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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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مثّة سؤال أساسي جداً كان طرح من قبل يف األوساط الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً، 
يقول: هل جيب على املثقف أن يكون ملتزماً أم ال؟ وسأسال السؤال بلغة بلداننا العربية واإلسالمية: 
هل جيب على عامل الدين واملثقف املسلم أو العريب أن يكون معنّياً ابلقضااي الكربى لألّمة والقضااي 
اليت متثل اهلموم اليومية للشعوب العربية واملسلمة منتمياً يف اهتمامه هذا، أم أّن الدخول يف هذه 

القضااي يُبِعد املثقف والعامل واملفّكر عن جماالت الفكر واملعرفة اليت هي ساحة عمله احلقيقي؟

هناك نظريّتان أساسّيتان تتجاذابن هذا املوضوع: 

1 ـ نظرية التنزيه والالإنتماء، املربّرات واهلواجس

تقول هذه النظرية: إّن املفروض ابملفّكر والعامل واملثقف و.. أن يتعاىل عن مثل هذه األمور؛ 
لعّدة أسباب: 

الباحثني على دراساهتم يف  القضااي يقّلص من فرص تركيز  إّن الدخول يف مثل هذه  ـ   1
اجملاالت املختلفة، ومن مث يُفقدان بعض املختّصني حيث تذوب اجلهود يف قضااي يومية بعيدة عن 

األطر الفكرية الكربى ويتقّلص اإلنتاج املعريف.

2 ـ إن استغراق املفّكر املسلم يف مثل هذه القضااي وتعقيدات السياسة وأمثاهلا يُبعده عن 
املوضوعية واحلياد؛ ألّن العمل السياسي عمٌل منحاز بطبيعته؛ فإذا دخل املثّقف هذا اجملال صار 

احنيازايً بعيداً عن املوضوعية اليت تتطّلبها الدراسات العلمية.

التطبيقات ويبعدهم عن  الباحثني يف  ـ إن الذوابن يف اجملاالت السياسية وأمثاهلا يغرق   3
النظرايت، وإذا أرادوا إنتاج نظرية فسوف تكون أسريًة لطبيعة املعاينة املصداقية اليت عاشوها، وهذا 
ما يرتك أثراً سلبّياً على الطابع القانوين واملرجعي العام للنظرايت، حيث تولد النظرايت من رحم 

أحداث جزئية وليس من دراسات شاملة تستوعب مجلة مناذج تطبيقية.

املثقف والسياسة بني االنتماء السياسي واحلياد العلمي

د. حيدر حب هللا

* أستاذ وابحث يف العلوم الدينية واالنسانية وحاصل على شهادة الدكتوراه يف )مقارنة االداين والالهوت املسيحي( وله العديد 
من الكتب واملقاالت.
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4ـ  إّن استهالك العامل واملثقف يف االنتماءات السياسية جيعله عرضًة لتحّكم السلطة به حبيث 
يكون اتبعاً هلا األمر الذي جيعله جمّرد بوق خادم هلا؛ فإذا رأى الزعيم السياسي أن نصاحل صارت 
وظيفة املثقف والعامل أن ينتج الفكر التصاحلي، وإذا رأى الزعيم أن حنارب وجناهد أنتجت الُعدد 
املعرفية ملفّكران وعاملنا نظريًة نضالية متكاملة مستقاة من الرتاث ومن الكتاب والسّنة مثاًل، وهكذا 
على غري صعيد، فاملثقف والعامل ال يبدأ مبشروع إصالح هنا أو هناك إال بعد أن أيخذ اإلذن من 
السلطة السياسية وهي اليت تقّرر املصلحة، وعليه أن ينفذ حىت لو مل يكن هلذه السلطة السياسية أو 

احلزبية أيّة خربة مبجال العمل الفكري والثقايف!!

ويشتّد األمر سوءاً عندما يكون عاملنا ومثقفنا حتت الرمحة املالية هلذه السلطة أو تلك، فعليه 
هنا ـ من حيث شعر أو مل يشعر ـ أن يستجيب ملا يرضيها وأييت مبا ُيسعدها، وإال فشلت مشاريعه 
وضاعت جهوده، بل قد يصل األمر إىل حّد ضيق حياته اليومية. وهذا كّله جيعل سلطة املعرفة 

حتت سلطة املصاحل، األمر الذي يعيق تقّدم األّمة.

رمبا هلذه احملاذير وغريها يرغب بعض املفّكرين والعلماء والباحثني ابلنأي أبنفسهم عن جمال 
العمل السياسي أو االلتزام ابلقضااي اليت تعين األمة والوطن، ويرون أنفسهم أكرب من ذلك، حىت 
ا سئل عن العمليات االستشهادية وحكمها الفقهي أجاب ابالعتذار 

ّ
أّن بعض الفقهاء املعاصرين مل

وعدم التدّخل يف األمور السياسية اليومية1.

2 ـ نظرية الواقعية وااللتزام، املنطلقات واملسّوغات

ترى هذه النظرية أّن املفكر والعامل واملثقف و.. جيب أن يظّل حاضراً يف خضم األحداث 
اجلزئية يف احلياة، سيما اجلوانب األكثر حتّواًل فيها مثل السياسة واالقتصاد، وأّن العزلة عن الواقع 

امليداين يفقد املثقف رسالّيته يف احلياة، بل ويضّر بعمله الفكري والثقايف و..

ويربّر أنصار هذه النظرية فكرهتم بعدد من املربّرات مثل: 

1 ـ االستعانة مببدأ أن املعرفة للتغيري وليست للمعرفة فقط، فلم يعد مهماً أن أعرف أشياء 
مل يكن يعرفها اإلنسان من قبل، وفقط ألجل املعرفة، وإمّنا املهم أن أعرف ما ينفع ويرتك أثراً إجيابياً 
على حياة البشر واإلنسان عموماً، فال شأن يل ـ كما يقال ـ حبجرية احلجر أو شجرية الشجر، 
1.أنظر: جمّلة احلياة الطيبة، العدد 10: 379، صيف 2002م، آراء ومواقف فقهية يف اجلهاد واالستشهاد، رأي الشيخ يعسوب 

الدين جويباري.
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واكتشاف احلقائق ذات الطابع امليتافيزيقي، وإمّنا املهم أن أحّدد إمكان االستفادة من هذا احلجر 
لبناء البيوت واملساكن اليت تؤوي الفقراء أو الناس عموماً، وإمكان االهتمام هبذه الشجرة أو تلك 
تنتج سوى  ال  النظرايت  يف  فالعزلة  يشربون؛  وما  فيما أيكلون  آدم  لبين  منها  املنفعة  الستخراج 
نظرايت معزولة عن واقع اإلنسان، توهم صاحبها أنّه اكتشف احلقائق فيما ال يكون قد فعل شيئاً 

على أرض الواقع.

2 ـ حنن نشّكك يف دّقة االستنتاجات الفكرية اليت يقوم هبا أصحاهبا وهم يف عزلة عن واقع 
احلياة وال يلتزمون بقضااي الواقع ويهتّمون هبا؛ ألن الكثري جداً من األفكار والتصّورات يف جمال 
العلوم اإلنسانية والطبيعية بفروعها ال ميكن أن تنتج ـ فقط ـ مبنطق جتريدي؛ وذلك أّن مثل هذه 
العلوم ختضع للتجربة واالختبار، فما مل يكن املنظّرون على متاس مع الواقع التجرييب فقد ال يتمّكنون 

من إنتاج أفكار حماكية للواقع امليداين، ومن مث ستظل نظراّيهتم كالرجل املعّلق يف الفضاء.

بل أكثر من ذلك، إّن خربة املفّكر واملثقف ابلواقع اخلارجي الذي يقع على متاس مع جمال 
عمله وحبثه، سوف خيتصر له املسافات الطويلة؛ ألنّه سيقّلل من األخطاء النامجة عن ثنائية النظرية 
والتطبيق، أو ثنائية املفهوم واملصداق، أو ثنائية التجريد والتماهي، ما شئت فعرّب؛ فبدل أن ننتج 
أفكاراً يف اهلواء مث خنتربها على أرض الواقع، ننتج أفكاراً وحنن على أرض الواقع، فنقّلص حجم 

األخطاء الناجتة عن التجايف املشار إليه.

3 ـ إّن قرب الباحثني من التجربة امليدانية يساعدهم على تكوين جهاز نفسي معريف يف 
أعماقهم يضبط إيقاع التنامي أو الرتاكم املعريف بشكل واقعي؛ وأمثل على ذلك ابلفكرة اليت طرحها 
السيد حممد ابقر الصدر )1400هـ(؛ فقد ذكر لدى دراسته موضوع التواتر الذي يفيد اليقني أّن 
اإلنسان الساذج الذي ال خربة له ابحلياة وتعقيداهتا يتصّور أن جميء ثالثة أشخاص خبرٍب قد يؤّدي 
إىل يقني به؛ ألنه ال يعرف حجم الكذب والتحايل املوجود بني الناس؛ هلذا قد ُيستغفل يف التجارة 
نتيجة سذاجته هذه، أّما لو كان يعيش واقع احلياة بتفاصيلها اجلزئية فإنّه سيكتسب خربًة غري عادية 
ستجعل مقياس تنامي املعرفة عنده أكثر واقعيًة، وسيعرف أّن الكذب ميكن أن يتّم ولو مع عشرين 
شخصاً؛ لوجود عناصر مشرتكة ومصاحل متفقة بينهم مجيعاً، وهذا ال يُعرف إال ابخلربة امليدانية2؛ 
من هنا جند ابن خلدون )808هـ( عندما يبنّي حقيقة علم التاريخ، وهو العلم الذي يعيدان حبسب 
طبيعته املفرتضة إىل املاضي ويُبعدان عن احلاضر واملستقبل، يضع ـ فيما يضع من معايري ـ قوله: ألن 

2. حممد ابقر الصدر، حماضرات يف التأسيس للمنطق الذايت، القسم الثالث، جملة املنهاج، العدد 43: 13، خريف 2006م.
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األخبار إذا اعتمد فيها على جمّرد النقل ومل حتّكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران 
واألحوال يف االجتماع اإلنساين، وال قيس منها الغائب ابلشاهد واحلاضر ابلذاهب فرمبا مل يؤمن 
فيها من العثور ومزّلة القدم واحليد عن جادة الصدق..3؛ فابن خلدون هنا يضع معيار قياس الغائب 
ابلشاهد، فإّنك تضع خربتك يف احلياة مبثابة شاهد رأيته أبّم العني يساعدك على حتديد وضع الزمن 
املاضي انطالقاً من عناصر التشابه البشري ـ التارخيي، وهلذا متّيزت مقّدمة ابن خلدون إببداع قّل 
نظريه، حيث كان رجاًل منغمساً يف واقع احلياة السياسية وغريها يف زمانه، هلذا أنتج لنا أفكاراً هاّمة 

يف هذا اجملال، متاماً كتجربة أيب علي مسكويه الرازي )421هـ( من قبل.

إنساٌن مطالٌب أبداء وظيفته  املطاف  املسلم، هو يف هناية  والعامل واملثقف  املفّكر  إّن  ـ   4
القانون األخالقي والطبيعي، من  اإلنسانية جتاه نفسه وجتاه بين جنسه، وليس مستثىن من هذا 
هنا فكما يطالب اآلخرون أبداء وظائفهم االجتماعية والسياسية و.. كذلك هو اآلخر مطالب ـ 
إزاء قضااي اجملتمع ـ أن يقّدم مسامهته فيها، ورمبا تكون واجباته أكثر من غريه؛ ألّن قدراته الفكرية 
اليت  الدينية واإلنسانية  التكاليف  يوظّفها يف سبيل اخلروج من  أن  احملّتم عليه  والعلمية جتعل من 
يطالبه هبا العقل العملي السليم والفطرة األخالقية الصافية، فما معىن احلياد يف مواقع تطالب األمة 
بكّل أفرادها أن يكون هلا موقف فيها؟! وإذا كان ذلك تنّزهاً فليس يف واقعه سوى تطّهر ومهي 
ميارسه املثقف الفاشل يف احلياة االجتماعية فيعّوض عقدة الفشل عنده خبلق مفهوم التعايل والتنزّه 

والتسامي وعدم االنشغال ابلسفاسف واجلزئيات واألمور اليومية وما شابه ذلك.

تعديل املقوالت وتصويب االنتماءات

قد تكون هذه بعض مربّرات الفريقني هنا، حيث أوضحنا عرب طريقة عرضها املالحظات 
اليت تسّجل على كل واحد من الطرفني، والذي يبدو لنا بعد نقد ما نقدانه من الفريقني عرب بيان 

مربّراهتما، أّن اهلّم الرئيس الذي ينطلق منه الفريق األّول يكمن يف أمرين: 

أ ـ هّم معريف صرف، يتمثل يف اخلوف من تالشي الفكر بعد توريطه يف اجلزئيات التافهة، 
وأعتقد أّن هذه املالحظة جيدة يف بعض تطبيقاهتا، لكّنها ليست كذلك من حيث املبدأ وفقاً 
ملا أشران له سابقاً، بل العكس هو الصحيح؛ فإن املعرفة تتنامى يف ظّل احلضور ال يف ظل غيبوبة 
املثقف عن الواقع، مع االعرتاف بوجود بعض التمايزات يف هذه النقطة بني العلوم؛ فبعضها أقرب 

إىل الواقعية من بعض.

3.مقّدمة ابن خلدون: 9.
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ب ـ هّم وجودي ـ معريف، وهو املتمثل يف العالقة مع السلطة، ويف هذا الصدد حنن نوافق 
هذا الفريق بدرجة أكرب؛ ألّن واقعنا اإلسالمي املزري على هذا الصعيد أثبت لنا أّن الثقافة واإلعالم 
الثقايف صارا تبعاً لرؤوس األموال وللسلطات السياسية الكربى عند العرب واملسلمني؛ من هنا مل 
يتحّرر املثقف؛ ألّن اقتصاده الشخصي مل يتحّرر؛ ظّل رهني رأي هذا السياسي أو ذاك، أو هذا 
املمّول أو ذاك، ومل يتحّرر املثقف؛ ألنّه سيفقد وجوده وكينونته عندما يعارض السلطة؛ إذ لو مل 
يغتل جسدايً فسوف يتّم ذلك ابلنسبة إليه اجتماعياً وسياسياً وفكرايً أيضاً، وحنن ال نتحّدث هنا 
عن السلطة السياسية فقط، بل عن مطلق العالقة مع السلطة، فمشكلة كثري من الذين حتّدثوا يف 
العالقة بني املثقف والسلطة، أهّنم كانوا يستحضرون السلطة السياسية، فيما هناك سلطات أخرى 
انفذة متارس عني ما متارسه السلطة السياسية من أساليب القمع والرتويع واالغتيال للعقل ولإلنسان، 
فهناك سلطة املال، وهناك سلطة الدين، وهناك سلطة الرتكيبة االجتماعية يف بعض بلداننا املتمثلة 
ابلنظم العشائرية والقبلية اليت ما تزال هتيمن على العديد من جمتمعاتنا العربية واإلسالمية، وهناك 
سلطة اإلعالم ـ السلطة الرابعة ـ بل هناك سلطة املثقفني أنفسهم الذين صاروا ميارسون فعل السلطة 
والتقزمي  والتهميش  اإلقصاء  بواسطة  ذلك  هلم  يتسىّن  حينما  ومع غريهم  بعضهم  مع  تعاملهم  يف 
والتحقري والبخس والتطفيف، وهناك سلطة األغلبية واألكثرية اليت خيشاها أكثر املفّكرين والعلماء 
واملثقفني؛ ألهّنا جتعلهم يسبحون عكس التيار، وليس كل مفّكر بقادر على هذه السباحة، وال كل 
سّباح مبفّكر، وإال فلماذا وجدان عرب التاريخ البشري ـ اإلسالمي وغري اإلسالمي ـ وّعاظ سالطني؟ 
فليس وعاظ السالطني هم الفقهاء فقط، بل كثرٌي من املؤّرخني واألدابء والشعراء و.. أيضاً، وإذا 
صّورت لنا ذاكرتنا الفقهاء وحدهم وّعاظاً للسالطني فهذا مقوٌل خاطئ ال حياكي الواقع التارخيي، 

فهل هؤالء كّلهم خبثاء ومل تكن عندهم نظرايت يف تربير واقعهم الذي اختاروه ألنفسهم؟!

نعم، إشكالية العالقة بني املثقف والسلطة أمر مهم جداً جيب وعيه، وجيب حترير املثقف من 
هذه السلطة عرب تقويته من جهة، وخلق نظم اجتماعية واقتصادية تعطيه التوازن يف الواقع البشري 
من جهة ُأخرى، وهبذه الطريقة سينطلق املثقف يف حركته النقدية والبنائية معاً، وسيتحّرر الفكر 
من أخطر القيود اليت يعاين منها، وال يعين ذلك أنّه جيب أن يكون املثقف معارضاً للسلطة، أو أن 
يُلزم نفسه ـ حىت يكون مثقفاً ويشعر هبويته ـ أن يبقى انقداً، كأنّه ال هّم له سوى التعليق والتحشية 
إمّنا  اإلسالمي،  عاملنا  املثقفني يف  بعض  عند  قوهلم؛ كما جنده  أو  اآلخرين  فعل  على  والتهميش 
املقصود أن يتمّكن هذا املثقف من اإلدالء ابلنقد البّناء لواقعه أو املسامهة يف تكوين بناء جديد هلذا 
الواقع، ال التقوقع داخل عقدة النقد نفسها، أو السعي لتكوين طبقة اجتماعية هلا سلطة تسّمى 
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بطبقة املعرفة أو العلم، فأيديولوجيا العلم ال تفرتق عن سائر األيديولوجيات اليت ما فتئ هذا املثقف 
ينتقدها ويصرخ ويئّن من وطأهتا.

من هنا، نعرف أنّه ال مانع من أن يوايل املثقف هذه السلطة أو تلك، أو يؤيّدها يف هذه 
النقطة أو تلك، أو يكون ملتزماً هبذه القضية أو تلك حىت لو التزمت هبا هذه السلطة أو تلك، وال 
يوجد ما يفرض على املثقف أن يكتسب هوية املعارضة وفقط املعارضة، ومن أين أتت هذه املقولة 
حىت ندخلها يف تعريف املثقف أو حتديد مفهومه؟ فاملثقف هو الذي ميلك أدوات املعرفة وميلك 
معها فعل التفكري وحريّته، والتفكري ال يساوي النقد كما ال يساوي الدفاع، وهذا ما ال يفرض 
موقفاً عدائياً من أّي سلطة، متاماً كما ال يفرض موقفاً موالياً، فليخرج املثقف من عقدة السلطة، 
وليفكر حبرية تتعاىل حىت على مقوالت النقد واملعارضة نفسها، وال يقتل نفسه يف هذه الشرنقة؛ 
وهبذه الطريقة يتمّكن املثقف ـ فيما خنّمن ـ من اجلمع بني االلتزام واحلرية والواقعية واحلضور والعمق 

واإلنتاج واجلودة.

املشكلة األساس أّن االنتماء يف مفهومه العامل ـ اثلثي يعين التسليم املطلق؛ فاالنتماء هلذا 
املذهب الديين يعين أيّن غدوت ملزماً ابألخذ والدفاع عن كّل املقوالت اليت طرحت عرب التاريخ 
لتمثل هذا املذهب أو ذاك، وهذا ما أملح العالمة الطباطبائي إىل خطورته، حينما ذهب إىل أّن 
عملية الربط هذه ـ وكأّن االنتساب إىل مذهب ديين يعين عدم وجود جمال للمناقشة الداخلية يف 
بعض التفاصيل وكأنه كلٌّ ال يتجزّاً! ـ أملح إىل أهّنا خطأ اترخيي ارُتكب وأحيط مبقوالت أضفيت 
عليها صبغة دينية مثل اإلمجاع، وهكذا عندما ننتمي إىل تيار سياسي نصبح وكأننا غري قادرين 
على إبداء وجهة نظران النقدية يف هذا التفصيل هنا أو هناك، كأّن االنتماء تعطيٌل للعقل، فيما 
يفرتض أن يكون تكمياًل لشخصية اإلنسان السوّي؛ إّن إعادة تكوين ظاهرة االنتماء يف عاملنا 
الثالث تلعب دوراً كبرياً يف السماح للمثقف أّن ينتمي ويلتزم وينتسب ويوايل ويف الوقت عينه يفّكر 
وينتقد ويصّوب ويعارض، وما مل يتّم حتديد هذا املفهوم اجلديد فسيظّل املثقف مشلواًل عن احلركة 
عند أّول انتماء ميارسه يف حياته؛ ألنّه هبذه الطريقة سوف يصبح منحازاً وغري موضوعي، فالعقل 
العريب واملسلم يرى أّن كل نقد هو معارضة وكل مدح هو مواالة، واحلال أنّه ليس كذلك إطالقاً 

لو صّوبنا األمور وصّححنا املفاهيم املغلوطة.
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أظّن أنّه هبذه الطريقة قد نرفع هواجس الفريق األّول، وحنّقق مطالب الفريق الثاين، فنتجاوز 
اإلشكالّيات احملقة عند الفريقني، دون التعليق التفصيلي على متام املالحظات السابقة.

نَكِر َوتـُْؤِمُنوَن اِبهلِل َوَلْو آَمَن 
ُ
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