيه  ما 

وبعدها  الدولة  تحديث  يريد  الحدايث 

الذهنيات مع تصحيح منطلقات الوعي 

السيايس عند الكل )فردا وجامعة(،)دولة 

قل  - نية لَعلام جهبا ملو ا ، ) مجتمعا و

الدميقراطية-والعدالة االجتامعية.

التوفيق  هي  السلفي  همة  كانت 

ي ي المجتمع العر�رب
قراءة يف كتاب :ميالد المثقف �ف
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يهتم  صالح  وسلف  م��رتدي  حارض  بني 

فقد  الحدايث  املثقف  إليه.أما  بالرجوع 

وتقريب  الوعي  تثوير  يف  همته  كانت 

صورة الذات إىل تاريخها.

)التقليدي( السلفي  بني  االختالف 

اختالفا  يكن  مل  ال��ح��دايث  وامل��ث��ق��ف 

الرؤية  يف  اختالفا  ك��ان  ب��ل  سياسيا 

املعترب  هو  بالرأي  واملذهب،االستقالل 

العروي دون االشرتاك  الجابري كام  عند 

يف السياسة باعتبارها خدمة أو قرارا أو 

بني  اختالفا  األمر  يكن  مل  سلطة،لذلك  

القدامى  ثقافتني؛جيل  بني  بل  جيلني 

الذي دافع عن الهوية،والجيل الذي دافع 

املجتمع(.  )دمقرطة  الحداثة  قيم  عن 

متثل  ع��ىل  التاريخي  هيمن  ل��ذل��ك 

هو  الهاجس  أصبح  العروي،بل  املثقف 

نفسه  للتاريخ  املؤرخ   منظور  تصحيح 

مبعنى  السياسة   قبل  الفكر  يف  الحارض 

عىل  هيمنت  التي  التاريخانية/املنهج 

الهاجس  وأصبح  العروي  املثقف  متثل 

عنده هو تصحيح منظور املؤرخ للتاريخ 

يف  حارضا  يكون  أن  يجب  نفسه،الذي 

الفكر والسياسة.

عبده  محمد  جيل  األول  الجيل  كان 

محكوما  الفايس  وعالل  األفعاين  وقبله 

مببدأ الدولة الوطنية ذات األصول الدينية 

الراشدة(،املثقف  العمق)الخالفة  يف 

انبثق من هذا الحس املعتربوطنيا،فكانت 

الحارض  تصحيح  كيفية  هي  اإلشكالية 

والتخلف،فكان  النكوص  من  والخروج 

الجواب الهو الرجوع إىل ثقافة السلف/

العروي  اليناقضه  واملعيار،ما  النموذج 

النظر  يف  بالذات،فاملعيارية  هذا  هو 

غريت التاريخ كرصاعات فكرية وسياسية 

أفقه  غري  منه  تستحرض  ومل  ومذهبة 

النموذج،فأصبح هذا النموذج يف الوعي 

هو املنشود،قل الدولة اليوطوبية –عوض 

الدولة الواقع.

بني السلفي واملثقف الحدايث.

إال عىل  الجديدة  السلفية  تحافظ  مل 

مبدأ واحد أحادي من العقيدة هو مبدأ 

املعتقد  فيه  وحرصت  الجهاد/الكفاح، 

ككل، فأقدمت بذلك عىل تسطيح الواقع 

الفكري  ال��رصاع  مبدأ  من  أفرغته  إذ 

وحده،  الدين  حول  ومحورته  والثقايف، 

إىل  فحولتها  العقيدة  سطحت  أنها  كام 

حرب مقدسة ضد اآلخر/الكافر، والضال/

األنا عىل حد سواء.

كيف نسائل هذه األدلوجة  التي ال 

يتمتع  كان  التي  رحابته  للدين  تعطي 

عن  األذى  ودفع  النفس  كتهذيب  بها 

اآلخرين؟

باإلسالم،  الخاصة  املقاربات  تتعدد 

كتاريخ،  به  تهتم  التي  تلك  بني  وتتوزع 

كثقافة،  به  لالهتامم  تتجه  التي  وتلك 

والعادات  السلوك  يف  من يحرصه  هناك 

فهمه  إىل  تتوجه  التي  املقاربة  وأخ��ريا 

تربية  يف  الفرد  يخص  وإمي��ان  كاعتقاد 

املخلوق  لعالقة  تعميق  فيه  الوجدان 

إىل  أقرب  هنا  الخالص  )اإللهي  بالخالق 

الصويف يف إدراكه للدين(. 

تحديد  أن  العروي  الله  يرى ع.   -  1

اإلسالم بالتاريخ يجعل من كلمة اإلسالم 

»غامضة جدا وال تكاد تحمل إال معنى 

جغرافيا قريبا من مفهوم »دار اإلسالم« 

العالقات  نطاق  يف  إال  يتضح  ال  ال��ذي 

الدولة القدمية والحديثة. كل الجامعات 

التي اعتربت نفسها واعتربها الغري مسلمة 

ندخلها يف هذه الدراسة بدون أن نحمل 

الصحيح  اإلس��الم  ح��ول  مسبقة  فكرة 

كل  االعتبار  بعني  ونأخذ  الشاذ  واإلسالم 

املميزات والفوارق مهام دقت«7.

يتم حرص الجامعة املقدسة يف سياقها 

إلبراز  البحث  يتوجه  الخاص،  التاريخي 

أدلوجتها  عليها  تأسست  التي  بنياتها 

رصد  العمل  هذا  والخالصة،  الخاصة 

عليه  قام  التي  الفكرانية  للنظم  معقلن 

ُدها وائتالفها. كيف حولت العقيدة  تََوحُّ

استحال  وكيف  له؟  تنترص  مقدس  إىل 

الدين عندها إىل مذهب أو متذهب؟8.

يُْعتََقُد أن التعصب للرأي أو املذهب 

تتحول  للسنة*  مفرتض  تأويل  أساسه 

هنا  نذكر  أن   ميكن  سياسية،  إرادة  إىل 

اإلباضية.  الشيعة،  املرجئة،  الخوارج، 

فالعنف عندما يصبح مركزا يضعف كيان 

والخرية  الحرة  اإلرادة  يلغي  كام  الدولة 

يف اإلنسان.

اإلشكال هنا هو كيف تحول التأويل 

الكفاح  نحو  به  تتجه  جامعة  رأي  إىل 

مامرسة  نحو  به  وللدفع  كحق،  إلثباته 

سياسية؟ أي كيف تقدمت به كمرشوع 

دولة )الدولة األموية، والدولة العباسية، 

هذه  يف  إل��خ(.  م��رص...  يف  الفاطميون 

الله  ع.  يوضح   – »وكأننا  يبدو  الحدود 

العروي- نرفض وحدة اإلسالم يف حني أننا 

ال نبحث إال يف تاريخ وجامعات إسالمية 

حفاظا عىل صفاء املنهج«9. 

ننظر إىل اإلسالم كثقافة،  عندما   -  2

نفكر يف السنة وقد أصبحت تسنينا، أي 

دعوة  إىل  معه  استحالت  منظام  فقها 
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من  انتقلنا  أننا  ذلك  ومعنى  لإلصالح، 

اإلبداع إىل اإلتباع والتقليد. فالدعوة إىل 

السنة دعوة إىل الدين نفسه، واملطابقة 

زمن  يف  ك��ان  ما  مع  بديهية  أصبحت 

الرسول والقرآن. الفعل والسلوك مل يتغري 

والجامعي،  الفردي  الديني  الالوعي  يف 

فيه استدعاء للصحبة والجامعة، ويتسع 

هذا اإلتباع ليتقيد مبنطق الجهاد إلعالء 

عىل  لينعكس  يضيق  وقد  الله،  كلمة 

هنا  »نتعاىل  عيشه.  ومنط  الفرد  لباس 

هذا  ألن  الثقافية  املنتجات  وصف  عن 

مؤقتا  نقبل  نفسه،  التاريخ  مجال  من 

عنهم...  نفرتق  لكن  الرتاثيني،  اف��رتاض 

ذاتها  عن  السنة  لتعبري  يخضعون  إنهم 

وال يتعدون ذلك«10.

الذي  العام  الثقايف  التحول  بفعل 

واإلسالمية  العربية  املجتمعات  عرفته 

فوقع  فقهية  قوالب  يف  السنة  أُفِْرَغت 

التنميط، ارتقت هذه املذاهب إىل النص 

املقدس نفسه، تضاهيه يف القوة والنفوذ، 

مكان  ال  األمة  وجدان  عن  هنا  نتحدث 

السابقة  االجتهادات  يوازي  فيه الجتهاد 

ويضارعه يف القيمة. 

والشافعية  والحنبلية،  املالكية  مع 

واألشعرية ألغي كل تفكر واجتهاد الحق 

 ٌ ُمَفرسَّ الحق  الدين  نفسها،  السنة  يف 

املذاهب،  هذه  مؤلفات  يف  وم��رشوح 

خارجها األمر كله ابتداع.

      يشرتط الوعي الديني يف إدراكه 

هذه  استحضار  بها  والعمل  للسنة 

هنا  يهم  ما  وحسب.  الفقهية  املذاهب 

املتبعة  السنة  املذهب/  ليس هو تحول 

صاحبة  القامئة  ال��دول��ة  أدل��وج��ة  إىل 

العروي  نظر  ما هو مركزي يف  السيادة، 

كانت  التي  الحدود  عن  »الكشف  هو 

توضح  والتي  أنفسهم  بالسنيني  تحيط 

لتقاليدهم  التقاليد  أنصار  تنظيم  أن 

هو أيضا عمل اصطناعي«11. أي خاضع 

للزمن والتاريخ، قابل للتأويل من جديد 

اإلتباع  بفعل  تحول  برشي،  اجتهاد  ألنه 

والتقليد إىل قواعد نهاية ثابتة.

)و/ 1760م(،  الشوكاين  يقول محمد 

السنة،  طال  الذي  التقليد  طبيعة  مبينا 

والتطوير:  االجتهاد  سمة  معه  فانتفت 

»فكم من قول اإلمام )يقصد اإلمام املالك( 

وإن  أصحابه؟...  فيها  خالفه  ونظراته 

حدوث التمذهب مبذهب األمئة األربعة 

إمنا كان بعد انقراض األمئة األربعة. وإنهم 

كانوا عىل منط من تقدمهم من السلف 

به،  االعتداد  عدم  ويف  التقليد  هجر  يف 

املقلدة  عوام  املذاهبأحدثها  هذه  وإمنا 

ألنفسهم من دون أن يأخذ بها إمام من 

األمئة املجتهدين«12.

3 - نخرج من دائرة اإلسالم باعتباره 

تاريخا وثقافة )االجتهاد يف السنة( عندما 

وكنفسانية جامعية«  كسلوك  إليه  ننظر 

الرتبية،  أن  نفرتض  املجال  ه��ذا  »يف 

الجامعية  العليا  واملثل  العائيل،  والنظام 

والرموز...إلخ،  واللغة  العبادة،  ورشوط 

األيام شخصية  مر  يَُخلُِّف عىل  ذلك  كل 

ال نقول أزلية وإمنا نقول إنها قارة نسبيا 

السياسية  النظم  تطور  باعتبار نسق  أي 

واألعامل الثقافية«13.

7 - العروي ع. الله. العرب والفكر التاريخي.م.س. ص: 140.

8 - يلزم التفريق بني املذهب والتمذهب، نقصد باألخري تحويل الدين إىل أدلوجة نقتل ونقاتل من أجلها.

(*)- التأويل املفرتض للسنة، معناه حرص التأويل يف منطوق اآلية ال يتعداه. فيه أيضا توظيف للنص املقدس بغاية تربير فعل قتل الجنني يف بطن أمه  مثال، فـ »الكافر 

ال يلد إال كافرا«. منطوق النص املقدس هو: » إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفارا«. نوح. اآلية: 27. 

9 - العروي ع. الله. العرب والفكر التاريخي. م.س. ص: 141.

10 -  نفسه. ص: 141.

11 - نفسه. ص: 141.

12 - الشوكاين محمد. القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد. القاهرة. 1374هـ (د.ت). ص: 17.

13 - العروي ع. الله .العرب والفكر التاريخي. م.س. ص: 141.
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بالجانب  االه���ت���امم  ه��ن��ا  ي��ق��ع 

السيكولوجي للمسلم، عالقته بشخصيات 

التاريخ  يف  حضورها  َق  تََعمَّ إسالمية 

عيل  الخطاب،  بن  العريب)عمر  السيايس 

العزيز،  عبد  بن  عمر  طالب،  أيب  بن 

صالح الدين األيويب..(، بل وأصبحت متثل 

ال  وجزءا  والتقليد،  املحاكاة  يف  منوذجا 

يتجزأ من املتخيل الشعبي الحارض بثقله 

يف وجدان األمة ككل. يكفي التأكيد هنا 

عىل أن عليا عند الشيعة ليس هو نفسه 

يعتربه  األول  املذهب  السنة،  عند  عيل 

منصوص  األمة  عىل  واليته  ووليا،  إماما 

السنة  عليها يف  القرآن، ومؤكد  عليها يف 

النبوية.

للتأويل  تعرض  الديني  امل��ق��دس 

واملذهبية،  السياسية  الرصاعات  بفعل 

جامعة  أدلوجة  إىل  السنة  فاستحالت 

تََديُُّنها مرشوط بفهمها الخالص والخاص 

ملا صدر عن الرسول من أقوال أو أفعال.

هذا  باملقدس  مقيد  األم��ة  وج��دان 

يخضع  أن  يجب  ذلك  مع  لكن  صحيح، 

لالفتحاص، فاملثل العليا تتغري من جامعة 

التي  اللحظة  هذه  أخرى.  إىل  متدينة 

عميق  امتداد  لها  الرسول  وفاة  أعقبت 

املعارصة،  اإلسالمية  الحركات  رؤية  يف 

والسيايس  الديني  بني  االرتباط  جعل 

حتمية تاريخية ال تقبل الفصل وال حتى 

الجدل، ال تكمن املشكلة يف هذا الرتابط 

عليه  يتأسس  ونظاما  قانونا  أصبح  الذي 

الوعي الديني الفردي، العائق هنا عندما 

يصبح الفعل السيايس نفسه مقدسا. »إن 

ارتباط الدين بالسياسة ال ميثل الخطر يف 

السياسة.  أو  الدين  عىل  سواء  ذاته  حد 

السياسة  تحويل  يكمن يف  الخطر  ولكن 

إىل مامرسة مقدسة دينية وإلغاء الفعل 

ذلك  حصل  سواء  فيها  والنقدي  العقيل 

بعد استالم السلطة باسم الدولة أو قبل 

ذلك داخل حزب الله«14.

يف الداخل يتم رصد التنوع واالختالف 

الذين  املسلمني  من  وغريه  املسلم  بني 

ويختلفون  املعتقد،  يف  معه  يشرتكون 

معه يف توظيف رموزه، وطقوس العبادة، 

طال  الذي  التنوع  إىل  االنتباه  يتم  كام 

اإلسالم عرب انتقال مثله وقيمه إىل اآلخر، 

ماهية  هي  وأصبحت  تأولت،  كيف 

الدين وطبيعته، املشرتك القائم اآلن هو 

أما  باملقدس  عالقته  يف  الوجدان  تفعيل 

الوجدان  هذا  تشكل  كيفية  فهو  املتغري 

البحث  مرشوعية  نقر  إذ  »لكن  نفسه. 

ال  فإننا  وراء هدف خاص،  مبنهج خاص 

نتعمد القول أن تلك الشخصية الجامعية 

والثقافة  التاريخ  يف  التطور  أساس  هي 

اإلسالِميَّنْي«15.

اإلسالم  يعترب  هل  املنظور،  هذا  من 

بفعل  فيه  املفكر  العنف  نواته  واحدا 

تأويل املقدس؟ هذا ما يفهمه املسترشق 

الالوعي  يف  العودة  مليتيولوجية  الدارس 

العريب، وما يفهمه الغرب اآلن عىل األقل 

من كلمة إسالم.

ي��رد ع. ال��ع��روي ع��ىل االس��ت��رشاق 

العريب  املجتمع  األصولية يف  يحلل  الذي 

بالوجدان وحسب فهو  يربطها  وخارجه 

يتعلق  عندما  ومتوحد  متآلف  جامعي 

ومنشطر  وامللحد،  الكافر  باآلخر  األمر 

واالقتتال  االختالف  عىل  يقوم  متشيض 

وتحرص  الذات  إىل  املسألة  تعود  عندما 

فيها.

من  جزء  بالديني  الوجدان  تََشكُُّل 

ماهية املقدس، وليس هو املقدس نفسه 

وقد استحال إىل أدلوجة تنقل الكراهية 

والعنف واإلرهاب. 

كاعتقاد  أخريا  اإلسالم  إىل  يُْنظَُر   4-

وإميان، يقصد به »كل ما هو فكر )علم 

الكالم، مقاالت الفرق، مرامي املتصوفة(، 

كل ما هو نُظٌُم وقواعد، كل ما هو سلوك 

وآداب، يدرس حسب مواقعه يف البحث 

التحليل  أو  الرتايث  التنميط  أو  التاريخي 

النفساين«16.

بالسياق  هنا  اإلس���الم  رب��ط  يتم 

التاريخي الخاص الذي أنتجه، ذلك كفيل 

كمعنى  تشكله  وكيفية  املقدس  بإبراز 

كان  الدين  الكالمية  الفرق  فمع  ديني. 

وجها آخر للسياسة ويعني ذلك أن نشأة 

مقرتنا  كان  واندحارها،  اإلسالمية  الدولة 

بانتصار مذهب كالمي عىل اآلخر. فالفكر 

العباسية  الدولة  مركز  كان  االعتزايل 

رفعت  ذلك  مع  باملوازاة  املامون*،  مع 

واإلمام  الدينية  الدولة  فكرة  »الشيعة 

املقدس يف مواجهة الدولة الدنيوية التي 

أسسها األمويون«17. اإلسالم إذن سريورة 

الجامعي،  واإلدراك  الفردي  الوعي  يف 

والجامعات  األف��راد  سلوك  يف  تحقق 

يف  املعارصة  املقدسة  الجامعات  تختزله 

دولة إسالمية قادمة. 

هل يلزم أن نتمثل رأي إتيان برونو يف 

الدين  بني  التفريق  الصدد برضورة  هذا 

باعتباره  وكذلك  أيديولوجيا،  باعتباره 

يوطوبيا؟18. 

يف  النفساين  الجانب  إىل  الرجوع 

تحديد ماهية املقدس مركزي عند السنة 
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تدوين  تم  فقد  السواء،  عىل  والشيعة 

الحديث والفقه والتفسري يف عهد جعفر 

الصادق )ت. 148ه�(. غري أن ذلك كان 

هذه  من  جزء  شيعية،  نظر  وجهة  من 

السنة ظل مغيبا أو غائبا عن أفق التوثيق 

قضية  نحو  موجها  كان  اإلشكال  السني، 

الحق  له  أي نحو من  السلطة واإلمامة، 

يف تدبري شأن األمة،  فأصبح الرجوع إىل 

السلف حتميا، غري أن االختالف سيطال 

عن  يرتتب  نفسه،  السلف  هذا  مفهوم 

األصولية  غري  الشيعية  األصولية  أن  هذا 

لصالح  العقيدة  يؤول  كالهام  السنية، 

مواجهة  يتبناها.  التي  الكفاح  أدلوجة 

الواقع إذن باملقدس يفرتض تبني األصول 

والتقيد بها، غري أن هذه األصول مختلفة 

ألنها محكومة بالتدين.

املقدس  ترصد  هذه  اإلدراك  سلمية 

السيايس  التاريخ  مع  تعالق  يف  الديني 

العريب واإلسالمي، يظهر فيه كيفية تشكل 

الجامعات املسلمة وجدانيا يف ترابط مع 

يتم  اإلسالم«، كام  ّبدار  ما اصطلح عليه 

فيه إبراز كيفية تبلور مفهوم السنة عند 

الدين  حولت  التي  املقدسة  الجامعات 

إىل تدين، ومعه ستربز خصيصة املقدس 

الديني باعتباره سلوكا وعبادات وطقوسا 

السنة،  عند  الشعبي  االحتفايل  )اإلسالم 

عند  الجنائزي  املظهر  ذات  واملناحات 

األرتودوكس الشيعة(.

التاريخاين  الناقدة يرد  بهذه الرتاتبية 

الذي  االسترشاق  عىل  العروي  الله  ع. 

»يرى يف اإلسالم فكرة تتجىل يف السلوك 

فالعالقة  وعليه،  النظام«19.  يف  وتتجسد 

الوجدانية مع املايض، »تدرس عىل نطاق 

األديولوجيا يف معناها البسيط، أي تلوين 

وتحوير املايض من منظور مرتبط بهدف 

الحارض«20.

املقدس  إدراك  يف  ال��س��ريورة  ه��ذه 

وكيفية  آلياته،  لتفكيك  مقدمة  الديني 

)رصاع  التاريخ  به  يقصد  فهل  اشتغاله، 

الحقيقة  ح��ول  املقدسة  الجامعات 

أم  الثقافة؟  به  يقصد  هل  الدينية(؟ 

والخالص؟  املحض  اإلميان  أم  السلوك؟ 

هو  املقدسة  الجامعة  عند  ال��ج��واب 

ال  ودينامية  متداخلة  هوية  اإلسالم  أن 

يفصل فيه بني التاريخ والثقافة والسلوك 

واإلميان، هذا التداخل يف الوعي الديني 

محقق  جهل  عن  ناتج  األرت��ودوك��يس 

وكذا  الخاص،  التاريخ  مع  التعامل  يف 

التاريخ الكوين، إذ التاريخ هو إعادة بناء 

الحارض،  يف  الرؤية  لتصحيح  األح��داث 

فاملايض املاوراء هو دامئا غري مكتمل. ال 

ننىس بعد ذلك أن حامل شعار املقدس 

دائريا،  زمنا  باعتباره  التاريخ  إىل  ينظر 

ما يفتأ يعود إىل لحظاته األوىل الصافية 

التاريخانية أن  والطاهرة، »تؤكد الحركة 

االشتغال الداخيل ملجتمع من املجتمعات 

ُ  بالحركة التي تقود هذا املجتمع  يَُفرسَّ

إىل الحداثة، كل مشكل اجتامعي هو يف 

التحليل األخري رصاع بني املايض والحارض 

يكمن  التاريخ  معنى  إن  واملستقبل. 

أن  ذلك  معا،  الداللة  ويف  سريورته  يف 

التي  الحداثة  انتصار  نحو  ينزع  التاريخ 

تفاضلية،  وفعالية  وتركيب  تعقيد  هي 

14 -غليون برهان. نقد السياسة. الدولة والدين. م. س. ص: 385.

15 - العروي ع. الله. العرب والفكر التاريخي .م.س. ص: 141.

16 - نفسه. ص: 142.

(*) - املأمون يحلم بآرسطو يدعوه إىل استحسان ما استحسن العقل وما حسن يف الرشع وعند الجمهور. كان هذا مقدمة لتأسيس دولة دعامتها األدلوجية تقوم 

عىل املذهب االعتزايل (أصحاب العدل والتوحيد). انظر كتاب »تكوين العقل العريب« ج1. ص 222. محمد عابد الجابري. دار الطليعة بريوت لبنان. ط2. 1985. (توىل 

الخالفة ما بني 198 و218هـ).

17 - نرص حامد أبو زيد. االتجاه العقيل يف التفسري. دراسة يف قضية املجاز عند املعتزلة. ط1. 1992. دار التنوير ص: 26. 

18 - BRONO Etienne. L’islamisme radical. Op,cit, p: 133.

19 - العروي ع. الله. العرب والفكر التاريخي .م.س. ص: 142

20 -  نفسه. ص: 142.
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ارتقاء  الوقت  نفس  ويف  عقالنية،  أي 

وإرادة تحل محل  ذاته عقل  لوعي هو 

الخضوع للنظام القائم وللرتكات املحصل 

عليها«21.

حدود  يف  صالح  التاريخي  الحدث 

السياق الخاص الذي أنتجه، نقصد بذلك 

تأويل الدين يف لحظة زمنية بعينها من 

وهذا  والعربية.  اإلسالمية  األمة  تاريخ 

ومكان،  زمان  لكل  صالحيته  مع  يتناىف 

الفطرة  املبدأ هو دين  بهذا  املقصود  إذ 

وحسب كام هو الحال عند سبينوزا.

ه����ذا ال���ت���ع���ارض ب���ني اإلس����الم 

النبوية  الدعوة  وإسالم  األورتودوكيس 

فامذا  محض،  أدلوجي  تعارض  هو  اآلن 

التي  والعزة  القوة  غري  الدين  من  بقي 

املوسوم  اليوم  املفعم  واإلميان  انفلتت، 

بالصحوة اإلسالمية!؟

السامي  األصل  متيولوجية  نقد  يلزم 

الخالص، الذي أصبح ادعاء امتالكه جزءا 

من هوية الجامعة املقدسة. الدين خضع 

الشأن  حول  االختالف  بفعل  للتأويل 

يف  االمتداد  هو  منه  بقي  ما  السيايس، 

وما  السيادة.  حول  وال��رصاع  االختالف 

الفرتة  )ت/324ه���(  األشعري  به  وسم 

للتدليل  الرسول كاف  التي أعقبت وفاة 

عىل ما نقول: »وكل االختالف بعد الرسول 

)ص( يف اإلمامة. ومل يحدث خالف غريه 

الله عليه وأيام  يف حياة أيب بكر رضوان 

عمر إىل أن ويل عثامننب عفان – رضوان 

الله عليه- وأنكر قوم عليه يف آخر أيامه 

أفعاال »فصار ما أنكروه عليه اختالفا إىل 

وكانوا  عليه،  الله  قتل رضوان  ثم  اليوم، 

السنة  أهل  فأما  مختلفني،  مقتله  يف 

واالستقامة، فإنهم قالوا: كان رضوان الله 

عليه مصيبا يف أفعاله، قتله قاتلوه ظلام 

وعدوانا، وقال قائلون بخالف ذلك، وهذا 

اختالف بني الناس إىل اليوم«22.

الله  ع.  التاريخاين  إن  القول  حاصل 

السياسية  الحداثة  إىل  ينظر  العروي 

لتأسيس  مدخال  السواء  عىل  والدينية 

عىل  األسئلة  طرح  تعيد  جديدة  هوية 

والحرية  العقل  منظور  من  ال��ذات 

نقدي  ديني  وعي  لتشييد  واألدلوجة 

الخاص،  والوجدان  التاريخ  مع  متصالح 

يعني  ال  الوطنية.  الدولة  جوهر  هو 

بقدر  تهميشها  وال  العقيدة  تحييد  هذا 

كل  من  إفراغها  بعد  عقلنتها  يعني  ما 

أدلوجة ممكنة ومحتملة، الغاية القصوى 

وراء هذا نبذ االقتتال باسم املقدس، أو 

فاالختبار  خالله.  من  السياسية  الدعوة 

املنهجي الذي التزم به يرى كل مستوى 

يف  واملنتقدة  املحللة  املستويات  من 

تراتب تام ومفصول أيضا. يوضحه كاآليت:

»يف الصورة األوىل- يوضح العروي - 

والفقه  العقيدة  يعادل  اإلميان  أن  نرى 

والسلوك يف آن واحد يكون العامل الفعال 
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يف التطورات عىل جميع املستويات التي 

لإلميان.  التجيل  مواقع  الحقيقة  يف  هي 

أما يف الصورة الثانية رسمنا عدم تطابق 

املستويات هروبا من اإلسقاط. كل مجال 

يحدد الذي يتلوه مبعنى أن العلة توجد 

خارج املستوى املدروس«24.

املقدس  أن  عىل  التأكيد  يتم  بهذا 

الهوية  أسس  ال��ذي  املتعدد،  الديني 

تأمل  محط  ك��ان  اإلسالمية  العربية 

هو  وسيبقى  كان  السؤال  ومساءلة، 

املسلم  املجتمع  تحديث  ميكن  كيف 

الناقدة  الهوية  الهوية،  الحفاظ عىل  مع 

وليست تلك املستلبة مبتيولوجية األصل.

وجهت  التي  القضية  كانت  تلك 

كتابه  يف  العروي  عبدالله  التاريخاين 

»العرب والفكر التاريخي«.

• بالعربية
1 - األشعري أبو الحسن. مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني. تح. ع. الحميد. القاهرة 1950. ج 1.

2 - العروي عبدالله.العرب والفكر التاريخي.املركزالثقايف العريب. الدار البيضاء. بريوت.ط1. 1977.

3 - أفالطون.محاورات أفالطون.الدفاع.تر.زيك نجيب محمود.القاهرة. ط1966.

• باألعجمية
1-Foucault (M).Pourquoi étudier le pouvoir: la question sujet.In Drayfus.P.Robinav,un parcours philosofique;Paris gallimard.

2- Foucault(M). Le souci de soi Galimard .Paris.1984.
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ي
عبدهللا العثما�ف

نافذة فكرية

المصطلح وتسويق المع�ف :
المثقف وأزمة دللة المصطلح

أي  تناول  عند  البعض  يستسهل 

املصطلحات  بعض  استعامل  موضوع 

دون تردد فيكفي نفسه صعوبة البحث 

باالستخدام.يغريه  منتشيا  دالالتها،  عن 

يألفه  أن  يلبث  ال  ثم  املصطلح  بريق 

أو مل  إن وضع قي سياقه  باال  يلقي  فال 

حس  تلغي  االستعامل  كرثة  .إن  يوضع 

أصالته  املصطلح  يفقد  مام  االستشكال 

ويغرقه يف متاهات التأويل وتعدد أبعاده 

واضطرابه. وهذا ال يؤثر عىل املعنى الذي 

بل  فحسب  العبارة  صيغت  أجله  من 

يجعل العبارة قلقة مسفة.هناك العديد 

أولها آخرها وليس  يناقض  الكتابات  من 

االستسالم  أو  االستسهال  ألمر  إال  ذلك 

ليس خاصا  للتباهي دون إحاطة. وهذا 

مبصطلح دون مصطلح بل هو عام التكاد 

املصطلحات  استثناء.ومن  عىل  تعرث 

والحداثة  العوملة  واملنترشة  الرائجة 

إال  كاتبا  تجد  والثقافة...وال  والعلامنية 

وضمن كتاباته هذه املصطلحات موهام 

عند  وهو  باإلحاطةواملعارصة،  القارئ 

مواطن  يف  استعاملها  أثناء  عباراته  تتبع 

متفرقة تلمس عدم وضوح املفهوم لديه 

مام يجعله يتعرث يف صياغة عبارات دالة 

عىل مراده.ولو كان األمر خاصا به لهان 

الوضع واملوقف ولكن تأثري ذلك يترسب 

عندهم  األمر  فيلتبس  القراء  أذهان  إىل 

وقلة  بالعجز  أنفسهم  يتهمون  ورمب��ا 

الحيلة فينرصفون لغري رجعة إىل الطرفة 

غري  وضع  وهذا  والغرائبية.  واالحتفالية 

سوي .

وليدة  املصطلح  إشكالية  ليست 

الهجري  الثاين  القرن  فمنذ  الساعة، 

يكن  ومل  مصطلحاتها  تنحت  والعرب 

الفكري،فالحاجة إىل  الرتف  بدافع   ذلك 

التأصيل ووضع الفروق هي التي أملت 

النتقاء  والدقيق  املضني  البحث  عليهم 

مصطلحا  األلفاظ،ليكون  من  يناسب  ما 

خاصا بفن من الفنون أو علم من العلوم 

وداال عىل مادته ولعل تصانيفهم يف كل 

وعنايتهم  حرصهم  عىل  دليل  األب��واب 

بتحديد  وإعطائهصبغته  مستجد  بكل 

إسالمية  مناذج  معجمه،فهناك  خصائص 

عريب  م��رشوع  ب��داي��ة  رشف  لها  ك��ان 

ما  ويعطيه  باملصطلح  يهتم  وإسالمي 

يستحق من عناية ليكون داال عىل مادته، 

فهذا سيبويه ذو أصل فاريس يهتم بالنحو 

)الكتاب(ويضمنه  كتابه  للعرب  ويضع 

الكثري  إن  إليها،بل  يسبق  مل  مصطلحات 

اىل  وهو  ومقبوال  متداوال  يزال  ال  منها 

مصطلحي،  ومعجم  لغوي  مرجع  اآلن 

وهذا اإلمام محمد بن إدريس الشافعي 

الفقه ومؤسسه، وهو  واضع علم أصول 

عمل فريد مل يسبق إليه من حيث مادته 

إىل  اضطرته  العلم  ومصطلحاته.فجدة 

كل  تناسب  التي   األلفاظ  عن  البحث 

باب من أبواب الفقه وتفريعاته،وال يزال 

كل  عىل  يحافظون  الفن  بهذا  املهتمون 

مصطلحات،وال  من  الشافعي  نحته  ما 

يرون غضاضة يف استعاملها ألنها مل تفقد 

دعاة  من  ليسوا  الداللية،وألنهم  قوتها 

القطيعة مع الرتاث وان كانت يف حدود 

املصطلحات. 

ي مقارنة الديان
باحث �ف

» تتعرض فكرة الثقافة لألدلجة دامئا وأبدا 

لكن املرء ال يستطيع أن يعمل من دونها« 

كليفوردغريتز



81
مجلـة رهانـات

العـدد 57 - 2021

والجديد  لقدمه  القديم  ي��رتك  ال 

الداللة  قوة  فاملبتغى  لجدته،  يقبل  ال 

نبقى  أن  يعنى  وال  القديم.  لبست  وان 

فباب  السابقون  خلفه  ما  عند  جامدين 

االجتهاد مفتوح لكل من أراد اإلسهام يف 

أن  غري  من  واإلبداع  والتطوير  التجديد 

يكون طريق ذلك اإلقالل من دور الرواد 

تقديم  اجتهاداتهم،ودون  تجريح  أو 

مصطلحاتهم،وأنها  قصور  عىل  الدالئل 

ألنها  ف��ق��ط  م��ت��ج��اوزةاو  أص��ب��ح��ت 

الرفض  أو  القبول  بزمانها.  تراثيةمقيدة 

التصعب  أو  التشهي  منطلقه  يكون  ال 

الوسع  اِستفراغ  سبيله  املذهبي،بل 

داللة  األق��وى  البديل  عن  البحث  يف 

وشموال وإحاطة،مام يبدو معه املصطلح 

بداللة  إحاطة  أقل  واملتداول  املستعمل 

مفهومه. أما غري هذا السبيل فهو تجن 

من  دأب  الرتاث.وهذا  من  النيل  غايته 

يخذل نفسه قبل أمته فريكن إىل السهل 

بغاية ادعاء املسايرة واملتابعة والدخول 

إىل عرصه بأدوات غريه.

من  –وه��و  م��وىس  سالمة  يدعونا 

من  الكثري  إهامل  النهضة-إىل  رجاالت 

أحافري)مل  اللغات  العربية، »ويف  األلفاظ 

تجري  التي  الكلامت  من  متداولة(  تعد 

عىل لسان أوقلم، ولكن املعاجم تحتفظ 

املتاحف  تحتفظ  كام  للدراسة،  بها 

أن  شك  ...«1.وال  الديناصورات  بأحافري 

هذا املذهب مترسع يف الحكم،وموقف 

بال�تأثر  املغرقة  آلرائ��ه  ينترص  متشنج 

بقضايا أنزلها عىل واقعنا بوعي انفصامي 

،فأساء من حيث أراد اإلجادة.

اض  الــتــعــريــب والقـــــ�ت
جمة وال�ت

ال��ش��ع��وب رضورة  ب��ني  ال��ت��واص��ل 

التبادل  م���وارده  أه��م  حضارية،ومن 

اللغويوتتجىل بعض مظاهره فيام يسمى 

اللغوي  التبادل  .فهل  اللغوي   االقرتاض 

مرده إىل انقراض ألفاظ يف لغة ما أو عقم 

توليد  معه  يصعب  مام  اللغة،  نفس  يف 

االق��رتاض؟أم  عن  تغني  جديدة  الفاظ 

املهتم  نفسية  إىل  راج���ع  ال��س��ب��ب 

أوالباحثالذي تغيَّب عنده الوعي برضورة 

اللفظ املناسب للداللة عىل  البحث عن 

باللفظ؟فاالقرتاض  تحققه  املراد  املعنى 

1 - -البالغة العرصية واللغة العربية.سالمة موىس.مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.2012.ص:41
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إما حدث  املقرتض  أن  ما  بصورة  يوحي 

خزينة  أوأن  ذلك.  إىل  ألجأه  عوز  عند 

اللغة مغلقة بإحكام فصار إىل االقرتاض 

دون البحث عن مفتاح القفل.وهذا هو 

ذلك  يف  السبب  ولعل  للمطرد،  الغالب 

للمتغلب،والتأثر  االستسالم  إىل  راجع 

املبالغ فيه إىل حد االستالب.

والتحديث  التجديد  دعاة  ان  رغم 

والعرصنة مل يألوا جهدا يف تقديم أنفسهم 

يف  الكيل  اندماجهم  توحي  ب��ص��ورة 

عرصهم وعاملهم إال أن استعامالتهم ذات 

توجههم،  مكنون  تفضح  اللغوي  املنحى 

بالقصور،وانه  لغتهم  عىل  فيحكمون 

االق��رتاض  إىل  اضطرهم  بنيوي  قصور 

عن  التعبري  يف  حاجاتهم  يلبي  ال��ذي 

يشتغلون  التي  املادة  ومحتوى  مضمون 

عليها،والذي يجعل أيضا القارئ واملتتبع 

مستأنسا مبا اقرتض دون الحاجة إىل أن 

يرهق بلفظ قد يحمل مفهوما تراثيا،مام 

ال ميكنه من االستيعاب والفهم السديد.

فبني ادعاء القصور عىل افرتاض مزعوم 

وموهوم.

إن التقيد باملصطلح الرتايث ليس أمرا 

املحافظة  يف  الرغبة  بذاته،متليه  ملزما 

أن  يلزم  ال  وتقديسه،وكذا  الرتاث  عىل 

نترسع ترسع امللهوف إىل االقرتاض دون 

موجب أو وجه حق بدعوى ان املصطلح 

ما  مع  برتجمته  الداللية  سلطته  يفقد 

تقتضيه الرتجمة من خيانة املعنى بتعدد 

التي تتزاحم عىل تحقيق مراد  الكلامت 

املصطلح املرتجم ،إذ الغاية ليست البحث 

عن املرادف أوما يقاربه، بل اإلبقاء عىل 

رمزية وداللة املصطلح، لهذا ترى الكثري 

من االضطراب الذي ينشأ عند الرتجمة، 

غري  اختيار  نتيجة  األفكار  فتتضارب 

فيصبح  الغاية  فتنعكس  للكلمة،  موفق 

املصطلح عائقا مشوبا بغموض يؤثر عىل 

داللة  من  يدرك  فال  املتتبع،  او  القارئ 

عبارات  تحمله  مام  القليل  إال  املصطلح 

املرتجم.

ال��رتج��م��ة وال��ت��ع��ري��ب م��ع عظم 

جهة  إىل  يوكلني  أن  ينبغي  شأنهام 

كل  كثب  عن  تراقب  متخصصة  علمية 

يحد  أمر  وهذا  الشأن،  بهذا  يصدر  ما 

أومزاجيةأوتطفل،وليس  عبثية  كل  من 

إىل  سعي  هو  بل  تقييد،  أو  حجر  فيه 

توحيد  نستطيع  ال  ألننا  العمل،  مأسسة 

إال عرب  املرتجمة  او  املعربة  املصطلحات 

قنوات ذات مصداقية تنتمي إىل مؤسسة 

عىل   نقيض  متخصصة،وبذلك  علمية 

فوىض الرتاشق باملصطلحات،فاألمر ليس 

الغاية  التعريب،بل  أو  للرتجمة  انتصارا 

فام  معينة،  بضوابط  االختيار  يكون  أن 

إال  يصلح  ال  وما  يرتجم  للرتجمة  يصلح 

للتعريب يعرب .

استرياد  تقبل  العربية  كانت  إذا 

لغات  قبلتها  ف��ق��د  امل��ص��ط��ل��ح��ات 

يقلل  وال  العربية  يعيب  ال  أخرى،وهذا 

من شأنها، وهي لغة -وإن كانت قدمية-

االشتقاق،  عىل  فقط  القدرة  لها  فليس 

بل أيضا عىل خلق صيغ جديدة عىل غري 

قياس،مام يسهل معه إدراج مصطلحات 

أجنبية بسالسة يف أسلوب العربية«، وإذا 

قادرة  فهي  اشتقاقية  العربية  أن  ثبت 

بواسطة اللفظ املفرد أي اسم الفاعل .. 

..واملصدرالصناعي...إىل  املشبهة  والصفة 

خلق كلامت جديدة واستيعاب مختلف 

املصطلحات مهام دقت دون الحاجة إىل 

العربية  اللغة  مييز  ما  وهذا  النحت...«، 

رفض  من  يلزم  ال  أن��ه  إال  غريها،  عن 

النحت االستهانة بقيمته خاصة إذا ُعلم 

أن لكل لغة خصائصها،واذا كان الشدياق 

رفض النحت فغريه من املهتمني بالعربية 

مل ير به بأسا، بل اعتربه ناموسا فاعال يتم 

اختصارا  كلمتني  بني  الجمع  تسهيل  به 

ذهب  كام  تلفيقا  ليس  وهو  واقتصادا، 

لساين. اقتصاد  هو  بل  زي��دان  جرجي 

النحت؟يقول  العربية  الجذور  تأىب  فهل 

»قاموس  كتابه  يف  املسدي  السالم  عبد 

ناشزا،  أسلوبا  النحت  اللسانيات:«وظل 

يف  ول��و  إل��ي��ه،  الالجئون  وف��ق  وقلام 

العلمي«. وهذا باب  رضورات املصطلح 

بل  مجاله،  وليس هذا  مظانه،  له  واسع 

التي  املصطلحات  بعض  اىل   سنتطرق 

أو  كتاباتهم  تداولها يف  الناس عىل  دأب 

منتدياتهم.

الحاجة إل الرقمنة

املجاالت،وأصبح  كل  الرقمنة  غزت 

مرتبطا  واملعريف  العلمي  التطور  مصري 

بها،ومل يعد مستساغا يف مجتمع يتطلع 

يحافظ  نفسه  اآلن  املستقبل،ويف  إىل 

أن  دون  وخصوصياته،  ت��راث��ه  ع��ىل 

والذي  الجديد،  العامل  هذا  عىل  ينفتح 

استطاع  الرقمية  التكنولوجيات  بفضل 

املعلومات  مصادر  مختلف  إىل  الوصول 

أنفسنا  نجد  اآلن  نحن  واستغاللها.  بل 
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التقنية،  ه��ذه  إىل  ماسة  حاجة  يف 

عند  ملتبسا  ي��زال  ال  مفهومها  لكن 

البعض،بحيث توظف توظيفات تبعدها 

عن مدلولها الحقيقي.لهذادعت الرضورة 

إىل تقديم هذا املصطلح بصورة تقرا إىل 

األذهان حقيقته .

الرقمنة

تحويل  عملية  الرقمنة«هي  تعترب 

أشكالها  اختالف  املعلومات عىل  مصادر 

والتسجيالت  وال��دوري��ات  الكتب   -

إىل  الحركية..-  والصور،والصور  الصوتية، 

شكل مقروء بواسطة تقنيات الحاسبات 

 ،)bit الثنايئ)البتات  النظام  عرب  اآللية 

املعلومات األساسية  والذي يعترب وحدة 

الحاسبة  إىل  يستند  معلومات  لنظام 

اآللية، وتحويل املعلومات إىل مجموعة 

بهذه  القيام  الثنائية،ويتم  األرق��ام  من 

مجموعة  إىل  االستناد  بفضل  العملية 

املتخصصة«.  واألجهزة  التقنيات  من 

وال  توجها،  أو  موقفا  ليست   فالرقمنة 

صفة متنح متيزا،وال تخصصا ميكن نسبته 

أنشأها  وسيلة  فقط  املستعمل،إنها  إىل 

من  املعلومات  بتكنولوجيا  مختصون 

إىل  للوصول  الفئات  كل  خدمة  أجل 

املصادر دون عناء. وتبعا لذلك ال يوصف 

إىل  دخوله  ملجرد  رقمي  أنه  املستعمل 

العامل الرقمي.

الثقافة

عابد  محمد  برأي  هنا  نستأنس   -  1

الجابري.يقول بصدد تعريف الثقافة:«إن 

هذه  األقل-انتشار  –أوع��ىل  استعامل 

املقولة،يف الخطاب العريب،قد تجاوز نصف 

قرن من الزمان نوهي بصيغتها املعارصة 

:«املثقفون«كلمة مولدة، إذ هي ترجمة 

ال  التي   intellectuel الفرنسية  للكلمة 

أزيد  إىل  كاسم  استعاملها  تاريخ  يرجع 

من قرن )...( ومع أن الرتجمة موفقة،يف 

حدثا  تسجل  أنها  ،إال  العام  مضمونها 

مفارقة:فلفظ  من  يخلو  ال  لغويا/فكريا 

 intellect من  مشتق   intellectuel

الفكر،وبالتايل  أو  العقل  معناه  الذي 

ليشء  وصفا  يستعمل  يدل،عندما  فهو 

عىل انتامء أو ارتباط هذا اليشء بالعقل 

مقابل  –يف  بالروح  للمعرفة...أو  كملكة 

اسام،وهو  يستعمل  عندما  املادة-...أما 

الشخص  إىل  يحيل  هنا...فهو  مايهمنا 

الفكر  لديه »ميل قوي إىل شؤون  الذي 

،إىل شؤون الروح«2.

2 -هذا يف اللغة الفرنسية ، أما اللفظ 

ترجمة  وضع  الذي  مثقف«   «  : العريب 

أو  الفكر  إىل  اليحيل  فهو   intellectuel

»الثقافة«الذي هو  ، بل إىل لفظ  الروح 

التي  الفرنسية   culture لكلمة  ترجمة 

عىل  األصيل  الحقيقي  معناها  يف  تدل 

املجازي  معناها  األرض«...أم��ا  »فالحة 

امللكات  بعض  »تنمية  عىل  أوال  فتدل 

ومامرسات،  تداريب  بواسطة  العقلية 

املعارف  مجموع  عىل«  ثانيا  تدل  »كام 

ملكة  تنمية  من  متكن  التي  املكتسبة 

املعنى  والحكم«....وهذا  والذوق  النقد 

....  intellectuel مفهوم  مع  يتطابق  ال 

وإذن ف«الثقافة« التي يحيل إليها لفظ 

»مثقف« يف خطابنا املعارص ليست هي 

يف  اللفظ  هذا  من  تفهم  كام  »الثقافة 

هي  وليست  القديم،  العريب  الخطاب 

األوروبية  اللغات  يف  مبعناها  »الثقافة« 

والفرنسية خاصة....«3.

3 -تنرصف مقولة»املثقفني«فيمعناها  

األعم األغلب »إىل املهنة »القوي« الذي 

)قضية  ميالدها  مناسبة  من  اكتسبته  

دريفوس(، خصوصا عندما تستعمل من 

بالدور  يهتم  ايديولوجي  سيايس  منظور 

حياة  يف  املثقفون  هؤالء  به  يقوم  الذي 

املجتمع«4.

»القوي«  املعنى  بهذا  املثقف   -  4

بالفكر  عالقته  بنوع  ال  وضعه  يتحدد 

عيشه  يكسب  لكونه  ،وال  والثقافة 

يتحدد  بل  بيده،  وليس  بفكره  بالعمل 

وضعه بالدور الذي يقوم ِبِه يف املجتمع 

2 - املثقفون يف الحضارة العربية.محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد.مركز دراسات الوحدة العربية.ط2 .يناير2000.ص:21

3 - املرجع نفسه.ص:21و22.

4 - نفسه.

نافذة فكرية : المصطلح وتسويق المع�ف :المثقف وأزمة دللة المصطلح

الهوامش



84
مجلـة رهانـات
العـدد 57 - 2021

كمرشع ومعرتض ومبرش مبرشوع،أو عىل 

األقل كصاحب رأي«5.

لرأي  املفصل  العرض  من خالل هذا 

تاريخيا  جردا  فيه  قدم  الجابري،والذي  

مصطلح  استعامل  دقة  عدم  فيه  بنيَّ 

كرثة  من  مرتهال  أصبح  )ثقافة(،والذي 

العربية  »املثقف«  فكلمة  ال��ت��داول، 

هي  بل  العقل،  أو  الفكر  إىل  تحيل  ال 

أقرب داللة عىل املامرسة والدربة،ونظرا 

بتحديد  الشديد  الجابري  النشغال 

الثقافة كشف من خالل »قضية  مفهوم 

العريب  املعنى  بني  التقارب  درايفوس« 

عن  املدافعني  وموقف  مثقف  للفظ 

تهمة  له  لفقت  الذي  اليهودي  الضابط 

حدثا  املثقفني«كان  ،ف«بيان  الخيانة 

الظاملة  للسلطة  الداعمني  بني  فارقا 

واملدافعني عن الحقوق .فالسمة املميزة 

واالستقاللية  أوال  الحرية  هي  للمثقف 

موقف  تسجيل  ثانيا،ثم  ال���رأي   يف 

يعيشها  التي  األح��داث  كل  من  إيجايب 

دور  إليه.فام  ينتمي  الذي  املجتمع  يف 

»املثقف« العريب اآلن؟ بعد أن أصبحت 

لغته موجهة يف عامل تهيمن عليه التقنية 

والرقمنة.

تدمج  آلة  ليس  املثقف  إن  نقول 

داخله  تتنازع  هوكيان  ،ب��ل  جهاز  يف 

املشاعر واألحاسيس كام تتضارب األفكار 

– الرقمي  العامل  إىل  دخوله   ، واملواقف 

عن  متيزه  صفة  يكسبه  رضورت��ه-ال  مع 

ذا  فيه  يكون  ال��ذي  بالقدر  إال  غ��ريه 

موقف وصاحب قضية مع علم ومعرفة 

وإحاطة يستطيع من خاللها ملمة شعث 

املتضارب  وتكوين رأي منضبط أقرب إىل 

السداد ،ناضج بخربة .والحاصل من هذا 

مثقف  عن  الحديث  ميكن  هل  الكالم، 

التفريق  يجوز  ؟هل  ورقي  وآخر  رقمي 

بني مثقف ومثقف بالوسيلة املستعملة 

واملوظفة ؟

نعم هناك الكثري من املثقفني الذين مل 

يدخلوا إىل هذا العامل الرقمي،فهل معنى 

أنتجوا  وإن  تجازوهم  الزمان  أن  ذلك 

الثقافية ؟يف  الساحة  معرفة ومل يغادروا 

املقابل تجد الحارضين يف العامل الرقمي 

اليغادرون عامله ساعة من نهار أوليل ثم 

بعد ذلك ال ميدنا برأي أو رؤية،بل عند 

املتابعة ال تعرث إال عىل الغث والفارغ من 

القيمة العلمية واملعرفية.

لهذه  حدا  نضع  أن  البد  األخ��ري،  يف 

نقرتح  املصطلح،كام  توظيف  الفويض يف 

املوسوم  الحقيقي  املثقف  يشارك  أن 

لسد  الرقمي  العامل  باقتحام  بالورقي 

أصيبوا  الذين  الالغطني  أمام  الطريق 

بجنون العظمة ملجرد استعاملهم آللة مل 

يكن لهم فضل اخرتاعها .

5 - نفسه.ص:24
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دريسي  حسن الإ

نافذة فكرية

إشكالية الوحي عند العروي

     لعل خري ما نستهل به هذه القراءة 

»السنة  بخصوص  التحليلية-النقدية 

أدىل  الكتاب  حق  يف  شهادة  واإلصالح« 

املعارص،  العريب  الفكر  أعمدة  أحد  بها 

محمد  املغريب  باملفكر  األم��ر  يتعلق 

الذين  يُجمع   « فيها:  يقول  املصباحي، 

الله  لعبد  واإلصالح  الُسنة  كتاب  قرأوا 

ولعل  ُمدهش.  كتاب  أنه  عىل  العروي 

الطريفة  أفكاره  عىل  عالوة  يعود،  ذلك 

الشخصية  وإشاراته  الالذعة  ومالحظاته 

التي تجمع  واألصيلة، إىل طريقة كتابته 

بني املفارقات واملتضادات، بني اإلشارات 

والشوارد،  اللطائف  بني  والتلميحات، 

من  متداخلة  وشبكات  مستويات  وبني 

عن  بذلك  مبتعدا  والرتكيب،  التحليل 

الكتابة االستداللية التحليلية التي تدعيها 

الكتابة  ه��ذه  تُعطي  وق��د  الفلسفة. 

بسيطة  كتابة  بأنها  االنطباع  وهلة  ألول 

فطرية، ال تحفل بالتناقضات العقلية وال 

باملتضادات الواقعية، السيام أنها سلكت 

الجزالة  طريق  واألمثلة،  الِحَكم  طريق 

للفهم،  والصادمة  املفاجئة  األحكام  يف 

لكنها يف الواقع أبعد ما تكون عن ذلك، 

واعية  عميقة  متأملة  كثيفة  كتابة  فهي 

بذاتها وبصعوباتها، غنية بلفظها موحية 

بلغة  شبيهة  يجعلها  ما  وهذا  بدالالتها. 

وأحكامه  جزالته  يف   )Oracle( الوحي 

العقل.  تنّد عن  التي  الجازمة ومفارقاته 

نضجاً  تقتيض  اإلدهاش  عىل  القدرة  إن 

فكرياً ووجدانياً ولغوياً كبرياً، نضجاً مُيَّكن 

صاحبه من الجمع بني الكثافة والرشاقة، 

وكأين به يُدّشن أسلوباً جديداً يف الكتابة 

العربية املعارصة «1. 

الصادرعن  اإلصالح«2   »الُسنة  كتاب 

هو   ،2008 سنة  العريب  الثقايف  املركز 

وأجوبة  مراسلة  عن  عبارة  الحقيقة  يف 

مسلمة،  أجنبية  سيدة  تساؤالت  عن 

البحرية،تقيض  البيولوجيا  يف  متخصصة 

يف  سفينة  ظهر  ع��ىل  السنة  نصف 

ي الفلسفة
باحث �ف

كلية الآداب والعلوم 
نسانية أكدال  الإ

جامعة محمد الخامس 

» ك�ل يشء يبدأ مع ابراهيم، وك�ل يشء ينتهي إليه« 

العروي »السنة  واإلصالح« 

»  إن معرفة الوحي انطالقا من مبادئ العقل النظري 

مستحيلة، لكنها ممكنة انطالقا من قوى الشوق، أي 

اإلميان بعقيدة ما « 

 فيخته، مقالة يف نقد كل أنواع الوحي

1 - املصباحي محمد، رصاع الحدث والسنة يف كتاب السنة واإلصالح لعبد الله العروي، مجلة  مؤمنون بالحدود،18 نوفمرب 2014 ص: 1 . 

2 - العروي عبد الله، السنة واإلصالح، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل، 2008. 
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دقيقة  وتجارب  فحوصا  بحري  مخترب 

الهادي،تلقت  املحيط  جنوب  عمق  يف 

رجل  من  رصفا،مطلقة  علامنيا  تعليام 

يف  له،وتعيش  تعريفها  حسب  رشقي 

ابنا  لها  أن  كام  األدي��ان،  متعدد  محيط 

التاسعة تحبه كثريا وتشفق عىل  يقارب 

املراسلة  هذا  من  والغرض  مستقبله3. 

من  تستحق  ما  الكاتب  منحها  التي 

الوقت واالهتامم، هو أن تْستَِعدَّ سائلته 

قراءة  القرآن-  العزيز-  كتابنا  لقراءة 

 « بقوله:  املؤلف  عليها  ويُلحُّ  نة،   ُمتمعِّ

البّد أن تستعدي بعناية تليق مبا استغرق 

من وقت تنزيله وجمعه4« .

 )  " واإلص���الح  السنة   "( أن��ه  ك��ام 

إذ  آخ��ر،  كتابا  يشبه  ال  فريد،  كتاب 

ضمن  تصنيفه  ف��ع��اليًف  امل��رء  يحتار 

متعدد  لكونه  محددة،  تاكسينومية 

املقاربات،ويتمثل  ومتنوع  املداخل 

الوحي من  يتناول ظاهرة  ذلك يف كونه 

والفلسفة  متعددة)امليثولوجيا  زواي��ا 

للوهلة  الكالم(تبدو  وعلم  والثيولوجيا 

الفوارق  من  ُمقلال  متباعدة،  األوىل 

خصوصيته  العمل  هذا  ميتح  كام  بينها. 

غائية  انغالقه عىل  أيضا من خالل عدم 

يتبدى  ما  للبحث،وهذا  موجهة  نظرية 

لنا من خالل توسله بآليات ميتودولوجية 

مختلفة يف تناوله للظاهرة الدينية، وكذا 

اإلنسانية  الحياة  يف  بأهميتها  التسليم 

تنقيص.  أو  استهزاء  أو  ازدراء  دون 

للربط  جادة   محاولة  املعنى،  إنه،بهذا 

معرفية  وم��ج��االت  اختصاصات  ب��ني 

واجتهادا  ومختلفة،  متنوعة  ومنهجية 

وأفاقا  أبواباً  يفتح  عميقا  هريمينوطيقياً 

رحبة للنقاش الفلسفي والديني.

تسليط  الورقة  هذه  يف  وسنحاول 

ميكن  التي  األفكار  أهم  عىل  الضوء 

عليها  راهن  مفاتيح  مبثابة  اعتبارها 

الفكرية،  تجربته  خالل  من  العروي 

اإلج��اب��ة  ع��ىل  بالخصوص  وس��رنك��ز 

والُنبوة  والدعوة  الوحي  أسئلة  عن 

حد  ع��ىل  واملحمدية  اإلبراهيمية 

والهوية  بالزمن  ارتباطها  يف  س��واء 

والذاكرة.

يتبادر  الذي  األويل  السؤال  ولعل 

إىل الذهن هنا هو كيف فَِهم العروي 

وكيف  اإلس���الم؟  يف  الوحي  ظاهرة 

تأمل الُسنة؟ وما الّداعي إىل اإلصالح؟ 

وكيف نظر إىل الوحي يف ظل التجربة 

ميكن  معنى  وب��أي  اإلبراهيمية؟ 

الحديث عن التجربة املحمدية بوصفها 

صدى أصيل للتجربة اإلبراهيمية؟ ومباذا 

وهو  ال��رتاث  إىل  العروي  ع��ودة  نفرس 

مع  القطع  رضورة  إىل  دوماً  دعا  الذي 

جانب  إىل  أسئلة،  تلك  وتجاوزه؟  الرتاث 

هاته  قراءتنا  يف  عنها  سنجيب  أخ��رى، 

السنة   " األصيل  الكتاب  عىل  باالعتامد 

تقديم  يف  رئيس  كمرجع   " واإلص��الح 

اإلسالم  الوحي يف  نقدية إلشكالية  قراءة 

منظوراً إليها من زاوية العروي، واستنادا 

الدينبني  فلسفة   " مؤلف  إىل  كذلك 

النظري"  التأمل  و  الباطنية  التجربة 

نظر  الذي  األستاذ محمد مزوز  لصاحبه 

بشكل منهجي يف موضوع الدين مبا هو 

بينه  فرق  ال   " أنه  مؤكداً  فلسفي،  نظر 

الفلسفة األخرى.  وبني سائر موضوعات 

مشرتكاً  املوضوع  ه��ذا  يكون  وبذلك 

إنسانياً "5 وليس حكرا عىل ثقافة بعينها.

السالفة  التساؤالت  عن  لإلجابة  ونقرتح 

الذكر ومعالجة هذااإلشكاالملحاور الثالثة 

التالية:

عند  ال���وح���ي  إش��ك��ال��ي��ة  أوأل: 

العروي

التجربة  يف  الوحي  مفهوم  ثانيا: 

اإلبراهيمية

ثالثا: التجربة املحمدية مبا هي صدى 

أصيل للتجربة اإلبراهيمية

عند  الوحي  إشكالية   : أول 
العروي

لفهم إشكالية الوحي عند العروي البد 

من التمييز بني نظرتني متناقضتني: األوىل 
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ظاهرة  بوصفها  الوحي  ظاهرة  تُفرس 

ثقافية مرشوطة بعوامل سوسيوتاريخية 

النظرة  األخ��رى)  الظواهر  من  كغريها 

املادية املاركسية(، والثانية  تُفرس الوحي 

جهة  من  اإلل��ه  بني  العالقة  خالل  من 

والنبي من جهة أخرى، أي بوصفه رسالة 

ساموية من الخالق إىل املخلوق.

النظرتني،بل  كال  العروي  يتبّنى  ال 

األوىل  فالنظرة  بديال،  تصورا  يقدم 

بعض  عند  إليه،بقوة  بالنسبة  حرضت، 

سبعينيات  خالل  وس��ادت  املسترشقني 

القرن املايض )وعىل الخصوص لدى طيب 

آخرين  ومفكرين  مروة  وحسني  تيزيني 

(، حيث تفرس الوحي انطالقا من عوامل 

النظرة  أما  واقتصادية.  تاريخية  ورشوط 

إىل  تنظر  تقليدية  فقهية  فهي  الثانية 

بها  جاء  ساموية  رسالة  باعتباره  الوحي 

جربيل وتم نقلها إىل النبي الذي حفظها 

هي  اإلبراهيمية  ويف  قلب،  ظهر  عن 

د  عالقة مبارشة بني الله والرسول، وتجسَّ

يف املسيحية يف صورة املسيح.

يف  موغلة  األوىل  ال��ع��روي  يعترب 

ميتافيزيقية،  الثانية  بينام  الراديكالية 

وكالهام ال ميسكان بجوهر الوحي وبني 

ما  ير  مل  فاملؤمن  عرصه،  وثقافة  النبي 

حصل للنبي، هو فقط آمن مبا وصل إليه. 

النظرة  العروي  يرفض  املنطق  وبنفس 

الديانة  تظهر  مل  مل��اذا  ويقول:  األوىل 

الرشوط  تكن  أمل  مكة؟  يف  إال  اإلسالمية 

ما  مكة؟  غري  ما  مكان  يف  االقتصادية 

تُفرس  ال  االقتصادية  الرشوط  أن  يعني 

فهم  ميكن  إذن،  فكيف  الوحي.  ظهور 

ظاهرة الوحي حسب العروي؟

طرحه  س��ؤال  هو  الجواب  مفتاح 

عن  إياه  سائالً  النقدي  للمؤرخ  العروي 

يف  النبي  عاشها  التي  النفسية  الوضعية 

عىل  الوحي،  يتلقى  وهو  اللحظة  تلك 

املؤرخ أن يضع نفسه مْوضع النبي حينام 

ما  عليه  ويُلقى  سمع،  ما  يسمع  كان 

تلقاه، ُمعيدا إحياء تلك التجربة وُمحاوال 

فهمها " بال واسطة، بال فكرة مسبقة"6، 

يعيش  كان  التي  والثقافية  واالجتامعية 

ورصح  الوحي  تلقى  عندما  النبي  فيها 

بأنه حامل لرسالة إلهية يسعى لتبليغها 

للناس؟

يقول العروي يف هذا الصدد: " هذا 

اإلنسان املولود عام كذا، يف املكان كذا، 

الذهن،  الثاقب  اإلح��س��اس،  الرهيف 

العايل  اللسان،  البليغ  الخيال،  الواسع 

قبل  املؤمتن  السن،  قبل  الراشد  الهمة، 

الوقت، ما هي سوابقه، مبادئه، عقائده، 

تلك األفكار التي تجري يف ذهنه مجرى 

الدم يف عروقه، والتي من خاللها سمع ما 

سمع ؟ "7.

هذا  عن  اإلجابة  املؤرخ  استطاع  إذا 

فهم  العروي،  حسب  استطعنا،  السؤال 

الوحي، فالظروف االقتصادية عاشها الكل 

بنفس النمط يف تلك املرحلة، فلامذا نجح 

النبي وحده يف أن يكون نبيا؟ ويف النظرة 

الثانية، ملاذا الله مل يخرت إال هذا الشخص 

بالذات ليك يكون نبيا وملاذا ليس غريه؟  

املعنى،يتجاوز  وبهذا  العروي،  تصور  إن 

النظرتني معاً؛ املادية التاريخية والفقهية 

التقليدية.

لكن، إذا كان النبي قد َسِمع الوحي 

مفهومة  لغة  إىل  ذلك  وترجم  بأذنيه، 

من  اليوم  نحن  نتأكد  فكيف  ملعارصيه 

صاحب  يجيبنا  الحادثة؟  هذه  وق��وع 

السؤال  هذا  عن   " واإلص��الح  السنة   "

التي  املعلومات  أس��اس  عىل   " قائال: 

قد  يكون  أن  بعد  امل��ؤرخ،  بها  ي��زّودين 

أجمع عىل تصحيحها الباحثون، اليوم أو 

الرسالة،  به  أؤّول لنفيس ما جاءت  غداً، 

من  أحّب  من  مع  تلقائياً   أفعل  هكذا 

الغائبني . وهذا النبي العريب، الذي أصبح 

3 - عن الصفات الثامين للسائلة األمريكية، أنظر: السنة واإلصالح، م س، ص: 5. 

4 -  املصدر نفسه، ص: 89. 

5 - مزوز محمد، فلسفة الدين بني التجربة الباطنية والتأمل النظري، مؤسسة مؤمنون بال حدود للنرش والتوزيع، الرباط، الطبعة األوىل، 2018، ص:10.

6 -  العروي عبد الله، السنة واإلصالح، م س، ص: 103. 

7 - نفسه، ص: 200،201. 
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بتوافق األحداث نبيي أنا، أحبُّ إىل قلبي 

كام  ينريهم  جميعاً،  الغائبني  أولئك  من 

ينريونه، يًغنيهم كام يُغنونه، أمتاثل معه 

اآلن ألين أرتاح إىل كل ما اختاره لنفسه. 

البقعة  هذه  يف  ابراهيم،  دعاء  إطار  يف 

غربا،  واملحيط  رشقا  السد  يحدها  التي 

وسنة  اليهود  سنة  العريب  النبي  رفض 

بوقار  وإن  بحزم  ذلك  فعل  النصارى، 

أرفض  قلبي  ق��رارة  يف  واليوم  واح��رتام. 

بالحزم نفسه ما رفض" ويضيف " أما ما 

وراء السد، فال قول يل فيه. كل احتامل 

أساس  عىل  الرفض،  أو  القبول  وارد، 

القاعدة ذاتها التي طبقت يف حق اليهود 

منزلة  الخالق  إن��زال  وهي:  والنصارى 

اإلنسان تنقيص لإلنسان، سجنه إىل األبد 

يف أهوائه وأوهامه "9.

إن مشكلة العروي تتمثل باألساس يف 

اختالف املناهج املعتمدة يف مقارب تهل 

ظاهرة الوحي، فمنهجه يقف عىل طريف 

تاريخيا  األول  املنهج  كان  فإذا  نقيض، 

يرى يف الوحي ظاهرة ثقافية مثلها مثل 

واالقتصادية  االجتامعية  الظواهر  باقي 

إميانيا  غيبيا،  الثاين  املنهج  األخرى، وكان 

يرى يف الوحي ظاهرة تتعاىل عىل األنظار 

ففي  ساموية،  ربانية  رسالة  بوصفها 

جميع األحوال نحن أمام أمر إلهي، وبني 

يُقدم  أن  العروي  يريد  الطرفني  هذين 

الوحي  مع  اإلمكان  قدر  يتالءم  بديال 

له  يتسنى  وليك  تاريخية.  بكونه ظاهرة 

التجربة  استحضار  العروي  أعاد  ذلك، 

حيث  من  فيها  ن  ومتعَّ اإلبراهيمية 

ومبدأ  أصل  باعتبارها  الرمزية،  داللتها 

هو  ف"ابراهيم  الالحقة،  التجارب  كل 

الدعامة، هو األصل، هو الضامن. وتجربة 

تجديداً  إحياًء،  مادامت  صادقة  محمد 

وتصديقا لنداء ابراهيم "10.

ف��ك��ي��ف أع����اد ال���ع���روي إح��ي��اء 

دالالتها  وم��ا  اإلبراهيمية؟  التجربة 

ورمزيتها؟

ي 
�ف الوحي  مفهوم   : ثانيا 

براهيمية التجربة الإ

املبدأ  دور  ابراهيم  النبي  يلعب 

والغاية بالنسبة لكل يشء، ف " كل يشء 

يبدأ مع ابراهيم، وكل يشء ينتهي إليه. 

قصته مؤثرة، السيام فينا أبناء اسامعيل، 

وبداهة. أكرث صفاء  أعرناها صيغة  ألننا 

اسم  حتى  الزوائد"11،بل  كل  عنها  نزعنا 

يحمل  اللغوي  اشتقاقه  يف  إبراهيم 

الفاصل بني املعلوم  "الحد  الثنائية  هذه 

وبكلمة  إنه  واألم��ل،  اليأس  واملجهول، 

وتسطو"12،  تنهض    إذ  الذاكرة  واحدة 

فمعه، وكام يقول األستاذ مزوز، ستعرف 

ألنه  مسارها،  يف  جذريا  تحوال  الحضارة 

اختار   " ال��ذي  قومه  بني  من  الوحيد 

عن  بحثاً   ،" التيه   " تجربة  يف  الدخول 

من  البرشية  مستقبل  إلنقاذ  آلهة(  إله) 

تجربة  إن  الخضوع(.  ضالل  الضالل) 

املعبد  الهروب من سلطان  تعني   التيه 

والكهنوت إىل فضاء الصحراء الال متناهي 

استدرار  أجل  من  الجبال،  أعايل  وإىل 

االنصات  عرب  املدى  ملكوت  من  الوحي 

إىل الصدى القادم من بعيد"13.

مع  كربى،  قطيعة  ابراهيم  أقام  لقد 

الكون ومع الكواكب، مع الجامعة ومع 

األرسة، مع الحضارة ومع االستبداد، ومع 

مفضال  األصنام،  وعبادة  اآللهة  تعدد 

ُملغيا  التيه والرتحال،  الدخول يف تجربة 

املايض اإلنساين برمته. واملايض ما هو ؟ " 

هو الحضارة، هو ما أنجزه اإلنسان عىل 

ضفاف األنهار التي تحيي األرض وتطعم 

العروي يراهن عىل  .ولهذا فإن   " الناس 

 " يف  يكمن  اإلبراهيمية  التجربة  أن رس 

لغز الذاكرة "15. فكيف ذلك ؟

إن القطيعة التي أقامها ابراهيم مع 

الكون خولت له أن يصبح هو من يَهِدم 

نقطة  هو  فإبراهيم  جديد،  من  ويبني 

تؤول  عليه  السابقة  والحضارة  البداية، 

العروي يُشدد  الصفر، هذا ما جعل  إىل 

التجربة  هذه  عىل  الرتكيز  رضورة  عىل 

ليس من حيث مضمونها وإمنا من حيث 

دالالتها ورمزيتها، إذ " ال يهمنا مضمون 

كِذكر،  كخطاب،  تهمنا  ما  بقدر  القصة 

يركز  كخطاب   ،16" الذاكرة  لقوة  كإنتاج 

يتحدث  فعندما  والتوحيد،  الوحدة  عىل 

يهمه  فام  ابراهيم  النبي  عن  العروي 

ليس هو ابراهيم التاريخي وإمنا ابراهيم 

)تعدد  التعدد  يرفض  الذي  الراموز"   "

اآللهة( وينشد الوحدة والتوحيد، " فهو 

التي  التوحيد  لديانة  الروحي  املؤسس 

بل  اليهودية  فقط  ليس  إليها  تنتسب 

املسيحية واإلسالم كذلك"17.

أوال،  بالشك  ابراهيم  ابتدأ  لقد 

حيث أنه ساوره الشك عندما رأى قومه 

صنعهم،  من  أصنام  بتعبد  منهمكني 

بعد  الواحد  والكواكب  قومه  حاور  ثم 

اآلخر، وملا يئس ومل يقتنع بكل هذا قرر 
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الرتحال واالعتزال، ترحاله إذن " اختياري 

الوطيدة  العالقة  هذه  ويف   .18" ُمتعمد 

بني الرتحال والذاكرة  يكمن رس ابراهيم.

لذلك فرس تجربة الوحي يكمن خصيصا، 

العالقة  بني  العروي، يف فهم  ينبه  وكام 

كام  الحافظة  أو   ( وال��ذاك��رة  الرتحال 

الرتحال  ابراهيم  ل  لسانه(. فضَّ ورد عىل 

األنبياء  فجميع  األنبياء،  سائر  مثل  مثله 

رحلوا.

الحضارة  ابن   " إبراهيم  إن ما جعل 

العاق " 19 وما جعله ينزع نحو التوحيد 

هو عدم قدرة الحضارة يف هذه املرحلة 

عىل تحقيق يشء لإلنسان يف ظل استمرار 

املآيس والحزن والقلق، حيث خاب ظنه 

العروي  يقول  كثرية،  آللهة  تعبده  من 

الحضارة  أن  الواقع   " السياق:  هذا  يف 

أنجزت  ماذا   : وعودها  من  بأي  تِف  مل 

سلطان  من  بقي  م��اذا  خلفت؟  وم��اذا 

واألىس.  الحزن  العظامء؟  وعزة  امللوك 

ملاذا القلق والريبة والعنف والبطالة؟ ال 

األغنياء أقل شقاء من الفقراء وال األسياد 

أكرث طأمنينة من العبيد. ظن اإلنسان أنه 

إذا تقرَّب من آلهة كثرية، ضاعف حظه 

حدسه،  يصدق  مل  واألمن.  السعادة  من 

ومل يتحقق أمله "20.

ومن هنا خلص ابراهيم إىل أن فكرة 

اآللهة املتعددة ال تنفع، فاستنتج رضورة 

8 - نفسه، ص: 201.

9 - نفسه، ص: 201. 

10 - نفسه، ص: 110. 

11 - نفسه، ص: 51. 

12 - نفسه، ص: 51-52. 

13 - مزوز محمد، فلسفة الدين بني التجربة الباطنية والتأمل النظري، م س، 152-153. 

14 - العروي عبد الله، السنة واإلصالح، م س، 53.   

15 - نفسه، ص: 53.  

16 - نفسه، ص: 52.  

17 - مزوز محمد، فلسفة الدين بني التجربة الباطنية والتأمل النظري، م س، 142. 

18 - العروي عبد الله، السنة واإلصالح، م س، 53. 

19 - نفسه ، ص: 54. 

20 -  نفسه، ص: 54.  
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التوحيد  والتوحيد.  الوحدة  إىل  اللجوء 

خالصة  استدالل،  مسألة  إليه،  بالنسبة 

مبدأ  مصادرة،  التوحيد  فاشلة،  تجربة 

القلق والتيه وتُْذِهب  حياة، فكرة تزيل 

كل  العروي"  بعبارة  أو  والشك  الحرية 

لغز  كل  تُحل،  ُعقدة  كل  يرُشح،  غامض 

ينفك بقصة مواتية "21.

إن كل تصور ينطلق من هذا املنحى 

مبعنى  الوجهة22،  إبراهيميُّ  دين  هو 

فكرة  هي  األحد  الواحد  الله  فكرة  أن 

يف  الباحثون،  دام  ما  خالصة  ابراهيمية 

نظر العروي، مل يكتشفوا إىل حد الساعة 

تجربة مامثلة للتجربة االبراهيمية، وهنا 

يشري إىل أن انحصار معارف العامل القديم 

التجربة  نعتمد  يجعلنا  السد  منطقة  يف 

االبراهيمية كمنطلق، لكن هذا ال يعني 

أنه مل تكن هنالك تجارب مامثلة لكنها 

ظلت مجهولة.

لقد مارس صاحب " الُسنة واإلصالح" 

أكد  ملا  األركيولوجي  الحفر  من  نوعاً 

هو  اإلبراهيمية  السرية  يف  التوحيد  أن 

يف  واملكان  للزمان  يشء،  لكل  اختزال 

صارت  التي  الله"   " هي  واحدة  كلمة 

منطلقا لبناء تصورات جديدة عن العامل 

واإلنسان والحياة والحضارة بصفة عامة. 

إلبراهيم،  انكشف  األحد  الواحد  الله 

خليل الله، وكلمة " خليل" تؤدي، حسب 

معنى  وكذلك  الصحبة  معنى  العروي،" 

العروي  وكأن   ،23" واملالصقة  املداخلة 

التجسيد،  يشبه  األمر  أن  إىل  يشري  هنا 

بحيث  املعقول  ح��دود  يف  طبعا  لكنه 

يقول " الواحد الدائم، من ال اسم له ألنه 

إلبراهيم  انكشف  كلها.  األسامء  صاحب 

ذريته  ويف  إبراهيم  يف  إبراهيم،  ويف 

املتكاثرة "24.

التجربة  بعد  ال��ت��ج��ارب  ت��وال��ت 

اإلبراهيمية إىل حدود التجربة املسيحية 

التي أعطت لألمر بعدا تجسيديا حسيا، 

اإلبراهيمية  كالتجربة  ليست  أنها  إال 

ألنها تغايل يف التجسيد واإلثبات وتسعى 

محاولة  يف  امل��غ��االة   وه��ذه  لإلقناع، 

لذلك  والحرية.  الفتور  إىل  تؤدي  اإلثبات 

إىل  ال��رج��وع  س��وى  حل  هناك  فليس 

إبراهيم  إله  ألن  اإلبراهيمية،  التجربة 

ال يحتاج لإلثبات وال يُْستهلك، فاألساس 

واالستامع  السمع  هو  التجربة  هذه  يف 

وليس الشعور والخيال  والتجسيد، " إله 

إبراهيم كلمة، لكن حرصاً،  بال تأويل وال 

متثيل"25.

نظر  يف  الساموية  ف��األدي��ان  لذلك 

أن  إال  متداخال،  نسقا  تشكل  العروي 

يتجاوزها  األدي��ان  آخر  لكونه  اإلس��الم 

يعرتف  فاإلسالم  التطور"26.  يتحمل  و" 

إليها  ينظر  أنه  إال  والنرصانية  باليهودية 

ينبغي إصالحها،  أديانا محرفة  باعتبارها 

بتجاوزها،  إال  ي��ك��ون  ال  وإص��الح��ه��ا 

التجربة  إىل  الرجوع  يقتيض  وتجاوزها 

ف"  اإلبراهيمية،  التجربة  وهي  األصل 

اإلسالم ال يكون إسالما حقاًّ إال إذا وضع 

 .26" اإلبراهيمية  نفسه يف خامتة املسرية 

من  لكل  بالنسبة  اإلس��الم  فعله  ما  إن 

شبيه  هو  واملسيحية  اليهودية  الديانة 

الحضارة  مع  إبراهيم  فعله  مبا  متاما 

السابقة عليه. 

يعود العروي إىل " النداء اإلبراهيمي"  

التي  هي  اإلسالمية  الرسالة  أن  ليثبت 

الخليل،  إبراهيم  نداء  حقا  فهام  فهمت 

والتجربة املحمدية هي صدى أصيل لهذا 

االنتساب  هذا   " التجربة،  ولهذه  النداء 

 .28" الرؤيا  صدق  عىل  حجة  أقوى  هو 

فكيف جدد النبي محمد  تجربة إبراهيم 

الخليل؟  وكيف كان يتعامل مع العادات 

املنسوبة إىل الخليل؟

المحمدية  التجربة   : ثالثا 
للتجربة  أصيل  هيصدى  بما 

براهيمية الإ

يرّصح العروي يف متنه أن النبي العريب 

محمد أعاد إحياء التجربة اإلبراهيمية ، 

املحمدية  الدعوة  أن  واضحا  بدا   " فقد 

عىل  رصيح  إعالن  هي  املكية  الفرتة  يف 

العودة إىل دين إبراهيم، أي الدعوة إىل 

عبادة إله واحد ) ال يقبل التجسيد(. كام 

األبوة  بعالقة  املسلمني  مصري  ربط  تم 

تقديم  تم  حيث  العريق،  الجد  هذ  مع 

شخص ابراهيم بوصفه األب األول الذي 

اسم  الجديد  الدين  معتنقي  عىل  أطلق 

املسلمني"29. لذلك يتوجب تقديم أوجه 

ابراهيم  النبي  به  برش  ما  بني  التشابه 

وما دعا إليه النبي محمد من خالل رسد 

بعض األحداث املهمة يف تجربة ابراهيم، 

والتي أعادها محمد من قبيل أنه مل يكن 

يحفل بعبادة األصنام وبديانات التعدد، 

أن  قرر  بل  قومه،  بعقائد  يقتنع  ومل 

يجتثها من جذورها وذلك بأن يلغي ما 

ألَِفت جامعته عىل تقديسه وأن يستبدل 

قيمهم املتوارثة بقيم جديدة. لقد ساوره 
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بتعبُّد  الشك عندما رأى قومه منهمكني 

أصنام من صنعهم، وأنكر أيضا عبادتهم 

للكواكب والنجوم فأقبل عىل تأملها، إال 

أنه بعد أن الحظ أفولها تيقن أن الكون 

فتربأ  له،  رشيك  ال  واحد  إله  صنع  من 

من الرشك ودعا قومه إىل التوحيد وهي 

دعوة مجددة تنفي كل ما ألفوا اإلميان 

واالعتقاد به.

يشري العروي يف هذا الصدد أن شعب 

بالعادات  دراية  عىل  كان  محمد  النبي 

ابراهيم  أسسها  والتي  لديه  وردت  التي 

سفر  يف  ورد  فقد  الختان،  يف   واملتمثلة 

ابراهيم  مع  عهدا  أبرم  الله  أن  التكوين 

خنت  حيث  الختان30،  طقس  يف  يتمثل 

نفسه، وقد  اليوم  ابراهيم واسامعيل يف 

ُملكا  ذريته  مع  سيهبه  بأنه  الله  وعده 

سيمنحه  وأنه  كنعان،  أرض  عىل  آبديا 

متتلك  كبرية  أمة  اسامعيل  من  نسله 

األرض من النيل إىل الفرات31.

نجد  الختان  واقعة  إىل  باإلضافة 

أن  ذلك   ،  32  " الحرام  البيت  "تقديس 

اسامعيل  ابنه  برفقة  قام  ابراهيم  النبي 

الناس  ليحج  الحرام  البيت  قواعد  برفع 

أيضا  نجد  الله.  بوحدانية  مؤمنني  إليه 

اكتشفت  "التي  البرئ  مباء  التربك   " عادة 

بفضل ابنه اسامعيل، وكذلك " االحتفال 

يهم  أن  ك��اد  "33حيث  الذبح  بواقعة 

النبي ابراهيم بذبح ولده اسامعيل لو مل 

يفتديه الله بكبش.

تجاهل  لو  أنه  العروي  يعترب  هكذا 

لو جاء  أي  قومه،  عادات  النبي محمد  

ملا  املألوف  نبذ  قرر  ولو  املعهود  بغري 

وقع التصديق بنبوءته. من جهة أخرى، 

كشف العروي كيف أن النبي محمد دعا 

أيضا إىل التوحيد وبالتايل فقد أحيا نداء 

جده وكرر تجربته، ذلك أنه باإلضافة إىل 

التشابه  أوجه  من  إليه  اإلشارة  متت  ما 

ابراهيم  النبي  أن  الحديث  يلزم  بينهام 

قد جاء مذكرا بالدين الذي عىل اإلنسان  

تجاه حياته واعتقاده، إال أن اإلنسان ال 

وأنانيته  وكربياؤه  املتعايل  حسه  يُخوله 

الذي  الدين  سلطان  إىل  الخضوع  من 

عصيانه  إىل  جاهدا  يسعى  لذلك  عليه، 

إىل  وداعيا  النبي مذكرا  فيُقبل  ونسيانه، 

التوبة ليحظى اإلنسان بالصفح والغفران 

عن طريق الصالة والصدقة وذلك قصد 

أي  األخ��الق؛  وتهذيب  بالدين  التذكري 

باستبدال األخالق املتوارثة والتي ال تفيد 

والرحمة  التضامن  تحقق  وال  األف��راد  

21 - نفسه، ص: 62. 

22 - يقول:العروي " يف هذا املنظور ال دين إال وهو إبراهيمي املنحى "السنة واإلصالح، ص: 63. 

23 - نفسه، ص: 66. 

24 - نفسه، ص: 66.

25 - نفسه، ص: 69. 

26 - نفسه، ص: 71. 

27 - نفسه، ص: 72. 

28 - نفسه، ص: 109. 

29  - مزوز محمد، فلسفة الدين بني التجربة الباطنية والتأمل النظري، م س، 173. 

30 - ورد يف االصحاح السابع عرش يف االية السابعة :"واقيم عهدا أبديا بيني وبينك وبني نسلك من بعدك،جيالبعدجيل،فأكون لك إلها ولنسلك من بعدك" وتضيف 

اآلية العارشة :"وهذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبني نسلك من بعدك: أن يخنت كل ذكر منكم" .الكتاب املقدس ،"سفر التكوين".العهد القديم، لبنان 

:جمعية الكتاب املقدس 1995 ص:20.

31 - يقول مرييف - وهو أحد املختصني يف فلسفة الدين- :" ومن املهم جداً أيضاً أن ابراهيم تبنى لنفسه ولجميع أحفاده عادة الختان املرصية، بأمر من الله العظيم 

نفسه كام يقال. والختان، رغم أنه كان إلزامياً لدى العائلة املالكة والكهنة وطبقة النبالء الوراثية منذ عام(4000) قبل امليالد، كان من أكرث املامرسات غري املعتادة بني 

املجموعات أو األديان أو األمم األخرى "، أنظر، مزوز محمد، فلسفة الدين بني التجربة الباطنية والتأمل النظري، م س، 146.

32 -  العروي عبد الله، السنة واإلصالح، م س، 101. 

33 - نفسه، ص: 101.

نافذة فكرية : إشكالية الوحي عند العروي

الهوامش
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دعوة  ترتكز  لهذا  والعدل.  والتضحية 

الحساب  أي  اآلخ��ر  اليوم  عىل  النبي 

أخلف  من  تجاه  الله  من  يكون  الذي 

يقنع  أن  جاهدا  النبي  ويحاول  دينه، 

قومه بوجود إله واحد هو خالق الكون 

اإلنسان  ابتدعها  التي  األوثان  ويتربأ من 

النبي  أيضا  إليه  دعا  ما  وهذا  الجاهل، 

ابراهيم من خالل تجربته وهو نفس ما 

أعلن عنه النبي محمد الذي أحيا تجربته 

بلسان عريب ُمبني.

عىل سبيل الختم:

يف  يفكر  أن  للعروي  كان  ما  حقاّ، 

األجنبية  السيدة  تساؤالت  لوال  الوحي 

املسلمة التي سألته عن منظوره لإلسالم 

وعن صيغة أو باألحرى " وصفة عالجية 

" للحفاظ عىل هويتها وانتامئها اإلسالمي 

ال  التي  حداثتها  بثوابت  مس  دون 

بالعلم   ك��اإلمي��ان   فيها  النقاش  تقبل 

والدميقراطية وحقوق املرأة34. 

أمام هذا اإلحراج، مل يجد العروي بُّدا 

ليس ألجل  لكن  الرتاث،  إىل  العودة  من 

كالمية،  ُسّنية  فقهية،  إشكاالت  إث��ارة 

التجربة  تاريخية)  ومحطة  كتجربة  بل 

اإلبراهيمية واملحمدية(. 

  وإذن، عودة العروي إىل الرتاث لها 

ما يربرها، إذ ال وجود لتناقض يف حديثه 

عن السنة، فالوحي بالنسبة إليه ظاهرة 

شبه  بتجربة  قام   ذلك،  ألجل  تاريخية. 

مستحيلة تنطلق  من قراءة القرآن رأسا 

لرأس بال واسطة، بال فكرة مسبقة، وبال 

عقيدة خفية أو كام يقول األستاذ مزوز" 

إرشاد  غري  من   " بالكتاب  الكتاب  قرأ 

واملفرسين. اح  الرشُّ لدن  من  توجيه  أو 

خالل  من  املسعى  هذ  له  تحقق  وقد 

بوصفها  اإلبراهيمية  للتجربة  استحضاره 

الرسالة  أن  ليثبت  تاريخية،  تجربة 

اإلسالمية يف نبيٍّها محمد هي التي فهمت 

فهام حقاً "النداء اإلبراهيمي".

لقد ظل العروي وفيا ملنهجه وانتامئه 

إليه  بالنسبة  يشكل  ألنه   " التاريخاين   "

نة؛  السُّ ترفعه  الذي  التحّدي  عىل  جوابا 

تحدي معاداة التعدد واالختالف، التقدم 

والحرية  والنسبية،  التطور  واالجتهاد، 

والعقل، فالتاريخانية هي جواب العروي 

 " يُفكر  الذي  ني  السُّ العقل  تحدي  عىل 

مثل حصان يحرك ناعورة " والذي يكتفي 

النظر يف كالم  بدل  الله،  بالنظر يف كالم 

أرصَّ  ملاذا  جيدا  نفهم  هنا  من  اإلنسان. 

رغم  بالتاريخانية  التشبث  عىل  العروي 

الكتاب  أن  لها. ومبا  املوجهة  االنتقادات 

نة "  يف مجمله يدور حول مفهوم " السُّ

سنة  والبوست  ينشد"النيو/  باألحرى  أو 

كتب  ضمن  ندرجه  أن  لنا  يحق  أال    ،"

 : كمفهوم  للحداثة  املؤسسة  املفاهيم 

الحرية، والعقل، والدولة، واإليديولوجيا، 

والتاريخ ؟

34 - يقول العروي " لقد حّذرتني، أيتها املسائلة الكرمية. قلت وأكَّدت : كلّمني يف أي يشء، حّدثني مبا تشاء، لكن ال تحاول أبداً إقناعي بأن العلم رساب، الدميقراطية 

مهزلة، واملرأة أخت الشيطان، يف هذه املوضوعات الثالثة ال أقبل أي نقاش " السنة واإلصالح، ص: 189.

35 - أو كام يدعوه األستاذ مزوز ب " القراءة من الداخل "، أنظر، فلسفة الدين بني التجربة الباطنية والتأمل النظري، م س، 151-152.  

36 - العروي عبد الله، السنة واإلصالح، م س، ص:173. 

الهوامش

- العروي عبد الله، السنة واإلصالح، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل، 2008.

-  مزوز محمد، فلسفة الدين بني التجربة الباطنية والتأمل النظري، مؤسسة مؤمنون بال حدود للنرش والتوزيع، الرباط، الطبعة األوىل، 2018.

-  املصباحي محمد، رصاع الحدث والسنة يف كتاب السنة واإلصالح لعبد الله العروي، مجلة  مؤمنون 

بال حدود،18 نوفمرب 2014 .

المراجع المعتمدة:
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ترمجة 

ترجمة: عبد العالي صابر 1 

مقاالت  ثالث  أحد  هو  النص  هذا 

ملؤلف جامعي  بها  التمهيد  تم  متهيدية 

يف  واإلع��الم  »املثقفون  عنوان:  يحمل 

  Intellectuels et»ال���رق���م���ي العرص 

من   ،médias à l’ère numérique

 CameliaCuşnirتنسيق كاميليا كوزنري

ونيكوال  برومانيا(،  بوخرست  )جامعة 

)جامعة   NicolasPélissier بيليسيي 

بفرنسا(،   Côted’Azurدازور ك��وت 

ريفولRémyRieffel)املعهد  ورمي��ي 

II باريس  جامعة  للصحافة،  الفرنيس 

 ،)Panthéon-Assas أّس��اس  بانتيون 

وهؤالء أنفسهم هم من اضطلع بتحرير 

واملؤلف  األول.  التمهيدي  املقال  هذا 

مشاركات  نتاج  هو  املذكور  الجامعي 

الفرنيس- الثنايئ  املنتدى  يف  باحثني 

والعرشين  الرابعة  نسخته  يف  الروماين 

املعلومات  ع��ل��وم  م��وض��وع:  ح���ول 

واالتصال، واملنعقد من 31 أكتوبر إىل 2 

نونرب 2019 يف بوخارست برومانيا. وقد 

النرش  دار  طرف  من  املؤلف  إصدار  تم 

L’Harmattan بتاريخ 02/06/2021. 

جمة: نص ال�ت

مل نتوقف منذ الثامنينيات عن اإلشارة 

املثقف  لصورة  القوي  الرتاجع  واقع  إىل 

منذ  فرنسا،  يف  خاصة  متجيدها،  تم  كام 

قضية دريفوسl’affaireDreyfus. وأدى 

وانهيار   1989 سنة  برلني  حائط  سقوط 

الشيوعية إىل تعجيل وترية  األيديولوجيا 

فقدان املثقفني للهالة التي كانوا يتمتعون 

بها،إىل حد أن عددا من املالحظني تنبؤوا 

بالنهاية الوشيكة للمثقفني. لكن بالرغم 

من ذلك كان يبدو تشخيص هذا الواقع 

تبسيطيا نوعا ما؛ فعىل الرغم من فقدان 

صورة املثقف/النبي )كام جسدها جون 

مل  املثقفني  فإن  رونقها،  سارتر(  بول 

يختفوا برمتهم من املشهد بشكل نهايئ، 

ولكنهم باألحرى تواروا عن مشهد الحياة 

األربعني  مدار  عىل  والثقافية  السياسية 

تم  إنه  القول  وميكن  بل  األخ��رية،  سنة 

ذات  بشخصيات  واستبدالهم  تهميشهم 

املشهد،  تصدرت  كبري  إعالمي  إشعاع 

س الذي  ويُخىش أن تحجب العمل املؤسِّ

أنجزه مثقفون ال يحظون بنفس اإلشعاع. 

لكن   ، مث�ي بحث  موضوع 
لم يُدرس إل قليال

حول  فرنسا  يف  ال��دراس��ات  كانت 

نِتاج  الثقافة  لعامل  الحديثة  التحوالت 

بشكل  وسوسيولوجيني  مؤرخني  أقالم 

عن  ص���ادرة  كانت  م��ا  خ���اص،ون���ادرا 

واالتصال.  املعلومات  علوم  يف  باحثني 

بعدد  خصوصا  امل��ؤرخ��ون  اهتم  وق��د 

بعض  ومبسار  الرئيسية،  األح��داث  من 

الثقافية،  الحياة  يف  الكربى  الشخصيات 

ونرشوا عددا من األعامل التي تندرج يف 

مختلفة  وألسباب  الثقايف.  التاريخ  إطار 

السوسيولوجيني  من  عدد  أيضا  انجذب 

مواقف  عن  تعبريهم  خصائص  لدراسة 

التي  الخصوصيات  دراسة  معينة،وكذا 

ويف  الجديدة.  االنتشار  قنوات  متيز 

ي علم الجتماع
باحث �ف

عالم: هل يتعلق الأمر بتفاعالت جديدة المثقفون والإ
ي الع� الرقمي؟

 �ف

1 - عبد العايل صابر، جامعة شعيب الدكايل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة، مخترب »املجتمع املغريب: الديناميات والقيم«.

الهوامش
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مقاالت  ثالث  أحد  هو  النص  هذا 

ملؤلف جامعي  بها  التمهيد  تم  متهيدية 

يف  واإلع��الم  »املثقفون  عنوان:  يحمل 

  Intellectuels et»ال���رق���م���ي العرص 

من   ،médias à l’ère numérique

 CameliaCuşnirتنسيق كاميليا كوزنري

ونيكوال  برومانيا(،  بوخرست  )جامعة 

)جامعة   NicolasPélissier بيليسيي 

بفرنسا(،   Côted’Azurدازور ك��وت 

ريفولRémyRieffel)املعهد  ورمي��ي 

II باريس  جامعة  للصحافة،  الفرنيس 

 ،)Panthéon-Assas أّس��اس  بانتيون 

وهؤالء أنفسهم هم من اضطلع بتحرير 

واملؤلف  األول.  التمهيدي  املقال  هذا 

مشاركات  نتاج  هو  املذكور  الجامعي 

الفرنيس- الثنايئ  املنتدى  يف  باحثني 

والعرشين  الرابعة  نسخته  يف  الروماين 

املعلومات  ع��ل��وم  م��وض��وع:  ح���ول 

واالتصال، واملنعقد من 31 أكتوبر إىل 2 

نونرب 2019 يف بوخارست برومانيا. وقد 

النرش  دار  طرف  من  املؤلف  إصدار  تم 

L’Harmattan بتاريخ 02/06/2021. 

جمة: نص ال�ت
مل نتوقف منذ الثامنينيات عن اإلشارة 

املثقف  لصورة  القوي  الرتاجع  واقع  إىل 

منذ  فرنسا،  يف  خاصة  متجيدها،  تم  كام 

قضية دريفوسl’affaireDreyfus. وأدى 

وانهيار   1989 سنة  برلني  حائط  سقوط 

الشيوعية إىل تعجيل وترية  األيديولوجيا 

فقدان املثقفني للهالة التي كانوا يتمتعون 

بها،إىل حد أن عددا من املالحظني تنبؤوا 

بالنهاية الوشيكة للمثقفني. لكن بالرغم 

من ذلك كان يبدو تشخيص هذا الواقع 

تبسيطيا نوعا ما؛ فعىل الرغم من فقدان 

صورة املثقف/النبي )كام جسدها جون 

مل  املثقفني  فإن  رونقها،  سارتر(  بول 

يختفوا برمتهم من املشهد بشكل نهايئ، 

ولكنهم باألحرى تواروا عن مشهد الحياة 

األربعني  مدار  عىل  والثقافية  السياسية 

تم  إنه  القول  وميكن  بل  األخ��رية،  سنة 

ذات  بشخصيات  واستبدالهم  تهميشهم 

املشهد،  تصدرت  كبري  إعالمي  إشعاع 

س الذي  ويُخىش أن تحجب العمل املؤسِّ

أنجزه مثقفون ال يحظون بنفس اإلشعاع. 

لكن   ، مث�ي بحث  موضوع 
لم يُدرس إل قليال

حول  فرنسا  يف  ال��دراس��ات  كانت 

نِتاج  الثقافة  لعامل  الحديثة  التحوالت 

وسوسيولوجيينبشكل  مؤرخني  أق��الم 

خاص،ونادرا ما كانت صادرة عن باحثني 

يف علوم املعلومات واالتصال. وقد اهتم 

األحداث  من  بعدد  خصوصا  املؤرخون 

الشخصيات  بعض  ومبسار  الرئيسية، 

ون��رشوا  الثقافية،  الحياة  يف  الكربى 

إطار  يف  تندرج  التي  األعامل  من  عددا 

التاريخ الثقايف. وألسباب مختلفة انجذب 

لدراسة  السوسيولوجيني  من  عدد  أيضا 

خصائص تعبريهم عن مواقف معينة،وكذا 

قنوات  متيز  التي  الخصوصيات  دراسة 

فإن  املقابل،  ويف  الجديدة.  االنتشار 

واالتصال  املعلومات  علوم  يف  الباحثني 

مل يستكشفوا هذا امليدان إال قليال، عىل 

عكس ما فعله باحثون آخرون ينحدرون 

من حقول معرفية مختلفة. ومنذ مطلع 

نَُعدَّ  أن  ميكننا  والعرشين  الواحد  القرن 

املنشورة  الدراسات  األصابع  رؤوس  عىل 

يف مجال علوم املعلومات واالتصال حول 

ووسائل  املثقفني  بني  العالقات  مسألة 

اإلعالم.

املسألة  هذه  وراهنية  أهمية  تبدو 

شيئا بديهيا، فمع نشأة األنرتنت وشبكات 

مرشوعا  يبدو  االجتامعي  التواصل 

وتأثري  دور  فحص  الصفر  من  نبدأ  أن 

املثقفني يف مجتمعاتنا الدميوقراطية.ومن 

املعلومأن هؤالء املثقفني كثريا ما نرشوا 

الوسائط  مختلف  باستخدام  أفكارهم 

)إىل  جدا  طويلة  فرتة  اإلعالمية.وخالل 

حدود الستينيات والسبعينيات( شكلت 

الكتب والجرائد بالدرجة األوىل )بسبب 

األدوات  وللعرائض(  لألعمدة  نرشها 

األساسية التي بُنيت عليها شهرة وسمعة 

املثقفني. لكن الطفرة التي شهدها اإلعالم 

بشكل  الوضع  غريت  البرصي  السمعي 

تدريجي؛ فمنذ السبعينيات والثامنينيات 

املثقفني-أصبحت  من  لعدد  -وبالنسبة 

خاص  -وبشكل  الراديو  برامج  بعض 

التلفزيون- أدوات لتعزيز مواقف معينة، 

وهكذاعاينا  ال��ربوز.  لتحقيق  ووسائل 

يف  الصغرية  للشاشة  املتنامي  النفوذ 

النقاش العمومي، والتأثري الحاسم لبعض 

الصحفيني/املنشطني، والذين -من خالل 

امتلكوا  الضيوف-  انتقاء  عىل  قدرتهم 

مواقف  لتكريس  بها  يستهان  ال  سلطة 
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معينة. وباإلضافة إىل ذلك، فمنذ األلفية 

النقاشات  الثالثة تغري بشكل عميق جو 

الربامج  كَرست  التلفزيون،بحيث  عىل 

فتأ  ما  ال��ذي  اإلبهار  منطق  الحوارية 

من  حجم  أك��رب  عىل  للحصول  يتقوى 

صدام«  »ثقافة  عزز  ما  وهو  املتابعة، 

منها  استفادت   unecultureduclash

شبكات التواصل االجتامعي فيام بعد.

ــكــولــوجــي  ي ــظــام الإ ــن ال
الأمــر  يتعلق  هل  الرقمي: 
الفعل  من  جديدة  بأشكال 

وعية؟ ومن الم�رش
يف سياق تَْحرُضُ فيه مدونات النقاش 

ومختلف  االجتامعي  التواصل  وشبكات 

للنقاش  املنابر اإللكرتونية كفضاء جديد 

تقدير حجم  املهم  من  سيكون  وللربوز، 

خصائص  وإب��راز  الجارية،  التحوالت 

)ما   lespermanencesاالس��ت��م��راري��ات

التغريات  وك��ذا  ح��ال��ه(  ع��ىل  يستمر 

بني  العالقات  مستوى  عىل  امللحوظة 

ضمن  ويدخل  اإلعالم،  املثقفينووسائل 

ذلك تأثري التكنولوجيا الرقمية عىل أشكال 

العمومي،  النقاش  صيغ  وعىل  االلتزام 

وإعادة تحديد الحدود بني املثقفني وبني 

فاعلني  وبُروز  الناس،  الصحفيينوعموم 

جدد يتكلمون يف القضايا العامة )ُهواة 

وغريها  يوتيوب  منصة  عىل  ومؤثرون 

عىل  هذهأمثلة  وك��ل  املنصات(  من 

تخضع  أن  تستحق  املسألة  يف  جوانب 

الكتاب  من  عدد  أشار  وقد  للتحليل. 

املجال  من  خ��اص  بشكل  -ينحدرون 

تعدد  األنجلوساكسوين-إىل  األكادميي 

بشبكة  املرتبطة  التعبري  وفرص  أشكال 

األنرتنت وبشبكات التواصل االجتامعي، 

وهو ما أدى إىل نوع من َدمقرطة وضع 

كبري  عدد  هناك  أصبح  وبالتايل  املثقف، 

النقاشات،  يف  يساهمون  املواطنني  من 

ويستطيعون التعبري عن آراء مخالفة إزاء 

تعرض  الراهنة.وهكذا  العامة  املشاكل 

يعودواهم  مل  ل��ه��زة؛إذ  املثقفني  تأثري 

بشكل حرصي  ميلكون  الذين  الوحيدين 

به، شأنهم  التعبري املسموح  القدرة عىل 

يف ذلك شأن الخرباء والفاعلني السياسيني.

الوسائط  ضعف  ف��إن  ش��ك  وب��ال 

التقليدية شجع عموم الناس عىل التعبري 

عن آرائهم إزاء قضايا الشأن العام.وبعبارة 

أخرى، فإن إحدى األسئلة الرئيسية التي 

كانت مطروحة تتعلق مبعرفة هل نشهد 

ي الع� الرقمي؟ 
عالم: هل يتعلق الأمر بتفاعالت جديدة �ف ترجمة : المثقفون والإ
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املثقفني؟وهل  عن  للقداسة  فعليا  نزعا 

اإلعالميني-  املثقفني  -باملوازاة مع  نشهد 

ميكن  املثقفني  من  جديدة  فئة  تشكل 

تسميتهم ب� »املثقفني الرقميني«؟ وهناك 

واض��ح،  بشكل  أهميته  تظهر  س��ؤال 

الباحثون  أليس  كالتايل:  صياغته  وميكن 

موقع  يف  واالتصال  املعلومات  علوم  يف 

التغريات  ودراس��ة  مبقاربة  لهم  يسمح 

التي تطرأ عىل مستوى أمناط نرش الفكر 

وعىل مستوى الصيغ التي يتم بها النقاش 

العمومي؟ بتعدد زوايا التحليل، وبتعبئة 

التخصصات، سيكون  متعددة  املقاربات 

املعلومات  علوم  يف  بوسعالباحثني 

واالتصال فهم النظام اإليكولوجياإلعالمي 

فهم  تحقيق  وبالتايل  بدقة،  املعارص 

قنوات  بها  أثرت  التي  للكيفية  أفضل 

إخراج  عملية  عىل  الجديدة  االتصال 

تأثريها  املثقفني،وكذا  تدخالت  وعرض 

طريقة  وعىل  أفكارهم،  محتوى  عىل 

إذاعتها، وعىل اإلجراءات التقليدية لفعل 

االلتزام، وعىل املسالك الجديدة لتحقيق 

الربوز وبناء سمعة، وعىل نشوء عدد من 

مقاربات  إن  املحتدمة،إلخ.  النقاشات 

تبدو  املسائل  هذه  بخصوص  البحث 

هذه  واقع  ما  لكن  ومحفزة،  متعددة 

ثقافات  فيها  تطغى  دول  يف  املسائل 

سياسية مختلفة، سواء كانت دوال بعيدة 

حالة  إن  القرب؟  كل  منا  قريبة  أو  عنا 

بالدراسة عىل هذا  تبدو جديرة  رومانيا 

املستوى من منظور ُمقارَنَايت، فهي عضو 

ظلت  لكنها  األورويب،  االتحاد  يف  نَِشٌط 

خالل  سلطوي  جد  نظام  تحت  ت��رزح 

فرتة طويلة من الزمن، وحديثة يف نفس 

الوقت.

المجتمعات  ي 
�ف المثقفون 

ُوز  ُ ال�رب ف  ما بعد الشيوعية: ب�ي
المفرط وخيبة الأمل

الثاين  النصف  رومانيا،وخالل  يف 

صورة  تطور  العرشين،كان  القرن  من 

التعبري  حرية  بقمع  مطبوعا  املثقف 

وكان  الشيوعي.  النظام  حكم  ظل  يف 

رومانيني  مثقفني  نجد  أن  جدا  ن��ادرا 

يتمتعون بالجرأة للترصيح بنقد السلطة 

املتكررة  الخروقات  وإدان��ة  السياسية، 

املثقفني  هؤالء  اإلنسان.فأغلب  لحقوق 

فضلوا االنسحاب إىل برجهم العاجي، بل 

وحتى عقد صفقة مع النظام الشيوعي. 

ومع انهيار هذا النظام سنة 1989، عاش 

ما  رسيع-  -بإيقاع  الرومانيون  املثقفون 

الغربية طيلة  أوروبا  عاشه نظراؤهم يف 

أزيد من نصف قرن: لقد عاشوا »عرصا 

ذهبيا« شبيها بذاك الذي شهدته فرنسا 

ثم  والستينيات،  الخمسينيات  خالل 

فرتة  ثم  األمل،  خيبة  من  فرتة  ذلك  تال 

أخرى شهدت اصطفاف املثقفني يف صف 

مع  التأقلم  فرتة  ثم  السياسية،  السلطة 
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العرص السمعيالبرصي، وبعدها االندماج 

وحدث  الرقمي،  اإليكولوجي  النظام  يف 

كل هذا دون أن يكون هناك بالرضورة 

تتابع يف هذه املراحل.

وبعد خمسني سنة من غياب حرية 

أمام  إمكانية  أي��ة  وغياب  الصحافة، 

عن  الحر  للتعبري  الرومانيني  املثقفني 

السياسية،  القرارات  بخصوص  آرائهم 

مغامرة  يف  بحامس  الدخول  هؤالء  قرر 

استعادة الزمن الضائع؛ فام ميز سنوات 

يف  الكبري  حضورهم  هو  التسعينيات 

بنيات السلطة السياسية، ويف الصفحات 

التلفزيونية  األوىل للجرائد، ويف القنوات 

بعد  ما  املثقفون  تخىل  لقد  املتكاثرة. 

ناقدة  كهيئة  دوره��م  عن  الشيوعية 

من  ع��دد  لكسب  وذل��ك  موضوعية، 

مستشارين  يصبحوا  كأن  االمتيازات، 

دبلوماسية،  لبعثات  ورؤس��اء  رئاسيني، 

ووزراء،إلخ.  األورويب،  الربملان  يف  ونواب 

مع  ِحدته  ْت  َخفَّ االلتزام  يف  فحامسهم 

اإلعالمية  بالوسائط  َولََعُهْم  الزمن،لكن 

األول  العقد  خالل  حتى  هو  كام  بقي 

ال  حيث  والعرشين،  الواحد  القرن  من 

»اإلعالميني«  املثقفني  بعض  نجد  نزال 

يهيمنون عىل النقاش العمومي.

وكام هو الحال يف فرنسا،ففي رومانيا 

لدراسة  نفسه  كرس  من  أكرث  أن  نجد 

هم  العمومي  الفضاء  يف  الثقايف  العامل 

الباحثون يف التاريخ، ويف السوسيولوجيا، 

ويف العلوم السياسية، وليس الباحثون يف 

الرغم  وعىل  واالتصال.  املعلومات  علوم 

نشط  حضور  لديهم  مثقفني  وجود  من 

يف  خاص  وبشكل  اإللكرتونية،  املنابر  يف 

التواصل االجتامعي، فإن وجود  شبكات 

مثقفني ينحدرون حرصيا من بيئة رقمية 

متثل  ال  ال��واق��ع،  ويف  مؤكدا.  يبدو  ال 

جديدا  فضاء  بعد  الرقمية  التكنولوجيا 

من  جديدة  لفئة  بالنسبة  للمرشوعية 

لنرش  أداة  ولكنها  العموميني،  املثقفني 

داخل  وطُ��وِّرَْت  أُنِْتَجْت  أفكار  وإذاع��ة 

الوسائط اإلعالمية التقليدية.

ي 
�ف رومانية  فرنسية  مبادرة 
علوم المعلومات والتصال

انطباقها  يف  السابقة  املالحظة  إن 

بعض  ألهمت  وغربها  أوروبا  رشق  عىل 

الفاعلني لتنظيم املنتدى الثنايئ الفرنيس-

والعرشين  الرابعة  نسخته  يف  الروماين 

حول موضوع علوم املعلومات واالتصال، 

»املثقفون  ك��ال��ت��ايل:  ع��ن��وان��ه  وك���ان 

االلتزام  أشكال  رقمنة  أث��ر  واإلع���الم: 

املنتدى  هذا  العمومي«.وكان  والنقاش 

نونرب   2 إىل  أكتوبر   31 من  انعقد  قد 

2019 مببادرة من كلية الصحافة وعلوم 

وبرشاكة  بوخارست،  بجامعة  االتصال 

والبحث  التحليل  مركز  مختربات  مع 

اإلع��الم ح��ول  التخصصات  متعدد 

IIبانتيون  باريس  )جامعة    CARISM

واملعهد   ،Panthéon-Assas أّس��اس 

يف  األبحاث  للصحافة(،ومخترب  الفرنيس 

املتوسطي  واالتصال  املعلومات  علوم 

SIC.LabMéditerranée )جامعة كوت 

الجامعية  واملدرسة   ،Côted’Azurدازور

اإلنسانية  والدراسات  الفنون  يف  للبحث 

EUR Art et Humanités(. وإذا كان 

َص  ُخصِّ قد  املنتدى  إصدارات  من  عدد 

الفضاءات  تشكيل  وإلع���ادة  لإلعالم 

َص  العمومية يف العرص الرقمي،مثلام ُخصِّ

الرتاث  وساطة  إلشكاليات  اآلخر  البعض 

وأمناط  املثقفني  مسألة  فإن  والثقافة، 

النرش املتبعة من طرفهم مل يسبق أن تم 

تناولها من قبل،إال ما كان عرب مشورات 

نادرة ومعزولة.

الرابعة  النسخة  ه��ذه  إذن  أت��ت 

فراغا  لتشغل  املنتدى  من  والعرشون 

باحثا  أربعني  حوايل  وضمت  موجودا، 

فرونكوفونيني،  الدكتوراه  يف  وطالبا 

لجنة  طرف  من  اُنْتُِخبَتْأوراقهم  والذين 

علمية دولية نشكرها بحرارة، كام نشكر 

املنتدى. ويسلط  كل املساهمني يف هذا 

املؤلف الجامعي الحايل الضوء عىل غنى 

انطالقا  واإلنتاجات  املساهامت  وتنوع 

من انتقاء رصني للنصوص،وُمبَْننَيٍ حسب 

جزئني: يتناول الجزء األول إعادة تشكل 

واملجال  الفني  اإلب��داع  بني  العالقات 

الثقايف،ويسائل الجزء الثاين بشكل مبارش 

إعادة  عىل  الرقمي  اإلعالم  وسائط  تأثري 

التشكل هذه.

ُوز  ُ ي إل ال�رب
بداع الف�ف من الإ

ة الرقمي: الطرق القص�ي
ب�  املعنون  االفتتاحي  مقاله  يف 

يف  بفرنسا  الثقافية  الحياة  »تحوالت 

يقرتح   ،»)1989-2019( الرقمي  العرص 

ي الع� الرقمي؟ 
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تحليال   Rémy Rieffelري��ف��ول رمي��ي 

األفكار  لحياة  الرئيسية  للخصائص 

وللنقاش الثقايف بفرنسا عىل مدار الثالثني 

مع  أنه  الباحث  ويالحظ  األخرية.  سنة 

أمناط  ظهرت  الرقمية  الوسائط  انطالق 

االجتامعية،كام  القيمة  لقياس  جديدة 

للنرش، وهو ما  ظهرت فضاءات جديدة 

الستقالليتهم  املثقفني  فقدان  من  زاد 

إزاء الوسائط اإلعالمية. ويف نفس الوقت 

جذب  )أو  االنتباه  باقتصاد  الدفع  يتم 

l’économie de l’attention االنتباه( 

ويف  األنرتنت  يف  القصوى  ح��دوده  إىل 

وهكذا  االجتامعي؛  التواصل  شبكات 

شيئا  الكالمية  الحروب  صدى  يغطي 

والفكرية  الثقافية  الخالفات  عىل  فشيئا 

الحقيقية، وتتشكل هوة كبرية بني عاملني 

يتباعدان أكرث فأكرث: عامل الربوز اإلعالمي 

املفرط لبعض األشخاص، يف مقابل عدم 

بروز معظم اآلخرين أو باألحرى تغييبهم 

بشكل تدريجي.

)»من  التمهيدي  الثاين  املقال  يف 

زوال Zolaإىل زمور Zemmour: صعود 

اإلعالمي  النظام  يف  املثقفني  وتقهقر 

لورون  يستعرض  العرشين«(،  للقرن 

العالقات   Laurent Martin مارتان 

قرن  امتداد  عىل  واإلع��الم  املثقفني  بني 

إىل  ظلت  عالقات  وه��ي  ال��زم��ن،  من 

محكومة  العرشين  القرن  ستينيات 

بعد  فيام  حملت  ثم  الطباعة،  بحضارة 

الجديدة  للمجالت  القوي  الصعود  أثر 

الوسائط  هذه  غريت  وقد  وللتلفزيون. 

وبني  اإلع��الم  بني  العالقات  الجديدة 

بني  فيام  العالقات  غريت  بل  املثقفني، 

املدونات،  ومع ظهور  أنفسهم.  املثقفني 

التواصل  وشبكات  الرقمية،  واملجالت 

جديد  لشكل  التأسيس  تم  االجتامعي، 

من َدَمْقرَطَِة التعبري والنقاش نحو ما هو 

أفضل وأيضا نحو ما هو أسوء. لكنأصبح 

من املعقد جدا أن يتمكن الشخص من 

إسامع صوته وسط هذا الصخب املعمم 

الذي خلقه تضخم العرض.

السوسيو- التمهيدات  ه��ذه  بعد 

 Lucieألكسيس لويس  تفتتح  تاريخية، 

املؤلف،  م��ن  األول  ال��ج��زء   Alexis

بني  املركبة  العالقات  لدراسة  واملخصص 

املعنون  نصها  ويف  واملثقفني.  الفنانني 

للفنان  البرصي  السمعي  »اإلنتاج  ب� 

الكاتبة  توضح  مثقف«،  إىل  وتحويله 

كيف تعمل املجلة الثقافية التلفزيونية: 

 Des Mots الليل«  منتصف  »كلامت 

بصورة  الفنان  إظهار  عىل   de Minuit

لعوامل  دمج  عملية  خالل  من  املثقف 

السمعية  وبالصناعة  بالخطاب،  ترتبط 

البرصية. وبحسب الكاتبة، فإن إجراءات 

تتشكل  التلفزيوين  الربنامج  وتدابري 

الحقبة  يف  بالتفكري  وعد  حول  وترتكب 

واستجابة  سيايس،  هو  وفيام  املعارصة 

لهذا الوعد يتم تقديم الفنانني عىل أنهم 

فاعلون ملتزمون ومناضلون.

م��اري��ا  تُ��َع��بِّ��أُآن��ا  جهتها،  وم���ن 

Ana-MariaSezonov-سيزنوفهانارو

الفاعل-الشبكة  نظرية   Hanaru

حالة  دراسة  إلنجاز   l’acteur-réseau

)»الُهْجَنُةhybriditéالجديدة  بعنوان: 

االتصال  شبكة  داخل  والتواصلية  الفنية 

وخارجها offlineonline بوصفها خطابا 

للفنان-املواطن«(. وتتعلق دراسة الحالة 

هذه بفنان تخطيطي روماين ذي سمعة 

بريجوفيش دان  وهو  عامليني،  وِصيٍت 

DanPerjovschi. وتقرتح الكاتبة تحليال 

السياسية  الرسوم  ملحتوى  موضوعاتيا 

ووح��دات  للمعنى،  نواقَل  باعتبارها 

املنظور  منطلق  ومن  للخطاب.  تركيبية 

أن  نجد  الكاتبة،  ط��رف  من  املقرتح 

الفنانني املعارصين يصبحون هم الزعامء 

يستخدمون  الذين  الجدد  واملؤثرون 

األعامل الفنية كأدوات هجينة لالحتجاج 

وللتواصل.

ويف دراسة من نفس النوع مخصصة 

Jean-للمخرج السيناميئ جون لوك كودار

)»االنشقاقات  بعنوان:   LucGodard

اإلعالمية،  واالضطرابات  االستطيقية، 

تحلل  الرقمية(،  التشكالت  وإع���ادة 

بعناية   SophieRaimond صويف رميون

التي  واملساءلة  التدخل  اسرتاتيجيات 

العمومي،  يتبعها هذا املخرج يف املجال 

الوسائط  متعددة  اسرتاتيجيات  وهي 

لنا  وتسمح  نقدي.  فكر  لخدمة  موجهة 

أقطاب:  ثالثة  باكتشاف  الكاتبة  دراسة 

اإلعالمي،  والحقل  املثقف،  الدين  رجل 

من  وذلك  الرقمية،  التكنولوجيات  ثم 

داخل  تتم  تجريبية  مقرتحات  خ��الل 

استوديو التصوير أو يف قاعة املونتاج أو 

يف الفضاء العمومي.

شيلو دي  ف��ل��ور  ال��ب��اح��ث��ة  أم���ا 

عىل  عملت  فقد   ،FloreDiSciullo

تحليل خطابات عن التكنولوجيا الرقمية 

الفن  يف  متخصصة  مجلة  عنها  عربت 

املعارص، وحملت دراسة الكاتبة عنوان: 



99
مجلـة رهانـات

العـدد 57 - 2021

)»آر بريس Artpress: املجلة ومثقفوها 

الرقمية«.  التكنولوجيا  مواجهة  يف 

بعض  ع��دا  ففيام  الكاتبة،  وبحسب 

تقرتحها  التي  املقاربة  فإن  االستثناءات، 

التكنولوجيا  ملقاربة  بريس  آر  مجلة 

الرقمية تركز بشكل أسايس عىل الجوانب 

الفنية، حيث يتعلق األمر مبدخل لفحص 

إعادة التشكل التي تفرضها التكنولوجيا 

املثقفني  بني  العالقات  عىل  الرقمية 

واإلعالم. ويف املقابل،تبدو املجلة مرتددة 

فيام  بها  الخاصة  اإلج��راءات  اعتامد  يف 

تبدو  أن  خشية  وذلك  بالرقمنة،  يتعلق 

خطها  طموحات  مستوى  عىل  متناقضة 

التحريري.

اخ���ت���ت���م ف��ان��س��ون��ل��وم��ب��ري

غيني  ول���ورا   VincentLambert

باستعراض  األول  الجزء   LauraGhinea

الفنان  ص��ور  ع��ن  تاريخية  ب��ان��ورام��ا 

املثقف، وصور الفنان امللتزم أو املناضل، 

النهاية صورة هجينة ظهرت  يف  ليقرتحا 

العرشين، وهي صورة  القرن  نهاية  منذ 

 l’intellectuel de la الثقافة  مثقف 

نتاج  هي  ال��ص��ورة  وه��ذه   ،culture

تحليل أساليب فنانني مناضلني رومانيني، 

وأيضا تحليل أشكال فنية لاللتزام ضمن 

شبكات مناضلة ألجل مساعدة الالجئني 

يف أوروبا.

الثاين  للجزء  التقدميي  النص  يف 

لتحوالت  وامل��خ��ص��ص  امل��ؤل��ف،  م��ن 

العرص  يف  العمومي  والفضاء  اإلع��الم 

PaulRasse راس  بول  يالحظ  الرقمي، 

وف��ان��ي��س��ال��ون��داف��ريد-ك��ات��س��ب��ريغ 

VanessaLandaverde-Kastbergأن 

يعد  مل  والعرشين  الواحد  القرن  مثقف 

يكتفي بكتابة أعمدة صحفية يف جرائد 

أو  كتب  تأليف  أو  محيل  انتشار  ذات 

معينة.  مشكلة  ملعالجة  مقاالت  تحرير 

يف  املثقف  »التزام  بعنوان:  مقالهام  ويف 

الالجئني:  لدعم  العمومية  الفضاءات 

اآللب-ماريتيم الحدودية  املنطقة  حالة 

أن  نجد   ،»LesAlpes-Maritimes

زمن  يف  املثقف  إلىأن  يخلصان  الكاتبني 

»املجتمع املتصل )باألنرتنت(« يجب أن 

يربهن عىل قدرته عىل فهم ظاهرة معينة 

التحقيق  يف  مناهجه  بني  تقاطع  بخلق 

النضالية،  الرباجامتيةأو باألحرى  وأفعاله 

الفاعلني  صف  يف  باالصطفاف  وذل��ك 

يستهدف  التي  بالظواهر  املعنيني 

تحليلها.

»املثقفون  بعنوان:  آخر  نص  ويف 

للتعبري  الجديدة  واألشكال  العموميون 

بني  مقارنة  دراس���ة  األن��رتن��ت:  ع��ىل 

رومانيا وفرنسا«، تتساءل كاميليا كوزنري

الطريقةالتي  عن   CameliaCuşnir

العموميون وسائلهم  املثقفون  بها  كَيََّف 

العام  املجال  والتواصل داخل  التعبري  يف 

كيف  نصها  يف  الكاتبة  وتوضح  الرقمي. 

يف  األفكار  ج��دال  تحديد  إع��ادة  متت 

من  انطالقا  وذلك  الجديد،  السياق  هذا 

منظور مقارن عن هذا التحول كام تم يف 

فرنسا ويف رومانيا.

»مرشوعية  بعنوان:  مقالها  ويف 

الكاتبة  عملت  االف���رتايض«،  املثقف 

عىل   StefaniaBejanاستيفانيابيجون

مفهوم  تعريفات  مختلف  تطور  تتبع 

البيئة  قيم  تعقد  املثقف. وللتدليل عىل 

الكاتبة  اليوم،أجرت  عامل  يف  الرقمية 

تحليال للخالف الذي دار يف العامل الرقمي 

بسبب ظهور الفيلسوف الروماين ميهاي 

سورا MihaiSora )بعمر ال� 104 سنة( 

 E-mag سنة 2019 يف إعالن دعايئ لرشكة

الرائدة يف املبيعات عىل األنرتنت.

 ،DeliaOprea أما الكاتبة ديليا أوبري

»مثقف  ب��ع��ن��وان:  مساهمتها  ففي 

وتطور  تغري  م���دون؟  أم  صحفي  أم 

الرقمي«،  العرص  يف  املهنية  املامرسات 

تقرتح تصورا عن الطريقة التي كَيََّف بها 

املدونات  كتاب  الرومانيون  الصحفيون 

التمثل  ويف  التعبري  يف  وطرقهم  كتابتهم 

مع بيئة األنرتنت. وعززت الكاتبة عملها 

بدراسة حالة تناولت شخصيتني من عامل 

وهام:دراغوسباترارو الروماين،  املدونات 

غ��وران  وم���واز   DragosPatrarau

.MoiseGuran

يف النهاية، ويف نصها الختامي: »البناء 

للمعارض  الثقافية  للصورة  الرقمي 

الباحثة  عملت  فييتنام«،  يف  املخلص 

فونغنغويينبوهان تان  يت  الفييتنامية 

Th iTh a n h P h u o n g Ng u y e n -

الرقمي  البناء  مساءلة  عىل   Pochan

لصورة ثقافية تلعب دورا متناميا يف إعادة 

فييتنام.  يف  العمومي  الفضاء  تشكيل 

االعتبار  بعني  الباحثة  تحليل  ويأخذ 

 BauxiteVietnam اإللكرتوين  املوقع 

الذي يساهم يف إبراز املعارضني، وتعزيز 

سلطتهم لدى الشعب.

ي الع� الرقمي؟ 
عالم: هل يتعلق الأمر بتفاعالت جديدة �ف ترجمة : المثقفون والإ
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حطمت أيها الرفيق كل األرقام

كل الرشكات الكبرية تحتفل مبجدك

نرشاتك وإبداعاتك متأل األبواق

وتحط الرحال يف قلب األوهام

تسكن يف جنبات الطموح املرشوط 

وتسقط كأوراق كانت تحلم بدوام االخرضار

سقطت وهي تشكو ُمّداحها

أيها الرفيق حطمت كل األرقام

وسكنت بروج اللقالق

وهتفت بأعىل صوتك

أريد مجدا ...أريد جائزة...

الأريد فتاتا ...وبضع لقيامت...

     أتسمعون؟      

سأترك تاريخي الحافل

أقدم نفيس لألبواق تائبا

أتعبني الرتاشق والتهافت

رصت لقمة تافهة

تََحطَّْمُت وتالشت األرقام عرب الفقاعات...

ي
عبدهللا العثما�ف

ثقافة الموز

نصوص وإبداعات
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منشورات مدى
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