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 إنها قصة ذات داللة عميقة.
ويف شتاء العام 2000 كنت مع اثنني من األصدقاء 

وكان  الحامد  عبدالله  عند  ضيوفاً  العشاء  عىل 

محمد  اإلمام  جامعة  يف  اإلسالمي  لألدب  أستاذاً 

يقبل  أن  الحامد يف  استشارنا  بن سعود اإلسالمية، 

دعوة وزير الداخلية السعودي املرحوم األمري نايف 

دون  من  عنده  يكون مستشاراً  أن  عبدالعزيز  بن 

منصب إن أراد. كان الحامد قد عمل لسنوات منذ 

بقلم: منصور النقيدان
مدير حرف آند فاصلة ميديا 

حول استقالل المثقف والفقيه
صباح 15 مايو 1975 في البيت األبيض. دار هذا الحديث بين شاه إيران 

ووزير الخارجية األمريكي األسبق هنري كيسنجر، والرئيس األمريكي 
فورد.:

الشاه: المثقفون سيدمرون العالم من دون أن يعرفوا كيف 
يصنعون بديال أفضل، ليس لديهم بديل، سيصبحون 

عمال زبالة يكنسون الشوارع في أي نظام شيوعي..
كيسنجر: الغرب يمكنه شراء ذمم المثقفين بالمال. 

رواتبهم ضعيفة، ويرغبون أن يصبحوا من الطبقة 
الوسطى العليا. ولكنهم حاليا يبغضون النظام 

الرأسمالي بدال من تقديم الدعم له..
الشاه: هذا صحيح، سيكون من السهل وضع 

بروفسور في مجلس إدارة..
كيسنجر: “يجب الوصول للبروفسورات 

ألنهم هم الذين يكتبون، ويضعون السم. 
اإلجالء القسري لعاصمة كمبوديا بنوم 
بنه، يسمونه تمرد الفالحين، على الرغم 

من كونه إجباريا وِمن ِفعل »الخمير الحمر«، 
أي الحزب الشيوعي”.
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مع  سياسية  أجندة  عىل  املايض  القرن  تسعينيات 

مجموعة من زمالئه من اإلخوان املسلمني، وسعوا 

لحشد شعبي  ضد العائلة املالكة. و تعرض بعدها 

للمساءلة وللسجن مرتني. اقرتحنا عليه نحن الثالثة 

أن يقبل الدعوة، ألنه سرييض ضمريه، ويخدم وطنه، 

إليها.  سعوا  ممن  كثري  عليها  اليحصل  ثقة  وهي 

ولكنه كان يعرف أن مثن هذه املنزلة هو السيطرة 

أو  اإلعالم  وسائل  يف  والتبجح  الظهور  نزوات  عىل 

تحول  التي  العقبة  كانت  الفضائية.  القنوات  عرب 

طموحه  يقمع  أن  هي  العرض  قبول  وبني  بينه 

السيايس. وأثبتت السنوات الالحقة بعد ذلك كيف 

السيايس  اإلصالح  نحو  الحثيثة  كان مصري مساعيه 

والحكم الرشيد حيث آل به الحال عام 2004 إىل 

تزوير تواقيع ملثقفني سعوديني عىل عريضة أعدها 

بسنتني حرض  وبعدها  السيايس،  باإلصالح  تطالب 

مستغالً  املكسورات  الضعيفات  النساء  من  عدداً 

أوضاعهن النفسية املرتدية والتأثري السلبي للدعاية 

طلب  وعند  التظاهر،  عىل  وتحريضهن  السيئة، 

من  تربؤه  وأعلن  تنصل   القايض   أمام  شهادته 

الهاتفية  واالتصاالت  الشهود  أثبتها  التي  مواقفه 

ورسائل الجوال. 

وتنصل  حواريوه،  عنه  تخىل  األخرية  سنواته  ويف 

منه األقربون منه، وخرس ثقة من منحوه دعمهم، 

واستحال مرشوعه إلصالح سياسة دولة إىل رصاعات 

يف زنازين السجون مع من تبقى له من رفقاء دربه 

رحل  طويلة.وحني  سجن  أحكام  يف  تورطوا  الذي 

دول  إعالم  وسائل  إال  عليه  يتباك  مل  أسابيع،  قبل 

ومجاميع  الرسية  واملنظامت  واملليشيات  معادية 

اليسار كالعادة.

ما،  ملؤثر  منجذب  أو  خاضع  هو  إال  إنسان  مامن 

املثقف ليس استثناء،  فهو مشدود لسلطة خفية 

أو ظاهرة، سلطة املال، الجمهور، األطامع وألهدافه 

توجهات  عن  معرباً  املثقف  يكون  قد  الخاصة. 

فرانسيس  كان  كام  السيايس،  النظام  أو  الحكم، 

ومنظرين  تابعني  كانا  كالهام  وميكافيليل،  بيكون، 

نفسه.  اليشء  كان  خلدون  وابن  سياسية،  لسلطة 

السعود  أبو  واملفرس  كالقايض  فقيهاً  يكون  وقد 

الذي كان داعامً كبرياً إلصالحات السلطان سليامن 

القانوين.

مرتبط  أنه  كام  وحديث،  طاريء  املثقف  مفهوم 

بتحوالت القرن التاسع عرش والقرن العرشين، وهو 

يف نفسه مفهوم مثقل بااللتباس والشبهة، ومتخم 

بالنزعة الثورية والتمرد، وطافح بالغرور واالدعاء،  

املتدين”،  “املثقف  مفهوم  بروز  نشهد  واليوم 

لثوريي اإلسالم  يكاد يكون مطابقاً  النموذج  وهذا 

السيايس، الذي يقابل الفقيه التقليدي، و “املثقف 

الليربايل”.

من  بكثري  إخالص  عن  مؤمناً  املثقف،  يكون  قد 

أيضاً  الذي يعيش يف ظله، ولكنه  الحكم  توجهات 

يعرب باستقاللية عن وجهة نظره، التي تتطابق كلياً 

هو  الذي  السيايس  النظام  أهداف  مع  جزئياً  أو 

محسوب عليه. ولكن، كثري ممن نضعهم يف خانة 

شعارات  مجاملة  إىل  ينقادون  املستقلني،  املثقفني 

مرضة مبجتمعاتهم وبالسلم الوطني، ألنهم يريدون 

التمرد  إال  نهمه  اليشبع  الذي  جمهورهم  إرضاء 

املثقفني  من  النوع  هذا  السياسية.  السلطة  عىل 

اليتنبهون جيداً إىل أنهم أصبحوا أداة وبوقاً لنزوات 

ملا  خالفاً  مستقلني  غري  الحقيقة  يف  إنهم   العامة. 

الفوىض  وتقليعاتهم  نزواتهم  ومحصلة  يبدو، 

والعدمية.

عظاماً،   أعالماً  واإلسالمية  العربية  الحضارة  عرفت 

مثل الجعد بن درهم، واملعري، والحارث املحاسبي، 

والجاحظ، وأبو حيان التوحيدي، وابن تيمية، وبرش 

الحايف، وهم تنويعة تشمل املتكلم والزاهد واملفكر 

والعامل والفقيه واألديب والكاتب،  واملثقف الذي 

يعرب عن قناعته قدر ماتسمح له الظروف.  وهم 

برش كل واحد منهم كان خاضعاً لسلطة غري مادية، 

ابن  ورهافته،  وانعزاله  النفسية  لرتكيبته  أبوذر 

تيمية ملذهبه ولطبيعته الشخصية، وميوله وتبعيته 

عاهته  لظالل  كان  العالء  أبو  الحنابلة،  للسلف 

للمجتمع  السوداوية  ونظرته  وتشاؤمه  وعزلته 

تأثري كبري يف فلسفته وتصوره عن املجتمع واألمراء 

وامللوك والديانات. 

ولكنهم  دامئاً،  متوافرون  املحرتمون هم  املثقفون  

منهم  وبعض  ووعياً،  وعدداً  نسبة  يتفاوتون  قد 

اليحسن اإلفصاح عن نفسه، وال يتقن الدعاية ليك  

يبني حوله هالة من الجاذبية، تضمن له املعجبني 

وعياً  الميتلك  غافالً،  يكون  قد  من  واألتباع.منهم 

بدوره، وعن ذاته، ومدى تأثريه.

مثقفون  أنهم  عىل  إليهم  ننظر  قد  من  بعض 

الحدود،  خارج  لسلطة  مأسورون  هم  مستقلون، 

ماوراء البحار، يراعونها ويلحظون رغبتها، ويتامهون 

غري  لكنهم  إرضائها،  إىل  ويبادرون  نزواتها،  مع 

القمر امليضء،  لنا، ألننا نرى فيهم وجه  مكشوفني 

مفهـــــوم المثقــــــف طـارئ وحديـــث

املثقف والفقيه

الفقيه التقليدي والمثقف الليبرالي

المثقفون المحترمون متوافرون دائمًا

هـناك وجــوه كثيرة ألثمـان المواقــف

المثقفــــون يحتاجــــون إلى التربيــــــة

بني إنجذاب املثقف 

للسلطة، ودعم الفقيه 

إلصالحات السلطان
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ولكننــــا النـرى 

املعتم.  اآلخر  الوجه  ندرك فيهم  أن  علينا 

جيداً أن الثمن الذي قد يقبضه املثقف قد اليكون 

ماالً ونقداً،  فهناك وجوه كثرية ألمثان املواقف.

الفرد  تعطي  مختلفاً  شيئا  تصنع  رمبا  الحريات 

مل  إن  أنهم  نعلم   ولكن  الخيارات،  من  بحبوحة 

يكونوا تابعني لسلطة سياسية أو طائفية أو دينية 

أو مذهبية، فهم خاضعون لرغبات وسائل اإلعالم، 

لدور النرش، ويدركون جيداً أن مايكتبونه قد اليجد 

طريقه للنرش، وال ميكن الحصول عىل عائدات متكن 

املثقف من امتالك بيت فاره، وتوفري رصيد محرتم ، 

مامل يكن مايكتبه  مرضياً للنارش.

فتش دامئاً عن أمثان املواقف، لتعرف أن املثالية التي 

بها مثقفون وإعالميون ومعارضون الوجود  ينادي 

لها، ستكتشف أن بعض من يحرق لهم البخور، هم 

لصوص امتهنوا إخفاء رائحتهم الكريهة.  وقلة فيهم 

من أفنوا دهرهم )كبداً مقرحة وجفناً أرمدا(. 

الحقيقية،  مساعيها  يف  الذات  مصارحة  إن 

قرابة  قبل  وصدق.  شجاعة  إىل  تحتاج  ومواجهتها 

الستني  عرش سنوات كنت يف حديث مع شيخ يف 

من عمره، قال يل:” املثقفون يحتاجون إىل الرتبية 

قبل حاجة الناس إىل مايقولونه ومايكتبونه، ميكن 

للواحد أن يكون مجافياً للنظام متظاهراً باالستقالل 

ولكنه لغشاوة عىل عينيه وعقله وسحابة مظلمة 

من الشهوات الخفية و”حب الرئاسة”، يكون أسرياً 

عدواً  يشعر  أن  دون  يصبح  قد  و  الزعامة،  لرغبة 

لوطنه وأداة بيد أعدائه”.

الهجري يف ثورتهم  القرن األول  القراء يف  إن قصة 

انساق  حيث  عميقة،  داللة  ذات  أمية،  بني  ضد 

فقهاء عرب أقحاح  وصالحون يتعففون عن نقطة 

الشعوبيون  كان  حركة  يف  حرام،  درهم  وعن  دم 

يف  األتقياء  فولغ  األمويني،  ضد  يقودونها  والفرس 

قتل األبرياء وتحولوا إىل شبه قطاع طرق وترشدوا 

الندم ومنهم من هلك  منهم  يف اآلفاق ونال كثرياً 

يف الحروب. 

ومثال معارص عىل ماميكن أن يتورط فيه املثقف، 

الرويس  الروايئ  الحائز عىل جائزة نوبل  فقد واجه 

الجوالج،  أرخبيل  رواية  مؤلف  سولجنيستني 

بعد  الروس حتى  الهجران واالحتقار من مواطنيه 

سقوط االتحاد السوفيتي، عام 1974 اعتربه االتحاد 

األم  وطنه  إىل  أوروبا  من  عاد  خائناً،  السوفيتي 

خريف  ويف  السوفيت،  االتحاد  تفكك  بعد   1994

مهجوراً  عاش  ولكنه  بوتن،  الرئيس  كرمه  حياته  

كان يف  فقد  أنفسهًم.  البسطاء  الروس  من  منبوذا 

نظر أمته خائناً ومحرضاً، وكان يف نظر الرأساملية 

الغربية بطال، أسهم يف الدعاية السلبية للشيوعية، 

و لكنه اختار أن ميوت يف وطنه.

IDEX 2021_Nation Shield 19.5x26cm_Ar.indd   1 12/30/19   5:14 PM




