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 مقدمة

الفكر والثقافة، ودور المثقفین المصریین،  حدیثاً متكرراً عن حالِ  الذي بدأ منذ أربعة أعوام تقریبًا، المصريّ  یستدعي الِحراك الثوريّ 

تعددة المستویات قة. ثمة أزمة مُ تالحِ لسیاسیة المُ تغیرات اِمن المُ  -على اختالف انتماءات أفرادھا-ومواقف الجماعة الثقافیة بوجھ عام 

ھذه األزمات تساؤال  بعض تطرحوقد خالل الفترة الماضیة،  ومفكرون كثرٌ  ق إلیھا كتابٌ في أداء الجماعة الثقافیة المصریة تطرّ 

 بوجھ عام. وانحیازاتھ المصريّ  ثقفالمُ استقاللیة جوھریًا حول 

 

مؤسسة استدعاء ال ومنھا على سبیل المثال ال الحصرن خالل بعض المحطات الكبرى المؤثرة، مِ یة الجماعة الثقافتبلورت مواقف لقد 

ارتبط ما دون النظر إلى  من بعد، والحكمدارة اإلإعطاءھا شرعیة ثم ، 2013بدًء ِمن منتصف عام  لمشھد السیاسيّ ا إلى العسكریة

 سوى تتویج طبیعيّ  لمؤسسة العسكریةى الإ الحماسيّ المثقفین یكن انحیاز  لمربما . في دول شتى واستبداديّ  ن تراث قمعيّ ھا مِ حكمب

وتحدیًدا خالل فترة حكم جماعة اإلخوان المسلمین، في إحدى اللحظات  ھمشعروالذي أ، راك الثوريّ حل الحِ الالرتباك الذي شاب مر

خطاب التیارات . كان للیعبث بوجودھم وأمانھم الشخصيّ  فقط حریات الفكر والتعبیر بل یمتدُ  ، ال یمسّ ووشیك حقیقيّ  أنھم إزاء خطرٍ ب

جموع  ةصابإفي  كبیرٌ  أثرٌ  ، ومحاوالتھا السیطرة على بعض أدوات العمل الثقافّي،الثقافة واإلبداعب الدینیة حول األمور المتعلقة

 نفعالیة والتشّوش. بكثیر ِمن االالحقًا  تتسمعنیفة، ا نزعات دفاعیة ملدیھ تدَ لَّ وَ ت، بحیث بالخوف لمثقفینا

 

 الجماعة مما دفع ،ستمر الشعور بالخطرابل  ل المؤسسة العسكریةخّ تدَ عن طریق  ھاء فترة الحكم اإلخوانيّ تنلم تنتھ حال الخوف با

لقد ظھر فیمكننا االلتفات ھنا إلى موقف متناقض . ن جدیدمِ  تدویر آلة القمععلى السیاسیة موقف داعم وحافز للسلطة  إلى اتخاذ الثقافیة

والتخبط في  إمارات الھشاشة وعدم التماسكعلیھا التي بدت علیھا  كم جماعة اإلخوان المسلمین في حال معاداة للسلطةالمثقفون إبان حُ 

ھیمنة مُ  سلطةٍ رٍ ظھوانھیارھا ومع و، 2011في سنوات ما قبل ثورة ینایر  عتادما ھو مُ بلم تكن یدھا باطشة كما ، كثیر من األحیان

دعمھا إلى  في سبیلِ  أن ینتقلوا إلى خانة المؤیدین لھا، ولجأوا المثقفیناختار أغلب ھؤالء ، ھي سلطة المؤسسة العسكریة رةسیطمُ 

بثُلة المبادئ الحقوقیة وأصحابھا بدعوى إنھم مثالیون كما راحوا یستھزئون یة، ِمن المعاییر األخالق كثیرٍ لو للحریات ُمعاداتھم إعالنِ 

 ینتمون إلى الواقع.ورومانسیون ال 

 

 قفي ھذا السیاالحریة واإلنسانیة، و لمفاھیمِ  إال قلیلٌ  مولم ینتصر منھ، العادل المستبد اإللھ صورة إعادة بناءِ إلى  نیالمثقف غلبأ مال

ِمن ناحیة  اباركتھومُ  وتأییدھا ھااكاتھانت لحذ الرأي العام لقبون ناحیة، وشَ عارضیھا مِ تجاه مُ  العنفِ  فز الدولة على ارتكابِ جرى حَ 

كانت أصحاب رؤى ِمن بینھم أیًضا ، وبكونھم تقدمیینفي السابق ا تفاخروِمن بینھم َمن  نیومثقف ابٍ على أقالم وألسنة كتّ وذلك أخرى، 

ًرا ن قبل أجیال أصغر عم، وقد تسبب ھذا الموقف في إعادة تقییمھم مِ العدالة والحّریة والمساواةأسس مبنیة على تبدو فیما مضى 

 .المفاجئةمبدأیة ھم الاصطدمت بتغیرات

 



ال یزال محل جدل ال في المجتمع المصري والمجتمعات العربیة بل ربما في  رئیستساؤل إلى طرح مباشرة  قود ھذا الموقفُ ی

إن اختلف مع القمع والقھر و صنوفبالمثقف أن یقف أمام  فترضُ : أ یُ مجتمعات أخرى أیًضا تجاوزت حقبة التنویر. ذاك التساول ھو

 ین؟ والمستبدّ  ، بعیًدا عن مدارات السلطةِ ةن الحریمِ  إلى مزیدٍ  توجھات المقموعین الفكریة، أ یُفتَرض بھ أن یطمحَ 

ساعیًا إلى  ،ُمنصفًا ،شجاًعا ،الُمثقف مثالیًا بدوره، عادال ال شيء یدفع إلى ھذا االعتقاد سوى الفرضیة الحالمة التي تعتبرُ أنھ  الحقیقة

ا إلى ِھبة أو ِمنة تأتیھ ِمن ھنا أو تطلعً عتًدا بما ھو علیھ ال مُ ن صورتھ، مُ ما یزیّ یقة، رافًضا للتزییف والخداع، مكتفیًا بذاتھ ال باحثًا عالحق

رض الواقع إال على ھیئة استثناء، وإن القاعدة الثابتة ھي خضوع ال وجود لھ على أ ھذا الوصف األسطوريّ إن البعض یرى ھناك. 

 .  في النفس ، وھو أمر أظنھ طبیعیًا رغم ما یبعثھ ِمن أسىف لألنظمة المستبدة شأنھ شأن اآلخرینالمثق

 

 بین التعریفات

ھ، وھو أیًضا صَ اتصاخ شتغل بقضایا عامة تتجاوزُ م، وتارة أخرى ھو كل مُ تعلّ مُ  فتارة ھو كلّ  ؛تعریفات ال حصر لھا للمثقفھناك 

لسان " معجم في شیر كلمة (ثقف)، وأخیًرا ھو صاحب الرؤي واإلسھامات النقدیة في المجتمع، وتُ بدع في مجاالت الفنون والعلومالمُ 

 العربيّ  ھافي سیاقِ  "ثقفالمُ "صطلح استخدام مُ نشأة و. ما یلفت النظر حقًا بین التعریفات المتنوعة ھو 1وسّوى جّددن مَ كل  إلى "العرب

 ویشّرعون بالشرع یحكمون ،نفسھ في الوقت أمراء وعلماءة الصحاب كان ،العلماء اء ھماألمر كان( :"الجابريّ "، حیث یقول واإلسالميّ 

 فانفصل ،الرأي استقالل أدى إلى األمربـ استبداد وحصل ،بالرأي العلماء وتمسك بالسلطة األمراء فاستأثر ،الحكم خالف حول للحكم. ثم حصل

، ن السلطةكان المثقف إذن وبناء على السرد السابق جزًء مِ  .2)في اإلسالم بالظھور لالمثقفین األوائ وبدأت فئة عن السیاسة العلم والثقافة

بل كاسترجاع  ،او عجیبً أ استغربً أمًرا مُ قد ال یُنظر إلیھا باعتبارھا  عودتھ إلیھا الحقًافإن  ن ثمّ ثم انفصال، ومِ أو كانت السلطةُ جزًء منھ 

 لوضع أصیل ومقبول. 

دعمھا ج لھا ویُ وّ رَ لمن یصوغ أفكارھا ویُ  ة دائمةٍ مثقفیھا، فھي في حاجٍ  تصنعُ  ال تنفك ستبدةالسلطة المُ ریخ إن یخبرنا التا على كل حالٍ 

جھزین بأسلحتھا، لكنھا ثقفین مُ نع مُ ھذا الدور، وال تكتفي بصُ أداء في دون شك  تبرعُ ھي اآلخرین، و رفضَ  اق ال یستفزُ برّ  بأسلوبٍ 

ن مِ  األحیان تملكُ  ، وھي في بعضِ أو رافضین ألفاعیلھا ن األیام ُمعادین لھامِ  خرین ربما كانوا في یومٍ ھا آإلى مداراتِ  أیًضا تجتذبُ 

 1848إلى  1805الذي حكم مصر ما بین  "محمد علي باشا" نّ إ في ھذا الصدد ىوریُ ؛ والمثقفین بوجھ عام رفایل ما قد یفوق معالحِ 

أن  ،لمیكافیللي )األمیر(ن كتاب مِ جزًء  كل یوم الذي كان یقرأ لھ "باشا آرتین"ن طلب مِ والذي یعتبر مؤسس الدولة المصریة الحدیثة، 

، والمعنى الواضح ھو إن السلطة ربما 3الكتاب ھذا مؤلفُ عرف ما یَ م أكثرَ  ن الحیلِ مِ  یعرفُ  -باشا محمد علي– ألنھ عن القراءةِ  یكفَّ 

 .سھمتملك من الحیلة والمكر ما قد ال یملكھ المثقفون أنف

 

 الجماعة الثقافیة  عن

 الثقافیةَ  الجماعةَ  افتراض إنّ  ، یصعبُ األحوالِ  ختلفِ في مُ  طلقةِ المُ  التعبیراتِ  واستخدامِ  التعمیمِ  إمكانیةَ  من الُمجِحف أن یتصور المرءُ 

ة وأن ثمّ  بین أفراد ھذه الجماعة، كةشترمُ  مبادئٍ  وجودَ  قد یحلو لھ في الوقت ذاتھ أن یتخیلَ  ، لكن المرءَ نسجمٌ مٌ  أو كیانٌ  واحدٌ  كلٌ ھي 

ثقفین ن تشرذم المُ على سبیل المثال، بید أاإلبداع الفكر والبحث العلمي ویة رّ كحُ یھا؛ توافق علبھؤالء األفراد الفترض یُ برى كُ  عناوینٍ 

تعددة صیل، إنما یطرح تساؤالت مُ تعلقة بجوھر انتماءھم األمُ  سائلٍ ومَ  شكالتٍ مُ  بین الحین والحین، وارتباكھم أمامَ  ھر جلیًاالذي یظ

 حول، وفي تحالفات مع السلطة أو ضدھاالجماعة الثقافیة  أعضاءِ  جواز دخولِ وجود أرضیة مشتركة فیما بینھم، وكذلك حول حول 

بات إلى تحزّ  ھممامِ قبول انضمكن المُ ن مِ افق علیھا بینھم، وما إذا كان توَ المُ  والمبادئِ  القناعاتِ  عن بعضِ  مدى اضطرارھم إلى التراجعِ 
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زلة . إن عُ والحصول على تأییدھا الجماھیرِ ن مِ  قطاعاتٍ ذب ل جَ في سبی ،بحریاتھم الفكریة تتعلقُ  ھا تنازالتٍ ن خاللِ مون مِ سیاسیة یقدّ 

مساومتھا على ن الجماھیر، وبتفقد جزًء مِ  المھیمنة ھا مواقف السلطة الُمستبدةیزلة مختارة، فبتبنتبدو عُ  المصریة الجماعة الثقافیة

شوب مواقف الذي ی ن الفكريّ التلوّ الحظ إن االنھزام. ویُ  في فخّ  الفئات الرجعیة تفقد جزًء آخر، ومن ثم تقعُ  مام ھجومِ حریتھا الفكریة أ

طن في عدم أحقیة المواأحقیة أو ن قبیل مِ  ؛التي سبق وأعلنتھا ناقض أفكارھات مقترحاتٍ  بعض في ، والذي قد یظھرُ لجماعة الثقافیةا

، باعتباره غیر مؤھل بعد التخاذ قرارات مسئولة، یةرّ لقبول أفكار عن الحُ  تھعدم جاھزیجاھزیتھ أو والممارسة السیاسیة الكاملة، 

ثقف دعمھ في سیاق تبریر المُ على األغلب  تأتي أفكارإنما ھي ن اإلعداد واإلنضاج، مِ ات في حاجة إلى فترأو عدم كونھ كونھ و

 . بوجھ عام یة التي یتخذھا الحاكملإلجراءات القمع

 

 فترض بالمثقف أداؤه ؟ ما ھو المتوقع منھ ؟ما ھو الدور المُ 

حول  مكن ِمن خاللھ بناء جدلٍ الذي یُ  الرئیسَ  ثقف الُمفترض في المجتمع، ھذا الخالف قد یمثل الُمنطلقَ ثمة خالف ُمثار حول دور المُ 

ثقفین حیث ھم لمُ جماعة اصورة شدیدة المثالیة ل "بندا"یرسم الطغاة منھم بوجھ خاص. م بوجھ عام، واكّ عالقة المثقف بالسلطة والح

نادین دوًما بمعاییر الحق ثلین لضمیر البشریة، والمُ مَ المُ  ،تمیزین والموھوبین ذووي األخالق الرفیعةن األشخاص المُ مجموعة مِ 

نحاز بطبیعتھ فكر مُ ثقف أو المُ إن المُ  )المثقف والسلطة(في كتابة الشھیر  "إدوارد سعید"المفكر الفلسطیني المعروف یؤكد و ،والعدل

ة بالحقِّ  إنھو، الضعفاء إلى صفوفِ  ھ علنًا موقف شھارالسلطة، وإنھ جاھز إل مع أصحابِ مساومات  بالتالي عقدَ  ویرفض یواجھ القوَّ

، )یقتضیھ الحرص الصمت حین(إلى  وءهلجھو  في الحیاة فكرالمُ ثقف أو المُ  یشوه أداءَ أكثر ما  إنأیًضا؛  "سعید"داره، یقول ودون مُ 

المثقف لیس بالضرورة ثوریًا ولیس یرى آخرون إن على النقیض . 4 )الردة و النكوص بعد حیننفعاالت الوطنیة أو اال(أو إلى 

المثقف والدبلوماسي ح فصِ یُ  ، والوقوف في وجھ السلطةمسئولیة ال یجب تحمیلھ ، ومن ثم ةحقوقیحامال لمشعل القیم البالضرورة 

 ملٌ مواجھة السلطة ع حیث ،ثقف على اإلطالقالمُ  لیس بدورِ  األمة إن التعبیر عن ضمیرِ على  سبیل المثال؛ عن  "خالد زیادة"اللبناني 

اع عن قیم أساسیة مثل عن الدفأحدھم حین یتخلى  نیثقفال یجب انتقاد المُ  وبالتالي، ةفیاثقحزاب السیاسیة ال الجماعة البھ األ تختصّ 

، بل وتطالھ في غالبیة األحوال ھ الغموضُ ب كائنًا یحیط العربّي بوجھ عام والمصرّي بوجھ خاص المثقف بین ھذا وذاك یظلّ  .5الحریة

ة انشغالھ في غمر ھذا الدور ناسبات، ال یدرك عامة الناس دوًرا محدًدا لھ وربما ال یدرك ھو نفسھ أبعادَ ن المُ مِ  في كثیرٍ  السخریةُ 

ھا بین متاھات ھا بعبء اللوم، فیما یتوه أفرادُ العام، وینوء كاھلُ  اإلخفاقِ  ، وغالبًا ما تتحمل (النخبة الثقافیة) وزرَ بتفاصیل مزعجة

 التنظیر وإشكالیات التفاعل مع الجماھیر.

 

 ،اإلنسانيّ  مع الجوھرِ  فیھ المرء ویتصالحُ  رُ حرّ یت ،ز بدیل للدینإن طرح الثقافة كحیّ  6)فكرة الثقافة(في كتابھ  "تیري إیجلتون"یرى 

ھذا الدور. یمكن  ب منھا أداءُ لِ ضیة) إذا ما طُ رَ عن (أعراض مَ  في الكشفِ  شرعُ الثقافة ألسباب متعددة قد ت قد ال یؤتي ثماره، وإن أمرٌ 

وإذا ما كانت ھذه الدعوة في غیر في مواجھة طاغیة،  ثقف إلى االضطالع بدور أخالقيّ ؤل حول جدوى دعوة المُ استبالمثل طرح 

، یبدو االمتناع عن حّث على كل حال. وساروا في ركبھم  ن المثقفین انحازوا جذریًا إلى طغاة، خاصة والتاریخ یعرف أعالًما مِ محلھا

طفو على السطح أزمة تثمة والحیاد، لكن  التزامھ الصمتشریطة  ،على مضض أمًرا ممكنًا الجائرة المثقف على الوقوف أمام السلطة

 تخذ بعضُ ین األحیان مِ  یرٍ في كثولطة بوضوح ودون مواربة، السُ  مساندةِ إلى نحو یبل  ،الصمتحین ال یكتفي المثقف بوتستفحل 

ضمنون واالھتمام بالمعاییر األخالقیة، وین المرونة بدون قدًرا مِ یُ  نالساسة الذیجانب المستبدین، ال األقویاء المثقفین جانب الساسة 
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التي أدت إلى فوز وزیر الدفاع خیرة ھمشة والضعیفة، وفي انتخابات الرئاسة األإنصاف المجموعات المُ بعض النوایا المتعلقة ب طابھمخ

 االنحیاز إلى المرشح الذي بدا أكثرمثقفون بارزون ، حیث اختار إلیھ كونیمكن الرنموذج أقرب المصري بمنصب رئیس الجمھوریة، 

 . ، ال إلى المرشح الذي بدا أكثر قربًا من ھموم ومشكالت المواطنینیطرةقدرة على البطش والس

 

ھناك نماذج قلیلة لمثقفین مصریین انتقدوا ھم أنفسھم اقترابھم ِمن السلطة في مرحلة من المراحل، ورأوا في ھذا االقتراب شیئًا ِمن 

تخذ مساًرا ُمحافظًا ھناك نماذج لمثقفین أكادیمیین؛ بعضھم اخر آمنوا بھا، وعلى الجانب اآل طالما التجاوز والتنازل عن المبادئ التي

كنوناتھ فأفصح عن م من التحقق نَ ا للحائط إلى أن تمكّ سار محازیً ومنھم من ، صورھا سطعألطة في بھ األمر منتمیًا إلى السُ وانتھى 

ال انحاز إلى  ؛سالًمامضى في طریقھ مُ ن ھم أیًضا مَ منو ،"سعید"، و"بندا" كل ِمن هآرالمثقف األقرب إلى المثالیة كما اضطلع بدور و

ن سیاقھا قد تغري قتطعة مِ السابقة المُ  النماذجُ  .ناضلینالمُ  افِ صَ وضعتھ في مَ  ا جذریة ضدھا، وال اتخذ مواقفً اا فاضحً السلطة انحیازً 

في ذاك  المتباینة االختیاراتتلك ما إذا بدت  الوقوف علىألكثر أھمیة، ھو االمبحث  بالحكم علیھا، وقد تبدو األحكام سھلة واضحة لكن

   ألصحابھا بذات السھولة والوضوح. الوقت

 

  وقیود إغراءات :الطاغیةوالمثقف 

ن الحیاء ، وقد وجدت بكثیر مِ والعكس ستبدّ المثقف إلى الطاغیة المُ  وراء انجذاب بالبحث عن الدوافع تركت ألفكاري العنان فیما یتعلقُ 

الطاغیة،  بدوی بالذات وكذلك إلى الفردیة وااللتصاقِ  بدع یمیلُ ثقف والمُ ن المُ مِ جزٌء بین الطرفین؛  تشابھاتإن ثمة  ن الشططِ مِ  وبعضٍ 

، وقد یكون الطاغیةھو ، وكذلك ن تفوق عقليّ لما ال یمتلكھ اآلخرون مِ  متلكٌ مُ صوت أًصیل یخبره بإنھ دع المثقف والمبُ  وفي باطنِ 

ثقف المُ كذلك یدرك ، تعة العقلیة الخالصةلمُ ن امِ  بدافعٍ  ینجذب إلى الذكيّ قد  الذكيّ إن  أحدٌ  ال ینكرُ  .ما ةولو بنسب كالھما على حقٍّ 

، ویفھم المثقف ما یرید طموحاتھآفاق ویعلم المثقف  قدراتالطاغیة  آلخر، یعرفُ إلى افي لحظة حرجة والطاغیة كالھما حاجة أحدھما 

 .، وینال ممیزاتھ ویوظف إمكاناتھ لصالحھحتى یأمن جانبھ یغازل أحدھما اآلخر .دودیة انتقامھوال مح شره یُدرك ِمقداروالطاغیة 

الئم لقیمتھ للحصول على التقدیر المطریقًا ُمَعبًدا لتحققھ، و مناسبة وسیلةطاغیة والسلطة بوجھ عام في قربھ ِمن الثقف المُ أحیانًا ما یرى 

ب، نصِ رمانھ ِمن أشیاء كثیرة؛ المَ تعني حِ  ك إن معاداتھ للسلطة قددرِ یُ ، وھو أیًضا عنھا والتي یتأھب دوًما للدفاع التي یفترضھا

  .الدائم، وربما تلقي بھ في غیاھب النسیان الجوائز، التكریم، الحضور اإلعالميّ 

تعالیة شاركھما نظرة فوقیة مُ در عن تاصالصیل بین الطاغیة والمثقف؛ األعاطفّي النجذاب اال ِمن ھناك أسباب أكثر مثالیة وأقل دناءة

 ما لتحقیق فائدةالفاعلة وربما الوحیدة لتطبیق رؤیتھ، و وسیلةالن الطاغیة ربھ مِ في قُ األخیر یرى إلى َمن ھم أقل إبداًعا ومعرفة، فقد 

ن ب مِ في التقرُّ ف المثقیتمادى  وقد بعض التدبیرات التي تحفظ حقوقھم، خاذتاو لآلخرین، وتحسین أوضاعھم، ونشر المعرفة بینھم،

فالطریق یصبح في العادة ذا اتجاه ن العودة إلى سیرتھ األولى، قد ال یتمكن مِ د رِ طّ االقتراب المُ  نھ بھذاالطاغیة طمًعا في تحقیق ھدفھ، لك

 .واحد، ذھاب بال رجعة

 ختام؛ 

ال ، وتھحیاالمھیمنة عن السلطة اب وجھ غیبه شعورنبعث في وجدان المثقف المصري على الفور حال یبدو إن ثمة خوف قدیم وراسخ ی

 ونعلنیبإلغاء وزارة الثقافة ككیان سلطوي، والمصریة أعضاء الجماعة الثقافیة بعض طالب فیھ یفي الوقت الذي ینبغي أن ننسى إنھ 

تأتي خالیة غالبًا ما اتھم مرلمؤت ةالختامیّ  اتلبیانإن افویشجبون تدخل الدولة بالحجب أو المنع، دعم استقالل المؤسسات الثقافیة، وجوب 

ربما ال یتعلق ھذا األمر مباشرة بفكرة . على جمیع المستویات بل وأحیانًا ما تحث الدولة على ممارسة دور أكبرالمطلب، ن ھذا مِ 

ب لرؤیة ، وبقدر ما ھو غیانعنح والمَ االنجذاب إلى مدار الطاغیة، بقدر ما ھو تمسك بالبقاء تحت سلطة أبویة مسیطرة تملك المَ 

في انتظار  ،مدارات الطغیان داخلن عالقین ییبقى إذن عدید المثقفین المصری .متماسكة حول مستقبل الثقافة دون ھیمنة ودون استبداد

 ھزة كبرى تدفع بھم خارجھا.

 


