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مقاالت

رائف

زريق*

�إدوارد �سعيد ودور املثقف
كثيراً ما كان تقييم ''�أخالقية المثقف'' و''الم�صلحة لدى ال�سيا�سي'' و''تجرد الأخ�صائي''،
مجال �سجال ،وخ�صو�ص ًا بين المثقفين �أنف�سهم� ،إذ لكل �صاحب ر�أي ما ي�سرده من
�أدلة وبراهين ،في هذه الق�ضية .وهذه المقالة تناق�ش تلك ال�صفات من خالل قراءة
نظرة �إدوارد �سعيد �إلى �أدوار المثقف وال�سيا�سي والأخ�صائي ،قراءة نقدية ،بهدف
و�ضعهم جميع ًا� ،أمام الم�ساءلة.

�إن

كتابة �إدوارد �سعيد عن المثقف
ودور المثقف ،تكاد ترتبط جوهري ًا
بمفاهيم �أُخرى �ساهم فيها �سعيد م�ساهمة
حا�سمة .ومن �أهم هذه المفاهيم ،مفهوم
النقد� ،إذ ال ي�ستقيم الحديث عن دور المثقف
من دون الحديث عن النقد .وفي كلتا
الحالتين ،ف�إن النقد ،ك�أداة وممار�سة،
والمثقف ،كذات ،ي�سائالن ويقفان في مواجهة
�أي فكر هوياتي يقوم على اعتبار �أن هناك
هوية ثقافية �سرمدية مكتفية ومتماهية مع
ذاتها .ومن خالل ا�ستجواب �أي �سلطة ت�سعى
للـهيمنة وال�سيطرة� ،أكانت هذه الهيمنة عن
طريق ال�سيا�سة� ،أم الثقافة� ،أم الدولة� ،أم
المجتمع� ،أم القبيلة� ،أم الحزب ،ف�إن م�شروع
�سعيد في كتاباته المتعددة يهدف �إلى تثبيت
تعدد الأ�صوات ،بد ًال من ا�ستبداد ال�صوت

الواحد ،و�إلى �إقرار تمازج الهويات
والح�ضارات وعدم االنكفاء في واحدة منها،
و�إلى االنتباه الدائم �إلى �أن �أي هوية ثقافية
هي في م�سار تطور دائم ،و�أنها وريثة ما
�سبقها ،وهي في حالة حوار م�ستمر مع
ثقافات �أُخرى .وقد يحمل كتابه الأخير:
''فرويد وغير الأوروبيين'' ،والذي ي�شير فيه �إلى
الأ�صول غير اليهودية لمو�سى ولأفكاره،
تنبيه ًا لنا �إلى �أنه في �صلب الهوية اليهودية
و�أ�سا�سها ،تقف �شخ�صية غير يهودية1.
في �إ�شارة �إدوارد �سعيد هذه ،يقول لنا �إنه
حتى الهويات القبلية المغلقة مثل اليهودية،
غير واعية ل�شرط وجودها ،و�إن ''الآخر'' ،دائم ًا
و�أبداً ،حا�ضر في �صناعة الهوية .بهذا المعنى،
* كاتب و�أكاديمي فل�سطيني.
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ف�إن ''الأنا'' نوع من الـ ''نحن'' على الدوام ،ذلك
ب�أن هذه الأنا التي ت�ؤمن بفرادتها وتتغ ّنى
ب�أ�صالتها� ،إنما هي مكتظة بح�ضور ''الأنوات''
الأُخرى ،وهذه الـ ''نحن'' تحوي في داخلها
''هم'' و''�أنتم'' .و�أي محاولة لإلبا�س قبعة
واحدة ووحيدة لهذه الـ ''نحن''� ،إنما هي
�إخ�ضاع الكثرة والوفرة والتعدد ل�صوت
و�صورة �أيقونية واحدة.
يرتبط دور المثقف عند �سعيد بنوع معين
من الثقافة والفعل الثقافي .وعندما نتحدث
عن الثقافة ،يمكننا �أن نميز بين مفهومين
لها :الأول ،باعتبارها نوع ًا من توحيد دالالت
الرمز والمعنى لدى الجماعات ،وهي بهذا
المعنى ،ت�شكل المخزون المعرفي والمجالي
والوجداني لجماعة معينة ،فتتغلغل في الوعي
والالوعي لت�صبح �شفافة وبديهية ،وجاهزة
دائم ًا لال�ستعمال واال�ستح�ضار في الفرح
والحزن ،وفي الطقو�س المختلفة ،وفي طرق
التعبير عن الم�شاعر .وهذا المفهوم ي�سعى
لتكري�سها كعامل �إجماع ومو�ضع اتفاق.
يعبر عن
والثقافة هنا ،هي �أ�سا�س ًا موروث ّ
طريقة معينة في الحياة ،فعندما نتحدث عن
ثقافة �شعب معين ،فنحن �إنما نتحدث عن
طريقته الخا�صة في الحياة والتذوق2.
غير �أننا نتعامل مع الثقافة �ضمن مفهوم
ثانٍ ذي نكهة كونية مو�ضوعية تعتبر الثقافة
فعل تجاوز م�ستمراً يقوم على قدرتنا على
االبتعاد عن بدائية ارتباطنا بالطبيعة وفطرية
هذا االرتباط ،وعلى قدرتنا على �صوغ حريتنا
وممار�ستها ،ذلك ب�أن الثقافة هنا هي جهد
دائم� .إن الفعل الثقافي ككتابة ق�صيدة� ،أو
�إخراج م�سرحية� ،أو اكت�شاف علمي� ،أو ت�أليف
مقطوعة مو�سيقية ،يحيل �إلى فعل فردي يقوم
على الفرادة والتجاوز والتجديد ،وعلى

ا�ستئناف الما�ضي وموروثه ،وتقديم تف�سير
ومعنى جديد للعالم الذي نعي�شه ،ولتجاربنا
الحياتية المعا�شة3.
بناء على هذين النموذجين من الثقافة،
يمكننا �أن نفكر في نموذجين من المثقفين:
نموذج يرى �أن دوره الأ�سا�سي خلق الإجماع
وتوحيد المعاني و�صوغ �أحالم الجماعة
وم�شاريعها الكبرى 4،بينما يقف النموذج
الآخر في حالة ا�ستف�سار م�ستمرة ،في�ستجوب
الإجماع ،ويخ�شى االتفاق ،ويبقى في حالة
م�ساءلة متوا�صلة مع تلك القيم ال�سائدة.
و�إدوارد �سعيد ينظر �إلى المثقف ب�صفته هذه:
�إنه دائم الت�سا�ؤل ،والم�شاك�س الذي يخ�شى
الإجماع ،لأن هناك َمن يختنق دائم ًا تحت
�سحابة هذا الإجماع ،ولأن ال�صوت الواحد
والموحد والوحيد ،ي�أتي دائم ًا على ح�ساب
�أ�صوات جرى �إخرا�سها ،ودور المثقف هو
ا�ستعادة الأ�صوات الخر�ساء.
بناء عليه ،لي�س مفاجئ ًا �أن ترى �سعيد
ي�ستلهم تراث جوليان بيندا في حديثه عن
المثقفين 5،حتى �إن كان يعتقد �أن حما�سة
بيندا لفكرة المثقف الأخالقي ،الفذ ،الذي يمثل
�ضمير الب�شرية ويتحدث با�سمها في المفارق
الكبرى واالمتحانات ال�صعبة ،هي حما�سة
مبالغ ًا فيها بع�ض ال�شيء ،ذلك ب�أن بيندا
يعر�ض �صورة مثالية للمثقف الذي يتوقع منه
عر�ض نف�سه للنبذ والإبعاد� ،أو ال�صلب،
�أن ُي ّ
وبالتالي ،لي�س م�صادفة �أن الأمثلة التي
يوردها بيندا ت�شمل �شخ�صيات تاريخية مثل
الم�سيح ،و�سقراط ،وفولتير ،و�إميل زوال .وعلى
الرغم من موقف �إدوارد �سعيد هذا ،ف�إنه ال
يخفي �إعجابه بالنموذج الذي يقدمه بيندا،
وب�أن �شخ�صية المثقف التي ين�سجها تبقى
جذابة �آ�سرة 6،و�إن كان يعتقد �أن قدرة �أي
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مثقف على اال�ستقالل الكامل عن المجتمع
ومغرياته هي قدرة محدودة ،و�أن علينا �أن
نبحث عن ا�ستقالل ن�سبي ولي�س ا�ستقال ًال
كام ًالّ � .أما ب�ش�أن تحفظه على النموذج المبالغ
فيه لبيندا ،ف�إنه يرى في المثقف نوع ًا من
ال�ضمير الجماعي الذي يعرف الحقيقة ويواجه
مراكز القوة ،المتميز والمتمرد ،المحرِج
والم�شاك�س دائم ًا ،غير المن�ساق مع جماعة
قومية �أو حزب .ومثلما يقول'' :فالعبرة
برمتها �أن يكون محرِج ًا ومناق�ض ًا،
الأ�سا�سية ّ
بل حتى مكدراً لل�صفو العام7''.
ِّ
غير �أن �أ�سئلة كثيرة تواجه طرح �سعيد هذا،
منها :ما قيمة هذه الم�شاك�سة والإحراج؟!
ولماذا يكون التمرد والخروج عن الم�ألوف
وتحدي الجماعة واال�ستئناف عليها وعلى
م�شاريعها �أموراً مرغوب ًا فيها؟ وهل الوقوف
في وجه القوة �شيء �إيجابي دائم ًا؟ نحن
بحاجة �إلى القوة و�إلى الجماعة �أحيان ًا كثيرة،
لكن �أال تحتاج م�شاريع التحرر وبناء
المجتمعات الجديدة �إلى قوة مركزية تدير
الأمور؟
ال يطور �سعيد رداً وا�ضح ًا على هذه
الت�سا�ؤالت ،و�إن كان رده م�ضمراً بع�ض ال�شيء
في ن�صه� .إن الحاجة �إلى ا�ستجواب الإجماع
والم�شاريع الجماعية ومراكز القوة ،نابعة من
حقيقة وجود فجوة دائمة ــ حتى عندما تكون
الم�شاريع نبيلة والأهداف �سامية جداً ــ بين
الفكرة وتج�سيدها المادي على �أر�ض الواقع؛
هناك م�سافة غير قابلة للج�سر �أبداً بين الوعد
والتنفيذ ،ودور المثقف هو �أن يحر�س هذا
الوعد وهذه الفكرة ،و�أن يحميهما من ال�سقوط
في الجمود ،ومن االعتداد بالذات .وكي
ت�ستر�شد الممار�سة بالفكرة ،ف�إن على الفكرة
�أن تبقى م�ستقلة عن مادية تحققها ،و�أن تبقى
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على م�سافة كافية 8،لت�ستطيع الممار�سة
مراجعة نف�سها يومي ًا� .إن دور المثقف وفق ًا
ل�سعيد ،هو الإبقاء على هذه الم�ساحة
والم�سافة ،والحفاظ على جذوة معيارية
الفكرة متقدة ،لأن من دون هذا البعد ــ هذه
الم�سافة ــ ي�صبح النقد م�ستحي ًال ،ومن دون
النقد ،تتحول الفكرة �إلى دوغما جامدة ت�سحق
كل ما يقف في طريقها.
ويكتمل دور المثقف لدى �سعيد باجتماع
عدة �صفات فيه يمكن �شرحها على ال�شكل
الآتي:

املثقف وال�شهادة :املثقف يف مواجهة
رجل ال�سيا�سة والأيديولوجيا

الأولى هي ال�شهادة� ،إذ ي�شير �سعيد �إلى �أنه
في كثير من الأحيان ف�إن دور المثقف ال
يكون في م�شاركته في مواقع القوة� ،أي ًا تكن
تلك القوة :الحكومة� ،أو الإعالم� ،أو ال�شركات
العابرة للقارات ،وطبع ًا ،لي�س في االنتماء
''تعمد عدم االنتماء �إلى هذه
�إليها ،لكن ّ
ال�سلطات يعني ،من �أوجه عدة ،عدم القدرة
على �إحداث تغيير مبا�شر ،ال بل االقت�صار على
دور �شاهد ي�شهد على �أمر مرعب لم يكن
لي�سجل لواله9''.
َّ
وق�ضية دور ال�شاهد هذه مو�ضوع في بالغ
الأهمية ،لم يكن �سعيد �أول َمن توقف عنده.
وقد يكون المرجع الأهم في هذا ال�سياق،
�أطروحات وولتر بنيامين ب�ش�أن التاريخ،
والتي ي�شير �إليها �سعيد بنف�سه .فبموجب تلك
الأطروحات ،يبدو التاريخ ذا �سطح �أمل�س ،لأن
َمن يكتب التاريخ هم المنت�صرون عادة ،غير
�أن هذا ال�سطح ُيخفي تحت براءته ،كثيراً من
ال�ضحايا والم�آ�سي التي �أُخر�ست و�أُخرجت من
التاريخ ومن روايته .ويكمن دور المثقف هنا،
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في ''تخلي�ص'' هذا النوع من ال�ضحايا من
ق�سوة التاريخ الذي ال يرحم ،والذي يكتب
نف�سه من وجهة نظر المنت�صرين؛ باعتبار �أن
جميع الحلقات ال�سابقة ،والأثمان ال�سابقة،
وال�ضحايا كلهم ،كانوا �ضروريين في م�سيرة
تقدم التاريخ كي ي�سير على �س ّكته ،ولي�صل �إلى
ّ
محطته الأخيرة .وبموجب هذا المنطق
للتاريخ ،ال وجود للخ�سارات المطلقة ،لأن كل
خ�سارة ،من وجهة نظر التاريخ الم�ستقبلي،
تبدو محطة �ضرورية في حبكة التاريخ
الما�ضية نحو الأمام ،نحو التقدم ،نحو حقوق
الإن�سان ،نحو اال�شتراكية ،نحو الرخاء ،ونحو
الديمقراطية والليبرالية.
ي�صر �سعيد على التزام المثقف ''دور
عندما ّ
ال�شاهد الذي ي�شهد على �أمر مرعب لم يكن
ي�صر على رف�ض منطق
َّ
لي�سجل لواله'' ،ف�إنه ّ
غائية التاريخ ،ورف�ض منطق الغايات التي
تبرر الو�سائل .فدور المثقف �أن ''ي�سجل'' ذلك
بغ�ض النظر عن الأهداف
''الأمر المرعب''ّ ،
الم�ستقبلية والغايات الجماعية الكبرى ،والتي
با�سمها يجري تبرير هذا ''الأمر المرعب'' الذي
يجري هنا والآن ،بينما ال ي�ستطيع ال�سيا�سي
�أن ي�ستجير بالم�ستقبل كي يغطي على فظاعته
وجرائمه ،وال ت�ستطيع الغايات الكبرى
والأهداف ال�سامية �أن تبرر الأدوات القامعة
والمرعبة .ومن هنا ،يكتب �سعيد ''�أن الخيار
الرئي�سي الذي يواجهه المثقف هو � ّإما �أن
يتحالف مع ا�ستقرار المنت�صرين والحكامّ � ،إما
�أن يختار ال�سبيل الأكثر �صعوبة ،معتبراً ذلك
اال�ستقرار حالة طوارىء تهدد الأقل حظ ًا
بخطر االنقرا�ض الكامل 10''.بهذا المعنى،
يقارب �سعيد ر�ؤية فوكو ب�ش�أن المثقف ،والتي
قال فيها�'' :أنا �أحلم بالمثقف الذي يحطم
البراهين والتعميمات [ ]....والذي هو دائم

الحركة .ال يعرف وجهته ،وال يعرف كيف
�سيفكر غداً ،لأنه من�شغل بالإ�صغاء �إلى �أ�صوات
الحا�ضر� 11''.إن �أ�صوات الحا�ضر هذه ،هي
الأ�صوات التي يطلب منا �سعيد الإ�صغاء �إليها.
من المثير في هذا ال�سياق مقارنة
ومراجعة موقف �سارتر و�ألبير كامو من هذه
الق�ضية تحديداً ،وموقف �سعيد المحتمل من
نقا�شيهما .ففي �إثر اكت�شاف المجازر التي قام
َ
بها �ستالين ،لي�س في حق القوى الرجعية
والمحافظة فح�سب ،بل �ضمن �سيا�سة التطهير
داخل الحزب ال�شيوعي نف�سه �أي�ض ًا ،عرفت
ال�ساحة الثقافية �سجا ًال مهم ًا وحاداً بين
�سارتر وكامو ،وكان الأول منهما في تلك
المرحلة من حياته ،قد دخل في المرحلة
المارك�سية ،محاو ًال �أن يزاوج بين فكره
الوجودي واعتناقه الجديد للمارك�سيةّ � .أما
كامو ،فكان في ح ّل من تلك المزاوجة ،بل �إنه
خرج �آنذاك ُمدين ًا جرائم �ستالين في العلن،
غير �آبه بما يمكن �أن ت�ؤول �إليه تلك الإدانة،
وال ب�إمكان توظيفها في �سياق الحرب الباردة
�ضد الم�شروع والفكر اال�شتراكيين .لقد ارت�أى
كامو �أن ينحاز �إلى ال�ضحايا ،و�أن يرى العالم
من خالل وجهة نظر َمن يقع عليه القمع
والبط�ش� ،إذ ال �شيء عنده ي�ستطيع �أن يبرر هذا
البط�ش :ال م�سيرة التاريخ ،وال م�شيئته ،وال
برمتهّ � .أما �سارتر ،و�إن
الم�شروع اال�شتراكي ّ
كان قد دان المجازر ،ف�إنه اتخذ ،في المقابل،
موقف ًا �أكثر حذراً ،محاو ًال �أن يفهم ال�سياق،
خ�شية �أن يجري توظيف الحديث عن هذه
الجرائم في ال�سياق العام للحرب الباردة.
وجه �سارتر اتهام ًا لكامو ب�أنه ينظر
عندهاّ ،
�إلى التاريخ ''من جهنم'' ــ وجهنم هنا هي
وجهة نظر �ضحايا التاريخ ــ ولي�س من وجهة
نظر �صانعيه الذين يم�ضون قدم ًا نحو م�ستقبل
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�أف�ضل للب�شرية جمعاء .لم يقتنع كامو بهذا
الكالم على التاريخ وم�شيئته ،وظل وفي ًا
لل�ضحايا ،و�أراد �أن يكون �شاهداً على ذلك
''الأمر المرعب'' .ويبدو لي �أن �سعيد ،المعجب
بدور �سارتر كمثقف ناقد من الطراز الأول،
كان �سيقف مع كامو في هذه المواجهة
بينهما12.

املثقف يف مواجهة اخلبري املحرتف

ال�صفة الثانية التي ركز عليها �سعيد تتعلق
بم�س�ألة التخ�ص�ص واالحتراف .ف�إدوارد �سعيد
في كتابه�'' :صور المثقف'' ،وفي كتابات
�أُخرى ،ي�شير �إلى هذه الم�س�ألة من باب الإيماء
فيعرج على �أعمال كثير
والحوار والم�ساجلةّ ،
من المفكرين والأدباء والناقدين ويقتب�س
منها ،من دون �أن يتمكن القارىء من �أن يحدد
موقف �سعيد الوا�ضح من الن�ص الذي اقتب�سه،
ي�ست�شف الن�ص ال�سعيدي
ك�أن على القارىء �أن
ّ
من بين الن�صو�ص الأُخرى التي يرق�ص معها
ن�صه بحركة ر�شيقة .ويبدو �أن حديث �إدوارد
�سعيد عن االحتراف والتخ�ص�ص قد يخلط
الأمور بع�ضها ببع�ض ،وربما من المفيد هنا
تقديم نماذج لذلك:
يركز �إدوارد �سعيد على دور المثقف
ب�صفته هاوي ًا ،كي ي�ستطيع التحرر من
�إمالءات المال وال�سلطة .ولذلك يكتب'' :في
ر�أيي �إذن� ،أن الواجب الفكري الأ�سا�سي هو
البحث عن تحرر ن�سبي من مثل هذه ال�ضغوط.
كمنفي
من هنا كان ت�صوري للمثقف
ّ
وهام�شي وهاوٍ  ،وخالق لغة تحاول قول الحق
لل�سلطة 13''.وي�ضيف في موقع �آخر �أن ''الخطر
الهام الذي يتهدد المثقف هذه الأيام [يكمن]
في م�سلك �سوف �أ�سميه االحترافية .وما �أعنيه
باالحترافية هو اعتبار وظيفتك كمثقف
وك�أنها عمل ت�ؤديه ك�سب ًا للرزق بين التا�سعة
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والخام�سة ...ومن ثم ت�صبح غير مثير للجدل
وغير معني بال�سيا�سة ،و'مو�ضوعي ًا'14''.
ّ
وعليه ،ف�إن �سعيد يدعو �إلى مواجهة
الإغراءات وال�ضغوطات الواقعة على المثقف
بما يدعوه ''الهواية� ،أي الرغبة في �أ ّال يكون
الربح �أو المكاف�أة الباعث الوحيد على الن�شاط
الفكري ،بل �أن يكون الدافع هو ال�شغف،
واالهتمام الذي ال يفتر ،بالو�ضع الأ�شمل
ب�إقامة �صالت عبر الحدود والحواجز ،وبرف�ض
التقييد الح�صري بحقل اخت�صا�ص معين15''.
ت�شير هذه الفقرة �إلى تعامل �سعيد مع
الم�شكالت التي يثيرها االحتراف ،وتلك التي
يثيرها التخ�ص�ص ،باعتبارها تعود �إلى نوع
واحد من الم�شكالت .لهذا ،من المفيد التمييز
منطقي ًا بين االثنين.
�إن خطر االحتراف ناجم عن ت�سخير العمل
الفكري الحر للمثقف� ،إلى مجرد تنفيذ وظيفة.
فالخطر هنا هو خطر الوظيفة ذات المقومات
والمتطلبات الوا�ضحة ،والتي يتقا�ضى المرء
في مقابلها معا�ش ًا ومكاف�أة .الم�شكلة هنا
ثنائية الأبعاد :الأول يتعلق باالعتماد المادي
على �صاحب العمل �أو الم�شغل ،الأمر الذي
يحرم المثقف اال�ستقاللية ال�ضرورية لعمله.
� ّأما الثاني ،وهو ذو م�ستوى �أكثر عمق ًا ،فيتعلق
ب�أن المثقف ــ مثلما يفهمه �سعيد ــ يجب �أن
يكون تحت �سطوة �أفكاره� ،أي �أن ينقاد
وراءها ،بمعنى �أ ّال يكون ا�ستراتيجي ًا في فكره.
غير �أن فكرة االحتراف المقترنة بفكرة
الوظيفة تفتر�ض نوع ًا من الأداء المحدد �سلف ًا،
والمعروف المعالم� ،أي �أن الوظيفة �سابقة في
تو�صيفها على دور ال�شخ�ص الذي ي�ؤديها،
وهنا تكمن الم�شكلة ح�صراً ،وهي �أن الموظف
ال يمكن �أن تحدد وظيفته م�سبق ًا ،لأنها بحكم
تعريفها غير قابلة للح�صر وللتعريف ،ولأنها
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تقوم على تلقائية التقاء الفكر بالم�س�ؤولية.
وبمقارنة لغوية ،ت�شي اللغة العربية بمعنى
�أكثر عمق ًا لدور المثقف ب�صفته ''هاوي ًا''؛ ففي
اللغة الإنجليزية �صفة ''الهاوي'' ()amateur
تعني عك�س المحترف ،بينما في اللغة العربية،
ف�إن ''الهاوي'' هو َمن يتبع هواه� ،أي �أنه ال
يقوم بما يقوم به �إر�ضاء لأحد ،وال يقوم به
ب�شكل ا�ستراتيجي �أو مخطط له ،و�إنما يقوم به
كما يتبع العا�شق هواه ،ومثلما يلعب الولد
ب�ألعابه .الهوى واللعب ،بعك�س العمل ،ال هدف
لهما يتجاوزهما :يلعب المرء حين يهوى،
ويهوى حين يلعب .كالهما يحتكم �إلى
قانونية داخلية خا�صة به ،وال يحتكم �إلى
�إمالء من الخارج .هذا ال يعني �أن المثقف
حين يقوم بدوره النقدي ،ف�إنه يت�سلى �أو
يتلهى ،لكنه هو َمن يفر�ض على نف�سه
المنظومة المعيارية ،والواجبات الأخالقية
التي يعتقد �أنه يجب �أن يلتزم بها .المثقف
بهذا المعنى لي�س فو�ضوي ًا ( ،)anarchistبل هو
حر .وحر بمعنى �أن ال �أحد يفر�ض عليه
�أجندته ،غير �أنه لي�س حراً بمعنى التحرر من
�أي التزام ،لأنه يبقى تحت �سطوة �ضميره وما
يمليه عليه.
ن�ستنتج �إذاً� ،أن �س�ؤال االحتراف �شيء
و�س�ؤال التخ�ص�ص �شيء �آخر .فالجواب على
م�شكلة االحتراف هو �أن يكون المثقف هاوي ًا،
في حين �أن م�شكلة التخ�ص�ص ال يكون الجواب
عليها �أن يكون المثقف هاوي ًا فقط ،بل �إنها
يلمح �إليه
تثير �أي�ض ًا نوع ًا �آخر من الأ�سئلة ّ
�سعيد في ن�صه تلميح ًا.
يقتب�س �سعيد من كتاب را�سل جاكوبي،
ويوافقه فيه على اعتباره ''�أن مثقف اليوم هو،
على الأرجح� ،أ�ستاذ �أدب منغلق على نف�سه ،ذو
دخل م�ضمون ،ال ي�ستهويه التعاطي مع العالم

الأبعد من حدود حجرة التدري�س [ ]....غر�ضه
الرئي�سي هو التقدم الأكاديمي ال التغيير
االجتماعي 16''.وفي �صفحة �أُخرى ،ي�شير �سعيد
�إلى المثقف باعتباره �صاحب ''االهتمام الذي
ال يفتر ،بالو�ضع الأ�شمل ،وب�إقامة �صالت عبر
الحدود والحواجز ،وبرف�ض التقيد الح�صري
بحقل اخت�صا�ص معين17''.
ترى ما الذي كان يق�صده �سعيد تماما؟
ال �أعتقد �أن �سعيد يريد القول �إنه يحق لكل
�شخ�ص �أن يخو�ض في �أي مجال من مجاالت
العلوم ،من دون �أي ت�أهيل ومعرفة خا�صين
بالمجال .وال �أعتقد �أنه كان �سيرحب بي مث ًال
(كباحث في القانون والفل�سفة ال�سيا�سية) كي
�أدر�س في ق�سم الأدب المقارن في جامعة
كولومبيا .وال �أعتقد �أنه يق�صد بذلك �أنه على
ا�ستعداد لأن ي�سلِّم ج�سده لعالج على يد طبيب
غير مخت�ص� ،أو يذهب �إلى محكمة مع محام
هاوٍ � ،أو يبني بيت ًا من دون ا�ست�شارة مهند�س
معماري م�ؤهل.
�إذاً ،ما الم�شكلة التي تكمن في
االخت�صا�ص تحديداً ،من وجهة نظر �سعيد؟
االخت�صا�ص بحد ذاته لي�س م�شكلة،
ونحن ــ و�سعيد كذلك ــ نريد ونرغب في �أن
يكون هناك مخت�صون في �شتى مجاالت
الحياة العملية .و�إذا �أتيح لكل �شخ�ص �أن يعمل
بغ�ض النظر عن
في �شتى المو�ضوعاتّ ،
معرفته وم�ستوى ت�أهيله ،فهي الكارثة بعينها.
�إذاً ما الم�شكلة مع االخت�صا�ص؟
الم�شكلة الأولى �أخالقية في جوهرها،
وتكمن في َميل المخت�ص ،مع الوقت� ،إلى
القناعة التامة ب�أن المجال المعرفي الذي
يبحثه محدد المعالم ،ويعمل بموجب منطق
داخلي متما�سك ومن�سجم ،و�أن جل ما عليه
القيام به هو االن�صياع لهذا المنطق الداخلي

إدوارد سعيد ودور املثقف

التحليلي والذهاب معه �إلى نهايته .هذا هو
منطق التطور العملي في الع�صر الحديث ،ذلك
ب�أن رجل االقت�صاد يبحث في �أنجع الو�سائل
للتعامل مع قلة الموارد ،وهو حين يقوم
بعمله وبحثه هذا ،ي�ضع جانب ًا �أ�سئلة تتعلق
بالجمال والأخالق والدين .والأمر ذاته ينطبق
على عمل باحث القانون الذي يقوم على فهم
متطلبات فكرة الحق القانوني ،والتي تختلف
في جوهرها عن الأخالق والدين واالقت�صاد،
ِ
وق�س على ذلك ...وقد تكون فل�سفة ديكارت
التحليلية واحدة من م�صادر �إلهام هذا التراث
البحثي ،فهي تقوم على فكرة تفكيك �أي
م�شكلة تواجه الفكر �إلى مجموعة من
الم�شكالت الفرعية ،وعلى التعامل مع كل
م�شكلة على انفراد ب�صفتها مع�ضلة محددة
تحتاج �إلى حل� .إن هذا ''التوا�ضع'' في حل
الم�شكالت وفي فهم العالم ،هو �أحد �أ�سرار
نجاح الم�شروع العلمي للحداثة ،بعيداً عن
محاولة الإجابة عن �أ�سئلة كبرى دفعة واحدة،
مثل الموت ،واللـه ،وال�سعادة ،والحرية،
والوجود� ...إلخ .لقد �أعطى هذا االخت�صا�ص كل
فرع من فروع المعرفة نوع ًا من الحرية كي
تنمو وتتطور ،من دون طول انتظار لما يجري
في مجاالت �أُخرى ،ومن دون ترقب �أي
ت�أ�شيرة دخول من �أي �سلطة خارجة عن �سلطة
البحث ومنطقه ،و�سلطة الميدان البحثي نف�سه.
من هنا نفهم لماذا تطورت فل�سفة الأخالق
بعد �أن تحررت من �سيطرة الالهوت الديني
عليها ،ولماذا تطور علم االقت�صاد وفقه
القانون ،بعد �أن ا�ستقال وخرجا من تحت
عباءة فل�سفة الأخالق.
لكن ،على الرغم من هذا النجاح ،ف�إن
هناك خطراً جدي ًا كامن ًا في هذا التق�سيم
لمجاالت العلم والبحث وكثرة التخ�ص�ص،
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وهذا الخطر يندرج في اعتقاد المحترف ب�أن
جل دوره هو االن�صياع لما يقت�ضيه م�شروعه
البحثي ،بموجب المنطق الداخلي للبحث.
الخطر هنا يكمن في الإلغاء الطوعي
لم�س�ؤولية الباحث ،اعتقاداً منه �أنه يمتثل
لمنطق بحثي �صارم ،و�أن المطلوب منه هو
االن�صياع لهذا المنطق� .إن القبول الأعمى
بوجود منطق حديدي من هذا النوع ،يجعل
الباحث مجرد برغي في ماكينة كبيرة �أُ�سند
�إليه دور محدد .في هذا النوع من الممار�سة
العلمية تختفي الم�س�ؤولية الفردية� ،أو بكلمات
�أب�سط� :إنها هروب من الحرية الإن�سانية �إلى
قدرية علمية ال تختلف في جوهرها عن
القدرية الدينية� ،إن لم تكن �أكثر خطورة منها.
�إن كل باحث وعالم و�صاحب اخت�صا�ص
حين يبحث في مو�ضوع معين� ،أو يقوم
بتجارب معينة ،يقوم في الوقت عينه ب�أكثر
من عمل :فمن ناحية ،هو يقوم ب�شكل �آني
ومبا�شر ،بعمل بحثي يهدف �إلى الإجابة عن
�س�ؤال معرفي في مجال معين (الفيزياء؛
القانون؛ الطب؛ االقت�صاد؛ �إلخ ،).لكنه من
ناحية �أُخرى ،وفي الوقت نف�سه ،ي�ساهم في
م�شروع هو دائم ًا �أكبر من بحثه ،بل يجعل
بحثه جزءاً منه .وهذا الم�شروع ال يكتمل �إ ّال
بوجود باحثين �آخرين ،وبوجود م�شروع
بحثي ،ومجتمع علمي ،واقت�صاد ،ودولة� ،إلخ.
فهناك مث ًالَ ،من يطور �شرائح �إلكترونية،
وهناك َمن يبني دوائر �إلكترومغناطي�سية،
وهناك َمن يبني علبة من البال�ستيك .وعندما
يجري و�ضع هذه العنا�صر مع ًا ت�صبح
حا�سوب ًا هو جزء من م�شروع علمي وح�ضاري
معين .وباحث التاريخ الذي يكتب تاريخ مفكر
معين ،ربما يبني في الآن نف�سه مدماك ًا في
رواية لم�شروع قومي معين .وعالم الآثار الذي
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يبحث في �آثار ح�ضارة معينة ،قد ي�ساهم في
تفنيد معتقدات �سائدة ل�شعوب كاملة� .إن �أي
ي�صب ،من
ن�شاط علمي �أو فكري �أو ثقافي قد
ّ
حيث تدري �أو ال تدري ،في �سياق �أو�سع ربما
يكون له ت�أثير �أبعد و�أ�شمل من النتاج العلمي
المبا�شر والآني.
�إن هذه الحقيقة البديهية تعني �أنه� ،إلى
جانب كون الواحد منا باحث ًا �أو م�ؤرخ ًا
فيزيائي ًا �أو عالم �آثار� ،أي �أ�صحاب اخت�صا�ص
والتزام تجاه هذا االخت�صا�ص ،ف�إننا ال
نتوقف عن ممار�سة هوياتنا الأُخرى عندما
نقوم بن�شاطنا البحثي :نحن ن�ستمر في كوننا
مواطنين ،وفي كوننا �آباء و�أمهات ،وفي كوننا
�أع�ضاء مجتمع وعالم معين ،كما نبقى
�أ�صحاب م�س�ؤولية تجاه هذه االنتماءات
جميع ًا� .إن الت�شديد على الهوية االخت�صا�صية
للباحث تحوي �أحيان ًا رغبة دفينة في �إخفاء
دوره ب�صفته مواطن ًا ،وربما كان هذا بالذات،
ما يقلق �سعيد في الإفراط في التركيز على
التخ�ص�ص� :أي محاولة الإفالت من
الم�س�ؤولية.
في هذا ال�سياق ،يمكن القول �إنه في �أي
ن�شاط اخت�صا�صي علمي �أو فكري ،هناك
فائ�ض ما ،يقع حتم ًا خارج �أي اخت�صا�ص؛
فال�س�ؤال عن كيفية خف�ض ن�سبة الدهنيات في
الدم وبوا�سطة �أي نوع من الأدوية ،هو �س�ؤال
علمي يخ�ص علماء الطب .لكن ال�س�ؤال الحتمي
عما �إذا كان من الحكمة حقن الج�سم بمثل
ّ
هذه الأدوية ،نظراً �إلى ت�أثيرها ال�سلبي في
مزاج الأفراد ،هو �س�ؤال خارج عن علوم الطب،
�إذ ال جواب طبي ًا عن �س�ؤال من هذا النوع .كما
�أنه ال جواب في علم الفيزياء ،عن الآثار
االجتماعية المترتبة على �إقامة منتزهات في
الف�ضاء الخارجي ،و�إن كان �س�ؤال كيفية �إقامة

هذه المنتزهات من �صميم علم الفيزياء.
وال�س�ؤال عن هوية قاتل جون كنيدي �س�ؤال
عما �إذا كان هذا
تاريخي ،لكن ال�س�ؤال ّ
المو�ضوع ي�ستحق بذل جهد تاريخي في هذا
االتجاه� ،أو كيف يمكن �أن ي�ؤثر هذا االكت�شاف
في الثقافة ال�سيا�سية الأميركية ،فيقع خارج
علم التاريخ.
قيا�س ًا على ذلك ،عندما يحذر �سعيد من
دور المخت�ص ،فهو �إنما يحذر ب�صورة خا�صة
من تلك الرغبة لدى المخت�ص في �إقامة
الأ�سوار حول نف�سه ،والتي ت�سعى لإعفائه من
الم�س�ؤولية االجتماعية وال�سيا�سية ،وال يحذر
من االخت�صا�ص بحد ذاته.
� ّأما الم�شكلة الثانية المتعلقة باالخت�صا�ص،
فم�شكلة معرفية في جوهرها ،ولي�ست �أخالقية
بال�ضرورة ،وتكمن في ''العقم'' الذي قد ين�ش�أ
عن االخت�صا�ص في مو�ضوع معين ،من دون
االلتفات �إلى غيره من االخت�صا�صات ،ومن
دون النظر في حقول معرفية مجاورة.
فـ ''الحـيـاة'' كـ ٌّل واحد ،وحد ٌة واحدة ،تهطل
علينا مطراً غزيراً لتبلل كياننا .و�إذا كان من
المتعذر �أن نفهم الحياة دفعة واحدة ،فذلك ال
يعني �أ ّال نحاول فهمها كوحدة واحدة� .صحيح
�أن للعقل الإن�ساني ممار�سات متنوعة في عدة
مجاالت :العلوم ،والأخالق ،والجمال� ،...إ ّال �إن
العقل الإن�ساني واحد حين يقوم بتلك
الن�شاطات المتعددة� .إن هذا الفهم يتطلب �أن
نقيم ج�سوراً بين حقول المعرفة ،بعد �أن قمنا
بف�صلها بع�ضها عن بع�ض ،كـ ''ا�ستراتيجيا
حربية'' لل�سيطرة على الحياة ،غير �أن دور العقل
ال ينح�صر في التفكيك والتق�سيم ،بل يمتد �أي�ض ًا
�إلى جمع �أو�صال ما فككه ،و�إن كان من
ال�ضروري القيام بذلك بحذر �شديد.
�إن الحاجة �إلى �إقامة الج�سور والقفز عن
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الحواجز ال تقف تمام ًا في مواجهة
االخت�صا�ص ،بل على العك�س من ذلك ،تفتر�ض
تعدد االخت�صا�صات ولي�س �إلغاءها .فالمطلوب
معرفي ًا هو �إقامة العالقات عبر الحواجز،
ور�ؤية طرق ت�أثير معارف حقل معين في حقل
�آخر ،والطريقة التي تهاجر فيها الأفكار من
حيز معرفي �إلى �آخر .هذا كله ال ينفي
االخت�صا�ص ،و�إنما يدعو �إلى عدم االكتفاء
باخت�صا�ص واحد معين ،ويعتبر �أن الأمور
المثيرة حق ًا تحدث عادة في نقاط االلتقاء
بين الحقول ،وفي معابر الحدود والحواجز
نف�سها ،لأن هذه المناطق نف�سها تقع بدورها
على هام�ش ال�سيطرة المحكمة للمركز،
وبالتالي فهي مر�شحة للتجديد واالبتكار .وال
�شك في �أن هذا هو ما يق�صده �سعيد في نهاية
الأمر.

الثقافة القومية؛ الوالء؛ النقد
لقد �أم�ضى �سعيد كثيراً من وقته ومن
كتاباته مدافع ًا عن حقوق ال�شعوب الم�ستعمرة
في نيل ا�ستقاللها والتحرر من نير اال�ستعمار
وينبه �إلى خطر
وال�سيطرة ،ولهذا ،ف�إنه ينتبه ّ
االنجراف وراء الرطانة القومية التي تقوم
على �صناعة التماهي والتجان�س بين �أفراد
الأمة� ،إلى درجة تهدد بقتل �أي نزعة نقدية.
وهو ي�شير �إلى �أن ك ّتاب ًا ثوريين مثل فانون،
انتبهوا من قبل لهذه النزعة وحذروا منها.
وي�ست�شهد �أي�ض ًا بمواقف ال�شاعر الهندي
يتوان عن اتخاذ
طاغور ودوره ،والذي لم
َ
موقف نقدي تجاه الحركة القومية الهندية،
حتى عندما كانت تخو�ض معارك عادلة �ضد
�أعدائها18.
هذه الروح النقدية ،وفق ًا ل�سعيد ،يجب �أن
ت�سود في كل وقت ،وهو يرى �أن ''من غير
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الكافي ترديد ال�شعارات الوطنية المناه�ضة
لال�ستعمار كما هي مج�سدة في الحزب
والقيادة ،فهناك دائم ًا م�س�ألة الهدف الذي
ي�ستلزم تحليل الخيارات حتى في حومة
المعركة'' ،والوالء للجموع ال يمكن �أن يجر
المثقف �إلى ''درجة تخدير الح�س النقدي19''.
وي�صل الأمر به �إلى حد اتخاذ موقف عام
مطلق يف�ضل فيه النقد على الوالء ،فيكتب:
''هل ُيلزم واقع القومية المثقف الفرد ،الذي هو
محور االهتمام في كل ما �أرمي �إليه هنا،
بالمزاج العام ،بدواعي الت�ضامن �أو الوالء
الأزلي� ،أو الوطنية القومية؟ [ ]....الجواب
المخت�صر هو �أن الت�ضامن ال يعلو �أبداً على
النقد20''.
هذا كالم جريء و�ضروري ،وخ�صو�ص ًا في
عالم مثل عالمنا العربي ،والذي تلتقي فيه
فكرة الدولة مع الدولة القائمة ،والدولة مع
الحزب الحاكم ،والحزب الحاكم مع لجنته
المركزية ،ولجنته المركزية مع رئي�س الحزب،
لينتهي الأمر ب�أن �أي نقد لرئي�س الحزب هو
انتقا�ص من هيبة الدولة؛ و�أي م�ساءلة
لممار�سات زعيم الثورة ُتعتبر ت�شكيك ًا في
برمتها؛ و�أي مراجعة لقرار �أو خطوة
الم�سيرة ّ
معينة هي خيانة للم�شروع ب�أكمله.
يعلل �سعيد �أ�سبقية النقد على الوالء في
مقالته عن النقد العلماني ،فيبرر هذه
الأ�سبقية ،ويعتبر �أنه حتى في حمى المعركة،
يجب �أن يكون هناك نقد ،لأنه ''يجب �أن يكون
هناك وعي نقدي �أ�ص ًال كي يكون هناك
مو�ضوعات وم�سائل وم�شكالت وق�ضايا وقيم،
وحتى حيوات ،ت�ست�أهل الن�ضال من �أجلها21''.
وعليه ،لي�س م�صادفة �أن نموذج المثقف
ي�ستقي بع�ض موا�صفاته من نموذج المنفي؛
ذلك ال�شخ�ص الذي يعي�ش خارج وطنه ،وال
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ي�شعر بحميمية مفرطة معه ،ويحافظ على
م�سافة منه ت�ؤهله لإقامة هذا الوطن/
المجتمع .ولي�س م�صادفة �أن �سعيد ي�ستعمل
كلمة ''م�سافة'' ( )distanceفي معر�ض توظيفه
لماهية دور النقد ،باعتبار �أن هذه الم�سافة
�ضرورية للعملية النقدية22.
ما من �شك في �أن النقد يحتاج �إلى هذه
الم�سافة ،و�إلى هذا االنف�صال الآني بين الذات
والجماعة ،وبين الفكرة وتج�سدها المادي،
وبين الهوية و�صورة الهوية عن ذاتها .لكن ما
�أردت �أن �أ�ضيفه (وهو �أمر ي�شير �إليه �سعيد من
دون �أن يتوقف عنده كفاية) ،هو �أن الوالء
نف�سه �أي�ض ًا �شرط النقد ،و�أن الوالء والت�ضامن
هما قيمة �ضرورية بذاتيهما �أو ًال ،وهما �شرط
لقيم �أُخرى �أي�ض ًا.
قد يكون من المفيد في هذا ال�سياق العودة
�إلى �أبجديات الفل�سفة .لقد كان �أفالطون �أول
الفال�سفة الذين كانوا على وعي ب�ضرورة
الم�سافة بين الفكرة وتج ّليها المادي (وال
� ّأدعي �أن �إدوارد �سعيد �أفالطوني) ،وكان
حري�ص ًا على �إبقاء م�سافة بين الفيل�سوف
الحاكم وبين الأمور المادية الحياتية .فمن
المفرو�ض �أ ّال يتزوج الفيل�سوف الحاكم كي ال
يكون عنده �أوالد و�أحفاد و�ساللة ،و�أ ّال يكون
�صاحب �أمالك وعقارات في الدولة ،لأن من
�ش�أن هذين الأمرين �أن يجعاله منغم�س ًا
ومتورط ًا ومنحازاً� ،أي �أن يفقد الح�س النقدي
ويقيم الأمور بنزاهة
ال�ضروري كي يحكم ّ
وبم�سافة مت�ساوية بين �أع�ضاء الجمهورية،
وهو ما يمنع االحتراب داخلها .لذلك كله،
عار�ض �أفالطون فكرة الملكية الخا�صة23.
هذا ''البعد''� ،أو التجرد من االنغما�س في
حياة الجماعة ،ي�ضمنان نوع ًا معين ًا من
القدرة النقدية والنزاهة� .إ ّال �إن الم�شكلة التي

نام عليها �أفالطون و�صحا عليها �أر�سطو،
تقوم على ال�س�ؤال التالي :حتى �إذا �ضم ّنا �أن
الفيل�سوف الحاكم قادر على �أن يحكم بالعدل،
يقيم الأمور نقدي ًا ،فما م�صلحته في ذلك؟
و�أن ّ
بمعنى :ما الحافز لديه كي ينه�ض �صباح ًا
ويقيم الأمور
ويذهب �إلى عمله ،ليحكم بالعدل ّ
نقدي ًا ومو�ضوعي ًا؟ وكيف يمكن �أن نعيد
''زرع'' هذا الفيل�سوف بين �شعبه ومجتمعه بعد
�أن ''اقتلعناه'' منهما؟ وكيف نعيده �إلى الحياة
بعد �أن جردناه من �صفاته الب�شرية؟ وكيف
لفك �أي
نعيد ارتباطه بالجماعة بعد �أن �سعينا ّ
ارتباط له بها؟24
ال يعني ما �سبق� ،أن ''الم�سافة'' غير
�ضرورية للنقد ،بل الإ�شارة �إلى �أن كلمة
''الم�سافة'' هي كلمة عالئقية تعني م�سافة بين
اثنين موجودين داخل وحدة معينة .النقد
يحتاج �إلى ''الم�سافة'' كقوة طاردة عن المركز،
لكنه يحتاج �إلى ''الوالء'' باعتباره قوة جاذبة
في اتجاه المركز؛ قوة قادرة على خلق جمهور
يتحدث بلغة يمكن للجميع فهمها ،المنت ِقد
والمنت َقد.
�إن غياب هذا الحد الأدنى من الحميمية
يو ّلد �س�ؤالين تلقائيين :الأول ،ما هو حافز
المنتقد على تقديم نقده؟ والثاني ،ما الحافز
لدى جمهور الم�ستمعين على اال�ستماع �إلى
هذا النقد ،والإ�صغاء �إليه �أ�سا�س ًا؟ �أولي�س هناك
�ضرورة لوجود نوع من العالقة الحميمية
التي تقوم على الوالء ،واالهتمام بالم�صير
الم�شترك للجماعة ،والقلق �إزاء م�صيرها
وم�ستقبلها ،كي يتحفز الناقد ليقدم نقده؟
وفي المقابل� ،أولي�س هناك حاجة لدى
الجماعة �إلى �أن تكون مقتنعة ب�أن المثقف
الذي يقوم بنقدها مهتم وقلق �إزاء م�صيرها
و�أحالمها و�آمالها و�آالمها؟ �أولي�س هذه
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الـ ''نحن'' �ضرورية لغوي ًا وبالغي ًا ،كي يكون
من الممكن دخول المحادثة والم�شاركة فيها
وتقديم النقد؟
بهذا المعنى ،ف�إن م�شكلة المثقف ربما
تكون �شبيهة بم�شكلة الفيل�سوف الحاكم لدى
�أفالطون؛ كالهما قادر على اتخاذ موقف
تحليلي وقيمي و�أخالقي كوني ،لكن ال�س�ؤال
هو �أي رغبة لديهما في اتخاذ موقف كهذا �إن
لم يكن بدافع االنتماء ،و�أ�ضيف هنا الحب؟
و�أي رغبة لدى الجمهور في اال�ستماع �إن لم
يكن لديه الحد الأدنى من الثقة بالمثقف،
و�أ�ضيف �أي�ض ًا هنا ،بع�ض الحب؟
و�إذا كانت الثقافة القومية مع نزعتها �إلى
الهيمنة والإخ�ضاع ومطالبتها الدائمة من
�أفرادها بقبول قيمها ال�سائدة ،ت�شكل نوع ًا من
القيود ،و�إذا كان دور المثقف هو التمرد على
نقر �أي�ض ًا ب�أن وجود
هذه القيود ،فعلينا �أن ّ
القيود نف�سه هو �شرط التمرد ،فالمرء يتمرد
�ضمن �سياق معين .وكي يكون التمرد ذا
معنى ،عليه �أن ي�صوغ نف�سه �ضمن �أفق ثقافي
معرفي وجداني متفق على قواعده الأ�سا�سية.
تقيدنا وتم ّكننا من الحرية
والثقافة كاللغةّ ،
في �آن مع ًا ،تمام ًا كقوانين لعبة ال�شطرنج �أو
ال�س ّلم المو�سيقي :تحدد لنا الحركات
ُ
الم�سموحة ،لأن من دون هذا التحديد ال �إمكان
للعب ال�شطرنج� ،أو عزف المو�سيقى.
لم يكن �إدوارد �سعيد غاف ًال عن هذه الأمور
طبع ًا ،لكنه لم يكن �صريح ًا �أي�ض ًا .وللأمانة
المتن�سك
نظر للمثقف
والدقة ،ف�إنه لم ُي ّ
ّ
المنعزل ،ولم يتحدث عن اال�ستقالل الكامل،
و�إنما الن�سبي .و�أكبر دليل على ذلك� ،أن حديثه
عن المثقف ورد في �سياق حديثه عن المنفى
ومن يع�ش في
والإن�سان الذي يعي�ش فيهَ .
المنفى ال يفقد �صلته بالوطن الذي جاء منه،
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وال ي�صبح غريب ًا عنه تمام ًا ،بل يبقى على
هام�شه ،ويقف على الحدود بين مجتمعه
والمجتمع الآخر الذي هاجر �إليه .وال ي�ستوي
موقف الذي يقيم على الحدود ويبقى في حالة
قلق دائم ،مع الموقف الجازم بالمطلق ،والذي
�أطلقه �سعيد ،ب�أنه في حال تناف�س الوالء مع
النقد ف�إن الأ�سبقية للنقد دائم ًا و�أبداً .ال �أ�سبقية
ل�شيء على �شيء ،فالمثقف ال ي�ستطيع �أن
يركن �إلى الأجوبة المريحة الواثقة ب�أن النقد
�سابق دائم ًا على الوالء ،بل يتعين على النقد
�أن يكون ناقداً لنف�سه �أي�ض ًا ،و�أن يعي �شروط
ح�ضوره ،وعلى المثقف �أن يختار متى يطلق
نقده ومتى ي�ؤجله.

�سعيد بني �إمانويل كانط وماك�س
فيرب
�إن �شغف �إدوارد �سعيد وحما�سته في الدفاع
عن المظلومين والمقهورين ،ورغبته في
الوقوف �إلى جانب الق�ضايا العادلة ــ حتى �إن
كانت خا�سرة ــ هي �أمور مركزية ورا�سخة في
كتاباته كافة .كما �أنه ال يمكن فهم كتاباته
عن المثقف ودوره ،من دون هذا الربط المحكم
الذي يقيمه بين المثقف من جهة ،وقيم العدالة
والحرية من جهة �أُخرى .وعليه ،ف�إنه ي�شير �إلى
�أن التدخل الفاعل للمثقف في حياة المجتمع
''يجب �أن يرتكز على �إيمان للمثقف را�سخ ال
يتزعزع في مفهوم للعدالة والإن�صاف ي�سمح
باالختالفات بين الأمم والأفراد'' 25،و�إلى �أن
المثقفين هم دائم ًا في موقع ''يتيح المجال
لالختيار ويقوم �أكثر من غيره على المبادئ،
بحيث يم ّكنهم فع ًال من قول الحق في وجه
ال�سلطة 26''.هذه الحما�سة لفكرة العدالة هي في
منتهى الأهمية ،وقد وظفها �سعيد في خدمة
ق�ضايا عادلة كثيرة وعلى ر�أ�سها ق�ضية
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فل�سطين .والعدالة ال تتطلب نقد الأمم
والقوميات الأُخرى ،بل ا�ستجواب م�ستمر
لل�سلطة �أينما و�أي ًا تكن.
هذا ال�شغف بالعدالة مهم جداً ،لكنه غير
مفهوم �ضمن ًا .و�سعيد يقف هنا في �صف
كثيرين من المفكرين الذين �أولوا العدالة
مكانة خا�صة في كتاباتهم ،وعلى ر�أ�سهم
�إمانويل كانط الذي اعتقد �أنه �إذا غابت العدالة
عن العالم ،فال قيمة لحياة الب�شر على وجه
الب�سيطة 27.وفي موقع �آخر ،يقتب�س كانط
''فلتعم العدالة ،حتى
المبد�أ القديم الذي يقول:
ّ
لو اقت�ضى الأمر �أن يلقى جميع الأوغاد
موتهم'' 28،وهي المقولة الموازية للمقولة
''لتعم
ال�شعبية الدارجة عندنا ،والتي تقول:
ّ
العدالة ،حتى لو �أطبقت ال�سماء على الأر�ض''.
هذه الحما�سة للعدالة تفتر�ض �أن يكون المرء
على معرفة ودراية بما تق�ضي به العدالة ،وما
تلزمنا به .وبالن�سبة �إلى فيل�سوف مثل كانط،
ف�إن مقت�ضيات العدالة دائم ًا محددة ومعروفة
ووا�ضحة ،وهو يقول في مقالته ال�شهيرة عن
النظرية والممار�سة�'' :إن الفرد حين ي�س�أل
نف�سه عن واجباته الأخالقية والقانونية
(وذلك بفارق عن ال�س�ؤال عن الطريق �إلى
ال�سعادة) في كل و�ضع وحالة ،لن يكون لديه
�أي لب�س �أو حيرة ب�ش�أن الجواب الذي يعطيه
لنف�سه ،وهو دائم ًا على يقين تلقائي �إزاء
الواجب الذي يجب �أن ي�ؤديه29''.
بموجب هذا المنطق الكانطي ،ف�إن الفرد ــ
وكل فرد كانطي هو فرد مثقف بمعنى �إمكان
ا�ستقاللية الر�أي وعدم االن�صياع التلقائي وراء
ي�شخ�ص
الجماعة ــ يمر بمرحلتين :الأولىّ ،
فيها ما تقت�ضيه العدالة ،وهذا �أمر قابل
للتحقق بدرجة عالية من اليقين؛ الثانية تقوم
على �إخ�ضاع الفرد لالعتبارات الأُخرى

للعدالة ،والتي تعلو االعتبارات كافة.
ال يتب ّنى �سعيد مقوالت كانط كما هي،
لكنه يتب ّنى �صيغة معينة لهذه المواقف� .إن
قول الحق في وجه ال�سلطة يفتر�ض �أن لدينا
قدرة دائمة على �أن نعرف ما هو الحق
والحقيقة ،كي نقولهما في وجهها ،كما
يفتر�ض وجود �أنطولوجيا معينة لي�س م�ؤكداً
موافقة �سعيد عليها .لقد كان �إدوارد �سعيد
�سباق ًا في توظيف �أدوات فوكو التحليلية ،كي
ّ
ُيظهر لنا بلباقة بارعة �أن ما ي�صوغه الفكر
اال�ست�شراقي ــ في كل ما يتعلق بال�شرق ،على
اعتبار �أنه نوع من المعرفة ال�صرفة ــ ما هو
�إ ّال �ضرب من خطاب يقوم على التحكم
نبهنا �سعيد في كتابه
وال�سيطرة .وقد ّ
''اال�ست�شراق''� ،إلى �صعوبة معرفة الحقيقة من
دون عالقات القوة ،فهل عاد �إلى تب ّني فكرة
عن الحقيقة ،تجد نف�سها خارج عالقات القوة
وال�سيطرة؟
في �سياق البحث عن مفهوم الحقيقة،
وعندما يجري الحديث عن الحق ،يحيلنا �سعيد
�إلى �ضرورة ''الثبات في م�ساندة معايير
ال�سلوك الدولي ودعم حقوق الإن�سان30''.
يعي �سعيد تمام ًا� ،أن من المتعذر اليوم
الحديث عن الحق والحقيقة بالطريقة نف�سها
التي جرى الحديث فيها عن هذه المفاهيم قبل
 200عام ،بعد انك�شاف �أوروبا على عوالم
وح�ضارات و�أعراق متنوعة .وعليه ،ف�إنه
ي�صوغ نظرية مخففة عن الحق والحقيقة� ،آخذاً
في االعتبار تحوالت ما بعد الحداثة ،ويكتب
في هذا ال�سياق'' :ومع �أننا مح ّقون في الحزن
مقومات
على اختفاء الإجماع على ِّ
المو�ضوعية ،لكننا ل�سنا من منطلق مماثل،
هائمين كلي ًا في ذاتية تطلق العنان
لأهوائها31''.

إدوارد سعيد ودور املثقف

يوحي ما �سبق ب�أن �سعيد ال يولي ما يكفي
من الأهمية للخالفات العميقة جداً في ت�أويل
منظومة حقوق الإن�سان وتف�سيرها ،و�أنه يعول
مما ت�ستحق� .إن
عليها وعلى مو�ضوعيتها �أكثر ّ
حق الملكية الفكرية على معادالت �صناعة
الأدوية يتعار�ض دائم ًا مع حق جماهير وا�سعة
من العالم في ال�صحة والعالج؛ والحق في حرية
التعبير ي�صطدم بالأمن القومي؛ وحق االحتجاج
والتظاهر ي�صطدم بحق حرية الحركة؛ وحق
ال�شعوب في تقرير م�صيرها و�إغالق حدودها
ي�صطدم بحق الأفراد في الهجرة؛ والطرق التي
يجري فيها تف�سير القانون الدولي ومنظومة
مما يتخيله
حقوق الإن�سان ،هي �أكثر �إ�شكا ًال ّ
�أولئك الذين ال يتعاملون بالقانون.
هذه الإ�شكاالت الجدية كلها تجعل من
ال�صعوبة بمكان ،الركون �إلى و�ضوح فكرة
الحق و�سطوعها كمو�ضوع مفروغ منه .غير �أن
الق�ضية الأهم والأ�سا�سية ال تكمن في �صعوبة
التقاط ما يمكن اعتباره الحق والحقيقة
وت�شخي�صه ،و�إنما في كيفية ت�صرف المرء
باعتباره مثقف ًا عندما يعتقد �أنه يكت�شف
حقيقة معينة� ،أو عندما يعتقد �أن الموقف
الأخالقي يقت�ضي منه اتخاذ موقف ما .ماذا
عليه �أن يعمل عندها؟
في هذه النقطة بالذات ،يبدو �أن �إدوارد
�سعيد كان جارف ًا في موقفه حين جزم ب�أن
النقد �سابق دائم ًا على الوالء ،و�أن دور المثقف
�أن يجهر بالحق حتم ًا ،مهما تكن النتائج .لكن
هل حق ًا يقت�صر دور المثقف على قول الحق
والحقيقة؟ �ألي�س على المثقف م�س�ؤولية معينة
في قول الحق والحقيقة؟ هل واجبه �أن
يقولهما حتى لو �أطبقت ال�سماء على الأر�ض
وانهارت الدنيا؟ هل تنتهي الم�س�ؤولية بمجرد
قوله الحقيقة والحق؟
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يبدو �سعيد �أميل �إلى قبول هذا الدور
للمثقف ،وهناك كثير من المنطق في هذا
الموقف ،لأنه موقف ال يقبل الم�ساومة ،وهو
ينحدر من التراث الكانطي الديونطولوجي
( )Deontologyالذي ال ُيبقي للمرء �إمكان ًا
للمقاي�ضة :بع�ض الكذب من �أجل الك�سب
المادي؛ �سرقة �أدوية لمعالجة مري�ض؛ بع�ض
العنف لتح�سين و�ضع حقوق المواطن في
الدولة .قد تبدو الأمور �سهلة �إلى حد ما ،عندما
يتنازع قلب المرء وازع �أخالقي من ناحية،
في مقابل رغبة في الثراء ــ الم�صلحة �أو
المنفعة .في هذه الحال ،قد يبدو للبع�ض �أن
الوازع يجب �أن يكون حاداً ووا�ضح ًا ،من دون
�إمكان لمقاي�ضة �أو م�ساومة ،لكن ،قد يمثل
نياته ،وهو
�أمامنا �شخ�ص لي�س لدينا �شك في ّ
ال ي�سعى لثراء �أو منفعة �أو م�صلحة على
الإطالق ،بل يتنازعه في اللحظة نف�سها وازعا
الأخالق والم�صلحة اللذان ي�شدانه في عدة
اتجاهات:
والد يحار في �أن ي�ساعد ابنه مادي ًا في
تعليمه� ،أو �أن ي�ساعد �صديقه المري�ض جداً؛
�صحافي مرموق و�صلته وثائق ُتظهر قائد
ثورة �شعبه في ف�ضيحة جن�سية �أو مالية ،و�إذا
تم ن�شرها قد تق�ضي على القائد وعلى الثورة
وم�شروعها؛ �صديق يطلب من �صديق �أن يكذب
لأجله كي ي�ساعده في �أزمة �صحية؛ وزير
يطلب من م�ساعده عدم ن�شر معلومة معينة
يمكن �أن ي�ؤدي ن�شرها �إلى الهلع وانهيار
البور�صة؛ جندي في المعركة يطلب منه قائده
القيام ب�أعمال غير �أخالقية �ضد العدو لح�سم
المعركة؛ �إلخ.
هناك تيار فل�سفي كامل ،يقف على ر�أ�سه
كانط ،يعتقد �أنه حين نقوم بما يجب �أن نقوم
عما يحدث
به �أخالقي ًا ،ف�إننا غير م�س�ؤولين ّ
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بعد ذلك .قد تقود ال�صدف �أو الحظ �أو الرب،
�إلى ت�سل�سل �أحداث معينة �أدت �إلى م�صيبة ما.
لكن ،ما دمنا قمنا بما نراه �أخالقي ًا ،وبما
توجبه عالقات الحق والعدالة ،فال م�س�ؤولية
مبا�شرة علينا فيما حدث .واجب علينا �أن
نقوم بما تمليه العدالة ومتطلباتها ،وبعد ذلك
ف�إن الأمر متروك للحظ ،ولم�شيئة القدر
والرب32.
ي�صف عالم االجتماع ماك�س فيبر في
مقالته ''ال�سيا�سة ك�صنعة'' 33،الفرد الذي
يت�صرف بموجب هذا المنطق ب�أنه يعمل
بموجب ''�سيا�سة القناعات''� ،أي �أنه يختار
قناعاته ويعمل بموجبها ،ك�أنها تتحدث من
تحركه� ،أو ك�أنه ال يتحرك
خالله وهي التي ّ
ومعدوم الإرادة �أمام �سطوة هذه القناعات
والمبادىء.
لكن فيبر يحذرنا من هذا االن�صياع
لقناعاتنا ومبادئنا ،ويقدم في مقابل هذا
النموذج من العمل في الحيز ال�سيا�سي العام،
نموذج ''�سيا�سة الم�س�ؤولية'' التي تقوم على
الوعي التام ب�أننا م�س�ؤولون عن طريقة
توظيفنا لقناعاتنا ،وب�أنه ال يمكن غ�سل اليد
من النتائج المترتبة عن �أفعالنا ،حتى �إن
كانت هذه الأفعال نابعة عن قناعة عميقة
وحقيقية ،ولي�س عن رغبة في الك�سب �أو
المنفعة �أو ال�شهرة .ف�شخ�ص كهذا يمكن �أن
يبرىء نف�سه �أمام اللـه ،كونه لم يرتكب
ي�سع لمنفعة
ونياته كانت جيدة ،ولم َ
خطيئةّ ،
�أو مك�سب �شخ�صي من �أي نوع كان ،لكن ،ذلك
تحمل
كله ال يعفيه اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا من ّ
م�س�ؤولية فعله ،حتى �إن كان فعله �شهم ًا
وم�ستقيم ًا وم�ستمداً من مبادىء نبيلة
و�سامية.
�إن رجل ''�سيا�سة الم�س�ؤولية'' لي�س رج ًال ال

يملك المبادئ ،وال هو من النوع النفعي الذي
يعتبر �أن �أخالقيات موقف معين تقا�س
بموجب كمية المنفعة المت�أتية عنه ،بل هو
ال�شخ�ص الذي ال ي�ستطيع �أن يعفي نف�سه ــ في
نهاية الأمر ــ من القول'' :لقد قمت بما قمت به
عن قناعة ،وال �ش�أن لي فيما حدث بعد ذلك
من نتائج ''.وعلى الرغم من مبدئيته ،ف�إن
يوظف من
موقف ''�سيا�سة القناعات'' عندما ّ
دون االلتفات �إلى النتائج ،ربما ي�ستدعي نوع ًا
من ال�شخ�صية االنتهازية التي ت�سعى للظهور
النظيف على ح�ساب تداعيات المواقف
المتخذة.
في هذه النقطة ،قد يتخذ النقا�ش ب�ش�أن
دور المثقف اتجاه ًا �آخر ،ويو�ضح �سعيد
موقفه كالتالي:
هناك رجال �سيا�سة يعملون من �أجل
تحقيق �أهداف �سيا�سية معينة ،وقد تكون هذه
الأهداف نبيلة و�سامية :التحرر من الطغيان؛
�إ�شاعة العدالة؛ رفع م�ستوى المعي�شة؛ التخل�ص
من الإجرام في المجتمع؛ رفع الم�ستوى
ال�صحي وتخفي�ض عدد حاالت الوفاة؛ �إلخ.
و�إذا كان دور رجل ال�سيا�سة �أن ي�سعى لتحقيق
هذه الأهداف ،ف�إن دور المثقف الذي يتركز
همه على االنتباه اليقظ والدائم لئال تدا�س قيم
�أ�سـا�سـيـة �أُخرى ،لي�س ال�سعي لتحقيق هذه
الأهداف فقط ،بل التنبه �إلى �أن هذا ال�سعي
يجب �أن يبقى �ضمن �أ�صول و�ضوابط وقواعد
ت�ضمن االلتزام بمعايير الحد الأدنى من
الأخالق والعدالة� ،أي مجموعة حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية.
وعند قبول توزيع الأدوار هذا بين المثقف
وال�سيا�سي ،يطفو على ال�سطح بع�ض الأ�سئلة
التي تبحث عن �إجابة .و�أحد �أهم هذه الأ�سئلة
يتعلق بالطبيعة المختلفة للأدوار:
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�إذا كان دور رجل ال�سيا�سة تحقيق الأهداف
الجماعية المن�شودة ،ودور المثقف يقت�صر
على التقويم والتقييم والمراقبة والنقد ،ف�إن
مهنة رجل ال�سيا�سة (ال�سيا�سة بمعناها النبيل)
تبدو �أكثر تعقيداً و�شمو ًال في نظرتها �إلى
مجمل الواقع وتركيباته ،مقارنة بدور المثقف
الذي يبدو محدوداً ن�سبي ًا ،و�سلبي ًا في ظل عدم
اكتراثه بالنتائج المترتبة ،واكتفائه بدور
النقد والتقييم .قد يكون هذا التق�سيم مهم ًا
و�ضروري ًا في المجتمع ،فالمثقف ال يملك
جي�ش ًا وال �شرطة وال �أموا ًال وال �إذاعة ،لكنه في
حر ،وغير ملزم بتحقيق نتائج
المقابل ّ
جماعية �أو تقديم تقرير عن �إنجازاته �إزاء
المجتمع .بهذا المعنى ،ف�إنه ال يملك قوة تحت
ت�صرفه لأنه ال يملك م�س�ؤوليات محددة
ومهمات وا�ضحة ،عدا النقد ،بينما يملك رجل
ال�سيا�سة القوة� ،إ ّال �إنه عر�ضة للمحا�سبة على
ما حققه من �إنجازات جماعية للمجتمع
برمته ،وهو لي�س مثل المثقفين الذين لن
ّ
يحا�سبوا ب�سبب ارتفاع غالء المعي�شة،
واالنفالت الأمني ،وانهيار البور�صة� ،أو اندالع
حرب غير متوقعة.

نحو �إعادة ترتيب املفاهيم:
املخت�ص؛ املثقف؛ ال�سيا�سي
�أ�شرنا في بداية هذه المقالة �إلى �أن �أحد
م�آخذ �سعيد على نموذج المثقف المعا�صر هو
خطر االخت�صا�ص ،بمعنى �أن يح�صر المثقف
نف�سه في �إطار بحثه العلمي ،وبين جدران
مكتبه الجامعي ،ملتزم ًا القواعد ال�صارمة
لبحثه و�أجندته البحثية ،وم ّتبع ًا ال�صرامة
العلمية المطلوبة في البحث العلمي
الأكاديمي.
وعر�ضنا �أي�ض ًا انتقاد �سعيد هذا النوع من
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المثقفين النكفائه على نف�سه ،وعدم قدرته
على التوا�صل مع حقول العلم الأُخرى
واالنفتاح عليها ،وعدم ان�شغاله بالق�ضايا
تهم ع�صره ومجتمعه .كما تطرقنا �إلى
التي ّ
اتهامه ال�ضمني لهذا المثقف �أنه بانكفائه هذا
يف�ضل نوع ًا من الأمان ال�شخ�صي والمادي،
ّ
على المجازفة والمخاطرة النابعتين من
�ضرورة اتخاذ المواقف المبدئية الوا�ضحة في
ق�ضايا الحياة والمجتمع� .إن هذا الحياد الذي
يبدو �أنه يت�سم بالمو�ضوعية هو نوع من
الهروب من الم�س�ؤولية.
انطالق ًا من هذا ،ي�صير من المرجح االدعاء
�أن النقد الذي يوجهه �سعيد �إلى رجل
االخت�صا�ص الذي ال �ش�أن له �سوى مو�ضوع
اخت�صا�صه ،حتى �إن هبطت ال�سماء �إلى
الأر�ض ،يوازيه نقد م�شابه ي�ستطيع �أن يقوم
به رجل ال�سيا�سة تجاه المثقف ،كونه يبني
مواقفه على ''�سيا�سة القناعات'' بلغة ماك�س
فيبر ،غير �آبه بما فيه الكفاية لما قد ت�ؤول
وت�سببه مواقفه المبدئية.
�إليه
ّ
يدعي رجل ال�سيا�سة �أن
فمن ناحية ،قد ّ
ال�سيا�سة بهذا المعنى �أ�سمى ما يمكن �أن
تتطلبه الأخالق ،لأنها ت�أخذ كل �شيء بعين
االعتبار؛ ومن ناحية �أُخرى� ،إن رجل
االخت�صا�ص العلمي الذي ال يهجر مكتبه وال
يهتم �ضمن عمله البحثي بق�ضايا العالم
الكبرى وم�شكالته ،قادر على �صوغ نقد لدور
المثقف ال�سعيدي ،ي�شابه ويوازي النقد الذي
يوجهه ذلك المثقف �إلى رجل ال�سيا�سة .فهذا
المثقف يحاول و�ضع جميع الأمور تحت
عباءته ،وينظر �إلى الأمور ب�شمولية خانقة ،ال
تترك �أي م�سافة �أو مجال للم�ساءلة �أو النقد.
�إن دور المثقف لدى �سعيد هو �إقامة هذه
الم�سافة ،والإبقاء على هذا البعد قائم ًا بين
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�شرعية الأهداف و�شرعية الو�سائل :فالأهداف
ال�سامية والنبيلة ال ت�ستطيع �أن تبرر الأدوات
غير الأخالقية وغير العادلة ،والأهداف
الجماعية للتقدم والتحرر ال ت�ستطيع �أن تبرر
لكم الأفواه وم�صادرة
الأدوات القمعية ّ
الحريات الفردية ،و�ضرورة حفظ الأمن ال
تعني زج المواطنين اعتباط ًا في ال�سجون من
دون محاكمة.
عند هذه النقطة بالتحديد ،ي�ستطيع الخبير
المخت�ص �أن يواجه المثقف بالحجج
واالدعاءات واالتهامات ذاتها :فدور المخت�ص
هو البحث والتعمق والتفح�ص ،وهذا م�شروع
علمي في الأ�سا�س ،قبل �أن يكون �أخالقياً� ،أخذاً
في االعتبار �أن العلم يحتمل المو�ضوعيةّ � .أما
االخالق فهي دائم ًا مو�ضوع خالف ونقا�ش
زجها داخل عالم
ووجهات نظر ،كما �أن ّ
الممار�سة العملية يجعلها عر�ضة للت�شويه،
ويخ�ضعها لأجندة غير الأجندة العلمية
ال�صارمة التي ت�سعى لتحقيقها ،ف�ض ًال عن �أن
هناك حاجة م�ستمرة �إلى الإبقاء على م�سافة
نقدية ،بين عملية البحث العلمي وعملية التقييم
الأخالقي االجتماعي لهذه الممار�سة العلمية.
تدخل الحزب ال�شيوعي الرو�سي في
وما ّ
ثالثينيات القرن الما�ضي ،في الأجندة البحثية
للباحثين في علوم الوراثة والبيولوجيا� ،سوى
مثال واحد لهذا الإخ�ضاع الق�سري .و�إذا خ�ضع
العلم تمام ًا ل�شمولية الم�شاريع الأخالقية
وكولونياليتها ــ حتى لو كانت �سامية ونبيلة ــ
ف�إنه ي�صبح عر�ضة لأن ي�ضل طريقه .على العلم
�أن يبقى قادراً على مفاج�أتنا ،حتى �أخالقياً،
لأن �إخ�ضاع العلم لأجندة �أخالقية تقدمية
�إن�سانية قد ي�ؤدي بنا �إلى �إخفاء نتائج بحثية
تتعار�ض مع مواقفنا الأخالقية� ،أو قد ي�ؤدي

�إلى تب ّني نتائج علمية نعتقد �أن اعتناقها �أو
قبولها علمياً ،ربما ي�ساهم في تب ّني المجتمع
قيم الم�ساواة والعدالة.
�إذا نظرنا �إلى المو�ضوع بهذه ال�شمولية،
�سيبدو لنا �أن المثقف يقع في منطقة و�سطى
يدعي �أنه �صاحب
بين رجل ال�سيا�سة الذي ّ
النظرة الأ�شمل ،ورجل االخت�صا�ص �صاحب
النظرة الأ�ضيق .كما �سننتبه �أي�ض ًا� ،إلى �أن
نوع النقد الذي يقدمه رجل ال�سيا�سة للمثقف
�شبيه بنقد المثقف لرجل االخت�صا�ص .كذلك
الأمر من الناحية الأُخرى� :إن نقد رجل
االخت�صا�ص للمثقف� ،شبيه بنقد المثقف لرجل
ال�سيا�سة� .إن جميع هذه الأدوار تحوي نوع ًا
من القوة ،ونوع ًا من الحرية ،ونوع ًا من
الم�س�ؤولية ،و�أينما توجد هذه الأدوار الثالثة،
ف�إن من الطبيعي والممكن �أن ي�ساء
ن�سمي �سوء اال�ستعمال هذا
ا�ستعمالها ،وقد ّ
نوع ًا من االنتهازية .غير �أن االنتهازية لي�ست
�صفة خا�صة بال�سيا�سيين ،بل هي �صفة عامة
�أي�ض ًا؛ فمثلما قد يكون ال�سيا�سي انتهازي ًا،
يمكن للمثقف والخبير المخت�ص �أن يكونا
كذلك .واال�ستقامة لي�ست �صفة مالزمة
للمثقفين تحديداً ،بل ربما تكون �صفة للخبراء
المخت�صين ورجال ال�سيا�سة �أي�ض ًا� .إ ّال �إن
معنى اال�ستقامة و�ضروراتها في ال�سيا�سة،
يختلفان عن �ضروراتها ومتطلباتها لدى
المثقف ولدى الخبير المخت�ص.
� ّأما معنى اال�ستقامة و�ضروراتها في هذه
المجاالت المتنوعة ،فمو�ضوع خارج نطاق
هذه الورقة المخت�صرة ،والتي ركزت على
ت�سليط ال�ضوء على فكر �إدوارد �سعيد ،ور�ؤيته
�إلى دور المثقف.

إدوارد سعيد ودور املثقف
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