
اإلنتلجنسيا القلقة
حالة املثقف العربي يف مرحلة ما بعد الكولونيالية

]*[
محمد عبد الله عبد العال أحمد]]]

تحاول هذه املقالة مقاربة اإلشكاليات الداخلية التي تعيشها النخب العربية وهي تتصدى 

من  بجملة  الغرب  ف  النيوليربالية  عنه  وعربت  العاملي  الوضع  عىل  طرأت  التي  للتحوالت 

املفاهيم والنظريات التي تسوغ لإلخضاع، وتظهر كرتجمة رصيحة وصارخة للمرحلة ما بعد 

االستعامرية. 

النقاش ف العاملي العريب واإلسالمي ف ضوء تلك  الباحث اتجاهات  إىل ذلك يرصد 

املفاهيم التي أدت إىل تشكيل بيئات محلية تشاطرها الرأي بل وتعيد إنتاج مفاهيم السيطرة 

االستعامرية بطرق ومناهج متعددة داخل املجتمعات األهلية والثقافية. وف هذا السياق يعمل 

البحث عىل إعادة تأصيل مصطلح اإلنتلجنسيا العربية ملعرفة مدى تطابقه مع ما جرت عليه 

األحوال ف الزمن املابعد استعامري.

المحرر

ليُطرح مجدداً وعىل نحو أكث إلحاحاً من أي  القرن الحادي والعرشين عاد السؤال  مع بداية 

وقت مىض: هل حّقاً انقشع ضباب االستعامر عن سامء األوطان العربية، أم أن ما يعكسه املشهد 

العام هو عىل النقيض من ذلك؟. 

مديد  زمن  انرصم  بعدما  ورعاية،  وتصويب  ترتيب  إىل  الحال  بطبيعة  يحتاج  السؤال  هذا  مثل 

عىل انشغال النخب العربية عىل وجه الخصوص والنخب اإلسالمية عموماً، مبواجهة األطروحة 

االستعامرية يف ميادينها املختلفة. السؤال نفسه يتضاعف حدة وحيوية يف أزمنتنا الحارضة وهو 

*- باحث وأكادميي ـ جامعة املنيا ـ جمهورية مرص العربية.
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يواجه األوهام املتجددة التي يحملها شطر واسع نسبيّاً من املثقفني العرب ويحفظونها عن ظهر 

املا  االستعامرية  اآللة  أن  عن  األخرية  السنوات  يف  يشاع  ما  األوهام  تلك  أبرز  من  إن  إذ  قلب. 

الدميقراطي. مع ذلك فإن  النظام  بعد حديثة هي رضورة للتخلص من االستبداد املحيل وإقامة 

وهامً كهذا ما لبث أن تهاوى جرَّاء التحوالت العاصفة التي شهدها العامل العريب منذ نهاية القرن 

املايض، مروراً مبا يسمى بثورات الربيع العريب، وما ترتب عليها من آثار كارثية عىل وحدة البالد 

العربية ومجتمعاتها.

تعيني حدود املفهوم

يف مستهل الحديث عن اإلنتلجنسيا العربية نرانا يف حاجة لنلقي الضوء عىل ماهيتها ودورها 

من أجل أن يشكل ذلك مدخالً ملقاربة مواقفها يف املرحلة ما بعد الكولونيالية. والحقيقة أن مثة 

صعوبة بالغة يف تحديد هويتها وحدود تعريفها، حتى يكاد ال ينعقد اتفاق دقيق حول معناها«]1]. 

يف وقتنا الراهن شاع استخدام كلامت مثل املثقف واألديب والعامل واملتعلم والفنان للداللة عىل 

املعنى نفسه، وعىل الجانب اآلخر من العامل ويف اللغات األوروبية الحديثة استخدمت كلامت 

شتى أيضا منها عىل سبيل املثال: املتعلم »Educated« واملثقف »Cultured« واملثقف النشيط 

أنها  العريب، إال  إىل املصطلح  وقرباً  الكلمة وإن كانت هي األكث رواجاً  »Intellectual« وتلك 

هذا  يف   .»Intelligensia« اآلن  بصدده  نحن  الذي  املصطلح  مع  األوروبية  اللغات  يف  تتداخل 

الذي لديه  املضامر يرى عامل االجتامع األمرييك إدوارد شيلز أن املثقف هو الشخص املتعلم 

طموح سيايس، إما بصورة مبارشة من خالل السعي ليكون حاكامً ملجتمعه أو بصورة غري مبارشة 

عرب السعي إىل صياغة ضمري مجتمعه. ويشري إىل أنه بسبب العدد الفقري نسبيّاً للمثقفني يف الدول 

النامية فإن األشخاص ذوي التعليم املتقدم يجب أن نعتربهم طبقة مثقفة]2]، أما نظريه لويس فويري 

»Feuer« فقد بنيَّ أن »املثقف هو املتعلم واملهني من الطبقة الوسطى الذي يختلف عمن يعمل 

بالصناعة والتجارة من الطبقتني العليا والدنيا«]3]. 

اإلنتلجنسيا إذاً، هي قيمة مفهومية ذات مدلول تاريخي – اجتامعي يشري إىل املتعلمني تعليامً 

[1]- الزيات ،السيد عبدالحليم، املثقفون املرصيون بي جدليات النشأة وإشكالية الفعل، مجلة الوحدة، العدد 66، مارس 1990 م، ص147.

[2]- for more .. please look, Edward, shills : the intellectuals and power, and other essays, )Chicago, 

university 1972 ( . pp 29 – 27.  

[3]-3-Lewis, feuer, s, Ideology and Ideologistis, basil Black Well, Oxford, 1975, pp202205/ )

الملف
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عالياً وحديثاً]1]، ونستطيع أن نقول باختصار أن الذين ينتسبون إليها هم طبقة اجتامعية تشارك يف 

عمل ذهني معقد يهدف إىل التوجيه والنقد والتقويم، أو لعب دور قيادي يف تشكيل ثقافة املجتمع 

والكتاب  واألكادمييني  املدارس،  ومعلمي  الفنانني  اإلنتلجنسيا  تشمل  قد  وهنا  وسياسته«]2]. 

والصحفيني وغريهم ممن يُطلق عليهم بشكل واسع، صفة مثقفني. أما دورهم يف تنمية املجتمع 

فهو محط جدٍل واسع. ففي حني مل يكن إيجابيّاً يف حاالت تاريخية كثرية، فإنهم يساهمون يف 

املقابل بدفع املجتمع إىل مستويات تقدم كبرية، وقد يلعبون دوراً يف تعزيز حركاته املختلفة]3]. 

وقد ظهرت هذه الطبقة مبعناها االجتامعي يف بولندا يف خالل عرص تقاسمها. ثم ظهر املصطلح 

يف أعامل الفيلسوف األملاين هيغل يف أربعينيات القرن التاسع عرش لوصف فئة متعلمة ومهنية من 

الربجوازيني الوطنيني الذين أصبحوا قادة روحانيني يف بلد خاضع لقوى أجنبية.

ال شك بأن ضبط حدود هذا املصطلح بالعربية يعني الفئة املثقفة أو النخبة املثقفة، التي هي 

محور بحثنا. لكن املسألة هنا ال تتوقف عىل الجانب االصطالحي، والكيفية التي قارب فيها العقل 

الفكرية  البنية  تأثر  هو  اإلشكالية  محور  أن  ذلك  فيه.  يعمل  الذي  الحقل  تعريف  العريب  الثقايف 

لإلنتلجنسيا العربية ببقايا االستعامر يف فرتة الكولونيالية الجديدة وما بعد الكولونيالية. ذلك ألن 

أي تأثر بالثقافة االستعامرية هو دليل عىل حضور املستعِمر داخل البنية الثقافية العربية، وعىل دوره 

الوازن يف التأثري والتوجيه معرفيّاً ثقافيّاً وفكريّاً واقتصاديّاً. 

أما يف ما يتصل مبفهوم »)ما بعد الكولونيالية / post-colonialism/ postcolonialism( وكيفية 

التعاطي معه معرفيّاً من جانب النخب العربية املعارصة، فنستطيع القول أن النخب املشار إليها 

رتها التيارات النقدية الغربية خالل القرن  انساقت يف الغالب األعم إىل َسيْل التعريفات التي صدَّ

العرشين املنرصم. ففي املرحلة التي أعقبت الحرب العاملية الثانية كان للدولة ما بعد الكولونيالية، 

النقاد  راح  األساس  هذا  وعىل  املستعمرة،  البلدان  نخب  عىل  واضح  تسلسيل  تاريخي  أثٌر 

يستخدمون هذا املصطلح يف أواخر السبعينات من القرن املايض ملناقشة اآلثار الثقافية املتعددة 

[1]- بن خدة ، نعيمة، املثقف والسلطة عند إدوارد سعيد مفهوم املثقف، رسالة ماجستري ف الفلسفة، كلية العلوم االجتامعية، جامعة 

وهران، الجزائر، العام الجامعي العام 2011 / 2012 م، ص 18

[2]-Intelligentsia” in Merriam-Webste Online-  

 Wayback Machine نسخة محفوظة 07 يناير 2008 عىل موقع

[3]-Tomasz Kizwalter )2009(. ”[The History of the Polish Intelligentsia until 1918” )PDF(. Acta Poloniae 

Historica. متت أرشفته من األصل )PDF) ف 09 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ Mar 26 2016 

اإلنتلجنسيا القلقة
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لالستعامر]1]. هناك بالطبع تعريفات عدة حاولت رسم حدود مصطلح ما بعد الكولونيالية وفقا ألطر 

وتجارب تاريخية متفاوتة. فقد عرفه دوغالس روبنسون بأنه »دراسة جميع الثقافات/ املجتمعات/ 

البلدان/  الثقافات/ املجتمعات/  تربطها بسواها من  التي  القوة  البلدان/ األمم من حيث عالقات 

األمم؛ أي الكيفية التي أخضعت بها الثقافاُت الفاتحة الثقافاِت املفتوحَة ملشيئتها؛ والكيفية التي 

أو تغلّبت عليه. وهنا  أو قاومته،  أو تكيّفت معه،  الَقرْس،  الثقافات املفتوحة لذلك  بها  استجابت 

تشري الصفة »ما بعد الكولونيالية« إىل نظرة النخب النقدية يف أواخر القرن العرشين إىل عالقات 

التاريخ كلّه«]2]  وحسب دوغالس  التاريخية التي تغطيها فهي  القوة السياسية والثقافية، أما الفرتة 

أيضاً، فإّن النظرية ما بعد الكولونيالية هي: دراسة مستعمرات أوروبا السابقة بعد استقاللها؛ وكيف 

استجابت إلرث الكولونيالية الثقايف، أو كيف تكيّفت معه، أو قاومته، أو تغلّبت عليه. ومام يبدو 

الحداثة«  للقارئ فأن املصطلح انضم إىل مصطلحات »املا بعديات« مثل مصطلحات »ما بعد 

و»ما بعد البنيوية« و»ما بعد النسوية« و»ما بعد االستقالل«، والتي تُْنِبُئ باستمرارية االلتصاق بالفرتة 

ذاتها، وتعامل معها كام لو أنها فرتة مل تنته.

ما بعد الكولونيالية يف تعامالت النخب العامل ثالثية

بصيغتها  بالكولونيالية  كبرياً  تأثّراً  تأثرت  قد  العربية  اإلنتلجنسيا  أن  التاريخية  القراءات  تُظهر 

الكالسيكية، وكذلك املستحدثة. وهو ما يبدو بوضوح يف ما نشهده اليوم من تبعيات بيِّنة للخطاب 

بصورة  نشهد  سوف  ذلك  مقابل  يف  املختلفة.  واملعرفية  الفكرية  وتجلياته  مستوياته  يف  الغريب 

مبكرة عىل محاوالت جادة بادرت إليها نخب عانت بالدها ومجتمعاتها من تسلط استعامري بعيد 

األثر، سواء عرب االحتالل املبارش أو عرب الوسائط الثقافية واألكادميية واالقتصادية املختلفة.

من النخب املنتسبة إىل ما سمي ب »العامل الثالث« كان أول من دخل السجال بقوة ملناقشة 

لغانا  األول  الرئيس  نكروما«  »كوامي  هو   ،)  neo-colonialism( الجديدة  الكولونيالية  مصطلح 

كتابه  يف  جاء  ما  بحسب  اإلفريقية  للوحدة  الدعاة  أبرز  من  هو  نكروما  أن  واملعروف  املستقلة. 

الثقافية، ما  1965«. وقد شاع بني األوساط  : املرحلة األخرية لإلمربيالية،  الجديدة  »الكولونيالية 

طرحه يف كتابه املذكور حيث قدم تعريفاً مطوراً لإلمربيالية باعتبارها املرحلة األخرية للرأساملية. 

[1] - بيل أشكروفت / جاريث جريفيث / هيلي تيفي، دراسات ما بعد الكولونيالية، ترجمة أحمد الرويب / أمين حلمي / عاطف عثامن، 

دار ابن خلدون  ص 283-282 

نزوى،  مجلة  ديب،  ثائر  ترجمة  الرتجمة،  دراسات  الكولونيالية،  بعد  ما  الدراسات  واإلمرباطورية:  الرتجمة  روبنسون:  دوغالس   -[2]

العدد2009-07-45،20

الملف
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البلدان  اإلبقاء عىل هيمنتها عىل  التي سعت إىل  الجديدة  اإلمربيالية  نقد  نكروما إىل  فقد ذهب 

الجديدة  العظمى  والقوى  السابقة  الكولونيالية  القوى  بقايا  أن  حيث  وآسيا،  أفريقيا  يف  املستقلة 

الصاعدة عىل املشهد العاملي، ظلت تلعب دوراً حاسامً يف مصائر هذه الدول عن طريق تثبيت 

األسعار يف األسواق العاملية، والرشكات متعددة الجنسيات، واالتحادات االحتكارية، إضافة إىل 

الكولونيالية  أن  حقيقة  عن  »نكروما  ويكشف  املوجهة.  الثقافية  التعليمية  املؤسسات  من  تنويعة 

الجديدة كانت أكث دهاًء وأبرع تخفيّاً وأصعب يف الكشف عنها وتحديد معاملها ومقاومتها من 

لإلمربيالية،  الخفي  الشبح  هي  الجديدة  الكولونيالية  فإن  وبذلك  األقدم،  الرصيحة،  الكولونيالية 

ورمز إلستمرارية الهيمنة والسيطرة من تلك القوى]1].

ازدواجية العقل النخبوي العريب

االستعامر يف ثوبه الجديد يف مرحلة ما بعد الكولونيالية هو استعامر بديل عام سبقه من أمناط 

استعامرية إال أنه مل يقطع مع هذه األمناط. ولعل ميزته اليوم أنه غزو فكري وثقايف لتشكيل منظومة 

محلية ذات جاذبية فكرية ومعرفية تتوىل اإلنتلجنسيا نفسها تسويق ثقافة الهيمنة االستعامرية وهي 

الدميقراطية  الحرص عىل  تبدو يف ظاهرها شديدة  اإلمربيالية  اللعبة  تلك  تصنع.  قناعة مبا  عىل 

وحقوق اإلنسان، حيث ال يستطيع كل من يراها مقاومة خطابها وآليات عملها، فهذا هو األسلوب 

السيطرة عىل جميع املستويات   لفرض  الفائق،  الدهاء  املاكر ذي  الجديد الستمرارية االستعامر 

الثقافية واإلعالمية واالقتصادية واالجتامعية واألخالقية. 

مثة من يذهب إىل القول تبعاً لواقع الحال أن مصطلح ـ ما بعد الكولونيالية ـ مل يرسخ بعد يف 

بأن  والغزو واحد، ذلك  األدوات  اختلفت  احتالل،  زلنا يف حالة  ما  الحقيقة  فنحن عىل  أوطاننا. 

الهيمنة مل تنته كام توهمنا بل نحن ما زلنا يف حال متأرجحة من االزدواج الوجداين بني رفض بعض 

اإلنتلجنسيا العربية و قبول البعض اآلخر من »طبقة الوكالء«. ولهذا تتأىت إلزامية دور اإلنتلجنسيا 

العربية ليك تقوم مبهمتها مبهارة وحنكة. إما أنها تعي هذا الوضع الخطري حّقاً أو أن تستغرق بذلك 

الضباب الكولونيايل الجديد. 

وقد يبدو أثر )االزدواج الوجداين: The Ambivalence( واضحاً عىل اإلنتلجنسيا العربية. األمر 

املستعِمر  بني  العالقة  يسم  الذي  والنفور  االنجذاب  املركب من  املزيج  ذاك  بقوة  يعكسه  الذي 

[1]- الزيان ـ املثقفون املرصيون بي جدليات النشأة وإشكالية الفعل ـ مصدر سابق.

اإلنتلجنسيا القلقة
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واملستعَمر. ومثل هذا الوصف الذي أدخله »هومي بابا«]1] إىل نظرية الخطاب الكولونيايل حيث 

وصف »بابا« هذه العالقة بأنها متأرجحة، ألن الذات املستعَمرة ليست مناهضة للمستعمر ببساطة 

يوحي  وهكذا  والتواطؤ،  االعرتاض  بني  تجمع  هي  بل  الخط،  طول  عىل  الكلمة  معنى  وبكل 

الذات  داخل  متأرجحة  يتساوقان يف عالقة  واملناهضة  التواطؤ  بأن  الوجداين  االزدواج  مصطلح 

الكولونيالية. ويبدو من هذا املصطلح أن اآلثار املرتتبة عىل ظهوره ذات اتجاهني: فاألول يعكس 

خطورة هذا املصطلح الذي  يخلخل السلطة القاطعة الخاصة بالهيمنة الكولونيالية، والثاين يفصم 

غري  ملمح  هو  الوجداين  فاالزدواج  ذلك  عىل  واملستعَمر.  املستعِمر  بني  البسيطة  العالقة  ُعرى 

بالنسبة للمستعِمر . وهكذا تكمن مشكلة  الخطاب يف  مرغوب فيه داخل الخطاب الكولونيايل 

أنه يريد خلق متلِّق سهل االنقياد بحيث يكون خاضعاً، يعيد إنتاج املستعِمر وعاداته وقيمه. لكن 

بدال من ذلك، أنتج الخطاب الكولونيايل تابعني مزدوجي الوجدان ال ينأى تقليدهم له كثرياً عن 

االستهزاء. إن هذه العالقة املتأرجحة بني التقليد واالستهزاء التي يسببها االزدواج الوجداين تؤدي 

إىل إرباك الهيمنة الكولونيالية، حيث إن األسلوب الذي يُعرض به هذا املصطلح وارتباط الخطاب 

»ينظر إىل هذه  لذا  الوقت عينه،  وإمنائيّا يف  بالذات املستعَمرة، قد يكون استغالليّاً  الكولونيايل 

العالقة عىل أنها عالقة )متكافئة القوة:ambi-valent( )ازدواجية السلطة: dvoevlastie (.  ويكمن 

النفور - يف توليد خلخلة عميقة لسلطة  تأثري هذا االزدواج الوجداين - االنجذاب املتساوق مع 

الخطاب الكولونيايل.« ]2] وهذا أيضاً يوضح الفارق بني الذوات املناهضة وتلك املتواطئة من 

ما  فرتة  إىل  مستمرّاً   يزال  ال  كان  إذا  وما  الكولونيايل  بالخطاب  تأثرها  لجهة  العربية  اإلنتلجنسيا 

قضايا جدالية  من  استثاره  الوجداين مبا  االزدواج  هذا  أن  من  الرغم  ذلك عىل  الكولونيالية.  بعد 

عند »هومي بابا«، أفسح املجال لربوز تلك القضية املقرتحة )proposition(، حيث يحتج »بابا« 

يكون  أن  حّقاً يف  يرغب  ال  الخطاب  ازدواجيّاً، ألن  يكون  مدفوع ألن  الكولونيايل  الخطاب  بأن 

باعثاً عىل  أمراً  برأيه  الشعب املستعَمر نسخة طبق األصل من املستعِمر. فإلن حدث هذا لكان 

الشعور بالتهديد إىل حد بعيد. ففي هذه الحال يصري املهمَّش يفكر بعقلية املركز وهذا يف حد ذاته 

يناقض النظرية اإلمربيالية، فيؤدي إىل ما يسمى باإلزاحة والخلخلة للمركزية. ويف هذا ما يشكل 

إضعافاً للهيمنة والسيطرة ويؤكد عىل إنتاج ثنائية سلطة. لذا كان االتجاه اآلخر ملفهوم – االزدواج 

[1]- مفكر هندي يُنظر إليه بوصفه أحد أبرز الكتاب الذين ساهموا بكشف اآلليات السوسولوجية والثقافية لالستعامرية املتجددة ف آسيا 

وأفريقيا.

[2] -  بيل أشكروفت / جاريث جريفيث / هيلي تيفي، دراسات ما بعد الكولونيالية، ترجمة أحمد الرويب / أمين حلمي / عاطف عثامن، 

دار ابن خلدون  ص 62
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الوجداين - مقصوداً من ِقبَل املستعِمر حتى ال تصل النتائج إىل زحزحة املركز وقوته اإلمربيالية 

املتمكِّنة. هنا يذكر »هومي بابا« مثاالً عىل »تشارلز جرانت« الذي أراد يف عام 1792 م أن يغرس 

الديانة املسيحية يف عقول الهنود، غري أنه أعرض عن ذلك ألن القلق ساوره من أن يدفعهم ذلك 

إىل أن يتحولوا إىل »مشاغبني ألجل الحصول عىل الحرية«]1]. لقد انتهى جرانت إىل حل مفاده 

مزج العقائد املسيحية باملامرسات الطبقية الهندية )caste( املسببة للشقاق حتى تثمر »إصالحاً 

جزئيّاً« ال متكامال، والذي ميكن أن يُحدث تقليداً فارغاً للعادات اإلنجليزية، حيث يبقي عىل بعض 

من الفوىض التي تشغلهم عن مساعي التنمية واإلصالح املتكامل. فاإلبقاء عىل ذلك الجزء من 

الفوىض هو مطلب أسايس سيايس لإلمربيالية حتى ال يُنقل الرصاع إىل داخلها مبا يؤدي حتام إىل 

تقوُّضها، وعليه ستكون مدفوعة ألن تخلق وضعا ازدواجيّاً تخفي من خالله اّدعائها بشأن سلطتها 

املنيعة، معلنة الوهن املستمر للمستعَمر .

عرب تلك االزدواجية الوجدانية تأثر القطاع املناهض للكولونيالية من اإلنتلجنسيا العربية  يف 

التي  فرتة ما بعد الكولونيالية، فاملناهض العريب كان عىل طول الخط منفعالً بحجم املؤامرات 

تحاك لبالده. لقد بدت له السيطرة اإلمربيالية املستمرة يف أثواب عدة، تعكس حالة مركبة ال ينفصم 

أمام إمربيالية مثلثة األضالع تهيمن عليه دفعة واحدة:  الكولونيايل، فوجد نفسه  الفعل  عراها من 

الكولونيالية والكولونيالية الجديدة وما بعد الكولونيالية. إن املناهضني قد تنبَّهوا ملا كان واضحاً 

قال  يومذاك  »ألفرد سكاون«*.   1859 عام  الربيطاين يف مرص  املبعوث  وجليّاً يف طيات حديث 

سكاون مخاطباً مجموعة املؤمتر الوطني املرصي: »احذروا منا فإننا ال نريد لكم شيئاً من الخري. 

لن تنالوا منا الدستور وال حرية الصحافة وال حرية التعليم وال الحرية الشخصية. وما دمنا يف مرص 

فالغرض الذي نسعى إليه من البقاء فيها هو أن نستغلها ملصلحة صناعتنا القطنية يف مانشسرت، وأن 

نستخدم أموالكم لتنمية مملكتنا اإلفريقية يف السودان... مل يبق لكم عذر إذا انخدعتم يف نياتنا 

بعد أن وضح األمر فيها وضوحاً تاّماً. فاحذروا أن تنساقوا إىل الرىض باستعباد بالدكم ودمارها«.]2] 

هذا الكالم لسكاون يختزل أحد املعاين الحقيقية للهيمنة الكولونيالية، حيث يظهر مدى الخطورة 

الذي يجب أن يحتل املكانة املركزية من أجل  العربية ودورها  التي تقع عىل كاهل اإلنتلجنسيا 

[1] - بابا 1994 : 87

[2]- ألفرد سكاون بلنت مخاطبا مجموعة املؤمتر الوطني املرصي ف اقتباس ورد بكتابه التاريخ الرسي الحتالل إنجلرتا مرص الذي تفيد 

بيانات غالفه بأن الشيخ محمد عبد راجعه و وافق عىل ما فيه. ينتمي سكاون ألرسة عريقة تعمل بالسياسة والتمثيل الدبلومايس ف الدول 

األوروبية، تحول بعد 1859 للرتحال ف البالد الرشقية . كون حملة للدفاع عن الزعيم أحمد عرايب بدافع واجبه تجاه مواطنيه ف املقام 

األول وحقهم ف االطالع عىل »الحقيقة الواقعة«.  ترجم الكتاب ونرش عىل حلقات بجريدة البالغ ثم جمع ف مجلد واحد دون تاريخ 

مدون.
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إىل  الوطنية  النخب  وثقافيّاً. وذهبت  اقتصاديّاً  البالد  تطوق  التي  الهيمنة  تلك  للحد من  املقاومة 

صياغة خطابها عىل النحو الذي يجعل إزالة االستعامر بأشكاله كافة يف أمر اليوم. وهذا مام يظهر 

العربية، ويؤكد عىل خطورة  الثقايف يف بالدنا  الهيمنة والسيطرة عىل املستوى  مدى تغلغل تلك 

ودقة موقف اإلنتلجنسيا العربية يف التصدي لتلك األشباح اإلمربيالية الخفية وتأثريها العميق يف 

ثقافتنا العربية واالسالمية.

لكن الوجه اآلخر األشد خطورة يكمن يف متاهي قطاعات تاريخية وأزمنة من االنتلجنسيا العربية 

مع التوقف الكولونيايل والتواطؤ مع تيار الهيمنة اإلمربيالية. وهؤالء هم ما ميكن أن نسميهم  بـ ) طبقة 

الوكالء : comprador(. هذا املصطلح الذي تم تطويره بطريقة أشمل يف مرحلة ما بعد الكولونيالية 

ليشمل طبقة من األكادمييني والكتاب اإلبداعيني والفنانني – ممن يتنازلون عن استقاللهم الوطني 

باعتامدهم عىل القوة اإلمربيالية ويجعلون رهانهم معها. مل يُعد األمر مقترصاً عىل أفراد الربجوازية 

املحلية الذين يدينون بأوضاعهم املتميزة لالحتكارات األجنبية، ومن ثّم يحافظون عىل مصلحتهم 

الراسخة يف بقاء االحتالل الكولونيايل. تلك الفكرة عن طبقة الوكالء والتي تفرتض وجود هيكل تراتبي 

واضح ومتسلسل من العالقات الثقافية واملادية غري مسلم بها. وعليه »فاالفرتاض الذي يذهب إىل 

أن طبقة الوكالء متاميزة بالضورة وبصورة يسهل تحديدها عن بقية املجتمع، هو افرتاض محل جدٍل 

وشكٍّ نسبيّاً ممن يحافظون عىل مقدرة أكث تطّوراّ يف انخراطهم يف املامرسات التواصلية الدولية التي 

تطرحها الهيمنة الكولونيالية، وممن قد يظهرون ميالً أقل، بحكم ذلك، للنضال من أجل االستقالل 

الثقايف والسيايس«]1]. من املمكن التدليل عىل أمر كهذا من مالحظة جد هامة وهي أنه ما من أحد 

الثقايف الكولونيايل بأطواره وأشكاله  النفوذ  بالكلية تأثريات  يف مجتمع مستعَمر ميكن أن يتجنب 

املختلفة. يف مجتمعات ما بعد الكولونيالية ليست الطبقة الربجوازية وحدها، بأي حال من األحوال، 

هي الطبقة الوحيدة التي امتلكت »القدرة عىل النفاذ« إىل الوسائط الثقافية الشعبية مثل التلفاز أو 

املنتجات االستهالكية. إن الخضوع التام والتبعية املطلقة هام وحدهام ما َخلََقا طبقة الوكالء، حيث 

النضال من أجل االستقالل الثقايف والسيايس واالقتصادي مل يعد ذا أهمية لدى أفرادها كام هو الحال 

من االستفادة الشخصية من املامرسات التواصلية واالنتفاع مبا تطرحه الهيمنة اإلمربيالية يف مرحلة 

ما بعد الكولونيالية، وبهذا تصبح ) النَّْفِعيَّة :  Utilitarianism( هي القاعدة األصيلة لديهم، واملنحى 

الرباغاميت هو أصل يرتكزون عليه، ليقع كامل الضر عىل املجتمع عموماً واملواطن بعينه بشكل 

خاص، حيث إن الَعواقب الِفْكِريَّة لطبقة الوكالء تحركها األنانية بغض النظر عن إيذاء األخر وما يقع 

[1] - بيل أشكروفت / جاريث جريفيث / هيلي تيفي، دراسات ما بعد الكولونيالية – مصدر سابق – ص 119.
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عليه من أرضار سواءاً كان هذا اآلخر متمثال يف مجتمع أو فرد أو وطن مبا يحتويه. وما من ريب يف أن 

هذا التوسع الخطري للنفعية يف مجتمعات ما بعد الكولونيالية، أدى من ناحية إىل تشيؤ الذات ونزعها 

من بعدها اإلنساين األخالقي، ومن ناحية ثانية إىل إضعاف السامت العامة للهويّة الوطنية وخلخلة 

مفهومها يف املجتمع، ليصبح مطلب النفعية مذهباً ومسلكاً سائداً وبذلك يساهم متكني تلك القوى، 

وزيادة هيمنتها، وتوسيع رقعة السيطرة اإلمربيالية..

مع حضور ذلك االستحواذ يف الخطاب ما بعد الكولونيايل، بدا الرصاع الداخيل لإلنتلجنسيا 

و»طبقة  الكولونيالية  بعد  ما  مرحلة  يف  الهيمنة  الستمرارية  »املناهضني«  بني  مداه  يأخذ  العربية 

الوكالء«. واالستحواذ )appropriation( مصطلح »يستخدم لوصف الطرق التي من خاللها تستحوذ 

مجتمعات ما بعد الكولونيالية عىل تلك املظاهر الخاصة بثقافة القوة اإلمربيالية ولغتها وقوالب 

الكتابة لديها وأفالمها ومرسحها، بل وحتى عىل مناذج التفكري وطرق إدارة النقاش علّها تخدمها يف 

صوغ هويّاتها االجتامعية والثقافية الخاصة. كام تستخدم هذه العملية أحياناً لوصف االسرتاتيجية 

التي تسعى من خاللها القوة اإلمربيالية إىل دمج املنطقة أو الثقافة التي تستكشفها وتغزوها بوصفها 

استمدتها  التي  املتجددة  الخربة  الرصاع يحمل عبء  بات  وبهذا  لها«]1]،  ثقافة مملوكة  أو  منطقة 

اإلنتلجنسيا العربية من اختبارات »املناهضني« و »طبقة الوكالء« وتحولت إىل منط ثقايف سائد 

أو  املقهورة  الثقافة  خاللها  من  تتمكن  التي  الطرق  استكشاف  بني  وما  العربية.  املجتمعات  يف 

املستعَمرة من توظيف أدوات خطاب تلك القوة املسيطرة واملهيمنة من أجل استخدامها ملقاومة 

استمرارية سيطرتها سياسيّاً وثقافيّاً، فقد تحول استخدام تلك األساليب والطرق ليكون مادة خصبة 

يف الرصاع الداخيل بني رشائح اإلنتلجنسيا العربية. فقد بدت تلك الطرق ذات فعالية بيِّنة يف نطاق 

اللغة ونطاق النصيّة. ففي هذين النطاقني تشّكلت القوالب الخطابية من أجل التعبري عن خربات 

بلغت  للتمثيل حتى  السائدة  األساليب  الخربات يف  هذه  وإقحام  واسع،  نحو  متباينة عىل  ثقافية 

أوسع نطاق من التلقني. وباستحواذ اإلنتلجنسيا العربية عىل السيف الذهبي أو الدرع اإلمرباطوري 

متمثالً يف لغة القوة اإلمربيالية، »وأشكالها الخطابية، وأساليبها يف التمثيل تصبح مجتمعات ما بعد 

السائد، أو إقحام  الكولونيالية قادرة، يف مثل هذه الحال عىل الدخول بسهولة أكرب يف الخطاب 

مفردات واقعها الثقايف، يف اللغة السائدة لوصف ذلك الواقع لجمهور واسع من القراء«]2]. من هنا 

[1] - سبري 28 : 1993

[2] - بيل أشكروفت / جاريث جريفيث / هيلي تيفي، دراسات ما بعد الكولونيالية، ترجمة أحمد الرويب / أمين حلمي / عاطف عثامن، 

دار ابن خلدون ص 71 
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سنالحظ أربعة أوجه لظاهرة االستحواذ، فاملناهض الستمرارية الهيمنة اإلمربيالية يوجه خطابه حيناً 

ضد الهيمنة وحيناً آخر ضد طبقة الوكالء، باعتبارها الرشيحة التي تتوىل تسويق الخانة اإلمربيالية. 

وعىل النقيض من ذلك فإن »طبقة الوكالء« توجه خطابها باملنطق نفسه ضد اإلنتلجنسيا العربية 

املناهضة، ساعية إىل نقض ثقافتها، وترسيخ الهيمنة اإلمربيالية بوصف كونها كومربادوراً معرفيّاً. 

وبهذا قد تم استخدام االستحواذ يف خطاب ما بعد الكولونيالية داخليّاً وخارجيّاً، ومع استمرارية 

الهيمنة واطفاق الرصاع الداخيل لإلنتلجنسيا العربية لعبت الثنائية )binarism( دورها األخطر يف 

التصعيد بني اتجاهات اإلنتلجنسيا العربية، ما أدى إىل رضٍب من عدم االستقرار يف املجتمعات 

املستعَمرة.

التشظي املعريف لالنتلجنسيا العربية

لو عرجنا قليالً نحو معرفة آفاق وأبعاد التناقض الحاصل بني االتجاهات الرئيسية لالنتلجنسيا 

العربية، سوف نجد أنه يعكس أهم الدالئل عىل استمرارية الهيمنة اإلمربيالية وتعميق سيطرتها وقوة 

ويعّد  الكولونيالية،«  بعد  ما  مرحلة  الثالث يف  العامل  العربية ومجتمعات  املجتمعات  تأثريها يف 

املنطق الثنايئ لإلمربيالية تطوراً يف ذلك النزوع الذي يبديه الفكر الغريب بوجه عام نحو رؤية العامل 

يف ضوء التقابالت الثنائية التي تؤسس عالقة هيمنة وتسيّد. وميثل التمييز البسيط بني الثنائيات – 

)املركز / الهامش، املستعِمر / املستعَمر، اإلمرباطورية / عاصمة املستعَمرة، متحّض / بدايئ( –  

بفعاليّة كبرية التسلسل الهرمي الجائر الذي تقوم عليه اإلمربيالية وتخلّده. تتصل املتقابالت الثنائية 

الجذريّة  للثنائية  يكون هناك شكل مختلف  قد  الكولونيايل  الخطاب  ببعض، ويف  بعضها   بنيوياً 

التعبري عنها يف أي نّص معني بعدد من الطرق مثل:  الواحدة – مستعِمر / مستعَمر – حيث يعاد 

املستعِمر: املستعَمر، أبيض: أسود، متحّض: بدايئ، ..إلخ«]1] وبناء عىل هذا املنطق الثنايئ يبدو 

ليمهد  أسفل  إىل  أعىل  من  أو  اليسار  إىل  اليمني  من  البنيان  هذا  قراءة  إمكانية  مع  املفهوم  هذا 

الفكرة نفسها للمتلقي ويؤكد عليها،  وهكذا تصبح كلامت مثل ) املستعِمر، واألبيض، واإلنساين، 

والجميل (، جملة ضد ) املستعَمر، واألسود والوحيش، والقبيح(. لذا فإن صناعة العنرصية، وخلق 

التطرف يف عني  رمز  فكانت  إمربيالية محضة،  الفرد واآلخر هي يف جوهرها صناعة  بني  التاميز 

اآلخر، ليحتّل املفهوم الثنايئ أهمية كربى يف تشكيل املعاين األيدولوجية بصفة عامة، ويعّد مفيداً 

للغاية يف بنية اإليديولوجيا اإلمربيالية.

[1] - املرجع نفسه، ص 76، 77 

الملف
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ولعل ظهور موجة نهاية املفاهيم مثل: »نهاية التاريخ، ونهاية اإليديولوجيا ثم ظهور نظريات 

 )violent( املا بعديات«، قد وضح هذا العمق الذي تَوّجب فيه وجود هذا التسلسل الهرمي الجائر«

الثنائيات، حيث يلزم أن يكون أحد مصطلحي التعارض مهيمناً عىل الدوام  التي اكتظت به تلك 

مثال: هيمنة األغنياء عىل الفقراء، والسلطة عىل الرعية، واملستعِمر عىل املستعَمر، واألبيض عىل 

ذلك  امللحوظ.  والتسيّد  الهيمنة  مدى  ويبنيِّ  يظهر  املقابالت  وضع  أن  حني  يف  األسود...الخ، 

يعني أن أي نشاط أو حالة ال تنطبق عليها مقاييس املقابلة الثنائية سوف تكون خاضعة للقمع أو 

الفئة  املفهوم أخضع  هذا  تكّونها  التي ساعد عىل  الفئة  لتلك  التشكل  وبهذا  فئة شائنة،  اعتبارها 

نفسها لتصبح ضمن نطاق »التّابو«، أو جعلها طقس انتقال*]1] أي أن هذه الفئة تصري أشبه بالوضعية 

التي تتوسط الطفولة والرشد – أي مرحلة الشباب – بوصفها فئة شائنة، لذلك لطاملا تخضع الفئة 

املشار إليها لقدر كبري من الريبة والقلق، تقع بني دفتي  ثنائية )املستعِمر / املستعَمر(، عىل سبيل 

أو يف  التقليد  إما يف  يتجىل  الحاد والذي  الوجداين  تعاين من دالالت االزدواج  التمثيل، سوف 

املناهضة بشدة أو بالهوس للحفاظ عىل الهويّة، أو االنفصام الثقايف أو للميل لجانب دون آخر يف 

تلك الثنائية، مام يفىض إىل نشوء تطرف ولدته اإلمربيالية يف إطار صناعتها للعنرصية  لتكون رمزاً 

إضافياً يف بنيتها اإليديولوجية، وبالتايل التأكيد عىل أن أحد أهم قواعد استمرارية اإلمربيالية وقوتها 

التاريخ العريب واضح وضوح  يكمن يف خلق تلك الفرقة والتنازع الدائم بني الشعوب، ومنوذج 

شمس الظهرية يف هذا املضامر.

ومن خالل هذا املفهوم تتبدى لنا ثنائية املحاور داخل حقل نشاط اإلنتلجنسيا العربية. وقد 

جرى ذلك عىل اإلجامل بني »املناهضني« وطبقة الوكالء. ولقد أدت هذه الثنائية نتائج متناقضة. 

فمن ناحية هي سلّطت الضوء عىل الفضاءات البينية التي تخلخل نظرية ما بعد الكولونيالية، ومن 

ناحية أخرى أزالت الغموض عن طبيعة العالقات البنيوية للنظام الثنايئ ذاته، ثم كشفت ثالثاً عن 

املثال،  سبيل  عىل  يتضّمن،  األخري  هذا  أن  واملعروف  اإلمربيايل.  للنظام  الجذرية  التناقضات 

enlightener( يف مقابل  ثنائيات شديدة الوطأة مثل: )متحض، إنساين، حامل مشعل االستنارة: 

نعت املناهضني من النخبة العربية املثقفة بنعوت مذمومة مثل: )بدايئ، وحيش، متلقي االستنارة: 

enlightened(. وبهذه الطريقة متيط نظرية ما بعد الكولونيالية اللثام عن التناقض العميق يف بنية 

العالقات االقتصادية والثقافية والسياسية التي ميكن أن تحّط من قدر شخص أو تضفي عليه مثالية، 

rite of passage [1] : مصطلح يشري إىل حدث احتفايل، مرصود ف كل املجتمعات املعروفة تاريخيا، مييز االنتقال من حالة اجتامعية 

أو مكانة دينية إىل غريها . كان أول من سّك املصطلح » أرنولود فان جينيب » ) 1873 – 1957 ( ف مؤلفه األشهر » طقوس االنتقال،

 1909 »  » rite of passage “ Encyclopedia Britannica from Encyclopedia Britanica 2007 Ultimate Reference 

suite :)2010(.

اإلنتلجنسيا القلقة
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أو تَِسُمه بالشيطانية أو تخلع عليه صفات سلبية ال حرص لها، يف حني توظف كل إمكاناتها لتحسني 

صورة التابعني لها من الوكالء املحليني.

وحيث إن هذا النوع من اإلنتلجنسيا العربية بعدما عاىن طويالً من التهميش، وأصبح هو املركز 

بدالً من الكولونيالية يف مرحلة الكولونيالية الجديدة وما بعد الكولونيالية، بات هو الفئة األخطر عىل 

املجتمع، حيث له الكلمة املسموعة والتغلغل العميق بني جميع األوساط والفئات املجتمعية. 

ملا متكنت تلك الهيمنة اإلمربيالية وسيطرت عىل جزء منها، صارت هي املحرك الرئييس بطريق 

غري مبارش للمجتمع أو عىل األقل لها ذراع يف التأثري والتوجيه، ولعل ذلك ما جعل نديم البيطار 

يسأل السؤال املشاع يف األوساط الثقافية«. 

يظل السؤال املركزي الذي ال نجد إجابة عنه هو التايل: ما هي اإلمكانية الحقيقية لربوز دور 

النقد  هذا  كل  حقا  يستحقون  وهل  القامئة؟.  األوضاع  ظل  يف  العرب  للمثقفني  مركزي  تغيريي 

الرشس املوجه لهم، وتحميلهم املسؤولية الكربى يف حصول التخلف والتجزئة والتبعية للخارج؟ 

ما من شك أنه من الصعب أن يحدث ذلك التغيري ما دام الدور املركزي لإلنتلجنسيا العربية 

غائباً أو مغيباً، بسبب من استمرار الرصاع األهيل من جهة أو يف مواجهة السلطة. ولعل بسط الهيمنة 

أمام املناهضني  منيعاً  اإلمربيالية وظهور النفعية والرباغامتية واالستبداد السلطوي، يشكل حائطاً 

من اإلنتلجنسيا العربية من اتخاذ خطوات تقدمية تحررية من تلك الهيمنة والتقليد املسيطر عىل 

العامل العريب، بل رمبا يبقي تلك الهيمنة ذات مكانة مركزية مع التهميش املتعمد للمناهضني لها 

من اإلنتلجنسيا العربية.

وكام جاء يف مستهل هذا البحث، فإذا كانت اإلمرباطورية املهيمنة عىل هذا القدر من االقتدار 

فذلك ال يعني باملرة أن الفكر ما بعد اإلمربيايل هو قدر يستحيل رده، فاإلنتلجنسيا العربية املناهضة، 

وبعد أن امتلكت أدوات الخطاب، تستطيع أن تصوغ اسرتاتيجية ثقافية فاعلة وتؤسس حراكاً ثقافيّاً 

ضد التجزئة والتخلف، حينئذ ستكون لعبت دورها بحنكة ومهارة يفوق ذكاء ذلك الشبح الخفي 

الذي يقود الزمن ما بعد الكولونيايل يف املنطقة العربية واإلسالمية؟ لذا تستطيع تلك اإلنتلجنسيا 

العربية أن تقود فكرها لتعّممه؛ ألن من املؤكد أن خواء العقل هو األشد سوءاً من أي خواء مشهود 

يف الحياة اإلنسانية«.  

يف الراهن، مثة استعامر من نوع مركب؛ خفيٌّ حيناً وظاهٌر حيناً آخر، وهو يتوغل عميقاً يف كل 

مجتمعاتنا، ليزاحم هويّات أصيلة، راسخة يف عمق تاريخ املنطقة. 

الملف


