مقاالت وآراء

دور المثقفين في تجديد الفكر العربي

(*)

يوسف الحسن

(**)

باحث ودبلوماسي سابق  -اإلمارات العربية المتحدة.

أبدأ بالتساؤل ،ع ّما إذا كان المثقف العربي يملك سلط ًة في تجديد الفكر العربي؟
• أقــول نعم ...بوصفه منتج وعي للناس ،وقــادراً على اإلبــداع؛ بمعنى أنه قادر على تغيير
تصور الناس لواقعهم ،وتغيير المفاهيم والذهنيات في إطار الثقافة المجتمعية ،وتحرير الفكر من
العوائق التي تُق ّيده.
• لـكــن ..هل المثقف في وضــع ،أو في حالة تمكنه من أداء هــذه المهمة ،مهمة إعــادة بناء
الفكر العربي وتجديده؟ الفكر العربي بتياراته المتنوعة :قومية وإسالموية ويسارية وليبرالية (إذا
جازت هذه التسميات).
• لنعترف بأن الدور الفاعل للمثقف العربي ،قد تراجع بفعل عوامل موضوعية وذاتية ،من
بينها :الضعف في الحريات العامة ،وفي مراكز التفكير ،في المجتمع األهلي ،طالق بين التنمية
والثقافة ،نخبوية زائــدة ،انتماءات أيديولوجية أكثر من الــازم ،غياب األولــويــات ،غياب المشروع
الثقافي النهضوي قطرياً وقومياً ،تعثر في النظم السياسية العربية انعكس على النتاج الثقافي،
ضعف المأسسة في حياتنا ،تخدير الحس النقدي ...إلخ.
• كان مأمو ًال أن يكون المثقف العربي الضمير الشقي الذي ال يرتاح لألمر الواقع ،بل يسعى
لتفسيره وتغييره ،لكنه اليوم قلق وحائر ،وغالب ًا في حالة ذهول أمام التحوالت المتسارعة حوله.
(*) فــي األصــل ،كلمة ألقيت في مؤتمر «فكر « »17نحو فكر عربي جديد» الــذي ّ
نظمته مؤسسة الفكر
العربي ،في مدينة الظهران  -السعودية ،بتاريخ  5كانون األول/ديسمبر .2019
yousefalhassan1@gmail.com.
(**) البريد اإللكتروني:
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• من منَّا كمثقفين ...توقع أن « َب َجعاً سوداً» من الشباب ستخرج بقوة إلى الشوارع العربية،
تحتج ضد القبح والفساد والبطالة والتنمية المعاقة ،والمحاصصة والطائفية ،واالستباحة الخارجية
لألمن القومي.
• كنا نعتقد أنه جيل سطحي ،استهالكي ،ال يقرأ ،وأنه جيل الجينز والفيسبوك ...إلخ .
قصرنا في فهمهم ،وإدراك همومهم وتطلعاتهم ،لقد أهملنا مئة
• لنعتذر للشباب ،الذين ّ
مليون شاب عربي ،ثــروة هائلة لو توافرت لديهم السبل ،لفرزنا بينهم مئات األلــوف من العلماء
والمبدعين والمبرمجين ،ل ُيدخلوا الوطن في قلب الثورة التكنولوجية الرابعة ،ليس كمستهلكين بل
كمبدعين .يحق لهذا الجيل أن يطلب من النخب الثقافية والسياسية واالقتصادية االعتذار.

• إذا أردنا أن نعيد بناء الفكر العربي وتجديده ،نحتاج ّأو ًال أن نعرف أين نقف اآلن .وما الذي
نسعى للوصول إليه ،في المفاهيم والقيم والمنظومات المعرفية ،وفي كيفية االستجابة للتحديات،
وتحويلها إلى فرص.
• إن في المشهد الفكري السائد ،الكثير من السلبيات والـنــواقــص ...ومــن بينها الظواهر
السلبية التالية:

 جمود الخطاب الثقافي والفكري ،في مضمونه ومشاغله ،فضـ ًال عن ضعف دوره كأداةلإلنتاج النظري ،وعجزه عن بلورة منظومة معرفية تتفاعل مع العصر ،وتتعامل مع التحوالت،
وتُو ّلد أسئلة جديدة ،تتعلق بقضايا اإلنسان العربي المعاصر ،وعالقته باآلخر المغاير والكون،
وقضايا الديمقراطية والمشاركة والدولة الوطنية والمواطنة المتكافئة المتعاقدة ،والثقافة النقدية
والنهوض والتجديد الحضاري والحكم العصري الرشيد.

• وفي المشهد أيض ًا ،تغيب ثقافة المراجعات ،وثقافة التوقع واالستشراف ،وال تملك ثقافتنا
الراهنة القدرة على توقع المستقبل ،وكل التحليالت التي قدمها مفكرون عرب في العقود األخيرة
لم تستشرف الغد .كما تحضر ذهنية المنفعة الضيقة البدائية ،والنمو المتزايد في الوعي الذاتي
الفئوي ،والنزوع الشبق إلى السلطة وشهوة الحكم حتى لو ُه ّدمت أعمدة خيمة الوطن.
• وفــي المشهد الفكري أيض ًا ،شيء من الرخاوة أو الضبابية في التعامل مع قيم النزاهة
ومواجهة الفساد .وتداول السلطة في مؤسسات وأطر العمل النقابي واألهلي والشعبي والثقافي،
والميل الــغَ ـ ّـاب إلــى الـشـعــارات ،والخطاب األيديولوجي المتعصب ،والموقف الشخصي بــد ًال من
الخطاب المعرفي العلمي.
• وف ــي الحصيلة ،يمكن الـقــول إننا أمــام غياب لمشروع فكري نهضوي حـضــاري عربي،
يتعامل بإبداع مع متطلبات العصر وتحوالته ،ويواجه التخلف والتسلط والفساد والتمييز والتجمد
التراثي .ويملك الرؤية النافذة ،واإلرادة واآلليات الالزمة.
• ما الذي نسعى إليه  -إضافة أو مراجعة؟ سأكتفي بذكر أربع قضايا مهمة:

األولى :تتعلق بالموروث الثقافي في الوعي ،وفي الذهنية الجمعية العامة ،حيث من الصعب
أن يكون الطريق إلى الحداثة الفكرية سالك ًا ،وقطع شوطه الطويل ّإل بإعادة مراجعة ونقد هذا
الموروث .بمعنى فهمه في تاريخيته ،وشــروط زمانه ومكانه ،وإعــادة إحيائه لإلجابة عن بعض
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معضالت العصر ،أي قراءة عصرية للتراث في الفكر العربي المعاصر ،وتأسيس هذه القراءة على
قواعد البحث العلمي ،بعيداً من التوظيف السياسي واأليديولوجي.
إنها مهمة معرفية ،أن يمتلك الفكر العربي الجديد الشجاعة األدبية واإلنصاف ،وحماية حق
العقل ،واألمن الثقافي للمجتمع.
الثانية :تتعلق بمنظومة قيم وثقافة التسامح والسلم االجتماعي.
• حيث يواجه الفكر العربي اليوم ،أسئلة متجددة ،ذات عالقة بمعايير االنتظام والعيش
المشترك في المجتمع الواحد ،وبين المجتمعات األخــرى ،وفي صــدارة هذه األسئلة ،ســؤال إدارة
التنوع واالختالف في أبعاده المتنوعة ،من ثقافية ورؤى فكرية وسياسية ودينية وحقوقية.
• ويتجسد هــذا الـســؤال فــي مصطلح التسامح بمعناه الحديث ،الــذي جــاء ترجمة للكلمة
يجسد قيماً إنـســانـيــة ،تسعى مختلف
 Toleranceكمفهوم وقيمة وثـقــافــة وس ـلــوك ،وكـمـشــروع
ّ
المجتمعات لترسيخها وحمايتها من حيث كون هذا المشروع شرطاً من شروط التوازن االجتماعي
والتنوع الثقافي والعيش المشترك في عالم اليوم .وهو عالم تغيرت فيه الهياكل الديمغرافية نتيجة
الهجرات السكانية (ثلث المسلمين يعيشون اليوم في مجتمعات ودول غير مسلمة ،وثلثا النصارى
يعيشون في غير أوروبا).
• إن التسامح ،بمعناه المعاصر والـمـتــداول عالمي ًا ،وفــي المواثيق الــدولـيــة ،ليس بمعنى
الصفح أو المغفرة أو العفو ،وإنما هو القدرة على التحمل والصبر على رأي مخالف أو عقيدة أو
ثقافة أو عرق أو ثقافة مغايرة .وفي إطــار قيم حقوق االنسان واحترام كرامته كإنسان ،وسعي ًا
لتوفير شروط التعايش السلمي والوئام ،عبر احترام االختالف؛ وتقدير التنوع اإلنساني ،كحقيقة
ربانية وآية من آيات الله في خلقه ،وبالتالي هو واجب أخالقي وسياسي وقانوني في آن.
• التسامح ليس تعالي ًا على اآلخــر ،وال تـنــاز ًال عن خصوصية ثقافية أو عقيدة أو رأي ـاً ،إنما
هو اعتراف متبادل باالختالف ،تحت سقف التعارف والتعاون واالحترام ،ونبذ اإلقصاء والكراهية
المتبادلة.
• وهــو يعني اإلقــرار بأن البشر شعوباً وأمماً وأعــراقـ ًا وألــوانـ ًا وألسنة ومذاهب ،خلقهم الله
سبحانه ،ليتعارفوا ويتعاونوا ويع ّمروا األرض.
• مــن دون تسامح ،كثقافة وقيم وتشريع ،ال يكون هناك سلم اجتماعي؛ ومــن دون سلم
اجتماعي ال تكون هناك تنمية وال سعادة وال حتى عدل.
• ننشد التسامح ،ليس فقط كلحظة اعتراض على فكر إقصائي وظالمي تميزي ،ومسلكيات
تطهير عرقي أو تكفيري ،وإنما ننشده لتأسيس وعــي قيمي ،وثقافة ضــروريــة إلنتاج شخصية
سو َّية وإنسانية ،وفكر عربي جديد قادر على التعامل مع تحديات العصر ومقتضياته ،وضمان
حق اإلنسان في الحياة ،وضمان كرامته وهي قيمة أسبق من كل انتماء أو ُهوية ،وهي حصانة
كرمه الله ،وجعله خليفة في أرضه.
أولية لإلنسان ،ثابتة له بوصفه إنسان ًا ّ
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• مطلوب في إطار التجديد الفكري ،إحياء الضمير والمسؤولية األخالقية ...واعتبار منظومة
القيم ليست مجرد خصال حميدة أو غير حميدة ،بــل هــي ،فــي الــدرجــة األول ــى ،معايير للسلوك
االجتماعي والتدبير السياسي والثقافي ،ومحددات لرؤية اآلخر والكون.
حين من الدهر ،لم
• أما السلم االجتماعي ،فقد مضى على مثقفي وعلماء األمة ومفكريهاٌ ،
تكن فكرة السلم االجتماعي شيئاً مذكوراً ،مع أن اإلســام هو دين سالم ووئــام ورحمة للعالمين،
وتعصب.
ال دين احتراب
ّ
وحق ِ
الس ْلم ،هو حق الكافة في الحياة والراحة والسعي في مناكب األرض .وعمرانها ،وهو
مصلحة مع الــذات أو ًال ومــع الغير ،والتعاون والتعاضد ،ومــن دون سلم اجتماعي يفقد اإلنسان
كل الحقوق ،وعلى رأسها حق الحياة ،ومن أهم قواعده «درء المفاسد ُمق ّدم على جلب المصالح»،
واألخوة اإلنسانية ،وإقرار الحوار بالتي هي أحسن.
نعم ...السلم االجتماعي هو لمصلحة الجميع

والتنوع ...آية من آيات الله في إبداع هذا الكون ،وبالتالي ينبغي أن يكون أساساً في الوئام
ـاس أُ َّم ـ ًـة َو ِ
احـ ـ َد ًة َو َل
واستيعاب االختالف ،ليتحول إلى ثــراء وليس عــداءَ ﴿ ،و َل ـ ْو َشـ َ
ـاء َر ُّب ـ َـك َل َج َع َل الـ َّنـ َ
َيزَا ُلونَ ُم ْخ َتلِ ِفينَ ﴾.
الثالثة ،تتعلق بمفهوم الدولة الوطنية في الفكر العربي المنشود.
وجزِّئنا ...إلخ).
لقد أمضينا نحو قرن من الزمان ،ونحن نلعن سايكس ،وبيكو( ...ق ُّسمنا ُ
ظــل الفكر القومي ..ومــا زال ،ينظر إلــى الدولة الوطنية ...قُطراً مؤقت ًا ...وربما ال يعنيه
كثيراً .وكذلك ظل أصحاب الفكر اإلسالموي ...يتجاوزون الدولة الوطنية إلى «الخالفة» ...والبعض
رأى فــي الــدولــة الوطنية جاهلية تستحق الهجرة عنها ،وال تعنيه ،لــو هدمت أعمدتها ونسيجها
المجتمعي .وهناك تيارات فكرية أخرى ،لم ِ
تعط اهتمام ًا فكرياً كبيراً لمسألة تحصينها وتنميتها
وتوفير إدارة رشيدة للحكم فيها.
وفــي كل األح ــوال ،لم يقدم الفكر العربي ،وال النظام الرسمي العربي (الجامعة العربية)،
نظري ًا وفي ممارساته ،ما هو أفضل مما أعطانا إياه سايكس ورفيقه بيكو .وها نحن اليوم ،عملياً،
نقبض على الدولة الوطنية .مدافعين عن سيادتها وترابها وخريطتها الجغرافية ،ونخشى عليها
وتمزق نسيجها األهلي االجتماعي ،ونــذود عنها مخاطر التقسيم ،ومهددات
من االختراق والغرق
ُّ
اإلرهـ ــاب ،وقــد تــر ّبــت أجـيــال فــي ظلها وغـ ّنــت أنــاشـيــدهــا ...وتحملت أوجــاعـهــا وعـثــراتـهــا ،وحلمت
بازدهارها ،وتكاملها مع شقيقاتها.
آن األوان ...أن يعيد الفكر العربي تثمين قيمة الدولة الوطنية العربية ،وينشغل في تعزيز
مقتضياتها في هذا العصر ،كدولة قوية وعادلة ،وبسلم اجتماعي مستقر ...دولة قانون ومواطنة
متكافئة ،وهــويــة ثقافية عــربـيــة؛ دول ــة نافعة ألهلها ولــإنـســانـيــة ...ال عــالــة وال فــاش ـلــة ...ال تبني
الجدران ،وإنما تبني الجسور ،والتكامل العربي.
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إن منطق الدولة الوطنية الحديثة ،يفرض نفسه اليوم ،على الفكر العربي الجديد ،انطالق ًا من
ممكنات الواقع ،وبعدما عجزت السياسة واالقتصاد والفكر واإلرادة ،بما فيها اإلرادة الشعبية ،عن
إنجاز وحدة أو فدرالية أو حتى تكامـ ًال ،على مستوى األمة.
إن ما نحتاج إليه اليوم ،في فكرنا المنشود ،هو تعزيز هذه الدولة الوطنية ،بمعايير الدولة
لكل مواطنيها ،التي تتعامل مع أسئلة العصر الجديدة ،في اإلدارة الرشيدة للحكم وللموارد ،وفي
االقتصاد المنتج والتقانة والعدل والبيئة ،ورفاه اإلنسان وحقوقه وسعادته ،وجودة الحياة ،والسلم
االجتماعي.

والــرابـعــة؛ إشكالية تجسير الفجوة بين المفكر وصانع الـقــرار ،وهــي إشكالية تحدث فيها
مفكرون كثر ،منذ أكثر من أربعة عقود .وال أدري لماذا كلما سمعت هــذا المصطلح (تجسير)
رجلي/مشوار
تحضر إلى ذاكرتي أغنية شعبية قديمة ،تقول« :جسر الحديد انقطع ...من دوس
ّ
مشيته الصبح ...ومشيته عصرية».

ومن ألف هذا المصطلح من المفكرين ،منذ عقود ،لم يكن يطمع أن يكون الجسر المنشود
ذهبي ًا أو من فوالذ ،لكن على األقل ،أن ال يكون خشبياً ،وال يبنى بالتكاذب المتبادل ،وإنما بالنيات
الحسنة ،واإلرادة السياسية ،وبتوافر األذن الرحبة التي تسمع وتتفاعل ،والبيئة المناسبة للحوار
والمناقشة بالتي هي أحسن ،لدى دوائر صنع القرار .أما المفكر ،فهو الذي يغادر برجه العاجي
ليخاطب نبض الناس ،ويستشرف لهم المستقبل ،ويمتلك المنهج العلمي في تقديم الخيارات،
وطرح األسئلة االستشكالية ،و ُيحدث التأثير اإليجابي داخل مجتمعه ،وبخاصة على صعيد الفكر
التنويري والعقالني والنقدي والمعرفي .لقد غاب هذا الفكر ،أو غُ ِّيب في العقود األخيرة ،فترك
فراغ ًا هائـ ًال في المجتمعات العربية ،وعملت الجهالة والظالمية ،والطغاة والغالة ،والتخلف الفكري،
على ملئه ،فكثر اللغو ،وع ّمت الفتنة والفساد ،وتقطعت الجسور ،وحضرت الفوضى!

...
لنتذكر سر الحياة ،وسعي اإلنسان األبــدي نحو التجدد والتطوير والتغيير ،ونفتح ُكـ ّوة في
جُ ـدُر اليأس والقلق ،ونشعل منارة الفكر ،وننشغل في التجديد ،اسـتـعــداداً للمساهمة في صنع
المستقبل األفضل لهذه األمة □

