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حنا آرندت                                                          
ترمجة: احلسني سحبان**

تتخذ هذه التأمالت موضوعها من َباِدِئ َرْأٍي )commonplace  )lieu commun مشهور: ال أحد ارتاب أبدًا يف أّن الصالت بني احلقيقة 
والسياسة هي صالت سيئة، وال سبق ألحد أبدًا،  فيام أعلم، أن َعدَّ الصدق)truthfulness  )véracité من فضائل السياسة. فلقد اعتربت 
املحرتم  السيايس  القائد  الداهية والديامغوجي وحسب، بل حلرفة  السيايس  أدواٍت رضوريًة ومرشوعة ليس حلرفة  الدوام  األكاذيب عىل 
أيضًا. ملاذا يكون األمر هكذا؟ وما داللة ذلك فيام يتعلق بطبيعة املجال السيايس ومقامه من جهة، وبطبيعة احلقيقة والصدق ومقامهام من 
جهة أخرى؟ هل احلقيقة بجوهرها عاجزة، والسلطة بجوهرها خداعة )deceitful )trompeuse ؟ وأي نوع من الوجود الواقعي سيكون 
للحقيقة إن تكن ال سلطة هلا يف الفضاء العمومي، الذي يضمن أكثر من أيٍّ من دوائر احلياة اإلنسانية األخرى واقعية لوجود الناس الذين 
يولدون ويموتون، أي لوجود كائنات تعلم أهنا خرجت من عدم، وسوف تعود إليه بعد حني؟ وأخريًا، ألن تـُـْزَدَرى حقيقٌة عاجزة قدر ما 

تـُـْزَدَرى سلطة ال تأبه باحلقيقة؟ إهنا أسئلة حمرجة، لكنها نابعة بالرضورة من قناعاتنا الراهنة حول هذه املسألة. 

يوجد ما يمنح لبادئ الرأي املذكور معقولية ظاهرية كبرية متضمنًا عىل نحو خمترص يف املثل الالتيني القديم: »لتكن العدالة، وليهلك 
العامل Fiat iustitia, et pereat mundus«. إال أّن هذا املثل مل يسبق ألحد، ما خال قائله املحتمل يف القرن السادس عرش )فردينان األول 
َخلـَـِف شارل اخلامس(، أن استعمله سوى لغرض البالغة: هل ستتحقق العدالة لو كان بقاء العامل موضع رهان؟ كان املفكر الكبري 
الوحيد الذي َجُرَؤ عىل أخذ هذا السؤال بعكس االجتاه املعتاد هو كانط، الذي رشح املثل الالتيني دون استحياء قائاًل: »يعني هذا املثل 

بلغة بسيطة: سوف تسود العدالة حتى لو أّدى ذلك إىل هالك أراذل العامل بأمجعهم«.   

الحقيقة والسياسة*

* كان السبب يف نرش هذه املقالة ذلك السجال املزعوم الذي أثري بعد نرش ]كتايب[ أخيامن يف القدس Eichmann In Jerusalem. وهي ترمي إىل توضيح مسألتني خمتلفتني، 

ولكنهام مرتابطتان مع ذلك، مل أكن عىل وعي هبام من قبل، وتتجاوز فيام يبدو أمهيتهام تلك املناسبة. تتعلق األوىل بمسألة ما إذا كان من املرشوع قول احلقيقة دائام- وهل كنت 

أعتقد دون قيد أو رشط يف القول »لتكن احلقيقة، وليهلك العامل« »Fiat veritas, et pereat mundus«. وتولدت الثانية من الكم املدهش من األكاذيب املستخدمة يف ذلك 

»السجال«- من جهة أكاذيب حول ما كتبت، ومن جهة أخرى حول الوقائع التي أوردهتا. حتاول التأمالت التالية معاجلة هاتني املسألتني. وقد تصلح أيضًا مثاالً ملا حيدث ملوضوع 

يتسم براهنية قوية حينام يقذف بنا يف الفجوة القائمة بني املايض واحلارض، تلك الفجوة التي قد تكون مأوى لكل التأمالت ]آرندت[.

 Hannah Arendt, Crise de la culture. Huit exercices de la pensée ضمن كتاب Claude Dupont et Alain Huraut  ملحوظة:  ]ترجم املقالة إىل الفرنسية

politique,  الصادر حتت إرشاف Patrick Lévy، بدار غاليامر، 1972. وهو ترمجة لكتاب آرندت بعنوان 

Between Past and Future. Eight Exercises in Political Thought, New York, Penguin Books, 1968.

 راجعنا ترمجتنا هلذه املقالة يف ضوء نصها اإلنجليزي ضمن الكتاب األخري، وذلك عندما اكتشفنا يف ترمجتها الفرنسية ضياع بعض دقائق النص األصيل للمقالة. نشري إىل أّن املقالة مل 

يسبق، يف حدود علمنا، أن ترمجت إىل العربية من قبل. ترد بداية من الصفحة التالية هوامش املؤلفة باألرقام املتسلسلة من 1 إىل 22، وهوامش الرتمجة الفرنسية أمام * نجمة واحدة، 

وهوامش الرتمجة العربية أمام ** نجمتني.[ )املرتجم العريب(. 

** باحث ومرتجم من املغرب
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إذ مّلا كان البرش ال يرون احلياة جديرة بأن ُتعاش يف عامل خيلو من العدالة خلوًا تامًا، فإّن »هذا احلق اإلنساين ينبغي أن ُيعّد حقًا مقّدسًا، 
دونام اعتبار لِكـَمِّ التضحيات املطلوبة من السلطات، ودونام اعتبار ملا يمكن أن يرتتب عن ذلك من نتائج مادية« 1. لكن، أليس هذا اجلواب 
منافيًا للعقل؟ أال يتقدم االهتامم بالوجود عىل كل ما سواه؟ عىل كّل فضيلة وكّل مبدأ؟ أليس بدهيًا أّن هذه الفضائل واملبادئ ستغدو جمرد 
أوهام إن كان العامل، وهو املكان الوحيد الذي يمكن هلا أن تتجىل فيه، عرضة للهالك والفناء؟ أمل يكن القرن السابع عرش عىل حق ملا أعلن، 
باإلمجاع تقريبًا، أّن عىل اجلامعة واجبًا يـُـلـِْزُمها، حسب قول اسبينوزا، باالعرتاف:  بأّنه ليس هناك قانون يعلو عىل أمننا وسالمتنا يف حياتنا 
اخلاصة «2؟ ومّلا كان من املمكن بالتأكيد إحالل كّل مبدأ يسمو فوق الوجود البسيط حمل العدالة، فإننا لو وضعنا مكاهنا احلقيقة »- لتكن 
احلقيقة، وليهلك العامل fiat veritas, et pereat mundus -« فسوف يبدو لنا املثل الالتيني القديم أكثر اتسامًا بمظهر املعقولية والصحة. 
وإذا تصورنا الفعل السيايس، بمفردات الوسائل والغايات، فسيكون يف وسعنا أن نتوصل إىل استخالص نتيجة ال تتناقض إال يف الظاهر، 
وهي أّن الكذب يف وسعه أن يكون مفيدًا جدًا يف إعداد رشوط البحث عن احلقيقة، كام أشار إىل ذلك منذ زمن بعيد3 هوبز، الذي ال خيلو 
منطقه القايس من التامدي يف املغاالة يف احلجج إىل حدود التطرف، بحيث تصري منافاهتا للعقل واضحة. إذ مّلا كانت األكاذيب تنوب يف 

الغالب مناب الوسائل العنيفة، فمن السهل اعتبارها بمثابة أدوات غري مؤذية نسبيًا ضمن ترسانة الفعل السيايس. 

إذا أعدنا النظر يف املثل الالتيني القديم، فسوف يظهر لنا من املفاجئ بعض اليشء أّن التضحية باحلقيقة يف سبيل بقاء العامل قد تكون 
أتفه من التضحية بأي مبدأ آخر، أو أي فضيلة أخرى. إذ بينام يمكن لنا أن نـمتنع حتى عن  سؤال أنفسنا عاّم إذا كانت احلياة ستبقى جديرة 
َد من مفاهيم مثل مفهوم العدالة ومفهوم احلرية، فإّن العجيب أّن اليشء نفسه ليس ممكنًا بالنسبة إىل فكرة احلقيقة،  بأن تعاش يف عامل ُجرِّ
وهي أبعد ما تكون، يف الظاهر، عن السياسية. إّن ما هو موضع الرهان هو البقاء واملثابرة عىل الوجود )in suo esse perseverare(، ولن 
يستطيع أبدًا أي عالـٍَم إنساين َمقـْيِضٍّ عليه أن يدوم مدة حياة البرش الفانني القصرية أن يستمر يف البقاء بدون برش يريدون أن يفعلوا ما كان 
هريودت أول من بدأ فعله عن وعي- أي قول ما هو موجود، to say what is ,)dire ce qui est( λέγειν τα έόντα. ما من دوام وال 
مثابرة عىل الوجود قابلني حتى ملجرد التصور بدون برش يريدون أن يكونوا شهودًا عىل ما هو موجود، ويريدون أن يظهر هلم ما هو موجود 

ألّنه موجود.

فلقد كان  الشكوى األخالقية منها.  أو  تبسيطها،  النزاع بني احلقيقة والسياسة قديمة ومعقدة، ولن نظفر بأي يشء من وراء  إّن قصة 
منهم  يسخر  العامل  جمرى  يف  يتدخلون  ال  حني  وكانوا  مهنتهم.  بمخاطر  الدوام  عىل  واعني  التاريخ  عرب  وقائلوها  احلقيقة  عن  الباحثون 
falsehood، إنام يعرض  ويستهزئ هبم، بيد أّن من يرغم ]منهم[ مواطنيه عىل أن حيملوه عىل حممل اجلد بمحاولته حتريرهم من الباطل 

1 - مرشوع السالم الدائم، ملحق 1.

2  - أخذت هذا االستشهاد من كتاب اسبينوزا رسالة سياسية Political Treatise ألّن اجلدير باملالحظة هو أن اسبينوزا نفسه الذي يرى أّن حرية التفلسف هي الغاية احلقيقية 

للحكومة اضطر إىل اختاذ موقف راديكايل جدًا. 

3  - يرشح هوبز يف كتابه الليفياتان Leviathan ) الفصل XLVI( أّن »العصيان يمكن معاقبته عىل نحو مرشوع لدى أولئك الذين يـَُعلـُِّمون الفلسفة احلقة ضدًا عىل القوانني«. إذ 

أليس »الفراغ« loisir  أمَّ ]َرِحَم[ الفلسفة؛ أليست اجلمهورية )Commonwealth( أمَّ السلم والفراغ؟ أال يرتتب عىل ذلك أّن اجلمهورية تعمل يف صالح الفلسفة حينام حتذف 

أو تلغي حقيقة جتتث السلم من جذوره؟ ومن ثم أن يقرر قائل احلقيقة، يف سبيل التعاون مع مؤسسة رضورية جدًا لسالم جسده اخلاص ونفسه اخلاصة، أن يكتب ما يعلم أنه 

»الفلسفة الكاذبة؟« بتلك الشبهة اهتم هوبز أرسطو وكلَّ من فعلوا مثله »فكتبوا فلسفة كاذبة، تتناغم مع الدين ]دين اإلغريق[، وتنتهي إىل دعمه وإثباته- خوفًا من مالقاة املصري 

نفسه الذي لقيه سقراط«. مل يسبق أن ظهر هلوبز أبدًا أّن كّل بحث عن احلقيقة سوف يدمر نفسه بنفسه إذا ما كانت رشوطه تضمنها األكاذيب املتعمدة دون غريها. لو كان األمر 

كذلك ألمكن أن ينكشف كل واحد كذابًا، مثل أرسطو كام صوره هوبز. خالفًا هلذا االختالق أو التلفيق الذي ابتدعته نزوات منطق هوبز وشطحاته، فإّن أرسطو احلقيقي كان 

بالتأكيد فطنًا متبرصًا بام فيه الكفاية ملغادرة أثينا مّلا انتهى به املطاف إىل اخلوف من مالقاة مصري سقراط. إنه مل يكن رديئًا بالقدر الذي جيعله يكتب ما كان يعلم أنه كاذب، وال غبيًا 

إىل حد اللجوء من أجل حّل مشكلة بقائه إىل تدمري كّل ما دافع عنه ومثله. 

احلقيقة والسياسة
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إّن  الكهف.  أسطورة  من  األخرية  اجلملة  يف  أفالطون  قال  كام  سيقتلونه«،  فإهنم  كذاك...  بإنسان  اإلمساك  أمكنهم  للخطر: »وإن  حياته 
النزاع األفالطوين الذي يقيم التعارض بني قائيل احلقيقة وبني املواطنني، ال يمكن أن يفرس ال باملثل الالتيني ]املذكور[، وال بأّي نظرية من 
النظريات الالحقة، التي تربر رصاحة أو ضمنًا الكذب، ضمن انتهاكات أخرى، متى كان بقاء املدينة يف خطر. مل يـُـشـَـْر يف قصة الكهف 
ألفالطون إىل أي عدو من األعداء؛ يعيش أناس هذا الكهف معًا يف هناء وسكينة، مشاهدين لصور أو أشباح؛ ليسوا منخرطني يف أي فعل، 
ومن ثم فإهنم ليسوا مهددين من قبل أي أحد. وليس ألعضاء هذه اجلامعة أي داع العتبار احلقيقة وقائليها بمثابة أعداء هلم، وال يقدم 
أفالطون أي تفسري حلبهم املنحرف للخداع والباطل. ولو أمكن لنا أن نقارنه بأحد زمالئه الالحقني يف الفلسفة السياسية، خصوصًا مع 
هوبز، الذي كان يتمسك بالقول: »إّن حقيقة ال تتعارض مع أي مصلحة وال مع أي متعة برشية هي وحدها التي تلقى الرتحاب والقبول 
احلسن من قبل البرش أمجعني«، )وهذا إقرار بدهي، وجده مع ذلك من األمهية بمكان، ما دام قد جعله خامتة كتابه الليفياتان( ـ فلربام وافقه 
حول الفائدة واملتعة، ولكن ليس عىل اإلقرار بإمكان وجود نوع من احلقيقة التي تلقى قبوالً حسنًا من قبل البرش أمجعني. لقد وجد هوبز 
لنفسه، خالفًا ألفالطون، ُسلـَْوانًا يف وجود حقيقة ال ُيْكتـََرُث هلا، و»مواضيع« ال يأبه الناس هبا، ومن أمثلتها بالنسبة إىل احلقيقة الرياضية  
نظرية اخلطوط واألشكال التي ال  »تقف يف وجه طموح إنسان وال ربحه وال شهوته«. إذ كام كتب هوبز: »ال أشك يف أّن نظرية مساواة 
زوايا املثلث الثالث لزاويتي مربع، لو تعارضت مع حق إنسان يف السلطة أو السيطرة dominion**، ومع مصالح الناس الذين بيدهم زمام 
السلطة، فإّن هذه النظرية، إن مل تكن موضع املجادلة واملنازعة، فسوف تطمس عن طريق إحراق مجيع كتب اهلندسة، عىل قدر ما تتوفر ملن 

يكون معنيًا هبا وسائل لفعل ذلك«4.

الذي يفرتض يف  البرشي،  للسلوك  املعيار احلقيقي  الرياضية لدى هوبز، وبني   axiome األولية  فرقًا حاساًم بني  ثمة  أّن  ال ريب يف 
فيلسوِف أفالطون أن يأيت به من رحلته إىل سامء املثل، عىل الرغم من أّن أفالطون، الذي كان يعتقد أّن احلقيقة الرياضية تفتح عيني العقل 
عىل مجيع احلقائق، مل يكن لديه وعي بذلك الفرق. يسرتعي املثال الذي ساقه هوبز انتباهنا بقوة، بسبب طابعه الوديع نسبيًا. فنحن نميل 
إىل الظن بأّن العقل البرشي سوف يكون قادرًا دائاًم عىل معاودة ]تركيب[ منطوقات واضحة جدًا مثل: »ال بّد أن تكون الزوايا الثالث 
ملثلث مساوية لزاويتي مربع«، فنستنتج من ذلك أّن »إحراق مجيع كتب اهلندسة« قد ال يكون له بصورة جوهرية مفعول نافذ. بيد أّن 
اخلطر قد يكون أعظم بكثري لو تعلق األمر باإلقرارات العلمية ]التجريبية[؛ فلو سار التاريخ يف جمرى آخر غري الذي سلكه، ألمكن أال 
حيصل التطور العلمي احلديث من جاليليه إىل آينشطني. ومن املؤكد، يف السياق نفسه، أّن أْوَهَن احلقائق التي من هذا النوع هي حقيقة 
تلك السالسل الفكرية الشديدة التفاوت، والفريدة دومًا- وخري مثال هلا نظرية املثل عند أفالطون- التي حاول الناس بواسطتها، منذ 

أقدم العصور، أن يفكروا تفكريًا عقليًا فيام وراء حدود املعرفة البرشية. 

اعترب منذ اليبنتز احلقائق  يبنيها، قد  إليه، وإنام  البرشي وال يوحى هبا  للعقل  تـُْعطـَى  أّن احلقيقة ال  يعتقد  الذي  العرص احلديث  إّن 
 factual rational truth  باعتبارها متميزة عن حقيقة الواقع  الرياضية والعلمية والفلسفية أنواعًا داخلة حتت جنس احلقيقة العقلية 
تستطيع  الذي  األذى  الكشف عن  أرغب يف  وإذ  اجلوهرية.  أناقش مرشوعيته  أن  دون  التمييز  للتيسري هذا  ابتغاء  . سأستعمل   truth

السلطة السياسية أن تلحقه باحلقيقة، فإين سأفحص هذه املشكالت لدواع هي أدنى إىل السياسة منها إىل الفلسفة، ومن ثم سيكون يف 
وسعي أن أغض الطرف بال إشكال عن مسألة معرفة ما هي احلقيقة، واالكتفاء باستعامل هذا اللفظ باملعنى الذي يفهمه به الناس عىل 
نحو مشرتك. وإذا فكرنا اآلن يف حقائق الواقع- يف حقائق متواضعة مثل حقيقة الدور الذي أداه خالل الثورة الروسية رجل حيمل اسم 
تروتسكي، والذي ال يظهر يف أي من كتب تاريخ روسيا السوفياتية- سنعي عىل الفور كم هي هشة وأقّل منـَْعًة من مجيع أنواع احلقائق 

 .XI نفسه، الفصل - 	

** ]لفظ يصعب تعريبه بدقة، فهو يدل عند هوبز ويف سياق عرصه عىل معان عدة : أمالك، سلطان، سيادة، سيطرة، سلطة، مستعمرة بريطانية مستقلة.  اخرتنا منها السلطة أو 

السيطرة حسب السياق[ 

حنا آرندت



49
العدد )6( 2015

 

ملف العدد: األخالق والسياسة 

العقلية جمتمعة. وعالوة عىل ذلك، ما دامت الوقائع واألحداث- 
التي تتولد دائاًم من البرش الذين يعيشون ويترصفون معًا- تشكل 
نسيج جمال السياسة بالذات، فمن الطبيعي أن تستأثر حقيقة الواقع 
باهتاممنا أكثر من غريها. عندما تتصدى السلطة )dominion  إن 
شئنا أن نتحدث بلغة هوبز( للحقيقة العقلية فإهنا، إن جاز القول، 
تتعدى حدودها، بينام ختوض املعركة داخل حقلها اخلاص عندما 
ُر الوقائع أو ختفيها. وفعاًل فإّن حظوظ حقيقة الواقع يف البقاء  تـَُزوِّ

والصمود يف وجه سطوة السلطة ضئيلة جدًا، إهنا عىل الدوام عرضة خلطر التالعب هبا لتنحيتها من العامل، ليس بصورة مؤقتة فحسب، 
إغراقًا  أشدها  والنظريات- حتى  املسلامت واالكتشافات  متناٍه من  نحو ال  أقّل حصانة عىل  الوقائع واألحداث  إّن  األبد.  إىل  ربام  بل 
التغري والتقلب، ووسط سيالهنا  الدائم  التي هي نتاجات العقل البرشي؛ إهنا حتدث يف حقل الشؤون البرشية  التأمالت احلمقاء-  يف 
وتدفقها الذي ال يدوم فيه يشء أكثر من دوام بنية العقل البرشي، وهو دوام نسبي كام نعرف. وبعد أن تضيع تلك احلقائق، لن يكون أبدًا 
يف وسع أي جمهود عقيل أن يعيدها. فلو كان مبدعو الرياضيات األوقليدية ونظرية النسبية آلينشطني - دعك من فلسفة أفالطون- قد 
أعيقوا عن نقلها إىل األجيال الالحقة لكانت حظوظ إعادة إبداعها مع مرور الزمن غري مواتية هي أيضًا، إال أهنا أفضل عىل نحو غري 

حمدود من حظوظ واقعة منسية أو مطموسة يف أن تكتشف من جديد ذات يوم.

II

مع أّن أنسب احلقائق للمقام من الناحية السياسية هي حقائق الواقع، إال أّن النزاع بني احلقيقة والسياسة بدأ اكتشافه وتناظمه يف ارتباط 
ُه هو إّما خطأ وجهل كام يف العلوم، وإّما وهم ورأي كام يف الفلسفة. واالفرتاء  مع احلقيقة العقلية. فاحلكم املثبت الصادق عقليًا ِضدُّ
املقصود والكذب الرصاح إّنام يؤديان دورمها يف جمال املنطوقات املتعلقة بالواقع، وما يبدو ذا داللة ومغزى، بل غريبًا، فيام يتصل بالنقاش 
الطويل الدائر حول النزاع بني احلقيقة والسياسة منذ أفالطون حتى هوبز، هو أنه ال أحد اعتقد أبدًا، فيام يظهر، أّن الكذب املنظم كام 
نعرفه اليوم يمكن أن يكون سالحًا مناسبًا ضدًا عىل احلقيقة. إّن حياة قائل احلقيقة عند أفالطون معرضة للخطر، وهو عند هوبز، بعد 
أن أصبح ُمَؤلـِّـفًا، مهدد بإحراق كتبه. إّن جمرد الكذب ليس مسألة أو موضوعًا مهاًم. فالسفسطائي وقليل العلم مها اللذان شغال فكر 
أفالطون أكثر مما شغله الكذاب، وحيث ُيَميـِّـز اخلطأ من الكذب- أي» ψεύδος pseudos الْبُسوُدوْس الالإرادي من البسودوس 
اإلرادي« - يكون بصفة خاصة أشّد قسوة نحو عامة الناس الذين »يتمرغون يف وحل اجلهل اخلنزيري«، منه جتاه الكذابني5. فهل يعود 
هذا إىل أّن الكذب املنظم السائد يف املجال العمومي باعتباره كذبًا متميزًا من ]كذب[ الكذاب اخلصويص الذي جيّرب حظه يف سبيل 
مصلحته اخلاصة كان ما يزال غري معروف بعد؟ أم أّن لذلك صلة ما بواقعة جتتذب االنتباه، وهي أّنه ما من ديانة من الديانات الكربى، 
باستثناء الزرادشتية، أدخلت الكذب بام هو كذب، وباعتباره متميزًا من »تقديم شهادة زور«، يف قائمة اخلطايا اجلسام، فلم تـُعـْـتـَـرب 

5 - أرجو أال يأتيني أحد بعد اآلن ليقول يل إّن أفالطون كان هو خمرتع »الكذب النبيل« noble lie . يقوم هذا االعتقاد عىل تأويل خاطئ لفقرة حاسمة )c 414( من كتابه 

اجلمهورية، يتحدث فيها أفالطون عن إحدى أساطريه- وهي أسطورة »فينيقية«- بوصفها ْبُسوُدوْس ψεύδος . وملا كانت لفظة ْبُسوُدوْس اإلغريقية تعني يف آن واحد »ومهًا« أو 

»خطأ« أو »كذبًا« حسب السياق ـ وكانت اللغة اإلغريقية قد أرغمت أفالطون عند ما أراد متييز اخلطأ من الكذب، عىل احلديث عن البسودوس ψεύδος »اإلرادي« ]الكذب[ 

والبسودوس»الالإرادي« ]اخلطأ[- فإّن النص يمكن أن يدل، حسب ترمجة Cornford، عىل »نزوة خيال وقحة«، حيث يمكننا أن نقرأه، مع:

)Luisiana State Order and History: Plato and Aristotle, University, 1957, t. III, p. 106 (Eric Voegelin

بوصفه ذا مقصد هجائي؛ وال يمكن بأي حال أن يفهم بوصفه دعوة إىل الكذب، باملعنى الذي نفهم به هذا اللفظ. نعم لقد كان أفالطون يتسامح جتاه أكاذيب ظرفية يقصد منها 

خداع العدو أو احلمقى- كام جاء يف اجلمهورية، 382؛ فهي  »مفيدة كام يفيد دواء ال يناوله سوى طبيب«، وطبيب املدينة-الدولة هو من حيكم )388(. لكن هذه الفقرات، خالفًا 

ألسطورة الكهف، ال جتازف  بـ ]إقرار[ أي مبدأ. 

إن قصة النزاع بني احلقيقة والسياسة قديمة 
ومعقدة، ولن نظفر بأي يشء من وراء 

تبسيطها، أو الشكوى األخالقية منها. فلقد 
كان الباحثون عن احلقيقة وقائلوها عرب 

التاريخ واعني عىل الدوام بمخاطر مهنتهم 
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األكاذيب آثامًا خطرية إال مّلا ظهرت مذاهب األخالق الطهرانية املتشددة يف تزامن مع ظهور العلم املنظم، الذي كان ال بّد من ضامن 
تقدمه بإرسائه عىل األرض الصلبة لصدق العامل وموثوقيته املطلقني.

الفيلسوف كام  التعارض؛ حياة  للحياة متعارضني متام  تارخييًا من نمطني  انبثق  النزاع بني احلقيقة والسياسة  فإّن  أمر،  مهام يكن من 
رشحها أوالً باْرِمنِيد، ومن بعده أفالطون، ثم نمط حياة املواطن. يقيم الفيلسوف تقاباًل بني آراء املواطن الدائمة التغري حول الشؤون 
البرشية التي توجد هي نفسها يف حالة اجلريان والتدفق الدائم، وبني احلقيقة املتعلقة بأشياء خالدة بطبيعتها، ومن ثم يمكن أن تشتق منها 
مبادئ ملنح االستقرار للشؤون البرشية. من هنا أتى أّن نقيض احلقيقة هو الرأي املحض، الذي ُعدَّ معادالً للوهم، وهذا الدرك األسفل 
الذي انحط إليه الرأي هو الذي أضفى عىل الرصاع حدته السياسية املحزنة؛ ألّن الرأي، وليس احلقيقة، يدخل ضمن املستلزمات التي ال 
غنى عنها لكل سلطة. وكام قال جيمس ماديسون: »إّن مجيع احلكومات معتمدة عىل الرأي«، فال يمكن حتى للحاكم املستبد أو الطاغية 
البرشية  الشؤون  فإّن كّل مطالبة يف جمال  الرأي. كذلك،  يتشاهبون معه يف  املحافظة عليها- دون دعم ممّن  بله  السلطة -  الوصول إىل 
بحقيقة مطلقة ال تكون صحتها يف حاجة إىل أي سند من قبل الرأي إنام تقتلع كّل السياسات وكّل احلكومات من جذورها العميقة. 
تعّمق أفالطون يف حتليله هلذا النزاع بني احلقيقة والرأي ووّسعه )خصوصًا يف حماورة جورجياس( باعتباره نزاعًا بني التواصل الذي يتخذ 
شكل »حوار«، وهو الكالم املالئم للحقيقة الفلسفية، وبني التواصل يف شكل »خطابة«، وهي التي يقنع هبا الديامغوجي، كام قد نقول 

اليوم، اجلمهور ويستميله. 

يف وسعنا أن نعثر عىل آثار هذا النزاع األصيل يف األطوار األوىل من العرص احلديث، بينام ال نكاد نعثر عليها إال نادرًا يف العامل الذي 
القوية«،  و»الفصاحة  املتامسك«،  »االستدالل  مها  متضادتني«،  »ملكتني  بني  تعارضًا  مثاًل،   هوبز،  لدى  نقرأ  فنحن  اليوم.  فيه  نعيش 
األوىل »مؤسسة عىل مبادئ احلقيقة، والثانية قائمة عىل آراء البرش وأهوائهم ومصاحلهم املختلفة واملتبدلة«6. وبعد ذلك بأكثر من قرن من 
الزمان، ومع حلول عرص األنوار، اختفت هذه اآلثار، لكن ليس بصورة تامة، وحيث يظل هذا النزاع القديم حيًا فإّن الرتكيز عليه ينزاح 
 Sage jeder, was ihm Wahrheit dünkt, und إىل جهة أخرى. ربام كان ليسينج، وفقًا للفلسفة قبيل احلديثة،  قد أراد بقوله البديع
die Wharheit selbst sei Gott empfohlen »ليقل كّل إنسان احلقيقة كام ظنها، ولتطلب احلقيقة نفسها من اهلل«، بكامل الوضوح: 

إّن اإلنسان غري قادر عىل احلقيقة، إذ أّن مجيع حقائقه هي لألسف جمرد آراء δόξαι. إال أّن هذا القول كان، عىل عكس ذلك، يعني عند 
ليسينج: لنحمد اهلل عىل أننا ال نعرف الـ حقيقة** The truth. فحتى حيث غابت نغمة االبتهاج والفرح ـ إذ أّن إلدراك غنى اخلطاب 
البرشي الذي ال ينضب معينه بالنسبة إىل البرش العائشني رفقاء وأصحابًا، داللة أعظم ومعنى أغنى بمقدار المتناه ممّا ال تستطيع أن 
تكتسبه أبدًا أّية حقيقة واحدة One Truth ـ فإّن وعي وهن العقل البرشي كان سائدًا منذ القرن الثامن عرش دون أن يبني عن شكوى 
أو عويل. لكن يف وسعنا أن نجد نغمة الفرح هذه حارضة يف كتاب كانط نقد العقل اخلالص املهيب، حيث مُحَِل العقل عىل االعرتاف 
بحدوده اخلاصة، كام كانت تلك النغمة حارضة يف كلامت ماديسون، الذي أكد، أكثر من مرة، أّن »عقل اإلنسان مثل اإلنسان نفسه، 
خجول وحذر عندما يرتك لذاته، ويكتسب حزمًا وثقة يتناسبان مع العدد ]من الناس[ الذين يلتئم معه شملهم«7  . لقد أّدت اعتبارات 
من هذا الطراز، أكثر ممّا أدت األفكار حول حق الفرد يف التعبري، دورًا حاساًم يف املعركة التي تكللت بالنجاح، هبذا القدر أو ذاك، يف سبيل 

نيل حرية الفكر يف الكالم املنطوق واملكتوب.

6  - الليفيتان، اخلالصة.

** يتعذر ترمجة املعنى املقصود هنا، ألّن تغليظ حرف التعريف the أمام لفظة حقيقة Truth يعني أّن املقصود هو احلقيقة نفسها وبالذات، كاملة ومطلقة، وليس حقيقة من احلقائق 

اجلزئية واملختلفة والنسبية. وال يفي »أل« التعريف يف العربية هبذا املعنى، ألنه يقترص يف املستوى الطبيعي هلذه اللغة عىل متييز املعرفة من النكرة. ثم إّن أداة التعريف العربية غري 

قابلة للفصل عن اللفظة التي تدخل عليها. فلم هنتد إلبراز املعنى املقصود إال إىل هذا الشكل الكتايب غري املألوف يف العربية.

 7- The Federalist, n° 49
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وهكذا نجد اسبينوزا، الذي كان ما يزال يعتقد يف عصمة العقل، 
ويـُـثني عليه عىل نحو خاطئ يف الغالب بوصفه بطاًل حلرية الفكر 
والكالم، يرّص عىل »أّن كّل إنسان هو، بحكم احلق الطبيعي الذي 
ال يقبل التفويت، سيد أفكاره اخلاصة«، وأّن »كّل واحد من الناس 
يتوافق مع ذاته، وأّن الرؤوس ختتلف بمقدار ما ختتلف القصور«، 
والتوافق  االنسجام  األفضل خلق  أّن »من  إىل  وخلص من ذلك 
احلر  الفكر  م  تـَُحرِّ التي  القوانني  وأّن  إلغاؤه«،  يمكن  ال  ما  بني 
يمكن أن تنتج عنها نتيجة واحدة هي أّن »الناس يفكرون يف يشء، 
ويقولون شيئًا آخر«، ومن ثّم ينتج عنها »إفساد االعتقاد الطيب«، 
و»تشجيع الغدر واخليانة«. إال أّن اسبينوزا ال يطالب يف أّي مكان 

بحرية الكالم، وثمة غياب صارخ للحجة التي تثبت حاجة العقل البرشي إىل التواصل مع اآلخرين، وتبعًا لذلك، فإّن مصلحته اخلاصة 
تقتيض الظهور عالنية وجهارًا. حتى إّن اسبينوزا يعـُّد حاجة اإلنسان إىل التواصل، وعدم قدرته عىل أن خيفي أفكاره ويلزم الصمت، 
من »النقائص املشرتكة« التي ال يشاطرها فيلسوفنا8. وقد أكد كانط، عىل النقيض من ذلك، أّن »السلطة اخلارجية التي تـُْحِرم اإلنسان 
الوحيدة  الضامنة  وأّن  ]أرندت[(،  عندنا  التغليظ من  التفكري«)  ذاته من حريته يف  الوقت  إنام حترمه يف  أفكاره جهارًا  تبليغ  من حرية 
لـ«صحة« تفكرينا مرّدها إىل »أننا نفكر، إن جاز التعبري، ضمن مجاعة مع اآلخرين الذين نبلغهم أفكارنا كام يبلغوننا أفكارهم«. ومّلا كان 
عقل اإلنسان قاباًل للوقوع يف اخلطأ، فال يمكن له أن يؤدي وظيفته إال إذا استطاع اإلنسان أن »يستعمله عالنية وجهارًا«، ويصّح هذا 
أيضًا بالنسبة ملن يعجزون بسبب كوهنم ما يزالون حتت »احلجر« والوصاية عن استعامل فكرهم »دون توجيه إنسان آخر أو قيادته«، 

ويصح كذلك بالنسبة إىل »األديب« الذي حيتاج إىل »اجلمهور القارئ برّمته« لفحص نتائجه ومراقبتها9. 

يف هذا السياق تكتيس مسألة العدد ]عدد الناس[ التي ذكرها ماديسون، أمهية خاصة. فاالنتقال من احلقيقة العقلية إىل الرأي يقتيض 
االنتقال من اإلنسان باملفرد إىل الناس باجلمع؛ اليشء الذي يعني انتقاالً من جمال ليس فيه، عىل قول ماديسون، اعتبار ألي يشء ما عدا 
ملا يامرسه عقل من العقول من »استدالل متامسك«، إىل ميدان تتحدد فيه »قوة الرأي« بثقة الفرد »يف العدد ]من الناس[ الذين َيفرِتض 
أهنم ُيْضِمُرون اآلراَء نفسها«، وهو عدد نقول عنه عابرين، ليس من الرضوري أن يكون حمدودًا يف معارصي هذا الفرد. حافظ ماديسون 
أيضًا عىل هذا التمييز بني هذه احلياة باجلمع، التي هي حياة مواطن، وبني حياة الفيلسوف الذي يرى أّن مثل تلك االعتبارات »تستوجب 
الالمباالة« من قبله، بيد أّن هذا التمييز ال ترتتب عنه أّية نتيجة عملية، ألّن األمل يف وجود »أّمة من الفالسفة ضئيل مثل ضآلة األمل 
يف وجود ساللة امللوك الفالسفة التي كان يتمناها أفالطون«10. ويف وسعنا أن نشري، عابرين، إىل أّن فكرة أّمة من الفالسفة لو أمكن 
وجودها النطوت عىل تناقض بالنسبة إىل أفالطون الذي كانت فلسفته السياسية يف كلّيتها بام يف ذلك مالحمها الطغيانية الرصحية تقوم 

عىل االقتناع بأّن احلقيقة ال يمكن أن تكتسب من الكثرة وال أن تبلغ إليها.

لقد اختفت من العامل الذي نعيش فيه اآلن آخر آثار هذا النزاع القديم بني حقيقة الفيلسوف وبني اآلراء املتبادلة يف ساحة السوق. إّن 
احلقيقة الدينية املوحى هبا، والتي كان مفكرو القرن السابع عرش ما يزالون جيدون يف تناوهلا إزعاجًا كبريًا، وحقيقة الفيلسوف املنكشفة 
لإلنسان يف خلوة، مل تعودا تتدخالن يف شؤون العامل ]البرشي[. فقد أتانا بالنسبة إىل احلقيقة األوىل انفصال الكنيسة عن الدولة بالسلم، 

.XX 8  - رسالة الهوتية سياسية، الفصل

9- انظر »ما األنوار؟« و»ما التوجه يف الفكر؟«.

10  - The Federalist, n° 49.

ليس من الصعب أن نتخيل ما سوف يكون 
مصري حقيقة الواقع إذا ما كانت مصالح 

السلطة، وطنية كانت أو اجتامعية، هي 
التي تكون صاحبة الكلمة األخرية يف هذه 

األمور. وهذا يعود بنا إىل االشتباه يف أن من 
طبيعة املجال السيايس أن يكون يف حرب مع 

احلقيقة يف سائر أشكاهلا. 
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أّما احلقيقة الثانية فقد ختلت منذ زمن بعيد عن ادعاء السيطرة ]dominion[، إال إذا أخذنا مأخذ اجلد اإليديولوجيات احلديثة باعتبارها 
احلقيقة  أّن مسألة  يطالبون عالنية بجعلها أسلحة سياسية، ويرون  أتباعها  أخذ  أن  منذ  قبول ذلك،  الصعب  أّنه من  فلسفات، واحلق 
والصدق برمتها يف غري حملها. وإذا فكرنا وفقًا للتقليد أمكن لنا أن نشعر بأّن من اجلائز لنا أن نستنتج من حالة األشياء هذه أّن النزاع 

يَّ يف هناية املطاف، وعىل األخص، أّن سببه األصيل الذي هو النزاع بني احلقيقة العقلية والرأي قد اختفى. القديم قد ُسوِّ

عىل أّن الغريب يف األمر هو أّن احلال ليست كذلك، ألّن ما يقوم بني حقيقة الواقع وبني السياسة من صدام نحن شهود عليه اليوم 
عىل نطاق واسع، له ـ من بعض وجوهه عىل األقل- مالمح شديدة الشبه بمالمح النزاع القديم بينهام. إذ بينام مل يسبق، عىل وجه 
االحتامل، ألّي عرص من العصور املاضية أن اتسع صدره مثل عرصنا الراهن الحتامل العدد الكبري من اآلراء املختلفة حول املسائل 
الدينية أو الفلسفية، فإّن حقيقة الواقع إذا ما عرض هلا أن تعارضت مع منفعة جمموعة معينة ومتعتها، فإهنا تستقبل اليوم بعداء كبري مل 
يسبق له نظري أبدًا. حقًا إّن أرسار الدولة كانت موجودة دائاًم، وكّل حكومة ملزمة بتصنيف بعض املعلومات عىل أهنا رسية، وبوضع 
حدود للوصول إىل بعض املعلومات ومنعها عن علم العموم، وكان من يكشف أرسارًا يعامل دائاًم بوصفه خائنًا. لن أهتم هبذا هنا، 
فالوقائع التي أقصدها معروفة عىل نحو عمومي، إال أّن اجلمهور نفسه الذي يعرفها، يف إمكانه اإلقدام بنجاح  وبصورة تلقائية يف 
الغالب عىل حتريم taboo مناقشتها عالنية، ومعاملتها كام لو كانت أرسارًا. إّن احتامل اعتبار الترصيح هبا َخطِرًا بالقدر نفسه الذي 
كان يعترب به يف القديم نرش اإلحلاد أو غريه من اهلرطقات األخرى َخطِرًا، ليبدو ظاهرة عجيبة، وتزداد  أمهية هذا االحتامل عندما 
نصادفه كذلك يف بلدان تـُْحكـَُم بكيفية طغيانية من قبل حكومة إيديولوجية )إذ حتى يف أملانيا اهلتلرية وروسيا الستالينية كان احلديث 
عن معسكرات االعتقال واإلبادة، التي مل يكن وجودها رسًا، أخطر من اعتناق آراء »هرطقية« حول معاداة السامية وامليز العنرصي 
واقع غري مرحب هبا يف  التسامح مع حقائق  اتساع مدى  قدر  أنه عىل  للحرية  إثارة  أشد  يبدو  ما  والتعبري عنها(. ولعل  والشيوعية 
البلدان احلرة، يتّم حتويل هذه احلقائق- بوعي أو بغري وعي- إىل آراء، وكأّن وقائع مثل دعم هتلر من قبل أملانيا، أو اندحار فرنسا 
أمام اجليوش األملانية يف 1940، أو سياسة الفاتيكان أثناء احلرب العاملية الثانية، مل تكن مادة للتدوين التارخيي، بل مادة للرأي. بام أّن 
مثل تلك احلقائق تتعلق بمسائل مطابقة للسياسة مطابقة مبارشة، فإّن موضوع الرهان هنا أكثر من التوتر- الذي ربام ال مفر منه- بني 
نمطني للعيش داخل إطار واقع مشرتك ومعرتف به عىل نحو عمومي. إّن موضوع الرهان هنا هو هذا الواقع املشرتك والفعيل نفسه، 
ومن ثّم فإّن األمر يتعلق بمشكلة سياسية يف املقام األول. ومّلا كانت حقيقة الواقع، بالرغم من كوهنا أقل انفتاحًا للحجاج من احلقيقة 
السوق، مصريًا مماثاًل ملصري احلقيقة  الغالب، عندما تعرض يف ساحة  إدراك اجلميع بصورة جلية، تالقي يف  متناول  الفلسفية، ويف 
ُتـناقـَُض بالرأي  وليس بأكاذيب وافرتاءات متعمدة-  فإّن املسألة القديمة لتضاد احلقيقة والرأي، والتي تبدو  الفلسفية - أي أهنا 

مهجورة، تستحق بذل جهد يف إعادة فتحها.

ذلك ألّن النزوع إىل حتويل احلقيقة إىل رأي، وطمس اخلط الفصل الذي يميزمها، إذا ما  نظر إليه من وجهة نظر قائل احلقيقة فإّن احلرية 
التي يسببها ال تقّل عن تلك التي كان يسببها املأزق األقدم لقائل احلقيقة، ذلك املأزق الذي عرّب عنه أفالطون تعبريًا ساطعًا يف أسطورة 
الكهف، حيث حاول فيها الفيلسوف، بعد عودته من رحلته املتوحدة إىل سامء املثل الرسمدية، تبليغ حقيقته إىل اجلمهور، فكانت النتيجة 
أّن هذه احلقيقة توارت وراء تنوع وجهات النظر التي هي عنده أوهام، وانحطت إىل َدَرِك الرأي الذي ال يقني فيه وال ثبات، بحيث 
صارت احلقيقة نفسها اآلن، بعد الرجوع إىل الكهف، تتخذ شكل »يبدو يل« ϊαξόδ μοι ـ أي تتخذ شكل بوادئ الرأي δοϰεϊ احلقيقية 
التي كان الفيلسوف يأمل أن هيجرها بصورة هنائية. إال أّن موقف َمْن خُيْبـِر بحقيقة الواقع أسوأ من ذلك. إنه ال يعود من أي رحلة إىل 
مناطق علوية تقع يف ما وراء ميدان الشؤون البرشية، وليس يف وسعه أن يـعّزي نفسه بفكرة أنه صار غريبًا يف هذا العامل. مثلام ال حيق لنا 
نحن أن نعزي أنفسنا بفكرة أّن حقيقته، إن كان ال بّد من أن تكون ثمة حقيقة، ال تنتمي إىل هذا العامل. إذا مل تقبل إقراراته البسيطة املتصلة  
بحقائق الواقع ـ تلك احلقائق التي شهدت هبا ورأهتا عينا اجلسد، ال عينا الفكر- ينشأ الظن بأّن جمال السياسة ربام يدخل يف طبيعته إنكار 
لب وغري القابل لإلقناع والتعامل معه. إن كان ال بّد من أن  أو حتريف احلقيقة بكل أنواعها، وكأّن البرش عاجزون عن تقبل عنادها الصُّ

حنا آرندت
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تكون احلال كذلك، فإّن األمور قد تبدو أدعى إىل اليأس ممّا زعمه أفالطون، ألّن حقيقة أفالطون التي اكتشفت وحتققت فعليًا يف عزلة، 
تعلو بالتعريف عىل جمال الكثرة ]اجلمهور[، وعىل عامل الشؤون البرشية. )قد نفهم أّن الفيلسوف يذعن يف عزلته إىل استعامل احلقيقة 
بوصفها معيارًا يفرضه عىل الشؤون البرشية، أي إىل املساواة بني التعايل الصميم يف احلقيقة الفلسفية، وبني »تعاٍل« من نوع آخر خمتلف 
ُد[ بواسطته املِتـْر وعيارات القياس األخرى عن كثرة األشياء التي وضعت لقياسها، ونستطيع كذلك أن نفهم  متامًا، يـُـفـَْصُل ] جُيَرَّ
جيدًا أّن الكثرة ]اجلمهور[ ستقاوم هذا املعيار، ما دام قد انحدر فعليًا من دائرة غريبة عن جمال الشؤون البرشية، وال يمكن تربير صلة 
هذا املجال بذلك املعيار إال عىل نحو غامض وملتبس(. عندما تدخل احلقيقة الفلسفية ساحة السوق، فإهنا تغري طبيعتها وتصري رأيًا، 
بسبب انتقال حقيقي من جنس إىل جنس آخر μεταβασις είς άλλο γένος، انتقال ليس من نوع من التفكري إىل تفكري من نوع آخر 

وحسب، بل من نمط من الوجود البرشي إىل آخر. 

عىل العكس من ذلك فإّن حقيقة الواقع تتعلق دائاًم بأناس آخرين: تتعلق بأحداث وظروف انخرط فيها كثري من الناس، ويتم إثباهتا 
ث عنها، حتى وإن حيصل ذلك يف رسّية وانفراد، إهنا سياسية بطبيعتها.  بشهود، وتتوقف عىل البينة والدليل، إهنا توجد بمقدار ما يـُـتـََحدَّ
وإن كان ال بّد من الفصل بني الوقائع واآلراء فإهنا ال تتعارض بعضها مع بعض؛ إهنا تنتمي إىل جمال واحد. متنح الوقائع لآلراء شكلها، 
وقد ختتلف اآلراء التي تستمد حمركاهتا من مصالح وأهواء متباينة اختالفًا واسعًا، وتظل مع ذلك مرشوعة طاملا احـْـتـََرَمت حقيقَة الواقع. 
وما مل يكن اإلخبار عن الوقائع مضمونًا، وما مل تكن الوقائع نفسها غري متنازعة فيام بينها ]فسوف يكون احلديث عن[ حرية الرأي مهزلة. 
وبعبارة أخرى، متنح حقيقة الواقع للتفكري السيايس شكله املميز بالقدر نفسه الذي متنح به احلقيقة العقلية للتأمل الفلسفي شكله الذي 

يميزه. 

لكن هل للوقائع وجود أصاًل يف استقالل عن الرأي والتأويل؟ أمل تثبت أجيال من املؤرخني وفالسفة التاريخ أّن من املستحيل إقرار 
وقائع وتأكيدها دون تأويلها، ما دام ال بّد أوالً من انتخاب هذه الوقائع واختيارها من عـَاَمٍء من أحداث خالصة )فمن املؤكد أّن مبادئ 
االختيار ليست معطيات واقعية factual data (، تّم تركيبها وكتابتها بعدئذ يف هيئة قصة history يمكن أن ُترسد وحُتكى من منظور 
وحيد ال عالقة له بام وقع يف األصل؟ ما من شك يف أّن هذه امُلْربِكات وكثريًا غريها من تلك التي تالزم العلوَم التارخيية هي ُمْربِكـات 
لتربير طمس اخلطوط  مطّيًة  تـُـتــَّخـَـذ  أن  هلا  يمكن  مثلام ال  الوقائع،  مادة  بأي وجه حجة ضدًا عىل وجود  ليست  أهنا  إال  حقيقية، 
الفاصلة بني الواقعة والرأي والتأويل، وال عذرَا للمؤرخ يف التالعب بالوقائع وتطويعها ألغراضه كام حيلو له. وحتى إن سلمنا بأّن 
لكل جيل احلق يف كتابة تارخيه اخلاص، فإننا ال نكاد نسلم إال بمشقة بأّن له احلق يف إعادة ترتيب الوقائع وفاقًا ملنظوره اخلاص؛ إننا ال 
نقبل احلق يف املّس بامدة الوقائع نفسها. نوضح هذه النقطة بمثال، عىل سبيل االعتذار عن عدم تناول املسألة بمزيد من التوسع: طيلة 
العرشينيات من القرن املايض، كان كليمنصو، قبيل وفاته بقليل، قد دخل يف حمادثة مع ممثل حلكومة فايامر، حول املسؤوليات يف إطالق 
رشارة احلرب العاملية األوىل. ُسِئل كليمنصو: »ما ذا سيكون، يف نظرك، رأي املؤرخني املقبلني يف هذه املسألة املزعجة  واملثرية للجدل«؟ 
فأجاب: »ال أدري، لكن ما أنا متيقن منه، هو أهنم لن يقولوا إّن بلجيكا اجتاحت أملانيا«. هذا النوع من املعطيات البسيطة الفظة هي التي 

هتمنا هنا، تلك التي ُسلـَِّم فرضيًا بعدم قابليتها للتدمري، حتى من قبل أشد املقتنعني بالتارخيانية تصنعًا.

صحيح أنه يلزم ما هو أكثر من نزوات املؤرخني لكي حتذف من سجل التاريخ واقعة اجتياز اجلنود األملان احلدود البلجيكية ليلة الرابع 
من غشت 1914؛ فلربام يتطلب ذلك ليس أقّل من احتكار السلطة عىل جمموع العامل املتحرض. لكن مثل هذا االحتكار للسلطة ليس ببعيد 
عن التصور. وليس من الصعب أن نتخيل ما سوف يكون مصري حقيقة الواقع إذا ما كانت مصالح السلطة، وطنية كانت أو اجتامعية، 
هي التي تكون صاحبة الكلمة األخرية يف هذه األمور. وهذا يعود بنا إىل االشتباه يف أّن من طبيعة املجال السيايس أن يكون يف حرب 
مع احلقيقة يف سائر أشكاهلا، ويعود بنا من ثمة إىل مسألة معرفة ملاذا يشعر املرء بااللتزام بحقيقة الواقع بوصفه هو أيضًا موقفًا مضادًا 

للسياسة.
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III 

 حني قلت إّن حقيقة الواقع، باعتبارها متعارضة مع حقيقة العقل، ليست متنازعة مع الرأي، فإنني مل أقرر سوى نصف حقيقة. إّن كّل 
احلقائق- ليس فقط حقيقة العقل بأنواعها بل حقيقة الواقع أيضًا- بشتى أصنافها متعارضة مع الرأي يف نمط توكيد صحتها. تنطوي 
احلقيقة يف ذاهتا عىل عنرص قرس وإرغام، وما يتكرر بوضوح مؤسف وسط قائيل احلقيقة املحرتفني من ميول استبدادية قد يعود سببه 
إىل إجهاد أنفسهم ليحيوا بصورة اعتيادية حتت رضب من اإلجبار أقّل ممّا يعود إىل عيب أو قصور يف طبعهم. تتسم أحكام اإلثبات من 
قبيل »جمموع زوايا املثلث مساوية لزاويتني قائمتني«، و»األرض تدور حول الشمس«، و»حتّمل الظلم خري من فعل الظلم«، و»اجتاحت 
بوصفها  وتعلن  أهنا صحيحة  تدرك عىل  أن  ما  لكن  إليها،  التوصل  باختالف شديد من جهة طريقة  بلجيكا«،   1914 أملانيا يف غشت 
كذلك، حتى تشرتك كلها يف أهنا فوق املوافقة واملجادلة والرأي أو الرضا. ذلك ألهنا بالنسبة إىل من يقبلوهنا ال تتغري بكثرة أو نقص 
يف أعداد من يؤيدون قضية واحدة بعينها. واإلقناع بالتمسك هبا أو بالكف عنها ال جيديان، ألّن مضمون احلكم التقريري ليس إقناعيًا 
بل قرسيًا بطبيعته. )هكذا وضع أفالطون، يف حماورة طياموس، خطًا فاصاًل بني البرش القادرين عىل إدراك احلقيقة، وبني من يعرض 
هلم التمسك بآراء صحيحة. عضو إدراك احلقيقة عند األولني ]نوس νούς[ يوقظ بواسطة التعلم، الذي يتضمن  طبعًا عدم املساواة، 
ويمكن أن يقال عنه إنه شكل لطيف للقرس، بينام ال يعدو كون األخريين قد ُأقنُِعوا. نظرات األولني ثابتة ال متغرية، كام يقول أفالطون، 
قائاًل:  الرياضية  إّن ما الحظه مرسيه دو الريفيري ذات يوم حول احلقيقة  بتغيري رأهيم(11.  إقناع األخريين  دائاًم  بينام يكون من املمكن 
»أوقليد مستبد حقيقي، واحلقائق اهلندسية التي لقننا إياها هي قوانني استبدادية حقيقية«*  لينطبق عىل مجيع أنواع احلقيقة. ويف السياق 
نفسه  كان جروتيوس قد ألّح قرنًا من الزمان قبل ذلك ـ رغبة منه يف احلد من سلطة األمري املطلقة- عىل أنه »حتى اهلل نفسه ال يمكن أن 
جيعل اثنني يف اثنني ال تساوي أربعة.« لقد توّسل بالقوة القرسية للحقيقة للوقوف يف وجه السلطة السياسية، ومل يكن هيمه أن حيّد من 
القدرة اإلهلية املطلقة. توضح هاتان املالحظتان كيف تظهر احلقيقة من املنظور السيايس اخلالص، ومن وجهة نظر السلطة، والسؤال 
هو هل يمكن للسلطة وينبغي هلا أن تـُـَراقـَـَب ليس فحسب بواسطة دستور وميثاق وتعدد للسلط، كام يف نظام »الكوابح واملوازنات«، 
الذي »تـُوِقُف فيه السلطُة السلطَة«، كام قال مونتيسكيو- أي تـُـَراقـَـُب السلطُة بواسطة عوامل تنشأ يف املجال السيايس اخلاص وتنتمي 
إليه- بل بواسطة يشء ينشأ من خارجها، ينبع من مصدر خارج عن املجال السيايس، ويستقل عن رغبات املواطنني وأمانيهم بمقدار 

استقالل إرادة أسوأ الطغاة.

قـِّنَي،   تبدو احلقيقة متى نظر إليها من الزاوية السياسية ذات سمة استبدادية. ومن ثم فهي مكروهة من قبل الطغاة الذين خيشون، حُمِ
منافسة قوة قرسية ال يستطيعون احتكارها، بينام تتمتع باألحرى بوضع عدم الثبات يف أعني احلكومات التي ترتكز عىل الرضا والقبول 
ومتقت القرس واإلكراه. تقع مرتبة الوقائع فوق االتفاق والرضا، وكّل حديث حوهلا ـأي كّل رضوب تبادل الرأي املبنية عىل إخبار سليم 
ـ لن يسهم بأي يشء يف إثباهتا. فقد نناقش رأيًا غري مقبول، ونرفضه أو نرتاىض معه، أّما الوقائع غري املقبولة فلها ذلك العناد املغيظ الذي 
ال يستطيع أي يشء أن يزعزعه، ما خال األكاذيب الرصحية. واملقلق يف األمر هو أّن حقيقة الواقع مثلها مثل كّل حقيقة أخرى تطالب عىل 
نحو قطعي باالعرتاف هبا  وتعوق مناقشتها، والنقاش هو قوام جوهر احلياة السياسية بالذات. إذا نظرنا إىل أنامط التفكري والتواصل التي 
هتتم باحلقيقة من املنظور السيايس فستظهر لنا متغطرسة بالرضورة؛ إهنا ال تضع يف اعتبارها آراء الناس اآلخرين، واحلال أّن هذا االعتبار 

آلراء اآلخرين هو العالمة املميزة لكّل فكر سيايس باملعنى الدقيق.

ُن رأيًا عن طريق النظر يف مسألة من زوايا خمتلفة، وعن طريق االستحضار  إّن الفكر السيايس فكر متثييل representative. فأنا أكـَـوِّ
الذهني لوجهات نظر من هم غائبون؛ أي  أنني أمثلهم أو أنوب عنهم. وهذه السريورة التمثيلية ال تتبنى بشكل أعمى وجهات النظر 

.51d-  52 ،11 - طياموس

*ورد هذا الشاهد بالفرنسية يف النص. 
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الفعلية ملن يقفون يف مكان أو موقف آخر، وينظرون منه إىل العامل 
من منظور خمتلف؛ ليست هذه املسألة مسألة تعاطف، كام لو أين 
أصوات  بإحصاء  وال  آخر،  أحد  مثل  أحّس  أو  أكون  أن  أحاول 
أغلبية واالنخراط يف صفوفها، وإنام يتعلق بأن أكون وأفكر داخل 
هويتي اخلاصة حيث ال أوجد فعليًا. وعىل قدر ما تكون مواقف 
الناس الذين أمثلهم احلارضة يف ذهني كثرية العدد حني أنعم النظر 
نحو  عىل  أختيل  أن  أستطيع  ما  قدر  وعىل  املسائل،  من  مسألة  يف 
أفضل كيف كنت سأحّس وأفكر لو كنت مكاهنم، تكون قدريت 
خالصات  من  إليه  أتوصل  ما  ويكون  أقوى،  متثييل  تفكري  عىل 
هنائية - رأييـ   أصح وأمتن.) إّن هذه القدرة عىل ]امتالك[ »ذهنية 
اكتشفت  وقد  احلكم؛  قادرين عىل  البرش  التي جتعل  واسعة« هي 
هذه القدرة بوصفها كذلك من قبل كانط يف القسم األول من كتابه 

نقد ملكة احلكم، حتى وإن مل يتعرف املتضمنات السياسية واألخالقية الكتشافه(. تتحدد السريورة احلقيقية لتكوين الرأي بأولئك الذين 
املصالح  النزاهة  والتحرر من  التخيل هو  املبذول يف  املجهود  الوحيد هلذا  ما ويستعمل عقله اخلاص يف مكاهنم، والرشط  يفكر أحد 
ببساطة يف هدوء مع نفيس  أكـُون  ُن رأيي، ال  أكـَـوِّ اخلاصة. ومن ثم فإين، حتى إن اجتنبت كّل صحبة واعتزلت متام االعتزال حني 
وحدها يف عزلة الفكر الفلسفي، بل أظّل يف عامل التعلق املتبادل الكوين، حيث أستطيع أن أجعل نفيس ممثاًل ألي أحد آخر. يف وسعي، 
ن رأيًا يأخذ يف احلسبان مصاحلي اخلاصة وحدها، أو مصالح املجموعة التي أنتمي إليها؛ والواقع أّن  طبعًا، ان أمتنع عن ذلك، وأكـَـوِّ
أكثر األمور اشرتاكًا وتقاساًم بني الناس- حتى أكثرهم تكلفًا وتصنعًا- إنام هو العناد األعمى، الذي يتجىل يف االفتقار إىل اخليال، والعجز 

عن احلكم. بيد أّن امليزة احلقيقية لرأي من اآلراء، وكذلك حلكم من األحكام، إنام تتوقف عىل درجة حياده وعدم حتيزه.

discursive  حقًا،  ما من رأي بدهي بنفسه. ويتخذ تفكرينا يف موضوع الرأي،  وليس يف موضوع احلقيقة، شكل تفكري استداليل 
جيري، إن جاز التعبري، وينتقل من مكان إىل مكان آخر، من جزء من العامل إىل جزء آخر منه، ماّرًا بكل رضوب األنظار املتنازعة، إىل أن 
يرتقي يف النهاية من هذه اجلزئيات ويبلغ عمومًا ال حماباة فيه وال حتيز. إذا قارنا هذه السريورة التي تـُْرغـَُم فيها مسألة خاصة عىل التجيل  
يف وضح النهار، بحيث تستطيع أن تظهر نفسها يف كافة وجوهها، ومن مجيع زوايا النظر املمكنة، إىل أن يغمرها النور الساطع للفهم 
البرشي وتغدو بواسطته شفافة، إذا ما قورنت هذه السريورة بإقرار احلقيقة فإّن هذا اإلقرار ختالطه عتمة خاصة. تنري احلقيقة العقلية 
الفهم البرشي، وعىل حقيقة الواقع أن متنح شكاًل لآلراء، لكّن هاتني احلقيقتني بالرغم من أهنام ال تكونان أبدًا معتمتني فإهنام ال تكونان 

أيضًا شفافتني، ويدخل يف طبيعتهام مقاومتهام للمزيد من اإليضاح، مثلام يدخل يف طبيعة النور مقاومته ألن ُينار.
 

عالوة عىل ذلك فإّن هذه العتمة ال تكون أظهر وأشد إثارة للغيظ يف أي مكان آخر منها حيث نكون يف مواجهة الوقائع ويف مواجهة 
حقيقة الواقع، ألّن الوقائع ليس هلا من داع مقنع أيًا كان لتكون ما هي عليه؛ فمن املمكن هلا دائاًم أن تكون خالف ما هي عليه، وهذا 
اجلواز املزعج ال حمدود باملعنى احلريف للكلمة. وبسبب هذا الطابع الَعَريض الذي تكتسيه الوقائع رفضت الفلسفة قبيل احلديثة أن تأخذ 
مأخذ اجلد ميدان الشؤون البرشية الذي تنفذ الواقعية factuality إليه وترسي فيه، أو أن تعتقد يف إمكان اكتشاف أي حقيقة هامة أبدًا 
داخل »الَعَرِضية املحزنة« )كانط( ملتوالية من احلوادث التي متنح ملجرى هذا العامل قوامه. كام مل تستطع أي فلسفة حديثة للتاريخ أن حتقق 
لنفسها السلم يف عالقتها مع ما تتسم به واقعية الوقائع اخلالصة من عناد شديد املراس وعدم اعتدال، لقد توسل الفالسفة املحدثون 
بكل أنواع الرضورة، من الرضورة الديالكتيكية لروح للعامل أو رضورة الرشوط املادية إىل رضورات طبيعة برشية زعم أهنا ال متبدلة 
بالقول[ »كان يمكن لذلك أن حيصل عىل نحو مغاير«  ]التي يعرب عنها  الظاهرة  بقايا هذه االعتباطية  ومعلومة، من أجل تطهري آخر 

ملا كان اإلنسان يشتمل يف نفسه عىل رشيك 
ال يستطيع أبدا أن ينفك عنه، فسيكون 

أصلح له أن ال يعيش يف صحبة قاتل أو 
كذاب. وبصيغة أخرى، ملا كان الفكر حوارا 

صامتا مستمرا بيني وبني نفيس، فـَـعـَـلـَيَّ 
أن أعتني بصون سالمة هذا الرشيك 

ووحدته وتكامله معي، وإال فسأفقد القدرة 
عىل التفكري مجلة. 
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)والتي هي ثمن احلرية( من املجال الوحيد الذي يكون فيه البرش أحرارًا حقًا. صحيح أّن كّل متوالية لألحداث متى ُنظر إليها من زاوية 
النظر إىل املايض ـ أي من املنظور التارخيي ـ بدت وكأهنا ما كان يمكن هلا أن حتدث عىل نحو مغاير، لكن هذا إن هو إال وهم برصي، أو 
باألحرى وهم وجوداين existential : ما كان يمكن أبدًا ألي يشء أن حيدث لوال أّن الواقع يقتل، بالتعريف، كّل املمكنات األخرى 

املالزمة يف األصل ألّي موقف معطى.

يستسهلون  الرأي  التي جتعل ذوي  أحد األسباب  الرأي، وربام يكون هذا  بذاهتا من  ليست أوضح  الواقع  إّن حقيقة  بعبارة أخرى 
نسبيًا حتقري حقيقة الواقع واالستهانة هبا عن طريق اعتبارها رأيًا آخر. عالوة عىل ذلك، فإّن الوضوح املنسوب إىل الواقعة جيري إثباته 
بواسطة شهادة شهود عيان ـ ذوي الشهرة السيئة بكوهنم ليسوا أهال للثقةـ وبواسطة حمارض ووثائق وآثار، وكلها قابلة لالشتباه يف كوهنا 
مزورة. وكّل ما يستطاع يف حالة خصام أو نزاع هو إّما استدعاء شهادات أخرى، وليس جهة ثالثة أسمى، فيكون القرار املتخذ عىل وجه 
العموم نتيجة ألغلبية. أي أّن األمر هنا جيري كام حيصل يف حّل نزاعات اآلراء، وهي مسطرة غري مرضية متامًا، ما دام ال يوجد ما حيول 
دون أن تكون أغلبية الشهود شهود زور. وعىل العكس من ذلك، فإّن الشعور باالنتامء إىل األغلبية ربام يدفع، ضمن بعض الرشوط، 
إىل التشجيع عىل شهادة الزور. وبعبارة أخرى، عىل قدر ما يناصب ذوو الرأي العداء حلقيقة الواقع فإهنا تكون عىل األقل يف مثل قابلية 

احلقيقة الفلسفية العقلية للتجريح والطعن. 

 ال حظت يف ما تقدم أّن حال قائل حقيقة الواقع هو، من بعض الوجوه، أسوأ من حال فيلسوف أفالطون  ـ ألّن حقيقته ليس هلا أصل 
متعاٍل، بل ال متتلك حتى املزايا املتعالية نسبيًا ملبادئ سياسية كاحلرية والعدالة والرشف والشجاعة، القادرة كلها عىل أن تلهم الفعل 
البرشي، ومن ثم أن تتجىل يف هذا الفعل. سنرى اآلن أّن هلذا الغبن نتائج أهم وأخطر مما ظننا، أعني أهنا نتائج تتعلق ليس بشخص قائل 
احلقيقة فحسب، بل تتعلق أيضًا ـ بدرجة أهم - بحظوظ استمرار حقيقته يف البقاء. فقد ال يستطيع إهلام الفعل البرشي والتجيل فيه أن 
 proposition ينافس وضوح احلقيقة القارس وامللزم، ولكن يف وسعهام، كام سنرى، أن ينافسا اإلقناع املالزم للرأي. اتـَّخذُت من مجلة
سقراط » حتمل الظلم خري من ارتكاب الظلم« مثاالً حلكم statement فلسفي يتعلق بالسلوك البرشي، ومن ثّم ترتتب عليه مقتضيات 
سياسية. ما دعاين إىل ذلك بعضه عائد إىل أّن هذه اجلملة صارت بداية للفكر اإليطيقي ]األخالقي[ الغريب، وبعضه اآلخر عائد إىل أهنا، 
عىل قدر علمي، ظلت اجلملة اإليطيقية الوحيدة التي يمكن أن تشتق مبارشة من جتربة فلسفة خاصة. )يف وسعنا أن نجرد األمر الكانطي 
املطلق ـ وهو املنافس الوحيد لتلك اجلملة يف هذا احلقل ـ من عنارصه اليهودية-املسيحية، التي تفرس صوغه بوصفه فعل أمر وليس جمرد 
مجلة بسيطة. واملبدأ الذي يقوم حتت هذا األمر املطلق هو مبدأ عدم التناقض ـ يتناقض السارق مع نفسه ألنه يريد االحتفاظ باألموال 

التي رسقها ملكًا خاصًا له- ويدين هذا املبدأ بصحته لرشوط التفكري التي كان سقراط أول من اكتشفها(.

  تقول لنا حماورات أفالطون املّرة تلو األخرى، كيف كان حكم سقراط )اجلملة وليس فعل األمر( بادي التناقض، وكيف ظّل ُيْدَحُض 
بسهولة يف ساحة السوق التي ينتصب فيها الرأي ضدًا عىل الرأي، وكم كان سقراط عاجزًا عن إثباته والربهنة عليه، بحيث يريض ليس 
خصومه فحسب، بل أصدقاءه وتالمذته أيضًا. )يمكن أن نجد أشد هذه املقاطع اتسامًا بالدرامية يف بداية حماورة اجلمهورية12. فبعد ما 
حاول سقراط عبثًا إقناع خصمه تراسيامخوس بأّن العدالة خري من الظلم، سمع من تلميذيه، غلوكون وأَدْياَمنتوس، أّن حجته شتان بينها 
وبني أن تكون حجة مقنعة. فعرّب سقراط عن إعجابه بكالمهام قائاًل: »ال بّد أّن يف طبيعتكام بالفعل صفة إهلية، إن استطعتام أن تدافعا عن 
قضية الظلم بفصاحة كبرية، وأن تظال غري مقتنعني أنتام نفسكام بأّن الظلم خري من العدالة.« وبعبارة أخرى، لقد كانا مقتنعني قبل أن 
تبدأ املحاورة، وكّل ما قيل من أجل دعم حقيقة مجلة سقراط فشل ليس يف إقناع غري املقتنعني وحسب، بل مل تكن له حتى القوة الكافية 

12 - انظر اجلمهورية، 367. وانظر أيضًا أقريطون، 49d: » ذلك ألنني أعلم أنه ليس هناك ولن يكون هناك أبدًا سوى عدد قليل من الناس هم وحدهم الذين من هذا الرأي. وال 

يمكن أن تقوم مداولة مشرتكة بني من هلم هذا الرأي وبني من ليس هلم هذا الرأي. إهنم سينظرون بالرضورة إىل  بعضم بعضًا نظرة احتقار وازدراء بسبب اختالف أهدافهم.«
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لتزكية اقتناعاهتم ]السابقة[(. إننا نجد كّل ما يمكن أن يقال دفاعًا عن هذه اجلملة يف حماورات أفالطون املختلفة. تؤكد احلجة الرئيسة 
أّن اإلنسان، إذ هو واحد، من األفضل له أن يكون يف تعارض مع العامل كله من أن يكون يف تعارض مع نفسه، وأن يتناقض معها13 ـ 
وهذه حّجة ملزمة للفيلسوف، الذي ُميـَِّز فكره من قبل أفالطون بوصفه حوارًا صامتًا مع الذات، ويتوقف وجوده من ثّم عىل عالقة 
ُيعاد َنظـْمُ َمفاصلها مع الذات باستمرار، وهي عالقة القسمة - إىل- اثنني للواحد الذي هو إياه مع ذلك؛ إذ أّن حصول تناقض أسايس 
بني الرشيكني الذين يتابعان احلوار امُلفـَكـِّر من شأنه أن يقوض رشوط التفلسف نفسها14. وبعبارة أخرى، مّلا كان اإلنسان يشتمل يف 
نفسه عىل رشيك ال يستطيع أبدًا أن ينفك عنه، فسيكون أصلح له أال يعيش يف صحبة قاتل أو كذاب. وبصيغة أخرى، مّلا كان الفكر 
حوارًا صامتًا مستمرًا بيني وبني نفيس، فإّن عيلَّ االعتناء بصون سالمة هذا الرشيك ووحدته وتكامله ]معي[، وإال فإين سأفقد بالتأكيد 

القدرة عىل التفكري مجلة.
 

اإلنسان  إىل  بالنسبة  باألحرى،  أو  ـ  الفيلسوف  إىل  بالنسبة  ليست  ل  امُلتـََحمَّ أو  املرتكب  بالظلم  املتعلقة  القضية األخالقية  إّن هذه   
بمقدار ما هو كائن مفكر- أقّل إرغامًا من احلقيقة الرياضية. أّما بالنسبة إىل اإلنسان بوصفه مواطنًا، وكائنًا فاعاًل معنيًا بالعامل وبالصالح 
»صحتها«  تستوجب  التي  اخلالدة«،  »نفسه  هناء  املثال،  سبيل  عىل  ذلك،  يف  بام  ـ  اخلاص  وهنائه  عيشه  برغد  معني  هو  ممّا  أكثر  العام 
َم عىل حاجات جسده الفاين أو القابل للفساد - إّن مجلة سقراط بالنسبة إىل اإلنسان بوصفه هذا ليست صحيحة  وسالمتها أن تـُـقـَـدَّ
بتاتًا. لقد سبق الكشف بصورة متواترة عن النتائج املفجعة التي جتنيها كّل مجاعة ابتدأت، يف جد ومهة، باتباع التعاليم األخالقية الصادرة 
من اإلنسان باملفرد، أكانت هذه التعاليم األخالقية سقراطية أم أفالطونية أم مسيحية. قبل أن يويص ماكيافيليل بحامية الفضاء العمومي 
من املبدأ غري املعتدل للعقيدة املسيحية )من يرفضون مقاومة الرش يتيحون للرشير أو اخلبيث »ارتكاب مقدار ما حيلو له من الرش«(، 
كان أرسطو قد حّذر منذ زمن طويل من إتاحة أّي كالم للفالسفة يف الشؤون السياسية. )»إّن الناس الذين ال هيتمون لدواع مهنية إال 
قليال بـ»ما هو خري هلم هم أنفسهم«، ال يمكن أن يوثق هبم كثريًا فيام يتعلق بام هو خري لآلخرين، َبلـَْه بام هو »خري مشرتك«، وبمصالح 

احلياة العامة للجامعة15(.

 مّلا كانت احلقيقة الفلسفية هتّم اإلنسان يف فرادته، فهي غري سياسية بطبيعتها. وإذا رغب الفيلسوف، مع ذلك، يف أن تكون حقيقته 
غالبة عىل آراء الكثرة، فسوف ُيمنى هبزيمة مؤملة، ومن املمكن أن يستخلص من تلك اهلزيمة أّن احلقيقة عاجزة ـ وتلك نافلة قول هلا 
من الداللة قدر ما لقول الريايض الذي ال جيد بدًا، إذ يعجز عن حتقيق تربيع الدائرة، من التأسف لواقعة كون الدائرة ليست مربعًا. وقد 
تراوده حينئذ، مثلام راودت أفالطون، استاملة طاغية ذي نزوع فلسفي، ويف حالة نجاحه - وهي حالة بعيدة االحتامل حلسن احلظ- 
سوف يكون يف وسعه تأسيس طغيانات »احلقيقة« التي نعرفها بصورة رئيسة بفضل خمتلف الطوباويات السياسية، وتتسم طغيانات 
»احلقيقة« تلك طبعًا بطغيانية، باملعنى السيايس للكلمة، تعادل طغيانية األشكال األخرى للحكم االستبدادي. ويف احلالة التي جيب 
فيها أن تكون حقيقته هي املنترصة دون االستعانة بالعنف - وهي حالة احتامل عدم حدوثها ضعيف- ملجرد أن تـَـَصاَدَف وجوُد أناس 
Pyrrhus. ألّن احلقيقة  امللك اإلغريقي  باهظة[ عىل طريقة  الفيلسوف يف هذه احلالة قد حقق نرصًا ]بخسارة  اتفقوا حوهلا، سيكون 
سوف تدين حينئذ بسيادهتا ليس إىل صفتها القرسية اخلاصة، بل إىل اتفاق كثرة من الناس، قد يغرّيون رأهيم يف الغد ويتفقون حول يشء 

آخر؛ وقد يصري ما كان حقيقة فلسفية جمرد رأي. 

13 - انظر جورجياس، 482، حيث قال سقراط خلصمه كاليكليس »إنه لن يتطابق أبدًا مع ذاته، بل سوف يتناقض مع ذاته طيلة حياته كلها«. ثم أضاف: »أفضل كثريًا أن يكون 

العامل بأمجعه غري متفق معي ويتكلم ضدي عىل أن أكون أنا، وأنا واحد، يف خالف أو نزاع مع ذايت، وأن أتكلم يف تناقض مع ذايت«.

14- انظر حول الفكر، باعتباره حوارًا بيني وبني نفيس، تياتيتوس، 189-190، والسوفسطائي، 263-264. ويف منحى مواصلة هذا التقليد يسمي أرسطو الصديق الذي يتحدث 

.αύτος άλλος معه يف شكل حتاور، أنا آخر

.1141 b 41140 و b 9 وخاصة ،VI 15 - األخالق إىل نيقوماخوس، الكتاب
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لكن بام أّن احلقيقة الفلسفية حتمل يف ذاهتا عنرص قرس وإرغام، فمن املمكن أن تستهوي رجل الدولة املحنك، ضمن رشوط معينة، قدر 
ما يمكن أن تستهوي قوُة الرأي الفيلسوَف. هكذا رّصح جيفريسون يف إعالن االستقالل أّن  بعض »احلقائق واضحة بذاهتا«، ألنه كان 
يرغب يف أن ينأى باملوافقة األساسية لرجال الثورة عن املنازعة واملجادلة؛ كان عىل هذه احلقائق، مثلها مثل األولّيات الرياضية، أن »تعرّب 
عن معتقدات الناس«، »التي ال تتوقف عىل إرادهتم، بل تنتج ال إراديًا عن البداهة املعروضة عىل عقوهلم«16. بيد أنه حني يقول: »إننا 
نعترب هذه احلقائق بدهية« يسّلم، دون أن ينتبه لألمر، بأّن احلكم التقريري »مجيع الناس ولدوا متساوين«، ليس بدهيًا، بل يظّل يف حاجة 
إىل االتفاق والقبول؛ وبأّن املساواة، إن كان ال بّد أن تكون مناسبة ملقام السياسة، إنام هي مسألة رأي وليست هي »احلقيقة« بذاهتا. هناك، 
من جهة أخرى، أحكام فلسفية أو دينية تطابق هذا الرأي - مثل أّن مجيع الناس متساوون أمام اهلل، أو أمام املوت، أو أهنم متساوون عىل 
ي ]بني البرش[،  قدر ما ينتمون كلهم إىل نوع واحد هو احليوان العاقل- لكن مل ترتتب عىل أي منها أبدًا نتيجة سياسية أو عملية، ألّن امُلَسوِّ
ليكن هو اهلل أو املوت أو الطبيعة، يعلو عىل امليدان الذي تتخذ فيه املخالطة البرشية مكاهنا، ويبقى خارجًا عنه. إّن مثل تلك »احلقائق« 
ال تقوم فيام بني البرش، بل توجد فوقهم، وال يقوم يشء من هذا النوع خلف القبول احلديث أو القديم ـ خاصة اإلغريقي- للمساواة. 
فالقول إّن بني البرش خلقوا متساوين مجيعًا ليس بدهيًا بنفسه، كام أنه ال يمكن أن يربهن عليه. إننا نتشبث هبذا الرأي ألّن احلرية إنام تكون 
ممكنة بني متساوين، ونعتقد أّن األفراح واملرسات واملكافآت يف ظّل الصحبة احلّرة ينبغي أن تفضل عىل امللذات املريبة للتشبث بالسيطرة 
والسلطة dominion. فلمثل هذه التفضيالت أمهية سياسية عظمى، وقلام يتميز البرش بيشء بعضهم من بعض هذا التميَز العميَق مثلام 
يتميزون هبذه التفضيالت. وقد يغرينا القول إّن ميزهتم البرشية، وبالتأكيد ميزة كّل نوع من أنواع املخالطة مع البرش، إنام تتوقف عىل مثل 
تلك االختيارات. غري أّن هذه االختيارات تظّل مسألة رأي وليست مسألة حقيقة، كام سّلم بذلك جيفريسون رغاًم عن إرادته. تتوقف 
صحة هذه االختيارات عىل املوافقة احلّرة وعىل الرضا؛ ويتوصل إليها بتفكري استداليل ومتثييل؛ وتـُـبـَـلـَّغ بواسطة اإلقناع هبا أو الثـَّـنـِْي 

عنها. 

ليست مجلة سقراط، »حتّمل الظلم خري من ارتكاب الظلم« رأيًا، بل إهنا تطالب بأن تكون حقيقة واقع، وبالرغم من أننا قد نشك يف 
أهنا ترتبت عنها يف يوم من األيام نتيجة سياسية مبارشة، فإّن تأثريها بوصفها مبدأ إيطيقيًا ]أخالقيًا[ يف السلوك العميل ال يقبل اإلنكار. 
فاألوامر الدينية، التي تـُـلـِْزُم  عىل نحو مطلق مجاعة املؤمنني ]باتباعها[، هي وحدها التي تستطيع أن تطالب بأكرب اعرتاف هبا. أال تظّل 
هذه الواقعة متناقضة بوضوح مع عجز احلقيقة الفلسفية املسّلم به عىل وجه العموم؟ وبام أننا عرفنا من حماورات أفالطون إىل أي مدى 
يظّل حكم سقراط، كلام حاول أن يربهن عليه، غري مقنع للصديق والعدو عىل السواء، فإّن من الواجب علينا أن نسأل أنفسنا كيف 
استطاع أن ينال درجة عليا من الصحة؟. يرجع ذلك، بصورة بّينة، إىل نمط غري معتاد لإلقناع؛ فلقد قرر سقراط أن خياطر بحياته يف 
سبيل هذه احلقيقة، ليعطي املثال، ليس لـَامَّ َمثـُـَل أمام املحكمة األثينية، بل مّلا رفض اإلفالت من حكم اإلعدام. وهذا الدرس املقدم 
باملثال هو، فعاًل، الشكل الوحيد لـ»اإلقناع« الذي تستطيعه احلقيقة الفلسفية، من غري أن يعرتهيا انحراف أو تشوه17؛ وللسبب ذاته يمكن 
للحقيقة الفلسفية أن تصري »عملية«، وتلهم الفعل دون خرق لقواعد امليدان السيايس، وال يتأتى هلا ذلك إال عندما تبذل قصارى جهدها 

16 - انظر »مرشوع قانون فرجينيا املؤسس حلرية التدين«.

17 - هذا ما دعا نيتشه إىل تقديم املالحظة التالية يف نص له بعنوان »شوبنهاور بوصفه مربيًا«: »أقدر فيلسوفًا من الفالسفة عىل قدر ما يكون يف وسعه أن جيعل من نفسه مثااًل أو 

 Schopenhauer als Erzieher قدوة «. ]أوردت أرنت هذا القول باألملانية دون ذكر املعطيات املرجعية  للمصدر. ولعل من املفيد إضافة بعض منها: العنوان األصيل للنص هو

Considérations in- حتت عنوان Geneviève Bianquis وهناك ترمجة هلذا الكتاب إىل الفرنسية من قبل . Unzeitgemässe Betrachtungen  . وقد ورد ضمن كتاب نيتشه

actuelles III-IV، صدر عند النارش Aubier Montaigne بباريس يف 1976، ويوجد االستشهاد ضمن هذه الرتمجة يف ص. 39. وقد يكون من املفيد إمتام ترمجة بعض األسطر 

التي تيل هذه اجلملة حيث يتمم نيتشه فكرته موضحًا إياها بأمثلة بليغة كام ييل: »فام من شك يف أّن هذا املثال سوف يقود أممًا بأكملها وجيرها وراءه. دليل ذلك تاريخ اهلند، الذي 

يتامزج تقريبًا مع تاريخ الفلسفة اهلندية. بيد أّن هذا املثال ينبغي أن يعطى ليس بالكتب وحدها، بل باحلياة اليومية، مثلام علم الفالسفة اليونانيون ذلك بتعبري املحيا، وهبيئة اجلسم، 

وباللباس، ونظام التغذية، والعادات اخللقية، أكثر مما علموه بام قالوا، وخاصة بام كتبوا«.[ )املرتجم العريب(.    

حنا آرندت



59
العدد )6( 2015

 

ملف العدد: األخالق والسياسة 

كي تتجىل يف زي مثال أو ِعبـَْرٍة. إهنا الفرصة الوحيدة خلضوع مبدأ أخالقي للتحقق منه وإلثبات صالحيته. وهكذا نستطيع حني نريد 
مثاًل التحقق من فكرة الشجاعة، أن نتذكر املثال الذي قّدمه أخيل، وحني نريد التحقق من فكرة الطيبة، نميل إىل تذكر يسوع نازاريت، 
أو القديس فرانسوا؛ تعطي هذه األمثلة دروسًا، أو تقنع عن طريق اإلهلام واإلحياء، بحيث إننا كلام حاولنا إنجاز َمْأثـَُرٍة من مآثر الشجاعة 
أو الطـِّيَبة، نكون كأننا نقلد أحدًا آخر ونقتدي به، تقليد املسيح، أو أي حالة أخرى كيفام كانت. كثريًا ما لوحظ، مثلام قال جيفريسون، 
أّن »املعنى احلي واملستديم لواجب األبناء نحو اآلباء يغرس يف عقل ابن أو بنت عن طريق قراءة ]مرسحية[ امللك لري، عىل نحو أنجع مما 
تفعله قراءة كّل ما كتب من جملدات األخالق والالهوت اجلافة«18، أو كام قال كانط: إّن »املبادئ العامة التي تـُـتـََعلـَُّم من الرهبان أو 
الفالسفة، أو تستمد حتى من املوارد الذاتية اخلاصة، ال تكون أبدًا يف مثل نجاعة مثال أو نموذج لفضيلة أو قداسة«19.  والسبب يف ذلك، 
كام يرشحه كانط، أننا نحتاج دومًا »حلدوس... للتحقق من واقعية تصوراتنا«. »إذا كانت هذه التصوراُت تصوراِت الفهم اخلالصة، مثل 
تصور املثلث، فإّن احلدوس تسمى ُأْرُسوَمات schemata«، مثل املثلث املثايل املدرك بعيني الفكر وحدمها، ومع ذلك ال غنى عنه لتعرف 
كل املثلثات الواقعية، إال أّن التصورات متى كانت من املرتبة العملية وانتسبت إىل السلوك، فإّن »احلدوس تسمى أمثلة«20 . وعىل خالف 
األرسومات التي ينشئها فكرنا بواسطة اخليال من تلقاء ذاته، فإّن هذه األمثلة أو الِعرَب تأيت من التاريخ والشعر، اللذين ينفتح بفضلهام 

كام الحظ ذلك جيفريسون، »حقل للتخيل خمتلف متام االختالف عن االستعامل الذي اعتدناه للخيال«.

الفلسفة  exemplaire– وال يستطيع ذلك إال  ٍة   ِعبــَـِريَّ تأميل إىل شكل حقيقة  أو  الذي يقلب شكل حكم نظري  التحويل  إّن هذا 
يَّة**borderline experience  بالنسبة إىل الفيلسوف: إنه إذ جيعل نفسه مثاالً أو قدوة، وإذ »يقنع« اجلمهور  األخالقية ـ هو التجربة احلَدِّ
عن طريق هنج السبيل الوحيد املفتوح له، فإنه يكون بذلك قد بدأ الفعل. أّما يف وقتنا احلارض الذي ال يكاد يؤخذ فيه حكم فلسفي، مهام 
يكن جريئًا، مأخذ اجلد، إىل احلّد الذي جيعل حياة الفيلسوف عرضة للخطر، فقد اختفت حتى تلك الفرصة النادرة لكي نرى حقيقة 
فلسفية وقد ُأثـْبـِتت صالحيتـُها سياسيًا. عىل أّن من املهم، يف سياقنا هذا، أن نالحظ أّن مثل تلك اإلمكانية قائمة بالنسبة إىل قائل احلقيقة 
العقلية؛ وعىل نقيض ذلك فإّن هذه اإلمكانية ال توجد حتت أي ظرف من الظروف بالنسبة إىل قائل حقيقة الواقع، الذي يكون، هبذا 
االعتبار كام يف غريه، يف موقف أسوأ. ال يقترص أمر أحكام اإلثبات املتعلقة بالوقائع عىل كوهنا ال تتضمن مبادئ يمكن للبرش أن يترصفوا 
استنادًا إليها، وتستطيع بذلك أن تتجىل يف العامل وتتحقق فيه، بل إّن حمتواها اخلاص يتحدى هذا النوع من التحقيق أو االختبار. وإذا ما 
حدث أن رغب قائل حقيقة الواقع يف أن خياطر بحياته يف سبيل واقعة خاصة ـ وهو حدث بعيد االحتامل - فسيكون قد أنجز فعاًل فاشاًل 
أو حمبطًا. وما سوف يصري حينئذ جليًا يف فعله إنام هي شجاعته، وربام عناده، لكن لن تتجىل يف العامل ال حقيقة ما كان جيب عليه قوله، 
وال حتى صدقه. إذ ملاذا ال ينبغي لكذاب أن يتمسك بأكاذيبه بشجاعة كبرية، وخاصة يف السياسة، حيث يمكن أن حتفزه نزعة وطنية، أو 

نوع من أنواع التحيز املرشوع للمجموعة؟

IV

تكمن السمة املميزة التي ُوِسَمْت هبا حقيقة الواقع يف أّن أضدادها ليست اخلطأ وال الوهم وال الرأي، تلك التي ال يؤثر أي منها يف 
الصدق الشخيص، بل إّن ضدها هو االفرتاء املتعمد، أو الكذب. إّن إمكان اخلطأ حول حقيقة الواقع أمر ممكن، بل هو شائع ومعتاد، 
ويف هذه احلالة فإّن هذا النوع من احلقيقة ال خيتلف بأي حال عن احلقيقة العلمية أو العقلية. بيد أّن املهم هو أّن ثمة فيام يتعلق بالوقائع 
إمكانية أخرى - هي االفرتاء أو الكذب املتعمد- ال تنتمي إىل النوع نفسه الذي تنتمي إليه قضايا، صائبة كانت أو خاطئة، تّدعي أهنا ال 

18 - يف رسالة إىل W. Smith، املؤرخة يف 13 نوفمرب 1787. 

19 - نقد ملكة احلكم، 32 §. 

20 - نفسه، 59§. 

**]جتربة اجتياز عتبة أو حد فاصل، غالبًا ما تقرتن باملخاطرة باحلياة، أو بفعل مصريي حيول وجود اإلنسان ويغريه تغيريًا عميقا[)املرتجم العريب(.
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تقول إال ما هو كائن، أو كيف يظهر يل يشء كائن. فإقرار واقعة من الوقائعـ  غزت أملانيا بلجيكا يف شهر غشت من عام 1914- ال ترتتب 
عنه مقتضيات سياسية إال إذا ُوِضَع يف سياق تأوييل. غري أّن القضية العكسية التي ظّن كليمنصو، وهو ما يزال غري ملم بفن إعادة كتابة 
التاريخ، أهنا المعقولة، ال تستلزم أّي سياق كي تكون هلا داللة سياسية. إهنا حماولة واضحة لتغيري حدث تارخيي مدّون يف سجل التاريخ، 
ومن حيث هي كذلك، فهي صورة من صور الفعل. واألمر نفسه صحيح حني يتفادى كذاب، تعوزه السلطة الرضورية إلثبات صحة 
كذبه، اإلحلاح عىل صفة احلقيقة املنزلة إلقراره، فيدعي بأّن هذا اإلقرار إنام هو »رأيه«، الذي يطالب بحقه الدستوري فيه. تتواتر ممارسة 
ذلك من قبل مجاعات هدامة، والغموض الناتج عن ذلك لدى مجهور غري ناضج سياسيًا فادح وجسيم. فطمس اخلط الفاصل بني حقيقة 

الواقع وبني الرأي هو شكل من األشكال الكثرية التي يمكن للكذب أن يتشكل هبا، وهي كلها أشكال للفعل.

إّن الكذاب إنسان الفعل والعمل، بينام يتوكد بشدة، عىل العكس من ذلك، أّن قائل احلقيقة ليس كذلك، سواء قال حقيقة عقل أو 
حقيقة واقع. وإذا أراد قائل حقيقة الواقع أن يقوم بدور سيايس، ومن ثم أن يكون مقنعًا، فسوف يتامدى - أكثر من املعتاد يف غالب 
األحيان- إىل حد بعيد يف رشحه ملاذا ختدم حقيقته هو املصالح الفضىل ملجموعة ما. وكام يكون النرص الذي حيققه الفيلسوف، حني تصري 
السياسة  الواقع حينام يلج ميدان  فإّن قائل حقيقة   ،  Pyrrhus حقيقته رأيًا سائدًا بني أصحاب آراء متعددة، نرصًا عىل طريقة بريوس 
ض خلطر الشكوك والشبهات الصفة الوحيدة التي  ويتقمص بعض املصالح املغرضة، ويتامهى مع تشكيلة من تشكيالت السلطة، إنام ُيَعرِّ
كان يمكن أن جتعل حقيقته معقولة ظاهريًا، أي صدقه الشخيص، ذلك الصدق الذي يضمنه احلياد والنزاهة واالستقالل. وقلام يوجد 
وجه أدعى إىل إيقاظ شك مربر مثل قائل حقيقة حمرتف اكتشف مطابقة موفقة بني احلقيقة واملصلحة. أّما الكذاب، فإنه عىل العكس من 
ذلك، ليس يف حاجة إىل هذه املالءمات والتسويات املشبوهة لكي يظهر عىل املرسح السيايس؛ إنه يمتلك ميزة عظمى، وهي أنه يكون 
موجود سلفًا دائاًم يف قلب امليدان، إن جاز التعبري. إنه فاعل بالطبيعة؛ يقول ما ليس موجودًا، ألنه يريد أن تكون األشياء خالف ما هي 
عليه- أي أنه يريد تغيري العامل. يستفيد من تآلف ال ينكر بني قدرتنا عىل الفعل وقدرتنا عىل تغيري الواقع، بواسطة هذه امللكة امللفوفة 
باألرسار التي نمتلكها وتـُـقـْـِدُرنا عىل أن نقول »الشمس مرشقة« حني ينزل وابل من املطر. فلو كانت أفعالنا مرشوطة أو حمددة عىل 
نحو تام كام رغبت بعض الفلسفات أن نكون عليه ملا استطعنا أبدًا أن ننجز هذه املعجزة الصغرية. وبعبارة أخرى، إّن قدرتنا عىل الكذب 
ـ لكن ليس بالرضورة قدرتنا عىل قول احلقيقة ـ جزء من معطيات قليلة واضحة وقابلة للربهنة تؤكد وجود احلرية البرشية. فالسبب يف 
كوننا قادرين بنحو ما عىل تغيري الظروف التي نعيش فيها هو أننا أحرار نسبيًا بالقياس إليها، وهذه احلرية هي التي يساء استعامهلا وتشوه 
بالكذب. إذا كان املؤرخ املحرتف يغويه، عىل نحو ال يقاوم تقريبًا، الوقوع يف شـَـَرك الرضورة، وإنكار حرية الفعل ضمنيًا، فإّن السيايس 
املحرتف  يغويه بالقدر نفسه، عىل نحو ال يقاوم تقريبًا أيضًا، الوقوع يف شـَـَرك التقدير الزائد عن احلد ملمكنات هذه احلرية، والتسامح 

ضمنيًا جتاه اإلنكار الكاذب للوقائع أو تشوهيها.

وعىل قدر ما يتعلق األمر بالفعل، فمن املؤكد أّن الكذب املنظم هو ظاهرة هامشية، غري أّن املحرّي هو أّن مقابله، الذي هو جمرد قول 
الوقائع أو اإلخبار عنها، ال يؤدي إىل أي فعل كيفام كان، بل إنه يميل، يف ظروف عادية، إىل قبول األشياء كام هي )طبعًا، ال نقول هذا 
لكي نـَـنـْـِفَي أّن كشف الوقائع يمكن أن يستخدم بصورة مرشوعة من قبل منظامت سياسية، أو لكي ننفي قدرة الوقائع التي يتوجه 
اإلخبار هبا، يف بعض الظروف، إىل العموم عىل أن تشجع أو تقوي، بشكل كبري، مطالب جمموعات إثنية واجتامعية(. مل ُيعترب الصدق 
أبدًا من الفضائل السياسية، ألنه ليس له فعاًل شأن كبري باإلسهام يف هذا التغيري للعامل وللظروف، ذلك التغيري الذي تنهض به األنشطة 
السياسية املتسمة بأكرب قدر من املرشوعية. وعندما تـَـشـْـَرُع مجاعة يف الكذب املنظم عىل أساس مبدئي، وليس يف بعض التفاصيل 
فحسب، حينِئٍذ يمكن للصدق، بام هو صدق، دون دعم من قبل قوى السلطة واملصلحة املحرفة له، أن يصري عاماًل سياسيًا من املرتبة 
األوىل. فحيث يكذب اجلميع حول كّل ما هو مهم، يكون قائل احلقيقة بقوله إياها قد رشع يف الفعل، علم ذلك أم مل يعلمه؛ ويكون 
هو أيضًا قد انخرط يف العمل السيايس، ألنه إذا ما بقي عىل قيد احلياة، وهو يشء بعيد االحتامل، فسيكون بقوله احلقيقة قد خطا خطوة 

أوىل نحو تغيري العامل.

حنا آرندت
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عىل أنه رسعان ما سيجد نفسه من جديد يف هذه احلالة عرضة 
لغبن مؤسف. فقد أرشت فيام تقّدم إىل طابع اجلواز الذي تتسم 
الوقائع، والتي كان يمكن هلا دائاًم أن تكون عىل نحو آخر،  به 
ومن ثّم أال حتمل بنفسها أي أثر للبداهة أو املعقولية الظاهرية 
plausibility بالنسبة إىل العقل البرشي. بام أّن الكذاب حر يف 

تكييف »وقائعه« كي تتوافق مع الربح واملتعة، أو حتى مع جمرد 
آمال مجهوره، فسوف تكون لديه حظوظ ليكون أكثر إقناعًا من 
قائل احلقيقة. إذ سيجد، كام جرت العادة، يف املعقولية الظاهرية 
منطقيًا  التعبري،  صح  إن  عرضه،  يظهر  وسوف  يؤازره؛  عضدًا 
السامت  إحدى  وهي  ـ  الفجائية  عنرص  دام  ما  سواه،  مما  أكثر 

املميزة البارزة جلميع األحداث ـ قد اختفى منه  حلسن احلظ. فليست احلقيقة العقلية، يف اجلملة اهليجيلية، هي وحدها التي جتعل 
للمصلحة  إزعاجه  املشرتك عن  تفكري احلس  الواقع لسالمة  إزعاج  يقّل  أال  املتواتر جدًا  إذ من  رأسه؛  واقفًا عىل  املشرتك  احلّس 

واملتعة. 

علينا اآلن أن نحّول انتباهنا صوب ظاهرة حديثة العهد نسبيًا، أال وهي ظاهرة التالعب باجلملة بالواقعة والرأي، كام صار واضحًا 
يف إعادة كتابة التاريخ، ويف صناعة ]فربكة[ الصور، ويف السياسة احلكومية احلالية. كان الكذب السيايس التقليدي، الذي اشتهر كثريًا 
يف تاريخ الدبلوماسية وإدارة شؤون الدولة، يستعمل إّما فيام يتعلق بأرسار حقيقية ـ أي معطيات مل تعلن أبدًا ـ وإّما بنوايا أو مقاصد 
ليست، عىل أي حال، يف مثل درجة موثوقية الوقائع اليقينية؛ فالنوايا مثلها مثل كل ما جيري يف طويتنا وحدها، ليست سوى إمكانات 
موجودة بالقوة، وما كان قد قصد به أن يكون كذبًا يمكن دائاًم أن ينقلب يف النهاية إىل صدق. وعىل العكس من ذلك فإّن األكاذيب 
السياسية احلديثة تتناول بفعالية ونجاعة أشياء مل تكن قـَـطــْعًا أرسارًا عىل اإلطالق، بل أشياء معروفة تقريبًا من قبل اجلميع. يتضح 
ذلك يف احلالة التي جتري فيها إعادة كتابة التاريخ املعارص أمام أعني من كانوا شهودًا عليه، لكن ذلك صحيح أيضًا بالنسبة إىل صناعة 
]فربكة[ الصور بكّل أصنافها، حيث يمكن لكّل واقعة معروفة ومثبتة أن تنكر أو هتمل من جديد، إذا ما كان من املحتمل إحلاق الرضر 
بالصورة؛ ألّن صورة من الصور ]الفوتوغرافية[، خالفًا للصورة الشخصية املرسومة عىل النمط القديم portrait، ال يفرتض فيها 
أن تتملق الواقع وترضيه، بل أن تقّدم بدالً له مكتمل الصنع. وبطبيعة احلال فإّن هذا البدل يظهر ألعني اجلمهور، بسبب التقنيات 
احلديثة ووسائل اإلعالم، أكثر ممّا مل يكن األصل عليه أبدًا. وقد وجدنا أنفسنا يف هناية املطاف أمام رجال دولة حمرتمني جدًا، كانوا، 
مثل دو غول وأديناور، قادرين عىل تشييد سياساهتم األساس عىل ال وقائع non-facts، واضحة مثل أّن فرنسا جزء من املنترصين يف 
احلرب العاملية الثانية، ومن ثم فهي إحدى الدول العظمى؛ وأّن »بربرية االشرتاكية القومية ]للحزب النازي[ مل تؤثر سوى يف نسبة 
مئوية ضعيفة نسبيًا من ]سكان[ البلد«21. ختفي كّل هذه األكاذيب، علم أصحاهبا ذلك أم مل يعلموه، عنرصًا  من عنارص العنف؛ إذ 
ينزع الكذب املنظم دائاًم إىل تدمري كّل ما قرر إنكاره ونفيه، وذلك بالرغم من أّن احلكومات الشمولية هي وحدها التي تبنّت، عن 
وعي، الكذب بوصفه خطوة أوىل نحو القتل. ال بّد أن يكون تروتسكي قد أدرك، مّلا علم بأنه مل يؤدِّ أبدًا أي دور يف الثورة الروسية، 
أّن قرار قتله قد تّم توقيعه. فمن الواضح أّن من األيرس أن ُيمحى من سجل التاريخ وجه من الوجوه املعروفة للعموم، إذا كان يمكن 
يف الوقت نفسه أن ُيلغى من عامل األحياء. وبعبارة أخرى، فإّن الفرق بني الكذب التقليدي والكذب احلديث، يؤول يف غالب األحيان 

َر. إىل الفرق بني َأخـْـَفى وَدمَّ

21 - انظر فيام يتعلق بفرنسا املقال املمتاز »دوغول: املظهر املزيف والسياسة« يف Foreign Affairs, Juillet 1965. واالسشتهاد بأديناور مقتبس من مذكرات 1953-1943، 

الصادرة بشيكاغو 1966، ص. 89، حيث يقّدم، مع ذلك هذه  الفكرة ضمن فكر سلطات االستعامر. بيد أنه غالبًا ما كّرر هو نفسه ما هو جوهري فيها مّلا كان مستشارًا. 

يقول الكذاب ما ليس موجودا، ألنه يريد 
أن تكون األشياء خالف ما هي إياه- أي أنه 

يريد تغيري العامل. يستفيد من تآلف ال ينكر 
بني قدرتنا عىل الفعل وقدرتنا عىل تغيري 

الواقع، بواسطة هذه امللكة امللفوفة باألرسار 
التي نمتلكها وتـُـقـْـِدُرنا عىل أن نقول 

"الشمس مرشقة" حني ينزل وابل من املطر. 
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باملعنى احلريف للخداع؛ كان  أبدًا خداع اجلميع  التقليدي مل يكن يعني سوى اخلواص، ومل يكن يقصد  الكذب  فإّن  عالوة عىل ذلك 
موجهًا إىل العدو، ويقصد أن خيدعه هو فحسب. كان هذان احلدان يقلصان الرضر الذي كان يلحق باحلقيقة، وحيرصانه يف مقدار قد يبدو 
لنا، حني نلتفت إىل املايض، غري مؤٍذ تقريبًا. ومّلا كانت الوقائع حتدث دائاًم يف سياق، فإّن الكذب اخلاص ـ أي تزوير ال يقوم بأي حماولة 
لتغيري السياق يف مجلته ـ يمّزق، إن صح التعبري، نسيج واقعية الوقائع وحيدث فيها فتقًا. يف وسعنا، كام يعرف كّل مؤرخ، أن نضع يدنا عىل 
كذب ما بمالحظة ]عنارص[ غري مناسبة، وثقوبًا أو فتوقًا مرتقة. وطاملا بقي النسيج يف كلّيته مصونًا مل يمس، فسوف يظهر الكذب كأنام 
من تلقاء نفسه. يتصل احلد الثاين من احلدود التي وضعت للكذب التقليدي بأولئك الذين انخرطوا يف حرفة اخلداع. كان هؤالء معتادين 
عىل االنتامء، عىل وجه العموم، إىل الدائرة الضيقة لرجال الدولة والدبلوماسيني، الذين كان ما يزال يف وسعهم معرفة احلقيقة فيام بينهم 
وكتامهنا. مل يكونوا عىل األرجح ليقعوا ضحايا الفرتاءاهتم اخلاصة؛، كان بإمكاهنم أن خيدعوا اآلخرين دون أن خيدعوا أنفسهم. كال هذين 

الظرفني التخفيفيني لصالح الفن القديم للكذب غائبان عىل نحو الفت للنظر فيام يواجهنا اليوم من التالعب بالوقائع وتزويرها.

 ما هي إذن داللة هذين احلدين؟ وملاذا يسوغ لنا أن نسميهام ظرفني من ظروف التخفيف؟ ملاذا صار خداع الذات أداة ال غنى عنها يف صنع 
]فربكة[ الصور؟ وملاذا ينبغي أن يكون خداع الكذاب لنفسه بأكاذيبه اخلاصة، سواء بالنسبة إىل العامل أوإىل الكذاب نفسه، أسوأ ممّا إذا خدع 
اآلخرين فحسب؟ وأي عذر خلقي يمكن لكذاب أن يقّدمه أفضل من أنه لفرط كراهيته للكذب جيد من الواجب عليه أن يقنع نفسه قبل أن 
يستطيع الكذب عىل اآلخرين، أي أن عليه، مثل أنطونيو يف ]مرسحية شكسبري[ العاصفة، »أن يرتكب إثاًم يف حق ذاكرته، لكي يصّدق كذبه 
اخلاص«؟ و]نتساءل[ أخريًا، ربام بحرية وارتباك أشد، إذا كانت األكاذيب السياسية احلديثة من اجلسامة بحيث تقتيض إعادة ترتيب شاملة 
لنسيج الوقائع ـ بصنع واقع آخر، إن صح التعبري، تتوافق فيه الوقائع، دون رتق، ودون تصدعات وال شقوق، متامًا كام كانت الوقائع متوافقة 

يف سياقها األصيل اخلاص ـ فام الذي يمنع هذه القصص والصور والالوقائع اجلديدة من أن تصبح بدالً مطابقًا للواقع ولواقعية الوقائع؟ 

توضح نادرة من نوادر القرون الوسطى كم يكون من الصعب الكذب عىل اآلخرين دون الكذب عىل الذات. إهنا قصة ما حدث ذات 
ليلة يف مدينة من املدن: ُكلف حارس يف برج حلراسة قلعة بواجب القيام بالرصد واملراقبة لياًل وهنارًا، إلنذار الناس باقرتاب العدو من 
املدينة. كان احلارس مياالً إىل املزاح. فقام يف إحدى الليايل بدق ناقوس اخلطر ملجرد ختويف أهل املدينة قلياًل، وقد نجح يف ذلك نجاحًا 
مذهاًل: هرع اجلميع نحو األسوار، وكان آخر من هرع نحوها احلارس نفسه. ُيستوحى من هذه القصة إىل أي مدى يتوقف خوفنا من 
الواقع عىل مشاركتنا العالـَـَم مع من تربطنا هبم صلة قرابة من بني البرش، وأي طبع قوي يلزم للتشبث بأّي يشء ممّا ال نتقاسمه مع الغري، 
حقيقة كان أو كذبًا. وبعبارة أخرى، عىل قدر نجاح الكذاب يف الكذب، يزداد احتامل وقوعه ضحية الختالقاته نفسها. ثم إّن املازح 
الذي خدع نفسه وبرهن عىل أنه يوجد يف املأزق نفسه الذي أوقع فيه ضحاياه، سوف يبدو أعىل أمانة بكثري من كذاب بدم بارد يبيح 
لنفسه االستمتاع بمزاحه اخلبيث من اخلارج. إّن خداع الذات هو وحده الذي حيتمل أن خيلق مظهرًا للصدق، وحني يدور نقاش حول 
الوقائع فإّن العامل املقنع الوحيد الذي يسعفه احلظ أحيانًا يف أن تكون له الغلبة عىل املتعة واخلوف واملصلحة إنام هو املظهر الشخيص. 

الذات يف أعىل  الكذب عىل  إىل فن  ينظر عادة  بينام  بارد،  بدم  الكذب  قاسيًا جتاه  أن يكون  إىل  الشائع  املسبق  ينزع احلكم األخالقي 
درجات تطوره بتسامح وترخيص كبريين. ومن األمثلة القليلة التي يمكن االستشهاد هبا من األدب ضدًا عىل هذا التقويم الشائع، ذلك 
املشهد الشهري داخل الدير يف بداية ]رواية[ اإلخوة كرامازوف. يسأل األب، وهو كذاب مدمن، ]الكاهن[ ستاريتز Staretz: »ماذا عيّل 
أن أفعل ألفوز باخلالص؟« فأجابه ستارتز: »قبل كّل يشء، ال تكذب عىل نفسك أبدًا«، ال يضيف ]هنا[ دوستويفسكي أّي رشح أو 
تدقيق موسع. واحلجج التي يمكن أن يقصد هبا تأييد احلكم بأّن »الكذب عىل اآلخرين خري من خداع الذات« قد تكون ملزمة بتبيان 
أّن الكذاب بدم بارد يظّل عىل وعي بالتمييز بني احلقيقة والكذب، ومن ثم فإّن احلقيقة التي هو بصدد إخفائها عن اآلخرين مل تـُـنـْـَف 
أّن  تامًا وال هنائيًا، مثلام  بالواقع ليس  الذي أحلق  الكذاب نفسه. والرضر  تام. إهنا وجدت ملجأها األخري يف  العامل عىل نحو  بعُد من 
الرضر الذي حلق الكذاب نفسه ليس تامًا وال هنائيًا. لقد كذب، لكنه ليس َبْعُد كذابًا. إنه ما زال هو والعامل الذي خدعه مل يتخطيا دائرة 

»اخلالص«، إن شئنا أن نقول ذلك بلغة الكاهن ستاريتز. 

حنا آرندت
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إّن سمتي الكذب هاتني - كونه تامًا، واحتامل كونه هنائيًا- اللتني مل تكونا معروفتني يف العصور السابقة، مها اخلطران اللذان يتولدان من 
التالعب احلديث بالوقائع. فحتى يف العامل احلر الذي ال حتتكر فيه احلكومات سلطة اختاذ القرار يف شأن ما هو موجود أو ما هو غري موجود 
يف الواقع كام ال حتتكر سلطة قوله، توجد منظامت ضخمة ذات مصالح صنعت وعممت نوعًا من البنية الذهنية من داعي املصلحة العليا 
للدولة raison d’état، كذلك الذي كان يف السابق حمصورًا يف دائرة ترصيف الشؤون اخلارجية، ويف أسوأ حاالت شططه يف وضعيات 
اخلطر الواضح والفعيل. وقد تعلمت الدعاية الوطنية يف املستوى احلكومي أكثر من خدعة وحيلة من االستعامالت اجلارية يف جمال املال 
والتجارة، ومن مناهج شارع ماديسون. يمكن للصور املصنوعة ]املفربكة[  من أجل االستهالك املنزيل، خالفًا لألكاذيب التي تتوجه إىل 
عدو أجنبي، أن تصري واقعًا بالنسبة إىل كّل واحد من الناس، وقبل كّل يشء بالنسبة إىل صنّاع الصور أنفسهم، حيث تستويل عليهم وهم 
يف طور إعداد »منتجاهتم« جمرد فكرة األعداد املمكنة لضحاياهم. فام من شك يف أّن خمرتعي الصورة الكذابة، التي »تلهم« املـُـقــْـنِعـِنَي 
املسترتين، يظلون عارفني بأهنم يريدون أن خيدعوا عدوًا، عىل صعيد اجتامعي أو وطني، بيد أّن النتيجة هي أّن جمموعة من الناس بأكملها، 

بل جمموعة من األمم برمتها، يمكن أن تتخذ معامل توجهها من شبكة اخلداعات التي كان قادهتم يتمنون أن يرضخوا معارضيهم هلا.

وما حيدث حينئذ ينتج بكيفية آلية تقريبًا. ومن املحتمل أن يوجه املجهود الرئيس للمجموعة املخدوعة وللخادعني أنفسهم نحو إبقاء 
صورة الدعاية كام هي مل متس، وهذه الصورة إنام تكون مهددة من قبل من يفلحون داخل املجموعة نفسها يف اإلفالت من سحرها، 
ويرصّون عىل التحدث عن الوقائع واألحداث التي ال تتطابق مع الصورة، أقّل مما تكون مهددة من قبل العدو ومن املصالح املناوئة هلا 
بصورة حقيقية. حيفل التاريخ املعارص بأمثلة حلاالت حصل الشعور فيها بأّن قائيل حقيقة الواقع خطرون، بل أشد معاداة من املعارضني 
احلقيقيني. ال ينبغي اخللط بني هذه احلجج ضدًا عىل خداع الذات، وبني احتجاجات »املثاليني«، مهام تكن جدارهتا، ضدًا عىل الكذب 
الفن احلديث خلداع  أّن  السياسية هو  الناحية  املهم من  العدو.  القديم خلداع  الفن  املبدأ، وضدًا عىل  ذاته ومن حيث  باعتباره سيئًا يف 
الشؤون  يف  فيظهر  ذاته   عىل  جمموعات  بني  أو  دويل  نزاع  ينعكس  بحيث  داخلية،  مسألة  إىل  خارجية  مشكلة  حيّول  أن  حيتمل  الذات 
السياسة الداخلية. هناك عدد ال حيىص من خداعات الذات التي مورست لدى الطرفني طيلة احلرب الباردة، بيد أّن من الواضح أّن هذه 
اخلداعات هي مثال يوضح ذلك التحويل. وقد أبرز النقاد املحافظون لديمقراطية اجلامهري مرارًا خماطر ما جيلبه هذا الشكل من أشكال 
احلكومة  إىل جمال الشؤون الدولية، هذا دون أن يشريوا، مع ذلك، إىل املخاطر اخلاّصة للملكيات واألليغارشيات. تعود قوة حججهم 

إىل واقعة ال تقبل اإلنكار وهي أّن اخلداع دون خداع الذات ضمن رشوط ديمقراطية مكتملة مستحيل تقريبًا. 

ليست هناك يف منظومة تواصلنا العاملية احلالية التي تشمل عددًا كبريًا من األمم املستقلة، سلطة قائمة يف أي مكان تكون من املهارة 
بحيث تستطيع أن جتعل »صورهتا« يف مأمن من اخلطأ. لذلك فإّن أمل حياة الصور قصري نسبيًا، فمن املحتمل أن تنفجر، ليس فقط حني 
تتمزق إْربًا إْربًا و يعود الواقع إىل الظهور أمام املأل ، بل حتى قبل ذلك، ألّن شذرات من الوقائع ال تفتأ تسبب احلرج، وتعطل آلة حرب 
الدعاية بني صور متعادية. وهذه الكيفية ليست الوحيدة، بل ليست  حتى أهّم الكيفيات التي يثأر هبا الواقع لنفسه ممن يتجارسون عىل 
الزيادة يف متوسط عمر الصور بمقدار مهم، حتى يف ظّل حكومة عاملية، أو يف ظّل أي صيغة أخرى  حتديه. فقلام يكون من املستطاع 
نسبيًا يف  املغلقة  أنظمة احلكم  ما توضحه عىل أفضل وجه  pax romana. ذلك  الروماين  السلم واالستقرار  الصيغ احلديثة لعهد  من 
اإليديولوجيات  محاية  يف  العوامل  أنجع  طبعًا  هي  والتي  الوحيد،  احلزب  عىل  القائمة  االستبدادية  واحلكومات  الشمولية  احلكومات 
أبدًا بكيفية ناعمة  التاريخ ]من قبل هذه احلكومات[ ال يمّر  التصحيح لسجل  أّن مثل ذلك  الواقع واحلقيقة. )عىل  والصور من تأثري 
حتيط  التي  الالحمدودة  الصعوبات   Smolensk سمولنسك  وثائق  يف  عليها  عثر   ،1935 لسنة  دبلوماسية  مذكرة  يف  نرى  هكذا  سلسة. 
ينبغي أن يصنع بخطب زينوفيف، وكامينيف، وريكوف، وبوخارين، وغريهم،  املثال: »ماذا  النوع. ومنها، عىل سبيل  بعمل من هذا 
يف مؤمترات احلزب، ويف اجللسات العمومية للجنة املركزية، ويف األممية االشرتاكية، ويف مؤمتر السوفيات، إلخ؟  وماذا ينبغي أن يفعل 
التي  لينني  وبكتابات  ...وآخرين؟  وزينوفيف،  لينني  قبل  من  نحو مشرتك  أو نرشت عىل  املاركسية...كتبت  بمجاميع نصوص حول 
نرشها كامينيف؟ وماذا ينبغي عمله عندما قام تروتسكي بكتابة مقال يف أحد أعداد جريدة الشيوعي الدويل؟ هل ينبغي مصادرة العدد 

احلقيقة والسياسة
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بأكمله؟«22. إهنا بالتأكيد أسئلة حمرجة، ال تتضمن هذه الوثائق أجوبة عنها(. فام يزعج هذه األنظمة ويكدر صفوها هو أّن عليها أن تغري 
باستمرار التزويرات التي تعرضها أْبَداالً للتاريخ الواقعي احلقيقي؛  فقد تقتيض الظروف املتبدلة تعويض كتاب يف التاريخ بكتاب آخر، 
وتعويض صفحات يف املوسوعات والكتب واملراجع، واختفاء أسامء لصالح أسامء أخرى جمهولة، أو مل تكن من قبل معروفة إال قلياًل. 
وعىل الرغم من أّن حالة عدم االستقرار املستمر هذه ال تقدم أّي إشارة إىل ما يمكن أن تكون عليه احلقيقة، فإهنا تشري هي نفسها إشارة 
قوية إىل الطابع الكذاب لكّل األحاديث العمومية املتعلقة بعامل الوقائع. لقد لوحظ بصورة متواترة أن أضمن نتيجة يف املدى البعيد لغسل 
الدماغ هي نوع من النزعة الكلبية، رفض مطلق لالعتقاد يف حقيقة أي يشء، بغض النظر عن الكيفية التي يمكن هبا إثبات هذه احلقيقة. 
وبعبارة أخرى، إّن نتيجة التعويض املتسق والكيل حلقيقة الواقع باألكاذيب، ال تكمن يف أّن األكاذيب سوف تكون اآلن مقبولة بوصفها 
حقيقة، وال يف أّن احلقيقة سوف تكون موضوعًا للقذف واإلهانة باعتبارها أكاذيب، وإنام تكمن نتيجة ذلك يف أّن قدرتنا عىل حتديد 

اجتاهنا يف العامل الواقعي ـ وُتعّد مقولة احلقيقة يف مقابل الكذب من الوسائل الذهنية لبلوغ هذه الغاية- سوف تدّمر وهتّدم. 

وهذه احلرية ال دواء هلا. فليست سوى الوجه اآلخر للجواز املحري الذي تتسم به كّل حقيقة. إذ ملا كان كل ما حدث فعاًل يف جمال 
الالحمدودية  ختلق فرصة لالهنزام  الكذب ال حمدودة، وهذه  فإّن ممكنات  أيضًا أن حيدث عىل نحو آخر،  البرشية كان يمكن  الشؤون 
الذايت. فكذاب املناسبات هو وحده الذي سريى أّن من املمكن التشبث بكذب خاص، بتامسك واتساق ال تردد فيه وال تذبذب؛ أّما 
من يقومون بتسوية الصور والقصص ومالءمتها مع ظروف دائمة التغري والتقلب فسوف جيدون أنفسهم تتقاذفهم أمواج أفق اإلمكان 
املفتوح عىل مرصاعيه، يساقون من إمكانية إىل التي تليها، عاجزين عن االستمساك بأي من خمرتعاهتم اخلاصة. وعدم إنجازهم لبدل 
مطابق للواقع أو مّتسم بواقعية الوقائع، جيعلهم حيولون الوقائع واألحداث عائدين هبا إىل حالة اإلمكان التي خرجت منها يف األصل. 
يَّة أو الـ »كينونة- ثـَـمـَّـة« thereness** العنيدة، التي  وأوثق عالمة عىل واقعية الوقائع واألحداث هي عىل وجه التحديد هذه  الثــَّـمِّ
يتحدى يف آخر املطاف اجلواُز الصميم فيها كّل حماوالت التفسري اجلازمة. وعىل عكس ذلك فإّن الصور من املمكن دائاًم تفسريها وجعلها 
معقولة يف الظاهر ـ اليشء الذي يمنحها امتيازها املؤقت عىل حقيقة الواقع ـ غري أهنا ال تستطيع أبدًا أن تتنافس عىل االستقرار مع ما 
هو حمض موجود، ألنه وقع أّن وجد عىل هذا النحو وليس عىل نحو آخر. هلذا السبب فإّن الكذب املتامسك واملتسق يسحب، بتعبري 
جمازي، األرض من حتت أقدامنا دون أن يمنحنا أرضًا أخرى لنقف عليها. )وبكلامت مونطيني: »لو مل يكن للكذب سوى وجه واحد 
مثل احلقيقة، لكنا معه يف أحسن وفاق. ذلك ألننا سنعترب حينئذ نقيض ما يقوله لنا الكذاب يقينيًا. لكن عكس احلقيقة له مائة ألف وجه 
وحقل الحمدود.«(. إّن جتربة حركة االرجتاج واالضطراب الشديد جلميع األشياء التي نتخذها من حولنا مرتكزًا لقدرتنا عىل التوجه يف 

العامل ويف الواقع هي من أكثر التجارب التي يعيشها الناس حتت احلكم الشمويل شيوعًا وجالء.

من هنا فإّن التآلف الذي ال ينكر بني الكذب والفعل، وبينه وبني تغيري العامل- وباختصار بينه وبني السياسة – هو تآلف حمدود، بسبب 
طبيعة األشياء املتاحة للقدرة البرشية عىل الفعل. خيطئ صانع الصور الواثق من نفسه حني يعتقد أنه قادر عىل استباق التغريات عن طريق 
الكذب حول األشياء املتصلة بالوقائع التي يتمنى اجلميع، عىل أي حال، إلغاءها. إّن بناء »قرى بومتكني« Potemkine العزيز جدًا عىل 

 Merle Fainsod, Smolensk under Sovet Rule, Cambridge, Mass, 1958, voir p. 374 :22 - نرش جزء من هذا األرشيف يف

**]Thereness من األلفاظ-املفاهيم املستعصية عىل الرتمجة العربية. فهي مشتقة من there، اسم إشارة للبعيد، يقابلها يف العربية »هناك« و»ثـَـمَّ « )بفتح الثاء(. وتدل حني 

ترصف مع فعل الكينونة يف مجلة »there is X«  عىل معنى »يوجد«، متامًا مثلام تدل عبارة »هناك يشء« و»ثمة يشء« عىل معنى »يوجد«. يطرح اإلشكال عند نقل اسم اإلشارة إىل 

اسم للمفهوم املجرد »للوجود هناك« الذي تدل عليه Thereness. اخرتنا اشتقاق هذا االسم من »ثم« ألّن »هناك« مركبة، وال تقبل النسبة بإضافة  »ية« إليها. فكانت »ثمية«. 

اختارت الرتمجة الفرنسية » être-là« مقاباًل هلذه اللفظة، وهذا املصطلح يذكر ببناء مفهوم  الدازاين Dasein  من قبل هيدجر يف الفقرتني 9 و		 من كتابه الكينونة والزمان. لكن 

وجود هذه اخللفية وراء مصطلح أرنت سيكون جمرد افرتاض ما دامت مل ترصح بذلك، وإن كانت تلمذهتا عىل هيدجر  تقوي هذا االفرتاض. لذلك فضلنا اشتقاق الـ»ثمية« مقاباًل 

هلذا املصطلح ، بدالً من املقابل »الكينونة-هناك« الذي اختارته الرتمجة الفرنسية، لنبقى يف املستوى املفهومي واللغوي الذي يظهر به هذا املصطلح يف النص[.
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السياسيني وأصحاب الدعاية يف البلدان املتخلفة، ال يقود أبدًا إىل 
تشييد يشء واقعي حقيقي، وإنام يقود إىل إتقان االدعاء الباطل.

أو  باملايض-  طبعًا  تتعلق  إنام  واقع  حقيقة  وكّل  ـ  املايض  ليس 
احلارض من حيث هو نتيجة للاميض، هو الذي ينفتح للفعل، وإنام 
الذي ينفتح له هو املستقبل. وإذا عومل املايض واحلارض بوصفهام 

صنفني للمستقبل - أي العودة هبام إىل حالتهام السابقة حني كانا إمكانني ـ سوف حيرم ميدان السياسة ليس فقط من قوته الرئيسة املحققة 
الستقراره، بل سيحرم من نقطة االنطالق التي يبدأ منها تغيري يشء وبدء يشء جديد. وما سوف يبدأ حينئذ هو ذلك اهلروب الثابت إىل 

األمام، وحالة عقم تام تسم كثريًا من األمم اجلديدة التي كان حظها سيئًا إذ ولدت يف عرص الدعاية. 

من البدهي أّن الوقائع ال تكون يف مأمن بني يدي السلطة، لكن املهم هنا هو أّن هذه السلطة ال تستطيع أبدًا، بحكم طبيعتها احلقيقية، 
أن تنتج بدالً الستقرار الواقع الفعيل املأمون الذي نام وكرب، بسبب كونه ماضيًا، بأبعاد كبرية بحيث صار خارج متناولنا. تؤكد الوقائع 
نـَـفَسها عن طريق املعاندة، وتتآلف فيها عىل نحو غريب هشاشتها مع مرونتها أو مقاومتها الكبرية للضغط، إهنا سمة الالرجوع نفسها 
التي متيز كل فعل برشي. وحتتل الوقائع بعنادها منزلة أعىل من منزلة السلطة؛ إذ هي أقل اتسامًا باهلشاشة من تشكيالت السلطة، التي 
تنشأ عندما جيتمع البرش لغرض، وختتفي بمجرد حتقيقه أو الفشل يف حتقيقه عىل حد سواء. إّن اتسام السلطة هبذه السمة العرضية والوقتية 
جيعل منها أداة ال ُيعّول عليها يف حتقيق الدوام من أي نوع كان، ونتيجة لذلك، فإّن احلقيقة والوقائع ليست هي وحدها التي تكون غري 
آمنة بني يدهيا، بل تكون الالحقيقة والال-وقائع  أيضًا غري آمنني بني يدهيا. ينبغي، فعاًل، عىل املوقف السيايس جتاه الوقائع أن يسلك 
الطريق الضيق جدًا، بني خطر اعتبار الوقائع نتائج لتطور رضوري يفرتض أال يكون يف استطاعة البرش منعه، ومن ثّم أال يستطيعوا فعل 

أي يشء يف شأنه، وبني خطر إنكارها، أو حماولة التأثري املغرض فيها إلخراجها من العامل .

     V
يف اخلتام أعود إىل األسئلة التي أثرهتا يف بداية هذه التأمالت. إن تكن احلقيقة عديمة السلطة ومغلوبة دومًا عندما تتصادم مع السلطات 
القائمة كيفام كانت، فإّن هلا مع ذلك قوة خاصة هبا: مهام استطاع أصحاب السلطة أن خيرتعوا وحيتالوا، فإهنم عاجزون عن اكتشاف أو 
اخرتاع بدٍل للحقيقة قادر عىل البقاء. يف وسع اإلقناع أو العنف تدمري احلقيقة، لكن ال يمكن هلام أن يعوضاها. يصدق ذلك عىل احلقيقة 
العقلية والدينية مثلام يصدق بصورة أوضح عىل حقيقة الواقع. والنظر يف السياسة من زاوية احلقيقة، كام فعلت هنا، يعني اإلقامة خارج 
ميدان السياسة. إنه موقف قائل احلقيقة الذي سيخرس موقفه ـ وخيرس معه صحة ما كان عليه أن يقوله ـ إذا ما حاول أن يتدخل يف الشؤون 

البرشية عىل نحو مبارش، ويتحدث لغة اإلقناع أو العنف. صوب هذا املوقف وداللته السياسية ينبغي علينا اآلن أن نحّول انتباهنا.

  يتميز الوقوف يف موقع خارج ميدان السياسة ـ خارج الطائفة التي ننتمي إليها، وخارج صحبة زمالئنا ـ عىل نحو واضح بوصفه 
ُد الفيلسوف، واعتزال العامل  شكاًل من األشكال املتنوعة للتـََّوحـُّد أو اخللوة. ومن أسمى األشكال الوجودية لـ»قول احلقيقة« تـََوحُّ
الرأي الكفء  الواقعة والشاهد وراوي األخبار. )خيتلف هذا احلياد عن حياد  املؤرخ والقايض، واستقالل مكتشف  والفنان، وحياد 
أنه ال يكتسب داخل ميدان السياسة، بل هو مالزم ملوقف املعتزل املطلوب يف أمثال هذه االهتاممات(.  والتمثييل، املذكور أعاله، يف 
ختتلف أشكال العزلة والتوحد هذه من وجوه كثرية، إال أهنا تشرتك يف أنه طاملا دام أي منها يكون أي التزام سيايس وأي انخراط يف 
قضية من القضايا غري ممكن. إهنا طبعًا أشكال مشرتكة بني البرش مجيعا؛ إذ هي أشكال للوجود البرشي من حيث هو كذلك. لكن عندما  
يـُـتـَّخـَـُذ أحدها نمطًا للعيش ـ واحلياة نفسها ال تعاش أبدًا يف توحد أو اعتزال أو استقالل تام ـ  فمن املحتمل أن يدخل يف تنازع مع 

متطلبات الشأن السيايس.

ومن أسمى األشكال الوجودية لـ »قول 
ُد الفيلسوف، واعتزال العامل  احلقيقة« تـََوحُّ

والفنان، وحياد املؤرخ والقايض، واستقالل 
مكتشف الواقعة والشاهد وراوي األخبار

احلقيقة والسياسة
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من الطبيعي جدًا أال نصري واعني بالطبيعة الالسياسية للحقيقة، بل أال يكون يف إمكاننا حتى وعي طبيعتها املضادة للسياسة ـ لتكن 
احلقيقة، وليهلك العامل Fiat veritas, et pereat mundus ـ إال يف حلظة نزاع، وهذا الوجه من وجوه املسألة هو الذي ركزت عليه 
حتى اآلن. بيد أّن ذلك وحده ال حيكي القصة بكاملها. فقد أغفلت مؤسسات عمومية، أنشأهتا السلطة القائمة ودعمتها، كانت فيها 
احلقيقة والصدق عىل الدوام، ضدًا عىل كل القواعد السياسية، معيارًا أسمى للكالم واملجهود. تدخل ضمن تلك املؤسسات بصورة 
خاصة املؤسسة القضائية التي يعتنى بحاميتها، سواء بوصفها فرعًا للحكومة أو بوصفها إدارة مبارشة للعدالة، من السلطة االجتامعية 
تتذكر  ما  املستقبليني. وعىل قدر  تربية مواطنيها  الدولة عىل  التي تستأمنها  العايل  التعليم  والسياسية، كام تدخل ضمنها كّل مؤسسات 
األكاديمية أصوهلا القديمة، ينبغي هلا أن تعرف أهنا أسست من قبل أشد املعارضني حزمًا وتأثريًا للمدينة-الدولة Polis. طبعًا، مل يتحقق 
السلطة.  اجلامعات لالستيالء عىل  قبل  أبدًا ضد-املجتمع، وال نسمع يف أي مكان عن حماولة من  األكاديمية  أفالطون: مل ترص  حلم 
لكن ما مل يكن أفالطون قد حلم به أبدًا صار حقيقة: لقد اعرتف  امليدان السيايس بأنه يف حاجة إىل مؤسسة خارجة عن رصاع السلطة، 
تضاف إىل احلياد املطلوب يف إدارة العدل. ذلك ألّن وجود رحاب التعليم العايل هذه بني أيدي جهات خصوصية أو جهات عمومية، 
ليس له أمهية كبرية؛ فهي متوقفة، عىل أي حال، عىل اإلرادة احلسنة للحكومة، ليس يف نزاهتها فقط، بل يف وجودها احلقيقي نفسه. فقد 
انبثقت حقائق غري مقبولة من جامعات، وألقيت ]من مقاعد مدرجاهتا[ بعض األحكام غري املقبولة مرات كثرية؛ فظلت هذه املؤسسات 
احلقيقة يف  كلمة  أّن حظوظ علو  بيد  والسياسية.  االجتامعية  السلطة  اآلتية من  للمخاطر  للحقيقة،  أخرى  مثل مالجئ  مثلها  عرضة، 
الفضاء العمومي يزداد حتسنه طبعًا ملجرد وجود مثل تلك الرحاب اجلامعية، وإقدام من أحلقوا هبا من علامء، يتصفون مبدئيًا باالستقالل 
والنزاهة، بتنظيم أنفسهم أو تكتلهم. ويكاد يكون من غري املمكن لنا أن ننكر ـ  عىل األقل يف البلدان التي حتكم بواسطة دساتريـ أّن ميدان 

السياسة قد اعرتف، حتى يف حالة حدوث نزاع، بأّن من مصلحته أن يوجد أناس ومؤسسات ال سلطة له عليهم.

اخلاصة  فروعها  وتطور  املتخصصة،  مدارسها  شهرة  بسبب  لألكاديمية،  األصيلة  السياسية  الداللة  هذه  عن  بسهولة  اليوم  ُيتغاىض 
بعلوم الطبيعة التي أسفر فيها البحث اخلالص، بصورة غري منتظرة، عن كثري من نتائج حاسمة أثبتت حيويتها للبلد بأمجعه. وليس يف 
إمكان أي أحد أن يفند ما للجامعات من منفعة اجتامعية وتقنية، لكن أمهيتها هذه ليست سياسية. أما أمهية العلوم التارخيية واإلنسانيات، 
التي يفرتض فيها أن تكشف حقيقة الواقع والوثائق البرشية وتسهر عىل محايتها وتقوم بتأويلها، فهي أكرب من الناحية السياسية. فقول 
حقيقة واقع يتضمن أكثر من جمرد اإلخبار اليومي الذي يقدمه الصحفيون، عىل الرغم من أننا بدوهنم لن نعثر أبدًا عىل معامل طريقنا يف 
عامل دائم التغري، ولن نستطيع أبدًا أن نعرف أين نحن، بأدق معنى حريف للكلمة. وهذا أمر له طبعًا أمهية سياسية مبارشة كربى؛ لكن إذا 
ما كان ينبغي حقًا للصحافة أن تصري يومًا »الفرع الرابع للحكومة«، فيجب محايتها من احلكومة ومن الضغط املجتمعي بعناية أكرب حتى 
من العناية الواجبة بحامية املجال القضائي. ألّن هذه الوظيفة السياسية اهلامة جدًا، التي تزود ]الناس[ باملعلومات، إنام متارس من خارج 

ميدان السياسة، باملعنى الدقيق للعبارة؛ إهنا ال تشرتك، أو ال ينبغي أن تشرتك يف أي فعل وال يف أي قرار. 

للتثبت منه عىل أي حال. فمن يقول ما هو  قابل  الوقائع واألحداث ويربو عليه، ألّن هذا املجموع غري  الواقع عن جمموع  خيتلف 
موجود- λέγει τά έόντα ـ حيكي دائام قصة، ويف هذه القصة تفقد الوقائع اجلزئية جوازها وتكتسب معنى يف وسع طاقة البرش فهمه. 
وقد صدقت إسحاق دينسني Isak Dinesen متام الصدق يف قوهلا: »من املمكن أن حتتمل وتطاق كّل اهلموم واألحزان إذا ما حولت إىل 
قصة، أو إذا ما حكيت حوهلا قصة«، وهي مل تكن إحدى أكرب راويات احلكايات يف عرصنا فحسب، بل كانت أيضا ـ بصورة فريدة تقريبًا 
من هذه الناحية- تعرف ما كانت تفعل. وقد كان يمكن هلا أن تضيف أن االبتهاج واهلناء أيضًا ال يصريان قابلني للتحمل، وال يكون هلام 
معنى بالنسبة إىل البرش إال إذا استطاعوا أن يتحدثوا عنهام وحيكومها يف صورة قصة. وعىل قدر ما يكون أيضًا من يقول حقيقة واقع راوي 
 par excellence *  قصة أو حاكيها، فإنه ينجز بقوله ذلك »التصالح والوئام مع الواقع« الذي فهمه هيجل فيلسوف التاريخ بأتم معناه

*بالفرنسية يف النص.
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باعتباره اهلدف النهائي لكل فكر فلسفي، والذي كان بالفعل هو املحرك الرسي لكل إستوريوغرافيا تسمو فوق جمرد التبحر يف معرفة 
الوثائق. إّن للتحويل الذي ينبغي عىل املؤرخ أن جيريه عىل املادة اخلام لألحداث اخلالصة، مثلام يفعل كاتب القصة التخييلية ) إذ ليست 
القصة اجليدة عىل اإلطالق جمرد إعداد وخلط متقن لعنارص، وال جمرد تلفيق واختالق فانتايس ]ناتج عن نزوة خيال[ fantasy(، صلة 
قرابة مع التحويل الشعري هلموم النفس أو خللجات الفؤاد، جتسيد حزن يف مرثيات، وجتلية ابتهاج يف ابتهال وتسبيح. ويف وسعنا أن 
نرى، مع أرسطو، يف الوظيفة السياسية للشاعر عملية تنفيس catharsis، وتنقية أو تطهري جلميع االنفعاالت التي يمكن أن تعيق الناس 
عن أداء الفعل. أما الوظيفة السياسية حلاكي القصة ـ مؤرخًا كان أو قّصاصًا ـ فهي تعليم قبول األشياء كام هي. ومن هذا القبول، الذي 
يمكن أيضًا تسميته الصدق، تنشأ ملكة احلكم، التي تعرب عنها، من جديد، كلامت إسحاق دينيسني: »ويف النهاية سنحظى برؤية ذلك، 

ومعاودة رؤيته، وذلك هو ما ُسّمي يوم القيامة«.

ال ريب يف أّن كّل هذه الوظائف السياسية املناسبة إنام تنجز خارج ميدان السياسة. إهنا تستلزم عدم االلتزام،  واحلياد، والتحرر من 
املصلحة الشخصية يف الفكر واحلكم. والسعي املنزه عن املصلحة نحو احلقيقة له تاريخ طويل؛ ويسبق أصل هذا السعي، عىل نحو مميز 
له، مجيع تقاليدنا النظرية والعلمية، بام يف ذلك تقليدنا يف الفكر الفلسفي والفكر السيايس. وأظن أّن من املمكن الرجوع هبذا األصل إىل 
اللحظة التي اختار فيها هومريوس أن يتغنى بأجماد الطرواديني بمقدار ال يقّل عن مقدار تغنيه بأجماد اآلخيني، وأن خيلد جمد هكتور، وهو 
العدو واملهزوم، بمقدار ال يقّل عن مقدار ختليد جمد أخيل بطل قومه. مل حيدث ذلك يف أي مكان آخر من قبل. ومل تكن أي حضارة، مهام 
كان تألقها وإرشاقها، قادرة عىل النظر بعني املساواة إىل الصديق والعدو، وإىل االنتصار واالهنزام، اللذين مل يعرتف هبام منذ هومريوس، 
معيارين هنائيني للحكم عند البرش، حتى مع كوهنام معيارين هنائيني ملصائر حيوات البرش. تردد صدى احلياد اهلومريي خالل التاريخ 
اإلغريقي كله، وأهلم أول أعظم قائل حلقيقة الواقع، والذي صار أبا التاريخ: حيكي لنا هريودوت يف أوىل مجل تارخيه Stories أّن هدفه 
هو احليلولة دون»أن تفقد املآثر العظمى والبديعة لإلغريق و الرببر ثواب املجد الذي تستحقه«. ذلك هو جذر ما ُدعي باملوضوعية، هذا 
الولع أو الشغف الغريب، وغري املعروف خارج احلضارة الغربية، بالنزاهة الفكرية بأي ثمن. وبدون هذه املوضوعية ما كان يمكن ألي 

علم أن يأيت أبدًا إىل الوجود.

ما دمُت قد تناولُت هنا السياسة من زاوية نظر احلقيقة، وتبعًا لذلك من زاوية نظر خارجة عن ميدان السياسة، فإين قد أغفلت أن 
أالحظ، ولو بصورة عابرة، عظمة ما جيري داخل هذا امليدان ورفعة شأنه. حتدثت وكأّن امليدان السيايس ليس أكثر من ساحة معركة 
من أجل مصالح خاصة ومتعادية، حيث ال يشء يستحق االعتبار سوى املتعة والربح والتحزب وشهوة السيطرة. وباختصار، تعاملت 
مع السياسة، وكأنني أعتقد أنا أيضًا أّن مجيع الشؤون العمومية حتكمها املصلحة والسلطة، وأنه ما كان ليكون ثمة عىل اإلطالق ميدان 
للسياسة لو مل نكن مضطرين إليالء عنايتنا لرضورات احلياة. سبب هذا التشويه هو أّن حقيقة الواقع ال حتدث هلا اصطدامات مع 
السياسة إال يف هذا املستوى األحط من مستويات الشؤون البرشية، متامًا مثلام اصطدمت احلقيقة الفلسفية لدى أفالطون مع الشأن 
السيايس  يف مستوى عاٍل جدًا من مستويات الرأي واالتفاق. إننا نظل من هذا املنظور غافلني عن املضمون الواقعي واحلقيقي للحياة 
السياسية، غافلني عن الغبطة واملكافأة النابعني من العيش يف صحبة أشباهنا والعمل املشرتك والظهور أمام املأل، ومن اندماجنا يف 
العامل بالكلمة والفعل املجيد، ومن اكتسابنا بذلك هلويتنا الشخصية وتعزيزها وبدء يشء جديد كل اجلدة. إال أّن ما أقصد أن أبينه 
هنا، هو أّن هذه الدائرة بأمتها حمدودة بالرغم من عظمتها وشساعتها، ألهنا ال تشمل وجود البرش ووجود العامل بأمجعهام. إهنا حمدودة 
بتلك األشياء التي ال يستطيع الناس تغيريها كام يشاؤون. إّن احرتام هذا امليدان حلدوده اخلاصة التي نكون داخلها أحرارًا يف الفعل 
والتغيري، هو وحده الذي جيعله قادرًا عىل أن يبقى عىل حاله مصونًا من غري أن يمس، وأن حيافظ عىل وحدته ويفي بوعوده. نستطيع، 
من حيث التصور أو املفهوم، أن نسّمي حقيقة ما ال نستطيع تغيريه. إهنا، عىل سبيل املجاز، األرض التي نقف عليها، والسامء التي 

متتّد فوقنا.         

احلقيقة والسياسة


