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المثقفون :الدور ،الوظيفة والمفارقة*
ترجمة :فايز الص ّياغ**
هل كان لدور املثقفني .....أي للمثقفني أنفسهم ....أن يربزوا قبل اخرتاع الكتابة؟
بالكاد .كان ثمة وظيفة اجتامعية عىل الدوام للشامان والكهّ ان واملجوس أو آلخرين من
ُخدّ ام الشعائر أو ممارسيها .ويمكننا كذلك أن نفرتض مثل هذه الوظيفة ألولئك الذين
نسمّ يهم اليوم فنانني .ولكن كيف نشأ املثقفون قبل اخرتاع نظام للكتابة واألرقام التي
يمكن حتويرها وفهمها وتفسريها وتعلّمها واحلفاظ عليها؟ غري أن األقليات الضئيلة
الضليعة هبذه املهارات ربام مارست لبعض الوقت ،وفور نشوء األدوات احلديثة يف جمال
االتصال واملحاسبة ،واألهم من ذلك ،الذاكرة ،سلطة اجتامعية أكرب مما متتّع به املثقفون
الضلـُع بالكتابة يف أوائل املدن التي قامت يف االقتصادات
منذئذٍ .فقد كان يف وسع ُ
الزراعية األوىل يف بالد ما بني النهرين أن يكونوا هم أوائل «الكهّ ان» ،أي طبقة احلكّ ام
الكهنوتيني .وحتى يف غضون القرنني التاسع عرش والعرشين ،كان احتكار معرفة القراءة
والكتابة يف أوساط املتعلمني ،وما يستلزمه التمكّ ن منها من تعليم رضوري ،ينطويان عىل
استئثار بالسلطة ،وحيميهام من املنافسة تعلّم لغاتٍ ختصصية مكتوبة حتتل مكانة مرموقة يف
املجالني الثقايف والطقويس.

من جهة أخرى ،مل يكن التعلّم عىل اإلطالق أشدّ سطوة من السيف؛ فقد كان يف وسع املحاربني
عىل الدوام أن يغلبوا الكتّاب ،لكن مل يكن من املمكن ،بغري الفئة األخرية ،قيام احلوارض ،وال
حجم ،وإىل حدّ أقل ،اإلمرباطوريات التارخيية يف العامل القديم .فقد وفّر املتعلمون
ً
االقتصادات األكرب
األيديولوجيات التي تعزز التالحم اإلمرباطوري والكوادر الالزمة لإلدارة .ويف الصني ،حوّ ل هؤالء
باوم أزمنة مشروخة :الثقافة والمجتمع في القرن العشرين الذي سيصدر عن
* الفصل السادس عشر من كتاب إريك
ْ
هوبز ْ
«المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» (سلسلة ترجمان).

Eric Hobsbawm, Fractured Times: Culture and Society in the Twentieth Century, Little Brown Book Group (2013), pp.
194-203.

** منسق «وحدة ترجمة الكتب» و«سلسلة ترجمان» في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
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الفاحتني املغول إىل سالالت إمرباطوية ،بينام تداعت إمرباطوريتا جنكيز خان وتيمورلنك جرّ اء افتقارمها
إىل هذه الفئة .وأوائل هؤالء الالمعون هم الذين أسامهم أنطونيو غراميش «املثقفني العضويني» يف مجيع
أنظمة اهليمنة السياسية الكربى.
مىض ذلك كله وانقىض؛ ذلك أن بزوغ طبقة من عامة الناس ممن حيسنون القراءة والكتابة باللهجات
املحكية اإلقليمية يف أواخر القرون الوسطى أتاح الفرصة للمثقفني الذين سامهت وظائفهم االجتامعية
بصورة أقل ،يف حتديد أوضاعهم ،وأفلحوا ،بوصفهم منتجني ومستهلكني ألساليب التواصل األدبية
واألخرى ،يف اجتذاب عامل جديد ،وإن كان ض ّيقًا .وتطلّب قيام الدولة احلديثة عىل مساحة من األرض
حمددة جغرافيًا أعدادًا متزايدة من املوظفني و املثقفني «العضويني» .ويتلقى هؤالء بصورة متعاظمة،
تدريبهم يف جامعات حمدّ ثة عىل أيدي معلمي املدارس الثانوية الذين خترجوا فيها .ومن جهة أخرى،
والتوسـع الضخم يف التعليم الثانوي واجلامعي  -وهذا هو األهم،
ّ
تضـافر التعـليم االبتـدائي الشامل
وال سيّام بعد احلرب العاملية الثانية -لتوليد خمزون أكثر ضخامة من أي وقت مىض يضمّ القادرين عىل
التوسع اخلارق للعادة يف صناعات وسائل
ّ
القراءة والكتابة واملتعلمني ثقافيًا .ويف تلك األثناء ،أدى
توسع هائل يف املجال االقتصادي بالنسبة إىل املثقفني غري املرتبطني
اإلعالم اجلديدة يف القرن العرشين إىل ّ
باجلهاز الرسمي للدولة.
نتحدث هنا عن جمموعة ظلّت ضئيلة احلجم حتى أواسط القرن العرشين ،فاجلسم الطاليب الذي قام
بدور عظيم يف ثورات سنة  1848كان يضمّ أربعة آالف من الشباب (مل يكن بينهم فتيات آنذاك) يف
بروسيا وسبعة آالف يف مجيع أنحاء إمرباطورية اهلابسبريغ خارج هنغاريا .والعنرص املستجدّ يف هذه
الطبقة اجلديدة من «املثقفني األحرار» مل يكن يقترص عىل متتعهم بالتعليم واملعرفة الثقافية التي متتعت هبا
الطبقات احلاكمة ،التي كان من املتوقّع منها آنذاك أن حتصل عىل التكوين األديب والثقايف الذي أطلق عليه
ُّ
األملان اسم
«التبحر» ( - )Bildungوهو تيار شاركت فيه طبقات أصحاب املصالح التجارية عىل نحو
متزايد ،بل إن هؤالء املثقفني كانوا ،عالوة عىل ذلك  ،يتمتعون بإمكانية كسب الرزق بوصفهم مثقفني
متحررين من القيود .فقد وفرت هلم سبل العيش الصناعات التقنية والعلمية اجلديدة ،واملؤسسات
املنتجة للعلوم والثقافة ،واجلامعات ،وميادين الصحافة ،والدعاية واإلعالن ،واملرسح وجماالت
الرتفيه ..ومع هنايات القرن التاسع عرش ،كان املرشوع االقتصادي الرأساميل قد ولّد ثروات بلغت من
الضخامة حدًّ ا جعل أعدا ًدا من األبناء واملعالني يف الطبقات التجارية الوسطى يكرّ سون أنفسهم متامًا
ّ
لألنشطة الفكرية والثقافية.
ويتجل أبرز األمثلة عىل ذلك يف عائالت «مان» ( )Mannو«فتغنشتني»
( )Wittgensteinو«فاربورغ» (.)Warburg
إذا قبلنا مجاعة «البوهيميني» اهلامشية ،فلن تكون ثمّ ة هويّة اجتامعية معرتف هبا للمثقفني األحرار،
ذلك ّأنم سيُعتربون جمرد أعضاء يف الطبقة الربجوازية املتعلّمة ،وعىل حدّ تعبري [جون مينارد] كينز
«أنتمي إىل الربجوازية املتعلّمة» ،أو ،يف أحسن احلاالت ،مجاعة فرعية من الربجوازية عىل غرار
«مواطن مديني متعلّم» ( )Bildungsbürgerأو «أكاديمي» ( .)Akademirومل يبدأ وصفهم بصفة
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اجلمع («املثقفني» أو «اإلنتليجنسيا») إال يف الثلث األخري من القرن التاسع عرش ،أي منذ ستينيات
ذلك القرن ،يف روسيا القيرصية املضطربة ،ثم يف فرنسا التي هزّ هتا قضية دريفوس .ويبدو ،يف كلتا
احلالتني ،أن ما جعل هؤالء مجاعة يمكن التعرّ ف إليها هو تضافر أنشطتها الفكرية ومداخالهتا النقدية
يف املجال السيايس .وغالبًا ما متيل اللغة املتداولة ،حتى يف أيامنا هذه ،إىل الربط -غري الصحيح
دائم -بني كلمتي «مثقف» و«معارض» -وذلك ما كان أيام االشرتاكية السوفياتية يدخل يف باب
ً
«املشبوه سياسيًا» .غري أن نشوء قاعدة مجاهريية من القرّ اء ،وبالتايل اإلمكانات الدعاوية لوسائل
شك فيها للربوز والشهرة إىل حدّ دفع
اإلعالم اجلديدة ،طرحت أمام املثقفني املعروفني احتامالت ال ّ
احلكومات نفسها إىل استغالهلم .ومن دواعي احلرج أن يتذكر املرء بعد قرن من الزمان ،البيان التعيس
الذي أصدره ثالثة وتسعون مثقفًا أملانيًا ،وكذلك أقراهنم الفرنسيون والربيطانيون عىل التوايل ،بقصد
تعزيز الروح املعنوية حلكوماهتم املولعة بالقتال يف احلرب العاملية األوىل .ومل يكن العنرص الذي رفع
من قيمة هؤالء املوقّعني مثل هذه البيانات يتمثّل يف خربهتم يف الشؤون العامة ،بل سمعتهم ككُ تّاب
وممثلني وموسيقيني وعلامء طبيعة وفالسفة.
سيغدو «القرن العرشون الوجيز» احلافل بالثورات وحروب األيديولوجيا الدينية يف ما بعد هو العرص
املميز ملشاركة املثقفني السياسية .ومل يقترص األمر عىل دفاعهم عن قضاياهم يف حقبة مناهضة الفاشية،
وبعدها اشرتاكية الدولة ،بل إهنم متتعوا لدى اجلانبني بعد احلرب العاملية الثانية واهنيار الشيوعية بمنزلة
معرتف هبا بوصفهم مفكرين من العيار الثقيل يف املجال العام .كان ذلك هو العرص املشهود للحشود
املضادة :ضد احلرب النووية ،وضد آخر احلروب اإلمربيالية ألوروبا القديمة ،واحلرب األوىل التي
ختوضها اإلمرباطورية األمريكية العاملية (اجلزائر والسويس وكوبا وفيتنام) ،وضد الستالينية ،وضد
الغزو السوفيايت هلنغاريا وتشيكوسلوفاكيا وما إىل ذلك .وكان املثقفون يتصدرون اخلطوط األمامية يف
أكثرها تقريبًا.
من األمثلة عىل ذلك أن احلملة الربيطانية الداعية إىل نزع السالح النووي التي أسسها كاتب معروف
وحمرر املجلة الثقافية األرقى يف تلك الفرتة وعامل فيزيائي ،وصحفيان ،وما لبثت أن انتخبت الفيلسوف
برتراند رَ سِ لْ رئيسً ا هلا ،ورسعان ما انضمت إليها شخصيات مرموقة يف األوساط الفنية واألدبية ،من
بنجامني بريتن إىل هنري مور ،وإدوارد مورغن فورسرت .وكان بينهم املؤرِّ خ إدوارد باملر تومبسون الذي
غدا الشخصية األبرز يف احلركة الداعية إىل نزع السالح النووي يف أوروبا بعد سنة  .1980وأصبح
اجلميع يعرفون أسامء كبار املفكرين الفرنسيني  -مثل سارتر وكامو -وأسامء املثقفني املنشقني يف االحتاد
السوفيايت :سوجلنتسني وزاخاروف .وكان املثقفون البارزون يمثّلون الطليعة يف األدب املؤثّر الذي
يعكس انقشاع الغشاوة الشيوعية «اإلله الذي هوى»((( ،بل إن االستخبارات الرسّ ية للواليات املتحدة
يضم مقاالت  /شهادات لعدد من الروائيين والك ّتاب الغربيين الذين
((( ( )The God that Failedكتاب صدر بهذا العنوان (ّ )1949
انسحبوا من الحزب الشيوعي ّ
احتجاجا على حمالت التطهير والقمع التي اتّسم بها العهد
الثانية
وتنكروا له بعد الحرب العالمية
ً
الستاليني في االتحاد السوفياتي .وساهم في هذا الكتاب ّ
كل من :آرثر كوستلر ،أندريه جيد ،لويس فيشر ،إغنازيو سيلوني ،ستيفن
سبندر وريتشارد رايت[ .المترجم]
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وجدت أن من املُجدي متويل وتأسيس منظامت خاصة مثل «املؤمتر العاملي حلرية الثقافة» إلبعاد املثقفني
األوروبيني عن املسار املؤسف الذي اختذوه بعدم احلامسة لسياسة احلرب الباردة التي تنتهجها واشنطن.
بالتوسع
ّ
كام شهدنا فرتة بدأت فيها حكومات العامل العريب تعترب اجلامعات التي كانت آنذاك آخذة
والتكاثر بطريقة ديمقراطية وللمرة األوىل منذ سنة  ،1848منابت للمعارضة السياسية واالجتامعية،
بل للثورة أحيانًا.
إن حقبة املثقفني ،بوصفهم الوجه الرئييس للمعارضة السياسية يف املجال العام ،قد انحرست وانطوت.
تُرى أين اختفى كبار منظمي احلمالت وموقّعي البيانات؟ لقد صمتوا أو توفوا ،باستثناء شخصيات قليلة
نادرة أبرزها األمريكي نوعام تشومسكي .أين أعالم الفكر يف فرنسا الذين خلفوا سارتر ،ومريلو -بونتي،
وكامو ،وريمون آرون ،وفوكو ،وألتوسري ،ودريدا ،وبورديو؟ لقد آثر أيديولوجيو أواخر القرن العرشين
التخيل عن مهامت متابعة القضايا الفكرية والتغري االجتامعي ،وتركوها للعمليات املؤمتتة يف عامل حيفل
بأفراد منشغلني بالتفكري العقالين الرصف ،ممن يُزعَ م أهنم يعظمون منافعهم من خالل أسواق تعمل
بطريقة عقالنية وما مل تتعرض لتدخالت خارجية متيل ،بطبيعة احلال ،إىل حتقيق توازن دائم .ويف جمتمع
تتعاظم فيه ،عىل نحو متزايد ،جماالت التسلية والرتفيه اجلامهريية ،فإن الناشطني اآلن يرون أن املثقفني
غدوا اآلن أقلّ نفعً ا كمصدر لإلهلام يف ما يتعلق بالقضايا النبيلة من موسيقيي الروك ونجوم السينام
املشهورين عامليًا .ومل يعد يف وسع الفالسفة أن ينافسوا [املغني اإليرلندي] بونو أو [املوسيقار الربيطاين]
إينو ،إال إذا أعادوا تصنيف أنفسهم يف إهاب جديد يف عامل وسائل اإلعالم االستعراضية الكونية اجلديدة
بوصفهم من «املشاهري» .لقد بتنا نعيش عرصً ا جديدً ا ،عىل األقل إىل أن تتجىل يف املجال العام اآلثار
الكاملة ألصوات «التعبري الذايت» املنترشة يف مجيع أنحاء العامل عىل «الفيسبوك» ،واملُثل العليا التي تروّ ج
هلا «اإلنرتنت».
وبالتايل ،ال يعود تراجع املثقفني املحتجني الكبار إىل هناية احلرب الباردة فحسب ،بل كذلك إىل
الالتسييس الذي تعرّ ض له املواطن الغريب خالل فرتة النمو االقتصادي وانتصار املجتمع االستهالكي.
وقد أدى االنتقال من نموذج «األغورا» الديمقراطي األثيني إىل مراكز التسوق املغرية التي ال يمكن
مقاومتها إىل تقليص الفسحة املتاحة لقوى القرنني التاسع عرش والعرشين الشيطانية :أي إىل االعتقاد
بأن الفعل السيايس وحده هو السبيل إىل حتسني العامل .واحلال أن هدف العوملة النيوليربالية كان يتمثّل،
نجاحا جزئيًا يف
ً
حتديدً ا ،يف اإلقالل من حجم الدولة ،ونطاقها ،وتدخالهتا يف املجال العام .وقد حققت
هذه الناحية.
غري أن عنرصً ا آخر هو الذي حدد شكل احلقبة اجلديدة .ومتثّل ذلك يف األزمة التي اكتنفت القيم
واملنظورات التقليدية ،وربام األهم من ذلك كله ،يف التخيل عن اإليامن القديم بالتقدم العاملي يف
جماالت الفكر والعلوم وإمكانية حتسني الوضع اإلنساين .فمنذ الثورتني األمريكية والفرنسية،
تغلغلت يف نفوس دعاة التقدم السيايس واالجتامعي يف أرجاء املعمورة مفردات «التنوير» املتحدرة
من القرن الثامن عرش ،بكل ما فيها من ثقة ال تتزعزع بمستقبل األيديولوجيات الراسخة اجلذور
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يف هاتني االنتفاضتني ،وربام حقق االئتالف بني تلك األيديولوجيات والدول الراعية هلا انتصاره
األخري يف إحلاق اهلزيمة هبتلر يف احلرب العاملية الثانية .بيد أن قيم «التنوير» ما زالت تتقهقر منذ
سبعينيات القرن املايض يف وجه قوى «الدم والرتاب» املناوئة للقيم الكليّة اجلامعة ،والنزعات
الرجعية الراديكالية اآلخذة بالتبلور يف ديانات العامل أمجع .بل إننا نشهد ،حتى يف الغرب ،ظهور
العقالنية جديدة معادية للعلم ،فيام تنحى اإليامن بالتقدم الكاسح وأفسح املجال للتخوف من كارثة
بيئية ال مناص منها.
التوسع اهلائل يف ميدان التعليم
ّ
كيف كانت حال املثقفني يف تلك احلقبة الزمنية اجلديدة؟ لقد حوّ هلم
العايل منذ ستينيات القرن املايض إىل طبقة متنفّذة ومهمة سياسيًا .وكان من الواضح منذ سنة  1968أن
من السهل حشد مجاهري الطلبة ،ال عىل املستوى الوطني فحسب ،بل عرب احلدود كذلك .وقد تعززت
منذئذ إىل حد بعيد قدرهتم عىل الفعل يف املجال العام جراء الثورة غري املسبوقة يف ميدان االتصاالت
الشخصية .ومن األمثلة التي شهدناها مؤخرً ا عىل ذلك انتخاب املدرّ س اجلامعي باراك أوباما رئيسً ا
للواليات املتحدة األمريكية ،والربيع العريب سنة  ،((( 2011والتطورات يف روسيا .وقد خلق التقدم
املتفجر للعلم والتقانة «جمتمع معلومات» يعتمد فيه اإلنتاج واالقتصاد ،أكثر من أي وقت مىض ،عىل
النشاط الفكري ،أي عىل الرجال والنساء الذين حصلوا عىل شهادة جامعية ،وعىل مراكز املعلومات
التي يستقون منها ،أي اجلامعات .ويعني ذلك أن عىل أنظمة احلكم حتى األكثر رجعية وتسلطً ا بينها،
أن تسمح بقدر من احلرية للعلوم يف اجلامعات .ويف االحتاد السوفيايت السابق ،كانت املؤسسة األكاديمية
هي املنرب األكثر فعالية لالنشقاق والنقد االجتامعي .أما يف الصني [الشعبية] يف عهد ماو [تيس تونغ]،
التي ألغت التعليم العايل تقريبًا خالل «الثورة الثقافية» ،فقد تعلّمت الدرس نفسه منذ ذلك احلني.
وأفاد ذلك ،إىل حدّ ما ،كلّيات اإلنسانيات واآلداب يف الصني ،مع أهنا ليست جوهرية بالقدر نفسه من
الوجهتني االقتصادية والتقنية.
((( خال ًفا لما تنبأ به وراهن عليه ودعا إليه ماركس والماركسيون القدامى ،وهو منهم ،أعلن هوبزباوم في مقابلة تلفزيونية مع
الـ«بي بي سي» يوم  23كانون األول /ديسمبر 2011أن هذه الموجات الثورية تنطلق اآلن من الطبقة الوسطى ال من الطبقة العاملة.
وخصوصا من
ويضيف أن «عمليات الحشد الجماهيري األكثر فعالية في أيامنا هذه إنما تبدأ في أوساط طبقة وسطى جديدة محدَّ ثة -
ً
الجسم الطالبي اآلخذ بالتضخم [ ]....وإذا كان ثمة من ثورات بعد اآلن ،فإنها ال بد أن تحدث على هذا النحو».
محدثة
ويضيف هوبزباوم أن «عمليات الحشد الجماهيري األكثر فعالية في أيامنا هذه إنما تبدأ في أوساط طبقة وسطى جديدة
َّ
وخصوصا من الجسم الطالبي اآلخذ بالتضخم [ ]....في بلدان تمثل األجيال الشابة فيها أغلبية السكان ،وتكون فيها التعبئة
ً
الجماهيرية أيسر باستخدام التقانة الحديثة .وإذا كان ثمة من ثورات بعد اآلن ،فإنها ال بد أن تحدث على هذا النحو ،وعلى األقل في
أيامها األولى ،حيث يخرج الناس ويتظاهرون في الشارع مطالبين بما هو حق لهم» .ويعقد هوبزباوم مقارنة بين ثورات الربيع العربي
وثورات سنة  1848التي انطلقت من فرنسا وسرعان ما انتشرت في بقاع إمبراطورية الهابسبيرغ األوروبية .ويقول إن األخيرة فشلت
جمة ،ولكنها فقدت
خالل سنتين على المدى القصير ولكنها نجحت
جزئيا على المدى البعيد حين أسفرت عن إصالحات ليبرالية ّ
ً
آنذاك طابعها الثوري المعهود .وقد يكون ذلك هو المآل الذي ستنتهي إليه الثورات العربية .ويشير إلى الثورة اإلسالمية في إيران
المدخالت التي ساهمت في إشعالها أول األمر ،فكان
سنة  ،1979التي كانت ُمخرجاتها األيديولوجية مختلفة كل االختالف عن ُ
من نتائجها النهائية تهميش أولئك الذين قدموا تنازالت لإلسالم من دون أن يكونوا إسالمويين ،بمن فيهم اإلصالحيون والليبراليون
والشيوعيون.
وفي هذا السياق ،يخلص هوبزباوم إلى القول إن الربيع العربي غمره بالفرح والتفاؤل من ناحية ،وبالتخوف ،من ناحية أخرى ،من أن
تكون الغلبة فيه آخر األمر لإلسالمويين على الطريقة اإليرانية .انظر:
[ http://www.bbc.co.uk/news/magazine-16217726المترجم]
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التوسع الضخم يف ميدان التعليم العايل إىل حتويل الدرجة العلمية أو الدبلوم
ّ
من جهة أخرى ،نزع
يف املرحلة العليا الثالثة إىل واحد من املؤهالت األساسية املطلوبة للوظائف املهنية أو فرص العمل
املتاحة للطبقة الوسطى ،وهو ما أدى بالتايل إىل حتويل اخلرجيني إىل أعضاء يف «الطبقات املتفوقة» ،
عىل األقل يف نظر مجهرة السكان ذات التحصيل العلمي األدنى .وكان من السهل عىل الغوغائيني أن
يعرضوا «املثقفني» أو من يُدعوْ ن «املؤسسة الليربالية» بوصفهم نخبة من األدعياء امللتبسني أخالقيًا،
الذين يتمتعون بامتيازات اقتصادية وثقافية .ويف كثري من البقاع يف الغرب ،وال سيام يف الواليات املتحدة
وبريطانيا ،ثمّ ة خطر من أن تتحول الفجوة التعليمية إىل ُش ّقْة طبقية بني من متثّل شهاداهتم اجلامعية ضامنة
مؤكدة وتذكرة متكنهم من الدخول إىل ساحة النجاح والوجاهة املهنية من جهة ،والبقية الساخطة من
جهة أخرى.
مل يكن هؤالء هم األغنياء بالفعل ،أي النسبة الضئيلة من السكان الذين نجحوا خالل الثالثني
سنة األخرية من القرن العرشين والعقد األول من القرن احلادي والعرشين يف مجع ثروات مل حيلم
هبا أشدّ الناس جشعً ا :رجال ،وأحيانًا نساء ،تبلغ قيمة ممتلكاهتم إمجايل الناتج املحيل لعدة بلدان
متوسطة احلجم .واألغلبية الغالبة من ثرواهتم إنّام جاءت من األعامل التجارية والنفوذ السيايس،
أصل ،سواء بوصفهم خرجيني أو ،يف كثري من احلاالت
مع أن هؤالء كان بعضهم بالتأكيد مثقفني ً
الصارخة يف الواليات املتحدة ،من املترسبني من اجلامعات .ومن املفارقات أن الرفاهية التي نجحوا
يف إظهارها بثقة متزايدة بالنفس بعد سقوط الشيوعية قد أوجدت صلة وصل بينهم وبني اجلامهري
غري املتعلمة التي كانت الفرصة الوحيدة أمامها للخروج من أوضاعها تتمثّل يف االنضامم إىل بضع
مئات ممن وصلوا يف أي بلد إىل القمة من دون أي رسائل توصية أو مواهب جتارية :العبو كرة
قدم ،نجوم يف ثقافة وسائل اإلعالم ،وفائزون بجوائز اليانصيب العمالقة .ومن الوجهة اإلحصائية
كانت الفرصة أمام شخص فقري لسلوك هذا اخلط البياين غاية يف الضآلة ،غري أن من أفلحوا يف ذلك
يس،
بالفعل كانوا قد حققوا من النجاح ومجعوا من املال ما دفعهم إىل التباهي به أمام املأل .وذلك ما ّ
عىل نحو ما ،عملية حشد من تعرضوا لالستغالل االقتصادي ،والفاشلني واخلارسين يف املجتمع
الرأساميل ،ضد من أسامهم الرجعيون األمريكيون «املؤسسة الليربالية» ،التي مل جتمعهم هبا تقريبًا أي
قواسم مشرتكة.
مل حيلّ السخط عىل االستقطاب االقتصادي مكان السخط عىل التفوّ ق الذي يُعزى إىل الثقافة إال بعد
سنوات من أقسى كساد يعانيه االقتصاد الغريب منذ ثالثينيات القرن العرشين .ومن الالفت أن التعبريين
مها األكثر بروزً ا عن مشاعر السخط تلك .فالصحافيون االقتصاديون ،ال األغنياء الفاحشو الثراء أنفسهم
 مع بعض االستثناءات النادرة  -هم أول من كشف الغطاء عن االهنيار العام الذي أصاب الثقة بقدرةاألسواق احلرة (احللم األمريكي) عىل خلق مستقبل أفضل للجميع -بل إهنم أعربوا عن التشاؤم جتاه
مستقبل النظام االقتصادي القائم .كام أن احتالل مواقع قريبة من وول سرتيت ومراكز أخرى للبنوك
واملؤسسات املالية العاملية حتت شعار «نحن التسعة وتسعون يف املئة» يف مقابل الواحد يف املئة من كبار
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األثرياء ،قد أثار قدرً ا ملحوظً ا من التعاطف لدى عامة الناس ،بل إن استطالعات الرأي ،حتى يف
الواليات املتحدة ،أظهرت مساندة هلذا التحرك بنسبة  61يف املئة من املستجيبني  -ومن الواضح أن هؤالء
كانوا يشملون رشحية واسعة من اجلمهوريني املعادين لليربالية .ومن الطبيعي أن هؤالء املتظاهرين ،الذين
نصبوا خيامهم عىل أرض معادية ،مل يكونوا التسعة وتسعني يف املئة ،بل كانوا ،كام هو معتاد ،جند املرسح
من نشطاء املثقفني ،ومن رشحية مهيأة للتعبئة تضم الطالب ،والبوهيميني الذين يبدأون املناوشات عىل
أمل أن تتحول إىل معارك.
عىل الرغم من ذلك ،سنطرح السؤال عىل النحو التايل :كيف يمكن للتقاليد النقدية املستقلة القديمة
املتحدرة من القرنني التاسع عرش والعرشين أن تظل يف قيد احلياة يف احلقبة اجلديدة التي تتسم بالعقالنية
السياسية ،وتعززها هواجسها وشكوكها بشأن املستقبل؟ إن من مفارقات أيامنا هذه أن الالعقالنية يف
جما ّيل السياسة واأليديولوجيا مل تواجه صعوبة يف التعايش مع التقانة املتقدمة  -بل حتى يف استخدامها -
فالواليات املتحدة واملستوطنات اإلرسائيلية الرشسة يف املناطق املحتلة يف فلسطني((( تثبت أن ليس ثمة
نقص يف أعداد اختصاصيي تقانة املعلومات املحرتفني يف ما يتعلق باإليامن احلريف بقصة خلق العامل كام
وردت يف «سفر التكوين» أو يف دعوات «العهد القديم» األكثر تعطشً ا إىل الدم الستئصال الكفار .وقد
اعتادت البرشية يف هذه اآلونة عىل حيوات حافلة بالتناقضات الداخلية يتنازعها عامل زاخر باألحاسيس
من جهة ،وتقانة ال تؤثر فيها املشاعر ،بني جمال التجربة اإلنسانية واملعرفة احلسيّة من ناحية ،وعامل
األحجام الضخمة التي ال معنى هلا من ناحية ثانية ،وبني «احلس السليم» الشائع يف احلياة اليومية ،وعدم
املفهومية ،إال يف ما يتعلق بالنزر اليسري من األقليات ،مع العمليات الفكرية التي ختلق األطر العلمية التي
نعيش فيها .هل من املمكن جعل هذه الالعقالنية املنسّ قة للحيوات اإلنسانية متوائمة مع عامل يعتمد أكثر
من أي وقت مىض عىل عقالنية ماكس فيرب يف العلم واملجتمع؟ صحيح أن عوملة وسائل اإلعالم ،واللغة
و«اإلنرتنت» مل تعد متكّ ن حتى الدول األكثر قوة وسلطة من عزل البالد ماديًا وذهنيًا عن بقية أرجاء العامل
مطروحا.
ً
األخرى .ومع ذلك يظل السؤال
((( يحمل هوبزباوم ،منذ زمن ،حيال إسرائيل والصهيونية موق ًفا معرو ًفا ومشهو ًدا ،وقد أدى تشدده في موقفه من إسرائيل إلى تعاظم
الحمالت الصهيونية ضده؛ ففي لقاء مطول أجرته معه صحيفة األوبزرفر البريطانية في أيلول /سبتمبر  ،2002يقول هوبزباوم بمنتهى
صهيونيا وال مؤيدً ا بأي شكل
علي أن أكون
الصراحة والوضوح« :لم أكن
ً
ً
صهيونيا قط [ ]...نعم ،إنني يهودي .ولكن ذلك ال يعني أن ّ
من األشكال للسياسات التي تنتهجها اآلن حكومة إسرائيل  ،وهي سياسات كارثية شريرة؛ إنها سياسات ستؤدي بطبيعتها إلى التطهير
ٍ
أراض محتلة».
العرقي في
وتثبت الوقائع والتطورات التي نشهدها حولنا بصورة شبه يومية صدقية االستشرافات التي يطرحها في الفصل اإلضافي األخير من
التطورات العالمية خالل العشرين سنة األخيرة منذ انهيار المنظومة الشيوعية؛ فهو
باوم أبرز
«عصر التطرفات» ،الذي يحلل فيه
ْ
هوبز ْ
ّ
يرى في معرض الحديث عن االستراتيجيا األميركية في عهد أوباما أن األخير «أهدر فرصته وبددها»« .وآفاق المستقبل ،في تقديري،
باوم« :عندما ننظر إلى أكثر مسارح النزاع الدولي سخون ًة في العالم ،فإن ّ
حل الدولتين ،كما هو
كثيرا»  ...ويضيف ْ
هوبز ْ
ليست مشجعة ً
مستقبليا يمكن الركون إليه في فلسطين ...وأشك في أن يكون األمر وار ًدا في اللحظة الراهنة.
ًا
ق
أف
يفتح
ال
الراهن،
متصور في الزمن
َّ
ً
كليا ،ويمارسوا الضغط على إسرائيل ،مع أنه ليس
رأيهم
يغيروا
أن
األميركيون
يقرر
لم
ما
يحصل
لن
ًا
ئ
شي
فإن
الحل،
ومهما يكن نوع
ً
ثمة ما يشير إلى حصول شيء من هذا القبيل»!
انظر على سبيل المثال:
http://observer.guardian.co.uk/comment/page/0,11915,796418,00.html

باوم ،عصر التطرفات :القرن العشرون الوجيز ،ترجمة فايز الصياغ ،بيروت :المنظمة العربية للترجمة،2011 ،
وكذلك :إريك
ْ
هوبز ْ
ص [ .1005 -1004المترجم]
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من جهة أخرى ،حيتاج العلم إىل األفكار ،فيام يتواصل استخدام التقانة ،بأنواعها غري املتقدمة ،من دون
تفكري أصيل جديد .من هنا ،فإن املجتمعات ،حتى تلك التي تظهر أعىل درجة من العزوف املنسّ ق عن
الثقافة ،حتتاج بصورة أكثر هذه األيام إىل أشخاص حيملون اآلراء ،وإىل بيئات يرتعرعون فيها .ويمكننا،
توخي السالمة ،أن نفرتض أن هؤالء األشخاص سيطرحون كذلك أفكارً ا نقدية حول املجتمع
مع ّ
والبيئة اللذين يعيشان فيهام .ويف البلدان الطالعة يف رشق آسيا واألقطار اجلنوبية الرشقية منها ،وكذلك
يف العامل اإلسالمي ،قد يواصل هؤالء دورهم كقوة مطالبة باإلصالح السيايس والتغري االجتامعي وفق
الطرق القديمة .كام أن من املمكن يف هذه الفرتة املتأزمة التي نعيشها أن يمثّلوا مثل هذه القوة يف الغرب
املحارص املحتار .ويف واقع األمر ،يمكن املحاججة بأن نقاط انطالق القوى التي متارس النقد االجتامعي
املنسّ ق تتمثل اليوم يف الرشائح اجلديدة ممن يتلقون التعليم يف اجلامعات .غري أن املثقفني املفكرين وحدهم
ال يستطيعون تغيري العامل مع أن مثل هذا التغيري ال يمكن أن يتحقق إال بمسامهتهم فيه .ويتطلب ذلك
قيام جبهة موحدة من الناس العاديني واملثقفني .وباستثناء حاالت قليلة متفرقة ،فإن حتقيق ذلك غدا اليوم
أصعب مما كان يف املايض .وذلك هو مأزق القرن احلادي والعرشين(((.

نبذة عن هوبزباوم*
ثمة ما يشبه اإلمجاع يف أوساط الدارسني املعارصين عىل اعتبار إريك جون بلري هوبزباوم
(حزيران/يونيو  -1917ترشين األول/أكتوبر  )2012واحدً ا من أشهر املؤرخني املعارصين
يف بريطانيا وأوروبا؛ بل إن الباحثني اليساريني ينزعون إىل اعتباره أبرز مؤرخي هذه األيام يف
العامل أمجع ،أو أفضل مؤرخي القرن العرشين .ويميل آخرون إىل وضعه ،جنبًا إىل جنب،
مع املؤرخ الفرنيس الراحل فرنان بروديل ( .)1985-1902ومتيل الفئة األوىل إىل الرتكيز
عىل جدارة هوبزباوم العلمية ،وهنجه املوضوعي املعمق الشامل املتعدد األبعاد يف دراسة
التاريخ احلديث ،بينام تضيف الفئة األخرية من املراقبني سلسلة أخرى من السامت التي متيز
منهجه الفكري ،من بينها منظوره املاركيس املادي اجلديل يف حتليل الظواهر التارخيية ،والتزامه
التعايش مع واقع العامل املعارص السيايس واالجتامعي حتى يف أوائل العقد الثاين من القرن
احلادي والعرشين ،واستمراره ،حتى قبيل وفاته وهو يف أواسط التسعينيات من عمره ،يف
التعبري عن مواقفه وآرائه اجلريئة إزاء أحداث الساعة ،بام فيها «الربيع العريب»!
كان ماركيس املنهج ،لكنه أنتج دراسات خمتلفة عن الكتابات اليسارية املألوفة آنذاك؛ فهو
نصوصا أيديولوجية للتدليل
ً
مل يكن كبعض أقرانه من املاركسيني الذين حيمّ لون كتاباهتم
عىل واقعة أو ظاهرة تارخيية ما .بل إن هوبزباوم كان يستعمل األدوات واملفاهيم املاركسية
((( [من المؤلف] يعتمد هذا الفصل ،في كثير من عناصره ،على دراسة نشرتها باأللمانية في كتاب

Ilse Fischer and Ingeborg Schrems (eds), Der Intellektuelle: Festschrift für Michael Fischer zum 65 Geburtstag
(Peter Lang 2010).

وضع المترجم.
* النبذة من ْ

دراسات وأبحاث
المثقفون :الدور ،الوظيفة والمفارقة

يف إطاره النظري بسهولة ومرونة وذكاء ،وهو ما جيعل تأثريه يف القارئ عميق الوقع .وقد
تُرمجت مؤلفاته األساسية إىل أكثر اللغات احلية (بام فيها العربية يف السنوات القليلة املاضية).
درج إريك هوبزباوم عىل التشديد يف املقدمات التمهيدية لكل أعامله عىل أنه ال يرسد التاريخ،
وال يعيد صوغه ،وال يؤرخ لوقائعه أو يصف أحداثه كام تفعل مجهرة «املؤرخني» من قُدامى
وحمدثني عىل السواء .إنه ،كام يقول ،إنام يتوجه إىل القارئ واملراقب والباحث الذكي املتعلم
فحسب ،فيدرس ظواهر التاريخ األساسية واألحداث الكربى املؤثرة يف حياة الناس يف
املجتمعات البرشية ،وحيلل أسباهبا ونتائجها املبارشة وغري املبارشة ،ويربط بعضها ببعض عىل
نحو متكامل ،يف املجاالت السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،والثقافية بال استثناء ،بحيث
تكون احلصيلة النهائية صورة نابضة باحلياة للواقع البرشي يف مرحلة معيّنة ،تتسلسل عىل نحو
جديل مع ما يسبقها وما يليها من مراحل.
ويف مجيع هذه الدراسات التحليلية للحركات واألوضاع والظروف املمهدة للتغريات
سبيل جديدً ا
ً
االجتامعية الكربى يف التاريخ احلديث ،يكون إريك هوبزباوم قد ارتاد
يف التاريخ االقتصادي واالجتامعي ،تبلور بعد ذلك يف مقاربات جيل من أبرز العلامء
االجتامعيني يف الستينيات والسبعينيات من القرن املايض لقضايا التغري االجتامعي واحلركات
االجتامعية والتحليل التارخيي املقارن ،ومن بني هؤالء :تشارلز تيليل (،)2008-1928
وثيدا سكوكبول ( ،)-1947وأنتون بلوك ( .)-1935وجاءت هذه املدرسة الفكرية
اجلديدة يف العلوم االجتامعية لتُخرِج هذه احلركات من نطاق الرؤية التقليدية ،وتُدخلَها
يف عداد مظاهر الرفض واالحتجاج عىل جوانب حمددة يف الواقع االجتامعي املؤسيس ،ويف
سياق تارخيي حمدد .ويف هذا السياق ،يقول هوبزباوم يف سريته الذاتية أزمنة الفتة :حياة يف
القرن العرشين ( ،)2000( )A Twentieth Century Life :Times Interestingإنه لو مل يكن
قائل إن املنهجني التارخييني بُعدان متكامالن ووجهان
مؤرخا ،لكان عالِ اجتامع ،ويستدرك ً
ً
لعملة واحدة هي التي يستخدمها يف منظوره التحلييل.
ترتكز منهجية هوبزباوم يف التحليل السيايس االجتامعي عىل قاعدة معرفية موسوعية حول
مجيع مناحي احلياة يف أوروبا وبقاع كثرية من العامل يف الفرتة املمتدة بني بدايات القرن السابع
عرش ومطلع القرن احلادي والعرشين يف جماالت االقتصاد ،والسياسة ،والثقافة ،والفنون.
وساهم يف تأثريه الفكري إتقانه عددًا من اللغات أبرزها :اإلنكليزية والفرنسية واألملانية
واإليطالية واإلسبانية.
وربام كان إنجاز هوبزباوم األكثر شهرة وذيوعً ا يف األوساط الفكرية واألكاديمية يتمثّل يف ما
أصبح يسمّ ى «الرباعية» ،عن التاريخ احلضاري ألوروبا منذ الربع األخري من القرن الثامن
عرش حتى مطالع القرن احلادي والعرشين ،واشتمل ذلك عىل أربعة مؤلفات مرجعية هي
عرص الثورة  -أوروبا  ،)1962( 1848 -1789وعرص رأس املال 1875 -1848 -
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( ،)1975وعرص اإلمرباطورية  .)1987( 1914 -1875واستكمل هوبزباوم هذه
السلسلة بإصدار عرص التطرفات :تاريخ القرن العرشين الوجيز  ،1991 -1914عن
تاريخ العامل منذ احلرب العاملية األوىل حتى اهنيار االحتاد السوفيايت وأنظمة الكتلة الرشقية يف
أوروبا ،وتغوّ ل اهليمنة األمريكية عىل الساحة الدولية .وقد وضع هوبزباوم للرتمجات العربية
هلذه «الرباعية» مقدمات خاصة مطولة حيلل فيها انعكاسات التاريخ األورويب وتداعياته
خالل القرنني املاضيني عىل العاملني العريب واإلسالمي ،بل إنه أضاف إىل ترمجة «عرص
فصل إضافيًا عن أبرز التطورات العاملية منذ اهنيار االحتاد السوفيايت حتى
التطرفات» العربية ً
سنة .2010

