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عزمي بشارة *

ّ
ّ
والثورة
المثقف
عن

تارخييا شاملاً يف موضوع املثقّفني
سوسيولوجيا أو
تتوخى هذه املقالة أن تكون بحثًا
ال
ّ
ً
ًّ
مفهومية الطابع ،تنتج املعرفة عرب النقد كام عرب التمييز والتفريق
فكرية
والثورات ،بل هي مقالة ّ
ّ
ريا
ومفهوميا
يف املصطلحات ،لغو ًيا
وتارخييا« :املثقّف»« ،اإلنتلجنيس»« ،املثقّف العضوي» ،وأخ ً
ً
ًّ
يتم الرتكيز عىل ثقافته العا ّمة التي تتجاوز االختصاص وتفاعله املبارش مع
«املثقّف العمومي» الذي ّ
املجال العمومي وقضايا املجتمع والدولة.

أن رحلة التمييز والتفريق ال تتو ّقف هنا ،بل تتواصل لرتسم احلدود بني املثقّف والعامل
بيد ّ
أساسا ،واألكاديمي املنهمك يف اختصاصه وحده،
يف جمال معريف يستثمر فيه نشاطه الذهني
ً
لاً
والفاعل االجتامعي الذي ُي ْعنى بشؤون عديدة من دون فقه جمال واحد يف العمق ،وصو إىل
وبقية أفراد املجتمع.
التمييز بني املثقّف ّ

تعده الع ّلة وراء اكتساب
تتوصل املقالة ،عرب رضوب التمييز ونقد بعض الرؤى ،إىل ما ّ
هكذاّ ،
معرفية ّ
التوصل إىل
متكن من
صفة املثقّف ،وهي القدرة عىل اتخّ اذ املواقف استنا ًدا إىل قاعدة
ّ
ّ
النظرية التي هي ،يف
النظرية ،وإىل
معيارية .وبذلك تُعاد األمهّية إىل األدوات
قيمية أو
ّ
ّ
ّ
أحكام ّ
معناها اهليغيل وبحكم تعريفها ،نفي الواقع وإشارة إىل إمكاناته الكامنة.

العيانية إىل افتقاد املقالة يف
ويجُ ىل الربط بني املثقّف والثورة ،مزيدً ا من اجلالء عرب اإلشارة
ّ
نقدية ليس من النظام فحسب
الثورات
العربية كلاً من املثقّف الثوري ،الذي حيافظ عىل مسافة ّ
ّ
بل من الثورة ً
أيضا ،واملثقّف املحافظ القادر عىل أن يرشح رضورة احلفاظ عىل النظام وإمكانات
التمعن يف رضوب
التغيري القائمة فيه واحلكمة التي تنطوي عليها الدولة وتقاليدها .وذلك قبل
ّ
تفجر الثورة بل
املثقّفني بحسب مواقفهم من الثورة ،ويف مهمة املثقّف الثوري التي ال تنتهي مع ّ
وأهم ،بالغ ًة ذروهتا يف صوغ البدائل من الوضع القائم بعد الثورة.
تصبح أعقد
ّ

* مفكر عريب ،املدير العام للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،رئيس حترير تبي.
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 .1مالحظة تاريخية
ال يرجع الباحثون عمو ًما إىل دور الفقهاء والعلامء يف عصور اخلالفة والسلطنات واإلمارات
التي ُس ّميت دولاً
فغالبا ما
حتوالت دور املثقّف والسلطة يف تراثنا.
إسالمية عىل أنواعها ،لرصد ّ
ً
ّ
ُ
حيضه عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر
بحث
سلوك العلامء واألئمة والفقهاء جتاه السلطان ،بني من ُّ
ُي َ
الدينية وتارخيها حتى عرصنا .ويعالج بعض الباحثني هذا
املؤسسة
منكره يف سياق فهم دور
يربر له
ّ
ومن ّ
َ
ّ
يسمى «اإلسالم السيايس» ،أو حتى يف التأصيل لتاريخ االحتجاج يف اإلسالم.
األمر يف سياق تأصيل ما ّ
واحلقيقة أنَّ يف هذا األمر اختزالاً ألنَّ جز ًءا من دور ما ُس ّمي يف حينه «العلامء» و«أهل العلم» ،وإن كان
املقصود متييز املختصني بالفقه والعلوم الرشعية ،هو الدور العمومي املرتبط بنقد املجتمع والسلطان
دور اضطلع به عدد
خلف مقولة «قولة ّ
حق عند سلطان جائر» ،واملرتبط بام نسميه اليوم دور املثقّف؛ وهو ٌ
ّ
اضطلعوا به من بني الك ّتاب والشعراء
قليل من العلامء والفقهاء ،ولكنهم مع ذلك كانوا أكثر عد ًدا ممن
يف التاريخ اإلسالمي .ففي ذلك السياق ،مل يتمتع الشعراء والعاملون يف فروع اللغة والبالغة والرتاجم
الرشعية أو الضمريية لنقد األوضاع القائمة .وراوحت عالقة الشعراء منهم
والسيرّ عىل أنواعهم بالسلطة
َّ
تبعا للمصلحة ،أو العنفوان الشخيص والعشائري ،أو العصبية
بشكل خاص بالسلطة بني املدح واهلجاء ً
ِ
ٍ
ٍ
أخالقية .هؤالء
معنوية أو
أديبا صاحب سلطة
بصفة كون الواحد من هؤالء
املذهبية ،ال
ّ
شاعرا أو ً
ً
ّ
من يصعب تسميتهم اليوم «العلامنيني» (( )laityأي من ليسوا من رجال دين) نتيج ًة حلمولة املصطلح
ين» حني تُلصق بشخص يف الثقافة املسيحية،
األيديولوجية .ولكن كان هذا هو املعنى األصيل لصفة «العلام ّ
أي َمن ليس رجل دين.
فقيها
هنالك استثناءات كربى بالطبع ،كحالة ابن املقفع وأيب العالء املعري وابن رشد
(وغالبا ما ُيغ َفل أنه كان ً
ً
وقاضيا) وأيب حيان التوحيدي وعبد القاهر اجلرجاين صاحب دالئل اإلعجاز الذي نقد الوصولية واالنتهازية
ً
(((
وانحطاط القيم  ،وما قام به هؤالء من دور يف عرصهم .وكنت سأضيف ابن حزم وابن تيمية ،لكوهنام جتاوزا،
مها ً
أيضا ،جمال «اختصاصهام» الرشعي (علماً أن «االختصاص» مفردة من سياقنا احلارض ونستخدمها هنا جمازً ا)
لإلحاطة بعلوم عرصمها بام فيها «الدنيوية» .فقد كانا معارفيني ،أي متعددي املعارف يبحثان يف الفقه واملنطق
والبالغة والتاريخ وأسئلة الوجود .ومل يكن الديني يف كينونته منفصلاً لدهيام عن الدنيوي ،بل اختذا مواقف من
الشؤون العامة يف بالدمها.
يميز كاتب السلطان من الفقيه كأصل تراثي للتمييز بني املثقف العلامين والكهنوت .وال أتّفق
ثمة تقليد بحثي ّ
مع هذا التقليد ،وال مع هذا التقسيم الذي يفرض مفاهيم احلارض عىل املايض ،وال يأخذ يف االعتبار فقهاء
وقضاة أمثال ابن حزم وابن تيمية وابن رشد ممن متتعوا بثقافة تتجاوز العلوم الرشعية.
الدينية،
املؤسسة
األمر ّ
برمته حيتاج إىل مراجعة ،فمن اخلطأ اختزال تاريخ العلامء والفقهاء يف اإلسالم يف تاريخ ّ
ّ
اإلسالمية الذي مل يكن أقل من دور ك ّتاب السالطني من ناحية
فهو إىل حدٍّ بعيد تاريخ دور املثقّفني يف احلضارة
ّ
بالعربية غري مشتق
دورهم الثقايف حتديدً ا .هذا صحيح ،حتى لو وافقنا ،وأنا أوافق فعلاً  ،عىل أنَّ لفظ املثقّف
ّ
 1هذا زمان ليس فيه سوى النذالة /مل يرق فيه صاعد إال وس ّلمه الرذالة.

دراسات
المثقف ّ
ّ
والثورة
عن

129

من تلك املرحلة((( ،بل هو مرتجم يف عرصنا .ولكن املصطلح املرتجم ال يصبح مفهو ًما ّ
إال إذا أخذ يف االعتبار
يميز الظواهر التي يفرسها من تلك الشبيهة أو القريبة من تلك
الظواهر املحيطة به والتي ال رّ
يفسها ،وإذا مل ّ
التي يفرسها.
املصطـلح مرتجم من القـرن التاسع عرش األورويب ،وبالتحديد من مصطلحات مثل  intellectualوscholar

و .literatiواألبرز من بينها ،واألقرب إىل مفهوم هذه املقالة عن املثقّف يف أيامنا ،هو  intellectualالقادم من
ٍ
صفة ُأطلقت عىل العاملني يف جمال الفكر واألدب حتديدً ا ،والذين اختذوا مواقف من الشأن العام يف فرنسا يف
القرن التاسع عرش بصفة كوهنم مثقفني .وقد استخدمها ال ّنقاد الحقًا بكثافة يف وصف دور إميل زوال ومن
الضابط
معه من املثقّفني يف سياق توقيعهم عريضة سياسية انتقدوا فيها العداء
للسامية الذي رافق حماكمة ّ
ّ
اليهودي الفرنيس درايفوس ( ،)1899-1894وفربكـة األد ّلة يف حماكمته .لقد اجتمع هنا رجال فكر وأدب
عىل اختاذ موقف مشرتك من قضية سياسية راهنة شـغلت املجتمع الفرنيس يف حينه .وهذا املصطلح يوازيه
مصطلح «إنتلجنتسيا» بالروسية كام صاغه مثقفو احلركة الشعبية الروسية ،والذي ال يرتبط باملؤهل أو
الدبلوم العلمي أو االختصاص بل برفض الواقع السائد وتغيريه من منظور ا ُملذ ّلني ا ُملهانني أي «الشعب».
واملشرتك بني املصطلحني الفرنيس والرويس هو رفض املثقفني الواقع القائم ،وأداء الوظيفة النقدية ،ورفض
أن يكون املثقف كلب حراسة للوضع القائم ،وهو ما واصله أمثال جان بول سارتر يف القرن العرشين .وقد
نتج من ذلك ،التمييز بني املثقف واخلبري ،أو املثقف التقني املنغلق يف حدود اختصاصه وال يكرتث بالشأن
يدس أنفه بقضاياها ومشكالهتا ويع ّلق عليها يف
العام .ولغرض التشبيه ،نذكّ ر بصورة طبيب القرية الذي ّ
ضوء قيمه ،وهيتم بحياة مرضاه خارج العيادة؛ بينام حال اخلبري أو املثقف التقني هي حال الطبيب املختص
الذي يعالج الناس يف إطار ختصصه فقط.
لقد أصبح مصطلح «إنتجلنسيا» ُيستخدم يف وصف فئة املتعلمني واخلرباء العاملني يف جمال «التفكري» كمهنة،
مدرسني أكانوا أم صحافيني أم خرباء أم مهندسني أم علامء من العاملني يف جماالت املعرفة والعلم ،من دون
ّ
ّ
أدبيا) الذين يرون أنَّ من
إنتاجا
أن يكونوا من «املفكرين» املبدعني (أي الذين يقدمون ً
إبداعيا ،فكر ًيا أكان أم ً
ً
أيضاّ ،
 2مع أن لفظ ثقف موجود يف قواميس اللغة ليس بمعنى أمسك أو قبض فحسب ،بل يف املجال الداليل ملعناه املعارص ً
إال أنه مل
ِ
يؤد اىل استخدام مفردة مثقَّف يف العصور اإلسالمية املاضيةَ « .ث ِق َ
ف اليش َء َثقْف ًا وثِقاف ًا و ُثقُ وف ًة َح َذ َقه .وقوله «رجل ثقف» كضخم كام يف
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ِ
َ
َ
ْف ل ٌ
ْف .وقال أبو زياد رجل َثق ٌ
ْف لق ٌ
الصحاح ،وضبط يف القاموس بالكرس كحرب .و َثق ٌف و َثقُ ٌف حاذ ٌق َفهم .وأتبعوه فقالوا َثق ٌ
قف را ٍم
يف َل ِقيف بينِّ ُ الث ِ
ْف َلق ٌ
َّقافة وال َّلقافة (ابن السكيت) .رجل َثق ٌ
ْف و َث ِق ٌف َل ِق ٌف و َث ِق ٌ
ْف َلق ٌ
را ٍو (اللحياين) .ورجل َثق ٌ
ْف إذا كان ضابِط ًا ملا
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
للهّ
َ
يحَ ْ ِويه قائ ًام به ،ويقال َث ِق َ
ف اليش َء وهو سرُ ُ
ْت اليش َء َحذ ْق ُته و َثق ْف ُته إذا ظف ْر َت به .قال ا تعاىل :فإ َّما َت ْث َق َف َّنهم يف
عة التعلم (ابن دريد)َ .ثقف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
فة .و َثق َ
احلرب .و َثقُ َ
الرجل َثقاف ًة أي صار حاذق ًا خفيف ًا مثل َض ُخم فهو َض ْخ ٌم ،ومنه املثا َق ُ
ف أيض ًا َثقَف ًا مثل تَع َب ت ََعب ًا أي صار حاذق ًا
ف
س ،ففي حديث اهلِج ِ
رة وهو غالم َل ِق ٌن َث ِق ٌف َأي ذو ِف ْط ٍ
س و َندُ ٍ
وح ُذ ٍر ون َِد ٍ
نة و َذكاء».
َف ِطن ًا فهو َث ِق ٌف .و َثقُ ٌف مثل َح ِذ ٍر َ
ْ
تاج إليه ...وثقف ا َ
خل ُّل
ال نجد هنا مفردة مثقّف ،يف وصف شخص ،بل َث ِقف ،ويفرسها ابن منظور كام ييل« :واملراد َأنه ثابت املعرفة بام يحُ ُ
ض ِج ًّدا مثل َب َص ٍل ِحر ِ
ِّيف بالتشديدَ ،
َثقاف ًة و َث ِق َ
يف وثِق ٌ
ف فهو َث ِق ٌ
واألخرية عىل النسب َح َذ َق وحمَ ُ َ
يف .»...وهنالك معنى آخر للفعل
ِّ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
«فإما َت ْثق َُفوين فا ْق ُتلوين فإن أ ْثقَف َف َس ْو َف ت ََر ْونَ بايل .و َثقفْنا فالن ًا يف موضع كذا أي أ َخ ْذناه ومصدره
بمعنى أمسك بـ ،أو قبض عىلّ :
ياف ا ُمل ِ
وكأنَّ لمَ ْع بر ِ
وقها يف ا َ
ال ِّثق ُ
حيث َث ِق ْف ُتموهم ،والثَّقاف والث ُ
جل ِّو َأ ْس ُ
ثاق ْ
ف.
ْف .ويف التنزيل العزيز وا ْق ُتلوهم ُ
ِّقافة العمل بالسيف .قيل َ َ ُُ
ويف احلديث إذا َم َل َك اثْنا َعشرَ َ من بني عمرو ابن كعب (قوله ( كان الثقف) ضبط يف األصل بفتح القاف ويف النهاية بكرسها ) والث ُ
ِّقاف
إىل َأن تقوم الساعة يعني ِ
صام وا ِ
جلال َد».
اخل َ
هذه املعاين األخرية ال هتمنا .املهم أن فعل ثقف يتضمن منذ ذلك احلني (يف لسان العرب ويف تاج العروس ً
أيضا) معنى العلم والفطنة
والذكاء .ونجد الصفة لإلنسان ثقف بمعنى احلذق .ولكننا ال نجد «املثقف» .وعلينا أن ننظر اىل معجم حميط املحيط لبطرس البستاين يف
العرص احلديث كي نجد معنى الكلمة املألوف يف عرصناُ :م َثقَّف :من ثقّف .رجل مثقف :متعلم ،من له معرفة باملعارف ،أي ذو ثقافة.
ً
مرتبطا باملعارف ،كام نجد املؤلف يضيف «النخبة املثقفة» ،وكلها
«النخبة املثقفة» نخبة من أهل الفكر والثقافة .ونحن نجد هنا لفظ مثقف
ِّ
ِّ
مربيها».
مصطلحات حديثة .كام نجد يف حميط املحيط مثقِّف بكرس القاف وتشديدها .واملثال عىل ذلك «مثقِّف األجيال :مهذهبا ،معلمهاّ ،
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تارخييا،
واجبهم اختاذ مواقف من املجتمع والدولة وغريها .هذا التمييز بني اخلرباء واملثقفني هو متييز راهنّ .أما
ًّ
فقد استخدم لفظا املثقف  intellectualو intelligentsiaيف وصف مثقفني معارضني نقديني .وظل هذا التداعي
(بني املثقف واملوقف النقدي) قائماً حتى عرصنا(((؛ فقد اس ُتخدم اللفظ األول يف فرنسا كام بي ّنا أعاله ،واستخدم
اشرتاكيا) يف
شعبيا
قوميا ،أو
متأثرا بالغرب ،أو
اللفظ الثاين يف وصف النشاط النقدي املعارض
ًّ
ً
ً
روسيا ً
(تنويريا ً
ًّ
وحتولت األلفاظ اىل مصطلحات باملعنى أعاله.
روسيا منذ ستينيات القرن التاسع عرشّ .

الفرنسية بأثر رجعي بال ّتسمية ذاهتا ،مع أنّ الرائج يف حينه تسميتهم بالفالسفة واملفكرين،
ُس ّمي مثقّفو الثّورة
ّ
أو رجال ا َ
الدور واملصطلح ،بل أكتفي بالقول إنّه بمدلوله الراهن
حل ْرف .ولست يف صدد استعراض تاريخ ّ
ٍ
عدة ،لكن أمهها يتصل بنشوء ٍ
واسعة تعمل يف جمال بيع عملها
اجتامعي ٍة
فئة
مر بتغريات ّ
مصطلح حديث َّ
ّ
الفكري ،أي فئة «اإلنتلجنسيا» العاملة يف اإلنتاج واإلدارة ،وقطاعات اخلدمات الدقيقة ،ونشوء فئة واسعة
جدا من خرجيي اجلامعات العاملني يف قطاعات اإلنتاج والبحث العلمي وإدارة الدولة وغريها ،بام فيها أعداد
ًّ
لاً
ّ
اخلرجيني املتعلمني من غري
اخلرجيني ،أي فئة ّ
واسعة منهم ال جتد عم هلا .ونشأت أيضا ظاهرة ما ُيدعى «عطالة ّ
ٍ
نقدي واحتجاجي مع املجتمع ،وكذلك مثقّفي
بشكل
العاملني يف الدولة ،أو العاطلني عن العمل واملتفاعلني
ٍّ
الطبقات واألحزاب .ونقصد بذلك املثقّفني األيديولوجيني املنحازين إىل طبقة أو فئة اجتامعيةّ ،
واملطلعني عىل
ّ
للتمكن من السجال والنقاش وإظهار العيوب املوجودة يف النظام القائم
الفكر والثقافة السائدين يف املجتمع،
وثقافته املهمينة ،الذين ك ّناهم غراميش يف دفاتر السجن بـ«املثقّف العضوي»((( .إنه املثقّف الذي ينحاز إىل طبقة
وإىل أيديولوجيا ّ
التحول عام هو كائن إىل ما
وينظر هلا يف إطار املفهوم الغراميش للهيمنة األيديولوجية يف سبيل
ّ
برمته عند غراميش.
جيب أن يكون .ويف هذا التحول يكمن مفهوم املثقف ّ
خال ًفا للقناعة احلزبية السائدة يف بعض األوساط ،فإنّ غراميش مل يقصد ذلك املثقف احلزيب الذي ال يفقه ّ
إال
أيديولوجيته وحياول أن يفهم كل يشء من خالهلا .فهذا النوع من املثقفني العاملني يف الـ«بروباغندا» احلزبية،
مبسطة (تشمل ّ
منظرين حزبيني وخطباء وك ّتاب) .لقد قصد غراميش بمصطلح املثقف
ظاهرة دعوية عقائدية ّ
العضوي ذلك املثقف (احلزيب أو غري احلزيب) القادر عىل تبيني أن الواقع االجتامعي القائم غري طبيعي ،ويمكن
َّ
للمضط َهدين .لقد أثار مصطلح غراميش هذا ضجة
تغيريه بالقدرة عىل حتليل ثقافته ونقدها ،وحتقيق اهليمنة الثقافية
يساريون نقديون ،والحقًا ما بعد حداثيني ،عىل الرغم من أنه ال
يف أوساط احلركة الشيوعية ،واحتفى به مثقفون
ّ
ُي َع ّد نظرية ،وال هو جتديد فكري ،إال بالنسبة إىل احلركة الشيوعية التي قادها مثقّفون مل تفرد أيديولوجيتهم مكانًا هلم
واضحا ،ومن هنا جاء االحتفاء بغراميش الذي
دورا ثور ًيا
ً
كفاعلني تارخييني .فالنظرية املاركسية مل تفرد للمثقفني ً
واسعا يف شأن دور املثقفني
حوارا
 3تعود املقتطفات التالية كلها إىل تعميامت من العقود األوىل بعد احلرب العاملية الثانية ،والتي شهدت
ً
ً
وانجذاهبم إىل اليسار واملاركسية والنظرية النقدية من مدرسة فرانكفورت ،وإىل حركات نقد االستعامر والعنرصية ،وال سيام بعد أهوال
احلرب الثانية ،وبداية احلرب الباردة ،وانطالق حركات التحرر الوطني .
كتب جوزيف شومبيرت «إن إحدى اللمسات التي متيز املثقفني من غريهم  ...هي السلوك النقدي» .انظرJoseph A. Schumpeter, :
.Capitalism, Socialism, and Democracy, 3rd ed. (New York: Harper, [1950]), p. 147

ويف كتابه الناقد الستحواذ املاركسية عىل املثقفني الفرنسيني بعد احلرب العاملية الثانية كتب ريمون آرون« :إن النزوع إىل انتقاد النظام

القائم هو املرض املهني للمثقفني» .انظرRaymond Aron, The Opium of the Intellectuals, Translated by Terence Kilmartin, :
.Norton Library; N106 (New York: W. W. Norton, [1962]), p. 210

وكتب ريتشارد هوفشتاتر يف تعريفه املصطلح « :الفكرة احلديثة للمثقف كمنشئ لطبقة ،ولقوة اجتامعية منفصلة تتساوى مع االحتجاج
السيايس واألخالقي» .انظر.Richard Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life (New York: Knopf, 1963), p. 38 :

4 Antonio Gramsci, «The Intellectuals,» in: Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, Edited and
Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971), pp. 3-23.
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مل يكتشف دور املثقف ،بل قام ِبـ«رشع َن ِ
ته» يف األيديولوجيا املاركسية .لقد كانت فكرة غراميش توفيقًا بني واقع
احلركة الشيوعية وفكرها .ففي واقعها كان املثقفون يقودوهنا ،ويف فكرها ال ُيعرتف للمثقفني بدور خاص .كام
يمكن اعتبارها توفيقًا بني النظرية املاركسية التقليدية وواقع املجتمعات األوروبية من حيث إن الثورة االشرتاكية
اندلعت ضد كتاب رأس املال يف جمتمعات غري رأساملية ،فاهنار النظام القيرصي ،بينام تطورت يف املجتمعات
خطوطا دفاعية ِ
ً
بقوة ما أسامه غراميش
وطورت
الرأساملية املتطورة طبقة وسطى و«إنتجلنسيا» وتكنوقراطّ ،
املجتمع املدين القادر عىل احتواء املثقفني كأدواته األيديولوجية ،وهو ما دفعه إىل التمييز بني السيطرة واهليمنة.
واهليمنة التي تعني يف هناية املطاف اعرتاف املجتمع برشعية النظام بسبب خضوعه هليمنته الثقافية ،واستغناء النظام
بالتايل عن االستخدام املفرط للقمع لتثبيت حكمه ،ال يمكن أن تتم من دون مثقفني.

املتخصص صاحب الثقافة الواسعة ،الذي يكتب وينتج
أخريا املثقّف العمومي ( ،)Public Intellectualوهو
ّ
ً
تتوسط أحيانًا بني البحث العلمي ومجهور
وقد
عام.
بشكل
والدول
املجتمع
هتم
قضايا
عن
للعموم
مفهومة
بلغة
ّ
ّ
والقراء إذا توافر فضاء تواص ّ
يل عقالين .كام أن املثقف العمومي يساهم يف هذا الفضاء من منطلقه،
املستمعني
ّ
غالبا ما نستخدم
وال ختلو مسامهته من مواقف؛ فهو ليس جمرد حم ّلل أو خبري .ويف الثقافة العربية املعارصةً ،
كلمة «مثقّفني» يف وصف فئة «اإلنتلجنسيا» كلها .لكني سوف أستخدمها هنا بمعنى ضيق أكثر ،وال أقصد
استخدامها بمعنى «مبدعني» لتمييزها من اإلنتلجنسيا ككل ،وال بمعنى ّ
«مفكرين» ،ألن ثمة إرسا ًفا يف استخدام
ً
إعالميا يف إطالقها عىل املثقفني ،وأعتقد أن من املفرتض أن تقترص عىل من
واستسهاال
هذه املفردة األخرية،
ً
يسمى يف عرصنا
ينتجون ً
كونيا وأصيلاً فعلاً  .وسوف أستخدم لفظة «مثقف» بمعنى اصطالحي ملا ّ
إنتاجا فكر ًيا ً
دورا يف الشأن العام انطال ًقا من كونه مثق ًفا ،أي مستخد ًما معارفه
«املثقف العمومي» ،أي املثقف الذي يؤدي ً
الشاملة والعابرة للتخصصات .املثقف هنا هو مثقف عام ( ،)Generalأي لديه ثقافة عامة تتجاوز االختصاص،
وهو مثقف عمومي ( )Publicيف الوقت ذاته ،أي متفاعل مبارشة مع املجال العمومي وقضايا املجتمع والدولة.
وبالتايل ال تقترص صفة املثقف عىل الثوري أو املثقف النقدي ،بل تشمل ً
أيضا من يساهم يف مناقشة الشأن العام
بأدوات عقالنية ،ومن منطلق املواقف األخالقية .فمن يساهم بالتحليل العقالين وحده هو متخصص وخبري،
ومن يساهم باألحكام األخالقية ليس مثق ًفا بالرضورة .املثقف العمومي هو ذلك القادر عىل اجلمع بني الثقافة
الواسعة والفكر العقالين واختاذ املوقف.
نجد هذا املثقف يف الوطن العريب يف هناية القرن التاسع عرش ،ويف بداية القرن العرشين ،كام نجده يف أوساط
تتحول العلامنية ويتحول الدِّ ين إىل أيديولوجيات حزبية .فكيف نتعامل مع
واملتدينني قبل أن
العلامنيني
ّ
ّ
ّ
الكواكبي وخري الدين التونيس وبطرس البستاين وحممد كرد عيل وفرنسيس مراش وحممد عبده وفرح أنطون
وسالمة موسى وأمحد أمني وطه حسني وأمحد لطفي السيد وعباس حممود العقاد وساطع احلرصي ،وغريهم
كثريين ،إن مل يكن هؤالء مثقفني عموميني؟ وهل نستطيع مقاربتهم بمفهوم االختصاص أم بمفهوم معريف
يميز املثقف العمومي ،وقد يندرج قسم كبري منه يف جمال ما يمكن وصفه باألدب التنويري الذي
نقدي أشمل ّ
يمزج معارف واختصاصات متعددة؟
هؤالء هم «سلف» املثقف العمومي العريب .فهم مل يكونوا جمرد خرباء ،أو جمرد دعاة ،وال كانوا مثقفني عضويني
قادرا
باملعنى الطبقي األيديولوجي عند غراميش .ولكن مع تعمق التخصصات ،ما عاد املثقف العريب يف عرصنا ً
عىل ممارسة دور املثقف العمومي من دون معرفة يف ختصص واحد عىل األقل كمنطلق لثقافته العامة الواسعة.
كام أصبحت مهمتهم أكثر صعوبة ،خاص ًة مع انتشار التعليم من جهة ،ووسائل االتصال الفوري واملبارش من
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جهة أخرى ،ونشوء فئات من املواطنني لدهيم ثقافة كافية للتحدث والكتابة يف الشأن العام مع توافر أدوات
تروج الفكر العقالين و«الربوباغندا» السياسية ،أو التحريض ،واخلرافات والشعوذة يف الوقت ذاته .وهذا جيعل
ّ
ومتيزا.
مهمتهم صعبة وأكثر حتديدً ا ً

 .2إشكاليات
عدة ،منها متييز هذا املثقّف من العامل يف أحد جماالت املعرفة الذي يستثمر النشاط
تواجهنا هنا إشكاليات ّ
ومعرفية ،كام يف حالة املدرس،
علمية
ّ
الذهني يف العمل بشكل يفوق استخدامه يف املهن األخرى؛ إذ إن مؤهالته ّ
والباحث يف املخترب ،والكاتب يف الصحافة ،واملحاسب واملهندس ومدير الرشكة ،ومنهم املثقّف وغري املثقّف؛
ومنها أيضا متييز املثقّف من األكاديمي املنهمك يف اختصاصه وحده حتى لو كان باحثًا؛ ً
وأيضا متييز املثقّف من
ٍ
عديدة ،ويكتب عنها من دون أن يفقه جمالاً واحدً ا يف العمق،
اجتامعيا الذي يتحدث يف شؤون
ذلك الفاعل
ً
وغريها من التمييزات.

عرف إدوارد شيلز املثقّف تعري ًفا عا ًما يشمل بعض هذه التمييزات« :املثقفون هم يف أي جمتمع جمموعة من
ّ
ومرجعيات جمر ٍ
ٍ
دة متعلقة باإلنسان والطبيعة
عامة
ا
وعباراهتم
معامالهتم
يف
يوظفون
الذين
األشخاص
رموزً
ّ
والكون بكثافة أكثر من أفراد املجتمع اآلخرين»((( .والفرق بينهم وبني بقية أفراد املجتمع هو ،بموجب هذا
التصنيف ،فرق بالدرجة وليس بالكيفية؛ ويكمن التفاوت يف القدرة عىل توظيف املعارف يف قضايا عامة وجمردة
متعلقة باملجتمع واإلنسان والطبيعة ككل .هنا يظهر املثقفون كأهنم فالسفة احلياة العادية والشأن العام ،وهذا
تصعب فهم خصوصية دور املثقف الذي نقصد.
من نوع التعريفات العامة التي ّ

ٍ
التارخيية املختلفة
تارخيي ٍة بعينها ،بل نواجهها يف املراحل
مرحلة
أمهية ،ال تنطبق عىل
ّ
ّ
كام أنّ هنالك إشكالية أكثر ّ
نقديا جتاه النظام السائد ،أم يمكن أن يكون املثقّف مثق ًفا ،بمعنى صاحب
وهي :هل يكون املثقّف بالرضورة ًّ
إملام معريف ومواقف عمومية يف الوقت ذاته ،من دون أن يتخذ مواقف نقدية ،وهو ما سأسميه باملثقّف املحافظ؟
اإلشكالية التي سوف يتمحور كالمي اليوم حوهلا؛ ألنّني حقيق ًة ال أرغب يف إرهاق القارئ بالتمييزات
إهنا
ّ
الالزمة للمثقّف من األكاديمي البحت؛ أو املثقّف من غري املثقّف الذي يرص عىل الكتابة عىل الرغم من ذلك؛
أمهيتها ،وأكتفي بام ييل:
أو متييز الثّقافة من مهنة اإلعالم والصحافة املهمة بحد ذاهتا ،وغريها من التمييزات عىل ّ

ليس املثقّف هو األكاديمي أو الباحث يف ٍ
جمال بعينه ،ولكن هذا ال يعني أنّ الباحث ال يمكن أن يكون مث ّق ًفا،
التعمق يف أي موضوع .وأنا أرى إنَّ العكس هو الصحيح،
عموميا إىل درجة عدم
أو أنَّ املثقّف جيب أن يكون
ّ
ًّ
تطور
أي أن مثقّف عرصنا ما عاد يف إمكانه أن ينطلق من العام إىل اخلاص كالفالسفة يف عصور ماضية ،إذ بات ّ
ٍ
التخصصات
بعمق إىل القدرة عىل جتاوز
املعرفة يتطلب االنطالق من اخلاص إىل العام ،أي من معرفة موضو ٍع
ّ
ِ
ختصصه ،وعن نزعة
عقالني ًة راشدة نامجة عن األدوات
بعد ِة جماالت إحاط ًة
واإلحاطة ّ
العلمية التي اكتسبها يف ّ
ّ
ّ
نظرية وأخالقية تدفع إىل اختاذ مواقف عمومية وكأننا يف استعادة لفكرة أرسطو القائلة أنَّ من يعرف شي ًئا واحدً ا
فهو ال يعرف شي ًئا .ونحن نضيف إليها إن الذي يريد أن يعرف الكثري يف عرصنا ،ال بد أن يعرف بعمق شي ًئا
واحدً ا عىل األقل.

5 Edward Shils, «Intellectuals,» in: David L. Sills, ed., International Encyclopedia of the Social Sciences, 17 vols. in 8,
Reprint ed. (New York: Macmillan Co.; Free Press, 1972), vol. 7, p. 179.
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خمتص (وهذا ال ينتقص من دور األكاديمي املتخصص الذي ال يقوم
أكاديمي
ال يخُ تزل املثقّف يف عرصنا يف
ّ
ٍّ
علم من دونه ،وال تبنى مدنية حديثة) لكنه ً
العامة ،أي «من كل بستان
أيضا ليس جمرد جامعٍ للمعلومات
ّ
ناجم عن القدرة عىل اختاذ املواقف ،أي إن ما حتدثنا
زهرة» ،فهذا يف ّ
حد ذاته ال يكفي .إن اكتساب هذه الصفة ٌ
ُ
قيمية أو معيارية .ويقع
واملواقف هنا هي
معرفية يمكن عىل أساسها اختاذ مواقف،
عنه سابقًا هو قاعد ٌة
ٌ
أحكام ّ
ّ
وتصور عن
التقاطع هنا ،عند املثقّف الذي يستحق التسمية ،بني القدرة النظرية عىل التعميم وتشكيل فكرة عامة
ّ
نقدي بالرضورة ،فأنا موافق عىل ذلك ،من
املجتمع ككل ،وبني املوقف األخالقي .وإذا كان املقصود أنَّ املثقّف
ّ
ثوريا،
دون أن يشمل هذا احلكم حتديد معنى املوقف النقدي .وسوف أبينّ الحقًا أن املوقف النقدي قد يكون ًّ
ً
قيميا أو معيار ًيا.
وقد يكون
حمافظا ،لك ّنه يبقى ًّ

 .3عن المسافة
مؤخرا بني ٍ
عدد من الك ّتاب العرب وغري العرب .وأخلص النزعة األوىل بكال ٍم
ّ
ثمة نزعتان ال أتفق معهام انترشتا ّ ً
(((
إلدوارد سعيد« :املثقّف احلقيقي غريب أو خارجي [ ]outsiderيفرض عىل ذاته املنفى عىل هامش املجتمع» .
وأنا ال أفهم معنى كلمة «حقيقي» هنا .احلقيقي يف هذه احلالة تعني عكس الكاذب بحسب رأيي ،أو عكس
ذاتيا ،وإنام تعتمد عىل
املزيف .وأعتقد أن درجة احلقيقة والتزييف ال تعتمد عىل كون اإلنسان
ّ
منفيا ًّ
خارجيا أو ًّ
ًّ
قدرا من
هناك
إن
ثم
التزييف.
وكذلك
احلقيقة
تكمن
هنا
التعريفات،
هذه
التزامه
ومدى
لنفسه
ّف
ق
املث
تعريفات
ً
األكاديمية،
املؤسسة
سيام حني يصدر عن مثقّفني هم جزء أساس من ّ
االدعاء والزعم يف مثل هذا القول ،وال َّ
ّ
ومن احلياة يف ِّ
واسعا
واسعا ،بل
ظل فائض القيمة الفكري والثقايف الرأساميل الذي بات يمنح النقدَ هامشً ا
ً
ً
ٍ
راتب وأمن معييش وحتى امتيازات لقاء هذا النقد .ما عاد النقد يف املؤسسة
جدً ا ،بام يف ذلك إمكانية تلقّي
وتقديرا،
األكاديمية الغربية مكل ًفا ،بل أصبح جز ًءا من اخلطاب األكاديمي الذي يمنح املبدعني فيه احرتا ًما
ً
وحتى امتيازات(((« .اهلامش» هنا هو املتن ذاته ،والغريب هو صاحب االمتياز .أما إذا كان املقصود هو املنفى
معنويا ،فهذا قد يكون نا ًجتا من رفض الظلم يف جمتمعات قمعية ،أو رفض النفاق يف األكاديمية
الذايت املفروض
ًّ
مجا عن الغرور ،أو اصطناع التواضع ،وهو بحسب رأيي
الغربية ،ومنه النفاق املذكور أعاله؛ كام قد يكون نا ً
أسوأ أنواع الغرور؛ أو قد يعني الرتفّع عن الرصاعات وعدم اختاذ موقف بحجة ترفّع املثقف واغرتابه عن
التفصيالت احلياتية.

قرسا حتت وطأة املالحقة إلسكات صوته،
ّأما املنفى الذي يعانيه مثقف نُفي من بلده ،أو اضطر اىل مغادرته ً
والتهميش الناجم عن حرمانه من حرية التعبري واحلركة ،فهذه األمور أفهمها ،ولكنها مثل أي معاناة ،تقول
كثريا عنه ،بل عن طبيعة النظام الذي عاش يف ظله .فاالضطهاد
شي ًئا أو اثنني عن املثقف نفسه ،وال ترشح ً
والسجون واملنايف ليست يف حد ذاهتا كفاءات ،وال امتيازات كي تزكّ ي أحدً ا ملوقع املثقف .ولكن اإلنسان الذي

6 Jeremy Jennings and Anthony Kemp-Welch, eds., Intellectuals in Politics: From the Dreyfus Affair to the Rushdie
Affair (London; New York: Routledge, 1997), pp. 1-2, and Edward W. Said, Representations of the Intellectual: The 1993
Reith Lectures (New York: Pantheon Books, 1994), p. 11.

 7أدركت املؤسسات احلاكمة ّ
مبكرا رضورة استيعاب املثقفني والعناية هبم ،وليس ذلك ألن أي نظام ال يمكنه حتقيق اهليمنة
ومنظروها ً
الثقافية عىل املجتمع من دون التحالف مع املثقفني ،كام كان يرى مفكرو اليسار املنشقون ،بل ألن املؤسسة الليربالية ترى أنه من غري
املمكن قمع حرية املثقفني يف الرأي والتعبري من دون الوصول اىل وضع يقيد حرية الرأساملية ذاهتا .ومن هنا أكد ّ
منظرون ليرباليون مثل
معارضا .انظر.Schumpeter, p. 150 :
ً
جوزيف شومبيرت بصورة مبكرة رضورة محاية حرية رأي املثقف مهام كان
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لديه املؤهالت الثقافية وحيافظ عىل كفاءته الفكرية وقدراته التحليلية ومتاسكه األخالقي عىل الرغم من السجن
يستحق االحرتام.
واملنفى واالضطهاد ،هو مثقف
ّ

ُ
مفروضا
ً
نفيا
ليست
املسافة التي ينبغي أن يتخذها املثقّف من الواقع االجتامعي القائم تلك التي ُت َّت َخذ ً
قرسا أو ً
عامة وتتخذ مساف ًة من الواقع ،بام يف ذلك
ذاتيا أو
ظرية ذاهتا باعتبارها ّ
اجتامعيا ،وإنام هي نامجة عن األدوات ال ّن ّ
ًّ
ًّ
تتحول
نفيا للواقع ،ولكنها ال
ّ
الواقع االجتامعي .وهذا هو املعنى اهليغيل للنظرية باعتبارها ،بحكم تعريفهاً ،
إىل نقد له ّ
إال حني تتفاعل مع هذا الواقع ،بمعنى تفاعلها مع اجلانب العقيل يف الواقع ذاته ،من حيث إن تارخيه
نظريا) ألنه يشري إىل
هو تاريخ ُبناه العقالنية :كل ما هو واقعي عقالين؛ وكل ما هو عقالين واقعي (ونقدي ًّ
قيمية ،واجلرأة عىل عدم جت ّنبها
اإلمكانات الكامنة يف الواقع .كام أن املسافة تتع ّلق بمدى القدرة عىل اختاذ أحكا ٍم ّ
بغض النظر عن الثمن .هذه هي عنارص االغرتاب الثقايف ،وليس ادعاء املنفى أو زعم اهلامشية.
ّ

االجتامعية ،ولك ّنه حمافظ جدً ا يف مواقفه .وقد يكون املثقّف
ربام يكون املثقّف عىل هامش املجتمع يف إنتاج حياته
ّ
معتمدً ا يف معاشه عىل املؤسسة األكاديمية ،أو مؤسسة أخرى تقع يف صلب النظام االجتامعي القائم ،ولكنه
ٍ
نقدي منها .وثمن ذلك مرتفع يف األنظمة السلطوية غري الديمقراطية ،لكن مؤسسات
موقف
قادر عىل اختاذ
ٍّ
ٌ
األنظمة الديمقراطية ال ختلو من فرض االمتثال عىل املثقفني ،وحماولة تدجينهم وتكييفهم مع أولوياهتا ورؤاها
لكن أكثر ما يزعج املرء هنا هو النفاق القائم يف انتقائية املثقف للحاالت التي يضع فيها مسافة بينه
ومناهجهاّ .
غرورا وترف ًّعا عن اختاذ موقف.
إزعاجا هو أنَّ املسافة قد تكون
وبني العمل يف املجتمع؛ واألمر األكثر
ً
ً

ّأما النزعة الثانية ،فهي ت ََو ُّقع النقدية من األدباء والفنانني .هل تنطبق فكرة النقد بالرضورة عىل األدباء والفنانني؟
اجلواب هو ال .لقد نرش التقليد النيتشوي فكرة تقول إن األخالق ،بام فيها فكرة العدالة والتسامح واملساواة
تعبري عن عالقة القوى يف املجتمع وإرادة القوة ،وإن هذا ينطبق عىل النظرية االجتامعية والفلسفة؛ وإن
وغريهاٌ ،
اإلبداع اجلاميل وحده ،يف املوسيقى والفنون التصويرية واألدب ،يمكنه أن ّ
يشكل نقدً ا للواقع ،ألنه ينطلق من
طبيعة اإلنسان العميقة وينسجم مع الطبيعة .نحن ال نتفق مع هذا التقليد ،كام هو معلوم .وقد أثبتت التجربة
التارخيية أن التخيل عن املوقف األخالقي أدى إىل العدمية التي أدت بدورها إىل تزوير مفهوم القوة والتسليم
بتفسريها كمجرد البقاء لألصلح يف املجتمع ،وليس يف الطبيعة فحسب ،كام أدت إىل استخدام اجلامليات يف
استحداث مشاعر التقديس الالزمة يف التعبئة الشعبية ألنظمة سياسية شمولية.

إليكم فكرة بسيطة غري متع ّلقة بمضمون الفن واألدب ذاهتام ،بل بدور الفنان واألديب؛ فمثلام نحرتم إنتاج عامل ٍ
ً
مرتبطا باختاذ العامل مواقف يف الشأن العام،
يف جماله العلمي التخصيص وفائدته لإلنسانية من دون أن يكون هذا
ٍ
موقف ،أو يف محل
مجاليا يف جماله ،حتى إذا مل يتورط يف
فال بأس أن نحرتم فنانًا أو رسا ًما أو حتى ً
أديبا إذا أبدع ًّ
ٍ
أخالقي ٍة يف تعامله مع النظام السيايس االجتامعي .ولكن االحرتام املهني خيتلف عن تقديس النجومية،
قيمة
ّ
كام أنه ال يعني التسليم بأن الفن ذاته هو نقد ،أو بديل من األخالق .ومن دون أن أضيف كلمة واحدة ،أعرف
أن هنالك مشكل ًة يف هضم هذه اجلملة األخرية؛ فنحن نتوقّع من املشتغلني يف جماالت مثل األدب والفن أن
جيرتحوا مواقف يف الدفاع عن اإلنسان عىل األقل ،إن مل يكن عن الشعب أو املجتمع .وال شك يف أن هذا التوقّع
ساخرا من هذه السذاجة التي تكاد تكون سوقية.
يدفع أي نيتشوي إىل االبتسام
ً
يف كثري من احلاالت يكون موقف األديب والفنان من الشأن العام متم ّلقًا للسلطان ارتزا ًقا ،أو متم ّلقًا حلركة
ٍ
وأدب من العرص
والنجومية .ولكني أتابع ألقول :هل هي مصادفة أنّنا نستمتع بشع ٍر
بالشعبية
حبا
الشارع ً
ّ
ّ

دراسات
المثقف ّ
ّ
والثورة
عن
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ِ
طمعا باملال ،أو يف هجاء آخر من دون
العبايس أو األموي عىل الرغم من أنّه نُظم يف مت ّلق حاكمٍ وتعداد مناقبه ً
سبب مقنع ،كام نستمتع بجاملية «بورترهيات» ُرسمت يف أوروبا يف عرص النهضة ألمراء وملوك وكرادلة .لكن،
يف هذا العرص يصعب عىل الشخص نفسه الذي يستمتع بشعر املتنبي يف املدح والذم ويف الفخر ورفعة احلرية
ٍ
حاليا أو صاحب قرار ،أو بقصيدة يف الفخر؟
البدوية ،أن يتمتع بشع ٍر ن ُِظ َم يف مدح
رئيس حاكم ًّ

التحرر من التداعيات التي تثريها
نعم ،لقد طرأ تغيرّ عىل فهمنا لوظيفة األدب والفن وتوقعاتنا منه ،وال يمكن
ّ
اإلنسانية يف ذهن اإلنسان املعارص .فهو ال يتوقع أن تكون
واالنسانيات أو العلوم
كلامت مثل اآلداب والفنون،
ّ
ّ
غالبا موق ًفا «ضمري ًيا»
جمرد مجاليات .نحن نتوقع ً
جمرد علومٍ ،مثلام ال يتوقع أن يكون اإلنتاج األديب والفني ّ
ّ
و«إنسانيا» من الناس العاملني يف جمال األدب والفن ،أو يف جماالت العلوم اإلنسانية ،وهو توقع يف غري مكانه،
ً
لك ّنه يقول شي ًئا «ع َّنا» وليس بالرضورة «عنهم».
قرا َءه بأفكاره عن املثقف ،حني أرص عىل أن عىل عاتق األخري تقع مهمة طرح األسئلة ،ال
ربام فاجأ فوكو ّ
حوهلا بعضهم اىل فلسفة) .فهو جيعل
األجوبة (التي حمُ ِّ لت أكثر مما حتتمل ،فهي الالفلسفة بحكم تعريفها والتي ّ
طرح األسئلة مهمة املثقف .وهو يأخذ منه احلق يف طرح النقد بشكل متعلق بام جيب أن يكونّ ،
حمذ ًرا من عدم
االكتفاء بالبحث عن كيفية نشوء واقع اجتامعي معينّ  ،لغ ًة وتار ًخيا .وكيف يعمل نظام ما ،وأي وظيفة يؤدي هذا
النظام يف اهليمنة السياسية القائمة؟ «ليست وظيفة املثقف أن خيرب الناس ما عليهم أن يفعلوا ،فبأي حق يفعل
يصحح إرادة اآلخرين السياسية؛ فعرب التحليل الذي جيريه يف جماله جيب أن جيعل
ذلك؟ ...وظيفته ليست أن
ّ
واقع مفروغ منه موضع مساءلة ،وأن يزعج ما اعتاد عليه الناس ،وكيفية ّ
تفكريهم باألشياء ،وأن
ما ُيطرح كأنه ٌ
َ
يبدد ما هو مألوف ،وأن يعيد أشْ َكلة (من إشكال ،وتعني حتويلها إىل إشكال -املؤ ّلف) القواعد واملؤسسات.
ويف هذا يتحمل مهمة عينية كمثقفّ .أما تشكيل اإلرادة السياسية ،فلديه دور يؤديه فيها كمواطن((( .ال يشء
يميز املثقف يف الدور السيايس الذي يؤديه؛ فهو يقوم هبذا الدور ،إذا قام به ،كمواطن .وقد أثبت فوكو ذلك
ّ
شخصيا؛ فمن يقرأ مقاالته شبه الصحافية التي كتبها يف صحيفة كوريرا ديال سريا يف الفرتة 1979-1978
ً
عن الثورة اإليرانية جيد مقاالت سياسية عادية تفتقر برأيي إىل العمق ،وقد كتبها بصفته مواط ًنا كام يبدو .وما
من سبب لرتوجيها ّ
إال طقوس عبادة النجوم يف جمال العلوم اإلنسانية ،وصدمة املثقفني العلامنيني الفرنسيني من
ومرة أخرى لن أفصل يف هذا املوضوع،
موقف فوكو املتفهم لدور الدِّ ين السيايس التحرري يف بعض احلاالتّ .
ولكن ما أريد هنا قوله يتلخص يف ما ييل:

إبداع عامل ٍ أو غريه مع
ومجاليتها ،مثلام يمكن أن نحرتم
تقني ِة إبداعه
َ
يمكننا أن نحرتم ُم ً
أدبيا أو ًّ
بدعا ًّ
ّ
فنيا عىل ّ
جمرد
أخذ فرقينْ أساسني يف االعتبار :الفرق األول ،أنّنا قد نعترب
اجلاملية يف حدِّ ذاهتا صور ًة ّ
ّ
مثالي ًة ،ويعترب ّ
ٍ
عدمية ،بمعنى اعتبار القيمة
يتحول إىل
إنتاجها نقدً ا للواقع؛ والفرق الثاين ،يمكن أن نحرتم هذا األمر إذا مل
ّ
ّ
هي الالقيمة ،واعتبار احلل هو انعدام القيم واملواقف ،واعتبار السياسة الوحيدة املمكنة هي نقد السياسة.
ٍ
امتثالية
للدقة غري
عادية ،أو ّ
غالبا ما كتبوا بلغة تبدو غ َ
ري ّ
وقد أوقع التقليد النيتشوي عد ًدا من املثقّفني الذين ً
ّ
 ،non-conformistولكنها ال تتضمن نقدً ا أو مواقف أخالقية يف الوقت ذاته .وقد تقود يف النهاية إىل االمتثال
الرصاع ليس بني خ ٍ
ملا هو قائم عىل علله ،بحجة أنّ البدائل أسوأ ،أو ألنّ
وح َسن أو بني عدل
َ
ري ورش ،أو قبيح َ
8 Michel Foucault, «The Concern for Truth,» in: Michel Foucault, Politics, Philosophy, Culture: Interviews and Other
Writings, 1977-1984, Translated by Alan Sheridan and Others; Edited with an Introduction by Lawrence D. Kritzman
(New York: Routledge, 1988), p. 265.
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ٍ
وظلم ،وإنام هو بني «متث ٍ
رسديات خمتلفة» وليس بني
خمتلفة للقوة» ،أو «ألن الرصاع يدور يف احلقيقة بني
ّالت
ّ
ظامل ومظلوم ،أو بني «ثقافات متصارعة» ،وليس بني حمتل وواقع حتت االحتالل .هكذا كان بعض اجتاهات
وغالبا ما ّبررت بذلك سياسات
ضالعا يف إحالل الرسديات حمل عالقات الواقع،
األفكار ما بعد احلداثية
ً
ً
حمافظة وغري نقدية يف النهاية.

 .4المثقف والثورة
بالتحرك الشعبي من خارج الدستور .وبداي ًة،
الثورة هنا هي الثورة السياسية التي هتدف إىل تغيري نظام احلكم
ّ
وبام أن األمر يتع ّل ُق بالفرق بني الثّورة واإلصالح التدرجيي ألي نظام حاكم ،فسوف نحتاج إىل متييزات أخرى
للمثقفني .فاملثقّف العمومي الذي ُ
عام ٍة لنظام أفضل ،هو املثقّف الذي يميل فكره إىل
يميل إىل وضعِ أفكا ٍر ّ
شخصيا إىل الثّورة ،وإنّام أقول إنَّ فكره قابل لالستخدام
الثّورة أكثر مما يميل إىل اإلصالح .وال أقول إنّه يميل
ًّ
تصو ًرا شاملاً
مغايرا للواقع .لقد
يف تربير الثّورة ،أكثر مما هو قابل لالستخدام يف تربير اإلصالح ألنّه يطرح ّ
ً
قوة الفالسفة الفرنسيني يف القرن الثامن عرش ،ولك ّنه كان ً
رئيسا للنقد
أيضا
ً
كان هذا األمر مصدر ّ
مصدرا ًّ
وجهه إليهم يف مرحلة الحقة املثقّفون املحافظون من أمثال ألكسيس دي توكفيل يف فرنسا وإدموند بريك
الذي ّ
يف بريطانيا.

نشري هنا إىل دور املثقّفني الذين شاركوا يف الثورة الفرنسية ذاهتا ،وترشّ بوا هذه األفكار التي سبقت الثورة،
ٍ
راديكالية تتضمن حلولاً شامل ًة تنذر احلداثة ك ّلها
اجتاهات
وميلهم عمو ًما إىل مصادرة الثّورة وأخذها نحو
ّ
ٍ
تطور بني املثقّفني الفرنسيني مثقفون إصالحيون قادوا
بام أسميناه الحقًا اهلندسة
االجتامعية .ويف ّ
أي حالّ ،
ّ
الديمقراطية .لكنني سأستخدم َ
مثال النقاش الذي دار يف
اجلمهوري َة بالتدريج وعرب آالم خماض طويلة نحو
ّ
الفرنسية ،والذي ال يمكننا بعده أن نعترب املثقّف هو املثقّف الثوري أو النقدي فحسب.
حينه يف تقويم الثّورة
ّ
التمسك
نوع يربر
قيم حمافظة ،وهي عىل نوعنيٌ :
قيمية ،مع أهنا ٌ
ّ
فقد نشأ مثقّف مسؤول ينتقد الثّورة من منطلقات ّ
بالنظام القائم ويعتربه يف مجيع احلاالت أفضل من خماطر الفوىض التي تتضمنها الثّورات .وقد يشبهه يف بعض
الوجوه املوقف الفقهي الكالسيكي يف التاريخ اإلسالمي يف سياق آخر متا ًما« ،سلطان غشوم خري من فتنة
ٌ
حمافظ ً
احلرية قيمة ،ولك ّنه يعتربها رشًّ ا ،بل
أيضا يعترب
ونوع آخر
تدوم» ،الذي يربر ذاته بمصادر رشعية دينيةٌ .
ّ
ً
رشا أعظم إذا جاءت من دون حكمة ومن دون فضيلة ( .)Virtueومصدر الفضيلة واحلكمة يف حالة املجتمع
(((
والدولة .هذا هو املوقف النقدي املحافظ .
هو تراكم اخلربة
التارخيية والتقاليد ّ
ّ

ال َّ
امللمني بأوضاع بالدمها ،كام يف حالة إدموند بريك وألكسيس دي توكفيل ،ال
شك يف أن املؤرخ واملثقّف ّ
يسمى مث ّق ًفا فقط ،بل حتى ّ
نقدي ،إذ يمكنه
مفك ًرا .وهو مفكر حمافظ ،ولكنه ليربايل
ٌ
يستحق الواحد منهام أن ّ
أن يدافع عن حقوق املواطن وحرياته ،ولكنه يعارض الثّورة ،ويعترب أنّ النظام جيب أن ُينتقد وأن يصلح ذاته
الدولة .ويمكن القول إنّ فيلسو ًفا مثل هيغل الذي
يف إطار تراكم التقاليد واخلربات املتجسدة عمو ًما يف حكمة ّ
الفرنسية يف بدايات إنتاجه ،عاد وتب ّنى مثل هذا املوقف ،ليس كمبدأ كام يف حالة بريك ،بل
سحرته أفكار الثّورة
ّ
 9جعلت بنغوين عنوان جمموعة رسائل بريك عن الثورة الفرنسية رشور الثورة مع عنوان فرعي هو :ما هي احلرية من دون حكمة أو

فضيلة؟ إهنا أعظم انواع الرشور .انظرEdmund Burke, The Evils of Revolution, Penguin Great Ideas; 45 (London: Penguin, :
.)2008
وهي خمتارات من كتاب  Reflections on the Revolution in Franceمن سنة .1790
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كخالصة ملسا ٍر تارخيي؛ فهو مل هياجم الفالسفة الفرنسيني كام فعل إدموند بريك وتوكفيل ،بل رأى فيهم مرحل ًة
ِ
العقل ونضجه.
مهمة وثورة رضورية يف مسري َة

تارخييا بني ّ
ودرسا يف جامعة برلني نفسها؛ أحدمها
متييزا
هنا يمكننا أن نضع ً
مفك ْ
رين عاشا يف اجلامعة ذاهتاّ ،
ً
سلبيا باملطلق،
الفيلسوف آرثر شوبنهاور ،واآلخر هيغل ذاته .كان موقف شوبنهاور من الثورة الفرنسية
ً
تشاؤميا يف مجيع ما يتعلق بطبيعة البرش ،ومن حيث
وكذلك كان موقفه من تأثريها يف املثقفني األملان .ففكره كان
ً
إنه ال يمكن أن ينشأ نظام أفضل ،وإن مجيع األنظمة السياسية والفكرية هي تعبريات عن إرادة القوة .ولكن
حكم العامة قد يكون األسوأّ .أما هيغل ،فاعترب الثورة الفرنسية خطوة كربى يف حتقيق احلرية بمعناها السالب أو
جتسدها يف الدولة .والدولة
املجرد ،واعترب أن الدولة هي جتسيد احلرية ،وامتحان الثورة يف سبيل احلرية يكون يف ّ
املستنرية من نمط بروسيا عرصه أمكنها حتقيق ذلك من دون ثورة.

عدمية نيتشه.
كان شوبنهاور مث ّق ًفا متشائماً أدت أفكاره عن إرادة القوة (بدلاً من العقل) كأساس للوجود إىل
ّ
ثوري ًة،
بد أن يقف إىل جانب الثّورة أو ذلك الذي ّ
وال حيق لنا القول إنّ املثقّف هو ذلك الذي ال ّ
يتخذ نقده صيغً ا ّ
االجتامعية فوق قيمٍ مثل النظام والتقاليد وإرث
احلرية والعدالة
مع أنّ فئة املثقّفني عمو ًما متيل إىل رفع قيمٍ مثل
ّ
ّ
اآلباء واألجداد.
كام يمكن بسهولة تفصيل تصنيف ِلـ«املثقف اإلصالحي» الذي حياول أن يؤ ّثر يف اجتاه تقديم التغيري عرب
عربيا حتت
تسويات مدروسة ،ويساوم يف سبيل تغيري النظام من داخله ،وليس عرب كرسه بالثورة يف ما شاع ً
صيغة «جتسري العالقة بني املثقف والسلطة» .وينجح هذا املثقف اإلصالحي يف حالة أنظمة تستنتج رضورة
اإلصالح ،والتكيف مع حركة التاريخ من أجل البقاء من دون حجز التطور .لكن املثقف اإلصالحي يصل
اىل طريق مسدود يف نظام االستبداد املطلق ،فيضطر إىل أن خيتار ما بني املوقف املحافظ والثوري ...فتعود هذه
وحيوهلا إىل قيمة هر ًبا من اخليارين الصعبني أعاله.
الثنائية لتفرض ذاهتا .وقد خيتار بعضهم العدمية ّ

ينظر حلالة الثّورة ،وبام أنّه ّ
العربية فهو االثنان :املثقّف الثوري الذي ّ
ينظر هلا
ّأما ما أفتقده يف حالة الثّورات
ّ
فإنّه إذا ما وقعت ينضم إليها (معنو ًيا عىل األقل إذا مل تتوافر لديه القدرة عىل االنخراط فيها بشكل مبارش).
وهو يفعل ذلك من منطلقات ثالثة :األول حتلييل نظري إذا استنتج أن حتليل واقع النظام السيايس ال يسمح
بالتغيري التدرجيي اإلصالحي من دون ثورة .فاملثقف النقدي ليس هاوي ثورات ،وهو يدرك املخاطر الكامنة
فيها ،وهدف نقده ليس الثورة ،بل التغيري نحو نظام أفضل ،بمعنى أكثر عدالة؛ والثاين ،ألنّ الثورة عىل نظام
قادرا عىل التأثري يف الثورة ذاهتا .وحني ينضم املثقف إىل
االستبداد هي فضيلة َّ
ضد الظلمِ ؛ والثالث ،كي يكون ً
ويصح هذا بالطبع عىل املثقف الذي ال ّ
تشكل الثورة يف ذاهتا قيم ًة بالنسبة إليه.
الثورة يتخذ منها مسافة نقدية.
ّ
وأنا ال أشك يف محاسة املثقف الذي يعترب الثورة ذاهتا قيمة ،ولكني أشك يف مستوى ثقافته ،وحتى يف مواقفه
يقدس الثورة بام هي فعل هدم ،قد يؤدي إىل الفوىض وإىل ارتكاب اجلرائم.
األخالقية .فاملوقف الذي ّ

نقدية ،ليس من ال ّنظام فحسب ،بل من الثورة ً
أيضا .فهو يملك اجلرأة الكافية،
املثقف الثوري حيافظ عىل مسافة ّ
ٌ
ليس ملواجهة ال ّنظام فقط ،وإنام لنقد اجلمهور ً
مهمة أصعب
أيضا ،مع أنّ ممارسة النقد الثاين يف ظرف ثوري
يتحول املثقف الثوري إىل «خبري» يف خدمة الثورة ،أو إىل ناشط بني املثقفني،
معنو ًيا من نقد النظام احلاكم .وقد ّ
يتميز من العمل التخصيص الذي
أو «إعالمي» يف خدمتها .وصحيح أن هذا العمل املدفوع بدوافع أخالقية ّ
أداتيا .وال بد أن يرتفع املثقف حتى عن دوره
يقوم به يف احلياة اليومية ،ولكنه ،مع ذلك،
جانبا ّ
ّ
صيا ً
ختص ً
يتضمن ً
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قادرا يف اللحظة املالئمة عىل أن يقوم بدوره كمثقف .املثقف يف خدمة
(وليس أن يرتفع عن ممارسته) كي يكون ً
الثورة يقوم بعمل نبيل ،فهو «خبري» ّ
يوظف خربته يف خدمة ما يؤمن به .ولكن للقيام بدور املثقف جيب أن يكون
قادرا عىل اختاذ مسافة من الثورة
قادرا عىل االرتفاع بنفسه عن هذا الدور النبيل ،وأقصد أن يكون ً
املثقف نفسه ً
لاّ
نقديا من منظور عام ،ومن منظور عمومي يف الوقت ذاته .وبكلامت أخرى أ ينسى ما يؤمن به من
لتقويمها ًّ
قيم يف خضم العمل والنقاش يف شأن األدوات املالئمة لتحقيق ما يؤمن به .فال جيوز ً
مثال أن تقترص املهمة عىل
قول «ما خيدم الثورة» واالمتناع عن قول «ما ال خيدمها» ،إذا غابت أهدافها ،أو بدأ املثقف يرى من زاوية نظره
القيمية أن الثورة تبتعد عن األهداف واملنطلقات التي دفعته إىل تأييدها.
َ
املحافظ الذي
الثوري ،كذلك أفتقدُ  ،يف خضم السجاالت يف شأن الثورات ،ذلك املثقف
مثلام أفتقدُ املثقّف
َّ
الدولة والتقاليد التي
يرشح لنا رضورة احلفاظ عىل ال ّنظام وإمكانات التغيري القائمة فيه ،واحلكم َة القائم َة يف ّ
تستند إليها.

ويبدو يل أنَّ الغياب يف هذه احلالة ليس مصادف ًة ،إذ ال توجد ٌ
دولة هبذا املعنى الذي جيسد التقاليد الوطنية لشعب
من النوع الذي جعل بريك ينتقد املثقفني الفرنسيني عىل جتاهلها ،وعىل اجلهل باإلمكانات الكامنة يف النظام
أول جت ّليات العقل املطلق قبل الدِّ ين
الذي يقوم عليها ،وال من نوع «االستبداد املستنري» الذي رأى فيه هيغل ّ
ً
والفلسفة مبارشة ،وال باملعنى الذي ّ
حمافظا من احلياة يف كنف هذا االستبداد والدفاع عنه ،فضلاً
ليرباليا
يمكن
ًّ
نسميه الليربايل املحافظ.
عن أن يشكل دفيئة لنشوء هذا الكائن الذي ّ

العربية دول ًة هبذا املعنى ،فهي ال تستند إىل تقاليد يف إدارة الكيان السيايس للمجتمعات ،وال إىل
الدولة
ليست ّ
ّ
تراث ثقا ٍّ
األمة
يف وتقاليد عريقة تتجسد فيها .ربام كان من املمكن أن تنشأ مثل هذه ّ
الدول عىل أساس اجلمع بني ّ
ولكن الدولة سقطت يف براثن األنظمة ،وأصبحت تتبع النظام بدلاً
اإلسالمية،
العربية
املواطنية وتقاليد الثّقافة
َّ
ّ
ّ
مجهوريا .هذا عدا مسألة رشعية الدولة ،والرصاع بني األمة والدولة الذي
ملكيا أكان أم
من أن يتبع هلا
ُ
ًّ
النظامًّ ،
منظري األمة (العربية أو اإلسالمية) يف مقابل قليل من ّ
كثريا من ّ
منظري الدولة .ومن هنا مل ينشأ
استقطب ً
منظرو دولة حمافظون ،بل منظرو أ ّمة يف مقابل ّ
ّ
منظري أنظمة .واألنظمة هزيلة ال يلبث ّ
منظروها أن يكتشفوا
أنهّ م موظفون يف خدمة جها ٍز أمني ،أو يف خدمة سيايس أو حزب حاكم ،أو حتى عند أحد أقارب السياسيني
األمنية(.((1
أو قادة األجهزة
ّ

سيام أيديولوجيات اليسار التي
ّأما املثقّف الثوري ،فقد ُوجد بكثرة ًّ
عربيا يف مرحلة انتشار األيديولوجيات ،وال ّ
ّ
القومية بأنواعها ،وحركات العسكر االنقالبية التي كانت
عظمت من لفظ ثورة وثوري ،واأليديولوجيات
ّ
ُسمى ثورات و«تنشئ جمالس قيادة الثورة» .وانسجم التنظري الثوري مع فكر اليسار ومزاج حركات التحرر
ت ّ

طبعا من احتساب مجهو ٍر غف ٍ
ّ
ري من الك ّتاب غري املثقّفني املدافعني عن األنظمة واألجهزة ومثريي الشائعات للنيل من
10
أحذر هنا ً
ٍ
خصومها بأنواعهم .فهم عىل كثرهتم املدهشة ظاهرة أنثروبولوجية تستحق املناقشة والبحث ،ولكنهم ال يدخلون يف أي تعريف للمثقّف
مؤخرا .إنهّ م
«الشبيح» ،أو غريها من إبداعات األنظمة يف مواجهتها خلصومها
عندي ،بل هم أشبه ِبـ«اإلعالمي البلطجي» أو األزعر أو
ً
ّ
الشبيح عىل أصله اللبناين يف وصف
وحبذا لو بقي لفظ ّ
«الشبيحة اإلعالميون» بلغة الثورة والسياسة السورية القاسية التي ال ترحمّ .
ّ
الفهلوية ،فقد
اجلسدية والشطارة
حرجا يف إبراز مفاتنه
الشخص االستعرايض املتباهي برجولته
الرشق-متوسطية ،الفهلوي الذي ال جيد ً
ّ
ّ
ّ
واإلعالميات ً
حتول املصطلح إىل وصف األوباش من أعضاء امليليشيات
دائمـا مثل هؤالء اإلعالميني
ُو ِجد ً
أيضا .ولكن ما أقصده هو ّ
ّ
شبه ّ
للسادية والتمتع بالعنف أحيانًا .وقد
وإما
غالباّ ،
ّ
املنظمة الذين يامرسون أعامل القتل واالغتصاب والتعذيبّ ،إما للردع واإلرهاب ً
الشخصية بدلاً
ّ
ٌ
بقتل
وذلك
جماهلم،
يف
الصفات
هبذه
ون
ل
يتح
واملسموع
واملرئي
املكتوب
اإلعالم
يف
الناطقني
من
ا
نسبي
واسعة
فئات
نشأت
ٌ
ًّ
ّ
من قتل الشخص ،وإثارة الشائعات واالفرتاءات التي متس بالسمعة ً
بدال من التعذيب واالغتصاب .هؤالء ليسوا مثقّفني ،وال ثوريني،
جمرد أوباش.
وال حمافظني ،بل ّ
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وعاملثالثيا يف
يساريا
«فكرا ثور ًيا»
الوطني يف العامل بعد احلرب العاملية الثانية .وقد ترجم العرب أكثر مما أنتجوا
ًّ
ً
ًّ
ختل من ّ
تلك املرحلة .لكن الساحة مل ُ
منظرين عرب ثوريني ،كام أن السجون العربية ازدمحت باملثقفني النقديني
قوميا ،وسواء كانت مواقفهم ثورية أو
املتهمني بالتنظري للثورة وقلب نظام احلكم ،نقد ًيا يسار ًيا أكان التنظري أم ً
جمرد إصالحية.

قامت الدولة بتحويل عدد كبري من األكاديميني اىل خرباء ،فاستوعبتهم يف أجهزهتا من دون اإلمكانات النقدية
التي كانت كامنة يف ثقافتهم ومواقفهم .لكنها يف حاالت قوهتا وتراجع احلركة الشعبية كانت قادرة ً
أيضا عىل
كيفوا أنفسهم للعمل يف أجهزهتاّ .أما من استعىص عىل الدولة احتواؤهم ،فقد كان
استيعاب مثقفني نقديني ّ
ِ
سمي يف العقود األربعة األخرية بـ«املنظامت غري احلكومية» شأن
ملنظامت األمم املتحدة ومؤسساهتا ،وكذلك ما ّ
يف حتويلهم إىل خرباء .وأتاح هلم هذا االحتواء االحتفاظ بوهم املثقف العمومي املستقل عن الدولة ،غري أهنم
حتولوا يف الواقع إىل خرباء ،ولكن يف منظامت دولية.
ّ

استمر طويلاً من دون ثورات ،وفقد مكانته
ما هيمني هنا هو أن التنظري الثوريّ ،
بغض ال ّنظر عن رأيي فيهّ ،
ً
الشيوعية يف
مثريا للسخرية؛ إذ إن فشل
يف الرأي العام ويف الشارع ألسباب عديدة ،حتى بات لفظ ثورة لفظا ً
ّ
حتولت إىل دكتاتوريات،
أوروبا ،واستهالك هذه الكلمة يف االنقالبات
ّ
العسكرية وبعض حركات التحرر التي ّ
مل ي ِ
فقد كلمة ثورة بريقها فحسب ،بل أفقدها مضموهنا ً
ميتة يف خزانة اللغة احلزبية.
ُ
أيضاّ ،
وحتولت إىل مفردة ّ
إن الثورة الوحيدة التي نشبت يف هذه األثناء يف الفضاء اإلسالمي هي الثورة اإليرانية التي أهلبت خيال
وحول فشل املرشوع القومي واليساري بعد سنة  1967عد ًدا من املثقفني العلامنيني اىل اإلسالم،
اإلسالمينيّ .
التحول .حتى تلك
وهو ما أنتج املثقف اإلسالمي الثوري اجلديد .وسامهت الثورة اإليرانية يف تعميق هذا
ّ
الفرتة ،اقترصت كلمة مثقّف عىل العلامنيني ،ولكن ليس بعد أن نشأت ظواهر واجتاهات مثل حممد عامرة وطارق
البرشي وعبد الوهاب املسريي وحسن حنفي وغريهم من املثقفني اإلسالميني الذين ال يمكن تصنفيهم جمرد
إسالميني حركيني ،فهم مثقفون باملعنى احلديث (أو العلامين اذا شئتم).

ٍ
حزبية يشارك
عصبة
يتعرف املثقّف الثوري إىل نفسه فيها ،فهي مل خترج بقرا ٍر من
حني نشبت الثورات
ّ
ّ
العربية مل ّ
ثوريا مثل البيان الشيوعي .ويف رأيي ،إنَّ خيبة أمل املثقّف هنا
كر ً
اسا ًّ
فيها مثقّفون حزبيون ،وال كان دليلها ّ
ثقافي ًة طويلة ساهم فيها
متعج ٌلة ومبالغٌ فيها ،فلم ينعدم تأثري املثقفني يف الثورة العربية ،إذ سبقتها صريورة
ّ
ّ
املميز .وإن فئات قارئة ومطلعة كانت
املثقّفون الديمقراطيون ،وسامهت يف تبلور هذه الثّورات ونشوء خطاهبا ّ
عملية وبقراءة مثقّفني
سيام يف أوساط جيل الشباب املثقّف الذي تأثر بتجارب
يف صلب هذه الثّورات ،وال َّ
ّ
خصوصا مع ظهور معارض الكتب ،والكتب املنشورة عىل اإلنرتنت،
نقديني حمليني وعرب واالستامع إليهم،
ً
جراء ثورة االتصاالت
وكرس احتكار املعارف والتحكم فيها ،وخرق مجيع أشكال الرقابة السلطوية التقليدية ّ
العربية قامت من دون مثقّفني ،ولكن مشكلة
صحيحا أن الثّورات
ووسائل اإلعالم اإلخبارية الفضائية .وليس
ً
ّ
املثقّف الثّوري أن لديه صور ًة مسبق ًة عن كيف جيب أن تبدو الثّورة.

الثورة ،وما أدراك ما الثورة! هي ٌ
حمسوس ،بات جيري أمام أعينِنا ساع َة
مادي
راهن ٌّ
واقع ٌ
فعل يف التاريخ؛ ألنهّ ا ٌ
ٌ
ِ
الوقت ذاتِ ِه ٌ
ِ
فعل يقع خارج
بفضل اإلعال ِم وغريه .وهي يف
حصوله ،بعد أن جتانست أزمانُنا ،وتزامنت جتار ُبنا
ِ
السببية ،وتقطع صريورته التي تذوب فيها ّ
حظات
الذات يف املوضوع .إنهّ ا من ال ّل
التاريخ ،ألنهّ ا تكرس تسلسالته
ّ
ِ
في إىل ِ
فعل حتدٍّ لل ِّنظا ِم القائمِ ،
بحرية اإلرادة،
تترصف فيها
ٌ
ال ّنادرة التي ّ
ِّ
جمموعات من املواطنني مدفوع ًة ّ
فتحول ال ّن َ
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ٍ
ُ
حتى لو كان الثّمن هو املوت .هي ال ّل ُ
لبعض املثقّفنيَ واملح ِّللنيَ؛ إذ جيعالنهِ م
اجلامعي املحيرِّ ان
والفعل
التارخيي ُة
حظة
ّ
ُّ
الصف َة ح ّتى ال تكون ثور ًة مل يتنبأوا بوقوعها ،وتصبح
ذنب عدم توق ِّعهم هلا ،أو ينفون عنها هذه ِّ
حيملون الثّورة َ
ِّ
لاً
ُّ
اعتباطيا ال يمكن توق ُعه بحكم تعريفه ...واحلقيقة أن من غري املمكن توقّع الثورات الشعبية العفوية
عشوائيا
فع
ًّ
ًّ
شخصوا سؤال املرحلة املقبلة عىل أنه
شخصوا حالة االنسداد ،كام ّ
بحكم تعريفها .لكن عد ًدا من املثقفني العرب ّ
ويفضل باإلصالح ،وإن استحال اإلصالح فبالثورة.
سؤال طبيعة األنظمة ،وأن ال بد من طرح مسألة نظام احلكمّ ،
وهذا يف حد ذاته كثري .والنزعة إىل تقزيم دور املثقفني العرب قبل الثورات هي نزعة مغرضة وذات أهداف سياسية
مقزمة دور
شعبوية ختدم حركات سياسية فاجأهتا الثورات ،لكنها سارعت إىل االنضامم إليها وحصد نتائجهاّ ،
املثقفني الذين انتقدوا األوضاع السابقة ،ويمكنهم أن ينتقدوا هذه احلركات ً
أيضا.

رافض ّ
القيمي ،فالثورة هي ٌ
ٌ
احلياد يف شأنِه ،واالنحيازُ إليه هو من
للظلم؛ ال جيوز
فعل
ّأما عىل مستوى احلكمِ
ُ
ِّ
ِ
َ
باب الفضيلة .من هنا ،فإنّ مجيع من انتظر هذه ال ّلحظ َة ،هو ذلك املنحازُ إليه .إنّ
موقف املثقّف من الثّورة
ٌ
عب مل
قدي الذي يرت ّدد يف االنحيا ِز إىل الثّورة ،وهو
خمتلف؛ فهناك املثقّف ال ّن ُّ
ربام ألنّ الشّ َ
ٌ
غاضب يشعر باملرارةّ ،
ِ
ِ
النقدي الذي كان ُي َع ُّد بطول ًة يف إطار
متي َزه
َّ
يستشرِ ه ،أو ألنّ حركة الشّ باب املستعدِّ ح ّتى ملالقاة املوت قد أفقدَ ْته ُّ
توج َه إىل الثّورة مبارش ًة من دون املرور بمراحل النقد
ال ِّنظا ِم القائم .إنّه املثقّف الذي ُ
يغار من اجلمهور الذي ّ
ِ
وضع جديدٌ ال خيلو من املخاطر .وهي املخاطر التي جتعل بعض املثقفني خياف من اجلمهور.
املعهودة .وهذا
ٌ
ّ
وينظر بعض الثوريني إىل الشعب كأنه كائن ميتافيزيقي ،ولكن حني خيرج الشعب الفعيل العيني إىل الشارع،
فإهنم خيافونه.

للظلم (ومن الذي يعرتف بتأييده ّ
ّأما املثقّف الذي يعادي الثّورة ،فال يفعل ذلك تأييدً ا ّ
للظلمِ ؟) ،بل ألنهّ ا مؤامرةٌ.
ٍ
اخلفي ُة إلاّ الحقًا ،وليس يف إمكانه اآلن إلاّ تقديرها لنا بال ّتخمني
ضح خيوطها
وشأهنا شأن أي مؤامرة ،ال ت ّت ُ
ّ
َ
َ
نارشا يف طريقه اللاّ
واملضاربةً ،
واإلسفاف حيثام ح ّلت أقوا ُل ُه .وهو بذلك خيون وظيفته؛ فح ّتى
واجلهل
عقالني َة
ّ
ِ
ٍ
املحافظ ،إنّام يدافع ،كام ّبينا ،عن قيمٍ حمافظة مثل ال ِّنظام وال ّتقاليد ،وال يكتفي بنرش الشّ ائعاتّ .أما مثقّفو
املثقّف
ِ
األنظمة يف زمن الثورات ،ويف أثناء وجود الشعب يف الشارع ،فليسوا مثقّفني حمافظني حتى ،بل هم يعبرِّ ون
ِ
ِ
األمني ِة عىل رثاثتها .وداللة املثقف التي نستخدمها يف هذا النص ال تنطبق عليهم ،أو ال تعود
األجهزة
ثقافة
عن
ّ
تنطبق عليهم فور اضطالعهم هبذا الدور.

االنزالق إىل رفض التعامل مع الثّورة كثورة ألنهّ ا َ
ِ
فاجأ ْته ،أو ألنهّ ا مل
قدي كام ًنا يف عد ِم
يبقى امتحانُ املثقّف ال َّن ِّ
تُفص ْل عىل مقاسه أو عىل مقاس تو ُّقعاته من ٍ
رومانسي ٍة عىل الثّوار من
التورط يف إصدار أحكا ٍم
جهة ،ويف عدم
َّ
ّ
ّ
ٍ
أخيارا بالرضورة ،وال
جهة أخرى؛ ح ّتى لكأنّ املشهد يتأ ّلف من أخيا ٍر يف رصا ٍع مع األرشار .ليس املظلومون
ً
يتألف نظام حكم ظامل من أرشار بالرضورة.

وأدوات الس ِ
اهليمنة والس ِ
ِ
ِ
تتحدى فيها إراد ُة الشّ ِ
الثّورة هي تلك ال ّل ُ
يطرة
لطة
نظام
ارخيي ُة التي
ّ
احلر ِة َ
ّ
ّ
حظة ال ّت ّ
عب ّ
تكرسه من خارج دستورها وقواعد لعبتها .هي تلك ال ّل ُ
عب مجَ ازً ا
حظة التي ال يعود فيها الشّ ُ
والتسلط الذي ِّ
ٌ
نسبيا ،له ٌ
وعر ٌق
وطعم
لون
عىل ألسنة املثقّفني
ً
ورمزا يف أذهان نقّاد األنظمة ،بل يصبح ً
ٌ
ورائحة َ
عينيا ًّ
فعليا ًّ
واقعا ًّ
ٍ
َ
أفضل ما فيه ،وقد يخُ ِرج يف الثّورة ً
لت الثّورة إىل حالة من
ودم ،يخُ ِرج يف الثّورة
حتو ْ
ٌ
أيضا أسوأ ما فيه .هذا إذا ّ
ٍ
الدولة .ويكمن التحدي يف رؤية عدالة فعل الثورة ،ويف فهم الوظيفة التي تؤدهيا يف
ال ّنفي ،أي حالة من غياب ّ
التغيري السيايس واالجتامعي ،واملخاطر الكامنة يف فعل نفي الدولة كحالة فوىض إذا مل تقده قوة اجتامعية منظمة،
وإذا مل يكن املجتمع السيايس (واملجتمع املدين ً
أيضا) قو ًيا بام فيه الكفاية للتوافق عىل البديل من النظام القائم.

دراسات
المثقف ّ
ّ
والثورة
عن
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فهمه وال ّت ُ
عامل معه ،بل يكون باالنحياز إليها
حمسوسا
واقعا
احلكم
ال يكون
القيمي عىل الثّورة ً
ً
ً
ملموسا جيب ُ
ُ
ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
الكامن يف ّ
ِ
عىل اعتبار أنهّ ا ُ
يعد احلفاظ عىل
ضد الرشّ
فعل حرية َّ
ضدها يف موقف حمافظ ُّ
الظلم ،أو باالنحياز ّ
ولكن شعر ًة فقط ِ
تفصل
احلرية .ونحن نرى االنحيازَ إىل حركة املظلومني فضيل ًة.
ال ِّنظا ِم قيم ًة أسمى من
ّ
ّ
ضد نظام ّ
ضد ٍّ
يار ينتفضون
خريا ّ
اعتبار انتفاضة املظلومني ّ
رش عن احلكم عىل املظلومني بأنهّ م َأ ْخ ٌ
الظلم ً
عد َة
ضد األرشار .ليست الثّورة
رصاعا بني األرشار واألخيار ،ومن يص ِّنف طرفيها هبذا الشّ كل يرتكب ّ
ّ
ً
ٍ
قادرا عىل فهم ال ّتجاوزات
أكثر من طاقتهم ،وال
أخطاء قد
ُ
يصبح ً
تتحو ُل إىل خطايا .فهو ِّ
َّ
حيمل املظلومني َ
واألعامل املشينة ،وال ح ّتى اجلرائم التي تُرتَكب خالل الثّورات ،وهذا ٌ
متجرئًا عىل
خطأ .كام أنّه ال يصبح
َ
ِّ
ٌ
احلكم
عم ُم هذا
يشخصها ،وهذه
نقدها وإدانتها حني ّ
خطيئة للمثقف العمومي .وعالو ًة عىل ذلك ،فإنّه ُي ِّ
َ
ِ
ِ
شبه التكفريي عىل النظام مع اجلهل بطبيعة األنظمة وبنيتها وكيفية تغيريها واحلفاظ عىل استمرارية الدولة،
اه ِ
ويسري يف اتجِّ ٍ
ٌ
تصفية لألرشار من دون تغيري طبيعة ال ِّنظام
خط ٍر هو تغيري األفراد العاملني فيها ،وكأنّ ذلك
بالضورة ،وهذه وحدها خطيئة.
رّ

ٍ
عد ُة إشكالي ٍ
َ
تفكيك نظا ِم ّ
ات؛ فالثّورة عىل ّ
هنا ً
أفراد فحسب،
ص من
الظلم تعني
أيضا تنشأ ّ
الظلم ،وليس التخ ُّل َ
ّ
ٌ
مرتبط بتضييق تعريفنا لل ِّنظام وتوسيعه؛ فهنالك
بالضورة .وهذا
وال التخ ّلص من مجيع أفراد جهاز الدولة رّ
ٍ
ٌ
ٌ
عمومي ٌة .كام أنّ هناك فر ًقا بني
وظيفة
عمومي ٍة يف إطار نظا ِم ظلمٍ  ،وارتكاب اجلرائم بام هي
وظيفة
فرق بني تأدية
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
اع القرار -وإن كانوا يف بعض احلاالت أرسى
تربير القرار بعد صنعه،
وعملية صنعِ القرار يف هذا ال ِّنظامِّ .أما ص ّن ُ
ّ
ِ
خصية التي
بغض ال ّنظر عن ّنياهتم -فإنّ الثّورات ال تساحمهم عىل ذلك ،وهذه مأساهتم الشّ
حمد ٍد ّ
بنية إطا ِر نظا ٍم َّ
ّ
لسنا اليوم يف صدد اخلوض فيها .وعىل املثقف أن يصنع هذه التمييزات ،وأن يبينّ أن الوجود يف السجن ملدة
شخصا للتكريم ،وال يؤهله بالرضورة لقيادة دولة ،وأن كون شخص قام بوظيفة عمومية يف خدمة
طويلة يؤهل
ً
معارضا ،وقد يعني أنه انتهازي ،ولكن هذا ال جيعل منه
ً
بلده حتى يف زمن االستبداد يعني أنه ليس مناضلاً وال
رشيراّ ،
إال إذا كان جمر ًما فعلاً .
جمر ًما أو
ً

ربام ننزلق يف حلظات ال ّن ِ
ٍ
ٍ
واستكانة،
صمت
مطالبا بحقوقه بعد طول
متحد ًيا
والزه ِو بعد خروج الشّ عب
ّ
شوة ّ
ً
ِ
وقد نغرق يف رومانسي ٍة جتعل الثّوار أوليا َء وقدِّ يسني ،وهم ليسوا كذلك؛ فهم خيرجون إىل الث ِ
اإلرادة
ّورة حلظة
ّ
ظل نظا ِم احلكمِ القائمِ  .إنهّ م نتاج قي ِم ِ
احلر ِة تلك ،وهم نتاج الث ِ
ِ
ِّ
السائدة .وأنظمة
ه
يف
واالقتصاد
ّقافة
واالجتامعِ
ُ
َ
ّ
ّ
فرتات طويل ًة ت ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
املجتمعات ،وهم ً
أيضا
نتاج تلك
هم
ار
والثو
.
املجتمعات
د
ُفس
حتكم
التي
الفاسدة
االستبداد
ُ
ّ ُ
بالض ِ
ٍ
ٍ
جديدة .ويكمن دور املثقف
أخالق
ورة نشو َء
نتاج حتدِّ ي ال ِّنظام.
وقيمٍ
ولكن التحدِّ ي بال ّنفي ال يعني رّ
ّ
ُ
العمومي يف نقد الثقافة والقيم السائدة والناجتة من هيمنة ثقافة االستبداد ،ويف التثقيف عىل قيم الثورة كتحرر
من االستبداد.

تكمن يف تقديس «اجلامهري» والثوار شعبوية من نوع ِ
خطر .هذا التقديس ال يكتفي بنفي اجلرائم املشينة عن
الثوار ،بتربيرها ،أو بتحميلها اآلخرين ،بل يؤسس لعدم التسامح مع الرأي اآلخر إذا كان نقد ًيا جتاه الثورة،
تدعي متثيل اجلامهري عرب اخلطاب الشعبوي ،وتؤسس كي تكون هذه الفئة ناطقة باسم
ويؤسس لنشوء فئة ّ
تدعي ،الوصاية عليها .واألخطر من هذا كله أن الشعبوية قد تؤدي يف نظام
تدعي،
وغالبا ما ّ
الثورة ،ثم قد ّ
ً
حين إىل الدكتاتورية.
ضعيف إىل االنزالق نحو الفوىض ،وبالتايل تأسيس املزاج اخلائف من انعدام األمن الذي قد ّ
تفجر الثورة ،بل تصبح أكثر تعقيدً ا ،وأكثر أمهية يف الوقت ذاته .ولكن الوعظ
ال تنتهي مهمة املثقف الثوري مع ّ
من خارج الثورة ال يكفي؛ فمن دون االنحياز إىل الثورة ،ويف ظل إطالق الرصاص عىل الثائرين عىل االستبداد،
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يتفهم أحدٌ النقد كتمرين ذهني مثلاً  ،بل يتم التعامل معه كهجوم من معسكر النظام .إن الطريق الوحيد لنقد
ال ّ
الثورة واالضطالع بدور املثقف العمومي جتاهها ،هو اختاذ موقف حازم إىل جانبها.

 .5عن الدور
إذا أدرك املثقف العمومي بعقله وثقافته تلك اإلمكانات التارخيية الكامنة يف الثورة العفوية عىل االستبداد ،وإذا
رأى أهنا متثّل حالة من االنتفاض عىل الظلم ،فقد ينحاز إليها عىل الرغم من خماطر كوهنا عفوية .ويبدأ موقفه
كمثقف يف بلورة األمل الكامن يف الثورة ،أي بمحاولة صوغ قيمها التحررية ،وبنقد الظواهر التي تستحق
التحول اىل الدولة .وهذه كلها أدوار عامة يمكن أن تتحول إىل جمرد
النقد ،ونقد استعصاء التنظيم ،وعراقيل
ّ
وعظ .ومن هنا ال بد من تعيينها يف سياقها ،أي فهم الصعوبات التي تواجهها القوى التي يتم انتقادها ،والتي
ترفض الوعظ األخالقي اذا مل ترافقه اقرتاحات حمددة يف شأن البدائل .وهذا بالذات ما حياول أن يتجنبه املثقفون
الذين يكتفون بالنقد ،ويرون أن تقديم البدائل ليس من وظيفتهم ،وهذه عبارة تتكرر وال دليل عىل وجاهتها،
ويمكن أي مشارك يف الثورة أن ير ّد عليها بأنه هو ً
أيضا ال يرى أن وظيفته االستامع إىل وعظ أخالقي ،أو إىل
نقد جيهل الظروف.
تكمن املهمة احلقيقية بعد الثورة يف صوغ البدائل من الوضع القائم ،وهذه بالطبع ليست وظيفة مثقف واحد؛
ويف التنبيه إىل األسئلة احلاسمة التي ال يمكن من دوهنا جتاوز حالة االستبداد؛ وهي األسئلة عن العدالة
االجتامعية وحتديات الفقر والتنمية ،واألسئلة عن قواعد املؤسسات الديمقراطية ومبادئها بام فيها احلقوق
السياسية واحلريات؛ وتلك التي تتناول قضايا السيادة الوطنية والتواصل العريب.

هذه هي األسئلة املهمة بعد الثورات الشعبية غري املنظمة والتي مل تطرح برامج .وهذه مهمة خمتلفة متا ًما عن
حتزب املثقف ،بل العيب يف المباالته .لكن املرحلة احلالية
االنحيازات احلزبية يف هذه املرحلة .وال عيب يف ّ
تتطلب من املثقف الديمقراطي موق ًفا منحازً ا إىل الديمقراطية واملواطنة بغرض ترسيخ مبادئها قبل االنحياز
إىل حزب من األحزاب (وهو موقف يمكن أن يتب ّناه املثقف العمومي داخل األحزاب ذاهتا) وال سيام حني
حيتدم التنافس احلزيب قبل االتفاق عىل مبادئ الديمقراطية والتزامها ،وحني حيتدم هذا التنافس إىل درجة تغييب
الوعي بأن مرحلة االنتقال اىل الديمقراطية هي مهمة وطنية جتتمع عليها قوى سياسية عديدة وليست مهمة
طرف لوحده ،أو حزب بعينه.

سبق أن بي ّنا أن الدولة العربية مل تُتح جمالاً للمثقف املحافظ ،فهي مل تقم عىل تقاليد الدولة العريقة ،وعىل تقاليد
الشعب والدِّ ين كمصادر للرشعية واألخالق واحلكمة السياسية .فقد حاربت الدولة هذه القوى التقليدية
ألسباب خمتلفة .وكانت النتيجة ،من دون طول حتليل ،أن الثورات وجدت قوى أهلية وتقليدية ودينية فيها
وإىل جانبها ضد األنظمة .وكان ذلك من عنارص قوة هذه الثورات .ولكن هذه القوى قد حتاول أن تفرض
ً
حد ذاته مركّ ب مناقض ألي مرشوع هنضوي حترري كبديل
فكرا
حمافظا وشعبو ًيا يف الوقت ذاته .وهذا يف ّ
ً
كثريا من الثورات ثور ٌة مضادة من القوى القديمة التي استعادت نفوذها (حتى
من االستبداد .لقد واجهت ً
بالتدخل األجنبي أحيانًا) ،ولكن الثورة العربية ،بسبب عفويتها وظروفها اخلاصة ،قد تواجه الثورة املضادة من
القوى القديمة ،والثورة املضادة ملبادئها ومنطلقاهتا من داخلها .وهنا ترتسم وظائف املثقف العمومي وأدواره
بعد الثورات بشكل أوضح.

