
إذا اقتصرت معرفتنا بتاريخ أثينا على أفالطون 
(كتـــاب القوانني الثالث) فذلك يعني أننا جنهل 
معركة ســـاالمني وانتصار ثيميستوكل وشعب 
املجدفني احلقير. أفالطون يرغب في تأســـيس 
مدينة منســـحبة من الزمن والتاريخ ال يقودها 
الشـــعب وإمنا الفالســـفة. لكنه أيضا ـ وخالفا 
للتجربة اليونانية الســـابقة التـــي أثبت فيها 
الفالسفة حكمة في التصرف ـ منوذج مثالي إذ 
يعتبر أول من أفصح عن هذه احلماقة األساسية 
التي ســـوف متّيز منذ ذلك العهد سلوك غالبية 
الفالسفة واملثقفني حيال الواقع السياسي. كان 
يرغب في أن يكون مستشـــار األمير لكنه سوف 
مينى بالفشـــل الذريع ألنه وهو الســـيكولوجي 
املرهف ورســـام البورتريهات الرائع ينظر إلى 
املثانـــات باعتبارهـــا قناديل مضيئـــة، ويعتبر 
الطاغيـــة دينيس ســـرياكوس ملكا فيلســـوفا 
بالقوة، وهـــو الصنيع الذي ســـوف يأتيه بعد 
ثالثة وعشـــرين قرنا هيدغر الذي ســـوف ينظر 
إلى هتلر والنازية باعتبارهما مجّســـدين لروح 
الشـــعب األملاني واملقاومـــة التاريخية لهيمنة 

التقنية.
 كان أفالطون أول من دشـــن عهد الفالسفة 
الذين ينســـحبون من املدينة والذين باعتبارهم 
مالكني للحقيقـــة يرغبون فـــي أن ميلوا عليها 
القوانني مبعزل عن أية معرفة بالقدرة اإلبداعية 
واخلالقة للشـــعب بـــل إنه يعتبرهـــم مصابني 
بالعجز السياســـي وأن أقصى ما يطمحون له 

هو أن يصبحوا مستشارين لألمير.
لـــم يكن أفالطون علي أية حال مدّشـــن ذلك 
اجلانب اآلخر البائس من فاعلية املثقفني حيال 
التاريخ أي محاولة عقلنة الواقع ومبعنى آخر 
إضفاء الشـــرعية علـــي الســـلطات القائمة. إن 
اإلعجاب حـــد الوله بالفعل املكتمـــل واملتكامل 
مســـألة غير معروفـــة ومســـتحيلة باعتبارها 
ســـلوكا لروح اليونان القدمية وعلينا أن نعود 
إلـــى الرواقيني كي نعثر على بذور هذه الرؤية. 
من غير املمكن هنا ونحن نناقش هذه املســـألة 
أن نبرز بدقة املسار الطويل واملعقد لإلنسانية 
والـــذي أدى إلـــى اعتبار املؤسســـات املتعاقبة 
مقّدســـة وتنجح في جعل الفلسفة التي ظهرت 
فـــي األصل باعتبارها مســـاءلة للنظـــام القائم 
وللمؤسســـات وسيلة للحفاظ علي هذا النظام. 
بيـــد أنه مـــن املســـتحيل أيضـــا أن ال نرى في 
املســـيحية منذ نشـــأتها األولى املبدعة والتي 
امتّدت طوال ثمانية عشر قرنا إضفاء للقداسة 
على الســـلطات القائمـــة. في هذا الســـياق، ال 
ميكن للمقولـــة املأثورة ”أن تعطـــي لقيصر ما 
لقيصـــر“ أن يتـــم تأويلها إال فـــي ترابط وثيق 
باملقولة األخرى ”كل ســـلطة مصدرها اإلله“. إن 
اململكة املســـيحية احلقيقيـــة ال تنتمي إلى هذا 
العالـــم وبالتالي فلقد ُأســـبغ تاريخ هذا العالم 

بقداسة حّولته إلي تاريخ خالص. 
ســـوف توفر املســـيحية عبر اســـتثمارها 
للوســـائل الفلســـفية اليونانيـــة علـــى امتداد 
خمســـة عشر قرنا الشـــروط الضرورية للقبول 
بالواقع وباســـتحالة تغير نظام العالم حســـب 
ديـــكارت وإلى درجـــة التأكيد احلرفـــي للواقع 
عنـــد هيجل ”كل ما هو واقعـــي عقالني“ (جند 
هذه الفكرة لدى عديـــد املفكرين الغربيني منهم 
والعرب أمثـــال أركون ومحمـــد عابد اجلابري 
وعلي حـــرب ولدى كل املثقفـــني الذين يؤمنون 
بأن التاريخ يســـير وفق قانون إن هو متعال أو 
قوانني التاريخ املاركســـية مثال- املترجم). لقد 
انتمى نيتشـــه إلى نفس الكون املتســـم أساسا 
بالهوتيتـــه وافتقـــاره إلى الطابع السياســـي 
والنقـــدي مبا أنـــه كان يعلن ”بـــراءة ما يأتي“ 
ويقـــر بذلك (ما دام كل ما هـــو واقعي عقالني) 
والشأن نفسه ميكن قوله بالنسبة لهيدغر الذي 
يعتبـــر التاريخ ارتقـــاء بالكائـــن وتوجيها له 
وبواسطته. في رأيي ينبغي أن نضع حدا لهذا 
االحترام الكهنوتي األكادميي واألدبي. يلزم في 
السياق ذاته احلديث عن هذه العدوى املتفّشية 
والتي عصفت بهذه األسرة التي يبدو جليا أن 

نصف أعضائها يعانون من شلل تام.
 ينبغي أن نشد ُأذن الهيجلي والثيولوجي 
والنيتشوي وأن نقودهم إلى كوليما وأوشويتز 
(ولنقل اليوم إلى بغداد وغوانتانامو-املترجم) 
أو داخل مستشـــفى روسي لألمراض العصبية 
أو داخل غرف تعذيب الشرطة األرجنتينية وأن 
نطلب منهم أن يفســـروا جهارا ودون تعبيرات 
ملتوية ومراوغـــة معاني مقوالت من نوع: ”كل 
ســـلطة مصدرهـــا اإللـــه“ و“كل ما هـــو واقعي 
أو ”الـــروح غير  و“براءة مـــا يأتي“  عقالنـــي“ 

املبالية حيال األشياء“....
بيـــد أن اخللـــط األكثر إثارة للدهشـــة يبرز 
ويفصح عن حقيقته عندمـــا يفلح املثقف بقوة 
خارقـــة فـــي أن يصل بـــني نقد الواقـــع والولع 
بالقوة والســـلطة. تضحي هـــذه القوة اخلارقة 
أولية انطالقا مـــن اللحظة التي تظهر فيها في 
مكان ما ســـلطة ”ثوريـــة“ أو باألحرى ثورجية. 
يبـــدأ حينهـــا العصر الذهبـــي لرفـــاق الدرب 
الذيـــن كان لهم ترف اإلفصاح عن معارضة غير 

مشـــروطة جلزء مـــن واقعهـــم يواكبها متجيد 
جلـــزء آخر من هذا الواقع الذي يوجد هناك في 

روســـيا أو الصني أو كوبا أو فـــي الفيتنام أو 
على األقل في ألبانيا (مع الرفيق أنور خوجة). 

نـــادرة هي األســـماء الكبيرة في األنتلجنســـيا 
الغربية التي لم تعمد إلي التضحية بضميرها. 

يبقي سارتر النموذج األكثر داللة لهذا االحتقار 
الذاتـــي للمثقف حني يعلن بنبـــرة ال تخلو من 
تهديد: ”ال ميكنكم أن تناقشـــوا أفعال ســـتالني 
مبا أنـــه الوحيد الـــذي ميلك املعلومـــات التي 

حتفزه على إتيانها“.
حيـــال هذا الغلو في االنحـــراف ذي املظهر 
الوقور وحتويل وظيفة العقل، ينبغي علينا أن 
نؤكد بقـــوة هذه البداهة التـــي تبقي محتجبة 
ومستورة بعمق: ليست هناك أية حظوة للواقع 
سواء كان فلسفيا أو معياريا، فاملاضي ليس له 
قيمة أفضل من احلاضـــر وهذا األخير ال يكون 
مثاال أو منوذجا بـــل مادة جتريبية للبحث. إن 
هذا املاضي يكتسب نوعا من األهمية املتعالية 
مبا أن معرفته ونقده يشكالن جزءا من تفكيرنا 
الذاتي احلالي (كيف لنـــا أن ندعو إلى احلرية 
ونقدس االســـتبداد الذي مارســـه أجدادنا على 

اآلخرين). 
فالتاريـــخ املاضي ال ميكـــن اعتباره طاهرا 
ومقدســـا بل قد يكون هذا التاريخ ملعونا ألنه 
اســـتبعد تواريخ أخرى كانت ممكنة التحقيق. 
فهذه اإلمكانيات التاريخيـــة لها نفس األهمية 
واملكانـــة والقيمة بالنظر إلـــى مواقفنا العملية 
وبالنظر إلى التاريخ الفعلي.. ال يعود ذلك فقط 
ألن موقفنا هذا يبرز نســـبية احلاضر بواسطة 
معرفة مراحل أخرى وإمنا ألنه يســـمح بإبراز 
نسبية احلاضر الفعلي عبر التفكير في تواريخ 

أخرى.
تتمثل املهمـــة األصيلة للمثقف في التاريخ 
فـــي أن يصلح ويقوم ويؤّســـس وهو ما يعني 
أساســـا إصـــالح وتقـــومي وتأســـيس وظيفته 
النقدية مبـــا أن التاريخ إبداع وتدمير ومبا أن 
اإلبداع (كما التدمير) يتوجه في اآلن نفسه إلي 
املثال الرفيع كما الوحشـــي كمـــا أن التوضيح 
والنقد مهمتـــان منذورتان في املقام األول لهذا 
الـــذي يحتفـــظ مبســـافة تفصله عـــن الواقعي 

واليومي وهو املثقف.
ينبغـــي علـــى املثقف أيضـــا أن يحتفظ في 
حدود املســـتطاع مبســـافة تفصله عن نفســـه، 
وهـــذا ال يأخذ فقط شـــكل ”املوضوعية“، وإمنا 
أيضـــا اجلهد املطرد ملجاوزة مجال اختصاصه 

وأن يبقي مهتما بكل ما يهم اإلنسان.
لـــن نتخلص من االنحراف الذي وســـم دور 
املثقفني منذ أفالطون وأيضا منذ ســـبعني عاما 
إال إذا حتول املثقف من جديد وبشكل فعلي إلى 

مواطن. 
ينبغـــي التنويه في هذا الصدد بأن مواطنا 
ليس بالضرورة مناضال حزبيا، وإمنا شخصا 
يطالـــب بفعالية بحقه في املشـــاركة في احلياة 
العامة والشـــؤون اجلماعية شـــأنه شأن باقي 

أفراد املجتمع.
قـــد يثيـــر هـــذا املوقـــف وللوهلـــة األولى 
اعتراضـــا ال جند له حال نظريا. في هذه احلال 
وحدها احلكمة ستسعفنا ومتكننا من جتاوزه. 
ينبغـــي للمثقـــف أن يرغب في املواطنة شـــأنه 
في ذلك شـــأن اآلخرين، لكنـــه يرغب أيضاـ  وله 
احلق في ذلك ـ في أن يكون لسان حال الكونية 
واملوضوعيـــة وال ميكنـــه أن يتموضع في هذا 
الفضـــاء إال متى اعترف باحلدود التي تتيحها 
له املوضوعية والكونية املفترضتان. ينبغي أن 
يقّر وبكيفية ال مجال لّلبس فيها بأن ما يســـعى 
إلـــى اإلفصاح عنـــه ال يعدو كونـــه رأيا وليس 
نظامـــا معرفيا أو علمـــا (ألن التاريخ ال حتكمه 
قوانني ولكنه إبداع بشـــري). ينبغي له اإلقرار 
خصوصـــا بأن التاريخ هو املجال الذي تتجلى 
فيـــه إبداعية اجلميع من رجال ونســـاء وأميني 
وهي إبداعية إنســـانية ال يشـــكل فـــي داخلها 
املثقـــف ســـوى ذرة. ولكن ال ميكن لـــكل ذلك أن 
يشكل ذريعة لكي يستسيغ املثقف اإلمتناع عن 
نقـــد قـــرارات األغلبية وميتثل للقـــوة مبا أنها 

تشّكل قوة العدد. 
فـــأن يكـــون دميقراطيا معنـــاه أن تكون له 
القـــدرة إذا قيمنـــا األمور وفق هـــذا املعني أن 
يقول للشـــعب: أنت مخطئ وهـــذا ما ميكن أن 
ُيطالب به وقد متكن ســـقراط من فعل ذلك أثناء 

محاكمة أركينيوس. 
يبـــدو هـــذا بديهيا فـــي هذه احلالـــة. فقد 
كان فـــي مقدور ســـقراط أن يســـتند إلي قاعدة 
احلـــق الصوري. لكن تبدو املســـألة أكثر تعقدا 
وغموضا. فوحدها احلكمة والذوق يســـمحان 

باالعتراف بإبداعية الشعب.
 قد يســـتغرب البعض ويتســـاءل عن مدى 
دخل الـــذوق في هذه املالحظات األخيرة. يكفي 
أن نقرأ خمســـة أسطر من ســـيرة ستالني لكي 
نفهـــم بأنه لـــم يكن ”للثـــورة“ أن تكـــون بهذا 

الشكل...
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