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ُم��دج ً��ج��ا بالتغريب ،و»ال��ق�����س دوج�لا���س دن��ل��وب» ال��ذي دعا
كذلك �إىل تغريب التعليم يف م�صر ،وتت�شكل الحقًا �صورة
لهذا «الآخ��ر» ،فهو يرت�صد مرحل ًة ِل ُيفعلَها ب�صور ٍة �أخرى
ث��ان��ي��ة ،ك��ان تر�صد فر�صة ان��ه��ي��ار ال��دول��ة «الأك��ب�ر» حينها
وهي املرحلة التي متيزتْ بالقلق الوجودي لثقافة «ال�شرق»
ب��ان��ه��ي��ار ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ،ل�� ُي��ع��ي��د تفعيلها م����ر ًة �أخ���رى
بقلق مرحل ٍة مِ ��نْ جديد بت�أ�سي�س دُولٍ ِو ْف��ق ُم��را ِدهِ ،ولأنني
ٌ
التاريخ من �أوراقه ال�صفراء و�إ�سقاطِ ِه
م�شغوف با�ستجالبِ
ِ
على احلا�ضر ،ف�إنني �ألفتُ النظر �إىل القيام بعملية قيا�س
ومقاربة ومقارنة ب�سيطة ،بني ما مت �سابقا وم��ا يتم الآن
من عمليات �إقالق مراحل وكيانات �سيا�سية بثقافتها لإن�شاء
مراحل ق ِلقَة �أخرى بثقافة مغايرة بكيانات �سيا�سية مغايرة،
مل�صلحة هذا الغرب.
ولع َّل الكاتب حني يرى �أن ت�شك َل النخب الثقافية العربية
ك���ان ب�ين ال��رغ��ب��ة يف ال��غ��رب وال����ردة ع��ل��ي��ه ،ك���ان يف خمياله
ي�ستح�ضر بع�ض الأمثلة التي تقفز للبال كالطهطاوي من
م�صر مثال� ،أو رمبا جماعات املهجر الأدبية ،و�إنْ مل يت�شكل
���ب يف
بع�ضها يف ال��غ��رب ال���ذي ذك���ر ُت���ه �أع��ل�اه م��ث��اال ،وي���ذه ُ
ت�أريخ النه�ضة الفكرية العربية �إىل ما بعد �سقوط الدولة
العثمانية ،وهنا �أتعم ُد تذكري الكاتب �أن بع�ض ال��دول مل
تخ�ضع لل�سيطرة العثمانية ،ولكنه ال ريب �سري ُد علي وهل
خرج منها نُخَ ٌب ثقافية بامل�ستوى امل�شهور؟ يف احلني نف�سِ ِه
كذلك يرى الكاتب �أن تفكك الدولة العثمانية �شكل حا�ضن ًة
ل َتكوين نخب ثقافية «كالكواكبي والأفغاين» وذلك بالدعوة
�إىل اال�ستقالل واالنف�صال عن الدولة العثمانية كما دعا
«جنيب ع���ازوري» مثال ،وبالهجرة �إىل م�صر �إب��ان مرحلة
التفكك ،وقيام م�صر كحا�ضنة ثقافية عربية جديدة ،والتي
مل ت َر القوى الأوروبية اال�ستعمارية ُبدا من التعاون معها يف
حتالفات معروفة قادت �إىل �سل�سلة من الأحداث ال�سيا�سية
كالثورات وتق�سيمات احلماية الربيطانية والفرن�سية.
ويف تلك ال��ف�ترة ،ب��دتْ العالقة �ضبابية الأف��ق بني النخب
الفكرية العربية والآخ��ر «الأوروب��ي امل�ستعمر»؛ فمثال ر�أى
جمال الدين الأفغاين يف ذلك الآخر �أنه ُم ٌ
قو�ض للح�ضارة
العثمانية وم��ه��د ٌد للم�ستقبل ،فدعا مع الكواكبي وحممد
عبده ور�شيد ر�ضا لت�شكيل اجلامعة الإ�سالمية ،ومع تلك
ال���دع���وة ك��ان��وا متفقني ع��ل��ى �أن ا ِال���س��ت��ب��داد ه��و ال���ذي ق��اد
«اخلالفة العثمانية» �إىل و�ضعية «الرجل املري�ض» ،لذلك مل
ُيجمعوا على م�ؤازرة العثمانيني ودولة ال�سلطان ،و�أت�ساءل
هنا هل كان هذا دافعا �أو ال�شرارة الأوىل للكواكبي لت�أليف
أ�ستجلب
كتابه ال�شهري «طبائع اال�ستبداد» كما �أين �أع��و ُد و�
ُ
التاريخ متمنيا �أنْ �أ�ستك ِن َه فقه امل�صطلحات يف وعيهم حني
نقول خ�لاف�� ًة وا���س��ت��ب��داد ،متعج ًبا م��ن يقينهم ونظرهم يف
دع��وت��ه��م �إىل جامعة �إ���س�لام��ي��ة يف تلك ال��ف�ترة ال��ت��ي كانت
خ�صبة وموارة بالدعوة �إىل القوميات ولي�س �إىل التجمعات،
ورمب���ا ك���ان ذل���ك ق��م��ة م��ن ق��م��م ال��وع��ي وال��ي��ق�ين ب��امل��ب��ادئ،
ويقينا منهم �أن اخللل ك��ان يف مم��ار���س��ات فا�سدة َمن�ش�ؤها
كيفية العمل بنظام احل�� ْك��م ولي�س ال��دِ ي��نُ �أو ن��ظ��ام ا ُ
حل�� ْك ِ��م
نف�سِ ه ،وهنا �أن��ا ال �أتعجب �إذا ك��ان ال�شرخ الأول يف ان�شقاق
تلك ال ُنخب العربية املثقفة جاء من النظر يف عالقتها مع
الآخر ،وكيف التعامل مع ثقافته الواقعية يف ثقافتهم ،مِ نْ

حيث ما هو ديني و�سيا�سي ،وه��ل ُي�� َز ُج بينهما كما ارت���أى
الأف��غ��اين وال��ك��واك��ب��ي وحم��م��د ع��ب��ده وحم��م��د ر���ش��ي��د ر���ض��ا،
وتبعهم يف ذل��ك «ال��ط��ه��ط��اوي» �إمن���ا بفكر �آخ���ر وه��ي فكرة
«امللكية ال��د���س��ت��وري��ة»؟ �أم بف�صلهما كما ر َّوج���ت املجموعة
العلمانية ال��ت��ي ن�ش�أت و�صادمتهم؟ وم�� َّث��ل ه��ذه املجموعة
يف تلك الفرتة :قا�سم �أمني ،وفرح �أنطوان ،و�شبلي �شميل،
و�إ�سماعيل مظهر ،و�سالمة مو�سى ،والزهاوي ،والر�صايف،
فر�أتْ �أنْ تتعامل مع «ثقافة الآخر» بو�صفها «غري مقطوعة
ع��ن روح ال��ع�����ص��ر» ،ل��ك��ن ال ُب���د مِ ����نْ ت��ط��وي��ره��ا ب�����ش��ي ٍء مِ ��نَ
املنظوم ِة الفكرية الغربية املتالئمة مع ُروح الع�صر ،وبهذا
�سحبِ
ن��ادى �سالمة مو�سى و�شبلي �شميل والريحاين �إىل ْ
النظرية الدارونية ال�شهرية «نظرية الن�شوء واالرتقاء» �إىل
�ساحة ال�سيا�سة وعلم ال�شريعة واالجتماع ،زاعمني وجوب
تطوير فكر و�أدبيات ال�شرق ،املتهم لديهم بالثبات والركود
ن
وتطبيق م�شروع التغيري عليه ،وفق نظريات التغيري لل ُِ�س َ ِ
اجل���دي���دة ،ويف ت��ل��ك الأج�����واء ق���اد «ج��ب�ران خ��ل��ي��ل ج�ب�ران»
لواء التغيري الأدبي للثقافة العربية والنهل مما ر�آ ُه تطو َر
ال��ث��ق��اف��ة ال��غ��رب��ي��ة ،ف��ج��اء ب��ك��ت��اب��ه «ال��ن��ب��ي» ،وف��ع��ل��تْ ك��ذل��ك
جماعة «ال��دي��وان» امل�صرية التي �أخ��ذتْ عن الرومان�سيني
ميا
الإجن��ل��ي��ز حلم التغيري ( ،)1وه���ذا احل��ل��م مل يكن تهو ً
�أدب ًيا فقط ( ،)2بل تعداه �إىل الفكر ال�سيا�سي واالجتماعي
�أو «االِجتماعي ال�سيا�سي» ،و�إنْ تدرج يف ن�شو ٍء ومنو فكري
طبيعي (- )3كما �أراه كالطبيعة البيولوجية -حتى و�صلتْ
من بالد املغرب العربي �إىل «الأر�ستقراطية الفكرية» كما
نظر لها املفكر ال�شهري «عالل الفا�سي» والتي يجمع فيها
ب�ين �إ�سالمية ال�سلف وع��روب��ت��ه ،وب�ين احل��ري��ة الأوروب��ي��ة،
روح��ا حمد َث ًة ِل���ـ»�إرادة َ
ال�شعب
جاعال «دميقراطية» الغرب ً
ال��واع��ي��ة» ،ب�صفتها �أ���س��ا� ً��س��ا �أوال لأن��ظ��م��ة ا ُ
حل�� ْك��م ال��غ��رب��ي،
معرتفا ب�أن هذه الدميقراطية �سبيل فكري ومنهج حياتي
ميكنان املجتمع الإ�سالمي يف حا�ضره م�ست ِندًا �إىل ما�ضيه
دون حماكا ٍة عمياء ( ،)4ويبدو يل �أ َّن التي ُي�سميها «عالل
الفا�سي» بـ»الأ ُر�ستقراطية الفكرية» مثلت نتاج التخمرات

يف ال��ت��ح��والت ال��ف��ك��ري��ة امل�سلمة وال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى امل�ستويات
ال��دي��ن��ي��ة واملجتمعية وال��ف��ك��ري��ة وال�سيا�سية ،وه��ي ف��ك�� ٌر �أو
�أف��ك��ا ٌر «غ��رب��ي�� ُة» الأ���ص��ل ،وك����أن ج��ذو َره��ا و�آل��ي��ات��ه��ا ت��ع��و ُد بنا
لأُوىل اجل��ذور الأوىل يف التقلبات الفكرية العربية ،و�أزع�� ُم
�أن «ال��ف��ا���س��ي» ت���أث��ر بحالة ا ِال���س��ت��ع��م��ار الأوروب����ي على بالد
املغرب العربي ،وما جل َب ُه هذا اال�ستعمار مِ نْ ِ
منط (�شديد
العقلية) يف التفكري ،ح���او َل الفا�سي تف�صيله على ج�سدِ
املجتمع العربي ،لذلك ف�إن د.حممود املو�سوي يرى �أن هذا
التفكري الفا�سي �إح��ال�� ٌة مِ ��نْ �أف��ك��ار «�سينِتْ ب��وف» ،و»ماثيو
�آرنولد» ،ببع�ض االختالفات التي قد تكون يف الق�شور فقط،
وبهذا فالتحول الفكري هنا ،هو حتول ُيذكرنا ببدء حتوالت
الفكر العربي بعد ان��ح�لال ال��دول��ة العثمانية ومقارباتها
ومقارناتها بالفكر الغربي.
***********
الهوام�ش:
( )1وجب التنويه هنا ب���أن حتى حم��اوالت التغيري الأدبية
وج��دتْ م�صاد َمات مع بيئتها ،فمثال مل ُي�� ْغ�� َر �شبلي �شميل
بتغيري التعابري والأ�ساليب الأدبية ،ما دام الو�ضع ال�سيا�سي
ق��ائ�� ًم��ا ع��ل��ى اال���س��ت��ب��داد ال ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،ون��ظ��ر للعالقة
ب�ين املثقفني واحل��ك��وم��ات �إىل ال��ع�لاق��ة ب�ين التفكري احلر
واال���س��ت��ب��داد ..ق��ائ�لا� :إن ِ
«���س��ر ت��خ��ل��ف ال�����ش��رق ي��ع��ود لقتل
الأفكار و�إف�ساد الأخالق وموت الكتاب».
ُ
أ�ستدرك هنا اخلط الزمني يف تذكري �أن الأدب -بعيدًا
(� )2
عن تق�سيماته النمطية -ظل ُيالحق التغيريات ال�سيا�سية،
وا���س��ت�����ش��ه��د ال��ك��ت��اب ك��ذل��ك ب���أع��م��ال لنجيب حم��ف��وظ مثل
«ال��ل�����ص وال���ك�ل�اب» و»ال�������ش���ح���اذ» ،وق���د ر�أى ال��ك��ات��ب �أن��ه��م��ا
موجهتان �إىل «وري��ث امل�ستعمِ ر» ،وه��ي ال��ر�ؤي��ة نف�سها التي
ر�آه���ا ال��ك��ات��ب يف ن�ص حم��م��ود دروي�����ش ُ
«خ��ط��ب الديكتاتور
املوزونة».
( )3ال��غ��ري��ب �أ َّن ه���ذا ال��ت��ط��ور واج���ه���ه ���ش��ك وحت��ف��ظ مِ ���نَ
يتوج�س مِ نَ
املثقفني �أنف�سِ هم؛ فمثال ك��ان «�شبلي �شميل»
ُ
امل��ف��ك��ري��ن امل��ن��ظ��ري��ن ،يف ح�ين �أن ال��ن��ظ��ام ال�����س��ي��ا���س��ي ق��ائ�� ًم��ا
على االِ�ستبداد ،فك�أنه �أرا َد �أنْ يكون الوعي والتنوير واقعا
مبا�شرا على الأر�ض ،ف�صار ٌ
جدل يف ماهية املثقف ،تطرق له
« طه ح�سني» يف كتابه «املعذبون يف الأر�ض».
( )4و�إنْ ك�����ان امل����ج����ال ال ي��ت�����س��ع مل���راج���ع���ة ر�ؤي�������ة امل��ف��ك��ر
ع�ل�ال ال��ف��ا���س��ي يف ه���ذه ال�����س��ط��ور ،ل��ك��ن ي��ج��ب ال��ت��ن��وي��ه ب���أن
الدميقراطية الغربية -يف ح�سناتها -تت�شابه م��ع النظم
الإ�سالمية ال�صافية التي قعدتْ ا ُ
حل�� ْك��م ،و�إمن��ا ن��ال ُنظمنا
االِ�سالمية من التنازع «ال�سيا�سي الديني» ما �شوهه ،وموه
النا�س �أن��ه نظام غ�ير � ُ��ش��ورِي «دمي��ق��راط��ي» ،وعلى ُكل
على
ِ
فقد رد على �آراء ع�لال الفا�سي بع�ض املفكرين مثل علي
الوردي وحممود ال�سيد...وغريهما.
---------------------- الكتاب« :النخبة الفكرية واالن�شقاق». امل�ؤلف :حم�سن املو�سوي. -النا�شر :جملة الدوحة.2015 ،
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«النخبة الفكرية واالن�شقاق» ..ملح�سن املو�سوي
يون�س البو�سعيدي *
يف مايو من العام 2015م ،وهدية من جملة الدوحة الثقافية� ،صدر كتاب «النخبة الفكرية واالن�شقاق» ،وهذا عنوانُهُ العري�ض ،بينما كان
عنوانه الفرعي «حت ُّوالت ال�صفوة العارفة يف املجتمع العربي احلديث» للدكتور حم�سن املو�سوي ،ويت�ضح �أن العنوان الفرعي �أخذ مهمة �إي�ضاح
وجدتُ �أنه
الكتاب �أكرث من العنوان الأ�سا�س ،الذي �أخذ مهمة العنونةِ باقتدار ،م ِْن حيث االخت�صا ِر والإملاح ،وبعد انتهائي ومتتعي بقراءة الكتابْ ،
ٌ
�صورة ذات خط تاريخي ملا قد �أقول عنه «ا�ستثقاف املثقف» �أي ينابيع الثقافة الواقعية للمثقف ،والتي ر�شفها م َِن املتغريات التي عاي�شها املجتمع
العربي ،وبدا يل �أن هذا الكتاب �أخذ طابع (املقاالت امل�سرت�سلة)؛ فهو مل يكن ذا ف�صول و�أبواب ،بل تكون م ِْن ف�صلني فقط؛ الف�صل الأول ذو عنوانٍ
�أو مقدمة طويلة ،هكذا قد تكون بعنوان «حتوالت الأدوار :النخبة الفكرية والدولة الع�صرية» ،بينما الف�صل الثاين وكان لُب الكتاب و�أ�سا�سِ هِ ،
وع�شرين عنوانا «متقاربة متباينة»؛ مبعنى � َّأن الرابط الأ�سا�س فيها قد يكون خفيا لبع�ض القراء ،لكن بفعل امتداد قراءة
واحتوى على اثنني
َ
من
الكتاب ،يت�ضح �أنه مقاالت يربط بينها العالقة بني املثقف وال�سلطة� ،أو الق�ضايا التي طر�أتْ على امل�ستويات ال�سيا�سية واالِجتماعية يف كثري ْ
ريا� ،أو من ًوا على م�ستوى الفكرة والتفكري.
الأحيان ،وتعامل املثقف معها ،تنظ ً

الكتاب يف �أحايني منه تذبذب يف �صور ِة ر�سم املثقف ،فكان
ي��ر���س��م��ه يف ع��ن��اوي��ن م��ن ال��ف�����ص��ل ال��ث��اين ب�����ص��ورة ُم�� ْب��هِ��ج��ة،
خ�صو�صا يف احلديث عن م�شروع النه�ضة الذي قا َد ُه بع�ض
املثقفني ال��ع��رب ،وع�لاق��ت��ه��م ال�سيا�سية ب��ع��د ذل��ك بالنظم
ال�سيا�سية ال��ت��ي تن�ش�أ ،و�إنْ مل تكن تلك ال�����ص��ورة املبهجة
ب���أل��وان فاحتة كل ًيا ،فمثال ك��ان الكاتب مياال ملنهج وتاريخ
طه ح�سني الفكري ،و�إطالقه �صفة «القلة املثقفة» على ما
ي��راه «فئة فاعلة يف تكوين القلة املثقفة» ،لكنه ال يحاول
ا���س�ترج��اع ال��زم��ن ،رغ���م اخل���ط ال��ت��اري��خ��ي ل��ل��ك��ت��اب ،وتفهم
�ضبابية امل��وق��ف وال��ت��ح��والت ي��وم��ه��ا ،وحم���دودي���ة الأدوات
الفكرية وملَ َكة اال�ست�شراف التي قد تكون عند البع�ض من
املثقفني دون ذلك؛ مما يعني �أ َّن انحياز د.حم�سن املو�سوي
لـ»املعذبون يف الأر���ض» كما ي�صفهم طه ح�سني ،هو انحياز
قد ُي ُ
�ساءل عنه يف ر�سمه ل�صورة املثقف التاريخية ،اجنرارا
ل�صور �أخ���رى ر�سمها ل��ه يف عناوين �أخ���رى مثل «املثقفون
ُ
ُ�صورهم يف احلياة العربية ،القلة املنقذة ،املنفي والطريد،
اخليانة ،التحزب ،ال�شهود».
وب��ع��د �إن��ه��اء ق���راة �أوىل ل��ف�����ص��ول ع��دي��دة مِ ���نْ ه���ذا ال��ك��ت��اب،
و»ك�����ش��ط��ات��ي» ب��ق��ل ِ��م ر���ص��ا���ص ع��ل��ى ه��وام�����ش�� ِه -وه����ي ع����اد ٌة
�أ�ستلذها -ق��ر�أتُ عن الكتاب يف الإنرتنت ،كانت الفكرة عن
الكتاب تكا ُد تكون متقاربة �إنْ مل تكن مت�شابهة ،لكني توقفْتُ
عند «االختيار الثقايف الرتويجي» للكتاب� ،أي العبارة التي
اُخ��ت�يرتْ ُ
ل�ت�روج للكتاب للقارئ �أو املتلقي �أو «امل�ستهلِك»،
ف ُكتِب عنهُ « :ي ُ
الكتاب حتديد العالقة بني املثقف
حاول هذا
ُ
العربي والدولة الع�صرية منذ ن�ش�أتها احلديثةُ ،م�س َت ْ�ش ِهدًا
بِن�صو�ص املثقفني العرب وتطلعاتهم وحتالفاتهم ،متخذاً
من طالئعيي ع�صر النه�ضة وبع�ض رواد اخلطاب الإحيائي
منطلقاً لتقدمي ت�صور لتلك العالقة املتوترة» ،رغم �أنه مِ نْ
خالل قراءتي للكتاب �أحتفظ قليال على كلمة «املتوترة»؛



ك���وين �أع��ت�بر �أن ال��ت��غ��ي�ير ال��ف��ك��ري للمثقف ح��ال�� ُة ملحة،
و� ُ��ص��و َر ٌة ���ض��روري��ة ،يف ظ��ل التغري املجتمعي؛ لأ َّن الت�شبث
��ارب ح��ال��ة اجل��م��ود ،وه���و م��ا ُيخالف
ب��ال��ف��ك��رة ال���واح���دة ي��ق ُ
يذهب التعريف بالكتابِ قائال:
ثم
منط الثقافة الطبيعي.
ُ
(و�إذا كانت الدولة الع�صرية قد حققت يف بدايات ن�ش�أتها
يف ظالل ال�صراع مع اال�ستعمار �شيئاً من طموحات الفئة
الطليعية ،ف����إن حت��ال��ف��ات ت��ال��ي��ة وق����راءات �سيئة وم�شوهة
للتاريخ حفرت يف جذور العالقة و�أوجدت �أكرث من «خندقٍ
َم ْ�صلحي» منذ نهاية الأربعينيات ،وجرى �إعالء خطاب على
اخلطاب �أو مثيل ُه الأح��ادي �أحقي ًة
ح�ساب �آخر ،وادعى ذلك
ُ
مطلق ًة ت�صادر الر�أي الآخر وتنفيه؛ �أي �أ َّن حالة العالقات
«الأف��ك��اري��ة الثقافية» -ك��ي ال �أن�����س��ب احل��ال��ة ل�ل�إن�����س��ان بل
ل��ل��ف��ك��رة -ال ت����زال ت��ت��ك��رر ك���أن��ه��ا ب��ي��ول��وج��ي��ا ،وه���ي ح��ال��ة يف
ِ
اال�ست�شراف
عمومها تدعي �صحة الفكرة والتفكري ،وق��وة
واحل�� ْد���س ،ون��فْ��ي الآخ��ر «املفكر ال��ذي ق��د يكون ه��و م�صيبا
كليا �أو بن�سبة ما -مع العلم ب�أن اجلميع يفعل ذلك -وينفي
فعل النفي» ،وهذا ما �أوافق عليه امل ُ َ
عرف �أنه «ال بد �أن تزخر
الثقافة العربية بعالمات الع�صيان والتمرد� ،أو االنكفاء على
الذات ،واملراوغة ،ولعل خطاب املَهَاجر ُيفْ�صح عن م�شكالت
�أو�سع جرت معاجلتها ،ال على �أ�سا�س امتيازها ،و�إمن��ا على
�أ�سا�س �إف�صاحها عن داخلٍ منته ٍَك مري�ض» ،هذا التعريفُ
مثل عندي �صور ًة واحد ًة مِ نْ جمموعة ُ�ص َور «مونكرومية»
للم�شهد التفكريي لل ُنخب املفكرة ،وحتوالتها «التفكريية»
�إزاء التطورات املجتمعية ،وه��ذا ب��دا يل مِ ��نْ خ�لال مراحل
تاريخية ،ومدى ت�أث ِر ِه مبراجعاته الفكرية ،وكذلك ن�ش�أته
الثقافية ،ف�أنا يف ر�أي��ي �أن الغرب العربي قادر على االتزان
وتقبل اجلديد الغربي يف الفكر �أك�ثر مِ ��نَ ال�شرق العربي
الوجداين ،وال تزال الدالئل وال�شواهد قائمة حا�ضرة منذ
ابن خلدون «كا�سم �سريع احل�ضور يف البديهة» �إىل اليوم،

مقابل «�أرك���ون» مثال ،وه��ذه احلالة الفكرية حتتاج درا�سة
م�ستقلة ،رغم �أين ال �أنفي مطلقًا احلالة الفكرية يف امل�شرق،
وق��د يكون يف كثري مِ ��نْ جوانبها �أك�ثر �إ���ض��اءة و�إ�شراقة من
الغرب العربي.
ال���ك���ت���اب ح�����اول �أنْ ي���ق���ر�أ ال���ع�ل�اق���ة ب�ي�ن امل��ث��ق��ف وك��ي��ن��ون��ة
ال��دول��ة وال��� ُ��س��ل��ط��ة ،و»ال�سيا�سية يف معظمها» ،م�ست�شهدًا
ب���أ���س��م��اء ون�صو�ص ثقافية م��رت على ال��ذاك��رة العربية يف
ظ��ل ال��ت��غ�يرات التي �ش ِه َد ْتها املنطقة العربية والتحوالت
الفكرية ،كمخا�ضات التغريات ال�سيا�سية -ك�سقوط الدولة
العثمانية ،والثورة الفرن�سية -وعلى العموم� ،أ�ؤك�� ُد �أن هذا
ال��ك��ت��اب ُي��ك��ن �أنْ ميثل ك��ت��اب ت��اري ٍ��خ �أويل ل��ت��اري��خ التفكري
ال�سلطة ،وما
النخبوي العربي ،يف عالقته مع ال��دول��ة� ،أو ُ
ق��د ينتج ويفي ُد فيه ه��ذا التفكري ،مِ ��نْ حتليل وا�ست�شراف
م�ستقبلي «للمثقف الآين» ،وا�ست�شراف �أفكا ٍر جديدة للدولة
الع�صرية ،ك��ون املثقف ه��و املنظر الأول لل�سيا�سي ،مال ِِك
زمام الدفة يف الدولة.
منذ البدء ُيقرر الكاتب �أن الآخر هو «الغرب» ،دو َن حتديد
ماهية �أو جغرافية الغرب� ،أو ملاذا الغرب ،ومل �أجد �صعوبة
يف ت�أويل �أن الغرب هنا هو �أوروبا امل ُ ْ�س َت ْعمِ رة ،وملاذا امل ُ ْ�س َت ْعمِ َر ُة
فقط ولي�س �أوروب���ا �أو كل �أوروب���ا؛ ذل��ك لأن الآخ��ر الثقايف
هنا مل ي ُكنْ م�ستعمِ ًرا ع�سكر ًيا فقط ،بل كان ثقاف ًيا كذلك،
وما فرن�س ُة اجلزائر عنا ببعيد ،لكن الكاتب يعو ُد لتعريف
الآخر �صراح ًة بعد ذلك يف منت احلديث حني تفكك الدولة
ُ
ويوم�ض بهذا احل��دث كمدخلٍ تاريخي لتحول
العثمانية
َم��نْ ُي�صن ُفهم ِب��ـ»ال�����ص��ف��وة ال��ع��ارف��ة» �أو «النخبة الفكرية»،
وت��ك��ون م�صر حا�ضنة �سيا�سية وث��ق��اف��ي��ة ج��دي��دة ،وه��ج��رة
ال�� ُن��خ��ب ال��ع��رب��ي��ة �إل��ي��ه��ا ،وت���ع���اون ه���ذا «الآخ������ر» الأوروب�����ي
امل�ستعمر -ا���ض��ط��رارا -م��ع ه��ذه ال�� ُن��خ��ب ،وق��د �أور َد لذلك
�أمثل ًة ِب َع ْينِها مثل «اللورد كرومر» الذي دعا �إىل اال�ستعمار

