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مقاالت

كتابة �إدو�رد �سعيد عن �لمثقف �إن 

ودور �لمثقف، تكاد ترتبط جوهريًا 

بمفاهيم �أُخرى �ساهم فيها �سعيد م�ساهمة 

حا�سمة. ومن �أهم هذه �لمفاهيم، مفهوم

�لنقد، �إذ ال ي�ستقيم �لحديث عن دور �لمثقف 

من دون �لحديث عن �لنقد. وفي كلتا 

�لحالتين، فاإن �لنقد، كاأد�ة وممار�سة، 

و�لمثقف، كذ�ت، ي�سائالن ويقفان في مو�جهة 

�أي فكر هوياتي يقوم على �عتبار �أن هناك 

هوية ثقافية �سرمدية مكتفية ومتماهية مع 

ذ�تها. ومن خالل ��ستجو�ب �أي �سلطة ت�سعى 

للـهيمنة و�ل�سيطرة، �أكانت هذه �لهيمنة عن 

طريق �ل�سيا�سة، �أم �لثقافة، �أم �لدولة، �أم 

�لمجتمع، �أم �لقبيلة، �أم �لحزب، فاإن م�سروع 

�سعيد في كتاباته �لمتعددة يهدف �إلى تثبيت 

تعدد �الأ�سو�ت، بداًل من ��ستبد�د �ل�سوت 

�لو�حد، و�إلى �إقر�ر تمازج �لهويات 

و�لح�سار�ت وعدم �النكفاء في و�حدة منها، 

و�إلى �النتباه �لد�ئم �إلى �أن �أي هوية ثقافية 

هي في م�سار تطور د�ئم، و�أنها وريثة ما 

�سبقها، وهي في حالة حو�ر م�ستمر مع 

ثقافات �أُخرى. وقد يحمل كتابه �الأخير: 

''فرويد وغير �الأوروبيين''، و�لذي ي�سير فيه �إلى 

�الأ�سول غير �ليهودية لمو�سى والأفكاره، 

تنبيهًا لنا �إلى �أنه في �سلب �لهوية �ليهودية 

و�أ�سا�سها، تقف �سخ�سية غير يهودية.1

في �إ�سارة �إدو�رد �سعيد هذه، يقول لنا �إنه 

حتى �لهويات �لقبلية �لمغلقة مثل �ليهودية، 

غير و�عية ل�سرط وجودها، و�إن ''�الآخر''، د�ئمًا 

و�أبد�ً، حا�سر في �سناعة �لهوية. بهذ� �لمعنى، 
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��ستئناف �لما�سي وموروثه، وتقديم تف�سير 

ومعنى جديد للعالم �لذي نعي�سه، ولتجاربنا 

�لحياتية �لمعا�سة.3

بناء على هذين �لنموذجين من �لثقافة، 

يمكننا �أن نفكر في نموذجين من �لمثقفين: 

نموذج يرى �أن دوره �الأ�سا�سي خلق �الإجماع 

وتوحيد �لمعاني و�سوغ �أحالم �لجماعة 

وم�ساريعها �لكبرى،4 بينما يقف �لنموذج 

�الآخر في حالة ��ستف�سار م�ستمرة، في�ستجوب 

�الإجماع، ويخ�سى �التفاق، ويبقى في حالة 

م�ساءلة متو��سلة مع تلك �لقيم �ل�سائدة. 

و�إدو�رد �سعيد ينظر �إلى �لمثقف ب�سفته هذه: 

�إنه د�ئم �لت�ساوؤل، و�لم�ساك�س �لذي يخ�سى 

ن يختنق د�ئمًا تحت 
َ
�الإجماع، الأن هناك م

�سحابة هذ� �الإجماع، والأن �ل�سوت �لو�حد 

و�لموحد و�لوحيد، ياأتي د�ئمًا على ح�ساب 

�أ�سو�ت جرى �إخر��سها، ودور �لمثقف هو 

��ستعادة �الأ�سو�ت �لخر�ساء.

بناء عليه، لي�س مفاجئًا �أن ترى �سعيد 

ي�ستلهم تر�ث جوليان بيند� في حديثه عن 

�لمثقفين،5 حتى �إن كان يعتقد �أن حما�سة 

بيند� لفكرة �لمثقف �الأخالقي، �لفذ، �لذي يمثل 

�سمير �لب�سرية ويتحدث با�سمها في �لمفارق 

�لكبرى و�المتحانات �ل�سعبة، هي حما�سة 

مبالغًا فيها بع�س �ل�سيء، ذلك باأن بيند� 

يعر�س �سورة مثالية للمثقف �لذي يتوقع منه 

�س نف�سه للنبذ و�الإبعاد، �أو �ل�سلب، 
ّ
عر

ُ
�أن ي

وبالتالي، لي�س م�سادفة �أن �الأمثلة �لتي 

يوردها بيند� ت�سمل �سخ�سيات تاريخية مثل 

�لم�سيح، و�سقر�ط، وفولتير، و�إميل زوال. وعلى 

�لرغم من موقف �إدو�رد �سعيد هذ�، فاإنه ال 

يخفي �إعجابه بالنموذج �لذي يقدمه بيند�، 

وباأن �سخ�سية �لمثقف �لتي ين�سجها تبقى 

جذ�بة �آ�سرة،6 و�إن كان يعتقد �أن قدرة �أي 

فاإن ''�الأنا'' نوع من �لـ ''نحن'' على �لدو�م، ذلك 

باأن هذه �الأنا �لتي توؤمن بفر�دتها وتتغّنى 

باأ�سالتها، �إنما هي مكتظة بح�سور ''�الأنو�ت'' 

�الأُخرى، وهذه �لـ ''نحن'' تحوي في د�خلها 

''هم'' و''�أنتم''. و�أي محاولة الإلبا�س قبعة 

و�حدة ووحيدة لهذه �لـ ''نحن''، �إنما هي 

�إخ�ساع �لكثرة و�لوفرة و�لتعدد ل�سوت 

و�سورة �أيقونية و�حدة.

يرتبط دور �لمثقف عند �سعيد بنوع معين 

من �لثقافة و�لفعل �لثقافي. وعندما نتحدث 

عن �لثقافة، يمكننا �أن نميز بين مفهومين 

لها: �الأول، باعتبارها نوعًا من توحيد دالالت 

�لرمز و�لمعنى لدى �لجماعات، وهي بهذ� 

�لمعنى، ت�سكل �لمخزون �لمعرفي و�لمجالي 

و�لوجد�ني لجماعة معينة، فتتغلغل في �لوعي 

و�لالوعي لت�سبح �سفافة وبديهية، وجاهزة 

د�ئمًا لال�ستعمال و�ال�ستح�سار في �لفرح 

و�لحزن، وفي �لطقو�س �لمختلفة، وفي طرق 

�لتعبير عن �لم�ساعر. وهذ� �لمفهوم ي�سعى 

لتكري�سها كعامل �إجماع ومو�سع �تفاق. 

ر عن 
ّ
و�لثقافة هنا، هي �أ�سا�سًا موروث يعب

طريقة معينة في �لحياة، فعندما نتحدث عن 

ثقافة �سعب معين، فنحن �إنما نتحدث عن 

طريقته �لخا�سة في �لحياة و�لتذوق.2

غير �أننا نتعامل مع �لثقافة �سمن مفهوم 

ثاٍن ذي نكهة كونية مو�سوعية تعتبر �لثقافة 

فعل تجاوز م�ستمر�ً يقوم على قدرتنا على 

�البتعاد عن بد�ئية �رتباطنا بالطبيعة وفطرية 

هذ� �الرتباط، وعلى قدرتنا على �سوغ حريتنا 

وممار�ستها، ذلك باأن �لثقافة هنا هي جهد 

د�ئم. �إن �لفعل �لثقافي ككتابة ق�سيدة، �أو 

�إخر�ج م�سرحية، �أو �كت�ساف علمي، �أو تاأليف 

مقطوعة مو�سيقية، يحيل �إلى فعل فردي يقوم 

على �لفر�دة و�لتجاوز و�لتجديد، وعلى 
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على م�سافة كافية،8 لت�ستطيع �لممار�سة 

مر�جعة نف�سها يوميًا. �إن دور �لمثقف وفقًا 

ل�سعيد، هو �الإبقاء على هذه �لم�ساحة 

و�لم�سافة، و�لحفاظ على جذوة معيارية 

�لفكرة متقدة، الأن من دون هذ� �لبعد ــ هذه 

�لم�سافة ــ ي�سبح �لنقد م�ستحياًل، ومن دون 

�لنقد، تتحول �لفكرة �إلى دوغما جامدة ت�سحق 

كل ما يقف في طريقها.

ويكتمل دور �لمثقف لدى �سعيد باجتماع 

عدة �سفات فيه يمكن �سرحها على �ل�سكل 

�الآتي:

املثقف وال�سهادة: املثقف يف مواجهة 

رجل ال�سيا�سة والأيديولوجيا

�الأولى هي �ل�سهادة، �إذ ي�سير �سعيد �إلى �أنه 

في كثير من �الأحيان فاإن دور �لمثقف ال 

يكون في م�ساركته في مو�قع �لقوة، �أيًا تكن 

تلك �لقوة: �لحكومة، �أو �الإعالم، �أو �ل�سركات 

�لعابرة للقار�ت، وطبعًا، لي�س في �النتماء 

د عدم �النتماء �إلى هذه 
ّ
�إليها، لكن ''تعم

�ل�سلطات يعني، من �أوجه عدة، عدم �لقدرة 

على �إحد�ث تغيير مبا�سر، ال بل �القت�سار على 

دور �ساهد ي�سهد على �أمر مرعب لم يكن 

ل لواله.''9
َّ
لي�سج

وق�سية دور �ل�ساهد هذه مو�سوع في بالغ 

ن توقف عنده. 
َ
�الأهمية، لم يكن �سعيد �أول م

وقد يكون �لمرجع �الأهم في هذ� �ل�سياق، 

�أطروحات وولتر بنيامين ب�ساأن �لتاريخ، 

و�لتي ي�سير �إليها �سعيد بنف�سه. فبموجب تلك 

�الأطروحات، يبدو �لتاريخ ذ� �سطح �أمل�س، الأن 

ن يكتب �لتاريخ هم �لمنت�سرون عادة، غير 
َ
م

خفي تحت بر�ءته، كثير�ً من 
ُ
�أن هذ� �ل�سطح ي

�ل�سحايا و�لماآ�سي �لتي �أُخر�ست و�أُخرجت من 

�لتاريخ ومن رو�يته. ويكمن دور �لمثقف هنا، 

مثقف على �ال�ستقالل �لكامل عن �لمجتمع 

ومغرياته هي قدرة محدودة، و�أن علينا �أن 

نبحث عن ��ستقالل ن�سبي ولي�س ��ستقالاًل 

ا ب�ساأن تحفظه على �لنموذج �لمبالغ 
ّ
كاماًل. �أم

فيه لبيند�، فاإنه يرى في �لمثقف نوعًا من 

�ل�سمير �لجماعي �لذي يعرف �لحقيقة ويو�جه 

مر�كز �لقوة، �لمتميز و�لمتمرد، �لمحِرج 

و�لم�ساك�س د�ئمًا، غير �لمن�ساق مع جماعة 

قومية �أو حزب. ومثلما يقول: ''فالعبرة 

تها �أن يكون محِرجًا ومناق�سًا، 
ّ
�الأ�سا�سية برم

بل حتى مكدِّر�ً لل�سفو �لعام.''7

غير �أن �أ�سئلة كثيرة تو�جه طرح �سعيد هذ�، 

منها: ما قيمة هذه �لم�ساك�سة و�الإحر�ج؟! 

ولماذ� يكون �لتمرد و�لخروج عن �لماألوف 

وتحدي �لجماعة و�ال�ستئناف عليها وعلى 

م�ساريعها �أمور�ً مرغوبًا فيها؟ وهل �لوقوف 

في وجه �لقوة �سيء �إيجابي د�ئمًا؟ نحن 

بحاجة �إلى �لقوة و�إلى �لجماعة �أحيانًا كثيرة، 

لكن �أال تحتاج م�ساريع �لتحرر وبناء 

�لمجتمعات �لجديدة �إلى قوة مركزية تدير 

�الأمور؟

ال يطور �سعيد رد�ً و��سحًا على هذه 

�لت�ساوؤالت، و�إن كان رده م�سمر�ً بع�س �ل�سيء 

في ن�سه. �إن �لحاجة �إلى ��ستجو�ب �الإجماع 

و�لم�ساريع �لجماعية ومر�كز �لقوة، نابعة من 

حقيقة وجود فجوة د�ئمة ــ حتى عندما تكون 

�لم�ساريع نبيلة و�الأهد�ف �سامية جد�ً ــ بين 

�لفكرة وتج�سيدها �لمادي على �أر�س �لو�قع؛ 

هناك م�سافة غير قابلة للج�سر �أبد�ً بين �لوعد 

و�لتنفيذ، ودور �لمثقف هو �أن يحر�س هذ� 

�لوعد وهذه �لفكرة، و�أن يحميهما من �ل�سقوط 

في �لجمود، ومن �العتد�د بالذ�ت. وكي 

ت�ستر�سد �لممار�سة بالفكرة، فاإن على �لفكرة 

�أن تبقى م�ستقلة عن مادية تحققها، و�أن تبقى 
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�لحركة. ال يعرف وجهته، وال يعرف كيف 

�سيفكر غد�ً، الأنه من�سغل باالإ�سغاء �إلى �أ�سو�ت 

�لحا�سر.''11 �إن �أ�سو�ت �لحا�سر هذه، هي 

�الأ�سو�ت �لتي يطلب منا �سعيد �الإ�سغاء �إليها.

من �لمثير في هذ� �ل�سياق مقارنة 

ومر�جعة موقف �سارتر و�ألبير كامو من هذه 

�لق�سية تحديد�ً، وموقف �سعيد �لمحتمل من 

نقا�َسيهما. ففي �إثر �كت�ساف �لمجازر �لتي قام 

بها �ستالين، لي�س في حق �لقوى �لرجعية 

و�لمحافظة فح�سب، بل �سمن �سيا�سة �لتطهير 

د�خل �لحزب �ل�سيوعي نف�سه �أي�سًا، عرفت 

�ل�ساحة �لثقافية �سجااًل مهمًا وحاد�ً بين 

�سارتر وكامو، وكان �الأول منهما في تلك 

�لمرحلة من حياته، قد دخل في �لمرحلة 

�لمارك�سية، محاواًل �أن يز�وج بين فكره 

ا 
ّ
�لوجودي و�عتناقه �لجديد للمارك�سية. �أم

كامو، فكان في حّل من تلك �لمز�وجة، بل �إنه 

دينًا جر�ئم �ستالين في �لعلن، 
ُ
خرج �آنذ�ك م

غير �آبه بما يمكن �أن توؤول �إليه تلك �الإد�نة، 

وال باإمكان توظيفها في �سياق �لحرب �لباردة 

�سد �لم�سروع و�لفكر �ال�ستر�كيين. لقد �رتاأى 

كامو �أن ينحاز �إلى �ل�سحايا، و�أن يرى �لعالم 

ن يقع عليه �لقمع 
َ
من خالل وجهة نظر م

و�لبط�س، �إذ ال �سيء عنده ي�ستطيع �أن يبرر هذ� 

�لبط�س: ال م�سيرة �لتاريخ، وال م�سيئته، وال 

ا �سارتر، و�إن 
ّ
ته. �أم

ّ
�لم�سروع �ال�ستر�كي برم

كان قد د�ن �لمجازر، فاإنه �تخذ، في �لمقابل، 

موقفًا �أكثر حذر�ً، محاواًل �أن يفهم �ل�سياق، 

خ�سية �أن يجري توظيف �لحديث عن هذه 

�لجر�ئم في �ل�سياق �لعام للحرب �لباردة. 

ه �سارتر �تهامًا لكامو باأنه ينظر 
ّ

عندها، وج

�إلى �لتاريخ ''من جهنم'' ــ وجهنم هنا هي 

وجهة نظر �سحايا �لتاريخ ــ ولي�س من وجهة 

نظر �سانعيه �لذين يم�سون قدمًا نحو م�ستقبل 

في ''تخلي�س'' هذ� �لنوع من �ل�سحايا من 

ق�سوة �لتاريخ �لذي ال يرحم، و�لذي يكتب 

نف�سه من وجهة نظر �لمنت�سرين؛ باعتبار �أن 

جميع �لحلقات �ل�سابقة، و�الأثمان �ل�سابقة، 

و�ل�سحايا كلهم، كانو� �سروريين في م�سيرة 

تقّدم �لتاريخ كي ي�سير على �سّكته، ولي�سل �إلى 

محطته �الأخيرة. وبموجب هذ� �لمنطق 

للتاريخ، ال وجود للخ�سار�ت �لمطلقة، الأن كل 

خ�سارة، من وجهة نظر �لتاريخ �لم�ستقبلي، 

تبدو محطة �سرورية في حبكة �لتاريخ 

�لما�سية نحو �الأمام، نحو �لتقدم، نحو حقوق 

�الإن�سان، نحو �ال�ستر�كية، نحو �لرخاء، ونحو 

�لديمقر�طية و�لليبر�لية.

 �سعيد على �لتز�م �لمثقف ''دور 
ّ
عندما ي�سر

�ل�ساهد �لذي ي�سهد على �أمر مرعب لم يكن 

 على رف�س منطق 
ّ
ل لواله''، فاإنه ي�سر

َّ
لي�سج

غائية �لتاريخ، ورف�س منطق �لغايات �لتي 

تبرر �لو�سائل. فدور �لمثقف �أن ''ي�سجل'' ذلك 

''�الأمر �لمرعب''، بغ�ّس �لنظر عن �الأهد�ف 

�لم�ستقبلية و�لغايات �لجماعية �لكبرى، و�لتي 

با�سمها يجري تبرير هذ� ''�الأمر �لمرعب'' �لذي 

يجري هنا و�الآن، بينما ال ي�ستطيع �ل�سيا�سي 

�أن ي�ستجير بالم�ستقبل كي يغطي على فظاعته 

وجر�ئمه، وال ت�ستطيع �لغايات �لكبرى 

و�الأهد�ف �ل�سامية �أن تبرر �الأدو�ت �لقامعة 

و�لمرعبة. ومن هنا، يكتب �سعيد ''�أن �لخيار 

ا �أن 
ّ
�لرئي�سي �لذي يو�جهه �لمثقف هو �إم

ا 
ّ
يتحالف مع ��ستقر�ر �لمنت�سرين و�لحكام، �إم

�أن يختار �ل�سبيل �الأكثر �سعوبة، معتبر�ً ذلك 

�ال�ستقر�ر حالة طو�رىء تهدد �الأقل حظًا 

بخطر �النقر��س �لكامل.''10 بهذ� �لمعنى، 

يقارب �سعيد روؤية فوكو ب�ساأن �لمثقف، و�لتي 

قال فيها: ''�أنا �أحلم بالمثقف �لذي يحطم 

�لبر�هين و�لتعميمات ]....[ و�لذي هو د�ئم 
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و�لخام�سة... ومن ثم ت�سبح غير مثير للجدل 

 بال�سيا�سة، و'مو�سوعيًا'.''14
ّ
وغير معني

وعليه، فاإن �سعيد يدعو �إلى مو�جهة 

�الإغر�ء�ت و�ل�سغوطات �لو�قعة على �لمثقف 

بما يدعوه ''�لهو�ية، �أي �لرغبة في �أاّل يكون 

�لربح �أو �لمكافاأة �لباعث �لوحيد على �لن�ساط 

�لفكري، بل �أن يكون �لد�فع هو �ل�سغف، 

و�الهتمام �لذي ال يفتر، بالو�سع �الأ�سمل 

باإقامة �سالت عبر �لحدود و�لحو�جز، وبرف�س 

�لتقييد �لح�سري بحقل �خت�سا�س معين.''15

ت�سير هذه �لفقرة �إلى تعامل �سعيد مع 

�لم�سكالت �لتي يثيرها �الحتر�ف، وتلك �لتي 

يثيرها �لتخ�س�س، باعتبارها تعود �إلى نوع 

و�حد من �لم�سكالت. لهذ�، من �لمفيد �لتمييز 

منطقيًا بين �الثنين.

�إن خطر �الحتر�ف ناجم عن ت�سخير �لعمل 

�لفكري �لحر للمثقف، �إلى مجرد تنفيذ وظيفة. 

فالخطر هنا هو خطر �لوظيفة ذ�ت �لمقومات 

و�لمتطلبات �لو��سحة، و�لتي يتقا�سى �لمرء 

في مقابلها معا�سًا ومكافاأة. �لم�سكلة هنا 

ثنائية �الأبعاد: �الأول يتعلق باالعتماد �لمادي 

على �ساحب �لعمل �أو �لم�سغل، �الأمر �لذي 

يحرم �لمثقف �ال�ستقاللية �ل�سرورية لعمله. 

ا �لثاني، وهو ذو م�ستوى �أكثر عمقًا، فيتعلق 
ّ
�أم

باأن �لمثقف ــ مثلما يفهمه �سعيد ــ يجب �أن 

يكون تحت �سطوة �أفكاره، �أي �أن ينقاد 

ور�ءها، بمعنى �أاّل يكون ��ستر�تيجيًا في فكره. 

غير �أن فكرة �الحتر�ف �لمقترنة بفكرة 

�لوظيفة تفتر�س نوعًا من �الأد�ء �لمحدد �سلفًا، 

و�لمعروف �لمعالم، �أي �أن �لوظيفة �سابقة في 

تو�سيفها على دور �ل�سخ�س �لذي يوؤديها، 

وهنا تكمن �لم�سكلة ح�سر�ً، وهي �أن �لموظف 

ال يمكن �أن تحدد وظيفته م�سبقًا، الأنها بحكم 

تعريفها غير قابلة للح�سر وللتعريف، والأنها 

�أف�سل للب�سرية جمعاء. لم يقتنع كامو بهذ� 

�لكالم على �لتاريخ وم�سيئته، وظل وفيًا 

لل�سحايا، و�أر�د �أن يكون �ساهد�ً على ذلك 

''�الأمر �لمرعب''. ويبدو لي �أن �سعيد، �لمعجب 

بدور �سارتر كمثقف ناقد من �لطر�ز �الأول، 

كان �سيقف مع كامو في هذه �لمو�جهة 

بينهما.12

املثقف يف مواجهة اخلبري املحرتف

�ل�سفة �لثانية �لتي ركز عليها �سعيد تتعلق 

بم�ساألة �لتخ�س�س و�الحتر�ف. فاإدو�رد �سعيد 

في كتابه: ''�سور �لمثقف''، وفي كتابات 

�أُخرى، ي�سير �إلى هذه �لم�ساألة من باب �الإيماء 

ج على �أعمال كثير 
ّ
و�لحو�ر و�لم�ساجلة، فيعر

من �لمفكرين و�الأدباء و�لناقدين ويقتب�س 

منها، من دون �أن يتمكن �لقارىء من �أن يحدد 

موقف �سعيد �لو��سح من �لن�س �لذي �قتب�سه، 

كاأن على �لقارىء �أن ي�ست�سّف �لن�س �ل�سعيدي 

من بين �لن�سو�س �الأُخرى �لتي يرق�س معها 

ن�سه بحركة ر�سيقة. ويبدو �أن حديث �إدو�رد 

�سعيد عن �الحتر�ف و�لتخ�س�س قد يخلط 

�الأمور بع�سها ببع�س، وربما من �لمفيد هنا 

تقديم نماذج لذلك:

يركز �إدو�رد �سعيد على دور �لمثقف 

ب�سفته هاويًا، كي ي�ستطيع �لتحرر من 

�إمالء�ت �لمال و�ل�سلطة. ولذلك يكتب: ''في 

ر�أيي �إذن، �أن �لو�جب �لفكري �الأ�سا�سي هو 

�لبحث عن تحرر ن�سبي من مثل هذه �ل�سغوط. 

 
ّ
من هنا كان ت�سوري للمثقف كمنفي

وهام�سي وهاٍو، وخالق لغة تحاول قول �لحق 

لل�سلطة.''13 وي�سيف في موقع �آخر �أن ''�لخطر 

�لهام �لذي يتهدد �لمثقف هذه �الأيام ]يكمن[ 

في م�سلك �سوف �أ�سميه �الحتر�فية. وما �أعنيه 

باالحتر�فية هو �عتبار وظيفتك كمثقف 

وكاأنها عمل توؤديه ك�سبًا للرزق بين �لتا�سعة 
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�الأبعد من حدود حجرة �لتدري�س ]....[ غر�سه 

�لرئي�سي هو �لتقدم �الأكاديمي ال �لتغيير 

�الجتماعي.''16 وفي �سفحة �أُخرى، ي�سير �سعيد 

�إلى �لمثقف باعتباره �ساحب ''�الهتمام �لذي 

ال يفتر، بالو�سع �الأ�سمل، وباإقامة �سالت عبر 

�لحدود و�لحو�جز، وبرف�س �لتقيد �لح�سري 

بحقل �خت�سا�س معين.''17

ترى ما �لذي كان يق�سده �سعيد تماما؟

ال �أعتقد �أن �سعيد يريد �لقول �إنه يحق لكل 

�سخ�س �أن يخو�س في �أي مجال من مجاالت 

�لعلوم، من دون �أي تاأهيل ومعرفة خا�سين 

بالمجال. وال �أعتقد �أنه كان �سيرحب بي مثاًل 

)كباحث في �لقانون و�لفل�سفة �ل�سيا�سية( كي 

�أدر�س في ق�سم �الأدب �لمقارن في جامعة 

كولومبيا. وال �أعتقد �أنه يق�سد بذلك �أنه على 

��ستعد�د الأن ي�سلِّم ج�سده لعالج على يد طبيب 

غير مخت�س، �أو يذهب �إلى محكمة مع محام 

هاٍو، �أو يبني بيتًا من دون ��ست�سارة مهند�س 

معماري موؤهل.

�إذ�ً، ما �لم�سكلة �لتي تكمن في 

�الخت�سا�س تحديد�ً، من وجهة نظر �سعيد؟

�الخت�سا�س بحد ذ�ته لي�س م�سكلة، 

ونحن ــ و�سعيد كذلك ــ نريد ونرغب في �أن 

يكون هناك مخت�سون في �ستى مجاالت 

�لحياة �لعملية. و�إذ� �أتيح لكل �سخ�س �أن يعمل 

في �ستى �لمو�سوعات، بغ�ّس �لنظر عن 

معرفته وم�ستوى تاأهيله، فهي �لكارثة بعينها.

�إذ�ً ما �لم�سكلة مع �الخت�سا�س؟

�لم�سكلة �الأولى �أخالقية في جوهرها، 

يل �لمخت�س، مع �لوقت، �إلى 
َ
وتكمن في م

�لقناعة �لتامة باأن �لمجال �لمعرفي �لذي 

يبحثه محدد �لمعالم، ويعمل بموجب منطق 

د�خلي متما�سك ومن�سجم، و�أن جل ما عليه 

�لقيام به هو �الن�سياع لهذ� �لمنطق �لد�خلي 

تقوم على تلقائية �لتقاء �لفكر بالم�سوؤولية.

وبمقارنة لغوية، ت�سي �للغة �لعربية بمعنى 

�أكثر عمقًا لدور �لمثقف ب�سفته ''هاويًا''؛ ففي 

 )amateur( ''للغة �الإنجليزية �سفة ''�لهاوي�

تعني عك�س �لمحترف، بينما في �للغة �لعربية، 

ن يتبع هو�ه، �أي �أنه ال 
َ
فاإن ''�لهاوي'' هو م

يقوم بما يقوم به �إر�ساء الأحد، وال يقوم به 

ب�سكل ��ستر�تيجي �أو مخطط له، و�إنما يقوم به 

كما يتبع �لعا�سق هو�ه، ومثلما يلعب �لولد 

باألعابه. �لهوى و�للعب، بعك�س �لعمل، ال هدف 

لهما يتجاوزهما: يلعب �لمرء حين يهوى، 

ويهوى حين يلعب. كالهما يحتكم �إلى 

قانونية د�خلية خا�سة به، وال يحتكم �إلى 

�إمالء من �لخارج. هذ� ال يعني �أن �لمثقف 

حين يقوم بدوره �لنقدي، فاإنه يت�سلى �أو 

ن يفر�س على نف�سه 
َ
يتلهى، لكنه هو م

�لمنظومة �لمعيارية، و�لو�جبات �الأخالقية 

�لتي يعتقد �أنه يجب �أن يلتزم بها. �لمثقف 

بهذ� �لمعنى لي�س فو�سويًا )anarchist(، بل هو 

حر. وحر بمعنى �أن ال �أحد يفر�س عليه 

�أجندته، غير �أنه لي�س حر�ً بمعنى �لتحرر من 

�أي �لتز�م، الأنه يبقى تحت �سطوة �سميره وما 

يمليه عليه.

ن�ستنتج �إذ�ً، �أن �سوؤ�ل �الحتر�ف �سيء 

و�سوؤ�ل �لتخ�س�س �سيء �آخر. فالجو�ب على 

م�سكلة �الحتر�ف هو �أن يكون �لمثقف هاويًا، 

في حين �أن م�سكلة �لتخ�س�س ال يكون �لجو�ب 

عليها �أن يكون �لمثقف هاويًا فقط، بل �إنها 

ح �إليه 
ّ
تثير �أي�سًا نوعًا �آخر من �الأ�سئلة يلم

�سعيد في ن�سه تلميحًا.

يقتب�س �سعيد من كتاب ر��سل جاكوبي، 

ويو�فقه فيه على �عتباره ''�أن مثقف �ليوم هو، 

على �الأرجح، �أ�ستاذ �أدب منغلق على نف�سه، ذو 

دخل م�سمون، ال ي�ستهويه �لتعاطي مع �لعالم 
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وهذ� �لخطر يندرج في �عتقاد �لمحترف باأن 

جل دوره هو �الن�سياع لما يقت�سيه م�سروعه 

�لبحثي، بموجب �لمنطق �لد�خلي للبحث. 

�لخطر هنا يكمن في �الإلغاء �لطوعي 

لم�سوؤولية �لباحث، �عتقاد�ً منه �أنه يمتثل 

لمنطق بحثي �سارم، و�أن �لمطلوب منه هو 

�الن�سياع لهذ� �لمنطق. �إن �لقبول �الأعمى 

بوجود منطق حديدي من هذ� �لنوع، يجعل 

�لباحث مجرد برغي في ماكينة كبيرة �أُ�سند 

�إليه دور محدد. في هذ� �لنوع من �لممار�سة 

�لعلمية تختفي �لم�سوؤولية �لفردية، �أو بكلمات 

�أب�سط: �إنها هروب من �لحرية �الإن�سانية �إلى 

قدرية علمية ال تختلف في جوهرها عن 

�لقدرية �لدينية، �إن لم تكن �أكثر خطورة منها.

�إن كل باحث وعالم و�ساحب �خت�سا�س 

حين يبحث في مو�سوع معين، �أو يقوم 

بتجارب معينة، يقوم في �لوقت عينه باأكثر 

من عمل: فمن ناحية، هو يقوم ب�سكل �آني 

ومبا�سر، بعمل بحثي يهدف �إلى �الإجابة عن 

�سوؤ�ل معرفي في مجال معين )�لفيزياء؛ 

�لقانون؛ �لطب؛ �القت�ساد؛ �إلخ.(، لكنه من 

ناحية �أُخرى، وفي �لوقت نف�سه، ي�ساهم في 

م�سروع هو د�ئمًا �أكبر من بحثه، بل يجعل 

بحثه جزء�ً منه. وهذ� �لم�سروع ال يكتمل �إاّل 

بوجود باحثين �آخرين، وبوجود م�سروع 

بحثي، ومجتمع علمي، و�قت�ساد، ودولة، �إلخ. 

ن يطور �سر�ئح �إلكترونية، 
َ
فهناك مثاًل، م

ن يبني دو�ئر �إلكترومغناطي�سية، 
َ
وهناك م

ن يبني علبة من �لبال�ستيك. وعندما 
َ
وهناك م

يجري و�سع هذه �لعنا�سر معًا ت�سبح 

حا�سوبًا هو جزء من م�سروع علمي وح�ساري 

معين. وباحث �لتاريخ �لذي يكتب تاريخ مفكر 

معين، ربما يبني في �الآن نف�سه مدماكًا في 

رو�ية لم�سروع قومي معين. وعالم �الآثار �لذي 

�لتحليلي و�لذهاب معه �إلى نهايته. هذ� هو 

منطق �لتطور �لعملي في �لع�سر �لحديث، ذلك 

باأن رجل �القت�ساد يبحث في �أنجع �لو�سائل 

للتعامل مع قلة �لمو�رد، وهو حين يقوم 

بعمله وبحثه هذ�، ي�سع جانبًا �أ�سئلة تتعلق 

بالجمال و�الأخالق و�لدين. و�الأمر ذ�ته ينطبق 

على عمل باحث �لقانون �لذي يقوم على فهم 

متطلبات فكرة �لحق �لقانوني، و�لتي تختلف 

في جوهرها عن �الأخالق و�لدين و�القت�ساد، 

وِق�س على ذلك... وقد تكون فل�سفة ديكارت 

�لتحليلية و�حدة من م�سادر �إلهام هذ� �لتر�ث 

�لبحثي، فهي تقوم على فكرة تفكيك �أي 

م�سكلة تو�جه �لفكر �إلى مجموعة من 

�لم�سكالت �لفرعية، وعلى �لتعامل مع كل 

م�سكلة على �نفر�د ب�سفتها مع�سلة محددة 

تحتاج �إلى حل. �إن هذ� ''�لتو��سع'' في حل 

�لم�سكالت وفي فهم �لعالم، هو �أحد �أ�سر�ر 

نجاح �لم�سروع �لعلمي للحد�ثة، بعيد�ً عن 

محاولة �الإجابة عن �أ�سئلة كبرى دفعة و�حدة، 

مثل �لموت، و�للـه، و�ل�سعادة، و�لحرية، 

و�لوجود... �إلخ. لقد �أعطى هذ� �الخت�سا�س كل 

فرع من فروع �لمعرفة نوعًا من �لحرية كي 

تنمو وتتطور، من دون طول �نتظار لما يجري 

في مجاالت �أُخرى، ومن دون ترقب �أي 

تاأ�سيرة دخول من �أي �سلطة خارجة عن �سلطة 

�لبحث ومنطقه، و�سلطة �لميد�ن �لبحثي نف�سه. 

من هنا نفهم لماذ� تطورت فل�سفة �الأخالق 

بعد �أن تحررت من �سيطرة �لالهوت �لديني 

عليها، ولماذ� تطور علم �القت�ساد وفقه 

�لقانون، بعد �أن ��ستقال وخرجا من تحت 

عباءة فل�سفة �الأخالق.

لكن، على �لرغم من هذ� �لنجاح، فاإن 

هناك خطر�ً جديًا كامنًا في هذ� �لتق�سيم 

لمجاالت �لعلم و�لبحث وكثرة �لتخ�س�س، 
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هذه �لمنتزهات من �سميم علم �لفيزياء. 

و�ل�سوؤ�ل عن هوية قاتل جون كنيدي �سوؤ�ل 

ا �إذ� كان هذ� 
ّ
تاريخي، لكن �ل�سوؤ�ل عم

�لمو�سوع ي�ستحق بذل جهد تاريخي في هذ� 

�التجاه، �أو كيف يمكن �أن يوؤثر هذ� �الكت�ساف 

في �لثقافة �ل�سيا�سية �الأميركية، فيقع خارج 

علم �لتاريخ.

قيا�سًا على ذلك، عندما يحذر �سعيد من 

دور �لمخت�س، فهو �إنما يحذر ب�سورة خا�سة 

من تلك �لرغبة لدى �لمخت�س في �إقامة 

�الأ�سو�ر حول نف�سه، و�لتي ت�سعى الإعفائه من 

�لم�سوؤولية �الجتماعية و�ل�سيا�سية، وال يحذر 

من �الخت�سا�س بحد ذ�ته.

ا �لم�سكلة �لثانية �لمتعلقة باالخت�سا�س، 
ّ
�أم

فم�سكلة معرفية في جوهرها، ولي�ست �أخالقية 

بال�سرورة، وتكمن في ''�لعقم'' �لذي قد ين�ساأ 

عن �الخت�سا�س في مو�سوع معين، من دون 

�اللتفات �إلى غيره من �الخت�سا�سات، ومن 

 دون �لنظر في حقول معرفية مجاورة.

فـ ''�لحـيـاة'' كـلٌّ و�حد، وحدٌة و�حدة، تهطل 

علينا مطر�ً غزير�ً لتبلل كياننا. و�إذ� كان من 

�لمتعذر �أن نفهم �لحياة دفعة و�حدة، فذلك ال 

يعني �أاّل نحاول فهمها كوحدة و�حدة. �سحيح 

�أن للعقل �الإن�ساني ممار�سات متنوعة في عدة 

مجاالت: �لعلوم، و�الأخالق، و�لجمال...، �إاّل �إن 

�لعقل �الإن�ساني و�حد حين يقوم بتلك 

�لن�ساطات �لمتعددة. �إن هذ� �لفهم يتطلب �أن 

نقيم ج�سور�ً بين حقول �لمعرفة، بعد �أن قمنا 

بف�سلها بع�سها عن بع�س، كـ ''��ستر�تيجيا 

حربية'' لل�سيطرة على �لحياة، غير �أن دور �لعقل 

ال ينح�سر في �لتفكيك و�لتق�سيم، بل يمتد �أي�سًا 

�إلى جمع �أو�سال ما فككه، و�إن كان من 

�ل�سروري �لقيام بذلك بحذر �سديد.

�إن �لحاجة �إلى �إقامة �لج�سور و�لقفز عن 

يبحث في �آثار ح�سارة معينة، قد ي�ساهم في 

تفنيد معتقد�ت �سائدة ل�سعوب كاملة. �إن �أي 

، من 
ّ
ن�ساط علمي �أو فكري �أو ثقافي قد ي�سب

حيث تدري �أو ال تدري، في �سياق �أو�سع ربما 

يكون له تاأثير �أبعد و�أ�سمل من �لنتاج �لعلمي 

�لمبا�سر و�الآني.

�إن هذه �لحقيقة �لبديهية تعني �أنه، �إلى 

جانب كون �لو�حد منا باحثًا �أو موؤرخًا 

فيزيائيًا �أو عالم �آثار، �أي �أ�سحاب �خت�سا�س 

و�لتز�م تجاه هذ� �الخت�سا�س، فاإننا ال 

نتوقف عن ممار�سة هوياتنا �الأُخرى عندما 

نقوم بن�ساطنا �لبحثي: نحن ن�ستمر في كوننا 

مو�طنين، وفي كوننا �آباء و�أمهات، وفي كوننا 

�أع�ساء مجتمع وعالم معين، كما نبقى 

�أ�سحاب م�سوؤولية تجاه هذه �النتماء�ت 

جميعًا. �إن �لت�سديد على �لهوية �الخت�سا�سية 

للباحث تحوي �أحيانًا رغبة دفينة في �إخفاء 

دوره ب�سفته مو�طنًا، وربما كان هذ� بالذ�ت، 

ما يقلق �سعيد في �الإفر�ط في �لتركيز على 

�لتخ�س�س: �أي محاولة �الإفالت من 

�لم�سوؤولية.

في هذ� �ل�سياق، يمكن �لقول �إنه في �أي 

ن�ساط �خت�سا�سي علمي �أو فكري، هناك 

فائ�س ما، يقع حتمًا خارج �أي �خت�سا�س؛ 

فال�سوؤ�ل عن كيفية خف�س ن�سبة �لدهنيات في 

�لدم وبو��سطة �أي نوع من �الأدوية، هو �سوؤ�ل 

علمي يخ�س علماء �لطب. لكن �ل�سوؤ�ل �لحتمي 

ا �إذ� كان من �لحكمة حقن �لج�سم بمثل 
ّ
عم

هذه �الأدوية، نظر�ً �إلى تاأثيرها �ل�سلبي في 

مز�ج �الأفر�د، هو �سوؤ�ل خارج عن علوم �لطب، 

�إذ ال جو�ب طبيًا عن �سوؤ�ل من هذ� �لنوع. كما 

�أنه ال جو�ب في علم �لفيزياء، عن �الآثار 

�الجتماعية �لمترتبة على �إقامة منتزهات في 

�لف�ساء �لخارجي، و�إن كان �سوؤ�ل كيفية �إقامة 
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�لكافي ترديد �ل�سعار�ت �لوطنية �لمناه�سة 

لال�ستعمار كما هي مج�سدة في �لحزب 

و�لقيادة، فهناك د�ئمًا م�ساألة �لهدف �لذي 

ي�ستلزم تحليل �لخيار�ت حتى في حومة 

�لمعركة''، و�لوالء للجموع ال يمكن �أن يجر 

�لمثقف �إلى ''درجة تخدير �لح�س �لنقدي.''19

وي�سل �الأمر به �إلى حد �تخاذ موقف عام 

مطلق يف�سل فيه �لنقد على �لوالء، فيكتب: 

لزم و�قع �لقومية �لمثقف �لفرد، �لذي هو 
ُ
''هل ي

محور �الهتمام في كل ما �أرمي �إليه هنا، 

بالمز�ج �لعام، بدو�عي �لت�سامن �أو �لوالء 

�الأزلي، �أو �لوطنية �لقومية؟ ]....[ �لجو�ب 

�لمخت�سر هو �أن �لت�سامن ال يعلو �أبد�ً على 

�لنقد.''20

هذ� كالم جريء و�سروري، وخ�سو�سًا في 

عالم مثل عالمنا �لعربي، و�لذي تلتقي فيه 

فكرة �لدولة مع �لدولة �لقائمة، و�لدولة مع 

�لحزب �لحاكم، و�لحزب �لحاكم مع لجنته 

�لمركزية، ولجنته �لمركزية مع رئي�س �لحزب، 

لينتهي �الأمر باأن �أي نقد لرئي�س �لحزب هو 

�نتقا�س من هيبة �لدولة؛ و�أي م�ساءلة 

لممار�سات زعيم �لثورة ُتعتبر ت�سكيكًا في 

تها؛ و�أي مر�جعة لقر�ر �أو خطوة 
ّ
�لم�سيرة برم

معينة هي خيانة للم�سروع باأكمله.

يعلل �سعيد �أ�سبقية �لنقد على �لوالء في 

مقالته عن �لنقد �لعلماني، فيبرر هذه 

�الأ�سبقية، ويعتبر �أنه حتى في حمى �لمعركة، 

يجب �أن يكون هناك نقد، الأنه ''يجب �أن يكون 

هناك وعي نقدي �أ�ساًل كي يكون هناك 

مو�سوعات وم�سائل وم�سكالت وق�سايا وقيم، 

وحتى حيو�ت، ت�ستاأهل �لن�سال من �أجلها.''21

وعليه، لي�س م�سادفة �أن نموذج �لمثقف 

ي�ستقي بع�س مو��سفاته من نموذج �لمنفي؛ 

ذلك �ل�سخ�س �لذي يعي�س خارج وطنه، وال 

�لحو�جز ال تقف تمامًا في مو�جهة 

�الخت�سا�س، بل على �لعك�س من ذلك، تفتر�س 

تعدد �الخت�سا�سات ولي�س �إلغاءها. فالمطلوب 

معرفيًا هو �إقامة �لعالقات عبر �لحو�جز، 

وروؤية طرق تاأثير معارف حقل معين في حقل 

�آخر، و�لطريقة �لتي تهاجر فيها �الأفكار من 

حيز معرفي �إلى �آخر. هذ� كله ال ينفي 

�الخت�سا�س، و�إنما يدعو �إلى عدم �الكتفاء 

باخت�سا�س و�حد معين، ويعتبر �أن �الأمور 

�لمثيرة حقًا تحدث عادة في نقاط �اللتقاء 

بين �لحقول، وفي معابر �لحدود و�لحو�جز 

نف�سها، الأن هذه �لمناطق نف�سها تقع بدورها 

على هام�س �ل�سيطرة �لمحكمة للمركز، 

وبالتالي فهي مر�سحة للتجديد و�البتكار. وال 

�سك في �أن هذ� هو ما يق�سده �سعيد في نهاية 

�الأمر.

الثقافة القومية؛ الولء؛ النقد

لقد �أم�سى �سعيد كثير�ً من وقته ومن 

كتاباته مد�فعًا عن حقوق �ل�سعوب �لم�ستعمرة 

في نيل ��ستقاللها و�لتحرر من نير �ال�ستعمار 

ه �إلى خطر 
ّ
و�ل�سيطرة، ولهذ�، فاإنه ينتبه وينب

�النجر�ف ور�ء �لرطانة �لقومية �لتي تقوم 

على �سناعة �لتماهي و�لتجان�س بين �أفر�د 

�الأمة، �إلى درجة تهدد بقتل �أي نزعة نقدية. 

وهو ي�سير �إلى �أن كّتابًا ثوريين مثل فانون، 

�نتبهو� من قبل لهذه �لنزعة وحذرو� منها. 

وي�ست�سهد �أي�سًا بمو�قف �ل�ساعر �لهندي 

طاغور ودوره، و�لذي لم يتو�َن عن �تخاذ 

موقف نقدي تجاه �لحركة �لقومية �لهندية، 

حتى عندما كانت تخو�س معارك عادلة �سد 

�أعد�ئها.18

هذه �لروح �لنقدية، وفقًا ل�سعيد، يجب �أن 

ت�سود في كل وقت، وهو يرى �أن ''من غير 
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نام عليها �أفالطون و�سحا عليها �أر�سطو، 

تقوم على �ل�سوؤ�ل �لتالي: حتى �إذ� �سمّنا �أن 

�لفيل�سوف �لحاكم قادر على �أن يحكم بالعدل، 

م �الأمور نقديًا، فما م�سلحته في ذلك؟ 
ّ
و�أن يقي

بمعنى: ما �لحافز لديه كي ينه�س �سباحًا 

م �الأمور 
ّ
ويذهب �إلى عمله، ليحكم بالعدل ويقي

نقديًا ومو�سوعيًا؟ وكيف يمكن �أن نعيد 

''زرع'' هذ� �لفيل�سوف بين �سعبه ومجتمعه بعد 

�أن ''�قتلعناه'' منهما؟ وكيف نعيده �إلى �لحياة 

بعد �أن جردناه من �سفاته �لب�سرية؟ وكيف 

نعيد �رتباطه بالجماعة بعد �أن �سعينا لفّك �أي 

�رتباط له بها؟24

ال يعني ما �سبق، �أن ''�لم�سافة'' غير 

�سرورية للنقد، بل �الإ�سارة �إلى �أن كلمة 

''�لم�سافة'' هي كلمة عالئقية تعني م�سافة بين 

�ثنين موجودين د�خل وحدة معينة. �لنقد 

يحتاج �إلى ''�لم�سافة'' كقوة طاردة عن �لمركز، 

لكنه يحتاج �إلى ''�لوالء'' باعتباره قوة جاذبة 

في �تجاه �لمركز؛ قوة قادرة على خلق جمهور 

يتحدث بلغة يمكن للجميع فهمها، �لمنتِقد 

و�لمنتَقد.

�إن غياب هذ� �لحد �الأدنى من �لحميمية 

يوّلد �سوؤ�لين تلقائيين: �الأول، ما هو حافز 

�لمنتقد على تقديم نقده؟ و�لثاني، ما �لحافز 

لدى جمهور �لم�ستمعين على �ال�ستماع �إلى 

هذ� �لنقد، و�الإ�سغاء �إليه �أ�سا�سًا؟ �أولي�س هناك 

�سرورة لوجود نوع من �لعالقة �لحميمية 

�لتي تقوم على �لوالء، و�الهتمام بالم�سير 

�لم�سترك للجماعة، و�لقلق �إز�ء م�سيرها 

وم�ستقبلها، كي يتحفز �لناقد ليقدم نقده؟ 

وفي �لمقابل، �أولي�س هناك حاجة لدى 

�لجماعة �إلى �أن تكون مقتنعة باأن �لمثقف 

�لذي يقوم بنقدها مهتم وقلق �إز�ء م�سيرها 

و�أحالمها و�آمالها و�آالمها؟ �أولي�س هذه 

ي�سعر بحميمية مفرطة معه، ويحافظ على 

م�سافة منه توؤهله الإقامة هذ� �لوطن/

�لمجتمع. ولي�س م�سادفة �أن �سعيد ي�ستعمل 

كلمة ''م�سافة'' )distance( في معر�س توظيفه 

لماهية دور �لنقد، باعتبار �أن هذه �لم�سافة 

�سرورية للعملية �لنقدية.22

ما من �سك في �أن �لنقد يحتاج �إلى هذه 

�لم�سافة، و�إلى هذ� �النف�سال �الآني بين �لذ�ت 

و�لجماعة، وبين �لفكرة وتج�سدها �لمادي، 

وبين �لهوية و�سورة �لهوية عن ذ�تها. لكن ما 

�أردت �أن �أ�سيفه )وهو �أمر ي�سير �إليه �سعيد من 

دون �أن يتوقف عنده كفاية(، هو �أن �لوالء 

نف�سه �أي�سًا �سرط �لنقد، و�أن �لوالء و�لت�سامن 

هما قيمة �سرورية بذ�تيهما �أواًل، وهما �سرط 

لقيم �أُخرى �أي�سًا.

قد يكون من �لمفيد في هذ� �ل�سياق �لعودة 

�إلى �أبجديات �لفل�سفة. لقد كان �أفالطون �أول 

�لفال�سفة �لذين كانو� على وعي ب�سرورة 

�لم�سافة بين �لفكرة وتجّليها �لمادي )وال 

�أّدعي �أن �إدو�رد �سعيد �أفالطوني(، وكان 

حري�سًا على �إبقاء م�سافة بين �لفيل�سوف 

�لحاكم وبين �الأمور �لمادية �لحياتية. فمن 

�لمفرو�س �أاّل يتزوج �لفيل�سوف �لحاكم كي ال 

يكون عنده �أوالد و�أحفاد و�ساللة، و�أاّل يكون 

�ساحب �أمالك وعقار�ت في �لدولة، الأن من 

�ساأن هذين �الأمرين �أن يجعاله منغم�سًا 

ومتورطًا ومنحاز�ً، �أي �أن يفقد �لح�س �لنقدي 

م �الأمور بنز�هة 
ّ
�ل�سروري كي يحكم ويقي

وبم�سافة مت�ساوية بين �أع�ساء �لجمهورية، 

وهو ما يمنع �الحتر�ب د�خلها. لذلك كله، 

عار�س �أفالطون فكرة �لملكية �لخا�سة.23

هذ� ''�لبعد''، �أو �لتجرد من �النغما�س في 

حياة �لجماعة، ي�سمنان نوعًا معينًا من 

�لقدرة �لنقدية و�لنز�هة. �إاّل �إن �لم�سكلة �لتي 
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وال ي�سبح غريبًا عنه تمامًا، بل يبقى على 

هام�سه، ويقف على �لحدود بين مجتمعه 

و�لمجتمع �الآخر �لذي هاجر �إليه. وال ي�ستوي 

موقف �لذي يقيم على �لحدود ويبقى في حالة 

قلق د�ئم، مع �لموقف �لجازم بالمطلق، و�لذي 

�أطلقه �سعيد، باأنه في حال تناف�س �لوالء مع 

�لنقد فاإن �الأ�سبقية للنقد د�ئمًا و�أبد�ً. ال �أ�سبقية 

ل�سيء على �سيء، فالمثقف ال ي�ستطيع �أن 

يركن �إلى �الأجوبة �لمريحة �لو�ثقة باأن �لنقد 

�سابق د�ئمًا على �لوالء، بل يتعين على �لنقد 

�أن يكون ناقد�ً لنف�سه �أي�سًا، و�أن يعي �سروط 

ح�سوره، وعلى �لمثقف �أن يختار متى يطلق 

نقده ومتى يوؤجله.

�سعيد بني اإمانويل كانط وماك�ش 

فيرب

�إن �سغف �إدو�رد �سعيد وحما�سته في �لدفاع 

عن �لمظلومين و�لمقهورين، ورغبته في 

�لوقوف �إلى جانب �لق�سايا �لعادلة ــ حتى �إن 

كانت خا�سرة ــ هي �أمور مركزية ور��سخة في 

كتاباته كافة. كما �أنه ال يمكن فهم كتاباته 

عن �لمثقف ودوره، من دون هذ� �لربط �لمحكم 

�لذي يقيمه بين �لمثقف من جهة، وقيم �لعد�لة 

و�لحرية من جهة �أُخرى. وعليه، فاإنه ي�سير �إلى 

�أن �لتدخل �لفاعل للمثقف في حياة �لمجتمع 

''يجب �أن يرتكز على �إيمان للمثقف ر��سخ ال 

يتزعزع في مفهوم للعد�لة و�الإن�ساف ي�سمح 

باالختالفات بين �الأمم و�الأفر�د''،25 و�إلى �أن 

�لمثقفين هم د�ئمًا في موقع ''يتيح �لمجال 

لالختيار ويقوم �أكثر من غيره على �لمبادئ، 

بحيث يمّكنهم فعاًل من قول �لحق في وجه 

�ل�سلطة.''26 هذه �لحما�سة لفكرة �لعد�لة هي في 

منتهى �الأهمية، وقد وظفها �سعيد في خدمة 

ق�سايا عادلة كثيرة وعلى ر�أ�سها ق�سية 

�لـ ''نحن'' �سرورية لغويًا وبالغيًا، كي يكون 

من �لممكن دخول �لمحادثة و�لم�ساركة فيها 

وتقديم �لنقد؟

بهذ� �لمعنى، فاإن م�سكلة �لمثقف ربما 

تكون �سبيهة بم�سكلة �لفيل�سوف �لحاكم لدى 

�أفالطون؛ كالهما قادر على �تخاذ موقف 

تحليلي وقيمي و�أخالقي كوني، لكن �ل�سوؤ�ل 

هو �أي رغبة لديهما في �تخاذ موقف كهذ� �إن 

لم يكن بد�فع �النتماء، و�أ�سيف هنا �لحب؟ 

و�أي رغبة لدى �لجمهور في �ال�ستماع �إن لم 

يكن لديه �لحد �الأدنى من �لثقة بالمثقف، 

و�أ�سيف �أي�سًا هنا، بع�س �لحب؟

و�إذ� كانت �لثقافة �لقومية مع نزعتها �إلى 

�لهيمنة و�الإخ�ساع ومطالبتها �لد�ئمة من 

�أفر�دها بقبول قيمها �ل�سائدة، ت�سكل نوعًا من 

�لقيود، و�إذ� كان دور �لمثقف هو �لتمرد على 

 �أي�سًا باأن وجود 
ّ
هذه �لقيود، فعلينا �أن نقر

�لقيود نف�سه هو �سرط �لتمرد، فالمرء يتمرد 

�سمن �سياق معين. وكي يكون �لتمرد ذ� 

معنى، عليه �أن ي�سوغ نف�سه �سمن �أفق ثقافي 

معرفي وجد�ني متفق على قو�عده �الأ�سا�سية. 

دنا وتمّكننا من �لحرية 
ّ
و�لثقافة كاللغة، تقي

في �آن معًا، تمامًا كقو�نين لعبة �ل�سطرنج �أو 

ّلم �لمو�سيقي: تحدد لنا �لحركات 
ُ
�ل�س

�لم�سموحة، الأن من دون هذ� �لتحديد ال �إمكان 

للعب �ل�سطرنج، �أو عزف �لمو�سيقى.

لم يكن �إدو�رد �سعيد غافاًل عن هذه �الأمور 

طبعًا، لكنه لم يكن �سريحًا �أي�سًا. ولالأمانة 

ك 
ّ
نّظر للمثقف �لمتن�س

ُ
و�لدقة، فاإنه لم ي

�لمنعزل، ولم يتحدث عن �ال�ستقالل �لكامل، 

و�إنما �لن�سبي. و�أكبر دليل على ذلك، �أن حديثه 

عن �لمثقف ورد في �سياق حديثه عن �لمنفى 

ن يع�س في 
َ
و�الإن�سان �لذي يعي�س فيه. وم

�لمنفى ال يفقد �سلته بالوطن �لذي جاء منه، 
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للعد�لة، و�لتي تعلو �العتبار�ت كافة.

ال يتبّنى �سعيد مقوالت كانط كما هي، 

لكنه يتبّنى �سيغة معينة لهذه �لمو�قف. �إن 

قول �لحق في وجه �ل�سلطة يفتر�س �أن لدينا 

قدرة د�ئمة على �أن نعرف ما هو �لحق 

و�لحقيقة، كي نقولهما في وجهها، كما 

يفتر�س وجود �أنطولوجيا معينة لي�س موؤكد�ً 

مو�فقة �سعيد عليها. لقد كان �إدو�رد �سعيد 

اقًا في توظيف �أدو�ت فوكو �لتحليلية، كي 
ّ
�سب

ظهر لنا بلباقة بارعة �أن ما ي�سوغه �لفكر 
ُ
ي

�ال�ست�سر�قي ــ في كل ما يتعلق بال�سرق، على 

�عتبار �أنه نوع من �لمعرفة �ل�سرفة ــ ما هو 

�إاّل �سرب من خطاب يقوم على �لتحكم 

هنا �سعيد في كتابه 
ّ
و�ل�سيطرة. وقد نب

''�ال�ست�سر�ق''، �إلى �سعوبة معرفة �لحقيقة من 

دون عالقات �لقوة، فهل عاد �إلى تبّني فكرة 

عن �لحقيقة، تجد نف�سها خارج عالقات �لقوة 

و�ل�سيطرة؟

في �سياق �لبحث عن مفهوم �لحقيقة، 

وعندما يجري �لحديث عن �لحق، يحيلنا �سعيد 

�إلى �سرورة ''�لثبات في م�ساندة معايير 

�ل�سلوك �لدولي ودعم حقوق �الإن�سان.''30

يعي �سعيد تمامًا، �أن من �لمتعذر �ليوم 

�لحديث عن �لحق و�لحقيقة بالطريقة نف�سها 

�لتي جرى �لحديث فيها عن هذه �لمفاهيم قبل 

200 عام، بعد �نك�ساف �أوروبا على عو�لم 

وح�سار�ت و�أعر�ق متنوعة. وعليه، فاإنه 

ي�سوغ نظرية مخففة عن �لحق و�لحقيقة، �آخذ�ً 

في �العتبار تحوالت ما بعد �لحد�ثة، ويكتب 

في هذ� �ل�سياق: ''ومع �أننا محّقون في �لحزن 

مات 
ِّ
على �ختفاء �الإجماع على مقو

�لمو�سوعية، لكننا ل�سنا من منطلق مماثل، 

هائمين كليًا في ذ�تية تطلق �لعنان 

الأهو�ئها.''31

فل�سطين. و�لعد�لة ال تتطلب نقد �الأمم 

و�لقوميات �الأُخرى، بل ��ستجو�ب م�ستمر 

لل�سلطة �أينما و�أيًا تكن.

هذ� �ل�سغف بالعد�لة مهم جد�ً، لكنه غير 

مفهوم �سمنًا. و�سعيد يقف هنا في �سف 

كثيرين من �لمفكرين �لذين �أولو� �لعد�لة 

مكانة خا�سة في كتاباتهم، وعلى ر�أ�سهم 

�إمانويل كانط �لذي �عتقد �أنه �إذ� غابت �لعد�لة 

عن �لعالم، فال قيمة لحياة �لب�سر على وجه 

�لب�سيطة.27 وفي موقع �آخر، يقتب�س كانط 

 �لعد�لة، حتى 
ّ
�لمبد�أ �لقديم �لذي يقول: ''فلتعم

لو �قت�سى �الأمر �أن يلقى جميع �الأوغاد 

موتهم''،28 وهي �لمقولة �لمو�زية للمقولة 

 
ّ
�ل�سعبية �لد�رجة عندنا، و�لتي تقول: ''لتعم

�لعد�لة، حتى لو �أطبقت �ل�سماء على �الأر�س''. 

هذه �لحما�سة للعد�لة تفتر�س �أن يكون �لمرء 

على معرفة ودر�ية بما تق�سي به �لعد�لة، وما 

تلزمنا به. وبالن�سبة �إلى فيل�سوف مثل كانط، 

فاإن مقت�سيات �لعد�لة د�ئمًا محددة ومعروفة 

وو��سحة، وهو يقول في مقالته �ل�سهيرة عن 

�لنظرية و�لممار�سة: ''�إن �لفرد حين ي�ساأل 

نف�سه عن و�جباته �الأخالقية و�لقانونية 

)وذلك بفارق عن �ل�سوؤ�ل عن �لطريق �إلى 

�ل�سعادة( في كل و�سع وحالة، لن يكون لديه 

�أي لب�س �أو حيرة ب�ساأن �لجو�ب �لذي يعطيه 

لنف�سه، وهو د�ئمًا على يقين تلقائي �إز�ء 

�لو�جب �لذي يجب �أن يوؤديه.''29

بموجب هذ� �لمنطق �لكانطي، فاإن �لفرد ــ 

وكل فرد كانطي هو فرد مثقف بمعنى �إمكان 

��ستقاللية �لر�أي وعدم �الن�سياع �لتلقائي ور�ء 

�لجماعة ــ يمر بمرحلتين: �الأولى، ي�سّخ�س 

فيها ما تقت�سيه �لعد�لة، وهذ� �أمر قابل 

للتحقق بدرجة عالية من �ليقين؛ �لثانية تقوم 

على �إخ�ساع �لفرد لالعتبار�ت �الأُخرى 



039 مقاالت إدوارد سعيد ودور املثقف

يبدو �سعيد �أميل �إلى قبول هذ� �لدور 

للمثقف، وهناك كثير من �لمنطق في هذ� 

�لموقف، الأنه موقف ال يقبل �لم�ساومة، وهو 

ينحدر من �لتر�ث �لكانطي �لديونطولوجي 

بقي للمرء �إمكانًا 
ُ
)Deontology( �لذي ال ي

للمقاي�سة: بع�س �لكذب من �أجل �لك�سب 

�لمادي؛ �سرقة �أدوية لمعالجة مري�س؛ بع�س 

�لعنف لتح�سين و�سع حقوق �لمو�طن في 

�لدولة. قد تبدو �الأمور �سهلة �إلى حد ما، عندما 

يتنازع قلب �لمرء و�زع �أخالقي من ناحية، 

في مقابل رغبة في �لثر�ء ــ �لم�سلحة �أو 

�لمنفعة. في هذه �لحال، قد يبدو للبع�س �أن 

�لو�زع يجب �أن يكون حاد�ً وو��سحًا، من دون 

�إمكان لمقاي�سة �أو م�ساومة، لكن، قد يمثل 

اته، وهو 
ّ
�أمامنا �سخ�س لي�س لدينا �سك في ني

ال ي�سعى لثر�ء �أو منفعة �أو م�سلحة على 

�الإطالق، بل يتنازعه في �للحظة نف�سها و�زعا 

�الأخالق و�لم�سلحة �للذ�ن ي�سد�نه في عدة 

�تجاهات:

و�لد يحار في �أن ي�ساعد �بنه ماديًا في 

تعليمه، �أو �أن ي�ساعد �سديقه �لمري�س جد�ً؛ 

�سحافي مرموق و�سلته وثائق ُتظهر قائد 

ثورة �سعبه في ف�سيحة جن�سية �أو مالية، و�إذ� 

تم ن�سرها قد تق�سي على �لقائد وعلى �لثورة 

وم�سروعها؛ �سديق يطلب من �سديق �أن يكذب 

الأجله كي ي�ساعده في �أزمة �سحية؛ وزير 

يطلب من م�ساعده عدم ن�سر معلومة معينة 

يمكن �أن يوؤدي ن�سرها �إلى �لهلع و�نهيار 

�لبور�سة؛ جندي في �لمعركة يطلب منه قائده 

�لقيام باأعمال غير �أخالقية �سد �لعدو لح�سم 

�لمعركة؛ �إلخ.

هناك تيار فل�سفي كامل، يقف على ر�أ�سه 

كانط، يعتقد �أنه حين نقوم بما يجب �أن نقوم 

ا يحدث 
ّ
به �أخالقيًا، فاإننا غير م�سوؤولين عم

يوحي ما �سبق باأن �سعيد ال يولي ما يكفي 

من �الأهمية للخالفات �لعميقة جد�ً في تاأويل 

منظومة حقوق �الإن�سان وتف�سيرها، و�أنه يعول 

ا ت�ستحق. �إن 
ّ
عليها وعلى مو�سوعيتها �أكثر مم

حق �لملكية �لفكرية على معادالت �سناعة 

�الأدوية يتعار�س د�ئمًا مع حق جماهير و��سعة 

من �لعالم في �ل�سحة و�لعالج؛ و�لحق في حرية 

�لتعبير ي�سطدم باالأمن �لقومي؛ وحق �الحتجاج 

و�لتظاهر ي�سطدم بحق حرية �لحركة؛ وحق 

�ل�سعوب في تقرير م�سيرها و�إغالق حدودها 

ي�سطدم بحق �الأفر�د في �لهجرة؛ و�لطرق �لتي 

يجري فيها تف�سير �لقانون �لدولي ومنظومة 

ا يتخيله 
ّ
حقوق �الإن�سان، هي �أكثر �إ�سكااًل مم

�أولئك �لذين ال يتعاملون بالقانون.

هذه �الإ�سكاالت �لجدية كلها تجعل من 

�ل�سعوبة بمكان، �لركون �إلى و�سوح فكرة 

�لحق و�سطوعها كمو�سوع مفروغ منه. غير �أن 

�لق�سية �الأهم و�الأ�سا�سية ال تكمن في �سعوبة 

�لتقاط ما يمكن �عتباره �لحق و�لحقيقة 

وت�سخي�سه، و�إنما في كيفية ت�سرف �لمرء 

باعتباره مثقفًا عندما يعتقد �أنه يكت�سف 

حقيقة معينة، �أو عندما يعتقد �أن �لموقف 

�الأخالقي يقت�سي منه �تخاذ موقف ما. ماذ� 

عليه �أن يعمل عندها؟

في هذه �لنقطة بالذ�ت، يبدو �أن �إدو�رد 

�سعيد كان جارفًا في موقفه حين جزم باأن 

�لنقد �سابق د�ئمًا على �لوالء، و�أن دور �لمثقف 

�أن يجهر بالحق حتمًا، مهما تكن �لنتائج. لكن 

هل حقًا يقت�سر دور �لمثقف على قول �لحق 

و�لحقيقة؟ �ألي�س على �لمثقف م�سوؤولية معينة 

في قول �لحق و�لحقيقة؟ هل و�جبه �أن 

يقولهما حتى لو �أطبقت �ل�سماء على �الأر�س 

و�نهارت �لدنيا؟ هل تنتهي �لم�سوؤولية بمجرد 

قوله �لحقيقة و�لحق؟
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يملك �لمبادئ، وال هو من �لنوع �لنفعي �لذي 

يعتبر �أن �أخالقيات موقف معين تقا�س 

بموجب كمية �لمنفعة �لمتاأتية عنه، بل هو 

�ل�سخ�س �لذي ال ي�ستطيع �أن يعفي نف�سه ــ في 

نهاية �الأمر ــ من �لقول: ''لقد قمت بما قمت به 

عن قناعة، وال �ساأن لي فيما حدث بعد ذلك 

من نتائج.'' وعلى �لرغم من مبدئيته، فاإن 

موقف ''�سيا�سة �لقناعات'' عندما يوّظف من 

دون �اللتفات �إلى �لنتائج، ربما ي�ستدعي نوعًا 

من �ل�سخ�سية �النتهازية �لتي ت�سعى للظهور 

�لنظيف على ح�ساب تد�عيات �لمو�قف 

�لمتخذة.

في هذه �لنقطة، قد يتخذ �لنقا�س ب�ساأن 

دور �لمثقف �تجاهًا �آخر، ويو�سح �سعيد 

موقفه كالتالي:

هناك رجال �سيا�سة يعملون من �أجل 

تحقيق �أهد�ف �سيا�سية معينة، وقد تكون هذه 

�الأهد�ف نبيلة و�سامية: �لتحرر من �لطغيان؛ 

�إ�ساعة �لعد�لة؛ رفع م�ستوى �لمعي�سة؛ �لتخل�س 

من �الإجر�م في �لمجتمع؛ رفع �لم�ستوى 

�ل�سحي وتخفي�س عدد حاالت �لوفاة؛ �إلخ. 

و�إذ� كان دور رجل �ل�سيا�سة �أن ي�سعى لتحقيق 

هذه �الأهد�ف، فاإن دور �لمثقف �لذي يتركز 

همه على �النتباه �ليقظ و�لد�ئم لئال تد��س قيم 

�أ�سـا�سـيـة �أُخرى، لي�س �ل�سعي لتحقيق هذه 

�الأهد�ف فقط، بل �لتنبه �إلى �أن هذ� �ل�سعي 

يجب �أن يبقى �سمن �أ�سول و�سو�بط وقو�عد 

ت�سمن �اللتز�م بمعايير �لحد �الأدنى من 

�الأخالق و�لعد�لة، �أي مجموعة حقوق �الإن�سان 

�الأ�سا�سية.

وعند قبول توزيع �الأدو�ر هذ� بين �لمثقف 

و�ل�سيا�سي، يطفو على �ل�سطح بع�س �الأ�سئلة 

�لتي تبحث عن �إجابة. و�أحد �أهم هذه �الأ�سئلة 

يتعلق بالطبيعة �لمختلفة لالأدو�ر:

بعد ذلك. قد تقود �ل�سدف �أو �لحظ �أو �لرب، 

�إلى ت�سل�سل �أحد�ث معينة �أدت �إلى م�سيبة ما. 

لكن، ما دمنا قمنا بما نر�ه �أخالقيًا، وبما 

توجبه عالقات �لحق و�لعد�لة، فال م�سوؤولية 

مبا�سرة علينا فيما حدث. و�جب علينا �أن 

نقوم بما تمليه �لعد�لة ومتطلباتها، وبعد ذلك 

فاإن �الأمر متروك للحظ، ولم�سيئة �لقدر 

و�لرب.32

ي�سف عالم �الجتماع ماك�س فيبر في 

مقالته ''�ل�سيا�سة ك�سنعة''،33 �لفرد �لذي 

يت�سرف بموجب هذ� �لمنطق باأنه يعمل 

بموجب ''�سيا�سة �لقناعات''، �أي �أنه يختار 

قناعاته ويعمل بموجبها، كاأنها تتحدث من 

كه، �أو كاأنه ال يتحرك 
ّ
خالله وهي �لتي تحر

ومعدوم �الإر�دة �أمام �سطوة هذه �لقناعات 

و�لمبادىء.

لكن فيبر يحذرنا من هذ� �الن�سياع 

لقناعاتنا ومبادئنا، ويقدم في مقابل هذ� 

�لنموذج من �لعمل في �لحيز �ل�سيا�سي �لعام، 

نموذج ''�سيا�سة �لم�سوؤولية'' �لتي تقوم على 

�لوعي �لتام باأننا م�سوؤولون عن طريقة 

توظيفنا لقناعاتنا، وباأنه ال يمكن غ�سل �ليد 

من �لنتائج �لمترتبة عن �أفعالنا، حتى �إن 

كانت هذه �الأفعال نابعة عن قناعة عميقة 

وحقيقية، ولي�س عن رغبة في �لك�سب �أو 

�لمنفعة �أو �ل�سهرة. ف�سخ�س كهذ� يمكن �أن 

يبرىء نف�سه �أمام �للـه، كونه لم يرتكب 

 لمنفعة 
َ
اته كانت جيدة، ولم ي�سع

ّ
خطيئة، وني

�أو مك�سب �سخ�سي من �أي نوع كان، لكن، ذلك 

ل 
ّ
كله ال يعفيه �جتماعيًا و�سيا�سيًا من تحم

م�سوؤولية فعله، حتى �إن كان فعله �سهمًا 

وم�ستقيمًا وم�ستمد�ً من مبادىء نبيلة 

و�سامية.

�إن رجل ''�سيا�سة �لم�سوؤولية'' لي�س رجاًل ال 
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�لمثقفين النكفائه على نف�سه، وعدم قدرته 

على �لتو��سل مع حقول �لعلم �الأُخرى 

و�النفتاح عليها، وعدم �ن�سغاله بالق�سايا 

 ع�سره ومجتمعه. كما تطرقنا �إلى 
ّ
�لتي تهم

�تهامه �ل�سمني لهذ� �لمثقف �أنه بانكفائه هذ� 

ل نوعًا من �الأمان �ل�سخ�سي و�لمادي،  يف�سّ

على �لمجازفة و�لمخاطرة �لنابعتين من 

�سرورة �تخاذ �لمو�قف �لمبدئية �لو��سحة في 

ق�سايا �لحياة و�لمجتمع. �إن هذ� �لحياد �لذي 

يبدو �أنه يت�سم بالمو�سوعية هو نوع من 

�لهروب من �لم�سوؤولية.

�نطالقًا من هذ�، ي�سير من �لمرجح �الدعاء 

�أن �لنقد �لذي يوجهه �سعيد �إلى رجل 

�الخت�سا�س �لذي ال �ساأن له �سوى مو�سوع 

�خت�سا�سه، حتى �إن هبطت �ل�سماء �إلى 

�الأر�س، يو�زيه نقد م�سابه ي�ستطيع �أن يقوم 

به رجل �ل�سيا�سة تجاه �لمثقف، كونه يبني 

مو�قفه على ''�سيا�سة �لقناعات'' بلغة ماك�س 

فيبر، غير �آبه بما فيه �لكفاية لما قد توؤول 

به مو�قفه �لمبدئية.
ّ
�إليه وت�سب

فمن ناحية، قد يّدعي رجل �ل�سيا�سة �أن 

�ل�سيا�سة بهذ� �لمعنى �أ�سمى ما يمكن �أن 

تتطلبه �الأخالق، الأنها تاأخذ كل �سيء بعين 

�العتبار؛ ومن ناحية �أُخرى، �إن رجل 

�الخت�سا�س �لعلمي �لذي ال يهجر مكتبه وال 

يهتم �سمن عمله �لبحثي بق�سايا �لعالم 

�لكبرى وم�سكالته، قادر على �سوغ نقد لدور 

�لمثقف �ل�سعيدي، ي�سابه ويو�زي �لنقد �لذي 

يوجهه ذلك �لمثقف �إلى رجل �ل�سيا�سة. فهذ� 

�لمثقف يحاول و�سع جميع �الأمور تحت 

عباءته، وينظر �إلى �الأمور ب�سمولية خانقة، ال 

تترك �أي م�سافة �أو مجال للم�ساءلة �أو �لنقد.

�إن دور �لمثقف لدى �سعيد هو �إقامة هذه 

�لم�سافة، و�الإبقاء على هذ� �لبعد قائمًا بين 

�إذ� كان دور رجل �ل�سيا�سة تحقيق �الأهد�ف 

�لجماعية �لمن�سودة، ودور �لمثقف يقت�سر 

على �لتقويم و�لتقييم و�لمر�قبة و�لنقد، فاإن 

مهنة رجل �ل�سيا�سة )�ل�سيا�سة بمعناها �لنبيل( 

تبدو �أكثر تعقيد�ً و�سمواًل في نظرتها �إلى 

مجمل �لو�قع وتركيباته، مقارنة بدور �لمثقف 

�لذي يبدو محدود�ً ن�سبيًا، و�سلبيًا في ظل عدم 

�كتر�ثه بالنتائج �لمترتبة، و�كتفائه بدور 

�لنقد و�لتقييم. قد يكون هذ� �لتق�سيم مهمًا 

و�سروريًا في �لمجتمع، فالمثقف ال يملك 

جي�سًا وال �سرطة وال �أمو�اًل وال �إذ�عة، لكنه في 

، وغير ملزم بتحقيق نتائج 
ّ
�لمقابل حر

جماعية �أو تقديم تقرير عن �إنجاز�ته �إز�ء 

�لمجتمع. بهذ� �لمعنى، فاإنه ال يملك قوة تحت 

ت�سرفه الأنه ال يملك م�سوؤوليات محددة 

ومهمات و��سحة، عد� �لنقد، بينما يملك رجل 

�ل�سيا�سة �لقوة، �إاّل �إنه عر�سة للمحا�سبة على 

ما حققه من �إنجاز�ت جماعية للمجتمع 

ته، وهو لي�س مثل �لمثقفين �لذين لن 
ّ
برم

يحا�سبو� ب�سبب �رتفاع غالء �لمعي�سة، 

و�النفالت �الأمني، و�نهيار �لبور�سة، �أو �ندالع 

حرب غير متوقعة.

نحو اإعادة ترتيب املفاهيم: 

املخت�ش؛ املثقف؛ ال�سيا�سي

�أ�سرنا في بد�ية هذه �لمقالة �إلى �أن �أحد 

ماآخذ �سعيد على نموذج �لمثقف �لمعا�سر هو 

خطر �الخت�سا�س، بمعنى �أن يح�سر �لمثقف 

نف�سه في �إطار بحثه �لعلمي، وبين جدر�ن 

مكتبه �لجامعي، ملتزمًا �لقو�عد �ل�سارمة 

لبحثه و�أجندته �لبحثية، ومّتبعًا �ل�سر�مة 

�لعلمية �لمطلوبة في �لبحث �لعلمي 

�الأكاديمي.

وعر�سنا �أي�سًا �نتقاد �سعيد هذ� �لنوع من 
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�إلى تبّني نتائج علمية نعتقد �أن �عتناقها �أو 

قبولها علميًا، ربما ي�ساهم في تبّني �لمجتمع 

قيم �لم�ساو�ة و�لعد�لة.

�إذ� نظرنا �إلى �لمو�سوع بهذه �ل�سمولية، 

�سيبدو لنا �أن �لمثقف يقع في منطقة و�سطى 

بين رجل �ل�سيا�سة �لذي يّدعي �أنه �ساحب 

�لنظرة �الأ�سمل، ورجل �الخت�سا�س �ساحب 

�لنظرة �الأ�سيق. كما �سننتبه �أي�سًا، �إلى �أن 

نوع �لنقد �لذي يقدمه رجل �ل�سيا�سة للمثقف 

�سبيه بنقد �لمثقف لرجل �الخت�سا�س. كذلك 

�الأمر من �لناحية �الأُخرى: �إن نقد رجل 

�الخت�سا�س للمثقف، �سبيه بنقد �لمثقف لرجل 

�ل�سيا�سة. �إن جميع هذه �الأدو�ر تحوي نوعًا 

من �لقوة، ونوعًا من �لحرية، ونوعًا من 

�لم�سوؤولية، و�أينما توجد هذه �الأدو�ر �لثالثة، 

فاإن من �لطبيعي و�لممكن �أن ي�ساء 

ي �سوء �ال�ستعمال هذ� 
ّ
��ستعمالها، وقد ن�سم

نوعًا من �النتهازية. غير �أن �النتهازية لي�ست 

�سفة خا�سة بال�سيا�سيين، بل هي �سفة عامة 

�أي�سًا؛ فمثلما قد يكون �ل�سيا�سي �نتهازيًا، 

يمكن للمثقف و�لخبير �لمخت�س �أن يكونا 

كذلك. و�ال�ستقامة لي�ست �سفة مالزمة 

للمثقفين تحديد�ً، بل ربما تكون �سفة للخبر�ء 

�لمخت�سين ورجال �ل�سيا�سة �أي�سًا. �إاّل �إن 

معنى �ال�ستقامة و�سرور�تها في �ل�سيا�سة، 

يختلفان عن �سرور�تها ومتطلباتها لدى 

�لمثقف ولدى �لخبير �لمخت�س.

ا معنى �ال�ستقامة و�سرور�تها في هذه 
ّ
�أم

�لمجاالت �لمتنوعة، فمو�سوع خارج نطاق 

هذه �لورقة �لمخت�سرة، و�لتي ركزت على 

ت�سليط �ل�سوء على فكر �إدو�رد �سعيد، وروؤيته 

�إلى دور �لمثقف.  

�سرعية �الأهد�ف و�سرعية �لو�سائل: فاالأهد�ف 

�ل�سامية و�لنبيلة ال ت�ستطيع �أن تبرر �الأدو�ت 

غير �الأخالقية وغير �لعادلة، و�الأهد�ف 

�لجماعية للتقدم و�لتحرر ال ت�ستطيع �أن تبرر 

 �الأفو�ه وم�سادرة 
ّ
�الأدو�ت �لقمعية لكم

�لحريات �لفردية، و�سرورة حفظ �الأمن ال 

تعني زج �لمو�طنين �عتباطًا في �ل�سجون من 

دون محاكمة.

عند هذه �لنقطة بالتحديد، ي�ستطيع �لخبير 

�لمخت�س �أن يو�جه �لمثقف بالحجج 

و�الدعاء�ت و�التهامات ذ�تها: فدور �لمخت�س 

هو �لبحث و�لتعمق و�لتفح�س، وهذ� م�سروع 

علمي في �الأ�سا�س، قبل �أن يكون �أخالقيًا، �أخذ�ً 

ا 
ّ
في �العتبار �أن �لعلم يحتمل �لمو�سوعية. �أم

�الخالق فهي د�ئمًا مو�سوع خالف ونقا�س 

ها د�خل عالم 
ّ

ووجهات نظر، كما �أن زج

�لممار�سة �لعملية يجعلها عر�سة للت�سويه، 

ويخ�سعها الأجندة غير �الأجندة �لعلمية 

�ل�سارمة �لتي ت�سعى لتحقيقها، ف�ساًل عن �أن 

هناك حاجة م�ستمرة �إلى �الإبقاء على م�سافة 

نقدية، بين عملية �لبحث �لعلمي وعملية �لتقييم 

�الأخالقي �الجتماعي لهذه �لممار�سة �لعلمية. 

وما تدّخل �لحزب �ل�سيوعي �لرو�سي في 

ثالثينيات �لقرن �لما�سي، في �الأجندة �لبحثية 

للباحثين في علوم �لور�ثة و�لبيولوجيا، �سوى 

مثال و�حد لهذ� �الإخ�ساع �لق�سري. و�إذ� خ�سع 

�لعلم تمامًا ل�سمولية �لم�ساريع �الأخالقية 

وكولونياليتها ــ حتى لو كانت �سامية ونبيلة ــ 

فاإنه ي�سبح عر�سة الأن ي�سل طريقه. على �لعلم 

�أن يبقى قادر�ً على مفاجاأتنا، حتى �أخالقيًا، 

الأن �إخ�ساع �لعلم الأجندة �أخالقية تقدمية 

�إن�سانية قد يوؤدي بنا �إلى �إخفاء نتائج بحثية 

تتعار�س مع مو�قفنا �الأخالقية، �أو قد يوؤدي 
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