7
يحيى بن الوليد *

من بعيد
ً
مثقفا
عبد اهلل العروي...
تتوقف هذه الدراسة عند أحد أهم املفكرين العرب املعارصين ،وذلك بالرتكيز عىل موضوع
حمدد هو موضوع «املثقف» ،أكان يف السياق املغريب الذي يستوعب العروي أم يف السياق
ّ
العريب ككل ،وال سيام يف ظل جممل املتغريات التي فرضها ما ُ
اصطلح عليه بـ«الربيع العريب»
الذي أفىض إىل «دستور جديد» يف املغرب مثلام أفىض إىل استبعاد «دكتاتوريات متصلبة» عن
واجهة املشهد السيايس يف العامل العريب.
ّ
تتشكل من مجيع اجلبهات التي خيوض
تستحرض الدراسة «الوحدة السياقية الكربى» التي
ومرورا بالنقد األيديولوجي
األثري،
جماله
بدءا من قلعة التاريخ التي هي
فيها العرويً ،
ً
تبيـن الدراسة كيف أن العروي مل ّ
يكف يف حتليالته
والنقد املفاهيمي ،وانتهاء بالرواية .كام ّ
النقدية وحواراته الفكرية وكتاباته املفتوحة ،وبوضوح تام ،عن انتقاد «املثقفني العرب» وعن
حتميلهم كامل املسؤولية عن إرضاهبم (الطوعي) عن «قول ما ينبغي قوله» أو عن االضطالع
بـ«دورهم األساس» (كام ينعته) يف جمتمعاهتم التي ال تزال تعاين ثالوث «العجز االقتصادي
واحلرص االجتامعي والفقر الفكري».
وما هيم ،يف الدراسة كذلك ،هو «دور املثقف» ،وعىل نحو ما يضطلع به العروي نفسه ،جتاه
القضايا احلارقة والزوابع الذهنية .ومن هذه الناحية ،فإن الدراسة تعي أن ثمة صعوبة ملحوظة
عىل مستوى استخالص مثل هذه «التمـثّالت» بسبب «األسلوب» الذي ينهجه العروي يف
التعامل مع القضايا واملوضوعات التي تؤكد «حضور املثقف» .هذا باإلضافة إىل أن العروي،
وخصوصا يف حواراته (املتباعدة ،للمناسبة)،
وقبل أن يضطلع بدور املثقف ،كان ،وال يزال،
ً
خيص موضوع املثقف ذاته ،أكان يف «حضوره الذايت» أم يف عالئقه باألطراف األخرى ،بأفكار
ّ
وتصورات كثرية.
تشدد الدراسة عىل املكانة الالفتة التي يوليها العروي ،ومن منظور نقدي صارم ،ملوضوع
ّ
حتـى تتسنى له املسامهة يف بناء «ثقافة
التارخيية»
بـ«مهامته
االضطالع
يف
أخفق
الذي
املثقف
ّ
عرصية» تُسعف عىل أن نعيش «العرص» الذي ننتمي إليه ،وكل ذلك من خالل مدخل
والتقدم والعقالنية
«احلداثة» بمفاهيمها النظرية والعملية التي تصل بني النقد (املعارص)
ّ
واحلرية والعلامنية ومركزية الدولة احلديثة ...إلخ .ذلك كله حتى «نقطع» ،ويف احلال املغربية
ومن حيث هي حال عربية ً
أيضا ،مع «أصالة اجلالبة والكسكس» كام نعتها العروي يف كتابه
«املغرب واحلسن الثاين».
* ناقد وأكاديمي  -الجامعة المغربية.
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»كلام اشتد الضباب جيب أن نعود إىل األفكار األساسية والواضحة«
إدوارد سعيد

«ومع ذلك يبقى أننا كمغاربة أو كعرب مل نقم بام جيب من إصالح،

أي خلق ثقافة عرصية تواكب العرص الذي نعيشه كام فعلت شعوب أخرى».
عبد اهلل العروي

-1مهـه األساس رصد ‹إخفاقات املثقف› و‹تعثرات الدولة ما بعد
عبد اهلل العروي «مؤرخ ّ
حتـى لو كان هذا «التوصيف» يستجيب ،أو
الكولونيالية› أو ‹الدولة القومية› أو ‹الوطنية›»ّ .
ميـز أعامله
ما هو أكثر من ذلك ،لفرتة سابقة يف مسار العروي ،بالنظر إىل «النقد األيديولوجي» الذي ّ
وقتذاك ،وال سيام عىل مدار السبعينيات الصاعدة والنازلة ،فإنه ال يزال من املمكن ،اآلن ،ويف سياق
مسـت
مواكبة أعامل العروي ،األخذ هبذا التصنيف لكن يف منحاه العام ،بالنظر إىل جممل
املتغيـرات التي ّ
ّ
مسـت العديد من املفاهيم األساسية ،وضمنها مفهوم «الدولة» ...ومفهوم «املثقف»
العامل بأكمله مثلام ّ
الذي هو مدار هذه الدراسة.

عر ًضا  -يف مص ّنفه الالفت جممل تاريخ املغرب ،بـ«اهلم النظري»
ثم إن ما أسامه العروي نفسه  -وإن َ
 الذي ينبغي أن يتس ّلح به املؤرخ [والباحث بصفة عامة]  -هو ما تعرض بدوره لنوع من «الزلزلةاجلذرية» ،بالنظر إىل جممل التحوالت والتبدالت التي حصلت يف أنساق الفكر والتصور واإلدراك،
أو النظرية بصفة عامة .هذا وإن مل حتدث يف العامل العريب حتوالت عىل أرض الواقع ،ومن ناحية «أداء
تبعا لتعبري
املثقف» و«الدولة ما بعد الكولونيالية» ،ألنه «ما من جديد وتستمر األزمة بمعناها القديم» ً
تبعا لعبارة أنطونيو
غراميش الشهري ،فيام «األيديولوجيا» التي «ختلق األرض التي يتحرك عليها الرجال» ً
التأكـد ،ويف احلال العربية ككل ،من أزمة
غراميش((( ،مل يتحقق منها يشء يذكر ،إذ رسعان ما سيتم
ّ
الوعي األيديولوجي والتارخيي مع هزيمة  .1967وهذه األزمة  -ومن بني ما قيل عنها ،وهو كثري -
أخرجت العرب من التاريخ ،إضافة إىل أهنا ال تزال متواصلة حتى اآلن .وسواء قبل اهلزيمة أو بعدها،
فإن «األساس» ،املتمثِّل يف «اإلصالح» ،هو ما مل يتحقق يف العامل العريب ككل ،ومن ناحية الثقافة ذاهتا.

(((

الغاية ّمما سبق هي تأكيد املكانة الالفتة التي يوليها العروي ،ومن منظور نقدي صارم ،ملوضوع املثقف
الذي أخفق يف االضطالع بـ«مهامته التارخيية» ح ّتى تتس ّنى له املسامهة يف بناء «ثقافة عرصية» تسعف عىل
أن نعيش «العرص» الذي ننتمي إليه ،وذلك كله من خالل مدخل «احلداثة» بمفاهيمها النظرية والعملية
والتقدم والعقالنية واحلرية والعلامنية ومركزية الدولة احلديثة...إلخ.
التي تصل ما بني النقد (املعارص)
ّ

((( عبد الله العروي ،مجمل تاريخ المغرب (الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2007 ،ص .569
((( الظاهر أن تأثير أنطونيو غرامشي في الفكر المعاصر في المغرب يظل في حاجة إلى دراسة مستقلة .وربما في هذا الصدد توجبت
موضـ ًحا« :ويجب على
اإلشارة إلى «التحفظ» الذي يبديه العروي نفسه في سياق الحديث عن «استعمال غرامشي» .يقول العروي
ِّ
القارئ أن يحتاط حتى فيما كتبه أنطونيو غرامشي حول فئة المفكرين والنخبة العضوية الطبقية ألنه يتكلم عن بلد نصف مصنع متأخر.
يجب تمحيص مقاالته مع أنها أنفع ما كتب في المؤلفات الماركسية بالنسبة لحالتنا الخاصة» .انظر :عبد الله العروي ،العرب والفكر
التاريخي ،ط ( 2الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)1985 ،ص .156
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دراسات وأبحاث:
ً
مثقفا
من بعيد عبد اهلل العروي...

وهذا كله حتى «نقطع» ،ويف احلال املغربية ومن حيث هي حال عربية ً
أيضا ،مع «أصالة اجلالبة
والكسكس» كام نعتها العروي يف كتابه املغرب واحلسن الثاين(((.

-2ّ
يكف العروي يف حتليالته النقدية وحواراته الفكرية وكتاباته املفتوحة ،وبوضوح تام ،عن انتقاد
مل
«املثقفني العرب» وعن حتميلهم املسؤولية كاملة عن إرضاهبم (الطوعي) عن «قول ما ينبغي قوله» أو عن
االضطالع بـ«دورهم األساس» (كام ينعته) يف جمتمعاهتم التي ال تزال تعاين ثالوث «العجز االقتصادي
واحلرص االجتامعي والفقر الفكري».
محل أغلبية املسؤولية للمثقف احلر الذي
لدي موقف يرفضه الكثريون ،وهو أنني أ ّ
يقول يف حوار معه« :أنا ّ
املرتدين ..ملاذا أقول
له إمكانية اجلهر بعقيدته .ويف غالب األحيان ال يفعل ذلك .انظري إىل عدد املثقفني
ّ
يسمونه الفكر احلر أو احلداثة إلخ ،لكنهم أمس وغدً ا ،ألسباب كثرية منها
ّ
املرتدين ،ألهنم يدافعون عن ما ّ
اإلغراء املادي ،قد يدافعون عن غري ذلك ،وهذا الواقع منذ عرشين سنة أو ثالثني سنة» .والعروي يذهب
«يميـز» داخل العالقة التي تصل بني املثقف والسيايس ،وذلك حني يتصور
إىل ما هو أبعد من ذلك حني
ّ
يتحمـلها املثقف قبل السيايس» .وحتى إن كانت «األمور الرضورية» ،بالنسبة إىل «وطننا
أن «املسؤولية
َّ
الصغري أو بالنسبة لألمة العربية عمو ًما» ،كام يواصل العروي ،تتلخص يف نقطتني أساسيتني :اإلصالح
السيايس واإلصالح الثقايف ،فـ«إن اإلصالح الثقايف يتقدم عىل اإلصالح السيايس»(((.
حتـى اآلن سوى أننا أكّ دنا مركزية موضوع املثقف يف أعامل العروي الفكرية إىل جانب
إننا مل نفعل
ّ
موضوعات أخرى ،مثل الدولة واأليديولوجيا والعقل واحلرية والتاريخ ...إلخ .وهي موضوعات
تساهم بدورها يف استخالص مفهوم املثقف عند العروي بالنظر إىل تشابك هذا املفهوم مع هذه املفاهيم.
هذا وجيدر هنا مالحظة أن فكرة بالغة األمهية هي أن العروي ال يصدر عن أي نزوع جتريدي يف التعامل
مع املفاهيم ،وهذا ما جيعل منها جمرد «عكازات نظرية» تدخل يف نطاق «االستعراض األكاديمي» أو ما
عبـر عنه العروي بـ«التوليف البسيط» ( ((()Simple Bricolageأو بـ«االنتقائية» .ويرشح الفكرة األخرية
ّ
ً
«أما املثقف العريب ،وبسبب تكوينه املجرد ،يميل إىل اعتناق أي مذهب يظهر يف السوق .هذا ما
قائلّ :
رت عنه باالنتقائية التي ال متثّل ظاهرة انفتاح وتوازن بقدر ما تشري إىل استقالل املثقف عن جمتمعه
عبـ ُ
ّ
(((
وعدم تأثريه فيه»  .ومعنى ذلك أن املفاهيم تندرج يف «اآللة الفكرية» ذاهتا يف «مساءلتها» لـ«الواقع
يوضـح العروي الفكرة يف مفتتح كتابه مفهوم احلرية ،فيقول« :إننا ال نبحث يف مفاهيم جمردة
االجتامعي».
ّ
حيدها زمان ومكان ،بل نبحث يف مفاهيم تستعملها مجاعة قومية معارصة هي اجلامعة العربية .إننا نحلل
ال ّ
تلك املفاهيم ونناقشها ال لنتوصل إىل صفاء الذهن ودقة التعبري وحسب ،بل ألننا نعتقد أن نجاعة العمل
العريب مرشوطة بتلك الدقة والصفاء»(((.
هيمنا يف هذا املقال هو «دور املثقف» ،وعىل نحو ما يضطلع به العروي نفسه جتاه القضايا احلارقة أو
ما ّ

((( انظر في هذا الصدد الحوار الذي أجري مع عبد الله العروي على هامش كتابه المغرب والحسن الثاني على الموقع اإللكتروني:
((( المصدر نفسه.

<http://ameurgue53.maktoobblog.com/1 582477>.

(5) Abdallah Laroui, «Histoire, science, idéologie,» dans: Abdallah Bensmain, Symbole et idéologie: Entretiens avec
Roland Barthes, Abdallah Laroui, Jean Molino (Rabat: Mediaproductions, 1987), p. 47.

((( عبد الله العروي ،ثقافتنا في ضوء التاريخ ،ط ( 3الدار البيضاء؛ بيروت :المركز الثقافي العربي ،)1992 ،ص .176
((( عبد الله العروي ،مفهوم الحرية ،ط ( 5بيروت :المركز الثقافي العربي ،)1993 ،ص .17
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تبعا للمصطلح الذي ّ
يـوظفه املفكر اللبناين عيل حرب((( وعادة ما نأخذ به يف مقاالتنا املتعلقة
«األلغام»ً ،
بقضايا الفكر العريب بصفة عامة وبـ«متثّالت املثقف» بصفة خاصة .واملؤكد أن ثمة صعوبة ملحوظة عىل
مستوى استخالص مثل هذه «التمـثّالت» ،يف حال العروي ،بسبب «األسلوب» الذي ينهجه يف التعامل
مع القضايا واملوضوعات التي تؤكد «حضور املثقف» .هذا باإلضافة إىل أن العروي ،وقبل أن يضطلع
خص موضوع املثقف ذاته،
بدور املثقف ،كان ،وال يزال ،وال سيام يف حواراته (املتباعدة ،للمناسبة) ،قد ّ
أكان يف «حضوره الذايت» أم يف عالئقه مع األطراف األخرى ،بأفكار وتصورات كثرية ،وهو ما يمكن
استخالصه من خالل كتاباته التحليلية وتنظرياته النقدية ،ومن دون التغافل عن أعامله الروائية التخييلية
تدبـر دالالت «التشابك» و«التعاسة» و«اإلخفاق» ...وغري ذلك من الدالالت
التي تسعف بدورها عىل ّ
التي تلوي بـ«عامل املثقف».

-3عىل طريق استخالص دالالت املثقف ،ال نجد بدً ا من االنطالق ّمما ورد يف حوار جملة ( Zamaneالعدد
 ،18نيسان /أبريل ( )2012الناطقة بالفرنسية واملختصة بتاريخ املغرب املعارص) ،وذلك حني «اشتكى»
«معرفيا» ،من أن ُيـكتفى بالنظر إليه باعتباره مؤ ِّلف تاريخ املغرب فقط ،وهو الكتاب الذي
العروي،
ً
ً
مرغم عىل أخذ هذا
حتول خالل السنوات األربعني ،وأنه كان
وضعه سنة  .1969ويضيف أن العامل ّ
(((
يفرط يف الوفاء لطريقته يف التفكري  .والظاهر أن العروي كان
التحول بعني االعتبار ،لكن من دون أن ّ
قد خلص يف نص اخلامتة من مص ّنفه املهم هذا ،وبعد جهد حتلييل مستحدث وشاق ،إىل خالصة نادرة متس
«احلكم الوطني» يف بالد املغرب ،وال يمكن أن تصدر ّإل عن مؤرخ مثقف يضع نصب عينيه «املستقبل»
أو تلك «الطفرة»  -كام ينعتها  -التي «تأخذنا من زمن وتضعنا يف زمن آخر» ...وكل ذلك ال يمكنه
التحقـق ّإل من خالل «التصالح»(.((1
ّ
حتول
أول
العروي
ها
سيعد
التي
هي
املرة،
هذه
املغرب
وداخل
«الدولة»،
ومع
هاته،
التصالح
فكرة
ّ
ّ
سيحصل له عىل مستوى التفكري عىل مدار الفرتة املشار إليها قبل قليل .كام أن هذا التصالح سيكون قرين
«االهتامم» بـ«مفهوم الدولة» الذي سيفرد له العروي كتا ًبا حتت العنوان نفسه ويصدره سنة  ،1981من
دون التغافل عن كتيبه الصغري والسابق بسنة واحدة ،أي الدولة يف العامل العريب املعارص (بالفرنسية) ،وال
نعلم ما إذا كان هذا هو الكتيب الذي كان الكاتب واملرتجم (املغريب) مصطفى املسناوي قد أقدم عىل
ترمجته يف أحد أعداد جملة املرشوع (.((1()1980

ال هيمنا هنا أن ندخل يف عرض تصورات العروي ملفهوم الدولة ،أكان من خالل الكتاب املشار إليه من
خصوصا أن
قبل أم من خالل أعامله التارخيية وكتبه النقدية ،وهي تصورات ال ختلو من أمهية كبرية،
ً
املفكرين العرب ال هيتمون بالدولة ،كام يشري إىل ذلك العروي نفسه( ،((1مع أهنا تستحق «عناء املحاولة»،
(((1
هيمـنا هو مدى تأثري هذا االهتامم
كام اختتم العروي يف نص «إشكالية الدولة العربية اإلسالمية»  .إن ما ّ
((( انظر :علي حرب ،أوهام النخبة أو نقد المثقف (بيروت :المركز الثقافي العربي .)1996 ،هذا وتجدر اإلشارة إلى استعمال
المصطلح من قبل مفكرين آخرين (إدوارد سعيد ً
مثل).

(9) Abdallah Laroui, Entretien, dans: Zamane, no. 18 (Avril 2012), p. 67.

( ((1العروي ،مجمل تاريخ المغرب ،ص .642
( ((1عبد الله العروي» ،إشكالية الدولة العربية اإلسالمية »،ترجمة مصطفى المسناوي ،المشروع (.)1980
( ((1عبد الله العروي ،مفهوم الدولة ،ط ( 4بيروت :المركز الثقافي العربي ،)1988 ،ص .170
( ((1العروي« ،إشكالية الدولة العربية اإلسالمية »،ص.45
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خصوصا أن مثل هذه العالقة تعيد إىل األذهان عالقة
يف مستوى رسم صورة املثقف لدى العروي نفسه،
ً
يرص عىل تسمية الدولة
من نوع آخر ،وغري بعيدة ،وهي عالقة املثقف بالسلطة ،وإن يكن هناك من ال يزال ّ
ً
بدل من تسمية السلطة ،أكان يف إطار من احلديث عن أداء املثقف أو يف إطار من احلديث عن مفاهيم
الفكر السيايس املعارص بصفة عامة.
حتول هذا األخري إىل االهتامم باملفاهيم (اإلشكالية)،
هناك من يدرج اهتامم العروي بمفهوم الدولة ضمن ّ
وكأن يف هذا االنتقال ما ييش بجبهة جديدة يف مسار العروي ،وال سيام مقارنة بجبهة النقد األيديولوجي
نوعا من «املسايرة» أو «اهلدنة».
التي سبقت اجلبهة األخرية ،وكأن يف هذا االنتقال  -وهذا هو «القصد» ً -
يقول الكاتب السوري الراحل تركي عيل الربيعو يف هذا الصدد« :وكان مفهوم الدولة ( )1981رضور ًيا
حتول العروي عن إيامنه
نظرا إىل االلتباس القائم بني املثقف والسلطة واملثقف والدولة ،وتزامن ذلك مع ّ
ً
بدور النخبة يف عقلنة املجتمع العريب ،وجتديد رهانه عىل الدور احلداثوي الكبري للدولة ،واحلاجة إىل بناء
‹نظرية يف الدولة›»(.((1
لعل ما سبق أن قلناه عن االهتامم باملفاهيم جدير بأن ينقض الفكرة األخرية وغريها من األفكار التي تسري
يف االجتاه نفسه .ثم إن ما جيمع بني املفاهيم والعمل النقدي أكرب ّمما ياميز بينهام؛ فاجلبهة املفاهيمية مشدودة
إىل «الوحدة السياقية الكربى» التي ّ
تتشكل من باقي جبهات العروي األخرى .وهذا األخري نفسه ال يرتك
ً
جمال للغموض حني يقول ،وبوضوح تام« :فمساءلتي األوىل للواقع االجتامعي ،ثم للمفاهيم يف أعىل
أخريا يف تطبيق الثانية عىل األوىل للوصول إىل حكم هادف .وإذا بقي بعد ذلك من
مستويات التجريد ،تم ً
(((1
شعور بالغموض أو ندم أو باألسى فأحيله عىل التعبري األديب .ال أخلط أبدً ا بني الشعر والفلسفة» .
غري أن البعض مل حيرص املشكل يف «اهلدنة» ،وإنام انرصف إىل ما هو أبعد ،وذلك من خالل الفكرة نفسها:
«فكرة املصاحلة» التي كان العروي نفسه قد دعا إليها يف خمتتم جممل تاريخ املغرب ،وذلك حني دعا إىل
حدا لعهد التنابذ والتناكر ،آن هلم أن يتصاحلوا مع الزمن الذي يعيشون فيه
أنه« :آن للمغاربة أن يضعوا ًّ
والوطن الذي يقيمون فيه إذ ال بناء وال تعمري بدون ذلك .آن للمغريب أن يصالح نفسه .وأهم من ذلك ،أن
هيادن أخاه .فال هيبة وال رشعية وال دوام ألية سلطة إذا مل نعمل بحزم وثبات لتحقيق هذا الغرض»(.((1

ومع أن العروي مل يكن يقصد من املصاحلة حني دعا إليها حرصها يف «مربع الدولة» ،فإن «منتقديه»
حرصوها يف «املربع» دون سواه .ويف اإلمجال ،أشار العروي يف أكثر من حوار ومناسبة إىل أن فكرة
«التصالح» هاته «أساء» كثريون فهمها ،كام أشار إىل أن «عالل الفايس رمحه اهلل أخرج العبارة من سياقها».
ويوضـح« :التصالح الذي أتكلم عليه هو بني الريف واملدينة ،بني سوس والشاوية ،بني اجلزائر واملغرب،
ِّ

موجهة إىل اجلميع ،إىل احلكام واملحكومني ،فكيف يسار هبا إىل ما
إلخ ،إلخ ...وهذه الدعوة ،يف سياقهاَّ ،
(((1
ناقصا؟» .
َ
قلت ،اعتام ًدا إىل تأويل كان ،يف أحسن الظروفً ،
( ((1تركي علي الربيعو« ،المثقف االنتقائي بين الدولة والديمقراطية؟ »،الحياة.2005/9/26 ،
( ((1عبد الله العروي« ،التحديث والديمقراطية( »،حوار) ،آفاق ،العددان  ،)1992( 4-3ص .185
( ((1العروي ،مجمل تاريخ المغرب ،ص  . 642إلى حدود تاريخ تأليف الكتاب كانت األوضاع في ٍّ
كل من بلدان المغرب لم تستقر
بعد؛ إذ لم تمض سنتان على اعتالء الرئيس الجزائري أحمد بن ب ّله سدة الحكم حتى وجد نفسه ،ونتيجة انقالب الهواري بومدين،
في سجن أبشع من سجن االستعمار الذي كان قد دخله من قبل ،فيما ستتم تصفية المعارض المغربي األشهر المهدي بن بركة في
قلب باريس ( )1965في جريمة سياسية اع ُتبرت من بين أبشع جرائم القرن العشرين ...إلخ .وبخصوص المهدي بن بركة ،وموقف
عبد الله العروي منه ،انظر :يحيى بن الوليد« ،صور المثقف :قراءة في الفكر السياسي عند المهدي بن بركة »،وجهة نظر (المغرب)،
العدد .)2013( 27
( ((1العروي« ،التحديث والديمقراطية »،ص .155
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واحلال أن مفهوم الدولة ،وربام بسبب من تأثري هيغل أو باألحرى الفكر اهليغيل« ،مصاحب» يف
«حتليالت» العروي ،وبد ًءا من مرحلة «النقد األيديولوجي» التي ينتظم يف إطارها ،أو باألحرى كان يف
ُّ
«تشكلها» كتاب اإليديولوجيا العربية املعارصة ( .)1967غري أنه ال يمكن حرص االهتامم بالدولة
أساس
يف اجلبهة الفكرية وحدها ،ألنه حتى يف جماله األثري املتمث ّّـل يف التاريخ مل يسلم من تأثري مفهوم الدولة.
وقد حدث ذلك يف مص َّنفه التارخيي اإلشكايل جممل تاريخ املغرب السابق الذكر ،والعروي نفسه أشار
غالبا ما كان
إىل أن الكتاب تعرض له بعض النقاد الفرنسيني عىل أنه تاريخ الدولة ال تاريخ الشعب الذي ً
ً
رافضا لتلك الدولة(.((1

«التحول إىل احلداثة» ،وعىل املستوى العميل ،ويف تصوره ،ال يمكنه
فـ«مستقبل النهضة العربية» ،وبالتايل
ّ
التحقق بمعزل عن «الدولة التارخيية» أو «املركزية» ،ومن دون التغافل عن أن الدولة ،يف تصور العروي،
هي بـ«معناها احلداثي» الكاشف عن تداخل املجتمع والثقافة واإلدارة ً
أيضا ،كام أن بناء دولة ليس جمرد
احتامل أنثروبولوجي بسيط يمكنه ،وبحسب األحوال ،أن يتحقق أو أن ال يتحقق؛ إهنا «رضورة تارخيية»
كام يضيف العروي يف مقال «امللك احلسن الثاين وبناء املغرب املعارص» الذي ساهم به يف الكتاب اجلامعي
بناء دولة معارصة  -مغرب احلسن الثاين (.((1()1986
كان العنوان األخري من بني العناوين التي لفتت األنظار إىل صاحبها العروي .وكان من الطبيعي أن يلفت
االنتباه ،ألن املغرب مل يكن حتى تلك الفرتة قد أقدم بعدُ عىل الدخول يف «النقاش العام» يف أفق «طي»
صفحة املرحلة السوداء التي كان وزير الداخلية األسبق ،واألشهر ،إدريس البرصي ()2007 - 1938
أحد «مهندسيها» .وإدريس البرصي هذا سيكون ،إىل جانب العروي ،أحد املسامهني يف الكتاب اجلامعي
ضم مقال العروي .واملؤكد أن ثمة أسامء أخرى سامهت يف الكتاب ،مثل عبد الرحيم بوعبيد ،غري
الذي ّ
أن العروي هو الذي لفت األنظار إليه من خالل سؤال يف حجم السؤال التايل الذي يلخص اإلشكال:
كيف يمكن ،ومهام يكن السياق ،لـ«رجل الفكر» أن يلتقي مع «رجل الدم» (يف إشارة إىل الوزير األسبق)؟

يوفـره من إجابات التشكيك ،ستطلق الباحثة السياسية املغربية هند عروب
يف ضوء هذا السؤال ،وعىل ما ّ
«النار» عىل العروي يف مقاهلا «مثقفون يف مزادات السلطة» املتضمن ضمن ملف الفت بعنوان «املثقف
املغريب والسلطة :آليات اإلخضاع واملراقبة» يف جملة وجهة نظر (املغربية) (العدد  ،24شتاء .)2005
زيـنت ذلك
خص بالدراسة والنقد والتلميح واإلشارة مثقفني مغاربة يف ّ
وكان امللف قد ّ
مقدمهم ،كام ّ
لوحة الغالف ً
أيضا ،املهدي بن بركة واملهدي املنجرة وحممد عابد اجلابري والعروي ،إىل جانب اسمني
آخرين ال حيظيان بحضور «ثقايف» قوي خارج املغرب ،ومها حممد شفيق (املثقف األمازيغي) وعبد السالم
ياسني (تيار اإلسالم الراديكايل).
تصدره املقال األشهر لألكاديمي األمريكي والكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد
والالفت للنظر أن امللف ّ
(«قول احلق يف وجهة السلطة» أو «أن تصدع باحلق أمام السلطة») ()To speak truth to power
واملتضمـن يف كتابه صور املثقف ( .)1994والكتاب هو من الكتب النادرة التي تسعف عىل التعاطي
ّ
بموضوع املثقف يف العامل املغريب (والعريب بصفة عامة) عىل الرغم من خلفيته العاملية ،شأن كتابات إدوارد
سعيد ككل .و«قول احلق» ،أو «الصادعني باحلق» ( )Truth - tellersبتعبري إدوارد سعيد ،هو تقليد عريب
( ((1المصدر نفسه ،ص .158

(19) Abdallah Laroui, «Le Roi Hassan II et L’edification du Maroc Moderne,» dans: D. Basri [et al.], dirs., Edification
d’un état moderne: Le Maroc de Hassan II (Paris: A. Michel, 1986), p. 39.
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تراثي ً
أيضا ،ولذلك ،فإن عبارة من مثل عبارة لوثر كينغ «املصيبة ليست يف ظلم األرشار بل يف صمت
(((2
األخيار» ال تغني عن قولة اجلاحظ «إن الصمت عن قول احلق هو يف معنى النطق بالباطل» .

-4حقيق ًة ،ال خيلو استقرار املجلة عىل عبارة سعيد ،ويف ترمجة مغايرة بعض اليشء للعنوان« :املثقف املعارص
وامتحان اجلهر باحلقيقة» ،من تأكيد امتحان املثقف ومن تأكيد أمهية «قامة أكاديمية» يف حجم قامة إدوارد
سعيد لفهم مثل هذا االمتحان الشاق والعسري؛ إهنا «احلاجة» إىل إدوارد سعيد .وال نملك ،هنا ،أكثر من
االحتكام إىل نصيحة ذهبية من إدوارد سعيد نفسه ،ومفادها أنه «كلام اشتد الضباب جيب أن نعود إىل
األفكار األساسية والواضحة»(.((2

ونحن ،هنا ،يف غري حمل النظر إىل العروي من منظور سعيد أو املقارنة بينهام( ،((2بقدر ما نحن بصدد تأكيد
املزاوجة بني «العمق املعريف» و«الطابع األخالقي» يف «أداء املثقف» ،وهو الطابع الذي يبلغ حد «العنف
األخالقي» الذي يطبع كتابات بعض املثقفني وقي مقدمهم إدوارد سعيد نفسه .وأظن أن املزج بني
املرتكزين هو ما شددت عليه الباحثة عروب يف نقدها للعروي حتى وإن كانت تفصل ما بني املرتكزين،
وهو فصل ال نوافق عليه .تقول« :ومصداقية املثقف ال تقاس بحجم املعرفة التي يمتلئ هبا دماغه ،ولكن
بمدى يقظة ضمريه ،فاملثقف معرفة وإبداع وأخالق .ويمكن لسامرسة الفكر من املتالعبني بالكلامت
والعقول أن يكونوا مثقفني بأي شكل من األشكال»(.((2
وتستند الباحثة هند عروب إىل «مرتكز الدولة»« ،الدولة العرصية» ،التي يقول العروي بوضوح ،أكان
يف نص املقال السالف الذكر أم يف كتاب املغرب واحلسن الثاين ( ،)2005إن امللك الراحل كان وراء
«تشييدها» يف املغرب نتيجة «ثقافته» و«عقليته املنهجية» ،وبكالم جامع« :عبقريته» .ومعنى ذلك أن
تبعا
العروي ،هنا ،يعطي الراحل احلسن الثاين « ُبعد منظر سيايس ملكي» أو جيعله من «بناة التاريخ» ً
لتسمية ستيفان زفايج.
ويفيد كالم الباحثة أن العروي ختىل عن «عقله النقدي» ،و«املثقف هو الشخص الذي لديه عقل يراقب
نفسه» كام يقول ألبري كامو ،وسقط بالتايل يف «فخ التناقض» ،بل جتاوز ذلك نحو «لوثة املباركة» .وما يشفع
للباحثة ،هنا ،ومن ناحية «احلدة النقدية» ذاهتا ،أن العروي نفسه كان قد أخذ عىل العامل العريب ككل ،ومن
ناحية «أسلوب احلكم» ،انتفاء الدولة ذاهتا ،أو إذا كان هناك من دولة ،فإن هذه األخرية ال تعدو أن تكون
من «خملفات السلطنة» كام يمكن أن نقرأ ذلك يف كتابه مفهوم الدولة(.((2
واملؤكد أن ما حدث يف العامل العريب ،ومنذ خمتتم سنة  ،2010من ثورات شعبية وحراكات اجتامعية
واحتجاجات مجاهريية ،كان نتيجة انعدام حتى احلد األدنى من «مفهوم الدولة» يف هذا العامل .ونتيجة
هذا الغياب ،املحكم واملدروس ،كان االستبداد العفن والتسلط املقيت .ومن ثم كان مطلب «اإلصالح
يتم رهن الدولة ،وكام يف أبسط تعريف هلا ،خلدمة الشعب ال غري .ولذلك
السيايس الشامل» الذي بموجبه ُّ

( ((2لقد سعينا إلى مناقشة جانب من الموضوع في فصل «درس المثقف» من :يحيى بن الوليد ،الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال
العرب» (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.)2010 ،
( ((2من افتتاحية :الكرمل الجديد ،العدد ( 2خريف .)2011
( ((2هذا ما نزعم أننا قمنا بجانب منه في الدراسة األولى« :عبد الله العروي ونظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي» .وكانت الدراسة
قد ظهرت في صيغتها األولى في :نزوى ،العدد .)2008( 54
( ((2هند عروب« ،مثقفون في مزادات السلطة »،وجهة نظر (المغرب) ،العدد ( 24شتاء  ،)2005ص .34
( ((2العروي ،مفهوم الدولة ،ص .149
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كان مفهوم «الدولة» ،وعىل نحو ما ساهم فيه العروي نفسه وآخرون ،يف أساس مطالب االرتقاء بالعامل
العريب نحو «نظام عريب جديد» ،أو «بديل» ،جيري بموجبه وضع حد لـ«النزيف السيايس» أو «االستعامر
خلـفته الدكتاتوريات العربية عىل مدار نصف قرن من الزمن(.((2
الداخيل» الذي َّ
يف هذا املنظور أمكننا فهم سيطرة العائلة احلاكمة ،أكان يف مرص أم يف تونس أو ليبيا أو اليمن ،عىل آلة
الدولة ،بل وإخضاع هذه اآللة ألهدافها ومصاحلها .وهي سيطرة ممنهجة ومطلقة ،وعىل حساب حق
اجلامهري يف العيش الكريم بثروات البالد وخرياهتا .وقد أفىض حتالف السلطة والثروة إىل فروق صارخة،
أو «فلكية» كام نعتها البعض ،يف مستويات العيش ،وأفىض ً
أيضا إىل ارهتان كامل للقوى االقتصادية
اخلارجية يف نطاق العوملة التي التهمت  -يف حال الشعوب املغلوبة  -البقية الباقية.
الظاهر أن ما انتهى إليه العامل العريب ،ومن ناحية الدولة ،أو «إشكالية الدولة» كام ينوع العروي يف
جتاوز األزمة السالفة الذكر ،وجتاوز «الدولة الرخوة» بتعبري
سياق «املفهمة» (َ ،)Conceptualisation
جالل أمني ،وجتاوز «ما قبل الدولة» ،وجتاوز غياب الدولة ذاته .األمر يعيد ،يف تصور البعض ،بعث
التاريخ «اململوكي  -العثامين» مغ َّل ًفا بشعارات «اشرتاكية» و«تقدمية» و«مدنية» .ويف متن هذا التحول
أعيد االعتبار إىل «الدولة  -السلطانية» ،فـ«دولة احلزب الواحد» و«دولة العشرية» و«دولة الطغمة» .هي
أشكال «حمدثة» لتلك «الدولة  -السلطانية» كام كتب الكاتب السوري منري اخلطيب يف مقال «دول متنع
نشوء مقاومات ومقاومات متنع نشوء دول»(.((2
إن ما أدىل به العروي ،ويف حال املغرب ،مغرب امللك الراحل حتديدً ا ،هلو «شهادة» كام قالت الباحثة التي
ً
أصيل ،تستوقف القارئ لترضم التساؤل تلو اآلخر.
ترى ،كام تلخص« ،شهادة مزيفة من مفكر لطاملا اع ُترب
فأي العرويني يعكس حقيقته املفكر العنيد أم الشاهد بالزور؟ هل كان يبحث عن املال ،عن اجلاه ،عن
املناصب ـ وهو الذي تغنيه رفعته العلمية عن كل جاه مادي وكل منصب سيايس أو حقيبة وزارية؟ أم كان
ي ّتقي رش السلطة ويطلب تأمني املستقبل؟ ما كانت دوافع صاحب األيديولوجيا العربية املعارصة؟»(.((2
إن تنصيصنا عىل «أحكام» الباحثة هو يف حقيقة األمر بدافع من الرغبة يف توسيع دائرة النقاش بخصوص
يسمـيه البعض «علم نفس
العروي املثقف؟ وبالتايل النبش يف «الدوافع» أو «النيات» ومن خارج ما
ّ
النيات» .ومن هذه الناحية ال يمكن للعروي أن يسلم من النقد وحتى االنتقاد (غري املريض ،للمناسبة)،
ألن شهادته تطرح من جديد مشكلة «امتحان املثقف أمام اجلهر باحلقيقة» ،بام يف ذلك «احلقيقة املتحولة»
عدها العروي من مكونات «الفكر التارخيي» أو «التارخيانية» التي رفع
أو «صريورة احلقيقة»( ((2التي ّ
«رايتها»ّ .إل أن «كالم» الباحثة يعكس بدوره مدى «تلقّي املثقف» من قبل املهتمني بقطاع الثقافة
والسياسة أو املنتسبني إىل احلقلني األخريين .وال أعتقد أن العروي يستحق كل هذا «التشكيك» وهذا
خصوصا أنه ليس من «النمط» وال يف إطار من «أنامط املثقفني»
لوى بـ«نقد» الباحثة»،
ً
«التجريح» اللذين ّ
مبدئيا ،العروي حسم األمر يف تثبيت
الذي يمكن أن يستدرج إىل ما يستدرج إليه عادة أنصاف املثقفني.
ً
املسافة التي تفصل عادة بني املثقف و«السلطان»؛ لقد كان يف إمكان الباحثة أن تناقشه بلغة ال يطغى فيها
«الطابع اهلجائي» عىل «احلس السيايس» وكتاب إدوارد سعيد السالف الذكر  -وإىل جانب كتل أخرى -
من الصنف الذي يسعف عىل مثل هذا النقد.
مطولة حول «ثورات العالم العربي» ،وهي متداولة في شبكة االتصال الدولي.
( ((2لقد قمنا بإنجاز خمس دراسات َّ
( ((2منير الخطيب« ،دول تمنع نشوء مقاومات ومقاومات تمنع نشوء دول »،الحياة (لندن).2009/3/22 :
( ((2عروب ،ص .34
( ((2العروي ،العرب والفكر التاريخي ،ص .206
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وجـهها ٌّ
كل من عبد احلميد
تقودنا الفكرة األخرية بشأن «رصاع األنامط» إىل املالحظات النقدية التي َّ
املطول
عقار وعبد اهلل ساعف وعبد القادر الشاوي ،ومن خالل الرتكيز عىل املقال نفسه ،يف حوارهم ّ
واملحكم مع العروي .واحلوار موسوم بـ«عبد اهلل العروي :التحديث والديمقراطية» ،وهو منشور يف
جمل ة آفاق (العدد ( )1992 ،4 - 3وقد أحلنا إىل احلوار) .وأهم ما ورد فيه ما ييل« :مقال يف �Edifica
 tion d’un Etat moderneقرئ عىل أساس أن العروي يدعم فكرة كون الدولة احلالية من منجزاهتا
أهنا أصبحت إدارة ،عىل األقل أصبحت إدارة ،ومل يتورط يف إشكال الديمقراطية ،سجلت هذه الفكرة
وكانت مثار عدة نقاشات» .و«يالحظ يف املقال أن العروي يتحدث ّ
عم أنجز ،ومل يالحظ حديثًا عام
املعدل».
يتصل بموضوع الديمقراطية ،ونفس هذه املالحظة قيلت بصدد مسامهة العروي عن الدستور ّ
يالحظ أن «العروي يتالىف احلديث عن األشياء التي هي يف طور املخاض أو تلك التي يتم جتاهلها من
كام َ
طرف الدولة .فاحلداثة ليست يف املستوى التقني أو مستوى التجهيزات فقط ،بل ينبغي أن ُينظر إليها يف
مستوى السلوك كذلك ،وحتديدً ا يف مستوى السلوك السيايس»( ...((2إلخ.
تصور أنه
ليس العروي من الصنف الذي يمكنه أن يصمت ،إذ دافع ،وبطريقته ،عن الكتاب ككل .وقد ّ
يتمحور «حول اإلنجازات طوال ثالثني سنة من حكم امللك احلسن الثاين» ،وأن «امللك احلسن الثاين
استطاع أن جيعل من املخزن تلك الدولة التي حاول ملوك القرن املايض أن يشيدوها ومل جيدوا لذلك
(((3
ً
سبيل»؛ و«ال يمكن ألي مؤرخ أن ينكر ذلك» كام يعلق العروي .ويبقى األهم أنه أشار إىل أن املقال
(((3
حمكوم بـ«االستكتاب واالستجواب»  .ولكن مع ذلك مل يتنازل فيه العروي عن «عرش التحليل» وعن
طريقته يف التفكري ،وهو ما يطرح مسألة املوقف؟
مهام تكن «حجج» العروي ،فإنه كان ،يف ما خيص العالقة التي تصل ما بني املثقف والدولة ،ويف النصني
ً
ختلـى عن أهم
السالفني« ،ساقطا بني كرسيني» كام يقول الفرنسيون ،بل إنه عىل هذا املستوى بالذات ّ
مقدمها مبدأ «القطيعة» الذي رآه يف أساس «الفكر التارخيي» الذي يفيض إىل
«مبادئه الفكرية» ويف ّ
االنخراط يف «احلداثة» .وقد ّ
خلص الكاتب حممد خصريي ،وعىل هامش حوار جملة  ،Zamaneاملوضوع
ً
قائل« :يأخذ كثريون عىل العروي قربه من املؤسسة امللكية منذ السبعينيات .رأى يف كتاباته أن هذه
يتحدث عن نموذج
السباقة يف كل املجاالت ،ورائدة التغيري والتحديث يف اململكة .حاملا
ّ
املؤسسة كانت ّ
احلكم ،خيالف العروي منطق القطيعة الذي بني عليه فكره ،فيصري تقليدي ًا يؤمن باالستمرارية .وحني
أ ّلف كتاب ًا عن احلسن الثاين بعنوان ‘املغرب واحلسن الثاين’ عام  ،2005رأى أن نظام حكمه مل يكن
سوى حماولة خللق استمرارية يف النموذج التارخيي للحكم يف املغرب .كأنه هبذا ّبرر جمموعة من القرارات
السياسية التي اختذها احلسن الثاين وك ّلفت املغاربة غالي ًا»(.((3
أجل ،إن السلطة «فائقة العيوب» ،ثم إن إرصارها عىل من خيدمها ،ومن منظور التبعية والوالء ،ال ُيَد.
و«اإلغراءات» التي يواجهها املثقف ،من هذه الناحية ،وزيادة عىل وضعه االجتامعي اخلانق ،هي بدورها
كثرية وجارفة .وكام يلخص إدوارد سعيد« :إن التبعية العمياء للسلطة يف عامل اليوم هي أفدح األخطار التي
هتدد كينونة حياة فكرية أخالقية نشطة» .ولذلك «ينبغي احلذر الدائم» ،ومهام يكن ،فإن املثقفني يظلون،
( ((2العروي« ،التحديث والديمقراطية »،ص .159
( ((3عبد الله العروي ليس من الصنف الذي يستقر على «قناة المقال» ،وحتى إذا كان قد نشر مقاالت في فترات سابقة ،فإنه ظل فيها
هو العروي نفسه في مصنفاته التاريخية والنقدية.
( ((3العروي« ،التحديث والديمقراطية »،ص .159
( ((3محمد الخصيري« ،عبد الله العروي لم ينطل عليه الربيع العربي »،األخبار ،2012/4/10 ،على الموقع اإللكتروني:

.http://www.al-akhbar.com/node/61867
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ويف تصور سعيد ً
دائم« ،يف موقع يتيح املجال لالختيار ،ويقوم أكثر من غريه عىل املبادئ ،بحيث يمكنهم
قول احلق يف وجه السلطة» .وأن يكون املثقف مع السلطة أو ضدها هو مسألة ،كام خيتم إدوارد سعيد
الكتاب ،ترتبط باالختيار كام أسلفنا أو اإلرادة( .((3وعىل الرغم من جممل التغريات يف جمال الفكر ،فإن
يعبـر عنها البعض ،ال تزال تفرض ذاهتا ،وينبغي ّأل يقال
مسألة «القيم» ،أو «اإليتيك» ( )Ethiqueكام ِّ
إننا نعيش يف عرص آخر غري عرصها .ثم إن «سالح النقد» ،ومن «منظور وعي شامل ملسرية التاريخ» كام
خيصصه العروي( ،((3يقـع يف ما يمكن نعتـه بـ«األساس التكويني» للمثقف.
املوجـه إليه ،هو أنه ليس «رجل دولة» أو
غري أن ما ينبغي أن يقال يف حق العروي ،وعىل الرغم من النقد
ّ
«رجل مؤسسات» ،وليس من الصنف الذي يمكن أن يبيع «استشارته» وعىل افرتاض أنه مستشار أو خبري؛
فاملؤسسة التي ينتمي إليها هي مؤسسة «التحليل املستحدث والصارم» ،وهي املؤسسة التي جعلته ال يكف
عن طرح «األسئلة وبدون كلل أو عياء» .غري أن ذلك ال يفيد أي نوع من التمرتس وراء األسئلة التي
يتمرتس حوهلا البعض ،ذلك أن «التهرب من األسئلة اجلوهرية قد يشجع عىل استبداهلا بأخرى تافهة وأحيانا
كتـاب عهد االستعامر(.((3
تغليطية» ،كام قال العروي نفسه يف مص ّنفه جممل تاريخ املغرب ،وإن يف سياق نقد ّ

-5-

أجل ،يف اللحظة التي خرج فيها العروي عىل املتابعني واملهتمني بـ«جديده» ،وبمقاله السالف الذكر ،كان
يلوح بخيار «الدولة التسلطية» يف التعامل مع املجتمع ،حيث يصعب القول «إن املجتمع
املغرب ال يزال ِّ
ّ
يغذي الدولة بقدر ما تكون الدولة املجتمع» .ويف هذا الصدد حيق للباحثة هند عروب أن ختتم مقاهلا بالشكل
التايل« :وبينام كان العروي خيط صلوات الشكر ،كان معتقلو تزممارت ودرب موالي الرشيف ...يئنون
صالة ،ويرصخون صالة ،ويصمدون صالة ،ويسألون هم ً
أيضا اهلل العيل ‹رؤية شمس احلرية› ،أو أن يسمع
(((3
أنينهم أحد ،أو التمدد يف راحة أبدية بني راحتي عزرائيل ً
بدل من قسوة معتقالت دولة قيل إهنا ‹عرصية›» .
تبعا للعبارة اخللدونية ،ومن ثم منشأ «الرواية» التي ّأرخت
املؤكد أن «هناك ما حصل ،وهناك ما يروى» ً
لـ«املرحلة السوداء» يف «تاريخ املغرب املعارص» .ثم إن الدولة بذاهتا دخلت عىل خط جرب الرضر.
واضحا ،هو تعميق «الكتابة» التي من شأهنا أن «تطوي» ،وبمعنى
نقصا
حاليا ،وهذا ما يسجل ً
ً
واملطلوب ً
من املعاين ،املرحلة ،ومن دون أن يفيد ذلك ،إطال ًقا« ،نسياهنا» حتى ال حيدث ما حدث من قبل ،وهو
تتحدد ّإل من خالل كتابات ،وباملعنى املفتوح للكتابة ،تصل ما بني
ما ال يمكن لـ«دالالته الكربى» أن
ّ
الذاكرة والرسد واألمة.
ومر ،غري أن اخلطو نحو «األمام»
أجل ،إن «اللقاء»،
ً
وخصوصا لقاء «الضحية» مع «اجلالد» ،أمر صعب ّ
(((3
أو «املستقبل» يفرض ذلك ،كام تفرض ذلك «سياسة الذاكرة» ذاهتا .نقول ذلك ألن ما ال يلتفت إليه
عادة ،أو هو ما يتم تناسيه عن قصد ،وهو ما كشفت عنه الثورات واحلراكات واالحتجاجات ،والكتابات
واحلوارات والشهادات ،هو طبيعة املوقف من الدولة .أجل ،ال أحد يوافق عىل أن تكون الدولة «أداة»
( ((3ادوارد سعيد ،صور المثقف ،نقله إلى العربية غسان غصن (بيروت :دار النهار ،)1997 ،ص .122
( ((3عبد الله العروي ،اإليديولوجيا العربية المعاصرة (بيروت؛ الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)1995 ،ص .197
( ((3العروي ،مجمل تاريخ المغرب ،ص .515
( ((3عروب ،ص .37
( ((3في هذا الصدد يمكن االطالع على كتاب تزفتان تودوروف:

Tzvetan Todorov, Mémoire du mal, tentation du bien: Enquête sur le siècle, biblio essais; 4321 (Paris: R. Laffont, 2002).

وقد تُرجم إلى العربية تحت عنوان مغاير :تزفيتان تودوروف ،األمل والذاكرة :خالصة القرن العشرين ،ترجمة نرمين عبد الله العمري
(الرياض :مكتبة العبيكان .)2006 ،والكتاب يفيد هنا على الرغم من خلفيته «األوروبية الشرقية».
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يف يد «النظام» ،يوظفها متى يشاء وكيفام يشاء ،وال سيام يف ما خيص املطالب العادلة واملرشوعة للجامهري،
غري أنه ينبغي ـ يف الوقت ذاته ـ عدم إضعاف الدولة ألن ذلك يفيض إىل «البلقنة» وإىل احلد الذي ال ُيعرف
فيه القاتل من القتيل .وكام قال العروي« :نقيض نظرية الدولة هي الفوضوية»(.((3
فالدولة مفهوم مركزي يف حتليالت العروي الذي يدعو إىل أن يكون حضورها مركز ًيا يف املجتمعات
املغربية ككل ،وحتى يف جماله األثري املتعلق بالتاريخ ،كام أسلفنا .وعىل املستوى األخري ،يتصور أن
(((3
يتوجب استحضاره هو أن
التاريخ ،بمعناه العام ،يدور حول الدولة ،ظهورها وضمورها  .غري أن ما ّ
«منهجيا» ،إذ ال تغيب عنه البحوث األخرى ذات
«بياضا فكر ًيا» أو
ً
العروي من الصنف الذي ال يرتك
ً
الصلة بـ«نظام اإلنتاج وحركة املجتمع ومستوى الفكر والثقافة» باعتبارها «بحو ًثا شاقة ومستحدثة» ومل
يلتفت إليها الباحثون ّإل يف مطلع القرن العرشين( .((4هذا وينبغي ّأل خيفى أن االنفتاح عىل مثل هذا
التوجه يقود إىل «التشابك» مع األنثروبولوجيا التي «يقطع» معها العروي وبرصامة ،إضافة إىل أن هذه
«القطيعة» تقع يف صلب اهتامم املؤرخ.
ً
إمجال ،إن موطن الرتكيز عند العروي يظل عىل الدولة .ومن ثم ،فإن االستعامر ما كان له أن يستعمر
بالد املغرب ّإل بعد «عزل الدولة»ّ ،
وإل بعد اهنيار «الدولة التارخيية» ،وعىل النحو الذي أفىض إىل «جمتمع
(((4
مف َّتت مسحوق» ،يف هذه البالد .وقد حدث أن اهنارت «الدولة التارخيية» يف هذه البالد  ،والعتبارات
ال ترتبط باالستعامر فقط ،وهذا أمر خيرج عن موضوعنا.

السؤال الذي فرض نفسه بعد االستقالل ،كام تصور العروي ،هو« :عىل أي أسس يمكن إنشاء الدولة
اجلديدة ،فلم يكن من املمكن العمل عىل استمرار الوضعية التي كانت سائدة يف الفرتة االستعامرية ،كام مل
يكن باإلمكان إعادة إنتاج املايض»( .((4ومن خارج مربع االستعامر ،هيمنا أن نشري إىل أن الدولة حتمي من
االنفجار االجتامعي .وربام هذا ما جعل العروي ينظر بنوع من الشك يف احلراك االجتامعي الذي عرفه
املغرب كسائر أغلب بلدان العامل العريب .وكان هذا احلراك الذي حتول إىل ثورات قد انطلق منذ خمتتم سنة
 .2010وعىل النحو الذي أفىض إىل إسقاط «دكتاتوريات» مل يكن أحد ،من املالحظني أو من املحللني،
يتصور إسقاطها يف العامل العريب.
أجل ،صمت العروي بخصوص املوضوع الذي أثار ،وال يزالً ،
سيل من الكتابات والتحليالت
والشهادات واحلوارات .ومل ينطق بيشء يف املوضوع .ويف حوار جملة « ،Zamaneانتقص» ،ومن وجهة
وخصوصا من ناحية صلتها بـ «الديمقراطية» باعتبارها
نظر «املؤرخ» ،من «حركة  20فرباير يف املغرب»،
ً
ملحا» .لقد أخطأت احلركة املوعد ،وكان احلوار مناسبة للتذكري بأن «امللكية تلعب
«موعدً ا
تارخييا ًّ
ً
وخصوصا ّأنا تضمن الفصل بني الديني والسيايس» .ويبقى األهم أنه يركز
دورا ضام ًنا لالستقرار،
ً
ً
ً
يتصور أن ما سيتوقف عنده املؤرخون املستقبليون كثريا هو «نص الدستور اجلديد»
عىل الدستور ،بل
ّ
للمغرب ( )2011الذي حررته جلنة تابعة للقرص ويف إطار من «االستجابة» لضغط الشارع .واستشهد
العروي هنا بـ«الثورة الفرنسية» ،وكيف أن املؤرخني يتوقفون عند املجلس التأسييس الذي ترك مئات
( ((3العروي ،مفهوم الدولة ،ص .158
( ((3العروي ،مجمل تاريخ المغرب ،ص .513
( ((4المصدر نفسه ،ص .531
( ((4المصدر نفسه ،ص  532 ،513و.587
( ((4عبد الله العروي يتحدث عن «التاريخ والعقالنية» في ندوة دولية احتضنتها مؤسسة آل سعود في الدار البيضاء يومي 9 - 8
نيسان/أبريل  ،2005نشرت في :األحداث المغربية.2005/4/15 ،

18

العدد 2/ 8
ربيع 2014

وأما ما أحاطته اجلامهري بالثورة من شعارات ،فليس هناك
األطنان من الوثائق التي يعود إليها الدارسونّ ،
من يذكره ،لقد ذهب مع الرياح.
فاألهم ،إ ًذا ،هو «الدستور» .والظاهر أن الرتكيز عىل الدستور جاء حتت تأثري ثقل مفهوم الدولة يف منجز
تغول «الدولة املفرتسة» ( )Prédateurمثلام يساهم يف العقالنية
العروي ،إضافة إىل أن الدستور حيد من ّ
السياسية واالجتامعية .ولكن مع ذلك ،فإن مطلب «الدسرتة» كان من بني املطالب األساسية يف ثورات
العامل العريب إىل درجة أن هناك من نعتها ،وضمن نعوت أخرى ،بـ«ثورات الدسرتة»؟ ومع ذلكُ ،يطرح
السؤال حول موقف العروي من «املشاركة اجلامهريية» أو «الضغط اجلامهريي» ،وكيف أن هذا الضغط
تارخييا؟ الظاهر أن هذا ما ال يساير «املثقف» أو «النخب العربية» التي بدت ،ويف األغلب
واقعا
صار ً
ً
األعم ،معزولة أمام امتحان ما أسامه اإلعالم العاملي «الربيع العريب» .وكام بدت معزولة أمام «العوام»
ختلـصوا من «جلام اخلوف» وأسقطوا  -بالتايل  -أكثر من دكتاتور عريب ويف غضون أسابيع معدودة.
الذين ّ

-6-

نحمـل املثقف أكثر ّمما يمكن أن يتحمله ،وال سيام يف منظور ذلك الصنف
إننا يف الواقع ال نوافق عىل أن
ّ
«التصور الرومانيس» ،أو باألحرى «الرومانيس  -الديني» الذي ينسب  -عادة  -إىل املثقفني ما ال
من
ّ
يستطيعون القيام به .أجل ،يف إمكان املثقف التحرك يف الشارع ،غري أن دوره يظل يف جمال آخر غري الشارع
وغري جماراة اجلامهري ،وذلك كله  -وابتدا ًء« -حتى ال يضيع وقته» كام خيتزل البعض .ولكن :إىل أي حد
يمكن للمثقف أن يلتزم «الصمت»؟ أال يمكنه ،ومن داخل هذا االعتبار ،أن يقوم بدور ما؟ وأن ِ
يسمع
«صوته»؟ أال يسعفه املقال من هذه الناحية شأن باقي القنوات؟
يف ضوء ما سلف ،قد يسهل علينا أن ننفي عن العروي دور املثقف ،غري أنه ينبغي أن نعي بأننا ال نصدر،
هنا ،عن معيار «االحتجاجات» و«االضطرابات» يف التعامل مع املثقف ،وكأن املثقف ال يمكنه أن
يؤرش عىل حضوره النوعي من خارج هذا النوع من «التشابك البطويل» .والظاهر أن هذا التصور ال
يستجيب للنظر إىل ما كان قد أسامه العروي نفسه ،وقبل ما يقرب من أربعة عقود (« ،)1974االختيارات
الشخصية»( ((4فقط ،وإنام ال يستجيب ً
أيضا ملنجز العروي يف وحدته السياقية الكربى التي هي وحدة
نوعا من
«احلداثة» ومدى دور املثقف عىل مستوى املسامهة يف التمهيد لولوجها حتى نضمن ملجتمعاتنا ً
االنتساب إىل العرص واملسامهة بالتايل ،وكشعوب أخرى ،يف إنتاج دالالت هذا األخري .فاألسئلة التي
تطرح عىل العامل العريب تتمحور حول السؤال املركزي التايل :كيف نكون حداثيني(((4؟ واملثقف ،وبام أنه
نمط سوسيولوجي ،فهو ظاهرة حديثة ،أكان مع احلداثة أم ضدها(.((4
(((4
غري أن ما سلف ال يفيد البتة أي نوع من «االنغالق السكوالستيكي» ()L’Enfermement Scolastique
الذي هو قرين «متركز املثقف حول ذاته» ،وهو ما يضاعف من مشكالت هذا األخري بالنظر إىل االنفصال
( ((4عبد الله العروي« ،عن التخلف والتأخر التاريخي( »،حوار مع عبد العزيز بالل ومحمد جسوس) نشر الحوار في :الماليف
) ،(Lamalifالعدد ( 64حزيران /يونيو  ،)1974ص  .25 -12وأجرت الحوار زكية داوود وترجمه عن الفرنسية مصطفى المسناوي
ومحمد بولعيش ونشرت الترجمة في :مجلة بيت الحكمة ،السنة  ،1العدد ( 1نيسان /أبريل  ،)1986ص .137
(44) Laroui, »Histoire, science, idéologie,« p. 37.

(45) Abdallah Laroui, Islamisme, modernisme, libéralisme: Esquisses critiques (Casablanca: Centre Culturel Arabe, 1997), p. 39.
(46) Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, liber (Paris: Seuil, 1997), pp. 52-53.
وقد عاد بورديو إلى تطوير هذا التصور في مقالة له نُشرت بعد وفاته تحت عنوان «من أجل معرفة ملتزمة» (،)Pour un savoir engagé
حيث أكد فيه أن التمييز بين «األكاديمية» ( )Scholarshipو«االلتزام» ( )Commitmentهو تمييز «مصطنع» .هذا باإلضافة إلى تركيز

بورديو على الجمع بين طرفي الثنائية السابقة ،لكن في المنظور الذي يضمن صورة «العالم المستقل»؛ وهو العالم ذاته الذي يخضع
لقواعد المجموعة العلمية .انظر:
Pierre Bourdieu, «Pour un savoir engagé,» Le Monde Diplomatique (Février 2002).

دراسات وأبحاث:
ً
مثقفا
من بعيد عبد اهلل العروي...
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يعمق انعزال املثقف والسامح  -بالتايل
عن مشكالت املجتمعات التي ينتمي إليها ،وعىل النحو الذي ّ
والتمكـن من
 لـ«األصوليات القاتلة» (وعىل اختالف أنواعها) باملزيد من «االنغراس» يف املجتمعّ
شبكاته التواصلية التحتية؛ فالعروي ليس من الصنف الذي ُيرضب عن اخلوض يف األلغام ،وعندما
يتكلم يبدو ً
ممسكا بـ«اخلريطة» بأكملها لكن عىل طريقته الصارمة واملتفردة ،ودونام أي نوع من «التنازل»
(((4
أو «املراوغة»؛ فـ«إعطاء التاريخ وزنه» قرين نوع من اإلقرار بـ«فعالية دور املثقف» .

يتستـر وراء «األزمة»« ،أزمة املثقف» ،وال سيام يف
يف السياق نفسه ،ليس العروي من الصنف الذي
ّ
املدار الذي ال يفارق املنظور السوسيولوجي االختزايل والتبسيطي ،بل إنه يقلب املوضوع أو خيلخله من
أساسه .يقول« :ماذا نعني بأزمة املثقف العريب وهو يعيش أكثر من أزمة واحدة؟»( ،((4غري أن األهم هو
أن «أزمة املثقفني ظاهرة عامة :يمكن القول إن ظاهرة األزمة ال تفارق املثقف يف كل جمتمع ويف كل حقبة
األمة
من احلقب التارخيية ،بل إن األزمة ال تدل يف الغالب عىل انحطاط ّأمة ما بقدر ما تواكب هنضة تلك ّ
من كبوهتا وركودها»(.((4

ويبدو لغم السياسة وار ًدا يف حتليالت العروي وكتاباته وحواراته ،وعىل النحو الذي يتكشف عنه أن العالقة
التي تصل ما بني املثقف والسياسة «عالقة وجود» ال «عالقة حدود» ،وعىل النحو الذي تتكشف عنه
السياسة باعتبارها مفهو ًما ينأى عن التقوقع يف «التنظيم» الذي حيد من التفكري والتأمل واخليال .ومن ثم
والتأثـرية املتبادلة بني الطرفني ،ويف إطار سلسلة إنتاج الوعي ،حيث ال يمكن ألي
منشأ العالقة املركّ ّـبة،
ّ
طرف أن يسلم من اآلخر .هذا وإن كانت السياسة ،هنا ،تظل هي نقطة اجلذب .وكام يدعو السوسيولوجي
سياسيا»( .((5ويقول
الفرنيس بيري بورديو« :جيب أن نتعلم كيف نفكر يف السياسة من دون أن يكون تفكرينا
ً
موضحا الفكرة نفسها« :االهتامم بالسياسة ليس معناه العمل داخل زاوية
العروي ،يف حوار خاص معه،
ً
(((5
سياسية ،كام أن االهتامم بالفكر ليس معناه االبتعاد عن السياسة»  .ويضيف يف حوار آخر« :مل يسبق يل أن
حزبيا ،أو ً
عرفت السياسة باعتبارها ً
عمل داخل ‹زاوية› ،داخل عالقة الشيخ باملريد»(.((5
عمل ً
وضحها ،أو
والظاهر أن العروي يتحدث هنا عن املثقف بقدر ما يستجيب لذاته .وأظن أن الفكرة ذاهتا َّ
خلـصها ،عبد السالم بنعبد العايل (وهو أحد أهم املحاورين للعروي) يف سياق قراءته للجزء
باألحرى ّ
مهووسا بالسيايس من غري أن يغرق
الثالث من خواطر الصباح ،وذلك حني أشار إىل «املثقف حينام يكون
ً
يف ‹السياسة›» ،وحني أشار إىل أن العروي «حملل من بعيد يتحاشى الغرق يف السياسة أو إصدار األحكام،
أو امليل لكفة ضد أخرى»( .((5ويتضاعف املشكل أكثر يف سياق يف حجم السياق املغريب ،حيث «األمية
«مكونات السياسة عندنا هي يف الوقت نفسه موانع السياسة»(.((5
السياسية الطاغية» ،وحيث
ّ

( ((4في هذا الصدد يمكن اإلحالة إلى نص القراءة المتميزة للمؤرخ المفكر التونسي هشام جعيط لكتاب العروي أزمة المثقفين
العرب في :هشام جعيط ،أوروبا واإلسالم :صدام الثقافة والحداثة ،سلسلة السياسة والمجتمع (بيروت :دار الطليعة ،)1995 ،ص
.105 - 100
( ((4العروي ،ثقافتنا في ضوء التاريخ ،ص .172
( ((4المصدر نفسه ،ص .171
( ((5عمر برنوصي« ،المعرفة والسلطة :بيير بورديو وإعادة تعريف مفهوم االلتزام »،وجهة نظر ،العدد ( 24شتاء  ،)2005ص .12
( ((5حوار خاص بـ«فكر وإبداع» ،في :االتحاد االشتراكي.2004/4/23 ،
( ((5نظرة مؤرخ للمغرب في عهد الحسن الثاني في :االتحاد االشتراكي .2009/10/13 ،ترجمة لحوار :مقدمات (صيف )2006
(ترجمة سعيد عاهد).
مهووسا بالسياسي من غير أن يغرق في «السياسة» »،االتحاد االشتراكي (الملحق
يكون
حينما
«المثقف
العالي،
بنعبد
( ((5عبد السالم
ً
الثقافي).2005/3/11 :
( ((5عبد الله العروي ،من ديوان السياسة ،ط ( 2الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2010 ،ص  62و.154
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لخص
وعىل مستوى آخر ،ويف سياق «خطاطة املثقف والسلطة» التي يرتاح إليها كثريون عادة ،ينبغي ّأل ُي َّ
العروي يف قراءته لعهد احلسن الثاين فقط ،وعىل ما تنطوي عليها هذه القراءة من أفكار نقدية عميقة ال
تكشف عن نفسها يف وضوح؛ إذ يصعب القول إن العروي غطس يف «مستنقع املدح» ،وهو نفسه أكد
يف حوار معه أنه مل يمدح احلسن الثاين بالقدر الذي قيل( .((5ويضيف يف احلوار نفسه« :احلسن الثاين كان
شيد دولة ،نظم بريوقراطية ،إلخ .لكنه ،وهذا ما سجلته جيدً ا ،مل جيدد
ً
مصلحا يف العديد من املجاالت ،لقد ّ
الثقافة املغربية ،باملعنى الشامل للكلمة ،واكتفى باعتامد ازدواجية ثقافية عقيمة يف رأيي .ومع هذا ال يمكنني،
كمؤرخّ ،إل أن أقر أنه كان عىل انسجام مع أغلبية الشعب املغريب حول هذه النقطة .إن حمافظته الثقافية
كانت أساس مرشوعيته السياسية ،ونحن نسعى يف إطار نقاشنا احلايل إىل توضيح مرشوعيته التارخيية»(.((5

فاملسألة تتعلق بـ«مغرب احلسن الثاين» ككل ،ذلك أن امللك الراحل من صنف «رجال السياسة» من
الذين كانت هلم «قرارات» ينعتها العروي بـ«قرارات رجال السياسة» التي عادة ما يكون هلا «تأثري».
وهذه القرارات هي ما يسعى املؤرخ إىل فهمها وحتليلها .غري أن العروي ساهم ً
ختص
أيضا بأفكار ّ
التجربة السياسية املغربية املعارصة بصفة عامة ،وهو ما يمكن استخالصه من كتابه من ديوان السياسة
أفكارا سياسية يف غاية من األمهية ،بل وهو ما يمكن استخالصه حتى من كتاباته التارخيية
تضمن
ً
الذي ّ
ذاهتا لكي ال تفوتنا اإلشارة إىل كتاباته الفكرية .وتبقى أفكاره يف هذا املجال «صادمة» ،وعىل الرغم من
أفكارا من مثل «كل ثورة ثقافية تتضمن
تنوع صيغها األسلوبية ،فإهنا ختدم «اخلطاب» ذاته .ومن ثم ،فإن
ً
خطرا بالغً ا بعدم االستقرار» و«بن بركه قدره تعرض للتهشيم» و«وتراين أتساءل أحيانًا ،هل ترغب غالبية
ً
املغاربة حقًا ،يف التغيري ،أم ختشى أن تتكبد يف سبيله التضحيات ،وتبذل املجهودات اجلسام ،وتالقي
االضطرابات االجتامعية؟» و«الديمقراطية عندنا كالم كثري وعمل قليل» ،وغريها من عرشات األفكار
بشأن النخبة والدستور والديمقراطية واإلصالح ،جديرة بأن تعكس صنف «املثقف النوعي» الذي جيعل
من «النقد» سندًا حمايثًا له يف متظهراته.

-7املؤكد أن كل فكرة من األفكار األخرية قابلة للمناقشة عىل امتداد مقال مستقل ،ولذلك هيمنا ،ويف سياق
نعرج عىل موضوع ثان ال خيلو من أمهية بالغة يف هذا
تأكيد «صور املثقف» ومدى اقرتابه من احلرائق ،أن ّ
السياق .ونقصد ،هنا ،موضوع الدِّ ين ومدى املوقف من جممل اخلطاب الذي ينتج حوله ،أكان يف املغرب
أم يف العامل العريب ككل أو حتى يف الغرب .ومن هذه الناحية ،ساهم العروي بأفكار عديدة وقوية ،سواء
يف كتابه الس ّنة واإلصالح ( )2008الذي أثار ردو ًدا عديدة ،أو يف باقي كتاباته وحواراته.
كنا قد أرشنا يف الدراسة األوىل «عبد اهلل العروي ونظرية اخلطاب ما بعد الكولونيايل» إىل موقف العروي
من «املناظرة الدينية» ،وهيمنا هنا أن نستعيد كالمه يف سياقه العام الذي ورد يف حوار معه عىل هامش
إصدار كتابه الس ّنة واإلصالح.

يقول (ونستحرض نصه عىل طوله) ]...[« :عمو ًما ال أريد أن أدخل يف رصاع ضد الفكر الديني ،ألن
املناظرة الدينية عندنا تدخل عىل بساط الفكر الديني التقليدي؟ ذلك أنني أعترب أن املناظرة ،أو النقد ،تعيد
وسجـل يف
كالم الشيعة والس ّنة ،وما يدور حوهلام يف املايض ،ألن ما يمكن أن يقال يف هذا املضامر قد قيل
ّ
( ((5أخبار اليوم ،2010/4/4-3 ،عن :لوماتان.2005/3/7 ،
( ((5المصدر نفسه.
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دراسات وأبحاث:
ً
مثقفا
من بعيد عبد اهلل العروي...

كتب املِلل وال ِّنحل .فإذن إن كل ما يمكن اعتباره نقدً ا حديثًا هو يف الواقع عودة إىل نقد قديم ظهر وازدهر
معينة ،فلذلك أفضل أن يكون الكالم انطال ًقا من مفهوم املصلحة فقط .ما
ثم خفت ألسباب تارخيية ّ
جدوى الكالم عن القيم التقليدية أو األصلية؟ يف حني أن املشكل الذي يواجهنا هو الفقر االجتامعي
من ناحية ،والضحالة الفكرية من ناحية العلم ،والركود االقتصادي» .ويواصل ،يف احلوار نفسه ،وعن
املثقف هذه املرة« :أقول برصاحة أنه إذا مل يتوجب بالرضورة نقد الفكر الديني ،يتوجب باملقابل اإلفصاح
عن املوقف ،موقف كل مثقف ،وكل مواطن أمام االنزالقات التي تؤدي إىل االنتحار يف عاملنا احلارض.
فهناك مواقف ،وهناك دعاوى وحركات تؤدي إىل بلورة الفكر االنتحاري بصورة واضحة»(.((5
متس املناظرة ،بل وختلخل بنيان «اإلسالم
عىل الرغم من أن العروي
يتجنـب املناظرة ،فإن أفكاره ّ
ّ
السيايس» .لذلك ،عندما يقول يف حوار معه« :لو كان اإلسالم هو احلل باملنطق السيايس لوجدنا احلل منذ
أربعة عرش قرنًا»( ((5فإنه يلخص «احلكاية» بأكملها .واملشكل ،هنا ،ليس يف الدِّ ين يف حد ذاته ،وإنام يف
السياسة ذاهتا .يقول« :ال يمكن أن يقال إن الدِّ ين عندنا يتجه بطبيعته إىل السياسة ،بل السياسة هي التي
تبحث عن الدِّ ين إلدخاله يف حلبة الرصاع .ثم حيصل ما حيصل بعد ذلك»(.((5

ّ
التشظي االجتامعي يف
هذا باإلضافة إىل صعوبة التعايش يف إطار من «التعددية السياسية» بسبب من
مظاهره املتعددة( ،((6وبسبب من «التقليد» الذي هيمن يف املغرب وعرب تاريخ هذا األخري .يقول« :ينبغي
أن نعرتف بأن املغرب مل يكن أبدً ا أرض جتديد فكري ،هذا واقع بحيث إن كل األفكار قد أتته من اخلارج:
ّإما من الرشق أو من الغرب [ّ ]...أما التجديد الفكري ،أي الثورة التي تنبع من األرض ،فهي ال تبدو أهنا
من سجايا املغاربة [ ]...املغريب عادة يميل إىل التقليد .هذا واقع .واملغرب أرض خصبة للتقليد» .وحتى
ستعمل» .ويف هذا
فرغ من حمتواه أو « ُي َ
«العلم» الذي من املفروض أن ُيست َند إليه يف التعامل مع الدِّ ينُ ،ي َ
الصدد يطالب العروي املثقف بالرتكيز عىل «العلم الكاشف»( ((6الذي يفيد من العلوم االجتامعية ككل،
جدي
وعىل النحو الذي ال يرض بالعالقة التي يمكنها أن تصل بني العلم ذاته وااللتزام؛ فـ«كل تفكري ّ
واعيا بذلك أو ال» ،هذا وإن كان العروي يميل أكثر إىل «النقد» الذي
اليوم جيري حتت مراقبة العلم ،أكان ً
ً
ال نعدم فيه تأثري الفلسفة وعلم االجتامع .إمجال :ال يركز العروي عىل «التأخر التارخيي» فقط ،وإنام يركز
عىل «التأخر النقدي»(ً ((6
أيضا .ومن ناحية النص القرآين ،فإن االستناد إىل التاريخ يف النظر إىل النص
األخري ،وباعتباره «قراءة» ً
أيضا ،ال يمكنه ّإل أن يكون «صاد ًما» .أجل ،إن هذا التوجه غري جديد ،لقد
(((6
(((6
تكلـم البعض يف املوضوع  ،ومن منظور «النقد املعارص» كام يطالب العروي نفسه ،وعىل النحو
ّ
(((6
وفيا ألسلوبه الذي ينأى عن
يظل
العروي
أن
غري
،
ملتاعب
عرضة
يكونوا
أن
إىل
بالبعض
أفىض
الذي
ًّ
ً
منشغل  -ويف املقام
«التدرج» و«املعامرية» أو البالغة التي تطغى عىل املنطق ،هذا باإلضافة إىل أنه ال يبدو
األول  -بنقد العقل الديني أو اخلطاب الديني.
( ((5حوار خاص بـ«فكر وإبداع» ،في :االتحاد االشتراكي.2004/4/23 :
( ((5عبد الله العروي ،حوار أجراه معه طلحة جبريل ،في :الجمهور اآلخر.2002/6/9-8 :
( ((5العروي ،من ديوان السياسة ،ص .157

(60) Laroui, Islamisme, modernisme, libéralisme, p. 136.
(61) Laroui, »Histoire, science, idéologie,« p. 59.

( ((6المصدر نفسه ،ص .62
( ((6نفكر ،هنا ،بشكل خاص في أبحاث الراح َلين محمد أركون ونصر حامد أبو زيد.
( ((6عبد الله العروي ،الس ّنة واإلصالح (الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2008 ،ص .125
( ((6لقد سعينا إلى معالجة جانب من الموضوع في :يحيى بن الوليد ،سلطان التراث وفتنة القراءة (عمان :دار أزمنة.)2010 ،
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يف ضوء ما سلف ،يصعب نفي دور املثقف عن العروي ،لكن عىل طريقته كام أسلفنا؛ فهو غري منعزل عن
«املقالة» ،وهو غري «متفرج ملتزم» بتعبري ريمون آرون كام تصور البعض .الفرق هو أنه ينظر إىل األشياء
«من بعيد» مثلام يأخذ املسافة الالزمة حتى يقف عىل «اجلذور العميقة واملتشعبة» .وإذا كان هناك من درس
ُيستخلص من جتربته ،فهو كامن يف دور املثقف الذي يمكن أن يؤديه املؤرخ بدوره شأن الكاتب والشاعر
والروائي والرسام واملخرج السينامئي ...إلخ .فاالنتساب إىل «احلقل األكاديمي» ال يعني «االنسالخ»
عن القيام بدور املثقف ،واالهتامم باملنهج ال يعني االنغالق يف «عبادة املناهج» أو يف «الصنمية املنهجية».
ويف هذا الصدد ال خيفي العروي خيبته ،يقول« :ال ُيـتصور أن تكون هذه الطوابري اهلائلة من الدارسني،
ومنهم حذاق وموهوبون ،قد سارت كلها يف دهاليز التيه»( .((6وكام يرص عىل القول «إن املثقف املغريب
ينقصه اخليال»( ،((6ويف حال السيايس يتجاوز األمر النقصان نحو اليباب اجلارف.

كام أنه يمكن أن نفيد من العروي من ناحية االعتقاد يف «آلة التحليل» بـ«املفاهيم» التي تقي من «الثرثرة»
أو «الشقشقة اللفظية» ،كام نعتها العروي يف أكثر من مناسبة .وحتى إن ك ّنا قد حتد ّثـنا عن صلة العروي
باملفاهيم ،فإن ذلك ال حيول دون تأكيد أن املفاهيم تظل يف حاجة إىل ذلك الصنف من الشخصيات
ٌّ
كــل من جيل دولوز وفيليكس غاتاري يف
املفهومية التي تساهم يف إعطاء تعريف هلـا كــمـا قــال
كتاهبام املشرتك ما هي الفلسفة(((6؛ وهذا ما يمكن نأخذ به ،يف تصورنا ،يف حال العروي.

نموذجا للمثقف الذي
نموذجا للمثقف الذي يشتغل باملقال كام أسلفنا ،وليس
أجل ،إن العروي ليس
ً
ً
يسعى إىل توجيه الرأي أو أن يكون له أتباع .لكن مع ذلك ،يمكن أن نفيد منه يف االضطالع بدور املثقف،
بام يف ذلك ناحية التعليق وكتابة املقال باعتبارمها شكلني دا ّلني عىل قياس حضور املثقف يف وقتنا الراهن.
خصوصا أن العروي لفت
وحتى املثقف اخلبري الذي صار عالمة عىل العرص مدعو بدوره إىل اإلفادة منه،
ً
(((6
طورا ،وعىل املؤرخ يقع بيان هذا األمر .
إجيابيا تارة،
دورا
سلبيا ً
ً
االنتباه إىل أن هذا املثقف أدى ً
ودورا ً
ً
ومعنى ذلك أنه ينبغي ّأل ننظر أبدً ا إىل املثقف اخلبري بعني من التشكيك ،ما دام أنه هو ً
أيضا يضطلع بدور
متعي داخل جوقة املثقفني.
ّ
ثمة فكرة أخرى يف غاية األمهية يف نظرنا ،وذات صلة بسرية العروي هذه املرة؛ فهو نموذج للمثقف الذي
ال ينجذب إىل «السلطان» و اإلرضاب  -بالتايل  -عن اخلوض يف األلغام .وهو نموذج للمثقف الذي ال
يكرتث باالنتشار يف الفضاء العام ،ونموذج للمثقف الذي ينأى عن الغرور السيايس واملشيخة الفكرية
ولوثة الشعبوية ...إلخ .بكالم جامع :ال يندرج ضمن «أمراض احلالة املغربية» كام اصطلحنا عليها من
نوعا من «االستعالء
خالل سلسلة من املقاالت املتداولة يف «عامل ال ِّنت» .وحتى إن ك ّنا ال نعدم لديه ً
املعريف» ،فإن هذا االستعالء ينأى عن «ثقافة الكراهية» و«التدمري» و«االدعاء» ...إلخ .ومع ذلك ،وكام
يذكـرنا العروي نفسه ،كل واحد يقيم االختالف بني العلامء املزيفني والعلامء احلقيقيني ،وبني املثقفني
ّ
واملأجورين أو املرتزقة (.((7()Mercenaries

( ((6العروي ،من ديوان السياسة ،ص .42
( ((6نظرة مؤرخ للمغرب في عهد الحسن الثاني ،في :االتحاد االشتراكي.2009/10/13 ،
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