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جتدنـــي مرغما على التوقـــف عند املصطلحات 
األساســـية التي يصـــاغ وفقها الســـؤال وهذا 

تقليد فلسفي ال مفر منه.
 ما التاريخ؟ ليـــس املقصود بالتاريخ فقط ذلك 
التاريـــخ املُْنجـــز وإمنا ذلك الـــذي هو في طور 

اإلجناز والتاريخ الذي سوف يتم إجنازه.
التاريـــخ هو أساســـا إبـــداع ـ إبـــداع وتدمير. 
نعني باإلبداع شـــيئا آخر غيـــر غياب التحديد 
املوضوعـــي وقابلية كل واحد منـــا على إدراك 

األحداث وفهمها وسبر التاريخ.
 إن التاريخ هو املجال الذي يبدع اإلنسان داخله 
أشكاال وجودية ـ يعتبر التاريخ واملجتمع أولى 
هذه األشـــكالـ  ال يعني اإلبداع أساسا وبكيفية 
عامـــة إبداعا جيدا أو إبداع قيـــم إيجابية ذلك 
هتلـــر  (محتشـــدات  والغـــوالك  أوشـــويتز  أن 
وســـتالني) هما أيضا إبداعان شأنهما في ذلك 
شـــأن مبادئ الرياضيات. لكن من بني إبداعات 
تاريخنـــا وأعني به حصـــرا التاريخ اليوناني، 
ثمـــة واحد نقّيمه بشـــكل إيجابي ونســـتعيده 
لصالح البشرية ويتجســـد في املساءلة والنقد 
واألخذ بعني االعتبـــار والتمّعن والتعقل الذي 
هو في اآلن نفســـه االفتراض املســـبق للفلسفة 
والسياســـة. يتعلق األمر هنا مبوقف إنســـاني 
أساســـي وال يخص فئـــة أو مجتمعا دون آخر. 
فهو يفترض أنه ليـــس ثمة حلظة منفصلة عن 
إنسانية مسؤولة وفي املقام األخير عما يحدث 
في التاريخ وأنه ال وجود لعلة صحيحة للتاريخ 
أو لفاعل (غير إنســـاني) للتاريخ. مبعنى آخر، 
فإن التاريخ إجناز بشـــري وليس نتيجة إلرادة 
متعالية أو قدر مســـطر أو قوانني معينة مهما 
كانت هـــذه القوانني. بالذات ألنهـــم لم يكونوا 
يعتقدون في حتديدات غير إنسانية ومن صنع 
قوى خفيـــة من هـــذا القبيل، فـــإن اليونانيني 

متكنوا من إبداع الدميقراطية والفلسفة.
إننا نستعيد ونعيد تأكيد رغبتنا في إطالة أمد 
هذا اإلبداع وأن نتواجـــد ونتحصن داخل هذا 
التراث، تراث النقد اجلذري وهو ما يســـتوجب 
أيضا املســـؤولية: ال يســـعنا إسناد اخلطأ إلى 
اآللهة لكل ما يحدث لنا. فنحن املســـؤولون عن 
تاريخنا وأعمالنا..الخ. ال ميكننا أن نحتمي بأي 
معيار خارج عن التاريخ بغية إسباغ املعيارية 
على ســـلوكنا الـــذي ينبغي رغم ذلـــك أن يكون 
معياريا. بخالصة نحن نتموضع بالنســـبة ملا 
هو ذاتـــي وممكن أو ما يلـــزم أن يكون وأيضا 
حيـــال ما حدث باعتبارنا فاعلني نقديني وليس 
مشـــاهدين علـــى العصـــر أو مبرريـــن. ينبغي 
التأكيـــد أنه ال يســـعنا أن نغير مـــا حدث وما 
حصـــل، لكن في مقدورنـــا أن نغير نظرتنا إليه 
وموقفنا منه وهـــي الرؤية التي تعتبر عنصرا 
أساسيا ـ وإن كانت درجة وعينا بها هي األدنى 
فـــي الغالبـ  لألوضاع الراهنـــة (فالنظرة التي 
متجـــد التاريخ وتريـــد اســـترجاعه أو تتوهم 
استعادته هي باألســـاس غير مسؤولة وتعيق 

تقدم الفكر وهي باألساس رجعية).
مـــا املثقف؟ فيما يتعلق بي شـــخصيا لم أرغب 
ولم أقبل بهـــذا املصطلح وهـــذه الصفة بحكم 
أسباب هي في آن واحد جمالية: الهالة البائسة 
واحلالـــة الدفاعيـــة الذي حتاط بـــه وتفترضه 
وفي نفس الوقت منطقيـــة. إذا أقررنا بتعريف 
للمثقـــف، فعندها يصبح الســـؤال من هو غير 
املثقـــف؟ بدون أن يجرنا ذلك إلى طرح أســـئلة 
بيو-ســـيكولوجية أساســـية، وإذا نحن فهمنا 
من مصطلح املثقف ذلك الشـــخص الذي يعمل 
بشكل شـــبه مطلق بدماغه وتقريبا دون يدْين، 
فإننا نقصي أناسا نرغب بجالء في حضورهم 

كالنحاتني وأصناف أخرى من الفنانني وكل من 
يشـــتغل بيديه وندرج في املقابل أناسا لم نكن 

نقصدهم كرجال اإلعالم واملصرفيني ..
ال أتفهـــم كيـــف أن خبيـــرا بارعـــا في دراســـة 
احلضـــارة املصرية أو عاملا رياضيا حتى، وإن 
لـــم يبديا رغبة في معرفة ما يوجد خارج دائرة 
اختصاصهمـــا، لن يثيرا اهتمامنا. انطالقا من 
هذه املالحظة، سوف يكون في مقدورنا أن نقترح 
األخذ بعـــني االعتبار وفي عالقـــة مبوضوعنا 
الراهـــن تعريفـــا نعتبـــره األقـــرب للصـــواب: 
املثقفـــون هم هؤالء الذين مهمـــا كانت مهنتهم 
يحاولون جتـــاوز دائرة اختصاصهم ويهتمون 
بشـــكل فاعل مبا يحدث فـــي املجتمع. لكن ذلك 
يفترض منا حتديد معنى املواطن الدميقراطي 
بصرف النظر عن انشـــغاله (وسوف نالحظ أن 
هذا التحديد يناقض بدقة حتديد العدالة حسب 
أفالطون أي أن تهتم مبشاغلك وأمورك اخلاصة 

وأن ال تعير اهتماما ملا عداها.)
لن أســـع في هـــذا املجال إلـــى اإلجابة عن هذا 
السؤال. غير أن مالحظاتي سوف تخص هؤالء 
الذين بواســـطة توظيفهم الـــكالم واخلطاب أو 
الصياغة الواضحة (كالما وكتابة) ألفكار عامة 
متكنـــوا في الســـابق أو ميكنهم في املســـتقبل 
التأثير على تطور مجتمعهم أو مسار التاريخ. 
نســـجل في هـــذا املقـــام أن الئحتهـــم ضخمة 
واألسئلة التي حبلت بها أقوالهم وأفعالهم غير 
محدودة. ســـوف أقصر اهتمامي في مناقشـــة 

مختصرة لثالث نقاط. 
تتعلـــق النقطـــة األولى، بنوعـــني مختلفني من 
العالقة بني املفكر واجلماعة السياســـية والذي 
يجســـدهما بصفة جلية وبارزة ذلك التعارض 
اجلذري بني ســـقراط الفيلســـوف داخل املدينة 
وأفالطـــون الفيلســـوف الـــذي يرغـــب فـــي أن 
يكـــون فـــوق املدينة. تتعلـــق النقطـــة الثانية، 
بذلـــك النـــزوع (أو لنقـــل الغرور) الـــذي أوهم 
للفالســـفة، انطالقا من مرحلة تاريخية معينة، 
أنهم قـــادرون على عقلنة الواقع، أي شـــرعنته 
(وضع قوانني للتاريخ وتفسيره وتبريره). أبرز 
العالمـــات لهذا اإلدعاء تلكم احلاالت املؤســـفة 
وبشـــكل خاص  التي حفـــت ببعض ”املثقفني“ 
رفاق درب الستالينية، لكن أيضا وبشكل عملي 
متباين وإن معادل فلسفيا مع هيدغر والنازية. 
ســـوف أختم بالنقطة الثالثة، وتتعلق باملشكلة 
التـــي تثيرها العالقة التـــي تربط الناقد ورؤية 
الفيلسوف املواطن باحلقيقة والتي مفادها أنه 
ضمن مشروع لالستقالل الذاتي والدميقراطية، 
نعتبـــر الغالبية العظمي من الرجال والنســـاء 
الذيـــن يعيشـــون داخل املجتمع منبـــع اإلبداع 
واخلزان الرئيســـي للمخيال املؤّســـس (بكسر 
الســـني) والذيـــن ينبغـــي أن يكونـــوا الذوات 

الفاعلة للسياسة الواضحة والفعلية. 
كان الفيلســـوف فـــي اليونـــان القـــدمي وعلى 
امتداد مرحلـــة زمنية أوليـــة وطويلة مواطنا. 
لهذا الســـبب، كان ُيستدعي أحيانا لكي يصوغ 
قوانني ملدينته أو ألخرى. كان ســـولون في هذا 
الســـياق املثال األكثر شـــهرة. وعندما أســـس 
األثينيـــون عـــام 443 قبـــل امليـــالد مســـتعمرة 
ثوريـــو في إيطاليـــا، فإن اختيارهـــم وقع علي 

بروتاغوراس لكي يصوغ قوانينها.

كان ســـقراط آخـــر هذه الســـاللة وأكبرها علي 
أية حال. فهو فيلســـوف لكنه كان مواطنا؛ فهو 
يناقش مواطنيه داخل اآلغورا  Agora وهو رب 
أسرة وأب ألبناء عالوة على مشاركته في ثالث 

حمالت عسكرية.
 لقـــد اضطلـــع مبهمة رئيـــس احملكمـــة العليا 
وكان رئيســـا للجمهوريـــة ملدة يـــوم واحد في 
اللحظة األكثر مأساوية في تاريخ الدميقراطية 
األثينية وهو اليوم الذي شـــهد محاكمة القادة 
املنتصرين فـــي معركة أركينيوس عندما ترأس 
جتمع الشعب واستطاع أن يكبح غضب اجلمع 
الهائـــج رافضـــا محاكمـــة القادة العســـكريني 

بطريقة غير شرعية.
 ســـوف يرفض بعد سنوات من ذلك التاريخ أن 
ميتثل ألوامر الطغاة الثالثني بأن يلقي القبض 
بطريقـــة غيـــر شـــرعية علـــى أحـــد املواطنني، 
وســـوف جتّســـد محاكمتـــه وإدانتـــه مأســـاة 
باملعنـــى اخلالص للكلمة حيث ال يجدي البحث 
عن األبرياء واملتهمني. من األكيد أن دميقراطية 
ســـنة 399 لم تكـــن دميقراطية القرنـــني الرابع 
واخلامـــس وأن املدينـــة كانت ســـوف تواصل 
قبولها بســـقراط كما كانت تفعـــل على امتداد 
عقـــود من الزمن. بيـــد أنه يلزمنـــا أن نفهم أن 

ممارســـة ســـقراط كانت تنتهك حـــدود ما هو 
مسموح به في أية دميقراطية. إن الدميقراطية 
هي النظام املتأسس بشكل واضح ومعلن على 

الرأي وتصارع اآلراء وصوغ رأي عام.
 فالقدح في آراء الغير فعل شـــرعي ومقبول به 
على نطاق واســـع إذ ُيعتبـــر املتنفس احلقيقي 
للحياة العامة. لكن ســـقراط لم يقف عند تبيني 
أن هـــذا الرأي أو غيره خاطـــئ ( وال يقترح أن 
يحـــل رأي محل آخـــر)، لكنه بـــّني أن كل اآلراء 
مغلوطـــة، وأضـــاف إلى ذلك، أن مـــن يدافعون 

عنها يدعون ما ال يعرفون.
 واحلال، أنه ليســـت ثمة حيـــاة داخل مجتمع 
أو نظام سياســـي (والدميقراطية واحدة منها) 
ممكنـــة على أســـاس افتـــراض أن املشـــاركني 
يعيشون داخل عالم من األوهام غير املنسجمة 
ـ وهو ما كان ســـقراط يبينه باطراد ـ. يقينا إنه 
كان فـــي مقدور املدينة أن تقبل بذلك، وقد فعلت 
ذلك مع سقراط وغيره من الفالسفة. لكن سقراط 
كان يعرف جيدا أنه ســـوف يدفع ثمن ممارسته 
ومواقفـــه إن عاجال أم آجـــال. لم يكن في حاجة 
إلى مـــن ُيعّد له صـــك اإلدانة، ألنـــه قضى جل 
حياته حســـب قوله وهو يفكـــر في الصك الذي 
ســـوف يقدمه في حال اتهامه. لم يكتف سقراط 

بأن يقبل احلكم الذي أصدرته محكمة مشـــّكلة 
مـــن مواطنيـــه إذ أن اخلطـــاب الـــذي ألقاه في 
الكريطون Creton والـــذي ُأعتبر غالبا هجوما 
ذا طابـــع أخالقي واحلال أنه ميّثل بلورة رائعة 
وجتســـيدا للفكرة اليونانية األساسية املتمثلة 
فـــي تكوين الفرد من طرف مدينته. فاملدينة هي 
التي تربي اإلنســـان كما يكتب سيمونيد وكان 
ســـقراط يعرف بأن أثينا هي التي أجنبته وأنه 

لم يكن في مقدوره أن ينبعث في مكان آخر..
من الصعـــب أن نفكر في مريد خان روح معّلمه 
بشكل مضاعف على مستوى املمارسة كما فعل 
أفالطون. لقد انســـحب هـــذا األخير من املدينة 
وأقـــام خارج أبوابها مدرســـة لصفـــوة منتقاة 
من املريدين. ال علم لنا بحملة عســـكرية شـــارك 
فيها بنفســـه أو شـــارك فيها أفراد أسرته. فهو 
ال مينح املدينة التي تعهدته بالعناية والتكوين 
أي شـــيء مما ينبغي ألي مواطن أن مينحه: ال 
خدمة عســـكرية أو أبناء أو قبول مبسؤوليات 
عامـــة بل على عكـــس ذلك يتحامـــل كثيرا على 
أثينا. لقد جنح بفضل موهبته الكبيرة كخطيب 
وسفســـطائي ودمياغوجي فـــي أن يفرض على 
امتـــداد القـــرون الالحقـــة هذه الصـــورة: ”إن 
سياســـيي أثينا أمثال ثيميســـتوكل وبركليس 
املفكريـــن  وإن  دمياغوجيـــني  ســـوي  ليســـوا 
و“إن  حـــدده  الـــذي  بالفهـــم  سفســـطائيون“ 
الشعراء مرتشو املدينة وإن الشعب ليس سوى 
(جند مثل  قطيعـــا تقوده األهـــواء واألوهـــام“ 
هذا التعبير في مجتمعاتنا العربية : ”الشـــعب 
تلزمه الدكتاتورية ألنـــه جاهل ومتخلف) ولقد 
زّيـــف بقـــوة التاريخ وهو أول مبدع للوســـائل 

الستالينية في هذا املجال. 
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كلنا على خطأ
املثقف والتاريخ بني واجب املواطنة ولسان حال الكونية

<

}} القدح في آراء الغير فعل شرعي ومقبول به على نطاق واسع، إذ ُيعتبر املتنفس احلقيقي للحياة العامة. 
لكن سقراط لم يقف عند تبيني أن هذا الرأي أو غيره خاطئ (وال يقترح أن يحل رأي محل آخر)، لكنه بّني أن 

كل اآلراء مغلوطة، وأضاف إلى ذلك، أن من يدافعون عنها يدعون ما ال يعرفون  }}

}} يحاول املفكر اليوناني في هذا املقال إبراز عالقة املثقف بالتاريخ في مقاربة جديدة تفّند ذلك الرأي القائل 
بالدور الطليعي للمثقف. فاملثقف هو قبل كل شيء مواطن وال يعدو أن يكون رأيه واحدا من جملة آراء. كاستورياديس 
ينقد فكرة املثقف املعزول واملنفصل عن املجتمع سواء ذلك املترفع عن الشعب أو ذاك املناضل احلزبي الذي يتوهم بأنه 
قبض على التاريخ وفهم كنهه أو ذاك الذي يحلم بالقوة وال يثنيه نقده للواقع عن السقوط في تأييد واقع أكثر بؤسا فيتحول 
إلى ”واعظ“ و شبه فقيه في خدمة األمير أو لنقل مع علي الوردي من وعاظ السالطني. يتعّرض كاستورياديس لتصّرفات 
”املثقفني“ ومواقفهم وذلك من خالل عديد األمثلة املستقاة من التاريخ قريبه وبعيده. في رأيه ال ميكن للمثقف أن يكون 
مشيئة  وتلك  مبرراته  له  وقع  ما  عقالني“ وأن  واقعي  هو  ما  ”كل  نعتبر  كأن  تبريريا  ماضيه  من  موقفه  كان  إذا  للحرية  داعية 

التاريخ وقوانينه وقدر الكائن. فاملوقف من املاضي واحلاضر ال ينفصل عن رؤيتنا للمستقبل. (د.سمير بسباس) }}

كاستور ياديس


