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إ لى أي حد يمكن تلمس طريق التغيير؟ من يقود سفينة التغيير؟ ما العالقة الممكنة بين
المثقف وباقي المؤسسات؟ عالقة خضوع وانصياع؟ عالقة تنافر واصطدام؟ أم عالقة أخذ
وعطاء ،حرب وسلم؟ ما اللغة التي يمكن للمثقف أن يستعملها وهو يخوض غمار "تجربة
التغيير أو اإلصالح"؟ اللغة العالمة؟ العالمية إلخ؟ هل يستطيع المثقف أن يتواصل مع مختلف
الشرائح االجتماعية دون أن يفقد عمق ودقة تصوره ‘ن كان لتصوره عمق ودقة؟ .تلك بعض
األسئلة التي ما فتئت تراودني كلما حاولت "الصعود" إلى الميدان ،ميدان الفهم واالستيعاب،
ميدان التغيير واإلصالح ....على الرغم من أن كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى قاموس
موضوعاتي يسعفنا في رسم حدودها ومغزاها.
يصعب على مثقف ينتمي إلى دولة متأخرة تاريخيا أن ينأى بنفسه عن أسئلة التغيير
والتقدم التي تعددت مالمحها وأالنها بتعدد الظواهر االجتماعية والبنيات والمؤسسات .كلما
خرج المثقف من بيته أو لنقل من حجرته ،كلما اصطدم بواقع جعلته ثقافته يتنافى وجوديا معه.
من أشكال ج مع النفايات إلى سيارة األجرة مرورا بتدبير المجال العام ووصوال إلى مختلف
أشكال الهيمنة السياسية ،يصعب اتخاذ موقف "محايد" مما يجري .كل شيء يدعو إلى الرفض
إلى حدود أن المثقف غالبا ما يصاب بنوع من اإلحباط األبدي أمام حجم التراكمات السلبية
وحدتها .لكن ألم تكن ت لك نفسية اإلنسان العادي والتي تقوم أساسا على التسليم باألمر الواقع،
قبوله وإعادة إنتاجه؟ ألم يكن اإلحباط واالنهزامية سوى جزء من التأخر نفسه؟.
كل تلك األسئلة تعج بها مخيلة كل مثقف خاض أو لم يخض غمار العمل الجماعي من
أجل التغيير واإلصالح وهي في نهاية المطاف أسئلة تصب في مشروع حضاري واحد كانت
كتابات مفكرين ومثقفين تحاول اإلجابة عنها بأشكال و منهجيات مختلفة.

المثقف كقوة اجتماعية
رغم اإلكراهات التي تحيط بالمثقف وتبعده عن كل مبادرة جماعية ،إال أن الكثيرين
يتناسون دور المثقف كقوة اجتماعية تمكن المجموعات أو الجماعات التي يعمل داخلها تثقف في
نفسها أكثر وتجعلها أكثر جرأة وأقل انهزامية .فالمثقف ،رغم كونه يضع الكثير من االحتياطات
المنهجية قبل مباشرة الخوض في صلب الموضوع ،إال أنه يستطيع تحويل كل تلك االحتياطات
إلى مصدر لقوة إضافية تمكنه من ربح الوقت وكسب المشاركة الجماعية وبناء أسس متينة
للمشاريع المجتمعية.
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وأهم دور يمكن المثقف أن يلعبه داخل سيرورة التغيير هو ممارسة النقد والنقد الذاتي،
الشيء الذي يصعب على شرائح وفئات اجتماعية أخرى أن تقبله بسالسة .لذلك فإن المثقف
غالبا ما يدخل في خانة "المغضوب عليهم" وخاصة من طرف فئات بعينها :السلطة ،رجال
األعمال أو األعيان ،إلخ.....
ال ينظر المثقف إلى لزمن بنفس الطريقة التي ينظر بها األعيان أو رجال السلطة.
فللمثقف زمن خاص يرفض القيام بأي شكل تحت إكراه الوقت أو اإلمكانيات .وفي ذلك يتناقض
مع منهجية األعيان ورجال األعمال ورجال السلطة الذين غالبا ما يحاولون استدراج العمل
الجماعي من أجل بناء أو إعادة بناء مشروعيات جديدة في مجالهم السوسيو-جغرافي.
إلى أن المثقف غير معفي في محاوالته التغييرية من ضريبة التبسيط والتواضع.
فالتواضع والتبسيط أهم وسائل بيداغوجية يفترض في المثقف أن يتعايش معهما .من هنا يجب
على المثقف أن "يمطط" مفهوم الثقافة حتى يشمل كل مناحي "الثقافة الشعبية" والتي وإذ لم
تكن تتوفر على نفس القوالب اللغوية أو المنهجية إال أنها مليئة بالدالالت والقيم التي يجب
تعبئتها من طرف المثقف في االتجاه الذي يخدم األهداف واألولويات التي تم رسمها من طرف
"الجماعة" التي يرتبط بها .والتبسيط هو إخضاع اللغة العالمة التي تعود المثقف التعامل بها في
أبحاثه ومطالعاته غلى قانون التغيير الذي ال يقبل سوى لغة يفهمها الجميع ويعبر بها الناس
بسالسة عن همومهم ورغباتهم.
ال توافق حول لغة موحدة هو أول مرحلة من سيرورة التغيير ومن خاللها تبدأ عملية
توحيد المعنى واألهداف والقوى كإحدى أهم أسس اللحمة االجتماعية التي يجب أن تخلق بن
عناصر الجماعة أو المجموعة.
سلطة المثقف ومثقف السلطة
يصعب على المثقف أن يتأقلم مع جميع المواقع .فهو إما أن يكون في القمة أو ينأى
بنفسه عن العمل الجماعي .تلك أهم خاصية تحول بين المثقف والعمل الجماعي وهي خاصية
تاريخية تجعله في الغالب األعم بعيدا عن المبادرات العامة.
ما هي إذن التنازالت التي يلزم على المثقف تقديمها من أجل معانقة العمل الجماعي
واإلسهام في تغيير المجتمع وإصالح هياكله؟
إذا كان للمثقف دور رئيسي في بلورة إستراتيجية التغيير ،فعليه كذلك أن يبني
إستراتيجيته الخاصة في تغيير موازين القوى داخل المجموعة التي حملت على عاتقها تغيير
المجتمع .من هنا ثنائية عمل المثقف وازدواجية إستراتيجيته .فالتأخر الذي يطبع المجتمع برمته
ال يمكن أن يترك شخصا بمنأى عن مخالبه .كل ما في األمر هو أن التأخر كما هو الشأن
بالنسبة للتقدم ،درجات وموجات ،على حد تعبير المفكر اإليراني داريوش شيغان .فالدينامية
التي تميز التأخر هي نفسها التي تميز التقدم ،ومن تم جدلية العالقة بينهما .إال أن المثقف يبقى
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محظوظا بالمقارنة مع فئات اجتماعية أخرى ،حيث يملك أهم مفتاح للتغيير وهو "اللغة" قليلون
أولئك الذين يستشعرون دور اللغة في المجتمعات المتأخرة .فالتأخر يقوم أساسا على هيمنة غير
عادلة على المجال الرمزي المبني بدوره بشكل نمطي .واللغة هي العصا السحرية التي
بواسطتها يحكمك الزعماء عموم الشعب ويقوضون قدراتهم ومهاراتهم بشكل محكم .إلى حدود
أن ما يحتفظ به الناس عموما بعد االستماع إلى زعيمهم هو كيف تكلم وليس ماذا قال
وأحسن دليل على قوة اللغة هي صياغة الدساتير والقوانين والتي أصبحت حرفة متقنة
يسيطر عليها أخصائيون لهم القدرة على تمطيط وتضييق العبارات المصطلحات بالشكل الذي
يخدم الفئة المهيمنة.
والكل يعلم إلى أي حد كانت بعض العبارات "السرابية" التي قدمتها مدونة األسرة
األخيرة ب المغرب سببا في تغليط نسبة هامة من النساء وفي إيهامهم ببعض الحلول التي ال وجود
لها على أرض الواقع .يمكنك إذن ،عن طريق اللغة استدراج الناس إلى رأيك دون أن يتطابق
ذلك مع مصالحهم .هذه اآللية هي من اختصاص المثقف والذي قليال ما يستعملها في االتجاه
الصحيح ،أي في اتجاه تعبئة الناس ضد التأخر وليس على العكس من ذلك تعبئة السلطة ضد
الناس.

المثقف والجرأة
غالبا ما اندثرت كلمة جرأة في عبارات وجمل تحيل كلها إلى ضرورة التحلي بالواقعية
والبراغماتية السياسية .وهي وإن كانت كلمات مفيدة في التحليل السياسي فإنها ال تسعف في
تغيير مجرى التاريخ وواقع الناس المزري .احتفظ المثقف العربي عموما ،لنفسه بمقاربة "تقية"
وسعى إلى مديده إلى السلطة قصد مصافحتها بدعوى أنها صاحبة المفاتيح ونئى بنفسه عن
الجماهير باعتبار أنها ال تفهم قوله وحتى وإن فهمته فإنها تعطيه أبعادا شعبوية.
هكذا وجدت المجتمعات العربية نفسها داخل أزمة تواصل عميقة ال يسعى أحد أطرافها
إلى معرفة الطرف اآلخر وتعددت األوصاف -والكليشهات حتى أصبح اليوم من الصعب
خوض نقاش هادئ ورصين حول إحدى عقبات تقدمنا دون أن تثور ثائرة طرف أو يتنهي
طرف آخر بالمغادرة...
واتخذ المثقف داخل هذا الوضع موقع المتفرج الذي يتحين الفرص دون أن يعبر عن
اصطفافه أو يدافع عن فكره ....يحدث كل طرف على حدة في الكواليس ويطمئن كل طرف
باصطفافه إلى جانبه و ...يتعهد.
يرفض مثقف اليوم قول الحقيقة أو على األقل البحث عنها ،فهو ال يريد أن بجرح
مشاعر أحد ،يطبطب على الجميع ويربت أكتاف الطرفين ،فربما احتاج إلى خدمات أحدهم يوما
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ولربما يتم استدعاؤه يوما لشغل منصب أو لنيل جائزة أو تذكرة سفر مع وفد قصد تمثيل أمته أو
شعبه أو عشيرته أو رأيه.
ومع انزواء المثقف الحر ،ظهرت فئة جديدة من مثقفي الجرائد واألعمدة وأصبح الكل
مثقف ا وباحثا  ...يكتبون في كل شيء من مشاكل السياسة إلى وصفات األطباق ....جلس هؤالء
في اللجان المعدة سلفا لتوقيع محاضر وبالغات وصفقوا لتوصيات لم يبلوروها ....ادعت الدولة
تمثيل المثقف وادعى هؤالء المشاركة وذهبت مشاكل إدراج الرياح.
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